
I ഇ.ബബ. XV -  കകേരള നബയമസഭ/VIII-21

പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 
(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2023   മഞര്ചച്ച്   21,   കചഞവ

നബയമസഭ  രഞവബകലെ  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമഞനകപ്പെട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ. എ. എന. ഷഞ്ചാംസസ്പീറബകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചര്ന.

(15-03-2023-നച്ച് നബയമസഭയ്ക്കകേതഞ്ചാം ബഹു.  സസ്പീകറുകട കചമ്പറബനച്ച് മുനബലഞ്ചാം

നടന  പ്രതബകഷധ  സമരവുമഞയബ  ബന്ധകപ്പെടച്ച്  പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം  ഉനയബച

ആവശദങ്ങളബകന്മേല് നടപടബ സസസ്പീകേരബകഞത്തതബല് പ്രതബകഷധബചച്ച് സര്വശസ്പീ.

അനവര്  സഞദത്തച്ച്,  എ.  കകേ.  എഞ്ചാം.  അഷ്റഫച്ച്,  കുറുകകഞളബ  കമഞയസ്പീന,

ടബ.  കജ.  വബകനഞദച്ച്,  ശസ്പീമതബ  ഉമ  കതഞമസച്ച്  എനസ്പീ അഞ്ചാംഗങ്ങള് സഭയ്ക്കുളബല്

അനബശബതകേഞലെ  സതദഞഗ്രഹഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയഞ്ചാം  പ്രതബപക്ഷഞഞ്ചാംഗങ്ങള്

നടുത്തളത്തബലെബരുനച്ച്  മുദഞവഞകേദഞ്ചാം  വബളബചച്ച്  സഭഞനടപടബകേള്

തടസ്സകപ്പെടുത്തബകകഞണബരബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയതബനഞല്  9.54-നച്ച്

കചഞകദദഞത്തരകവളയകട ബഞകബ ഭഞഗഞ്ചാം  റദച്ച്  കചയച്ച്  കേഞരദവബവരപ്പെടബകേയബകലെ
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അടുത്ത ഇനങ്ങളബകലെയ്ക്കച്ച് കേടന.) 

ശദക്ഷണബകല്,   സബ്മബഷനുകേള്  എനബവയകട   മറുപടബകേള്

ബന്ധകപ്പെട  വകുപ്പുമനബമഞര്  കമശപ്പുറതവയ്ക്കണകമനച്ച്  ബഹുമഞനകപ്പെട

സസ്പീകര് നബര്കദശബച.

I. ധനകേഞരദഞ്ചാം 

2  023-24   സഞമ്പത്തബകേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള  ബഡ്ജറബകലെ
ധനഞഭദര്ത്ഥനകേളബകന്മേലള ചര്ചയഞ്ചാം കവഞകടടുപ്പുഞ്ചാം

ഗതഞഗത  വകുപ്പുമനബ   (ശസ്പീ  .    ആന്റെണബ  രഞജ): തഞകഴപ്പെറയന

ധനഞഭദര്ത്ഥനകേള് അനുവദബകണകമന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന:

 ധനഞഭദര്ത്ഥന നമ്പര് IX       -  വഞഹന നബകുതബകേള്
(203,13,67,000 രൂപ)

 ധനഞഭദര്ത്ഥന നമ്പര് XLI     - ഗതഞഗതഞ്ചാം
                                                    (1833,73,60,000 രൂപ)

ജലെവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ  അഗസബന):  തഞകഴപ്പെറയന

ധനഞഭദര്ത്ഥനകേള് അനുവദബകണകമന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന:

ധനഞഭദര്ത്ഥന നമ്പര് XX        -  ശുദജലെവബതരണവുഞ്ചാം 
ശുചസ്പീകേരണവുഞ്ചാം
(1309,73,61,000 രൂപ)

  ധനഞഭദര്ത്ഥന നമ്പര് XXXVIII   -  ജലെകസചനഞ്ചാം
       (779,89,99,000 രൂപ)
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കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    പബ  .    പ്രസഞദച്ച്):  തഞകഴപ്പെറയന ധനഞഭദര്ത്ഥന

അനുവദബകണകമന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന:

ധനഞഭദര്ത്ഥന നമ്പര് XXIX       - കൃഷബ
(3340,58,37,000 രൂപ)

തുറമുഖഞ്ചാം,  മമ്യൂസബയഞ്ചാം,  പുരഞവസ,  പുരഞകരഖ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    അഹമ്മേദച്ച്

കദവര്കകേഞവബല്): പ്രകമയങ്ങകള  പബനഞങ്ങുന.

ധനകേഞരദ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    ബഞലെകഗഞപഞല്):  വഞഹന

നബകുതബകേള് എന IX-ാംനമ്പര് ധനഞഭദര്ത്ഥനകയയഞ്ചാം ശുദജലെവബതരണവുഞ്ചാം

ശുചസ്പീകേരണവുഞ്ചാം  എന  XX-ാംനമ്പര്  ധനഞഭദര്ത്ഥനകയയഞ്ചാം  കൃഷബ  എന

XXIX-ാം നമ്പര് ധനഞഭദര്ത്ഥനകയയഞ്ചാം ജലെകസചനഞ്ചാം എന  XXXVIII-ാം

നമ്പര്  ധനഞഭദര്ത്ഥനകയയഞ്ചാം  ഗതഞഗതഞ്ചാം  എന  XLI-ാം  നമ്പര്

ധനഞഭദര്ത്ഥനകയയഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധബച  ചടഞ്ചാം  236  (3)  പ്രകേഞരമുള  പ്രസഞവന

കമശപ്പുറതവയ്ക്കുന.

ഖണ്ഡകനഞപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബചബല. 

