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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 
(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2023   കഫെബ്രുവരബ   27,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രഞവബകലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനകപ്പെട  സസ്പീകര

ശസ്പീ. എ. എന. ഷഞ്ചാംസസ്പീറബകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചരന.

I. അടബയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം 

യൂത്തക്ക് കകേഞണ്ഗ്രസക്ക് കനതഞകള്കക്ക് കപഞലെസ്പീസക്ക് മരദ്ദനഞ്ചാം

മബ  .  സസ്പീകര:  സഞ്ചാംസഞന  ബഡ്ജറബകലെ  നബകുതബ  വരദനവബകനതബകര

എറണഞകുളത്തക്ക്  യൂത്തക്ക്  കകേഞണ്ഗ്രസക്ക്  നടത്തബയ  പ്രതബകഷധ

മഞരചബകനത്തുടരനക്ക്  എഞ്ചാം.എല്.എ.  അടകമുള്ള  യൂത്തക്ക്  കകേഞണ്ഗ്രസക്ക്

കനതഞകകള  കപഞലെസ്പീസക്ക്  ആക്രമബചതഞയബ  പറയകപ്പെടുന  സഞഹചരദഞ്ചാം

സഭഞനടപടബകേള്  നബരത്തബവചക്ക്  ചരച  കചയ്യണകമനഞവശദകപ്പെടക്ക്  സരവ്വശസ്പീ

ഷഞഫെബ പറമബല്, എന. ഷഞ്ചാംസുദ്ദസ്പീന, കമഞനസക്ക് കജഞസഫെക്ക്, അനൂപക്ക് കജകബക്ക്,

മഞണബ സബ.  കേഞപ്പെന,  ശസ്പീമതബ  കകേ.  കകേ.  രമ   എനസ്പീ അഞ്ചാംഗങ്ങള് റൂള്  50
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അനുസരബചക്ക് കനഞടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വബജയന):   ജബ.എസക്ക്.ടബ.  നബലെവബല്

വനകതഞടുകൂടബ   വബഭവസമഞഹരണത്തബനുള്ള  സഞധദതയഞ്ചാം

കേടകമടുകഞനുള്ള  അവകേഞശവഞ്ചാം  കകേന്ദ്ര  സരകഞര  കവടബച്ചുരുകബയ

സഞഹചരദത്തബലെഞണക്ക്   നബകുതബ  വരദബപ്പെബകഞന  സഞ്ചാംസഞന  സരകഞര

നബരബനബതമഞയതക്ക്.  ഇതബകനതബകര കേളമകശ്ശേരബ  കപഞലെസ്പീസക്ക് കസ്റ്റേഷനബകലെയക്ക്

യൂത്തക്ക് കകേഞണ്ഗ്രസക്ക് പ്രവരത്തകേര നടത്തബയ പ്രതബകഷധ മഞരചക്ക്  കപഞലെസ്പീസക്ക്

തടഞ്ഞകപ്പെഞള്  അവകര  ആക്രമബചക്ക്  പരബകകല്പ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം

കൃതദനബരവ്വഹണഞ്ചാം  തടസ്സകപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  യഞത്രകഞരകക്ക്  മഞരഗ്ഗതടസ്സഞ്ചാം

സൃഷബക്കുകേയമഞണുണഞയതക്ക്.  യൂത്തക്ക്  കകേഞണ്ഗ്രസക്ക്  പ്രവരത്തകേരുകട

ആക്രമണത്തബല്  ആറക്ക്  സബവബല്  കപഞലെസ്പീസക്ക്  ഉകദദഞഗസരകക്ക്

പരബകകല്ക്കുകേയണഞയബ.  പരബകകറ യൂത്തക്ക് കകേഞണ്ഗ്രസക്ക് പ്രവരത്തകേകരയഞ്ചാം

കപഞലെസ്പീസുകേഞകരയഞ്ചാം ആശുപത്രബയബല് പ്രകവശബപ്പെബചക്ക് ചബകേബത്സ നല്കുകേയഞ്ചാം 12

കപകര    അറസ്റ്റേക്ക്  കചയക്ക്   കകേസക്ക്  രജബസ്റ്റേര  കചയ്യുകേയഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.

