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I ഇ.ബബ. XIV - കകേരള നബയമസഭ /VII-10

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ 

ഏഴനാലാം  സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം 

(കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2017   ആഗസസ്റ്റ്    22,   കചനാവ

നബയമസഭ  രനാവബകല  8.30-നസ്റ്റ്  ബഹുമനാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  ശസ്പീ.  പബ.

ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണകന്റെ അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കയനാഗലാം കചര്ന. 

(8.30  മുതല് 9.30 വകര കചനാകദദനാത്തര സമയലാം)

 
I തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം

26-09-2016-  കല നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത   124-  ാംനമ്പര് കചനാദദത്തബകന്റെ
തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം

പതബനനാലനാലാം കകേരള  നബയമസഭയുകട     രണനാലാം         സകമ്മേളനത്തബകല 

 26-09-2016-കല  നക്ഷത്ര  ചബഹ്നമബടനാത്ത  124-ാം  നമ്പര്  കചനാദദത്തബകന്റെ

തബരുത്തബയ ഉത്തരലാം മുഖദമനബ കമശപ്പുറത്തുവച.



2

II അടബയന്തരപ്രകമയലാം

കമഡബക്കല് പ്രകവശനലാം സലാംബനബച്ച അനബശബതനാവസ

മബ  .   സസ്പീക്കര്: സസനാശയ കമഡബക്കല് കകേനാകളജുകേളബകല എലാം.ബബ.ബബ.എസസ്റ്റ്.

പ്രകവശനവലാം  ഫസ്പീസലാം  സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്  ഹഹകക്കനാടതബയുലാം  സപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയുലാം

നല്കേബയ നബര്കദ്ദേശങ്ങള് കേണക്കബകലടുക്കനാകത ഗവണ്കമനലാം കപനാതുപ്രകവശന

പരസ്പീക്ഷനാ കേമ്മേസ്പീഷണറലാം പുറകപ്പെടുവബച്ച വബജനാപനങ്ങള് സസനാശയ കമഡബക്കല്

പ്രകവശനലാം  സങസ്പീര്ണ്ണമനാക്കബയബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  ഹഹകക്കനാടതബ  നടത്തബയ

പരനാമര്ശങ്ങളലാം  കമഡബക്കല്  പ്രകവശനവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടുള

അനബശബതനാവസയുലാംമൂലലാം  വബദദനാര്തബകേള്ക്കുളതനായബ  പറയകപ്പെടുന

അതബരൂക്ഷമനായ  ആശങകേളലാം  സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്  സഭനാനടപടബകേള്  നബര്ത്തബവച്ചസ്റ്റ്

ചര്ച്ച  കചയ്യണകമനനാവശദകപ്പെട്ടസ്റ്റ്  സര്വശസ്പീ  വബ.  ഡബ.  സതസ്പീശന,  ടബ.  എ.

അഹമ്മേദസ്റ്റ്  കേബസ്പീര്,  അനൂപസ്റ്റ്  കജേക്കബസ്റ്റ്  എനസ്പീ  അലാംഗങ്ങള്  റൂള്  50  പ്രകേനാരലാം

കനനാട്ടസ്പീസസ്റ്റ് നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്.

(ആകരനാഗദവലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം  വകുപ്പുമനബ  മറപടബ  പറയനാന

ആരലാംഭബച്ചകപ്പെനാള്  മുഖദമനബ  മറപടബ  പറയണകമനനാവശദകപ്പെട്ടസ്റ്റ്

പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബചകകേനാണസ്റ്റ്  സസ്പീക്കറകട  ഡയസബനടുത്തസ്റ്റ്
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വനനബന.)

പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവസ്റ്റ്  (ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  കചനബത്തല):  മുഖദമനബക്കനാണസ്റ്റ്

കനനാട്ടസ്പീസസ്റ്റ്  നല്കേബയബട്ടുളതസ്റ്റ്.   ആകരനാഗദ  വകുപ്പുമനബയുകട  വബശദസ്പീകേരണലാം

തൃപബകേരമകല്ലെന  കേനാരദലാം  കേഴബഞ്ഞ  തവണയുലാം  ഞങ്ങള്  ഉനയബച്ചബരുന.

ആകരനാഗദ വകുപ്പുമനബയുകട കകേടുകേനാരദസത മൂലമനാണസ്റ്റ് ഇഇൗ സബതബവബകശഷലാം

സലാംജേനാതമനായബട്ടുളതസ്റ്റ്.   സസനാശയ  കമഡബക്കല്  പ്രകവശനവമനായബ  ബനകപ്പെട്ടസ്റ്റ്

സര്ക്കനാരബകനതബകര  കേടുത്ത  വബമര്ശനമനാണസ്റ്റ്  ഹഹകക്കനാടതബ

നടത്തബയബരബക്കുനതസ്റ്റ്.   വബദദനാര്തബകേകള  ബനാധബക്കുന  ഗുരുതരമനായ  ഇഇൗ

വബഷയലാം സലാംബനബച്ചസ്റ്റ് മുഖദമനബ മറപടബ പറയണലാം.

മബ  .    സസ്പീക്കര്:  പ്രതബപക്ഷ  കനതനാവബകന്റെ  ആവശദലാം  അലാംഗസ്പീകേരബക്കനാന

സനാധബക്കബല്ലെ.   ബനകപ്പെട്ട  വകുപ്പുമനബക്കസ്റ്റ്  സഭയബല്  മറപടബ  പറയനാനുള

ചുമതലയുലാം  അവകേനാശവമുണസ്റ്റ്.   ഗവണ്കമന്റെബനുകവണബ  മറപടബ  പറകയണതസ്റ്റ്

ആരനാകണനസ്റ്റ് നബര്കദ്ദേശബക്കനാന കചയറബനസ്റ്റ് അവകേനാശമബല്ലെ.

ആകരനാഗദവലാം സനാമൂഹദനസ്പീതബയുലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീമതബ കകേ  .   കകേ  .   ഹശലജേ

ടസ്പീച്ചര്):  ഇഇൗ  വര്ഷകത്ത  കമഡബക്കല്  അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമനമനായബ  ബനകപ്പെട്ടസ്റ്റ്

സര്ക്കനാരബകന്റെ  ഭനാഗത്തുനബനസ്റ്റ്  യനാകതനാരു  വസ്പീഴ്ചയുലാം  ഉണനായബട്ടബല്ലെ.
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സപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയുകട  നബര്കദ്ദേശമനുസരബചള  നടപടബക്രമങ്ങള്

പൂര്ത്തബയനാക്കബയബട്ടുണസ്റ്റ്.   ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജുകേളബകല  മുഴുവന

സസ്പീറ്റുകേളബലലാം  സസനാശയ  കമഡബക്കല്  കകേനാകളജുകേളബകല  898  സസ്പീറ്റുകേളബലലാം

അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമന്റെസ്റ്റ് നടത്തബയബട്ടുണസ്റ്റ്.  കസനാട്ടസ്റ്റ് അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമന്റെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ ആഗസസ്റ്റ്

31-നുളബല് മുഴുവന സസ്പീറ്റുകേളബകലയലാം അകലനാട്ടസ്റ്റ്കമന്റെസ്റ്റ് പൂര്ത്തബയനാക്കുനതനാണസ്റ്റ്.

