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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 
(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2023   കഫെബ്രുവരബ   6,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രഞവബകലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനകപ്പെട  സസ്പീകര

ശസ്പീ. എ. എന. ഷഞ്ചാംസസ്പീറബകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചരന.

I. തബരുത്തബയ ഉത്തരഞ്ചാം

നക്ഷത്രചബഹ്നമബടഞത്ത   4577  -  ാം നമ്പര കചഞദദത്തബകന്റെ തബരുത്തബയ ഉത്തരഞ്ചാം

പതബന ഞഞഞ്ചാം  കകേരള  നബയമസഭയുകട  മൂനഞഞ്ചാം  സകമ്മേളനത്തബകലെ

29-10-2021-കലെ  നക്ഷത്ര  ചബഹ്നമബടഞത്ത  4577 -ാം  നമ്പര  കചഞദദത്തബകന്റെ

തബരുത്തബയ ഉത്തരഞ്ചാം വനഞ്ചാം-വനദജസ്പീവബ വകുപ്പുമനബ കമശപ്പുറത്തുവച.

II. അറബയബപ്പെക്ക്

(1) ഗവരണറുകട സകന്ദേശഞ്ചാം

2023 കഫെബ്രുവരബ 2-ാം തസ്പീയതബ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ച നന്ദേബപ്രകമയത്തബനക്ക്

കൃതജ്ഞത  പ്രകേഞശബപ്പെബചകകേഞണക്ക്  ബഹുമഞനകപ്പെട  ഗവരണര  നല്കേബയ
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മറുപടബ ബഹുമഞനകപ്പെട സസ്പീകര സഭകയ അറബയബച.

(2) അഞ്ചാംഗങ്ങളുകട ഗ്രൂപ്പെക്ക് കഫെഞകടഞ

കേഞകരദഞപകദശകേ  സമബതബ  നബരകദ്ദേശമനുസരബച്ചക്ക്  കഫെബ്രുവരബ  8 -ാം

തസ്പീയതബ  ഉച്ചയക്ക്  പനണക്ക്  മണബകക്ക്  സഭഞസകമ്മേളനഞ്ചാം  അല്പ്പെസമയഞ്ചാം

നബരത്തബവച്ചകശഷഞ്ചാം  ശങ്കരനഞരഞയണന  തമ്പബ  കമകമ്പഴക്ക്  കലെഞഞബല്

പതബനഞഞഞ്ചാം  കകേരള  നബയമസഭയബകലെ  എലഞ  അഞ്ചാംഗങ്ങകളയുഞ്ചാം  ഉള്കപ്പെടുത്തബ

എടുകഞനുകദ്ദേശബക്കുന  ഗ്രൂപ്പെക്ക്  കഫെഞകടഞയഞയബ  എലഞ  ബഹുമഞനകപ്പെട

അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം  എത്തബകച്ചരണകമനക്ക്  ബഹുമഞനകപ്പെട  സസ്പീകര  സഭകയ

അറബയബച.

III. അടബയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം

ഭക്ഷദ സുരക്ഷഞ നബയമഞ്ചാം നടപ്പെഞക്കുനതബകലെ വസ്പീഴ

മബ  .    സസ്പീകര:  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക് ഭക്ഷദവബഷബഞധമൂലെമുള്ള മരണവഞ്ചാം ഭക്ഷദ

സുരക്ഷഞ  വസ്പീഴകേളുഞ്ചാം  വരദബക്കുകേയുഞ്ചാം  കഹല്ത്തക്ക്  കേഞരഡക്ക്  വബതരണഞ്ചാം

അടബമറബകകപ്പെടുകേയുഞ്ചാം  കചയ്യുനതഞയബ  പറയകപ്പെടുന  സഞഹചരദഞ്ചാം

സഭഞനടപടബകേള് നബരത്തബവച്ചക്ക്  ചരച്ച കചയ്യണകമനഞവശദകപ്പെടക്ക്   സരവ്വശസ്പീ

അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്,   അനവര  സഞദത്തക്ക്,  കകേ.  പബ.  എ.  മജസ്പീദക്ക്,  കമഞനസക്ക്

കജഞസഫെക്ക്, മഞണബ സബ. കേഞപ്പെന, ശസ്പീമതബ കകേ. കകേ. രമ എനസ്പീ അഞ്ചാംഗങ്ങള് റൂള്
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50 അനുസരബച്ചക്ക് കനഞടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശുവബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജഞരജക്ക്):  ഭക്ഷദ  സുരക്ഷഞ  വകുപ്പെബകന്റെ  പ്രവരത്തനങ്ങള്

ശകബകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം നബയമഞ്ചാം കേരശനമഞയബ നടപ്പെഞക്കുനതബനുമഞയബ വകുപ്പെക്ക്

ജനകേസ്പീയ കേദഞമ്പയബന ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയുഞ്ചാം അതബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ ഭക്ഷദ സുരക്ഷഞ

പരബകശഞധനകേളബല്  ഗണദമഞയ  വരദനവണഞവകേയുഞ്ചാം  ഭക്ഷദ

പദഞരത്ഥങ്ങളബകലെ  മഞയഞ്ചാം  കേകണത്തുനതബനുള്ള  ഭക്ഷദ  പരബകശഞധനഞ

യജ്ഞങ്ങള്  ആവബഷ്കരബച്ചക്ക്  നടപ്പെഞകബവരബകേയുഞ്ചാം  കചയ്യുനണക്ക്.   വസ്പീഴകേള്

കേകണത്തുനപക്ഷഞ്ചാം  സഞപനങ്ങള്  മഞനദണ്ഡപ്രകേഞരഞ്ചാം  അടചപൂടഞനുള്ള

നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുനണക്ക്.  ഭക്ഷദവബഷബഞധമൂലെമുള്ള  മരണഞ്ചാം

സഞ്ചാംഭവബകഞതബരബക്കുനതബനുള്ള ശമങ്ങളഞണക്ക് സരകഞര നടത്തുനതക്ക്. 2023

കഫെബ്രുവരബ 1-ാംതസ്പീയതബ മുതല് ഭക്ഷണഞ്ചാം പഞചകേഞ്ചാം/വബതരണഞ്ചാം കചയ്യുനവരകക്ക്

കഹല്ത്തക്ക്  കേഞരഡക്ക്  നബരബന്ധമഞകഞന  തസ്പീരുമഞനബകച്ചങ്കബലഞ്ചാം  ഈ  രഞ്ചാംഗത്തക്ക്

പ്രവരത്തബക്കുന  സഞ്ചാംഘടനകേളുകട  പ്രതബനബധബകേള്  കഹല്ത്തക്ക്

കേഞരകഡടുക്കുനതബനക്ക്  കൂടുതല്  സമയഞ്ചാം  ആവശദകപ്പെടതുകകേഞണഞ്ചാം  ആകരഞഗദ

കകേന്ദ്രങ്ങളബല്  കൂടുതല്  തബരക്കുണഞയതുകകേഞണമഞണക്ക്  സഞവകേഞശഞ്ചാം

നല്കേബയതക്ക്.  നബയമഞ്ചാം  കേരശനമഞയബ  നടപ്പെഞകഞനഞണക്ക്  സരകഞര
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തസ്പീരുമഞനബച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്.  ഭക്ഷദ  സുരക്ഷ  ഉറപ്പെഞക്കുകേകയന  ഉത്തരവഞദബതസഞ്ചാം

നബരവ്വഹബക്കുനതബനക്ക്  പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം  ഒപ്പെമുണഞകേണകമനഞണക്ക്

അഭദരത്ഥബകഞനുള്ളതക്ക്.

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്:  കഹല്ത്തക്ക്  കേഞരഡുമഞയബ  ബന്ധകപ്പെട

വബഷയമഞണക്ക്  അടബയന്തരപ്രകമയമഞയബ  അവതരബപ്പെബച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്.  ഭക്ഷദ

വബഷബഞധയുഞ്ചാം  അതബകന  തുടരനള്ള  മരണങ്ങളുഞ്ചാം  കകേരളത്തബല്

തുടരകഥയഞവകേയഞണക്ക്.  ഭക്ഷദ  വബഷബഞധകയറക്ക്   ഗുരുതരമഞയ  ആകരഞഗദ

പ്രശ്നങ്ങളുണഞയബ  ജസ്പീവബതഞ്ചാം  ദുരബതത്തബലെഞയ  നൂറുകേണകബനഞളുകേള്  ഇനക്ക്

കകേരളത്തബലണക്ക്.  കഹല്ത്തക്ക്  കേഞരഡക്ക്  അനുവദബക്കുനതബനുമുമ്പക്ക്  നടകത്തണ

പരബകശഞധനകേള് യഥഞവബധബ നടത്തഞകത ഉകദദഞഗസര മൂന്നൂറക്ക് രൂപ വഞങ്ങബ

കഹല്ത്തക്ക് കേഞരഡക്ക് നല്കുന നബലെയബലള്ള കകേടുകേഞരദസതയഞണക്ക് ഇത്തരഞ്ചാം

ദുരന്തങ്ങള്  ആവരത്തബകഞനബടയഞക്കുനതക്ക്.  ഭക്ഷദസുരക്ഷഞ  കമഖലെയബല്

ഡഞറഞകബസുഞ്ചാം കഹല്ത്തക്ക് കേഞരഡുഞ്ചാം കവണകമനള്ള നബയമസഭഞ സമബതബയുകട

ശബപഞരശകേള്കക്ക്  കേടലെഞസബകന്റെ  വബലെ  കപഞലഞ്ചാം  നല്കേഞത്തതുഞ്ചാം  ഓഡബറക്ക്

റബകപ്പെഞരടബല്  പ്രതബപഞദബച്ചബട്ടുള്ള  വകുപ്പുകേള്  തമ്മേബലള്ള

ഏകകേഞപനമബലഞയ്മയുമഞണക്ക്  ഇഇൗ  ദുരവസയക്ക്  കേഞരണമഞയബ

സൂചബപ്പെബകഞനുള്ളതക്ക്.  കഹല്ത്തക്ക്  ഓഫെസ്പീസരമഞരുകട  കഫെഞണ്  നമ്പരുകേള്
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ഭക്ഷണശഞലെകേളബല്  നബരബന്ധമഞയുഞ്ചാം  പ്രദരശബപ്പെബകണകമനള്ള

നബബന്ധനയുഞ്ചാം  പഞലെബകകപ്പെടുനബല.  ഉകദദഞഗസരുകടയുഞ്ചാം  ലെഞബുകേളുകടയുഞ്ചാം

അഭഞവവഞ്ചാം  ഭരണത്തബകലെ  കകേടുകേഞരദസതയുഞ്ചാം  അഴബമതബയുഞ്ചാം  സുസജ്ജമഞയ

സബസ്റ്റത്തബകന്റെ  അഭഞവവഞ്ചാം  ഇത്തരത്തബലള്ള  ദുരന്തങ്ങള്

ആവരത്തബകഞനബടയഞക്കുഞ്ചാം.   ഇഇൗ  വബഷയഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്  നബരത്തബവച്ചക്ക്

ചരച്ച കചയ്യണഞ്ചാം. 

ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ  കജഞരജക്ക്:  FSSA-യുകട  റഗുകലെഷന  പ്രകേഞരഞ്ചാം

ഭക്ഷണമുണഞക്കുനവരക്കുഞ്ചാം  വബളമ്പുനവരക്കുഞ്ചാം  കഹല്ത്തക്ക്  കറകകഞരഡക്ക്

കവണകമനക്ക് നബഷ്കരഷബകകപ്പെടബട്ടുണക്ക്.   ഇഇൗ നബയമത്തബല് അനുശഞസബക്കുന

കേഞരദങ്ങള് കേരശനമഞയബ നടപ്പെഞകഞന സഞ്ചാംസഞനതലെത്തബല് വബളബചകചരത്ത

കയഞഗത്തബല്  ബന്ധകപ്പെട  സഞ്ചാംഘടനഞപ്രതബനബധബകേള്  വളകര

കപഞസബറസ്പീവഞയഞണക്ക്  പ്രതബകേരബച്ചതക്ക്.   പണഞ്ചാം  വഞങ്ങബ  കഹല്ത്തക്ക്  കേഞരഡക്ക്

നല്കേബകകഞണക്ക്  സരകഞകരടുത്ത  തസ്പീരുമഞനകത്ത  അടബമറബക്കുന സമസ്പീപനഞ്ചാം

സസസ്പീകേരബച്ചവരകകതബകര  കേരശനനടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ഭക്ഷദസുരക്ഷഞ

പരബകശഞധനകേള്  പലെമടങ്ങക്ക്  വരദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം  കകലെസനസക്ക്,  രജബകസ്ട്രേഷന

എനബവ  ഉറപ്പെഞകഞന  വദഞപകേമഞയബ  കകഡ്രെെവക്ക്  നടത്തഞനുഞ്ചാം  സഞധബച്ചബട്ടുണക്ക്.

കകലെസനസുഞ്ചാം  കടഞള്  ഫസ്പീ  നമ്പരുഞ്ചാം  എലഞ  ഭക്ഷണശഞലെകേളബലഞ്ചാം
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പ്രദരശബപ്പെബകണകമനക്ക് നബഷ്കരഷബച്ചബട്ടുണക്ക്.  പരബകശഞധനകേള് നടത്തഞനഞയബ

3  റസ്പീജബയണല്  അനലെറബകല്  ലെഞബുകേളുഞ്ചാം  രണമൂനമഞസത്തബനുള്ളബല്

അക്രഡബറ  ഡക്ക് ആകുന കകമകക്രഞ ബകയഞളജബകല് ലെഞബുഞ്ചാം  14  ജബലകേളബലഞ്ചാം

കമഞകകബല്  ഭക്ഷദപരബകശഞധനഞ  ലെഞബുകേളുഞ്ചാം  സജ്ജസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.

ഭക്ഷദസുരക്ഷഞ  ഒഞഫെസ്പീസരമഞരുകട  ഒഴബവകേള്  നബകേത്തഞനുള്ള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ഓഡബകറഞറബയങ്ങളബല്  കകലെസനസുള്ള  കേഞററബഞ്ചാംഗക്ക്

സഞപനങ്ങള്കക്ക്  മഞത്രകമ  ഭക്ഷണഞ്ചാം  നല്കേഞവൂ  എനഞ്ചാം  പഞഴല്

ഭക്ഷണങ്ങളബല് പഞകബഞ്ചാംഗക്ക് തസ്പീയതബയുഞ്ചാം ഉപകയഞഗബകഞവന സമയപരബധബയുഞ്ചാം

നബരബന്ധമഞയുഞ്ചാം  കരഖകപ്പെടുത്തണകമനഞ്ചാം  നബരകദ്ദേശഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  അപ്രതസ്പീക്ഷബതവഞ്ചാം  മുനറബയബപ്പെബലഞത്തതുമഞയ

പരബകശഞധനകേള്കഞയബ അഞഞ്ചാംഗ കസ്റ്ററക്ക് ടഞസക്ക് കഫെഞഴബകന നബകയഞഗബച്ചബട്ടുണക്ക്.

