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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനഞനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

    2019   ജൂണ്   24,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചരന.  

(9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തരസമയലാം)

I അടബയന്തര പ്രകമയലാം

പ്രവനാസബ വദവസനായബയുകട ആത്മഹതദ

മബ  .    സസ്പീകര: കേണ്ണൂര  ആന്തൂരബകല  പ്രവനാസബ  വദവസനായബ  സനാജകന്റെ

ആത്മഹതദയുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  കകേസകനന്വേഷണലാം  കബനാധപൂരവലാം

അട്ടബമറബകനാനലാം  യഥനാരത്ഥ  കുറ്റവനാളബകേകള  രക്ഷബകനാനലാം  നടത്തുന

ശമങ്ങള്മൂലലാം  ഉളവനായബട്ടുള്ളതനായബ  പറയകപ്പെടുന  ഗുരുതരമനായ  സനാഹചരദലാം

സഭനാനടപടബകേള്  നബരത്തബവചക്ക്  ചരച  കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്

സരവശസ്പീ  കകേ.  എലാം.  ഷനാജബ,  കകേ.  സബ.  കജനാസഫക്ക്,  കമനാന്സക്ക്  കജനാസഫക്ക്,



2

അനൂപക്ക് കജകബക്ക് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  കേണ്ണൂര  ജബല്ലയബകല  വളപട്ടണലാം

കപനാലസ്പീസക്ക് കസ്റ്റേഷന് പരബധബയബല് പനാറയബല്വസ്പീട്ടബല് ലക്ഷ്മണന് മകേന് സനാജന്

പനാറയബല്  ആത്മഹതദ  കചയ്തതുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  സനാജകന്റെ  വബധവ  അയച

പരനാതബ  22-06-2019-നക്ക്  മുഖദമനബയുകട  ഓഫസ്പീസബല്  ലഭബക്കുകേയുലാം

അതുസലാംബന്ധബച  റബകപ്പെനാരട്ടക്ക്  അഞക്ക്  ദബവസത്തബനകേലാം  സമരപ്പെബകണകമനക്ക്

ബന്ധകപ്പെട്ട  വകുപ്പെബകനനാടക്ക്  നബരകദ്ദേശബക്കുകേയുലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  പരനാതബ

ലഭബക്കുനതബനമുമ്പുതകന  സരകനാര  ഇഇൗ  പ്രശ്നത്തബല്  ഗഇൗരവപൂരവലാം

ഇടകപടുകേയുലാം  പ്രഥമദൃഷദനാ  വസ്പീഴക്ക് ചവരുത്തബകയനക്ക്  കതനാനബയ  മുനബസബപ്പെല്

കസക്രട്ടറബ,  അസബസ്റ്റേന്റെക്ക്  എഞബനസ്പീയര,  രണക്ക്  ഓവരസബയരമനാര  എനബവകര

സകസന്റെക്ക്  കചയ്യുകേയുലാം  ബന്ധകപ്പെട്ട  കരഖകേളലാം  സ്ഥലവലാം

പരബകശനാധബക്കുനതബനനായബ സബ.ടബ.പബ.  വബജബലന്സബകന്റെയുലാം നഗരകേനാരദ കമഖലനാ

കജനായബന്റെക്ക്  ഡയറക്ടറുകടയുലാം  കനതൃതന്വേത്തബല്  രണക്ക്  അകനന്വേഷണസലാംഘങ്ങകള

ചുമതലകപ്പെടുത്തുകേയുലാം കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  കകേട്ടബടനബരമ്മേനാണ ചട്ടങ്ങളമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട

വസ്പീഴക്ക് ച  പരബകശനാധബകനാന്  സബ.ടബ.പബ.  വബജബലന്സബകന്റെ  കനതൃതന്വേത്തബലുള്ള

സലാംഘകത്തനാടുലാം ഭരണപരമനായ വസ്പീഴക്ക് ച പരബകശനാധബകനാന് കജനായബന്റെക്ക് ഡയറക്ടറുകട
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കനതൃതന്വേത്തബലുള്ള  സലാംഘകത്തനാടുലാം  ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.  മരണകപ്പെട്ട  സനാജകന്റെ

