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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 
(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2023   കഫെബ്രുവരബ   28,   കചഞവ

നബയമസഭ  രഞവബകലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനകപ്പെട  സസ്പീകര

ശസ്പീ. എ. എന. ഷഞ്ചാംസസ്പീറബകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചരന.

I. അടബയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം

കകലെഫെക്ക് മബഷകന്റെ ഭഞഗമഞയ ഫഞറക്ക് തടബപ്പെക്ക്

മബ  .    സസ്പീകര:  സഞ്ചാംസഞന  സരകഞരബകന്റെ  ഭവന  പദതബയഞയ  കകലെഫെക്ക്

മബഷകന്റെ ഭഞഗമഞയബ  തൃശ്ശൂര ജബല്ലയബകലെ വടകഞകഞരബയബകലെ ഫഞറക്ക്  സമുച്ചയ

നബരമ്മേഞണത്തബകന്റെ  മറവബല്  നടന്ന  ക്രമകകടുമഞയബ  ബന്ധകപ്പെടക്ക്

മുഖദമനബയുകട  മുന  പ്രബനസബപ്പെല്  കസക്രടറബ  അറസബലെഞയതുസഞ്ചാംബന്ധബച്ചക്ക്

ഇ.ഡബ.  ഒഴബകകേയുളള  ഏജനസബകേളുകട  അകനന്വേഷണങ്ങള്  നബലെച്ചതഞയബ

പറയകപ്പെടുന്ന  സഞഹചരദഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്  നബരത്തബവച്ചക്ക്  ചരച്ച

കചയ്യണകമന്നഞവശദകപ്പെടക്ക് കഡഞ. മഞതത്യു കുഴല്നഞടന, സരവശസ്പീ. കകേ. പബ.എ.
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മജസ്പീദക്ക്, കമഞനസക്ക് കജഞസഫെക്ക്, അനൂപക്ക് കജകബക്ക്, മഞണബ സബ. കേഞപ്പെന, ശസ്പീമതബ

കകേ. കകേ. രമ എന്നസ്പീ അഞ്ചാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേഞരഞ്ചാം കനഞടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

തകദ്ദേശസന്വേയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  എകക്സൈസക്ക്   വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    ബബ  .

രഞകജഷക്ക്):  അടബയന്തരപ്രകമയ കനഞടസ്പീസബകലെ വബഷയഞ്ചാം അടബസഞനരഹബതവഞ്ചാം

അപ്രസക്തവമഞണക്ക്.  കകേരളത്തബകന്റെ  സമഗ്ര വബകേസനത്തബനഞയബ  ഇടതുപക്ഷ

ജനഞധബപതദമുന്നണബ  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  ആവബഷ്കരബച്ച  നവകകേരള

കേരമ്മേപരബപഞടബയുകട  ഭഞഗമഞയ  കകലെഫെക്ക്  ഭവന  പദതബപ്രകേഞരഞ്ചാം   328315

വസ്പീടുകേള് 13132.6 കകേഞടബരൂപ കചലെവഴബച്ചക്ക് നബരമ്മേബച്ചബട്ടുണക്ക്. ഇഇൗ ബൃഹത്തഞയ

പദതബകയ  തകേരക്കുന്നതബനുളള  സഞ്ചാംഘടബതവഞ്ചാം  ആസൂതബതവമഞയ

ശമത്തബകന്റെ  ഭഞഗമഞണക്ക്  ഇഇൗ  അടബയന്തരപ്രകമയ  കനഞടസ്പീസക്ക്.  വബവബധ

ഡബപ്പെഞരടക്ക്കമന്റെക്ക്  സസ്പീമുകേകള  സഞ്ചാംകയഞജബപ്പെബചഞ്ചാം  കകേനഞവബഷ്കൃത  പദതബകേളുകട

ധനസഹഞയഞ്ചാം  ഉപകയഞഗകപ്പെടുത്തബയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭഞവന,  സബ.എസക്ക്.ആര.  ഫെണക്ക്

എന്നബവകയല്ലഞഞ്ചാം  ഏകകേഞപബപ്പെബചമഞണക്ക്  ഇത്തരകമഞരു  ഭവനപദതബ

ആവബഷ്കരബച്ചതക്ക്.  വടകഞകഞരബയബല്  കകലെഫെക്ക്  മബഷന  നബഷ്കരഷബച്ചബട്ടുള

നബബന്ധനകേള്  പഞലെബചകകേഞണ്ടുതകന്നയഞണക്ക്  കകേടബടനബരമ്മേഞണഞ്ചാം

നടത്തബയബട്ടുളതക്ക്.  കറഡക്ക്  കക്രസന്റെക്ക്,  യൂണബടഞകേക്ക്  ബബല്കഡഴബനക്ക്

നബരമ്മേഞണചമതലെ  ഏല്പ്പെബച്ചക്ക്  നബരമ്മേഞണഞ്ചാം  പൂരത്തബയഞയബവരുന്ന
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ഘടത്തബലെഞണക്ക്  സന്വേരണ്ണകടത്തക്ക്  കകേസഞ്ചാം  കകേഞണ്സകലെറ്റുമഞയബ

ബന്ധമുണഞയബരുന്ന  ചബലെരകക്ക്  യൂണബടഞകേക്ക്  ബബല്കഡഴക്ക്   നബശബതതുകേ

കേമ്മേസ്പീഷനഞയബ  നല്കേബകയനളള  ആകരഞപണഞ്ചാം  ഉയരനവന്നതക്ക്.  ഇതുമഞയബ

കകലെഫെക്ക്  മബഷകനഞ  അതബകലെ  ഉകദദഞഗസരകകഞ  യഞകതഞരു  ബന്ധവമബല്ല.

അനുമതബയബല്ലഞകത  വബകദശസഞ്ചാംഭഞവന  സന്വേസ്പീകേരബചകവന്ന

ആകരഞപണത്തബകന്മേല്  സബ.ബബ.കഎ.  എഫെക്ക്.കഎ.ആര.

തയ്യഞറഞകബയതബകനതബകര  കകലെഫെക്ക്  മബഷന  കകഹകകഞടതബകയ

സമസ്പീപബക്കുകേയുഞ്ചാം  നയപരമഞയ  തസ്പീരുമഞനകമടുത്തതുകകേഞണ്ടുമഞതഞ്ചാം

മുഖദമനബകകഞ മനബമഞരകകഞ നബയമസഭയ്കകഞ ഉകദദഞഗസര നടത്തബയ

കതറ്റുകേളുകട  ക്രബമബനല്  ഉത്തരവഞദബതന്വേഞ്ചാം  ആകരഞപബക്കുന്നതക്ക്

അനുവദനസ്പീയമകല്ലന്നക്ക്  കകഹകകഞടതബ  വബധബനദഞയത്തബല്

ചൂണബകഞണബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  എഫെക്ക്.കഎ.ആര.  റദ്ദേഞകണകമന്നക്ക്

ആവശദകപ്പെട്ടുകകേഞണ്ടുള  കകലെഫെക്ക്  മബഷകന്റെ  അപ്പെസ്പീല്  സപ്രസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബയുകട

പരബഗണനയബലെബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  ഏകതങബലഞ്ചാം കപഞതുകസവകേനക്ക് ക്രമകകടബല്

പങ്കുകണഞകയന്ന  അകനന്വേഷണഞ്ചാം  വബജബലെനസക്ക്  നടത്തബവരബകേയഞണക്ക്.

കമല്പ്പെറഞ്ഞ രണക്ക് കകേസ്സുകേളുഞ്ചാം പ്രഡബകകറഡക്ക് ഒഫെനസകേളഞയബ കേണകഞകബ

ഇ.ഡബ. അകനന്വേഷണഞ്ചാം നടത്തുനണക്ക്. യു.എ.ഇ. കറഡക്ക് കക്രസന്റെക്ക് കേരഞറുകേഞരന
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മുകഖന  നടപ്പെഞകബയ  പദതബയബല്  ക്രമകകടുണഞയബട്ടുകണങബല്

നബയമപരമഞയ  അകനന്വേഷണഞ്ചാം  നടത്തുന്നതബനക്ക്  സരകഞരബനക്ക്  എതബരപ്പെബല്ല.

വടകഞകഞരബയബല്  കകലെഫെക്ക്  മബഷകന്റെ  നബരമ്മേഞണ

നബബന്ധനകേള്കനുസൃതമഞയബ  സരകഞര  ഭൂമബയബല്  അരഹതകപ്പെടവരകക്ക്

വബടുവച്ചക്ക്  നല്കേഞകമന്ന  കറഡക്ക്  കക്രസന്റെബകന്റെ  വഞഗഞനഞ്ചാം   കപഞതുതഞല്പ്പെരദഞ്ചാം

മുനനബരത്തബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുകേ മഞതമഞണക്ക് കകലെഫെക്ക് മബഷന കചയബട്ടുളതക്ക്.  കറഡക്ക്

കക്രസനഞ്ചാം  കേരഞറുകേഞരുമഞയബട്ടുള  ഇടപഞടുകേളബല്  എകന്തങബലഞ്ചാം

ക്രമകകടുകണങബല്  അതബനക്ക്  കകലെഫെക്ക്  മബഷകനഞ  സഞ്ചാംസഞന  സരകഞകരഞ

ഉത്തരവഞദബയല്ല.   മഞധദമ  വഞരത്തകേളുകട   അടബസഞനത്തബല്  കകേന

ഏജനസബ  നടത്തുന്ന  അകനന്വേഷണഞ്ചാം  ചരച്ച  കചയ്യണകമന്നക്ക്  പറയുന്നതബല്

ഒഇൗചബതദമബല്ല.  കകേഞച്ചബ  ശഞസ്ത്ര സഞകങതബകേ സരവകേലെഞശഞലെയുകട  ശഞസ്ത്രസ്പീയ

പരബകശഞധനയബല്  നബലെവബലള  നബരമ്മേബതബയബല്  കപഞരഞയ്മകേകളഞനഞ്ചാം

കേകണത്തബയബടബല്ല. 

കഡഞ  .    മഞതത്യു  കുഴല്നഞടൻ:  യു.എ.ഇ.  കറഡക്ക്  കക്രസനഞ്ചാം  യൂണബടഞകേക്ക്

ബബല്കഡഴഞ്ചാം  തമ്മേബലള  കേരഞറബല്  സരകഞരബകനഞ  മുഖദമനബകകഞ

ബന്ധമബകല്ലന്നക്ക്  സഞപബകഞനഞണക്ക്  മനബ  ശമബച്ചതക്ക്.  ആസൂതബതമഞയ

അഴബമതബയഞണക്ക്  കകലെഫെക്ക്  മബഷകന്റെ  കപരബല്  നടന്നബരബക്കുന്നതക്ക്.  ജയബലെബല്
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കേബടക്കുന്ന മുന പ്രബനസബപ്പെല് കസക്രടറബയുകട  വഞടക്ക്സക്ക്ആപ്പെക്ക് സകന്ദേശത്തബല്

സരകഞര  കനരബടക്ക്  കപ്രഞജകക്ക്  നടത്തഞന  ആഗ്രഹബക്കുനകവനഞ്ചാം  അതബനക്ക്

അനുമതബ നല്കേണകമനഞ്ചാം കറഡക്ക് കക്രസന്റെബല് നബനഞ്ചാം മുഖദമനബകക്ക് കേത്തക്ക്

നല്കേണകമനഞ്ചാം ആവശദകപ്പെടബട്ടുണക്ക്.   അത്തരത്തബകലെഞരു കേത്തക്ക് മുഖദമനബ

എനകഡഞഴക്ക് കചയബട്ടുകണഞകയന്നക്ക്  വദക്തമഞകണഞ്ചാം.  അഴബമതബ നടന്നബടബകല്ലന്നക്ക്

പറയഞന മുഖദമനബകക്ക് സഞധബക്കുന്നബല്ല.  കേഴബഞ്ഞ ദബവസഞ്ചാം ഒരു അകനന്വേഷണ

ഏജനസബ  നസ്പീതബനദഞയ  കകേഞടതബ  മുമഞകകേ  സമരപ്പെബച്ച  റബമഞനഡക്ക്

റബകപ്പെഞരടബകലെ  മുഖദമനബകയക്കുറബചള  പരഞമരശത്തബനുഞ്ചാം  മുഖദമനബ,

കകേഞണ്സകലെറക്ക്  ജനറല്,  മുന  പ്രബനസബപ്പെല്  കസക്രടറബ  എഞ്ചാം.  ശബവശങര,

സന്വേപക്ക് ന  സകരഷക്ക്  എന്നബവരുകട  ഒരു  കയഞഗഞ്ചാം  2019  ജൂകകലെ  മഞസഞ്ചാം

കബഫ്ഹഇൗസബല് കചരന്നതഞയ പരഞമരശത്തബനുഞ്ചാം മറുപടബ പറയഞനുഞ്ചാം റബമഞനഡക്ക്

റബകപ്പെഞരടക്ക്  വസ്തുതഞപരമകല്ലങബല്   കകേഞടതബകയ സമസ്പീപബകഞനുഞ്ചാം  മുഖദമനബ

തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം. 

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വബജയന):  നബയമപരമഞയ  കേഞരദങ്ങള്

തസ്പീരുമഞനബകഞന ഗവണ്കമന്റെബകന്റെതഞയ സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങളുണക്ക്. 

