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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം

2023   ഫഫെബ്രുവരബ   28,   ഫചഞവ

 നബയമസഭ  രഞവബഫലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനഫപ്പെട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  എ.  എന.   ഷഞ്ചാംസസ്പീറബഫന്റെ   അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭഞ  ഹഞളബല്

കയഞഗഞ്ചാം കചരന.

വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

36 (*211)          ആദബവഞസബകേൾഫകതബഫരയുള്ള ആള്ക്കൂട 
ആക്രമണങ്ങള് തടയഞന നടപടബ

പടബകേജഞതബ,  പടബകേവരഗ,  പബനഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ വഞ്ചാം  കദവസസ്വവഞ്ചാം

പഞരലെഫമന്റെറബകേഞരദവഞ്ചാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  ഫകേ.  രഞധഞകൃഷ്ണന)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  പടബകേജഞതബ-പടബകേവരഗ  വബഭഞഗകഞരഫകതബഫരയുള്ള

അതബക്രമങ്ങള് തടയുനതബനക്ക്  പടബകേജഞതബ-പടബകേവരഗ അതബക്രമഞ്ചാം തടയല്

നബയമഞ്ചാം  ഫെലെപ്രദമഞയബ  നടപ്പെബലെഞകബവരുനഫണ്ടെനഞ്ചാം  ആള്ക്കൂട

അക്രമങ്ങള്കഞ്ചാം അധബകക്ഷപങ്ങള്കഞ്ചാം പടബകേവരഗ വബഭഞഗകഞര ഇരയഞകുന

ഒറ്റഫപ്പെട  സഞ്ചാംഭവങ്ങളബകന്മേല്  കേരശന  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചുവരുനഫണ്ടെനഞ്ചാം

ഇത്തരഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭവങ്ങള്  ആവരത്തബകഫപ്പെടഞതബരബകഞന  സഞമൂഹദ
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കബഞധവല്കരണ  പരബപഞടബകേള്  സഞ്ചാംഘടബപ്പെബച്ചുവരുനഫണ്ടെനഞ്ചാം  സഭഫയ

അറബയബച്ചു.  ഇത്തരഞ്ചാം  അതബക്രമങ്ങള്കക്ക്  വബകധയരഞകേഫപ്പെടഞത്ത  വബധത്തബല്

വബദദഞഭദഞസ-ഫതഞഴബല്-സഞമ്പത്തബകേ  കമഖലെകേളബല്  എസക്ക്.സബ./എസക്ക്.ടബ.

വബഭഞഗത്തബല്ഫപ്പെടവഫര  മുനനബരയബഫലെത്തബകനതബനുള്ള  ഇടഫപടല്

നടത്തബവരുനണ്ടെക്ക്.  പടബകേവരഗ  വബഭഞഗങ്ങള്ഫകതബഫരയുണ്ടെഞകുന

ഉകദദഞഗസ്ഥതലെ  വസ്പീഴ്ചകേളബകന്മേല്  കേരശന  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകനണ്ടെക്ക്.

പടബകേജഞതബ-പടബകേവരഗ വബഭഞഗങ്ങള്കക്ക് നബയമസഹഞയഞ്ചാം ഉറപ്പെഞകനതബനക്ക്

നബയമപഠനഞ്ചാം  പൂരത്തസ്പീകേരബച്ച  പടബകേജഞതബ-പടബകേവരഗ  യുവഞകഫള  ലെസ്പീഗല്

അഫഫഡസ്വസരമഞരഞയബ  നബയമബകകേയുഞ്ചാം  വനകമഖലെയബല്  തഞമസബകന

പടബകേവരഗ  വബഭഞഗത്തബല്ഫപ്പെടവരബല്നബനഞ്ചാം  ഫതരഫഞ്ഞെടുത്തവഫര  ബസ്പീറ്റക്ക്

കഫെഞറസക്ക് ഓഫെസ്പീസരമഞരഞയബ നബയമബകനതബനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകകേയുഞ്ചാം