സകഹനാദരകന്റെ  കമനാഴബയുകട  അടബസ്ഥനാനത്തബല്  വളപട്ടണലാം  കപനാലസ്പീസക്ക്

കസ്റ്റേഷനബല്  കകേസക്ക്  രജബസ്റ്റേര  കചയ്തക്ക്  തുടരനടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബച്ചുവരുനണക്ക്.

ഇകനാരദത്തബല്  ഗഇൗരവപൂരവമനായ  ഇടകപടലനാണക്ക്  സരകനാരബകന്റെ

ഭനാഗത്തുനബനമുണനായബട്ടുള്ളതക്ക്.  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള്

ആവരത്തബകനാതബരബകനാനനാവശദമനായ നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. കകേസബകന്റെ

പ്രനാധനാനദലാം  കേണകബകലടുത്തക്ക്  കേണ്ണൂര  നനാരകകനാട്ടബകേക്ക്  കസല്

ഡബകകവ.എസക്ക്.പബ.-യുകട  കനതൃതന്വേത്തബല്  അഞക്ക്  കപരടങ്ങുന  പ്രകതദകേ

അകനന്വേഷണസലാംഘകത്ത  നബകയനാഗബചബട്ടുണക്ക്.  ശരബയനായ  അകനന്വേഷണലാം  നടത്തബ

വസ്തുതകേള്  പുറത്തുകകേനാണ്ടുവരനാനനാണക്ക്  സരകനാര  ആഗ്രഹബക്കുനതക്ക്.

ഇതുസലാംബന്ധബചക്ക്  സന്വേകമധയനാ  പരബകശനാധബചക്ക്  മൂനനാഴക്ക് ചയ്ക്കകേലാം  സതദവനാങ്മൂലലാം

സമരപ്പെബകണകമനക്ക്  കകഹകകനാടതബ  സരകനാരബകനനാടക്ക്  നബരകദ്ദേശബചബട്ടുണക്ക്.

കുറ്റവനാളബകേകള  രക്ഷബകനാനലാം  അകനന്വേഷണലാം  കബനാധപൂരവലാം  അട്ടബമറബകനാനമുള്ള

യനാകതനാരു  ശമവലാം  നടനബട്ടബല്ല.  നബഷ്പക്ഷവലാം  സുതനാരദവമനായ  അകനന്വേഷണലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുലാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എലാം  .    ഷനാജബ:  വബകദശത്തക്ക്  കജനാലബ  കചയ്തക്ക്  സമനാദബച  മുഴുവന്



4

പണവമുപകയനാഗബചക്ക്  പ്രവനാസബ വദവസനായബയനായ സനാജന് പനാറയബല് നബരമ്മേബച

കകേട്ടബടത്തബനനാണക്ക്  നഗരസഭ പ്രവരത്തനനാനമതബ  നബകഷധബചതക്ക്.  പത്തക്ക്  കകേനാടബ

രൂപയ്ക്കക്ക്  പൂരത്തബയനാകകണബയബരുന  കപ്രനാജക്ടബനക്ക്  അകേനാരണമനായബ  വരുത്തബയ

കേനാലതനാമസലാംകേനാരണലാം പതബകനട്ടക്ക് കകേനാടബയബലധബകേലാം രൂപ കചലവനാകകണബവന.

