
I ഇ.ബബ. XIV-കകേരള നബയമസഭ/XVI-6

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

        (കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

    2019   നവലാംബര്   04,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബകല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചര്ന.  

          (9.00 മുതല് 10.00 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)  

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

യ  .  എ  .  പബ  .  എ  .   ചുമത്തബ അറസക്ക് കചയ്ത സലാംഭവലാം

മബ  .    സസ്പീകര്:  കകേനാഴബകകനാടക്ക്  പന്തസ്പീരനാങ്കനാവബല്  മനാകവനായബസക്ക്  ലഘുകലഖ

കകേവശലാം വച്ചു എനനാകരനാപബചക്ക് രണക്ക് വബദദനാര്തബകേകള യ.എ.പബ.എ.  ചുമത്തബ

കകേനാഴബകകനാടക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്  അറസക്ക്  കചയ്ത  ഭരണകൂട  ഭസ്പീകേരതമൂലലാം

കപനാതുസമൂഹത്തബല്  ഉളവനായബട്ടുള്ള   അരക്ഷബതനാവസ്ഥയലാം  ആശങ്കയലാം
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സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച  കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടക്ക്  സര്വ്വശസ്പീ

തബരുവഞ്ചൂര്  രനാധനാകൃഷ്ണന,  ടബ.  എ.  അഹമ്മേദക്ക്  കേബസ്പീര്,  കമനാനസക്ക്  കജനാസഫക്ക്,

അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്  എനസ്പീ  അലാംഗങ്ങള്  റൂള്  50  പ്രകേനാരലാം  കനനാട്ടബസക്ക്

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  മനാകവനായബസക്ക്

പ്രവര്ത്തകേരനാകണന  ധനാരണയബലനാണക്ക്  അലന  ഷുകഹബക്ക്,  തനാഹ  ഫസല്

എനബവകര  നവലാംബര്  1-ാം  തസ്പീയതബ  കവകുകനരലാം  അറസക്ക്  കചയ്തകതനലാം

കൂകടയണനായബരുന  ഒരനാള്  ഓടബകപ്പെനാകയനമനാണക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്.

ഇവരുകട  കകേവശമുണനായബരുന  ബനാഗലാം  കമനാകട്ടനാര്കസകബളലാം

കേസഡബയബകലടുത്തക്ക്  യ.എ.പബ.എ.-കല  വബവബധ  വകുപ്പുകേള്  പ്രകേനാരലാം  കകേസക്ക്

രജബസര്  കചയ്തക്ക്  അകനന്വേഷണലാം  നടത്തബവരബകേയനാണക്ക്.  അകന  ദബവസലാം  രനാതബ

അലന  ഷുകഹബബകന്റെ  വസ്പീടക്ക്  അയല്വനാസബകേളനായ  സനാക്ഷബകേളകട

സനാനബദദത്തബല് പരബകശനാധന നടത്തബ ഒരു കഫനാണ് കേകണത്തബയബട്ടുണക്ക്. തനാഹ

ഫസലബകന്റെ  വസ്പീടക്ക്  പരബകശനാധബചകപ്പെനാള്  മനാകവനായബസക്ക്  അനുകൂല  പുസ്തകേങ്ങള്,

ലഘുകലഖകേള്,  ബനാനറുകേള്,  കമമ്മേറബ  കേനാര്ഡുകേള്,  ലനാപക്ക് കടനാപക്ക്  മുതലനായവ

കേകണത്തുകേയലാം  കകേനാടതബ  റബമനാനഡക്ക്  കചയ്തക്ക്  ഇവര്  ജുഡസ്പീഷദല്  കേസഡബയബല്
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കേഴബഞ്ഞുവരബകേയമനാണക്ക്.  മനാകവനായബസക്ക്  കപനാലസ്പീസക്ക്  ഏറ്റുമുട്ടലബകനതബകര

പ്രതബകഷധബചവകരയനാണക്ക്  പനാലകനാടക്ക്  അറസക്ക്  കചയ്തകതന  ആകരനാപണലാം

വസ്തുതനാപരമല.  യ.എ.പബ.എ.  നബയമലാം  ദുരുപകയനാഗകപ്പെടുത്തുനതക്ക്  സര്കനാര്

അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയബല.  ഇഇൗ  സലാംഭവത്തബല്  കൃതദമനായ  പരബകശനാധന  നടത്തബ

മനാതകമ  സര്കനാര്  മുകനനാട്ടുകപനാകുകേയള.  നബലവബലുള്ള  നബയമത്തബകന്റെ

അടബസ്ഥനാനത്തബല് ആവശദമനായ നടപടബകേള് സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര്  രനാധനാകൃഷ്ണന:  യ.എ.പബ.എ.  നബയമത്തബകന്റെ

അടബസ്ഥനാനത്തബല്  അറസക്ക്  കചയ്യണകമങ്കബല്  സര്കനാര്  ചബല  നബബന്ധനകേള്

പനാലബകണലാം.  കകേന്ദ്രസര്കനാര്  കകേനാണ്ടുവന  കഭദഗതബയകട

അടബസ്ഥനാനത്തബലനാണക്ക്  ഇവര്കകതബകര  യ.എ.പബ.എ.  ചുമത്തബയബരബക്കുനതക്ക്.

കപനാലസ്പീസക്ക്  വകുപ്പെബകന്റെ  കകേടുകേനാരദസ്ഥതയനാണക്ക്  ഇഇൗ  അറസബലൂകട

കതളബഞബരബക്കുനതക്ക്.  യ.എ.പബ.എ.  നബയമലാം  ദുരുപകയനാഗലാം  കചയ്തക്ക്  മതബയനായ

കതളബവുകേളബലനാകതയനാണക്ക്  വബദദനാര്തബകേകള  അറസക്ക്  കചയ്തക്ക്  ജുഡസ്പീഷദല്

കേസഡബയബല് വബട്ടതക്ക്.   ഗരുതരമനായ ഇഇൗ സ്ഥബതബവബകശഷലാം സഭനാനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവചക്ക് ചര്ച കചയ്യണലാം.
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മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജയന):  ഈ സര്കനാര് അധബകേനാരത്തബല്

വനതബനുകശഷലാം  ഇത്തരലാം  നബയമങ്ങള്  ദുരുപകയനാഗകപ്പെടുത്തനാതബരബകനാന

കേര്ശന നടപടബകേളനാണക്ക് സന്വേസ്പീകേരബച്ചുവരുനതക്ക്.  ജബലനാ കപനാലസ്പീസക്ക്  കമധനാവബയകട

അനുമതബകയനാടുകൂടബ  മനാതകമ  യ.എ.പബ.എ.  ചുമത്തനാന  പനാടുളകവനക്ക്

നബഷ്കര്ഷബചബട്ടുണക്ക്.  റബട്ടകയര്ഡക്ക്  കകഹകകനാടതബ  ജഡ്ജബ  അദദക്ഷനുലാം  നബയമ

വകുപ്പെക്ക്  കസഷദല്  കസക്രട്ടറബ,  ആഭദന്തര  വകുപ്പെക്ക്  കസഷദല്  കസക്രട്ടറബ,

ഇകന്റെണല് കസകേക്യൂരബറബ  കഎ.ജബ  എനബവര് അലാംഗങ്ങളമനായബ  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള

അകതനാറബറബയകട  ശബപനാര്ശ  പ്രകേനാരലാം  മനാതകമ  യ.എ.പബ.എ.  കകേസ്സുകേളബല്

കപ്രനാസബകേക്യൂഷന അനുമതബ നല്കുകേയള.  യ.എ.പബ.എ.  കകേസുകേള് കപനാലസ്പീസക്ക്

കമധനാവബതലത്തബല്  പരബകശനാധബചതബനുകശഷമനാണക്ക്  കപ്രനാസബകേക്യൂഷന

അനുമതബകനായബ  സമര്പ്പെബകകപ്പെടുനതക്ക്.  യ.എ.പബ.എ.  നബയമലാം  ഏകതങ്കബലുലാം

ഉകദദനാഗസ്ഥര്  കതറനായബ  പ്രകയനാഗബചബട്ടുകണങ്കബല്  സര്കനാര്

നദനായസ്പീകേരബക്കുകേയബല.  മനാകവനായബസ്റ്റുകേകള  നദനായസ്പീകേരബകനാന  പ്രതബപക്ഷലാം

നടത്തുന  ശമലാം  പ്രതബകഷധനാര്ഹമനാണക്ക്.  ഈ  വബഷയത്തബല്  ജസബസക്ക്

കഗനാപബനനാഥന  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെയലാം  മജബസസ്പീരബയല്

അകനന്വേഷണത്തബകന്റെയലാം  അടബസ്ഥനാനത്തബല്  ആവശദമനായ  നടപടബ
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സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  ഇഇൗ  വബഷയലാം  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവചക്ക്  ചര്ച

കചകയ്യണതബല.