എസക്ക്.ടബ.  ഫപ്രഞകമഞടരമഞരഞയബ  1118  കപഫരയുഞ്ചാം  കേമ്മേബറ്റഡക്ക്  കസഞഷദൽ

വർകർമഞരഞയബ 114 കപഫരയുഞ്ചാം ഫതരഫഞ്ഞെടുകകേയുഞ്ചാം ഫചയബട്ടുണ്ടെക്ക്. ആദബവഞസബ

കമഖലെയബഫലെ  വബദദഞരതബകേള്കക്ക്  നബയമ/ഡബജബറ്റല്  വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം

ഉറപ്പെഞകകേയുഞ്ചാം  4.31  കകേഞടബ  രൂപ  ഫചലെവഴബച്ചക്ക്  ഇടമലെകടബ  ആദബവഞസബ

കകേഞളനബയബല്  ഇന്റെരഫനറ്റക്ക്  കേണകബവബറ്റബ  സഞധദമഞകകേയുഞ്ചാം  ഫചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

വയനഞടക്ക് സസ്വകദശബയഞയ ആദബവഞസബ യുവഞവക്ക് വബശസ്വനഞഥന ജസ്പീവഫനഞടുകബയ
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സഞ്ചാംഭവത്തബല്  ഫസഷദല്  ടസ്പീഞ്ചാം  രൂപസ്പീകേരബച്ചക്ക്  കേഞരദക്ഷമമഞയ  രസ്പീതബയബല്

കകേസകനസ്വഷണഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞകനതബനക്ക്  കകേഞഴബകകഞടക്ക്  സബറ്റബ  കപഞലെസ്പീസക്ക്

കമധഞവബകഞ്ചാം സ്ഥബതബ വബവരങ്ങള് യഥഞസമയഞ്ചാം വബലെയബരുത്തുനതബനക്ക് ജബലഞ

കേളകരകഞ്ചാം  നബരകദ്ദേശഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  ശഞസസ്പീയ  ഫതളബവകേളുഫട

അടബസ്ഥഞനത്തബല്  കുറ്റവഞളബകേള്കക്ക്  അരഹമഞയ  ശബക്ഷ  ഉറപ്പെഞകഫമനഞ്ചാം

വകുപ്പുമനബയുഫട ദുരബതഞശസ്വഞസനബധബയബൽനബനഞ്ചാം കുടുഞ്ചാംബത്തബനക്ക് രണ്ടെക്ക് ലെക്ഷഞ്ചാം

രൂപ  അനുവദബകനതബനക്ക്  ഉത്തരവക്ക്  പുറഫപ്പെടുവബച്ചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  പടബകേജഞതബ-

പടബകേവരഗ  അതബക്രമഞ്ചാം  തടയല്  നബയമത്തബഫന്റെ  പരബധബയബല്

വരബകേയഞഫണങബല്  ആശബതനക്ക്  സരകഞര  സരവസ്പീസബല്  കജഞലെബയുഞ്ചാം

നബയമ/സഞമ്പത്തബകേ സഹഞയവഞ്ചാം നല്കുഫമനഞ്ചാം  വദക്തമഞകബ.  അടപ്പെഞടബ മധ

ഫകേഞലെകകസബല്  കുടുഞ്ചാംബത്തബഫന്റെ  തഞല്പ്പെരദഞ്ചാം  കേണകബഫലെടുത്തക്ക്  ഫസഷദല്

പബബകേക്ക്  കപ്രഞസബകേക്യൂടഫറ  നബയമബച്ചതഞയുഞ്ചാം  ഇത്തരഞ്ചാം  കകേസുകേളബഫലെ

സഞക്ഷബകേള്കക്ക്  മതബയഞയ  സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം  നല്കേബ  കൂറുമഞറ്റഞ്ചാം