(കനനാട്ടസ്പീസസ്റ്റ്  നല്കേബയ  അലാംഗലാം  സസ്പീറബലബല്ലെനാതബരുനതബനനാല്  അടബയന്തര

പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല്ലെ.)

III ശദക്ഷണബക്കല്

(1)കകേന്ദ്ര കപനാതുകമഖലനാ സനാപനങ്ങളകട സസകേനാരദവത്കേരണലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    സകരഷസ്റ്റ്  കുറപ്പെസ്റ്റ്:  കകേനാച്ചബന  ഷബപ്പെസ്റ്റ് യനാര്ഡസ്റ്റ്  ഉള്കപ്പെകടയുള

സലാംസനാനകത്ത  പ്രധനാന  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകളയുലാം   പ്രതബകരനാധ

ഉല്പനങ്ങള്  നബര്മ്മേബക്കുന  രനാജേദകത്ത  13  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകളയുലാം

സസകേനാരദവത്കേരബക്കനാന  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  തസ്പീരുമനാനബച്ചബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.

മരുനകേളലാം  ആശുപത്രബ  ഉപകേരണങ്ങളലാം  ഉത്പനാദബപ്പെബചകകേനാണസ്റ്റ്  ലനാഭത്തബല്

പ്രവര്ത്തബക്കുന എച്ചസ്റ്റ്.എല്.എല്.-കനയുലാം ഹബന്ദുസനാന ഓര്ഗനാനബകേസ്റ്റ്  കകേമബക്കല്സസ്റ്റ്

ലബമബറഡബകനയുലാം  സസതന  സനാപനമനായ   ഹബന്ദുസനാന  നന്യൂസസ്റ്റ്  പ്രബന്റെസ്റ്റ്
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ലബമബറഡബകനയുലാം  സസകേനാരദവത്കേരബക്കനാനുള  ശമത്തബകനതബകര   ശക്തമനായ

നബലപനാടനാണസ്റ്റ് കകേരള ജേനത സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുളതസ്റ്റ്.  ഇക്കനാരദത്തബല് കകേന്ദ്രസര്ക്കനാരബല്

സമ്മേര്ദ്ദേലാം കചലത്തുകേയുലാം സര്വകേക്ഷബ സലാംഘകത്ത അയയകേയുലാം കചയ്യണലാം. 

(ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  നബലപനാടബല്  പ്രതബകഷധബച്ചസ്റ്റ്  സസ്പീക്കറകട  ഡയസബനു  മുനബല്

വനനബനസ്റ്റ്  മുദനാവനാകേദലാം  വബളബച്ചസ്റ്റ്  സഭനാനടപടബകേള്  തടസകപ്പെടുത്തബകക്കനാണബരുന

യു.ഡബ.എഫസ്റ്റ്. അലാംഗങ്ങള്  സഭ ബഹബഷ്കരബച.)

മുഖദമനബ (  ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജേയന  ): സലാംസനാനകത്ത കകേന്ദ്ര കപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങള്  അടചപൂട്ടനാനുലാം  സസകേനാരദവത്കേരബക്കനാനുമുള  നസ്പീക്കത്തബകനതബകര

കകേരളത്തബകന്റെ ആശങ കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബകന അറബയബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.  ആകഗനാളവല്ക്കരണ

നയങ്ങളകട  ഫലമനായബ  അടചപൂട്ടകപ്പെടുന  സനാപനങ്ങള്  തുറക്കുനതബനുള  ബദല്

നയങ്ങള്  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്  സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേനാച്ചബന  ഷബപ്പെസ്റ്റ് യനാര്ഡസ്റ്റ്

സസകേനാരദവല്ക്കരബക്കുനതസ്റ്റ്  തടയണകമനസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബകനനാടസ്റ്റ്

ആവശദകപ്പെട്ടബട്ടുണസ്റ്റ്.   ഹബന്ദുസനാന നന്യൂസസ്റ്റ് പ്രബന്റെസ്റ്റ് ലബമബറഡബകന കകേന്ദ്ര ഖനവദവസനായ

വകുപ്പെബനസ്റ്റ്  കേസ്പീഴബല്  സസതന  സനാപനമനായബ  നബലനബര്ത്തണകമനലാം  കേടബനാധദത

തസ്പീര്ക്കുനതബനനായബ  100  കകേനാടബ  രൂപ  ഗ്രനാന്റെനാകയനാ  വനായ്പയനാകയനാ

അനുവദബക്കണകമനമനാവശദകപ്പെട്ടസ്റ്റ്  പ്രധനാനമനബക്കസ്റ്റ്  കേത്തയച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.   ഹബന്ദുസനാന

ഓര്ഗനാനബകേസ്റ്റ്  കകേമബക്കല്സസ്റ്റ്  ലബമബറഡബകന്റെ  സനാമ്പത്തബകേ  പ്രതബസനബ
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പരബഹരബക്കുനതബനസ്റ്റ്  കേമ്പനബ  ഭൂമബ  ബബ.പബ.സബ.എല്.-നസ്റ്റ്  പണയകപ്പെടുത്തുനതബനുള

നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചതനായബ  അറബയനാന  കേഴബഞ്ഞബട്ടുണസ്റ്റ്.

കകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബബ.എല്., വനാട്ടര് അകതനാറബറബ എനബവയസ്റ്റ് കേമ്പനബ നല്കകേണ കുടബശബകേ

അടയനതബനസ്റ്റ്  സമയലാം  അനുവദബക്കണകമന  ആവശദലാം  പരബകശനാധബചവരുന.

കകേരളത്തബകല  കപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങകള  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുള  എല്ലെനാ

ശമങ്ങളലാം സര്ക്കനാര് നടത്തുനതനാണസ്റ്റ്. 

(2) സമഗ്ര കേനാര്ഷബകേ നയലാം

കഡനാ  .    എന  .    ജേയരനാജേസ്റ്റ്:  സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്  ഒരു  സമഗ്ര  കേനാര്ഷബകേ  നയലാം

നടപ്പെനാക്കണലാം. കേഴബഞ്ഞ സര്ക്കനാര് നബകയനാഗബച്ച വബദഗ്ദ്ധ സമബതബ സമര്പ്പെബച്ച കേനാര്ഷബകേ

വബകേസന നയലാം സലാംസനാനത്തസ്റ്റ് നടപ്പെനാക്കനാന സനാധബച്ചബട്ടബല്ലെ. കേനാര്ഷബകേ കമഖലയബകല

നബകക്ഷപലാം വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുലാം സസയലാംപരദനാപത ഹകേവരബക്കുനതബനുലാം ഗകവഷണ

വദനാപന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കമച്ചകപ്പെടുത്തുനതബനുമനായബ  സമഗ്ര  കേനാര്ഷബകേ  നയലാം

ആവബഷ്കരബക്കണലാം. കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് ഉത്പനത്തബകന്റെ ലനാഭവബഹബതലാം ലഭദമനാക്കുനതബനുലാം

കൃഷബ ഭൂമബയുകടയുലാം ജേലകസനാതസ്സുകേളകടയുലാം സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പെനാക്കുനതബനുലാം കൃഷബ