       (അടബയന്തരപ്രകമയനാവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

(സര്കനാര്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബചക്ക്  സര്വ്വശസ്പീ  രകമശക്ക്  കചനബത്തല,

പബ.  കജ.  കജനാസഫക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്,  ഒ.  രനാജകഗനാപനാല്, കഡനാ.  എലാം.  കകേ.

മുനസ്പീര്  എനസ്പീ  പ്രതബപക്ഷകേക്ഷബ  കനതനാകള്  പ്രസ്തനാവന  നടത്തബയകശഷലാം

അവരവരുകട  പനാര്ട്ടബ  അലാംഗങ്ങകളനാകടനാപ്പെലാം  സഭയബല്നബനക്ക്  പുറത്തുകപനാകുകേയലാം

അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷലാം തബരബച്ചുവരബകേയലാം കചയ.)

II ശദക്ഷണബകല്

(1) മയക്കുമരുനവദനാപനാരലാം തടയനതബനക്ക് കേര്മ്മേപദതബ

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സുകരഷക്ക് കുറുപ്പെക്ക്:  സലാംസ്ഥനാനത്തക്ക് വര്ദബച്ചുവരുന മയക്കുമരുന

വദനാപനാരലാം  തടയനതബനക്ക്  കേര്മ്മേപദതബ  രൂപസ്പീകേരബകനാനുലാം

വബദദനാര്തബകേള്കബടയബകല മയക്കുമരുനക്ക് ഉപകഭനാഗവുലാം വബതരണവുലാം തടയനാനുലാം

നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.  സ്കൂള്/കകേനാകളജക്ക്  പരബസരങ്ങള്,  മയക്കുമരുനക്ക്

കേടത്തുന എനടബ കപനായബന്റുകേള് തുടങ്ങബയവ പരബകശനാധബകനാനുള്ള സലാംവബധനാനലാം

ഏര്കപ്പെടുത്തണലാം.  എകക്സൈസക്ക്,  കപനാലസ്പീസക്ക്,  വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുകേളകട സലാംയക
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പ്രവര്ത്തനത്തബലൂകട  'വബമുകബ'  പദതബ  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുനതബനുലാം

എന.ഡബ.പബ.എസക്ക്.  ആകബല്  ആവശദമനായ  കഭദഗതബ  വരുത്തനാന

കകേന്ദ്രസര്കനാരബല് സമ്മേര്ദലാം കചലുത്തനാനുലാം നടപടബയണനാകേണലാം.  

കതനാഴബലുലാം  എകകക്സൈസുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന):

കകേമബകലുകേള്  ഉള്കപ്പെകടയള്ള  മയക്കുമരുനകേള്  ഒനാണ്കകലനനായബ

ലഭദമനാകുനതക്ക്  ശദയബല്കപ്പെട്ടതബകനത്തുടര്നക്ക്  അവ  പബടബകചടുക്കുകേയലാം

ഉത്തരവനാദബകേള്കകതബകര നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  മയക്കുമരുനക്ക്

വദനാപനലാം  തടയനാനുള്ള   പ്രവര്ത്തനലാം  എകകക്സൈസക്ക്  വകുപ്പെക്ക്  'വബമുകബ'  മബഷകന്റെ

ആഭബമുഖദത്തബല്  ബഹുജന  പബന്തുണകയനാകട  നടപ്പെബലനാകബ  വരുനണക്ക്.

'നനാളകത്ത  കകേരളലാം  ലഹരബമുക  കകേരളലാം'  എന  തസ്പീവ്ര  ലഹരബവബരുദ

പരബപനാടബകക്ക്  'വബമുകബ'  മബഷന  രൂപലാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  കസനാഷദല്

മസ്പീഡബയയബലുള്കപ്പെകട  വര്ദബച്ചുവരുന  മയക്കുമരുനക്ക്  പ്രചനാരണലാം

നബയനബക്കുനതബനക്ക് എകകക്സൈസക്ക് വകുപ്പെബല് കകസബര് കസല് രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.

അന്തനാരനാഷ്ട്ര  ബന്ധമുള്ള  മയക്കുമരുനക്ക്  കകേസുകേള്  കകകേകേനാരദലാം  കചയ്യുനതബനക്ക്

കകേന്ദ്രഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  നനാര്കകനാട്ടബകേക്ക്  കേണ്കടനാള്  ബക്യൂകറനാ,  ഇന്റെലബജനസക്ക്

ഏജനസബ  തുടങ്ങബയവയകട  സഹനായലാം  കതടുനണക്ക്.  ജനകകമതബ  എകകക്സൈസക്ക്
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സന്വേനാഡുകേളലാം  ഷനാകഡനാ  സലാംവബധനാനവുലാം  ഇന്റെലബജനസക്ക്  വബഭനാഗവുലാം  എകകക്സൈസക്ക്

വകുപ്പെബല്  പ്രവര്ത്തബക്കുനണക്ക്.  കുടുലാംബശസ്പീ  യൂണബറ്റുകേള്  മുഖനാന്തരലാം

ലഹരബവബരുദ പ്രചരണ പരബപനാടബകേള് ആവബഷ്കരബക്കുകേയലാം എന.ഡബ.പബ.എസക്ക്.

അടകമുള്ള കകേസുകേളകട അകനന്വേഷണച്ചുമതല എകകക്സൈസക്ക് വകുപ്പെബനക്ക് കേസ്പീഴബലുള്ള

കകക്രലാംബനാഞബനക്ക് കകകേമനാറനാന തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണക്ക്. 

(2) കേനായബകേനാദദനാപകേരുകട പ്രശ്നങ്ങള്

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര് രനാധനാകൃഷ്ണന:  യ.പബ.  വബഭനാഗത്തബല്  200  കുട്ടബകേള്കക്ക്

ഒരു  കേനായബകേനാദദനാപകേന  എന  നബലയബല്  പുനര്നബര്ണ്ണയലാം  നടത്തുനതബനുലാം

യകമനായ  അനുപനാതലാം  നബശ്ചയബചക്ക്  ഹയര്  കസകണറബ  വബഭനാഗത്തബല്

കേനായബകേനാദദനാപകേകര നബയമബക്കുനതബനുലാം  കസഷദലബസക്ക് അദദനാപകേകര ജനറല്

കേനാറഗറബയബകലയക്ക്  മനാറ്റുനതബനുലാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 

കപനാതു  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്):

കകേ.ഇ.ആര്.  പ്രകേനാരലാം  കേനായബകേനാദദനാപകേകര  കസഷദലബസക്ക്  അദദനാപകേരുകട

ഗണത്തബലനാണക്ക് ഉള്കപ്പെടുത്തബയബരബക്കുനതക്ക്. 2017-18 അധദയന വര്ഷലാം തസ്തബകേ

നഷലാംമൂലലാം  കസഷദലബസക്ക്  അദദനാപകേര്  പുറത്തുകപനാകുനതക്ക്  ഒഴബവനാകനാനനായബ

യ.പബ.  വബഭനാഗത്തബകല  അദദനാപകേ-വബദദനാര്തബ  അനുപനാതലാം  1:300  ആയബ
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പുന:ക്രമസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  ടബ  അനുപനാതലാം  കേണകനാക്കുകമനാള്  തസ്തബകേ

നഷകപ്പെടുനവര്കക്ക് പ്രസ്തുത സ്കൂളബകല എല്.പബ.  വബഭനാഗലാംകൂടബ കേണകബകലടുത്തക്ക്

സലാംരക്ഷണലാം നല്കേനാന ഉത്തരവനാകുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  കേനായബകേനാദദനാപകേരുകട

മറക്ക്  ആവശദങ്ങള്  സലാംബന്ധബച  കപ്രനാകപ്പെനാസല്  പരബകശനാധനയബലനാണക്ക്.

