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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 

2023   ഫഫെബ്രുവരബ   1,   ബുധന

നബയമസഭ  രഞവബഫലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനഫപ്പെട  സസ്പീകര

ശസ്പീ. എ. എന. ഷഞ്ചാംസസ്പീറബഫന്റെ അദദ്ധ്യക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചേരന.

I. ചേരകമഞപചേഞരഞ്ചാം

പണഞറതക്ക് കുഞബമുഹമ്മേദബഫന്റെ നബരദ്ധ്യഞണഞ്ചാം

മുന  നബയമസഭഞഞ്ചാംഗമഞയ  പണഞറതക്ക്  കുഞബമുഹമ്മേദബഫന്റെ  നബരദ്ധ്യഞണഞ്ചാം

സഞ്ചാംബനബചക്ക്  ബഹുമഞനഫപ്പെട  സസ്പീകര  റഫെറനസക്ക്  നടത്തുകേയഞ്ചാം

പകരതകനഞടുള്ള  ആദരസൂചേകേമഞയബ  സഭഞഞ്ചാംഗങ്ങള്  അല്പസമയഞ്ചാം

എഴുകന്നേറ്റുനബന്നേക്ക് മമൗനഞ്ചാം ആചേരബക്കുകേയഞ്ചാം ഫചേയ. 

II. ഫചേയരമഞനമഞരുഫട പഞനല്

സരവ്വശസ്പീ ഫകേ.  ബഞബു  (ഫനനഞറ),  ഇ.  ടബ.  ടടസണ് മഞസ്റ്റര,  നജസ്പീബക്ക്

കേഞന്തപുരഞ്ചാം എന്നേസ്പീ അഞ്ചാംഗങ്ങഫള പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭയഫട എടഞഞ്ചാം
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സകമ്മേളനകേഞലെഫത ഫചേയരമഞനമഞരുഫട പഞനലെബകലെയക്ക് നഞമനബരകദ്ദേശഞ്ചാം ഫചേയ.

III. പ്രസഞവന

ഗവരണറുഫട പ്രസഞ്ചാംഗതബഫലെ തബരുതക്ക്

മുഖദ്ധ്യമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വബജയന):  പതബനഞഞഞ്ചാം  കകേരള

നബയമസഭയഫട  എടഞഞ്ചാം  സകമ്മേളനതബല്  2023  ജനുവരബ  23-ാം  തസ്പീയതബ

ബഹുമഞനഫപ്പെട ഗവരണര നടതബയ പ്രസഞ്ചാംഗതബഫലെ  52-ാം ഖണബകേയബല്

'An  amount  of  Rs.  22,266.96  Crores  has  been  provided  as

wages'എന്നേതക്ക്  'An amount of Rs. 2,266.96 Crores has been provided

as wages' എന്നേക്ക് തബരുതബ വഞയബകകണ്ടതഞണക്ക്.

IV. അറബയബപ്പെക്ക്

നബയമസഭഞഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്ക് ഇ  -  സബകഗ്നേചര ഏരഫപ്പെടുതല്

ഇനമുതല്  നബയമസഭഞഞ്ചാംഗങ്ങളുഫട  സബകഗ്നേചര  പൂരണ്ണമഞയഞ്ചാം

E-signature-കലെയക്ക് മഞറബയബരബക്കുകേയഞഫണനഞ്ചാം ഏഫതങബലഞ്ചാം സഭഞഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്ക്

എഫന്തങബലഞ്ചാം  ബുദബമുട്ടുഫണ്ടങബല്  നബയമസഭഞ  ജസ്പീവനകഞരുഫട  സഹഞയഞ്ചാം

കതടഞവുന്നേതഞഫണനഞ്ചാം ബഹു. സസ്പീകര അറബയബച.
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V. അടബയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം

വനദ്ധ്യമൃഗങ്ങളുഫട ആക്രമണഞ്ചാം

മബ  .    സസ്പീകര:  സഞ്ചാംസഞനതബഫന്റെ  വബവബധ  പ്രകദശങ്ങളബല്

വനദ്ധ്യമൃഗങ്ങളുഫട ആക്രമണഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം മനുഷദ്ധ്യജസ്പീവനുകേള് നഷ്ടഫപ്പെടുകേയഞ്ചാം കൃഷബയഞ്ചാം

സമ്പത്തുഞ്ചാം  നശബക്കുകേയഞ്ചാം  ഫചേയ്യുന്നേ  സഞഹചേരദ്ധ്യതബല്  ജനങ്ങളുഫട  ജസ്പീവനുഞ്ചാം

സസ്വതബനുഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം  നല്കേഞന  സരകഞര  പരഞജയഫപ്പെട  സഞഹചേരദ്ധ്യഞ്ചാം

സഭഞനടപടബകേള് നബരതബവചക്ക്  ചേരച ഫചേയ്യണഫമന്നേഞവശദ്ധ്യഫപ്പെടക്ക്   സരവ്വശസ്പീ

സണ്ണബ കജഞസഫെക്ക്,  പബ. ഫകേ. ബഷസ്പീര, കമഞനസക്ക് കജഞസഫെക്ക്, അനൂപക്ക് കജകബക്ക്,

മഞണബ  സബ.  കേഞപ്പെന,  ശസ്പീമതബ  ഫകേ.  ഫകേ.  രമ  എന്നേസ്പീ  അഞ്ചാംഗങ്ങള് റൂള്  50

അനുസരബചക്ക് കനഞടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്.

വനഞ്ചാം-വനദ്ധ്യജസ്പീവബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    ഫകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന):

വനദ്ധ്യമൃഗങ്ങളുഫട  ആക്രമണഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  മനുഷദ്ധ്യജസ്പീവനുഞ്ചാം  കൃഷബക്കുഞ്ചാം

നഞശനഷ്ടമുണ്ടഞകുന്നേതക്ക്  പരബഹരബക്കുന്നേതബനക്ക്  ഗവണ്ഫമന്റെക്ക്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നേ

നടപടബകേള്  വബലെയബരുതഞഫത   ഇകഞരദ്ധ്യതബല്  ഗവണ്ഫമന്റെക്ക്  പൂരണ്ണമഞയബ

പരഞജയഫപ്പെട്ടു  എന്നേ  നബഗമനതബകലെയ്ഫകത്തുന്നേതക്ക്  ശരബയല.  നഞഷണല്

ടവല്ഡക്ക്  ടലെഫെക്ക്  കബഞരഡഞ്ചാം  കകേന്ദ്ര  വനദ്ധ്യജസ്പീവബ  സഞ്ചാംരക്ഷണ  നബയമവുഞ്ചാം

അനുശഞസബക്കുന്നേ  രസ്പീതബയബല്  മഞത്രകമ  വനഞ്ചാം  വകുപ്പെബനക്ക്  നടപടബകേള്
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സസ്വസ്പീകേരബകഞന  സഞധബക്കുകേയള.  ജഞഗ്രതകയഞടുകൂടബയ  പ്രവരതനങ്ങളഞണക്ക്

വനഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക്  നടതബഫകഞണ്ടബരബക്കുന്നേതക്ക്.  പരബമബതബക്കുള്ളബല് നബനഫകേഞണ്ടക്ക്

വനഞ്ചാം  വകുപ്പെബഫലെ  ജസ്പീവനകഞര  രഞപ്പെകേലെബലഞഫത  ആതഞരത്ഥമഞയബ

പ്രവരതബചതബഫന അഭബനനബക്കുന്നേതബനുപകേരഞ്ചാം  അവരുഫട ആതവസ്പീരദ്ധ്യഫത

തകേരക്കുന്നേ  നടപടബയഞണക്ക്  പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നേതക്ക്.  ശഞസസ്പീയ

പഠനങ്ങളുഫട  അടബസഞനതബല്  ശഞശസ്വതപരബഹഞരഞ്ചാം

കേഫണ്ടതബയതബനുകശഷഞ്ചാം ഈ വബഷയഞ്ചാം ചേരച ഫചേയ്യുന്നേതഞണക്ക് ഉചേബതഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    സണ്ണബ  കജഞസഫെക്ക്:  സഞ്ചാംസഞനതബഫന്റെ  വബവബധ  പ്രകദശങ്ങളബല്

വനദ്ധ്യമൃഗങ്ങളുഫട  ആക്രമണഞ്ചാം  അനബയനബതമഞയബ  വരദബചബരബക്കുകേയഞണക്ക്.

പഞലെകഞടക്ക്,  വയനഞടക്ക്,  ഇടുകബ,  തൃശ്ശൂര ജബലകേളബഫലെ വബവബധ  പ്രകദശങ്ങളബല്

വനദ്ധ്യജസ്പീവബകേളുഫട   ആക്രമണഭസ്പീതബമൂലെഞ്ചാം   ജനങ്ങള്കക്ക്  പുറതബറങ്ങഞന

കേഴബയഞത  സഞഹചേരദ്ധ്യമഞണുള്ളതക്ക്.  ഇവയഫട   ആക്രമണതബല്  നബരവധബ

മനുഷദ്ധ്യജസ്പീവനുകേളുഞ്ചാം  കൃഷബയള്ഫപ്പെഫടയള്ള  ജസ്പീവകനഞപഞധബകേളുഞ്ചാം  നഷ്ടഫപ്പെടുന്നേ

സഞ്ചാംഭവങ്ങള് വദ്ധ്യഞപകേമഞയബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  വനദ്ധ്യമൃഗങ്ങളുഫട ആക്രമണതബല്

പരബകകല്ക്കുന്നേവരക്കുഞ്ചാം  കൃഷബനഞശതബനുഞ്ചാം  യഥഞസമയഞ്ചാം  നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം

നല്കേണഞ്ചാം.  ആറളഞ്ചാം  ഫെഞമബഫലെ   ആദബവഞസബകേളുഫട  സഞ്ചാംരക്ഷണതബനഞയബ

അനുവദബച  22  കകേഞടബ  രൂപയഫട  പദതബ  ആരഞ്ചാംഭബകഞന  കേഴബയഞതതഞ്ചാം
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വനദ്ധ്യമൃഗഞക്രമണതബല്നബനഞ്ചാം ജനങ്ങളുഫട ജസ്പീവനുഞ്ചാം സസ്വതബനുഞ്ചാം സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം

നല്കേഞന  സഞധബകഞതതഞ്ചാം  സരകഞരബഫന്റെ  നബഷബയതസ്വഞ്ചാം

വദ്ധ്യക്തമഞക്കുന്നേതഞണക്ക്. കേഞടഞന, കേടുവ, പന്നേബ ഉള്ഫപ്പെഫടയള്ള  വനദ്ധ്യമൃഗങ്ങളുഫട

ആക്രമണഞ്ചാം  ക്രമഞതസ്പീതമഞയബ  വരദബചതമൂലെഞ്ചാം  ഉളവഞയബട്ടുള്ള  ഗുരുതരമഞയ

സബതബവബകശഷഞ്ചാം സഭഞനടപടബകേള് നബരതബവചക്ക് ചേരച ഫചേയ്യണഞ്ചാം.

VI. അറബയബപ്പെക്ക്

ജരമന  -  ഇന്തദ്ധ്യന പഞരലെഫമന്റെറബ ഗ്രൂപ്പെബഫന്റെ സഭഞസനരശനഞ്ചാം

മബ  .    സസ്പീകര:  കകേരള  നബയമസഭയഫട  നടപടബക്രമങ്ങള്

വസ്പീക്ഷബക്കുന്നേതബനഞയബ  ഡബ.വബ.  ഗദ്ധ്യഞലെറബയബല്  എതബയബട്ടുള്ള

ജരമ്മേന-ഇന്തദ്ധ്യന  പഞരലെഫമന്റെറബ   ഫഡലെബകഗഷഫന  സഭയബകലെയക്ക്  സസ്വഞഗതഞ്ചാം

ഫചേയ്യുന.  സഭ സനരശബക്കുന്നേതബനക്ക് സമയഞ്ചാം കേഫണ്ടതബയ ഫഡലെബകഗറക്ക്സബനക്ക്

നനബ കരഖഫപ്പെടുത്തുന.

  അടബയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം - തടരച

വനഞ്ചാം-വനദ്ധ്യജസ്പീവബ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    ഫകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന):  വനദ്ധ്യജസ്പീവബ

ആക്രമണഞ്ചാംമൂലെമുണ്ടഞകുന്നേ  പ്രശ്നങ്ങഫള  ലെഘൂകേരബചക്ക്  കേഞണഞന   ശമബചബടബല.

വനദ്ധ്യജസ്പീവബ  ആക്രമണഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബചക്ക്   പഠനഞ്ചാം  നടതഞന  സരകഞര

തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  ജനവഞസ  കകേന്ദ്രങ്ങളബലെബറങ്ങുന്നേ  കേടുവകേഫള
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പറമ്പബക്കുളഞ്ചാം,  ഫപരബയഞര  എന്നേസ്പീ  ഫഫടഗര  റബസരവ്വുകേളബകലെയക്ക്  മഞറഞനുഞ്ചാം

വയനഞടക്ക്  ജബലയബല്  ഫഫടഗര  ഫസനസസഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനഫതഞടഞഫകേ

ആനകേളുഫട  ഫസനസസഞ്ചാം  എടുക്കുന്നേതബനക്ക്  തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  ആനകേഫള

പുനരധബവസബപ്പെബക്കുന്നേതബനുള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നേതഞണക്ക്.   ഫസഷദ്ധ്യല്

ആര.ആര.ടബ.-കേളുഫട  എണ്ണഞ്ചാം  വരദബപ്പെബചക്ക്  വനദ്ധ്യമൃഗശലെദ്ധ്യഞ്ചാം  രൂക്ഷമഞയ

സലെങ്ങളബല്  വബനദ്ധ്യസബക്കുന്നേതബനക്ക്  തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണ്ടക്ക്.

വനദ്ധ്യമൃഗശലെദ്ധ്യതബനബടയഞക്കുന്നേ  സഞഹചേരദ്ധ്യങ്ങളുഞ്ചാം  പരബഹഞരമഞരഗ്ഗങ്ങളുഞ്ചാം

സഞ്ചാംബനബചക്ക് വബദഗ്ദ്ധ സഞ്ചാംഘഞ്ചാം സമരപ്പെബക്കുന്നേ റബകപ്പെഞരടബകനല് ചേരച നടതബ

ഉചേബതമഞയ പ്രവരതനങ്ങളുമഞയബ മുകന്നേഞട്ടുകപഞകേഞവുന്നേതഞണക്ക്.  സരകഞരബഫന്റെ

ഫെലെപ്രദമഞയ  ഇടഫപടലെബലൂഫട  കേഞട്ടുപന്നേബകേളുഫട  ആക്രമണഞ്ചാം

നബയനണവബകധയമഞകഞന  സഞധബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ

വദ്ധ്യതദ്ധ്യഞസമബലഞഫത  നദ്ധ്യഞയമഞയ  അഭബപ്രഞയങ്ങള്  ഇകഞരദ്ധ്യതബല്

സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നേതബനക്ക്  ഗവണ്ഫമന്റെക്ക്  തയ്യഞറഞണക്ക്.  ഇമൗ  വബഷയഞ്ചാം

സഭഞനടപടബകേള് നബരതബവചക്ക് ചേരച ഫചേകയ്യണ്ടതബല.