തടയുനതബനഞവശദമഞയ  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക്

മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച്ചു.
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37 (*212) നഗര കുടബഫവള്ള വബതരണ പദതബകേള്

ജലെവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  കറഞഷബ  അഗസബന)  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  കകേനഞവബഷ്കൃത പദതബയഞയ 'അമൃതക്ക്  2.0'-ഫന്റെ ഭഞഗമഞയബ ആറക്ക്

കകേഞരപ്പെകറഷനുകേളുഞ്ചാം  87  മുനബസബപ്പെഞലെബറ്റബകേളുമുള്ഫപ്പെഫട  സഞ്ചാംസ്ഥഞനഫത്ത  93

നഗരങ്ങളബഫലെ  കുടബഫവള്ള  വബതരണത്തബനഞയബ  3500  കകേഞടബ  രൂപ

അനുവദബച്ചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  84  അമൃതക്ക്-1  ഇതര  നഗരങ്ങള്കഞയബ  100  കകേഞടബ

രൂപയുഞ്ചാം  9 അമൃതക്ക്-1  ഇതര  നഗരങ്ങള്കഞയബ  636.16  കകേഞടബ  രൂപയുഞ്ചാം

കഫഞടബങക്ക് ഇനഫസന്റെസ്പീവക്ക് ഫെണ്ടെഞയബ അനുവദബച്ചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം സഭഫയ അറബയബച്ചു.

81  നഗരങ്ങളബകലെയ്ക്കുള്ള  കുടബഫവള്ള  പദതബകഞയബ  ടഞഫഞ-I ല്  സമരപ്പെബച്ച

1828.65 കകേഞടബ  രൂപയുഫട  ഫപ്രഞകപ്പെഞസലെബകന്മേല്  ആദദഘടഞ്ചാം  ഭരണഞനുമതബ

ലെഭദമഞകബയ  77  പദതബകേളുഫട  ഫടനഡര  നടപടബകേള്

പുകരഞഗമബച്ചുവരുനതഞയുഞ്ചാം  ടഞഫഞ-II ല്  സമരപ്പെബച്ച  184.502  കകേഞടബ

രൂപയുഫട  ഫപ്രഞകപ്പെഞസല് കകേനതലെ അഫപകക്ക്  കേമ്മേബറ്റബ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചതഞയുഞ്ചാം

പ്രവൃത്തബകേള് സമയബനബതമഞയബ പൂരത്തബയഞകഫമനഞ്ചാം മനബ വദക്തമഞകബ.

കേബഫ്ബബ  സഹഞയകത്തഞഫട  4498.97  കകേഞടബ  രൂപയുഫട  72  കുടബഫവളള

പദതബകേള്കള്ള  അനുമതബയുഞ്ചാം  അഞക്ക്  കുടബഫവള്ള  പദതബകേളുഫട

രണ്ടെഞഞ്ചാംഘടത്തബനഞയബ  521.2  കകേഞടബ  രൂപയുഫട  ഭരണഞനുമതബയുഞ്ചാം
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നല്കേബയബട്ടുണ്ടെക്ക്. 441.51 കകേഞടബ രൂപയുഫട 17 കുടബഫവള്ള പദതബകേളുഞ്ചാം 123.01

കകേഞടബ  രൂപയുഫട  44  പപപ്പുകേള്  മഞറ്റബ  സ്ഥഞപബകന  പ്രവൃത്തബകേളുഞ്ചാം

പൂരത്തബകേരബച്ചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം നബലെവബലുള്ള കേബഫെക്ക് ബബ പദതബകേള്  2024  മഞരച്ചക്ക്

മഞസകത്തഞഫട  പൂരത്തസ്പീകേരബകഫമനഞ്ചാം  ശുദജലെവബതരണ

പദതബകേള്കഞവശദമഞയ  സ്ഥലെകമഫറ്റടുകല്  സമയബനബതമഞയബ

പൂരത്തസ്പീകേരബകനതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  നഗരകമഖലെയബല്

