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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /V-17

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

അഞനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ) 

2017   കമയയ്    19,    കവെളളബ

നബയമസഭ  രനാവെബകല  8.30-നയ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  കഡെപപ്യൂട്ടബ  സസ്പീക്കര

ശസ്പീ. വെബ. ശശബയുകട  അദദക്ഷതയബല്   നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചരന. 

(8.30 മുതല് 9.30 വെകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

I അടബയന്തരപ്രകമയലാം

മകഞരബ കമഡെബക്കല് കകേനാകളജബകല പ്രതബസനബ

മബ  .   കഡെപപ്യൂട്ടബ സസ്പീക്കര: മകഞരബ കമഡെബക്കല് കകേനാകളജബല് ഇന്തദന് കമഡെബക്കല്

കേകൗണ്സബലബകന്റെ  മനാനദണ്ഡപ്രകേനാരമുള്ള  അദദനാപകേകരയുലാം  പനാരനാകമഡെബക്കല്

സനാഫബകനയുലാം നബയമബക്കനാത്തതലാം കമഡെബക്കല് കകേനാകളജയ് കഹനാസല്, സനാഫയ് കേകനാരകട്ടഴയ്

എനബവെബടങ്ങളബല്  അടബസനാന  സകൗകേരദങ്ങള്  വെരദബപ്പെബക്കനാത്തതലാംമൂലലാം  കേഴബഞ
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നനാലയ്  ദബവെസമനായബ  കമഡെബക്കല്  വെബദദനാരതബകേള്  നടത്തുന  നബരനാഹനാര  സമരലാം

കേനാരണലാം  കമഡെബക്കല്  പഠന  രലാംഗത്തയ്  ഉളവെനായ  ഗുരുതരമനായ  സബതബവെബകശഷലാം

സഭനാനടപടബകേള്  നബരത്തബവെചയ്  ചരച  കചയ്യണകമനനാവെശദകപ്പെട്ടയ്

സരവ്വശസ്പീ എലാം. ഉമ്മേര, വെബ.പബ. സജസ്പീന്ദ്രന്, അനൂപയ് കജക്കബയ് എനസ്പീ അലാംഗങ്ങള് റൂള്

50 പ്രകേനാരലാം കനനാട്ടസ്പീസയ് നല്കേബയബട്ടുണയ്.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ശശലജ

ടസ്പീചര): യനാകതനാരു അടബസനാന സകൗകേരദവമബലനാകതയനാണയ് 2012-ല് മകഞരബ ജനറല്

ആശുപതബകയ കമഡെബക്കല് കകേനാകളജനായബ പ്രഖദനാപബചതയ്.    നനാലയ് ബനാച്ചുകേളബലനായബ

നനാന്നൂകറനാളലാം  എലാം.ബബ.ബബ.എസയ്.  വെബദദനാരതബകേള്  ഇവെബകട  പഠബക്കുകേയനാണയ്.

വെബദദനാരതബകേളുകട  പഠനത്തബനലാം  ആശുപതബ  നടത്തബപ്പെബനമനാവെശദമനായ

സകൗകേരദകമനാരുക്കുനതബനയ്  സരക്കനാര  നടപടബ  സകസ്പീകേരബച്ചുവെരബകേയനാണയ്.  ഈ

കകേനാകളജബകന്റെ പ്രവെരത്തനവമനായബ ബനകപ്പെട്ടയ് ഗവെണ്കമന്റെയ് സകസ്പീകേരബച നടപടബകേളുകട

ഫലമനായബ  2017-18  വെരഷകത്ത  എലാം.ബബ.ബബ.എസയ്.  പ്രകവെശനത്തബനയ്  ഇന്തദന്

കമഡെബക്കല് കേകൗണ്സബലബകന്റെ അലാംഗസ്പീകേനാരലാം ലഭബചബട്ടുണയ്.  21 കകേനാടബ രൂപ കചലവെബല്

ആരലാംഭബച  അക്കനാദമബകേയ്  കബനാക്കബകന്റെ  നബരമ്മേനാണ  പ്രവെരത്തനലാം  ഏകേകദശലാം

പൂരത്തബയനായബട്ടുണയ്.   ആണ്കുട്ടബകേളുകടയുലാം  കപണ്കുട്ടബകേളുകടയുലാം  കഹനാസല്,

അദദനാപകേ/അനദദനാപകേ കേകനാരകട്ടഴയ്  എനബവെയുകട നബരമ്മേനാണത്തബനയ് ഭരണനാനമതബ
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നല്കേബയബട്ടുണയ്.  മകഞരബ  കമഡെബക്കല്  കകേനാകളജബല്  261

അദദനാപകേ/അനദദനാപകേരുകട  സബരലാം  തസബകേകേള്  സൃഷബക്കുകേയുലാം  40

തസബകേകേളബല് ഔട്ടയ് കസനാഴബലാംഗയ് വെഴബ നബയമനലാം നടത്തുകേയുലാം ഏഴയ് തസബകേകേള് മറയ്

കകേനാകളജുകേളബല് നബനയ്  സലലാം മനാറബ  നബശ്ചയബക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണയ്.   നബലവെബലുള്ള

ഒഴബവകേള് പബ.എസയ്.സബ.,  കപ്രനാകമനാഷന്,  കഡെപപ്യൂകട്ടഷന് മുകഖന നബകേത്തുനതനാണയ്.

കമഡെബക്കല് കേകൗണ്സബലബകന്റെ നബരകദ്ദേശപ്രകേനാരലാം  തസബകേകേള് അനവെദബക്കുനതബനള്ള

കപ്രനാകപ്പെനാസല്  സരക്കനാരബകന്റെ  പരബഗണനയബലനാണയ്.   ഈ  തസബകേകേള്

അനവെദബക്കുനകതനാകട ഇവെബകട  നബലനബല്ക്കുന ദകബഭരണ സമ്പ്രദനായലാം  ഒഴബവെനാക്കബ

സുഗമമനായ പ്രവെരത്തനലാം സനാദദമനാകുനതനാണയ്.   മ കഞരബ കമഡെബക്കല് കകേനാകളജബല്

ജനറല് സരജറബ  വെബഭനാഗത്തബല് മൂനയ്  അദദനാപകേകര  നബയമബചയ്  ഉത്തരവെനായബട്ടുണയ്.

ആശുപതബയബകല  അപനാകേതകേള്  പരബഹരബക്കണകമനനാവെശദകപ്പെട്ടുകകേനാണയ്

നബരനാഹനാര  സമരലാം  നടത്തുന  വെബദദനാരതബകേളുമനായബ  സരക്കനാര  ചരച

നടത്തുകേയുണനായബ.  

ശസ്പീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര:    കേഴബഞ  യു.ഡെബ.എഫയ്.  ഗവെണ്കമന്റെബകന്റെ  കേനാലത്തനാണയ്

മകഞരബ കമഡെബക്കല് കകേനാകളജയ്  ആരലാംഭബചതയ്.     ജനസലാംഖദയബല് ഏറവലാം മുനബല്

നബല്ക്കുന  മലപ്പുറലാം  ജബലയബകല  മകഞരബ  കമഡെബക്കല്  കകേനാകളജബല്

സനാധനാരണക്കനാരനായ വെബദദനാരതബകേളനാണയ് പഠബക്കുനതയ്.   കകേനാകളജബകന്റെ നബലനബല്പ്പെയ്
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പ്രതബസനബയബലനായ  ഘട്ടത്തബലനാണയ്  കേഴബഞ  നനാലയ്  ദബവെസമനായബ  എട്ടയ്

വെബദദനാരതബകേള്   നബരനാഹനാര  സമരലാം  നടത്തുനതയ്.   വെബവെബധ  ജബലകേളബലുളള

വെബദദനാരതബകേള്  പഠബക്കുന  ഈ  സനാപനലാം  യനാകതനാരുവെബധ  ആകരനാപണത്തബനലാം

ഇടനല്കേനാകതയനാണയ് പ്രവെരത്തബച്ചുവെരുനതയ്.   കഡെനാക്ടരമനാരുകടയുലാം മറയ് സനാഫബകന്റെയുലാം

അപരദനാപ്തത  പരബഹരബക്കുനതബനനാവെശദമനായ  നടപടബ  സകസ്പീകേരബക്കണലാം.   തച്ഛമനായ

ശമ്പളമനാണയ്  തനാല്ക്കനാലബകേ  ജൂനബയര  കഡെനാക്ടരക്കയ്  നല്കേബ  വെരുനതയ്.

ഗവെണ്കമന്റെബകന്റെ  ഇച്ഛനാശകബയബലനായ്മയനാണയ്  ഇവെബകട  പ്രതബഫലബക്കുനതയ്.

വെബദദനാരതബകേളബല്  നബനയ്  പബരബകചടുത്ത   തകേ  ഉപകയനാഗബചനാണയ്  ആശുപതബ

കകേട്ടബടവലാം  കഹനാസലുലാം  നബരമ്മേബചതയ്.   മകഞരബ  കമഡെബക്കല്  കകേനാകളജബകല

വെബദദനാരതബകേള്  നടത്തബവെരുന  സമരലാം  അവെസനാനബപ്പെബക്കുനതബനയ്  നടപടബ

സകസ്പീകേരബക്കണലാം.  ഈ വെബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബരത്തബവെചയ് ചരച കചയ്യണലാം. 

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വെകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ശശലജ

ടസ്പീചര  ):  കമഡെബക്കല്  കകേനാകളജുകേളുകട  കേനാരദത്തബല്  ഈ  സരക്കനാരബനയ്  വെദകമനായ

നയമുണയ്.  കവെണത അടബസനാന സകൗകേരദങ്ങളബലനാകതയനാണയ്  മകഞരബ  കമഡെബക്കല്

കകേനാകളജബനയ്  തടക്കലാം  കുറബചതയ്.  23  ഏക്കര  സലത്തയ്  സബതബകചയ്യുന  മകഞരബ

കമഡെബക്കല്  കകേനാകളജബകന്റെ  വെബകേസനത്തബനയ്  കൂടുതല്  സലലാം  ആവെശദമനാണയ്.  ഒരു

കമഡെബക്കല്  കകേനാകളജബകന്റെ  പ്രവെരത്തനത്തബനയ്  കകേനാടബക്കണക്കബനയ്  രൂപയനാണയ്
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കവെണതയ്.  നബലവെബകല  കമഡെബക്കല്  കകേനാകളജുകേളബകല  സനാഫബകന്റെ  കുറവെയ്

പരബഹരബക്കുനതബനയ്  1399  പുതബയ  തസബകേകേളനാണയ്  ഈ  വെരഷലാം  സൃഷബചബട്ടുള്ളതയ്.

