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പരതിപഞലെനതതിനുഞ്ചാം ഒരു അകതഞറതിറതി
രൂപപീകേരതിക്കുന്നതതിനപ്
വഷ്യവസ ലചയ്യുന്ന

ഒരു

ബതില്

പപീഠതികേ.―പ്രകൃതതിയുലടെ  പച്ചപഞയതഞ്ചാം  വതിവതിധ  പക്ഷതിമൃഗഞദതികേളുലടെ  ആവഞസ

വഷ്യവസയുമഞയ  കേഞവുകേളുലടെ  നശപീകേരണഞ്ചാം  പ്രകൃതതിയുലടെ  സന്തുലെതിതഞവസയപ്  മഞറഞ്ചാം

വരുത്തുലമന്നതതിനഞല്  കേഞവുകേളുലടെ  അനതിയനതിതമഞയ  നശപീകേരണഞ്ചാം  തടെഞപ്  അവ

സഞ്ചാംരക്ഷതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  പരതിപഞലെതിക്കുന്നതതിനുമഞയതി  ഒരു  നതിയമഞ്ചാം  ഉറപ്പുവരുകതണതപ്

യുക്തമഞയതിരതിക്കയഞല്;

ഭഞരത  റതിപബതിക്കതിലന്റെ  എഴുപതതിമൂന്നഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴെപറയുഞ്ചാം  പ്രകേഞരഞ്ചാം

നതിയമമുണഞക്കുന്നു :―

1.  ചുരുക്കകപരുഞ്ചാം  വഷ്യഞപതിയുഞ്ചാം  പ്രഞരഞ്ചാംഭവുഞ്ചാം.―(1)  ഈ  ആകതിനപ്  2022-ലലെ  കകേരള

കേഞവുകേള്  സഞ്ചാംരക്ഷണ വതികേസന അകതഞറതിറതി ആകപ് എന്നപ് കപരപ് പറയഞഞ്ചാം.

(2) ഇതതിനപ് കകേരള സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം മുഴുവനുഞ്ചാം വഷ്യഞപതി ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണപ്.

(3) ഇതപ് ഉടെന് പ്രഞബലെഷ്യതതില് വരുന്നതഞണപ്.
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2.  നതിര്വ്വചനങ്ങള്.―ഈ  ആകതില്  സന്ദര്ഭഞ്ചാം  മറ്റുവതിധതതില്  ആവശഷ്യലപടെഞത
പക്ഷഞ്ചാം,―

(എ)  'കേഞവുകേള്'  എന്നഞല്  മതഞധതിഷതിത  വതിശശഞസങ്ങള്ക്കപ്  അധതിഷതിതമഞയതി
തലെമുറകേളഞയതി  സഞ്ചാംരക്ഷതിച്ചുകപഞരുന്ന  വനകമഖലെകേലളകയഞ,  പ്രകൃതഷ്യഞയുള്ള  വൃക്ഷ
സമൂഹലതകയഞ കേഞവുകേള് അഥവഞ വതിശുദ്ധ വനങ്ങള് എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(ബതി)  ' സര്ക്കഞര് ' എന്നഞല് കകേരള സര്ക്കഞര് എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(സതി)  'അകതഞറതിറതി'  എന്നഞല്  ഈ  ആകതിലലെ  3-ാംവകുപ്പുപ്രകേഞരഞ്ചാം
രൂപപീകേരതിച്ചതിട്ടുള്ള കേഞവപ് സഞ്ചാംരക്ഷണ അകതഞറതിറതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നു; 

(ഡതി)  “സഞ്ചാംസഞന  അകതഞറതിറതി”  എന്നഞല്  ഈ  ആകതിലലെ  3-ാംവകുപപ്
(1)  ഉപവകുപപ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  രൂപപീകേരതിച്ചതിട്ടുള്ള  സഞ്ചാംസഞന  കേഞവപ്  സഞ്ചാംരക്ഷണ  അകതഞറതിറതി
എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(ഇ)  ജേതിലഞ  അകതഞറതിറതി  എന്നഞല്  ഈ  ആകതിലലെ  4(3)  വകുപപ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം
രൂപപീകേരതിച്ചതിട്ടുള്ള ജേതിലഞ അകതഞറതിറതി എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നു; 