(അടബയന്തരപ്രകമയഞവതരണതബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച)

(ഗവണ്ഫമന്റെക്ക്  നബലെപഞടബല്  പ്രതബകഷധബചക്ക്  സരവ്വശസ്പീ  വബ.  ഡബ.

സതസ്പീശന,  ഫകേ.  പബ.  എ.  മജസ്പീദക്ക്,  കമഞനസക്ക്  കജഞസഫെക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്
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എന്നേസ്പീ  പ്രതബപക്ഷ  കേക്ഷബകനതഞകള്  പ്രസഞവന  നടതബയകശഷഞ്ചാം

അവരവരുഫട പഞരടബ അഞ്ചാംഗങ്ങകളഞഫടഞപ്പെഞ്ചാം സഭയബല്നബന്നേക്ക് പുറത്തുകപഞകുകേയഞ്ചാം

അല്പ്പെസമയതബനുകശഷഞ്ചാം തബരബചവരബകേയഞ്ചാം ഫചേയ.)

VII. ശദക്ഷണബകല്

(1) പരബസബതബകലെഞലെ കമഖലെയമഞയബ ബനഫപ്പെട സപ്രസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബ വബധബ

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    എഞ്ചാം  .    മണബ:  വനദ്ധ്യമൃഗസകങതങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം

കദശസ്പീയപഞരക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാം  ചുറ്റുമുള്ള  ഒരു  കേബകലെഞമസ്പീറര  പരബധബഫയ

പരബസബതബകലെഞലെ  കമഖലെയഞയബ  പ്രഖദ്ധ്യഞപബകണഫമന്നേ  സപ്രസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബ

വബധബഫയത്തുടരന്നേക്ക്  സഞ്ചാംസഞനഫത ജനങ്ങള്കബടയബലണ്ടഞയബട്ടുള്ള ആശങ

ദൂരസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  ഇതസഞ്ചാംബനബചക്ക്  ഗവണ്ഫമന്റെക്ക്  നബലെപഞടക്ക്

വദ്ധ്യക്തമഞകബയബട്ടുഫണ്ടങബലഞ്ചാം  ഇതരതബഫലെഞരു  നബലെപഞടക്ക്  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതക്ക്

സഞ്ചാംസഞന  ഗവണ്ഫമന്റെഞഫണന്നേ  ഫതറബദഞരണ  ഒഴബവഞക്കുന്നേതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

വനഞ്ചാം-വനദ്ധ്യജസ്പീവബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    ഫകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന):

ജനവഞസകമഖലെ/കൃഷബയബടങ്ങള്/ഫതഞഴബല്കമഖലെ  എന്നേബവ  ഒഴബവഞകബ-

ഫകഞണ്ടുമഞത്രകമ  ബഫെരകസഞണ്  പ്രഖദ്ധ്യഞപബകഞന  പഞടുള  എനള്ളതഞണക്ക്

സഞ്ചാംസഞന  സരകഞരബഫന്റെ  നബലെപഞടക്ക്.  പരബസബതബകലെഞലെ  കമഖലെയമഞയബ
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ബനഫപ്പെട  സപ്രസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബ  വബധബ  കകേരള  സരകഞരബഫന്റെ  ഏഫതങബലഞ്ചാം

നടപടബയഫട  ഭഞഗമഞയബട്ടുണ്ടഞയതഫലന്നേ  വസ്തുത  മറചവയഞനുള്ള  ശമഞ്ചാം

സഞ്ചാംഘടബതമഞയബ  നടക്കുനണ്ടക്ക്.  കകേഞടതബ  വബധബ  മഞറബകബടഞനഞയബ

സപ്രസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബയബല്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ഫമന്റെക്ക്  ഫകേഞടുത  കമഞഡബഫെബകകഷന

ഹരജബയബല്  സഞ്ചാംസഞന  സരകഞര  കേക്ഷബ  കചേരുകേയഞ്ചാം  കകേഞടതബയബല്

വബചേഞരണ നടനഫകേഞണ്ടബരബക്കുകേയമഞണക്ക്;  അതബകനല്    ആശസ്വഞസകേരമഞയ

നബലെപഞടുണ്ടഞകുഫമന്നേഞണക്ക്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്നേതക്ക്.  നബലെവബല്

ജനങ്ങള്കബടയബലണ്ടഞയ  ആശങയകേറഞനഞവശദ്ധ്യമഞയ  നബയമഞനുസൃതമഞയ

നടപടബകേള് സരകഞര സസ്വസ്പീകേരബചവരബകേയഞണക്ക്.         

(2) ഭക്ഷദ്ധ്യശുചേബതസ്വവുഞ്ചാം വബഷരഹബത ആഹഞരവുഞ്ചാം ഉറപ്പെഞകല്

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര  രഞധഞകൃഷ്ണന:  ഭക്ഷദ്ധ്യസരക്ഷഞ  വകുപ്പെബഫന്റെ

ഫകേടുകേഞരദ്ധ്യസതയഞ്ചാം  പബടബപ്പുകകേടുഞ്ചാം  കേഞരണഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനതക്ക്  മരണങ്ങള്

വരദബചവരബകേയഞണക്ക്.  കകേഞടയതക്ക്  അല്ഫെഞഞ്ചാം  കേഴബചക്ക്  ഒരഞള്  മരണഫപ്പെട

വഞരത വന്നേതബനുകശഷമഞണക്ക് ഇമൗ രഞ്ചാംഗതക്ക് ഭക്ഷദ്ധ്യവകുപ്പുഞ്ചാം ആകരഞഗദ്ധ്യ വകുപ്പുഞ്ചാം

ഉണരന്നേക്ക്  പ്രവരതബകഞന  തടങ്ങബയതക്ക്.  ആറക്ക്  ലെക്ഷഞ്ചാം  സഞപനങ്ങളഞണക്ക്

കകേരളതബല്  ഭക്ഷദ്ധ്യവബതരണഞ്ചാം  നടത്തുന്നേതക്ക്.  ഇവയഫട  പ്രവരതനഞ്ചാം

സഞ്ചാംബനബചക്ക്  പരബകശഞധബകകണ്ടതക്ക്  ഭക്ഷദ്ധ്യ  സരക്ഷഞ  വകുപ്പെഞഫണങബലഞ്ചാം
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സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങളുഫട  അപരദ്ധ്യഞപ്തതമൂലെഞ്ചാം  കേഞരദ്ധ്യക്ഷമമഞയബ  മുകന്നേഞട്ടുകപഞകുന്നേബല.

ജബലഞ  കേളക്ടറുഞ്ചാം  ഫമഡബകല്  ഓഫെസ്പീസറുഞ്ചാം  ഭക്ഷദ്ധ്യ  സരക്ഷഞ  ഉകദദ്ധ്യഞഗസരുഞ്ചാം

കചേരന്നേ  ജബലഞ  കേമ്മേബറബകേള്  നടതബയബരുന്നേ  പരബകശഞധന  ഇകപ്പെഞള് ഭക്ഷദ്ധ്യ

സരക്ഷഞ വകുപ്പെക്ക്  മഞത്രഞ്ചാം ഫചേയ്യണഫമന്നേഞണക്ക് വദ്ധ്യവസ ഫചേയബരബക്കുന്നേതക്ക്.  24

മണബക്കൂറുഞ്ചാം പ്രവരതബകകണ്ട കേസ്വബകക്ക്  ഫറകസഞണ്സക്ക് സസ്വഞഡക്ക്  നബരജസ്പീവവുഞ്ചാം

ഫചേകക്ക്  കപഞസ്റ്റുകേളബഫലെ  പരബകശഞധനഞ  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  നഞമമഞത്രവുമഞണക്ക്.

എന.എ.ബബ.എല്.  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരമബലഞത  ടമകക്രഞബകയഞളജബകല്

ലെഞബബഫലെ  റബസല്ടക്ക്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  രജബസ്റ്റര  ഫചേയ  കകേസകേള്  കകേഞടതബയബല്

നബലെനബല്ക്കുന്നേബല.  24  മണബക്കൂറബനകേഞ്ചാം  സഞമ്പബളുകേളുഫട

ടമകക്രഞബകയഞളജബകല്  അനഞലെബസബസക്ക്  നടതണഫമന്നേ  നബയമവദ്ധ്യവസ

പഞലെബകഫപ്പെടുന്നേബല.   പരബകശഞധനഞഫെലെഞ്ചാം  ലെഭബക്കുന്നേതബലള്ള  കേഞലെതഞമസഞ്ചാം

കുറകഞര രക്ഷഫപ്പെടഞന ഇടയഞക്കുനണ്ടക്ക്.  ഇകഞരദ്ധ്യങ്ങളബല് അടബയന്തരമഞയബ

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനബത-ശബശുവബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജഞരജക്ക്): ഫപഞതജനഞകരഞഗദ്ധ്യ  സഞ്ചാംരക്ഷണതബനക്ക്  ഭക്ഷദ്ധ്യ  സരക്ഷ  ഏറവുഞ്ചാം

പ്രധഞനമഞഫണന്നേ  കേഞഴ്ചപ്പെഞടബഫന്റെ  അടബസഞനതബലെഞണക്ക്  ഭക്ഷദ്ധ്യ  സരക്ഷഞ

പ്രവരതനങ്ങള് ആസൂത്രണഞ്ചാം ഫചേയക്ക് നടപ്പെഞകബവരുന്നേതക്ക്.  ഇമൗ ഗവണ്ഫമന്റെക്ക്
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അധബകേഞരതബല്  വന്നേതബനുകശഷഞ്ചാം  140  എഫെക്ക്.എസക്ക്.ഒ.-മഞഫര

നബയമബക്കുകേയഞ്ചാം  2022  ഡബസഞ്ചാംബര  വഫര  55,684  പരബകശഞധനകേള്

നടത്തുകേയഞ്ചാം  ഫചേയബട്ടുണ്ടക്ക്.  ഷവരമ  തയ്യഞറഞക്കുന്നേതബനുള്ള  മഞനദണഞ്ചാം

ഏരഫപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം അതക്ക് കേരശനമഞയബ പഞലെബക്കുനഫവന്നേക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുകേയഞ്ചാം

ഫചേയ്യുനണ്ടക്ക്. സഞ്ചാംസഞനഫത മൂന്നേക്ക് അനലെറബകല് ലെഞബുകേള്കക്ക് ഇന്റെകഗ്രറഡക്ക്

അഫക്രഡബകറഷന  ലെഭബക്കുകേയഞ്ചാം  ടമകക്രഞ  ബകയഞളജബകല്  ലെഞബുകേള്കക്ക്

അഫക്രഡബകറഷന  ലെഭദ്ധ്യമഞകഞനുള്ള  പ്രവരതനങ്ങള്  പൂരതബയഞക്കുകേയഞ്ചാം

ഫചേയബട്ടുണ്ടക്ക്.  ഫഫെബ്രുവരബ  1  മുതല്  ഫപഞതബഞ്ഞുനല്കുന്നേ  ഭക്ഷണഞ്ചാം  എത്ര

സമയതബനുള്ളബല്  ഉപകയഞഗബകണഫമന്നേക്ക്  കരഖഫപ്പെടുതബ  നല്കേഞന

നബരകദ്ദേശബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  ഫഫെബ്രുവരബ 16 മുതല് കഹഞടല് ജസ്പീവനകഞരകക്ക് ഫഹല്തക്ക്

കേഞരഡക്ക്  നബരബനമഞകബയബട്ടുണ്ടക്ക്.   പഞഞയത്തുകേളുഫട സഹകേരണകതഞഫട

എലഞ ജസ്പീവനകഞരക്കുഞ്ചാം ഭക്ഷദ്ധ്യ സരക്ഷഞ പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം നല്കേഞനുഞ്ചാം ആകരഞഗദ്ധ്യ-

തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ വകുപ്പുകേള് സഞ്ചാംയക്തമഞയബ ഭക്ഷദ്ധ്യ സരക്ഷഞ പ്രവരതനഞ്ചാം

ആരഞ്ചാംഭബകഞനുഞ്ചാം തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  കേഞററബഞ്ചാംഗക്ക് സഞപനങ്ങളുള്ഫപ്പെഫട എലഞ

ഭക്ഷണശഞലെകേള്ക്കുഞ്ചാം  മഞനദണപ്രകേഞരമുള്ള  ടലെസനസക്ക്/രജബകസ്ട്രേഷന

നബരബനമഞക്കുകേയഞ്ചാം  എനകഫെഞഴക്ക്ഫമന്റെക്ക്  ആക്ടബവബറബ  ഓണ്ടലെനഞക്കുകേയഞ്ചാം

ഫചേയബട്ടുണ്ടക്ക്.  433 ഗ്രഞമപഞഞയത്തുകേളബല് സമ്പൂരണ്ണ ഭക്ഷദ്ധ്യ സരക്ഷഞ പദതബ
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നടപ്പെഞക്കുകേയഞ്ചാം  ഇരുപതക്ക്  ആരഞധനഞലെയങ്ങളബല്  Blissful  Hygienic

Offering  to  God  (BHOG)  ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയഞ്ചാം  ഫചേയബട്ടുണ്ടക്ക്.   ജബലഞതലെ

അടഡസ്വസറബ  കേമ്മേബറബ  മൂന്നേക്ക്  മഞസതബഫലെഞരബകല്  കയഞഗഞ്ചാം  കചേരന്നേക്ക്

അവകലെഞകേനഞ്ചാം  നടത്തുനണ്ടക്ക്.  കപ്രഞസബകേക്യൂഷന  നടപടബകേളുഫട  കൃതദ്ധ്യത

ഉറപ്പെഞക്കുന്നേതബനക്ക്  ഭക്ഷദ്ധ്യ  സരക്ഷഞ  കേമ്മേസ്പീഷണറുഫട  ഓഫെസ്പീസബല്  ലെഞ

ഓഫെസ്പീസഫറ നബയമബക്കുന്നേതബനക്ക് തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണ്ടക്ക്. 

VIII. സബ്മബഷന

(1) ബബ  .   എസക്ക്  .  എന  .  എല്  .   എഞബനസ്പീകയഴക്ക് കകേഞ  -  ഓപ്പെകററസ്പീവക്ക്
           ഫസഞടസറബയമഞയബ ബനഫപ്പെട കപഞലെസ്പീസക്ക് അകനസ്വഷണഞ്ചാം

പ്രതബപക്ഷകനതഞവക്ക്  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന):  ബബ.എസക്ക്.എന.എല്.

എഞബനസ്പീകയഴക്ക്  കകേഞ-ഓപ്പെകററസ്പീവക്ക്  ഫസഞടസറബയമഞയബ  ബനഫപ്പെട

തടബപ്പുകകേസക്ക്  അകനസ്വഷബക്കുന്നേതബനക്ക്  പ്രകതദ്ധ്യകേ  കപഞലെസ്പീസക്ക്  സഞ്ചാംഘഫത

നബകയഞഗബക്കുന്നേതബനുഞ്ചാം  പ്രതബകേഫള  അറസ്റ്റക്ക്  ഫചേയ്യുന്നേതബനുഞ്ചാം  പ്രതബകേളുഫട

സസ്വത്തുവകേകേള് കേണ്ടുഫകേടബ നബകക്ഷപത്തുകേ തബരബഫകേ നല്കുന്നേതബനുഞ്ചാം നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

മുഖദ്ധ്യമനബ  (ശസ്പീ  .     പബണറഞയബ  വബജയന  ):  ബബ.എസക്ക്.എന.എല്.