കേഴബഞ ഗവെണ്കമന്റെബനയ്  മകഞരബ കമഡെ ബക്കല് കകേനാകളജബനനാവെശദമനായ അടബസനാന

സകൗകേരദങ്ങകളനാരുക്കനാന് സനാധബചബട്ടബല.   ഇവെബകട ഒരു ആധുനബകേ ശലബ്രറബ എന

സകപലാം യനാഥനാരതദമനാക്കബയതയ് ഈ ഗവെണ്കമന്റെനാണയ്. ഈ കമഡെബക്കല് കകേനാകളജബകന്റെ

അടബസനാന  സകൗകേരദ  വെബകേസനത്തബനനായബ  കേബഫ്ബബ  വെഴബ  146  കകേനാടബ  രൂപ

കനടബകയടുക്കുനതബനള്ള  നടപടബ  സകസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.   പണലാം  ലഭദമനാകുന  മുറയയ്

കകേട്ടബടനബരമ്മേനാണ പ്രവെരത്തനങ്ങള് ആരലാംഭബക്കുനതനാണയ്.  കമഡെബക്കല് കേകൗണ്സബല്

ഓഫയ്  ഇന്തദയുകട  മനാനദണ്ഡപ്രകേനാരമുള്ള  സനാഫബകന്റെ  അപരദനാപ്തതകകേനാണനാണയ്

കുട്ടബകേള് ഇകപ്പെനാള് സമരലാം  നടത്തുനതയ്.  അതയ്  പരബഹരബക്കുനതബനയ്  എലാം.സബ.ഐ.-

യുകട  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  ലഭദമനാക്കബയബട്ടുണയ്.  ഈ  കമഡെബക്കല്  കകേനാകളജബകന  ഉനത

നബലവെനാരത്തബകലത്തബക്കുനതബനയ്  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ  കഭദകമകനദ  എലനാവെരുകടയുലാം

സഹകേരണലാം ആവെശദമനാണയ്.   സമരത്തബകലരകപ്പെട്ടബരബക്കുന കുട്ടബകേള് ഉനയബക്കുന

ആവെശദങ്ങള്  അനഭനാവെപൂരവ്വലാം  പരബഗണബക്കുനതനാകണനയ്  മുഖദമനബ

ഉറപ്പുനല്കേബയബട്ടുണയ്.   സരജറബ  വെബഭനാഗത്തബകല   3  ഒഴബവകേള്  നബകേത്തുനതബനള്ള

നടപടബ സകസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.  കപനാതവെനായബ ഉണനാക്കബയ ധനാരണയുകട അടബസനാനത്തബല്

എലാം.സബ.കഎ.-യുകട  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നബലനബരത്തബകക്കനാണയ്  മകഞരബ  കമഡെബക്കല്
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കകേനാകളജബല്  1032  തസബകേകേള്  സൃഷബക്കുനതബനള്ള  കപ്രനാകപ്പെനാസല്  ധനകേനാരദ

വെകുപ്പെബനയ്  സമരപ്പെബചതയ്  അലാംഗസ്പീകേരബചയ്  കേബട്ടുകമനയ്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന.  കകേട്ടബട

നബരമ്മേനാണത്തബനലാം  ഫനാക്കല്റബക്കുമുള്ള  ഫണബകന്റെ  ലഭദതയലാം  സരക്കനാര

ശമബക്കുനണയ്.  കമഡെബസബന്,  ശഗനക്കയ്  എനസ്പീ  വെബഭനാഗങ്ങള്ക്കയ്  കഡെപപ്യൂകട്ടഷന്

വെദവെസയബലുലാം  കനരബട്ടുലാം  ഫനാക്കല്റബകേകള  നബയമബക്കുനതബനയ്  സരക്കനാര

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണയ്. മകഞരബ കമഡെബക്കല് കകേനാകളജബകന എലനാവെബധ സകൗകേരദങ്ങകളനാടുലാം

കൂടബയ ഒരു കമഡെബക്കല് കകേനാകളജനാക്കബ മനാറ്റുനതബനയ് സനാധദമനായ എലനാ നടപടബകേളുലാം

സകസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്. ഇകൗ വെബഷയലാം സഭനാനടപടബകേള് നബരത്തബവെചയ് ചരച കചകയ്യണ

ആവെശദമബല.

(അടബയന്തരപ്രകമയനാവെതരണത്തബനയ് അനമതബ നബകഷധബച്ചു.)

പ്രതബപക്ഷകനതനാവെയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശയ് കചനബത്തല):  കമഡെബക്കല് വെബദദനാഭദനാസവലാം

ആകരനാഗദ സലാംരക്ഷണവലാം കൂടുതല് കമചകപ്പെടുത്തനാനനാണയ് കേഴബഞ സരക്കനാര  1440

തസബകേകേള്  അനവെദബചതലാം  5  കമഡെബക്കല്  കകേനാകളജുകേള്  ആരലാംഭബക്കനാന്

തസ്പീരുമനാനബചതലാം.  ജനസനാന്ദ്രത  കൂടബയ  കകേരളലാം  കപനാലുള്ള  സലാംസനാനത്തയ്  പുതബയ

കമഡെബക്കല് കകേനാകളജയ് ആരലാംഭബക്കുനതബനയ് 200 ഏക്കര സലലാം ലഭദമനാക്കുകേ എനതയ്

പ്രയനാസകേരമനാണയ്. പരബമബതമനായ സകൗകേരദങ്ങള് ഉപകയനാഗബച്ചുകകേനാണയ് സമ്പൂരണ്ണമനായ

ആകരനാഗദ  പരബപനാലനലാം  യനാഥനാരതദമനാക്കനാനനാണയ്  കേഴബഞ സരക്കനാര കമഡെബക്കല്
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കകേനാകളജുകേള്  ആരലാംഭബക്കനാന്  തസ്പീരുമനാനബചതയ്.  കഡെങബപ്പെനബ

വെദനാപകേമനായതബകനത്തുടരനയ്  നബരവെധബകപര  ഇകപ്പെനാള്  ആശുപതബയബല്  ചബകേബത

കതടബകക്കനാണബരബക്കുകേയനാണയ്.  മഴക്കനാലപൂരവ്വ  ശുചസ്പീകേരണ  പ്രവെരത്തനലാം

സലാംസനാനത്തയ് നടത്തനാത്തതനാണയ്  ഇതബനയ്  കേനാരണലാം.  സലാംസനാനത്തയ് ഏറവമധബകേലാം

ജനസലാംഖദയുള്ള, ആകരനാഗദ രലാംഗത്തയ് പബകനനാക്കലാം നബല്ക്കുന ജബലയനായതബനനാലനാണയ്

കേഴബഞ  ഗവെണ്കമന്റെയ്  മലപ്പുറത്തയ്  ഒരു  കമഡെബക്കല്  കകേനാകളജയ്  സനാപബക്കനാന്

തസ്പീരുമനാനബചതയ്.  മകഞരബ  കമഡെബക്കല്  കകേനാകളജബനയ്  ആവെശദമനായ  എലനാ

സകൗകേരദങ്ങളുലാം  അനവെദബച്ചുകകേനാണയ്  വെബദദനാരതബകേളുകട  നബരനാഹനാര  സമരലാം

അവെസനാനബപ്പെബക്കനാനള്ള  ശമലാം  ഗവെണ്കമന്റെയ്  നടകത്തണതനാണയ്.  സമരലാം  നടത്തുന

വെബദദനാരതബകേളുകട ആവെശദങ്ങള് അനഭനാവെപൂരവ്വലാം പരബഗണബക്കുകമന മുഖദമനബയുലാം

ആകരനാഗദ വെകുപ്പുമനബയുലാം നല്കേബയ ഉറപ്പെയ് മനാനബക്കുന. 

II ശദക്ഷണബക്കല്

  (1) കറനാഡെയ്  /  കപനാത നബരമ്മേനാണ കമഖല കനരബടുന പ്രതബസനബ

ശസ്പീ  .    സബ  .    കൃഷ്ണന്:  നബരമ്മേനാണ വെസ്തുക്കളുകട ലഭദതക്കുറവലാം വെബലക്കയറവലാംമൂലലാം

കറനാഡെയ്/കപനാത  നബരമ്മേനാണ  കമഖല  പ്രതബസനബയബലനായബരബക്കുകേയനാണയ്.   വെടക്കന്

ജബലകേളബല്  നബയനണകമരകപ്പെടുത്തബയതബനനാല്  കചങല്  ഖനനലാം

തടസ്സകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണയ്.   ഡെനാമുകേളബല് നബനലാം നദബകേളബല് നബനലാം കശഖരബക്കുന
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മണലബകന്റെ ഓഡെബറയ്  നടത്തബ ശലസന്സയ്  നല്കുന സബതബ  പുനനഃസനാപബക്കണലാം.

നബരമ്മേനാണ  വെസ്തുക്കളുകട  അപരദനാപ്തതമൂലലാം  ഗവെണ്കമന്റെബകന്റെതടക്കമുള്ള  മരനാമത്തയ്

പണബകേള്  കേരനാറുകേനാര  നബരത്തബവെചബരബക്കുകേയനാണയ്.  ഇതര  സലാംസനാനങ്ങളബല്നബനയ്

മണലുലാം മറയ് നബരമ്മേനാണവെസ്തുക്കളുലാം സലാംസനാനത്തയ് എത്തബക്കുനതയ് നബയനബചതബനനാല്

വെബവെബധ  കമഖലകേള്  കതനാഴബല്  സലാംഭനനാവെസയബലനായബരബക്കുകേയനാണയ്.  സനാമൂഹദ

ജസ്പീവെബതകത്തയുലാം  വെബകേസനകത്തയുലാം  ബനാധബക്കുന  ഗകൗരവെമനായ  ഇകൗ  പ്രശ്നത്തബനയ്

പരബഹനാരലാം കേനാണനാന് അടബയന്തര നടപടബ സകസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബക്കുകവെണബ  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവെരഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം

നബയമവലാം  സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാരലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വെകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .

ബനാലന്) :    പനാരബസബതബകേ ആഘനാത നബരണ്ണയ വെബജനാപനത്തബല് വെരുത്തബയ

കഭദഗതബയനസരബച്ചുലാം  സുപ്രസ്പീലാം  കകേനാടതബ  വെബധബയുകട  പശ്ചനാത്തലത്തബലുലാം  അഞയ്

കഹക്ടറബല് തനാകഴ വെബസസ്പീരണ്ണമുള്ള ഭൂമബയബല് നബനലാം ധനാതക്കള് ഖനനലാം കചയ്യുനതബനയ്

കകമനബലാംഗയ്  പനാനലാം  പനാരബസബതബകേ  അനമതബയുലാം  ആവെശദമനാണയ്.

ഖനനനാനമതബയബലനാത്ത  കേകനാറബകേളുകട  പ്രവെരത്തനലാം  നബരത്തബവെയ്കക്കണബ

വെനതബനനാല്   കമറലുലാം എലാം.സനാനലാം സബമനലാം ഉള്കപ്പെകടയുള്ള നബരമ്മേനാണ വെസ്തുക്കളുകട

വെബല വെരദബച്ചു.   സബമന്റെബകന്റെ വെബല വെരദനവെയ്  നബയനബക്കുനതബനനായബ  ഉലനാദകേരുലാം

ഡെസ്പീലരമനാരുമനായുലാം  ഗവെണ്കമന്റെയ്  ചരച  നടത്തുകേയുണനായബ.  ഡെനാമുകേളബല്  നബനലാം
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അനവെദനസ്പീയമനായ  രസ്പീതബയബല്  മണല്  സലാംഭരബചയ്  വെബതരണലാം  കചയ്യുനതബനയ്

തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണയ്.  കേകനാറബകേള്  പ്രവെരത്തബച്ചു  തടങ്ങുനകതനാകട  നബലവെബലുള്ള

പ്രതബസനബ  പരബഹരബക്കനാന്  സനാധബക്കുകമനനാണയ്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുനതയ്.  ഖനന

നബരമ്മേനാണ കമഖലയബകല പ്രശ്നങ്ങള് ചരച കചയ്യുനതബനയ്  മുഖദമനബയുലാം വെദവെസനായ

വെകുപ്പുമനബയുലാം ബനകപ്പെട്ടവെരുകട കയനാഗങ്ങള്  വെബളബച്ചുകചരക്കുകേയുലാം പനാരബസബതബകേ

അനമതബക്കനായുള്ള  അകപക്ഷകേളബല്  നബശ്ചബത  സമയപരബധബക്കുള്ളബല്

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കനാത്തപക്ഷലാം  അനമതബ  ലഭബചതനായബ  കേണക്കനാക്കണകമനയ്

നബരകദ്ദേശബക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണയ്.  പനാരബസബതബകേ  അനമതബ  ലഭദമനാകുന  മുറയയ്

ഖനനനാനമതബ  നല്കുനതബനയ്  കകമനബലാംഗയ്  ആന്റെയ്  ജബകയനാളജബ  വെകുപ്പെയ്

നടപടബകയടുക്കുനതനാണയ്.  നബരമ്മേനാണവെസ്തുക്കളുമനായബ  കപനാകുന  കപരമബറ്റുള്ള

വെനാഹനങ്ങള്കക്കതബകര നടപടബ സകസ്പീകേരബക്കരുകതനയ് ജബലനാ കേളക്ടരമനാരക്കയ് നബരകദ്ദേശലാം

നല്കേബയബട്ടുണയ്. 