ഭൂമബകയ  മറനാവശദങ്ങള്ക്കുകവണബ  ഉപകയനാഗബക്കുനതബകനതബകര  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം

നടത്തുനതബനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.  കേനാര്ഷബകേ ഉല്പ്പെനങ്ങളകട വബലസബരത

ഉറപ്പെനാക്കുനതബനനായബ  വബലനബര്ണ്ണയ  അകതനാറബറബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം  കൃഷബ
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സരക്ഷനാ നബയമലാം കകേനാണ്ടുവരുനതബനുലാം കേനാര്ഷബകേ ബഡ്ജേറസ്റ്റ് അവതരബപ്പെബക്കുനതബനുലാം

കേനാര്ഷബകേ കസസസ്റ്റ് നടപ്പെനാക്കുനതബനുലാം കേര്ഷകേ കക്ഷമ കപനഷന നല്കേനാനുലാം കേര്ഷകേ

കക്ഷമ കബനാര്ഡസ്റ്റ് രൂപസ്പീകേരബക്കനാനുലാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

കൃഷബ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസസ്റ്റ്  .    സനബല് കുമനാര്):  കേനാര്ഷബകേ കമഖലകയ

ശക്തബകപ്പെടുത്തനാനുലാം  യുവതലമുറകയ  കൃഷബയബകലയസ്റ്റ്  ആകേര്ഷബക്കനാനുമുളള  കേര്മ്മേ

പദതബകേളനാണസ്റ്റ്  സര്ക്കനാര്  ആവബഷ്കരബചവരുനതസ്റ്റ്.   കകജേവകൃഷബക്കസ്റ്റ്  ഉഇൗനല്

നല്കേബകക്കനാണ്ടുലാം  ആധുനബകേ  ശനാസസ്പീയ  കൃഷബ  രസ്പീതബകേള്  സമനസയബപ്പെബചകകേനാണ്ടുലാം

ഉല്പനാദന  വര്ദനവലാം  മബകേച്ച  വരുമനാനവമുറപ്പെനാക്കുന  പുതബയ  കേനാര്ഷബകേ  നയലാം

രൂപകപ്പെടുത്തനാനനാണസ്റ്റ്  സര്ക്കനാര്  ലക്ഷദമബടുനതസ്റ്റ്.   റബ്ബര്,  കേനാപ്പെബ,  കതയബല

ഉള്കപ്പെകടയുളള  കമഖലകേളബല്നബനലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്  പബനമനാറന

സനാഹചരദത്തബല്  ഫലപ്രദമനായബ  ഇടകപടുനതബനനായബ  സലാംസനാന  കൃഷബ  വകുപ്പെസ്റ്റ്

പ്രകതദകേ  പദതബ  ആവബഷ്കരബക്കുകേയുലാം   കേര്ഷകേരുകട  കയനാഗലാം  വബളബക്കുകേയുലാം

കചയബട്ടുണസ്റ്റ്.  അടുത്ത  വര്ഷലാം  മുതല്  കനല്വബല  കൃതദമനായബ

ലഭദമനാക്കുനതബനനാവശദമനായ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണസ്റ്റ്. ഓണത്തബനുമുമ്പസ്റ്റ്

കേര്ഷകേ  കപനഷന  കുടബശബകേ  പൂര്ണ്ണമനായുലാം  കകേനാടുക്കുനതബനുളള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ  വര്ഷലാംതകന  കേര്ഷകേ  കക്ഷമ  കബനാര്ഡസ്റ്റ്

രൂപസ്പീകേരബക്കുനതനാണസ്റ്റ്. 
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IV സബ്മബഷന

(1) മള്ട്ടബ കലവല് മനാര്ക്കറബലാംഗസ്റ്റ് കേമ്പനബ കമനാണബററബലാംഗസ്റ്റ് അകതനാറബറബ 

ശസ്പീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശര്മ്മേ:  മള്ട്ടബ  കലവല്  മനാര്ക്കറബലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്പനബ   കമനാണബററബലാംഗസ്റ്റ്

അകതനാറബറബ രൂപസ്പീകേരബക്കനാന ആവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറനായബ വബജേയന): മള്ട്ടബ കലവല് മനാര്ക്കറബലാംഗസ്റ്റ്  രലാംഗകത്ത

ഉപകഭനാക-കതനാഴബല്  ചൂഷണങ്ങള്  അവസനാനബപ്പെബക്കുനതബനുളള  മനാര്ഗ്ഗകരഖ

തയ്യനാറനാക്കുനതബനുലാം  നബരസ്പീക്ഷണ  സലാംവബധനാനലാം  രൂപസ്പീകേരബക്കുനതബനുലാം

കപനാതുവബതരണ  വകുപ്പെബകല  ഡയറക്ടര്  കനനാഡല്  ഓഫസ്പീസറലാം  ലനാ  ഓഫസ്പീസര്

കേണ്വസ്പീനറലാം  ധനകേനാരദലാം,  നബകുതബ,  ആഭദന്തരലാം,  വദവസനായലാം,  നബയമലാം,  ഗുലനാത്തബ

ഇനസബറന്യൂട്ടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്   ഫബനനാനസസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  ടനാകക്സേഷന  എനസ്പീ  വകുപ്പുകേളബകല

പ്രതബനബധബകേകള  ഉള്കപ്പെടുത്തബ   ഒരു  കേമ്മേബറബ  രൂപസ്പീകേരബക്കനാന  തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.

മനാര്ഗ്ഗകരഖയുലാം  നബരസ്പീക്ഷണ  സലാംവബധനാനവലാം  നബലവബല്  വനനാല്  മനാത്രകമ

കതനാഴബലനാളബകേളകട  കക്ഷമനബധബയുള്കപ്പെകടയുളള  ആനുകൂലദങ്ങള്  സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്

തസ്പീരുമനാനകമടുക്കനാന സനാധബക്കുകേയുളള.  

(2) പരബസബതബ കേമ്മേസ്പീഷന

ശസ്പീ  .    സബ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന:  വയനനാട്ടബല്  കേനാലനാവസനാ  വദതബയനാനലാം

മൂലമുണനാകുന  പ്രശ്നങ്ങള്  പഠബക്കുനതബനനായബ   പരബസബതബ  കേമ്മേസ്പീഷകന
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നബയമബക്കുനതബനസ്റ്റ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

മുഖദമനബ(ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജേയന):   വയനനാടസ്റ്റ്  കനരബടുന പനാരബസബതബകേ

പ്രശ്നങ്ങളബല്  പലതുലാം  മനുഷദനബര്മ്മേബതമനാകണന  വബലയബരുത്തലബകന്റെ

അടബസനാനത്തബല്  ജേബല്ലെനാ ദുരന്ത നബവനാരണ അകതനാറബറബ ദുരന്ത ലഘൂകേരണത്തബനുലാം

പനാരബസബതബകേ  പരബപനാലനത്തബനുലാം  ഊര്ജബത  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.