എഞബനസ്പീകയഴക്ക്  സഹകേരണ സഞ്ചാംഘതബല്  92  കകേഞടബ  73  ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപയഫട
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തടബപ്പെക്ക്  നടന്നേതഞയബ  പ്രഞഥമബകേ  അകനസ്വഷണതബല്  കേഫണ്ടതബയബട്ടുണ്ടക്ക്.

സഞ്ചാംസഞന  ടക്രഞ്ചാംബഞഞബഫന്റെ  സഞമ്പതബകേ  കുറഞകനസ്വഷണ  വബഭഞഗതബനക്ക്

കകേസബഫന്റെ അകനസ്വഷണഞ്ചാം ടകേമഞറബയബട്ടുള്ളതഞ്ചാം ടക്രഞ്ചാംബഞഞക്ക് എസക്ക്.പബ.-യഫട

കനതൃതസ്വതബലള്ള   പ്രകതദ്ധ്യകേ  സഞ്ചാംഘഞ്ചാം  തടരകനസ്വഷണഞ്ചാം  നടത്തുന്നേതമഞണക്ക്.

കകേസബഫലെ  പ്രതബകേളുഫട  വസ്തുവകേകേളുഫട  ക്രയവബക്രയഞ്ചാം

തടയണഫമന്നേഞവശദ്ധ്യഫപ്പെടക്ക്  ബനഫപ്പെട  അധബകേഞരബകേള്ക്കുഞ്ചാം  കകേഞടതബക്കുഞ്ചാം

റബകപ്പെഞരടക്ക്  നല്കുകേയഞ്ചാം  കദശസഞത്കൃത  ബഞങ്കുകേളബലഞ്ചാം  സഹകേരണ

ബഞങ്കുകേളബലഞ്ചാം  പ്രതബകേളുഫട  കപരബലള്ള  അകമൗണ്ടുകേള്  മരവബപ്പെബക്കുന്നേതബനക്ക്

ബഞങ്കുകേകളഞടക്ക്  ആവശദ്ധ്യഫപ്പെടുകേയഞ്ചാം ഫചേയബട്ടുണ്ടക്ക്.   ക്രമകകടബലൂഫട അപഹരബച

തകേ ഈടഞക്കുന്നേതബനഞയബ സഞ്ചാംഘഞ്ചാം പ്രസബഡന്റെക്ക്, ജസ്പീവനകഞരന, ഭരണസമബതബ

അഞ്ചാംഗങ്ങള്  ഉള്ഫപ്പെഫടയള്ളവരുഫട  മുഴുവന  സഞവര  വസ്തുകളുഞ്ചാം

കേഫണ്ടത്തുന്നേതബനക്ക്  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  ക്രമകകടക്ക്  നടതബയവരുഫട

വസ്തുവകേകേളബല് നബനഞ്ചാം തകേ ഈടഞകബ നബകക്ഷപകേരകക്ക്  നല്കുന്നേതബനുള്ള

നടപടബകേള് സഹകേരണ വകുപ്പെക്ക് സസ്വസ്പീകേരബചവരുന. 

(2) പതബരബപ്പെഞലെയബല് ഫെസ്പീഡര കസ്റ്റഷന സഞപബകല്

ശസ്പീമതബ  ശഞന്തകുമഞരബ  ഫകേ  .:  പതബരബപ്പെഞലെയബല്  ഫെസ്പീഡര  കസ്റ്റഷകനഞ

കേകവഡക്ക്  കേണ്ടക്ടകറഞ  സഞപബചക്ക്  മണ്ണൂര,  പതബരബപ്പെഞലെ  തടങ്ങബയ
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പ്രകദശങ്ങളബല്  ടവദദ്യുതബ  വബതരണഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞക്കുന്നേതബനക്ക്  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ഫഫവദദ്യുതബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഫകേ  .    കൃഷ്ണനകുടബ):   ശസ്പീകൃഷ്ണപുരഞ്ചാം

ഫസക്ഷനബഫലെ  33KV  സബ്കസ്റ്റഷന  ഫെസ്പീഡര  തകേരഞറബലെഞകുന്നേ

സഞഹചേരദ്ധ്യതബല്  11  KV  മണ്ണൂര  ഫെസ്പീഡറബല്നബനഞ്ചാം  ശസ്പീകൃഷ്ണപുരഞ്ചാം

ഫസക്ഷനബകലെയക്ക്  സടപ്ലൈ  എടുക്കുകമ്പഞള്  ഫെസ്പീഡര  ഓവരകലെഞഡക്ക്

ആകുന്നേതകേഞരണഞ്ചാം ടവദദ്യുതബ  തടസ്സമുണ്ടഞകുനണ്ടക്ക്.  അമ്പലെപ്പെഞറ ഫസക്ഷനക്ക്

മഞത്രമഞയബ  11 KV  ഫെസ്പീഡര നബരമ്മേബക്കുന്നേ പ്രവൃതബയഞ്ചാം പതബരബപ്പെഞലെ സബക്ക്

കസ്റ്റഷനബല്നബന്നേക്ക്  കകേഞടക്കുന്നേക്ക്  വഫര  അഞക്ക്  കേബ.മസ്പീറര  അണ്ടര  ഗ്രമൗണ്ടക്ക്

കകേബബള്  സഞപബക്കുന്നേ  പ്രവൃതബയഞ്ചാം  ഫെസ്പീഡറബഫലെ  ടവദദ്യുതബ  തടസ്സഞ്ചാം

കുറയ്ക്കുന്നേതബനക്ക്  കകേഞടക്കുന്നേക്ക്  മുതല്  പസ്പീകചരബകഞടക്ക്  വഫര  രണ്ടക്ക്  കേബ.മസ്പീറര

കേകവഡക്ക്  കേണ്ടക്ടര  ഉപകയഞഗബചക്ക്  ടലെന  നബരമ്മേബക്കുന്നേ  പ്രവൃതബയഞ്ചാം

കമഞഡടണകസഷന വരകബല് ഉള്ഫപ്പെടുതബയബട്ടുണ്ടക്ക്.

(3) പടയ ഭൂമബയബഫലെ നബയമഞനുസൃത മരഞ്ചാം മുറബകല്

ശസ്പീ  .    ഫകേ  .    യ  .    ജനസ്പീഷക്ക്  കുമഞര:  പടയ  ഭൂമബയബഫലെ  സഞ്ചാംരക്ഷബത

മരതബലള്ഫപ്പെടഞത  മരങ്ങള്  മുറബക്കുന്നേതബനുള്ള  തടസ്സഞ്ചാം  നസ്പീക്കുന്നേതബനക്ക്

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.
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വനഞ്ചാം  -  വനദ്ധ്യജസ്പീവബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .    ഫകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന) :  മുടബല്

മരഞ്ചാംമുറബ  കകേസബഫലെ  അവദ്ധ്യക്തത  നസ്പീകഞനഞയബ  വനഞ്ചാം,  നബയമഞ്ചാം,  റവനക്യൂ

വകുപ്പുകേളുമഞയബ കൂടബയഞകലെഞചേബചക്ക് ഒരു ഫപ്രഞകപ്പെഞസല് സമരപ്പെബകഞന റവനക്യൂ

വകുപ്പെക്ക്  പ്രബനസബപ്പെല്  ഫസക്രടറബഫയ  ചുമതലെഫപ്പെടുതബയബട്ടുണ്ടക്ക്.

ഇതസഞ്ചാംബനബച  ഉതരവക്ക്  എത്രയഞ്ചാംകവഗഞ്ചാം  പുറഫപ്പെടുവബകഞനഞവശദ്ധ്യമഞയ

നടപടബ  റവനക്യൂ  വകുപ്പെക്ക്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നേതഞണക്ക്.  നബയമപരമഞയബ  മരങ്ങള്

മുറബക്കുന്നേതബനക്ക്  വനഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  ഉകദദ്ധ്യഞഗസര  തടസ്സഞ്ചാം  നബല്ക്കുനഫവന്നേതക്ക്

സഞ്ചാംബനബചക്ക് പരബകശഞധബക്കുന്നേതഞണക്ക്. 

(4) കേണ്ണൂര ഫറയബല്ഫവ കസ്റ്റഷന പരബസരഫത ഭൂമബ ഫഫകേമഞറഞ്ചാം

 ശസ്പീ  .    രഞമചേന്ദ്രന  കേടന്നേപ്പെള്ളബ:  കേണ്ണൂര  ഫറയബല്കവ  കസ്റ്റഷന

പരബസരഫത ഫറയബല്കവയഫട ഉടമസതയബലള്ള  ഭൂമബ സസ്വകേഞരദ്ധ്യകേമ്പനബകക്ക്

45  വരഷകതയക്ക്  പഞടതബനക്ക്  നല്കേബയബട്ടുള്ളതബനഞല്   പ്ലൈഞറക്ക്കഫെഞഞ്ചാം

നബരമ്മേഞണഞ്ചാം  ഉള്ഫപ്പെഫടയള്ള  കേണ്ണൂര  ഫറയബല്കവ  കസ്റ്റഷഫന്റെ  വബകേസനഞ്ചാം

തടസ്സഫപ്പെടുഫമന്നേതബനഞല്  ഇകഞരദ്ധ്യതബല്  സഞ്ചാംസഞന  സരകഞര

അടബയന്തരമഞയബ ഇടഫപടണഞ്ചാം.

കേഞയബകേഞ്ചാം,  വഖഫെക്ക്,  ഹജക്ക്  തസ്പീരത്ഥഞടന  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    വബ  .    അബ്ദുറഹബമഞന):  കേണ്ണൂര  ഫറയബല്കവ  കസ്റ്റഷന  പരബസരഫത
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ഫറയബല്കവയഫട  ഉടമസതയബലള്ള  ഭൂമബ  45  വരഷകതയക്ക്  പഞടതബനക്ക്

നല്കേഞന തസ്പീരുമഞനബചതഞയബ അറബയഞന സഞധബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  കേണ്ണൂര ഫറയബല്കവ

കസ്റ്റഷഫന്റെ ഭഞവബ വബകേസനതബനക്ക് ഇതക്ക് തടസ്സമഞകുകമഞ എന്നേതക്ക് സഞ്ചാംബനബചക്ക്

അകനസ്വഷബചക്ക്  ആവശദ്ധ്യമഞയ  ഇടഫപടല്  സഞ്ചാംസഞന  സരകഞരബഫന്റെ

ഭഞഗത്തുനബനമുണ്ടഞകുന്നേതഞണക്ക്.  

(5) വകയഞജന കേമ്മേസ്പീഷന

 ശസ്പീ  .   എഞ്ചാം  .   രഞജകഗഞപഞലെന: സഞ്ചാംസഞനതക്ക് ജുഡസ്പീഷദ്ധ്യല് അധബകേഞരമുള്ള

ഒരു  വകയഞജന  കേമ്മേസ്പീഷന  രൂപസ്പീകേരബകഞന  അടബയന്തര  നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ഉന്നേത വബദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-സഞമൂഹദ്ധ്യനസ്പീതബ വകുപ്പുമനബ  (കഡഞ  .    ആര  .    ബബന):

വകയഞജന  കക്ഷമതബനഞയബ  മഞരഗ്ഗനബരകദ്ദേശങ്ങളുഞ്ചാം  സഹഞയങ്ങളുഞ്ചാം

നല്കുന്നേതബനുഞ്ചാം  അവരുഫട  കേഴബവുകേള്  ഫപഞതസമൂഹതബനക്ക്

ഉപയക്തമഞക്കുന്നേതബനുഞ്ചാം  വകയഞജനസഞ്ചാംരക്ഷണതബനുള്ള  നബയമങ്ങളബകലെഞ

ഉതരവുകേളബകലെഞ  ഉള്ള  വദ്ധ്യവസകേള്  നടപ്പെബലെഞക്കുന്നേതക്ക്  സഞ്ചാംബനബച

പരബകശഞധന  നടത്തുന്നേതബനുമഞയബ  സരകഞരബഫന്റെ  വബവബധ  വകുപ്പുകേഫള

ഏകകേഞപബപ്പെബക്കുന്നേതബനക്ക്  വകയഞജന  കേമ്മേസ്പീഷന  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നേ  കേഞരദ്ധ്യഞ്ചാം

പരബഗണനയബലെഞണക്ക്.
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(6) പഴയകേടയബല് കമല്പ്പെഞലെഞ്ചാം നബരമ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    ഫകേ  .    ആനസലെന:  ഫനയ്യഞറബനകേര  നബകയഞജകേമണലെതബല്

കേഴക്കൂടഞ്ചാം-കേഞകരഞടക്ക് ഫഫബപ്പെഞസബഫലെ പഴയകേടയബല് കമല്പ്പെഞലെഞ്ചാം നബരമ്മേബകഞന

എന.എചക്ക്.എ.ഫഎ.-യമഞയബ  സരകഞരതലെതബല്  അടബയന്തര  ഇടഫപടല്

നടതണഞ്ചാം.

ഫപഞതമരഞമതക്ക്-വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   പബ  .   എ  .   മുഹമ്മേദക്ക്

റബയഞസക്ക്  ):  പഴയകേട-മഞവബളകടവക്ക്  ജഞ്ചാംഗ്ഷനക്ക് സമസ്പീപഞ്ചാം ഫവഹബക്കുലെര ഒഞവര

പഞസഞ്ചാം അണ്ടര പഞസഞ്ചാം നബരമ്മേബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  പ്രവൃതബ പൂരതസ്പീകേരണഘടതബല്

change  of  scope  proposal-കേള് പരബഗണബകഞനഞവബഫലനഞ്ചാം ഓപ്പെകറഷന

ആനഡക്ക് ഫമയബന്റെനനസക്ക് കേഞലെയളവബല് സഞകങതബകേ സഞധദ്ധ്യത പരബകശഞധബചക്ക്

കമല്പ്പെഞലെ  നബരമ്മേഞണഞ്ചാം  പരബഗണബകഞഫമനഞ്ചാം  എന.എചക്ക്.എ.ഫഎ.

അറബയബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  കകേരളതബലടനസ്പീളഞ്ചാം  നബലെനബല്ക്കുന്നേ  പ്രശ്നഞ്ചാം

പരബഹരബക്കുന്നേതബനഞയബ  എന.എചക്ക്.എ.ഫഎ.-യഞ്ചാം  ഫപഞതമരഞമതക്ക്  വകുപ്പുഞ്ചാം

കചേരന്നേക്ക്  പ്രതബമഞസ  അവകലെഞകേന  കയഞഗങ്ങള്  നടത്തുന്നേതബനുപുറഫമ

കദശസ്പീയപഞത  പ്രവൃതബ  നടക്കുന്നേ  9  ജബലകേളബഫലെയഞ്ചാം  ഓകരഞ  നബയമസഭഞ

മണലെഞ്ചാം  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചഫകേഞണ്ടക്ക്  എന.എചക്ക്.എ.ഫഎ.-ഫപഞതമരഞമതക്ക്

വകുപ്പുകദദ്ധ്യഞഗസര,  എഞ്ചാം.എല്.എ.-മഞര എന്നേബവര പഫങടുക്കുന്നേ കയഞഗങ്ങള്
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സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം  അതതക്ക്  ജബലകേളബഫലെ  ജനങ്ങളുഫട  അഭബപ്രഞയങ്ങളുഞ്ചാം

നബരകദ്ദേശങ്ങളുഞ്ചാം ആരഞയന്നേതബനുളള ഇടഫപടല്  നടത്തുകേയഞ്ചാം ഫചേയ്യുനണ്ടക്ക്.

