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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതതനാമ്പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം

             (കചനാകദദനാതരങ്ങള് ഒഴബതകേ) 

         2020   മനാര്ചച്ച്    02,   തബങ്കള്
      

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭയുതട പതതനാമ്പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 2020 മനാര്ചച്ച്

02-ാം  തതീയതബ  തബങ്കളനാഴ്ച  രനാവബതല  9.00  മണബകച്ച്  കദശതീയഗനാനനാലനാപനകതനാതട

ബഹുമനാനതപ്പെട്ട  സതീകര്  ശതീ.  പബ.  ശതീരനാമകൃഷ്ണതന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ

ഹനാളബല് ആരലാംഭബച.  

(9.00 മുതല് 10.00 വതര കചനാകദദനാതര സമയലാം) 

I ചരകമനാപചനാരലാം
പബ  .   ശങ്കരതന്റെ നബരദനാണലാം

കകേരളതബതല  മുന്  മനബയുലാം  മുന്  കകേനാണ്ഗ്രസച്ച്  കനതനാവലാം  യു.ഡബ.എഫച്ച്.

കകേനാഴബകകനാടച്ച് ജബലനാ തചയര്മനാനലാം അഡഡ്വകകറ്റുമനായബരുന്ന പബ.  ശങ്കരതന്റെ നബരദനാണലാം

സലാംബനബചച്ച്  ബഹുമനാനതപ്പെട്ട  സതീകര്  റഫറന്സച്ച്  നടത്തുകേയുലാം  പകരതകനനാടുളള

ആദരസൂചകേമനായബ  സഭനാലാംഗങ്ങള്  അല്പ്പെസമയലാം  എഴുകന്നറ്റുനബന്നച്ച്  മമൗനലാം

ആചരബക്കുകേയുലാം തചയ.
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II  തചയര്മനാന്മനാരുതട പനാനല് 

സര്വ്വശതീ  തകേ.  ദനാസന്,  മനാതത്യു  ടബ.  കതനാമസച്ച്,  എലാം.  വബന്തസന്റെച്ച്  എന്നബവതര

പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുതട  പതതനാമ്പതനാലാം  സകമ്മേളനകേനാലതത

തചയര്മനാന്മനാരുതട പനാനലബകലയച്ച് നനാമനബര്കദ്ദേശലാം തചയ.

III  അടബയന്തരപ്രകമയലാം
കപനാലതീസച്ച് ആസനാനതത അഴബമതബ

മബ  .    സതീകര്:  കപനാലതീസച്ച്  ആസനാനതച്ച്  നടക്കുന്ന  അഴബമതബയുലാം

ഇതുസലാംബനബചച്ച്  സബ.&എ.ജബ.  റബകപ്പെനാര്ട്ടബതല  പരനാമര്ശങ്ങളലാം  ഇതച്ച്  മൂടബവയനാന്

ഗവണ്തമന്റെച്ച്  നടത്തുന്ന  ശമങ്ങളലാംമൂലലാം  ഉളവനായബട്ടുളളതനായബ  പറയതപ്പെടുന്ന

ഗുരുതരമനായ  സബതബവബകശഷലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്തബവചച്ച്  ചര്ച

തചയ്യണതമന്നനാവശദതപ്പെട്ടച്ച് സര്വ്വശതീ പബ.  ടബ.  കതനാമസച്ച്,  ടബ.  എ.  അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര്,

കമനാന്സച്ച് കജനാസഫച്ച്, അനൂപച്ച് കജകബച്ച് എന്നതീ അലാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടതീസച്ച്

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

മുഖദമനബ (ശതീ  .   പബണറനായബ വബജയന്): ഭരണഘടനയുലാം നബയമസഭനാ ചട്ടങ്ങളലാം

അനശനാസബക്കുന്ന  കേനാരദങ്ങള്  മറചവചതകേനാണ്ടുളള  പ്രസനാവനയനാണച്ച്

അടബയന്തരപ്രകമയ  കനനാട്ടതീസബല്  ഉന്നയബചബരബക്കുന്നതച്ച്.  ഭരണഘടനയുതട

അനകച്ഛേദപ്രകേനാരലാം  നബയമസഭയുതട  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്ന  സബ.&എ.ജബ.  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്
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പബബകേച്ച്  അകമൗണച്ച്സച്ച്  കേമ്മേബറബ  വബശദമനായ  പരബകശനാധനയച്ച്  വബകധയമനാക്കുകേയുലാം

