
I ഇ.ബബ. XIV-കകേരള നബയമസഭ/XX

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

ഇരുപതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം

    2020    ആഗസസ്റ്റ്    24,   തബങ്കള്

പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുടട  ഇരുപതനാലാം  സകമ്മേളനലാം  2020

ആഗസസ്റ്റ്  24-ാം  തതീയതബ  തബങ്കളനാഴ്ച  രനാവബടല  9.00  മണബകസ്റ്റ്

കദേശതീയഗനാനനാലനാപനകതനാടട  ബഹുമനാനടപ്പെട്ട  സതീകര

ശതീ. പബ. ശതീരനാമകൃഷ്ണടന്റെ അദദ്ധ്യക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ ഹനാളബല് കചേരന.

(കകേനാവബഡസ്റ്റ്-19  കപനാകട്ടനാകകനാള്  പകേനാരലാം  സനാമൂഹബകേ  അകേലലാം

പനാലബക്കുന്നതബനനായബ  ബഹുമനാനടപ്പെട്ട  അലാംഗങ്ങള്  പകതദ്ധ്യകേലാം  പകതദ്ധ്യകേലാം

കേകസരകേളബല് മുഖനാവരണലാം ധരബചസ്റ്റ് ഉപവബഷ്ടരനായബ.)                       

I ചേരകമനാപചേനാരലാം

എലാം  .   പബ  .   വതീകരന്ദ്രകുമനാര  ,   പബ  .   ടകേ  .   കുമനാരന  ,   വബ  .     ടകേ  .   ബനാബ  ,

പബ  .   നനാരനായണന എന്നബവരുടട  നബരദ്ധ്യനാണലാം

രനാജദ്ധ്യസഭനാലാംഗവലാം  മുന  കകേന്ദ്രമനബയുലാം  മുന  കകേരള  നബയമസഭനാലാംഗവലാം

എഴുത്തുകേനാരനുമനായബരുന്ന  എലാം.  പബ.  വതീകരന്ദ്രകുമനാര,  മുന
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നബയമസഭനാലാംഗങ്ങളനായബരുന്ന  പബ.  ടകേ.  കുമനാരന,   വബ. ടകേ.  ബനാബ,

പബ.  നനാരനായണന  എന്നബവരുടട  നബരദ്ധ്യനാണലാം  സലാംബനബചസ്റ്റ്  ബഹുമനാനടപ്പെട്ട

സതീകര  റഫറനസസ്റ്റ്  നടത്തുകേയുലാം  പകരതകരനാടുളള  ആദേരസൂചേകേമനായബ

സഭനാലാംഗങ്ങള് അല്പ്പെസമയലാം എഴുകന്നറ്റുനബന്നസ്റ്റ് മമൗനലാം ആചേരബക്കുകേയുലാം ടചേയ. 

II അവബശശനാസ പകമയലാം

മബ  .    സതീകര:  ശതീ.  പബണറനായബ  വബജയടന്റെ  കനതൃതശതബലുളള

മനബസഭയബല് അവബശശനാസലാം  കരഖടപ്പെടുത്തുന്ന പകമയലാം  അവതരബപ്പെബകനാനുള

അനുവനാദേതബനനായബ  ശതീ.  വബ.  ഡബ.  സതതീശന  കനനാട്ടതീസസ്റ്റ്  നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്.

അകദ്ദേഹതബനസ്റ്റ്  പകമയലാം  അവതരബപ്പെബകനാനുള  അനുവനാദേലാം

ആവശദ്ധ്യടപ്പെടനാവന്നതനാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .   വബ  .   ഡബ  .   സതതീശന  :  'ശതീ. പബണറനായബ വബജയടന്റെ കനതൃതശതബലുളള

മനബസഭയബല് ഈ സഭ അവബശശനാസലാം കരഖടപ്പെടുത്തുന'  എന്ന പകമയതബനസ്റ്റ്

അവതരണനാനുമതബ  നല്കേണടമന്നസ്റ്റ്  അഭദ്ധ്യരതബക്കുന.                 