(7) ഉമൗടറ പഞലെതബഫന്റെ നബരമ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    ഫകേ  .    ബഞബു    (  ഫനനഞറ  ):  ഫനനഞറ  മണലെതബഫലെ  ഫകേഞലകങഞടക്ക്

ഉമൗടറ  പഞലെതബഫന്റെയഞ്ചാം  ഫറയബല്കവ  കമല്പ്പെഞലെതബഫന്റെയഞ്ചാം  പ്രവൃതബ

അടബയന്തരമഞയബ  ആരഞ്ചാംഭബകഞനുഞ്ചാം  യഞത്രഞകക്ലേശതബനക്ക്  ശഞശസ്വതപരബഹഞരഞ്ചാം

കേഞണഞനുഞ്ചാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ഫപഞതമരഞമതക്ക്-വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   പബ  .   എ  .   മുഹമ്മേദക്ക്

റബയഞസക്ക്):  ഉമൗടറ പഞലെതബഫന്റെ രണ്ടഞമഫത സഞനബലണ്ടഞയ അപകേടഞവസ

പരബഹരബക്കുന്നേതബനക്ക് ചേസ്പീഫെക്ക് എഞബനസ്പീയര  (പഞലെങ്ങള്)  പ്രകദശഞ്ചാം സനരശബചക്ക്

പ്രവരതനങ്ങള് കവഗതബലെഞകബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  അടബയന്തര അറകുറപ്പെണബകഞയബ

50  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ  അനുവദബചക്ക്  പ്രവൃതബ  നടനവരബകേയഞണക്ക്.  ടബ  പ്രവൃതബ

കേബഫ്ബബ പദതബയബലള്ഫപ്പെടുതബ ആര.ബബ.ഡബ.സബ.ഫകേ.-ഫയ എസക്ക്.പബ.വബ.

ആയബ  ചുമതലെഫപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം  സലെഫമടുപ്പെക്ക്  നടപടബകേള്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയഞ്ചാം

ഡബഫഫസന  ഫചേയ്യുന്നേതബനഞയബ  കേണ്സല്ടന്റെഞയ  ഫമകസ്സഴക്ക്  ഫഫററക്ക്സബഫന

ചുമതലെഫപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം ഫചേയബട്ടുണ്ടക്ക്. 
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(8) ഇമൗസ്റ്റക്ക് ഒറപ്പെഞലെഞ്ചാം പഞലെഞ്ചാം നബരമ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    ഫകേ  .    കപ്രഞ്ചാംകുമഞര:  പഞലെകഞടക്ക്  നബകയഞജകേമണലെതബഫലെ ഇമൗസ്റ്റക്ക്

ഒറപ്പെഞലെഞ്ചാം പഞലെഞ്ചാം നബരമ്മേബകഞന അടബയന്തര നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ഫപഞതമരഞമതക്ക്-വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   പബ  .   എ  .   മുഹമ്മേദക്ക്

റബയഞസക്ക്):  ഇമൗസ്റ്റക്ക്  ഒറപ്പെഞലെഞ്ചാം  പഞലെഞ്ചാം  നബരമ്മേഞണവുമഞയബ  ബനഫപ്പെടക്ക്

അഫഫലെനഫമന്റെക്ക്  ഫെബകക്ക്  ഫചേയ്യഞന  തടസ്സമുണ്ടഞയതബനഞല്  സമഞന്തരമഞയബ

പുതബയ  പഞലെഞ്ചാം  നബരമ്മേബക്കുന്നേതബനഞയബ  ധനകേഞരദ്ധ്യ  വകുപ്പെബഫന്റെ

നബരകദ്ദേശഞനുസരണഞ്ചാം  എസ്റ്റബകമറക്ക്  പുതകബ  സമരപ്പെബക്കുവഞന  ചേസ്പീഫെക്ക്

എഞബനസ്പീയരകക്ക് നബരകദ്ദേശഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  ഫപ്രഞകപ്പെഞസല് ലെഭബക്കുന്നേ മുറയക്ക്

തടരനടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നേതഞണക്ക്.  ടബ  പ്രവൃതബ  സമയബനബതമഞയബ

പൂരതസ്പീകേരബകഞന ചേസ്പീഫെക്ക് എഞബനസ്പീയരകക്ക് നബരകദ്ദേശഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്. 

(9) തമ്മേനഞ്ചാം  -  പുകലപ്പെടബ കറഞഡക്ക് നബരമ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    ടബ  .    ഫജ  .    വബകനഞദക്ക്:  തമ്മേനഞ്ചാം-പുകലപ്പെടബ കറഞഡക്ക് നബരമ്മേഞണതബഫലെ

അഫഫലെനഫമന്റെക്ക്  തരകഞ്ചാം  പരബഹരബചക്ക്  അടബയന്തരമഞയബ  പൂരതസ്പീകേരബകഞനുഞ്ചാം

യഞത്രഞകക്ലേശഞ്ചാം പരബഹരബകഞനുഞ്ചാം നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ഫപഞതമരഞമതക്ക്-വബകനഞദസഞഞര  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബ  .    എ  .    മുഹമ്മേദക്ക്

റബയഞസക്ക്  ):  തമ്മേനഞ്ചാം  -  പുകലപ്പെടബ  കറഞഡക്ക്  വബകേസനതബനഞയബ  തയ്യഞറഞകബയ
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169.89  കകേഞടബ രൂപയഫട പദതബകരഖ കേബഫ്ബബയഫട പരബഗണനയബലെഞണക്ക്.

കേബഫ്ബബ മഞനദണപ്രകേഞരഞ്ചാം 22 മസ്പീറര വസ്പീതബയബലെഞണക്ക് കറഞഡബഫന്റെ ഡബഫഫസന

തയ്യഞറഞകബയബരബക്കുന്നേതക്ക്.  ഡബ.പബ.ആര.  അനുസരബചക്ക്  അതബരതബകലബടുന്നേ

പ്രവൃതബ  ആരഞ്ചാംഭബചകപ്പെഞള് ജനങ്ങള് തടസ്സവഞദമുന്നേയബചതബനഞല്  പ്രവൃതബ

തഞലഞലെബകേമഞയബ  നബരതബവചബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  മുമ്പക്ക്  കകേഞരപ്പെകറഷന

ഏഫറടുത  ഭൂമബ  ഇമൗ  പദതബകഞയബ  എങ്ങഫന  ഉപകയഞഗബകഞഫമന്നേക്ക്

പരബകശഞധബക്കുകേയഞ്ചാം  ഫകേ.ആര.എഫെക്ക്.ബബ.  ഉകദദ്ധ്യഞഗസരക്കുഞ്ചാം  ഡബഫഫസന

വബഭഞഗതബനുഞ്ചാം  കറഞഡക്ക്  നബരമ്മേഞണതബനഞയബ  പ്രകതദ്ധ്യകേ  നബരകദ്ദേശഞ്ചാം

നല്കുകേയഞ്ചാം ഫചേയ്യുന്നേതഞണക്ക്.

(10) കേല്പ്പെറ ജനറല് ആശുപത്രബ ഫസഷദ്ധ്യഞലെബറബ ആശുപത്രബയഞയബ
ഉയരതല്

ശസ്പീ  .    ടബ  .    സബദ്ദേബഖക്ക്:  വയനഞടക്ക്  ജബലയബഫലെ കേല്പ്പെറ ജനറല് ആശുപത്രബ

ഫസഷദ്ധ്യഞലെബറബ  ആശുപത്രബയഞയബ  ഉയരത്തുന്നേതബനുഞ്ചാം

കഡഞക്ടരമഞരുള്ഫപ്പെഫടയളള   ജസ്പീവനകഞഫര  നബയമബക്കുന്നേതബനുമഞവശദ്ധ്യമഞയ

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനബത-ശബശുവബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജഞരജക്ക്  ):  2005-ല്  ജനറല് ആശുപത്രബയഞയബ  ഉയരതബയ  കേല്പ്പെറ  ജബല

ആശുപത്രബയബല് വബവബധ ഫസഷദ്ധ്യഞലെബറബ കസവനങ്ങള് ലെഭദ്ധ്യമഞക്കുനണ്ടക്ക്. 129
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സബരഞ്ചാം  ജസ്പീവനകഞരുഞ്ചാം  83  തഞല്കഞലെബകേ  ജസ്പീവനകഞരുഞ്ചാം  ഇവബഫട

കസവനമനുഷബക്കുനണ്ടക്ക്.  33  കഡഞക്ടരമഞരുഫട  അഞ്ചാംഗസ്പീകൃത

തസബകേകേളുള്ഫപ്പെഫട  4  കഡഞക്ടരമഞഫര  കദശസ്പീയ  ആകരഞഗദ്ധ്യ  ദമൗതദ്ധ്യഞ്ചാം  മുകഖന

അധബകേമഞയബ  നബയമബക്കുകേയഞ്ചാം  സ്റ്റഞഫെക്ക്  നഴക്ക്,  ഫെഞരമസബസ്റ്റക്ക്,  ക്ലേഞരകക്ക്

വബഭഞഗങ്ങളബലെഞയബ  6  തസബകേകേള്  സൃഷ്ടബക്കുകേയഞ്ചാം  ഫചേയബട്ടുണ്ടക്ക്.  കേബഫ്ബബ

ധനസഹഞയകതഞടുകൂടബ  ഒ.പബ.,  കേഞഷസ്വഞലെബറബ  ആനഡക്ക്  ഡയകഗ്നേഞസബസക്ക്

ഫസന്റെര എന്നേബവയഫട നബരമ്മേഞണതബനക്ക് 9.6 കകേഞടബ രൂപയഫട ഭരണഞനുമതബ

നല്കേബ  തടരനടപടബകേള്  പുകരഞഗമബക്കുകേയഞണക്ക്.  ഫകേടബട  നബരമ്മേഞണഞ്ചാം

പൂരതബയഞകുന്നേ  മുറയക്ക്  കടഞമ  ഫകേയറുഞ്ചാം  അനുബന  യൂണബറ്റുഞ്ചാം

പ്രവരതനസജമഞകഞന  സഞധബക്കുഞ്ചാം.  പസ്പീഡബയഞടബകേക്ക്  ഫഎ.സബ.യ.-ഫന്റെയഞ്ചാം

എന.സബ.ഡബ.  ക്ലേബനബകബഫന്റെയഞ്ചാം  നവസ്പീകേരണ  പ്രവൃതബ  പൂരതബയഞക്കുകേയഞ്ചാം

ഓകബജന  ജനകററര  സബസ്റ്റഞ്ചാം  സഞപബക്കുകേയഞ്ചാം  ഫചേയ.  15  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപ

വബനബകയഞഗബചക്ക്  മഞസ്റ്റര  പ്ലൈഞന  തയ്യഞറഞക്കുന്നേതബനുളള  പ്രവരതനഞ്ചാം

പുകരഞഗമബക്കുകേയഞണക്ക്.  കദശസ്പീയ  ആകരഞഗദ്ധ്യ  ദമൗതദ്ധ്യഞ്ചാം  വഴബ  15  കകേഞടബ  രൂപ

വബനബകയഞഗബചക്ക് എസക്ക്.ടബ.പബ. നബരമ്മേഞണതബനുളള നടപടബകേള് നടക്കുനണ്ടക്ക്.

IX. കമശപ്പുറത്തുവച കേടലെഞസകേള്

കേഞരദ്ധ്യവബവരപ്പെടബകേയബഫലെ  മൂന്നേഞമഫത  ഇനഞ്ചാം  അനുസരബചളള
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കേടലെഞസകേള് കമശപ്പുറത്തുവച.

X. റബകപ്പെഞരട്ടുകേളുഫട സമരപ്പെണഞ്ചാം

1.    ഫപഞതകമഖലെഞസഞപനങ്ങള് സഞ്ചാംബനബച സമബതബയഫട അഞക്ക് മുതല്

      എടക്ക് വഫരയളള റബകപ്പെഞരട്ടുകേള് സമരപ്പെബച.

2.  ഹരജബകേള്  സഞ്ചാംബനബച  സമബതബയഫട  മൂന്നേഞമതക്ക്  റബകപ്പെഞരടക്ക്   

സമരപ്പെബച.

XI. ഗവരണറുഫട പ്രസഞ്ചാംഗതബനക്ക് നനബ കരഖഫപ്പെടുത്തുന്നേ
പ്രകമയഫതക്കുറബചള്ള ചേരച

ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    ഫമഞയസ്പീന: “2023 ജനുവരബ  23-ാം തസ്പീയതബ ഗവരണര

കകേരള  നബയമസഭഞഞ്ചാംഗങ്ങകളഞടക്ക്  ഫചേയ  പ്രസഞ്ചാംഗതബനക്ക്  നബയമസഭഞഞ്ചാംഗങ്ങള്

നനബ കരഖഫപ്പെടുത്തുന" എന്നേ പ്രകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനബത-ശബശുവബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജഞരജക്ക്  ): പ്രകമയഫത പബന്തഞങ്ങുന.  

(സരവ്വശസ്പീ  കമഞനസക്ക്  കജഞസഫെക്ക്,  പബ.  ഫകേ.  ബഷസ്പീര,  എന.  എ.

ഫനലബക്കുന്നേക്ക്,   എന.  ഷഞ്ചാംസദ്ദേസ്പീന,  പബ.  അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദക്ക്,  ഫപ്രഞഫെ.  ആബബദക്ക്

ഹുഫഫസന  തങ്ങള്,  കുറുകകഞളബ  ഫമഞയസ്പീന,  നജസ്പീബക്ക്  കേഞന്തപുരഞ്ചാം,  സജസ്പീവക്ക്

കജഞസഫെക്ക്,  ഷഞഫെബ പറമ്പബല്,  തബരുവഞ്ചൂര രഞധഞകൃഷ്ണന ,  ടബ.  ഫജ.  വബകനഞദക്ക്,

സണ്ണബ  കജഞസഫെക്ക്,   ഫകേ.  ബഞബു  തൃപ്പുണബത്തുറ,  സനസ്പീഷക്ക് കുമഞര  കജഞസഫെക്ക്,
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എല്കദഞസക്ക് പബ. കുന്നേപ്പെബളളബല്, അനവര സഞദതക്ക്, എഞ്ചാം. വബനഫസന്റെക്ക്, കഡഞ.

മഞതദ്യു കുഴല്നഞടന, ശസ്പീമതബ ഉമ കതഞമസക്ക് എന്നേസ്പീ അഞ്ചാംഗങ്ങള് പ്രകമയതബനക്ക്

കഭദഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.)

ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    ഫമഞയസ്പീന:  നവകകേരള  സൃഷ്ടബകഞയളള  നയങ്ങളഞണക്ക്

ഗവരണറുഫട നയപ്രഖദ്ധ്യഞപനതബല് പ്രതബഫെലെബക്കുന്നേതക്ക്.  പ്രകൃതബ ദുരന്തങ്ങളുഞ്ചാം

മഹഞമഞരബ  ഏല്പ്പെബച  ആഘഞതവുഞ്ചാം  കകേന്ദ്ര  സരകഞരബഫന്റെ  അവഗണനയഞ്ചാം

അതബഫന്റെ  ഭഞഗമഞയ  സഞമ്പതബകേ  പ്രതബസനബയഞ്ചാം  അതബജസ്പീവബചഞണക്ക്

പബണറഞയബ  സരകഞര  മുകന്നേഞട്ടുകപഞയതക്ക്.  എഞ്ചാം.എസക്ക്.എഞ്ചാം.ഇ.  കമഖലെയബല്

രഞജദ്ധ്യഫത ഫബസ്റ്റക്ക്  പ്രഞക്ടസ്പീസക്ക്  പദതബയഞയബ  സഞ്ചാംസഞനതബഫന്റെ  'സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേ

വരഷഞ്ചാം' പദതബകക്ക് അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം ലെഭബചതഞ്ചാം നസ്പീതബ ആകയഞഗബഫന്റെ സഞമ്പതബകേ

സരകവ്വ  റബകപ്പെഞരടബല്  75  കപഞയബകന്റെഞഫട  ഒന്നേഞമതഞയതഞ്ചാം

അഭബമഞനഞരഹമഞണക്ക്.  ദഞരബദദ്ധ്യനബരമ്മേഞരജനഞ്ചാം  നടപ്പെബലെഞകഞനഞയതഞ്ചാം

വബശപ്പുരഹബത  സഞ്ചാംസഞനങ്ങളുഫട  പടബകേയബലഞ്ചാം  ആകരഞഗദ്ധ്യ-വബദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ-

ലെബഞ്ചാംഗസമതസ്വ കമഖലെയബലഞ്ചാം  സത് ഭരണ സൂചേബകേയബലഞ്ചാം ഒന്നേഞമതഞയതഞ്ചാം  ശബശു

മരണനബരകക്ക് കുറയഞനഞയതഞ്ചാം പബബകേക്ക് അഫെകയഴക്ക് ഇനഡകബല് മബകേച ഭരണഞ്ചാം

കേഞഴ്ചവയഞനഞയതഞ്ചാം  ശഞഘനസ്പീയമഞണക്ക്.  ആകരഞഗദ്ധ്യരഞ്ചാംഗതക്ക്  ഏറവുഞ്ചാം  കൂടുതല്

സമൗജനദ്ധ്യ  ചേബകേബത്സ  നല്കേബയതബനുള്ഫപ്പെഫട  നബരവധബ  പുരസഞരങ്ങള്
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കനടഞനഞയതക്ക്  സരകഞരബഫന്റെ  കനടമഞണക്ക്.  ടൂറബസഞ്ചാം  രഞ്ചാംഗതക്ക്  നബരവധബ

പുരസഞരങ്ങള്  കനടഞനഞയതഞ്ചാം  മത്സദ്ധ്യഫഫെഡബനക്ക്   'നഞഷണല്  ഫെബഷറസ്പീസക്ക്

ഫഡവലെപ്ഫമന്റെക്ക്  ഗ്രഞന്റെക്ക്  '   ലെഭബചതഞ്ചാം  'വകയഞകശഷ പുരസഞരഞ്ചാം'  ലെഭദ്ധ്യമഞയതഞ്ചാം

എടുത്തുപറകയണ്ട  കനടങ്ങളഞണക്ക്.  കേഞരഷബകേ-ക്ഷസ്പീരവബകേസന  കമഖലെകേളബലഞ്ചാം

വദ്ധ്യവസഞയ രഞ്ചാംഗത്തുഞ്ചാം മബകേച പ്രവരതനങ്ങള് കേഞഴക്ക് ചവയഞന കകേരളതബനക്ക്

സഞധബചബട്ടുണ്ടക്ക്. ഫപഞതകമഖലെഞ സഞപനങ്ങഫള സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുന്നേ നബലെപഞടഞണക്ക്

കകേരളഞ്ചാം സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളതക്ക്. 50  കകേഞടബ രൂപവഫര നബകക്ഷപമുള്ള വദ്ധ്യവസഞയ

സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നേതബനക്ക്  ഏഴക്ക്  ദബവസതബനകേഞ്ചാം  ഫഫലെസനസക്ക്

അനുവദബക്കുന്നേതബനുള്ള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബച.  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേഫര

കപ്രഞത്സഞഹബപ്പെബക്കുന്നേ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേ  വരഷഞ്ചാം  പദതബ  കകേരളതബല്

മഞതൃകേഞപരമഞയബ നടപ്പെഞകബ.  വദ്ധ്യവസഞയ വകുപ്പെബനുകേസ്പീഴബലള്ള ഫപഞതകമഖലെഞ

സഞപനങ്ങളബല്  9000  കകേഞടബ  രൂപയഫട  നബകക്ഷപഞ്ചാം  നടത്തുന്നേതബലൂഫട

ഉല്പഞദന  വരദനവബനുഞ്ചാം  പുതബയ  ഫതഞഴബലെവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടബക്കുന്നേതബനുഞ്ചാം

ലെക്ഷദ്ധ്യഞ്ചാം  വയ്ക്കുനണ്ടക്ക്. പ്രതബസനബയബലെഞയ  പരമ്പരഞഗത  വദ്ധ്യവസഞയങ്ങളുഫട

സഞ്ചാംരക്ഷണതബനക്ക്  അനുകൂലെമഞയ  നബലെപഞടഞണക്ക്  സരകഞര

സസ്വസ്പീകേരബചവരുന്നേതക്ക്.  എലഞ  കമഖലെയബലഞ്ചാം  ഡബജബറല്  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം

ഒരുകഞനുള്ള സഞകങതബകേ മബകേവക്ക് കകേരളഞ്ചാം കനടബഫയടുതബട്ടുണ്ടക്ക്.  ഫകേ-കഫെഞണ്
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പദതബ  നടപ്പെഞക്കുന്നേതബനുഞ്ചാം  ഫഎ.ടബ.,  ടൂറബസഞ്ചാം  കമഖലെകേളബല്  വളരച

ഫഫകേവരബക്കുന്നേതബനുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനതബനക്ക്  സഞധബചബട്ടുണ്ടക്ക്.   സ്റ്റഞരടപ്പുകേള്കക്ക്

അനുകൂലെമഞയ  നബലെപഞടഞണക്ക്  കകേരളഞ്ചാം  സസ്വസ്പീകേരബചവരുന്നേതക്ക്.   തൃശൂരബഫലെ

സകവഞളജബകല്  പഞരകബഫന്റെ  ഒന്നേഞഞ്ചാംഘടഞ്ചാം  പൂരതബയഞകഞനുഞ്ചാം  ഫഫവദദ്യുതബ

കമഖലെയബല്  ഉല്പഞദന-വബതരണരഞ്ചാംഗതക്ക്  വലെബയ  മഞറങ്ങള്  ഫകേഞണ്ടുവരഞനുഞ്ചാം

കദശസ്പീയപഞതഞ  വബകേസനതബനക്ക്  ആവശദ്ധ്യമഞയ  ഇടഫപടല്  നടതഞനുഞ്ചാം

ഫഗയബല് ഫഫപപ്പെക്ക് ഫഫലെന പൂരതബയഞകഞനുഞ്ചാം  ഗുണനബലെവഞരമുള്ള കറഞഡകേള്

പണബയഞനുഞ്ചാം കകേരളതബനക്ക് സഞധബചബട്ടുണ്ടക്ക്. ഇമൗ ഗവണ്ഫമന്റെക്ക് അധബകേഞരതബല്

വന്നേതബനുകശഷഞ്ചാം  13500  പടയങ്ങള്  വബതരണഞ്ചാം ഫചേയബട്ടുണ്ടക്ക്.   വബഴബഞഞ്ചാം

പദതബ പ്രഞവരതബകേമഞകഞനുളള ശമമഞണക്ക് സരകഞര നടത്തുന്നേതക്ക്.

ശസ്പീ  .    സബ  .    എചക്ക്  .    കുഞമ:  നനബപ്രകമയഫത  അനുകൂലെബക്കുന.

ഇന്തദ്ധ്യയഫട ഭരണഘടനഫയതഫന്നേ അടബമറബക്കുന്നേ അവസയഞണക്ക് രഞജദ്ധ്യതക്ക്

നബലെനബല്ക്കുന്നേതക്ക്.    രഞജദ്ധ്യതബനക്ക്                മഞതൃകേയഞയ           ഒടനവധബ

 നബയമനബരമ്മേഞണങ്ങള് കകേരളഞ്ചാം നടതബയബട്ടുണ്ടക്ക്. സഞ്ചാംസഞനതബനക്ക്  കേബകടണ്ട

കകേന്ദ്ര  വബഹബതഞ്ചാം  ഫവടബക്കുറയ്ക്കുകേ,  വബവബധ  കകേന്ദ്രഞവബഷ്കൃത  പദതബകേളുഫട

വബഹബതവുഞ്ചാം ഗ്രഞന്റുകേളുഞ്ചാം നല്കേഞതബരബക്കുകേ തടങ്ങബയവയബലൂഫട കകേരളതബഫന്റെ

കക്ഷമ വബകേസന പ്രവരതനങ്ങഫള തടസ്സഫപ്പെടുത്തുന്നേ നബലെപഞടഞണക്ക്  കകേന്ദ്ര
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സരകഞര  സസ്വസ്പീകേരബചവരുന്നേതക്ക്.  കേബഫ്ബബ  മുകഖന  ധഞരഞളഞ്ചാം  അടബസഞന

വബകേസന  പ്രവരതനങ്ങള്  ആരഞ്ചാംഭബകഞന  കേഴബഞബട്ടുണ്ടക്ക്.

യവജനങ്ങള്ക്കുകവണ്ടബ  ഡബജബറല്  സഞകങതബകേവബദദ്ധ്യ,  ശഞസകബഞധഞ്ചാം,

ഉത്പഞദനതബഫന്റെ  പുതബയതലെങ്ങള്,  മഞനദ്ധ്യമഞയ  ഫതഞഴബല്  സൃഷ്ടബകല്,

സമൂഹതബഫലെ എലഞ വബഭഞഗങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം സഞമൂഹദ്ധ്യ സരക്ഷ പ്രദഞനഞ്ചാം ഫചേയ്യല്

എന്നേബവയ്ഫകലഞഞ്ചാം  നയപ്രഖദ്ധ്യഞപനതബല്  ഉമൗന്നേല്  നല്കുനണ്ടക്ക്.

അരഹതഫപ്പെടവരഫകലഞഞ്ചാം വസ്പീടക്ക് നല്കേഞനുഞ്ചാം അതബദുരബലെ ജനവബഭഞഗങ്ങളുഫട

സമഗ്ര  വബകേസനതബനഞവശദ്ധ്യമഞയ  പദതബകേള്   ആവബഷ്കരബകഞനുഞ്ചാം

അഞ്ചുവരഷഞ്ചാംഫകേഞണ്ടക്ക്  ഇരുപതക്ക്  ലെക്ഷഞ്ചാംകപരകക്ക്  ഫതഞഴബല്

ഫകേഞടുകഞനഞവശദ്ധ്യമഞയ  പദതബ  ആവബഷ്കരബകഞനുഞ്ചാം  നയപ്രഖദ്ധ്യഞപനതബല്

ലെക്ഷദ്ധ്യമബടുനണ്ടക്ക്.  ഫപഞതവബദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ  കമഖലെയബലഞ്ചാം  ആകരഞഗദ്ധ്യരഞ്ചാംഗത്തുഞ്ചാം

വന്നേബട്ടുള്ള മഞറങ്ങള് ശകദയമഞണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര  രഞധഞകൃഷ്ണന:  നനബപ്രകമയഫത  എതബരക്കുന.

നബകുതബവരുമഞന  വളരചയബല്  കകേരളതബഫന്റെ  സഞനഞ്ചാം  പതബഫനടഞണക്ക്.

കകേരളഞ്ചാം  നബകുതബ  പബരബവബല്  ഏറവുഞ്ചാം  പബന്നേബലഞ്ചാം  റവനക്യൂ  ഫചേലെവബല്

മുന്നേബലമഞണക്ക്.  കകേഞടബകണകബനക്ക്  രൂപ  വഞയ്പഫയടുതക്ക്

കേടബഞധദ്ധ്യതയണ്ടഞകബയതക്ക്    ഗവണ്ഫമന്റെബഫന്റെ  ഫകേടുകേഞരദ്ധ്യസതഫയയഞണക്ക്
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സൂചേബപ്പെബക്കുന്നേതക്ക്.  ലെഹരബ  ഉപകയഞഗബക്കുന്നേവരുഫട  എണ്ണഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനതക്ക്

ക്രമഞതസ്പീതമഞയബ വരദബചഫകേഞണ്ടബരബക്കുകേയഞണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന: നനബപ്രകമയഫത അനുകൂലെബക്കുന. കേഞരഷബകേ-

വദ്ധ്യഞവസഞയബകേ  കമഖലെകേളുഫട  സഞ്ചാംരക്ഷണതബനക്ക്  പ്രകതദ്ധ്യകേ

പദതബകേളഞവബഷ്കരബചതഞ്ചാം     ഒരുലെക്ഷതബലെധബകേഞ്ചാം  പുതബയ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്

ആരഞ്ചാംഭബകഞനഞയതഞ്ചാം  ആകരഞഗദ്ധ്യ-വബദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ  കമഖലെയബഫലെ

അടബസഞനസമൗകേരദ്ധ്യങ്ങള് വരദബപ്പെബചതഞ്ചാം ഉന്നേത വബദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ കമഖലെയബല്

പുതബയ  കകേഞഴ്സുകേള്  ആരഞ്ചാംഭബകഞനഞയതഞ്ചാം  ഭക്ഷദ്ധ്യസരക്ഷ  ഉറപ്പെഞകഞനഞയതഞ്ചാം

അരഹരഞയ  മുഴുവനകപരക്കുഞ്ചാം  മുനഗണനഞ  കേഞരഡകേള്  നല്കേഞനഞയതഞ്ചാം

ഫഫകേവശഭൂമബകക്ക്  പടയഞ്ചാം  വബതരണഞ്ചാം  ഫചേയ്യഞനഞയതഞ്ചാം  സരകഞരബഫന്റെ

ഇചഞശക്തബ  വദ്ധ്യക്തമഞക്കുന്നേതഞണക്ക്.   അഞക്ക്  വരഷഞ്ചാംഫകേഞണ്ടക്ക്   20  ലെക്ഷഞ്ചാം

ഫതഞഴബലകേള്  സൃഷ്ടബക്കുന്നേതബനക്ക്  'കകേരള   കനഞളജക്ക്  മബഷന'   പദതബ

ആവബഷ്കരബചതക്ക്  സസ്വഞഗതഞരഹമഞണക്ക്.   ശബശു-മഞതൃ  മരണ  നബരകക്ക്

കുറയഞനഞയതഞ്ചാം  ലെബഞ്ചാംഗഞനുപഞതഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞകഞനഞയതഞ്ചാം  കദശസ്പീയതലെതബല്

നബരവധബ  പുരസഞരങ്ങള്  കനടഞനഞയതഞ്ചാം  ആകരഞഗദ്ധ്യകമഖലെയഫട

പ്രവരതനമബകേവക്ക്  വദ്ധ്യക്തമഞക്കുന്നേതഞണക്ക്.  സഞമ്പതബകേ

പരബമബതബക്കുള്ളബല്നബനഫകേഞണ്ടക്ക്  വബകേസനപ്രവരതനങ്ങളുമഞയബ
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മുകന്നേഞട്ടുകപഞകുന്നേ സരകഞരബഫന അഭബനനബക്കുന.  

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷഞ്ചാംസദ്ദേസ്പീന:  നനബപ്രകമയഫത  എതബരക്കുന.

