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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

        (കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

    2019   ഒകകനാബര്    29,   കചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചര്ന.  

(9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)  

I തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം

നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത   2490-  ാം നമ്പര് കചനാദദത്തബകന്റെ തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം

പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  പതബനഞനാലാം  സകമ്മേളനത്തബകല

നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത  2490-ാം  നമ്പര്  കചനാദദത്തബകന്റെ  തബരുത്തബയ  ഉത്തരലാം

സഹകേരണവലാം വബകനനാദസഞനാരവലാം കദവസസ്വവലാം വകുപ്പുമനബ കമശപ്പുറത്തുവച.



2

II അടബയന്തരപ്രകമയലാം

ഇസ്ഹനാഖബകന്റെ കകേനാലപനാതകേലാം

മബ  .    സസ്പീകര്:  തനാനൂരബകല മുസസ്പീലാം ലസ്പീഗക്ക്  പ്രവര്ത്തകേനനായ ഇസ്ഹനാഖബകന്റെ

കകേനാലപനാതകേത്തബനക്ക്  ഉത്തരവനാദബകേളനായവകര  സലാംരക്ഷബകനാനലാം

കകേസ്സകനസ്വഷണലാം   അട്ടബമറബകനാനലാം  നടക്കുന്ന  നടപടബകേള്മൂലലാം  ഉളവനായബട്ടുളള

അതസ്പീവ  ഗുരുതരമനായ  സബതബവബകശഷവലാം  കകേസ്സകനസ്വഷണലാം

ഉഉൗര്ജബതമനാകകണ്ടതബകന്റെ  ആവശദകേതയുലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക്ക്

ചര്ച  കചയ്യണകമന്നനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്  കഡനാ.  എലാം.  കകേ.  മുനസ്പീര്,  സര്വശസ്പീ

കകേ.  സബ.  കജനാസഫക്ക്,  സബ.  എഫക്ക്.  കതനാമസക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്  എന്നസ്പീ

അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്.

മുഖദമനബ (  ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജയന  ): 24-10-2019-നക്ക് രനാത്രബ തനാനൂരബല്

മുസസ്പീലാം  ലസ്പീഗക്ക്  പ്രവര്ത്തകേനനായ  ഇസ്ഹനാഖബകന

കവട്ടബപ്പെരുകകല്പ്പെബചതബകനത്തുടര്ന്നക്ക്  ആശുപത്രബയബകലയക്ക്  കകേനാണ്ടുകപനാകുലാംവഴബ

മരണകപ്പെടുകേയുണ്ടനായബ.  ഇഉൗ  സലാംഭവത്തബല്  തനാനൂര്  കപനാലസ്പീസക്ക്  കസ്റ്റേഷനബല്

കകേസക്ക് രജബസ്റ്റേര് കചയക്ക് അകനസ്വഷണലാം നടനവരബകേയനാണക്ക്. ഒനലാം നനാലലാം അഞലാം

പ്രതബകേകള അറസ്റ്റുകചയ്യുകേയുലാം മറക്ക് മൂന്നക്ക് പ്രതബകേകള തബരബചറബയുകേയുലാം കചയബട്ടുണ്ടക്ക്.
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അഞനാലാം  പ്രതബയുകട  കജദഷ്ഠകന  മുസസ്പീലാം  ലസ്പീഗക്ക്  പ്രവര്ത്തകേര്  ആക്രമബച

സലാംഭവത്തബല്  കകക്രലാം  ബനാഞക്ക്  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തബവരബകേയനാണക്ക്.  രനാഷസ്പീയ

സലാംഘര്ഷങ്ങള്  കുറയ്ക്കുന്നതബനലാം  സമനാധനാനനാന്തരസ്പീക്ഷലാം

പുന:സനാപബക്കുന്നതബനമുളള  ഇടകപടലകേളനാണക്ക്  സര്കനാര്

സസ്വസ്പീകേരബചകകേനാണ്ടബരബക്കുന്നതക്ക്.  സലാംസനാന  കപനാലസ്പീസബകന്റെ  കേനാരദക്ഷമമനായ