വഞഹന നബകുതബകേള് എന IX-ാംനമ്പര് ധനഞഭദര്ത്ഥനയഞ്ചാം ഗതഞഗതഞ്ചാം

എന  XLI-ാം  നമ്പര്  ധനഞഭദര്ത്ഥനയഞ്ചാം  ശുദജലെവബതരണവുഞ്ചാം

ശുചസ്പീകേരണവുഞ്ചാം  എന  XX-ാംനമ്പര് ധനഞഭദര്ത്ഥനയഞ്ചാം ജലെകസചനഞ്ചാം എന



4

XXXVIII-ാം  നമ്പര്  ധനഞഭദര്ത്ഥനയഞ്ചാം  കൃഷബ  എന  XXIX-ാം  നമ്പര്

ധനഞഭദര്ത്ഥനയഞ്ചാം സഭ  പഞസ്സഞക്കുകേയഞ്ചാം ഗ്രഞന്റെച്ച് അനുവദബക്കുകേയഞ്ചാം കചയ.

II. പ്രകമയഞ്ചാം

സഭഞ സകമ്മേളന ദബവസങ്ങള്  കവടബചരുക്കുനതച്ച് സഞ്ചാംബന്ധബചച്ച്

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വബജയന):  “2023  മഞര്ചച്ച്  20-ാം

തസ്പീയതബ  സഭ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച  കേഞകരദഞപകദശകേ  സമബതബ  റബകപ്പെഞര്ടബകലെ

ശബപഞര്ശകേള്  കഭദഗതബ  കചയകകേഞണഞ്ചാം  ബന്ധകപ്പെട  ചടങ്ങള്

തഞല്കഞലെബകേമഞയബ സകസന്റെച്ച് കചയകകേഞണഞ്ചാം മഞര്ചച്ച് 22, 23, 27, 28, 29, 30

എനസ്പീ ദബവസങ്ങളബല് സഭ പരബഗണബകഞന നബശയബചബരുന ബബസബനസ്സുകേള്

ഇനച്ച്  പരബഗണനയ്കകടുക്കുവഞന  സഭ  തസ്പീരുമഞനബക്കുന"  എന  പ്രകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ധനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   കകേ  .   എന  .   ബഞലെകഗഞപഞല്):  പ്രകമയകത്ത

പബനഞങ്ങുന.

 പ്രകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.  

(ധനകേഞരദഞ്ചാം...തുടര്ച)

ചര്ച കൂടഞകത പഞസ്സഞക്കുന ധനഞഭദര്ത്ഥനകേള്

പടബകേജഞതബ/പടബകേവര്ഗ/മറ്റു  പബനഞക/നമ്യൂനപക്ഷ  വബഭഞഗങ്ങള്
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എനബവരുകട കക്ഷമഞ്ചാം എന XXV-ാംനമ്പര് ധനഞഭദര്ത്ഥനയഞ്ചാം  സഹകേരണഞ്ചാം

എന XXVII-ാം നമ്പര് ധനഞഭദര്ത്ഥനയഞ്ചാം  സഭ പഞസ്സഞക്കുകേയഞ്ചാം  ഗ്രഞന്റെച്ച്

അനുവദബക്കുകേയഞ്ചാം കചയ. 

സഞ്ചാംസഞന  നബയമസഭ  എന  I-ാം  നമ്പര്  ധനഞഭദര്ത്ഥനകയയഞ്ചാം

കതരകഞ്ഞെടുപ്പുകേള് എന  IV-ാം നമ്പര് ധനഞഭദര്ത്ഥനകയയഞ്ചാം  ട്രഷറബകേളഞ്ചാം

അകക്കൗണകേളഞ്ചാം  എന  X-ാം  നമ്പര്  ധനഞഭദര്ത്ഥനകയയഞ്ചാം  കപനഷനുഞ്ചാം

പലെവകേയഞ്ചാം എന XVI-ാം നമ്പര് ധനഞഭദര്ത്ഥനകയയഞ്ചാം   നഷ്ടപരബഹഞരവുഞ്ചാം

അവകേഞശ  കകകേമഞറങ്ങളഞ്ചാം  എന  XLIII-ാം  നമ്പര്  ധനഞഭദര്ത്ഥനകയയഞ്ചാം

പലെവകേ വഞയ്പകേളഞ്ചാം മുനകൂറുകേളഞ്ചാം എന XLV-ാം നമ്പര് ധനഞഭദര്ത്ഥനകയയഞ്ചാം

സഞ്ചാംബന്ധബച  ചടഞ്ചാം  236  (3)  പ്രകേഞരമുളള  കസറച്ച്കമന്റുകേള്  ധനകേഞരദ

വകുപ്പുമനബ  കമശപ്പുറതവച.  പ്രസത  ധനഞഭദര്ത്ഥനകേള് സഭ

പഞസ്സഞക്കുകേയഞ്ചാം ഗ്രഞന്റെച്ച് അനുവദബക്കുകേയഞ്ചാം കചയ. 

III. നബയമനബര്മ്മേഞണകേഞരദഞ്ചാം

(i) 2023-   കലെ കകേരള ധനവബനബകയഞഗ   (2 -  ാം നമ്പര്  )   ബബലബകന്റെ
അവതരണവുഞ്ചാം അനനരഘടങ്ങളഞ്ചാം

ധനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    ബഞലെകഗഞപഞല്): 2023-കലെ

കകേരള ധനവബനബകയഞഗ (2 -ാം നമ്പര്) ബബല്  അവതരബപ്പെബക്കുന. 