നയപ്രഖദ്ധ്യഞപന  പ്രസഞ്ചാംഗതബല്  പുതബയ  പദതബകേള്  പ്രഖദ്ധ്യഞപബകഞന

സഞധബകഞതവബധഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനതബഫന്റെ  സഞമ്പതബകേ  സബതബ

വഷളഞയബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  ഫപഞതകേടഞ്ചാം  വരദബചഫകേഞണ്ടബരബക്കുന്നേ

സഞഹചേരദ്ധ്യതബലഞ്ചാം  ധൂരതക്ക്  നബയനബകഞന  സഞധബക്കുന്നേബല.  കകേരളതബഫന്റെ

വബകേസനതബനുതകുന്നേ  യഞഫതഞരു  പദതബയഞ്ചാം  നയപ്രഖദ്ധ്യഞപന

പ്രസഞ്ചാംഗതബലെബല.  സമസ കമഖലെകേളുഞ്ചാം വബകേസന മുരടബപ്പെബലെഞണക്ക്.  വനദ്ധ്യജസ്പീവബ

ആക്രമണതബഫനതബഫര വനഞ്ചാം വകുപ്പെക്ക് ജഞഗ്രതകയഞടുകൂടബ പ്രവരതബകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    കജഞബക്ക്  ടമകബള്:   നനബപ്രകമയഫത  അനുകൂലെബക്കുന.

കുടബകേഫളയഞ്ചാം  ഫപഞതജനങ്ങഫളയഞ്ചാം  ഭഞഗഭഞകഞകബ  തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ-

ഫപഞതകമഖലെഞ  സഞപനങ്ങഫള  ഏകകേഞപബപ്പെബചഫകേഞണ്ടക്ക്  ലെഹരബഫകതബഫര

ശക്തമഞയ  നബലെപഞടക്ക്  സസ്വസ്പീകേരബകഞന  സഞധബചതക്ക്  അഭബനനനഞരഹമഞണക്ക്.

ലെഹരബഫകതബഫരയള്ള  പ്രവരതനങ്ങളബല്  രഞഷസ്പീയ,  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ

വദ്ധ്യതദ്ധ്യഞസമബലഞഫത  എലഞവരുഞ്ചാം  പങഞളബകേളഞകേണഞ്ചാം.  കേബഫ്ബബയബലൂഫട

കകേഞടബകണകബനക്ക്  രൂപയഫട  പദതബകേള്

പൂരതസ്പീകേരബചഫകേഞണ്ടബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  ഫമഡബഫസപക്ക്  പദതബ  നടപ്പെഞകബയതക്ക്
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സരകഞരബഫന്റെ  ഇചഞശക്തബയഞണക്ക്  കേഞണബക്കുന്നേതക്ക്.  കറഷന  കേടകേളബലൂഫട

കുറമറ  രസ്പീതബയബല്  ഭക്ഷദ്ധ്യധഞനദ്ധ്യങ്ങള്  വബതരണഞ്ചാം  ഫചേയ്യുകേയഞ്ചാം  ബബ.പബ.എല്.

ഗുണകഭഞക്തഞകളുഫട  എണ്ണഞ്ചാം  വരദബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം  ഫചേയ  സരകഞരബഫന

അഭബനനബക്കുന.  ശുദജലെഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞകഞനുള്ള  പദതബകേള്

സമയബനബതമഞയബ  പൂരതസ്പീകേരബകഞന  ഒഫതഞരുമബചക്ക്  പ്രവരതബകഞന

തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.  

ശസ്പീ  .    കമഞനസക്ക്  കജഞസഫെക്ക്:   നനബപ്രകമയഫത  എതബരക്കുന.

നയപ്രഖദ്ധ്യഞപന  പ്രസഞ്ചാംഗഞ്ചാം  ഫവറുഞ്ചാം  പ്രഖദ്ധ്യഞപനങ്ങളബല്  മഞത്രമഞയബ

ഒതങ്ങുകേയഞണക്ക്. വബകേസന മുരടബപ്പുഞ്ചാം ഭരണസഞ്ചാംഭനവുമഞണക്ക്  നബലെനബല്ക്കുന്നേതക്ക്.

കകേഞവബഡക്ക്  കേഞലെഘടതബല്  കറഷന  കേടകേള്വഴബ  അരബ  നല്കേബയ

ഇനതബലള്ള  കേമ്മേസ്പീഷന  നല്കുന്നേതബനക്ക്   നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

കേരഷകേരക്കുകവണ്ടബയള്ള  പദതബകേഫളഞനഞ്ചാം  നയപ്രഖദ്ധ്യഞപന

പ്രസഞ്ചാംഗതബലള്ഫപ്പെടുതബയബടബല.  കേഞരഷബകേ  കമഖലെയബഫലെ  പ്രതബസനബ

പരബഹരബക്കുന്നേതബനുള്ള പദതബകേളഞവബഷ്കരബകണഞ്ചാം.   റബ്ബറബഫന്റെ തഞങ്ങുവബലെ

250  രൂപയഞയബ  വരദബപ്പെബക്കുഫമന്നേ  പ്രകേടനപത്രബകേയബഫലെ  വഞഗഞനഞ്ചാം

പഞലെബകഞന തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.  കേരഷകേഫര  ബഞധബക്കുന്നേ ഇനകഡഞ-പസഫെബകേക്ക്

കേരഞറബഫനതബഫര  ഒറഫകടഞയബ  നബലെഫകേഞള്ളണഞ്ചാം.  ഫനല്,  നഞളബകകേര
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കേരഷകേഫര  സഹഞയബക്കുന്നേതബനുള്ള  നടപടബകേള്  നയപ്രഖദ്ധ്യഞപനതബല്

പ്രതബപഞദബകഞതതക്ക്  കഖദകേരമഞണക്ക്.  ഗവരണര  അവതരബപ്പെബച

നയപ്രഖദ്ധ്യഞപന പ്രസഞ്ചാംഗതബല് വന്നേ ഫതറക്ക് തബരുതബഫകഞണ്ടക്ക്  ശുദബപത്രഞ്ചാം

പുറഫപ്പെടുവബകകണ്ട  സഞഹചേരദ്ധ്യമുണ്ടഞയതക്ക്  സരകഞരബഫന്റെ

നബരുതരവഞദപരമഞയ  പ്രവരതനഫതയഞണക്ക്    ചൂണ്ടബകഞണബക്കുന്നേതക്ക്.

മനുഷദ്ധ്യഫന്റെ  അടബസഞന  ആവശദ്ധ്യങ്ങള്  നബരവ്വഹബകഞന  കേഴബയഞത

ഗവണ്ഫമന്റെക്ക്  രണ്ടക്ക്  ലെക്ഷഞ്ചാം  കകേഞടബ  രൂപയബലെധബകേഞ്ചാം  ഫചേലെവുവരുന്നേ   ഫകേ-

ഫറയബല്   പദതബ  നടപ്പെഞക്കുഫമന്നേക്ക്  പറയന്നേതക്ക്  ജനങ്ങകളഞടുള്ള

ഫവല്ലുവബളബയഞണക്ക്.    

ശസ്പീ  .    രഞമചേന്ദ്രന  കേടന്നേപ്പെള്ളബ:  നനബപ്രകമയഫത  അനുകൂലെബക്കുന.

കകേരളതബഫന്റെ സമഗ്ര പുകരഞഗതബയഫടയഞ്ചാം  രജതകരഖയഞണക്ക് നയപ്രഖദ്ധ്യഞപന

പ്രസഞ്ചാംഗഞ്ചാം.  വബകേസന മുകന്നേറങ്ങള്കക്ക്  അരഹതഫപ്പെട ജബ.എസക്ക്.ടബ.  വബഹബതഞ്ചാം

നല്കേഞന  കകേന്ദ്രഞ്ചാം  തയ്യഞറഞകേഞതതഞ്ചാം  പ്രളയസമയതക്ക്  സഞ്ചാംസഞനതബനക്ക്

അനുവദബച  ഭക്ഷദ്ധ്യധഞനദ്ധ്യങ്ങള്ക്കുള്ള  പണഞ്ചാം  തബരബചവഞങ്ങബയ  നടപടബയഞ്ചാം

കഖദകേരമഞണക്ക്.  അഞക്ക്  വരഷതബനുള്ളബല്  ഇരുപതക്ക്  ലെക്ഷഞ്ചാം

ഫതഞഴബലെവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടബകഞനുഞ്ചാം  ഫതഞഴബല്ക്ഷമത  വരദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം

സരകഞര ലെക്ഷദ്ധ്യമബടബട്ടുണ്ടക്ക്. 2022 -ല്  വബദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ/ ആകരഞഗദ്ധ്യ കമഖലെകേളബലഞ്ചാം
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ക്രമസമഞധന  പരബപഞലെനതബലഫമലഞഞ്ചാം   ഇന്തദ്ധ്യ   ഒന്നേഞഞ്ചാം  സഞനതഞണക്ക്.

ഫപഞതവബദദ്ധ്യഞലെയങ്ങളബല്  അടബസഞനസമൗകേരദ്ധ്യഞ്ചാം  വരദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം

വദ്ധ്യഞവസഞയബകേ  രഞ്ചാംഗതക്ക്  ഒരു  ലെക്ഷഞ്ചാം  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്  ആരഞ്ചാംഭബചക്ക്

സഞ്ചാംസഞനഫത വദ്ധ്യവസഞയ സമൗഹൃദമഞകഞനുഞ്ചാം ലെക്ഷദ്ധ്യമബടുനണ്ടക്ക്.  സഞമൂഹദ്ധ്യ

സരക്ഷ, സഞമ്പതബകേ വളരച, ദുരബലെവബഭഞഗങ്ങഫള സഹഞയബകല്, ടലെഫെക്ക്

പദതബയബലൂഫട  വസ്പീടക്ക്  വചഫകേഞടുകല്  തടങ്ങബയ

വബകേസനപ്രവരതനങ്ങള്ക്കുകവണ്ടബ  നബരവധബ   പദതബകേളബലൂഫട

ജനങ്ങള്കക്ക്  ആശസ്വഞസഞ്ചാം നല്കുന്നേ സഞ്ചാംസഞന സരകഞരബഫനതബഫര കകേന്ദ്രഞ്ചാം

രഞഷസ്പീയ  ടവരഞഗദ്ധ്യതബഫന്റെ  കപരബല്   നബലെപഞടുകേള്  സസ്വസ്പീകേരബക്കുകമ്പഞള്

അതബഫന ഒറഫകടഞയബ പ്രതബകരഞധബകണഞ്ചാം.  

ശസ്പീ  .   വബ  .   ഫകേ  .   പ്രശഞന്തക്ക് : നനബപ്രകമയഫത അനുകൂലെബക്കുന. ആധുനബകേ

വബകേസബത  കകേരളതബഫന്റെ  പ്രയഞണതബല്  നഞഴബകേകലഞകുന്നേ

നയപ്രഖദ്ധ്യഞപനമഞണക്ക്  ഇവബഫട  അവതരബപ്പെബചതക്ക്.  ഫഫെഡറലെബസഫത

തകേരത്തുഫകേഞണ്ടക്ക്  സഞ്ചാംസഞനഫത  ശസ്വഞസഞ്ചാംമുടബക്കുന്നേ  കകേന്ദ്ര  നബലെപഞടബഫന

ഒറഫകടഞയബ  പ്രതബകരഞധബകകണ്ടതക്ക്  അനബവഞരദ്ധ്യമഞണക്ക്.  സഞ്ചാംസഞന

സരകഞരബഫന്റെ ബഡ്ജറക്ക്  വബഹബതതബഫലെ പകുതബകയഞളഞ്ചാം പണഞ്ചാം കൃതദ്ധ്യമഞയബ

ഫചേലെവഴബക്കുന്നേതബനക്ക്  തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങ്ങള്  മബകേച
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പ്രവരതനമഞണക്ക്  കേഞഴ്ചവയ്ക്കുന്നേതക്ക്.  അടബസഞന  സമൗകേരദ്ധ്യങ്ങള്

വബകേസബപ്പെബചതബഫന്റെ  ഫെലെമഞയബ  പതക്ക്  ലെക്ഷകതഞളഞ്ചാം  കുടബകേള്

ഫപഞതവബദദ്ധ്യഞലെയങ്ങളബകലെയക്ക്  കേടനവന്നേതഞ്ചാം  വദ്ധ്യവസഞയ  സഞപനങ്ങള്

ലെഞഭകേരമഞകബയതഞ്ചാം  കേബഫ്ബബവഴബ  വബകേസനപ്രവരതനങ്ങള്

നടപ്പെബലെഞകബയതഞ്ചാം  സരകഞരബഫന്റെ  കനടങ്ങളഞണക്ക്.  ഭവനനബരമ്മേഞണഞ്ചാം,

അടബസഞന  സമൗകേരദ്ധ്യ  വബകേസനഞ്ചാം,  ആകരഞഗദ്ധ്യകസവനഞ്ചാം  തടങ്ങബ  വബവബധ

കമഖലെകേളബല് കകേരളഞ്ചാം ഇന്നേക്ക് കലെഞകേതബനക്ക്  മഞതൃകേയഞണക്ക്.   സഞ്ചാംസഞനഫത

ശബശു-മഞതൃ  മരണനബരകക്ക്  യൂകറഞപദ്ധ്യന  നബലെവഞരതബഫലെതബകഞന  കൂടഞയ

പരബശമതബലൂഫട  സഞധബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  കകേരളഫത  ദരബദരബലഞത

സഞ്ചാംസഞനമഞയബ  മഞറഞനുള്ള  ശമങ്ങളഞണക്ക്  ഗവണ്ഫമന്റെക്ക്  നടതബവരുന്നേതക്ക്.

പടയ  മബഷന  നടപ്പെബലെഞക്കുഫമന്നേ  പ്രഖദ്ധ്യഞപനഞ്ചാം  സസ്വഞഗതഞരഹമഞണക്ക്.   900

സരകഞര കസവനങ്ങള് ഡബജബറലെഞകഞനുഞ്ചാം സരകഞര ഫഎ.ടബ. പഞരക്കുകേളബല്

പുതബയ  കേമ്പനബകേഫള  എതബചക്ക്  2993  കകേഞടബ  രൂപയഫട  വരുമഞന

വളരചയണ്ടഞകഞനുഞ്ചാം  വദ്ധ്യവസഞയ സമൗഹൃദ  റഞങബഞ്ചാംഗബല് മുകന്നേറമുണ്ടഞകഞനുഞ്ചാം

ഇകഞലെയളവബല് സഞധബചബട്ടുണ്ടക്ക്.

ശസ്പീമതബ  ശഞന്തകുമഞരബ  ഫകേ  .:  നനബപ്രകമയഫത  അനുകൂലെബക്കുന.