നബയമഞ്ചാം,  വദവസഞയഞ്ചാം,  കേയര  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബ  .    രഞജസ്പീവക്ക്  ):

കകേഞടതബയബല്  സമരപ്പെബച്ചബരബക്കുന്ന  റബമഞനഡക്ക്  റബകപ്പെഞരടബകന്റെ
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അടബസഞനത്തബല് സഭയബല് ചരച്ച നടത്തഞന സഞധബകബല്ല. 

(ഭരണ പ്രതബപക്ഷ ബഹളകത്ത തുടരന്നക്ക് രഞവബകലെ 10.30-നക്ക് നബരത്തബവച്ച സഭ

10.44-നക്ക് പുനരഞരഞ്ചാംഭബച)

മബ  .    സസ്പീകര:  കകേരള  നബയമസഭയുകട  നടപടബക്രമവഞ്ചാം

കേഞരദനബരവഹണവഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധബച്ച ചടങ്ങളബകലെ ചടഞ്ചാം  52(vii)-ല് ഇന്തദയുകട

ഏകതങബലഞ്ചാം  ഭഞഗത്തക്ക്  വബചഞരണഞധബകേഞരമുള  ഒരു  നബയമകകേഞടതബയുകട

തസ്പീരുമഞനത്തബലെബരബക്കുന്ന  സഞ്ചാംഗതബ   പ്രകമയത്തബല്  പ്രതബപഞദബകഞന

പഞടുളതകല്ലന്നക്ക്  വദക്തമഞകബയബട്ടുളതബനഞല്  അത്തരഞ്ചാം  പരഞമരശങ്ങള്

സഭയബല് ഉന്നയബകഞന പഞടബല്ല.  

കഡഞ  .    മഞതത്യു  കുഴല്നഞടൻ:  ഞഞന  ഉന്നയബച്ച  വബഷയഞ്ചാം

സഞധൂകേരബക്കുന്നതബനഞണക്ക്  റബമഞനഡക്ക്  റബകപ്പെഞരടക്ക്   പരഞമരശബകകണബവന്നതക്ക്.

കകലെഫെക്ക്  മബഷന  പദതബയുകട  ഫെണക്ക്  തബരബമറബ  നടത്തബയതബനക്ക്   കതളബവക്ക്

കേകണത്തഞകനഞ  നടപടബകയടുകഞകനഞ  സരകഞര  നബകയഞഗബച്ച  അകനന്വേഷണ

ഏജനസബകേള്കക്ക് കേഴബഞ്ഞബടബല്ല. കകലെഫെക്ക് മബഷന കചയരമഞനഞയ  മുഖദമനബ

ഇകഞരദത്തബനക്ക്  മറുപടബ  പറയഞന  തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.  ഈ  വബഷയഞ്ചാം

സഭഞനടപടബകേള് നബരത്തബവച്ചക്ക് ചരച്ച കചയ്യണഞ്ചാം.
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തകദ്ദേശസന്വേയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  എകക്സൈസക്ക്   വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    ബബ  .

രഞകജഷക്ക്):   കകലെഫെക്ക്  മബഷന  പദതബ  അടബമറബക്കുന്നതബനഞണക്ക്  പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം

ശമബക്കുന്നതക്ക്.   കകേരള നബയമസഭയുകട നടപടബക്രമവഞ്ചാം കേഞരദനബരവഹണവഞ്ചാം

സഞ്ചാംബന്ധബച്ച  ചടങ്ങളബകലെ   ചടഞ്ചാം  52  (v),  (vii)  എന്നബവയക്ക്  വബരുദമഞയ

പരഞമരശങ്ങളഞണക്ക്   ഉന്നയബച്ചബരബക്കുന്നതക്ക്.   ഇന്തദയബല്  ആരുഞ്ചാം

വബലെകേല്പ്പെബകഞത്ത,  എല്ലഞ  വബശന്വേഞസദതയുഞ്ചാം  നഷ്ടകപ്പെട  കകേന

ഏജനസബകേളുകട  ദുരഞകരഞപണങ്ങകള  രഞഷസ്പീയവല്കരബകഞനഞണക്ക്

പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം  ശമബചകകേഞണബരബക്കുന്നതക്ക്.  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

കേഞരദക്ഷമതകയഞകടയുഞ്ചാം  ഇചഞശക്തബകയഞകടയുഞ്ചാം  നബശയ

ദഞരഢദകത്തഞകടയുമുള  പ്രവരത്തനങ്ങകള  ഭബന്നബപ്പെബകഞന

ലെക്ഷദഞ്ചാംവചകകേഞണ്ടുള ഈ വബഷയഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള് നബരത്തബവച്ചക്ക്  ചരച്ച

കചകയ്യണതബല്ല.   

(അടബയന്തരപ്രകമയഞവതരണത്തബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച)

(ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നബലെപഞടബല്  പ്രതബകഷധബച്ചക്ക്  സരവശസ്പീ  വബ.  ഡബ.

സതസ്പീശന,  കകേ.  പബ.  എ.  മജസ്പീദക്ക്,  കമഞനസക്ക്  കജഞസഫെക്ക്,  അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്

എന്നസ്പീ  പ്രതബപക്ഷ  കേക്ഷബകനതഞകള്  പ്രസഞവന  നടത്തബയകശഷഞ്ചാം

അവരവരുകട പഞരടബ അഞ്ചാംഗങ്ങകളഞകടഞപ്പെഞ്ചാം സഭയബല്നബന്നക്ക് പുറത്തുകപഞകുകേയുഞ്ചാം
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അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷഞ്ചാം തബരബചവരബകേയുഞ്ചാം കചയ.)

II. ശദക്ഷണബകല് 

(1)  ഭക്ഷദ സന്വേയഞ്ചാംപരദഞപ്തതയഞവശദമഞയ സമഗ്രപരബഷ്കഞരങ്ങള്

ശസ്പീ  .    കതഞമസക്ക്  കകേ  .    കതഞമസക്ക്:  ഭക്ഷദ  സന്വേയഞ്ചാംപരദഞപ്തത

കകകേവരബക്കുന്നതബനക്ക്  കേഞരഷബകേ  കമഖലെയബല്  സമഗ്ര  പരബഷ്കഞരങ്ങള്

കകേഞണ്ടുവരണഞ്ചാം.  കുടനഞടക്ക്  കമഖലെയബകലെ  മടവസ്പീഴ്ചയുണഞകുന്ന

പഞടകശഖരങ്ങളുകട പുറഞ്ചാംബണക്ക്  നബരമ്മേബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം   ആറുകേളുകടയുഞ്ചാം

കതഞടുകേളുകടയുഞ്ചാം  ആഴഞ്ചാം  വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  ബഡ്ജറബല്

വകേയബരുത്തബയബരബക്കുന്ന  തുകേയുകട   ഫെലെപ്രദമഞയ  വബനബകയ ഞഗത്തബനക്ക്

എഞ്ചാം.എല്.എ.-കയ  ഉള്കപ്പെടുത്തബ  കേമ്മേബറബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം   ടഞകര

കറഞഡുകേള്  നബരമ്മേബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  സമയബന്ധബതമഞയബ  കനലെക്ക്ല

സഞ്ചാംഭരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  സഞ്ചാംഭരണത്തുകേ  യഥഞസമയഞ്ചാം  ലെഭദമഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം

കേഞരഷബകേ കേലെണര പ്രകേഞരഞ്ചാം   കൃഷബ കചയ്യുന്നതബനുഞ്ചാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

കൃഷബ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   പബ  .   പ്രസഞദക്ക്): സരകഞരബകന്റെ ഇടകപടലകേളുകട

ഫെലെമഞയഞണക്ക് കേഞരഷബകേ കമഖലെയബല് വളരച്ചഞ നബരകക്ക് വരദബച്ചതക്ക്.  'സഭബക്ഷ

കകേരളഞ്ചാം',   'ഞങ്ങളുഞ്ചാം  കൃഷബയബകലെയക്ക്'  തുടങ്ങബയ  പദതബകേള്

കേഞരഷബകേകമഖലെയുകട  ഉണരവബനക്ക്  കേഞരണമഞയബട്ടുണക്ക്.   കൃഷബക്കൂടങ്ങളുകട
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രൂപസ്പീകേരണവഞ്ചാം  ഉല്പ്പെഞദന-കസവന-സഞ്ചാംഭരണ-വബപണന  കമഖലെകേളുകട

പ്രവരത്തനവഞ്ചാം  കൂടുതല്  ജനവബഭഞഗങ്ങകള  കൃഷബയബകലെയക്ക്

ആകേരഷബക്കുന്നതബനക്ക്  കേഴബഞ്ഞബട്ടുണക്ക്.  കനല്കൃഷബ  വദഞപബപ്പെബകഞനഞയതുഞ്ചാം

പച്ചകറബയുഞ്ചാം  മറ്റുവബളകേളുഞ്ചാം  പുതബയതഞയബ  കൃഷബ  കചയ്യഞന  സഞധബച്ചതുഞ്ചാം

കേഞരഷബകേ  കമഖലെയബകലെ  പ്രവരത്തനങ്ങളുകട  മബകേവഞണക്ക്.   ഉല്പ്പെഞദന-

വബപണന  പഞന  തയ്യഞറഞകബ  ഉല്പ്പെഞദനഞ്ചാം,  ഉല്പ്പെഞദനക്ഷമത  എന്നബവ

വരദബപ്പെബച്ചക്ക്  കേരഷകേരുകട  വരുമഞനഞ്ചാം  ഉയരത്തുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  വബവബധ കൃഷബ രസ്പീതബകേള് കക്രഞഡസ്പീകേരബചകകേഞണ്ടുളള 'കവഗ

2023'  എന്ന  കേഞരഷബകേ  പരബപഞടബ  തബരുവനന്തപുരത്തക്ക്  നടക്കുകേയഞണക്ക്.

കേരഷകേ  കൂടഞയ്മകേള്  കകേനസ്പീകേരബച്ചക്ക്  കൃഷബ  വദഞപകേമഞകഞനുള  ശമങ്ങളുഞ്ചാം

നടത്തബവരബകേയഞണക്ക്.  പ്രകതദകേ  കേഞരഷബകേ  കമഖലെകേള്  കകേനസ്പീകേരബചള

പ്രവരത്തനങ്ങളുകട  ഭഞഗമഞയബ  കുടനഞടക്ക്  ഏകകേഞപന  കേഇൗണ്സബല്

രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്. കുടനഞടബകലെ കേരഷകേകരയുഞ്ചാം കേരഷകേകത്തഞഴബലെഞളബകേകളയുഞ്ചാം

സഹഞയബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  ഉതകുന്ന  എല്ലഞ  നടപടബകേളുഞ്ചാം

സരകഞര  സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതഞണക്ക്.  കേഞലെഞവസഞ  വദതബയഞനഞ്ചാം,

അടബകടബയുണഞകുന്ന  കവളകപ്പെഞകഞ്ചാം,  മറക്ക്  പ്രകൃതബകക്ഷഞഭങ്ങള് തുടങ്ങബയവ

കനരബടഞന   മുനകേരുതല്  നടപടബകേള്  സന്വേസ്പീകേരബക്കുനണക്ക്.   ബണ്ടുകേള്
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ബലെകപ്പെടുത്തുകേ, കേനഞലകേള്, ചഞലകേള് തുടങ്ങബയവയബലൂകടയുള  നസ്പീകരഞഴുകക്ക്

സഗമമഞക്കുകേ,  പമബഞ്ചാംഗക്ക്  സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങള്  കമച്ചകപ്പെടുത്തുകേ,

പഞടകശഖരങ്ങളുകട അടബസഞന സഇൗകേരദങ്ങള് വബകേസബപ്പെബക്കുകേ, പരമഞവധബ

യനവത്കേരണഞ്ചാം  കപ്രഞതഞഹബപ്പെബക്കുകേ  തുടങ്ങബയ  നടപടബകേള്   സരകഞര

കകകേകകഞണ്ടുവരുന. അകേഞലെത്തബലണഞകുന്ന കേഞലെവരഷഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം കേരഷകേരകക്ക്

കനലെക്ക്ല  സഞ്ചാംഭരണത്തബല്  പ്രശ്നങ്ങളുണഞകേഞതബരബകഞന  ഡ്രയറുകേള്,

കകസകലെഞകേള്, കഗഞഡഇൗണുകേള്, കചറുകേബട സഞ്ചാംസരണ യൂണബറ്റുകേള്, കകേഞമണ്

കഫെസബലെബറസ്പീസക്ക്  കസന്റെറുകേള്  തുടങ്ങബയവ  ആരഞ്ചാംഭബകഞനുള  നടപടബകേള്

കകകേകകഞണ്ടുവരുന.   ബന്ധകപ്പെട  ഏജനസബകേളുകട  സഞധദതഞ  പഠന

റബകപ്പെഞരടബകന്റെ അടബസഞനത്തബല് ടഞകര കറഞഡുള്കപ്പെകട സഞധദമഞയ എല്ലഞ

കേഞരദങ്ങളുഞ്ചാം  കചയ്യുന്നതഞണക്ക്.  കനലെക്ക്ല  സഞ്ചാംഭരണത്തുകേ  യഥഞസമയഞ്ചാം

നല്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  

(2) കകേഞവബഡഞനന്തര മഞരകേകരഞഗങ്ങള് നബയനബകഞന മുനകേരുതലകേളുഞ്ചാം
പ്രതബവബധബകേളുഞ്ചാം 

ശസ്പീ  .    ഷഞഫെബ പറമബല്:  കകേഞവബഡഞനന്തരഞ്ചാം കചറുപ്പെകഞരുള്കപ്പെകടയുള

ആളുകേള്കക്ക്   കസഞകക്ക്,  ഹ ഹൃദയസഞ്ചാംബന്ധമഞയ അസഖങ്ങള്,  ശന്വേഞസതടസഞ്ചാം

തുടങ്ങബ  നബരവധബ  മഞരകേകരഞഗങ്ങള്  പബടബകപട്ടുകകേഞണബരബക്കുന്ന

സഞഹചരദത്തബല്  ഇതുസഞ്ചാംബന്ധബച്ചക്ക്  ശഞസ്ത്രസ്പീയമഞയ  പഠനങ്ങള്  നടത്തഞനുഞ്ചാം



11

കപഞസക്ക് കകേഞവബഡക്ക് ഉണഞക്കുന്ന ബുദബമുട്ടുകേളബല്നബന്നക്ക് കമഞചനഞ്ചാം കനടുന്നതബനുഞ്ചാം