ഭക്ഷദപരബകശഞധനഞഫെലെഞ്ചാം  ഓണ്കകലെനഞയബ  കരഖകപ്പെടുത്തണകമനതക്ക്

നബരബന്ധമഞക്കുകേയുഞ്ചാം ആരഞധനഞലെയങ്ങകള  BHOG  (Blissful  Hygienic

Offering  to  God)-നക്ക്  കേസ്പീഴബല്  കകേഞണവരബകേയുഞ്ചാം  20  എണ്ണത്തബകന്റെ

ഓഡബറബഞ്ചാംഗക്ക്  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  കകഹജസ്പീന  കററബഞ്ചാംഗക്ക്

ഏരകപ്പെടുത്തബയതബകന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  1300-ഓളഞ്ചാം  കഹഞടലകേള്ക്കുഞ്ചാം

കറകസ്റ്റഞറന്റുകേള്ക്കുഞ്ചാം സരടബഫെബകറക്ക്  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. കകഹജസ്പീന  കററബഞ്ചാംഗക്ക്
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ആപ്പുഞ്ചാം ഗ്രബവനസക്ക് കപഞരടലഞ്ചാം പ്രവരത്തനക്ഷമമഞയബട്ടുണക്ക്. തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണ

സഞപനങ്ങളുകട  സഹകേരണകത്തഞകട  നടപ്പെബലെഞക്കുന  ഭക്ഷദസുരക്ഷഞ

ഗ്രഞമപഞഞയത്തക്ക്  പദതബ  433  പഞഞയത്തുകേളബല്  നടപ്പെബലെഞകബയബട്ടുണക്ക്.

നബലെവബല്  1603  സ്കൂളുകേളബല് നടപ്പെബലെഞകബയ കസഫെക്ക് നന്യൂടസ്പീഷദന ഫുഡക്ക് അറക്ക്

സ്കൂള്  പദതബ  500  സ്കൂളുകേളബലഞ്ചാംകൂടബ  വദഞപബപ്പെബക്കുനതഞണക്ക്.  കകേരളഞ്ചാം

സുരക്ഷബത ഭക്ഷണയബടഞ്ചാം എന ലെക്ഷദത്തബകലെയക്ക് എത്തബകച്ചരഞന എലഞവരുഞ്ചാം

ഒരുമബച്ചക്ക്  പ്രവരത്തബകണഞ്ചാം.  ഇഇൗ  വബഷയഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്  നബരത്തബവച്ചക്ക്

ചരച്ച കചകയ്യണതബല.

(അടബയന്തരപ്രകമയഞവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച)

(സരകഞര   നബലെപഞടബല്  പ്രതബകഷധബച്ചക്ക്  സരവ്വശസ്പീ  വബ.  ഡബ.  സതസ്പീശന,

കകേ.  പബ.  എ.  മജസ്പീദക്ക്,  കമഞനസക്ക്  കജഞസഫെക്ക്  എനസ്പീ  പ്രതബപക്ഷ  കേക്ഷബ

കനതഞകള്  പ്രസഞവന  നടത്തബയകശഷഞ്ചാം  അവരവരുകട  പഞരടബ

അഞ്ചാംഗങ്ങകളഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  സഭയബല്നബനക്ക്  പുറത്തുകപഞകുകേയുഞ്ചാം

അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷഞ്ചാം തബരബചവരബകേയുഞ്ചാം കചയ.)

IV. ശദക്ഷണബകല്

(1) കകേന്ദ്ര കകവദദ്യുതബ ചടകഭദഗതബമൂലെമുളള കകവദദ്യുതബ നബരകക്ക് വരദനവക്ക്

ശസ്പീ  . കകേ  .    ഡബ  .    പ്രകസനന:  കകവദദ്യുതബ വബതരണ കമഖലെ പൂരണ്ണമഞയുഞ്ചാം
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സസകേഞരദവല്കരബകഞനുഞ്ചാം  മള്ടബപ്പെബള്  കകലെസനസക്ക്  അനുവദബക്കുനതബനുഞ്ചാം

ഒകര പ്രകദശത്തക്ക് ഒനബകലെകറ സസകേഞരദ കേമ്പനബകേള്കക്ക് കകവദദ്യുതബ വബതരണഞ്ചാം

നല്കുനതബനവസരഞ്ചാം  നല്കുനതബനുമഞണക്ക്  കകേന്ദ്ര  സരകഞര  കകവദദ്യുതബ

നബയമഞ്ചാം  കഭദഗതബ  കചയ്യുനതബലൂകട  ഉകദ്ദേശബക്കുനതക്ക്.  കകവദദ്യുതബ  നബരക്കുകേള്

കകേന്ദ്രസ്പീകൃതമഞയബ  പൂള്  കചയക്ക്  സസകേഞരദ  കകവദദ്യുതബ  ഉലഞദകേരകക്ക്

ലെഞഭമുറപ്പുവരുത്തഞനുഞ്ചാം  മഞസഞ്ചാംകതഞറുഞ്ചാം  കകവദദ്യുതബ  നബരക്കുകേള്

പരബഷ്കരബക്കുനതബനക്ക്  അവസരകമഞരുകഞനുഞ്ചാം  സസകേഞരദ  കേമ്പനബകേള്

ഉലഞദബപ്പെബക്കുന വബലെകൂടബയ കകവദദ്യുതബ വബലെ കുറവളള കകവദദ്യുതബ ഉലഞദകേരുകട

കകവദദ്യുതബയുമഞയബ  കൂടബകലെരത്തബ  വബലെകുറച്ചക്ക്  വബല്കഞനുഞ്ചാം  വബലെകൂടബയ

കകവദദ്യുതബ വഞങ്ങുനതുമൂലെമുളള അധബകേ ബഞധദത ഗുണകഭഞകഞകളബല്നബനഞ്ചാം

കകവദദ്യുതബ ചഞരജ്ജഞയബ പബരബകച്ചടുകഞനുഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന കകവദദ്യുതബ കറഗുകലെററബ

കേമ്മേസ്പീഷനബകലെ  അഞ്ചാംഗങ്ങകളയുഞ്ചാം  കചയരകപഴകനയുഞ്ചാം  നബയമബക്കുനതബനുളള

കയഞഗദത  കഭദഗതബ  കചയക്ക്  സസകേഞരദ  കേമ്പനബകേളബകലെ  ഉകദദഞഗസകര

സഹഞയബക്കുനതബനുഞ്ചാം  കകവദദ്യുതബ  കമഖലെയബകലെ  സസകേഞരദവല്കരണകത്ത

ശകബകപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം കവണബയുളള ശമമഞണക്ക്  കകവദദ്യുതബ  ചടകഭദഗതബകകേഞണക്ക്

ഉകദ്ദേശബക്കുനതക്ക്.  ഇഇൗ  സഞഹചരദത്തബല്  സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ  വബകയഞജബപ്പെക്ക്

കരഖകപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം  ബദല്  നയങ്ങള്  ആവബഷ്കരബച്ചക്ക്  ഇത്തരഞ്ചാം  നടപടബകേകള
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പ്രതബകരഞധബകഞനുമഞവശദമഞയ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം

എകന്തലഞഞ്ചാം  മുനകേരുതലകേളഞണക്ക്  സസസ്പീകേരബകഞനുകദ്ദേശബക്കുനകതനക്ക്

വദകമഞകണഞ്ചാം.

കകവദദ്യുതബ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    കൃഷ്ണനകുടബ):  പുതുകബയ കകവദദ്യുതബ

ചടകദദഗതബ  പ്രകേഞരഞ്ചാം ഡബസ്ട്രേബബന്യൂഷന കകലെസനസബയുകട കചലെവബലണഞകുന

ആഘഞതഞ്ചാം  ബന്ധകപ്പെട  കറഗുകലെററബ  കേമ്മേസ്പീഷന  നബശ്ചയബക്കുന

കഫെഞരമുലെയുപകയഞഗബച്ചക്ക്  പ്രതബമഞസഞടബസഞനത്തബല്  കേണകഞകബ

ഉപകഭഞകഞകള്കക്ക്  തഞരബഫെബലൂകട  നല്കുനതബനഞല്  ഉപകഭഞകഞകളുകട

കകവദദ്യുതബ  നബരകബല്  വദതദഞസഞ്ചാം  വരുഞ്ചാം.  ഒകരഞ  സഞ്ചാംസഞനത്തബനുഞ്ചാം

ബഞധകേമഞയ കഫെഞരമുലെ തയ്യഞറഞക്കുനതബല് അതതക്ക് റഗുകലെററബ കേമ്മേസ്പീഷനുകേള്

തഞമസഞ്ചാം  വരുത്തുനപക്ഷഞ്ചാം  കകേന്ദ്ര  സരകഞര  കപഞതുവഞയബ  തയ്യഞറഞകബയ

കഫെഞരമുലെ  ഉപകയഞഗബകഞകമനഞ്ചാം  ഇന്ധന  കചലെവക്ക്,  കകവദദ്യുതബ  വഞങ്ങല്

കചലെവക്ക്,  പ്രസരണ  കചലെവക്ക്  എനബവ  കേമ്മേസ്പീഷന  മുനകൂടബ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ച

തുകേയബല്നബനഞ്ചാം  വരദബച്ചഞല്  ആയതക്ക്  രണമഞസത്തബനുളളബല്

പബരബകച്ചടുകഞനുമഞണക്ക്  കദദഗതബ  നബരകദ്ദേശഞ്ചാം.  യഥഞസമയഞ്ചാം  സരച്ചഞരജ്ജക്ക്

ഈടഞകബയബകലങ്കബല്  ആയതക്ക്  വബതരണ  കകലെസനസബകേളുകട  വസ്പീഴയഞയബ

കേണകഞക്കുകേയുഞ്ചാം  നബരദ്ദേബഷ്ട  സമയത്തബനുളളബല്  അധബകേ  തുകേ
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പബരബകച്ചടുത്തബകലങ്കബല്  കകലെസനസബകക്ക്  പ്രസ്തുത  തുകേ  പബനസ്പീടക്ക്

പബരബകച്ചടുകഞന  സഞധബകഞകത  വരബകേയുഞ്ചാം  കചയ്യുഞ്ചാം.  ഇതുസഞ്ചാംബന്ധബച്ച

സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ  ആശങ്കയുഞ്ചാം  ഉപകഭഞകഞകളബല്നബനഞ്ചാം  ഇഇൗടഞക്കുന

നബരകക്ക് നദഞയയുകമഞകണനഞ്ചാം   കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ മുനകൂര പരബകശഞധനയബലഞകത

കകവദദ്യുതബ വഞങ്ങല് കചലെവബകലെ വദതബയഞനഞ്ചാം കകലെസനസബകേള് സസകമധയഞ

കേകണത്തബ ഇഇൗടഞക്കുനതബകനഞടക്ക്  സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം കയഞജബക്കുനബകലനഞ്ചാം കകേന്ദ്ര

സരകഞരബകന അറബയബകച്ചങ്കബലഞ്ചാം ആയതക്ക്  കകേന്ദ്ര സരകഞര പരബഗണബച്ചബല.

കകവദദ്യുതബ  കമഖലെയബകലെ  ഉലഞദനവബതരണ  കേമ്പനബകേള്ക്കുണഞകുന  എലഞ

കചലെവകേളുഞ്ചാം  യഥഞസമയഞ്ചാം  ഉപകഭഞകഞകളബല്നബനഞ്ചാം  ഇഇൗടഞകഞനുളള

സഞ്ചാംവബധഞനകമഞരുകബ  സസകേഞരദ  കമഖലെയബകലെ  കേമ്പനബകേകള

കകവദദ്യുതബവബതരണ രഞ്ചാംഗകത്തയക്ക്  ആകേരഷബക്കുകേ എന ലെക്ഷദമഞണക്ക് കകേന്ദ്ര

സരകഞരബനുളളതക്ക്.  ഇതബകനതബകരയുളള മുനകേരുതല് മഞരഗ്ഗമഞയബ കകവദദ്യുതബ

വബലെ ഏറവഞ്ചാം കുറവളള കസഞതസ്സുകേളബല്നബനഞ്ചാം കേരഞറബകലെരകപ്പെടക്ക്  ആഭദന്തര

ഉലഞദനഞ്ചാം  വരദബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം  പുതബയ  സഞകങ്കതബകേവബദദയുളള  കസ്റ്റഞകറജക്ക്

സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങള്  ഏരകപ്പെടുത്തുനതബനുളള പഠനങ്ങള് ഊരജ്ജബതമഞക്കുകേയുഞ്ചാം

പ്രസരണവബതരണ നഷ്ടഞ്ചാം പരമഞവധബ കുറയ്ക്കുകേയുഞ്ചാം  വബതരണ കേമ്പനബകേളുകട

കകവദദ്യുതബ  വഞങ്ങല്  കചലെവബല്  അന്തരസഞ്ചാംസഞന  പ്രസരണചഞരജ്ജക്ക്
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ഉള്കപ്പെടുകമനതബനഞല്  ഇഇൗ  ഇനത്തബല്  കചലെവഞകകേണബവരുന  തുകേയബല്

കുറവവരുത്തുനതബനക്ക്  ശമബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയ്യുനതഞണക്ക്.  പുഗലൂര-മഞടകത്തറ

എച്ചക്ക്.വബ.ഡബ.സബ.  ഇടനഞഴബ  നഞഷണല്  അസറഞയബ  പരബഗണബക്കുനതബനക്ക്

കകേന്ദ്രത്തബല്  സമ്മേരദ്ദേഞ്ചാം  കചലത്തുകേയുഞ്ചാം   ഉപകഭഞകഞകളുകടയുഞ്ചാം  വബതരണ

കേമ്പനബകേളുകടയുഞ്ചാം  തഞലരദഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുന  വബധത്തബല്  സരചഞരജ്ജക്ക്

സഞ്ചാംബന്ധബച്ച  മഞരഗ്ഗകരഖ  പുറകപ്പെടുവബകഞന  റഗുകലെററബ  കേമ്മേസ്പീഷകന

സമസ്പീപബക്കുന കേഞരദഞ്ചാം  പരബഗണബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയ്യുനതഞണക്ക്. 

 (2) ഉനത വബദദഞഭദഞസ രഞ്ചാംഗഞ്ചാം ആകേരഷണസ്പീയമഞകകണതബകന്റെ ആവശദകേത

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളഞഞ്ചാംകുഴബ  അലെബ:  പുതുതലെമുറ  കകേഞഴ്സുകേളുകട  നടത്തബപ്പെബനക്ക്

തയ്യഞറഞകുന  സസകേഞരദ/സഹകേരണ  കകേഞകളജുകേള്കക്ക്  അനുമതബ  നല്കേഞന

സരകഞര  തയ്യഞറഞകുനബല.  സരവ്വകേലെഞശഞലെകേള്  യഥഞസമയഞ്ചാം  പരസ്പീക്ഷകേള്

നടത്തഞത്തതുഞ്ചാം  സമയബന്ധബതമഞയബ  റബസല്ടക്ക്  പ്രഖദഞപബകഞത്തതുഞ്ചാം

വബദദഞരത്ഥബകേളുകട  അകഞദമബകേവഞ്ചാം  കതഞഴബല്പരവമഞയ  പുകരഞഗതബകക്ക്

തടസ്സമഞകുനതബനഞല്  വബദദഞരത്ഥബകേള്കക്ക്  അവര  ആഗ്രഹബക്കുന

വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം കകേരളത്തബല്ത്തകന ലെഭദമഞകഞനുഞ്ചാം ഉനത വബദദഞഭദഞസരഞ്ചാംഗഞ്ചാം

ആകേരഷണസ്പീയമഞകഞനുമഞവശദമഞയ  അടബയന്തര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

സഞ്ചാംസഞനകത്ത കകേഞകളജുകേളുകട പ്രവരത്തന സമയഞ്ചാം രഞവബകലെ  8.30  മുതല്
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കകവകുകനരഞ്ചാം 5 മണബവകരയഞകഞനുള്ള തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം പുനനഃപരബകശഞധബകണഞ്ചാം. 