കുട്ടബകേളകട  കേനായബകേകശഷബ  തബരബചറബഞക്ക്  വബകേസബപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  ''കചല്ഡക്ക്

കസകന്റെര്ഡക്ക് കലണബലാംഗക്ക്'' വഴബ  നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുനണക്ക്. 

വദവസനായവുലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യവജനകേനാരദവുലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന):  അടുത്ത  അധദയന  വര്ഷലാം  മുതല്

വബദദനാര്തബകേള്കക്ക്  കയനാഗ  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കുനതബനുലാം  കുട്ടബകേളകട  കേനായബകേ

പരബശസ്പീലനത്തബനുള്ള  കസനാളര്ഷബപ്പെക്ക്  2020  ജനുവരബ  1  മുതല്

അകഇൗണ്ടുകേളബകലയക്ക്  കനരബട്ടക്ക്  നബകക്ഷപബക്കുനതബനുലാം  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. 

III സബ്മബഷന

(1) കദശസ്പീയപനാത   766-  കല യനാതനാനബകരനാധനലാം

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന:  കകേനാഴബകകനാടക്ക്  -  കകേനാലഗല്  കദശസ്പീയപനാത

766-കല  യനാതനാനബകരനാധനലാം  ഒഴബവനാക്കുനതബനനാവശദമനായ  നടപടബ
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സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.    

മുഖദമനബക്കുകവണബ  വദവസനായവുലാം  കസനാര്ട്സുലാം  യവജനകേനാരദവുലാം

വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പബ  .    ജയരനാജന): കദശസ്പീയപനാത  766-ലൂകടയള്ള

രനാതബകേനാല  യനാതനാനബകരനാധനലാം  സലാംബന്ധബചക്ക്  സലാംസ്ഥനാന  സര്കനാര്

സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയബല് ഫയല് കചയ്ത കകേസബല് കകേനാടതബയകട നബര്കദശപ്രകേനാരലാം

കകേന്ദ്ര  ഉപരബതല  ഗതനാഗത  മനനാലയ  കസക്രട്ടറബയകട  അദദക്ഷതയബല്

രൂപസ്പീകേരബച  കേമ്മേബറബ  രനാതബകേനാല  യനാത  പുന:സ്ഥനാപബകനാനനായബ  സമര്പ്പെബച

നബര്കദശങ്ങളബലുള്കപ്പെടുന  നബര്മ്മേനാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കനാവശദമനായബ  വരുന

500  കകേനാടബ  രൂപയകട  അനപതക്ക്  ശതമനാനലാം  സലാംസ്ഥനാന  സര്കനാര്

വഹബകനാകമനക്ക്   അറബയബക്കുകേയലാം നടപ്പുവര്ഷകത്ത ബഡ്ജറബല്  250  കകേനാടബ

രൂപ വകേയബരുത്തുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  കകേന്ദ്ര വനലാം പരബസ്ഥബതബ മനനാലയലാം ടബ

നബര്കദശങ്ങകള എതബര്ക്കുന നബലപനാടനാണക്ക് സന്വേസ്പീകേരബചതക്ക്.  കദശസ്പീയപനാത 766-

കല യനാതനാനബകരനാധനലാം ഒഴബവനാക്കുനതക്ക് സലാംബന്ധബചക്ക് കകേന്ദ്രസര്കനാരബനക്ക് വസ്പീണ്ടുലാം

നബകവദനലാം സമര്പ്പെബചബട്ടുണക്ക്. 

(2) സ്ഥലകമടുപ്പെക്ക് പനാകകജക്ക്  

ശസ്പീ  .    എസക്ക്  .    ശര്മ്മേ:  വലനാര്പനാടലാം  കേകണയ്നര്  കടര്മബനലബകന്റെ
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സ്ഥലകമടുപ്പുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബകനാനുലാം  പുനരധബവനാസ

പനാകകജക്ക് പ്രനാവര്ത്തബകേമനാകനാനുലാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.

റവനക്യൂവുലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):

ഐ.സബ.ടബ.ടബ.  വലനാര്പനാടലാം  പദതബക്കുകവണബ  കുടബകയനാഴബപ്പെബകകപ്പെട്ടവര്കക്ക്

സര്കനാര്  പുനരധബവനാസ  പനാകകജക്ക്  പ്രഖദനാപബചബട്ടുണക്ക്.  കുടബകയനാഴബപ്പെബകകപ്പെട്ട

315  കുടുലാംബങ്ങള്കക്ക്  ഭൂമബ  അനുവദബചക്ക്  പട്ടയലാം  വബതരണലാം  കചയ്യുകേയലാം

അടബസ്ഥനാന  സഇൗകേരദങ്ങള്  ഒരുക്കുകേയലാം  അര്ഹതകപ്പെട്ടവര്കക്ക്

വനാടകേയബനത്തബല്  നല്കേനാനുള്ള  മുഴുവന  തുകേയലാം  വബതരണലാം  കചയ്യുകേയലാം

കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  പുനരധബവനാസ  പനാകകജബകന്റെ  പുകരനാഗതബ  നബരസ്പീക്ഷബക്കുനതബനുള്ള

കമനാണബററബലാംഗക്ക് കേമ്മേബറബ റവനക്യൂ വകുപ്പുമനബയകട അദദക്ഷതയബല് കയനാഗലാം കൂടബ

സ്ഥബതബഗതബകേള്  വബലയബരുത്തുനണക്ക്.  പുനരധബവനാസ  പ്രകദശങ്ങളബല്

കവള്ളകകട്ടുകണന  പരനാതബകേള്  പൂര്ണ്ണമനായലാം  തസ്പീര്പ്പെനാകബയബട്ടുണക്ക്.

പനാകകജുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  കമനാണബററബലാംഗക്ക്  കേമ്മേബറബയകട  നബര്കദശത്തബകന്റെ

അടബസ്ഥനാനത്തബല് റവനക്യൂ വകുപ്പെക്ക് ആവശദമനായ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്. 
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(3) ശമള വബതരണലാം

 ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    ശബവകുമനാര്:  കകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ.  ജസ്പീവനകനാര്കക്ക്

ശമളലാം,  ശമള  പരബഷ്കരണലാം,  കപ്രനാകമനാഷന,  കമഡബകല്  ഇനഷന്വേറനസക്ക്

തുടങ്ങബയവ അടബയന്തരമനായബ നല്കുനതബനക്ക് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന):  സനാമത്തബകേ

പ്രതബസന്ധബയബലനായ കകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ.-യകട പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബകനാനുള്ള

ശമങ്ങളനാണക്ക്  നടത്തബകകനാണബരബക്കുനതക്ക്.  2800-ഓളലാം  വരുന  എലാംപനാനല്

കകഡ്രെെവര്മനാകര  പബരബച്ചുവബട്ടതബകന്റെ  ഫലമനായബ  പ്രതബദബന  കേളക്ഷനബല്

കുറവുണനായബട്ടുണക്ക്.  ഈ  മനാസകത്ത  ശമളലാം  അടബയന്തരമനായബ  നല്കുനതബനക്ക്

നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  പ്രതബവര്ഷലാം  സര്കനാര്  അനുവദബക്കുന  1000

കകേനാടബ  രൂപയബല്  നബനനാണക്ക്  സഹകേരണ  സ്ഥനാപനങ്ങള്  വഴബ  നബലവബല്

കപനഷന നല്കുനതക്ക്. 2019  ആഗസക്ക് മനാസലാം മുതല് വബരമബച ജസ്പീവനകനാരുകട

ശമളത്തബല് നബനക്ക് എല്.കഎ.സബ. പ്രസ്പീമബയലാം ഇനത്തബല് കുറവക്ക് വരുത്തബയ തുകേ

ഒറത്തവണയനായബ  അനുവദബചക്ക്  വബരമബക്കുനവരുകട  ബനാധദതകേള്

തസ്പീര്ത്തുവരബകേയനാണക്ക്. ജസ്പീവനകനാരുകട ആവശദങ്ങള് സലാംബന്ധബചക്ക് കതനാഴബലനാളബ
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സലാംഘടനകേളമനായബ  ചര്ച  നടത്തുനതബനക്ക്  സര്കനാര്  തയ്യനാറനാണക്ക്.