കേനാലനാവസനാ  വദതബയനാനലാംമൂലമുള  പ്രശ്നങ്ങളകട  ഗഇൗരവലാം  കേണക്കബകലടുത്തസ്റ്റ്

കേനാര്ബണ് നന്യൂട്രല് വയനനാടസ്റ്റ്  കപ്രനാജേക്ടസ്റ്റ്  ആരലാംഭബക്കുകേയുലാം  ഹരബതകകേരളലാം  മബഷകന്റെ

പ്രവര്ത്തനലാം  ശക്തമനാക്കുകേയുലാം  കചയബട്ടുണസ്റ്റ്.  നബലവബല്  കേനാര്ഷബകേ  സര്വകേലനാശനാല

ഇതുസലാംബനബച്ചസ്റ്റ് ചബല പഠനങ്ങള് നടത്തബവരുനണസ്റ്റ്.  ഇനസബറന്യൂട്ടസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് കകക്ലെെമറസ്റ്റ്

കചയ്ഞസ്റ്റ് സഡസ്പീസബനുലാം  ഇക്കനാരദത്തബല്  ഫലപ്രദമനായ ഇടകപടലകേളലാം പഠനങ്ങളലാം

നടത്തനാന കേഴബയുലാം.   

(3) കേഞബകക്കനാടസ്റ്റ് ഇനസ്ട്രുകമകന്റെഷന ലബമബറഡസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    വബ  .    എസസ്റ്റ്  .    അചതനാനന്ദന:  മലമ്പുഴ  നബകയനാജേകേമണ്ഡലത്തബകല

കേഞബകക്കനാടസ്റ്റ്  വദവസനായ  കമഖലയബല്  പ്രവര്ത്തബക്കുന  കകേന്ദ്ര  കപനാതുകമഖലനാ

സനാപനമനായ  ഇനസ്ട്രുകമകന്റെഷന  ലബമബറഡസ്റ്റ്  സലാംസനാന  ഗവണ്കമന്റെസ്റ്റ്

ഏകറടുക്കുനതബനുള നടപടബകേള് തസരബതകപ്പെടുത്തണലാം. 

വദവസനായവലാം  കസനാര്ട്സലാം  യുവജേനകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .
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കമനായസ്പീന):  പനാലക്കനാടസ്റ്റ്  പ്രവര്ത്തബക്കുന  ഇനസ്ട്രുകമകന്റെഷന  ലബമബറഡസ്റ്റ്

സസകേനാരദവത്കേരബക്കനാന  തസ്പീരുമനാനബച്ചകപ്പെനാള്  സലാംസനാനത്തബകന്റെയുലാം

കതനാഴബലനാളബകേളകടയുലാം  വദവസനായ  തനാല്പ്പെരദലാം  സലാംരക്ഷബക്കുനതബനുകവണബ  ഇഇൗ

സനാപനലാം കകേരള  സര്ക്കനാര്  ഏകറടുക്കനാന തതസത്തബല് തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം  തുടര്

നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുനതബനനായബ   ചസ്പീഫസ്റ്റ്  കസക്രട്ടറബ  കചയര്മനാനനായബ  ഒരു

ഉനതനാധബകേനാര സമബതബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം കചയ.   റബയനാബസ്റ്റ്  നല്കേബയ പ്രനാഥമബകേ

റബകപ്പെനാര്ട്ടബകന്റെ അടബസനാനത്തബല്  2015-16 വര്ഷകത്ത  ഓഡബറസ്റ്റ് കചയ  കേണക്കുകേള്

ആധനാരമനാക്കബ  സമര്പ്പെബച്ച  ആസബ  ബനാധദതനാ  റബകപ്പെനാര്ട്ടുലാം  നബയകമനാപകദശവലാം

വബലയബരുത്തബ  ബനാധദതകേള്  ഒഴബവനാക്കബ  ഇനസ്ട്രുകമകന്റെഷന   ലബമബറഡസ്റ്റ്

ഏകറടുക്കനാകമന സമബതബ നബര്കദ്ദേശലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കനാരബനസ്റ്റ് സസസ്പീകേരദമനായബല്ലെ.  2016-17

സനാമ്പത്തബകേ  വര്ഷകത്ത  ഓഡബറസ്റ്റ്  കചയ   കേണക്കബല്  ആസബയബകല  കുറവലാം

ബനാധദതയബകല   വര്ദനവലാം  ഉള്കപ്പെടുത്തനാകമനലാം  ശമ്പളപരബഷ്കരണത്തബലൂകട

ജേസ്പീവനക്കനാര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭബകക്കണബയബരുന  ആനുകൂലദങ്ങള് കകേരള കകഹകക്കനാടതബയബല്

നബലവബലള കകേസബകന്റെ തസ്പീര്പ്പെബനസ്റ്റ് വബകധയമനായബ മനാത്രകമ അനുവദബക്കുകേയുള്ളു എന

നബലപനാടനാണസ്റ്റ്  കേമ്പനബ  സസസ്പീകേരബച്ചബരബക്കുനതസ്റ്റ്.   പുതുക്കബയ  ആസബ  ബനാധദതനാ

റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  ലഭബച്ചനാലടന  ഉനതനാധബകേനാര  സമബതബ  കയനാഗലാം  കചര്നസ്റ്റ്  സനാപനലാം

ഏകറടുക്കുനതബനസ്റ്റ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണസ്റ്റ്. 
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(4) ആനന്ദപ്പെളബ മരമടബ

ശസ്പീ  .  ചബറയലാം  കഗനാപകുമനാര്:  അടൂര്  ആനന്ദപ്പെളബ  മരമടബ  മകഹനാത്സവലാം

പുനരനാരലാംഭബക്കുനതബനസ്റ്റ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

പട്ടബകേജേനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന):

കകേരളത്തബല് നബലനബനബരുന മരമടബ,  കേനാളപ്പൂട്ടസ്റ്റ്  തുടങ്ങബയ പരമ്പരനാഗത  കേനായബകേ

ഇനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  സപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയുകട   വബലക്കസ്റ്റ്  ഉളതബനനാല്   അനുമതബ  നല്കേനാന

സനാധബക്കുകേയബല്ലെ.   ആവശദമനായ സരക്ഷനാ മനാനദണ്ഡങ്ങള് പനാലബചകകേനാണ്ടുലാം കേര്ശന

ഉപനാധബകേകളനാകടയുലാം  ഇത്തരലാം  മത്സരങ്ങള്  നടത്തനാന  സനാധബക്കുകമനാകയന  കേനാരദലാം

പ്രകതദകേലാം പരബകശനാധബക്കനാലാം.  

(5)   ഭൂമബ കപനാക്കുവരവസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .   പബ  .   സബ  .   കജേനാര്ജേസ്റ്റ്: കേനാഞ്ഞബരപ്പെളബ, മസ്പീനച്ചബല്  തനാലൂക്കുകേളബകല ഹകേമനാറലാം

കചയ്യകപ്പെട്ട ഭൂമബ കപനാക്കുവരവസ്റ്റ് കചയകകേനാടുക്കുനതബനസ്റ്റ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):  കകേരള

ഭൂപരബഷ്കരണ  നബയമപ്രകേനാരലാം  കതനാട്ടലാംഭൂമബ   ഹകേമനാറലാം  കചയ്യുനതബനസ്റ്റ്  നബലവബല്

തടസമബല്ലെ.     കേനാഞ്ഞബരപ്പെളബ  തനാലൂക്കബല്  കതനാട്ടലാംഭൂമബ  വനാങ്ങബയവരുകട  കേനാരദലാം

പരബകശനാധബച്ചസ്റ്റ്  നബയമ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം    റസ്പീസര്കവ   നടപടബകേളബകല
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അപനാകേതകേള് വബശദമനായബ പരബകശനാധബക്കുനതുമനാണസ്റ്റ്. 