മബ  .   സസ്പീകര്: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.
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ധനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    ബഞലെകഗഞപഞല്): 2023-കലെ

കകേരള ധനവബനബകയഞഗ (2-ാം നമ്പര്) ബബല്  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന

പ്രകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

തുറമുഖഞ്ചാം,  മമ്യൂസബയഞ്ചാം,  പുരഞവസ,  പുരഞകരഖ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    അഹമ്മേദച്ച്

കദവര്കകേഞവബല്): പ്രകമയകത്ത പബനഞങ്ങുന.

2023-കലെ  കകേരള  ധനവബനബകയഞഗ  (2 -ാം  നമ്പര്)  ബബല്

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പ്രകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത.

2-  ഉഞ്ചാം   3-  ഉഞ്ചാം വകുപ്പുകേളഞ്ചാം പടബകേയഞ്ചാം   1-  ാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

(കഭദഗതബയബല.)

2-ഉഞ്ചാം  3-ഉഞ്ചാം വകുപ്പുകേളഞ്ചാം പടബകേയഞ്ചാം  1-ാം വകുപ്പുഞ്ചാം  പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം  കപരുഞ്ചാം

ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പ്രശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

2-ഉഞ്ചാം  3-ഉഞ്ചാം വകുപ്പുകേളഞ്ചാം പടബകേയഞ്ചാം  1-ാം വകുപ്പുഞ്ചാം  പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം  കപരുഞ്ചാം

ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ധനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    ബഞലെകഗഞപഞല്): 2023-കലെ

കകേരള ധനവബനബകയഞഗ  (2-ാം നമ്പര്)  ബബല്  പഞസ്സഞകണകമന പ്രകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.
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തുറമുഖഞ്ചാം,  മമ്യൂസബയഞ്ചാം,  പുരഞവസ,  പുരഞകരഖ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    അഹമ്മേദച്ച്

കദവര്കകേഞവബല്): പ്രകമയകത്ത പബനഞങ്ങുന.

2023-കലെ  കകേരള  ധനവബനബകയഞഗ  (2-ാം  നമ്പര്)  ബബല്

പഞസ്സഞകണകമന പ്രകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് സഭ പഞസ്സഞകബ.

IV. പ്രകമയഞ്ചാം

ചടഞ്ചാം സകസനഡച്ച് കചയ്യുനതച്ച് സഞ്ചാംബന്ധബചച്ച്

ധനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    ബഞലെകഗഞപഞല്): ''2023-കലെ

കകേരള ധനകേഞരദ ബബല് , 2023-കലെ കകേരള ധനകേഞരദ (2-ാം നമ്പര്) ബബല്

എനബവയകട  അവതരണത്തബനുഞ്ചാം  ഇനതകന

പരബഗണനയ്കകടുക്കുനതബകലെയ്ക്കുമഞയബ കകേരള നബയമസഭയകട നടപടബക്രമവുഞ്ചാം

കേഞരദനബര്വഹണവുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധബച   ചടഞ്ചാം  76(1)-കലെയഞ്ചാം  ചടഞ്ചാം  237-കലെയഞ്ചാം

വദവസകേളഞ്ചാം  അതബനനുസൃതമഞയബ  ബബലബകന്റെ  തതസകത്തപ്പെറബയള  ചര്ച

കചയ്യുനതബകലെയ്ക്കുമഞയബ  ചടഞ്ചാം  77-കലെ  വദവസകേളഞ്ചാം  തഞത്കേഞലെബകേമഞയബ

സകസനഡച്ച്  കചയ്യുനതബനച്ച്  ഇക്കൗ  സഭ  തസ്പീരുമഞനബക്കുന"  എന  പ്രകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.
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തുറമുഖഞ്ചാം,  മമ്യൂസബയഞ്ചാം,  പുരഞവസ,  പുരഞകരഖ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    അഹമ്മേദച്ച്

കദവര്കകേഞവബല്): പ്രകമയകത്ത പബനഞങ്ങുന.

പ്രകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

(ii) 2023-  കലെ കകേരള ധനകേഞരദ ബബലബകന്റെയഞ്ചാം 
2023-  കലെ കകേരള ധനകേഞരദ   (2-  ാം നമ്പര്  )   ബബലബകന്റെയഞ്ചാം അവതരണവുഞ്ചാം

അനനരഘടങ്ങളഞ്ചാം

ധനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    ബഞലെകഗഞപഞല്): 2023-കലെ

കകേരള ധനകേഞരദ ബബല്,  2023-കലെ കകേരള ധനകേഞരദ (2-ാം നമ്പര്) ബബല്

എനബവ  അവതരബപ്പെബക്കുന. 

മബ  .   സസ്പീകര്: ബബല്ലുകേള് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന. 

ധനകേഞരദ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    ബഞലെകഗഞപഞല്):2023-കലെ

കകേരള ധനകേഞരദ ബബല്, 2023-കലെ കകേരള ധനകേഞരദ  (2-ാം നമ്പര്)  ബബല്

എനബവ പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

തുറമുഖഞ്ചാം,  മമ്യൂസബയഞ്ചാം,  പുരഞവസ,  പുരഞകരഖ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    അഹമ്മേദച്ച്

കദവര്കകേഞവബല്): പ്രകമയകത്ത പബനഞങ്ങുന.

2023-കലെ കകേരള ധനകേഞരദ ബബല്, 2023-കലെ കകേരള ധനകേഞരദ (2-ാം

നമ്പര്)  ബബല്  എനബവ  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന  പ്രകമയഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.
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ബബല്ലുകേള് പരബഗണനയ്കകടുത.