തതളബതവടുപ്പെച്ച്  നടത്തുകേയുലാം  ആക്ഷണ്  കടകണ്  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കകേരള  നബയമസഭയുതട

നടപടബക്രമവലാം കേനാരദനബര്വ്വഹണവലാം സലാംബനബച ചട്ടപ്രകേനാരലാം കമശപ്പുറതച്ച് വയ്ക്കുകേയുലാം

തചയ്യുന്ന  സുതനാരദമനായ  പ്രക്രബയ  നബയമസഭയബലുളള  സനാഹചരദതബല്  സര്കനാര്

അകനഡ്വഷണലാം നടത്തുന്നബതലന്നതച്ച്   തവറലാം  ആകരനാപണലാം മനാത്രമനാണച്ച്.  സബ.&എ.ജബ.

റബകപ്പെനാര്ട്ടബതല കപനാലതീസച്ച് കസനകേളതട നവതീകേരണ പദതബയുമനായബ ബനതപ്പെട്ടച്ച്  2013

മുതല്  2018  വതരയുളള കേനാലയളവബതല  പരനാമര്ശങ്ങതളക്കുറബചനാണച്ച് പ്രകമയതബല്

സൂചബപ്പെബചബരബക്കുന്നതച്ച്.    ശബരബമലയബല്  സുരക്ഷ  ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനച്ച്  കപനാലതീസച്ച്

കേനാരദക്ഷമമനായ നടപടബകേള് സഡ്വതീകേരബകണതമന്ന  തതഹകകനാടതബ നബരതീക്ഷണങ്ങളതട

അടബസനാനതബലനാണച്ച്    30  തരലാം  ഉപകേരണങ്ങള് വനാങ്ങുന്നതബനച്ച്   ഭരണനാനമതബ

നല്കുകേയുലാം തപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങതള സലാംരക്ഷബക്കുന്ന സര്കനാര്  നയതബതന്റെ

ഭനാഗമനായബ അവ സനാപബക്കുന്നതബനച്ച് തകേല്കടനാണബതന ചുമതലതപ്പെടുത്തുകേയുലാം തചയ്തതച്ച്.

കകേരള  കപനാലതീസബനച്ച്  രണച്ച്  ബുള്ളറച്ച്  തറസബസ്റ്റന്സച്ച്  വനാഹനങ്ങള്  വനാങ്ങുന്നതബനച്ച്

2017-ല്  സര്കനാര്  ഭരണനാനമതബ  നല്കുകേയുലാം  തടകബകല്  കേമ്മേബറബ  രൂപതീകേരബചച്ച്

കേഡ്വകട്ടഷനകേള് ക്ഷണബക്കുകേയുലാം  കുറഞ്ഞ തുകേ കേഡ്വനാട്ടച്ച്  തചയ്ത  തമകസഴച്ച് ഹബന്ദുസനാന്

കമനാകട്ടനാഴച്ച്   തതഫനനാന്സച്ച്  കകേനാര്പ്പെകറഷന്  ലബമബറഡബല്നബന്നച്ച്  വനാഹനലാം  വനാങ്ങനാന്

തതീരുമനാനബക്കുകേയുലാം തചയ.  അതതീവ സുരക്ഷനാ ക്രമതീകേരണങ്ങകളനാതട  ഓപ്പെകറഷണല്



4

ഉദദമങ്ങള്ക്കുകവണബ  ഉപകയനാഗബകകണ  വനാഹനമനായതബനനാല്  ഓപ്പെണ്  തടന്ഡര്

ഒഴബവനാകബ കസ്റ്റനാര് പര്കചസച്ച് റൂള് പ്രകേനാരലാം ലബമബറഡച്ച് തടണര് സബസ്റ്റലാം നടപ്പെനാകനാന്

തതീരുമനാനബക്കുകേയുലാം ആയതബനച്ച് സലാംസനാന കപനാലതീസച്ച് കമധനാവബ   സപപ്ലൈ ഓര്ഡര്

നല്കേബയ  നടപടബ  സര്കനാര്  ഉതരവബലൂതട  സനാധൂകേരബക്കുകേയുലാം  തചയ്തബട്ടുണച്ച്.