കതനാഴബലനാളബകേളകട പ്രശ്നങ്ങള് മുഖദമനബയകടയലാം ധനകേനാരദ വകുപ്പുമനബയകടയലാം

ശദയബല്കപ്പെടുത്തബ രമദമനായബ പരബഹരബക്കുനതബനക്ക് ശമബക്കുനതനാണക്ക്.

(4) കറനാഡക്ക് പുനര്നബര്മ്മേനാണ ഫണക്ക്

ശസ്പീ  .    പബ  .    വബ  .    അനവര്:  ഡബസബകക്ക്  ഫനാഗ്ഷബപ്പെക്ക്  ഇനഫനാസക്ചര്

കപ്രനാജകബകന്റെ ഭനാഗമനായള്ള നനാടുകേനാണബ-വടപുറലാം കറനാഡക്ക് പുനര്നബര്മ്മേനാണത്തബനക്ക്

ഫണക്ക് അനുവദബകണലാം. 

ധനകേനാരദവുലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസക്ക്  കഎസകേക്ക്):

ഡബ.എഫക്ക്.കഎ.പബ.-യബല്  ഉള്കപ്പെട്ട  മലപ്പുറലാം  നനാടുകേനാണബ-പരപ്പെനങ്ങനാടബ

കറനാഡബനുലാം  മറക്ക്  പ്രവൃത്തബകേള്ക്കുമനായബ  2018-19  വര്ഷത്തബല്  120  കകേനാടബ

രൂപയലാം 2019-20  വര്ഷത്തബല് 169  കകേനാടബ രൂപയലാം അനുവദബചബട്ടുണക്ക്.  കറനാഡക്ക്

ഉപരബതലമുയര്ത്തുനതബനുള്ള  പ്രവൃത്തബകേളകട  ഡബ.പബ.ആര്.  തയ്യനാറനാകബ

വരബകേയനാണക്ക്.  എസബകമറക്ക്  സഹബതലാം  കപ്രനാകപ്പെനാസല്  ലഭദമനാകുനമുറയക്ക്

ഭരണനാനുമതബ നല്കുനതുലാം അധബകേതുകേ ആവശദമുള്ളപക്ഷലാം പദതബപ്രകേനാരമുള്ള

നബര്മ്മേനാണ പ്രവൃത്തബ നടപ്പെബലനാക്കുനതുമനാണക്ക്. 
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(5) കറനാഡക്ക് നബര്മ്മേനാണലാം

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  വഴബകടവക്ക്  മുതല്  മകഞരബ  കബപ്പെനാസക്ക്  വകരയള്ള

കറനാഡക്ക് നബര്മ്മേനാണലാം പൂര്ത്തബയനാക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന):

ഡബസബകക്ക്  ഫനാഗ്ഷബപ്പെക്ക്  ഇനഫനാസക്ചര്  പദതബയബലുള്കപ്പെടുത്തബ  വഴബകടവക്ക്

മുതല് മകഞരബ കബപ്പെനാസക്ക് വകരയള്ള കറനാഡക്ക് നബര്മ്മേനാണത്തബനനായബ  2015-ല്

450  കകേനാടബ  രൂപയകട  ഭരണനാനുമതബയലാം  400  കകേനാടബ  രൂപയകട

സനാകങ്കതബകേനാനുമതബയലാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  നനാറക്ക്പനാകബകന്റെയലാം  നനാഷണല്

ഇനഫര്മനാറബക്സൈക്ക്  കസന്റെറബകന്റെയലാം  ഡബകസനബകന്റെ  അടബസ്ഥനാനത്തബല്

റബകവസ്ഡക്ക്  എസബകമറക്ക്  തയ്യനാറനാകബ  പ്രവൃത്തബകേള് തുടര്നവരബകേയനായബരുന.

2019-കല  പ്രളയത്തബകന്റെ  പശ്ചനാത്തലത്തബല്  വഴബകടവക്ക്  മുതല്  മകഞരബ

കബപ്പെനാസക്ക്  വകരയള്ള  കറനാഡബകന്റെ  പ്രവൃത്തബകേള്കൂടബ  ഉള്കപ്പെടുത്തനാന

തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയലാം  450  കകേനാടബ  രൂപയകട  പുതുകബയ  എസബകമറക്ക്

തയ്യനാറനാക്കുകേയലാം ആയതക്ക്  ചസ്പീഫക്ക്  എഞബനസ്പീയര് സര്കനാരബകലയക്ക്  സമര്പ്പെബക്കുന

മുറയക്ക്  പ്രവൃത്തബകേള്  സമയബന്ധബതമനായബ  പൂര്ത്തബയനാക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതുമനാണക്ക്.
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      (6) കമഡബകല് കകേനാകളജക്ക് യൂണബയന ഉദ്ഘനാടനലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കജ  .    മനാക്സൈബ:  പനാലകനാടക്ക്  കമഡബകല്  കകേനാകളജക്ക്  യൂണബയന

ഉദ്ഘനാടനവുമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  നടന  ബബനസ്പീഷക്ക്  ബനാസബകന

അപമനാനബചവര്കകതബകര നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന):

പനാലകനാടക്ക്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  കമഡബകല്  കകേനാകളജക്ക്  യൂണബയന  ഉദ്ഘനാടനത്തബനക്ക്

അതബഥബയനായബ  പകങ്കടുത്ത  സലാംവബധനായകേന  അനബല്  രനാധനാകൃഷ്ണ  കമകനനാന

മകറനാരതബഥബയനായ  നടന  ബബനസ്പീഷക്ക്  ബനാസബകനനാപ്പെലാം  കവദബ  പങ്കബടനാന

സനാധബകബകലനക്ക്  കകേനാകളജക്ക്  യൂണബയന  കചയര്മനാനക്ക്  നല്കേബയ

വബശദസ്പീകേരണത്തബല്  വദകമനാകബയബരുന.  കയനാഗത്തബകന്റെ  സുഗമമനായ

നടത്തബപ്പെബനക്ക്  പരബപനാടബകേളകട  സമയക്രമലാം  പുനര്നബശ്ചയബക്കുകേയലാം

അതബഥബകേളകട സമ്മേതലാം വനാങ്ങുകേയലാം കചയ്തബരുനകവങ്കബലുലാം മനാഗസബന പ്രകേനാശന

ചടങ്ങബല്  അനബല്  രനാധനാകൃഷ്ണ  കമകനനാന  സലാംസനാരബക്കുകമനാള്  ബബനസ്പീഷക്ക്

ബനാസബന  കവദബയബല്  പ്രതബകഷധവുമനായബ  എത്തുകേയനാണുണനായതക്ക്.

ഇകനാരദത്തബല്  അനബല്  രനാധനാകൃഷ്ണ  കമകനനാനുലാം  കമഡബകല്  കകേനാകളജക്ക്
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പ്രബനസബപ്പെലുലാം  കഖദപ്രകേടനങ്ങള്  നടത്തുകേയലാം  പ്രശ്നലാം  രമദമനായബ

പരബഹരബക്കുകേയലാം കചയ്തബട്ടുണക്ക്.