കകേട്ടബടത്തബനക്ക്  സനാലാംഗ്ഷന് ലഭബക്കുനതബനനായബ മുനബസബപ്പെല് കചയരകപഴക്ക് സകന

പലതവണ  സമസ്പീപബചബട്ടുലാം  അനമതബ  നല്കുകേയബകല്ലന  മറുപടബ

ലഭബചതബനകശഷമനാണക്ക്  അകദ്ദേഹലാം  ആത്മഹതദ  കചയ്തതക്ക്.  കേണ്കവന്ഷന്

കസന്റെറബനക്ക്  പ്രവരത്തനനാനമതബ  നല്കേനാതബരുന നഗരസഭനാദദക്ഷയുകട നടപടബ

നദനായസ്പീകേരബകനാന് കേഴബയുനതല്ല. സനാജന് പനാറയബല് ആത്മഹതദ കചയ്തതുമനായബ

ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക് നനാലുകദദനാഗസ്ഥകര മനാതലാം സകസന്ഡക്ക് കചയ്തക്ക് നഗരസഭനാദദക്ഷകയ

സലാംരക്ഷബകനാനള്ള  നസ്പീകമനാണക്ക്  സരകനാര  നടത്തുനതക്ക്.  കരഖനാമൂലലാം  പരനാതബ

നല്കേബ  ദബവസങ്ങള്  കേഴബഞബട്ടുലാം  മുഖദമനബ  യനാകതനാരു  നടപടബയുലാം

സന്വേസ്പീകേരബകനാത്തതക്ക് അകങ്ങയറ്റലാം ദഇൗരഭനാഗദകേരമനാണക്ക്. കേണ്കവന്ഷന് കസന്റെറബനക്ക്

അടബയന്തരമനായബ  കകലസന്സക്ക്  നല്കുനതബനലാം  ആന്തൂര  നഗരസഭനാദദക്ഷ

ശസ്പീമതബ പബ.  കകേ.  ശദനാമളയുകട കപരബല് ആത്മഹതദനാകപ്രരണനാക്കുറ്റലാം ചുമത്തബ

കകേകസ്സെടുക്കുനതബനലാം  തയ്യനാറനാകേണലാം.  ഗുരുതരമനായ  ഇഇൗ  വബഷയലാം
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സഭനാനടപടബകേള് നബരത്തബവചക്ക് ചരച കചയ്യണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  നബയമപരമനായ  അകനന്വേഷണലാം

നടക്കുന  വബഷയമനായതബനനാല്  ഉനയബച  എല്ലനാ   കേനാരദങ്ങള്ക്കുലാം   മറുപടബ

പറയനാന്  സനാധബക്കുകേയബല്ല.  സനാജന്  പനാറയബല്  ആത്മഹതദ  കചയ്തതക്ക്

അകങ്ങയറ്റലാം നബരഭനാഗദകേരമനാണക്ക്.  മുനബസബപ്പെല്/പഞനായത്തക്ക് രനാജക്ക് നബയമപ്രകേനാരലാം

കകേട്ടബടനബരമ്മേനാണവമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  അധബകേനാരങ്ങള്  നഗരസഭനാ

കസക്രട്ടറബയബലനാണക്ക്  നബക്ഷബപ്തമനായബരബക്കുനതക്ക്.  നഗരസഭനാ  കസക്രട്ടറബയുകട

ഉത്തരവബകനതബകര ആകക്ഷപമുകണങ്കബല് പഞനായത്തക്ക് രനാജക്ക് നബയമത്തബകല  509

(6) വകുപ്പുപ്രകേനാരലാം  30 ദബവസത്തബനകേലാം  തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥനാപനങ്ങള്കനായുള്ള

കകട്രെെബബ്യൂണല്  മുമനാകകേ  അപ്പെസ്പീല്  നല്കേനാവനതനാണക്ക്.  ആന്തൂര  നഗരസഭനാ

കേഇൗണ്സബലബനക്ക് ഇകനാരദത്തബല് തസ്പീരുമനാനകമടുകനാകനനാ അപ്പെസ്പീല് കകേള്കനാകനനാ

അധബകേനാരമബല്ല.  തബരുവനന്തപുരത്തക്ക്  മനാതമനാണക്ക്  നബലവബല്  കകട്രെെബബ്യൂണല്

പ്രവരത്തബക്കുനതക്ക്.  കകട്രെെബബ്യൂണല്  മുമനാകകേ  വരുന  അപ്പെസ്പീലുകേള്

തസ്പീരപ്പെനാക്കുനതബനക്ക്  കേനാലതനാമസലാം  കനരബടുനതബനനാല്  കകേനാചബ,  കകേനാഴബകകനാടക്ക്