ജബ.പബ.എസച്ച്.  കേമ്മേമ്മ്യൂണബകകഷന് സബസ്റ്റലാം ഘടബപ്പെബച വനാഹനങ്ങള് വനാങ്ങുന്നതുമനായബ

ബനതപ്പെട്ടച്ച്,  കകേരള  കപനാലതീസബതന്റെ  കേണ്കടനാള്  റൂലാം  വനാഹനങ്ങളബല്  തമനാതതബല്

ഡനാറനാ  തടര്മബനല്  സനാപബക്കുന്നതബതന്റെ  ഭനാഗമനായബ  സബ-ഡനാകേച്ച്-മനായബ  ചര്ച

നടത്തുകേയുലാം  തബരുവനന്തപുരലാം,  തകേനാചബ,  കകേനാഴബകകനാടച്ച്  എന്നതീ  നഗരങ്ങളബല്  അവ

നടപ്പെനാകനാന് തതീരുമനാനബക്കുകേയുലാം വബവബധ സലാംസനാനങ്ങളബതല കപനാലതീസച്ച് കസനയബല്

പനാനകസനാണബകേച്ച്  ടനാബറനാണച്ച്  ഉപകയനാഗബചവരുന്നതതന്നച്ച്    കേതണതബയതബതന്റെ

അടബസനാനതബല്  പ്രസ്തുത  ഉല്പ്പെന്നലാം  വനാങ്ങനാന് തതീരുമനാനബക്കുകേയുലാം  തചയ.    ടബ

പദതബകച്ച് അനവദബച  തുകേ   അപരദനാപ്തമനായതബനനാല്   സര്കനാരബതന്റെ  കടനാട്ടല്

തസനാലൂഷന്  തപ്രനാതതവഡറനായ  തകേല്കടനാണബതന  നബബനനകേളതട

അടബസനാനതബല്  ചുമതലതപ്പെടുത്തുകേയുലാം  ആയതബതന്റെ  പരബപനാലനലാം  അവര്

ഏതറടുക്കുകേയുലാം  തചയ്തബട്ടുണച്ച്.     സലാംസനാന  കപനാലതീസച്ച്  കമധനാവബ  ഉള്തപ്പെതടയുളള

ഉയര്ന്ന  കപനാലതീസുകദദനാഗസര്കച്ച്  തലസനാനതച്ച്  തനാമസസമൗകേരദമബലനാത

സനാഹചരദലാം  പരബഗണബചലാം  അവരുതട  കസവനലാം  24  മണബക്കൂറലാം  ഉറപ്പെനാക്കുന്നതബനലാം



5

കവണബയനാണച്ച്  കകേന്ദ്ര  ആഭദന്തര  മനനാലയതബല്  നബന്നച്ച്  നബര്മ്മേനാണ

പ്രവര്തനങ്ങള്കച്ച്  അനവദബച   തുകേയ്ക്കുപുറതമ   2018-19-ല്  കപനാലതീസച്ച്

നവതീകേരണതബനനായബ  ലഭബച  സലാംസനാന  സര്കനാരബതന്റെ  പദതബ  വബഹബതലാംകൂടബ

കേഡ്വനാര്കട്ടഴച്ച് നബര്മ്മേനാണതബനച്ച് ഉപകയനാഗബചതച്ച്.  

ശതീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസച്ച്:  തസന്ടല്  വബജബലന്സച്ച്  കേമ്മേതീഷതന്റെയുലാം  കസ്റ്റനാര്

പര്കചസച്ച്  മനാനഡ്വലബതന്റെയുലാം  മനാനദണ്ഡങ്ങള്  ലലാംഘബചനാണച്ച്  കപനാലതീസച്ച്  കമധനാവബയുതട

കനതൃതഡ്വതബല്  കകേനാടബകണകബനച്ച്  രൂപയുതട  അഴബമതബ  നടതബയബരബക്കുന്നതച്ച്.

സലാംസനാന  കപനാലതീസച്ച്  കമധനാവബയുലാം  തകേല്കടനാണലാം  കചര്ന്നുളള  അവബശുദ

കൂട്ടുതകേട്ടബതന്റെ  ഫലമനായബട്ടനാണച്ച്  ഇതരലാം  അഴബമതബകേള്  അരകങ്ങറബയബരബക്കുന്നതച്ച്.