ഉനതവബദദഞഭദഞസ-സഞമൂഹദനസ്പീതബ  വകുപ്പുമനബ  (കഡഞ  .    ആര  .    ബബന):

ഉനതവബദദഞഭദഞസ  കമഖലെയബകലെ  കേഞരദക്ഷമതയബലഞയ്മയുഞ്ചാം  പുതുതലെമുറ

കകേഞഴ്സുകേളുകട  അഭഞവവഞ്ചാംമൂലെമഞണക്ക്  വബദദഞരത്ഥബകേള്  ഉപരബപഠനത്തബനഞയബ

വബകദശ  രഞജദങ്ങള്  കതരകഞ്ഞടുക്കുനകതന  വഞദഞ്ചാം  ശരബയല.  കേഴബഞ്ഞ  5

വരഷഞ്ചാംകകേഞണക്ക്  3.3  ലെക്ഷഞ്ചാം കുടബകേളഞണക്ക് കകേരളത്തബകലെ ഉനത വബദദഞഭദഞസ

സഞപനങ്ങളബല്  എത്തബകച്ചരനതക്ക്.  അത്തരഞ്ചാം  വബദദഞരത്ഥബകേള്കക്ക്  മബകേച്ച

വബദദഞഭദഞസ  സഞഹചരദഞ്ചാം  ഒരുകബകകഞടുകഞനഞണക്ക്  സരകഞര

പരബശമബക്കുനതക്ക്.  കേഴബഞ്ഞ  രണവരഷങ്ങളബലെഞയബ  1000  കകേഞടബയബല്പ്പെരഞ്ചാം

രൂപയുകട  അടബസഞന  സഇൗകേരദ  വബകേസനങ്ങകളഞരുകഞന  കേഴബഞ്ഞബട്ടുണക്ക്.

ഉനത വബദദഞഭദഞസ രഞ്ചാംഗകത്ത സമഗ്ര പരബഷ്കരണത്തബനഞയബ നബയമബച്ച മൂനക്ക്

കേമ്മേസ്പീഷനുകേളുകടയുഞ്ചാം  നബരകദ്ദേശങ്ങള്  നടപ്പെഞകബവരബകേയഞണക്ക്.  ഇന്തദയബകലെ

ഏറവഞ്ചാം  മബകേച്ച  വബദദഞഭദഞസ  ഹബഞകബ  കകേരളകത്ത  മഞറബകയടുക്കുകേകയന

ലെക്ഷദകത്തഞടുകൂടബയഞണക്ക്  സരകഞര  പ്രവരത്തബക്കുനതക്ക്.  പഠനകത്തഞകടഞപ്പെഞ്ചാം

വബദദഞരത്ഥബകേള്കക്ക് കജഞലെബ കചയ്യഞന കേഴബയുന രസ്പീതബയബല് പഞഠദപദതബയുഞ്ചാം

സമയക്രമവഞ്ചാം  പരബഷ്കരബക്കുനതഞണക്ക്.  ഇവകയലഞഞ്ചാം  ഉള്കപ്പെട  കകേരള  കസ്റ്ററക്ക്

ഹയര എഡന്യൂകകഷന കേരബക്കുലെഞ്ചാം കഫയബഞ്ചാംവരകക്ക് തയ്യഞറഞകബവരബകേയഞണക്ക്.
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വബകദശ രഞജദങ്ങളബല് ലെഭബക്കുനകവനക്ക് കേരുതകപ്പെടുന എലഞ സഇൗകേരദങ്ങളുഞ്ചാം

വബദദഞരത്ഥബകേള്കക്ക്  ഒരുകബകകഞടുക്കുനതബനുളള  പ്രവരത്തനങ്ങളഞണക്ക്

നടനവരുനതക്ക്.  കബ്രെയബന  കഗയബന  എന  ലെക്ഷദഞ്ചാം  മുനനബരത്തബ

എത്രയുഞ്ചാംകവഗഞ്ചാം  കലെഞകകേഞത്തര  നബലെവഞരത്തബലളള  വബദദഞഭദഞസ

സഞഹചരദങ്ങള്  കകേരളത്തബകലെ  ഉനത  വബദദഞഭദഞസ  കമഖലെയബല്

ഉറപ്പെഞകബകകഞണക്ക്  പുറത്തുനബനളള  കുടബകേകള  ഉള്കപ്പെകട  കകേരളത്തബകലെയക്ക്

ആകേരഷബകഞനുളള  നടപടബയഞണക്ക്  സസസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.  കകേഞകളജുകേളുകട

പ്രവരത്തനസമയഞ്ചാം  ദസ്പീരഘബപ്പെബക്കുനതബലൂകട  അകഞദമബകേമഞയ

പഠനഞന്തരസ്പീക്ഷഞ്ചാം സൃഷ്ടബച്ചക്ക് കുടബകേള്കക്ക് സസയഞ്ചാം പഠബക്കുനതബനുള്ള സഇൗകേരദഞ്ചാം

കേലെഞലെയങ്ങളബല്  ഒരുക്കുനതബനഞണക്ക്  ഉകദ്ദേശബക്കുനതക്ക്.  പുതുതലെമുറ

കകേഞഴ്സുകേള്കക്ക്  അകപക്ഷബച്ചബട്ടുള്ള  സസകേഞരദ  കകേഞകളജുകേള്കക്ക്  യഥഞസമയഞ്ചാം

അവ അനുവദബച്ചബട്ടുണക്ക്.  

 V. സബ്മബഷന

(1) സക്ക് കപഷദലെബസ്റ്റക്ക് അദദഞപകേരുകട കസവന  -  കവതന വദവസകേള് 

പ്രതബപക്ഷകനതഞവക്ക്  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന):  സക്ക് കപഷദലെബസ്റ്റക്ക്

അദദഞപകേരുകട  കവടബക്കുറച്ച  ഓണകററബയഞ്ചാം  പുന:സഞപബക്കുനതബനുഞ്ചാം

കസവന-കവതന  വദവസകേള്  പരബഷ്ക്കരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ
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സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

കപഞതുവബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ശബവനകുടബ):

സമഗ്രശബക്ഷഞ  കകേരളഞ്ചാം  എന  കകേന്ദ്രഞവബഷ്കൃത  പദതബയബല്  നബനമഞണക്ക്

സക്ക് കപഷദലെബസ്റ്റക്ക്  അദദഞപകേരകക്ക്  കവതനഞ്ചാം  നല്കേബവരുനതക്ക്.

അദദഞപകേരുകട  ശമ്പളത്തബനഞവശദമഞയ  തുകേ  അവരുകട  എണ്ണത്തബനക്ക്

ആനുപഞതബകേമഞയല  ലെഭബക്കുനതക്ക്.  ഒഴബവകേളുകട  ശതമഞനഞ്ചാം  കൂടുന

സഞഹചരദത്തബല്  അനുവദബക്കുന  ഗ്രഞന്റെബല്  ആനുപഞതബകേമഞയബ  കുറവക്ക്

വരുനണക്ക്.  കകേന്ദ്ര  സരകഞരബകന്റെ  ഇഇൗ  വദവസകേള്പ്രകേഞരഞ്ചാം  വരുഞ്ചാം

വരഷങ്ങളബലഞ്ചാം കസഷദലെബസ്റ്റക്ക്  അദദഞപകേരുകട ശമ്പളയബനത്തബല് 5% വസ്പീതഞ്ചാം

കുറവക്ക്  വരുനതഞണക്ക്.  സമഗ്രശബക്ഷഞ  കകേരളഞ്ചാം  ഒരു  കകേന്ദേഞവബഷ്കൃത  പദതബ

ആയതുകകേഞണഞ്ചാം മറക്ക് ഫെണകേള് ലെഭദമലഞത്തതുകകേഞണഞ്ചാം കകേന്ദ്രത്തബല് നബനഞ്ചാം

അനുവദബക്കുനതബല്  കൂടുതല്  തുകേ  പ്രസ്തുത  ഇനത്തബല്  കചലെവഴബകഞന

നബരവ്വഞഹമബലഞത്ത  അവസയഞണുള്ളതക്ക്.  എനബരുനഞലഞ്ചാം   സഞ്ചാംഘടനഞ

കനതഞകളുകട കയഞഗഞ്ചാം വബളബചകചരത്തക്ക് കവതന വരദനവബകന്റെ കേഞരദഞ്ചാം ചരച്ച

കചയ്യുകേയുഞ്ചാം  ഇകപ്പെഞള്  നല്കേബകകഞണബരബക്കുന  10000  രൂപയ്ക്കുപുറകമ

എസക്ക്.എസക്ക്.കകേ.-യുകട ഏകതങ്കബലഞ്ചാം ഫെണക്ക് അഡ്ജസ്റ്റക്ക് കചയക്ക് 2000 രൂപകൂടബ

വരദബപ്പെബചനല്കേഞകമനക്ക്  അറബയബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.   സഞ്ചാംഘടനഞ
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കനതഞകളുകട  കയഞഗഞ്ചാം  ഒരബകല്കൂടബ  വബളബചകചരത്തക്ക്  കുറചകൂടബ  വരദനവക്ക്

അനുവദബച്ചക്ക് പ്രശ്നഞ്ചാം പരബഹരബകഞന ശമബക്കുനതഞണക്ക്. 

(2) കേരബച്ചഞല്കടവക്ക് കറഗുകലെറര  -  കേഞ്ചാം  -  ബ്രെബഡ്ജക്ക്

ശസ്പീ  .   എ  .   സബ  .   കമഞയസ്പീന: കേരബച്ചഞല്കടവക്ക് കറഗുകലെറര-കേഞ്ചാം-ബ്രെബഡ്ജബകന്റെ

കടനഡര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചക്ക്  പണബ  അടബയന്തരമഞയബ

പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നബലെവബലള്ള  കേരഞര  കേമ്പനബകകതബകര

നബയമനടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  കേരബമ്പടബകേയബല്കപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം

തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.

ജലെവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ  അഗസ്റ്റബന):  കേരബച്ചഞല്കടവക്ക്

കചകക്ക്  ഡഞമബകന്റെ  പണബകക്ക്  ഭരണഞനുമതബ  നല്കേബയബടക്ക്  നഞലെക്ക്  വരഷങ്ങള്

കേഴബകഞ്ഞങ്കബലഞ്ചാം  അതക്ക്  ഏകറടുത്ത  കേരഞറുകേഞരനക്ക്  30%  പണബകപഞലഞ്ചാം

പൂരത്തസ്പീകേരബകഞന സഞധബകഞകതവരബകേയുഞ്ചാം കേഞലെഞവധബ  അവസഞനബച്ചതബകന

തുടരനക്ക്  കേരഞര  റദ്ദേഞക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  തുടരനടപടബ

പുന:ക്രമസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്    കേഞലെതഞമസമുണഞകേഞതബരബകഞന ഒരു പ്രകതദകേ

ഉകദദഞഗസകന  ചുമതലെകപ്പെടുത്തുനതുഞ്ചാം  ടബ  പ്രവൃത്തബ  കമഞണബറര  കചയക്ക്

സമയബന്ധബതമഞയബ പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.
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(3) കബകല് ടൂറബസഞ്ചാം റബകസഞരടക്ക് കകസറ്റുകേളബകലെ നബരമ്മേഞണ പ്രവൃത്തബകേള്

ശസ്പീ  .     സബ  .    എച്ചക്ക്  .    കുഞ്ഞമ്പു  : കബകല്  ടൂറബസഞ്ചാം  റബകസഞരടക്ക്

കകസറ്റുകേളബകലെ  നബരമ്മേഞണ പ്രവൃത്തബകേള് പൂരത്തബയഞകഞത്ത കേമ്പനബകേളുകട

ലെസ്പീസക്ക്  റദ്ദേഞകബ  പ്രസസ്തുത കകസറ്റുകേള് പുനരകലെലെഞ്ചാം  കചയ്യുനതബനുഞ്ചാം  കബകല്

റബകസഞരട്സക്ക്  കഡവലെപ്കമന്റെക്ക്  കകേഞരപ്പെകറഷനക്ക്  ലെഭബകഞനുള്ള  പഞടത്തുകേ

കൃതദമഞയബ പബരബകച്ചടുക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

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

റബയഞസക്ക്  ):  കബകലെബല്  പഞടകരഞര  വദവസയബല്  നല്കേബയ  6

റബകസഞരട്ടുകേളബല്  രകണണ്ണഞ്ചാം  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  ഒകരണ്ണത്തബകന്റെ

നബരമ്മേഞണഞ്ചാം  ഒരുവരഷത്തബനുള്ളബല്  പൂരത്തബയഞകഞന  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  പണബപൂരത്തബയഞകഞത്ത  2  കകസറ്റുകേള്

ഏകറടുത്തക്ക് മറക്ക് സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേരകക്ക് കകകേമഞറുനതബനുഞ്ചാം  പഞരബസബതബകേ പ്രശ്നഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം

റബകസഞരടക്ക്  നബരമ്മേഞണഞ്ചാം  നടത്തഞന  കേഴബയഞത്ത  കകേഞളവയലെബല്  കബകല്

ടൂറബസ്റ്റക്ക്  വബകലജക്ക്  പദതബ  നടപ്പെഞകഞനുഞ്ചാം  ഉകദ്ദേശബക്കുന.  പള്ളബകര  ബസ്പീച്ചക്ക്

പഞരകബല്   കപ്രഞജകക്ക്  പൂരത്തസ്പീകേരബകഞനുള്ള  നടപടബ  കകേ.ടബ.ഡബ.സബ.

സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  വബകനഞദസഞഞരബകേള്കക്ക്  മബകേച്ച  തഞമസസഇൗകേരദഞ്ചാം

ലെഭദമഞക്കുനതബനുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബചവരുന.
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(4) നബലെമ്പൂരബകലെ വനദമൃഗ ശലെദഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    വബ  .    അനവര  : നബലെമ്പൂര  നബകയഞജകേമണ്ഡലെത്തബകലെ

വനദമൃഗശലെദഞ്ചാം  തടയുനതബനക്ക്  പദതബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുനകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം

ബഡ്ജറബല്  വകേയബരുത്തബയ  തുകേയക്ക്  ഭരണഞനുമതബ  ലെഭദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

വനഞ്ചാം-വനദജസ്പീവബ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന  ):  നബലെമ്പൂര

നബകയഞജകേമണ്ഡലെത്തബല്  എലെഫെന്റെക്ക്  പ്രൂഫെക്ക്  ടഞക്ക്  എന  പ്രവൃത്തബകക്ക്

വനഞ്ചാംവകുപ്പെബന്റെ  ശസ്പീരഷകേത്തബല്  തുകേ  വകേയബരുത്തുനതബനക്ക്  ഭരണഞനുമതബ

ലെഭബക്കുനതബനഞയബ പ്രബനസബപ്പെല് ചസ്പീഫെക്ക് കഫെഞറസ്റ്റക്ക് കേണ്സരകവറര (പഞനബഞ്ചാംഗക്ക്

&  കഡവലെപ്കമന്റെക്ക്)  സമരപ്പെബച്ച  കപ്രഞകപ്പെഞസല്  സരകഞരബകന്റെ

പരബഗണനയബലെഞണക്ക്.  നബഞരഡക്ക്  പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തബ  സഇൗകരഞരജ്ജ

കവലെബ  കകേട്ടുനതബനുള്ള  പദതബകക്ക്  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  ലെഭബച്ചബട്ടുണക്ക്.  പദതബ

നടപ്പെഞക്കുനതബനക്ക്   എകന്തങ്കബലഞ്ചാം  തടസ്സമുകണങ്കബല്   ഉനതതലെകയഞഗഞ്ചാം

വബളബചകചരത്തക്ക് ആയതബനക്ക് പരബഹഞരഞ്ചാം കേകണത്തുനതഞണക്ക്. 

(5) ഭവഞനബ വനദജസ്പീവബ സകങ്കതഞ്ചാം

ശസ്പീ  .     എന  .    ഷഞ്ചാംസുദ്ദേസ്പീന  : കകസലെന്റെക്ക് വഞലെബ വനദജസ്പീവബ സകങ്കതത്തബകന്റെ

ബഫെരകസഞണ് ഭവഞനബ വനദജസ്പീവബ സകങ്കതമഞയബ പ്രഖദഞപബക്കുനതബല്നബനക്ക്
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പബനഞറുകേയുഞ്ചാം  തുടരനടപടബകേള് നബരത്തബവയ്ക്കുകേയുഞ്ചാം കചയ്യണഞ്ചാം.

വനഞ്ചാം-വനദജസ്പീവബ  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന  ):

കകസലെന്റെക്ക് വഞലെബ കദശസ്പീയ വനദജസ്പീവബ സകങ്കതത്തബകന്റെ ബഫെരകസഞണ്, ഭവഞനബ

വനദജസ്പീവബ  സകങ്കതമഞയബ  പ്രഖദഞപബക്കുനതബനഞയുള്ള  കപ്രഞകപ്പെഞസകലെഞനഞ്ചാം

ഇതുവകര കകേന്ദ്രസരകഞരബനക്ക്   സമരപ്പെബച്ചബടബല. 

(6) കേണ്ണശ്ശ സഞരകേ എച്ചക്ക്  .  എസക്ക്  .  എസക്ക്  .,   പഞലെയല്തകേബടബ ജബ  .  എച്ചക്ക്  .  എസക്ക്  .
എനബവയുകട കകേടബട നബരമ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    മഞതദ്യു ടബ  .    കതഞമസക്ക്  :  കേണ്ണശ്ശ സഞരകേ ഹയരകസകണറബ സ്കൂള്,

പഞലെയല്തകേബടബ  കസന്റെക്ക്  കമരസ്പീസക്ക്  ഗവ.  കകഹസ്കൂള്  എനബവയുകട  കകേടബട

നബരമ്മേഞണത്തബനക്ക്  കേബഫ്ബബയബല്നബനഞ്ചാം  ആസബവബകേസന  ഫെണബല്നബനഞ്ചാം

അനുവദബച്ച തുകേ വബനബകയഞഗബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

കപഞതുവബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല് വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    വബ  .    ശബവനകുടബ):

കേണ്ണശ്ശ  സഞരകേ  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  ഹയര  കസകണറബ  സ്കൂളബകന്റെ  കകേടബട

നബരമ്മേഞണത്തബനക്ക്  കേബഫ്ബബയബലള്കപ്പെടുത്തബ  അഞക്ക്  കകേഞടബ  രൂപയുകട

ഭരണഞനുമതബ  നല്കുകേയുഞ്ചാം  എസക്ക്.പബ.വബ.  ആയ  'കകേറക്ക്  '  മുഖഞന്തരഞ്ചാം

കകേടബടത്തബകന്റെ  ഫെഇൗകണഷന  പ്രവൃത്തബകേള്  നടത്തുകേയുഞ്ചാം  കചയ്കതങ്കബലഞ്ചാം

ജബ+2  നബരമ്മേഞണഞ്ചാം  സസസ്പീകേഞരദമകലനക്ക്  പരബകശഞധനയബല്

കേകണത്തബയതബകനത്തുടരനക്ക്  പ്രവൃത്തബ  നബരത്തബവച്ചബരബക്കുകേയഞണക്ക്.
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പഞലെയല്തകേബടബ  കസന്റെക്ക്  കമരസ്പീസക്ക്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  കഹസ്കൂളബകന്റെ  കകേടബട

നബരമ്മേഞണത്തബനക്ക്  കേബഫ്ബബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  മൂനക്ക്  കകേഞടബ  രൂപയുകട

ഭരണഞനുമതബ  നല്കുകേയുഞ്ചാം  എസക്ക്.പബ.വബ.  ആയബ  ഇനകകേലെബകന

ചുമതലെകപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  പുതുകബയ  പഞനബനക്ക്  സഞകങ്കതബകേഞനുമതബ  ലെഭബക്കുന

മുറയക്ക് കടണര നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചക്ക് നബരമ്മേഞണഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതുമഞണക്ക്.  ഇഇൗ

വബഷയഞ്ചാം ചരച്ച കചയ്യഞന പ്രകതദകേ കയഞഗഞ്ചാം വബളബകഞവനതഞണക്ക്.

(7) സഞ്ചാംസഞന കപനഷനകേഞരുകട പ്രശ്നങ്ങള്

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന:  സഞ്ചാംസഞന  കപനഷനകേഞരുകട  ക്ഷഞമബത്ത

ഉള്കപ്പെകടയുള്ള കുടബശ്ശബകേ അനുവദബക്കുനതബനുഞ്ചാം കമഡബകസപക്ക് പദതബയബകലെ

അപഞകേതകേള്  പരബഹരബക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ധനകേഞരദ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .     ബഞലെകഗഞപഞല്):

പതബകനഞനഞഞ്ചാം  ശമ്പള-കപനഷന  പരബഷ്കരണകത്തത്തുടരനളള  കപനഷന

കുടബശ്ശബകേയുകട രണക്ക് ഗഡുകള് അനുവദബച്ചബട്ടുണക്ക്. കശഷബക്കുന രണക്ക് ഗഡുകള്

അനുവദബക്കുനതബനക്ക്  2,800  കകേഞടബ  രൂപയുഞ്ചാം  ക്ഷഞമഞശസഞസ  കുടബശ്ശബകേയുകട

രണക്ക്  ഗഡുകള്കക്ക്  1,400  കകേഞടബ  രൂപയുഞ്ചാം  ആവശദമുണക്ക്.  സരകഞരബകന്റെ

സഞമ്പത്തബകേ സബതബ കമച്ചകപ്പെടുന മുറയക്ക്  ഈ തുകേ അനുവദബക്കുന കേഞരദഞ്ചാം

പരബഗണബക്കുനതഞണക്ക്. കമഡബകസപക്ക് ഗുണകഭഞകഞകളുകട ഡഞറ സഞ്ചാംബന്ധബച്ച
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പരഞതബകേള്  പരബഹരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  കരഞഗബകേളബല്നബനഞ്ചാം  അഡസഞനസഞയബ  തുകേ

സസസ്പീകേരബക്കുന  എഞ്ചാംപഞനല്ഡക്ക്  ആശുപത്രബകേകളഞടക്ക്

വബശദസ്പീകേരണമഞവശദകപ്പെടഞനുഞ്ചാം  ആവശദകമങ്കബല്  നബയമനടപടബകേള്

ഉള്കപ്പെകട  സസസ്പീകേരബകഞനുഞ്ചാം  ഇനഷസറനസക്ക്  കേമ്പനബകക്ക്  നബരകദ്ദേശഞ്ചാം

നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  കൂടുതല്  ആശുപത്രബകേകള  പദതബയബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം

എഞ്ചാംപഞനല്ഡക്ക്  ആശുപത്രബകേളബകലെ എലഞ ചബകേബതഞ വബഭഞഗവഞ്ചാം പദതബകക്ക്

കേസ്പീഴബല്  കകേഞണവരുനതബനുഞ്ചാം  പതബനഞക്ക്  ദബവസഞ്ചാം  കൂടുകമ്പഞള്  കക്ലെയബഞ്ചാം

കസറബല്കമന്റെക്ക്  കപരസകന്റെജക്ക്  കേണക്കുകേള്  സരകഞരബനക്ക്  കകകേമഞറഞനുഞ്ചാം

മറ്റുപരഞതബകേളബകനല്  വബശദമഞയ  അകനസഷണഞ്ചാം  നടത്തബ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകഞനുഞ്ചാം  ഇനഷസറനസക്ക്  കേമ്പനബകയഞടക്ക്  ആവശദകപ്പെടബട്ടുണക്ക്.

അടബയന്തര  സഞഹചരദങ്ങളബല്  എഞ്ചാംപഞനല്  കചയ്യഞത്ത  ആശുപത്രബകേളബല്

ചബകേബത  കതടബയതബകന്റെ  കചലെവകേളുഞ്ചാം  എഞ്ചാംപഞനല്ഡക്ക്  ആശുപത്രബകേളബല്

പണകമഞടുകബ നടത്തുന ചബകേബതയുകടയുഞ്ചാം തുകേ ഇനഷസറനസക്ക് കേമ്പനബ റസ്പീ-

ഇഞ്ചാംകബഴക്ക് കചയക്ക് നല്കുനണക്ക്.

(8) എയ്ഡഡക്ക് സ്കൂള് അദദഞപകേ നബയമനഞഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    ടബ  .    വബ  .    ഇബ്രെഞഹബഞ്ചാം:   എയ്ഡഡക്ക്  സ്കൂള്  അദദഞപകേരകക്ക്

നബയമനഞഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  നല്കുനതബനുഞ്ചാം  ഭബനകശഷബ  സഞ്ചാംവരണത്തബകലെ
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മഞനദണ്ഡങ്ങള് പഞലെബക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

കപഞതുവബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല് വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    വബ  .    ശബവനകുടബ):

എയ്ഡഡക്ക്  കമഖലെയബകലെ  ഭബനകശഷബ  സഞ്ചാംവരണവമഞയബ  ബന്ധകപ്പെട

കഹകകഞടതബ  വബധബ  അനുസരബച്ചക്ക്  കകേഡര  കസ്ട്രേഞ്ചാംഗ്തബകലെ  കമഞത്തഞ്ചാം

ഒഴബവകേളബകനല്  2019  കമയക്ക്  7-കലെ  സരകഞര  ഉത്തരവപ്രകേഞരഞ്ചാം  നബയമനഞ്ചാം

നടത്തണകമനക്ക് മഞകനജരമഞരകക്ക് നബരകദ്ദേശഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  സഞമൂഹദനസ്പീതബ

വകുപ്പെബകന്റെ  2018-കലെ  ഉത്തരവബനുകശഷഞ്ചാം  നടത്തബയ  നബയമനങ്ങളബല്

അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  നല്കേഞത്തവയക്ക്  ബഞകക്ക് കലെഞഗക്ക്  നബകേത്തബയകശഷഞ്ചാം  മഞത്രകമ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  നല്കേഞന  പഞടുള്ളൂകവനഞ്ചാം  ഇതബകനഞടകേഞ്ചാം  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം

നല്കേബകഴബഞ്ഞ നബയമനങ്ങള് പുനനഃപരബകശഞധബകകണതബകലനഞ്ചാം കകേഞടതബ

വദകമഞകബയബട്ടുണക്ക്.   ഭബനകശഷബ  സഞ്ചാംവരണഞ്ചാം  നടപ്പെബലെഞകഞന  സരകഞര

പുറകപ്പെടുവബച്ച  ഉത്തരവകേളുകടയുഞ്ചാം  കേത്തബകന്റെയുഞ്ചാം  അടബസഞനത്തബല്

കപഞതുവബദദഞഭദഞസ  ഡയറകര  മഞരഗ്ഗകരഖ  പുറകപ്പെടുവബച്ചബട്ടുണക്ക്.  2018

നവഞ്ചാംബര  18  മുതലള്ള  ഒഴബവകേളബല്  ഭബനകശഷബ  സഞ്ചാംവരണഞ്ചാം  പഞലെബച്ചക്ക്

നബയമനഞ്ചാം  നടത്തബയഞല്  മഞത്രകമ  കറഗുലെര  നബയമനങ്ങള്  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബകഞന

കേഴബയുകേയുള്ളൂ.   ഈ  വബധബകകതബകര  ഫെയല്  കചയ  ഹരജബകേളബകനല്

കഹകകഞടതബ  പുറകപ്പെടുവബച്ച  ഇടകഞലെ  ഉത്തരവപ്രകേഞരഞ്ചാം  നബലെവബകലെ
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ഒഴബവകേള്  അഡ്ജസ്റ്റക്ക്  കചയകകേഞണഞ്ചാം  ഭബനകശഷബ  സഞ്ചാംവരണവമഞയബ

ബന്ധകപ്പെട  വബധബയബകലെ  നബരകദ്ദേശങ്ങള്  പഞലെബചകകേഞണഞ്ചാം  മറക്ക്

നബയമനങ്ങള്കക്ക്  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  നല്കേഞവനതഞകണനഞ്ചാം  ഉത്തരവഞയബട്ടുണക്ക്.

പ്രസ്തുത  വബധബനദഞയഞ്ചാം  നടപ്പെബലെഞക്കുനതക്ക്  സഞ്ചാംബന്ധബച്ചക്ക്  അഡസകകറക്ക്

ജനറലെബല്നബനഞ്ചാം  നബയകമഞപകദശഞ്ചാം  ലെഭദമഞകുന  മുറയക്ക്  നബയമനങ്ങള്

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബക്കുന കേഞരദത്തബല് തുടരനടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.

