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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം

2023   മഞര്ചച്ച്   02,    വദഞഴഞ്ചാം

 നബയമസഭ  രഞവബലലെ  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമഞനലപ്പെട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  എ.  എന.   ഷഞ്ചാംസസ്പീറബലന്റെ   അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭഞ  ഹഞളബല്

കയഞഗഞ്ചാം കചര്ന.

വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

46 (*271)  ഉ  ന്നതവബദദഞഭദഞസ രഞ്ചാംഗത്തച്ച് പഠന സസൗകേരദങ്ങള്
വബപുലെസ്പീകേരബകഞന പദതബ 

     ഉന്നതവബദദഞഭദഞസ-സഞമൂഹദനസ്പീതബ  വകുപ്പുമനബ  (കഡഞ.  ആര്.  ബബന)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  കകേഞകളജുകേളുലടയഞ്ചാം  സസ്പീറ്റുകേളുലടയഞ്ചാം  എണഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബചഞ്ചാം പുതുതലെമുറ  കകേഞഴ്സുകേള് ആരഞ്ചാംഭബചഞ്ചാം ഉന്നതവബദദഞഭദഞസ രഞ്ചാംഗത്തച്ച്

പഠന  സസൗകേരദങ്ങള്  വബപുലെസ്പീകേരബകഞന  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതഞയബ

സഭലയ അറബയബച.  സർവ്വകേലെഞശഞലെകേളബലലെ ഗകവഷണ ഫലെങ്ങള് കൃഷബയഞ്ചാം

വദവസഞയവുമഞയബ  ബനബപ്പെബചച്ച്  സഞ്ചാംസഞനലത്ത  ഒരു  വബകേസബത  സമ്പദച്ച്
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വദവസയഞകബ  മഞറഞന  മുഖദമനബയലട  നവകകേരള  കപഞസച്ച്  കഡഞക്ടറല്

ലഫകലഞഷബപ്പെച്ച്, ടഞനകസ്ലേഷണല്  റബസര്ചച്ച്  ലസന്റെറുകേള്, ബബസബനസച്ച്

ഇനകേക്യുകബഷന  ലസന്റെറുകേൾ  തുടങ്ങബയ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബചച്ച്

നടപ്പെബലെഞകബവരുന.  വബദദഞഭദഞസ ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനഞയബ

കേബഫ്ബബ  ധനസഹഞയകത്തഞലട  പബണറഞയബയബല് ഒരു വബദദഞഭദഞസ ഹബച്ച്,

വബവബധ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളബല്  ടഞനകസ്ലേഷണല്  റബസര്ചച്ച്  ലസന്റെറുകേള്,

ലഡഞമസബകേച്ച്/  അനഞരഞഷ്ട്ര കഹഞസലുകേള് എന്നബവ സഞപബകല്, ഗകവഷണ

സസൗകേരദങ്ങള് വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള  ഉപകേരണങ്ങള് വഞങ്ങല്,  നബലെമ്പൂര്

ടസച്ച്  റബസര്ചച്ച്  പഞര്കബനച്ച്  സലെകമലറടുകല്  തുടങ്ങബയ  വബകേസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തഞനുകദ്ദേശബക്കുന.  സഞ്ചാംസഞനലത്ത

