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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /X-3

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

 പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2018 കഫെബ്രുവരബ 28, ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നന്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്    നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാതര സമയലാം)  

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

മധുവബകന്റെയലാം സഫെസ്പീറബകന്റെയലാം കകേനാലപനാതകേലാം

മബ  .    സസ്പീക്കര് :  അട്ടപ്പെനാടബയബല്  ആദബവനാസബയനായ  മധുവബകന  ഒരു  സലാംഘലാം

ആളുകേള്  മര്ദബചന്  കകേനാലകപ്പെടുത്തുകേയലാം  സഫെസ്പീര്  എന്ന  മുസസ്പീലാം  യൂതന്  ലസ്പീഗന്

പ്രവര്തകേകന  കുതബ  കകേനാലകപ്പെടുത്തുകേയലാം  കചയ്തതുമൂലലാം  ആ  പ്രകദശതന്

ഉളവനായബട്ടുള്ളതനായബ പറയകപ്പെടുന്ന ഗുരുതരമനായ സബതബവബകശഷലാം സഭനാനടപടബകേള്

നബര്തബവചന് ചര്ച കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടന് സര്വ്വശസ്പീ എന.  ഷലാംസുദസ്പീന,  ഷനാഫെബ
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പറമബല്,  അനൂപന്  കജേക്കബന്  എന്നസ്പീ  അലാംഗങ്ങള്  റൂള്  50  അനുസരബചന്  കനനാട്ടസ്പീസന്

നല്കേബയബട്ടുണന്.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജേയന)  :  അട്ടപ്പെനാടബയബകല  മുക്കനാലബയബല്

വനതബനുള്ളബല്  തനാമസബചബരുന്ന  ആദബവനാസബയനായ  മധുവബകന  കമനാഷണകുറലാം

ആകരനാപബചന്  നനാട്ടുകേനാര്  പബടബച്ചുവചബരബക്കുന്ന  വബവരലാം  അറബഞ്ഞയടന  പകടനാളബലാംഗന്

ഡഡ്യൂട്ടബയബലുണനായബരുന്ന  അഡസ്പീഷണല്  സബന്  ഇനകസക്ടറലാം  സലാംഘവലാം  സലാംഭവ

സലകതത്തുകേയലാം ടബയനാകന കപനാലസ്പീസന് ജേസ്പീപ്പെബല് കേയറബ  കകവദദപരബകശനാധനയനായബ

അഗളബ സബ.എചന്.സബ.-യബകലയന്  കകേനാണ്ടുകപനാകുകേയലാം യനാതനാമകദദ മരണകപ്പെടുകേയലാം

കചയ.   ആന്തരബകേ  അവയവങ്ങള്ക്കുലാം  തലയകട  പബനഭനാഗത്തുകമറ  മനാരകേമനായ

ക്ഷതലാംമൂലമനാണന്  മരണലാം  സലാംഭവബചകതന്നന്  കപനാസ്റ്റുകമനാര്ട്ടലാം  റബകപ്പെനാര്ട്ടബല്നബനലാം

വദക്തമനായബട്ടുണന്.  ഇതുസലാംബനബചന്  കകേസന്  രജേബസ്റ്റര്  കചയ്യുകേയലാം  പതബനനാറന്

പ്രതബകേകളയലാം അറസ്റ്റന് കചയ്തന് കകേനാടതബയബല് ഹനാജേരനാക്കബ റബമനാന്റെന് കചയ്യുകേയലാം കചയ.

