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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം

             (കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

         2019   ഒകകനാബര്    28,   തബങ്കള്
      

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭയുകട പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 2019 ഒകകനാബര്

28-ാം  തതീയതബ  തബങ്കളനാഴ്ച  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  കദശതീയഗനാനനാലനാപനകത്തനാകട

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സതീകര്  ശതീ.  പബ.  ശതീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ

ഹനാളബല് ആരലാംഭബച.  

(9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം) 

I. ചരകമനാപചനാരലാം

ഷതീലനാ ദതീക്ഷബതക്ക്  ,   ദനാകമനാദരന് കേനാളനാകശ്ശേരബ എനബവരുകട നബരദനാണലാം

മുന്  കകേരള  ഗവര്ണ്ണറലാം  ഡല്ഹബ  മുന്  മുഖദമനബയുലാം

കകേന്ദ്രമനബയുമനായബരുന  ഷതീലനാ  ദതീക്ഷബതക്ക്,  മുന്  മനബ,  നബയമസഭനാലാംഗലാം,

കകേ.പബ.സബ.സബ.  ജനറല്  കസക്രട്ടറബ  തുടങ്ങബയ  നബലകേളബല്  പ്രവര്ത്തബച

ദനാകമനാദരന് കേനാളനാകശ്ശേരബ  എനബവരുകട  നബരദനാണലാം  സലാംബനബചക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട
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സതീകര് റഫറന്സക്ക്  നടത്തുകേയുലാം  പകരതകരനാടുള്ള  ആദരസൂചകേമനായബ  സഭനാലാംഗങ്ങള്

അല്പ്പെസമയലാം എഴുകനറ്റുനബനക്ക് മമൗനലാം ആചരബക്കുകേയുലാം കചയ.

II   സതദപ്രതബജ്ഞ അഥവനാ സഗമൗരവ പ്രതബജ്ഞ 

കകേനാനബ,  മകഞ്ചേശശ്വരലാം,  വട്ടബയൂര്കനാവക്ക്,  അരൂര്,  എറണനാകുളലാം  എനതീ

നബകയനാജകേമണ്ഡലങ്ങളബല്  നടന  ഉപകതരകഞ്ഞെടുപ്പെബല്  കതരകഞ്ഞെടുകകപ്പെട്ട

ശതീ.  കകേ.  യു.  ജനതീഷക്ക് കുമനാര്,  ശതീ.  എലാം.  സബ.  ഖമറദതീന്,  ശതീ.  വബ.  കകേ.  പ്രശനാനക്ക്,

ശതീമതബ ഷനാനബകമനാള് ഉസനാന്, ശതീ. ടബ. കജ. വബകനനാദക്ക് എനബവര് പതബനനാലനാലാം കകേരള

നബയമസഭയബകല അലാംഗങ്ങളനായബ സതദപ്രതബജ്ഞ കചയ.

III കചയര്മനാനനാരുകട പനാനല് 

സര്വ്വശതീ  പുരുഷന്  കേടലുണബ,  വബ.  പബ.  സജതീന്ദ്രന്,

ശതീമതബ  ഇ.  എസക്ക്.  ബബജബകമനാള് എനബവകര പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട

പതബനനാറനാലാം  സകമ്മേളനകേനാലകത്ത  കചയര്മനാനനാരുകട  പനാനലബകലയക്ക്  നനാമനബര്കദശലാം

കചയ.

IV അടബയനരപ്രകമയലാം

വനാളയനാര് പതീഡനകകസക്ക്

മബ  .    സതീകര്:  വനാളയനാറബല്  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ട

പ്രനായപൂര്ത്തബയനാകേനാത്ത  രണക്ക്  കപണ്കുട്ടബകേള്  പതീഡനകത്തത്തുടര്നക്ക്  ദുരൂഹ
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സനാഹചരദത്തബല്  മരണമടഞ്ഞെ  കകേസബകല  പ്രതബകേകള  കകേനാടതബ  കവറകത

വബടനാനുണനായ  സനാഹചരദത്തബകലയക്ക്  നയബച  അകനശ്വഷണത്തബകല  വതീഴ്ചമൂലലാം

ഉളവനായബട്ടുള്ളതനായബ പറയകപ്പെടുന ഗുരുതരമനായ സബതബവബകശഷലാം സഭനാനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച  കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്  സര്വ്വശതീ  ഷനാഫബ  പറമബല്,

എലാം.  ഉമ്മേര്,  കമനാന്സക്ക്  കജനാസഫക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്  എനതീ  അലാംഗങ്ങള്  റൂള്  50

പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടതീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

മുഖദമനബ  (ശതീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  പനാലകനാടക്ക്  വനാളയനാര്  കപനാലതീസക്ക്

കസ്റ്റേഷന്  പരബധബയബല്കപ്പെട്ട  കശല്വപുരലാം  അട്ടപ്പെള്ളലാം  പ്രകദശകത്ത  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ

വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ട 13-ഉലാം  9-ഉലാം വയസ്സുള്ള കപണ്കുട്ടബകേളുകട അസശ്വനാഭനാവബകേ മരണലാം

പനാലകനാടക്ക് അസബസ്റ്റേന്റെക്ക് കപനാലതീസക്ക് സൂപ്രണബകന്റെ കമല്കനനാട്ടത്തബല് പ്രകതദകേ സലാംഘലാം

രൂപതീകേരബചക്ക്  അകനശ്വഷണലാം  നടത്തുകേയുലാം  കപണ്കുട്ടബകേള്  മരണകപ്പെടുനതബനുമുമക്ക്

കകലലാംഗബകേപതീഡനത്തബനക്ക് ഇരയനായബരുന്നുകവനതബകന്റെ അടബസനാനത്തബല് ക്രബമബനല്

നടപടബക്രമലാം, പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ പതീഡന നബകരനാധന നബയമലാം, കപനാകകനാ ആകക്ക്

എനബവയബകല  വകുപ്പുകേള്പ്രകേനാരലാം  കകേകസടുക്കുകേയുലാം  പ്രതബകേകള  അറസ്റ്റേക്ക്  കചയക്ക്

നബയമനടപടബകേള് സശ്വതീകേരബക്കുകേയുലാം കചയബരുന്നു. പ്രതബകേകള പനാലകനാടക്ക് ഫസ്റ്റേക്ക് കനാസക്ക്

അഡതീഷണല്  കസഷന്സക്ക്  കകേനാടതബ  കവറകത  വബട്ടുകകേനാണക്ക്  ഉത്തരവക്ക്

പുറകപ്പെടുവബചബട്ടുണക്ക്.  ഈ  കകേസക്ക്  സലാംബനബചക്ക്  അപ്പെതീല്  നല്കുകേയുലാം  പ്രഗത്ഭനനായ
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അഡശ്വകകറബകന്റെ  സഹനായകത്തനാകട  കമല്കകനാടതബയബല്  കകേസക്ക്  വനാദബക്കുനതബനുള്ള

നടപടബ  സശ്വതീകേരബക്കുകേയുലാം കചയ്യുനതനാണക്ക്.  പ്രനായപൂര്ത്തബയനാകേനാത്ത പ്രതബകകതബകര

ജുവകകനല്  ജസ്റ്റേബസക്ക്  കകേനാടതബയബകല  കകേസബലുലാം  ഇകത  നബലപനാടക്ക്

സശ്വതീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  ഇതുസലാംബനബചക്ക് കപനാലതീസബനക്ക് വതീഴ്ച സലാംഭവബചബട്ടുകണനാ എന

കേനാരദലാം  പരബകശനാധബക്കുനതനാണക്ക്.  കകേസകനശ്വഷണത്തബല് വതീഴ്ച വരുത്തബയ വനാളയനാര്

കപനാലതീസക്ക്  സബക്ക്  ഇന്സ് കപകകറ  സര്വ്വതീസബല്  നബന്നുലാം  സസ് കപന്റെക്ക്  കചയ്യുകേയുലാം

കപനാലതീസക്ക് ഇന്കസകര്കകതബകര വകുപ്പുതല അകനശ്വഷണലാം നടത്തബ ശബക്ഷനാനടപടബ

സശ്വതീകേരബക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണക്ക്.  

 ശതീ  .   ഷനാഫബ പറമബല്: പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബഭനാഗത്തബല്കപ്പെട്ട 13-ഉലാം 9-ഉലാം വയസ്സുള്ള

കപണ്കുട്ടബകേകള  ക്രൂരമനായബ  കകേനാലകപ്പെടുത്തബയ  പ്രതബകേകള  കകേനാടതബ  കവറകത  വബട്ട

നടപടബ അതദനലാം ഗമൗരവതരമനാണക്ക്.  മൂത്ത കുട്ടബകയ മരബച നബലയബല് കേകണത്തബയ

ദബവസലാം കുട്ടബകയ ഒരനാള് ഉപദ്രവബക്കുനതക്ക്  കനരബട്ടക്ക്  കേകണനക്ക്  അമ്മേ പറഞ്ഞെതബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  കപനാലതീസക്ക്  അയനാകള  കേസ്റ്റേഡബയബകലടുകത്തങ്കബലുലാം  പ്രനാകദശബകേ

രനാഷതീയകനതനാകളുകട  ഇടകപടലബലൂകട  പ്രതബകയ  കവറകത  വബടുകേയനാണക്ക്  കചയതക്ക്.