സമ്പൂരണ്ണ  കുടബഫവള്ള  വബതരണഞ്ചാം  സഞധദമഞകനതക്ക്  സഞ്ചാംബനബച്ചക്ക്

പരബകശഞധബകഫമനഞ്ചാം  കുടബഫവള്ള  വബതരണത്തബനക്ക്  സഞധബകഞത്ത

പ്രകദശങ്ങളബല്  ഭൂജലെവകുപ്പെബഫന്റെ  സഹഞയകത്തഞഫട  വബതരണഞ്ചാം

സഞധദമഞകഫമനഞ്ചാം  പ്രവൃത്തബകയഫറ്റടുത്തകശഷഞ്ചാം  പൂരത്തസ്പീകേരബകഞന

തയഞറഞകേഞത്ത  കേരഞറുകേഞഫര  ഫടരമബകനറ്റക്ക്  ഫചയക്ക്  പകേരഞ്ചാം

സഞ്ചാംവബധഞനഫമഞരുകഞന  കേഴബയുകമഞഫയനക്ക്  പരബകശഞധബകനതഞഫണനഞ്ചാം

വദക്തമഞകബ.  ഭൂമബകടബയബലുള്ള  ഫഫപപ്പെബലൂഫടയുള്ള  ജലെകചഞരച്ച

കേഫണ്ടെത്തുനതബനക്ക്  ആധനബകേ  സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങള്  ലെഭദമഞകബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

ഫകേഞച്ചബയബഫലെ  കുടബഫവള്ള  ക്ഷഞമഞ്ചാം  പരബഹരബകനതബനഞവശദമഞയ  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  അരുവബകര  ജലെശുദസ്പീകേരണശഞലെയുഫട

സഞ്ചാംഭരണകശഷബ  വരദബപ്പെബകല്,  പുനലൂര  നബകയഞജകേമണ്ഡലെത്തബല്



6

ജലെശുദസ്പീകേരണശഞലെയുഞ്ചാം ഓവരഫഹഡക്ക് വഞടര ടഞങഞ്ചാം സ്ഥഞപബകല് എനബവ

സഞ്ചാംബനബച്ചക്ക് പരബകശഞധബകനതഞഫണനഞ്ചാം ആലുവയബൽ  190  എഞ്ചാം.എൽ.ഡബ

ജലെശുദസ്പീകേരണശഞലെ നബർമ്മേബകനതബനുള്ള ശമഞ്ചാം നടത്തബ വരുനഫണ്ടെനഞ്ചാം

ഫനയഞരഡഞഞ്ചാം-പബ.ടബ.പബ.  കുടബഫവള്ള  പദതബകക്ക്  ഭരണഞനുമതബ

ലെഭബച്ചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച്ചു.

38 (*213) മതദഫഫെഡബഫന്റെ വഞയഞ പദതബകേള്

മതദബനനഞ്ചാം, സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം, യുവജനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. സജബ

ഫചറബയഞന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  മതദഫത്തഞഴബലെഞളബകേള്കഞയബ

മതദഫഫെഡക്ക്  പമകക്രഞ  ഫെബനഞനസക്ക്,  മതദവബപണന  വനബതകേള്കള്ള

പലെബശരഹബത വഞയ, കലെഞണ് ഡബസ്ട്രസക്ക് റബലെസ്പീഫെക്ക് സസ്പീഞ്ചാം തുടങ്ങബയ പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബച്ചക്ക്  നടപ്പെഞകബയബട്ടുഫണ്ടെനക്ക്  സഭഫയ  അറബയബച്ചു.