ആണ്കുടബകേളുലടയഞ്ചാം ലപണ്കുടബകേളുലടയഞ്ചാം എനകറഞള്ലമന്റെച്ച് കറകഷദഞ കദശസ്പീയ

ശരഞശരബകയകഞള്  ഉയര്ന്നതഞലണനഞ്ചാം  പ്രഞകയഞഗബകേ  പഠനത്തബനുഞ്ചാം

ഗകവഷണത്തബനുഞ്ചാം പ്രഞധഞനദഞ്ചാം നല്കേബലകഞണച്ച്  കകേരളഞ്ചാം അഭബമുഖസ്പീകേരബക്കുന്ന

പ്രശ്നങ്ങള്കച്ച്  പരബഹഞരഞ്ചാം  നബര്കദ്ദേശബകഞന  കേഴബയന്ന  രസ്പീതബയബലുള്ള

ലലവജഞനബകേ  സമൂഹലത്ത  വഞര്ലത്തടുകഞനുഞ്ചാം  സഞര്ടപ്പെച്ച്  സഞ്ചാംസഞരഞ്ചാം

ഉയര്ത്തബലകഞണ്ടുവരഞനുമുതകുന്ന  തരത്തബലുള്ള  കേരബക്കുലെഞ്ചാം

വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതഞലണനഞ്ചാം  കദശസ്പീയ -അനര്കദ്ദേശസ്പീയ  നബലെവഞരത്തബല്
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ഉന്നതവബദദഞഭദഞസ  സഞപനങ്ങളുലട  പ്രകേടനഞ്ചാം

ലമചലപ്പെടുത്തുന്നതബനഞവശദമഞയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്നതബലൂലട  NAAC

അലക്രെഡബകറഷനബല്  സഞ്ചാംസഞനലത്ത  നഞലെച്ച്  സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേള്ക്കുഞ്ചാം

നബരവധബ  കകേഞകളജുകേള്ക്കുഞ്ചാം  ഉയര്ന്ന  റഞങച്ച്  ലെഭബക്കുകേയണഞലയനഞ്ചാം

വദക്തമഞകബ.  സഞ്ചാംസഞനലത്ത എലഞ ഉന്നതവബദദഞഭദഞസ സഞപനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം

NAAC  അലക്രെഡബകറഷന  ലെഭദമഞകഞനുകദ്ദേശബചലകേഞണച്ച്  'വബഷന  2024'

എന്ന കപ്രഞഗ്രഞഞ്ചാം ആവബഷ്കരബചബട്ടുണച്ച്. NIRF (National Institutional  Ranking

Framework)-ല്    4  സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളുഞ്ചാം  17  കകേഞകളജുകേളുഞ്ചാം  ആദദ  നൂറച്ച്

സഞനത്തബനുള്ളബലുഞ്ചാം  മഹഞതഞഗഞനബ  സര്വ്വകേഞലെഞശഞലെ  ലലടഞ്ചാംസച്ച്  കവള്ഡച്ച്

റഞങബഞ്ചാംഗബലുഞ്ചാം  ഇടഞ്ചാം  കനടബയബട്ടുണച്ച്.  പഠനകത്തഞലടഞപ്പെഞ്ചാം  ലതഞഴബല്  എന്ന

ലെക്ഷദകത്തഞലട  'Earn  while  you learn  ',   'ഇനഡസബ ഓണ് കേദഞമ്പസച്ച്',

'കേണക്ടച്ച് കേരബയര് ടു കേദഞമ്പസച്ച്' എന്നസ്പീ പദതബകേള് നടപ്പെബലെഞകബയബട്ടുലണനഞ്ചാം

എലഞ  കേലെഞലെയങ്ങളബലുഞ്ചാം  ലതഞഴബല്കമളകേള്  സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുനലണനഞ്ചാം

പുത്തന സഞകങതബകേവബദദ ഉപകയഞഗബചള്ള കസവനങ്ങള് ഉന്നതവബദദഞഭദഞസ

കമഖലെയബല് ലെഭദമഞക്കുന്നതബനച്ച്  KREP  (Kerala  Resources  for  Education

Administration  and  Planning)   കസഞഫച്ച് ലവയര്  തയഞറഞകബവരുന്നതഞയഞ്ചാം
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എലഞ  സര്വ്വകേലെഞശഞലെകേളബലുഞ്ചാം  കസവനഞവകേഞശ  നബയമഞ്ചാം  ഫലെപ്രദമഞയബ

നടപ്പെബലെഞകഞനുഞ്ചാം  100  വര്ഷഞ്ചാം  പബന്നബട  ഗുണനബലെവഞരമുള്ള  കകേഞകളജുകേലള

കകേഞണ്സബറക്യുവന്റെച്ച്  കകേഞകളജുകേളഞകബ  ഉയര്ത്തഞനുഞ്ചാം ആകലെഞചബക്കുനലണന്നച്ച്

ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.   