വനലാം  വകുപ്പെന്  ഉകദദനാഗസരബല്  ആര്കക്കങബലുലാം  ഇതബല്  പങ്കുകണനാകയനലാം

പ്രതബകേള്ക്കന്  അനുമതബയബലനാകത  വനതബല്  പ്രകവശബക്കനാന  കൂട്ടുനബകന്നനാകയനലാം

അകനന്വേഷബക്കനാന  പ്രബനസബപ്പെല്  ചസ്പീഫെന്  കേണ്സര്കവറര്  ഓഫെന്  കഫെനാറസ്റ്റന്സബകന

ചുമതലകപ്പെടുതബയബട്ടുണന്.  മധുവബകന്റെ  അമ്മേയന്  മുഖദമനബയകട  ദുരബതനാശന്വേനാസ

നബധബയബല് നബനലാം 10 ലക്ഷലാം രൂപയലാം  പട്ടബകേജേനാതബ-പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ അതബക്രമലാം തടയല്
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നബയമപ്രകേനാരലാം എകട്ടകേനാല് ലക്ഷലാം രൂപയലാം അനുവദബചബട്ടുണന്. 25-2-2018-നന് രനാതബ

മണനാര്ക്കനാടന്  ടടൗണബകല  തുണബക്കടയബല്  അതബക്രമബച്ചുകേയറബയ  അക്രമബസലാംഘലാം

സഫെസ്പീറബകനയലാം മനസൂറബകനയലാം മര്ദബക്കുകേയലാം കുതബ പരബകക്കല്പ്പെബക്കുകേയലാം കചയ.

ഗുരുതരമനായബ പരബകക്കറ സഫെസ്പീറബകന ആശുപതബയബല് പ്രകവശബപ്പെബകചങബലുലാം രനാതബ

10 മണബകയനാകട മരണകപ്പെട്ടു. തലയന് പരബകക്കറ മനസൂറബകന്റെ പരനാതബപ്രകേനാരലാം  അഞന്

കപകര പ്രതബകേളനാക്കബ മണനാര്ക്കനാടന് കപനാലസ്പീസന്  കകേസന് രജേബസ്റ്റര് കചയ്തന് അകനന്വേഷണലാം

നടതബവരുന.  ശരസ്പീരതബലുണനായ  മുറബവകേളനാണന്  സഫെസ്പീറബകന്റെ  മരണതബനന്

കേനാരണമനായകതന്നന്  കപനാസ്റ്റുകമനാര്ട്ടലാം  റബകപ്പെനാര്ട്ടബല്  നബനലാം  വദക്തമനായബട്ടുണന്.   ഇടൗ

കകേസബകല  അഞന്  പ്രതബകേകളയലാം  അറസ്റ്റു  കചയ്യുകേയലാം കൃതദതബനന്  ഉപകയനാഗബച

ആയധലാം  ഒന്നനാലാം  പ്രതബയകട  പക്കല്  നബനലാം  കേകണത്തുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണന്.  രണന്

കകേസുകേളബലുലാം  നബഷ്പക്ഷവലാം  കുറമറതുമനായ  അകനന്വേഷണമനാണന്  കപനാലസ്പീസന്

നടതബവരുന്നതന്.  കുറവനാളബകേള്ക്കന്  പരമനാവധബ  ശബക്ഷ  കനടബകക്കനാടുക്കുന്നതബനുലാം

ഭനാവബയബല്  ഇതരലാം  പ്രവൃതബകേള്  ആവര്തബക്കനാതബരബക്കുന്നതബനുലാം  ആവശദമനായ

നടപടബ സര്ക്കനാര് സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണന്.  

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷലാംസുദസ്പീന :   അട്ടപ്പെനാടബയബല്   മധു  എന്ന  ആദബവനാസബ

യവനാവബകനയലാം   മണനാര്ക്കനാടന്  പട്ടണതബകല കേചവട സനാപനതബല്വചന്  സഫെസ്പീര്

എന്ന  യവനാവബകനയലാം  പരസദമനായബ  കകേനാലകപ്പെടുതബയ  സലാംഭവങ്ങള്  സഭയകട
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ശദയബല്കപ്പെടുത്തുകേയനാണന്.  സലാംസനാനതന്  ക്രമസമനാധനാനലാം  നബലനബര്ത്തുന്നതബല്

ആഭദന്തര വകുപ്പെന്  പരനാജേയകപ്പെട്ടബരബക്കുന.  കമനാഷണക്കുറലാം ആകരനാപബചന്   മനാനസബകേ