കകേഞവബഡഞനന്തര  മഞരകേകരഞഗങ്ങള്  നബയനബകഞനുഞ്ചാം  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കകേഞവബഡഞനന്തരമുണഞകുന്ന  കേഞരഡബകയഞവഞസ്കുലെര

കകേഞഞ്ചാംപബകകഷകന്റെ എണ്ണഞ്ചാം കൂടുനകവന്നക്ക് കതളബഞ്ഞതബകന്റെ അടബസഞനത്തബല്

ജനങ്ങള്ക്കുള  ആശങയകേറ്റുന്നതബനക്ക്  സകപ്പെഞരടബഞ്ചാംഗക്ക്  സബസഞ്ചാം

നടപ്പെബലെഞകണഞ്ചാം.  പ്രഞഥമബകേഞകരഞഗദ  കകേനങ്ങളബലഞ്ചാം  ഫെഞമബലെബ  കഹല്ത്തക്ക്

കസന്റെറുകേളബലഞ്ചാം  കകേഞവബഡഞനന്തര  കരഞഗബകേള്കഞവശദമഞയ

ഫെബസബകയഞകതറഞപ്പെബ  സഇൗകേരദകമഞരുകഞനുള  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ജസ്പീവബതകശലെസ്പീ  കരഞഗങ്ങള്  നബയനബക്കുന്നതബനഞയബ  കേഞയബകേ/വബദദഞഭദഞസ

വകുപ്പുകേളുകട  ഏകകേഞപനത്തബലൂകട   കുടബകേള്കക്ക്  വദഞയഞമഞ്ചാം  നല്കേഞനുള

പദതബ ആവബഷ്കരബകണഞ്ചാം.   

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശുവബകേസന   വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജഞരജക്ക്):  നബലെവബല്  കകേഞവബഡക്ക്  നബയനണവബകധയമഞകണങബലഞ്ചാം  കപഞസക്ക്

കകേഞവബഡക്ക്  കരഞഗങ്ങള്  കവദദശഞസ്ത്ര  രഞ്ചാംഗത്തക്ക്  ആകഗഞളതലെത്തബല്ത്തകന്ന

പുതബയ  കവല്ലുവബളബകേള്  സൃഷ്ടബച്ചബരബക്കുകേയഞണക്ക്.   കപഞസക്ക്  കകേഞവബഡക്ക്

കരഞഗങ്ങള് ശരസ്പീരത്തബകന്റെ എല്ലഞ അവയവങ്ങകളയുഞ്ചാം ബഞധബക്കുന്നതഞയബടഞണക്ക്

ഇതുവകരയുള  പഠനങ്ങള്  സൂചബപ്പെബക്കുന്നതക്ക്.  എല്ലഞ  ജബല്ലകേളബലഞ്ചാം  കപഞസക്ക്
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കകേഞവബഡക്ക്  കബനബക്കുകേള്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയുഞ്ചാം  കകേഞവബഡഞനന്തര  കരഞഗങ്ങളുകട

പ്രതബവഞര കേണക്കുകേള് അവകലെഞകേനഞ്ചാം കചയ്യുകേയുഞ്ചാം  ചബകേബതഞ മഞനദണഞ്ചാം

പുറത്തബറക്കുകേയുഞ്ചാം  കഡഞകരമഞര ഉള്കപ്പെകടയുള ജസ്പീവനകഞരകക്ക് പരബശസ്പീലെന

പരബപഞടബകേള്  സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  തസ്പീവ്രകരഞഗബഞധ

കനരബടഞനുള എല്ലഞ സജസ്പീകേരണങ്ങളുഞ്ചാം ആശുപതബകേളബല് സജമഞക്കുകേയുഞ്ചാം

നവകകേരള കേരമ്മേപദതബ  2-കന്റെ ഭഞഗമഞയബ ആരദഞ്ചാം  2-ലൂകട സഞ്ചാംസഞനകത്ത

മുഴുവന ആളുകേകളയുഞ്ചാം   ആകരഞഗദ  പരബകശഞധനയക്ക്  വബകധയമഞക്കുന്നതബനുള

പദതബ  ആവബഷ്കരബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  കമഡബകല്  കകേഞകളജുകേളബല്

ആരഞ്ചാംഭബച്ച  ആധുനബകേ  കപഞസക്ക്  കകേഞവബഡക്ക്  കേഞരഡബയഞകേക്ക്  കബനബക്കുകേള്വഴബ

കരഞഗബകേള്കഞവശദമഞയ  പരബകശഞധനകേള്  നടത്തുകേയുഞ്ചാം  തുടരചബകേബത

നല്കുകേയുഞ്ചാം  കചയ്യുനണക്ക്.  ആയുഷക്ക്  കമഖലെകയക്കൂടബ  സഹകേരബപ്പെബചകകേഞണക്ക്

ജനകേസ്പീയ  കബബ്ബുകേള്  രൂപസ്പീകേരബച്ചക്ക്  ജസ്പീവബതകശലെബയബല്  മഞറങ്ങള്

വരുത്തുന്നതബനുഞ്ചാം  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുകട  ഏകകേഞപനത്തബലൂകട   കഹല്ത്തബ

കലെഫെക്ക് കേഞകമയ്ന ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബചവരുന. 

III. സബ്മബഷന

(1) വടകേര കകേഞസല് കപഞലെസ്പീസക്ക് കസഷകന്റെ പ്രവരത്തനഞ്ചാം

ശസ്പീമതബ കകേ  .   കകേ  .   രമ: വടകേര കകേഞസല് കപഞലെസ്പീസക്ക് കസഷനബല്  
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ആധുനബകേ ഉപകേരണങ്ങള് ലെഭദമഞകബ  പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം  ലെഭബച്ച  ഉകദദഞഗസകര

നബയമബക്കുന്നതബനഞവശദമഞയ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.   

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .     പബണറഞയബ  വബജയന):   വടകേര  കപഞലെസ്പീസക്ക്

കസഷനബല്  ഒരു ഇനകസകറുള്കപ്പെകട  29  കപഞലെസ്പീസക്ക് ഉകദദഞഗസകരയുഞ്ചാം  5

കബഞടക്ക് ജസ്പീവനകഞകരയുഞ്ചാം  തസ്പീരകദശ മതദകത്തഞഴബലെഞളബകേളഞയ  6  കകേഞസല്

വഞരഡനമഞകരയുഞ്ചാം   നബയമബച്ചബട്ടുണക്ക്.  വടകേര  കപഞലെസ്പീസക്ക്  കസഷകന്റെ

കസവനങ്ങള്കഞയബ  12  ടണ്  കശഷബയുളള  ഇന്റെരകസപ്റര  കബഞടക്ക്

അനുവദബച്ചബട്ടുണക്ക്.  സഞ്ചാംസഞനകത്ത  തസ്പീരകദശ  കപഞലെസ്പീസക്ക്  കസഷനുകേള്കക്ക്

ആധുനബകേ ജസ്പീവനരക്ഷഞ ഉപകേരണങ്ങള് വഞങ്ങുന്നതബനഞയബ 2.43 ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപ

അനുവദബച്ചബട്ടുണക്ക്. തസ്പീരകദശ കപഞലെസ്പീസക്ക് കസഷന ഉകദദഞഗസരക്കുഞ്ചാം കകേഞസല്

വഞരഡനമഞരക്കുഞ്ചാം  പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം  നല്കുന്നതബനക്ക്  വബപുലെമഞയ  പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബച്ചക്ക് നടപ്പെബലെഞക്കുന്നതുള്കപ്പെകട സഞ്ചാംസഞനകത്ത തസ്പീരകദശ കപഞലെസ്പീസക്ക്

കസഷനുകേകള മബകേവറതഞകബ മഞറ്റുന്നതബനഞണക്ക് സരകഞര ലെക്ഷദമബടുന്നതക്ക്. 

(2) മരടക്ക്  -  കുമളഞ്ചാം പ്രകദശങ്ങളബകലെ കുടബകവളക്ഷഞമഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബഞബു    (  തൃപ്പൂണബത്തുറ  ):  മരടക്ക്-കുമളഞ്ചാം

പഞഞയത്തുള്കപ്പെകടയുളള  പ്രകദശങ്ങളബകലെ   കുടബകവളള  വബതരണഞ്ചാം
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സഗമമഞകുന്നതുവകര  വഞടര  അകതഞറബറബ  മുകഖന  ജലെവബതരണഞ്ചാം

നടത്തുന്നതബനുഞ്ചാം  പുതബയ  പമക്ക്  കസറക്ക്  വഞങ്ങുന്നതബനക്ക്  ഭരണഞനുമതബ

നല്കുന്നതബനുഞ്ചാം  കകേഞച്ചബയബകലെ  കുടബകവളളക്ഷഞമഞ്ചാം  പരബഹരബകഞന  പദതബ

ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബനുമഞവശദമഞയ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ജലെവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ  അഗസബന  ):  പഞഴൂര  പമക്ക്

ഹഇൗസബകലെ  കകേടഞയ  പമക്ക്  കസറ്റുകേള്

പ്രവരത്തനസജമഞക്കുന്നതബനഞവശദമഞയ  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.

ജലെവബതരണഞ്ചാം  സഗമമഞകുന്നതുവകര  പ്രസ്തുത  പ്രകദശങ്ങളബല്   വഞടര

അകതഞറബറബ  മുകഖന   ജലെകമത്തബക്കുന്നതബനഞവശദമഞയ  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതഞണക്ക്.  മരടക്ക്  ജലെശുദസ്പീകേരണശഞലെയുകട  ഉലഞദനകശഷബ

വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  നബലെവബലളള  പമക്ക്  കസറക്ക്  മഞറബ  പുതബയതക്ക്

സഞപബക്കുന്നതബനഞയബ  4.25  കകേഞടബ  രൂപയുകട  ഭരണഞനുമതബ  ലെഭബക്കുകേയുഞ്ചാം

പ്രവൃത്തബ കടണര കചയ്യുകേയുഞ്ചാം കചയബട്ടുണക്ക്. പുതബയ പമക്ക് കസറക്ക് വഞങ്ങുന്നതബനക്ക്

കസഷദല്  സഞഞ്ചാംഗ്ഷന  നല്കേബ  കടണര  നടപടബ  പൂരത്തസ്പീകേരബകഞനുളള

നബരകദ്ദേശഞ്ചാം നല്കുന്നതഞണക്ക്.  കകേഞച്ചബയബകലെ കുടബകവളളക്ഷഞമഞ്ചാം പരബഹരബകഞന

പുതബയ പദതബ ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബകനക്കുറബച്ചക്ക് ആകലെഞചബക്കുന്നതഞണക്ക്.  
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(3) ഗഞരഹബകേ കേണക്ഷനുകേളബലൂകടയുളള ജലെവബതരണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    ജബ  .    സസ്പീഫെന:  ഗഞരഹബകേ  കേണക്ഷനുകേളബലൂകടയുളള  ജലെകചഞരച്ച

തടയുന്നതബനുഞ്ചാം  വരുമഞനരഹബത  ജലെത്തബകന്റെ  അളവക്ക്

കുറയ്ക്കുന്നതബനുമഞവശദമഞയ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ജലെവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ അഗസബന  ):  ജലെവബതരണ നഷ്ടഞ്ചാം

പരബഹരബക്കുന്നതബനഞയബ   റണ്ണബഞ്ചാംഗക്ക്  കകേഞണ്ടഞകക്ക്  മുകഖനയുഞ്ചാം  ബ്ലൂ ബബകഗഡക്ക്

സഞ്ചാംവബധഞനമുപകയഞഗബചഞ്ചാം  കപഞടബയ  കകപപ്പെബകന്റെ  ഭഞഗഞ്ചാം

മഞറബസഞപബക്കുന്നകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  വരുമഞനരഹബത  ജലെത്തബകന്റെ  അളവക്ക്

കുറയ്ക്കുന്നതബനഞയബ  ഉലഞദന കകേനത്തബലഞ്ചാം പ്രധഞന വബതരണ കകലെനുകേളബലഞ്ചാം

ബള്കക്ക്  വഞടര  മസ്പീറര  സഞപബക്കുന്ന  നടപടബ  പൂരത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതുമഞണക്ക്.