47 (*272)  ലകേ  .  എസച്ച്  .  ആർ  .  ടബ  .  സബ  .   ജസ്പീവനകഞരുലട ശമ്പളഞ്ചാം സഞ്ചാംബനബച
പുതബയ നബർകദ്ദേശഞ്ചാം 

     ഗതഞഗത വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ആന്റെണബ രഞജു)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,

ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-യബല്  ശമ്പള  പരബഷ്കരണവുഞ്ചാം  ലപ്രഞകമഞഷനുഞ്ചാം,

കുടബശബകേയളള ആനുകൂലെദങ്ങളുഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുലണനഞ്ചാം  ടഞര്ജറച്ച്  അനുസരബചച്ച്

കേളക്ഷന  ലെഭദമഞകകണതച്ച്  അനബവഞരദമഞലണന്നച്ച്  മഞകനജുലമന്റെച്ച്

വബലെയബരുത്തബയബട്ടുലണനഞ്ചാം  വരുമഞനഞ്ചാം  ലചലെവബകനകഞള്  കുറവഞലണനഞ്ചാം

വരുമഞനത്തബനനുസരബചച്ച്  ശമ്പളഞ്ചാം  വബതരണഞ്ചാം  ലചയണലമന്ന  നബര് കദ്ദേശഞ്ചാം

നല്കേബയബടബലലനഞ്ചാം  സഭലയ  അറബയബച.    ശമ്പളഞ്ചാം  ഗഡുകളഞയബ

നല്കുന്നതുസഞ്ചാംബനബചച്ച്   അഞ്ചാംഗസ്പീകൃത  കടഡച്ച്  യൂണബയനുകേളുമഞയബ  ചര്ച

ലചയബട്ടുലണനഞ്ചാം  അവര്കച്ച്  എതബര്പ്പെബലലനഞ്ചാം  ഡസ്പീസല്/ലപകടഞള്  ബള്കച്ച്

പര്കചസബനച്ച്  ലെഭബചലകേഞണബരുന്ന  കകേനഞനുകൂലെദഞ്ചാം  നബര്ത്തലെഞകബയതച്ച്

സഞമ്പത്തബകേ പ്രതബസനബകച്ച് കേഞരണമഞയബട്ടുലണനഞ്ചാം  ദസ്പീര്ഘദൂര സര്വ്വസ്പീസച്ച്

നടത്തബയബരുന്ന സസകേഞരദ ബസുകേളുലട ലപര്മബറച്ച് കകേഞടതബ നബര്കദ്ദേശപ്രകേഞരഞ്ചാം
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റദ്ദേച്ച്  ലചയബട്ടുലണനഞ്ചാം  പ്രസ്തുത  റൂട്ടുകേളബല്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.  ബദല്

സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം ഒരുകബയബട്ടുലണനഞ്ചാം  മബകേച ലപഞതുഗതഞഗത സഞ്ചാംവബധഞനലമന്ന

നബലെയബല്   'ഗ്രഞമവണബ'  പദതബകച്ച് കദശസ്പീയ പുരസഞരഞ്ചാം ലെഭദമഞയബട്ടുലണനഞ്ചാം

ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച. 

48 (*273)  ഉകദദഞഗഞര്തബകേളുലട ലതഞഴബല്ക്ഷമത വര്ദബപ്പെബകഞന അസഞപച്ച്
നടത്തുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

     ഉന്നതവബദദഞഭദഞസ-സഞമൂഹദനസ്പീതബ  വകുപ്പുമനബ  (കഡഞ.  ആര്.  ബബന)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,   വബദദഞർതബകേളുലടയഞ്ചാം  ഉകദദഞഗഞർതബകേളുലടയഞ്ചാം

ലതഞഴബൽക്ഷമത   വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം   നനപുണദഞ്ചാം  കനടുന്നതബനുമഞയബ