(2) കകസബര സുരക്ഷനാ സലാംവെബധനാനലാം

(ഇകൗ  വെബഷയലാം  സലാംബനബചയ്  ശസ്പീ.  എസയ്.  ശരമ്മേ,  എലാം.എല്.എ.  കനനാട്ടസ്പീസയ്

നല്കേബയബട്ടുണയ്.)

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉകകബദുള്ള :  വെനാണനാകകക്രെെ  കകവെറസയ്  ആക്രെെമണത്തബകന്റെ

പശ്ചനാത്തലത്തബല്  സലാംസനാനകത്ത  കകസബര  സുരക്ഷനാ  സലാംവെബധനാനലാം
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ശകബകപ്പെടുത്തുനതബനനാവെശദമനായ  നടപടബ  സകസ്പീകേരബക്കണലാം.  കകവെറസയ്  ആക്രെെമണലാം

150-കലകറ രനാജദങ്ങളുകട കേമ്പപ്യൂട്ടര ശലാംഖലകേകള ബനാധബചബരബക്കുകേയനാണയ്.   ഇന്തദകയ

ഇതയ്  സനാരമനായബ  ബനാധബചബട്ടബകലങബലുലാം  സബതബ  അതസ്പീവെഗുരുതരമനാകണനയ്  കകേന്ദ്ര

സരക്കനാരബകന്റെ  കേമ്പപ്യൂട്ടര  എമരജന്സബ  കറകസനാണ്സയ്  ടസ്പീലാം  വെബലയബരുത്തബയബട്ടുണയ്.

കകേരളകത്തയുലാം  ഇതയ്  കചറബയ  കതനാതബല്  ബനാധബചബട്ടുണയ്.  കകസബര  ആക്രെെമണലാം

ഉണനാകേനാതബരബക്കുനതബനനായബ  സുരക്ഷനാ  സലാംവെബധനാനലാം  ശകബകപ്പെടുത്തുനതബനലാം

ജബലകേള്കതനാറുലാം  ജനാഗ്രതനാ  സമബതബകേള്  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനലാം  നടപടബ

സകസ്പീകേരബക്കണലാം. 

ശസ്പീ  .    എസയ്  .    ശരമ്മേ :  വെബന്കഡെനാസയ്  ഓപ്പെകററബലാംഗയ്  സബസത്തബലധബഷബതമനായ

കേമ്പപ്യൂട്ടറുകേകളയനാണയ്  വെനാണനാകകക്രെെ  കകവെറസയ്  ബനാധബചബരബക്കുനതയ്.  സലാംസനാനത്തയ്

സകതന  കസനാഫയ് കവെയറബനയ്  പ്രനാധനാനദലാം  നല്കേബയബരബക്കുനതബനനാലനാണയ്

വെലബയകതനാതബലുള്ള  കകവെറസയ്  ആക്രെെമണലാം  ഉണനാകേനാത്തതയ്.  കകസബര  കസകേപ്യൂരബറബ

സലാംവെബധനാനകത്തക്കുറബചയ്  സഭ  അവെസനാനബക്കുനതബനമുമ്പയ്  ചട്ടലാം  300  അനസരബകചനാ

അകലങബല് മകറകതങബലുലാം രസ്പീതബയബകലനാ  പ്രസനാവെന നടത്തുനതയ് ഉചബതമനായബരബക്കുലാം.

പ്രതബപക്ഷകനതനാവെയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശയ്  കചനബത്തല) :  കലനാകേത്തയ് ഭസ്പീഷണബയനായബ

നബല്ക്കുന ഇകൗ കകവെറസബകന പ്രതബകരനാധബക്കുനതബനനായബ സലാംസനാനത്തയ് കകസബര

കസകേപ്യൂരബറബ ഉറപ്പുവെരുത്തുനതബനനാവെശദമനായ നടപടബ  സകസ്പീകേരബക്കണലാം. 
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മുഖദമനബക്കുകവെണബ  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവെരഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം

നബയമവലാം  സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാരലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വെകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .

ബനാലന്)  :  വെബന്കഡെനാസയ്  ഓപ്പെകററബലാംഗയ്  സബസകത്തയുലാം  അനബന

സലാംവെബധനാനങ്ങകളയുമനാണയ്  വെനാണനാകകക്രെെ  കകവെറസയ്  പ്രതബകൂലമനായബ

ബനാധബചബരബക്കുനതയ്.  കകവെറസയ്  ആക്രെെമണമുണനാകുന  കേമ്പപ്യൂട്ടറുകേളബകല  വെബവെരങ്ങള്

കബനാക്കയ്  കചയ്യുകേയുലാം  അവെ  തബരബകകേ  നല്കുനതബനയ്  നബശ്ചബത  തകേ

ആവെശദകപ്പെടുകേയുമനാണയ് കചയ്യുനതയ്.  സകതന കസനാഫയ് റയ് കവെയറബല്  അധബഷബതമനായ

ഓപ്പെകററബലാംഗയ്  സബസത്തബല്  പ്രവെരത്തബക്കുന  കേമ്പപ്യൂട്ടറുകേള്   കകവെറസയ്  ബനാധയബല്

നബനലാം കമനാചബതമനാണയ്.  സലാംസനാനകത്ത ആറയ് പഞനായത്തുകേളബകല കേമ്പപ്യൂട്ടറുകേളബല്

ഇകൗ  കകവെറസബകന്റെ  ആക്രെെമണമുണനായബട്ടുണയ്.  മുന്  എല്.ഡെബ.എഫയ്.  സരക്കനാര

നടപ്പെബലനാക്കബയ  സകതന  കസനാഫയ് കവെയര  അധബഷബത  കഎ.ടബ.  നയലാം  കേനാരണലാം

വെദനാപകേമനായ ശവെറസയ് ബനാധ സലാംസനാനത്തുണനായബട്ടബല.  ഇകൗ വെബഷയത്തബല് കകേസയ്

രജബസര  കചയയ്  അകനകഷണലാം  ആരലാംഭബചബട്ടുകണങബലുലാം  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  തലത്തബലുള്ള

തട്ടബപ്പെനായതബനനാല്  കുറവെനാളബകേകള  കേകണത്തുനതബനയ്  പരബമബതബയുണയ്.    സരക്കനാര

സനാപനങ്ങളുലാം കേമ്പനബകേളുലാം  സുരക്ഷനാ മുന്കേരുതല് നടപ്പെബലനാക്കബയതവെഴബ റനാന്സലാം

കവെയര  വെദനാപബക്കുനതയ്  ഒരു  പരബധബവെകര  തടയനാന്  സനാധബചബട്ടുണയ്.  ശസബര

കസകേപ്യൂരബറബയുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  കേനാരദത്തബല്  സരക്കനാര  ആവെശദമനായ  നടപടബ
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സകസ്പീകേരബക്കുനതനാണയ്.  സരക്കനാര  നയത്തബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ   കപനാതമുതലുപകയനാഗബചയ്

നടപ്പെനാക്കുന വെബവെരസനാകങതബകേ സലാംവെബധനാനങ്ങളബല് സകതന കസനാഫയ് കവെയറുകേളുകട

ഉപകയനാഗലാം നബരബനമനാക്കുനതനാണയ്. 

III സബ്മബഷന്

(1)   ചനാവെറ കറനാഡെയ് നബരമ്മേനാണലാം

പ്രതബപക്ഷകനതനാവെയ്  (  ശസ്പീ  .    രകമശയ്  കചനബത്തല  ):    കുട്ടനനാടയ്  നബകയനാജകേ

മണ്ഡലത്തബകല  ശകേനകേരബ  നബവെനാസബകേളുകട യനാതനാദുരബതലാം  പരബഹരബക്കുനതബനയ്

കനടുമുടബ-ചനാവെറ  കറനാഡെബകന്റെ  നബരമ്മേനാണ  പ്രവെരത്തനങ്ങള്  അടബയന്തരമനായബ

ആരലാംഭബക്കുനതബനയ് നടപടബ സകസ്പീകേരബക്കണലാം.

കപനാതമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനലാം  വെകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന്  ):

കേണങരബ-കനടുമുടബ-കേണ്ണനാടബ  കറനാഡെബകന്റെ  നബരമ്മേനാണത്തബനയ്  25  കകേനാടബ  രൂപയുകട

ഭരണനാനമതബ ലഭബക്കുകേയുലാം   എസബകമറയ് സലാംബനബചയ് ചസ്പീഫയ് കടകബക്കല് എകനാമബനര

നടത്തബയ  നബരസ്പീക്ഷണങ്ങള്ക്കയ്  വെബകധയമനായബ   കടകബക്കല്  സനാലാംഗ്ഷന്  കേമ്മേബറബ

സനാകങതബകേനാനമതബ  നല്കുകേയുലാം  കചയബരുന.  അതബന്പ്രകേനാരലാം  എസബകമറയ്

റബശവെ സയ് കചയ്യുകേയുലാം  പ്രവൃത്തബകേള് അകറഞയ് കചയയ് സരകവ്വ പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം

അശലന്കമന്റെയ് പ്രകേനാരലാം അതബരത്തബക്കല്ലുകേള് സനാപബക്കുന കജനാലബ ജൂണ് 15-നകേലാം

പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനയ് നടപടബകയടുക്കുകേയുലാം കചയബട്ടുണയ്.  സലാംസനാനത്തയ് മണ്ണുവെബല
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പുതക്കബ  നബശ്ചയബക്കനാത്തതകേനാരണലാം  കുട്ടനനാടന്  കമഖലയബകല  മരനാമത്തു  പണബകേള്

പൂരണ്ണമനായബ  സലാംഭനനാവെസയബലനാണയ്.  ഇതസലാംബനബചയ്  മനബതല  ചരച  നടത്തബ

ഉത്തരവെബറക്കനാന്  നബരകദ്ദേശബകചങബലുലാം  ബനകപ്പെട്ട  ഫയല്  പൂഴബവെചതനായബ

കേണതബനനാല്  നബരമ്മേനാണ  പ്രവെരത്തനത്തബലുണനായ  സലാംഭനനാവെസയുലാം

കേനാലതനാമസവലാം   സനാമ്പത്തബകേ  നഷവലാം  സലാംബനബചയ്  ഉനതതല  അകനകഷണലാം

നടത്തുനതനാണയ്. 

(2)   വെബവെരനാവെകേനാശ കേമ്മേസ്പീഷന് അലാംഗങ്ങളുകട നബയമനലാം

ശസ്പീ  .    വെബ  .    ഡെബ  .    സതസ്പീശന്:   സലാംസനാനകത്ത  വെബവെരനാവെകേനാശ  കേമ്മേസ്പീഷന്

അലാംഗങ്ങളുകട നബയമനലാം നടത്തണകമന ശഹകക്കനാടതബ വെബധബകക്കതബകര  സരക്കനാര

നല്കേബയ  റബട്ടയ്  അപ്പെസ്പീല്  പബന്വെലബക്കുകേകയനാ  കേനാലതനാമസമബലനാകത  അപ്പെസ്പീലബല്

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കുനതബനയ്  എ.ജബ.-ക്കയ്  നബരകദ്ദേശലാം  കകേനാടുക്കുകേകയനാ   കചയ്തുകകേനാണയ്

വെബവെരനാവെകേനാശ  കേമ്മേസ്പീഷന്  അലാംഗങ്ങകള  നബയമബക്കുനതബനലാം  പ്രവെരത്തനലാം

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുനതബനലാം  അടബയന്തര നടപടബ സകസ്പീകേരബക്കണലാം.

മുഖദമനബക്കുകവെണബ  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവെരഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം

നബയമവലാം  സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാരലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വെകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .

ബനാലന്  ):  നബയമപരമനായ പ്രശ്നങ്ങളനാലനാണയ് വെബവെരനാവെകേനാശ കേമ്മേസ്പീഷന് അലാംഗങ്ങളുകട
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നബയമനലാം  ശവെകുനതയ്.  വെബവെരനാവെകേനാശ  കേമ്മേസ്പീഷണരമനാരുകട  കതരകഞടുപ്പെയ്

നസ്പീതബപൂരവ്വമകലനലാം  നടപടബക്രെെമങ്ങളബല്  വെസ്പീഴ്ചയുകണനലാം  സരക്കനാര

വെബലയബരുത്തുകേയുലാം പനാനലബല്കപ്പെട്ടവെരക്കയ്  അനകൂലമനായ ശഹകക്കനാടതബ സബലാംഗബള്

കബഞബകന്റെ ഉത്തരവെബകനതബകര ഡെബവെബഷന് കബഞബകന സമസ്പീപബചയ്   ഉത്തരവെയ് കസ

കചയ്യുകേയുമുണനായബ.  ശഹകക്കനാടതബ  ഡെബവെബഷന്  കബഞബകന്റെ  പരബഗണനയബലുള്ള

പ്രസ്തുത  കകേസബല്  റബട്ടയ്  അപ്പെസ്പീല്  തസ്പീരപ്പെനാക്കുന  മുറയയ്  മനാതകമ  വെബവെരനാവെകേനാശ

കേമ്മേസ്പീഷനബല്  നബലവെബലുള്ള ഒഴബവകേള് നബകേത്തനാന് സനാധബക്കുകേയുള.  എ.ജബ.-യുകട

ശദയബല്കപ്പെടുത്തബ  നടപടബക്രെെമങ്ങള്  കവെഗത്തബലനാക്കുനതബനയ്  നബരകദ്ദേശലാം

നല്കുനതനാണയ്.  ഇക്കനാരദലാം  മുഖദമനബയുകട ശദയബലുലാംകപടുത്തുനതനാണയ്.

(3) ധനസഹനായലാം

ശസ്പീമതബ  യു  .    പ്രതബഭ  ഹരബ:  മന്തയ്  കരനാഗബനാധബതരക്കയ്  സകൗജനദ  ചബകേബതയുലാം

കപന്ഷന്  അടക്കമുള്ള  ആനകൂലദങ്ങളുലാം  അനവെദബക്കുനതബനയ്  നടപടബ

സകസ്പീകേരബക്കണലാം.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കകശലജ

ടസ്പീചര):  2020-ഓകട  കകേരളത്തബല്  നബനലാം  മന്തുകരനാഗ  നബവെനാരണത്തബനള്ള

നടപടബക്രെെമങ്ങള്  ഗവെണ്കമന്റെയ്  സകസ്പീകേരബക്കുനണയ്.   മന്തയ്  കരനാഗബകേള്ക്കനായബ
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വെസ്പീടുവെസ്പീടനാന്തരലാം  ആകരനാഗദപ്രവെരത്തകേര  രനാതബകേനാല  രകപരബകശനാധന

നടത്തബവെരുന. എലനാ തനാലൂക്കനാശുപതബകേളബലുലാം കതരകഞടുക്കകപ്പെട്ട സബ.എചയ്.സബ.-

കേളബലുലാം  കമനാരബബഡെബറബ  മനാകനജയ് കമന്റെയ്  കബനബക്കുകേള്  ആരലാംഭബക്കുനതബനള്ള നടപടബ

സകസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.   കപന്ഷന്  കകേനാടുക്കുന  കേനാരദലാം  പരബകശനാധബക്കുനതബനനായബ

ബനകപ്പെട്ട ഉകദദനാഗസകര ചുമതലകപ്പെടുത്തുനതനാണയ്.           

(4) സലലാം അനവെദബക്കല്

ശസ്പീ  .    കേനാരനാട്ടയ്  റസനാഖയ്:  കകേനാടുവെള്ളബ  ഗവെണ്കമന്റെയ്  ആരട്സയ്  ആന്റെയ്  സയന്സയ്

കകേനാകളജബനയ്  സകന്തമനായബ  കകേട്ടബടലാം  നബരമ്മേബക്കുനതബനനാവെശദമനായ  സലലാം

അനവെദബക്കുനതബനയ് നടപടബ സകസ്പീകേരബക്കണലാം. 

റവെനപ്യൂവലാം  ഭവെനനബരമ്മേനാണവലാം  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):

കകേനാടുവെള്ളബ  ആരട്സയ്  ആന്റെയ്  സയന്സയ്  കകേനാകളജബനകവെണബ  കേബഴകക്കനാത്തയ്

വെബകലജബകല  5 ഏക്കര സലലാം  കകേനാകളജയ് വെബദദനാഭദനാസ വെകുപ്പെബനയ് കകകേമനാറുനതബനയ്

തകദ്ദേശ  സകയലാംഭരണ  വെകുപ്പെയ്  ഉത്തരവെനായബട്ടുണയ്.  പ്രസ്തുത  ഭൂമബ  ജനകേസ്പീയനാസൂതണ

പദതബയബലുള്കപ്പെടുത്തബ  തനതയ്  ഫണ്ടുപകയനാഗബചയ്  വെനാങ്ങുനതബനയ്  അനമതബ

നല്കേബയതലാം  തകദ്ദേശസകയലാംഭരണ വെകുപ്പെബകന്റെ കേത്തയ്  പ്രകേനാരമനാണയ്.  ഭൂമബ  കകകേമനാറലാം

സലാംബനബച ശബപനാരശ റവെനപ്യൂ വെകുപ്പെബനയ് ലഭബചബട്ടബലനാത്തതബനനാല്  ഇതസലാംബനബചയ്
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നടപടബകയനാനലാം സകസ്പീകേരബചബട്ടബല. 

(5) ശമ്പള പരബഷ്കരണലാം

ശസ്പീ  .    എലാം  .    രനാജകഗനാപനാലന്:  സകകേനാരദ  ആശുപതബ  ജസ്പീവെനക്കനാരുകട  ശമ്പളലാം

കേനാകലനാചബതമനായബ  പരബഷ്കരബക്കനാനലാം  കതനാഴബല്  ചൂഷണലാം  അവെസനാനബപ്പെബക്കനാനലാം

നടപടബ സകസ്പീകേരബക്കണലാം.

കതനാഴബലുലാം  എകകകസുലാം  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന്):  സകകേനാരദ

ആശുപതബകേള്, ഡെബകസന്സറബകേള്, ഫനാരമസബകേള്, സനാനബലാംഗയ് കസന്റെറുകേള്, എകയ്കറ

യൂണബറ്റുകേള്,  മറയ് അനബന സനാപനങ്ങള് എനബവെബടങ്ങളബല് കജനാലബ കചയ്തുവെരുന

കതനാഴബലനാളബകേളുകട  മബനബമലാം  കവെതനലാം  പുതക്കബ  നബശ്ചയബക്കുനതബനള്ള  തബകേക്ഷബ

സലാംവെബധനാനമനായ കകപ്രവെറയ് കഹനാസബറല് മബനബമലാം കവെതന കേമ്മേബറബ   മൂനയ് മനാസകത്ത

സമയപരബധബക്കുള്ളബല്  നബരകദ്ദേശലാം  സമരപ്പെബക്കുനതബനനായബ   സകകേനാരദ  ആശുപതബ

വെദവെസനായബന സമബതബകയ ചുമതലകപ്പെടുത്തബകക്കനാണയ്  28-10-2016-ല്  ഉത്തരവെയ്

പുറകപ്പെടുവെബചബട്ടുണയ്.   സലാംസനാനതലത്തബല്  കതളബകവെടുപ്പുകേള്  നടത്തബകയങബലുലാം

നബശ്ചബത  സമയപരബധബക്കുള്ളബല്   പൂരത്തസ്പീകേരബക്കനാനനാവെനാകത  വെസ്പീണ്ടുലാം  ദസ്പീരഘബപ്പെബചയ്

ഉത്തരവെനായബട്ടുണയ്.   സലാംസനാനത്തയ്  സകകേനാരദ  ആശുപതബകേളബകല  ജസ്പീവെനക്കനാരുകട



17

കസവെന-കവെതന  വെദവെസകേള്  കതനാഴബല്  വെകുപ്പെയ്  എന്കഫനാഴയ്കമന്റെയ്  വെബഭനാഗലാം

പരബകശനാധന നടത്തബ വെസ്പീഴ്ച കൂടനാകത നടപ്പെബലനാക്കുനകണനയ് ഉറപ്പെയ് വെരുത്തുനതബനള്ള

നടപടബകേള് സകസ്പീകേരബച്ചുവെരുനണയ്.

(6) ഓണകററബയലാം വെരദബപ്പെബക്കല്

ശസ്പീ  .   കകേ  .   രനാജന് : കുടുലാംബശസ്പീ യൂണബറ്റുകേളബല് കജനാലബ കചയ്യുന സബ.ഡെബ.എസയ്.

അക്കകൗണനമനാരുകട ഓണകററബയലാം വെരദബപ്പെബക്കനാന് നടപടബ സകസ്പീകേരബക്കണലാം.

തകദ്ദേശസകയലാംഭരണവലാം  നപ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വെഖഫയ്  ഹജയ്  തസ്പീരതനാടനവലാം

വെകുപ്പുമനബക്കുകവെണബ  വെബദദനാഭദനാസ  വെകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവെസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്)  :

12-01-2017-ല് കൂടബയ  കുടുലാംബശസ്പീ  ഗകവെണബലാംഗയ്  കബനാഡെബ  കയനാഗലാം  സബ.ഡെബ.എസയ്.

അക്കകൗണനമനാര  ഉള്കപ്പെകട  കുടുലാംബശസ്പീ  യൂണബറ്റുകേളബല്  കേരനാര  അടബസനാനത്തബല്

കജനാലബ കചയ്യുന 15 വെബഭനാഗലാം ജസ്പീവെനക്കനാരക്കയ് ശമ്പളലാം വെരദബപ്പെബക്കുനതബനയ് ശബപനാരശ

കചയ്തുകകേനാണ്ടുള്ള കപ്രനാകപ്പെനാസല് കുടുലാംബശസ്പീ എകബകേപ്യൂട്ടസ്പീവെയ് ഡെയറക്ടര സരക്കനാരബകലയയ്

സമരപ്പെബക്കുകേയുലാം  ആയതയ്  സരക്കനാര  പരബകശനാധബച്ചു  വെരബകേയുമനാണയ്.   അന്തബമ

തസ്പീരുമനാനമനാകുന മുറയയ് ഇതസലാംബനബച ഉത്തരവെയ് പുറകപ്പെടുവെബക്കുനതനാണയ്. 

(7) അദദനാപകേ തസബകേകേളബകലയള്ള പ്രനായപരബധബ ഉയരത്തല് 

ശസ്പീ  .   ഡെബ  .   കകേ  .   മുരളബ:  കകഹസ്കൂള്, ഹയര കസക്കണറബ, കകേനാകളജയ് അദദനാപകേ
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തസബകേകേളബകലയയ്  അകപക്ഷബക്കുനതബനള്ള പ്രനായപരബധബ  ഉയരത്തുനതബനയ്  നടപടബ

സകസ്പീകേരബക്കണലാം. 

വെബദദനാഭദനാസ വെകുപ്പുമനബ (കപ്രനാഫ  .   സബ  .   രവെസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്): കകഹസ്കൂള് അസബസന്റെയ്,

ഹയര കസക്കണറബ അദദനാപകേര, കകേനാകളജയ് അദദനാപകേര  എനസ്പീ തസബകേകേളബകലയയ്

അകപക്ഷബക്കനാനള്ള  പ്രനായപരബധബ 18 മുതല്  40 വെയസ്സുവെകരയനാണയ്.   പബ.എസയ്.സബ.