(9) കചറുകേബട കതഞടഞ്ചാം കതഞഴബലെഞളബകേളുകട മബനബമഞ്ചാം കവതനഞ്ചാം വരദബപ്പെബകല് 

ശസ്പീ  .   എ  .   രഞജ:   കചറുകേബട കതഞടഞ്ചാം കതഞഴബലെഞളബകേളുകട മബനബമഞ്ചാം കവതനഞ്ചാം

വരദബപ്പെബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

കപഞതുവബദദഞഭദഞസ-കതഞഴബല്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ശബവനകുടബ):

കചറുകേബട  കതഞടഞ്ചാം  കമഖലെയബകലെ  മബനബമഞ്ചാം  കവതനഞ്ചാം നബശ്ചയബക്കുനതബനഞയബ

മബനബമഞ്ചാം  കവതന  ഉപകദശകേ  സമബതബയുകട   രണഞമകത്ത  ഉപസമബതബകയ

ചുമതലെകപ്പെടുത്തബ സരകഞര ഉത്തരവബറകബയബരുനകവങ്കബലഞ്ചാം   2023 ജനുവരബ

21-നക്ക്  കബഞരഡബകന്റെ  കേഞലെഞവധബ  അവസഞനബച്ചതബകനത്തുടരനക്ക്

കതളബകവടുപ്പുകേള്  നബരത്തബവച.  കബഞരഡക്ക്  പുനനഃസഞ്ചാംഘടബപ്പെബച്ചക്ക്,

ഉപസമബതബകേള്  രൂപസ്പീകേരബച്ചക്ക്  ആവശദമഞയ  തുടരനടപടബകേള്

സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.   പഞകന്റെഷന   കലെബര   കേമ്മേബറബ  ചരച്ചകേള്  മുകഖന
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കതഞടഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  മബനബമഞ്ചാം  കവതനഞ്ചാം  വരദബപ്പെബക്കുനതബനുള്ള

നടപടബകേള്   സസസ്പീകേരബചവരുനണക്ക്.    കവതനഞ്ചാം പുതുകബ നബശ്ചയബകണകമന

സഞ്ചാംയുക  കടഡക്ക്  യൂണബയകന്റെ  ആവശദത്തബകനല്  നബരവധബ  ചരച്ചകേള്

നടത്തബകയങ്കബലഞ്ചാം കൂലെബ വരദനവബകന്റെ കേഞരദത്തബല്  സമവഞയത്തബകലെത്തഞന

കേഴബയഞത്ത സഞഹചരദത്തബല് 2023 മഞരച്ചക്ക്  4-നക്ക് കതഞഴബല് വകുപ്പുമനബയുകട

അദദക്ഷതയബല്  പഞകന്റെഷന  കലെബര  കേമ്മേബറബ  കയഞഗഞ്ചാം  കചരഞന

തസ്പീരുമഞനബച്ചബട്ടുണക്ക്. 

(10) കേഞലെബത്തസ്പീറയബല് നബനണഞയ വബഷബഞധ

ശസ്പീ  .    കമഞനസക്ക്  കജഞസഫെക്ക്:   കേഞലെബത്തസ്പീറയബല്  നബനണഞയ

വബഷബഞധമൂലെഞ്ചാം  പശുകള്  നഷ്ടകപ്പെട  കേരഷകേരകക്ക്   നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം

ലെഭദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  ഇതുസഞ്ചാംബന്ധബച്ചക്ക്  അകനസഷണഞ്ചാം  നടത്തുനതബനക്ക്

മൃഗസഞ്ചാംരക്ഷണ  വകുപ്പെബകലെ  ഉകദദഞഗസകന  ചുമതലെകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം

കകേ.എസക്ക്.  സുപ്രസ്പീഞ്ചാം   കേഞലെബത്തസ്പീറ  പബനവലെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

മൃഗസഞ്ചാംരക്ഷണ-ക്ഷസ്പീരവബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  കജ  .

ചബഞ്ചുറഞണബ):  കേഞലെബത്തസ്പീറമൂലെമുണഞയ  ഭക്ഷദവബഷബഞധയുകട   ചബകേബതഞ

പുകരഞഗതബ  ചസ്പീഫെക്ക്  കവററബനറബ  ഓഫെസ്പീസറുകട  കനതൃതസത്തബല്
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വബലെയബരുത്തബയബട്ടുണക്ക്. കേടുത്തുരുത്തബ മുളക്കുളഞ്ചാം പഞഞയത്തബകലെ ശസ്പീ. കബബബ

കജഞസഫെക്ക്  വടകകരബ  എന  ക്ഷസ്പീരകേരഷകേകന്റെ   ഫെഞമബല്   കവററബനറബ

കഡഞകരമഞരുകട സഞ്ചാംഘഞ്ചാം സന്ദേരശബച്ചക്ക് സബതബഗതബകേള് വബലെയബരുത്തബയബട്ടുണക്ക്.

വബവബധ  ജബലകേളബലെഞയബ   657  പശുകള്കക്ക്  കരഞഗബഞധകയല്ക്കുകേയുഞ്ചാം  8

എണ്ണഞ്ചാം  മരണമടയുകേയുഞ്ചാം  കചയതഞയഞണക്ക്  റബകപ്പെഞരടക്ക്.  ഇഇൗ  വബഷയഞ്ചാം

സഞ്ചാംബന്ധബച്ചക്ക്    ശസ്പീ. കബബബ കജഞസഫെക്ക് വടകകരബ കേടുത്തുരുത്തബ കപഞലെസ്പീസക്ക്

കസ്റ്റഷനബല്   നല്കേബയ  പരഞതബയബകനല് കകേസക്ക് രജബസ്റ്റര കചയക്ക് തുടരനടപടബ

സസസ്പീകേരബചവരബകേയഞണക്ക്.  പശുവബകന്റെ  മൃതശരസ്പീരഞ്ചാം  കപഞസ്റ്റക്ക്കമഞരടഞ്ചാം  നടത്തബ

സഞമ്പബളുകേള്  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം  കകേമബകല്  ലെകബഞറടറബയബല്  പരബകശഞധന

നടത്തബ  തുടരകനസഷണഞ്ചാം  നടത്തബവരബകേയഞണക്ക്.  ഇനഷസറനസക്ക്

പരബരക്ഷയബലഞത്ത   ഉരുകള്കക്ക്   കേണബജനസബ  ഫെണബല്നബനക്ക്   15,000

രൂപയുകട   ആശസഞസ  ധനസഹഞയഞ്ചാം  മഞത്രകമ  നല്കേഞന   കേഴബയുകേയുള്ളൂ.

കേഞലെബത്തസ്പീറയുകട   ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധബച്ച  പരബകശഞധനഞറബകപ്പെഞരടക്ക്

ലെഭദമഞകുന  മുറയക്ക്  തുടരനടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനതഞണക്ക്.  കകേരളത്തബല്

വബതരണഞ്ചാം കചയ്യുന കേഞലെബത്തസ്പീറയുകട  ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനക്ക്

നബയമഞ്ചാം കകേഞണവരുനതഞണക്ക്.    
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VI. റബകപ്പെഞരടക്ക് സമരപ്പെണഞ്ചാം

കേഞകരദഞപകദശകേ സമബതബയുകട ഒനപതഞമതക്ക് റബകപ്പെഞരടക്ക് സമരപ്പെബച.

VII. റബകപ്പെഞരടക്ക് പരബഗണന

കേഞകരദഞപകദശകേ  സമബതബയുകട  ഒനപതഞമതക്ക്  റബകപ്പെഞരടക്ക്  സഭ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച.

VIII. പ്രതബപക്ഷ കമമ്പരമഞരുകട സതദഞഗ്രഹ സമരഞ്ചാം

പ്രതബപക്ഷകനതഞവക്ക് (ശസ്പീ  .   വബ  .   ഡബ  .   സതസ്പീശന): ചരബത്രത്തബകലെ  ഏറവഞ്ചാം

കമഞശമഞയ  ബഡ്ജറഞണക്ക്  അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുനതക്ക്.   പ്രളയഞ്ചാം,  കകേഞവബഡക്ക്

മഹഞമഞരബ  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  പ്രതബസന്ധബകേളബല്  തകേരനബരബക്കുന

കകേരളത്തബകലെ ജനങ്ങള്ക്കുകമല് പ്രതദക്ഷ-പകരഞക്ഷ നബകുതബയബനങ്ങളബലെഞയബ

4,000  കകേഞടബ  രൂപയുകട അധബകേ ബഞധദത അടബകച്ചല്പ്പെബച്ചബരബക്കുകേയഞണക്ക്.

അശഞസസ്പീയമഞയ നബകുതബ നബരകദ്ദേശങ്ങള് കകേരളത്തബകന്റെ സമ്പദക്ക് വദവസകയ

തകേബടഞ്ചാം മറബക്കുനതഞണക്ക്.  സരകഞരബകന്റെ വബകേലെവഞ്ചാം അനദഞയവമഞയ നബകുതബ

നബരകദ്ദേശങ്ങള്  പബനവലെബകണകമനഞവശദകപ്പെട്ടുകകേഞണക്ക്  സരവ്വശസ്പീ  ഷഞഫെബ

പറമ്പബല്,  നജസ്പീബക്ക്  കേഞന്തപുരഞ്ചാം,  സബ.  ആര.  മകഹഷക്ക്,  കഡഞ.  മഞതദ്യു

കുഴല്നഞടന എനബവര നബയമസഭഞ കേവഞടത്തബനുമുമ്പബല് സതദഞഗ്രഹ സമരഞ്ചാം

ആരഞ്ചാംഭബക്കുന വബവരഞ്ചാം സഭയുകട ശദയബല്കപ്പെടുത്തുന.



26

(സഭഞ കേവഞടത്തബല് സതദഞഗ്രഹ സമരഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭബക്കുന അഞ്ചാംഗങ്ങള്കക്ക്

കഎകേദദഞരഢദഞ്ചാം പ്രഖദഞപബചകകേഞണക്ക് പ്രതബപക്ഷഞഞ്ചാംഗങ്ങള് ഒനടങ്കഞ്ചാം സഭവബടക്ക്

പുറത്തുകപഞകുകേയുഞ്ചാം അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷഞ്ചാം തബരബകച്ചത്തുകേയുഞ്ചാം കചയ.)

ധനകേഞരദ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    ബഞലെകഗഞപഞല്):

സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ  വബകേസനപ്രവരത്തനങ്ങള്കഞയഞണക്ക്  പരബമബതമഞയ

കതഞതബല്   നബകുതബ  വരദന  കകേഞണവനബട്ടുള്ളതക്ക്.  കകേന്ദ്ര  ബഡ്ജറബല്

സഞ്ചാംസഞനത്തബനക്ക് ലെഭബകകണ  2700  കകേഞടബകയഞളഞ്ചാം രൂപ കവടബക്കുറയ്ക്കുകേയുഞ്ചാം

മൂനമഞസകത്ത  കബഞകറഞയബഞ്ചാംഗക്ക്  പരബധബ  937  കകേഞടബ  രൂപയഞയബ

നബജകപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം കചയബരബക്കുകേയഞണക്ക്.    ഉമ്മേന ചഞണബ ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

കേഞലെത്തക്ക് സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  7  തവണ നബകുതബയുഞ്ചാം  17  തവണ കപകടഞളബകന്റെ

നബകുതബയുഞ്ചാം  വരദബപ്പെബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ഇടതുപക്ഷ  ജനഞധബപതദ  മുനണബ

അധബകേഞരത്തബല്  വനതബനുകശഷഞ്ചാം   ഇതുവകര  കപകടഞള്  നബകുതബ

വരദബപ്പെബച്ചബടബല.  സരകഞരബകന്റെ  സഞമൂഹദ-കസവന-വബകേസന

പ്രവരത്തനങ്ങള്  തടസ്സകപ്പെടുത്തുന  പ്രതബപക്ഷ  നബലെപഞടക്ക്  സഞ്ചാംസഞന

തഞല്പ്പെരദങ്ങള്കകതബരുഞ്ചാം ദഇൗരഭഞഗദകേരവമഞണക്ക്.   
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IX. ധനകേഞരദഞ്ചാം 

2023-24   സഞമ്പത്തബകേ വരഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറബകന സഞ്ചാംബന്ധബച്ച
കപഞതുചരച്ച

മബ  .    കഡപന്യൂടബ  സസ്പീകര:  ബഡ്ജറബകന അനുകൂലെബക്കുന.  കകേരളത്തബകന്റെ

വബകേസനമുകനറത്തബല്  കകേന്ദ്രഞ്ചാം  തടയബടുകമ്പഞള്  അതബകന

മുഖവബലെയ്കകടുകഞകത  കകേരളത്തബകലെ  എലഞ  വബഭഞഗഞ്ചാം  ജനങ്ങളുകടയുഞ്ചാം

കക്ഷമഞ്ചാം ലെക്ഷദഞ്ചാം വചകകേഞണള്ള ബഡ്ജറഞണക്ക് ഇവബകട അവതരബപ്പെബച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്.

കനഞടക്ക്  നബകരഞധനഞ്ചാം,  അശഞസസ്പീയമഞയ  ജബ.എസക്ക്.ടബ.  നടപ്പെഞകല്,  ഓഖബ

ദുരന്തഞ്ചാം,  പ്രളയത്തുടരച്ച,  കകേഞവബഡക്ക് മഹഞമഞരബ,  യുദഞ്ചാം,  വബലെകയറഞ്ചാം  എനസ്പീ

ദുരന്തപരവ്വങ്ങകളലഞഞ്ചാം മറബകേടനക്ക് അതബജസ്പീവനത്തബകന്റെയുഞ്ചാം വസ്പീകണടുപ്പെബകന്റെയുഞ്ചാം

സസപഞ്ചാം യഞഥഞരത്ഥദമഞകബയ ബഡ്ജറബകന സസഞഗതഞ്ചാം കചയ്യുന.  കേബഫ്ബബ,

കസഞഷദല്  കസകേന്യൂരബറബ  കപനഷന  തുടങ്ങബ  ബഡ്ജറബനക്ക്  പുറത്തക്ക്  ധനഞ്ചാം

സമഞഹരബക്കുനതക്ക്  സഞ്ചാംസഞന  സരകഞരബകന്റെ  ബഞധദതയഞകണന  കകേന്ദ്ര

നബലെപഞടബല്നബനഞ്ചാം  കകേരളകത്ത  രക്ഷബകഞനഞണക്ക്  ബഡ്ജറബലൂകട  നബകുതബ

നബരകദ്ദേശങ്ങള് കകേഞണവനബട്ടുള്ളതക്ക്.  കകേന്ദ്ര സരകഞര നബകുതബ വരദബപ്പെബച്ചക്ക്

മുഴുവന  കേയ്യടക്കുകേയുഞ്ചാം  കകേരളത്തബനക്ക്  അരഹമഞയ  വബഹബതഞ്ചാം

നബകഷധബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയ്യുകമ്പഞള് പരബമബതമഞയ വബഭവ  സമഞഹരണത്തബലൂകട

കക്ഷമ കപനഷന കുടബശ്ശബകേ വരുത്തഞതബരബകഞനുഞ്ചാം ജനകക്ഷമത്തബനുഞ്ചാം നഞടബകന്റെ
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വബകേസനത്തബനുഞ്ചാം കവണബയഞണക്ക് സരകഞര ശമബക്കുനതക്ക്. കകേന്ദ്രഞ്ചാം നല്കകേണ