കപനാലതീസച്ച് നവതീകേരണവമനായബ ബനതപ്പെട്ടച്ച് 151 കകേനാടബ രൂപയുതടയുലാം ഗദനാലകേച്ച് കസനാണ്

കേമ്പനബയുമനായബ ബനതപ്പെട്ടച്ച് 150 കകേനാടബ രൂപയുതടയുലാം അഴബമതബയനാണച്ച് നടന്നബട്ടുളളതച്ച്.

തകേല്കടനാണബതന മറയനാകബ മൂലധന നബകക്ഷപമബലനാത ഗനാലകേച്ച് കസനാണ് കേമ്പനബതയ

പദതബ ഏല്പ്പെബചതബതന്റെ കേനാരണലാം വദക്തമനാകണലാം. സലാംസനാന കപനാലതീസച്ച് കമധനാവബ

അടകമുളളവര്  പങ്കനാളബകേളനായ  ഈ  അഴബമതബ  സലാംബനബചച്ച്  സബ.ബബ.തഎ.

അകനഡ്വഷണലാം നടതണലാം.  ഒരു ഭരണഘടനനാ സനാപനതബതന്റെ കമധനാവബതയക്കുറബചച്ച്

അകനഡ്വഷണലാം നടതനാന് ആഭദന്തരവകുപ്പെച്ച് തസക്രട്ടറബതയ ചുമതലതപ്പെടുതബയ നടപടബ

ശരബയല. ഭരണനാനമതബയബലനാതതയുളള വനാങ്ങലുകേള്, ക്രമവബരുദമനായ തചലവഴബകല്,
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കസ്റ്റനാര് പര്കചസച്ച് മനാനഡ്വല് ലലാംഘനലാം തുടങ്ങബയവ സലാംബനബചച്ച് സമഗ്ര അകനഡ്വഷണലാം

ആവശദമനാണച്ച്. ഇമൗ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച് ചര്ച തചയ്യണലാം. 

   മുഖദമനബ  (ശതീ  .    പബണറനായബ  വബജയന്  ):  സബ.&എ.ജബ.  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  കേനാണബചച്ച്

പുകേമറ  സൃഷബകനാനനാണച്ച്  പ്രതബപക്ഷലാം  ശമബക്കുന്നതച്ച്.  പ്രസ്തുത റബകപ്പെനാര്ട്ടബതല

പരനാമര്ശങ്ങള് പബബകേച്ച് അകമൗണച്ച്സച്ച് കേമ്മേബറബയുതട പരബകശനാധനയച്ച് വബകധയമനാകുന്ന

ഘട്ടതബല്  കുറകനാതര  രക്ഷബക്കുന്ന  സമതീപനലാം  സഡ്വതീകേരബക്കുതമന്ന

പ്രതബപക്ഷനാകരനാപണലാം  അടബസനാനരഹബതമനാണച്ച്.  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്മേല്  സര്കനാര്

ഉചബതമനായ നബലപനാടച്ച് സഡ്വതീകേരബക്കുന്നതനാണച്ച്.  മറച്ച് വകുപ്പുകേളബല് നബന്നുലാം വദതദസമനായ

രതീതബയബലനാണച്ച് കപനാലതീസച്ച് വകുപ്പെബല് ഉപകേരണങ്ങള് വനാങ്ങുന്നതച്ച്.  ഇതുസലാംബനബചച്ച്

ആകക്ഷപലാം  ഉയര്ന്നുവന്ന  സനാഹചരദതബല്  ഇതബനനായബ  പ്രകതദകേ മനാനദണ്ഡങ്ങളലാം

ചട്ടങ്ങളലാം രൂപതീകേരബക്കുന്ന കേനാരദലാം മനബസഭനാകയനാഗതബല് പരബകശനാധബചച്ച് തതീരുമനാനലാം

അറബയബക്കുന്നതനാണച്ച്.  കപനാലതീസച്ച്  വകുപ്പെബകനനാ  സര്കനാരബകനനാ  യനാതതനാരു  തചലകവനാ