(7) കറനാഡക്ക് ഇലാംപ്രൂവ്കമന്റെക്ക് കപ്രനാജകക്ക്

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എലാം  .    ഷനാജബ:  കേണ്ണൂര്  സബറബ  ഇലാംപ്രൂവ്കമന്റെക്ക്  കപ്രനാജകബകന്റെ

ഭനാഗമനായബ  ഭൂമബ  ഏകറടുക്കുകമനാള്  വസ്പീടുലാം  കേചവടസ്ഥനാപനങ്ങളലാം

നഷകപ്പെടുനവര്കക്ക്  അര്ഹമനായ  ധനസഹനായലാം  അനുവദബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന):

കേണ്ണൂര്  നഗരപനാതനാ  വബകേസന  പദതബയമനായബ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്   ജബലയബകല  11

കറനാഡുകേളകട  വബകേസനത്തബനക്ക്  കകേരള  കറനാഡക്ക്  ഫണക്ക്  കബനാര്ഡക്ക്

ചുമതലകപ്പെടുത്തബയ പ്രകേനാരലാം എല്. &  ടബ.  ഇനഫനാസക്ചര് എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്

ലബമബറഡക്ക് ഡബ.പബ.ആര്.  തയ്യനാറനാകബ  2012-ല് സമര്പ്പെബചബട്ടുണക്ക്.  ഇഇൗ സര്കനാര്

അധബകേനാരത്തബകലത്തബയകശഷലാം  ഭൂമബ  ഏകറടുക്കുനതബനനായബ  337.648  കകേനാടബ

രൂപയകട ഭരണനാനുമതബ നല്കുകേയലാം റവനക്യൂ വകുപ്പെക്ക് വബജനാപനമബറകബ കസന്റെര്

കഫനാര്  കസനാകഷദനാ  ഇകകണനാമബകേക്ക്  ആനഡക്ക്  എനവകയനാണ്കമന്റെല്  സഡസ്പീസക്ക്

കസനാഷദല്  ഇലാംപനാകക്ക്  പഠനങ്ങള്  നടത്തുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  നഷപരബഹനാരലാം
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സലാംബന്ധബച  കസനാഷദല്  ഇലാംപനാകക്ക്  അസസക്ക്കമന്റെക്ക്  സഡബ  നടത്തനാന  വബദഗ

സമബതബകയ  ഏല്പ്പെബചബട്ടുണക്ക്.  വസ്പീടുകേളലാം  കേചവട  സ്ഥനാപനങ്ങളലാം

നഷകപ്പെടുനവരുകടയലാം  കതനാഴബലനാളബകേളടകമുളളവരുകടയലാം  പ്രശ്നങ്ങള്

പരബഗണബചക്ക് പരമനാവധബ നഷപരബഹനാരലാം നല്കുനതനാണക്ക്.  

(8)  കറനാഡുകേള് പുതുകബപ്പെണബയല് 

ശസ്പീ  .    എല്കദനാസക്ക്  പബ  .    കുനപ്പെബളളബല്:  കപരുമനാവൂര്  മണ്ഡലത്തബകല

കറനാഡുകേള് പുതുകബപ്പെണബയനതബനക്ക് അടബയന്തര നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.

കപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന  ):

കേനാലനാവസ്ഥനാ  വദതബയനാനലാംമൂലമുള്ള  മഴകയത്തുടര്നക്ക്  കറനാഡക്ക്  നബര്മ്മേബകനാന

കേഴബയനാത്ത  സനാഹചരദമനാണക്ക്  സലാംസ്ഥനാനത്തുള്ളതക്ക്.  കറനാഡുകേളകട

അറകുറപ്പെണബകേള്കനായബ  എസക്ക്.എല്.ടബ.എഫക്ക്.-ല്കപ്പെടുത്തബ  അനുവദബച  തുകേ

തബകേയനാകത  വനനാല്  ബനാകബ  പണലാം  അനുവദബക്കുനതനാണക്ക്.  ഇത്തരലാം

പ്രവൃത്തബകേള്  ഏകറടുകനാത്ത  കകേനാണ്ടനാകര്മനാരുകട  കകലസനസക്ക്  റദക്ക്

കചയ്യുനതുള്കപ്പെകടയളള  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കുനതനാണക്ക്.  കപരുമനാവൂര്

മണ്ഡലത്തബകല  കറനാഡുകേള്  ഉപകയനാഗശൂനദമനായതബനുളള  കേനാരണലാം

പരബകശനാധബക്കുനതനാണക്ക്. 
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(9) കതനാഴബല് സുരക്ഷബതതന്വേവുലാം കവതനവുലാം

ശസ്പീ  .   പബ  .    കകേ  .   ശശബ: കപനാതുവബദദനാലയങ്ങളബല് കജനാലബ കചയ്യുന റബകസനാഴക്ക്

അദദനാപകേകര സ്ഥബരകപ്പെടുത്തുനതബനക്ക് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം. 

കപനാതു വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ  (  കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്  ):  പ്രകതദകേ

പരബഗണനയര്ഹബക്കുന  കുട്ടബകേകള  മുഖദധനാരയബകലയക്ക്  എത്തബക്കുനതബനനായബ

എസക്ക്.എസക്ക്.കകേ.  നബയമബചബട്ടുള്ള റബകസനാഴക്ക്  അദദനാപകേകര അതനാതക്ക്

അദദയനവര്ഷലാം കേരനാര്  അടബസ്ഥനാനത്തബല് പ്രതബമനാസ കവതനലാം  നബശ്ചയബചക്ക്

നബയമബകനാനനാണക്ക്  എലാം.എചക്ക്.ആര്.ഡബ.  വദവസ്ഥ  കചയ്തബട്ടുള്ളതക്ക്.  നബശ്ചബത

കയനാഗദതയലാം സര്വ്വസ്പീസുമുള്ള റബകസനാഴക്ക്  അദദനാപകേകര  സ്ഥബരകപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്

തയ്യനാറനാക്കുന സസ്പീമബല് കറഗലര് ടസ്പീകചഴബനക്ക് നല്കുന കവതനവുലാം മറക്ക് സര്വ്വസ്പീസക്ക്

ആനുകൂലദങ്ങളലാം  ഉള്കപ്പെടുത്തണകമനലാം  സസ്പീലാം  തയ്യനാറനാക്കുനതുവകര

കയനാഗദതയള്ള  റബകസനാഴക്ക്  അദദനാപകേകര  പബരബച്ചുവബടരുകതനമുള്ള  റബട്ടക്ക്

ഹര്ജബയബകന്മേല്  കകഹകകനാടതബ  അന്തബമവബധബ  പുറകപ്പെടുവബക്കുനതനുസരബചക്ക്

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുനതനാണക്ക്.  

(10) പകേര്പ്പെവകേനാശലാം 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടബ  .    കകടസണ്  മനാസര്:  സലാംസ്ഥനാനകത്ത  പനാഠപുസ്തകേങ്ങള്
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ഉദനാരമനായ പകേര്പ്പെവകേനാശത്തബലൂകട  സന്വേതന കസനാഫക്ക് കവയര് സലാംവബധനാനമനായ

യൂണസ്പീകകേനാഡക്ക് മുകഖന തയ്യനാറനാകനാന നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.  

കപനാതു  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (  കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥക്ക്  ):

എസക്ക്.സബ.ഇ.ആര്.ടബ. തയ്യനാറനാകബ പ്രസബദസ്പീകേരബചബട്ടുള്ള കകേരള സ്കൂള് സബലബസക്ക്

പ്രകേനാരമുള്ള പനാഠപുസ്തകേങ്ങള് സമഗ്ര ഓണ്കകലന വബദദനാഭദനാസ കപനാര്ട്ടലബലുലാം

എസക്ക്.സബ.ഇ.ആര്.ടബ.-യകട  കവബ്കകസറബലുലാം  പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  ഓകരനാ

കടക്സൈക്ക്റബലുലാം  ഓകരനാ  പനാഠങ്ങളബലുലാം  കേക്യൂ.ആര്.  കകേനാഡക്ക്  അടകലാം  നല്കുകേയലാം

പനാഠപുസ്തകേങ്ങള്  സമയബന്ധബതമനായബ  സ്കൂളകേളബല്  വബതരണലാം  കചയ്യുകേയലാം

കചയ്യുനണക്ക്.  നബലവബല് പനാഠപുസ്തകേങ്ങളകട  പകേര്പ്പെവകേനാശലാം സര്കനാരബലനാണക്ക്

നബക്ഷബപ്തമനാകബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  

IV വദകബപരമനായ വബശദസ്പീകേരണലാം

ഉനത വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പുമനബ നടത്തബയ പരനാമര്ശലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എലാം  .    ഷനാജബ:  31-10-2019-നക്ക്  നബയമസഭയബല്

അടബയന്തരപ്രകമയ ചര്ചനാകവളയബല് മറുപടബ പറയകമനാള് എകന്റെ കപരക്ക് ഉദരബചക്ക്

ഉനത  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  നടത്തബയ  ആകക്ഷപകേരമനായ  പരനാമര്ശലാം

സഭനാകരഖയബല്നബനക്ക്  നസ്പീകലാം  കചയ്യരുകതനലാം  എകന്റെ  വബശദസ്പീകേരണലാം
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സഭനാകരഖകേളബല് ഉള്കപ്പെടുത്തണകമനലാം അഭദര്തബക്കുന.  