കപനാസ്റ്റേക്ക്കമനാര്ട്ടലാം  റബകപ്പെനാര്ട്ടബല്  കപണ്കുട്ടബകേകള  പ്രകൃതബവബരുദ  പതീഡനത്തബനക്ക്

ഇരയനാകബയബട്ടുകണനക്ക്  മനസബലനാകബയബട്ടുലാം  ആത്മഹതദയനാകബ  മനാറനാനനാണക്ക്

കപനാലതീസക്ക്  കനതൃതശ്വലാം  തയ്യനാറനായതക്ക്.  സനാക്ഷബകേള്കക്ക്  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കകേണ
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സര്കനാര് പ്രതബകേള്ക്കുകവണബ ഹനാജരനാകുന അവസ ദമൗര്ഭനാഗദകേരമനാണക്ക്.  പ്രസ്തുത

കകേസക്ക്  വളകര ലനാഘവകത്തനാകടയനാണക്ക്  സര്കനാര് കകേകേനാരദലാം  കചയതക്ക്.  മരണകപ്പെട്ട

കപണ്കുട്ടബകേളുകട  കുടുലാംബത്തബനക്ക്  നതീതബ  ലഭദമനാക്കുനതബലുലാം  പ്രതബകേകള

നബയമത്തബനുമുനബല്  കകേനാണ്ടുവരുനതബലുലാം  സര്കനാര്  പരനാജയകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണക്ക്.

രനാഷതീയ  ഇടകപടലുകേള്  ശക്തമനായ  ഈ  കകേസക്ക്  സബ.ബബ.ഐ.-കയകകനാണക്ക്

അകനശ്വഷബപ്പെബകനാന്  നടപടബ  സശ്വതീകേരബകണലാം.  അതതീവ  ഗുരുതരമനായ  ഈ  വബഷയലാം

സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചയ്യണലാം. 

മുഖദമനബ  (ശതീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  ഈ  കകേസബകല  പ്രതബകേള്

ശബക്ഷബകകപ്പെട്ടബല്ല എനതക്ക് ദമൗര്ഭനാഗദകേരമനാണക്ക്.  കപനാലതീസബകന്റെ ഭനാഗത്തുനബനക്ക്  വതീഴ്ച

സലാംഭവബചബട്ടുകണനാകയന്നുലാം പുനരകനശ്വഷണമനാകണനാ സബ.ബബഐ.  അകനശ്വഷണമനാകണനാ

അനബവനാരദലാം  എനതക്ക്  സലാംബനബചലാം  പരബകശനാധബചക്ക്  നടപടബ  സശ്വതീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.

ഈ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചകയ്യണ ആവശദമബല്ല. 

(അടബയനരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച.)

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശതീ  .    രകമശക്ക്  കചനബത്തല):  മുഖദമനബയുകട  മറപടബ

നബരനാശനാജനകേമനാണക്ക്.   നബരനാലലാംബരനായ  കുടുലാംബകത്ത  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുപകേരലാം

പതീഡബപ്പെബചവകര  സലാംരക്ഷബക്കുന  സര്കനാര്  നബലപനാടക്ക്  അപമനാനകേരമനാണക്ക്.  കകേരള

സമൂഹകത്ത കഞെട്ടബപ്പെബച നബഷക്ക് ഠൂരമനായ സലാംഭവമനാണക്ക് വനാളയനാറബല് നടനതക്ക്.  തുടകലാം
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മുതകല  കകേസക്ക്  അട്ടബമറബകനാനുള്ള  ശമങ്ങളനാണക്ക്  നടനബരുനതക്ക്.  സനാക്ഷബകേള്

സശ്വനാധതീനബകകപ്പെടുകേയുലാം  പ്രതബകേള്  സലാംരക്ഷബകകപ്പെടുകേയുലാം  നബയമപനാലകേര്

നബയമലലാംഘകേരനായബ  മനാറകേയുലാം  കചയ്യുനതുമൂലലാം  പട്ടബകേജനാതബ/

പട്ടബകേവര്ഗ്ഗകനാര്കകതബകരയുണനാകുന  അതബക്രമങ്ങളബല്  നതീതബ  ലഭബക്കുനവരുകട

എണ്ണലാം  കുറഞ്ഞുവരബകേയനാണക്ക്.  പ്രസ്തുത  കകേസബല്  സബ.ബബ.ഐ.  അകനശ്വഷണലാം

പ്രഖദനാപബകനാന് മുഖദമനബ തയ്യനാറനാകേണലാം.