ബനാദദതകയനാ  ഇലനാതത  സുതനാരദമനായ  രതീതബയബല്  തകേല്കടനാണലാം  കപനാലതീസച്ച്

വകുപ്പുമനായുള്ള  കേരനാറബതന്റെ  അടബസനാനതബലനാണച്ച്  CIMS  (Central  Intrusion

Monitoring  System)  പദതബ  ആരലാംഭബചബട്ടുള്ളതച്ച്.  യു.ഡബ.എഫച്ച്.  സര്കനാരബതന്റെ

കേനാലതച്ച്  നടപ്പെബലനാകനാന്  സനാധബകനാതബരുന്ന  പദതബ  പുനര്നനാമകേരണലാം  തചയ്തച്ച്

യനാഥനാര്തദമനാക്കുന്ന  ഘട്ടതബല്  തകേല്കടനാണബതന്റെ  ഭനാഗതച്ച്
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വതീഴ്ചയുണനായബട്ടുകണനാതയന്നതച്ച്  സലാംബനബചച്ച്  വദവസനായ  വകുപ്പെച്ച്

പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണച്ച്. പ്രസ്തുത വബഷയലാം സലാംബനബചച്ച് സബ.ബബ.തഎ. അകനഡ്വഷണലാം

നടകതണ  സനാഹചരദലാം  നബലവബലബല.  സലാംസനാന  കപനാലതീസച്ച്  കസനയബതല

ഉതരവനാദതപ്പെട്ട  ഉന്നത  ഉകദദനാഗസതനതബതര   ആകക്ഷപമുന്നയബക്കുന്ന  നബലപനാടച്ച്

അപലപനതീയമനാണച്ച്.   സബ.&എ.ജബ.  റബകപ്പെനാര്ട്ടബതന്റെ  പശനാതലതബല്  സലാംസനാന

കപനാലതീസച്ച്  കമധനാവബതയ  മനാറനാന്  സര്കനാര്  ഉകദ്ദേശബക്കുന്നബല.  തസകേമ്മ്യൂരബറബ  കഷനാപ്പെച്ച്

ഇന്തദനാ  തതപ്രവറച്ച്  ലബമബറഡച്ച്  നല്കേബയ  കേഡ്വകട്ടഷതന  സലാംബനബചച്ച്  ഉന്നയബച

ആകക്ഷപലാം  പരബകശനാധബക്കുന്നതനാണച്ച്.   പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച്  നല്കേബയ  കേതബകന്മേല്

വബശദമനായ  പരബകശനാധന  നടതബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  സമര്പ്പെബകനാന്  ആഭദന്തര  വകുപ്പെച്ച്

തസക്രട്ടറബതയ ചുമതലതപ്പെടുതബയബട്ടുണച്ച്. ഇമൗ വബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബര്തബവചച്ച്

ചര്ച തചകയ്യണതബല.   

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണതബനച്ച് അനമതബ നബകഷധബച.)

പ്രതബപക്ഷകനതനാവച്ച്  (ശതീ  .    രകമശച്ച് തചന്നബതല):  അഴബമതബ നടത്തുന്നവര്കച്ച്

സലാംരക്ഷണലാം  നല്കുന്ന  ഗവണ്തമന്റെനാണബതച്ച്.  ആഭദന്തര  വകുപ്പെബതന്റെ  ചുമതലയുളള

മുഖദമനബകച്ച് നബയമവബരുദമനായ കേനാരദങ്ങള് നബയനബകനാനളള ഉതരവനാദബതഡ്വമുണച്ച്.

കപനാലതീസച്ച്  ആസനാനതച്ച്  നടക്കുന്ന  അഴബമതബയുലാം  സഡ്വജനപക്ഷപനാതവലാം  ഫണച്ച്

വകേമനാറബ തചലവഴബകലുലാം സലാംബനബചച്ച്  സബ.ബബ.തഎ. അകനഡ്വഷണലാം നടതണലാം.  
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(സര്കനാര്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചച്ച്  പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  മുദനാവനാകേദലാം

വബളബചതകേനാണച്ച്  സതീകറതട  ഡയസബനച്ച്  സമതീപലാംവന്നുനബന്നച്ച്  സഭനാനടപടബകേള്

തടസതപ്പെടുതബതകനാണബരുന്നു.)