നഗരങ്ങളബല്ക്കൂടബ  കകട്രെെബബ്യൂണലുകേള്  സ്ഥനാപബകനാന്  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  അപ്പെസ്പീല്  തസ്പീരപ്പെനാകല്  കേനാലയളവക്ക്  ഒരു  മനാസമനാകബ
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നബജകപ്പെടുത്തനാന് നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതബനലാം തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥനാപനങ്ങളബല്

ലഭബക്കുന  അകപക്ഷകേളബകന്മേല്  പഠനലാം  നടത്തബ  നബ്യൂനതകേള്  അകപക്ഷകേകര

ഒരുമബചക്ക്  അറബയബകനാനലാം  കചനാദദങ്ങള്  ഉനയബചക്ക്  കേനാലതനാമസലാം  വരുത്തുന

പ്രവണത  തടയനാന്  ചട്ടങ്ങള്  പുറകപ്പെടുവബക്കുകേയുലാം  ഓണ്ലലന്  സമ്പ്രദനായലാം

നടപ്പെനാക്കുനതബനക്ക്  നടപടബകേള്  സന്വേസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം  കചയ്യുലാം.  തകദ്ദേശഭരണ

സ്ഥനാപനങ്ങളബകല ഉകദദനാഗസ്ഥരുകട റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് മറബകേടകനാനള്ള കസക്രട്ടറബയുകട

അധബകേനാരലാം  പരബമബതകപ്പെടുത്തുലാം.  സനാകങ്കതബകേ  മബകേവള്ള  ഉകദദനാഗസ്ഥരുകട

ശബപനാരശപ്രകേനാരലാം  മനാതകമ  കസക്രട്ടറബകക്ക്  അധബകേനാരലാം  വബനബകയനാഗബകനാന്

പനാടുളളൂകവന  തരത്തബല്  പഞനായത്തക്ക്,  നഗരസഭനാ  ചട്ടങ്ങളബല്  കഭദഗതബ

വരുത്തുലാം. കുറ്റവനാളബകേകള രക്ഷബകനാനലാം അകനന്വേഷണലാം അട്ടബമറബകനാനലാം യനാകതനാരു

ശമവമുണനായബട്ടബല്ല.  ഇഇൗ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബരത്തബവചക്ക്  ചരച

കചകയ്യണ ആവശദമബല്ല. 

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനമതബ നബകഷധബച്ചു.)

പ്രതബപക്ഷ കനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക് കചനബത്തല):  യഥനാരത്ഥ വസ്തുതകേകള

മറച്ചുവചക്ക്  ആന്തൂര  നഗരസഭനാദദക്ഷകയ  സലാംരക്ഷബചക്ക്  കുറ്റലാം

ഉകദദനാഗസ്ഥരുകടതനാകബ മനാറ്റനാനള്ള ശമമനാണക്ക് മുഖദമനബ നടത്തുനതക്ക്.  പനാരഥ
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കേണ്കവന്ഷന് കസന്റെറബനക്ക് കകലസന്സക്ക് നല്കേനാതബരുന നഗരസഭനാദദക്ഷയുകട

നടപടബ  ധനാരഷദമനാണക്ക്.  സനാജകന്റെ  ആത്മഹതദകയത്തുടരനക്ക്  പ്രവനാസബകലനാകേലാം

കനരബടുന ആശങ്കകേള് പരബഹരബകനാന് നഗരസഭനാദദക്ഷയ്കകതബകര  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.  ജനനാധബപതദ  അവകേനാശങ്ങള്  ധന്വേലാംസബക്കുന  ഇത്തരലാം