2023-  കലെ കകേരള ധനകേഞരദ ബബല്

2-  ഉഞ്ചാം    3-  ഉഞ്ചാം വകുപ്പുകേള് 

(കഭദഗതബയബല) 

2-ഉഞ്ചാം   3-ഉഞ്ചാം  വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പ്രശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

2-ഉഞ്ചാം  3-ഉഞ്ചാം വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

4-  ാം വകുപ്പെച്ച് 

മനബ തഞകഴപ്പെറയന ഒക്കൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

clause 4,-

(i) The sub clause (2) and (3) shall be omitted and the following 
shall be inserted as sub-clause (2), namely:-
(2) in the existing proviso to sub section (1) of section 76, after 
the words and figures “the Kerala State Goods and Services  
Act, 2017 (20 of 2017)” the following words and figures shall 
be inserted, namely:-
“the Kerala General  Sales Tax Act,  1963 (15 of 1963),  the  
Kerala Tax on Luxuries Act, 1976 (32 of 1976) and the Kerala 
Value Added Tax Act, 2003 (30 of 2004)”;

(ii) The  existing  sub  clause  (4),  (5)  (6)  shall  be  renumbered  
respectively as (3) (4) and (5);

(iii) The existing clause (7) shall be omitted.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഔകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.
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കഭദഗതബ കചയ പ്രകേഞരമുളള 4-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പ്രശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

 കഭദഗതബ കചയ പ്രകേഞരമുളള 4-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

5-  ഉഞ്ചാം    6-  ഉഞ്ചാം വകുപ്പുകേള് 

(കഭദഗതബയബല) 

5-ഉഞ്ചാം   6-ഉഞ്ചാം  വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പ്രശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

5-ഉഞ്ചാം  6-ഉഞ്ചാം വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

7-  ാം വകുപ്പെച്ച്

മനബ തഞകഴപ്പെറയന ഒക്കൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

clause 7,-

in sub-clause (2), in item (1), the words “ and figures” shall
be omitted.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഔകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേഞരമുളള 7-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പ്രശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

 കഭദഗതബ കചയ പ്രകേഞരമുളള 7-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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8-  ാം വകുപ്പെച്ച്

മനബ തഞകഴപ്പെറയന ഒക്കൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

clause 8,-

(a)  in sub-clause (1), in item (c), for the word, “words” , the
     word “word” shall be substituted.
(b)  in sub-clause (22), in item (a) for the word “words”, the
     word “word” shall be substituted.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഔകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേഞരമുളള 8-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പ്രശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

 കഭദഗതബ കചയ പ്രകേഞരമുളള 8-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

9-  ാം വകുപ്പെച്ച്

(കഭദഗതബയബല) 

9-ാം  വകുപ്പെച്ച് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പ്രശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

9-ാം  വകുപ്പെച്ച്  ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

10-  ാം വകുപ്പെച്ച്

മനബ തഞകഴപ്പെറയന ഒക്കൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

clause 10,-
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 1.  in item (a)  and (b)  of sub-clause (ii), the words and figures 
“sub-entries (iii) to (v) of”shall be omitted;

2.  in  sub-sectin  (4)  of  section  6  of  the  Kerala  Finance  Act,  
2008(21 of 2008) after the word, brackets and figure “sub-  
section(1)”,  the  words,  brackets  and  figures  “and  sub-  
section(2A)” shall be inserted.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഔകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേഞരമുളള 10-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പ്രശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

 കഭദഗതബ കചയ പ്രകേഞരമുളള 10-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

11-  ാം വകുപ്പെച്ച്

മനബ തഞകഴപ്പെറയന ഒക്കൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

clause 11,-

a. in   sub-clause (5), in the proviso to sub-section (5) for the 
words “date of furnishing the details”, the words “date 
of     furnishing    the    said  details” shall be substituted.

b. after  sub-clause (10), the  following sub-clause shall be 
inserted and the remaining sub clauses shall respectively be 
re-numbered, namely:-
i. in section 73,-

a) in the heading, for the words “willful-
misstatement” the words and symbol “wilful-
misstatement” shall be substituted;

b) in sub-section (1), for the words “wilful-
misstatement”, the words and 
symbol”, wilful-misstatement shall be 
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substituted.
ii. in section 74,-

a) in the heading, for the words “wilful-
misstatement,” the words and symbol “wilful-
misstatement” shall be substituted;

b) in sub-section (1), for the words “wilful-
misstatement”, the words and 
symbol  ''wilful-misstatement'' shall be 
substituted.

c.  in  sub-section (1 B), in clause (iii) after the words, 
“obtaining registration under this Act”, the words 
“shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees 
or an amount equivalent to the amount of tax involved 
had such supply been made by a registered person other 
than a person paying tax under section 10, whichever is 
higher.”shall be placed as next paragraph.

d.  in sub-section (14), in sub section (2), in clause (b), after 
the words “information of the recipient”,  the words 
“in such form and manner as may be prescribed”shall be 
placed as the next line.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഔകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേഞരമുളള 11-ാംവകുപ്പെച്ച്  ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പ്രശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേഞരമുളള 11-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

12-  ാം വകുപ്പെച്ച്

(കഭദഗതബയബല) 



14

12-ാം  വകുപ്പെച്ച് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പ്രശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

12-ാം  വകുപ്പെച്ച്  ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

1-  ാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

(കഭദഗതബയബല.)

1-ാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പ്രശഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

1-ാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ധനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    ബഞലെകഗഞപഞല്  ): 2023-കലെ

കകേരള ധനകേഞരദ ബബല്  പഞസ്സഞകണകമന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

തുറമുഖഞ്ചാം,  മമ്യൂസബയഞ്ചാം,  പുരഞവസ,  പുരഞകരഖ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    അഹമ്മേദച്ച്

കദവര്കകേഞവബല്):  പ്രകമയകത്ത പബനഞങ്ങുന.