(എഫപ്)  “നതിര്ണ്ണയതിക്കലപട”എന്നഞല്  ഈ  ആകതിന്  കേപീഴെതില്  ഉണഞക്കലപട
ചടങ്ങളഞല് നതിര്ണ്ണയതിക്കലപട എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(ജേതി)  ' സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം ' എന്നഞല് കകേരള സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നു;

(എച്ചപ്) “വതിജഞപനഞ്ചാം”എന്നഞല്  ഈ  ആകപ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  ഉണഞക്കതിയ
ചടങ്ങള്ക്കനുസരതിച്ചപ് പുറലപടുവതിക്കുന്ന ഗസറപ് വതിജഞപനഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകുന്നു.

3.  കേഞവപ്  സഞ്ചാംരക്ഷണ  വതികേസന  അകതഞറതിറതി  രൂപപീകേരണഞ്ചാം.―സര്ക്കഞരതിനപ്  ഗസറപ്
വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി  നതിര്കദ്ദേശതിക്കുന്ന  തപീയതതി  മുതല്  പ്രഞബലെഷ്യകതഞടുകൂടെതി  കേഞവുകേളുലടെ
സഞ്ചാംരക്ഷണതതിനുഞ്ചാം  പരതിപഞലെനതതിനുഞ്ചാം  ആവശഷ്യമഞയ  പദ്ധതതികേള്  ആവതിഷ്കരതിച്ചപ്
നടെപതിലെഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കപ് കമല്കനഞടഞ്ചാം വഹതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കകേരള കേഞവുകേള്
സഞ്ചാംരക്ഷണ അകതഞറതിറതി എന്ന കപരതില് ഒരു അകതഞറതിറതി രൂപപീകേരതിക്കഞവുന്നതഞണപ്.

4.  അകതഞറതിറതിയുലടെ  ഘടെന.―(1)   അകതഞറതിറതി  ഗസറപ്  വതിജഞപനതതിലൂലടെ
നതിര്ണയതിക്കലപടെഞവുന്ന  എണ്ണതതില്  അഞ്ചാംഗങ്ങലള  നതിയമതിക്കഞവുന്നതഞ്ചാം  അതതില്
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചയ്യലപടുന്ന  മൂന്നപ്  നതിയമസഭഞ  സഞമഞജേതികേരുഞ്ചാം  രണപ്  പരതിസതിതതി
പ്രവര്തകേരുഞ്ചാം ഉള്ലപകടെണതഞ്ചാം സര്ക്കഞര് നതിര്കദ്ദേശതിക്കുന്ന ചുവലടെ കചര്ക്കുന്ന അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം
ആയതിരതികക്കണതഞണപ്.
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(2)  അകതഞറതിറതിയതിലലെ അഞ്ചാംഗങ്ങള്:

(എ)  സഞ്ചാംസഞന വനഞ്ചാം വകുപപ് ഡയറകര് 

(ബതി)  സഞ്ചാംസഞന ബകയഞജഡകവഴ് സതിറതി കബഞര്ഡപ് ഡയറകര്

(സതി)  ലെഞന്റെപ് റവനവ്യൂ കേമപീഷണര്

(ഡതി)  ലപഞതഭരണ-ധനകേഞരഷ്യ-നതിയമ  വകുപ്പുകേളതില്  നതിന്നുഞ്ചാം  ലഡപവ്യൂടതി
ലസക്രടറതി റഞങതില് തഞലഴെയലഞത ഓകരഞ ഉകദഷ്യഞഗസര്.

(3)  അകതഞറതിറതിയതിലലെ അഞ്ചാംഗങ്ങളതില് നതിന്നുഞ്ചാം ഒരഞലള സര്ക്കഞര് ലചയര്മഞനഞയതി
നഞമനതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം  ലചകയ്യണതഞണപ്.  ആകതില്  നതിര്കദ്ദേശതിക്കുന്ന  രപീതതിയതില്  അതതില്
നതിക്ഷതിപമഞയതിരതിക്കുന്ന  അധതികേഞരകതഞലടെ  തഞലഴെപറയുഞ്ചാം  പ്രകേഞരഞ്ചാം  ഭരണഞ്ചാം
നടെകതണതഞണപ്:

(എ)   സഞ്ചാംസഞനതതിലലെ  കേഞവുകേളുലടെ  വതിസ്തൃതതി  സഞ്ചാംബനതിച്ചപ്  സഞറജലെറപ്
അടെക്കമുള്ള  അതഷ്യഞധുനതികേ  സകങതങ്ങള്  ഉപകയഞഗതിച്ചപ്  പഠനഞ്ചാം  നടെതതി  കേഞവുകേളുലടെ
വതിസ്തൃതതി  സമയബനതിതമഞയതി  നതിര്ണ്ണയതിക്കുകേയുഞ്ചാം  ആയതതിലന്റെ  അടെതിസഞനതതില്
സഞ്ചാംരക്ഷതിത കമഖലെയഞയതി പ്രഖഷ്യഞപതിക്കുകേ;

(ബതി)   കനഞടതിജഫ  ലചയ്ത  പ്രകേഞരമുള്ള  സര്ക്കഞര്-സശകേഞരഷ്യ  ഭൂമതിയതിലുള്ള
കേഞവുകേള്  ലവടതി  നശതിപതിക്കഞലത  സലെ-വതിഭവ  സസൗകേരഷ്യങ്ങളുലടെ  അടെതിസഞനതതില്
തരഞ്ചാംതതിരതിക്കുകേയുഞ്ചാം  ബകയഞജഡകവഴ് സതിറതി  പഞര്ക്കപ്,  ടൂറതിസഞ്ചാം,  മറപ്  അനുബന
സസൗകേരഷ്യങ്ങള് എന്നതിവ ഏര്ലപടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുകേ;

(സതി)  കേഞവപ്  സഞ്ചാംരക്ഷണതതിലന്റെ  ആവശഷ്യകേത  ലപഞതജേനങ്ങള്ക്കപ്
കബഞധഷ്യലപടുതതിലക്കഞടുക്കുകേയുഞ്ചാം ലപഞതജേന പങഞളതിതകതഞലടെ കേഞവുകേള് സഞ്ചാംരക്ഷതിക്കുകേയുഞ്ചാം
വതിസ്തൃതതി  വര്ദ്ധതിപതിക്കുന്നതതിനപ്  ഉതകുന്ന  തരതതിലുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്  ആവതിഷ്കരതിച്ചപ്
നടെപതിലെഞക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുകേ;

(ഡതി)  കേഞവുകേള്  വച്ചുപതിടെതിപതിക്കുന്നതതിലുഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷതിക്കുന്നതതിലുഞ്ചാം  തല്പരരഞയ
വഷ്യക്തതികേലളകയഞ  സഞപനങ്ങലളകയഞ  ട്രസ്റ്റുകേലളകയഞ,  കുടുഞ്ചാംബങ്ങലളകയഞ  കപ്രഞത്സഞഹതിപതി
ക്കുന്നതതിനപ് പദ്ധതതി ആവതിഷ്കരതിച്ചപ് നടെപതിലെഞക്കുകേ;

(ഇ)   വതിസ്തൃതതി  വര്ദ്ധതിപതിക്കഞന്  അടെതിസഞന  സസൗകേരഷ്യങ്ങള്  ലെഭഷ്യമഞയ
സലെതപ് ആയതപ് വച്ചുപതിടെതിപതിക്കുവഞന് ആവശഷ്യമഞയ നടെപടെതികേള് സശപീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം അവ
നതിര്ണയതിക്കലപട  ഇടെകവളകേളതില്  കമഞണതിറര്  ലചയ്യുന്നതതിനപ്  ജേതിലഞതലെ  സമതിതതികേള്ക്കുഞ്ചാം
പ്രഞകദശതികേ സമതിതതികേള്ക്കുഞ്ചാം ആവശഷ്യമഞയ നതിര്കദ്ദേശങ്ങള് നല്കുകേ;
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(എഫപ്)  കേഞവുകേളതിലുഞ്ചാം  സമപീപ  പ്രകദശങ്ങളതിലുഞ്ചാം  ഖരമഞലെതിനഷ്യ  നതികക്ഷപഞ്ചാം
നടെത്തുന്നതഞ്ചാം  വഷ്യവസഞയശഞലെകേള്,  ലപഞതസഞപനങ്ങള്  എന്നതിവതിടെങ്ങളതിലലെ  മഞലെതിനഷ്യങ്ങളുഞ്ചാം
മലെതിനജേലെവുഞ്ചാം ഒഴുക്കതിവതിടുന്നതഞ്ചാം തടെയുകേ;