നടപടബകേള്കകതബകര  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  സന്വേസ്പീകേരബക്കുന  നബലപനാടുകേള്

ജനങ്ങള്ക്കുകനകരയുള്ള  കവല്ലുവബളബയനാണക്ക്.  പനാരഥ കേണ്കവന്ഷന് കസന്റെറബനക്ക്

കകലസന്സക്ക്  നല്കുനതബനലാം  ആന്തൂര  നഗരസഭനാദദക്ഷയുകട  കപരബല്

ആത്മഹതദനാ  കപ്രരണനാക്കുറ്റത്തബനക്ക്  കകേകസ്സെടുക്കുനതബനലാം  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.   

(ആന്തൂര  നഗരസഭനാദദക്ഷയുകട  കപരബല്  കകേകസ്സെടുകണകമനനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്

പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള് ഡയസ്സെബനമുനബല് വനക്ക് മുദനാവനാകേദലാം വബളബചക്ക്  സഭനാനടപടബകേള്

തടസ്സെകപ്പെടുത്തബകകനാണബരുന.)

II  ശദ ക്ഷണബകല്
ഇടതുകേര ലബങ്കക്ക് കേനനാല് പ്രവൃത്തബ

ശസ്പീ  .    ബബ  .    ഡബ  .    കദവസ്സെബ: തുമ്പൂരമൂഴബകക്ക് മുകേളബല് ചനാലക്കുടബ പുഴയബല് കൂടുതല്

ജലലാം  സലാംഭരബക്കുനതബനനായബ  കസ്റ്റേനാകറജക്ക്  ഡനാമുകേള് നബരമ്മേബക്കുനതബനലാം  ഇടമലയനാര

ജലകസചന  പദതബയബല്കപ്പെട്ട  ഇടതുകേര  ലബങ്കക്ക്  കേനനാല്  പ്രവൃത്തബ  പൂരത്തസ്പീകേരബചക്ക്
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അഞക്ക്  നബകയനാജകേമണ്ഡലങ്ങളകട  കുടബകവള്ള-ജലകസചന  പ്രശ്നങ്ങള്കക്ക്  ശനാശന്വേത

പരബഹനാരലാം കേകണത്തുനതബനലാം  നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 

(പ്രതബപക്ഷ  ബഹളലാം  കേനാരണലാം  ബന്ധകപ്പെട്ട  വകുപ്പുമനബ  മറുപടബ

കമശപ്പുറത്തുവച്ചു.

ശസ്പീ.  വബ.  പബ.  സജസ്പീന്ദ്രന്  സസ്പീറ്റബലബല്ലനാതബരുനതബനനാല്  രണനാമകത്ത

ശദ ക്ഷണബകല് അവതരബപ്പെബചബല്ല.)

(പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  സഭനാനടപടബകേള്  തടസ്സെകപ്പെടുത്തബകകനാണബരുനതബനനാല്

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര  സബ്മബഷനകേള്  റദ്ദേക്ക്  കചയ്യുകേയുലാം  മറുപടബ  ബന്ധകപ്പെട്ട

വകുപ്പുമനബമനാര കമശപ്പുറത്തക്ക് വയ്ക്കണകമനക്ക് നബരകദ്ദേശബക്കുകേയുലാം കചയ. 

പ്രതബപക്ഷ  ബഹളകത്തത്തുടരനക്ക്  രനാവബകല  11.02-നക്ക്  നബരത്തബവച  സഭ

11.31-നക്ക്  പുനരനാരലാംഭബച്ചു.)

മബ  .   സസ്പീകര: പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള് സഭനാനടപടബകേളമനായബ സഹകേരബകണ ലാം.