കരനാഗബയനായ ആദബവനാസബ യവനാവബകന ജേനക്കൂട്ടലാം കകേനാലകപ്പെടുതബയ പ്രശലാം കകകേകേനാരദലാം

കചയ്തതബല്  ഉകദദനാഗസരുകട  ഭനാഗത്തുനബനലാം  വസ്പീഴന് ചയണനായബട്ടുണന്.   യവനാവബകന

വനതബല്നബനലാം  പബടബചബറക്കബകകേനാണ്ടുവരനാന  സഹനായബചതബലൂകട  വനലാം  വകുപ്പെന്

ഉകദദനാഗസര്  കേടുത  നബയമലലാംഘനമനാണന്  നടതബയബരബക്കുന്നതന്.   മനാനസബകേ

കരനാഗമുള്ളയനാകള  സുരക്ഷബതമനായബ  ചബകേബതനാ  കകേന്ദ്രതബകലതബക്കുന്നതബനു  പകേര ലാം

യവനാവബകന  ആക്രമബക്കുന്നതബനന്  കൂട്ടുനബനകവന്നതന്  തബകേച്ചുലാം  വബകരനാധനാഭനാസമനാണന്.

ആശുപതബയബകലയ്ക്കുള്ള യനാതയബടയബലനാണന് ടബയനാന മരണമടഞ്ഞതന്.  കപനാലസ്പീസബകന്റെ

ഭനാഗത്തുനബനലാം വസ്പീഴ്ചയണനായതനായബ ആകക്ഷപലാം നബലനബല്ക്കുന്നതബനനാല് അകനന്വേഷണ

പരബധബയബല്  അതുകൂടബ  ഉള്കപ്പെടുതണലാം.  ഇതരലാം  സലാംഭവങ്ങള്  സലാംസനാനതന്

ആവര്തബക്കനാതബരബക്കനാന  ശദബക്കണലാം.  അട്ടപ്പെനാടബയബകല  ആദബവനാസബകേളുകട

സലാംരക്ഷണതബനനായബ  അഞ്ഞൂറബകലകറ  ഉകദദനാഗസകര  നബയമബചബട്ടുകണങബലുലാം

മനാനസബകേനാസന്വേനാസദലാംമൂലലാം  അലഞ്ഞുതബരബഞ്ഞ  ഈ  യവനാവബകന  കേകണതനാകനനാ

ആവശദമനായ പരബരക്ഷ നല്കേനാകനനാ സനാധബചബല എന്നതന് കഖദകേരമനാണന്. ആദബവനാസബ

കക്ഷമപദതബകേള് നടപ്പെബലനാക്കുന്ന കേനാരദതബലുലാം  തനാളപ്പെബഴകേള് സലാംഭവബക്കുന്നതനായബ

മനസബലനാക്കനാന  സനാധബക്കുലാം.  അട്ടപ്പെനാടബയബല്  മനാനസബകേനാസന്വേനാസദലാം  കനരബടുന്നവകര
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കേകണതനാനുലാം  ചബകേബതബക്കനാനുലാം  ആവശദമനായ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബക്കണലാം.

കുറക്കനാര്ക്കന് നബയമലാം നല്കുന്ന പരമനാവധബ ശബക്ഷ വനാങ്ങബകക്കനാടുക്കണലാം. മണനാര്ക്കനാടന്

ടടൗണബകല  കേചവടസനാപനതബല് കേയറബയ ഗുണകേള് സഫെസ്പീര്  എന്ന യവനാവബകന

കുതബ  കകേനാലകപ്പെടുത്തുകേയനായബരുന.  സഫെസ്പീറബനുലാം  കുടുലാംബതബനുകമതബകര  നബരവധബ

ആക്രമണങ്ങളുലാം വധഭസ്പീഷണബയലാം ഉണനായകപ്പെനാള്   കപനാലസ്പീസന് ജേനാഗ്രത പനാലബക്കുകേയലാം