മതദഫത്തഞഴബലെഞളബകേളുഫട  വരുമഞന  വർദനവഞ്ചാം  സഞമൂഹദ  ഉനമനവഞ്ചാം

സുരക്ഷയുഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞകനതബനക്ക്  സമ്പഞദദ  സമഞശസ്വഞസഞ്ചാം,  പുനരധബവഞസഞ്ചാം,

വബദദഞഭദഞസ  സഹഞയഞ്ചാം,  ഇനഷസ്വറനസക്ക്,  കേടല്  സുരക്ഷ,  'സമുദ'  ബസക്ക്

സരവസ്പീസക്ക്  തുടങ്ങബയ  വബവബധ  പദതബകേള് ഫെബഷറസ്പീസക്ക്  വകുപ്പുഞ്ചാം  അനുബന

സ്ഥഞപനങ്ങളുഞ്ചാം  കചരനക്ക്  നടപ്പെഞകബവരുനണ്ടെക്ക്.  പരമ്പരഞഗത

മതദഫത്തഞഴബലെഞളബകേഫള  ആഴകടല്  യനവല്കൃത  മതദബനനത്തബനക്ക്



7

പ്രഞപ്തരഞകനതബനഞയബ  10  ആഴകടല് മതദബനന കബഞട്ടുകേള് നല്കുന

പദതബകക്ക് ഭരണഞനുമതബ നല്കേബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം കദശസ്പീയ സഹകേരണ വബകേസന

കകേഞരപ്പെകറഷന,  കദശസ്പീയ  പബനഞക  വബഭഞഗ  ധനകേഞരദ  വബകേസന

കകേഞരപ്പെകറഷന/കദശസ്പീയ  നക്യൂനപക്ഷ  വബകേസന  ധനകേഞരദ  കകേഞരപ്പെകറഷന

എനബവയുഫട  ധനസഹഞയകത്തഞഫട  മതദബനന  ഉപകേരണങ്ങള്

വഞങ്ങുനതബനക്ക്  മതദഫഫെഡക്ക്  പലെബശരഹബത  വഞയ  അനുവദബകനഫണ്ടെനഞ്ചാം

വദക്തമഞകബ.  പ്രഞഥമബകേ മതദഫത്തഞഴബലെഞളബ  വബകേസന കക്ഷമ സഹകേരണ

സഞ്ചാംഘങ്ങള് നടപ്പെബലെഞകന തസ്പീരകദശ കലെലെ സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം, നഞടന വള്ളങ്ങളുഫട

യനവത്കേരണഞ്ചാം,  വലെകേള്കള്ള സബ്സബഡബ,  കേബസഞന ഫക്രഡബറ്റക്ക് കേഞരഡക്ക്,

മതദബനന ഉപകേരണ സുരക്ഷഞ പദതബ,  ബ്ലൂ ഫറവലെക്യൂഷന/പ്രധഞന മനബ

മതദസമ്പദഞ  കയഞജന പദതബ,  വഞയകേളബകന്മേല് ഒറ്റത്തവണ തസ്പീരപ്പെഞകല്

തുടങ്ങബയവ  മതദഫഫെഡക്ക്  മുകഖന  നടപ്പെഞകബവരുനണ്ടെക്ക്.  സമുദ  ബസക്ക്

സരവസ്പീസക്ക്  മറ്റക്ക്  ജബലകേളബകലെയക്ക്  വദഞപബപ്പെബകനതബഫനകറബച്ചക്ക്

ആകലെഞചബകനതഞഫണനഞ്ചാം  ഹഞരബര  മഞകനജക്ക് ഫമന്റെക്ക്  കേമ്മേബറ്റബകേള്

പുന:സ്ഥഞപബച്ചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  മതദഫഫെഡക്ക്  നല്കുന  പലെബശരഹബത

വഞയയബകന്മേല്  നബരബനബത  കുടബശബകേ  പബരബവക്ക്  നടത്തുനബഫലനഞ്ചാം

ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച്ചു.  
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39(*214) പരമ്പരഞഗത കേലെകേളുഫട സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം

മതദബനനഞ്ചാം,  സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം,  യുവജനകേഞരദ  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,  പഞരമ്പരദകേലെകേള്  സഞ്ചാംരക്ഷബകനതബനുഞ്ചാം