നബകുതബ  വരുമഞനത്തബല്  15000  കകേഞടബ  രൂപയുകടയുഞ്ചാം  റവനന്യൂ

കേമ്മേബയബനത്തബല്  700  കകേഞടബ  രൂപയുകടയുഞ്ചാം  നഷ്ടമഞണക്ക്

കകേരളത്തബനുണഞയബട്ടുള്ളതക്ക്.  കകേന്ദ്രസരകഞര  കപകടഞളബനുഞ്ചാം

പഞചകേവഞതകേത്തബനുഞ്ചാം  അടബകടബ   വബലെവരദബപ്പെബച്ചബട്ടുഞ്ചാം  പ്രതബകേരബകഞകത

സഞ്ചാംസഞന  ബഡ്ജറബകനതബകര  സമരഞ്ചാം  കചയ്യുന  പ്രതബപക്ഷ  നബലെപഞടക്ക്

കഖദകേരമഞണക്ക്.   റബടയര  കചയ  മഞധദമപ്രവരത്തകേരുകട  കവടബക്കുറബച്ച

കപനഷന  തുകേ  പുനനഃസഞപബകഞനുഞ്ചാം  എലഞഞ്ചാം  മഞസവഞ്ചാം  5-ാംതസ്പീയതബ

കപനഷന  ലെഭദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  ആശബതകപനഷന  കേഞകലെഞചബതമഞയബ

പരബഷ്കരബകഞനുഞ്ചാം  ആശഞവരകറുകട  ഓണകററബയഞ്ചാം  വരദബപ്പെബച്ചക്ക്  അവകര

സബരഞ്ചാം  ജസ്പീവനകഞരഞയബ  നബയമബകഞനുഞ്ചാം കേരഷകേകത്തഞഴബലെഞളബ  കക്ഷമനബധബ

ആനുകൂലെദഞ്ചാം  പരബഷ്കരബകഞനുഞ്ചാം  കുടബശ്ശബകേ  കകേഞടുത്തുതസ്പീരകഞനുഞ്ചാം  സരവ്വസ്പീസക്ക്

കപനഷനകേഞരുകട  കപനഷന  പരബഷ്കരബകഞനുഞ്ചാം  ക്ഷഞമബത്തഞ  കുടബശബകേ

നല്കേഞനുഞ്ചാം  കമഡബകസപബകലെ  അപഞകേതകേള്  പരബഹരബകഞനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  പന്തളഞ്ചാം  ഫെയര  കസ്റ്റഷന  ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനഞവശദമഞയ

ജസ്പീവനകഞകര നബയമബകഞനുഞ്ചാം അവബകടകയഞരു സഞഞ്ചാംസഞരബകേ സമുച്ചയത്തബനുള്ള

പണഞ്ചാം  അനുവദബകഞനുഞ്ചാം  അടൂരബല്   വദവസഞയ  വകുപ്പെബനുകേസ്പീഴബലള്ള
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സലെത്തക്ക്  വദവസഞയ  പഞരകക്ക്/ഐ.ടബ.  പഞരകക്ക്  സഞപബകഞനുഞ്ചാം  മരമടബ

മതരഞ്ചാം  നടത്തുനതബനക്ക്  നബയമനബരമ്മേഞണഞ്ചാം  കകേഞണവരഞനുഞ്ചാം

നടപടബയുണഞകേണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    നന്ദേകുമഞര:  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലെബക്കുന.

കകേന്ദ്രസരകഞരബകന്റെ നയങ്ങള്മൂലെഞ്ചാം പ്രതബസന്ധബ കനരബടുന സഞഹചരദത്തബല്

ജനങ്ങളുകട  കക്ഷമത്തബനുഞ്ചാം  വബകേസനത്തബനുമുതകുന  ബഡ്ജറഞണക്ക്

ധനകേഞരദവകുപ്പുമനബ  അവതരബപ്പെബച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്.  കകേരളഞ്ചാം

കേടകകണബയബലെഞകണനക്ക് പ്രചഞരണഞ്ചാം നടത്തുനവര കകേന്ദ്ര നയത്തബകനതബകര

പ്രതബകേരബകഞത്തതക്ക് കഖദകേരമഞണക്ക്.  കകേന്ദ്രവബഹബതഞ്ചാം ഗണദമഞയബ കുറഞ്ഞബട്ടുഞ്ചാം

കക്ഷമ  പദതബകേളബല്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  കുറവക്ക്  വരുത്തബയബടബല.  അടബസഞന

സഇൗകേരദ  വബകേസനഞ്ചാം,  സസകേഞരദ  നബകക്ഷപമഞകേരഷബകഞനുള്ള  പദതബകേള്,

കമകക്ക്  ഇന  കകേരള,  വബഴബഞ്ഞഞ്ചാം  തുറമുഖ  ഇടനഞഴബ  എനബവയബലൂകട

വദഞവസഞയബകേ  കുതബചചഞടമഞണക്ക്  സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം  ലെക്ഷദമബടുനതക്ക്.  റബര

സബ്സബഡബയുഞ്ചാം നഞളബകകേരത്തബകന്റെ തഞങ്ങുവബലെയുഞ്ചാം വരദബപ്പെബച്ചതുഞ്ചാം വബപണബ

ഇടകപടലെബനക്ക്  2000  കകേഞടബ  രൂപ  നസ്പീകബവച്ചതുഞ്ചാം  പരമ്പരഞഗത  കതഞഴബല്

കമഖലെകേള്കക്ക് സഹഞയഞ്ചാം പ്രഖദഞപബച്ചതുഞ്ചാം സസഞഗതഞരഹമഞണക്ക്.  അതബദഞരബദദഞ്ചാം

ഇലഞതഞകഞനുള്ള  പദതബകേളുഞ്ചാം  എലഞവരക്കുഞ്ചാം  കനത്രഞകരഞഗദകമന
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ലെക്ഷദകത്തഞകട  ആരഞ്ചാംഭബച്ച  'കനരകഞഴ'  പദതബയുഞ്ചാം  ശഞഘനസ്പീയമഞണക്ക്.

നഞളബകകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭരബകഞന  സഞ്ചാംവബധഞനകമഞരുക്കുകേയുഞ്ചാം  കേള്ളുകചത്തക്ക്

കതഞഴബലെഞളബകേള്കക്ക്  സഹഞയമനുവദബക്കുകേയുഞ്ചാം  ആശഞവരകരമഞരുകട

നദഞയമഞയ  ആവശദങ്ങള്  പരബഗണബക്കുകേയുഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.  കപഞതുഗതഞഗത

സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം സഞ്ചാംരക്ഷബകഞനുഞ്ചാം കപഞതുയഞത്രഞസഇൗകേരദങ്ങള് വരദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം

കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.-കയ  കേഞരദക്ഷമമഞയബ  ഉപകയഞഗകപ്പെടുത്തബകകഞണള്ള

പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബകഞനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.   ഭൂമബയുകട

നദഞയവബലെ  ഇരുപതക്ക്  ശതമഞനഞ്ചാം  വരദബപ്പെബകഞനുള്ള  തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം

പുനനഃപരബകശഞധബകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  കചനബത്തലെ:  ബഡ്ജറബകന  എതബരക്കുന.  ധൂരത്തുഞ്ചാം

അനഞവശദ  കചലെവഞ്ചാം  ഒഴബവഞകഞനുള്ള  നബരകദ്ദേശങ്ങളുഞ്ചാം  വരുമഞന

വരദനവബനുതകുന  പദതബകേളുഞ്ചാം  ബഡ്ജറബല്  പ്രഖദഞപബക്കുനതബനുപകേരഞ്ചാം

4000  കകേഞടബ  രൂപയുകട  അധബകേ  നബകുതബഭഞരഞ്ചാം  ജനങ്ങളുകടകമല്

അടബകച്ചല്പ്പെബകഞനുള്ള  തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം  അപലെപനസ്പീയമഞണക്ക്.  കപകടഞളബനുഞ്ചാം

ഡസ്പീസലെബനുഞ്ചാം  രണക്ക്  രൂപ  വസ്പീതഞ്ചാം  കസസ്സക്ക്  ഏരകപ്പെടുത്തഞനുള്ള  നസ്പീകഞ്ചാം

ഉകപക്ഷബകണഞ്ചാം.  സബ.&എ.ജബ.  കേണക്കുപ്രകേഞരഞ്ചാം  കേഴബഞ്ഞ  അഞക്ക്

വരഷത്തബനുള്ളബല്  സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ  കപഞതുകേടഞ്ചാം  3,32,592  കകേഞടബ
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രൂപയഞയബ വരദബച്ചബരബക്കുകേയഞണക്ക്.

ശസ്പീ  .    വബ  .    ശശബ:  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലെബക്കുന.   ജനഞധബപതദ

പ്രക്രബയയബലൂകട ബഡ്ജറബകനല് നബരകദ്ദേശങ്ങളുഞ്ചാം കഭദഗതബകേളുഞ്ചാം അവതരബപ്പെബച്ചക്ക്

സമഗ്രമഞയ  ചരച്ചയക്ക്  വഴബകയഞരുക്കുന  സമസ്പീപനമല  പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം

സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്.  സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ കഫെഡറല് അധബകേഞരങ്ങളബകനലള്ള

കേടനകേയറവഞ്ചാം  വബവബധ  ഇനങ്ങളബലെഞയബ  ലെഭബകകണ  ഗ്രഞന്റെബല്  വരുത്തബയ

കുറവമുള്കപ്പെകടയുള്ള  പ്രതബകൂലെ  സഞഹചരദത്തബലഞ്ചാം  പശ്ചഞത്തലെ  സഇൗകേരദ

വബകേസന  കമഖലെയബലഞ്ചാം  സഞമൂഹദസുരക്ഷഞ  കചലെവബനത്തബലഞ്ചാം  യഞകതഞരു

മുടകവഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  വരുത്തബയബടബല.   വബവബധ  സഞ്ചാംസഞന

സരകഞരുകേകള  സഹകേരബപ്പെബച്ചക്ക്  കഫെഡറല്  മൂലെദങ്ങള്  സഞ്ചാംരക്ഷബകഞനുള്ള

പ്രവരത്തനങ്ങള്  ആവബഷ്കരബക്കുകമനഞ്ചാം  ജബ.എസക്ക്.ടബ.  വകുപ്പെബകന

പുന:സഞ്ചാംഘടബപ്പെബച്ചക്ക്  നബകുതബ  ഭരണഞ്ചാം  കേഞരദക്ഷമമഞക്കുകമനഞ്ചാം

വബഭവവബനബകയഞഗത്തബകന്റെ  കേഞരദക്ഷമത  വരദബപ്പെബക്കുകമനഞ്ചാം  കപകടഞളബനുഞ്ചാം

ഡസ്പീസലെബനുഞ്ചാം  ലെബററബനക്ക്  രണക്ക്  രൂപ  നബരകബല്  സഞമൂഹദ  സുരക്ഷഞ  കസസക്ക്

ഏരകപ്പെടുത്തുനതബലൂകട സമഞഹരബക്കുന തുകേ സഞമൂഹദ സുരക്ഷഞ കപനഷന

വബതരണഞ്ചാം  കചയ്യുനതബനഞയബ  ഉപകയഞഗകപ്പെടുത്തുകമനമുള്ള  പ്രഖദഞപനങ്ങള്

സസഞഗതഞരഹമഞണക്ക്. 



32

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളഞഞ്ചാംകുഴബ  അലെബ  :  ബഡ്ജറബകന എതബരക്കുന.  ജനങ്ങളുകട

കമല്  അധബകേ  നബകുതബഭഞരഞ്ചാം  അടബകച്ചല്പ്പെബക്കുന  ബഡ്ജറഞണബതക്ക്.  ഭരണ

ധൂരത്തുഞ്ചാം  സഞമ്പത്തബകേ  അച്ചടകമബലഞയ്മയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനകത്ത  സഞമ്പത്തബകേ

പ്രതബസന്ധബയബലെഞകബയബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  ചരകക്ക്  കസവന  നബകുതബ  വകുപ്പെക്ക്

പരബഷ്കരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  നബകുതബപബരബവക്ക്  കേഞരദക്ഷമമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം

സഞധബച്ചബടബല.  കഫെയര  വഞലെദ്യുവബകലെ  അപഞകേത പരബഹരബകഞകത ഭൂമബവബലെ

വരദബപ്പെബച്ചതക്ക്  അശഞസസ്പീയമഞണക്ക്.  കറഞഡുകേളുകട  കശഞചനസ്പീയഞവസ

പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുനബല.  ആകരഞഗദകമഖലെ

തകേരച്ചയുകട വകബലെഞണക്ക്.   കലെഫെക്ക് മബഷന,  നവ കകേരള മബഷന തുടങ്ങബയ

പദതബകേള്  അവതഞളത്തബലെഞയബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  കേബഫ്ബബ  ഏകറടുത്ത

പദതബകേള്  പൂരത്തബയഞകഞന  സഞധബക്കുനബല.  കപഞതുമരഞമത്തക്ക്  വകുപ്പെബകന

നവസ്പീകേരബക്കുനതബനുഞ്ചാം  കേബഫ്ബബകയ  പബരബചവബടഞനുഞ്ചാം  നടപടബയുണഞകേണഞ്ചാം.

കസഞളരഷബപ്പെക്ക്  കുടബശ്ശബകേ  വബതരണഞ്ചാം  കചയ്യുനതബനുഞ്ചാം  ഉച്ചഭക്ഷണ  പദതബ

നടപ്പെഞക്കുനതബനുഞ്ചാം മതബയഞയ ഫെണക്ക് അനുവദബകണഞ്ചാം. 

ചസ്പീഫെക്ക്  വബപ്പെക്ക്  (കഡഞ  .    എന  .    ജയരഞജക്ക്  ):  ബഡ്ജറബകന അനുകൂലെബക്കുന.

സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ  ജബ.എസക്ക്.ടബ.  വരുമഞനത്തബല്  വരദനവണഞയബട്ടുണക്ക്.

തനതക്ക്  നബകുതബവരുമഞനഞ്ചാം  വരദബപ്പെബകഞനഞയതുഞ്ചാം  ധനകേമ്മേബയുഞ്ചാം  റവനന്യൂ
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കേമ്മേബയുഞ്ചാം  കുറയഞനഞയതുഞ്ചാം  സരകഞരബകന്റെ മബകേച്ച ധനകേഞരദമഞകനജക്ക് കമന്റെബകന്റെ

ഫെലെമഞയഞണക്ക്.  കേടുത്ത സഞമ്പത്തബകേ പ്രതബസന്ധബകബടയബല് വബഭഞവനഞ്ചാം കചയ

ഇഇൗ  ബഡ്ജറക്ക്  കകേരളത്തബകലെ  രണഞഞ്ചാം  തലെമുറ  പ്രശ്നങ്ങകള  അഡ്രെെസക്ക്

കചയ്യുനതുഞ്ചാം ദസ്പീരഘവസ്പീക്ഷണകത്തഞടുകൂടബയതുമഞണക്ക്.