അറസ്റ്റുമഞയബ  ബനകപ്പെടക്ക്  ശസ്പീ.  ഷഞഫെബ  പറമബല്  എഞ്ചാം.എല്.എ.-യഞ്ചാം

ഡബ.സബ.സബ.  പ്രസബഡനഞ്ചാം  മറക്ക്  യൂത്തക്ക്  കകേഞണ്ഗ്രസക്ക്  പ്രവരത്തകേരുഞ്ചാം

എറണഞകുളഞ്ചാം  കപഞലെസ്പീസക്ക്  കസ്റ്റേഷനബല്  തള്ളബകയറഞനുഞ്ചാം  കപഞലെസ്പീസക്ക്
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ഉകദദഞഗസരുകട കൃതദനബരവ്വഹണഞ്ചാം തടസ്സകപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം ശമബചതബനക്ക് മകറഞരു

കകേസുഞ്ചാം  രജബസ്റ്റേര  കചയബട്ടുണക്ക്.  11.02.2023-നക്ക്  മുഖദമനബയകട

യഞത്രഞകവളയബല്  കേളമകശ്ശേരബയബല്വചക്ക്  വഞഹനവവ്യൂഹത്തബകന്റെ  മുനബകലെയക്ക്

എടുത്തുചഞടഞന  ശമബച  ഒരു  യവതബയള്കപ്പെകടയള്ള  നഞലെക്ക്  യൂത്തക്ക്

കകേഞണ്ഗ്രസുകേഞകര  കപഞലെസ്പീസക്ക്  അറസ്റ്റേക്ക്  കചയബട്ടുണക്ക്.  അനബവഞരദമഞയ

നബയമനടപടബകേളഞണക്ക്  ഇത്തരഞ്ചാം  സഞഹചരദത്തബല്  കപഞലെസ്പീസക്ക്

സസസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.   

ശസ്പീ  .    ഷഞഫെബ  പറമബല്:   ജനജസ്പീവബതഞ്ചാം  ദദുഃസ്സഹമഞക്കുന  ബജറബകലെ

നബകുതബ  നബരകദ്ദശങ്ങള്കകതബകര  സഞ്ചാംസഞനത്തുടനസ്പീളമുണഞകുന  ജനകേസ്പീയ

പ്രതബകഷധങ്ങകള കപഞലെസ്പീസബകന ഉപകയഞഗബചക്ക് അടബചമരത്തുന ഗവണ്കമന്റെക്ക്

നബലെപഞടക്ക്  പ്രതബകഷധഞരഹവഞ്ചാം  ജനഞധബപതദധസഞ്ചാംസനവമഞണക്ക്.

കേളമകശ്ശേരബയബല്  സമരഞ്ചാം  നടത്തബയ  യൂത്തക്ക്  കകേഞണ്ഗ്രസക്ക്  പ്രവരത്തകേകര

അറസ്റ്റേക്ക് കചയക്ക് കപഞലെസ്പീസക്ക് വഞനബല് വചക്ക് അവരുകട തലെയടബചക്ക് കപഞടബക്കുന

ദൃശദങ്ങളഞണക്ക്   കേഞണഞന  കേഴബഞ്ഞതക്ക്.   നബകുതബ  വരദനവബകന്റെ  കപരബല്

നഞലെഞയബരഞ്ചാം  കകേഞടബ  രൂപയകട  ബഞധദത  ജനങ്ങളുകട  കമല്

അടബകചല്പ്പെബക്കുകമഞള്  അതബകനതബകര  പ്രതബകേരബകഞകനഞ  സമരഞ്ചാം

കചയ്യഞകനഞ പഞടബകല്ലെന നബലെപഞടക്ക്  ശരബയല്ലെ. കപഞതുമുതല് നശബപ്പെബക്കുകേകയഞ
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ജനങ്ങള്കക്ക്  ബുദബമുട്ടുണഞക്കുകേകയഞ  കചയ്യഞകത സമഞധഞനപരമഞയബ  സമരഞ്ചാം

കചയ്യുനവകര  കപഞലെസ്പീസക്ക് ബനബകേളഞക്കുകേയഞണക്ക്  കചയ്യുനതക്ക്.  സമരകഞകര

മനുഷദതസരഹബതമഞയബ  അടബചമരത്തുന  കപഞലെസ്പീസക്ക്  നടപടബയഞ്ചാം

അകഞരദത്തബലുള്ള  സരകഞരബകന്റെ  സമസ്പീപനവഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്

നബരത്തബവചക്ക് ചരച കചയ്യണഞ്ചാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വബജയന):  ജനകേസ്പീയ  സമരങ്ങകള

അടബചമരത്തുന  നബലെപഞടക്ക്  സരകഞര  സസസ്പീകേരബചബടബല്ലെ.   സരകഞരബകന

അപകേസ്പീരത്തബകപ്പെടുത്തബ  വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങകള  തകേരകഞനുള്ള  ചബലെ

മഞധദമങ്ങളുകട  കുപ്രചരണത്തബകന്റെ  ഭഞഗമഞയള്ള  വഞരത്തകേളഞണബതക്ക്.