ഉനത  വബദദനാഭദനാസവുലാം  നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീര്തനാടനവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  എകന്റെ  പരനാമര്ശലാം

ബഹുമനാനകപ്പെട്ട അലാംഗത്തബനക്ക്  പ്രയനാസമുണനാകബയബട്ടുകണങ്കബല് പബനവലബക്കുന;

അതബല് കഖദബക്കുന.

V റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേളകട സമര്പ്പെണലാം 

(1) 2019 -കല കകേരള കവററബനറബയലാം ജന്തുശനാസ്ത്രങ്ങളലാം സര്വ്വകേലനാശനാല

(കഭദഗതബ) ബബലബകന സലാംബന്ധബച സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക് സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.

(2) 2019 -കല കകേരള സഹകേരണ ആശുപതബ കകേനാലാംപ്ലകലാം കമഡബകല്

സയനസസക്ക്  അകനാദമബയലാം  അനുബന്ധ  സ്ഥനാപനങ്ങളലാം  (ഏകറടുകലുലാം

നടത്തബപ്പുലാം)  ബബലബകന  സലാംബന്ധബച  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടക്ക്

സമര്പ്പെബകകപ്പെട്ടു.
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VI നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

തനാകഴപ്പെറയന ബബല്ലുകേളകട അവതരണവുലാം സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബകക്ക്
അയയണകമന പ്രകമയവുലാം

(i) 2019 -  കല സര്വ്വകേലനാശനാല നബയമങ്ങള്   (  കഭഗദതബ  )   ബബല്

(ii) 2019 -  കല സര്വ്വകേലനാശനാല നബയമങ്ങള്   (  കഭഗദതബ  ) (2-  ാം നമര്  ) 
ബബല്

ഉനത  വബദദനാഭദനാസവുലാം  നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീര്തനാടനവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  2019 -കല

സര്വ്വകേലനാശനാല  നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുലാം  2019 -കല  സര്വ്വകേലനാശനാല

നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  (2-ാം  നമര്)  ബബല്ലുലാം  അവതരബപ്പെബക്കുന.

ഓര്ഡബനനസുകേള്  പ്രഖദനാപബച്ചുകകേനാണക്ക്  സതന്വേര  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം

നടത്തുവനാനുണനായ  സനാഹചരദലാം  വബശദസ്പീകേരബച്ചുകകേനാണ്ടുള്ള  കസറക്ക്കമന്റുകേളലാം

കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

മബ  .   സസ്പീകര്: ബബല്ലുകേള് അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന.

ഉനത  വബദദനാഭദനാസവുലാം  നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീര്തനാടനവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  2019 -കല
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സര്വ്വകേലനാശനാല  നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്ലുലാം  2019 -കല  സര്വ്വകേലനാശനാല

നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  (2-ാം  നമര്)  ബബല്ലുലാം  വബദദനാഭദനാസലാം  സലാംബന്ധബച

VI-ാം  നമര്  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണനയയയണകമന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാകസമുദനായകക്ഷമവുലാം  നബയമവുലാം

സനാലാംസനാരബകേവുലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

ശസ്പീമതബ ഷനാനബകമനാള് ഉസനാന: I move that - 

“This  House  resolves  to  disapprove  The  University  Laws

(Amendment) Ordinance, 2019 (Ordinance No.34 of 2019)”. 

ഉനതവബദദനാഭദനാസ  കമഖല  ഇനക്ക്  വബവനാദങ്ങളകട

പബടബയബലകേകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണക്ക്.  രജബസനാര്,  കഫനനാനസക്ക് ഓഫസ്പീസര്, പരസ്പീക്ഷനാ

കേണ്കടനാളര്  തസ്തബകേകേളബകലയക്ക്  ഇന്റെര്വക്യൂ  നടത്തബ  കറഗലകകറസക്ക്  കചയ്തവകര

രനാഷ്ട്രസ്പീയകപ്രരബതമനായബ  മനാറബ  മറ്റുള്ളവകര  നബയമബചതബനനാല്  അവര്കക്ക്

മനാതൃസ്ഥനാപനങ്ങളബകലയക്ക്  മടങ്ങബകപ്പെനാകേനാന  കേഴബയനാത്ത  സനാഹചരദമനാണുള്ളതക്ക്.
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സര്വ്വകേലനാശനാലകേകള  പബടബകചടുകനാനുള്ള  സര്കനാര്  നസ്പീകകത്ത  ശകമനായബ

എതബര്കകണതുണക്ക്.  ഉനതവബദദനാഭദനാസ  കമഖലയബല്  നടക്കുന  കതറനായ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  സലാംസ്ഥനാനകത്ത  വബദദനാഭദനാസ  കമഖലകയ  തകേര്ക്കുകമന

കേനാരദത്തബല് സലാംശയമബല. 

ശസ്പീ  .    ടബ  .    വബ  .    ഇബനാഹബലാം:  നബരനാകേരണപ്രകമയകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.

സര്വ്വകേലനാശനാലകേകള  തങ്ങളകട  വരുതബയബല്  കകേനാണ്ടുവരുനതബനുകവണബ

രൂപകപ്പെടുത്തബയബരബക്കുന  ബബലനാണബതക്ക്.  യൂണബകവഴബറബകേളബകല  രജബസനാര്,

പരസ്പീക്ഷനാ  കേണ്കടനാളര്,   കഫനനാനസക്ക്  ഓഫസ്പീസര്  തസ്തബകേകേളകട  കേനാലനാവധബ

നനാലക്ക്  വര്ഷമനായബ  നബജകപ്പെടുത്തുകേയനാണക്ക്  ബബല്ലുകകേനാണക്ക്  ഉകദശബചബരബക്കുനതക്ക്.

കയനാഗദതയബകലന  കേനാരണത്തനാല്  സര്വ്വകേലനാശനാല  രജബസനാര്മനാകര

പബരബച്ചുവബടുകേയലാം മതബയനായ കയനാഗദതയബലനാത്തവകര നബയമബക്കുകേയലാം കചയ്യുന

നടപടബ  തബരുത്തകപ്പെടണലാം.  സര്വ്വകേലനാശനാലകേളകട  സന്വേയലാംഭരണനാവകേനാശകത്ത

തകേര്ക്കുന  ഇടകപടലുകേളനാണക്ക്  വകുപ്പുമനബയകട  ഭനാഗത്തുനബനണനാകുനതക്ക്.

കകേനാഴബകകനാടക്ക്  യൂണബകവഴബറബയബല്  പഠനകബനാര്ഡുകേള്

പുനനഃസലാംഘടബപ്പെബക്കുനതബനുലാം  അദദനാപകേ  തസ്തബകേകേളബകല  ഒഴബവുകേള്

നബകേത്തുനതബനുലാം  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.  സര്വ്വകേലനാശനാലകേളബകല
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പഠനനബലവനാരലാം  കമചകപ്പെടുത്തുകേയലാം  പരസ്പീക്ഷനാ  നടത്തബപ്പെക്ക്  കുറമറതനാക്കുകേയലാം

കചയ്യണലാം.  ഉനതവബദദനാഭദനാസ  രലാംഗത്തക്ക്   പബകനനാകലാം  നബല്ക്കുന  മലപ്പുറലാം

ജബലയബല്  പുതബയ കകേനാകളജുകേളലാം കകേനാഴ്സുകേളലാം  അനുവദബകണലാം.     