(6) കക്ഷമനബധബ ഏകേസ്പീകേരണലാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബനാബ:  കമനാകട്ടനാര്  കതനാഴബലനാളബകേളകട   കക്ഷമനബധബകേള്

ഏകേസ്പീകേരബക്കുനതബനസ്റ്റ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം. 

കതനാഴബലലാം എഹക്സേസലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    റബ  .    പബ  .    രനാമകൃഷ്ണന):    1991-കല

കകേരള ഓകട്ടനാറബക്ഷനാ കതനാഴബലനാളബ കക്ഷമനബധബ അലാംഗങ്ങകളക്കൂടബ ഉള്കപ്പെടുത്തബ 2005-

കല കകേരള കമനാകട്ടനാര് കതനാഴബലനാളബ കക്ഷമനബധബ പദതബ കഭദഗതബ വരുത്തുനതബനുളള

ബബല്  പനാസനാക്കുനകതനാടുകൂടബ  ഓകട്ടനാറബക്ഷനാ  കതനാഴബലനാളബ  കക്ഷമനബധബ  പദതബ

ഏകേസ്പീകേരബക്കകപ്പെടുനതനാണസ്റ്റ്.      കതനാഴബലനാളബ  സലാംഘടനകേളമനായബ  ചര്ച്ച  നടത്തബ

ഇതബകന്റെ വബശദനാലാംശങ്ങകളക്കുറബച്ചസ്റ്റ് വദക്തത വരുത്തുനതനാണസ്റ്റ്. 

(7) കദശസ്പീയ പതനാകേ ഉയര്ത്തബയതസ്റ്റ് സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .   ഒ  .   രനാജേകഗനാപനാല്: പനാലക്കനാടസ്റ്റ് കേര്ണ്ണകേബയമ്മേന സ്കൂളബല് ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.

കനതനാവസ്റ്റ്  കദശസ്പീയ  പതനാകേ  ഉയര്ത്തബയതുമനായബ  ബനകപ്പെട്ട  വബകവചനപരമനായ

നബലപനാടസ്റ്റ് തബരുത്തണലാം.

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പുമനബ  (കപ്രനാഫ  .    സബ  .    രവസ്പീന്ദ്രനനാഥസ്റ്റ്):

സസനാതനദദബനനാകഘനാഷ ചടങ്ങുകേള് സലാംഘടബപ്പെബക്കുനതബനുള നബര്കദ്ദേശങ്ങളടങ്ങബയ

സര്ക്കുലര്  കപനാതുവബദദനാഭദനാസ  ഡയറക്ടര്  എല്ലെനാ  സ്കൂളകേള്ക്കുലാം  നല്കേബയബരുന.
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കേര്ണ്ണകേബയമ്മേന സ്കൂളബല് ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്. കനതനാവനാണസ്റ്റ് പതനാകേ ഉയര്ത്തുനകതനസ്റ്റ്

14-08-2017-ല്  ശദയബല്കപ്പെട്ടകപ്പെനാള്ത്തകന  പനാലക്കനാടസ്റ്റ്  വബദദനാഭദനാസ

ഉപഡയറക്ടര്  കഫനാണ്  മുകഖനയുലാം  ജേബല്ലെനാ  കേളക്ടര്  കേത്തുമുകഖനയുലാം  സര്ക്കുലര്

നബര്കദ്ദേശലാം  നടപ്പെബലനാക്കണകമനസ്റ്റ്  സ്കൂള്  അധബകൃതര്ക്കസ്റ്റ്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബരുന.

ഇക്കനാരദത്തബല് കേനാലതനാമസലാം ഉണനായബട്ടബല്ലെ.

V കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടലനാസ്സുകേള്

കേനാരദവബവരപ്പെട്ടബകേയബകല  മൂനനാമകത്ത  ഇനലാം  അനുസരബചള  കേടലനാസ്സുകേള്

കമശപ്പുറത്തുവച.

VI റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെണലാം

തനാകഴപ്പെറയുന റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെബക്കകപ്പെട്ടു.

(1) കൃഷബയുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മത്സദബനനവലാം സലാംബനബച്ച സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേബറബ

I-കന്റെ 2016-17 സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷകത്ത ആനുകേനാലബകേ റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്.

(2) വബദദ്യുച്ഛക്തബയുലാം കതനാഴബലലാം കതനാഴബലനാളബകക്ഷമവലാം സലാംബനബച്ച സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേബറബ

VII-കന്റെ 2016-17 സനാമ്പത്തബകേ വര്ഷകത്ത ആനുകേനാലബകേ റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്.

(3) എസബകമറസ്റ്റ്സസ്റ്റ് കേമ്മേബറബയുകട 5 മുതല് 9 വകരയുള റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്.

(4) പബബകേസ്റ്റ്  അക്കഇൗണസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബയുകട  7  മുതല്  9  വകരയുള

റബകപ്പെനാര്ട്ടുകേള്.
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VII നബയമനബര്മ്മേനാണകേനാരദലാം

സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് കചയപ്രകേനാരമുള തനാകഴപ്പെറയുന ബബല്ലുകേള്

പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന പ്രകമയവലാം അനന്തരഘട്ടങ്ങളലാം

(1) 2017-  കല കകേരള പബബകേസ്റ്റ് സര്വസ്പീസസ്റ്റ് കേമ്മേസ്പീഷന   (  കകേരള അഡബനബകസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്

ഹട്രബന്യൂണലബകന സലാംബനബച്ച കൂടുതല് ചുമതലകേള്  )   ബബല്

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജേയന):  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്

കചയപ്രകേനാരമുള  2017-കല  കകേരള  പബബകേസ്റ്റ്  സര്വസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മേസ്പീഷന  (കകേരള

അഡബനബകസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  ഹട്രബന്യൂണലബകന  സലാംബനബച്ച  കൂടുതല്  ചുമതലകേള്)  ബബല്

പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

പട്ടബകേജേനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

(വബകയനാജേനക്കുറബപ്പെസ്റ്റ് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല്ലെ.)