സഞധഞരണയബല്നബനഞ്ചാം  വദതദസ്തമഞയബ  ഒറകപ്പെട  പ്രതബകഷധങ്ങള്

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുന രസ്പീതബ ബഹുജന പ്രസഞനങ്ങള്കക്ക് കയഞജബചതല്ലെ.  യൂത്തക്ക്

കകേഞണ്ഗ്രസക്ക്  പ്രതബകഷധങ്ങളബകലെ  പങ്കഞളബത്തക്കുറവക്ക്  പ്രതബപക്ഷവഞദഞ്ചാം

ജനങ്ങള്  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബക്കുനബകല്ലെനതബനക്ക്  കതളബവഞണക്ക്.   കകേന്ദ്ര-സഞ്ചാംസഞന

ഗവണ്കമനകേളുകട  ബനകപ്പെട  അധബകേഞരബകേളുള്കപ്പെടുന  കസകേവ്യൂരബറബ  റബവവ്യൂ

കേമ്മേബറബ  ഓകരഞ ആറക്ക്  മഞസഞ്ചാം കൂടുകമഞഴഞ്ചാം കയഞഗഞ്ചാം കചരനക്ക് അവകലെഞകേനവഞ്ചാം

പുനദുഃപരബകശഞധനയഞ്ചാം  നടത്തബയഞണക്ക്  സഞ്ചാംസഞനങ്ങളബല്  സുരക്ഷഞ

ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള്  ഏരകപ്പെടുത്തുനതക്ക്.   മുഖദമനബയകട  യഞത്രയമഞയബ
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ബനകപ്പെടക്ക്  വഞഹനവവ്യൂഹകമഞരുക്കുനതക്ക്  മുഖദമനബയകട

നബരകദ്ദശമനുസരബചല്ലെ.   സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ വരുമഞനഞ്ചാം  വരദബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്

മബതമഞയ  നബരകബലുള്ള  നബകുതബ  വരദനവഞണക്ക്  വരുത്തബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  ഈ

വബഷയഞ്ചാം സഭഞനടപടബകേള് നബരത്തബവചക്ക് ചരച കചകയ്യണതബല്ലെ.

(അടബയന്തരപ്രകമയഞവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു)

പ്രതബപക്ഷകനതഞവക്ക്  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന):  ജനഞധബപതദ

രസ്പീതബയബലുള്ള പ്രതബകഷധങ്ങള് സഞ്ചാംസഞനത്തുണഞകേഞറുണക്ക്.  നബകുതബ പബരബവക്ക്

കേഞരദക്ഷമമഞയബ  നടത്തഞകത  ജനങ്ങളുകട  കമല്  അധബകേ

നബകുതബഭഞരമടബകചല്പ്പെബക്കുന  സരകഞര  നടപടബകയയഞണക്ക്  പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം

എതബരക്കുനതക്ക്.  കകേന്ദ്ര  സരകഞരബകന്റെ  നബകുതബ  വരദനകകതബകര

പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം സമരഞ്ചാം കചയതബനക്ക് നൂറക്ക്  കേണകബനക്ക് കകേസുകേളഞണക്ക് സഞ്ചാംസഞന

സരകഞര ചഞരജക്ക് കചയതക്ക്.  കേരുതല് തടങ്കലെബലൂകട പ്രതബപക്ഷ സമരകത്ത

കനരബടുനതക്ക്  ശരബയഞയ  രസ്പീതബയല്ലെ.  അക്രമത്തബലൂനബയല്ലെഞകതയള്ള

പ്രതബകഷധഞ്ചാം പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം തുടരുകേതകന കചയ്യുഞ്ചാം. 

(സരകഞര  നബലെപഞടബല്  പ്രതബകഷധബചക്ക്  യ.ഡബ.എഫെക്ക്.  അഞ്ചാംഗങ്ങള്

ഒനടങ്കഞ്ചാം  സസ്പീകറുകട  ഡയസബനക്ക്  മുനബല്  വനക്ക്  പ്ലകഞരഡുകേളുയരത്തബ

മുദഞവഞകേദഞ്ചാം വബളബചക്ക് സഭഞനടപടബകേള് തടസ്സകപ്പെടുത്തബകകഞണബരുനതബനഞല്
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രഞവബകലെ  10.53-നക്ക്  സഭ  നബരത്തബവയ്ക്കുകേയഞ്ചാം  11.15-നക്ക്  പുനരഞരഞ്ചാംഭബക്കുകേയഞ്ചാം

കചയ.)