പ്രവര്ത്തനത്തബകന്റെ ഫലമനായബ നബരവധബ കകേസ്സുകേളബല് യഥനാര്ത്ഥ കുറവനാളബകേകള

കേണ്ടുപബടബകനാന  കേഴബഞബട്ടുണ്ടക്ക്.  ഇഉൗ  കകേസ്സബകന്റെ  അകനസ്വഷണലാം  ശരബയനായ

ദബശയബല്  പുകരനാഗമബചകകേനാണ്ടബരബക്കുകേയനാണക്ക്. 

കഡനാ  .    എലാം  .    കകേ  .    മുനസ്പീര്:  കപറബകകസ്സബല്കപനാലലാം  പ്രതബയലനാത്ത

തനാനൂരബകല  മുസസ്പീലാം  ലസ്പീഗക്ക്  പ്രവര്ത്തകേനനായ  ഇസ്ഹനാഖബകന  വളകര

മൃഗസ്പീയമനായബട്ടനാണക്ക്  കകേനാലകപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന്നതക്ക്.  പ്രതബകേള്  മനാര്കബസ്റ്റേക്ക്  പനാര്ട്ടബ

പ്രവര്ത്തകേരനാകണന്ന കേനാരദലാം മുഖദമനബ മറചവയ്ക്കുകേയുലാം കകേസ്സകനസ്വഷണത്തബനക്ക്

കസഷദല്  ടസ്പീമബകന  നബകയനാഗബക്കുന്നതബനപകേരലാം  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങകള

നബസ്സനാരവല്കരബക്കുകേയുമനാണക്ക്  കചയ്യുന്നതക്ക്.  ഇഉൗ  കമഖലയബല്  രനാഷസ്പീയ

കകേനാലപനാതകേങ്ങള്  ആവര്ത്തബകകപ്പെടുകേയനാണക്ക്.  കകേനാലകപ്പെട്ട  ഇസ്ഹനാഖബകന്റെ  വസ്പീടക്ക്

ബന്ധകപ്പെട്ട  ജനപ്രതബനബധബ  സന്ദര്ശബക്കുകേകയനാ  കേളകര്  സമനാധനാനചര്ച
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സലാംഘടബപ്പെബക്കുകേകയനാ  കചയബട്ടബല.  ഒരു  പ്രകതദകേ  അകനസ്വഷണ  സലാംഘകത്ത

നബകയനാഗബചകകേനാണ്ടക്ക് ഈ കകേസക്ക് അകനസ്വഷബകനാന സര്കനാര് തയ്യനാറനാകേണലാം. 

ശസ്പീ  .   വബ  .   അബ്ദുറഹബമനാന: പളബയബകല  കേണക്കുമനായബ ബന്ധകപ്പെട്ട തര്കമനാണക്ക്

കകേനാലപനാതകേത്തബനക്ക്  കേനാരണമനായബത്തസ്പീര്ന്നബട്ടുളതക്ക്.  കകേനാലപനാതകേകത്ത

രനാഷസ്പീയമനായബ ചബത്രസ്പീകേരബകകണ്ട ആവശദമബല.

(ശസ്പീ.  വബ.  അബ്ദുറഹബമനാന,  എലാം.എല്.എ.-യുകട പ്രസലാംഗത്തബല് പ്രതബകഷധബചക്ക്

പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  സസ്പീകറുകട  ഡയസബനക്ക്  മുന്നബല്വനനബന്നക്ക്  മുദനാവനാകേദലാം

മുഴക്കുകേയുലാം  അല്പസമയത്തബനകശഷലാം സസ്പീറ്റുകേളബകലയക്ക് തബരബചകപനാകുകേയുലാം കചയ.)