(ജേതി)  അകതഞറതിറതിയുലടെ പ്രവര്തനങ്ങള് കേഞരഷ്യക്ഷമമഞക്കുന്നതതിലന്റെ ഭഞഗമഞയതി
ആവശഷ്യലമങതില് ജേതിലകേള് കതഞറഞ്ചാം ജേനപ്രതതിനതിധതികേളുഞ്ചാം പരതിസതിതതി പ്രവര്തകേരുഞ്ചാം വതിവതിധ
വകുപ്പുകേളതിലലെ  ഉകദഷ്യഞഗസലരയുഞ്ചാം  ഉള്ലപടുതതി  ജേതിലഞതലെ  സമതിതതികേള്
രൂപപീകേരതിക്കഞവുന്നതഞണപ്;

(എച്ചപ്)  കേഞവുകേള്ക്കപ്  കൂടുതല്  സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം  ഉറപഞക്കുന്നതതികലെക്കഞയതി
കേഞവുകേള്  സതിതതിലചയ്യുന്ന  പ്രകദശങ്ങള്  കകേനപീകേരതിച്ചപ്  ജേനപ്രതതിനതിധതികേളുഞ്ചാം  പരതിസതിതതി
പ്രവര്തകേരുഞ്ചാം അടെങ്ങുന്ന പ്രഞകദശതികേ സമതിതതികേള് നതിര്ണയതിക്കഞവുന്നതഞണപ്.

എന്നഞല്  4  (3)   (എഫപ്),  (ജേതി)  എന്നപീ ഉപവകുപ്പുകേള് പ്രകേഞരഞ്ചാം  രൂപപീകേരതിക്കലപടുന്ന
ജേതിലഞസമതിതതികേളുലടെയുഞ്ചാം  പ്രഞകദശതികേ  സമതിതതികേളുലടെയുഞ്ചാം  അധതികേഞരങ്ങളുഞ്ചാം  കേര്തവഷ്യങ്ങളുഞ്ചാം
അകതഞറതിറതിയുലടെ പരതിപൂര്ണ്ണ നതിയനണതതിനപ് വതികധയമഞയതിരതികക്കണതഞണപ്;

(ഐ)  കേഞവുകേളതില്  നതിന്നുഞ്ചാം  ചതികേതിത്സഞ  ആവശഷ്യതതികനഞ  ശഞസ്ത്രപരപീക്ഷണ
ങ്ങള്കക്കഞ  ആവശഷ്യലമങതില്  വതിഭവങ്ങള്  കശഖരതിക്കഞവുന്നതഞ്ചാം,  എന്നഞല്  അവയുലടെ
അമതിതമഞയ രപീതതിയതിലുള്ള ചൂഷണഞ്ചാം തടെകയണതഞ്ചാം ആകുന്നു.

എന്നഞല്  കേഞവുകേളതില്  നതിന്നുഞ്ചാം  ചതികേതിത്സഞ  ആവശഷ്യതതിലനഞഴെതിലകേ  മറപ്
ആവശഷ്യങ്ങള്ക്കപ്  വതിഭവകശഖരണഞ്ചാം  നടെത്തുന്നതതിനപ്  അകതഞറതിറതിയുലടെ  മുന്കൂര്  അനുമതതി
കതടെതിയതിരതികക്കണതഞണപ്;

(ലജേ)  കേഞലെഞവസഞ  വഷ്യതതിയഞനതതിനുഞ്ചാം  ആകഗഞളതഞപനതതിലന്റെ
ഗതതിവതിഗതതികേള്ക്കനുസരതിച്ചപ്  കൂടുതല്  കേഞവുകേള്  രൂപപീകേരതികക്കണതതിലന്റെയുഞ്ചാം
സഞ്ചാംരക്ഷതികക്കണതതിലന്റെയുഞ്ചാം  ആവശഷ്യകേത  കബഞധഷ്യലപടുത്തുന്നതതികലെക്കഞയതി  പ്രവര്തനഞ്ചാം
നടെത്തുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുകേ;

(ലകേ)  അകതഞറതിറതിയുലടെ  ആസഞനഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതിക്കലപടുന്ന  രപീതതിയതില്
സര്ക്കഞരതിനപ് തപീരുമഞനതിക്കഞവുന്നതഞണപ്.