കപ്രഞതഞഹബപ്പെബകനതബനുമഞയബ  കകേരള  കഫെഞകേക്ക് കലെഞര  അകഞദമബ,  കകേരള

ലെളബതകേലെഞ  അകഞദമബ,  മഹഞകേവബ  കമഞയസ്പീനകുടബ  പവദദര  മഞപ്പെബളകേലെഞ

അകഞദമബ, വഞസ്തുവബദദഞ ഗുരുകുലെഞ്ചാം എനബവയുഫട സഹകേരണകത്തഞഫട വബവബധ

പദതബകേള്  നടപ്പെബലെഞകനഫണ്ടെനഞ്ചാം  പപതൃകേപഠന  കകേനത്തബഫന്റെ

ആഭബമുഖദത്തബല് ഫസമബനഞറുകേളുഞ്ചാം  ശബല്പശഞലെകേളുഞ്ചാം സഞ്ചാംഘടബപ്പെബകനഫണ്ടെനഞ്ചാം

സഭഫയ  അറബയബച്ചു.  ഗ്രഞമസ്പീണ  കേലെഞകേഞരന്മേഞരുകടയുഞ്ചാം  കേരകേകൗശലെ

വബദഗ്ദ്ധരുഫടയുഞ്ചാം  പനപുണദഞ്ചാം  ശക്തബഫപ്പെടുത്തുകേ,  ഇടനബലെകഞരുഫട  ചൂഷണഞ്ചാം

ഒഴബവഞകകേ,  കേലെഞകേഞരനമഞരുഫട  ഉപജസ്പീവന  സുസ്ഥബരത  ഉറപ്പെഞകകേ,

കകേരളത്തബഫന്റെ  ഗ്രഞമസ്പീണ  കേലെഞ  കേരകേകൗശലെ  പപതൃകേഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷബകകേ

തുടങ്ങബയ ലെക്ഷദപ്രഞപ്തബകഞയബ നടപ്പെബലെഞകന ഗ്രഞമസ്പീണ കേലെഞകകേനഞ്ചാം (Rural

Art  Hub)  പദതബയബനകേസ്പീഴബല്  പഞരമ്പരദ  കേലെകേള്

കപ്രഞതഞഹബപ്പെബച്ചുവരുനതഞയുഞ്ചാം  കകേരളത്തബഫന്റെ  തനതക്ക്  കേലെഞരൂപങ്ങളബല്

യുവകേലെഞകേഞരന്മേഞഫര  കപ്രഞതഞഹബപ്പെബകകേയുഞ്ചാം  പ്രഞകദശബകേ  തലെത്തബല്

കേലെഞരൂപങ്ങള്  പരബകപഞഷബപ്പെബകകേവഴബ  സഞഞ്ചാംസഞരബകേ  ഉനമനഞ്ചാം
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സഞധദമഞകനതബനുമഞയബ  "യുവകേലെഞകേഞരനമഞരകള്ള  വജ്രജൂബബലെബ

ഫഫെകലെഞഷബപ്പെക്ക്" പദതബ നടപ്പെഞകബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം വദക്തമഞകബ. കകേഞകളജക്ക്/സ്കൂള്