ശസ്പീ  .    കമഞനസക്ക് കജഞസഫെക്ക്:  ബഡ്ജറബകന എതബരക്കുന.  ബഡ്ജറബകലെ

അധബകേ  നബകുതബ  നബരകദ്ദേശങ്ങള്  സമസ  കമഖലെകേകളയുഞ്ചാം  പ്രതബസന്ധബ

യബലെഞക്കുനതഞണക്ക്.   റബറബകന്റെ  വബലെസബരത  ഫെണക്ക്  വരദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം

കനലെക്ക്ല്ല്  സഞ്ചാംഭരണത്തബകലെ  കുടബശ്ശബകേ  വബതരണഞ്ചാം  കചയ്യുനതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.   നഞളബകകേര സഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം പൂരണ്ണ പരഞജയമഞണക്ക്.   കേഴബഞ്ഞ

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കേഞലെത്തക്ക്  ഓകരഞ  മണ്ഡലെത്തബലഞ്ചാം  പ്രഖദഞപബച്ച  കേബഫ്ബബ

പദതബകേള് ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കകേരള സഞ്ചാംസഞന

പരബവരത്തബത കകക്രസവ ശുപഞരശബത വബഭഞഗ  വബകേസന കകേഞരപ്പെകറഷകന്റെ

ബഡ്ജറക്ക് വബഹബതഞ്ചാം വരദബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം 'ഗ്രഞമവണബ' പദതബകക്ക് എഞ്ചാം.എല്.എ.

ഫെണക്ക് അനുവദബകഞനുള്ള സഞഹചരദകമഞരുക്കുകേയുഞ്ചാം കചയ്യണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കപ്രഞ്ചാംകുമഞര:  ബഡ്ജറബകന അനുകൂലെബക്കുന.  വബവബധ കക്ഷമ

പദതബകേള്ക്കുള്കപ്പെകട  ഫെണക്ക്  കവടബക്കുറയ്ക്കുന  കകേന്ദ്ര  നടപടബകകതബകര

ശബ്ദമുയരത്തഞത്ത പ്രതബപക്ഷ നബലെപഞടക്ക്  പ്രതബകഷധഞരഹമഞണക്ക്.  സഞ്ചാംസഞന
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ബഡ്ജറബല് വബലെകയറഞ്ചാം തടയഞന  2000  കകേഞടബ  രൂപയുഞ്ചാം കതഞഴബലറപ്പെബനക്ക്

230  കകേഞടബ  രൂപയുഞ്ചാം  കേഞരഷബകേ  കമഖയബല്  1380  കകേഞടബ  രൂപയുഞ്ചാം

നസ്പീകബവച്ചതക്ക്  പ്രശഞ്ചാംസനസ്പീയമഞണക്ക്.   പഞലെകഞടക്ക്, തൃശ്ശൂര, ആലെപ്പുഴ ജബലകേളബല്

കനലെക്ക്ല്ല്  സഞ്ചാംഭരണ കകേന്ദ്രങ്ങള് ആരഞ്ചാംഭബകഞനുഞ്ചാം നഞളബകകേരത്തബകന്റെ തഞങ്ങുവബലെ

34 രൂപയുഞ്ചാം റബര സബ്സബഡബ 600 കകേഞടബ രൂപയുമഞകബ വരദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം

പടബകേവരഗ്ഗ  വബകേസനത്തബനക്ക്  860  കകേഞടബ  രൂപ  അനുവദബകഞനുമുള്ള

തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം  ശഞഘനസ്പീയമഞണക്ക്.  അതബദഞരബദദഞ്ചാം  തുടചനസ്പീകഞനുഞ്ചാം  മനുഷദ-

വനദജസ്പീവബ  സഞ്ചാംഘരഷഞ്ചാം  ലെഘൂകേരബകഞനുഞ്ചാം  ഗള്ഫെക്ക്  മലെയഞളബകേളുകട  ഉയരന

വബമഞനക്കൂലെബ  പ്രശ്നഞ്ചാം  പരബഹരബകഞനുമുള്ള  ബഡ്ജറക്ക്  പ്രഖദഞപനങ്ങകള

സസഞഗതഞ്ചാം കചയ്യുന. നബകുതബ പബരബവബല് മുന വരഷകത്തകഞള് 25 ശതമഞനഞ്ചാം

വരദനവക്ക് കകകേവരബകഞന സഞധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  തുടരസഞക്ഷരതഞ കപ്രരകേക്ക് മഞരുകട

പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബകഞനുഞ്ചാം  ആശഞവരകരമഞരുകട  കസവന-കവതന

വദവസകേള് പരബഷ്കരബകഞനുമുള്ള നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷക്ക്  കുമഞര:  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലെബക്കുന.

ജബ.എസക്ക്.ടബ.  കകേഞമ്പനകസഷന  കൃതദമഞയബ  അനുവദബകഞകതയുഞ്ചാം  കേടകമടുപ്പെക്ക്

പരബധബ കവടബക്കുറചഞ്ചാം കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമന്റെക്ക് സഞ്ചാംസഞനകത്ത കഞെരുക്കുകമ്പഞഴുഞ്ചാം

സമസ  കമഖലെകേളബലഞ്ചാം  പുകരഞഗതബ  കകേവരബകഞനുതകുന  പദതബകേളഞണക്ക്
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ബഡ്ജറബല്  പ്രഖദഞപബച്ചബട്ടുള്ളതക്ക്.  പടബകേജഞതബ/പടബകേവരഗ്ഗ

വബഭഞഗത്തബല്കപ്പെട  കുടബകേള്കഞയബ  പ്രകതദകേ  പദതബകേള്  പ്രഖദഞപബച്ച

നടപടബകയ  അഭബനന്ദേബക്കുന.  കതഞടഞ്ചാം  കതഞഴബലെഞളബകേളുകട  ലെയങ്ങള്

നവസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്  തുകേ  വകേയബരുത്തബയതക്ക്  സസഞഗതഞരഹമഞണക്ക്.  റബര

വദവസഞയകത്ത  കപ്രഞതഞഹബപ്പെബക്കുനതബനഞയബ  കകേരള  റബര  ലെബമബറഡക്ക്

കേമ്പനബ  രൂപസ്പീകേരബച്ചതുഞ്ചാം  യുവഞകകള  റബറധബഷബത  വദവസഞയത്തബകലെയക്ക്

ആകേരഷബകഞനുളള  പദതബ  ആവബഷ്കരബച്ചതുഞ്ചാം  നഞളബകകേരത്തബകന്റെ

സഞ്ചാംഭരണവബലെ വരദബപ്പെബച്ചതുഞ്ചാം റബറബകന്റെ വബലെ സബരത ഉറപ്പെഞക്കുനതബനുഞ്ചാം

കേയര-കേശുവണബ കമഖലെകേളുകട ആധുനബകേവത്കേരണത്തബനുഞ്ചാം കകലെഫെക്ക് മബഷന

പദതബക്കുഞ്ചാം  തുകേ  വകേയബരുത്തബയതുഞ്ചാം  ശഞഘനസ്പീയമഞണക്ക്.  പ്രവഞസബകേളുകട

അടഞ്ഞുകേബടക്കുന  വസ്പീടുകേള്കക്ക്  ഏരകപ്പെടുത്തബയ  നബകുതബ  ഒഴബവഞകഞനുഞ്ചാം

എഞ്ചാം.എല്.എ. ഫെണക്ക് വരദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

 ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    വബജബന:  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലെബക്കുന.  സമസ

കമഖലെകേളബലഞ്ചാം  കനടഞ്ചാം  കകകേവരബകഞന  സഞധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  ഉനതവബദദഞഭദഞസ

രഞ്ചാംഗകത്ത  ഹയര  എഡദ്യുകകഷന  ഹബഞകബ  മഞറബയതുഞ്ചാം  21  കപഞതുകമഖലെ

സഞപനങ്ങകള  ലെഞഭത്തബലെഞകഞന  സഞധബച്ചതുഞ്ചാം  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭകേ  വരഷഞ്ചാം

പദതബയബലൂകട  2 ലെക്ഷത്തബലെധബകേഞ്ചാം കതഞഴബലെവസരങ്ങള് സൃഷ്ടബച്ചതുഞ്ചാം തനതക്ക്
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നബകുതബ  വരുമഞനത്തബലഞ്ചാം  ആഭദന്തകരഞത്പഞദനത്തബലഞ്ചാം  വരദനവണഞകഞന

സഞധബച്ചതുഞ്ചാം  എടുത്തുപറയത്തകതഞണക്ക്.  കകേന്ദ്ര  സരകഞര  റവനന്യൂ  കേമ്മേബ

ഗ്രഞന്റെബല്  കുറവക്ക്  വരുത്തബയതുഞ്ചാം  പബബകേക്ക്  അകഇൗണക്ക്  കേടബഞധദതയഞയബ

കേണകഞകബയതുഞ്ചാം  ജബ.എസക്ക്.ടബ.  നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം  അവസഞനബപ്പെബച്ചതുഞ്ചാം

ബഡ്ജറബനക്ക്  പുറത്തക്ക്  ധനഞ്ചാം  സമഞഹരബക്കുന  സഞപനങ്ങളുകട  ബഞധദത

സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ ബഞധദതയഞയബ  പരബഗണബച്ചതുഞ്ചാം കേടകമടുപ്പെക്ക്  പരബധബയബല്

കുറവക്ക്  വരുത്തബയതുഞ്ചാം  സഞമ്പത്തബകേ  സബതബ  തകേരഞന  കേഞരണമഞയബട്ടുണക്ക്.

വബലെകയറഞ്ചാം  നബയനബക്കുനതബനഞയബ  തുകേ  വകേയബരുത്തബയ  നടപടബ

അഭബനന്ദേനഞരഹമഞണക്ക്.  കകേന്ദ്ര സരകഞര നബകഷധബച്ച ഒ.ബബ.സബ.  നന്യൂനപക്ഷ

കസഞളരഷബപ്പെക്ക്  പുനനഃരഞരഞ്ചാംഭബകഞന  തസ്പീരുമഞനബച്ചതുഞ്ചാം  വദവസഞയ  കമഖലെയുകട

വളരച്ചയക്ക്  തുകേ  മഞറബവച്ചതുഞ്ചാം  കേരഷകേകരയുഞ്ചാം  കേഞരഷബകേകമഖലെകയയുഞ്ചാം

സഞ്ചാംരക്ഷബകഞന  നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചതുഞ്ചാം അഭബനന്ദേനഞരഹമഞണക്ക്.

ശസ്പീ  .    പബ  .    വബ  .    അനവര:  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലെബക്കുന.

കകേന്ദ്രസരകഞരബകന്റെ  വരഗ്ഗസ്പീയതയ്കകതബകരയുഞ്ചാം  കതറഞയ  സഞമ്പത്തബകേ

നയങ്ങള്കകതബകരയുഞ്ചാം കേരഷകേകദഞഹ നടപടബകേള്കകതബകരയുഞ്ചാം യഞകതഞരു

നബലെപഞടുഞ്ചാം  കകേഞണ്ഗ്രസ്സക്ക്  സസസ്പീകേരബച്ചബടബല.  കകേന്ദ്ര  ബഡ്ജറബല്

സഞ്ചാംസഞനത്തബനക്ക് യഞകതഞരു പരബഗണനയുഞ്ചാം ലെഭബച്ചബടബല. 
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ശസ്പീ  .    സജസ്പീവക്ക്  കജഞസഫെക്ക്:  ബഡ്ജറബകന  എതബരക്കുന.  സസഞശയ

കകേഞകളജുകേള്കകതബകര സമരഞ്ചാം കചയ്യുകേയുഞ്ചാം  വബകദശ സരവ്വകേലെഞശഞലെകേകള

സസഞഗതഞ്ചാം  കചയ്യുകേയുഞ്ചാം  കചയ്യുന  നടപടബ  ഇടതുപക്ഷ  സരകഞരബകന്റെ

ആദരശങ്ങകള  കേളങ്കകപ്പെടുത്തുനതഞണക്ക്.  കക്ഷമ  കപനഷന

വരദബപ്പെബകഞത്തതുഞ്ചാം  നഞളബകകേരത്തബകന്റെ  തഞങ്ങുവബലെ  ഉയരത്തഞത്തതുഞ്ചാം

കുടബശ്ശബകേ  കകേഞടുത്തുതസ്പീരകഞത്തതുഞ്ചാം  വനദമൃഗ  ആക്രമണങ്ങള്  തടയുനതബനക്ക്

നടപടബ  സസസ്പീകേരബകഞത്തതുഞ്ചാം  ഇന്ധന  കസസ്സക്ക്  ഏരകപ്പെടുത്തബയതുഞ്ചാം

പ്രതബകഷധഞരഹമഞണക്ക്.  എഞ്ചാം.എല്.എ.-മഞരുകട  ആസബ  വബകേസന  ഫെണക്ക്

വരദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം  ഇരബക്കൂര  നബകയഞജകേമണ്ഡലെത്തബകലെ

കപഞളബകടകബകബനക്ക് ആവശദമഞയ തസബകേകേള് അനുവദബച്ചക്ക് പ്രവരത്തനഞനുമതബ

ലെഭദമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കജ  .    മഞകബ:  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലെബക്കുന.  കകേന്ദ്ര

സരകഞരബകന്റെ ജനവബരുദ നയങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം സഞമ്പത്തബകേ പ്രതബസന്ധബകേള്ക്കുഞ്ചാം

നടുവബലെഞണക്ക്  സരവ്വതലെസരശബയുഞ്ചാം  നവസ്പീന  ആശയങ്ങളഞല്  സമ്പനവമഞയ

ബഡ്ജറക്ക്  അവതരബപ്പെബക്കുനതക്ക്.  റബര  കേരഷകേരക്കുളള  സബ്സബഡബ

വരദബപ്പെബച്ചതുഞ്ചാം ഉനതവബദദഞഭദഞസരഞ്ചാംഗത്തുഞ്ചാം 'കമകക്ക് ഇന കകേരള'  പദതബക്കുഞ്ചാം

നഴബഞ്ചാംഗക്ക്  കകേഞകളജുകേള്  ആരഞ്ചാംഭബകഞനുഞ്ചാം  തുകേ  വകേയബരുത്തബയതുഞ്ചാം
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നഞളബകകേരത്തബകന്റെ  തഞങ്ങുവബലെ  വരദബപ്പെബച്ചതുഞ്ചാം  മഞതൃകേഞപരമഞണക്ക്.

മതദബന്ധനകബഞട്ടുകേള്  ആധുനബകേവല്കരബകഞനുഞ്ചാം  അവയുകട  എഞബന

കപകടഞള്/ഡസ്പീസല്  എഞബനഞകബ  മഞറ്റുനതബനുഞ്ചാം  മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേളുകട

സമ്പഞദദ  സമഞശസഞസ പദതബക്കുഞ്ചാം  തുകേ വകേയബരുത്തബയതുഞ്ചാം  'പുനരകഗഹഞ്ചാം'

പദതബയുകട തുകേ വരദബപ്പെബച്ചതുഞ്ചാം കുടുഞ്ചാംബശസ്പീക്കുഞ്ചാം കകലെഫെക്ക് മബഷകന്റെ ഭഞഗമഞയബ

ഭവനസമുച്ചയങ്ങള്  നബരമ്മേബക്കുനതബനുഞ്ചാം  തുകേ  വകേയബരുത്തബയതുഞ്ചാം

സസഞഗതഞരഹമഞണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    കസവദര  ചബറബലെപ്പെബളളബ:  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലെബക്കുന.