5.  ഉകദഷ്യഞഗസരുലടെയുഞ്ചാം  ജേപീവനക്കഞരുലടെയുഞ്ചാം  നതിയമനങ്ങള്.―ഈ  ആകപ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം
സര്ക്കഞരതിനപ്  അകതഞറതിറതിയുലടെ  ചുമതലെകേളുഞ്ചാം  കേര്തവഷ്യങ്ങളുഞ്ചാം  നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനപ്
അകതഞറതിറതിലയ  സഹഞയതിക്കുന്നതതിനഞയതി  ഒരു  ലസക്രടറതിലയയുഞ്ചാം  ആവശഷ്യലമങതില്  അവര്
കേരുതന്നത്ര മറപ് ഉകദഷ്യഞഗസലരയുഞ്ചാം നതിയമതിക്കഞവുന്നതഞണപ്.
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6.  ചടങ്ങള് ഉണഞക്കുവഞനുള്ള അധതികേഞരഞ്ചാം.―(1) സര്ക്കഞരതിനപ് ഗസറപ് വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി

ആകതിലലെ വഷ്യവസകേള് നടെപതിലെഞക്കുന്നതതിനു കവണ ചടങ്ങള് രൂപപീകേരതിക്കഞവുന്നതഞണപ്.

(2)  ഈ ആകപ് പ്രകേഞരഞ്ചാം ഉണഞക്കതിയ ഏലതഞരു ചടവുഞ്ചാം അതണഞക്കതിയകശഷഞ്ചാം

കേഴെതിയുന്നത്ര  കവഗഞ്ചാം  നതിയമസഭ  സകമളനതതിലെഞയതിരതിക്കുകമ്പഞള്  സഭ  മുമ്പഞലകേ  ഒരു

സകമളനതതികലെഞ,  തടെര്ച്ചയഞയ രണപ്  സകമളനങ്ങളതികലെഞ  വരഞവുന്ന ആലകേ പതതിനഞലെപ്

ദതിവസക്കഞലെകതക്കപ് വയ്കക്കണതഞ്ചാം അപ്രകേഞരഞ്ചാം അതപ് ഏതപ് സകമളനതതില് വയ്ക്കുന്നുകവഞ

ആ  സകമളനകമഞ  ലതഞടടുത്തു  വരുന്ന  സകമളനകമഞ  അവസഞനതിക്കുന്നതതിനു  മുന്പപ്

നതിയമസഭ  ആ  ചടതതില്  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  കഭദഗതതി  വരുത്തുകേകയഞ  അഥവഞ  ചടഞ്ചാം

ഉണഞകക്കണതതിലലന്നപ് തപീരുമഞനതിക്കുകേകയഞ ലചയ്യുന്ന പക്ഷഞ്ചാം, ആ ചടതതിനപ് അതതിനുകശഷഞ്ചാം

അതത  സഞ്ചാംഗതതി  കപഞലലെ  അങ്ങലന  കഭദഗതതി  വരുതതിയ  രൂപതതില്  മഞത്രഞ്ചാം

പ്രഞബലെഷ്യമുണഞയതിരതിക്കുകേകയഞ  അഥവഞ  യഞലതഞരു  പ്രഞബലെഷ്യവുമതിലഞതതിരതിക്കുകേകയഞ

ലചയ്യുന്നതമഞണപ്.  എന്നതിരുന്നഞലുഞ്ചാം,  അങ്ങലനയുള്ള ഏലതങതിലുഞ്ചാം  കഭദഗതതികയഞ റദ്ദേഞക്കകലെഞ

ആ  ചടപ്രകേഞരഞ്ചാം  മുന്പപ്  ലചയ്തതിട്ടുള്ള  എനതിലന്റെലയങതിലുഞ്ചാം  സഞധുതയപ്  ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം  വരഞത

വതിധതതിലെഞയതിരതികക്കണതഞണപ്.

ഉകദ്ദേശഷ്യകേഞരണങ്ങളുലടെ വതിവരണഞ്ചാം

പ്രകൃതഷ്യഞരഞധനയുലടെ  ഉദഞതമഞയ  ഉദഞഹരണഞ്ചാം  കേഞവുകേളതിലെഞണപ്  ദൃശഷ്യമഞകുന്നതപ്.