അസഞപച്ച്  കകേരള  മുഖഞനരഞ്ചാം  നബരവധബ  നൂതന  കകേഞഴച്ച് സുകേൾ

നടപ്പെഞകബവരുന്നതഞയബ സഭലയ അറബയബച. ലതഞഴബൽദഞതഞകളഞയ വബദഗ്ദ്ധലര

സൃഷബക്കുന്നതബലന്റെ ഭഞഗമഞയബ സഞകങതബകേ വബദദഞഭദഞസ വകുപ്പെബനച്ച് കേസ്പീഴബലുള്ള

കകേഞകളജുകേളബൽ  ഇൻഡസബ  ഓൺ  കേദഞമ്പസച്ച്  പദതബ  നടപ്പെബലെഞകബ

വരുനണച്ച്.  അസഞപച്ച്-ലന്റെ കനതൃതസത്തബല് അനര്കദ്ദേശസ്പീയ നബലെവഞരത്തബലുള്ള

അടബസഞന/പഠന  സസൗകേരദങ്ങകളഞലട  16  കേമ്മേമ്മ്യൂണബറബ  സബല്  പഞര്ക്കുകേള്

ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുലണനഞ്ചാം  ലതഞഴബലെധബഷബത  പരബശസ്പീലെനത്തബലന്റെ  മബകേവച്ച്

കേണകബലലെടുത്തച്ച്  അവഞർഡബഞ്ചാംഗച്ച്  കബഞഡബയഞയഞ്ചാം  അസസച്ച്ലമന്റെച്ച്
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ഏജൻസബയഞയഞ്ചാം  പ്രവർത്തബക്കുന്നതബനച്ച്  നഞഷണൽ  കേസൗൺസബൽ  കഫഞർ

ലവഞകകഷണൽ  എഡമ്മ്യൂകകഷൻ  ആൻഡച്ച്  ലടയബനബഞ്ചാംഗബലന്റെ  ഇരട

അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  അസഞപച്ച്-നച്ച്  ലെഭബചബട്ടുലണനഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ.   കേരബക്കുലെഞ്ചാം

പരബഷ്കരണത്തബലന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  സബല്  കകേഞഴ്സുകേള്  നബര്ബനമഞക്കുകേയഞ്ചാം

പഠബതഞവബലന്റെ  അഭബരുചബകനുസൃതമഞയ  കകേഞഴ്സുകേള്

ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നതബനഞയബ   ഡബജബറല് വര്കച്ച് കഫഞഴച്ച് മഞകനജുലമന്റെച്ച് സബസഞ്ചാം

വബകേസബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം ലചയബട്ടുണച്ച്.   ലതഞഴബല് സഞധദത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനച്ച്

കേലെഞലെയങ്ങളബല്   'കേണക്ടച്ച്  കേരബയര്  ടു  കേദഞമ്പസച്ച്'  പദതബ

ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുലണനഞ്ചാം  കപ്ലേലസ്മെന്റെച്ച്  ലസല്ലുകേളുലട  ആഭബമുഖദത്തബല്  ലതഞഴബല്

കമളകേള്  സഞ്ചാംഘടബപ്പെബകഞന  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചവരുനലണനഞ്ചാം

സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേതസഞ്ചാം  കപ്രഞതഞഹബപ്പെബക്കുന്നതബനഞയബ  ഉന്നതവബദദഞഭദഞസ

സഞപനങ്ങളബല്  ലടകകഞളജബ  കബസ്ഡച്ച്  ബബസബനസച്ച്  ഇനകേക്യുകബഷന

ലസന്റെറുകേളുഞ്ചാം  ലഎ.ടബ./ലഎ.ടബ.  അധബഷബത  പഞര്ക്കുകേളുഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബക്കുലമനഞ്ചാം

ലപ്രഞഫഷണല്  വബദദഞര്തബകേള്കച്ച്  രഞജദത്തുഞ്ചാം  വബകദശത്തുമുള്ള

വബദഗ്ദ്ധരുമഞയബ  സഞ്ചാംവദബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  ലതഞഴബല്  സഞധദതകേലളക്കുറബചച്ച്