അടബസഞന സഇൗകേരദ വബകേസനവഞ്ചാം ഭഞവബ വബകേസന കക്ഷമ പ്രവരത്തനങ്ങളുഞ്ചാം

മുനനബരത്തബ  അവതരബപ്പെബച്ച  ബഡ്ജറബനക്ക്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  സൃഷ്ടബച്ച

സഞമ്പത്തബകേ പ്രതബബന്ധങ്ങകള ക്രബയഞത്മകേമഞയബ മറബകേടനക്ക് സഞ്ചാംസഞനകത്ത

വബകേസന പഞതയബലൂകട മൂകനഞട്ടുനയബകഞന സഞധബക്കുഞ്ചാം.  പ്രളയഞ്ചാം,  കകേഞവബഡക്ക്

മഹഞമഞരബ  തുടങ്ങബയ  പ്രതബസന്ധബകേകള  തരണഞ്ചാം  കചയ്യുനതബകന്റെ  ഭഞഗമഞയബ

ഏകറടുത്ത  നബരമ്മേഞണ/വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങള്ക്കുകവണബ

ബഡ്ജറബനുപുറത്തുനബനക്ക്  തുകേ  കേകണത്തബയതബകന  കകേരളത്തബനക്ക്  കേടഞ്ചാം

നല്കേഞതബരബക്കുനതബനുളള  കേഞരണങ്ങളഞയഞണക്ക്  കകേന്ദ്ര  സരകഞര

അവതരബപ്പെബച്ചതക്ക്.  തൃശ്ശൂര കുറബപ്പുറഞ്ചാം കറഞഡബല് അമലെനഗറബകലെ ഓവരബ്രെബഡ്ജക്ക്
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നഞലവരബപ്പെഞതയഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  പ്രസ്തുത  കറഞഡബല്  കേബഫ്ബബയുമഞയബ

ബന്ധകപ്പെടക്ക്  നബലെവബല്  നടക്കുന  പ്രവൃത്തബയുകട  ഭഞഗമഞകബ

ഓവരബ്രെബഡ്ജബകന്റെ  നബരമ്മേഞണപ്രവരത്തനങ്ങള്  നടത്തുനതബനുഞ്ചാം

വടകഞകഞരബയബകലെ  ടൂറബസഞ്ചാം  സഞധദതകേള്  ഉത്തരവഞദബത്ത  ടൂറബസത്തബകന്റെ

ഭഞഗമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    കഎ  .    ബബ  .    സതസ്പീഷക്ക്:  ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലെബക്കുന.  കകേരളഞ്ചാം

വളരച്ചയുകടയുഞ്ചാം  അഭബവൃദബയുകടയുഞ്ചാം  പഞതയബകലെയക്ക്

തബരബചവനബരബക്കുനകവനഞണക്ക് സബതബവബവരകണക്കുകേള് സൂചബപ്പെബക്കുനതക്ക്.

സയനസക്ക്  പഞരകക്ക്,  ഡബജബറല്  സയനസക്ക്  പഞരകക്ക്  എനബവ  ഇഇൗ  മഞസഞ്ചാം

പ്രവരത്തനഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബകഞന  കപഞകുകേയഞണക്ക്.  സഞ്ചാംസഞനങ്ങള്ക്കുള്ള

വബഹബതഞ്ചാം  കവടബക്കുറച്ച  കകേന്ദ്രസരകഞരബകന്റെ  നടപടബ  അപലെപനസ്പീയമഞണക്ക്.

കതഞഴബലറപ്പെക്ക്  പദതബകയ  സഞ്ചാംരക്ഷബകഞനുള്ള  സമസ്പീപനമഞണക്ക്  സരകഞര

സസസ്പീകേരബക്കുനതക്ക്.  ജനങ്ങളുകട ജസ്പീവബതനബലെവഞരഞ്ചാം കൂടുതല് കമച്ചകപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം

സുസബരവഞ്ചാം  ആധുനബകേവമഞയ  ഒരു  നവകകേരളഞ്ചാം  സൃഷ്ടബകഞനുമുള്ള

കേഞഴപ്പെഞടബലൂനബകകഞണഞണക്ക് ബഡ്ജറക്ക് തയ്യഞറഞകബയബട്ടുള്ളതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    എസക്ക്  .    അരുണ്  കുമഞര  : ബഡ്ജറബകന  അനുകൂലെബക്കുന.

ഭഞവബകകേരളകത്ത  വബഭഞവനഞ്ചാം  കചയ്യുനതുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ
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വബകേസനയഞത്രയക്ക്   കേരുത്തക്ക്  പകേരുനതുമഞയ  ബഡ്ജറക്ക്  അവതരബപ്പെബച്ച

ധനകേഞരദവകുപ്പുമനബകയ  അഭബനന്ദേബക്കുന.  ജബ.എസക്ക്.ടബ.  നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം

നബരത്തലെഞകബയതുഞ്ചാം  റവനന്യൂ  കേമ്മേബ  ഗ്രഞന്റെബല്  വന  കുറവഞ്ചാം

വബപണബയബല്നബനള്ള  കേടകമടുപ്പെക്ക്  പരബധബ  കുറച്ചതുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനത്തബനുള്ള

കകേന്ദ്രവബഹബതത്തബല്  കുറവവരുത്തബയതുഞ്ചാം  കേഞരണഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം  കേടുത്ത

സഞമ്പത്തബകേ പ്രതബസന്ധബ കനരബടുകമ്പഞഴുഞ്ചാം ഇഇൗ നഞടബകന മുകനഞട്ടുനയബകഞന

സരകഞര  പ്രതബജ്ഞഞബദമഞയ  നടപടബയുമഞയഞണക്ക്  മുകനഞട്ടുകപഞകുനതക്ക്.

ആകരഞഗദകമഖലെകയ  കമച്ചകപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം പുതബയ നഴബഞ്ചാംഗക്ക് കകേഞകളജുകേള്

സഞപബക്കുനതബനുഞ്ചാം  ബഡ്ജറബല്  തുകേ  വകേയബരുത്തബയതക്ക്

സസഞഗതഞരഹമഞണക്ക്. 

കപ്രഞഫെ  .    ആബബദക്ക്  ഹുകകസന  തങ്ങള്  : ബഡ്ജറബകന  എതബരക്കുന.

അടബസഞനസഇൗകേരദവബകേസനത്തബനക്ക്  പണഞ്ചാം  കേകണത്തുനതബല്

പരഞജയകപ്പെട സരകഞര സമസ കമഖലെകേളബലഞ്ചാം നബകുതബ വരദബപ്പെബചകകേഞണക്ക്

ജനജസ്പീവബതഞ്ചാം  ദുസ്സഹമഞകബയബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  കേബഫ്ബബക്കുകവണബ  വഞങ്ങബയ

കേടഞ്ചാം  ജനങ്ങളുകട  കമല്  അടബകച്ചല്പ്പെബക്കുന  ധനകേഞരദവകുപ്പുമനബ

സഞമ്പത്തബകേ മഞകനകജ്മെന്റെബല്  പരഞജയമഞണക്ക്. നന്യൂനപക്ഷ കസഞളരഷബപ്പെബനുള്ള

വബഹബതഞ്ചാം  കുറച്ചതുഞ്ചാം  വബധവകേള്കക്ക്  വസ്പീടക്ക്  നബരമ്മേബക്കുനതബനുഞ്ചാം
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മദസ്സഞദദഞപകേരുകട  കക്ഷമനബധബ  കപനഷന  നല്കുനതബനുഞ്ചാം  ഗള്ഫെക്ക്

നഞടുകേളബല് വബദൂര പഠനകകേന്ദ്രഞ്ചാം തുടങ്ങുനതബനുഞ്ചാം അറബബകേക്ക് സരവ്വകേലെഞശഞലെ

സഞപബക്കുനതബനുഞ്ചാം  ബഡ്ജറബല്  തുകേ  വകേയബരുത്തഞത്തതക്ക്

പ്രതബകഷധഞരഹമഞണക്ക്.   കകേരളത്തബകലെ  വബദദഞഭദഞസ  കമഖലെകയ  ബഡ്ജറക്ക്

അവഗണബച്ചബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  കേഞ്ഞബപ്പുര-മൂടഞല്  കകബപ്പെഞസക്ക്

ഗതഞഗതകയഞഗദമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പുത്തൂര-ചബനയല്  കകബപ്പെഞസക്ക്

യഞഥഞരത്ഥദമഞക്കുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.  കകേഞടയല് ആരദകകവദദശഞലെ  ആയുരകവദ

സരവ്വകേലെഞശഞലെയഞക്കുനതബനക്ക് നടപടബ   സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    ജബ  .    എസക്ക്  .    ജയലെഞല്  : ബഡ്ജറബകന അനുകൂലെബക്കുന.  ഉലഞദനഞ്ചാം

വരദബപ്പെബചഞ്ചാം  വബഭവങ്ങളുകട  നസ്പീതബയുക  വബതരണഞ്ചാം  നടത്തബയുഞ്ചാം

സഞമൂഹദനസ്പീതബയബലെധബഷബതമഞയ  മുകനറഞ്ചാം  സൃഷ്ടബകഞനഞണക്ക്  ബഡ്ജറക്ക്

ശമബക്കുനതക്ക്.  വദകമഞയ  ഗൃഹപഞഠഞ്ചാം  നടത്തബയഞണക്ക്  ബഡ്ജറക്ക്

അവതരബപ്പെബച്ചബരബക്കുനതക്ക്.   15-ാം  ധനകേഞരദ  കേമ്മേസ്പീഷന  നബരകദ്ദേശപ്രകേഞരഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞനങ്ങള്ക്കുള്ള  ഡബവബസബബബള്  പൂളബല്  കുറവവരുത്തബയതബനഞല്

വലെബയ  സഞമ്പത്തബകേ  നഷ്ടമഞണക്ക്  കകേരളത്തബനുണഞയബട്ടുള്ളതക്ക്.  കകേന്ദ്രഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞനങ്ങള്കക്ക്  നല്കുന  വബഹബതത്തബകന്റെ  1.925%  മഞത്രമഞണക്ക്

കകേരളത്തബനക്ക്  ലെഭബക്കുനതക്ക്.  സഞ്ചാംസഞന  സരകഞര  1,600 രൂപ  നബരകബല്
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സഞമൂഹദകക്ഷമ  കപനഷനുഞ്ചാം  കേഞരുണദ  ഇനഷസറനസക്ക്  പദതബപ്രകേഞരമുള്ള

ആനുകൂലെദങ്ങളുഞ്ചാം  നല്കുനണക്ക്.  കപഞതുവബദദഞഭദഞസ  രഞ്ചാംഗത്തക്ക്  ശകമഞയ

ഇടകപടല് നടത്തുനതബനക്ക് സരകഞരബനക്ക് സഞധബക്കുനണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    വബഷ്ണുനഞഥക്ക്:  ബഡ്ജറബകന  എതബരക്കുന.   വരുഞ്ചാം

വരഷങ്ങളബല്  നടപ്പെഞക്കുകമനക്ക്  കേഴബഞ്ഞ  ബഡ്ജറബല്  പ്രഖദഞപബച്ചബരുന

പഞരബസബതബകേ  കരഖ  ബഡ്ജറക്ക്  കഡഞക്കുകമന്റെക്ക്സബല്  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബടബല.

കേഴബഞ്ഞ  ബഡ്ജറബല്  പ്രഖദഞപബച്ച  1,000  കകേഞടബ  രൂപയുകട  ഒഇൗടര  റബഞ്ചാംഗക്ക്

കറഞഡക്ക്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറബലഞ്ചാം  ഉള്കപ്പെടുത്തബയബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  കകേരളത്തബല്

വഞകബന  നബരമ്മേഞണ  കേമ്പനബ  സഞപബക്കുകമന  പ്രഖദഞപനഞ്ചാം  ഇതുവകര

നടപ്പെഞകഞന  സഞധബച്ചബടബല.  സഭഞ  സകമ്മേളനഞ്ചാം  നടനകകേഞണബരബകക

കവള്ളകരഞ്ചാം  കൂടബകകഞണക്ക്  ഉത്തരവബറകബയതക്ക്  നബയമസഭകയഞടുള്ള

അവകഹളനമഞണക്ക്. കകലെഫെക്ക്  മബഷനക്ക് മുന വരഷകത്തകഞള് കുറഞ്ഞ തുകേയഞണക്ക്

ഇഇൗ വരഷഞ്ചാം നസ്പീകബവച്ചബരബക്കുനതക്ക്. കനലെക്ക്ല്ല് സഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം പൂരണ്ണ പരഞജയമഞണക്ക്.

കുണറയബല് കമല്പ്പെഞലെഞ്ചാം നബരമ്മേബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    കേടകേഞ്ചാംപള്ളബ സുകരന്ദ്രന: ബഡ്ജറബകന അനുകൂലെബക്കുന.  കകേരളഞ്ചാം

ആവശദകപ്പെട പദതബകേകളഞനഞ്ചാം കകേന്ദ്ര ബഡ്ജറബല് അനുവദബച്ചബടബല.  റവനന്യൂ

കേമ്മേബ  ഗ്രഞന്റെക്ക്  കവടബക്കുറയ്ക്കുകേയുഞ്ചാം  ജബ.എസക്ക്.ടബ.  നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം
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നബരത്തലെഞക്കുകേയുഞ്ചാം   കചയ.  സഞ്ചാംസഞന  സരകഞരബകന്റെ  വഞയഞപരബധബ

കവടബക്കുറച.  ഭരണഘടന വബഭഞവനഞ്ചാം  കചയ്യുന സഹകേരണ കഫെഡറലെബസഞ്ചാം

എന  അടബസഞന  പ്രമഞണകത്ത  നബരഞകേരബക്കുന  നടപടബകേളഞണക്ക്  കകേന്ദ്ര

ബഡ്ജറബലടനസ്പീളഞ്ചാം നബഴലെബചകേണതക്ക്.  രഞജദത്തക്ക്  6.5  ശതമഞനഞ്ചാം സഞമ്പത്തബകേ

വളരച്ച  കരഖകപ്പെടുത്തബയകപ്പെഞള്  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  12.01  ശതമഞനഞ്ചാം

വളരച്ചയഞണക്ക്  കരഖകപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ളതക്ക്.  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  പുതബയ  വദവസഞയ

വബകേസന  സഞ്ചാംസഞരഞ്ചാം  വളരത്തബകയടുകഞന  സഞധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  കക്ഷമ

കപനഷനുകേളുകട  കേഞരദത്തബല്  സമഞനതകേളബലഞത്ത  കനടമഞണക്ക്  കകേരളഞ്ചാം

കകകേവരബച്ചബരബക്കുനതക്ക്.  ഒഇൗടര റബഞ്ചാംഗക്ക് കറഞഡക്ക് പ്രഞവരത്തബകേമഞകുനകതഞകട  3

ലെക്ഷകത്തഞളഞ്ചാം കതഞഴബലെവസരങ്ങള് സൃഷ്ടബകകപ്പെടുഞ്ചാം. 

(സഭ കകവകുകനരഞ്ചാം 3.25-നക്ക് പബരബഞ്ഞു.)

******