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  അതദന്തലാം  നബര്ഭനാഗദകേരമനായ

സലാംഭവമനാണക്ക് തനാനൂരബലണ്ടനായതക്ക്.  ഉത്തരവനാദബകേളനായവകര സലാംരക്ഷബക്കുന്ന സമസ്പീപനലാം

സര്കനാരബകന്റെകയനാ  കപനാലസ്പീസബകന്റെകയനാ  ഭനാഗത്തുനബനലാം  ഉണ്ടനാകേബല.  ഇത്തരലാം

സലാംഭവങ്ങളബല്  മുഖലാംകനനാകനാകത നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകനാന കപനാലസ്പീസബനക്ക്  നബര്കദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  സമനാധനാനനാന്തരസ്പീക്ഷലാം  നബലനബറുത്തുന്നതബനള  നടപടബകേളുമനായബ

സര്കനാര്  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുലാം.  കകേസ്സകനസ്വഷണത്തബനക്ക്  പ്രകതദകേ  അകനസ്വഷണ

സലാംഘകത്ത  നബകയനാഗബക്കുന്നതബനലാം  കേളകറുകട  കനതൃതസ്വത്തബല്  സമനാധനാനചര്ച

സലാംഘടബപ്പെബക്കുന്നതബനലാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുലാം.  രനാഷസ്പീയ  സലാംഘര്ഷങ്ങള്

ഒഴബവനാക്കുന്നതബനക്ക്  രനാഷസ്പീയ കനതൃതസ്വങ്ങളുകട ഇടകപടലകേളുണ്ടനാകേണലാം.  ഇഉൗ വബഷയലാം
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സഭനാനടപടബകേള് നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചകയ്യണ്ടതബല. 

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനമതബ നബകഷധബച.)

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക് (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക് കചന്നബത്തല):  മുസസ്പീലാം ലസ്പീഗക്ക് പ്രവര്ത്തകേകന്റെ

കകേനാലപനാതകേലാം  സലാംബന്ധബചക്ക്  പ്രതബകേളുകട  രനാഷസ്പീയപശനാത്തലലാം  വദക്തമനാകനാകത

വനാസ്തവവബരുദമനായ  കേനാരദങ്ങളനാണക്ക്  മുഖദമനബ  പറഞതക്ക്.  ഇഉൗ  സര്കനാര്

അധബകേനാരകമറതബനകശഷമുള  മുപ്പെത്തബരണ്ടനാമകത്ത  രനാഷസ്പീയകകേനാലപനാതകേമനാണക്ക്

തനാനൂരബല്  നടന്നതക്ക്.  ഇസ്ഹനാഖബകന്റെ  കകേനാലപനാതകേലാം  പ്രകതദകേ  ടസ്പീമബകനകകനാണ്ടക്ക്

അകനസ്വഷബപ്പെബകണലാം.  പ്രതബകേകള  സലാംരക്ഷബക്കുന്ന  സര്കനാര്  നബലപനാടക്ക്

തബരുത്തബകകനാണ്ടക്ക്  രനാഷസ്പീയകകേനാലപനാതകേങ്ങള്  അവസനാനബപ്പെബകണലാം.  സമനാധനാന

ശമങ്ങകളനാടക്ക്  സഹകേരബകനാന  പ്രതബപക്ഷലാം  തയ്യനാറനാണക്ക്.  പ്രസ്തുത

കകേസ്സകനസ്വഷണലാം  ഫലപ്രദമനായബ  മുകന്നനാട്ടുകപനാകേനാത്തതബല്  ശക്തമനായ

പ്രതബകഷധലാം കരഖകപ്പെടുത്തുന.