ശസ്പീ  .    മുഹമ്മേദസ്റ്റ്  മുഹസബന    .  പബ:  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  കചയപ്രകേനാരമുള

2017-കല  കകേരള  പബബകേസ്റ്റ്  സര്വസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മേസ്പീഷന  (കകേരള  അഡബനബകസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്

ഹട്രബന്യൂണലബകന സലാംബനബച്ച കൂടുതല് ചുമതലകേള്)  ബബല് കപനാതുജേനനാഭബപ്രനായലാം

കനടുനതബനനായബ  സര്ക്കുകലറസ്റ്റ്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.
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കയനാഗദതയുളളവകര   കേകണത്തുനതബനനാണസ്റ്റ്  ഹട്രബന്യൂണലബകല  നബയമനങ്ങള്

പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.ക്കസ്റ്റ്  വബടുനതസ്റ്റ്.  നബലവബല്  പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.ക്കസ്റ്റ്  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  കചയ്യകപ്പെടുന

ഒഴബവകേളബല്  പരസ്പീക്ഷ  നടത്തുനതബലലാം  റനാങസ്റ്റ്  ലബസസ്റ്റ്  പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുനതബലലാം

കേനാലതനാമസലാം  കനരബടുനണസ്റ്റ്.   പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.  പരസ്പീക്ഷനാ  സബലബസസ്റ്റ്   കൃതദമനായബ

കമനാണബറര് കചയ്യനാനുലാം പരനാതബകേള് സമയബനബതമനായബ തസ്പീര്പ്പെനാക്കനാനുലാം ഇകന്റെണല്

വബജേബലനസസ്റ്റ്  സലാംവബധനാനലാം  ശക്തബകപ്പെടുത്തണലാം.  ശനാരസ്പീരബകേ  കകവകേലദമുളളവരുകട

നബയമനലാം കകവകേബപ്പെബക്കുനതസ്റ്റ് ഗഇൗരവമനാകയടുക്കണലാം. പബബകേസ്റ്റ് സര്വസ്പീസസ്റ്റ് കേമ്മേസ്പീഷനുലാം

കകട്രബന്യൂണലലാം തമ്മേബല് കൂടബയനാകലനാചബക്കുന ഒരു സലാംഗതബ സലാംബനബച്ചസ്റ്റ് സര്ക്കനാര്

തസ്പീരുമനാനലാം  അന്തബമമനായബരബക്കുകമനലാം   ഒരു  നബശബത  കേനാലയളവബനുളളബല്

തസ്പീരുമനാനകമടുകക്കണതനാകണനലാം ബബല്ലെബല് കൂട്ടബകച്ചര്ക്കുനതസ്റ്റ് ഉചബതമനായബരബക്കുലാം. 

ശസ്പീമതബ  വസ്പീണനാ  കജേനാര്ജസ്റ്റ്:  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  കചയപ്രകേനാരമുളള

2017-കല  കകേരള  പബബകേസ്റ്റ്  സര്വസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മേസ്പീഷന  (കകേരള  അഡബനബകസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്

കകട്രബന്യൂണലബകന സലാംബനബച്ച കൂടുതല് ചുമതലകേള്) ബബല് വസ്പീണ്ടുലാം അകത സബ്ജക്ടസ്റ്റ്

കേമ്മേബറബയുകട  പരബഗണനയസ്റ്റ്  അയയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.

അഴബമതബരഹബതവലാം  സലാംശുദവലാം  കേനാരദക്ഷമവമനായ  കകേരള  അഡബനബകസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്

സര്വസ്പീസസ്റ്റ്  നടപ്പെബലനാക്കുകമന  സര്ക്കനാരബകന്റെ  ഇച്ഛനാശക്തബ  ശനാഘനസ്പീയമനാണസ്റ്റ്.

നബയമനങ്ങള്  പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.-ക്കസ്റ്റ്  വബടുനതുവഴബ  സബവബല്  സര്വസ്പീസസ്റ്റ്  രലാംഗലാം
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കേനാരദക്ഷമമനാകുകമനതസ്റ്റ് നബസര്ക്കമനാണസ്റ്റ്. 

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .  പബണറനായബ വബജേയന  ):  കകേരള പബബകേസ്റ്റ് സര്വസ്പീസസ്റ്റ് കേമ്മേസ്പീഷന

നബയമനങ്ങളബല്  കേനാലതനാമസലാം  ഒഴബവനാക്കുനതബനനാവശദമനായ  നടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബക്കുനതനാണസ്റ്റ്. 

കഭദഗതബകേള്  സഭയുകട അനുമതബകയനാകട പബനവലബച.

 സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  കചയ  പ്രകേനാരമുളള  2017-കല  കകേരള  പബബകേസ്റ്റ്

സര്വസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മേസ്പീഷന  (കകേരള  അഡബനബകസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  കകട്രബന്യൂണലബകന  സലാംബനബച്ച

കൂടുതല്  ചുമതലകേള്)  ബബല്  പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന  പ്രകമയലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുത്തു.

2-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല്ലെ.)

2-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

2-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.          

3-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

മുഖദമനബ  തനാകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബകേള്  ഒഇൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബകേളനായബ

അവതരബപ്പെബച.
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161.   ഖണ്ഡലാം  3(2)(ബബ)-ല്  "തതസങ്ങളബകന്മേലലാം"  എനതസ്റ്റ്  "തത്തസങ്ങളബലലാം"

എനസ്റ്റ് മനാറ്റുകേ.

178.   ഖണ്ഡലാം  3(3)-കന്റെ  ക്ലെെബപനബബനനയബല്   "സലാംഗതബകേള്"  എനതബനു

പകേരലാം "കേനാരദങ്ങള്" എന കചര്ക്കുകേ.

മുഖദമനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള  3-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള 3-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

4-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

മുഖദമനബ  204-ാം നമ്പര് കഭദഗതബ  തനാകഴപ്പെറയുന കഭദഗതബകയനാകടയുലാം  മറസ്റ്റ്

കഭദഗതബകേള് ഔകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേളനായുലാം അവതരബപ്പെബച.

204.  ഖണ്ഡലാം 4(3)-ല്  "തുടര്ച്ചയനായബ" എനതസ്റ്റ്  "തുടര്ച്ചയനായ" എനസ്റ്റ് മനാറ്റുകേ.

210.  ഖണ്ഡലാം 4(3)-ല്  "കചയ" എനതസ്റ്റ് "കചയബട്ടുള" എനസ്റ്റ് മനാറ്റുകേ.

213.  ഖണ്ഡലാം 4(3)-ല്  "ഭലാംഗലാംവരനാത്ത" എനതസ്റ്റ് "ഭലാംഗലാം വരനാത്ത" എനസ്റ്റ് മനാറ്റുകേ.

മുഖദമനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബകേള് സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള 4-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.
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കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള 4-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

5  -  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

മുഖദമനബ  തനാകഴപ്പെറയുന  കഭദഗതബ  ഒഇൗകദദനാഗബകേ  കഭദഗതബയനായബ

അവതരബപ്പെബച.

219.  ഖണ്ഡലാം 5(2)-ല്  "ഇഇൗ വകുപ്പെബന കേസ്പീഴബല്" എനതബനു പകേരലാം  "(1)-ാം

ഉപവകുപ്പെസ്റ്റ് പ്രകേനാരലാം" എനസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

മുഖദമനബ അവതരബപ്പെബച്ച ഒഇൗകദദനാഗബകേ കഭദഗതബ സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള  5-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം

സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

കഭദഗതബ കചയ പ്രകേനാരമുള 5-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

6-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല്ലെ.

6-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

6-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

1-  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം 

കഭദഗതബകേള്  അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല്ലെ.

1 -ാം വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയുലാം  കപരുലാം   ബബല്ലെബകന്റെ  ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം  സഭ
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അലാംഗസ്പീകേരബച.