ശസ്പീ.  ടബ.  എ.  അഹമ്മേദക്ക്  കേബസ്പീറബനുകവണബ  ശസ്പീ  .    എന  .    ഷലാംസുദസ്പീന:

2019-കല സര്വ്വകേലനാശനാല നബയമങ്ങള് (കഭദഗതബ) ബബല് കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം

ആരനായനതബനനായബ  11-06-2020  വകര  സര്ക്കുകലറക്ക്  കചയ്യണകമന കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

രജബസനാര്,  പരസ്പീക്ഷനാ കേണ്കടനാളര്,  കഫനനാനസക്ക് ഓഫസ്പീസര് എനബവരുകട

കേനാലനാവധബ  നനാലക്ക്  വര്ഷമനാകബ  നബജകപ്പെടുത്തുന  കഭദഗതബയബലൂകട

സര്വ്വകേലനാശനാലകേളകട  നബലവനാരലാം  തകേരുകേയലാം  ഉനതവബദദനാഭദനാസ  രലാംഗത്തക്ക്

അരക്ഷബതനാവസ്ഥ  ശകബകപ്പെടുകേയലാം  കചയ്യുലാം.  അറബബകേക്ക്  സര്വ്വകേലനാശനാല

സ്ഥനാപബക്കുനതബനുലാം  2013-2014  വര്ഷത്തബല്  എയ്ഡഡക്ക്  കകേനാകളജുകേളബല്

അനുവദബച കകേനാഴ്സുകേളബല് അടബയന്തരമനായബ  അദദനാപകേകര നബയമബക്കുനതബനുലാം

നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.  പരസ്പീക്ഷനാ  നടത്തബപ്പെബലുലാം

ഫലപ്രഖദനാപനത്തബലുമുണനാകുന  കേനാലതനാമസലാം  ഒഴബവനാകണലാം.  കുട്ടബകേളകട

അഭനാവലാംമൂലലാം  അടച്ചുപൂകട്ടണബവരുന  എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്  കകേനാകളജുകേളകട
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കേനാരദത്തബല്  ആവശദമനായ  ഇടകപടലുണനാകേണലാം.  അട്ടപ്പെനാടബ  രനാജസ്പീവക്ക്  ഗനാന്ധബ

കമകമ്മേനാറബയല്   ആര്ട്സക്ക്   &  സയനസക്ക്  കകേനാകളജബല്  മലയനാളലാം,  പബബകേക്ക്

അഡബനബകസഷന എനസ്പീ വബഷയങ്ങളബല് പബ.ജബ. കകേനാഴക്ക് അനുവദബകണലാം.  

ശസ്പീ.  കഎ. ബബ.  സതസ്പീഷബനുകവണബ ശസ്പീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസസ്പീര്:  2019-കല

സര്വ്വകേലനാശനാല  നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  ഒരു  കസലകക്ക്  കേമ്മേബറബയകട

പരബഗണനയയയണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

വബഭദനാഭദനാസ  കമഖലകയ  കേചവടവല്കരബക്കുനതബനുള്ള  ശമങ്ങളനാണക്ക്

കകേന്ദ്രസര്കനാര്   നടത്തബകകനാണബരബക്കുനതക്ക്.  ഗകവഷണത്തബനുള്ള  ഫണ്ടുലാം

റബസര്ചക്ക്  സസ്പീറ്റുകേളകട  എണ്ണവുലാം  കവട്ടബക്കുറചതക്ക്  സലാംസ്ഥനാനകത്ത

സര്വ്വകേലനാശനാലകേളകട  ഗണനബലവനാരകത്ത  പ്രതബകൂലമനായബ  ബനാധബചബട്ടുണക്ക്.

കകേരളത്തബകല  സര്വ്വകേലനാശനാലകേകള  ഉനതവബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പെബനുകേസ്പീഴബല്

കകേനാണ്ടുവരനാന   നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകണലാം.  സര്വ്വകേലനാശനാലകേളബകല  സനാറക്യൂട്ടറബ

ഉകദദനാഗസ്ഥരുകട കേനാലനാവധബ  നബശ്ചയബക്കുനതബനുകവണബ ഇത്തരകമനാരു ബബല്

കകേനാണ്ടുവന സര്കനാര് നടപടബ സന്വേനാഗതനാര്ഹമനാണക്ക്. 

ശസ്പീ.  കറനാജബ എലാം.  കജനാണബനുകവണബ  ശസ്പീ  .    വബ  .    പബ  .    സജസ്പീന്ദ്രന:  I move

that - 
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“This  House  resolves  to  disapprove  The  University  Laws

(Amendment) ( No.2) Ordinance, 2019 (Ordinance No.35 of 2019).”

ഉനത  വബദദനാഭദനാസ  കേഇൗണ്സബലബകന്റെ  ശബപനാര്ശ  പരബഗണബചക്ക്

സര്വ്വകേലനാശനാലകേളബകല  രജബസനാര്,  പരസ്പീക്ഷനാ  കേണ്കടനാളര്,  കഫനനാനസക്ക്

ഓഫസ്പീസര്  എനബവരുകട  നബയമന  കേനാലയളവക്ക്  ഏകേസ്പീകേരബകനാനനാണക്ക്  ഈ

ബബലബലൂകട  സര്കനാര്  ലക്ഷദമബടുനതക്ക്.  ഇഇൗ  ബബല്  പനാസനാകുനകതനാകട

അധബകേനാര ദുര്വബനബകയനാഗത്തബകന്റെ സനാധദതകയറുകേയനാണക്ക്. 

ശസ്പീ.  കമനാനസക്ക്  കജനാസഫബനുകവണബ  ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:

നബരനാകേരണപ്രകമയകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.  രജബസനാര്,  പരസ്പീക്ഷനാ  കേണ്കടനാളര്,

കഫനനാനസക്ക് ഓഫസ്പീസര് എനബവരുകട സര്വ്വസ്പീസക്ക് കേനാലനാവധബ നനാലുവര്ഷമനായബ

നബജകപ്പെടുത്തുന  കഭദഗതബയകട  ഉകദശദശുദബ  വദകമനാകണലാം.

യൂണബകവഴബറബകേള്കക്ക്  നല്കുന  തുകേ  കചലവഴബകനാത്തതുസലാംബന്ധബചക്ക്

അദനാലത്തക്ക്  നടത്തനാനുലാം  എ.പബ.കജ.  അബ്ദുള്കേലനാലാം  സനാകങ്കതബകേ

സര്വ്വകേലനാശനാലയക്ക്  ആസ്ഥനാനലാം  നബര്മ്മേബക്കുനതബനക്ക്  സ്ഥലലാം

ഏകറടുക്കുനതുള്കപ്പെകടയള്ള  വബഷയങ്ങളബല്  ആവശദമനായ  ഇടകപടല്

നടത്തനാനുലാം  തയ്യനാറനാകേണലാം.  കകേരള  സര്വ്വകേലനാശനാല  വബദദനാര്തബകേളബല്നബനക്ക്
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പബരബകചടുത്ത  ഇനഷന്വേറനസക്ക്  പ്രസ്പീമബയലാം  തുകേ  കചലവഴബചതക്ക്  സലാംബന്ധബചക്ക്

വദകത വരുത്തണലാം.  

ശസ്പീ  .   കകേ  .   എലാം  .   ഷനാജബ: 2019-കല സര്വ്വകേലനാശനാല നബയമങ്ങള് (കഭദഗതബ)

(2-ാം നമര്)  ബബല് കപനാതുജനനാഭബപ്രനായലാം ആരനായനതബനനായബ  08-07-2020

വകര സര്ക്കുകലറക്ക് കചയ്യണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.

സര്വ്വകേലനാശനാലകേളകട  സലാംസനാരവുലാം  പനാരമരദവുലാം  തകേരുനതബകന്റെ

അടബസ്ഥനാന കേനാരണലാം പരബകശനാധബകണലാം.  കേണ്ണൂര്  സര്വ്വകേലനാശനാല രജബസനാകറ

നബയമബക്കുനതബനക്ക്  നബശ്ചയബചബട്ടുള്ള  മനാനദണ്ഡലാം വബദദനാഭദനാസ  സലാംവബധനാനകത്ത

അപകേടകപ്പെടുത്തുനതനാണക്ക്.  കേനാലബകറക്ക്  സര്വ്വകേലനാശനാലയബകല

വബദദനാര്തബകേള്കക്ക്  സമയബന്ധബതമനായബ  തുലദതനാ  സര്ട്ടബഫബകറക്ക്

ലഭദമനാകണലാം.  