2023-കലെ കകേരള ധനകേഞരദ ബബല്  പഞസ്സഞകണകമന പ്രകമയഞ്ചാം സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് സഭ പഞസ്സഞകബ.

2023-  കലെ കകേരള ധനകേഞരദ   (2-  ാം നമ്പര്  )   ബബല്

2-  ഉഞ്ചാം   3-  ഉഞ്ചാം വകുപ്പുകേള് 

(കഭദഗതബയബല)
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2-ഉഞ്ചാം  3-ഉഞ്ചാം  വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ  ഭഞഗമഞകണകമന  പ്രശഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

2-ഉഞ്ചാം 3-ഉഞ്ചാം വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

(കഭദഗതബയബല.)

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പ്രശഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ധനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ   (  ശസ്പീ  .   കകേ  .   എന  .   ബഞലെകഗഞപഞല്  ): 2023-കലെ

കകേരള  ധനകേഞരദ  (2-ാം  നമ്പര്)  ബബല്   പഞസ്സഞകണകമന  പ്രകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

തുറമുഖഞ്ചാം,  മമ്യൂസബയഞ്ചാം,  പുരഞവസ,  പുരഞകരഖ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    അഹമ്മേദച്ച്

കദവര്കകേഞവബല്): പ്രകമയകത്ത പബനഞങ്ങുന.

2023-കലെ കകേരള ധനകേഞരദ  (2-ാം നമ്പര്)  ബബല്  പഞസ്സഞകണകമന

പ്രകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് സഭ പഞസ്സഞകബ.
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(iii) കസലെകച്ച് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ടച്ച് കചയ പ്രകേഞരമുളള   2021-  കലെ കകേരള
കപഞതുജനഞകരഞഗദ ബബലബകന്റെ അവതരണവുഞ്ചാം അനനരഘടങ്ങളഞ്ചാം 

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശുവബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജഞര്ജച്ച്):  കസലെകച്ച് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ടച്ച്  കചയ പ്രകേഞരമുളള  2021-കലെ കകേരള

കപഞതുജനഞകരഞഗദ  ബബല്  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന  പ്രകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ഗതഞഗത  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ആന്റെണബ  രഞജ):  പ്രകമയകത്ത

പബനഞങ്ങുന. 

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശുവബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജഞര്ജച്ച്):  ഒരു  വദകബകച്ച്  അഞ്ചാംഗസ്പീകൃതമഞയബട്ടുളള  ഏതു  ചബകേബതഞശഞസ്ത്രവുഞ്ചാം

പബന്തുടരുനതബനുളള  സസഞതനദഞ്ചാം   സഞ്ചാംരക്ഷബചകകേഞണഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗസ്പീകൃതമഞയ

ചബകേബതഞരസ്പീതബകേള്  അഞ്ചാംഗസ്പീകൃത  കമഡബകല്  പ്രഞകസ്പീഷണര്മഞരബല്നബനഞ്ചാം

സസസ്പീകേരബക്കുനതബനുമുള്കപ്പെകട  സഞധദമഞകുന  രസ്പീതബയബലമഞണച്ച്  ഇക്കൗ  ബബല്

നബര്മ്മേബചബരബക്കുനതച്ച്.  ഇതച്ച്  സ്ത്രസ്പീലെബഞ്ചാംഗത്തബലളള  ബബലഞകണനളള

പ്രകതദകേതയമുണച്ച്.  ഇതബനുകവണബ  പ്രവര്ത്തബച  നബയമസഭഞ

കസക്രകടറബയറ്റുള്കപ്പെകടയളള എലഞ വകുപ്പുകേളബകലെയഞ്ചാം ഉകദദഞഗസര്കച്ച്  നനബ

കരഖകപ്പെടുതന.  ബബല് പരബഗണനയ്കകടുകണകമനച്ച് അഭദര്ത്ഥബക്കുന.
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കസലെകച്ച്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ടച്ച്  കചയ  പ്രകേഞരമുളള  2021-കലെ  കകേരള

കപഞതുജനഞകരഞഗദ  ബബല്  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന  പ്രകമയഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത.

2   മുതല്   7   വകരയളള വകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതബയബല)

2 മുതല്  7  വകരയളള  വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പ്രശഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

2 മുതല് 7 വകരയളള വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

8-  ാം വകുപ്പെച്ച്

മനബ തഞകഴപ്പെറയന  ഒക്കൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

 8-ാം ഖണ്ഡത്തബകലെ 2-ാം ഉപഖണ്ഡത്തബല് "കഹല്ത്തച്ച് ഇനകസകര്" 

എനസ്പീ വഞക്കുകേള്കച്ച് പകേരഞ്ചാം

''ജൂനബയര്  കഹല്ത്തച്ച്  ഇനകസകര്  ''  എനസ്പീ  വഞക്കുകേള്  

കചര്കകണതഞണച്ച്.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഔകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേഞരമുളള 8-ാംവകുപ്പെച്ച്  ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പ്രശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.
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കഭദഗതബ കചയ പ്രകേഞരമുളള  8-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

9   മുതല്   18   വകരയളള വകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതബയബല)

9 മുതല്  18 വകരയളള  വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പ്രശഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

9 മുതല് 18 വകരയളള വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

19-  ാം വകുപ്പെച്ച്

മനബ തഞകഴപ്പെറയന  ഒക്കൗകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബച.