കകേരള  വനഞ്ചാം  വകുപതിലന്റെയുഞ്ചാം  കകേരള  ജജേവജവവതിധഷ്യകബഞര്ഡതിലന്റെയുഞ്ചാം  ഔകദഷ്യഞഗതികേ

കരഖകേള് പ്രകേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞനതപ്  1064  കേഞവുകേളഞണപ് ഉള്ളതപ്.  ഇരുപതപ് ലഹകര് വലര

വതിസപീര്ണ്ണമുള്ള  കേഞവുകേള്  ഉള്ലപലടെയുള്ളവയുലടെ  കേണക്കുകേള്  അപൂര്ണ്ണവുമഞണപ്.

ജേലെഞശയങ്ങളുഞ്ചാം  മരങ്ങളുഞ്ചാം  ജേപീവജേഞലെങ്ങളുമഞയതി  സമ്പുഷ്ടമഞയ  ആവഞസവഷ്യവസയഞയ

കേഞവുകേള്  സഞ്ചാംരക്ഷതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  നതിലെവതിലുള്ളവലയ  അടെയഞളലപടുത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം

കേഞവുകേളതിന്കമല്  മനുഷഷ്യഞധതിനതികവശഞ്ചാം  തടെയുന്നതതിനുഞ്ചാം  മലെതിനമഞക്കലപടെഞതതിരതിക്കുവഞനുഞ്ചാം

അപൂര്വ്വ  സസഷ്യലെതഞദതികേളുഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷണവുഞ്ചാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതപ്  കേഞലെഘടതതിലന്റെ

ആവശഷ്യമഞയതതിനഞല്  അതതിനുകവണതി  കബഞധവത്കേരണഞ്ചാം  നടെതതി  കേഞവപ്  സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം

നടെതഞന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുള്ളതഞണപ് ഈ ബതില്.

ധനകേഞരഷ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ബതിലതിലലെ  വഷ്യവസകേള്  പ്രകേഞരമുള്ള  പദ്ധതതികേള്  നടെപതിലെഞക്കുവഞന്  സര്ക്കഞരതിനപ്

സഞമ്പതതികേ  ബഞധഷ്യത  ഉണഞകുന്നതഞണപ്.   ആയതതിലന്റെ  പ്രഞരഞ്ചാംഭപ്രവര്തനങ്ങള്ക്കഞയതി

അമ്പതപ് ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപയുലടെ ലചലെവപ് സഞതിതനതിധതിയതില് നതിന്നുഞ്ചാം പ്രതപീക്ഷതിക്കുന്നു.
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ഏൽപതിച്ചുലകേഞടുത നതിയമനതിർമഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച്ച
ലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ഇതതിലലെ വഷ്യവസ പ്രകേഞരഞ്ചാം സര്ക്കഞരതിനപ് ഗസറപ് വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി ഈ ആകതിലലെ

വഷ്യവസകേള് നടെപഞക്കുന്നതതിനുള്ള ചടങ്ങള് ഉണഞക്കഞവുന്നതഞണപ്. ഈ ആകപ് അനുസരതിച്ചപ്

ഉണഞക്കുന്ന ചടങ്ങള് സഭയുലടെ മുമ്പഞലകേ വയഞനുഞ്ചാം സഭയപ്  അതപ്  കഭദഗതതി  ലചയ്യുവഞകനഞ

റദ്ദേഞക്കുവഞകനഞ   ഉള്ള  അധതികേഞരഞ്ചാം  ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണപ്.  ചടങ്ങള്  ഉണഞക്കുവഞനുള്ള

അധതികേഞരഞ്ചാം  നല്കേതിയതിട്ടുള്ളതപ്  നടെപടെതിക്രമങ്ങലള  സഞ്ചാംബനതിക്കുന്നകതഞ  ജദനഞ്ചാംദതിന

ഭരണകേഞരഷ്യങ്ങലള  സഞ്ചാംബനതിക്കുന്നതമഞയ  കേഞരഷ്യങ്ങള്കക്കഞ  ആണപ്.  ആയതതിനഞൽ

ഏൽപതിച്ചുലകേഞടുത നതിയമനതിർമഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞധഞരണ സശഭഞവതതിലെഞണപ്.

അനൂപപ് കജേക്കബപ്, എഞ്ചാം.എല്.എ.