മണ്ണബനടബയബലളള പ്രധഞന കകപപ്പെക്ക് കകലെനുകേളബകലെയുഞ്ചാം   ഉപകകലെനുകേളബകലെയുഞ്ചാം

കചഞരച്ച  കേകണത്തുന്നതബനഞയബ  ലെസ്പീകക്ക്  ഡബറക്ഷന  ഉപകേരണങ്ങള്

ഉപകയഞഗകപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം   പ്രധഞന  കകലെനുകേളബല്  കഫഞ  മസ്പീററുപകയഞഗബച്ചക്ക്

ജലെത്തബകന്റെ  അളവക്ക്  നബശയബച്ചക്ക്  ലെസ്പീകക്ക്  കേണ്ടുപബടബക്കുന്ന  മഞരഗഞ്ചാം

സന്വേസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയ്യുനണക്ക്.  വഞണബജദനഷ്ടത്തബകന്റെ  കതഞതക്ക്

കുറയ്ക്കുന്നതബനഞയബ  മസ്പീറര കപഞളബസബ രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്. 
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(4) സരവകേലെഞശഞലെകേളബകലെ ഗകവഷണ വബഷയങ്ങള്

കപ്രഞഫെ  .    ആബബദക്ക്  ഹുകകസന  തങ്ങള്:  ജകനഞപകേഞരപ്രദമഞയ

വബഷയങ്ങളബലളള  ഗകവഷണങ്ങള്കക്ക്  കപ്രഞതഞഹനഞ്ചാം  നല്കുന്നതബനുഞ്ചാം

ശഞസ്ത്ര-സഞകങതബകേ-മഞനവബകേ  മുകന്നറത്തബനുതകുന്ന  വബഷയങ്ങളബല്

ഗകവഷണഞ്ചാം  നടത്തുന്നതബനുഞ്ചാം  പസ്പീജറബസഞ്ചാം  തടയുന്നതബനുഞ്ചാം  ഗകവഷണ

പ്രബന്ധങ്ങളുകട നബലെവഞരവഞ്ചാം ആധബകേഞരബകേതയുഞ്ചാം ഉറപ്പെഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

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

ഗകവഷണ  പ്രബന്ധങ്ങള്കക്ക്  കപ്രഞതഞഹനഞ്ചാം  നല്കുന്നതബനുഞ്ചാം  അവയുകട

നബലെവഞരഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  പസ്പീജറബസഞ്ചാം  തടയുന്നതബനുഞ്ചാം

സരവകേലെഞശഞലെകേള് നബരവധബ  നടപടബകേള് സന്വേസ്പീകേരബചവരുന.  ഗകവഷണ

വബഷയത്തബകന്റെ  പ്രഞധഞനദഞ്ചാം,  രസ്പീതബശഞസ്ത്രഞ്ചാം  എന്നബവ  വബലെയബരുത്തബ

പരബഷ്കരബക്കുനകണന്നക്ക്  ഗകവഷണ ഉപകദശകേ സമബതബ  ഉറപ്പുവരുത്തുനണക്ക്.

ഗകവഷണ  ആരഞ്ചാംഭഞ്ചാം  മുതല്  ഓകരഞ  ആറുമഞസഞ്ചാം  കൂടുകമഞഴുഞ്ചാം  ഗകവഷണ

പുകരഞഗതബ  വബലെയബരുത്തുനണക്ക്.  യൂണബകവഴബറബ  കകലെബറബകേളബല്നബനള

പസ്പീജറബസഞ്ചാം  സരടബഫെബകറ്റുകേള്കകഞപ്പെമഞണക്ക്  ഗകവഷണ  പ്രബന്ധങ്ങള്

സരവകേലെഞശഞലെകേളബല്  സമരപ്പെബകകണതക്ക്.  കദശസ്പീയ-അന്തരകദശസ്പീയ
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തലെങ്ങളബകലെ  വബഷയവബദഗ്ദ്ധരുള്കപ്പെട  പഞനലെഞണക്ക്  പ്രബന്ധങ്ങളുകട

മൂലെദനബരണ്ണയഞ്ചാം  നടത്തുന്നതക്ക്.   ഗകവഷണത്തബകലെ  കേകണത്തലകേള്

പ്രഞകയഞഗബകേ  ജസ്പീവബതത്തബല്  രൂപകപ്പെടുത്തുന്നതബനഞയബ

സരവകേലെഞശഞലെകേളബല്  ടഞനകസ്ലേഷണല്  റബസരച്ചക്ക്  കസന്റെറുകേള്

ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബനുളള  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബചവരുന.  നവകകേരള  സൃഷ്ടബകക്ക്

അനുകയഞജദമഞയ  ഗകവഷണങ്ങള്കക്ക്  കപ്രഞതഞഹനഞ്ചാം  നല്കുന്നതബനക്ക്

നവകകേരള കപഞസക്ക് കഡഞകറല് കഫെകല്ലഞഷബപ്പെക്ക് പദതബ നടപ്പെഞകബവരുന. 

(5) സഞക്ഷരതഞ കപ്രരകേക്ക് മഞരുകട ഓണകററബയഞ്ചാം

ശസ്പീ  .   പബ  .   പബ  .   ചബത്തരഞ്ജന: സഞക്ഷരതഞ കപ്രരകേക്ക് മഞരുകട  ഓണകററബയഞ്ചാം

വരദബപ്പെബച്ചക്ക്  തകദ്ദേശസന്വേയഞ്ചാംഭരണ  വകുപ്പെബകലെയ്ക്കുളള  പുനരവബനദഞസ  ഉത്തരവക്ക്

അടബയന്തരമഞയബ നടപ്പെബലെഞക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

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

2023 ജനുവരബ 17-കലെ കേണക്കുപ്രകേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞനകത്തഞടഞകകേ 1699 വബദദഞ

കകേനങ്ങളബലെഞയബ  1698  സഞക്ഷരതഞ  കപ്രരകേക്ക് മഞര  പ്രവരത്തബക്കുനണക്ക്.

കപ്രരകേക്ക് മഞരുകട  2022  ഡബസഞ്ചാംബര  വകരയുള  ഓണകററബയഞ്ചാം  തുകേ

പൂരണ്ണമഞയുഞ്ചാം വബതരണഞ്ചാം കചയ. ജനുവരബ മഞസകത്ത ഓണകററബയഞ്ചാം വബതരണഞ്ചാം

കചയ്യഞനുള  നടപടബകേള്  സന്വേസ്പീകേരബചവരബകേയഞണക്ക്.  പുനരവബനദഞസവമഞയബ
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ബന്ധകപ്പെട  കേമ്മേബറബ  റബകപ്പെഞരടക്ക്  സമരപ്പെബക്കുന്ന  മുറയക്ക്  സരകഞര

തസ്പീരുമഞനകമടുക്കുന്നതഞണക്ക്.   രണ്ടുപ്രഞവശദഞ്ചാം ചരച്ച നടത്തബകയങബലഞ്ചാം സമരഞ്ചാം

ഒത്തുതസ്പീരപ്പെഞകഞന  കേഴബയഞത്ത  സഞഹചരദത്തബല്  അടബയന്തരമഞയബ

ചരച്ചയ്ക്കുവബളബച്ചക്ക്  പുനരവബനദഞസഞ്ചാം  പ്രഞവരത്തബകേമഞക്കുന്നതബനുള  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതഞണക്ക്. 

(6) വഞരണബ പഞലെഞ്ചാം പുനരനബരമ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രഭഞകേരന:  മലെമ്പുഴ  ഗ്രഞമപഞഞയത്തബകലെ  മലെമ്പുഴ  പുഴയക്ക്

കുറുകകേയുളള  വഞരണബപഞലെഞ്ചാം  കേഞലെപ്പെഴകഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  തകേരന്നതബനഞല്  പുതബയ

പഞലെഞ്ചാം  നബരമ്മേബക്കുന്നതബനഞവശദമഞയ  തുകേ  വകേയബരുത്തബ  അടബയന്തരമഞയബ

ജനങ്ങളുകട  ദുരബതഞവസയക്ക്  പരബഹഞരഞ്ചാം  കേഞണുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

കപഞതുമരഞമത്തക്ക്  -  വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    പബ  .    എ  .    മുഹമ്മേദക്ക്  റബയഞസക്ക്):  കേഞലെപ്പെഴകത്തഞലള  ബലെക്ഷയഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം

അപകേടഞവസയബലെഞയ  വഞരണബപഞലെഞ്ചാം  നബലെവബല്   ജബല്ലഞപഞഞയത്തബകന്റെ

ആസബയബലെഞണക്ക്  ഉള്കപ്പെടുന്നതക്ക്.  നബലെവബലള  പഞലെഞ്ചാം  കപഞളബചമഞറബ

പുതബയപഞലെഞ്ചാം  അകത അകകലെനകമന്റെബല് നബരമ്മേബകഞന സഞധബക്കുകമഞകയന്ന

കേഞരദഞ്ചാം പരബകശഞധബക്കുന്നതഞണക്ക്.    
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(7) ശബരബമലെയബകലെയ്ക്കുള സമഞന്തരപഞത പൂരത്തസ്പീകേരബകല്

ശസ്പീ  .    വഞഴൂര  കസഞമന:  കതഞടുപുഴ,  ഇടുകബ,  പസ്പീരുകമടക്ക്

നബകയഞജകേമണലെങ്ങകള  ബന്ധബപ്പെബക്കുന്നതുഞ്ചാം  പബ.ഡബത്യു.ഡബ.  പ്രവൃത്തബ

നടത്തബകകഞണബരബക്കുന്നതുമഞയ  ശബരബമലെ  പുതബയ  എയരസബപ്പെബകലെയ്ക്കുള

സമഞന്തരപഞതയുകട  നബരമ്മേഞണഞ്ചാം  പൂരത്തബയഞകഞന  ഉചബതമഞയ  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

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

റബയഞസക്ക്):  തകദ്ദേശസന്വേയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങ്ങളുകട  കറഞഡുകേള്  ഏകറടുത്തക്ക്

വബകേസബപ്പെബകഞനുള  പദതബ  സഞദദമഞകഞന  നബലെവബല്

പരബമബതബകേളുളളതബനഞല് കപഞതുമരഞമത്തക്ക് വകുപ്പെബകന്റെ കറഞഡുകേളുകട നബലെവഞരഞ്ചാം

ഉയരത്തബ നബരമ്മേബക്കുന്നതബനഞണക്ക് മുനതൂകഞ്ചാം നല്കുന്നതക്ക്.  ഇകതഞരു പ്രകതദകേ

പദതബയഞയബ  കേണകഞകബ  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതക്ക്  സഞ്ചാംബന്ധബച്ചക്ക്

പരബകശഞധബക്കുന്നതഞണക്ക്.      

 (8) ബഞലകശ്ശേരബ ടൂറബസഞ്ചാം കകേഞറബകഡഞര

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എഞ്ചാം  .    സച്ചബനകദവക്ക്:  ബഞലകശ്ശേരബ  നബകയഞജകേമണലെത്തബകലെ

വബകനഞദസഞഞര  വബകേസനത്തബനക്ക്  മഞസര  പഞന  തയ്യഞറഞകബ  ബഞലകശ്ശേരബ

ടൂറബസഞ്ചാം കകേഞറബകഡഞര യഞഥഞരതദമഞക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.
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കപഞതുമരഞമത്തക്ക്- വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    പബ  .    എ  .

മുഹമ്മേദക്ക്  റബയഞസക്ക്):  ബഞലകശ്ശേരബ  നബകയഞജകേമണലെത്തബല്  വബവബധ

വകുപ്പുകേളുമഞയബ  സഹകേരബച്ചക്ക്  നബരവധബ  ടൂറബസഞ്ചാം  പദതബകേളുഞ്ചാം  അടബസഞന

സഇൗകേരദ  വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങളുഞ്ചാം  നടത്തബവരുനണക്ക്.  മണലെത്തബകലെ

വബവബധ ടൂറബസഞ്ചാം കകേനങ്ങകള ബന്ധബപ്പെബച്ചക്ക് ബഞലകശ്ശേരബ ടൂറബസഞ്ചാം കകേഞറബകഡഞര

യഞഥഞരതദമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  ഭഞവബ  ടൂറബസഞ്ചാം  വബകേസനത്തബനക്ക്  മഞസര  പഞന

തയ്യഞറഞക്കുന്ന കേഞരദഞ്ചാം പരബഗണബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയ്യുന്നതഞണക്ക്. 

 (9) പഞങ്ങക്ക് പളബപ്പെറമക്ക് വളവബല് സരക്ഷഞ ക്രമസ്പീകേരണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളഞഞ്ചാംകുഴബ  അലെബ:  പഞങ്ങക്ക്  പളബപ്പെറമക്ക്  വളവബല്  കറഞഡബന്റെ

വസ്പീതബ  കൂടബ  സരക്ഷഞഭബത്തബ  കകേടബ  മുന്നറബയബപ്പെക്ക്  കബഞരഡുകേള്

സഞപബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം   അങ്ങഞടബപ്പുറഞ്ചാം-വളഞകഞരബ  കറഞഡക്ക്  നവസ്പീകേരണത്തബനക്ക്

ഫെണക്ക് അനുവദബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

കപഞതുമരഞമത്തക്ക്- വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    പബ  .    എ  .