(ഇരുപതബല്  കുറയനാത  അലാംഗങ്ങള്  അനുകൂലബക്കുന്നതബനനാല്  പകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  അനുമതബ  നല്കുകേയുലാം ഗവണ്ടമന്റെസ്റ്റ്

കേനാരദ്ധ്യങ്ങള്ക്കുകശഷലാം ചേരച നടത്തുന്നതനായബരബക്കുടമന്നസ്റ്റ് ബഹുമനാനടപ്പെട്ട സതീകര
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സഭടയ അറബയബക്കുകേയുലാം ടചേയ.)  

III ക്രമപശലാം

സതീകടറ തല്സനാനത്തുനബനലാം നതീകലാം ടചേയ്യുന്നതുസലാംബനബചസ്റ്റ്

പതബപക്ഷകനതനാവസ്റ്റ്  (ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചേന്നബതല):  ഇനദ്ധ്യന

ഭരണഘടനയുടട  179-ാം  അനുകച്ഛേദേലാം  (സബ)  ഖണ്ഡപകേനാരവലാം  കകേരള

നബയമസഭയുടട നടപടബക്രമവലാം കേനാരദ്ധ്യനബരവ്വഹണവലാം സലാംബനബച ചേട്ടങ്ങളബടല

65-ാം  ചേട്ടലാം  അനുസരബചലാം  സതീകടറ  തല്സനാനത്തുനബനലാം

നതീകലാംടചേയ്യണടമന്നനാവശദ്ധ്യടപ്പെട്ടുടകേനാണസ്റ്റ്  ശതീ.  എലാം.  ഉമ്മേര  നല്കേബയ

പകമയതബനസ്റ്റ് അവതരണനാനുമതബ നല്കേണലാം.

മബ  .   സതീകര: ഭരണഘടനയുടട 179-ാം അനുകച്ഛേദേലാം (സബ) ഖണ്ഡപകേനാരവലാം

കകേരള  നബയമസഭയുടട  നടപടബക്രമവലാം  കേനാരദ്ധ്യനബരവ്വഹണവലാം  സലാംബനബച

ചേട്ടങ്ങളബടല 65-ാം ചേട്ടലാം അനുസരബചലാം സതീകടറ തല്സനാനത്തുനബനലാം നതീകലാം

ടചേയ്യുന്നതബനുളള  പകമയലാം  സഭ  പരബഗണനയ്ടകടുകണടമങ്കബല്  14

ദേബവസങ്ങള്കസ്റ്റ് മുടമ്പെങ്കബലുലാം കനനാട്ടതീസസ്റ്റ് നല്കേബയബരബകണലാം.  പതബപക്ഷതബടന്റെ

അവകേനാശങ്ങടള  സലാംരക്ഷബക്കുന്നകതനാടടനാപ്പെലാം  ഭരണഘടനനാപരമനായ  ബനാധദ്ധ്യത

നബറകവറ്റുന്നതബനുളള  ഉതരവനാദേബതവലാം  ടചേയറബല്  നബക്ഷബപ്തമനാണസ്റ്റ്.
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ഭരണപക്ഷവലാം  പതബപക്ഷവലാം  കൂടബയനാകലനാചേബചനാണസ്റ്റ്  സഭനാ  സകമ്മേളനതബടന്റെ

തതീയതബ നബശ്ചയബചതസ്റ്റ്. 

പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ  പബകന്നനാകസമുദേനായകക്ഷമവലാം  നബയമവലാം

സനാലാംസനാരബകേവലാം പനാരലടമന്റെറബകേനാരദ്ധ്യവലാം വകുപ്പുമനബ  (ശതീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബനാലന):

ഇനദ്ധ്യന  ഭരണഘടനയുടട  179-ാം  അനുകച്ഛേദേലാം  (സബ)  ഖണ്ഡപകേനാരലാം  ഇമൗ

പകമയലാം ചേരചയ്ടകടുകനാന നബരവ്വനാഹമബല.  