19-ാം  ഖണ്ഡത്തബകലെ  1-ാം  ഉപഖണ്ഡത്തബല്  ''ജൂനബയര്  പബബകേച്ച്  

കഹല്ത്തച്ച്  ഇനകസകര്  ''  എനസ്പീ  വഞക്കുകേള്കച്ച്  പകേരഞ്ചാം  ''ജൂനബയര്  

കഹല്ത്തച്ച് ഇനകസകര് '' എനസ്പീ വഞക്കുകേള് കചര്കകണതഞണച്ച്.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഔകദദഞഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേഞരമുളള 19-ാംവകുപ്പെച്ച്  ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന

പ്രശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേഞരമുളള  19-ാം വകുപ്പെച്ച് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

20   മുതല്   82   വകരയളള വകുപ്പുകേള്

(കഭദഗതബയബല)

20 മുതല് 82 വകരയളള വകുപ്പുകേള് ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പ്രശഞ്ചാം
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സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

20 മുതല് 82 വകരയളള വകുപ്പുകേള്  ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

(കഭദഗതബയബല.)

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പ്രശഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശുവബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജഞര്ജച്ച്):   2021-കലെ കകേരള കപഞതുജനഞകരഞഗദ  ബബല് പഞസ്സഞകണകമന

പ്രകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ഗതഞഗത വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   ആന്റെണബ രഞജ):പ്രകമയകത്ത പബനഞങ്ങുന.

2021-കലെ  കകേരള  കപഞതുജനഞകരഞഗദ  ബബല്  പഞസ്സഞകണകമന

പ്രകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് സഭ പഞസ്സഞകബ.

(iv) സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെഞര്ടച്ച് കചയപ്രകേഞരമുളള   2022-  കലെ കകേരള
പഞഞയത്തച്ച് രഞജച്ച്   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്  , 2022-  കലെ കകേരള മുനബസബപ്പെഞലെബറബ

(  കഭദഗതബ  )   ബബല് എനബവയകട അവതരണവുഞ്ചാം അനനരഘടങ്ങളഞ്ചാം

തകദശസസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  എകക്സൈസച്ച്   വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    ബബ  .
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രഞകജഷച്ച്):  സബ്ജകച്ച്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ടച്ച്  കചയപ്രകേഞരമുളള  2022-കലെ കകേരള

പഞഞയത്തച്ച്  രഞജച്ച്  (കഭദഗതബ)  ബബല്,  2022-കലെ  കകേരള  മുനബസബപ്പെഞലെബറബ

(കഭദഗതബ)  ബബല്  എനബവ  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന   പ്രകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

തുറമുഖഞ്ചാം,  മമ്യൂസബയഞ്ചാം,  പുരഞവസ,  പുരഞകരഖ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    അഹമ്മേദച്ച്

കദവര്കകേഞവബല്):  പ്രകമയകത്ത പബനഞങ്ങുന.

സബ്ജകച്ച്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞര്ടച്ച്  കചയപ്രകേഞരമുളള  2022-കലെ  കകേരള

പഞഞയത്തച്ച്  രഞജച്ച്  (കഭദഗതബ)  ബബല്,  2022-കലെ  കകേരള  മുനബസബപ്പെഞലെബറബ

(കഭദഗതബ)  ബബല്  എനബവ  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന  പ്രകമയഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല്ലുകേള് പരബഗണനയ്കകടുത.

2022-  കലെ കകേരള പഞഞയത്തച്ച് രഞജച്ച്   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

2-  ാം വകുപ്പുഞ്ചാം ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

(കഭദഗതബയബല)

2-ാം വകുപ്പുഞ്ചാം  ഒനഞഞ്ചാം  വകുപ്പുഞ്ചാം  പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം  കപരുഞ്ചാം  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പ്രശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

2-ാംവകുപ്പുഞ്ചാം ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.
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തകദശസസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  എകക്സൈസച്ച്   വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    ബബ  .

രഞകജഷച്ച്): 2022-കലെ  കകേരള  പഞഞയത്തച്ച്  രഞജച്ച്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പഞസ്സഞകണകമന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

തുറമുഖഞ്ചാം,  മമ്യൂസബയഞ്ചാം,  പുരഞവസ,  പുരഞകരഖ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    അഹമ്മേദച്ച്

കദവര്കകേഞവബല്): പ്രകമയകത്ത പബനഞങ്ങുന.

2022-കലെ  കകേരള  പഞഞയത്തച്ച്  രഞജച്ച്  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പഞസ്സഞകണകമന പ്രകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല്  സഭ പഞസ്സഞകബ. 

2022-  കലെ കകേരള മുനബസബപ്പെഞലെബറബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

2-  ാം വകുപ്പുഞ്ചാം ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

(കഭദഗതബയബല) 

2-ാം  വകുപ്പുഞ്ചാം  ഒനഞഞ്ചാം  വകുപ്പുഞ്ചാം  പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം  കപരുഞ്ചാം  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പ്രശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

2-ാംവകുപ്പുഞ്ചാം ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

തകദശസസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  എകക്സൈസച്ച്   വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    ബബ  .

രഞകജഷച്ച്):  2022-കലെ  കകേരള  മുനബസബപ്പെഞലെബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

പഞസ്സഞകണകമന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
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തുറമുഖഞ്ചാം,  മമ്യൂസബയഞ്ചാം,  പുരഞവസ,  പുരഞകരഖ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    അഹമ്മേദച്ച്

കദവര്കകേഞവബല്): പ്രകമയകത്ത പബനഞങ്ങുന.

2022-കലെ കകേരള മുനബസബപ്പെഞലെബറബ (കഭദഗതബ) ബബല് പഞസ്സഞകണകമന

പ്രകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല്  സഭ പഞസ്സഞകബ. 