മുഹമ്മേദക്ക്  റബയഞസക്ക്):  വസ്പീതബകുറഞ്ഞ  പഞങ്ങക്ക്  പളബപ്പെറമക്ക്  വളവബല്

സഞപബച്ചബട്ടുള റമബള് സബപ്പുകേളുകടയുഞ്ചാം സരക്ഷഞ കബഞരഡുകേളുകടയുഞ്ചാം എണ്ണഞ്ചാം

വരദബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം  പ്രസ്തുത  ഭഞഗകത്ത  അപകേടങ്ങള്  ഒഴബവഞക്കുന്നതക്ക്

സഞ്ചാംബന്ധബച്ചക്ക്  പഠബക്കുന്നതബനക്ക്  കറഞഡക്ക്  കസഫബ  വബഭഞഗകത്ത
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ചുമതലെകപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  അവരുകട  റബകപ്പെഞരടബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്

തുടരനടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയ്യുന്നതഞണക്ക്.

 (10) ഗുരുവഞയൂരബല് നന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പെബകന്റെ കകേഞച്ചബഞ്ചാംഗക്ക് കസന്റെര

ശസ്പീ  .    എന  .    കകേ  .    അക്ബര:  ഗുരുവഞയൂര  മണലെത്തബല്  നന്യൂനപക്ഷ

വബഭഞഗങ്ങള്കഞയബ  കകേഞച്ചബഞ്ചാംഗക്ക്  കസന്റെര  അനുവദബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമഞ്ചാം, കേഞയബകേഞ്ചാം, വഖഫെക്ക്, ഹജക്ക് തസ്പീരതഞടന  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    വബ  .    അബ്ദുറഹബമഞന):   വബവബധ മതര പരസ്പീക്ഷകേള്കക്ക്  പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം

നല്കുന്നതബനക്ക്   തൃശ്ശൂര  ജബല്ലയബല്  നബലെവബല്  ഒരു  നന്യൂനപക്ഷ  യുവജന

പരബശസ്പീലെന  കകേനവഞ്ചാം  രണക്ക്  ഉപകകേനങ്ങളുഞ്ചാം  പ്രവരത്തബചവരുനണക്ക്.

അഡസ്പീഷണല്  സബല്  അകേന്വേബസബഷന  കപ്രഞഗ്രഞമുമഞയബ  കചരന്നക്ക്  നന്യൂനപക്ഷ

വബഭഞഗത്തബല്കപ്പെട വബദദഞരതബകേള്കക്ക് കകനപുണദ കമഖലെയബല് കകവദഗ്ദ്ധദഞ്ചാം

നല്കുന്നതബനുള  പദതബകേളുഞ്ചാം  വകുപ്പെക്ക്  തയ്യഞറഞകബവരുന.  ഗുരുവഞയൂരബല്

നന്യൂനപക്ഷ  യുവജന  പരബശസ്പീലെന  കകേനഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബകണകമന്ന  ആവശദഞ്ചാം

പരബകശഞധബക്കുന്നതഞണക്ക്. 

IV. കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടലെഞസകേള്

കേഞരദവബവരപ്പെടബകേയബകലെ  മൂന്നഞമകത്ത  ഇനഞ്ചാം  അനുസരബചള
കേടലെഞസ്സുകേള് കമശപ്പുറത്തുവച.
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V. റബകപ്പെഞരടക്ക് സമരപ്പെണഞ്ചാം

ഗവണ്കമന്റെക്ക് നല്കുന്ന ഉറപ്പുകേള് സഞ്ചാംബന്ധബച്ച സമബതബയുകട  ഒന്നഞമതക്ക്
റബകപ്പെഞരടക്ക് സമരപ്പെബച.

VI. ധനകേഞരദഞ്ചാം

2023-24   സഞമത്തബകേ വരഷകത്തയ്ക്കുള  ബഡ്ജറബകലെ
ധനഞഭദരതനകേളബകന്മേലള ചരച്ചയുഞ്ചാം കവഞകടടുപ്പുഞ്ചാം

മുഖദമനബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതുപ്രകേഞരഞ്ചാം  പടബകേജഞതബ,  പടബകേവരഗ,

പബന്നഞകവബഭഞഗ കക്ഷമ വഞ്ചാം  കദവസന്വേവഞ്ചാം പഞരലെകമന്റെറബകേഞരദവഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന):  തഞകഴപ്പെറയുന്ന  ധനഞഭദരതനകേള്

അനുവദബകണകമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനഞഭദരതന നമര II   -   സഞ്ചാംസഞന ഭരണത്തലെവന്മേഞര, 

മനബമഞര, ആസഞന ഉകദദഞഗസന്മേഞര   

(695,30,83,000  രൂപ)

ധനഞഭദരതന നമര III  - നസ്പീതബനദഞയ നബരവഹണഞ്ചാം   

(1005,58,75,000  രൂപ)

 സഹകേരണ-രജബകസഷന വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എന  .    വഞസവന):

പ്രകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.

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

ഭരണത്തലെവനമഞര,  മനബമഞര,  ആസഞന ഉകദദഞഗസനമഞര  എന്ന  II-ാ
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നമര ധനഞഭദരതനകയയുഞ്ചാം നസ്പീതബനദഞയ നബരവഹണഞ്ചാം എന്ന  III-ാ നമര

ധനഞഭദരതനകയയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധബച്ച  ചടഞ്ചാം  236(3)  പ്രകേഞരമുള  പ്രസഞവന

കമശപ്പുറത്തുവയ്കുന. 

ഖണകനഞപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബച.

ശസ്പീമതബ  കകേ  .    കകേ  .    കശലെജ  ടസ്പീച്ചര:  ധനഞഭദരതനകേകള

അനുകൂലെബക്കുന.   പ്രതബസന്ധബഘടത്തബലഞ്ചാം സഞമൂഹദകക്ഷമ നടപടബകേളുമഞയബ

മുകന്നഞട്ടുകപഞകുന്ന  സഞ്ചാംസഞന  സരകഞരബകന  അഭബനന്ദേബക്കുന.  കകേന

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  ജനവബരുദ  നയങ്ങള്കകതബകരയഞണക്ക്  പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം

പ്രതബകഷധബകകണതക്ക്.   ഇടതുപക്ഷത്തബകന്റെ  ശമഫെലെമഞയഞണക്ക്  ഒന്നഞഞ്ചാം

യു.പബ.എ. സരകഞരബകന്റെ കേഞലെത്തക്ക് കതഞഴബലറപ്പെക്ക് പദതബ നടപ്പെഞകബയതക്ക്.

ശസ്പീ  .   സണ്ണബ കജഞസഫെക്ക്: ധനഞഭദരതനകേകള എതബരക്കുന. കതഞഴബലറപ്പെക്ക്

പദതബ ആദദമഞയബ നടപ്പെഞകബയതക്ക് കകേഞണ്ഗ്രസക്ക് രഞജദഞ്ചാം ഭരബക്കുകമഞഴഞണക്ക്.

ജനകദഞഹ-കേരഷകേ-കതഞഴബലെഞളബ  വബരുദ  നബലെപഞടുകേളബല്നബനഞ്ചാം സരകഞര

പബന്മേഞറണഞ്ചാം.  അക്രമകത്ത  നദഞയസ്പീകേരബകഞനുഞ്ചാം  കകേഞലെകകസക്ക്  പ്രതബകേകള

സഹഞയബകഞനുഞ്ചാം സരകഞര ശമബക്കുന്നതക്ക് അപലെപനസ്പീയമഞണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    പബ  .    ബഞലെചനന:  ധനഞഭദരതനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

രഞജദത്തഞകകേ  വളരനവരുന്ന  വരഗസ്പീയതയ്കകതബകര  നബലെപഞടക്ക്
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സന്വേസ്പീകേരബചകകേഞണക്ക്   ജകനഞപകേഞരപ്രദമഞയ  നടപടബകേള്  സന്വേസ്പീകേരബകഞനഞണക്ക്

സഞ്ചാംസഞന  സരകഞര  ശമബക്കുന്നതക്ക്.  കകേന  വബഹബതത്തബല്  കുറവക്ക്

വരുത്തബയതുകകേഞണഞണക്ക്  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  അധബകേകസസക്ക്

ഏരകപ്പെടുകത്തണബവന്നതക്ക്.  കക്ഷമ  പദതബകേളബല്  കുറവ  വരുത്തഞകത

നവകകേരള സൃഷ്ടബകഞയബ  ദസ്പീരഘവസ്പീക്ഷണകത്തഞകടയുള പദതബകേളുമഞയഞണക്ക്

ഇഇൗ സരകഞര മുകന്നഞട്ടുകപഞകുന്നതക്ക്.

ശസ്പീ  .   കകേ  .   പബ  .   എ  .   മജസ്പീദക്ക്: ധനഞഭദരതനകേകള എതബരക്കുന.  നഞടബകന്റെ

ഇന്നകത്ത  അവസ  മനസബലെഞകബ  ജനഞധബപതദ  സഞ്ചാംവബധഞനവഞ്ചാം

ഭരണഘടനയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷബകഞനുള  നടപടബകേളഞണക്ക്  സന്വേസ്പീകേരബകകണതക്ക്.

പഞകലെഞളബ  കേമ്മേസ്പീഷന  റബകപ്പെഞരടബകലെ  ശബപഞരശകേളുള്കപ്പെകട  പ്രകേടന

പതബകേയബകലെ  വഞഗഞനങ്ങള്  പഞലെബകഞന  തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.   അഴബമതബയുഞ്ചാം

ധൂരത്തുഞ്ചാം  മുഖമുദയഞകബയ  സരകഞര    പബ.എസക്ക്.സബ.,  എഞ്ചാംകപഞയ്കമന്റെക്ക്

എക്സൈക്ക്കചഞക്ക് എന്നബവകയ കനഞക്കുകുത്തബകേളഞകബ  പബനവഞതബല് നബയമനങ്ങള്

നടത്തഞനുള   നസ്പീകഞ്ചാം ഉകപക്ഷബകണഞ്ചാം.   

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    രഞജകഗഞപഞലെന:   ധനഞഭദരതനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

ഇഇൗ  സരകഞര  അധബകേഞരത്തബല്  വന്നതബനുകശഷഞ്ചാം  33731  പുതബയ

തസബകേകേള് സൃഷ്ടബകഞനുഞ്ചാം പബ.എസക്ക്.സബ. മുകഖന 199201 കപരകക്ക് നബയമനഞ്ചാം



25

നല്കേഞനുഞ്ചാം  കേഴബഞ്ഞബട്ടുണക്ക്.   ആകരഞഗദ  രഞ്ചാംഗത്തക്ക്  നബരവധബ  കദശസ്പീയ

പുരസഞരങ്ങള്  കനടഞനഞയതുഞ്ചാം   രഞജദകത്ത  ഏറവഞ്ചാം  ദഞരബദദഞ്ചാം  കുറഞ്ഞ

സഞ്ചാംസഞനമഞയബ  മഞറഞന  സഞധബച്ചതുഞ്ചാം   പബബകേക്ക്  അഫെകയഴക്ക്  ഇനഡക്സൈബല്

തുടരച്ചയഞയബ   ഒന്നഞഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം  നബലെനബരത്തഞനഞയതുഞ്ചാം  കദശസ്പീയ  ഉഇൗരജ

കേഞരദക്ഷമതഞ സൂചബകേയബല്  രണഞഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം കേരസമഞകഞന  കേഴബഞ്ഞതുഞ്ചാം

സരകഞരബകന്റെ  പ്രവരത്തന  മബകേവക്ക്  വദക്തമഞക്കുന്നതഞണക്ക്.  ഇന്തദയബല്

അഴബമതബ  കുറഞ്ഞതുഞ്ചാം  വരഗസ്പീയ  സഞ്ചാംഘരഷങ്ങളബല്ലഞത്തതുഞ്ചാം  മബകേച്ച

ക്രമസമഞധഞനമുളതുഞ്ചാം  കമച്ചകപ്പെട സ്കൂള് വബദദഞഭദഞസമുളതുഞ്ചാം   മബകേച്ച ടൂറബസഞ്ചാം

കഡസബകനഷനുളതുമഞയ   സഞ്ചാംസഞനകമന്ന  നബലെയബല്   നബരവധബ കദശസ്പീയ-

അന്തരകദ്ദേശസ്പീയ ബഹുമതബകേള് കകകേവരബകഞന കകേരളത്തബനക്ക് സഞധബച്ചബട്ടുണക്ക്.

കേലെഞ-സഞഞ്ചാംസഞരബകേ-സഞമത്തബകേരഞ്ചാംഗങ്ങളബല്   ഫെലെപ്രദവഞ്ചാം കേഞരദക്ഷമവമഞയ

ഇടകപടല് നടത്തബകകഞണഞണക്ക് സരകഞര മുകന്നഞട്ടുകപഞകുന്നതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    കജഞബക്ക്  കകമകബള്:   ധനഞഭദരതനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

സഞമത്തബകേ  പരബമബതബക്കുളബല്നബനകകേഞണക്ക്  വബകേസന

പ്രവരത്തനങ്ങളുമഞയബ  മുകന്നഞട്ടുകപഞകുന്ന  സരകഞരബകന  അഭബനന്ദേബക്കുന.