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവക്ക്  (  ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചനബത്തല  ):  ആന്തൂര

നഗരസഭനാദദക്ഷയുകട കപരബല് കകേകസ്സെടുകനാന് ഗവണ്കമന്റെക്ക് തയ്യനാറനാകേണലാം. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാരലകമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .     എ  .    കകേ  .     ബനാലന്  ):
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അസന്വേനാഭനാവബകേ  മരണത്തബനക്ക്  കകേകസ്സെടുത്തുകേഴബഞ.  ഏതക്ക്  കസക്ഷന്  പ്രകേനാരലാം

കകേകസ്സെടുകണകമനതക്ക് അകനന്വേഷണ ഏജന്സബയനാണക്ക് തസ്പീരുമനാനബകകണതക്ക്. 

മബ  .    സസ്പീകര  : ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  മനബ  സരകനാര  നബലപനാടക്ക്  അറബയബച്ചു

കേഴബഞ.

(പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  ഡയസ്സെബനമുനബല്  വനക്ക്  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബചക്ക്

സഭനാനടപടബകേള് തടസ്സെകപ്പെടുത്തബകകനാണബരുനതബനനാല് ബഹുമനാനകപ്പെട്ട സസ്പീകര

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല അടുത്ത ഇനങ്ങളബകലയ്ക്കക്ക് കേടന.)

III കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന കേടലനാസക്ക്

നനാലനാമതക്ക് കകേരള കപനാതുവദയ പുനനഃപരബകശനാധന കേമ്മേബറ്റബയുകട നനാലനാമതക്ക്

റബകപ്പെനാരട്ടക്ക് കമശപ്പുറത്തുവച്ചു.

IV ധനകേനാരദലാം

2019-2020   സനാമത്തബകേ വരഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റബകല
ധനനാഭദരത്ഥനകേളബകന്മേലുള്ള ചരചയുലാം കവനാകട്ടടുപ്പുലാം

തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എ  .   സബ  .   കമനായ്തസ്പീന്): തനാകഴപ്പെറയുന

ധനനാഭദരത്ഥനകേള് അനവദബകണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനനാഭദരത്ഥന നമര  XXII    -      നഗരവബകേസനലാം
       (1430,62,17,000 രൂപ)
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ധനനാഭദരത്ഥന നമര XXXV    -      പഞനായത്തക്ക്
               (805,57,47,000  രൂപ)

ധനനാഭദരത്ഥന നമര XXXVI  -  ഗ്രനാമവബകേസനലാം
       (3643,86,59,000  രൂപ)

കൃഷബ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല്  കുമനാര): പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന. 

ധനകേനാരദവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  കഎസകേക്ക്):

നഗരവബകേസനലാം എന   XXII-ാം  നമര  ധനനാഭദരത്ഥനകയയുലാം  പഞനായത്തക്ക്

എന  XXXV-ാം  നമര  ധനനാഭദരത്ഥനകയയുലാം  ഗ്രനാമവബകേസനലാം  എന

XXXVI-ാം  നമര  ധനനാഭദരത്ഥനകയയുലാം  സലാംബന്ധബച  ചട്ടലാം  236(3)

പ്രകേനാരമുള്ള പ്രസനാവന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

(ഖണ്ഡകനനാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബചബല്ല.)

നഗരവബകേസനലാം  എന  XXII-ാംനമര  ധനനാഭദരത്ഥനയുലാം  പഞനായത്തക്ക്

എന  XXXV-ാംനമര ധനനാഭദരത്ഥനയുലാം ഗ്രനാമവബകേസനലാം എന  XXXVI-ാം

നമര ധനനാഭദരത്ഥനയുലാം  സഭ പനാസ്സെനാക്കുകേയുലാം ഗ്രനാന്റെക്ക് അനവദബക്കുകേയുലാം കചയ.

സഭ രനാവബകല 11.37-നക്ക് പബരബഞ.
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