IV ടചേയരമനാനമനാരുടട പനാനല് 

സരവ്വശതീ  ടകേ.  ദേനാസന,  മനാതത്യു  ടബ.  കതനാമസസ്റ്റ്,  എലാം.  വബനടസന്റെസ്റ്റ്  എന്നതീ

അലാംഗങ്ങടള  പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുടട  ഇരുപതനാലാം

സകമ്മേളനകേനാലടത  ടചേയരമനാനമനാരുടട പനാനലബകലയസ്റ്റ് നനാമനബരകദ്ദേശലാം ടചേയ.

V കമശപ്പുറത്തുവച കേടലനാസ്സുകേള്

കേനാരദ്ധ്യവബവരപ്പെട്ടബകേയബടല രണനാമടത ഇനലാം അനുസരബചള കേടലനാസുകേള്

കമശപ്പുറത്തുവച.

VI ധനകേനാരദ്ധ്യലാം

2020-2021  സനാമ്പെതബകേ  വരഷടത  ബഡ്ജറബകലയ്ക്കുള

ഉപധനനാഭദ്ധ്യരതനകേളുടട  കസറസ്റ്റ്ടമന്റെസ്റ്റ്  ധനകേനാരദ്ധ്യവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനബ
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കമശപ്പുറതസ്റ്റ് വച. 

VII റബകപ്പെനാരട്ടസ്റ്റ്  സമരപ്പെണലാം

1.  I  മുതല്  XIV വടരയുള  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മേബറബകേളുടട  2019-2020

സനാമ്പെതബകേ  വരഷടത  ധനനാഭദ്ധ്യരതനകേളുടട  പരബകശനാധന  സലാംബനബച

നനാലനാമതസ്റ്റ്  റബകപ്പെനാരട്ടബടല  ശബപനാരശകേളബകന്മേലുള  ആക്ഷന  കടകണ്

റബകപ്പെനാരട്ടുകേളുലാം  2020  മനാരചസ്റ്റ്  31  വടരയുള  ആനുകേനാലബകേ  റബകപ്പെനാരട്ടുകേളുലാം

സമരപ്പെബകടപ്പെട്ടു.

2.  ടപനാതുകമഖലനാ  സനാപനങ്ങള് സലാംബനബച സമബതബയുടട  നൂറബനനാലസ്റ്റ്

മുതല് നൂറബ ഒമ്പെതസ്റ്റ് വടരയുളള റബകപ്പെനാരട്ടുകേള് സമരപ്പെബകടപ്പെട്ടു.

3.  സകബനാരഡബകനറസ്റ്റ്  ടലജബകസ്ലേഷന  കേമ്മേബറബയുടട  ഇരുപതബരണനാമതസ്റ്റ്

റബകപ്പെനാരട്ടസ്റ്റ് സമരപ്പെബകടപ്പെട്ടു.

4.  പരബസബതബ  സലാംബനബച സമബതബയുടട  പടതനാമ്പെതനാമതസ്റ്റ്  റബകപ്പെനാരട്ടസ്റ്റ്

സമരപ്പെബകടപ്പെട്ടു.

VIII ചേട്ടലാം സടസന്റെസ്റ്റ് ടചേയ്യുന്നതബനുള പകമയലാം

മുഖദ്ധ്യമനബ  (ശതീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  ടകേനാവബഡസ്റ്റ്  19-ടന്റെ

പശ്ചനാതലതബല് സഭനാസകമ്മേളനങ്ങള് യഥനാസമയലാം കചേരനാന കേഴബയനാതബരുന്ന
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സനാഹചേരദ്ധ്യതബല്  2020-ടല  കകേരള  ധനകേനാരദ്ധ്യ  ബബലലാം  2020-ടല  കകേരള

ധനകേനാരദ്ധ്യ  (2-ാം നമ്പെര)  ബബലലാം സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേബറബയുടട പരബഗണനയയയനാടത