സരകഞരബഫന്റെ മബകേച പ്രവരതനതബഫന്റെ ഫെലെമഞയബ ആകരഞഗദ്ധ്യ-വനബത-ശബശു
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വബകേസന രഞ്ചാംഗത്തുള്ഫപ്പെഫട  കദശസ്പീയ-അന്തരകദശസ്പീയ പുരസഞരങ്ങള് കനടഞന

സഞധബചബട്ടുണ്ടക്ക്.   52  കലെഞകേരഞജദ്ധ്യങ്ങള്ഫകഞപ്പെഞ്ചാം  ടൂറബസഞ്ചാം  ഭൂപടതബല്

ഇടഞ്ചാംകനടഞന കകേരളതബനഞയതക്ക് അഭബമഞനകേരമഞണക്ക്.  റസ്പീ-സരകവ്വ നടപടബകേള്

ഡബജബറടലെസക്ക്  ഫചേയ്യഞനുള്ള  തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം  സസ്വഞഗതഞരഹമഞണക്ക്.   സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേ

വരഷതബല്  ഒന്നേര  ലെക്ഷഞ്ചാം  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേരബലൂഫട  2.63  ലെക്ഷഞ്ചാം

ഫതഞഴബലെവസരങ്ങള് സൃഷ്ടബകഞന സഞധബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  കേഞരഷബകകേഞല്പന്നേങ്ങള്കക്ക്

ഏറവുഞ്ചാം കൂടുതല് തഞങ്ങുവബലെ നല്കുന്നേ സഞ്ചാംസഞനമഞണക്ക് കകേരളഞ്ചാം.  പടബജഞതബ-

പടബകേവരഗ്ഗ  കമഖലെയബഫലെ  കുടബകേള്കക്ക്  പ്രകതദ്ധ്യകേ  കസഞളരഷബപ്പെക്ക്

ഏരഫപ്പെടുതബയതഞ്ചാം 'പുനരകഗഹഞ്ചാം' പദതബയബലൂഫട 4,500 മത്സദ്ധ്യഫതഞഴബലെഞളബ

കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്കക്ക്  ഭവനസമുചയഞ്ചാം  നബരമ്മേബചനല്കേബയതഞ്ചാം

ഡബജബറടലെകസഷനബലൂഫട ഫപഞതവബതരണ കകേന്ദ്രങ്ങഫള സതഞരദ്ധ്യമഞകബയതഞ്ചാം

അഭബനനനഞരഹമഞണക്ക്.   അവയവമഞറ  ശസക്രബയ നടതബയവരകക്ക്  കുറഞ

നബരകബല്  മരുന്നേക്ക്  ലെഭദ്ധ്യമഞകഞനുള്ള  പദതബ  ആരഞ്ചാംഭബകഞനുഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞനതബഫന്റെ  സസ്വന്തഞ്ചാം  ടഞകബ  സരവ്വസ്പീസഞയ  'കകേരള  സവഞരബ'

നടപ്പെബലെഞകഞനുഞ്ചാം ആറക്ക് വരഷതബനുള്ളബല് രണ്ടുലെക്ഷഞ്ചാം കപരകക്ക് പബ.എസക്ക്.സബ.

മുകഖന  നബയമനഞ്ചാം  നല്കേഞനുഞ്ചാം  2022-ല്  സ്റ്റഞരടപക്ക്  മബഷഫന്റെ  ഭഞഗമഞയബ

ഫടകകഞപഞരകബല്  1274  കകേഞടബ  രൂപയഫട  വളരച  ടകേവരബകഞനുഞ്ചാം  25
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ഫപഞതകമഖലെഞ സഞപനങ്ങഫള ലെഞഭതബലെഞകഞനുഞ്ചാം സഞധബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  ഗ്രഞമസ്പീണ

ഫതഞഴബലറപ്പെക്ക്  കമഖലെയബല്  രഞജദ്ധ്യതഞദദ്ധ്യമഞയബ  കക്ഷമനബധബ  കബഞരഡക്ക്

രൂപസ്പീകേരബച  നടപടബ  സസ്വഞഗതഞരഹമഞണക്ക്.   അരഹമഞയ  ജബ.എസക്ക്.ടബ.

വബഹബതഞ്ചാം  നബകഷധബചഞ്ചാം  കേടഫമടുപ്പെക്ക്  പരബധബ  ഫവടബക്കുറചഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനഫത

ജനകക്ഷമ പദതബകേള്കക്ക് തരങഞ്ചാം വയ്ക്കുന്നേ കകേന്ദ്ര ഗവണ്ഫമന്റെബഫന്റെ സമസ്പീപനഞ്ചാം

അപലെപനസ്പീയമഞണക്ക്.

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    വബനഫസന്റെക്ക്:  നനബപ്രകമയഫത  എതബരക്കുന.

ഭരണകേക്ഷബക്കുകപഞലഞ്ചാം അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബകഞനഞകേഞത കേഞരദ്ധ്യങ്ങളഞണക്ക് ഗവരണറുഫട

പ്രസഞ്ചാംഗതബലൂഫട അവതരബപ്പെബചബട്ടുള്ളതക്ക്.  സസ്വകേഞരദ്ധ്യ ഇനഷസ്വറനസക്ക് കേമ്പനബകക്ക്

ലെഞഭമുണ്ടഞകഞനുള്ള  ഒരു  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  മഞത്രമഞയബ  ഫമഡബഫസപക്ക്

മഞറബയബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  ടലെഫെക്ക്  പദതബയഫട  ഉകദ്ദേശദ്ധ്യലെക്ഷദ്ധ്യഞ്ചാം

ടകേവരബകഞകനഞ  ഫതഞഴബലെബലഞയ്മ  പരബഹരബക്കുന്നേതബകനഞ  സരകഞരബനക്ക്

സഞധബചബടബല.  കുറഞ  വബലെയക്ക്  കേഞലെബതസ്പീറ  വബല്കഞന  കകേരള  ഫെസ്പീഡ്സക്ക്

തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.  പുനരകഗഹഞ്ചാം പദതബ ഫെലെപ്രദമഞയബ നടപ്പെഞകഞനുഞ്ചാം തസ്പീരകദശ

കമഖലെയബല്  പടയഞ്ചാം  നല്കേഞനുഞ്ചാം  ഒരു  നബകയഞജകേമണലെതബല്  ഒരു

ഡയഞലെബസബസക്ക്  ഫസന്റെര  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നേതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ഫകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.-ഫയക്കുറബചക്ക്  നയപ്രഖദ്ധ്യഞപന  പ്രസഞ്ചാംഗതബല്
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പരഞമരശമുണ്ടഞകേഞതതക്ക് ദമൗരഭഞഗദ്ധ്യകേരമഞണക്ക്.

ശസ്പീ  .    പബ  .    വബ  .    ശസ്പീനബജബന:  നനബപ്രകമയഫത  അനുകൂലെബക്കുന.

സമൂഹതബഫലെ വബവബധ കമഖലെകേളുഫട സമഗ്ര വബകേസനഞ്ചാം ലെക്ഷദ്ധ്യമഞകബ  കൃഷബ,

വദ്ധ്യവസഞയഞ്ചാം,  ഫതഞഴബല്,  സഞമൂഹദ്ധ്യസരക്ഷ,  ഫപഞതവബദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസഞ്ചാം,  ആകരഞഗദ്ധ്യഞ്ചാം,

ഉള്നഞടന ജലെഗതഞഗതഞ്ചാം തടങ്ങബ എലഞ കമഖലെകേളബലഞ്ചാം പദതബകേളഞവബഷ്കരബചക്ക്

നടപ്പെഞകഞന  സരകഞരബനക്ക്  സഞധബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  പടയഞ്ചാം  നല്കുന്നേതബനുള്ള

നടപടബകേളുഞ്ചാം  കപഞലെസ്പീസക്ക്  കസനഫയ  സസജമഞക്കുന്നേതബനുള്ള  പദതബകേളുഞ്ചാം

കേഞയബകേ  കമഖലെയബല്  നടപ്പെഞക്കുന്നേ  പദതബകേളുഞ്ചാം  ഫപഞതമരഞമതക്ക്  വകുപ്പെക്ക്

നടത്തുന്നേ  പ്രവരതനങ്ങളുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനഫത  കൂടുതല്

മബകേവുറതഞക്കുന്നേതഞണക്ക്.  അധബകേഞര  വബകകേന്ദ്രസ്പീകേരണതബലൂഫടയള്ള

പ്രഞകദശബകേ വബകേസനമഞണക്ക് സരകഞര ലെക്ഷദ്ധ്യഞ്ചാം വയ്ക്കുന്നേതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    ടബ  .    ഐ  .    മധുസൂദനന:  നനബപ്രകമയഫത  അനുകൂലെബക്കുന.

ആധുനബകേ  കകേരളതബഫന്റെ  നബരമ്മേബതബ  വബഭഞവനഞ്ചാം  ഫചേയ്യുന്നേതഞണക്ക്

നയപ്രഖദ്ധ്യഞപനഞ്ചാം.  സഞ്ചാംസഞനതബഫന്റെ  റവനക്യൂ  വരുമഞനതബഫന്റെ  അറുപതക്ക്

ശതമഞനഞ്ചാം  കകേന്ദ്രഞ്ചാം  സമഞഹരബക്കുകമ്പഞഴുഞ്ചാം  വബകേസന  ഫചേലെവബഫന്റെ  നഞല്പ്പെതക്ക്

ശതമഞനഞ്ചാം മഞത്രകമ കകേന്ദ്രഞ്ചാം ഏഫറടുക്കുനള.  സമഗ്ര വബകേസന കേഞഴ്ചപ്പെഞടുകേള്

ആവബഷ്കരബക്കുന്നേതബനുള്ള  സഞമ്പതബകേ  കസഞതസക്ക്  സഞ്ചാംസഞനങ്ങള്കബല.
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സഞ്ചാംസഞനതബനക്ക്  ലെഭബക്കുന്നേ  സഞമ്പതബകേ  സഹഞയഞ്ചാം  ഫവടബക്കുറയ്ക്കുന്നേ

സമസ്പീപനമഞണക്ക്  കകേന്ദ്രഞ്ചാം  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നേതക്ക്.  ജബ.ഡബ.പബ.-യബലഞ്ചാം   നബകുതബ

വരുമഞനതബലഞ്ചാം  കദശസ്പീയ  ശരഞശരബകയകഞള്  വരദനവുണ്ടഞകഞനുഞ്ചാം

ആകളഞഹരബ  വരുമഞനഞ്ചാം  വരദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം  സഞധബചതക്ക്  സഞ്ചാംസഞനതബഫന്റെ

കനടമഞണക്ക്.  ആകരഞഗദ്ധ്യകമഖലെ  ഉള്ഫപ്പെഫടയള്ള  വബവബധ  രഞ്ചാംഗങ്ങളബല്  ലെഭബച

അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരങ്ങള്  സഞ്ചാംസഞനതബഫന്റെ  വബകേസനഫതയഞ്ചാം  വളരചഫയയമഞണക്ക്

സൂചേബപ്പെബക്കുന്നേതക്ക്.

ശസ്പീ  .    ഒ  .    ആര  .    കകേളു:  നനബപ്രകമയഫത  അനുകൂലെബക്കുന.

കക്ഷമപ്രവരതനങ്ങള്, നവകകേരള മബഷന,  കേബഫ്ബബ വഴബയള്ള അടബസഞന

പശഞതലെ  വബകേസന  പ്രവരതനങ്ങള്   ഇവഫയലഞഞ്ചാം

ഉറപ്പുവരുതബഫകഞണ്ടഞണക്ക്  സരകഞര  മുകന്നേഞട്ടുകപഞകുന്നേതക്ക്.  ഫഫെഡറല്

സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  അടബമറബക്കുകേയഞ്ചാം  പടബകേജഞതബ/പടബകേവരഗ്ഗ  വബഭഞഗങ്ങള്ക്കുള്ള

ഫെണ്ടബല് കുറവുവരുത്തുകേയഞ്ചാം നക്യൂനപക്ഷ വബഭഞഗങ്ങള്ക്കുള്ള ആനുകൂലെദ്ധ്യങ്ങള്

ഫവടബക്കുറയ്ക്കുകേയഞ്ചാം ഫചേയ്യുന്നേ കകേന്ദ്രഗവണ്ഫമന്റെക്ക് നടപടബ പ്രതബകഷധഞരഹമഞണക്ക്.

ശസ്പീ  .    എന  .    എ  .    ഫനലബക്കുന്നേക്ക്:  നനബപ്രകമയഫത എതബരക്കുന. വബകദശ

രഞജദ്ധ്യങ്ങളബല് കജഞലെബ  ഫചേയ്യുന്നേ യവഞകള് കകേരളതബകലെയക്ക്  മടങ്ങബവരഞത

സബതബയഞണക്ക്  സഞ്ചാംജഞതമഞയബരബക്കുന്നേതക്ക്.  അവരുഫട  കസവനഞ്ചാം
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സഞ്ചാംസഞനതബനക്ക് ലെഭദ്ധ്യമഞകഞനുള്ള നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

കഡഞ  .    സജബതക്ക്  വബജയന  പബളള:  നനബപ്രകമയഫത  അനുകൂലെബക്കുന.

നവകകേരള സൃഷ്ടബകഞയബ സഞമൂഹബകേ-സഞമ്പതബകേ അന്തരസ്പീക്ഷമുള്ഫകഞണ്ടുളള

നയങ്ങളഞണക്ക്  നനബപ്രകമയതബല്  അവതരബപ്പെബചബട്ടുളളതക്ക്.

എഞ്ചാം.ജബ.എന.ആര.ഇ.ജബ.എസക്ക്.,  സഞമൂഹബകേ  സരക്ഷ,  ഫപഞതവബതരണഞ്ചാം

എന്നേസ്പീ  കമഖലെകേളബല്  കകേന്ദ്ര  വബഹബതഞ്ചാം  ഫവടബക്കുറചകപ്പെഞള്  കേഞരദ്ധ്യക്ഷമമഞയ

ഇടഫപടല്  നടതബയതഞ്ചാം  നബകതദ്ധ്യഞപകയഞഗ  സഞധനങ്ങളുഫട  വബലെകയറഞ്ചാം

നബയനബകഞന സഞധബചതഞ്ചാം സരകഞരബഫന്റെ കനടമഞണക്ക്.  ജനകേസ്പീയ കഹഞടല്,

സഹകേരണ ചേന്തകേള്,  സമൗജനദ്ധ്യ  ഭക്ഷണ കേബറ്റുകേള്,  കറഷന സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം

എന്നേബവ  കേഞരദ്ധ്യക്ഷമമഞയബ  നടപ്പെബലെഞകബയതബലൂഫട  ഇന്തദ്ധ്യയബഫലെ  മറക്ക്

സഞ്ചാംസഞനങ്ങഫള  അകപക്ഷബചക്ക്  കകേരളഞ്ചാം  മുന്നേബലെഞണക്ക്.  ഫപഞതവബതരണ

സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം  വഴബ  സബ്സബഡബകയതര  സഞധനങ്ങള്  വബല്പ്പെന

നടതബയതബലൂഫട കേഴബഞ സഞമ്പതബകേ വരഷഞ്ചാം  665.72  കകേഞടബ രൂപയഫട

വബറ്റുവരവക്ക്  നടതഞനുഞ്ചാം  അതബലൂഫട  വബലെകയറഞ്ചാം  നബയനബകഞനുഞ്ചാം

സഞധബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  ടൂറബസഞ്ചാം  കമഖലെ മബകേവബഫന്റെ കമഖലെയബകലെയ്ക്കുയരന്നേതഞ്ചാം  വഞടര

സ്ട്രേസ്പീറക്ക്  പദതബകക്ക്  കവള്ഡക്ക്  ടഞവല്  മഞരകറബല്  ഉതരവഞദബത

ടൂറബസതബനുളള പുരസഞരഞ്ചാം ലെഭബചതഞ്ചാം ഡബജബറല് സഞകങതബകേ കമഖലെയബകലെയക്ക്
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ഉമൗന്നേല് നല്കുന്നേ ഇന്തദ്ധ്യയബഫലെ ആദദ്ധ്യഫത ഡബജബറല് സയനസക്ക്  പഞരകക്ക്

ആരഞ്ചാംഭബകഞനുളള  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബചതഞ്ചാം  കകേന്ദ്ര  സരകഞരബഫന്റെ  മബകേച

സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേ  വരഷഞ്ചാം  പദതബക്കുള്ള  അവഞരഡക്ക്  ലെഭബചതഞ്ചാം  ആദബവഞസബകേള്കക്ക്

1752 ഏകര ഭൂമബ നല്കേഞന സഞധബചതഞ്ചാം ശഞഘനസ്പീയമഞണക്ക്.