ആവശദമനായ  പരബരക്ഷ  നല്കുകേയലാം  കചയ്തബരുനകവങബല്  ഈ  ദനാരുണനാന്തദലാം

ഒഴബവനാക്കനാമനായബരുന.  കകേനാലപനാതകേതബനന്  പബന്നബകല  ഗൂഢനാകലനാചന

പുറത്തുകകേനാണ്ടുവരുന്നതബനുലാം  ജേനങ്ങള്  നബയമലാം  കേയ്യബകലടുക്കുന്ന

പ്രവണതയ്കക്കതബകര കബനാധവത്കേരണലാം നടത്തുന്നതബനുലാം കപനാലസ്പീസബകന്റെ പ്രകതദകേ

സലാംവബധനാനലാം ഉപകയനാഗബച്ചുകകേനാണന് ജേനങ്ങളുകട സസന്വേരജേസ്പീവബതതബനന് തടസമനാകുന്ന

ഗുണനാസലാംഘങ്ങകള അമര്ച കചയ്യുന്നതബനുലാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.  ഈ വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചന് ചര്ച കചയ്യണലാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജേയന):  ആദബവനാസബയനായ  മധുവബകന്റെ

കകേനാലപനാതകേകത   അപലപബക്കുന്ന  നബലപനാടനാണന്  സര്ക്കനാര്  സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതന്.

മനുഷദതന്വേഹസ്പീനമനായ  രസ്പീതബയബലനാണന്  ആക്രമണലാം  നടന്നബരബക്കുന്നതന്.  മധുവബനന്

മനാനസബകേ  വബഭനാന്തബയള്ളതനായബ  കതളബയബക്കകപ്പെട്ടബട്ടബല.  കകേനാലപനാതകേവമനായബ

ബനകപ്പെട്ടന്  വനലാം  വകുപ്പുകദദനാഗസര്കക്കതബകരയണനായ  ആകരനാപണങ്ങളബകന്മേല്
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അകനന്വേഷണ റബകപ്പെനാര്ട്ടന് ലഭബക്കുന്ന മുറയന് ആവശദമനായ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണന്.

ജേനങ്ങള്  നബയമലാം  കേയ്യബകലടുക്കുന്നതബകനതബകര  ശക്തമനായ  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണന്.  കപനാലസ്പീസന്  അക്രമബച്ചു  എന്ന  പ്രതബപക്ഷകനതനാവബകന്റെ

ആകരനാപണലാം   അടബസനാനരഹബതമനാണന്.  മര്ദനമനാണന്  മരണകേനാരണകമന്നന്

കപനാസ്റ്റുകമനാര്ട്ടലാം  റബകപ്പെനാര്ട്ടബല്  വദക്തമനാണന്.   മധുവബകന്റെ  കകേനാലപനാതകേലാം  പരബഷ്കൃത

സമൂഹതബനന്  അപമനാനമനാണന്.   ഇതരലാം  ആക്രമണങ്ങള്കക്കതബകര  കേര്ശനമനായ

നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണന്.  

സഫെസ്പീറബകന്റെ കകേനാലപനാതകേതബല് പ്രതബകേകള അറസ്റ്റന് കചയ്യുന്നതുള്കപ്പെകടയള്ള

നടപടബകേള് സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുണന്.  ഗുണനാ പ്രവര്തനങ്ങള്കക്കതബകര ശക്തമനായ നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതനാണന്.  ഈ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചന് ചര്ചകചകയ്യണ

ആവശദമബല.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണതബനന് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവന്  (ശസ്പീ  .    രകമശന്  കചന്നബതല):  ഷുസഹബബകന്റെ