മനസബലെഞക്കുന്നതബനുമഞയബ  ലപ്രഞഫഷണല്  സ്റ്റുഡന്റെച്ച്സച്ച്   സമ്മേബറച്ച്

നടത്തബയബട്ടുലണനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.
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49(*274) റബർ വബലെസബരതഞ ഫണച്ച്     

കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. പബ. പ്രസഞദച്ച്) നല്കേബയ മറുപടബയബല്, റബറബനച്ച്

തഞങ്ങുവബലെ  പ്രഖദഞപബചച്ച്  കേര്ഷകേര്കച്ച്  സബ്സബഡബ  കനരബടച്ച്  ലെഭദമഞക്കുന്ന

‘റബര്  ലപ്രഞഡക്ഷന  ഇനലസന്റെസ്പീവച്ച്  സസ്പീഞ്ചാം’-ല്  2022-23  സഞമ്പത്തബകേ

വര്ഷഞ്ചാം (16-02-2323 വലര) റബര് കബഞര്ഡച്ച് അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബചച്ച് സര്കഞരബകലെയച്ച്

സമര്പ്പെബച  മുഴുവന  അകപക്ഷകേളബലെഞയബ  33.195  കകേഞടബ  രൂപ  അനുവദബചച്ച്

ഉത്തരവഞയബട്ടുലണനഞ്ചാം ടബ പദതബകഞയബ 2022-23 സഞമ്പത്തബകേ വര്ഷലത്ത

ബജറബല്  500  കകേഞടബ രൂപ വകേയബരുത്തബയബട്ടുലണനഞ്ചാം സഭലയ അറബയബച.

2022-23  സഞമ്പത്തബകേ വര്ഷഞ്ചാം   കേകമ്പഞളവബലെ  കൂടബനബന്നതഞണച്ച്  2021-22

മുതല്  സബ്സബഡബ  ഇനത്തബല്  കേര്ഷകേര്കച്ച്  അനുവദബച  തുകേ  കുറയഞന

കേഞരണലമനഞ്ചാം  നബലെവബല്  കേകമ്പഞളവബലെ  കുറഞ്ഞുവരുന്ന  സഞഹചരദത്തബല്

കൂടുതല്  തുകേ  സബ്സബഡബ  ഇനത്തബല്  അനുവദബകകണബവരുലമനഞ്ചാം

വദക്തമഞകബ.  കകേനസഹഞയഞ്ചാം  ലെഭദമഞയഞല് മഞത്രകമ  റബറബലന്റെ തഞങ്ങുവബലെ

വര്ദബപ്പെബകഞന  സഞധബക്കുകേയള്ളൂലവനഞ്ചാം  ഇറക്കുമതബ  തസ്പീരുവ  70

ശതമഞനത്തബകലെയ്ക്കുയര്ത്തണലമനഞ്ചാം  റബറബലന  'കമകച്ച്  ഇന  ഇനഡദ'

പദതബയബലുള്ലപ്പെടുത്തണലമനഞ്ചാം  കകേന  സര്കഞരബലന്റെ  കറഞഡച്ച്

കപ്രഞജക്ടുകേളബല്  റബര്  ഉപകയഞഗബകണലമന്ന  നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം  നല്കേണലമനഞ്ചാം



8

കകേനകത്തഞടച്ച്  ആവശദലപ്പെടബരുന്നതഞയഞ്ചാം  റബര്  അധബഷബത  മൂലെദവര്ദബത

ഉല്പന്നങ്ങള്  ഉല്പഞദബപ്പെബക്കുന്നതബനഞയബ  കകേരള  റബര്  ലെബമബറഡച്ച്  കേമ്പനബ

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുലണനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച. 