IV ശദ ക്ഷണബകല് 

തപ്രനാകമനാഷന് തസബകേകേളബതല സലാംവരണലാം

ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണബ:  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ

കഗനാത്രവര്ഗതബല്തപ്പെട്ടവര്കച്ച്  സര്കനാര്  സര്വ്വതീസബലബരബതക  തപ്രനാകമനാഷന്

തസബകേകേളബല്  സലാംവരണലാം  നല്കകേണതബതലന്ന  സുപ്രതീലാംകകേനാടതബ  വബധബമൂലലാം

ഉണനായബട്ടുളള  ആശങ്ക  പരബഹരബക്കുന്നതബനലാം   സലാംവരണ  സലാംരക്ഷണ  വദവസ

ഉള്തപ്പെടുതബ  ഭരണഘടനനാ  കഭദഗതബകച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്കനാരബല്  സമ്മേര്ദ്ദേലാം

തചലുത്തുന്നതബനലാം നടപടബ സഡ്വതീകേരബകണലാം. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ  പബകന്നനാകസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലതമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശതീ  .    എ  .    തകേ  .    ബനാലന്  ):

ഭരണഘടനയുതട  അനകച്ഛേദലാം  16(4)  പ്രകേനാരമനാണച്ച്  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ

കഗനാത്രവര്ഗകനാര്ക്കുലാം മറച്ച് പബകന്നനാക വബഭനാഗകനാര്ക്കുലാം നബയമനങ്ങളബല് സലാംവരണലാം

അനവദബചവരുന്നതച്ച്.  സലാംവരണലാം  ഏര്തപ്പെടുതനാന്  സലാംസനാന  സര്കനാര്

നബര്ബനബതരതലന്നുലാം  സലാംവരണലാം  ആവശദതപ്പെടനാന്  പമൗരന്മനാര്കച്ച്
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മമൗലബകേനാവകേനാശമബതലന്നുലാം  സലാംവരണലാം  ഏര്തപ്പെടുതണതമന്നച്ച്  സലാംസനാന

സര്കനാരബകനനാടച്ച് കകേനാടതബകച്ച് നബര്കദ്ദേശബകനാനനാവബതലന്നുമുള്ള 7-2-2020-തല  സുപ്രതീലാം

കകേനാടതബ  ഉതരവച്ച്  ആശങ്കയുണനാക്കുന്നതനാണച്ച്.  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേകഗനാത്ര

വര്ഗകനാര്കച്ച് ഭരണഘടന അനശനാസബക്കുന്ന വബധതബലുളള സലാംവരണലാം സലാംസനാന

സര്കനാര്  നബയമനങ്ങളബല് ഏര്തപ്പെടുത്തുന്നതബനനാവശദമനായ  ചട്ടങ്ങള്  കകേരള  കസ്റ്ററച്ച്

ആന്റെച്ച്  സകബനാര്ഡബകനറച്ച്  സര്വ്വതീസച്ച്  റൂള്സബല്  ഉള്തപ്പെടുതബയബട്ടുണച്ച്.  അവരുതട

പ്രനാതബനബധദക്കുറവച്ച്  പ്രകതദകേലാം  അവകലനാകേനലാം  തചയ്തച്ച്  തസഷദല്  റബക്രൂട്ടച്ച്തമന്റെച്ച്  വഴബ

നബകേതബവരുന്നതബനനാല് ഇതുസലാംബനബചച്ച്  ആശങ്കയച്ച് ഇടയബല.

(കനനാട്ടതീസച്ച്  നല്കേബയ അലാംഗലാം സതീറബലബലനാതബരുന്നതബനനാല് രണനാമതത ശദ

ക്ഷണബകല് അവതരബപ്പെബചബല.)

(സബ്മബഷനകേളതട മറപടബ ബനതപ്പെട്ട വകുപ്പുമനബമനാര് കമശപ്പുറത്തുവച.)

V  കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസ്സുകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബതല  മൂന്നനാമതത  ഇനലാം  അനസരബചള്ള  കേടലനാസ്സുകേള്

കമശപ്പുറത്തുവച.

VI  റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് സമര്പ്പെണലാം 

ധനനാഭദര്തനകേളതട  പരബകശനാധന  സലാംബനബച  I  മുതല്  XIV  വതരയുള്ള
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സബ്ജകച്ച് കേമ്മേബറബകേളതട അഞനാമതച്ച് റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബകതപ്പെട്ടു.