തലെത്തബഫലെ വബദദഞരതബകേളബല് നഞടനകേലെ അവകബഞധഞ്ചാം സൃഷബകനതബനുഞ്ചാം

കപ്രഞതഞഹബപ്പെബകനതബനുഞ്ചാം കഫെഞകേക്ക് കലെഞര ക്ലബ്ബുകേള് രൂപസ്പീകേരബകനതബനുള്ള

പ്രവരത്തനങ്ങള്  പുകരഞഗമബച്ചുവരുന.  കദശസ്പീയ-അന്തരകദശസ്പീയ  തലെങ്ങളബലുഞ്ചാം

ഗ്രഞമസ്പീണ  കമഖലെയബലുഞ്ചാം  പഞരമ്പരദ  കേലെഞപരബപഞടബകേള്

സഞ്ചാംഘടബപ്പെബകനഫണ്ടെനഞ്ചാം ഭഞവബ തലെമുറയ്ക്കുകവണ്ടെബ കകേരളസ്പീയ കേലെഞരൂപങ്ങള്

ചബതസ്പീകേരബച്ചക്ക്  കശഖരബച്ചുവയ്ക്കുന   ‘മഴമബഴബ’  -  മള്ടബ  മസ്പീഡബയ  ഫമഗഞ

സ്ട്രസ്പീമബഞ്ചാംഗക്ക് സഞഞ്ചാംസഞരബകേ വബനബമയ കകേനമഞയ ഭഞരതക്ക്  ഭവഫന്റെ കനതൃതസ്വത്തബല്

പുകരഞഗമബച്ചുവരുനതഞയുഞ്ചാം  പവവബധദമഞരന  സഞ്ചാംസഞരങ്ങള്,

മണ്മറഞ്ഞുകപഞകുന  കേലെഞരൂപങ്ങള്  എനബവ  സഞ്ചാംരക്ഷബകഞനുഞ്ചാം

പുതുതലെമുറയഞയബ ആരപകവക്ക് ഫചയഞനുഞ്ചാം ഇന്തദന ദസ്വസ്പീപുകേളബഫലെ പഞരമ്പരദ

കേലെഞവതരണങ്ങള്,  കകേരളത്തബഫലെ  കകേഞളനബകേളുഞ്ചാം   തസ്പീരപ്രകദശങ്ങളുഞ്ചാം

കകേനസ്പീകേരബച്ചുള്ള  കേലെഞവബഷ്കഞരങ്ങള്  എനബവ 'ഐലെന്റെക്ക്  ആനഡക്ക്  കകേഞളനബ

ഫഫെസക്ക്'  എന  കപരബല്  സഞ്ചാംഘടബപ്പെബകനതബനുള്ള  നടപടബകേള്

പുകരഞഗമബകനതഞയുഞ്ചാം  മനബ  അറബയബച്ചു.  പടബകേവരഗ  വബഭഞഗത്തബഫലെ

കേലെഞസമൂഹത്തബനക്ക്  ഉണരകവകേഞനുഞ്ചാം   കഗഞതകേലെകേളബഫലെ  ആയബരഞ്ചാം
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പ്രതബഭകേള്കക്ക്  മൂവഞയബരഞ്ചാം  രൂപ  വസ്പീതഞ്ചാം  പ്രതബഫെലെഞ്ചാം  നല്കേഞനുഞ്ചാം  5

ജബലകേളബലെഞയബ  സഞ്ചാംഘടബപ്പെബകന  'തളബരമബഴബ  കഗഞതകേലെഞയഞത'

ഫപഞതുജനങ്ങള്കക്ക്  കനരബട്ടുഞ്ചാം  ഓണ്പലെനവഴബയുഞ്ചാം  ആസസ്വദബകഞനുഞ്ചാം

സഞധബകനതഞണക്ക്.  അവശ  കേലെഞകേഞരൻമഞഫര  സഞ്ചാംരക്ഷബകഞന  ഫപനഷന,

അടബയന്തര  ചബകേബതഞ  സഹഞയഞ്ചാം  തുടങ്ങബയ  വബവബധ  പദതബകേള്

നടപ്പെബലെഞകനഫണ്ടെനഞ്ചാം  അശരണരഞയ  കേലെഞകേഞരനമഞഫര

സഞ്ചാംരക്ഷബകനതബനക്ക്  ഒരു  പദതബ  ആവബഷ്കരബച്ചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം

പടബകേജഞതബ-പടബകേവരഗ  വബഭഞഗത്തബല്ഫപ്പെട  സഞ്ചാംവബധഞയകേഫരയുഞ്ചാം  വനബത

സഞ്ചാംവബധഞയകേഫരയുഞ്ചാം കപ്രഞതഞഹബപ്പെബകനതബഫന്റെ ഭഞഗമഞയബ  ഒരു സബനബമയക്ക്

1.5  കകേഞടബ  രൂപ  നബരകബല്  സഹഞയഞ്ചാം  നല്കേബ  6  സബനബമകേള്

നബരമ്മേബകനതബനക്ക് തസ്പീരുമഞനബച്ചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ

മനബ അറബയബച്ചു. 