(സര്കനാര്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചക്ക്  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  ഒന്നടങലാം

സസ്പീകറുകട ഡയസബന മുന്നബല് വനനബന്നക്ക് മുദനാവനാകേദലാം വബളബചക്ക് സഭനാനടപടബകേള്

തടസ്സകപ്പെടുത്തബകകനാണ്ടബരുന.)
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III ശദക്ഷണബകല്

    മതദബന്ധന കമഖലകയ പ്രതബസന്ധബയബലനാക്കുന്ന കകേന്ദ്രനയലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ദനാസന:  കകേന്ദ്രസര്കനാരബകന്റെ  2019-കല  കദശസ്പീയ  സമുദ

മതദബന്ധന ബബല്  കകേരളത്തബകല പരമ്പരനാഗത മതദബന്ധന കമഖലകയ

പ്രതബകൂലമനായബ   ബനാധബക്കുന്നതനാണക്ക്.  വനകേബട  കകേനാര്പ്പെകററക്ക്  കേമ്പനബകേള്കക്ക്

കേടലബല്  എവബകടയുലാം  മതദബന്ധനലാം  നടത്തുന്നതബനള  അനമതബയനാണക്ക്

നബര്ദ്ദേബഷ്ട ബബലബനക്ക് പബന്നബലളതക്ക്. കകേന്ദ്രനബയമലാം പ്രനാബലദത്തബല് വരുന്നകതനാകട

സലാംസനാനങ്ങള്കക്ക് കേടലബലള പരബമബതമനായ അധബകേനാരങ്ങള്കൂടബ നഷ്ടമനാകുന്ന

സബതബ  സലാംജനാതമനാകുലാം.  12  കനനാട്ടബകല്  കകമല്  ദൂരത്തബനപ്പുറലാം

മതദബന്ധനത്തബനക്ക്  കകേന്ദ്രസര്കനാരബകന്റെ  പ്രകതദകേ  രജബകസ്ട്രേഷന

കവണകമനള  ബബലബകല  വദവസ  മതദകത്തനാഴബലനാളബകേളുകട

അവകേനാശത്തബകന്മേലള  കകകേകേടത്തലനാണക്ക്.  കകേന്ദ്ര  ഫബഷറസ്പീസക്ക്  മനനാലയലാം

മുകന്നനാട്ടുവച  ബബലബകനതബകര  ശക്തമനായ  വബകയനാജബപ്പെക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തുകേയുലാം

കഭദഗതബകേള്  നബര്കദ്ദേശബക്കുകേയുലാം  കചയ്യണലാം.  ഉത്പ്പെനാദനകചലവബനനസൃതമനായബ

മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്കക്ക്  കുറഞ  നബരകബല്  മകണ്ണെണ്ണെ  ലഭദമനാകനാനലാം

മകണ്ണെണ്ണെ  വബഹബതലാം  വര്ദബപ്പെബകനാനലാം  പരമ്പരനാഗത  മതദകമഖലകയ
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പ്രതബകൂലമനായബ ബനാധബക്കുന്ന കകേന്ദ്രസര്കനാരബകന്റെ കതറനായ നയങ്ങള്കകതബകര

ശക്തമനായ നബലപനാടക്ക് സസ്വസ്പീകേരബകനാനലാം തയ്യനാറനാകേണലാം.  

മതദബന്ധനവലാം ഹനാര്ബര് എഞബനസ്പീയറബലാംഗുലാം കേശുവണ്ടബ വദവസനായവലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കജ  .    കമഴബക്കുട്ടബ  അമ്മേ):  സലാംസനാനത്തക്ക്  നബലവബല്