50(*275) നലെസൻസച്ച് റദ്ദേഞകലപ്പെടവരുഞ്ചാം കുടബകേളുഞ്ചാം വഞഹനങ്ങള്
ഓടബക്കുന്നതച്ച് തടയഞൻ നടപടബ  

ഗതഞഗത വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ആന്റെണബ രഞജു)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,

നലെസനസച്ച്  റദ്ദേഞകലപ്പെടവരുഞ്ചാം  പ്രഞയപൂര് ത്തബയഞകേഞത്ത  കുടബകേളുഞ്ചാം  വഞഹനഞ്ചാം

ഓടബക്കുന്നതച്ച് പരബകശഞധബക്കുന്നതബനച്ച്  എന കഫഞഴച്ച് ലമന്റെച്ച് വബഭഞഗഞ്ചാം/റസ്പീജബയണല്

ടഞന സച്ച് കപഞര് ടച്ച്  ഓഫസ്പീസര് മഞര് കച്ച് കേര് ശന  നബര് കദ്ദേശഞ്ചാം  നല് കേബയബട്ടുലണനഞ്ചാം

സ്കൂള് പരബസരങ്ങളബല് രഞവബലലെയഞ്ചാം നവകുകന്നരവുഞ്ചാം പ്രകതദകേ സച്ച് കേസഞഡബലന

നബകയഞഗബക്കുനലണനഞ്ചാം  സഭലയ  അറബയബച.  ഇത്തരഞ്ചാം  കകേസുകേളബല്

നലെസന സച്ച്  റദ്ദേഞകലപ്പെടവര്ലകതബലര  കമഞകടഞര്  വഞഹന  നബയമത്തബലലെ

ലസക്ഷന  180,  181  പ്രകേഞരവുഞ്ചാം  പ്രഞയപൂര് ത്തബയഞകേഞത്ത കുടബകേള്ലകതബലര

ലസക്ഷന  199A  പ്രകേഞരവുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനണച്ച്.  കുറകൃതദഞ്ചാം

ആവര്ത്തബചഞല്  നലെസൻസച്ച്  റദ്ദേച്ച്  ലചയ്യുന്നതബനഞയബ  അകയഞഗദത

സ ഞ്ചാംബനബച  വബവരങ്ങള്  വഞഹന  കസഞഫച്ച് ലവയറബല്  കരഖലപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം

അതതച്ച്  നലെസന സബഞ്ചാംഗച്ച്  അകതഞറബറബലയ  കനരബടച്ച്  അറബയബക്കുകേയഞ്ചാം



9

ലചയ്യുനലണനഞ്ചാം  കമഞകടഞര്  വഞഹന  നബയമത്തബലലെ  ലസക്ഷന  200

അനുസരബചച്ച് ലലലെസനസച്ച് റദ്ദേഞകലപ്പെടവര് നബര്ബനബത സഞമൂഹദ കസവനഞ്ചാം

നടത്തണലമന്ന  വദവസ സഞ്ചാംസഞനത്തച്ച് നബര്ബനമഞകബവരുനലണനഞ്ചാം

വദക്തമഞകബ.  സച്ച് കൂളുകേളബല്  കറഞഡച്ച്  സുരക്ഷഞ  ക്ലബ്ബുകേള്  മുകഖന

വബദദഞര് തബകേള് കച്ച്  കബഞധവല് കരണ  ക്ലഞസുകേള്  നടത്തുന്നകതഞലടഞപ്പെഞ്ചാം

സച്ച് കൂള്-കകേഞകളജച്ച്  തലെങ്ങളബല്  ലസമബനഞറുകേള്   സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുനലണനഞ്ചാം

കറഞഡച്ച്  സുരക്ഷഞ  ക്ലബ്ബുകേളബല്  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയ  കുടബകേള്കച്ച്  കഗ്രസച്ച്  മഞര്കച്ച്

നല്കുന്ന കേഞരദഞ്ചാം പരബകശഞധബചച്ച് തസ്പീരുമഞനബക്കുലമനഞ്ചാം എലഞ വര്ഷവുഞ്ചാം കറഞഡച്ച്

സുരക്ഷഞ  വഞരഞകഘഞഷഞ്ചാം  സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുനലണനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കച്ച്

മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.  