തടന്ന  പനാസനാകകണ  സനാഹചേരദ്ധ്യലാം  നബലനബല്ക്കുന്നതബനനാല്  പസ്തുത

ആവശദ്ധ്യതബനനായബ നബയമസഭനാ നടപടബചേട്ടലാം 76(1) തനാത്കേനാലബകേമനായബ സടസന്റെസ്റ്റ്

ടചേയ്യണടമന്ന പകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

വദ്ധ്യവസനായവലാം  കസനാരട്സുലാം  യുവജനകേനാരദ്ധ്യവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശതീ  .   ഇ  .   പബ  .   ജയരനാജന): പകമയടത പബനനാങ്ങുന. 

പകമയലാം സഭ പനാസനാകബ.

IX നബയമനബരമ്മേനാണകേനാരദ്ധ്യലാം

തനാടഴപ്പെറയുന്ന ബബലകേള് പരബഗണനയ്ടകടുകണടമന്ന പകമയവലാം
അനനരഘട്ടങ്ങളുലാം

(i) 2020-  ടല കകേരള ധനകേനാരദ്ധ്യ ബബല് 

(ii)  2020-  ടല കകേരള ധനകേനാരദ്ധ്യ   (2-  ാംനമ്പെര  )   ബബല് 

ധനകേനാരദ്ധ്യവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസസ്റ്റ്  ടഎസകേസ്റ്റ്):

2020-ടല കകേരള ധനകേനാരദ്ധ്യ ബബലലാം  2020-ടല കകേരള ധനകേനാരദ്ധ്യ (2-ാംനമ്പെര)

ബബലലാം പരബഗണനയ്ടകടുകണടമന്ന പകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 
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തുറമുഖവലാം  മമ്യൂസബയവലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശതീ  .   രനാമചേന്ദ്രന കേടന്നപ്പെളബ): പകമയടത പബനനാങ്ങുന. 

2020-ടല കകേരള ധനകേനാരദ്ധ്യ ബബലലാം  2020-ടല കകേരള ധനകേനാരദ്ധ്യ  (2-ാം

നമ്പെര) ബബലലാം പരബഗണനയ്ടകടുകണടമന്ന പകമയലാം സഭ അലാംഗതീകേരബച

ബബല് പരബഗണനയ്ടകടുത്തു. 

2020-  ടല കകേരള ധനകേനാരദ്ധ്യ ബബല് 

2 -  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാടഴപ്പെറയുന്ന ഒമൗകദേദ്ധ്യനാഗബകേ കഭദേഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

19. In section 3 A proposed to be substituted in the Kerala Surcharge
on Taxes Act, 1957 by clause 2, 

(a) in sub-section (5)  the words and figures “31st  July,” shall
be substituted with the words and figures “30th November, ”
wherever it occurs. 

(b) in sub-section (7) for the words and figures “31st  December,
2020”  the  words  and  figures  “31st March,  2021”shall  be
substituted.

(c) in sub-section (12), for the word “their” the word “the”
shall be substituted.



8

90. In the proviso to section 3A(7) proposed to be substituted in the

Kerala Surcharge on Taxes Act, 1957, by clause 2 for the words

“four installment” the words “four installments” shall  be

substituted. 

92. In  section  3A(8)  proposed  to  be  substituted  in  the  Kerala

Surcharge  on  Taxes  Act,  1957  by  clause  2  for  the  word

“assesse” the words “assessee”shall be substituted. 

25, 26, 27, 33, 36, 45, 59, 64, 71, 85, 88, 103, 104  എന്നതീ നമ്പെര

കഭദേഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച. 

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒമൗകദേദ്ധ്യനാഗബകേ കഭദേഗതബകേള് സഭ അലാംഗതീകേരബച. 

മറസ്റ്റ് കഭദേഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച. 

കഭദേഗതബ  ടചേയ്ത പകേനാരമുള  2-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബബലബടന്റെ ഭനാഗമനാകണടമന്ന

പശലാം സഭ അലാംഗതീകേരബച. 