ഇരുപ്പെത്തയ്യനായബരകത്തനാളലാം  പരമ്പരനാഗത  വളങ്ങളനാണക്ക്  OBM  ഉപകയനാഗബചക്ക്

മതദബന്ധനത്തബല് ഏര്കപ്പെട്ടുവരുന്നതക്ക്.  കകേന്ദ്രസര്കനാര് സലാംസനാനത്തബനള

മകണ്ണെണ്ണെ വബഹബതലാം കവട്ടബക്കുറയ്ക്കുന്നതബനനസരബചക്ക് മതദകത്തനാഴബലനാളബകേള്ക്കുള

വബഹബതത്തബലലാം  ആനപനാതബകേമനായ  കുറവണ്ടനാവകേയനാണക്ക്.  കപനാതുവബതരണ

ശലാംഖല വഴബയുള മകണ്ണെണ്ണെ കേസ്വനാട്ട മനാസലാംകതനാറുലാം 2550 കേബകലനാ ലബററനാകയങബലലാം

ഉയര്ത്തണകമന്ന  ആവശദത്തബകന്മേല്  കകേന്ദ്രസര്കനാര്  ഇതുവകര

പ്രതബകേരബചബട്ടബല.   2019-കല  കദശസ്പീയ സമുദ  മതദബന്ധന ബബലബകന്റെ  കേരടക്ക്

കകേന്ദ്രസര്കനാര്  പ്രസബദസ്പീകേരബച  ഉടനതകന്ന  ആയതക്ക്  സലാംസനാന

തനാല്പരദങ്ങള്കക്ക്  വബരുദമനാകണനലാം  സലാംസനാനങ്ങളുകട

അധബകേനാരപരബധബയബകന്മേലള  കേടനകേയറമനാകണനലാം  അതക്ക്

തബരുത്തണകമനമനാവശദകപ്പെട്ടുകകേനാണ്ടക്ക്   കകേന്ദ്രസര്കനാരബകലയക്ക്  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്

സമര്പ്പെബചബരുന.  ഭൂരബഭനാഗലാം  നബര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  കകേന്ദ്രലാം  അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം
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ഗുണകേരമനായ  നബര്കദ്ദേശങ്ങള്  സമര്പ്പെബചതബനക്ക്  സലാംസനാനസര്കനാരബകന

പ്രകേസ്പീര്ത്തബക്കുകേയുലാം  റൂളബകന്റെ  ഡനാഫബലാംഗക്ക്  കേമ്മേബറബയബല്  സലാംസനാനത്തബകന്റെ

പ്രതബനബധബകയക്കൂടബ ഉള്കപ്പെടുത്തനാകമന്നക്ക് സമ്മേതബക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണ്ടക്ക്. 

(രണ്ടനാമകത്ത  ശദക്ഷണബകലബനക്ക്  കനനാട്ടസ്പീസക്ക്  നല്കേബയ  അലാംഗലാം

സസ്പീറബലബലനാതബരുന്നതബനനാല്  അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്

സഭനാനടപടബകേള് തടസ്സകപ്പെടുത്തബകകനാണ്ടബരുന്നതബനനാല് ബഹുമനാനകപ്പെട്ട സസ്പീകര്

സബ്മബഷനകേള്  റദ്ദുകചയ്യുകേയുലാം  മറുപടബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  വകുപ്പുമനബമനാര്

കമശപ്പുറത്തക്ക് വയണകമന്നക്ക് നബര്കദ്ദേശബക്കുകേയുലാം കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല അടുത്ത

ഇനങ്ങളബകലയക്ക് കേടക്കുകേയുലാം കചയ.)

IV  കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസുകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല  മൂന്നനാമകത്ത  ഇനലാം  അനസരബചളള  കേടലനാസ്സുകേള്

കമശപ്പുറത്തുവച.

V ധനകേനാരദലാം

2019-20  സനാമ്പത്തബകേ  വര്ഷകത്ത  ബഡ്ജറബകലയ്ക്കുള  രണ്ടനാലാംബനാചക്ക്

ഉപധനനാഭദര്ത്ഥനകേളുകട  കസ്റ്റേറക്ക്കമന്റെക്ക്  ധനകേനാരദവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനബ

കമശപ്പുറത്തുവച. 
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VI റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെണലാം

1.  കേനാകരദനാപകദശകേ സമബതബയുകട പതബനനാറനാമതക്ക് റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.

2.  യുവജനകക്ഷമവലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  സലാംബന്ധബച സമബതബയുകട  നനാലനാമതക്ക്

റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.