ശസ്പീ.  കകേ.  വബ.  വബജയദനാസബനുകവണബ  ശസ്പീ  .    എലാം  .    സന്വേരനാജക്ക്:   2019-കല

സര്വ്വകേലനാശനാല നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  (2-ാം നമര്)  ബബല് ഒരു കസലകക്ക്

കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയയയണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന.  

സര്വ്വകേലനാശനാലകേളബല് സബലബസക്ക് പരബഷ്കരണലാം ആരലാംഭബചതുലാം  മലയനാള

സര്വ്വകേലനാശനാലയക്ക്  ഭൂമബ  ഏകറടുത്തതുലാം  ഓപ്പെണ്  യൂണബകവഴബറബ
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യനാഥനാര്തദമനാകബയതുലാം  ഈ  സര്കനാരബകന്റെ  കേനാലത്തനാണക്ക്.

പശ്ചനാത്തലസഇൗകേരദ  വബകേസനത്തബനനായബ  സര്വ്വകേലനാശനാലകേള്കക്ക്  ഫണക്ക്

അനുവദബചതുലാം  ഉനതവബദദനാഭദനാസ  രലാംഗത്തക്ക്  കേനാലനാനുസൃതമനായ  മനാറങ്ങള്

കകേനാണ്ടുവരനാന കേഴബഞതുലാം സര്കനാരബകന്റെ കനട്ടങ്ങളനാണക്ക്.  രജബസനാര്,  പരസ്പീക്ഷനാ

കേണ്കടനാളര്,  കഫനനാനസക്ക്  ഓഫസ്പീസര് തുടങ്ങബയ തസ്തബകേകേളബല് കേനാലപരബധബ

ഏര്കപ്പെടുത്തുനതക്ക്  കേനാകലനാചബതവുലാം  സര്വ്വകേലനാശനാലകേളബകല  കതറനായ

പ്രവണതകേള്  അവസനാനബപ്പെബകനാന  കേഴബയനതുമനാണക്ക്.  കമനാഡകറഷന

സലാംബന്ധബച നയരൂപസ്പീകേരണത്തബല് സമവനായമുണനാകേണലാം.  ഉനതവബദദനാഭദനാസ

രലാംഗകത്ത  മബകേവബകന്റെ  കകേന്ദ്രമനാകബ  മനാറ്റുന  സര്കനാര്  നടപടബ

പ്രശലാംസനസ്പീയമനാണക്ക്. 

ഉനത  വബദദനാഭദനാസവുലാം  നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീര്തനാടനവുലാം  വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    കകേ  .    ടബ  .    ജലസ്പീല്):  ഉനത  വബദദനാഭദനാസ

കേഇൗണ്സബലബകന്റെ  ശബപനാര്ശ  പ്രകേനാരമനാണക്ക്  സലാംസ്ഥനാനകത്ത  ഒമതക്ക്

സര്വ്വകേലനാശനാലകേളബകലയലാം  സനാറക്യൂട്ടറബ  ഓഫസ്പീസര്  തസ്തബകേകേളനായ  രജബസനാര്,

പരസ്പീക്ഷനാ  കേണ്കടനാളര്,  കഫനനാനസക്ക്  ഓഫസ്പീസര്  എനബവരുകട  നബയമനലാം

നനാലുവര്ഷമനായബ  നബജകപ്പെടുത്തുന  കഭദഗതബ  കകേനാണ്ടുവനതക്ക്.
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സര്വ്വകേലനാശനാലകേളകട അകനാദമബകേ മബകേവക്ക്  കമചകപ്പെടുത്തുനതബനക്ക് പ്രഗത്ഭരനായ

ആളകേളകട  കസവനലാം  പ്രകയനാജനകപ്പെടുത്തുകേകയനതനാണക്ക്  ഇതുകകേനാണക്ക്

ഉകദശബക്കുനതക്ക്.  സര്കനാര്/എയ്ഡഡക്ക്  കകേനാകളജുകേളബല്  ഡബഗ്രബ/പബ.ജബ.

കകേനാഴ്സുകേള്കക്ക് സസ്പീറ്റുകേള് വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  മബകേച

അകനാദമബകേ  കയനാഗദതയള്ളവകര   കവസ്ചനാനസലര്  പദവബകേളബല്

നബയമബക്കുകേയലാം  സര്വ്വകേലനാശനാലകേളബല്  സബലബസക്ക്  പരബഷ്കരണലാം

ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  മലയനാളലാം സര്വ്വകേലനാശനാലയക്ക് ഭൂമബ ഏകറടുക്കുകേയലാം കേലനാലയ

രനാഷ്ട്രസ്പീയത്തബനക്ക്  നബയമപ്രനാബലദലാം  നല്കുകേയലാം  കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  ഈ  ബബല്

യനാഥനാര്തദമനാകുനകതനാടുകൂടബ  സലാംസ്കൃത  സര്വ്വകേലനാശനാലയബലുലാം  കുസനാറബലുലാം

പരസ്പീക്ഷനാ കേണ്കടനാളര് തസ്തബകേ സൃഷബകനാന സനാധബക്കുലാം. യൂണബകവഴബറബ പരസ്പീക്ഷനാ

ഫലലാം  കമയക്ക്  31-നക്ക്  മുമക്ക്  പ്രഖദനാപബക്കുന  അവസ്ഥ  സലാംജനാതമനായതബലൂകട

കനാസുകേള്  കനരകത്ത  ആരലാംഭബകനാന  സനാധബച്ചു.  പബ.എസക്ക്.സബ.  മുകഖന

സര്വ്വകേലനാശനാലകേളബല്  അസബസന്റെക്ക്/കേമക്യൂട്ടര്  അസബസന്റെക്ക്  തസ്തബകേകേളബല്

നബയമനലാം  നടത്തുകേയലാം സര്കനാര്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്/കപനാളബകടകബകേക്ക്

കകേനാകളജുകേളബല്  അദദനാപകേ/അനദദനാപകേ  തസ്തബകേകേള്  സൃഷബക്കുകേയലാം

കചയ്തബട്ടുണക്ക്.  എയ്ഡഡക്ക്  കകേനാകളജുകേളബല്  തസ്തബകേകേള്  സൃഷബക്കുനതബനുള്ള
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നടപടബകേള്  അന്തബമഘട്ടത്തബലനാണക്ക്.  കകേരളത്തബകല  എലനാ

സര്വ്വകേലനാശനാലകേളബലുലാം  രജബസനാര്,  പരസ്പീക്ഷനാ  കേണ്കടനാളര്,  കഫനനാനസക്ക്

ഓഫസ്പീസര്  എനസ്പീ  തസ്തബകേകേള്  ഉറപ്പെനാകനാന  ഈ  ഓര്ഡബനനസബലൂകട

സനാധബചബട്ടുണക്ക്.  കപനാസക്ക്  കമനാഡകറഷകന്റെ  കേനാരദത്തബല്  സമവനായത്തബനക്ക്

തയ്യനാറനാണക്ക്.  ബബല്ലുകേള്  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയകട  പരബഗണനയയയണകമനക്ക്

അഭദര്തബക്കുന.

നബരനാകേരണ പ്രകമയങ്ങള് സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

കഭദഗതബകേള്  നബരനാകേരബക്കുകേകയനാ  സഭയകട  അനുമതബകയനാകട

പബനവലബക്കുകേകയനാ  കചയ.

2019-കല  സര്വ്വകേലനാശനാല  നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  ബബല്, 2019-കല

സര്വ്വകേലനാശനാല  നബയമങ്ങള്  (കഭദഗതബ)  (2-ാംനമര്)  ബബല്  എനബവ

വബദദനാഭദനാസലാം  സലാംബന്ധബച  VI-ാംനമര്  സബ്ജകക്ക്  കേമ്മേബറബയകട

പരബഗണനയയയണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

ബബല്ലുകേള് സബ്ജകക്ക് കേമ്മേബറബയകട പരബഗണനയയച്ചു.

സഭ കവകുകനരലാം 4.33-നക്ക് പബരബഞ്ഞു. 