ഇന്തദയബല്  അഴബമതബ കുറഞ്ഞതുഞ്ചാം വരഗസ്പീയ സഞ്ചാംഘരഷങ്ങളബല്ലഞത്തതുഞ്ചാം മബകേച്ച

ക്രമസമഞധഞനമുളതുമഞയ സഞ്ചാംസഞനകമന്ന ബഹുമതബ കനടഞന കകേരളത്തബനക്ക്
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കേഴബഞ്ഞബട്ടുണക്ക്. രണഞഞ്ചാം കുടനഞടക്ക് പഞകകജക്ക് പ്രഖദഞപബച്ചതുഞ്ചാം റബര, നഞളബകകേരഞ്ചാം,

കനലെക്ക്ല,  സഗന്ധ വദഞ്ജനഞ്ചാം തുടങ്ങബയ കൃഷബകേള്കക്ക് ഫെണക്ക് വകേയബരുത്തബയതുഞ്ചാം

സരകഞരബകന്റെ പ്രതബബദത വദക്തമഞക്കുന്നതഞണക്ക്.  അരഹതകപ്പെട   വബഹബതഞ്ചാം

നബകഷധബചഞ്ചാം  കേടകമടുപ്പെക്ക്  പരബധബ കവടബക്കുറചഞ്ചാം  വബകേസനപ്രവരത്തനങ്ങകള

തടസകപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  സരകഞരബകന്റെ  പ്രവരത്തനങ്ങകള

അടബമറബകഞനുമുള   കകേന  നസ്പീകത്തബകനതബകര  പ്രതബകേരബകഞന

തയ്യഞറഞകേഞത്ത പ്രതബപക്ഷ നബലെപഞടക്ക് അപലെപനസ്പീയമഞണക്ക്. 

ശസ്പീമതബ കകേ  .   കകേ  .   രമ: ധനഞഭദരതനകേകള എതബരക്കുന.  വബലെകയറഞ്ചാം

തടയുന്നതബനുതകുന്ന പദതബകേളഞവബഷ്കരബകഞന സരകഞരബനക്ക്  സഞധബച്ചബടബല്ല.

തഞല്കഞലെബകേ  നബയമനങ്ങള്  കതഞഴബലെബല്ലഞയ്മ

രൂക്ഷമഞകബകകഞണബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  മുഖദമനബയുകട  ദുരബതഞശന്വേഞസ

നബധബയബകലെയ്ക്കുള  അകപക്ഷ  എഴുതുന്ന  ഏജനമഞര  മുതല്  സരടബഫെബകറക്ക്

നല്കുന്ന കഡഞകരമഞരവകര സഞ്ചാംശയത്തബകന്റെ നബഴലെബലെഞണക്ക്.  കലെഫെക്ക് മബഷന

അഴബമതബയബലൂകടയുള  വസ്പീടബനഞയുള  കേഞത്തബരബപ്പെക്ക്  നസ്പീളുകേയഞണക്ക്.

അഴബമതബകഞകര സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുന്ന നബലെപഞടഞണക്ക് സരകഞര സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതക്ക്.

സരകഞര  ഓഫെസ്പീസകേളബല്  ഫെയലകേള്  തസ്പീരപ്പെഞകഞകത

കകേടബകബടക്കുകേയഞണക്ക്.  കപകടഞള്/ഡസ്പീസല് എന്നബവയക്ക്   സഞമൂഹദ സരക്ഷഞ
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കസസക്ക് ഏരകപ്പെടുത്തബയതബലൂകട ഇന്ധനവബലെ വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം വരദബച്ചബരബക്കുകേയഞണക്ക്.

കകേഞരടക്ക്  ഫെസ്പീ  സഞമ്പുകേളുകട  വബലെവരദനവക്ക്  വബവരഞവകേഞശമുള്കപ്പെകടയുള

അകപക്ഷകേളുകട  കചലെവക്ക്  വരദബപ്പെബക്കുകമന്ന  കേഞരദത്തബല്  സഞ്ചാംശയമബല്ല.

കകേഞടതബ വദവഹഞരങ്ങള്കക്ക് ഒരു ശതമഞനഞ്ചാം അധബകേഞ്ചാം ഫെസ്പീസസ്പീടഞക്കുന്നതബലൂകട

നസ്പീതബയുഞ്ചാം  നദഞയവഞ്ചാം  കനടബകയടുകഞന  സഞധഞരണകഞരകക്ക്  അധബകേത്തുകേ

കചലെവഞകകണബവരബകേയഞണക്ക്.  ഗഹഞനുകേള്  രജബസര  കചയ്യുന്നതബനക്ക്

സരചഞരജക്ക് ഏരകപ്പെടുത്തബയതക്ക് ജനങ്ങകളഞടുള കവല്ലുവബളബയഞണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    നഇൗഷഞദക്ക്:  ധനഞഭദരതനകേകള അനുകൂലെബക്കുന.  വബകേസന

കക്ഷമപ്രവരത്തനങ്ങളുമഞയബ  മുകന്നഞട്ടുകപഞകുന്ന  സരകഞരബകന

സഞമത്തബകേമഞയബ  കഞരുക്കുന്ന  കകേന  സരകഞര  നബലെപഞടബകന

അനുകൂലെബക്കുന്ന  സമസ്പീപനമഞണക്ക്  പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം  സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതക്ക്.    ജബല്ലഞ

കകേഞടതബകേള്,  കുടുഞ്ചാംബ  കകേഞടതബകേള്,  അതബകവഗ  കകേഞടതബകേള്  എന്നബവ

പുതുതഞയബ  സഞപബചകകേഞണക്ക്  ജനങ്ങള്കക്ക്  നസ്പീതബനദഞയഞ്ചാം  കവഗത്തബല്

ലെഭദമഞക്കുന്നതബനുള പ്രവരത്തനങ്ങള് നടത്തബവരബകേയഞണക്ക്.  കകേരളത്തബകന്റെ

വബകേസനത്തബനക്ക്  നഞഴബകേകല്ലഞകുന്ന  പദതബകേകള  തടസകപ്പെടുത്തുന്ന

നബലെപഞടഞണക്ക് പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതക്ക്.  സഞമൂഹദ സരക്ഷഞ കപനഷന

മുടകഞ്ചാം കൂടഞകത നല്കുന്നതബനുകവണബയഞണക്ക് കപകടഞള്, ഡസ്പീസല് എന്നബവയക്ക്
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കസസക്ക് ഏരകപ്പെടുത്തബയതക്ക്.     

ശസ്പീ  .    പബ  .    പബ  .    സകമഞദക്ക്:   ധനഞഭദരതനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

സപ്രസ്പീഞ്ചാംകകേഞടതബ  ജഡ്ജബമഞകര  നബയമബക്കുന്നതബനുള  കകേഞളസ്പീജബയഞ്ചാം

ശബപഞരശകേള്  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബകഞകത  നസ്പീതബനദഞയ  വദവസകയ

നബയനണത്തബലെഞകഞനുള  ഇടകപടലകേളഞണക്ക്  കകേനഞ്ചാം  നടത്തുന്നതക്ക്.

സഞ്ചാംസഞനകത്ത  സഞമത്തബകേമഞയബ  കഞരുക്കുന്ന  കകേന  ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ

ശമത്തബനബടയബലഞ്ചാം സമഞനതകേളബല്ലഞത്ത വബകേസന പദതബകേള് ആവബഷ്കരബച്ചക്ക്

നടപ്പെബലെഞകഞന  ഇടതുപക്ഷ  ഗവണ്കമന്റെബനക്ക്  സഞധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  കകേ-കഫെഞണ്

പദതബയബലൂകട  11,832  ഓഫെസ്പീസകേളബല്  ഇന്റെരകനറക്ക്  ലെഭദത

ഉറപ്പെഞകബയതബനുപുറകമ,  ഓകരഞ നബയമസഭഞ മണലെത്തബലഞ്ചാം ദഞരബദദ കരഖയക്ക്

തഞകഴയുള നൂറക്ക് കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്ക്കുവസ്പീതഞ്ചാം ഇന്റെരകനറക്ക് കേണക്ഷന നല്കേഞനുള

നടപടബകേള്  പൂരത്തബയഞയബ  വരബകേയഞണക്ക്.   കദശസ്പീയപഞതഞ  വബകേസനവഞ്ചാം

വബവബധ കേഞരണങ്ങളഞല് നബരമ്മേഞണഞ്ചാം പൂരത്തസ്പീകേരബകഞനഞകേഞത്ത വബഴബഞ്ഞഞ്ചാം

തുറമുഖവഞ്ചാം  ഉടനതകന്ന  യഞഥഞരതദമഞകുന്നതഞണക്ക്.   ശബരബമലെ

വബമഞനത്തഞവള നബരമ്മേഞണത്തബനക്ക് സലെകമകറടുകഞനുഞ്ചാം 22-ഓളഞ്ചാം കറയബല്കവ

കമല്പ്പെഞലെങ്ങള് നബരമ്മേബകഞനുമുള നടപടബകേള് നടനവരബകേയഞണക്ക്.  കലെഫെക്ക്

പദതബയബലൂകട  3,23,894  വസ്പീടുകേള്  പൂരത്തസ്പീകേരബകഞന  സഞധബച്ചതക്ക്
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അഭബമഞനഞരഹമഞണക്ക്.

ശസ്പീ  .    അനവര സഞദത്തക്ക്:  ധനഞഭദരതനകേകള  എതബരക്കുന.  കേടുത്ത

സഞമത്തബകേ പ്രതബസന്ധബകേള്കബടയബലഞ്ചാം സരകഞരബകന്റെ ധൂരത്തക്ക് നബരബഞധഞ്ചാം

തുടരുകേയഞണക്ക്.  കകേ.എസക്ക്.ആര.ടബ.സബ.-യുകട  വരുമഞനഞ്ചാം

വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുതകുന്ന  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബക്കുന്നതബനുപകേരഞ്ചാം

വബദദഞരതബകേളുകട  യഞതഞനുകൂലെദഞ്ചാം  നബശബത  വബഭഞഗത്തബനക്ക്  മഞതമഞയബ

പരബമബതകപ്പെടുത്തഞനുള  നസ്പീകഞ്ചാം  എതബരകകപ്പെകടണതഞണക്ക്.   പ്രഖദഞപബച്ച

2,799  തസബകേകേള്ക്കുപകേരഞ്ചാം  932  തസബകേകേള്  മഞതമഞണക്ക്  ആകരഞഗദ

വകുപ്പെബല്  സൃഷ്ടബച്ചബട്ടുളതക്ക്.   വകയഞമബതഞ്ചാം  പദതബപ്രകേഞരമുള  മരുന്നബകന്റെ

ക്ഷഞമഞ്ചാം പരബഹരബക്കുകേയുഞ്ചാം അവശതയനുഭവബക്കുന്ന സബനബമഞകേലെഞകേഞരന്മേഞരുകട

കപനഷന തുകേ വരദബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    എ  .    റഹസ്പീഞ്ചാം:  ധനഞഭദരതനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

കകേഞവബഡക്ക്,  മഹഞപ്രളയഞ്ചാം  തുടങ്ങബയ  പ്രതബകൂലെ  സഞഹചരദങ്ങള്കബടയബലഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞന  വബകേസനത്തബനുതകുന്ന  വബവബധ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബച്ചക്ക്

നടപ്പെബലെഞകഞന  സരകഞരബനക്ക്  സഞധബച്ചബട്ടുണക്ക്.  വഞയഞപരബധബ  കവടബചരുകബ

വബകേസന പദതബകേള്കക്ക് തുരങഞ്ചാം വയ്ക്കുന്ന കകേന ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ നബലെപഞടക്ക്

പ്രതബകഷധഞരഹമഞണക്ക്.  പബന്നഞക വബഭഞഗ വബദദഞരതബകേളുകട കസഞളരഷബപ്പെക്ക്
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ഉള്കപ്പെകട  കകേന  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നബരത്തലെഞകബയ  പലെ  കക്ഷമ  പദതബകേളുഞ്ചാം

ഏകറടുക്കുകമനഞ്ചാം  സഞമൂഹദ  സരക്ഷഞ  കപനഷന  വബതരണത്തബനക്ക്  സഞമൂഹദ

സരക്ഷഞ  സസ്പീഡക്ക്  ഫെണക്ക്  രൂപസ്പീകേരബച്ചക്ക്  അധബകേ  ധനസമഞഹരണഞ്ചാം

നടത്തുകമനമുള  പ്രഖദഞപനങ്ങള്  അഭബനന്ദേനഞരഹമഞണക്ക്.  എല്ലഞ

ജനവബഭഞഗങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  വബകേസനവഞ്ചാം  കക്ഷമവകമത്തബകഞന  സഞ്ചാംസഞന

സരകഞര പ്രതബജഞബദമഞണക്ക് .  

 ശസ്പീ  .    മഞതത്യു  ടബ  .    കതഞമസക്ക്:  ധനഞഭദരതനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

കകേരള ജനതയക്ക്  സഞ്ചാംസഞനത്തുതകന്ന കതഞഴബല് കചയക്ക്  ജസ്പീവബക്കുന്നതബനുള

സഞഹചരദകമഞരുകഞനുള  സരകഞര  ലെക്ഷദകത്തഞടക്ക്  പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം

കകകേകകേഞരകണഞ്ചാം.  വബവബധ  കമഖലെകേളബലഞ്ചാം  അടബസഞന  പശഞത്തലെ

വബകേസന  കേഞരദങ്ങളബലഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം  വളരയധബകേഞ്ചാം  മുകന്നഞട്ടുകപഞയതക്ക്

ഇടതുപക്ഷ  ജനഞധബപതദ  മുന്നണബയുകട  ഇചഞശക്തബകയഞടുഞ്ചാം

നബശയദഞരഢദകത്തഞടുഞ്ചാം കൂടബയുള പ്രവരത്തനത്തബകന്റെ ഫെലെമഞയഞണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    എച്ചക്ക്  .    സലെഞഞ്ചാം:  ധനഞഭദരതനകേകള അനുകൂലെബക്കുന.  സഞ്ചാംസഞന

സരകഞരബകന  സഞമത്തബകേമഞയബ  കഞരുക്കുന്ന  കകേനസരകഞര

സമസ്പീപനത്തബകനതബകരയുള  പ്രതബപക്ഷത്തബകന്റെ  മഇൗനഞ്ചാം   കഖദകേരമഞണക്ക്.