കഭദേഗതബ ടചേയ്ത പകേനാരമുള 2-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബടന്റെ ഭനാഗമനായബ.

3-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാടഴപ്പെറയുന്ന ഔകദേദ്ധ്യനാഗബകേ കഭദേഗതബ അവതരബപ്പെബച:
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107. (1) In section 28 C proposed to be substituted in the Kerala

Stamp Act, 1959 (17 of 1959) by Clause 3(3) after the words “time to

time”the words “in such manner as may be prescribed by rules”shall

be substituted.

(2) In Clause 3(4)(b), after the words, “for the entries”, the

words, “against it”shall be inserted.

109,  110,  115,  124,  132,  135,  138,  140  എന്നതീ നമ്പെര കഭദേഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച. 

മനബ അവതരബപ്പെബച ഔകദേദ്ധ്യനാഗബകേ കഭദേഗതബ സഭ അലാംഗതീകേരബച.

മറസ്റ്റ് കഭദേഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

കഭദേഗതബ  ടചേയ്ത  പകേനാരമുള  3-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്  ബബലബടന്റെ  ഭനാഗമനാകണടമന്ന

പശലാം സഭ അലാംഗതീകേരബച.

കഭദേഗതബ ടചേയ്ത പകേനാരമുള 3-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബടന്റെ ഭനാഗമനായബ.

4-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാടഴപ്പെറയുന്ന ഔകദേദ്ധ്യനാഗബകേ കഭദേഗതബ അവതരബപ്പെബച:

141. (1)  In  section  7  A  proposed  to  be  inserted  in  the  Kerala
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General Sales Tax Act, 1963 (15 of 1963) by Clause 4 (1),

(a)  in  sub-clause  (a),  for  the  words  and  figures  “31st July,
2020” the words and figures “30th November, 2020” shall
be substituted;

(b) in sub- clause (d),-

(i) for the words “paid in installments” the words
“paid in four installments” shall be substituted;

(ii)  for  the  words  and  figures  “31st December,
2020” the  words  and  figures  “31st  March,  2021” shall  be
substituted;

(2)  In  section  23 B proposed to  be  substituted  in  the  Kerala
General Sales Tax Act, 1963 by Clause 4 (2),

(a)  to  sub-section  (1)  the  following  Explanation  shall  be
inserted, namely:-

“Explanation,-Arrears  for  the  purpose  of  this  section  shall
include the tax remaining unpaid as on the date of option, under
clause  (a)  of  sub-section  (1)  of  section  47  pursuant  to  the
payment of compounding fee mentioned therein”

(b) in sub-section (5), for the words and figures “ 31st July,
2020” the words and figures “ 30th November, 2020” shall
be substituted;

(c)  in  sub-section  (7),  for  the  words  and  figures  “31st
December, 2020” the words and figures “31st March, 2021”
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and  for  the  word  “dealer” the  word  “assessee” shall  be
substituted; 

(d)  in  sub-section  (10),  after  the  word  “Appeals”  the

words “and Revisions” shall be inserted. 

146,  155,  158,  162,  189,  197,  202,  208,  214,  215 എന്നതീ  നമ്പെര

കഭദേഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഔകദേദ്ധ്യനാഗബകേ കഭദേഗതബ സഭ അലാംഗതീകേരബച.

മറസ്റ്റ് കഭദേഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

കഭദേഗതബ  ടചേയ്ത പകേനാരമുള  4-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബബലബടന്റെ ഭനാഗമനാകണടമന്ന

പശലാം സഭ അലാംഗതീകേരബച.

കഭദേഗതബ ടചേയ്ത പകേനാരമുള 4-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബടന്റെ ഭനാഗമനായബ.

5-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാടഴപ്പെറയുന്ന ഔകദേദ്ധ്യനാഗബകേ കഭദേഗതബ അവതരബപ്പെബച:

222. (1) Section 5 (7) proposed to be inserted in the Kerala Building
Tax Act, 1975 by Clause 5(1) (b) shall be omitted.   