(പ്രതബപക്ഷകനതഞവക്ക് തുടരച)

ഭരണകൂടഞ്ചാം  കചയ്യുന  നബയമവബരുദമഞയ  കേഞരദങ്ങള്  ചൂണബകഞണബകഞനുളള

പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെ  അവകേഞശകത്ത  അടബചമരത്തബ  വദഞപകേമഞയബ

കകേകസ്സടുക്കുന  നടപടബയഞണക്ക്  കപഞലെസ്പീസബകന്റെ  ഭഞഗത്തുനബനണഞകുനതക്ക്.

പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം  സമഞധഞനപരമഞയബ  സമരഞ്ചാം  കചയ്യുനവരഞണക്ക്.  പ്രബവന്റെസ്പീവക്ക്

അറസ്റ്റേബകനതബകര നബയമപരമഞയ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുഞ്ചാം.  മബവഞ കജഞളബ എന

കപണ്കുടബകയയഞ്ചാം  ശസ്പീ.  ഷഞഫെബ  പറമബല്,  എഞ്ചാം.എല്.എ.-കയയഞ്ചാം  കേകയ്യറഞ്ചാം

കചയ   കപഞലെസ്പീസുകദദഞഗസരകകതബകര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകഞന

തയ്യഞറഞകേഞത്ത മുഖദമനബയകട നബലെപഞടബകനഞടക്ക് കയഞജബകഞന സഞധബകബല്ലെ.  

(പ്രതബപക്ഷഞഞ്ചാംഗങ്ങള് ഒനടങ്കഞ്ചാം ഡയസബനക്ക് മുനബല്വനക്ക് മുദഞവഞകേദഞ്ചാം വബളബചക്ക്

സഭഞനടപടബകേള്  തടസ്സകപ്പെടുത്തബകകഞണബരുനതബനഞല്  ശദക്ഷണബക-

ലെബകന്റെയഞ്ചാം സബ്മബഷകന്റെയഞ്ചാം മറുപടബകേള് ബനകപ്പെട മനബമഞര കമശപ്പുറത്തക്ക്

വയണകമനക്ക്  കചയര  നബരകദ്ദശബക്കുകേയഞ്ചാം  കേഞരദവബവരപ്പെടബകേയബകലെ  അടുത്ത

ഇനത്തബകലെയക്ക് കേടക്കുകേയഞ്ചാം കചയ.)
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II. റബകപ്പെഞരട്ടുകേളുകട സമരപ്പെണഞ്ചാം

 1. 2023-24 സഞമത്തബകേ വരഷകത്ത ധനഞഭദരത്ഥനകേളുകട പരബകശഞധന

സഞ്ചാംബനബച I മുതല് XIV വകരയളള  സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബകേളുകട മൂനഞമതക്ക്

റബകപ്പെഞരടക്ക് സമരപ്പെബച്ചു. 

  2.  ഒഒൗകദദഞഗബകേ ഭഞഷ സഞ്ചാംബനബച സമബതബയകട മൂനഞമതക്ക് റബകപ്പെഞരടക്ക്  

സമരപ്പെബച്ചു. 

III. നബയമനബരമ്മേഞണകേഞരദഞ്ചാം:

(1) തഞകഴപ്പെറയന  ബബല്ലുകേളുകട  അവതരണവഞ്ചാം  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബകക്ക്
അയയണകമന പ്രകമയവഞ്ചാം:

(i)  2022-കലെ കകേരള മുനബസബപ്പെഞലെബറബ (കഭദഗതബ) ബബല്.

(ii) 2022-കലെ കകേരള പഞഞയത്തക്ക് രഞജക്ക് (കഭദഗതബ) ബബല്.