കേഴബഞ്ഞ മൂനവരഷകഞലെമഞയബ സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ കേടഞ്ചാം  കുറഞ്ഞുവരുന്നതുഞ്ചാം
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തനതക്ക് നബകുതബ വരുമഞനത്തബല് വരദനവണഞകുന്നതുഞ്ചാം  സരകഞരബകന്റെ മബകേച്ച

ധനകേഞരദ മഞകനജക്ക് കമന്റെബകനയഞണക്ക് സൂചബപ്പെബക്കുന്നതക്ക്.  എല്ലഞവരക്കുഞ്ചാം ഭൂമബയുഞ്ചാം

വസ്പീടുഞ്ചാം  കുടബകവളവഞ്ചാം  നല്കേബകകഞണക്ക്  സമസ  കമഖലെകേളുകടയുഞ്ചാം

വബകേസനത്തബനഞവശദമഞയ  പദതബകേള്  ആസൂതണഞ്ചാം  കചയക്ക്

നടപ്പെബലെഞക്കുകേയുഞ്ചാം   ലെക്ഷകണകബനക്ക്   അഭദസവബദദരഞയ   കചറുപ്പെകഞരകക്ക്

പബ.എസക്ക്.സബ./എഞ്ചാംകപഞയ്കമന്റെക്ക്  എക്സൈക്ക്കചഞക്ക്  വഴബ  നബയമനഞ്ചാം  നല്കുകേയുഞ്ചാം

കലെഫെക്ക്  മബഷന/പുനരകഗഹഞ്ചാം  പദതബയബലൂകട  വസ്പീടുഞ്ചാം  ഫഞറ്റുഞ്ചാം  നബരമ്മേബച്ചക്ക്

നല്കുകേയുഞ്ചാം  കചയ  സഞ്ചാംസഞന  സരകഞരബകന്റെ  പ്രവരത്തനങ്ങള്

പ്രശഞ്ചാംസനസ്പീയമഞണക്ക്. 

ശസ്പീ  .   പബ  .   കകേ  .   ബഷസ്പീര: ധനഞഭദരതനകേകള എതബരക്കുന.  പ്രഖദഞപബച്ച

പദതബകേളബല്  പലെതുഞ്ചാം  നടപ്പെബലെഞക്കുന്നതബല്  സരകഞര

പരഞജയകപ്പെടബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  കപഞതുജനങ്ങള്കക്ക്  അതദഞവശദ

സന്ദേരഭങ്ങളബല് കപഞലെസ്പീസക്ക് സരക്ഷ നല്കേഞനുഞ്ചാം നന്യൂനപക്ഷ വബഭഞഗത്തബല്കപ്പെട

വബദദഞരതബകേള്കക്ക്    കസഞളരഷബപ്പെബനക്ക്  തുകേ  അനുവദബകഞനുഞ്ചാം  വദവസഞയ

സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്  വരദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  മണലെങ്ങളബകലെ

വബകേസന  പദതബകേള്കക്ക്  ഭരണഞനുമതബ  നല്കുന്നതബലള   കേഞലെതഞമസഞ്ചാം

ഒഴബവഞകണഞ്ചാം. 
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ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വബജയന:   ധനഞഭദരതനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

എല്.ഡബ.എഫെക്ക്.  സരകഞരബകന്റെ  പ്രകേടനപതബകേയബല്  പറഞ്ഞബട്ടുള

കേഞരദങ്ങള്  പ്രഞവരത്തബകേമഞകുന്നകതഞകട  2026-ഓകട  നഞല്പ്പെതക്ക്  ലെക്ഷഞ്ചാം

കതഞഴബലെവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടബകകപ്പെടുകമന്ന  പ്രഖദഞപനഞ്ചാം  സന്വേഞഗതഞരഹമഞണക്ക്.

ഉന്നതവബദദഞഭദഞസ കമഖലെകയ പരബഷ്കരബചഞ്ചാം മൂലെദവരദബത വദവസഞയങ്ങള്കക്ക്

പ്രഞധഞനദഞ്ചാം നല്കേബയുഞ്ചാം നൂതന സഞകങതബകേ വബദദഞഭദഞസ രഞ്ചാംഗത്തക്ക് പുകരഞഗതബ

കകേവരബചഞ്ചാം  ഐ.ടബ.  കമഖലെ  വബപുലെസ്പീകേരബചകകേഞണ്ടുമഞണക്ക്  ഈ  സരകഞര

മുകന്നഞട്ടുകപഞകുന്നതക്ക്.   നസ്പീതബ  ആകയഞഗബകന്റെ  ആകരഞഗദ  സൂചബകേയബല്

തുടരച്ചയഞയബ  നഞലെഞഞ്ചാം  തവണയുഞ്ചാം  കകേരളഞ്ചാം  ഒന്നഞഞ്ചാം  സഞനകത്തത്തബയതുഞ്ചാം

കകേനവബദദഞഭദഞസ  മനഞലെയത്തബകന്റെ  മബകേവബകന്റെ  സൂചബകേയബല്  ഒന്നഞഞ്ചാം

സഞനഞ്ചാം കനടബയതുഞ്ചാം ആകരഞഗദ കമഖലെയക്ക് നഞഷണല് കേന്വേഞളബറബ അഷന്വേറനസക്ക്

സഞനകഡരഡക്ക്, കകേരള ടൂറബസത്തബനക്ക് അന്തഞരഞഷ പുരസഞരഞ്ചാം  തുടങ്ങബ നബരവധബ

പുരസഞരങ്ങള് ലെഭബച്ചതുഞ്ചാം ഈ സരകഞരബകന്റെ  മബകേച്ച പ്രവരത്തനങ്ങള്ക്കുള

അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരമഞണക്ക്.  കേഴബഞ്ഞ  വരഷഞ്ചാം  54356  കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്കക്ക്  പടയഞ്ചാം

നല്കേബയതുഞ്ചാം    ഈ വരഷഞ്ചാം   40000  കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്കക്ക്  പടയഞ്ചാം നല്കേഞന

തസ്പീരുമഞനബച്ചതുഞ്ചാം  വബദദഞഭദഞസ  കമഖലെയബല്  പുകരഞഗതബ  കകേവരബകഞന

കേഴബഞ്ഞതുഞ്ചാം സന്വേഞഗതഞരഹമഞണക്ക്.  
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ശസ്പീ  .    സബ  .    എച്ചക്ക്  .    കുഞ്ഞമ്പു:  ധനഞഭദരതനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

മതനബരകപക്ഷ  അഴബമതബരഹബത  വബകേസബത  കകേരളഞ്ചാം  എനളളതഞണക്ക്

ഇടതുപക്ഷ സരകഞരബകന്റെ ലെക്ഷദഞ്ചാം.  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  ഗദഞസക്ക്  കകപപ്പെക്ക് കകലെന,

വബഴബഞ്ഞഞ്ചാം തുറമുഖ പദതബ , കദശസ്പീയപഞത വബകേസനഞ്ചാം, വദവസഞയ വബകേസനഞ്ചാം,

ജനകേസ്പീയ  വബദദഞഭദഞസ  പദതബ,  കേഞരഷബകേ  വബകേസന  പദതബ,

കതഞഴബല്ദഞയകേ  പദതബ,  പരബസബതബ  സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം,  കപഞതുഗതഞഗത

വബകേസനഞ്ചാം എന്നബവ വബജയകേരമഞയബ നടപ്പെബലെഞകബയതക്ക് അഭബമഞനഞരഹമഞണക്ക്.

മൂന്നഞഞ്ചാം  നൂറുദബന  കേരമ്മേപരബപഞടബ  പ്രഞവരത്തബകേമഞകഞന  സഞധബച്ചബട്ടുണക്ക്.

ജനകേസ്പീയ  കഹഞടലകേള്  സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുന്നതബനഞവശദമഞയ  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

പ്രതബപക്ഷകനതഞവക്ക്  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന):  ധനഞഭദരതനകേകള

എതബരക്കുന.  കകേടുകേഞരദസതയുഞ്ചാം   നബഷബയതന്വേവഞ്ചാം  അനഞസയുഞ്ചാം

അഴബമതബയുമഞണക്ക് ഇഇൗ സരകഞരബകന്റെ മുഖമുദ.  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക് ഭരണസഞ്ചാംഭനഞ്ചാം

രൂക്ഷമഞയതബനഞല്  പദതബ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  നബലെച്ചബരബക്കുകേയഞണക്ക്.

കനല്കേരഷകേരകക്ക്  200  കകേഞടബ  രൂപയുകടയുഞ്ചാം  കേഞരുണദ  പദതബകക്ക്  584

കകേഞടബ  രൂപയുകടയുഞ്ചാം  കുടബശ്ശേബകേ  നല്കേഞനുണക്ക്.   റബര  വബലെ  സബരതഞ

ഫെണ്ടുമുകഖന  ഇതുവകര  നല്കേഞനഞയതക്ക്  10  കകേഞടബ  രൂപ  മഞതമഞണക്ക്.
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സഞക്ഷരതഞ കപ്രരകേക്ക് മഞരകക്ക്  കൃതദമഞയബ ശമളഞ്ചാം നല്കേഞന സഞധബകഞത്തതക്ക്

കഖദകേരമഞണക്ക്.  കേബടപ്പു കരഞഗബകേകള പരബചരബക്കുന്നവരകക്ക് ആശന്വേഞസ കേബരണഞ്ചാം

പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തബ  നല്കുന്ന  ധനസഹഞയവഞ്ചാം  എയ്ഡ്സക്ക്  കരഞഗബകേള്,

കകേടബടനബരമ്മേഞണകത്തഞഴബലെഞളബകേള് ഉള്കപ്പെകടയുളളവരുകട കക്ഷമകപനഷനുഞ്ചാം

മുടങ്ങുന്ന  സബതബയഞണക്ക്.  വനദജസ്പീവബ  ആക്രമണഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം

ബുദബമുടനുഭവബക്കുന്നവരക്കുളള  നഷ്ടപരബഹഞരത്തുകേ  വബതരണഞ്ചാം

കചയ്യുന്നതബനുളള  പതബനഞയബരകത്തഞളഞ്ചാം  അകപക്ഷകേള്  കപനഡബഞ്ചാംഗബലെഞണക്ക്.

എടക്ക്  ലെക്ഷകത്തഞളഞ്ചാം  ഫെയലകേള്  തസ്പീരപ്പെഞകേഞകത  കേബടക്കുകേയഞണക്ക്.

ക്രബമബനലകേകള  ഉപകയഞഗബച്ചക്ക്  രഞഷസ്പീയ  പ്രവരത്തനഞ്ചാം  നടത്തുന്ന  രസ്പീതബ

സരകഞര അവസഞനബപ്പെബകണഞ്ചാം.  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക് ഗുണകേകളയുഞ്ചാം മയക്കുമരുന്നക്ക്

മഞഫെബയകയയുഞ്ചാം  സഞമൂഹദവബരുദകരയുഞ്ചാം  നബയനബകഞന  സരകഞര

സഞ്ചാംവബധഞനത്തബനക്ക്  കേഴബയുന്നബല്ല.  കപഞലെസ്പീസക്ക്  സഞ്ചാംവബധഞനത്തബനകേസ്പീഴബല്

ക്രബമബനലകേകളയുഞ്ചാം  തസ്പീവ്രവഞദ  സഞ്ചാംഘടനകേളുകട  പ്രതബനബധബകേകളയുഞ്ചാം

കപ്രഞതഞഹബപ്പെബക്കുകേയഞണക്ക്.  നദഞയമഞയ  നബകുതബ  പബരബക്കുകേകയന്ന

സരകഞരബകന്റെ ഉത്തരവഞദബതന്വേഞ്ചാം നബറകവറ്റുന്നബല്ല. സരകഞരബകന്റെ കനതൃതന്വേത്തബല്

സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള് ആരഞ്ചാംഭബചകവന്നക്ക് പറയകപ്പെടുനകണങബലഞ്ചാം ഒരു സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭഞ്ചാംകപഞലഞ്ചാം

ആരഞ്ചാംഭബകഞന  കേഴബഞ്ഞബടബല്ല.  ഭരണത്തബകന്റെ  പൂരണ്ണമഞയ  നബയനണഞ്ചാം
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നഷ്ടകപ്പെടതബനഞല് ഈ ധനഞഭദരതനകേകള എതബരക്കുന.