(2) In clause 5 (2) (b), for the word “substituted” the word
“inserted” shall be substituted.  
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(3) For “Schedule I” proposed to be substituted in the Kerala

Building  Tax  Act,  1975  by  Clause  5(3)(a)  of  the  following

Schedule shall be substituted.  

225, 230, 241, 247, 250, 260, 262, 263, 265, 267, 269, 271, 275,

277, 279, 280, 283, 285, 286, 287, 288, 290 എന്നതീ നമ്പെര കഭദേഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഔകദേദ്ധ്യനാഗബകേ കഭദേഗതബ സഭ അലാംഗതീകേരബച.

മറസ്റ്റ് കഭദേഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.  

കഭദേഗതബ  ടചേയ്ത പകേനാരമുള  5-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബബലബടന്റെ ഭനാഗമനാകണടമന്ന

പശലാം സഭ അലാംഗതീകേരബച.

കഭദേഗതബ ടചേയ്ത പകേനാരമുള 5-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബടന്റെ ഭനാഗമനായബ.

6-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാടഴപ്പെറയുന്ന ഔകദേദ്ധ്യനാഗബകേ കഭദേഗതബ അവതരബപ്പെബച:

291. (1) In clause 6 of the Bill after the words "In the Kerala Motor
Vehicles Taxation Act," the figures "1976" shall be inserted.  

(2) In sub-section (7A) of section 3 of the Kerala motor Vehicles
Taxation Act, 1976 (19 of 1976), proposed to be inserted by sub-
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clause (2) of clause 6 of the Bill, for the words “shall be paid
for each year” the words “shall be paid for each year or part
thereof” shall be substituted.  

(3) In sub-clause (3), in item (b), in sub item (ii), after the words
“item  (ii)”  the  words  “and  entries  against  it”  shall  be
inserted.   

(4)  In  sub-item  (b),  of  item  (iia)  of  serial  number  7,  in  the

Schedule of the said Act, proposed to be inserted by sub-item (ii)

of  item  (b)  of  sub-clause  (3),  after  the  words  and  figures

“Vehicles  with  more than 20 seats” the words “including

driver” shall be inserted.  

292, 295, 297, 298, 300, 301, 304, 305, 307, 318, 319, 322, 324,

327,  330,  331,  334,  339,  342,  344,  350  എന്നതീ  നമ്പെര  കഭദേഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഔകദേദ്ധ്യനാഗബകേ കഭദേഗതബ സഭ അലാംഗതീകേരബച.

മറസ്റ്റ് കഭദേഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.  

കഭദേഗതബ  ടചേയ്ത  പകേനാരമുള  6-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്  ബബലബടന്റെ  ഭനാഗമനാകണടമന്ന

പശലാം സഭ അലാംഗതീകേരബച.
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കഭദേഗതബ ടചേയ്ത പകേനാരമുള 6-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബടന്റെ ഭനാഗമനായബ.

7-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാടഴപ്പെറയുന്ന ഔകദേദ്ധ്യനാഗബകേ കഭദേഗതബ അവതരബപ്പെബച:

356. In section 37C of the Kerala Agricultural Income Tax Act, 1991
(15 of 1991) proposed to be substituted by clause 7, of the Bill,-

(a)  in  sub-section  (5),  for  the  words  and  figures  “31st July,
2020” the words and figures “30th November, 2020” shall
be substituted;

(b) in sub-section (7), for the words and figures “31st December,
2020” the words and figures “31st March, 2021” and for the
word  “dealer” wherever  they  occur  the  word  “assessee”
shall be substituted;

(c)  in sub-section (11),  after  the word “Appeals” the words

“and Revisions” shall be inserted.

359, 360, 361, 362, 363, 366, 368, 372, 378, 379, 380, 381, 384,

386, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 404, 405, 407, 409, 411, 412

എന്നതീ നമ്പെര കഭദേഗതബകേള്  അവതരബപ്പെബച.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഔകദേദ്ധ്യനാഗബകേ കഭദേഗതബ സഭ അലാംഗതീകേരബച.