മുകഖന  കനരബട്ടുള്ള  നബയമനങ്ങള്ക്കയ്    പ്രനായപരബധബ  നബഷ്കരഷബക്കുന  വെബകശഷനാല്

ചട്ടങ്ങള് പ്രകേനാരലാം ഉയരന പ്രനായലാം  2012  ഏപ്രബല് മുതല് കപനാതവെബല് ഒരു വെരഷലാം

ഉയരത്തബ   പബബകേയ്  സരവ്വസ്പീസയ്  റൂള്സയ്   രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.   കമല്പ്പെറഞ

തസബകേകേള്ക്കയ്  അകപക്ഷബക്കനാനള്ള  നബലവെബലുള്ള  ഉയരന  പ്രനായപരബധബ

ഉയരത്തുനതയ് സലാംബനബചയ് സരക്കനാര ഇകപ്പെനാള് തസ്പീരുമനാനകമടുത്തബട്ടബല. 

(8) ചനാലബയപ്പുറലാം ഗവെണ്കമന്റെയ് കകഹസ്കൂളബകല നബയമനലാം

ശസ്പീ  .     ടബ  .    വെബ  .    ഇബ്രനാഹബലാം:  ആര.എലാം.എസയ്.എ.  പദതബപ്രകേനാരലാം അപ്കഗ്രഡെയ്

കചയ  ചനാലബയപ്പുറലാം  ഗവെണ്കമന്റെയ്  കകഹസ്കൂളബല്   കഹഡനാസര,  എചയ്.എസയ്.എ,

അനബന സനാഫയ് ഉള്കപ്പെകട  നബയമബക്കുനതബനയ് നടപടബ സകസ്പീകേരബക്കണലാം. 

വെബദദനാഭദനാസ  വെകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവെസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്):   കകേനാകണനാട്ടബ

നബകയനാജകേമണ്ഡലത്തബകല ചനാലബയപ്പുറലാം ഗവെണ്കമന്റെയ്  യു.പബ.  സ്കൂള്  ഉള്കപ്പെകട  30

ഗവെണ്കമന്റെയ്  യു.പബ.  സ്കൂളുകേള്  ആര.എലാം.എസയ്.എ.  പദതബപ്രകേനാരലാം  അപ്കഗ്രഡെയ്
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കചയ്യുനതബനനായബ  കകേന്ദ്ര  മനാനവെവെബഭവെകശഷബ  മനനാലയത്തബനയ്  2013-14-ല്

കപ്രനാകപ്പെനാസല്  സമരപ്പെബചബരുനകവെങബലുലാം  ഇകൗ  സ്കൂളുകേളബകല  ഉയരന  കനാസയ്  7-ാ

കനാസയ് ആയതബനനാല്  ആര.എലാം.എസയ്.എ.  പദതബപ്രകേനാരമുള്ള  മനാനദണ്ഡങ്ങള്വെചയ്

കകഹസ്കൂളുകേളനായബ  അപ്കഗ്രഡെയ്  കചയ്യനാന്  സനാധബചബല.   ടബ  സ്കൂളുള്കപ്പെകടയുള്ള  മറയ്

സ്കൂളുകേകള   സരക്കനാര  സ്കൂളുകേളനായബ  കേണക്കനാക്കബ  ആവെശദമനായ   അദദനാപകേ-

അനദദനാപകേ തസബകേകേള്  കകേ.ഇ.ആര. പ്രകേനാരലാം നബരണ്ണയബക്കനാന് അനമതബ നല്കേബ

ഉത്തരവെനായബട്ടുണയ്.  ചനാലബയപ്പുറലാം  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  29  സ്കൂളുകേളബലുലാം

പ്രഥമനാദദനാപകേകരയുലാം   ഓഫസ്പീസയ്  സനാഫബകനയുലാം   നബയമബക്കനാനള്ള  നടപടബകേള്

സകസ്പീകേരബചബട്ടുണയ്.

IV ഗവെണ്കമന്റെയ് പ്രകമയലാം 

ജനബതകേമനാറലാം വെരുത്തബയ കേടുകേയ് വെബത്തയ്

 കൃഷബ  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വെബ  .    എസയ്  .    സുനബല്  കുമനാര)  :  'ജനബതകേമനാറലാം

വെരുത്തബയ കേടുകേയ് വെബത്തബകന്റെ വെനാണബജദനാവെശദത്തബനള്ള  ഉല്പ്പെനാദനത്തബനലാം കൃഷബക്കുലാം

അനമതബ  നല്കുവെനാനള്ള കകേന്ദ്രസരക്കനാരബകന്റെ  തസ്പീരുമനാനലാം  പബന്വെലബക്കണലാം'  എന

പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന. 

വെബദദനാഭദനാസ  വെകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവെസ്പീന്ദ്രനനാഥയ്):   പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന. 
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 പ്രകമയലാം സഭ ഐകേകേകണദന അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു.

V റബകപ്പെനാരട്ടയ് സമരപ്പെണലാം

2017-കല മലയനാള ഭനാഷ (നബരബ്ബനബത ഭനാഷ) ബബലബകന സലാംബനബച സബ്ജക്ടയ്

കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാരട്ടയ് സമരപ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

VI അനകൗകദദനാഗബകേനാലാംഗങ്ങളുകട കേനാരദലാം 

(1) റബകപ്പെനാരട്ടയ് പരബഗണന

അനകൗകദദനാഗബകേ ബബല്ലുകേളുലാം പ്രകമയങ്ങളുലാം സലാംബനബച സമബതബയുകട എട്ടനാമതയ്

റബകപ്പെനാരട്ടയ് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

(2) സനാമനാനദമനായ കപനാതതനാല്പ്പെരദമുള്ള സലാംഗതബകേള് സലാംബനബച പ്രകമയങ്ങള്

(1) സകകേനാരദ ആശുപതബകേളുകട ചൂഷണവലാം കയനാഗദതയബലനാത്ത ജസ്പീവെനക്കനാരുലാം

(2017 കമയയ് മനാസലാം 5-ാ തസ്പീയതബ ശസ്പീ. സബ. മമ്മൂട്ടബ അവെതരബപ്പെബച പ്രകമയലാം)

(തടര ചരച)

ശസ്പീമതബ  യു  .    പ്രതബഭ  ഹരബ:   ചബകേബതനാ  കചലവെയ്  നബയനബക്കുനതബനകവെണബ

കകേരള  കബനബക്കല്  എസനാബബഷയ് കമന്റെയ്  (രജബകസ്ട്രേഷന്  ആന്റെയ്  കറഗുകലഷന്)  ബബല്

കകേനാണ്ടുവെരനാനള്ള  സരക്കനാര  തസ്പീരുമനാനലാം  സകകേനാരദ  ആശുപതബകേളുകട  ചൂഷണലാം

തടയനാന്  സഹനായബക്കുലാം.  പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങളബലടക്കലാം  മബകേച  ചബകേബതനാ

സകൗകേരദലാം  ഏരകപ്പെടുത്തബയനാല്  സകകേനാരദ  ആശുപതബകേളബകലയുലാം  കമഡെബക്കല്
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കകേനാകളജുകേളബകലയുലാം തബരക്കയ് ഒരു പരബധബവെകര കുറയനാന് സനാധബക്കുലാം. 'ആരദലാം മബഷന്'

ഫലപ്രദമനായബ  നടപ്പെനാക്കബകക്കനാണബരബക്കുകേയനാണയ്.  അവെയവെമനാറ  ശസ്ത്രക്രെെബയകേള്ക്കയ്

വെബകധയരനാകുനവെരുകട  തടര  ജസ്പീവെബതത്തബനനാവെശദമനായ  സഹനായലാം

കചയ്തുകകേനാടുക്കുനതബനയ്  നടപടബയുണനാകേണലാം.  ആശുപതബകേകള  നബലവെനാരമുള്ളതനാക്കബ

മനാറബകയടുക്കുനതബനയ്  വെകുപ്പുമനബയുകട  കനതൃതകത്തബല്  നടക്കുന  പ്രവെരത്തനങ്ങള്

അഭബനന്ദനനാരഹമനാണയ്. 

ശസ്പീ  .   ഇ  .   ടബ  .   ശടസണ് മനാസര: സലാംസനാനകത്ത ഭൂരബഭനാഗലാം സകകേനാരദ ലനാബുകേളുലാം

അലാംഗസ്പീകേനാരവലാം  പശ്ചനാത്തല  സകൗകേരദമബലനാകതയുമനാണയ്  പ്രവെരത്തബക്കുനതയ്.

ആവെശദമനായ വെബദദനാഭദനാസ കയനാഗദതയബലനാത്തവെരനാണയ്  ചുരുക്കലാം ചബല ലനാബുകേളബല്

കജനാലബ കചയ്യുനതയ്. സകകേനാരദ ആശുപതബകേളബകലയുലാം ലനാബുകേളബകലയുലാം പരബകശനാധനനാ

നബരക്കയ് ഏകേസ്പീകേരബക്കുനതബനലാം നബലവെബലുള്ള ലനാബുകേകള തരലാംതബരബചയ് ഫസ്പീസയ് ഘടന

പരബഷ്കരബക്കുനതബനലാം  ആശുപതബകേളബകല  അനനാവെശദ  പരബകശനാധന

നബയനബക്കുനതബനലാം  ബബലബല്  വെദവെസ  ഉണനായബരബക്കണലാം.  ജസ്പീവെബതശശലസ്പീ

കരനാഗങ്ങള്ക്കയ് സകൗജനദ മരുനയ് നല്കുന  നടപടബ അഭബനന്ദനനാരഹമനാണയ്.

ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വെകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    ശശലജ

ടസ്പീചര):  സലാംസനാനകത്ത  സകകേനാരദ  ആശുപതബകേള്,  ലനാബുകേള്,  സനാനബലാംഗയ്

കസന്റെറുകേള് തടങ്ങബയവെയുകട പ്രവെരത്തന നബലവെനാരലാം  കമചകപ്പെടുത്തുകേയുലാം സകകേനാരദ
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ആശുപതബകേളുകട  തനബഷപ്രകേനാരമുള്ള  പ്രവെരത്തനകത്ത  കേരശനമനായബ

നബയനബക്കുകേയുലാം കചകയ്യണതണയ്.  ഒകര ചബകേബതയയ്  വെദതദസ ഫസ്പീസയ്  ഈടനാക്കുന

സകകേനാരദ ആശുപതബകേളുലാം സലാംസനാനത്തുണയ്. സരക്കനാര നബഷ്കരഷബക്കുന പശ്ചനാത്തല

സകൗകേരദങ്ങള്  ആശുപതബകേളബലുലാം  ലനാബുകേളബലുലാം  ഒരുകക്കണതണയ്.  പശ്ചനാത്തല

സകൗകേരദമബലനാത്തതലാം  വെബദദനാഭദനാസ  കയനാഗദതയബലനാത്തവെര  കജനാലബകചയ്യുനതമനായ

ലനാബുകേകള  സലാംബനബചയ്  പരബകശനാധബകക്കണതണയ്.  ഇക്കനാരദങ്ങള്

പരബഹരബക്കുനതബനനായബ  2017-കല  കകേരള  കബനബക്കല്  എസനാബബഷയ് കമന്റെയ്

(രജബകസ്ട്രേഷന്  ആന്റെയ്  കറഗുകലഷന്)  ബബല്  അടുത്ത  സഭനാ  സകമ്മേളനത്തബല്

അവെതരബപ്പെബചയ്  പനാസ്സനാക്കുനതനാണയ്.  തബരുവെനന്തപുരലാം  ജനറല്  ആശുപതബയുകട

കശനാചദനാവെസ  പരബഹരബക്കുനതബനനായബ  തയ്യനാറനാക്കബയ  പ്രനാഥമബകേ  മനാസര  പനാന്

വെബപുലസ്പീകേരബക്കനാനലാം  കേബഫ്ബബ  വെഴബ  കലനാണ്  ലഭദമനാക്കനാനലാം  ശമബക്കുനതനാണയ്.