1 -ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

മുഖദമനബ (  ശസ്പീ  .    പബണറനായബ വബജേയന  ):  2017-കല കകേരള പബബകേസ്റ്റ് സര്വസ്പീസസ്റ്റ്

കേമ്മേസ്പീഷന   (കകേരള  അഡസ്റ്റ് മബനബകസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  ഹട്രബന്യൂണലബകന  സലാംബനബച്ച  കൂടുതല്

ചുമതലകേള്) ബബല് പനാസനാക്കണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):

പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

2017-കല കകേരള പബബകേസ്റ്റ് സര്വസ്പീസസ്റ്റ് കേമ്മേസ്പീഷന  (കകേരള അഡസ്റ്റ് മബനബകസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്

ഹട്രബന്യൂണലബകന  സലാംബനബച്ച  കൂടുതല്  ചുമതലകേള്)  ബബല്  പനാസനാക്കണകമന

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് സഭ പനാസനാക്കബ.

(2)  2017-  കല കകേരള പഞനായത്തസ്റ്റ് രനാജേസ്റ്റ്   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

പട്ടബകേജേനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന  ):

സബസ്റ്റ് ജേക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് കചയപ്രകേനാരമുള 2017-കല കകേരള പഞനായത്തസ്റ്റ് രനാജേസ്റ്റ്

(കഭദഗതബ) ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

റവനന്യൂവലാം  ഭവനനബര്മ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):
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പ്രകമയകത്ത പബന്തനാങ്ങുന.

(വബകയനാജേനക്കുറബപ്പെസ്റ്റ് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല്ലെ.)

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ഡബ  .    പ്രകസനന:  സബസ്റ്റ് ജേക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  കചയപ്രകേനാരമുള

2017-കല  കകേരള  പഞനായത്തസ്റ്റ്  രനാജേസ്റ്റ്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  കപനാതുജേനനാഭബപ്രനായലാം

കനടുനതബനനായബ സര്ക്കുകലറസ്റ്റ് കചയ്യണകമന കഭദഗതബ അവതരബപ്പെബക്കുന. 

പട്ടബകേജേനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന  ):

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങകള  ശക്തബകപ്പെടുത്തുന  സമസ്പീപനമനാണസ്റ്റ്  ഇടതുപക്ഷ

സര്ക്കനാരുകേള് എനലാം സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുളതസ്റ്റ്.   അബ്കേനാരബ കഷനാപ്പുകേളകട നബയനണലാം

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സനാപനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  നല്കേബയതുവഴബ ഏകേസ്പീകൃത അബ്കേനാരബ നയലാം

നടപ്പെനാക്കനാന  തടസലാം  കനരബട്ടബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  സമഗ്രമനായ  നബയമലാം  നബലവബലബരബകക്ക

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങള്ക്കുകൂടബ  അധബകേനാരലാം  നല്കുനതസ്റ്റ്    ഇരട്ട

നബയനണമുണനാകുനതബനുലാം   പഞനായത്തുകേളകട   പ്രവര്ത്തനകത്ത

ബനാധബക്കുനതബനുലാം  കേനാരണമനായബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  മദദവര്ജനമനാണസ്റ്റ്  സര്ക്കനാരബകന്റെ

നയലാം.  ഇഇൗ സര്ക്കനാര് അധബകേനാരത്തബല് വനതബനുകശഷലാം മദദഷനാപ്പുകേളകട എണ്ണലാം

കൂടബകയന  ആകരനാപണലാം  വസ്തുതനാവബരുദമനാണസ്റ്റ്.  എല്.ഡബ.എഫസ്റ്റ്.  സര്ക്കനാര്

ഒഴബവനാക്കബയ  കക്ലെെനാസകേള്   2013-ല്  യു.ഡബ.എഫസ്റ്റ്.  സര്ക്കനാരനാണസ്റ്റ്  വസ്പീണ്ടുലാം
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കൂട്ടബകച്ചര്ത്തതസ്റ്റ്.  പ്രനാബലദ തസ്പീയതബയുമനായബ ബനകപ്പെട്ടസ്റ്റ്  ഒരു പഞനായത്തബല് തകന

രണ്ടു തരത്തബലള  നബലപനാടസ്റ്റ് സസസ്പീകേരബകക്കണബ വരുനതുലാം സലാംസനാനത്തസ്റ്റ്  എകേസ്പീകൃത

സസഭനാവലാം  നഷ്ടകപ്പെടുനതുമനായ  സനാഹചരദത്തബലനാണസ്റ്റ്  ഇഇൗ  കഭദഗതബ  ബബല്

കകേനാണ്ടുവനബട്ടുളതസ്റ്റ്.   തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സനാപനങ്ങളകട  അധബകേനാരങ്ങള്

കേവര്കനടുക്കലനാണസ്റ്റ്  എന  പ്രചരണലാം  അടബസനാനരഹബതമനാണസ്റ്റ്.   അബ്കേനാരബ

ആക്ടബല് കൃതദമനായ വദവസകേളളതബനനാല് ഉപവകുപ്പുകേള് ഒഴബവനാക്കുനതുകകേനാണസ്റ്റ്

യനാകതനാരു  പ്രശ്നവമുണനാകുനബല്ലെ.  അബ്കേനാരബ  കഷനാപ്പുകേള്  അടചപൂട്ടുനതബനുള

പഞനായത്തബകന്റെ അധബകേനാരലാം കഫനാറബന ലബകേസര്  ചട്ടലാം (24) പ്രകേനാരലാം കകലസനസബലാംഗസ്റ്റ്

അകതനാറബറബയബല്  നബക്ഷബപമനാണസ്റ്റ്.   ഒരു  സനാപനത്തബനസ്റ്റ്  രണ്ടുനബയമലാം

ബനാധകേമനാകുനതസ്റ്റ്  ഒഴബവനാക്കുനതബനുകവണബയനാണസ്റ്റ്  കഭദഗതബ കകേനാണ്ടുവനതസ്റ്റ്.  ബബല്

പനാസനാക്കണകമനസ്റ്റ് അഭദര്തബക്കുന. 

കഭദഗതബ സഭയുകട അനുമതബകയനാകട പബനവലബച. 

സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് കചയപ്രകേനാരമുള  2017-  കല കകേരള പഞനായത്തസ്റ്റ്

രനാജേസ്റ്റ് (കഭദഗതബ) ബബല്  പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുത്തു. 

2  -  ഉലാം   3-  ഉലാം വകുപ്പുകേളലാം   1-  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം 
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( കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല്ലെ)

2   -ഉലാം  3-ഉലാം  വകുപ്പുകേളലാം  1-ാം  വകുപ്പുലാം  പസ്പീഠബകേയുലാം  കപരുലാം   ബബല്ലെബകന്റെ

ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

2  -ഉലാം 3-ഉലാം വകുപ്പുകേളലാം 1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം  ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

 പട്ടബകേജേനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ബനാലന): 2017-

കല  കകേരള  പഞനായത്തസ്റ്റ്  രനാജേസ്റ്റ്  (കഭദഗതബ)  ബബല്   പനാസനാക്കണകമന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

    കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ    (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസസ്റ്റ്  .    സനബല്  കുമനാര്):  പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന.

 2017-  കല കകേരള പഞനായത്തസ്റ്റ് രനാജേസ്റ്റ്  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പനാസനാക്കണകമന

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

ബബല് സഭ പനാസനാക്കബ.