V. പ്രകമയഞ്ചാം

ചടഞ്ചാം   സകസനഡച്ച്   കചയ്യുന  തച്ച് സഞ്ചാംബന്ധബചച്ച്

വനഞ്ചാം-വനദജസ്പീവബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന):

''2023-കലെ  കകേരള  സസകേഞരദ  വനങ്ങള്  (നബക്ഷബപ്തമഞകലഞ്ചാം

പതബചകകേഞടുകലഞ്ചാം)  കഭദഗതബ  ബബല്  അവതരണത്തബനുഞ്ചാം  ഇനതകന

പരബഗണനയ്കകടുക്കുനതബകലെയ്ക്കുമഞയബ കകേരള നബയമസഭയകട നടപടബക്രമവുഞ്ചാം

കേഞരദനബര്വഹണവുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധബച  ചടങ്ങളബകലെ  ചടഞ്ചാം  76  (1)-കലെയഞ്ചാം  ചടഞ്ചാം

237-കലെയഞ്ചാം  വദവസകേളഞ്ചാം  അതബനനുസൃതമഞയബ  ബബലബകന്റെ

തതസകത്തപ്പെറബയളള ചര്ച കചയ്യുനതബകലെയ്ക്കഞയബ ചടഞ്ചാം  77-കലെ വദവസകേളഞ്ചാം

തഞത്കേഞലെബകേമഞയബ സകസനഡച്ച് കചയ്യുനതബനച്ച്  ഇക്കൗ സഭ തസ്പീരുമഞനബക്കുന.''

എന പ്രകമയഞ്ചാം  അവതരബപ്പെബക്കുന.
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കകവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുടബ):  പ്രകമയകത്ത

പബനഞങ്ങുന.

പ്രകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

(v) 2023-  കലെ കകേരള സസകേഞരദ വനങ്ങൾ     (  നബക്ഷബപ്തമഞകലഞ്ചാം
പതബചകകേഞടുകലഞ്ചാം  )   കഭദഗതബ ബബൽ

വനഞ്ചാം-വനദജസ്പീവബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന  ):  2023-കലെ

കകേരള സസകേഞരദ വനങ്ങൾ (നബക്ഷബപ്തമഞകലഞ്ചാം പതബചകകേഞടുകലഞ്ചാം)  കഭദഗതബ

ബബൽ അവതരബപ്പെബക്കുന.

മബ  .   സസ്പീകര്: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.

വനഞ്ചാം-വനദജസ്പീവബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന  ):  2023-കലെ

കകേരള സസകേഞരദ വനങ്ങൾ (നബക്ഷബപ്തമഞകലഞ്ചാം പതബചകകേഞടുകലഞ്ചാം)  കഭദഗതബ

ബബൽ പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

കകവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുടബ):  പ്രകമയകത്ത

പബനഞങ്ങുന.

2023-കലെ  കകേരള  സസകേഞരദ  വനങ്ങൾ  (നബക്ഷബപ്തമഞകലഞ്ചാം

പതബചകകേഞടുകലഞ്ചാം) കഭദഗതബ ബബൽ പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പ്രകമയഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.
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ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത.

2-  ാം വകുപ്പുഞ്ചാം ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

(കഭദഗതബയബല.)

2-ാം  വകുപ്പുഞ്ചാം  ഒനഞഞ്ചാം  വകുപ്പുഞ്ചാം  പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം  കപരുഞ്ചാം  ബബലബകന്റെ

ഭഞഗമഞകണകമന പ്രശഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

2-ാം വകുപ്പുഞ്ചാം 1-ാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം ബബലബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

വനഞ്ചാം-വനദജസ്പീവബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന  ):  2023-കലെ

കകേരള സസകേഞരദ വനങ്ങൾ (നബക്ഷബപ്തമഞകലഞ്ചാം പതബചകകേഞടുകലഞ്ചാം)  കഭദഗതബ

ബബൽ പഞസ്സഞകണകമന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

കകവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുടബ):  പ്രകമയകത്ത

പബനഞങ്ങുന.

 2023-കലെ  കകേരള  സസകേഞരദ  വനങ്ങൾ  (നബക്ഷബപ്തമഞകലഞ്ചാം

പതബചകകേഞടുകലഞ്ചാം)  കഭദഗതബ  ബബൽ  പഞസ്സഞകണകമന  പ്രകമയഞ്ചാം  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

ബബല് സഭ പഞസ്സഞകബ.

VI. വദകബപരമഞയ വബശദസ്പീകേരണഞ്ചാം

കതരകഞ്ഞെടുപ്പെച്ച് വബജയഞഹഞദകത്തഞടനുബന്ധബചണഞയ 
ആക്രമണവുമഞയബ ബന്ധകപ്പെട കകേസച്ച്
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ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന:  2016-കലെ  കകേരള  നബയമസഭയബകലെയ്ക്കുള

കതരകഞ്ഞെടുപ്പെബല് കേഞഞ്ഞെങ്ങഞടച്ച്  നബയമസഭഞ മണ്ഡലെത്തബകലെ കതരകഞ്ഞെടുപ്പെച്ച്

വബജയഞഹഞദകത്തഞടനുബന്ധബചച്ച്  കവഞടര്മഞകരഞടച്ച്  നനബ

പ്രകേഞശബപ്പെബക്കുനയവസരത്തബല്  ഒരു  സഞ്ചാംഘഞ്ചാം  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.,

ബബ.കജ.പബ.  പ്രവര്ത്തകേര്  എകനയഞ്ചാം  എല്.ഡബ.എഫച്ച്.  പ്രവര്ത്തകേകരയഞ്ചാം

ആക്രമബചച്ച്  പരബകകല്പ്പെബചതബകനതടര്നച്ച്  എകന്റെ  പ്രഥമ  കമഞഴബയകട

അടബസഞനത്തബല്  കഹഞസ്ദുര്ഗച്ച്  കപഞലെസ്പീസച്ച്  കകേസച്ച്  രജബസര്  കചയ്യുകേയഞ്ചാം

കുറപതഞ്ചാം  സമര്പ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം  കചയബരുന.  അകനസഷണ  ഘടത്തബല്