കകേനാലപനാതകേതബല് സര്ക്കനാരബകനതബകര കകഹകക്കനാടതബ രൂക്ഷമനായ വബമര്ശനമനാണന്

നടതബയബരബക്കുന്നതന്.  കകേനാലപനാതകേതബനുപകയനാഗബച  ആയധങ്ങള്  കേകണടുക്കനാന

കപനാലസ്പീസബനന്  ഇതുവകര  കേഴബഞ്ഞബട്ടബല.  ആദബവനാസബ  യവനാവനായ  മധുവബകന

വനതബനുള്ളബല് നബനലാം പബടബകൂടുന്നതബനന് അക്രമബകേള്ക്കന് അനുമതബ നല്കേബയ വനലാം
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വകുപ്പെന്  ഉകദദനാഗസര്കക്കതബകര  കേര്ശന  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  ജുഡസ്പീഷദല്

അകനന്വേഷണതബനന്  ഉതരവബടുകേയലാം  കവണലാം.  കേഴബഞ്ഞ  സര്ക്കനാരബകന്റെ  കേനാലതന്

ആരലാംഭബച 'കേമ്മേഡ്യൂണബറബ കേബചന' പദതബ തുടര്നലാം നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനുലാം ആദബവനാസബ

സലാംരക്ഷണതബനുളള  തുകേ  ഫെലപ്രദമനായബ  കചലവഴബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.  കകേനാലകചയ്യകപ്പെട്ട  മധുവബകന്റെ  കുടുലാംബതബനന്  25  ലക്ഷലാം  രൂപ

ധനസഹനായലാം  അനുവദബക്കുകേയലാം  സകഹനാദരബക്കന്  സര്ക്കനാര്  സര്വ്വസ്പീസബല്  കജേനാലബ

നല്കുകേയലാം  കവണലാം.   ജേനങ്ങളുകട  ജേസ്പീവനുലാം  സന്വേതബനുലാം  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കേണലാം

കകേരളലാം  ഗുണകേളുകടയലാം  സനാമൂഹദവബരുദരുകടയലാം  കകേണബയബല്

അകേകപ്പെട്ടബരബക്കുന്നതബല് ശക്തമനായ പ്രതബകഷധലാം കരഖകപ്പെടുത്തുന. 

(ഗവണ്കമന്റെന്  നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചന്  ശസ്പീ.  കകേ.  എലാം.  മനാണബ പ്രസനാവന

നടതബയകശഷലാം  പനാര്ട്ടബ  അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭ  വബട്ടന്  പുറത്തുകപനായബ.

ശസ്പീ. ഒ. രനാജേകഗനാപനാലുലാം പ്രസനാവന നടതബയകശഷലാം സഭ വബട്ടന് പുറത്തുകപനായബ.)

(ഗവണ്കമന്റെന് നബലപനാടബല് പ്രതബകഷധബചന് യ.ഡബ.എഫെന്. അലാംഗങ്ങള് സസ്പീക്കറകട

ഡയസബനന്  മുന്നബല്  വനനബന്നന്  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബചന്  സഭനാനടപടബകേള്

തടസകപ്പെടുതബകക്കനാണബരുന.) 
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II. ശദക്ഷണബക്കല്

സനാമതബകേ പ്രതബസനബ

ശസ്പീ  .   കകേ  .   കജേ  .   മനാകബ : സനാമതബകേ പ്രതബസനബമൂലലാം കകേനാചബ തുറമുഖതബകല

കതനാഴബലനാളബകേള്  കനരബടുന്ന  ബുദബമുട്ടുകേളുലാം  രനാജേസ്പീവന്  ഗനാനബ  കടര്മബനല്

അടച്ചുപൂട്ടബയതബകനത്തുടര്നണനായ  കതനാഴബലബലനായ്മയലാം  പരബഹരബക്കുന്നതബനന്  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.  വലനാര്പനാടലാം  ടനാനസ്ഷബപ്കമന്റെന്  കടര്മബനലബകന്റെ

കഡ്രെഡ്ജേബലാംഗബനുകവണബ കചലവഴബക്കുന്ന തുകേ  ഗുണകഭനാക്തനാക്കളനായ നനാവബകേകസന,

കകേനാസ്റ്റന്ഗനാര്ഡന്  എന്നസ്പീ സനാപനങ്ങള് ആനുപനാതബകേമനായബ  വഹബക്കണകമന്നന്  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്കമന്റെബകനനാടന്  ആവശദകപ്പെടുന്നതബനുലാം   തുറമുഖലാം  കനരബടുന്ന  പ്രശങ്ങള്ക്കന്

പരബഹനാരലാം കേനാണുന്നതബനുലാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കണലാം.