(iii) 2017-  കല  കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ   (  കഭദഗതബ  )   ബബല്

 പട്ടബകേജേനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന):

സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  കചയപ്രകേനാരമുള  2017-  കല  കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറബ
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(കഭദഗതബ) ബബല്  പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന പ്രകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസസ്റ്റ്  .    സനബല്  കുമനാര്):  പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന.

(വബകയനാജേനക്കുറബപ്പെസ്റ്റ്  അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല്ലെ.)

ശസ്പീ.  ആന്റെണബ  കജേനാണബനുകവണബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    ദനാസന):  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  കചയ പ്രകേനാരമുള  2017-കല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്

കപനാതുജേനനാഭബപ്രനായലാം  കനടുനതബനനായബ   സര്ക്കുകലറസ്റ്റ്  കചയ്യണകമന  കഭദഗതബ

അവതരബപ്പെബക്കുന.  അടചപൂട്ടബയ   മദദശനാലകേളബകല  കതനാഴബലനാളബകേകള

പുനരധബവസബപ്പെബക്കുനതബനുള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കണലാം.   കദശസ്പീയപനാതയുകടയുലാം

സലാംസനാന പനാതയുകടയുലാം സമസ്പീപത്തുനബനസ്റ്റ് അര കേബകലനാമസ്പീറര് ദൂരപരബധബയബല് ഷനാപ്പെസ്റ്റ്

സനാപബക്കണകമനസ്റ്റ്  നബര്കദ്ദേശബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.    ഓണക്കനാലത്തബനുമുമ്പുതകന  എല്ലെനാ

കറയ്ഞ്ചുകേളബലലാം  അഹഡസസറബ  കേമ്മേബറബകേള്  രൂപസ്പീകേരബച്ചസ്റ്റ്   പരബകശനാധന

ഉഇൗര്ജബതമനാക്കബ  വദനാജേ  മദദത്തബകന്റെ  ഒഴുക്കസ്റ്റ്  തടയുനതബനുള  ശമങ്ങള്

നടത്തുനകതനാകടനാപ്പെലാം   അതബര്ത്തബകേളബല്  എഹക്സേസബകന്റെ  പരബകശനാധന  കൂടുതല്

ശക്തമനാക്കുകേയുലാം  കചയ്യണലാം.  കേനാകലനാചബതമനായ  മനാറങ്ങകളനാടുകൂടബ  സമഗ്രമനായ

അബ്കേനാരബ നബയമലാം കകേനാണ്ടുവരുനതബനസ്റ്റ് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കണലാം.

ശസ്പീ  .   എ  .   പ്രദസ്പീപസ്റ്റ് കുമനാര്: സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേബറബ റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ് കചയ പ്രകേനാരമുള 2017-
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കല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല് വസ്പീണ്ടുലാം അകത സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേബറബയുകട

പരബഗണനയസ്റ്റ് അയയണകമന  കഭദഗതബ  അവതരബപ്പെബക്കുന.

പട്ടബകേജേനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന  ):

മദദശനാലകേള്  അടചപൂട്ടബയതബകന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കതനാഴബല്  നഷ്ടകപ്പെടുനവരുകട

പുനരധബവനാസലാം  സലാംബനബച്ചസ്റ്റ്  പരബകശനാധന  നടത്തുനതനാണസ്റ്റ്.   വദനാജേ  മദദലാം

തടയുനതബനസ്റ്റ്    ശക്തമനായ നബലപനാടനാണസ്റ്റ്  എഹക്സേസസ്റ്റ്  വകുപ്പെസ്റ്റ്  സസസ്പീകേരബചവരുനതസ്റ്റ്.

അബ്കേനാരബ നബയമലാം കേനാകലനാചബതമനായബ പരബഷ്കരബക്കുനതസ്റ്റ് സലാംബനബച്ചസ്റ്റ് പരബകശനാധന

നടത്തുനതനാണസ്റ്റ്.  മുനബസബപ്പെല്/കകേനാര്പ്പെകറഷന പ്രകദശങ്ങളബല്   ഏകേസ്പീകൃത നബയമലാം

നടപ്പെബല്  വരുത്തുനതബനുകവണബയനാണസ്റ്റ്   കഭദഗതബ  കകേനാണ്ടുവനതസ്റ്റ്.  ബബല്

പനാസനാക്കണകമനസ്റ്റ് അഭദര്തബക്കുന. 

കഭദഗതബകേള് സഭയുകട അനുമതബകയനാകട പബനവലബച. 

സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെനാര്ട്ടസ്റ്റ്  കചയപ്രകേനാരമുള   2017-  കല   കകേരള

മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്   പരബഗണനയ്കക്കടുക്കണകമന  പ്രകമയലാം  സഭ

അലാംഗസ്പീകേരബച.

ബബല് പരബഗണനയ്കക്കടുത്തു. 
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2  -  ഉലാം   3-  ഉലാം വകുപ്പുകേളലാം   1-  ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം 

( കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബക്കകപ്പെട്ടബല്ലെ)

2  -ഉലാം 3-ഉലാം വകുപ്പുകേളലാം 1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം ബബല്ലെബകന്റെ 

ഭനാഗമനാക്കണകമന പ്രശ്നലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച.

2  -ഉലാം 3-ഉലാം വകുപ്പുകേളലാം 1-ാം വകുപ്പുലാം പസ്പീഠബകേയുലാം കപരുലാം  ബബല്ലെബകന്റെ ഭനാഗമനായബ.

പട്ടബകേജേനാതബ  പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ  പബകനനാക്കസമുദനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം  പനാര്ലകമന്റെറബകേനാരദവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബനാലന):

2017-  കല കകേരള മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പനാസനാക്കണകമന  പ്രകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 

    കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ    (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസസ്റ്റ്  .    സനബല്  കുമനാര്):  പ്രകമയകത്ത

പബന്തനാങ്ങുന.

 2017-  കല  കകേരള  മുനബസബപ്പെനാലബറബ  (കഭദഗതബ)  ബബല്  പനാസനാക്കണകമന

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗസ്പീകേരബച. 

ബബല് സഭ പനാസനാക്കബ.

IX അറബയബപ്പെസ്റ്റ്

മബ  .   സസ്പീക്കര്:  Climate  change  and  Disaster  risk  reduction  എന

വബഷയലാം  സലാംബനബച്ച    ഓറബയകന്റെഷന  കപ്രനാഗ്രനാലാം   ഇനസ്റ്റ്  ഹവകുകനരലാം  6.00
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മണബക്കസ്റ്റ് ആര്. ശങരനനാരനായണന തമ്പബ കമലാംകബഴസ്റ്റ് കലനാഞബല്  നടത്തുനതുലാം  രനാത്രബ

8.30-നസ്റ്റ്  തബരുവനന്തപുരലാം ഹകേരളബ  തബകയററബല് സനാമനാജേബകേര്ക്കനായബ  'ക്ലെെബന്റെസ്റ്റ്'  എന

ചലച്ചബത്രത്തബകന്റെ  പ്രകതദകേ പ്രദര്ശനവലാം   സലാംഘടബപ്പെബച്ചബട്ടുണസ്റ്റ്.

സഭ രനാവബകല 11. 47- നസ്റ്റ് പബരബഞ. 

 *******

   