40 (*215) കകേന സരകഞരബഫന്റെ കേടല് മതദബനന കേരടക്ക് നബയമഞ്ചാം

മതദബനനഞ്ചാം, സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം,  യുവജനകേഞരദ  വകുപ്പുമനബ  നല്കേബയ

മറുപടബയബല്, കേടല് മതദബനന കേരടക്ക് നബയമഞ്ചാം പരമ്പരഞഗത മതദബനന

കമഖലെയബല്  ആശങ  സൃഷബച്ചബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞനഫത്ത  പ്രതബകൂലെമഞയബ

ബഞധബകന വദവസ്ഥകേള് ഒഴബവഞകനതക്ക് സഞ്ചാംബനബച്ചക്ക് കകേന സരകഞരബല്
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സമരപ്പെബച്ച  നബരകദ്ദേശങ്ങളബല്  ഭൂരബഭഞഗവഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചതഞയുഞ്ചാം  ബബലബഫന്റെ

ഡഞഫബഞ്ചാംഗക്ക്  കേമ്മേബറ്റബയബല്  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  പ്രതബനബധബയഞയബ  റബട:  ഫെബഷറസ്പീസക്ക്

അഡസ്പീഷണല്  ഡയറകഫറ  ഉള്ഫപ്പെടുത്തബയബട്ടുഫണ്ടെനഞ്ചാം  സഭഫയ  അറബയബച്ചു.

ആഴകടല്  മതദബനനത്തബനുളള  അവകേഞശഞ്ചാം  പരമ്പരഞഗത

മതദഫത്തഞഴബലെഞളബകേള്കഞ്ചാം  മതദഫത്തഞഴബലെഞളബ  സഹകേരണ

സഞ്ചാംഘങ്ങള്കമഞയബ  നബജഫപ്പെടുത്തണഫമനഞ്ചാം  സഞ്ചാംഘങ്ങഫള  അതബനഞയബ

പ്രഞപ്തമഞകണഫമനമുള്ള  നബർകദ്ദേശഞ്ചാം  കകേന  സരകഞരബല്  സമർപ്പെബച്ചബട്ടുണ്ടെക്ക്.

പരമ്പരഞഗത  മതദഫത്തഞഴബലെഞളബകേഫള  സുരക്ഷബത  യനവല്കൃത

മതദബനന രസ്പീതബയബകലെകക്ക് പരബവരത്തനഞ്ചാം ഫചയ്യുകേഫയന ലെക്ഷദകത്തഞഫട

10 ആഴകടല് മതദബനന കബഞട്ടുകേള് നല്കുന പദതബകക്ക് ഭരണഞനുമതബ

ലെഭദമഞകകേയുഞ്ചാം  ഫതരഫഞ്ഞെടുകഫപ്പെട  30  മതദഫത്തഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്

ഫസനടല് ഇനസബറ്റക്യൂടക്ക്  ഓഫെക്ക്  ഫെബഷറസ്പീസക്ക്  ഫടകകഞളജബയുഫട  കനതൃതസ്വത്തബല്

പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം  നല്കുകേയുഞ്ചാം  ഫചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  മതദകമഖലെയബല്  വനനബകക്ഷപഞ്ചാം

നടത്തബയതബഫന്റെ  ഫെലെമഞയബ  മകതദഞല്പ്പെഞദനഞ്ചാം  വരദബപ്പെബകഞന

സഞധബച്ചബട്ടുഫണ്ടെനക്ക്  ഉപകചഞദദത്തബനക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച്ചു.