ശസ്പീ  .    മഞതദ്യു  ടബ  .    കതഞമസക്ക്  : നനബപ്രകമയഫത  അനുകൂലെബക്കുന.

നബയമസഭ  പഞസഞക്കുന്നേ  നബയമങ്ങള്  പ്രഞബലെദ്ധ്യതബല്  ഫകേഞണ്ടുവരഞഫത

തടഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നേതഞ്ചാം  കകേന്ദ്ര  സരകഞരബഫന്റെ  ജനവബരുദ  നബലെപഞടബഫന

പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം  എതബരകഞതതഞ്ചാം  പ്രതബകഷധഞരഹമഞണക്ക്.  പ്രതബസനബകേളുഞ്ചാം

പ്രതബകൂലെ  സഞഹചേരദ്ധ്യങ്ങളുഞ്ചാം  ജനകക്ഷമ  പദതബകേഫള

ബഞധബക്കുന്നേബഫലനളളതഞണക്ക്  സരകഞരബഫന്റെ  കനടഞ്ചാം.  കക്ഷമ  ഫപനഷന

കുടബശബകേയബലഞഫത  ഫകേഞടുകഞനുഞ്ചാം  വബകേസന  പ്രവരതനങ്ങള്

നടപ്പെബലെഞകഞനുഞ്ചാം സഞധബച.  സഞ്ചാംസഞനതബഫന്റെ ഉല്പഞദനപ്രക്രബയ വരദബപ്പെബചക്ക്

സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേഫര  കപ്രഞത്സഞഹബപ്പെബക്കുന്നേ  നടപടബകേള്  മഞതൃകേഞപരമഞണക്ക്.

ജലെകസഞതസകേള്  ശുദസ്പീകേരബക്കുന്നേതബനുഞ്ചാം  സ്കൂളുകേളുഞ്ചാം   ആശുപത്രബകേളുഞ്ചാം

നവസ്പീകേരബക്കുന്നേതബനുമുള്ള  പ്രവൃതബകേള് പൂരതബയഞകണഞ്ചാം.  ടവജഞനബകേ

സമ്പദ്ഘടനഫയ  പരബകപഞഷബപ്പെബകഞനുതകുന്നേ  തരതബല്  വബദദ്ധ്യഞഭദ്ധ്യഞസ

ഘടനയബല്  മഞറമുണ്ടഞകഞനുഞ്ചാം  വനദ്ധ്യജസ്പീവബ  ആക്രമണഞ്ചാം  തടയന്നേതബനഞയബ
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നയങ്ങളബല് മഞറഞ്ചാം വരുതഞനുഞ്ചാം തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം. 

ശസ്പീമതബ  ഒ  .    എസക്ക്  .    അഞ്ചാംബബകേ:  നനബപ്രകമയഫത  അനുകൂലെബക്കുന.

വബകേസന  പ്രവരതനങ്ങഫള  തകേരകഞന  സഞമ്പതബകേ  സമ്മേരദ്ദേഞ്ചാം

ഏരഫപ്പെടുതബയബട്ടുഞ്ചാം കകേരളതബഫന്റെ വളരചഞനബരകക്ക് നബലെവഞരഞ്ചാം പുലെരതബയതക്ക്

സരകഞരബഫന്റെ  ഭരണമബകേവുഫകേഞണ്ടഞണക്ക്.  സഞ്ചാംസഞനതബഫന്റെ  ആഭദ്ധ്യന്തര

ഉല്പഞദനതബല്   12.01%  വളരച  ഫഫകേവരബചതഞ്ചാം  200  കകേഞടബ  രൂപയഫട

സഞമ്പതബകേ  ഉകതജകേപഞകകജുകേള്  പ്രഖദ്ധ്യഞപബകഞനഞയതഞ്ചാം   ഫചേറുകേബട

യൂണബറ്റുകേള്കഞയബ  അനുബന  പഞകകജുകേള്  പ്രഖദ്ധ്യഞപബചതഞ്ചാം  കക്ഷമ

ഫപനഷന വബതരണഞ്ചാം ഫചേയ്യഞന  446  കകേഞടബ  രൂപ വകേയബരുതഞനഞയതഞ്ചാം

കുടുഞ്ചാംബശസ്പീ  അഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്ക്  20000  രൂപയഫട  പലെബശരഹബത  വഞയ്പ

നല്കേഞനഞയതഞ്ചാം  അഭബനനനഞരഹമഞണക്ക്.  അവശദ്ധ്യ  ഭക്ഷദ്ധ്യവസ്തുകള്

ഉറപ്പെഞകഞന 1150 കകേഞടബ രൂപയഞ്ചാം റബ്ബര കേരഷകേരകക്ക് 500 കകേഞടബ രൂപയഞ്ചാം

വബതരണഞ്ചാം  ഫചേയ്യഞന  സഞധബച.  പ്രഞഥമബകേ  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങഫളയഞ്ചാം

വഞണബജദ്ധ്യ  ബഞങ്കുകേഫളയഞ്ചാം  ഉള്ഫപ്പെടുതബ  വബപുലെമഞയ  വഞയ്പഞ  പദതബ

നടപ്പെബലെഞക്കുകേയഞ്ചാം തസ്പീരകദശ കമഖലെയബല് 11000 കകേഞടബ രൂപയഫട വബകേസന

പ്രവരതനങ്ങള്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയഞ്ചാം  ഫചേയ.  രഞജദ്ധ്യതഞദദ്ധ്യമഞയബ  ഫകേ-കഫെഞണ്

പദതബ  നടപ്പെബലെഞകഞനഞയതഞ്ചാം  പടബകേജഞതബ  പടബകേവരഗ്ഗ  വബഭഞഗങ്ങള്കക്ക്
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മുനഗണന നല്കേബയതഞ്ചാം മഞതൃകേഞപരമഞണക്ക്.  സഞ്ചാംസഞനഫത ഇലെകകഞണബകേക്ക്

വദ്ധ്യവസഞയ ഹബ്ബഞകബ മഞറ്റുന്നേതബനുഞ്ചാം കേരകുളഫത ഫകേല്കടഞണ് ഫസന്റെറബഫന

പവര  ഇലെകകഞണബകേക്ക്  ഹബ്ബഞകബ  മഞറ്റുന്നേതബനുഞ്ചാം

പ്രതബകരഞധകമഖലെയഞവശദ്ധ്യമഞയ ഇലെകകഞണബകേക്ക്  ഉപകേരണങ്ങളുഫട ഗുണകമന

സഞക്ഷദ്ധ്യഫപ്പെടുതഞനുളള ലെഞബക്ക് സഞപബക്കുന്നേതബനുമുളള പ്രവരതനമഞരഞ്ചാംഭബച.

തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം  ഫടകകഞസബറബകക്ക്  1600  കകേഞടബ  രൂപയഫട

വബകേസനപ്രവരതനങ്ങള് സജമഞക്കുകേയഞ്ചാം  1515 കകേഞടബ രൂപ ഫചേലെവഴബചക്ക്

ഫടകകഞസബറബ  കേഞമ്പസബഫലെ  17  ഏകര  സലെതക്ക്  ഡബജബറല്  സയനസക്ക്

പഞരകക്ക്  സഞപബകഞനുമുളള  പദതബ  ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയഞ്ചാം  ഫചേയ.  ഫഎ.ടബ.

കമഖലെയബല്  65000  ഫതഞഴബലെവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടബകഞനുളള  നടപടബ

സസ്വഞഗതഞരഹമഞണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    കുറുകകഞളബ  ഫമഞയസ്പീന:  നനബപ്രകമയഫത  എതബരക്കുന.

നയപ്രഖദ്ധ്യഞപന  പ്രസഞ്ചാംഗതബല്  പ്രഖദ്ധ്യഞപനങ്ങള്  മഞത്രമഞണുള്ളതക്ക്.

നഞളബകകേര  സഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം  എലഞ  പഞഞയത്തുകേളബലഞ്ചാം

വദ്ധ്യഞപബപ്പെബക്കുഫമന്നേതള്ഫപ്പെഫടയള്ള  പ്രകേടനപത്രബകേയബഫലെ  വഞഗഞനങ്ങള്

പഞലെബകഞന തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.
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ശസ്പീ  .    ഇ  .    ഫകേ  .    വബജയന:      നനബപ്രകമയഫത  അനുകൂലെബക്കുന.

നവകകേരള  നബരമ്മേബതബ  വബഭഞവനഞ്ചാം  ഫചേയ്യുന്നേ  നയപ്രഖദ്ധ്യഞപനമഞണക്ക്

നടതബയബരബക്കുന്നേതക്ക്.    സഞമ്പതബകേ  പ്രതബസനബകബടയബലഞ്ചാം

കക്ഷമഫപനഷനുകേള്  കുടബശബകേയബലഞഫത വബതരണഞ്ചാം ഫചേയ്യഞന കേഴബഞതഞ്ചാം

ഫഫലെഫെക്ക്  മബഷന  പദതബയബഫലെ  വസ്പീടുകേളുഫട  നബരമ്മേഞണഞ്ചാം  പൂരതബയഞകഞന

സഞധബചതഞ്ചാം  ലെഹരബ  വബരുദപ്രവരതനങ്ങള്കഞയബ  പദതബയഞവബഷ്കരബചതഞ്ചാം

എലഞവരക്കുഞ്ചാം ഭക്ഷണഞ്ചാം ലെഭദ്ധ്യമഞക്കുകേഫയന്നേ ലെക്ഷദ്ധ്യകതഞഫട സഞമൂഹദ്ധ്യ അടുകള

ആരഞ്ചാംഭബചതഞ്ചാം        'ഫകേ-കഫെഞണ്'  പദതബ  പ്രഞവരതബകേമഞകഞനഞയതഞ്ചാം

'വബദദ്ധ്യഞകേബരണഞ്ചാം'  പദതബ  ആവബഷ്കരബചതഞ്ചാം  സരകഞരബഫന്റെ  സഞമൂഹദ്ധ്യ

പ്രതബബദത  വദ്ധ്യക്തമഞക്കുന്നേതഞണക്ക്.  ഫപഞതവബദദ്ധ്യഞലെയങ്ങളബഫലെ

പശഞതലെസമൗകേരദ്ധ്യങ്ങള്                ഫമചഫപ്പെടുത്തുന്നേതബനുള്ള

പദതബകേളഞവബഷ്കരബകണഞ്ചാം.  ഫപഞതകമഖലെഫയ  സസ്വകേഞരദ്ധ്യവത്കേരബകഞനുഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞനങ്ങളുഫട  അവകേഞശങ്ങളബകനല്  ഫഫകേകേടതഞനുമുള്ള  കകേന്ദ്ര

നസ്പീകഫത   ഫചേറുകഞന  കേക്ഷബ-രഞഷസ്പീയ  വദ്ധ്യതദ്ധ്യഞസമബലഞഫത  എലഞവരുഞ്ചാം

തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.   മഞലെബനദ്ധ്യപ്ലൈഞന്റുകേള്  സഞപബക്കുകേയഞ്ചാം  ജലെഞശയങ്ങളബഫലെ

മഞലെബനദ്ധ്യങ്ങള് നസ്പീകഞ്ചാം ഫചേയ്യുന്നേതബനക്ക് ബൃഹതഞയ പദതബ ആവബഷ്കരബക്കുകേയഞ്ചാം

കവണഞ്ചാം. 
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കഡഞ  .    മഞതദ്യു  കുഴല്നഞടന:  നനബപ്രകമയഫത  എതബരക്കുന.

ദബശഞകബഞധമബലഞത  നയപ്രഖദ്ധ്യഞപന  പ്രസഞ്ചാംഗമഞണക്ക്  നടതബയബരബക്കുന്നേതക്ക്.

പ്രസ്പീ-ഫമടബകേക്ക്  കസഞളരഷബപ്പെക്ക്  നബരതലെഞകബയതള്ഫപ്പെഫടയള്ള

കകേന്ദ്രഗവണ്ഫമന്റെക്ക് നബലെപഞടുകേഫള അനുകൂലെബക്കുന്നേ സമസ്പീപനമഞണക്ക് സഞ്ചാംസഞന

ഗവണ്ഫമന്റെക്ക് സസ്വസ്പീകേരബചബരബക്കുന്നേതക്ക്. 

    ശസ്പീ  .    പബ  .    പബ  .    ചേബതരഞ്ജന:  നനബപ്രകമയഫത  അനുകൂലെബക്കുന.

സഞ്ചാംസഞനതബഫന്റെ അധബകേഞരങ്ങള് കേവരഫന്നേടുക്കുന്നേതള്ഫപ്പെഫടയള്ള കകേന്ദ്ര

ഗവണ്ഫമന്റെബഫന്റെ  ഫതറഞയ  നയങ്ങഫളയഞ്ചാം  തസ്പീരുമഞനങ്ങഫളയഞ്ചാംകുറബചക്ക്

നയപ്രഖദ്ധ്യഞപന  പ്രസഞ്ചാംഗതബല്  പരഞമരശബചബടബഫലന്നേ  പ്രതബപക്ഷ

വബമരശനതബല് യഞഫതഞരു കേഴമമബല.  65  ലെക്ഷഞ്ചാം കപരകക്ക് തടസ്സമബലഞഫത

സഞമൂഹദ്ധ്യസരക്ഷഞ  ഫപനഷന  വബതരണഞ്ചാം  ഫചേയ്യഞന  സരകഞരബനക്ക്

സഞധബക്കുനണ്ടക്ക്.   വസ്തുതകേള്  മറചവചക്ക്  കകേരളഞ്ചാം  കേടഫകണബയബലെഞഫണന്നേ

പ്രതബപക്ഷ പ്രചേരണഞ്ചാം അടബസഞനരഹബതമഞണക്ക്.  കകേരളതബഫന്റെ പ്രതബശസ്പീരഷ

വരുമഞനഞ്ചാം  കദശസ്പീയ  ശരഞശരബകയകഞള്  77  ശതമഞനഞ്ചാം  ഉയരന്നേതഞണക്ക്.

കേഞരദ്ധ്യക്ഷമമഞയ  രസ്പീതബയബലള്ള  നബകുതബപബരബവഞണക്ക്  കകേരളഞ്ചാം

നടതബഫകഞണ്ടബരബക്കുന്നേതക്ക്.  ഫഫലെഫെക്ക്  പദതബയബലൂഫട  അരഹതഫപ്പെട

ലെക്ഷകണകബനഞളുകേള്കക്ക്  വസ്പീടക്ക്  നബരമ്മേബചഫകേഞടുകഞന  സരകഞരബനക്ക്
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സഞധബചബട്ടുണ്ടക്ക്. 

സഭ ഫഫവകുകന്നേരഞ്ചാം 4.26-നക്ക് പബരബഞ്ഞു.

******