തകദ്ദശസസയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  എകക്സൈസക്ക്  വകുപ്പുമനബക്കുകവണബ  നബയമഞ്ചാം,

വദവസഞയഞ്ചാം,  കേയര  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബ  .    രഞജസ്പീവക്ക്  ):  2022-കലെ  കകേരള

മുനബസബപ്പെഞലെബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  2022-കലെ  കകേരള  പഞഞയത്തക്ക്  രഞജക്ക്

(കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  അവതരബപ്പെബക്കുന.  ഓരഡബനനസക്ക്  പ്രഖദഞപബച്ചുകകേഞണക്ക്

സതസര  നബയമനബരമ്മേഞണഞ്ചാം  നടത്തഞനുണഞയ  സഞഹചരദഞ്ചാം

വബശദസ്പീകേരബച്ചുകകേഞണ്ടുളള കസ്റ്റേറക്ക്കമനഞ്ചാം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

മബ  .   സസ്പീകര: ബബല്ലുകേള് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.
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നബയമഞ്ചാം, വദവസഞയഞ്ചാം, കേയര വകുപ്പുമനബ (  ശസ്പീ  .   പബ  .   രഞജസ്പീവക്ക്  ): 2022-കലെ

കകേരള  മുനബസബപ്പെഞലെബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  2022-കലെ  കകേരള  പഞഞയത്തക്ക്

രഞജക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  തകദ്ദശസസയഞ്ചാംഭരണവഞ്ചാം  ഗ്രഞമവബകേസനവഞ്ചാം

ഭവനനബരമ്മേഞണവഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബച   IX-ാം  നമര  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയകട

പരബഗണനയയയണകമന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   കകേ  .   എന  .     ബഞലെകഗഞപഞല്):  പ്രകമയകത്ത

പബന്തഞങ്ങുന.

2022-കലെ കകേരള മുനബസബപ്പെഞലെബറബ (കഭദഗതബ) ബബല്ലുഞ്ചാം 2022-കലെ കകേരള

പഞഞയത്തക്ക്  രഞജക്ക്  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുഞ്ചാം  തകദ്ദശസസയഞ്ചാംഭരണവഞ്ചാം

ഗ്രഞമവബകേസനവഞ്ചാം  ഭവനനബരമ്മേഞണവഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബച  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയകട

പരബഗണനയയയണകമന പ്രകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയയച്ചു. 

(2) 2023-  കലെ കകേരള ധനവബനബകയഞഗ ബബല്ലെബകന്റെ അവതരണവഞ്ചാം
     അനന്തരഘടങ്ങളുഞ്ചാം

ധനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .     ബഞലെകഗഞപഞല്):  2023-കലെ

കകേരള ധനവബനബകയഞഗ ബബല് അവതരബപ്പെബക്കുന.

മബ  .   സസ്പീകര: ബബല്  അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.
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ധനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .     ബഞലെകഗഞപഞല്):  2023-കലെ

കകേരള  ധനവബനബകയഞഗ  ബബല്  പരബഗണനയ്കകടുകണകമന  പ്രകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

നബയമഞ്ചാം,  വദവസഞയഞ്ചാം,  കേയര  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബ  .    രഞജസ്പീവക്ക്  ):

പ്രകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.

2023-കലെ  കകേരള  ധനവബനബകയഞഗ  ബബല്

പരബഗണനയ്കകടുകണകമന പ്രകമയഞ്ചാം സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് പരബഗണനയ്കകടുത്തു. 

രണ്ടുഞ്ചാംമൂനഞ്ചാം വകുപ്പുകേളുഞ്ചാം പടബകേയഞ്ചാം ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

(കഭദഗതബയബല്ലെ)

രണ്ടുഞ്ചാംമൂനഞ്ചാം  വകുപ്പുകേളുഞ്ചാം  പടബകേയഞ്ചാം  ഒനഞഞ്ചാം  വകുപ്പുഞ്ചാം  പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം  കപരുഞ്ചാം

ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞകണകമന പ്രശഞ്ചാം സഭ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

      രണ്ടുഞ്ചാംമൂനഞ്ചാം വകുപ്പുകേളുഞ്ചാം പടബകേയഞ്ചാം ഒനഞഞ്ചാം വകുപ്പുഞ്ചാം പസ്പീഠബകേയഞ്ചാം കപരുഞ്ചാം

ബബല്ലെബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ.

ധനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .     ബഞലെകഗഞപഞല്):  2023-കലെ

കകേരള  ധനവബനബകയഞഗ  ബബല്  പഞസ്സഞകണകമന  പ്രകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.
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നബയമഞ്ചാം,  വദവസഞയഞ്ചാം,  കേയര  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബ  .    രഞജസ്പീവക്ക്  ):

പ്രകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.

 2023-കലെ കകേരള ധനവബനബകയഞഗ ബബല് പഞസ്സഞകണകമന പ്രകമയഞ്ചാം

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല് സഭ പഞസ്സഞകബ.

സഭ രഞവബകലെ 11.32-നക്ക് പബരബഞ. 

.....