(സര്കനാര്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചക്ക്  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  സതീകറകട

ഡയസബനു  മുനബല്  വന്നുനബനക്ക്  മുദ്രനാവനാകേദലാം  വബളബചക്ക്  സഭനാനടപടബകേള്

തടസകപ്പെടുത്തബകകനാണബരുനതബനനാല്  സതീകര്  കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല  അടുത്ത

ഇനത്തബകലയക്ക് കേടന്നു.)

V ശദ ക്ഷണബകല്

ബബ  .  പബ  .  സബ  .  എല്  .-  കന്റെ സശ്വകേനാരദവല്കരണലാം

ശതീ  .    എസക്ക്  .    ശര്മ്മേ:  ലനാഭത്തബല്  പ്രവര്ത്തബക്കുന  ബബ.പബ.സബ.എല്.

ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങളുകട  ഓഹരബ  വബറഴബചക്ക്  അവകയ

സശ്വകേനാരദവല്കരബക്കുനതബനുള്ള  നടപടബയനാണക്ക്  കകേന്ദ്ര  സര്കനാര്

സശ്വതീകേരബചബരബക്കുനതക്ക്.  സലാംസനാന  സര്കനാര്  ഏകറടുത്തക്ക്  നല്കേബയ

ബബ.പബ.സബ.എല്.-കന്റെ  ഉടമസതയബലുള്ള  കകേനാചബന്  റബകഫനറബയുകട  ഭൂമബ
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വബല്ക്കുനതബനക്ക്  സലാംസനാനകത്തനാടക്ക്  അനുമതബ  കതടനാത്തതക്ക്  പ്രതബകഷധനാര്ഹമനാണക്ക്.

കകേനാര്പ്പെകററ്റുകേള്കക്ക് തുച്ഛമനായ വബലയക്ക് കപനാതുമുതല് നല്കുന സമതീപനത്തബല്നബനക്ക്

കകേന്ദ്രകത്ത പബനബരബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  ശക്തമനായ ഇടകപടലുണനാകേണലാം.

മുഖദമനബ  (ശതീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്):  രനാജദലാം  കനരബടുന  സനാമത്തബകേ

പ്രതബസനബ  പരബഹരബക്കുനതബനനായബ  ലനാഭത്തബല്  പ്രവര്ത്തബക്കുന  കപനാതുകമഖലനാ

സനാപനമനായ ബബ.പബ.സബ.എല്.-കന സശ്വകേനാരദവല്കരബകനാനുള്ള കകേന്ദ്ര സര്കനാര്

നതീകലാം  പ്രതബകഷധനാര്ഹമനാണക്ക്.  ബബ.പബ.സബ.എല്.-കന

സശ്വകേനാരദവല്കരബക്കുനതബലൂകട  കകേനാചബന്  റബകഫനറബയുകട  സമതീപത്തക്ക്  കപകടനാ

കകേമബകല്  പനാര്കക്ക്  സനാപബകനാകനടുത്ത  സലാംസനാന  സര്കനാര്  തതീരുമനാനലാം

അനബശബതതശ്വത്തബലനാകുലാം.  സലാംസനാനത്തബകന്റെ  പ്രകതദകേ  തനാല്പ്പെരദലാം

കേണകബകലടുത്തക്ക്  ബബ.പബ.സബ.എല്.-കന്റെ  സശ്വകേനാരദവല്കരണത്തബല്നബന്നുലാം

പബനനാറണകമനക്ക് കേനാണബചക്ക് പ്രധനാനമനബകക്ക് കേത്തയചബട്ടുണക്ക്. 

(രണനാമകത്ത  ശദ  ക്ഷണബകലബനക്ക്  കനനാട്ടതീസക്ക്  നല്കേബയ  അലാംഗലാം

സതീറബലബല്ലനാതബരുനതബനനാല് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല്ല.)

സബ്മബഷനുകേള്ക്കുള്ള മറപടബ കമശപ്പുറത്തുവച.

VI കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസുകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല  നനാലനാമകത്ത  ഇനലാം  അനുസരബചളള  കേടലനാസ്സുകേള്
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കമശപ്പുറത്തുവച.