എചയ്.ഡെബ.എസയ്.  -ല്   93  ലക്ഷത്തബലധബകേലാം  രൂപയുലാം  ആര.എസയ്.ബബ.കകവെ.

പദതബയുകട  ഒകനകേനാല്  കകേനാടബ  രൂപയുലാം  ഉപകയനാഗകപ്പെടുത്തബ  ആശുപതബയുകട

ശുചസ്പീകേരണ  പ്രവെരത്തനങ്ങളുലാം  മറ്റുലാം  നടത്തനാന്  നബരകദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുണയ്.

പ്രകമയത്തബകന്റെ  അന്ത:സത്ത  ഗവെണ്കമന്റെയ്  അലാംഗസ്പീകേരബക്കുനകണങബലുലാം   ഇകത

ആശയത്തബല്  ഗവെണ്കമന്റെയ്  ഒരു  ഒകൗകദദനാഗബകേ  ബബല്

അവെതരബപ്പെബക്കനാനകദ്ദേശബക്കുനതബനനാല് ഇകൗ പ്രകമയലാം അലാംഗസ്പീകേരബകക്കണതബല. 
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പ്രകമയലാം സഭയുകട അനമതബകയനാകട പബന്വെലബച്ചു. 

(2) കദശസ്പീയ റബ്ബര നയലാം 

ശസ്പീ  .    എലാം  .    നകൗഷനാദയ്:  “വെബവെബധ  വെനാണബജദ  കേരനാറുകേള്  റബ്ബറുള്കപ്പെകടയുളള

നനാണദവെബളകേളുകട  വെബലയബല്  അസബരതയുണനാക്കുനതയ്  കകേരളത്തബകന്റെ

സമ്പദ്ഘടനയബല്  കേനത്ത  ആഘനാതലാം  ഏല്പ്പെബക്കുന.  റബ്ബറബകന്റെ  കേനാരദത്തബല്

അന്തനാരനാഷ്ട്ര  കേകമ്പനാള  വെബലയബലുണനാകുന  കുറവെബനനസരബചയ്  വെബല  കുറയകേയുലാം

എനനാല് അന്തനാരനാഷ്ട്ര കേകമ്പനാളത്തബല് വെബല ഉയരുന സനാഹചരദത്തബല് രനാജദകത്ത

ടയര വെദവെസനായബകേളുകട സലാംഘലാം ആഭദന്തര വെബപണബയബകല വെബല തനാഴബ നബരത്തുകേയുലാം

കചയ്യുന.  ഇത്തരത്തബലുളള  ഇടകപടല്  കേനാരണലാം  റബ്ബറബകന്റെ  ഉലനാദനത്തബല്  12.9

ശതമനാനലാം  കുറവണനായബ.  വെബലസബരത  ഫണയ്  അനവെദബച്ചുലാം  ഇറക്കുമതബ  ചുങലാം

വെരദബപ്പെബച്ചുലാം  റബ്ബര  കേരഷകേകര  സലാംരക്ഷബകക്കണ  അടബയന്തര  സനാഹചരദത്തബല്

റബ്ബര  കേരഷകേരക്കയ്  ഗുണകേരമനായ  രസ്പീതബയബല്  കദശസ്പീയ  റബ്ബര  നയലാം

രൂപസ്പീകേരബക്കണകമനലാം  അതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  ഇറക്കുമതബ

നബയനബക്കണകമനലാം ഉലനാദന കചലവെയ് കേണക്കനാക്കബ റബ്ബറബകന്റെ അടബസനാന വെബല

പ്രഖദനാപബക്കനാന്  നടപടബ  സകസ്പീകേരബക്കണകമനലാം  ഇകൗ  സഭ  കകേന്ദ്ര  സരക്കനാരബകനനാടയ്

ഏകേകേണമനായബ ആവെശദകപ്പെടുന” എന  പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന.

ശസ്പീ  .   സബ  .   കകേ  .   ഹരസ്പീന്ദ്രന് : പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 
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ശസ്പീ  .    എലാം  .    നകൗഷനാദയ്:   ഓകരനാ  വെരഷവലാം  റബ്ബര  കൃഷബയുകട  വെദനാപ്തബ

വെരദബച്ചുവെരുനകണങബലുലാം  2010  -നകശഷലാം  റബ്ബര  ഉത്പനാദനത്തബല്  ഗണദമനായ

കുറവെനാണയ്  ഉണനായബരബക്കുനതയ്.   കകേരളത്തബല്  12  ലക്ഷത്തബലധബകേലാം  റബ്ബര

കേരഷകേരുലാം  6  ലക്ഷകത്തനാളലാം  ടനാപ്പെബലാംഗയ്  കതനാഴബലനാളബകേളുലാം  50000-ത്തബലധബകേലാം

കചറുകേബട  കേചവെടക്കനാരുമനാണയ്  ഇകൗ  രലാംഗത്തുളളതയ്.   90  ശതമനാനകത്തനാളവലാം  ഒരു

കഹക്ടറബനയ്  തനാകഴ ഭൂമബയുളള കചറുകേബട  കേരഷകേരനാണയ്.  വെബല കുത്തകന കുറയുനതലാം

വെബളകവെടുപ്പെബനയ്  8  വെരഷകത്തനാളലാം  കവെണകമനളളതലാം  മുതല്മുടക്കുലാം  പരബചരണവലാം

കൂടുതല്  ആവെശദമനായതലാം  വെളത്തബകന്റെയുലാം  കേസ്പീടനനാശബനബകേളുകടയുലാം

അനബനകചലവകേളുകടയുലാം  വെബലവെരദനവലാംകേനാരണലാം  കചറുകേബട  കേരഷകേര  റബ്ബര

കൃഷബ  ഉകപക്ഷബക്കനാനബടയനാകുന.   ഒരു കേബകലനാ  റബ്ബറബകന്റെ ഉത്പനാദനകചലവെയ്  130

രൂപയുലാം ആഭദന്തര വെബപണബ വെബല 90 മുതല് 100 രൂപ വെകരയുമനാണയ്.  സലാംസനാനത്തയ്

ഉലനാദബപ്പെബക്കുന റബ്ബറബല് 50  മുതല് 60  ശതമനാനലാംവെകര മനാതമനാണയ് വെദവെസനായബകേള്

വെനാങ്ങുനതയ്. രനാജദകത്ത വെദവെസനായങ്ങള്ക്കനാവെശദമനായ മുഴുവെന് റബ്ബറുലാം സലാംസനാനത്തയ്

ഉത്പനാദബപ്പെബക്കുനകണങബലുലാം റബ്ബര ഇറക്കുമതബകയ കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന നയമനാണയ്

കകേന്ദ്ര സരക്കനാര സകസ്പീകേരബചബട്ടുളളതയ്.  റബ്ബറബകന്റെ ഇകപ്പെനാഴകത്ത ഇറക്കുമതബ ചുങമനായ

25  ശതമനാനലാം  കവെട്ടബക്കുറയനാനളള  ശമങ്ങള്  നടക്കുകേയനാണയ്.  പ്രതബവെരഷലാം  7000

മുതല്  10000  കകേനാടബ  രൂപയുകട  റബ്ബറനാണയ്  ഇകപ്പെനാള്  ഇറക്കുമതബകചയ്യുനതയ്.
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2001-കല  ആസബയനാന്  കേരനാര  അനസരബചയ്  25  ശതമനാനലാം  നബകുതബ  അടചനാല്

കകലസന്സയ് ഇലനാകത ആരക്കുലാം റബ്ബര ഇറക്കുമതബകചയ്യനാന് സനാധബക്കുകമനതബനനാല്

ചുങരഹബതമനായ  എലനാ  ഇറക്കുമതബകേളുലാം  അവെസനാനബപ്പെബക്കണലാം.  സമസ്പീപകേനാലത്തയ്

റബ്ബറബകന്റെ  രനാജദനാന്തര  വെബല  ഉയരനബട്ടുണയ്.  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  മനാരക്കറ്റുമനായബ  ഒരു

ബനവമബലനാകത  റബ്ബര  കബനാരഡെയ്  വെബല  നബശ്ചയബക്കുനതബനനാല്  വെബപണബയബല്

കേചവെടലാം  നടക്കുനബല.  റബ്ബര  കമഖലയബകല  പ്രതബസനബ  അടബയന്തരമനായബ

പരബഹരബക്കണകമന  പനാരലകമന്റെറബ  സമബതബ  റബകപ്പെനാരട്ടബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്

എന്.ഡെബ.എ.  സരക്കനാര  കദശസ്പീയ  റബ്ബര  നയലാം  ആവെബഷ്കരബക്കുകമനയ്

പ്രഖദനാപബചബരുകനങബലുലാം  ആ  വെനാഗനാനലാം  പനാലബചബട്ടബല.  ആവെരത്തന  കൃഷബക്കുളള

സബ്സബഡെബ നബരത്തബവെചതബലൂകട റബ്ബര കബനാരഡെബകന ഇലനാതനാക്കുന നയങ്ങളനാണയ്

കകേന്ദ്ര  സരക്കനാര  സകസ്പീകേരബക്കുനതയ്.  സലാംസനാനകത്ത  മൂനയ്  കമഖലനാ  ഓഫസ്പീസുകേള്

അടച്ചുപൂട്ടുകേയുലാം  ഫസ്പീല്ഡെയ്  ഓഫസ്പീസുകേള്  പ്രവെരത്തനരഹബതമനായബരബക്കുകേയുമനാണയ്.

റബ്ബറബകന്റെ  തനാങ്ങുവെബല  200  രൂപയനാക്കണകമനലാം  ഇറക്കുമതബ  ചുങലാം

വെരദബപ്പെബക്കണകമനലാം  അടബയന്തരമനായബ  റബ്ബര  നയലാം  പ്രഖദനാപബക്കണകമനലാം

ആവെശദകപ്പെട്ടുകകേനാണ്ടുളള  ഇകൗ  പ്രകമയലാം  സഭ  അലാംഗസ്പീകേരബക്കണകമനയ്

അഭദരതബക്കുന. 

ശസ്പീ  .   പബ  .   ടബ  .   കതനാമസയ്:  തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബ അവെതരബപ്പെബക്കുന. "നടപടബ
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സകസ്പീകേരബക്കണകമനലാം"  എനതബനകശഷലാം  "ഇത്തരലാം  പ്രവെരത്തനങ്ങള്

ഏകകേനാപബപ്പെബക്കുനതബനയ്  ലക്ഷദമബട്ടയ്  കകേരളത്തബകലമ്പനാടുലാം  പ്രവെരത്തബക്കുന  റബ്ബര

കബനാരഡെയ് ഓഫസ്പീസുകേള് നബരത്തലനാക്കനാന് ശമബക്കുനതബല്നബനലാം കകേന്ദ്ര സരക്കനാന്

പബന്തബരബയണകമനലാം" എനയ് കചരക്കുകേ.  