VII ധനകേനാരദലാം

2019-2020   സനാമ്പതബകേ വര്ഷതത ബജറബകലയ്ക്കുള്ള 
അന്തബമ ഉപധനനാഭദര്തനകേതള സലാംബനബക്കുന്ന ചര്ചയുലാം കവനാതട്ടടുപ്പുലാം

2019-2020  സനാമ്പതബകേ  വര്ഷതത  ബജറബകലയ്ക്കുള്ള  അന്തബമ

ഉപധനനാഭദര്തനകേള്  അനവദബകണതമന്ന  പ്രകമയലാം  ബനതപ്പെട്ട  വകുപ്പുമനബമനാര്

അവതരബപ്പെബക്കുകേയുലാം അവ പബന്തനാങ്ങതപ്പെടുകേയുലാം തചയ.

നതീതബനദനായ  നബര്വ്വഹണലാം  എന്ന  III-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള

ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം  കപനാലതീസച്ച്  എന്ന  XII-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള

ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം ജയബലുകേള് എന്ന  XIII-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള

ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം  കസ്റ്റഷനറബയുലാം  അചടബയുലാം  മറച്ച്  ഭരണപരമനായ  സര്വ്വതീസുകേളലാം

എന്ന  XIV-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള  ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം  വനാര്തനാ

വബതരണവലാം  പ്രചരണവലാം  എന്ന  XXIII-ാംനമ്പര്  ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള

ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം  ചരകച്ച്  കസവന  നബകുതബയുലാം  കേനാര്ഷബകേനാദനായ  നബകുതബയുലാം

വബല്പന  നബകുതബയുലാം  എന്ന  V-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള

ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം  ഭൂനബകുതബ  എന്ന  VI-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള

ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം  ജബലനാഭരണവലാം  പലവകേയുലാം  എന്ന  XI-ാം  നമ്പര്
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ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള  ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണലാം  എന്ന  XXI-ാം

നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള  ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം  പ്രകൃതബകക്ഷനാഭലാംമൂലമുള്ള

ദുരബതനാശഡ്വനാസതബനച്ച്  എന്ന  XXVI-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള

ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം  എതതക്സെെസച്ച്  എന്ന  VIII-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള

ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം തതനാഴബലുലാം  തതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമവലാം പ്രവനാസബ കക്ഷമവലാം എന്ന

XXIV-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം തപനാതുമരനാമതച്ച്

എന്ന XV-ാം നമ്പര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം വബദദനാഭദനാസലാം,

കേനായബകേ  വബകനനാദലാം,  കേല,  സലാംസനാരലാം  എന്ന  XVII-ാം  നമ്പര്

ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള  ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം  പവദദസഹനായരലാംഗവലാം

തപനാതുജനനാകരനാഗദവലാം  എന്ന  XVIII-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള

ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം സനാമൂഹദസുരക്ഷബതതഡ്വവലാം കക്ഷമവലാം  എന്ന  XLVI-ാം നമ്പര്

ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള  ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം  നഗരവബകേസനലാം  എന്ന  XXII-ാം

നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള  ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം  പഞനായതച്ച്  എന്ന

XXXV-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള  ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം  സഹകേരണലാം

എന്ന  XXVII-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള  ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം

വബകനനാദസഞനാരലാം  എന്ന  XLII-ാം  നമ്പര് ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള

ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം  ഭക്ഷദലാം  എന്ന  XXX-ാം  നമ്പര്  ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള
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ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം  വനാഹനനബകുതബകേള്  എന്ന  IX-ാം  നമ്പര്

ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള  ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം  ഗതനാഗതലാം  എന്ന  XLI-ാം  നമ്പര്

ധനനാഭദര്തനയബകന്മേലുള്ള  ഉപധനനാഭദര്തനയുലാം  സഭ  പനാസനാക്കുകേയുലാം  ഗ്രനാന്റെച്ച്

അനവദബക്കുകേയുലാം തചയ.

ചര്ചകൂടനാതത  പനാസനാകകണ  മറച്ച്  ധനനാഭദര്തനകേളബകന്മേലുള്ള

ഉപധനനാഭദര്തനകേളലാം സഭ പനാസനാക്കുകേയുലാം ഗ്രനാന്റെച്ച് അനവദബക്കുകേയുലാം തചയ.

സഭ രനാവബതല 11.30-നച്ച് പബരബഞ.

******