മറസ്റ്റ് കഭദേഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.
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കഭദേഗതബ  ടചേയ്ത പകേനാരമുള  7-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബബലബടന്റെ ഭനാഗമനാകണടമന്ന

പശലാം സഭ അലാംഗതീകേരബച.

കഭദേഗതബ ടചേയ്ത പകേനാരമുള 7-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബടന്റെ ഭനാഗമനായബ.

8-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

414, 416, 420, 421, 423, 424, 427, 428, 430, 431  എന്നതീ നമ്പെര

കഭദേഗതബകേള്  അവതരബപ്പെബച.

കഭദേഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

8-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബടന്റെ ഭനാഗമനാകണടമന്ന പശലാം സഭ അലാംഗതീകേരബച.

8-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബടന്റെ ഭനാഗമനായബ.

9-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാടഴപ്പെറയുന്ന ഔകദേദ്ധ്യനാഗബകേ കഭദേഗതബ അവതരബപ്പെബച:

432.  (1) In section 12 of the Kerala Finance Act, 2019 (5 of 2019) 
proposed to be substituted by sub-clause (1) of Clause 9 of Bill,-

(a) to sub-section (1), the following Explanation shall be 
inserted, namely:-

“Explanation.- Arrears for the purpose of this section shall 
include the tax remaining unpaid as on the date of option, under 
clause (a) of sub-section (1) of section17B of the former Act 
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pursuant to the payment of compounding fee mentioned therein”;

(b) in sub-section (5) for the words and figures “31st July, 
2020” the words and figures “30th November, 2020” shall be 
substituted;

(c) in sub-section (7) for the words and figures “31st 
December, 2020” the words and figures “31th March, 2021” 
shall be substituted;

(d) in sub-section (12), for the word “Dealers” the word 
“Assessees” shall be substituted;

(2) in sub-clause (2), in clause (b), words “figures and” shall be 

omitted;

433, 434, 435, 437, 440, 441,  443, 444, 449, 450, 453, 454,

457, 458, 459, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469  എന്നതീ നമ്പെര

കഭദേഗതബകേള്  അവതരബപ്പെബച.

മനബ തനാടഴപ്പെറയുന്ന കഭദേഗതബ സശതീകേരബച:

462. In the proviso to section 12 (7) proposed to be substituted in the
Kerala  Finance  Act,  2019  by  Clause  9(1)  for  the  word
“instalment” the word “instalments” shall be substituted. 

മനബ അവതരബപ്പെബച ഔകദേദ്ധ്യനാഗബകേ കഭദേഗതബയുലാം  സശതീകേരബച കഭദേഗതബയുലാം
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സഭ അലാംഗതീകേരബച.

മറസ്റ്റ് കഭദേഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

കഭദേഗതബ  ടചേയ്ത പകേനാരമുള  9-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബബലബടന്റെ ഭനാഗമനാകണടമന്ന

പശലാം സഭ അലാംഗതീകേരബച.

കഭദേഗതബ ടചേയ്ത പകേനാരമുള 9-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബടന്റെ ഭനാഗമനായബ.

10-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാടഴപ്പെറയുന്ന ഔകദേദ്ധ്യനാഗബകേ കഭദേഗതബ അവതരബപ്പെബച:

473. (a) To sub-clause (1) of clause 10 of the Bill, the following 
Explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation.-  Arrears  for  the  purpose  of  this  section  shall

include the tax remaining unpaid as on the date of option, under

clause  (a)  of  sub-section  (1)  of  section  74  of  the  former  Act

pursuant  to  the  payment  of  compounding  fee  mentioned

therein”.