VII നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

തനാകഴപ്പെറയുന ബബല്ലുകേളുകട അവതരണവലാം സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബകക്ക്
അയയണകമന പ്രകമയവലാം

(1) 2019-  കല കകേരള കവററബനറബയുലാം ജന്തുശനാസ്ത്രങ്ങളുലാം സര്വ്വകേലനാശനാല    (  കഭദഗതബ  )   
ബബല്

വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശനാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശതീ  .    കകേ  .    രനാജു  ):

2019-കല കകേരള കവററബനറബയുലാം ജന്തുശനാസ്ത്രങ്ങളുലാം സര്വ്വകേലനാശനാല (കഭദഗതബ) ബബല്

അവതരബപ്പെബക്കുന്നു.  ഓര്ഡബനന്സക്ക്  പ്രഖദനാപബചകകേനാണക്ക്  സതശ്വര  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം

നടത്തുവനാനുണനായ  സനാഹചരദലാം  വബശദതീകേരബചകകേനാണ്ടുളള  കസ്റ്റേറ്റുകമനലാം

കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു.

മബ  .   സതീകര്: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നു. 

വനവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മൃഗശനാലകേളുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശതീ  .    കകേ  .    രനാജു  ):

2019-കല കകേരള കവററബനറബയുലാം ജന്തുശനാസ്ത്രങ്ങളുലാം സര്വ്വകേലനാശനാല (കഭദഗതബ) ബബല്

കൃഷബയുലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മതദബനനവലാം  സലാംബനബച  I-ാം  നമര്  സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയയണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന്നു. 

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശതീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):

പ്രകമയകത്ത പബനനാങ്ങുന്നു.
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(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല്ല.)

2019-കല കകേരള കവററബനറബയുലാം ജന്തുശനാസ്ത്രങ്ങളുലാം സര്വ്വകേലനാശനാല  (കഭദഗതബ)

ബബല്  കൃഷബയുലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം  മതദബനനവലാം  സലാംബനബച  I-ാം  നമര്

സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയയണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗതീകേരബച.

ബബല് സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയച.

(2)  2019-  കല കകേരള അങ്കണവനാടബ വര്കര്മനാരുകടയുലാം അങ്കണവനാടബ    
         കഹല്പ്പെര്മനാരുകടയുലാം കക്ഷമനബധബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനതീതബയുലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശതീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കശലജ  ടതീചര്  ):  2019-കല  കകേരള  അങ്കണവനാടബ

വര്കര്മനാരുകടയുലാം അങ്കണവനാടബ കഹല്പ്പെര്മനാരുകടയുലാം കക്ഷമനബധബ (കഭദഗതബ) ബബല്

അവതരബപ്പെബക്കുന്നു.  ഓര്ഡബനന്സക്ക്  പ്രഖദനാപബചകകേനാണക്ക്  സതശ്വര  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം

നടത്തുവനാനുണനായ  സനാഹചരദലാം  വബശദതീകേരബചകകേനാണ്ടുളള  കസ്റ്റേറ്റുകമനലാം

കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു.

മബ  .   സതീകര്: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നു. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനതീതബയുലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശതീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കശലജ  ടതീചര്  ):  2019-കല  കകേരള  അങ്കണവനാടബ

വര്കര്മനാരുകടയുലാം അങ്കണവനാടബ കഹല്പ്പെര്മനാരുകടയുലാം കക്ഷമനബധബ (കഭദഗതബ) ബബല്
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സനാമൂഹദകസവനലാം  സലാംബനബച  XIII-ാം  നമര്  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയയയണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന്നു. 

ഗതനാഗത വകുപ്പുമനബ (  ശതീ  .   എ  .   കകേ  .   ശശതീന്ദ്രന്  ): പ്രകമയകത്ത പബനനാങ്ങുന്നു.

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല്ല.)

2019-കല  കകേരള  അങ്കണവനാടബ  വര്കര്മനാരുകടയുലാം  അങ്കണവനാടബ

കഹല്പ്പെര്മനാരുകടയുലാം കക്ഷമനബധബ  (കഭദഗതബ)  ബബല് സനാമൂഹദകസവനലാം സലാംബനബച

XIII-ാം  നമര്  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയയയണകമന  പ്രകമയലാം  സഭ

അലാംഗതീകേരബച.

ബബല് സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയച.

സഭ രനാവബകല 11.13-നക്ക് പബരബഞ്ഞു.

******