VII റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് പരബഗണന

കേനാകരദനാപകദശകേ സമബതബയുകട പതബനനാറനാമതക്ക് റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

VIII നബയമനബര്മ്മേനാണ കേനാരദലാം

തനാകഴപ്പെറയുന്ന ബബല്ലുകേളുകട അവതരണവലാം സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബകക്ക്
അയയണകമന്ന പ്രകമയവലാം

(1)  2019-  കല കകേരള സഹകേരണ ആശുപത്രബ കകേനാലാംപ്ലകലാം കമഡബകല് സയനസസക്ക്
അകനാദമബയുലാം അനബന്ധ സനാപനങ്ങളുലാം   (  ഏകറടുകലലാം നടത്തബപ്പുലാം  )   ബബല്

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ ടസ്പീചര്  ):  2019-കല കകേരള  സഹകേരണ ആശുപത്രബ

കകേനാലാംപ്ലകലാം  കമഡബകല്  സയനസസക്ക്  അകനാദമബയുലാം  അനബന്ധ  സനാപനങ്ങളുലാം

(ഏകറടുകലലാം  നടത്തബപ്പുലാം)  ബബല്  അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഓര്ഡബനനസക്ക്

പ്രഖദനാപബചകകേനാണ്ടക്ക്  സതസ്വര  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തുവനാനണ്ടനായ  സനാഹചരദലാം

വബശദസ്പീകേരബചകകേനാണ്ടുളള കസ്റ്റേറ്റുകമനലാം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

മബ  .   സസ്പീകര്: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന. 
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ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വനബത  -  ശബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ ടസ്പീചര്  ):  2019-കല കകേരള  സഹകേരണ ആശുപത്രബ

കകേനാലാംപ്ലകലാം  കമഡബകല്  സയനസസക്ക്  അകനാദമബയുലാം  അനബന്ധ  സനാപനങ്ങളുലാം

(ഏകറടുകലലാം  നടത്തബപ്പുലാം)  ബബല്  ആകരനാഗദവലാം  കുടുലാംബകക്ഷമവലാം  സലാംബന്ധബച

XII-ാം  നമ്പര്  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയയയണകമന്ന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യുവജനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശസ്പീ  .   ഇ  .   പബ  .   ജയരനാജന  ): പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

2019-കല  കകേരള  സഹകേരണ  ആശുപത്രബ  കകേനാലാംപ്ലകലാം  കമഡബകല്

സയനസസക്ക് അകനാദമബയുലാം അനബന്ധ സനാപനങ്ങളുലാം  (ഏകറടുകലലാം നടത്തബപ്പുലാം)

ബബല്  ആകരനാഗദവലാം  കുടുലാംബകക്ഷമവലാം  സലാംബന്ധബച  XII-ാം  നമ്പര്  സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയയണകമന്ന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയച.

(2) 2019-  കല കകേരള പഞനായത്തക്ക് രനാജക്ക്   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായസ്പീന  ):  2019-കല കകേരള

പഞനായത്തക്ക്  രനാജക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഓര്ഡബനനസക്ക്
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പ്രഖദനാപബചകകേനാണ്ടക്ക്  സതസ്വര  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തുവനാനണ്ടനായ  സനാഹചരദലാം

വബശദസ്പീകേരബചകകേനാണ്ടുളള കസ്റ്റേറ്റുകമനലാം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

മബ  .   സസ്പീകര്: ബബല് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന. 

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമനായസ്പീന  ): 2019-കല കകേരള

പഞനായത്തക്ക്  രനാജക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം  ഗ്രനാമവബകേസനവലാം

ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  സലാംബന്ധബച  IX-ാം  നമ്പര്  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയയയണകമന്ന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബകകപ്പെട്ടബല.)

2019-കല കകേരള പഞനായത്തക്ക് രനാജക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല് തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണവലാം

ഗ്രനാമവബകേസനവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  സലാംബന്ധബച  IX-ാം  നമ്പര്  സബ്ജകക്ക്

കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയയണകമന്ന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബയുകട പരബഗണനയയച.

സഭ രനാവബകല 11.08-നക്ക് പബരബഞ.

******