മുഖദമനബ  (  ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വബജയന  ):  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക്  ഗുരുതരമഞയ

സഞമത്തബകേ  പ്രതബസന്ധബയുകണന്നക്ക്  സഞപബകഞനഞണക്ക്  പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം

ശമബക്കുന്നതക്ക്.  മറക്ക് സഞ്ചാംസഞനങ്ങകള അകപക്ഷബച്ചക്ക് പതബനഞലെഞഞ്ചാം പഞവതര

പദതബയുകട 2023 -24  സഞമത്തബകേ  വരഷകത്തയ്ക്കുള  അടങല്  തുകേയബല്

നബന്നക്ക്    ഉയരന്ന  വബഹബതഞ്ചാം  തകദ്ദേശസന്വേയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങ്ങള്കഞയബ

നസ്പീകബവച്ചതക്ക്     കകേരളമഞണക്ക്.  ധനകേമ്മേബ ആഭദന്തര വരുമഞനത്തബകന്റെ  3.61

ശതമഞനമഞയുഞ്ചാം   റവനന്യൂ  കേമ്മേബ  1.96  ശതമഞനമഞയുഞ്ചാം  കുറയ്ക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  തനതക്ക്

നബകുതബ  വരുമഞനഞ്ചാം  20  ശതമഞനമഞയബ  ഉയരത്തുന്നതബനുഞ്ചാം  സഞധബച്ചബട്ടുണക്ക്.

ഫെയല്  തസ്പീരപ്പെഞകല്  നടപടബകേള്  കേഞരദക്ഷമമഞയബ  നടനവരബകേയഞണക്ക്.

ഗുണകേകള  സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുന്ന  നബലെപഞടക്ക്   ഒരു  ഘടത്തബലഞ്ചാം  സരകഞര

സന്വേസ്പീകേരബച്ചബടബല്ല.  ആദബവഞസബ യുവഞവഞയ മധുവബകന കകേഞലെകപ്പെടുത്തബയവരകക്ക്

അരഹമഞയ ശബക്ഷ ലെഭദമഞക്കുന്നതബനുള  നടപടബകേളഞണക്ക് സസ്പീകേരബച്ചബട്ടുളതക്ക്.

ജയബലകേളബല്   നബയമവബരുദ  പ്രവരത്തനഞ്ചാം  നടത്തുന്നവരകകതബകരയുഞ്ചാം

കപഞലെസ്പീസബകലെ  ക്രബമബനലകേള്കകതബകരയുഞ്ചാം  തടബപ്പുകേള്

നടത്തുന്നവരകകതബകരയുഞ്ചാം  ശക്തമഞയ  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബചവരുനണക്ക്.

സരകഞരബകന്റെ  പ്രവരത്തനങ്ങള്കക്ക്  ഇടനബലെകഞകര  ഉപകയഞഗബകഞറബല്ല.
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മുഖദമനബയുകട  ദുരബതഞശന്വേഞസനബധബയബല്നബനഞ്ചാം  ധനസഹഞയഞ്ചാം

അനുവദബക്കുന്നതുമഞയബ  ബന്ധകപ്പെട  നടപടബകേള്  ഓണ്കകലെന

സഞ്ചാംവബധഞനത്തബലൂകടയഞണക്ക് നടത്തുന്നതക്ക്.  ധനസഹഞയഞ്ചാം ഗുണകഭഞക്തഞവബകന്റെ

ബഞങക്ക്  അകഇൗണബകലെയക്ക്  കനരബടഞണക്ക്  കകേമഞറുന്നതക്ക്.  നടപടബക്രമങ്ങള്

ലെഘൂകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  ധനസഹഞയ  തുകേ  ഉയരത്തുകേയുഞ്ചാം  ഗുണകഭഞക്തഞവബകന്റെ

വരുമഞനപരബധബ  വരദബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം  ദുരബതഞശന്വേഞസ  നബധബയബകലെയക്ക്  ലെഭബച്ച

തുകേയുകട  ഭൂരബഭഞഗവഞ്ചാം  കചലെവഴബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.  മുഖദമനബയുകട

ദുരബതഞശന്വേഞസ  നബധബ  ഓഡബറബഞ്ചാംഗബനക്ക്  വബകധയമഞണക്ക്.  ദുരബതഞശന്വേഞസ

വബതരണവമഞയബ  ബന്ധകപ്പെടക്ക്  വബജബലെനസക്ക്   കേകണത്തബയ ക്രമകകടുകേളബല്

കേരശനനടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതഞണക്ക്.  പ്രകേടന പതബകേയബകലെ വഞഗഞനങ്ങള്

പഞലെബക്കുന്നതബനക്ക്  സരകഞര  പ്രതബജഞബദമഞണക്ക്.  രണക്ക്  നൂറുദബന

പരബപഞടബകേള്  വബജയകേരമഞയബ  നടപ്പെഞക്കുകേയുഞ്ചാം  മൂന്നഞമകത്തതക്ക്

നടപ്പെഞകബകകഞണബരബക്കുകേയുമഞണക്ക്. കകേഞവബഡക്ക് സഞഹചരദഞ്ചാം മറബകേടകഞനഞയബ

സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം  അധബകേവഞയകയടുത്തതബനഞല്  കേടബഞദദതയബല്

വരദനവണഞയബട്ടുകണങബലഞ്ചാം കകേരളഞ്ചാം കേടകകണബയബലെല്ല.  കേടകമടുപ്പെക്ക് പരബധബ

കവടബക്കുറചഞ്ചാം  ജബ.എസക്ക്.ടബ.  നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം  നബരത്തലെഞകബയുഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ  വബകേസന  പദതബകേകളയുഞ്ചാം  കഫെഡറല്
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സഞ്ചാംവബധഞനകത്തയുഞ്ചാം തകേരക്കുന്ന കകേന നയങ്ങള്കകതബകര കേക്ഷബ-രഞഷസ്പീയ

കഭദകമകനദ  കയഞജബച്ചക്ക്  പ്രതബകഷധബകകണതഞണക്ക്.  കേബഫ്ബബ  ഫെണക്ക്

പ്രകയഞജനകപ്പെടുത്തബ  കപഞതുവബദദഞഭദഞസ-ആകരഞഗദ  കമഖലെകേള്

ശക്തബകപ്പെടുത്തുന്നതബനുഞ്ചാം  പശഞത്തലെസഇൗകേരദ  വബകേസനഞ്ചാം  സഞദദ-

മഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  കേഴബഞ്ഞബട്ടുണക്ക്.  സഞമത്തബകേ  പ്രതബസന്ധബകേള്കബടയബലഞ്ചാം

സഞമൂഹദകക്ഷമ  കപനഷനുകേള്  കേഞരദക്ഷമമഞയബ  വബതരണഞ്ചാം  കചയ്യുനണക്ക്.

ആകരഞഗദ-വബദദഞഭദഞസ  കമഖലെകേളബല്  കകേരളഞ്ചാം  മബകേച്ച

കനടമഞണുണഞകബയബട്ടുളതക്ക്.  എല്ലഞ  സരകഞര  കസവനങ്ങളുഞ്ചാം

ഓണ്കലെനഞക്കുകേയുഞ്ചാം  മുഖദമനബയുകട  പരഞതബ  പരബഹഞരകസല്ലബകന്റെ

കേഞരദക്ഷമമഞയ  പ്രവരത്തനത്തബലൂകട  91.6%  പരഞതബകേള്  തസ്പീരപ്പെഞക്കുകേയുഞ്ചാം

കചയബട്ടുണക്ക്.  ഭരണനബരവഹണ സതഞരദതയുകട ഭഞഗമഞയബ കസക്രകടറബയറബല്

2018  ജനുവരബ  1  മുതല് പൂരണ്ണകതഞതബല് സഞരകക്ക് ബന്ധബത ബകയഞകമടബകേക്ക്

പഞബഞ്ചാംഗക്ക്  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  നടപ്പെബലെഞക്കുകേയുഞ്ചാം  എല്ലഞ  സരകഞര/അരദ

സരകഞര/കപഞതുകമഖലെ  സഞപനങ്ങളബലഞ്ചാം  ബകയഞകമടബകേക്ക്  പഞബഞ്ചാംഗക്ക്

സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  നടപ്പെഞകഞന  നബരകദ്ദേശഞ്ചാം  നല്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണക്ക്.

കപഞതുജനങ്ങള്കക്ക്  സരകഞര  ഓഫെസ്പീസകേള്  സന്ദേരശബകഞകത  ഒഇൗകദദഞഗബ-

കേമഞയബ ജസ്പീവനകഞരുമഞയബ ഓണ്കകലെനഞയബ സഞ്ചാംവദബകഞനുള 'ഇ-സകന്ദേശന
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സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം'  തയ്യഞറഞയബട്ടുണക്ക്.  ഫെയലകേള് തസ്പീരപ്പെഞക്കുന്നതബനഞയബ പ്രകതദകേ

കേരമ്മേ  പരബപഞടബ  തയ്യഞറഞക്കുകേയുഞ്ചാം  955671  ഫെയലകേള്  തസ്പീരപ്പെഞക്കുകേയുഞ്ചാം

കചയബട്ടുണക്ക്.   നബയമനങ്ങള്  കൃതദമഞയുഞ്ചാം  സതഞരദവമഞയഞണക്ക്  നടത്തുന്നതക്ക്.

സഞ്ചാംസഞനകത്ത  വദവസഞയ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭ  സഇൗഹൃദമഞകഞന  നബയമപരമഞയ

നടപടബകേളുഞ്ചാം  പ്രഞകയഞഗബകേ  സമസ്പീപനങ്ങളുഞ്ചാം  സന്വേസ്പീകേരബക്കുനണക്ക്.

എഞ്ചാം.എസക്ക്.എഞ്ചാം.ഇ.  കമഖലെയബല്  എടുത്തുപറകയണ  കനടമഞണക്ക്

കകകേവരബച്ചബട്ടുളതക്ക്.  എല്ലഞ ജനവബഭഞഗങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം ഗുണഞ്ചാം ലെഭബക്കുന്ന വബകേസന

പദതബകേള്  നടപ്പെഞക്കുന്നകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  ഉയരന്ന  സഞമത്തബകേ  വളരച്ചയുഞ്ചാം

ലെക്ഷദമബടുനണക്ക്. സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ ധനകസഞതസ്സുകേകള കഞരുക്കുന്ന കകേന

സരകഞരബകന്റെ കഫെഡറല് വബരുദ സമസ്പീപനങ്ങള്കകതബകര ശബ്ദമുയരത്തഞന

പ്രതബപക്ഷവഞ്ചാം  തയ്യഞറഞകേണകമനഞ്ചാം  കകേരളത്തബകന്റെ  തനതഞയ  വബകേസന

മഞതൃകേകയ  ഉയരത്തബപ്പെബടബകഞനുള  സരകഞരബകന്റെ  ഉദദമങ്ങകള

സഹഞയബകണകമനമഞണക്ക്  അഭദരതബകഞനുളതക്ക്.   സഞ്ചാംസഞനകത്തഞടഞകകേ

അതബകവഗ  ഇന്റെരകനറക്ക് ലെഭദമഞകഞനുള കകേ.കഫെഞണ് പദതബ  മഞരച്ചക്ക്  31-

നകേഞ്ചാം  പൂരത്തസ്പീകേരബകഞനുള  നടപടബകേളഞണക്ക്  സന്വേസ്പീകേരബച്ചബട്ടുളതക്ക്.

പ്രഞഥമബകേഘടത്തബല്  ഓകരഞ  നബയമസഭഞ  മണലെത്തബല്നബനഞ്ചാം

കതരകഞ്ഞടുകകപ്പെടുന്ന,  ദഞരബദദകരഖയക്ക് തഞകഴയുള  14000  കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്കക്ക്
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സഇൗജനദ  കകേ.കഫെഞണ്  കേണക്ഷന  നല്കേഞനഞണക്ക്  ലെക്ഷദമബടുന്നതക്ക്.

ധനഞഭദരതനകേള് പഞസഞകബത്തരണകമന്നക്ക് അഭദരതബക്കുന.  

ഖണകനഞപകക്ഷപങ്ങള് നബരഞകേരബച.

സഞ്ചാംസഞന ഭരണത്തലെവന്മേഞര,  മനബമഞര,  ആസഞന ഉകദദഞഗസന്മേഞര

എന്ന  II-ാ  നമര  ധനഞഭദരതനയുഞ്ചാം  നസ്പീതബനദഞയ  നബരവഹണഞ്ചാം  എന്ന

III-ാ  നമര  ധനഞഭദരതനയുഞ്ചാം  28-കനതബകര  77  കവഞട്ടുകേകളഞകട  സഭ

പഞസഞക്കുകേയുഞ്ചാം ഗ്രഞന്റെക്ക് അനുവദബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയ.

VII. അറബയബപ്പെക്ക്
ചലെച്ചബതപ്രദരശനഞ്ചാം

മബ  .    സസ്പീകര:  ബഹുമഞനകപ്പെട  കഡപന്യൂടബ  സസ്പീകര  അഭബനയബച്ച

'സമഞന്തരപക്ഷബകേള്'  എന്ന  ചലെച്ചബതത്തബകന്റെ  പ്രദരശനഞ്ചാം  നബയമസഭഞ

മന്ദേബരത്തബകലെ  ആര.  ശങരനഞരഞയണന  തമബ  ഹഞളബല്  നബയമസഭഞ

സഞമഞജബകേരകഞയബ സഞ്ചാംഘടബപ്പെബക്കുനണക്ക്. എല്ലഞവരുഞ്ചാം പകങടുകകണതഞണക്ക്.

സഭ കവകുകന്നരഞ്ചാം 4.57 -നക്ക് പബരബഞ്ഞു. 
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