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ഹരസ്പീന്ദ്രന്:  പ്രകമയകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.   വെബവെബധ  കേനാരഷബകേ

കബനാരഡുകേള്  ലയബപ്പെബക്കുനതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കകേരളത്തബകല  റബ്ബര  കബനാരഡെയ്

ഓഫസ്പീസുകേള്  അടച്ചുപൂട്ടുകേയനാണയ്.  കതനാട്ടവെബളയനായ  റബ്ബറബകന്റെ  വെബലനബയനണവലാം

പരബപനാലനവലാം കകേന്ദ്ര വെനാണബജദമനനാലയത്തബകന്റെ അധസ്പീനതയബലനാണയ്. 2011-ല് 240

രൂപയുണനായബരുന  റബ്ബറബകന്റെ  ഇകപ്പെനാഴകത്ത  വെബല  110  രൂപയനാണയ്.  ഒരു  കേബകലനാ

റബ്ബറബകന്റെ  ഉത്പനാദനകചലവെയ്  160  രൂപയനാണയ്.  ഇന്ഡെദന്  മനാരക്കറബല്  റബ്ബര

വെനാങ്ങനാന്  ആളബലനാത്ത  അവെസയബല്  ഇനബയുലാം  റബ്ബറബകന്റെ  വെബല  ഇടബയുകമനനാണയ്

സൂചന.  കകേരളത്തബല്  ലക്ഷക്കണക്കബനനാളുകേള്  ഉപജസ്പീവെനത്തബനനായബ

ആശയബക്കുകേയുലാം  വെബലത്തകേരച  കനരബടുകേയുലാം  കചയ്യുന  റബ്ബര  കമഖലകയ

സലാംരക്ഷബക്കുനതബനകവെണബ  സലാംസനാന  ഗവെണ്കമന്റെയ്  500  കകേനാടബ  രൂപ

നസ്പീക്കബവെചബട്ടുണയ്.    റബ്ബറബകന്റെ ആഭദന്തര ഉപകയനാഗലാം കുറവെനായ വെബകദശരനാജദങ്ങള്

കേയറ്റുമതബ  കചയ്യുനതബനകവെണബയനാണയ്  റബ്ബര  ഉത്പനാദബപ്പെബക്കുനതയ്.  കലനാകേകത്ത

കേകമ്പനാളലാം  കകകേപ്പെബടബയബലനാക്കനാന്കവെണബയനാണയ്  അവെര പരബശമബക്കുനതയ്.  എനനാല്
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ഇന്തദനാ  ഗവെണ്കമന്റെയ്  അത്തരലാം  പരബശമങ്ങകളനാനലാം  നടത്തുനബല.  കകേരളത്തബല്

പനാരബസബതബകേ  വെദതബയനാനലാംമൂലമുണനായ  പ്രതബസനബ  കേണക്കബകലടുത്തയ്

വെടക്കുകേബഴക്കന്  സലാംസനാനങ്ങളബകലയയ്  റബ്ബരകൃഷബ  വെദനാപബപ്പെബക്കുനതബനള്ള

ശബപനാരശയുലാം  സഹനായവമനാണയ്  കകേന്ദ്ര  ഗവെണ്കമന്റെയ്  കചയ്യുനതയ്.   കകേന്ദ്ര

ഗവെണ്കമന്റെബകന്റെ സഹനായമുണനായനാല് കകേരളത്തബകല കേടകലനാര കമഖലകേളബല് റബ്ബര

കൃഷബ  വെദനാപബപ്പെബക്കനാന്  സനാധബക്കുലാം.  ഇതസലാംബനബചയ്  പഠബക്കുനതബനയ്

കദശസ്പീയതലത്തബല് 24 അലാംഗ സമബതബ രൂപസ്പീകേരബകചങബലുലാം ആ സമബതബയബല് കേരഷകേ

സലാംഘങ്ങളുകട  പ്രതബനബധബകേളബല.  കേനാരഷബകകേനാത്പനങ്ങള്ക്കയ്

വെബലയബടബവണനാകുകമ്പനാള്  കേരഷകേരക്കയ്  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കുനതബനകവെണബ

ഉത്പനങ്ങള് സലാംഭരബക്കുന നബലപനാടനാണയ് മുമ്പയ് കകേന്ദ്ര സരക്കനാര സകസ്പീകേരബചബരുനതയ്.

എനനാല്  ഇനയ്  അത്തരത്തബലുള്ള  നബലപനാടുകേള്  ഉണനാകുനബല.

ദസ്പീരഘവെസ്പീക്ഷണകത്തനാകടയുള്ള  നയലാം  സകസ്പീകേരബക്കനാകത  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കയ്  പരബഹനാരലാം

കേനാണനാനനാകേബല. 

ശസ്പീ  .    വെബ  .    പബ  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  പ്രകമയകത്ത  പബന്തനാങ്ങുന.   വെബവെബധ  വെനാണബജദ

കേരനാറുകേള്  റബ്ബര  ഉള്കപ്പെകടയുള്ളവെയുകട  വെബലയബല്  അസബരതയുണനാക്കുനതയ്

കകേരളത്തബകന്റെ സനാമ്പത്തബകേ കമഖലകയ തകേരക്കുകേയനാണയ്.  വെബലത്തകേരച കനരബടുന

കേരഷകേകര സലാംരക്ഷബക്കനാന്  പ്രസ്തുത കേനാരഷബകകേനാത്പനങ്ങള്ക്കയ്  കസഫയ്  ഗനാരഡെയ്
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ഡെപ്യൂട്ടബ ചുമത്തുനതബനള്ള അധബകേനാരലാം അതനാതയ് രനാജദങ്ങള്ക്കനാണയ്.  കകേന്ദ്ര സരക്കനാര

തടരനവെരുന കേരഷകേകദനാഹ നയങ്ങളുകട  ഉദനാഹരണമനാണയ് റബ്ബര കബനാരഡെബകന്റെ

കകേരളത്തബകല  കമഖലനാ  ഓഫസ്പീസുകേള്  അടച്ചുപൂട്ടുനതബനള്ള  തസ്പീരുമനാനലാം.  1947-കല

റബ്ബര ആക്ടയ് ഇലനാതനാക്കബ വെബവെബധ കബനാരഡുകേള് കചരന പനാകന്റെഷന് എകയ്കപനാരട്ടയ്

ഏജന്സബയബല്  റബ്ബര  കബനാരഡെബകന  ലയബപ്പെബക്കനാനള്ള   നസ്പീക്കമനാണയ്  നടക്കുനതയ്.

റബ്ബറബനയ്  വെബലസബരതനാ  പദതബ  നടപ്പെനാക്കനാനലാം  തനാങ്ങുവെബല  200  രൂപയനായബ

വെരദബപ്പെബക്കനാനലാം  സരക്കനാര  തയ്യനാറനാകേണലാം.  കറനാഡെയ്  ടനാറബലാംഗബനയ്   റബ്ബര  ബബറ്റുമബന്

ഉപകയനാഗബക്കുനതയ് ഇകൗ കമഖലകയ കുറകചങബലുലാം സഹനായബക്കനാന് സനാധബക്കുലാം. റബ്ബര

കേരഷകേകര സലാംരക്ഷബക്കനാന് ഗവെണ്കമന്റെയ്  അടബയന്തരമനായബ ഇടകപടണലാം. 

ശസ്പീ  .   ടബ  .   വെബ  .   ഇബ്രനാഹബലാം: പ്രകമയത്തബകന്റെ കപനാതവെബകേനാരകത്തനാടയ് കയനാജബക്കുന.

ആസബയനാന് കേരനാര പ്രകേനാരലാം ചുമത്തനാവന ഇറക്കുമതബച്ചുങലാം ചുമത്തബക്കഴബഞ. കസഫയ്

ഗനാരഡെയ്  ഡെപ്യൂട്ടബ  ചുമത്തണകമനതയ്  കപനാത  ആവെശദമനായബ  ഉയരനവെരണലാം.  റബ്ബര

കബനാരഡെബകന്റെ കമഖലനാ ഓഫസ്പീസുകേള് പൂട്ടുകേയുലാം കേരഷകേരുകട സബ്സബഡെബ  ഓകരനാ

ബഡ്ജറബലുലാം  കവെട്ടബക്കുറയകേയുലാം  കചയ്യുന  നബലപനാടനാണയ്  കകേന്ദ്ര  ഗവെണ്കമന്റെയ്

സകസ്പീകേരബക്കുനതയ്. റബ്ബര കമഖലകയ വെനാണബജദ മനനാലയത്തബകന്റെ കേസ്പീഴബല്നബനയ് കൃഷബ

മനനാലയത്തബകന്റെ  കേസ്പീഴബകലയയ്  കകേനാണ്ടുവെരനാന്  സനാധബക്കുകമനാകയനയ്

പരബകശനാധബക്കണലാം. 
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ശസ്പീ  .    വെബ  .    ആര  .    സുനബല് കുമനാര  : പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.  കകേരളത്തബകല

റബ്ബര  കേരഷകേകര  രക്ഷബക്കനാനനായബ  ജൂകകല  മനാസത്തബല്  കകഹദരനാബനാദബല്  വെചയ്

ആസബയനാന്  രനാജദങ്ങളുകട  കയനാഗലാം  കചരുനണയ്.  ആര.സബ.ഇ.പബ.  തസ്പീരുമനാനലാം

പ്രനാബലദത്തബല്  വെരുനകതനാടുകൂടബ  റബ്ബര,  കുരുമുളകേയ്,  ജനാതബ  എനബവെ  ഏതയ്

രനാജദങ്ങളബലുലാം  ഉത്പനാദബപ്പെബക്കനാനലാം  കകേരളത്തബല്  വെബറഴബക്കനാനമുള്ള  അവെസരമനാണയ്

ഉണനാകുനതയ്.  റബ്ബര  അധബഷബത  വെദവെസനായബകേളബല്നബനലാം  ടനാകയ്  ഇകൗടനാക്കബ

കേരഷകേരക്കയ്  നല്കേനാനള്ള  നടപടബകയടുക്കണലാം.  കകേന്ദ്ര  ഗവെണ്കമന്റെയ്

നയങ്ങള്കക്കതബകര ഒറകക്കട്ടനായബ നബല്ക്കണലാം. 

കഡെനാ  .   എന്  .   ജയരനാജയ്:  വെബല സബരതനാ ഫണയ് ഉള്കപ്പെകടയുളള പദതബകേളബലൂകട

റബ്ബര  കേരഷകേകര  സഹനായബക്കുന  നബലപനാടനാണയ്  കേഴബഞ  ഗവെണ്കമന്റെയ്

സകസ്പീകേരബചബരുനതയ്.  ഇറക്കുമതബമൂലലാം രനാജദകത്ത ഏകതങബലുലാം കേനാരഷബകേ കമഖലയബല്

നഷമുണനായനാല്  പ്രസസ്തുത  കമഖലകയ  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനയ്  കകേന്ദ്ര  ഗവെണ്കമന്റെയ്

സലാംരക്ഷബത  ചുങലാം  ഏരകപ്പെടുത്തണലാം.  കേഴബഞ  ജനവെരബ  മനാസത്തബനകശഷലാം

കൃഷബക്കനാരക്കയ്  വെബലസബരതനാ ഫണയ് നല്കേബയബട്ടബല.    ഈ വെബഷയങ്ങളബല് കകേന്ദ്ര

സലാംസനാന  സരക്കനാരുകേള്  കേനാരദക്ഷമമനായ  ഇടകപടല്  നടത്തബകക്കനാണയ്  റബ്ബര

കേരഷകേരുകട പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കനാന് നടപടബ സകസ്പീകേരബക്കണലാം.  

കൃഷബ വെകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   വെബ  .   എസയ്  .   സുനബല് കുമനാര):   കേനാരഷബകേ കമഖലയബല്
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ഏറവമധബകേലാം സലാംഭനാവെന നല്കുന ഒനനാണയ് റബ്ബര കൃഷബ.  ഇന്തദയബകല റബ്ബറബകന്റെ

കതനാണ്ണൂറയ്  ശതമനാനവലാം  ഉല്പ്പെനാദബപ്പെബക്കുനതയ്  കകേരളത്തബലനാണയ്.   വെബലത്തകേരചമൂലലാം

റബ്ബര  കമഖലയബല്  നബനയ്  കൃഷബക്കനാര  പബനനാറുനതള്കപ്പെകടയുള്ള  ഗുരുതര

പ്രശ്നങ്ങളനാണയ്  സലാംജനാതമനായബകക്കനാണബരബക്കുനതയ്.  ഈ  വെരഷലാം  റബ്ബര

ഉത്പനാദനത്തബല്  23  ശതമനാനലാം  വെരദനവണനായബട്ടുകണനനാണയ്  റബ്ബര  കബനാരഡെയ്

അവെകേനാശകപ്പെടുനതയ്.  റബ്ബര കബനാരഡുമനായബ  രണയ് തവെണ സലാംസനാന ഗവെണ്കമന്റെയ്

ചരച  നടത്തബയതബകന്റെ  അടബസനാനത്തബല്  കകേരളത്തബലനാദദമനായബ  റബ്ബര

കേരഷകേരക്കുള്ള  ഇടവെബള  കൃഷബയബല്  കകേന്ദ്ര  കൃഷബ  വെകുപ്പെയ്  ഇടകപടുകേയുലാം

അഞരകക്കനാടബ  രൂപയുകട  കപ്രനാജക്ടബനയ്  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം  നല്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണയ്.