(മറപടബ  ബഹു.  തുറമുഖവലാം  മഡ്യൂസബയവലാം  പുരനാവസ്തുസലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനബ

ശസ്പീ. രനാമചന്ദ്രന കേടന്നപ്പെള്ളബ കമശപ്പുറത്തുവച്ചു.)

(ശസ്പീ.  വബ.  എസന്.  ശബവകുമനാര്  സസ്പീറബലബലനാതബരുന്നതബനനാല്  രണനാമകത

ശദക്ഷണബക്കല് അവതരബപ്പെബക്കപ്പെട്ടബല.)

III.  സബ്മബഷന

(സബ്മബഷനുകേള്ക്കുള്ള മറപടബ  ബനകപ്പെട്ട വകുപ്പുമനബമനാര് കമശപ്പുറത്തുവച്ചു.)

(യ.ഡബ.എഫെന്.  അലാംഗങ്ങള്  ബഹു.  സസ്പീക്കറകട  ഡയസബനുമുന്നബല്  വനനബന്നന്
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മുദനാവനാകേദലാം  വബളബചന്  സഭനാനടപടബകേള്  തടസകപ്പെടുതബകക്കനാണബരുന്നതബനനാല്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട സസ്പീക്കര് കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല അടുത ഇനതബകലയന് കേടന.)

IV.  കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസുകേള്

      ചട്ടലാം  47(2) അനുസരബച്ചുള്ള കേടലനാസുകേള് കമശപ്പുറത്തുവച്ചു.

V. ധനകേനാരദലാം

2018-2019   സനാമതബകേ വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജേറബകല 
ധനനാഭദര്ത്ഥനകേളബനകമലുള്ള ചര്ചയലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജേയന  ) : തനാകഴപ്പെറയന്ന ധനനാഭദര്ത്ഥനകേള്

അനുവദബക്കണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദര്ത്ഥന  നമര്  II    -    സലാംസനാന  ഭരണതലവന്മേനാര്,  മനബമനാര്,

ആസനാന ഉകദദനാഗസന്മേനാര്   (745,42,27,000  രൂപ)

ധനനാഭദര്ത്ഥന നമര് III     -   നസ്പീതബനദനായ നബര്വ്വഹണലാം   (761,60,73,000

രൂപ)

ജേലവബഭവ വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   മനാതത  .   ടബ  .   കതനാമസന്  ): പ്രകമയകത പബന്തനാങ്ങുന. 

ധനകേനാരദവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസന്  കഎസകേന്  ):

സലാംസനാന ഭരണതലവന്മേനാര്, മനബമനാര്, ആസനാന ഉകദദനാഗസന്മേനാര് എന്ന  II-ാ

നമര്  ധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം  നസ്പീതബനദനായ  നബര്വ്വഹണലാം  എന്ന  III-ാനമര്
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ധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം ചട്ടലാം 236(3) പ്രകേനാരമുള്ള പ്രസനാവനയലാം കമശപ്പുറത്തുവച്ചു. 

(ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള്  അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല)

സലാംസനാന ഭരണതലവന്മേനാര്,  മനബമനാര്,  ആസനാന ഉകദദനാഗസന്മേനാര് എന്ന

II-ാ  നമര്  ധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം  നസ്പീതബനദനായ  നബര്വ്വഹണലാം  എന്ന  III-ാ  നമര്

ധനനാഭദര്ത്ഥനയലാം  സഭ പനാസനാക്കുകേയലാം ഗ്രനാന്റെന് അനുവദബക്കുകേയലാം കചയ.

സഭ രനാവബകല 10.38-നന് പബരബഞ്ഞു.

* * *