കപ്രഞസബകേമ്യൂഷന  സഞക്ഷബകേള്  വബചഞരണയ്ക്കബകട  കൂറുമഞറബയതച്ച്  കകേസ്സബനച്ച്

തബരബചടബയഞയബ. ഈ സഭഞ സകമ്മേളനത്തബല് (കഫബ്രുവരബ 2) ബഹുമഞനകപ്പെട

കുറദഞടബ അഞ്ചാംഗഞ്ചാം നയപ്രഖദഞപന പ്രസഞ്ചാംഗത്തബനച്ച് നനബ കരഖകപ്പെടുത്തബകകഞണച്ച്

നടത്തബയ പ്രസഞ്ചാംഗത്തബല് കേഞസര്കഗഞഡച്ച് ജബലഞ കസഷനസച്ച് കകേഞടതബ  II-ല്

സഞക്ഷബകേകളലഞഞ്ചാം  ഒകര  നബലെയബലെഞണച്ച്  കമഞഴബ  നല്കേബയകതനഞ്ചാം  പ്രതബകേകള

ആരുഞ്ചാം  തബരബചറബയഞത്തതബനഞലെഞണച്ച്  കകേസച്ച്  വബട്ടുകപഞയകതനഞ്ചാം  പറഞ്ഞെതച്ച്

വസതഞവബരുദമഞണച്ച്.   കപഞലെസ്പീസച്ച്   കസഷനബല്  വചച്ച്  പ്രതബകേകള

തബരബചറബഞ്ഞെച്ച്  കമഞഴബ  കകേഞടുത്തവര്  കകേഞടതബയബല്  കമഞഴബ  മഞറബയതഞണച്ച്

പ്രതബകേള്കച്ച്  സഹഞയകേരമഞയബ  മഞറബയകതന  കേഞരദഞ്ചാം  സഭയകട
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ശദയബല്കപ്പെടുതന. 

VII. ചരകമഞപചഞരഞ്ചാം

(ബഹുമഞനകപ്പെട  സസ്പീകറുകട  നബര്കദശഞനുസരണഞ്ചാം  നടുത്തളത്തബല്

പ്രതബകഷധബചകകേഞണബരുന  പ്രതബപക്ഷഞഞ്ചാംഗങ്ങള്  സസസഞനങ്ങളബകലെയ്ക്കച്ച്

മടങ്ങബകപ്പെഞയബ.)

സബ  .  പബ  .   കുഞ്ഞെബകന്റെ നബരദഞണഞ്ചാം

മുന  നബയമസഭഞഞ്ചാംഗമഞയ  സബ.പബ.കുഞ്ഞെബകന്റെ  നബരദഞണഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധബചച്ച്

ബഹുമഞനകപ്പെട  സസ്പീകര്  റഫറനസച്ച്  നടതകേയഞ്ചാം  പകരതകനഞടുളള

ആദരസൂചകേമഞയബ  സഭഞഞ്ചാംഗങ്ങള്  അല്പ്പെസമയഞ്ചാം  എഴുകനറ്റുനബനച്ച്  മക്കൗനഞ്ചാം

ആചരബക്കുകേയഞ്ചാം കചയ.

(പ്രതബപക്ഷഞഞ്ചാംഗങ്ങള്  വസ്പീണഞ്ചാം  നടുത്തളത്തബകലെയ്ക്കച്ച്  തബരബചവനച്ച്  മുദഞവഞകേദഞ്ചാം

വബളബചകകേഞണച്ച് സഭഞനടപടബകേള് തടസ്സകപ്പെടുത്തബകകഞണബരുന.)

VIII. പ്രകമയഞ്ചാം

സ  ഭ അനബശബതകേഞലെകത്തയ്ക്കച്ച് പബരബയനതച്ച് സഞ്ചാംബന്ധബചച്ച്
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മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറഞയബ വബജയന): സഭ മുമ്പഞകകേ മറച്ച് അതദഞവശദ

ബബസബനസുകേകളഞനമബലഞത്തതബനഞല്  സഭ  അനബശബതകേഞലെകത്തയ്ക്കച്ച്

പബരബയഞവുനതഞണച്ച് എന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

കകവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുടബ):  പ്രകമയകത്ത

പബനഞങ്ങുന.

പ്രകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച. 

പതബനഞഞഞ്ചാം  കകേരള  നബയമസഭയകട  എടഞഞ്ചാം  സകമ്മേളനത്തബല്

പരബഗണബച വബഷയങ്ങകള സഞ്ചാംബന്ധബചച്ച് ബഹുമഞനകപ്പെട സസ്പീകര് സഞ്ചാംക്ഷബപ്ത

വബവരണഞ്ചാം  നടതകേയഞ്ചാം  സകമ്മേളനത്തബകന്റെ  ഉകദശദലെക്ഷദങ്ങള്

സമയബന്ധബതമഞയബ പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനച്ച് സഹകേരബച എലഞവര്ക്കുഞ്ചാം നനബ

കരഖകപ്പെടുതകേയഞ്ചാം  ഹൃദദമഞയ  വബഷ-റഞ്ചാംസഞന  ആശഞ്ചാംസകേള്  കനരുകേയഞ്ചാം

കചയ.

(സഭ  കദശസ്പീയഗഞനഞലെഞപനകത്തഞകട  രഞവബകലെ  10.27-നച്ച്  അനബശബത

കേഞലെകത്തയ്ക്കച്ച് പബരബഞ.)

*******