കഫബ്രുവെരബക്കുകശഷലാം  സമരപ്പെബച  ബബല്ലുകേളബല്  സബ്സബഡെബ  ലഭദമനാക്കുനതബനള്ള

നടപടബകേള്  സരക്കനാര  തകരബതകപ്പെടുത്തുകേയുലാം  റബ്ബര  ഉല്പ്പെനങ്ങകള

അടബസനാനകപ്പെടുത്തബ  മൂലദവെരദബത  ഉല്പ്പെനങ്ങളുണനാക്കനാന്  സനാധബക്കുന

അകഗ്രനാപനാരക്കുകേള് ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം കചയ്യുനതനാണയ്.   റബ്ബറബകന്റെ വെബല കേകബന്റെലബനയ്

24569  രൂപയബല്  നബനയ്  12900  രൂപയനായബ  കുറഞ.   സകനാഭനാവെബകേ  റബ്ബറബകന്റെ

ഉപകഭനാഗലാം  റബ്ബര  അധബഷബത  വെദവെസനായകത്തയുലാം  വെനാഹന  നബരമ്മേനാണ

വെദവെസനായകത്തയുലാം  ആശയബചനാണയ്  നബശ്ചയബക്കകപ്പെടുനതയ്.   ഇന്തദയബകല

സകനാഭനാവെബകേ  റബ്ബറബകന്റെ  വെബല  അന്തനാരനാഷ്ട്ര  വെബപണബ  വെബലകയക്കനാള്  കുറവെനാണയ്.
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സകനാഭനാവെബകേ റബ്ബറബകന്റെ ഇറക്കുമതബ തടയണകമനലാം സകനാഭനാവെബകേ ഉണക്ക റബ്ബറബകന്റെ

ഇറക്കുമതബ  ചുങലാം  കൂട്ടണകമനലാം  കേയറ്റുമതബ  സബ്സബഡെബ  അനവെദബക്കണകമനലാം

തനാങ്ങുവെബല  പ്രഖദനാപബക്കണകമനമുള്ള  ആവെശദങ്ങളടങ്ങുന  നബകവെദനലാം  കകേന്ദ്ര

സരക്കനാരബനയ് സമരപ്പെബചതബകന്റെ അടബസനാനത്തബല് 2016 ജനവെരബ  21  മുതല്  മനാരചയ്

31 വെകര  ഇറക്കുമതബ  തനാല്ക്കനാലബകേമനായബ  തടയുകേയുലാം  2015  ജനവെരബ  9  മുതല്

സകനാഭനാവെബകേ  റബ്ബറബകന്റെ  എകയ്കപനാരട്ടയ്  ഓഫയ്  ഒബബകഗഷന്  പസ്പീരബയഡെയ്  ആറയ്

മനാസകത്തയനായബ നബജകപ്പെടുത്തുകേയുലാം കചയബട്ടുണയ്.  റബ്ബശറസ്ഡെയ് കറനാഡെയ് സലാംബനബച

നബരകദ്ദേശത്തബല്  കകേന്ദ്ര  സരക്കനാരബല്നബനയ്  അനകൂല  പ്രതബകേരണമുണനാകുകേയുലാം

ബബറ്റുമബന് കറനാഡെബനയ് പതബനഞയ് ശതമനാനലാം മുതല് ഇരുപതയ് ശതമനാനലാം വെകര അധബകേ

കചലവെയ്  വെരുകമനതബനനാല്  ഇതബകന്റെ  പ്രനാകയനാഗബകേത  പരബകശനാധബക്കുവെനാന്  കകേന്ദ്ര

ഉപരബതല  ഗതനാഗത  മനനാലയകത്തനാടയ്  കകേന്ദ്ര  ഗവെണ്കമന്റെയ്

ആവെശദകപ്പെട്ടബരബക്കുകേയനാണയ്.   റബ്ബര  കേരഷകേനയ്  നദനായവെബല  ഉറപ്പെനാക്കുനതമനായബ

ബനകപ്പെട്ടയ് നടപ്പെബലനാക്കബ വെരുന റബ്ബര കപ്രനാഡെക്ഷന് ഇന്കസന്റെസ്പീവെയ് സസ്പീലാം പ്രകേനാരലാം

റബ്ബറബകന്റെ  തനാങ്ങുവെബലയുലാം  റബ്ബര  കബനാരഡെയ്  നബശ്ചയബക്കുന  ശദനലാംദബന  വെബല

സൂചബകേയുലാം  തമ്മേബലുളള  വെദതദനാസലാം  കേരഷകേരുകട  ബനാങയ്  അക്കകൗണബകലയയ്  കനരബട്ടയ്

ശകേമനാറുനതബനനാല്  കേരഷകേരക്കയ്  ഇതബകന്റെ  പ്രകയനാജനലാം  ലഭബചബട്ടുണയ്.   ഈ

സസ്പീമബനകവെണബ  2016-17  സനാമ്പത്തബകേ  വെരഷത്തബല്  അഞ്ഞൂറയ്  കകേനാടബ  രൂപ
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വെകേയബരുത്തുകേയുലാം  അതബല്  451.46  കകേനാടബ  രൂപ  പദതബയബനത്തബല്

കചലവെഴബക്കുകേയുലാം  കചയ്തു.  കകേന്ദ്ര  സരക്കനാരബകന്റെ  കേസ്പീഴബലുള്ള  റബ്ബര  കബനാരഡെബനയ്

ആസനാന  ഓഫസ്പീസയ്  കൂടനാകത  26  റസ്പീജബയണല്  ഓഫസ്പീസുകേളുലാം  140  ഫസ്പീല്ഡെയ്

ഓഫസ്പീസുകേളുമനാണയ്  സലാംസനാനത്തയ്  നബലവെബലുള്ളതയ്.  റബ്ബര  കബനാരഡെയ്  ചബല

റസ്പീജബയണല് ഓഫസ്പീസുകേള് അടച്ചുപൂട്ടബയതമനായബ ബനകപ്പെട്ടയ് സരവ്വകേക്ഷബ സലാംഘകത്ത

അയചയ്  കകേന്ദ്ര ഗവെണ്കമനമനായബ  ചരച  നടത്തുനതബനയ്  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുണയ്.   ഈ

പ്രകമയത്തബകന്റെ അന്ത:സത്തകയ ഗവെണ്കമന്റെയ് പൂരണ്ണമനായുലാം അലാംഗസ്പീകേരബക്കുന.  ഇതയ്

ഔകദദനാഗബകേ  പ്രകമയമനായബ  അവെതരബപ്പെബക്കുകമനള്ളതബനനാല്  ഈ  പ്രകമയത്തബനയ്

അലാംഗസ്പീകേനാരലാം നല്കകേണതബല. 

കഭദഗതബ സഭ നബരനാകേരബച്ചു.

പ്രകമയലാം സഭയുകട അനമതബകയനാകട  പബന്വെലബച്ചു.

(3) കഎ  .  ടബ  .   കമഖലയബകല പ്രതബസനബ

ശസ്പീ  .   കകേ  .   എസയ്  .   ശബരസ്പീനനാഥന്:  "ഐ.ടബ. അധബഷബത കതനാഴബല് കമഖലയബല്

പുതതനായബ ഉണനായബട്ടുള്ള ആകഗനാള മനാറങ്ങളുലാം കസവെന നബയമങ്ങളുലാം സൃഷബചബരബക്കുന

കതനാഴബല് അസബരതയുലാം കതനാഴബല് സനാദദതനാ കുറവലാം ഈ കമഖലയബല് കതനാഴബല്

നബയമങ്ങള്  കേരശനമനായബ  പനാലബക്കനാത്തതകകേനാണ്ടുലാം  ഇവെബകട  പണബകയടുക്കുന

ലക്ഷക്കണക്കബനയ്  ആളുകേള്  കേനത്ത  പ്രതബസനബ  കനരബടുകേയനാണയ്.   ഐ.ടബ.
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കമഖലയബല്  ഉണനായബട്ടുള്ള  പ്രതബസനബ  സലാംസനാനകത്ത  വെബദദനാസമ്പനരനായ

യുവെജനങ്ങളബല് ഉണനാക്കബയബട്ടുള്ള ആശങ വെളകര  വെലുതനാണയ്.   ഈ കമഖലയബകല

പ്രതബസനബ തരണലാം കചയ്യുനതബനലാം യുവെജനങ്ങളുകട ആശങ പരബഹരബക്കുനതബനലാം

കകേന്ദ്ര/സലാംസനാന  സരക്കനാരുകേളുകട  ക്രെെബയനാത്മകേമനായ  ഇടകപടലുകേള്

ഉണനാകേണകമനയ് ഈ സഭ ആവെശദകപ്പെടുന" എ    ന പ്രകമയലാം അവെതരബപ്പെബക്കുന. 

ശസ്പീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ്: പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എസയ്  .    ശബരസ്പീനനാഥന്:   ഇനയ് പത്തയ് ലക്ഷകത്തനാളലാം മലയനാളബകേള്

ഇന്തദയകേത്തുലാം പുറത്തുലാം ഐ.ടബ.  കമഖലയബല് കജനാലബ കചയ്യുകേയനാണയ്.  അതബല് പല

കേമ്പനബകേളുലാം  ജസ്പീവെനക്കനാകര പബരബച്ചുവെബട്ടുകകേനാണബരബക്കുകേയനാണയ്. മൂനയ് വെരഷലാം കകേനാണയ്

ഏകേകദശലാം  ആറയ്  ലക്ഷലാം  ആളുകേള്ക്കയ്  കതനാഴബലവെസരലാം  നഷകപ്പെടുകമനനാണയ്

കേണക്കനാക്കകപ്പെടുനതയ്.  കേമ്പനബയബകല ബബസബനസയ് യൂണബറബകന്റെ കപ്രനാഫബറ്റുലാം ടനാരജറ്റുലാം

കുറയുകേയനാകണന  കേനാരണത്തനാല്  ജസ്പീവെനക്കനാകര  പുറത്തനാക്കുന  പ്രവെണത

വെരദബച്ചുവെരബകേയനാണയ്.  നബയമങ്ങളുകട അവെദകത കേനാരണമനാണയ് ഇത്തരലാം പ്രശ്നങ്ങള്

സലാംഭവെബക്കുനതയ്.  അഭദസവെബദദരുലാം കചറുപ്പെക്കനാരുമനായ  ഇവെരുകട കപരകഫനാരമന്സയ്

കമഷര  കചയ്യുനതയ്  ഏതയ്  മനാനദണ്ഡ  പ്രകേനാരമനാകണനയ്  മുന്കൂട്ടബ  അറബയനാനള്ള

അവെകേനാശലാം  ഓകരനാ  കതനാഴബലനാളബക്കുമുണയ്.   കേമ്പനബകേള്  ലനാഭത്തബലനാകണങബലുലാം

കപരകഫനാരമന്സയ് കമനാശമനാകണനയ് പറഞയ് പബരബച്ചുവെബടുനതയ് പരബഷ്കൃത സമൂഹത്തബനയ്
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കയനാജബച  നടപടബയല.   വെദകബകേകള  കൂട്ടകത്തനാകട  റസ്പീട്രഞയ്  കചയ്യുന  ദുരവെസ

മനാറണകമങബല്  അതബനനകയനാജദമനായ  നബയമലാം  കകേനാണ്ടുവെരുനതബനള്ള  നടപടബ

സരക്കനാര സകസ്പീകേരബക്കണലാം.  

(ചരച തടരുലാം)

സഭ ഉചയകശഷലാം 12.30-നയ് പബരബഞ.

*****