(b) in sub-clause (5), for the words letters and figures “31st July,

2020” the words letters and figures “30th November, 2020”

shall be substituted;

(c)  in  sub-clause  (7),  for  the  word  “dealer”  the  word

“assessee”and  for  the  words  letters  and  figures  “31st
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December, 2020” the words and figures “31st March, 2021”

shall respectively be substituted;

(d)  in  sub-clause  (12),  for  the  word  “dealer”  the  word

“assessee”shall be substituted.

474, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 488, 493, 497,

498, 502 എന്നതീ നമ്പെര കഭദേഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ തനാടഴപ്പെറയുന്ന കഭദേഗതബ സശതീകേരബച:

502. In the proviso to clause 10(7),  for the word  ''instalment''  the

word ''installments'' shall be substituted. 

മനബ അവതരബപ്പെബച ഔകദേദ്ധ്യനാഗബകേ കഭദേഗതബയുലാം  സശതീകേരബച കഭദേഗതബയുലാം

സഭ അലാംഗതീകേരബച.

മറസ്റ്റ് കഭദേഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

കഭദേഗതബ  ടചേയ്ത പകേനാരമുള  10-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്  ബബലബടന്റെ  ഭനാഗമനാകണടമന്ന

പശലാം സഭ അലാംഗതീകേരബച.

കഭദേഗതബ ടചേയ്ത പകേനാരമുള 10-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബടന്റെ ഭനാഗമനായബ.
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11-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാടഴപ്പെറയുന്ന ഔകദേദ്ധ്യനാഗബകേ കഭദേഗതബ അവതരബപ്പെബച:

504. (a) In sub-clause (2) of clause 11 of the Bill, for the words and
figures  “31st July,  2020”  the  words  and  figures  “30th

November, 2020” shall be substituted;  

(b) In sub-clause (5) of clause 11 of the Bill, for the words and
figures “31st December, 2020” the words and figures “31st

March, 2021” shall be substituted.   

505, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513  എന്നതീ നമ്പെര കഭദേഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഔകദേദ്ധ്യനാഗബകേ കഭദേഗതബ സഭ അലാംഗതീകേരബച.

മറസ്റ്റ് കഭദേഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

കഭദേഗതബ ടചേയ്ത പകേനാരമുള  11-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബബലബടന്റെ ഭനാഗമനാകണടമന്ന

പശലാം സഭ അലാംഗതീകേരബച.

കഭദേഗതബ ടചേയ്ത പകേനാരമുള 11-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബടന്റെ ഭനാഗമനായബ.

12-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാടഴപ്പെറയുന്ന ഔകദേദ്ധ്യനാഗബകേ കഭദേഗതബ അവതരബപ്പെബച:

516. In sub-clause (1) of clause 12 of the Bill, in item(a), for the word,
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letters  and  figures  “30th April,  2019” the  word,  letters  and
figures “30th April 2020” shall be substituted.

517,  520,  521,  522,  523,  524,  525  എന്നതീ  നമ്പെര  കഭദേഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഔകദേദ്ധ്യനാഗബകേ കഭദേഗതബ സഭ അലാംഗതീകേരബച.

മറസ്റ്റ് കഭദേഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

കഭദേഗതബ ടചേയ്ത പകേനാരമുള  12-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബടന്റെ ഭനാഗമനാകണടമന്ന

പശലാം സഭ അലാംഗതീകേരബച.

കഭദേഗതബ ടചേയ്ത പകേനാരമുള 12-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബടന്റെ ഭനാഗമനായബ.

13-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

മനബ തനാടഴപ്പെറയുന്ന ഔകദേദ്ധ്യനാഗബകേ കഭദേഗതബ അവതരബപ്പെബച:

526. After clause 13 of the Bill the following clauses shall be inserted,
namely:-
“14. Extension of time limit.- Where, any time limit has been
specified in, or prescribed, under the specified Act terminates on
the 31st day of March, 2020 for the completion of compliance of
such action, as completion of any proceeding or passing of any
order  or  issuance  of  any  notice  relating  to  any  assessment,
proceeding to determine, any tax, penalty or other amounts or
such other action, by whatever name called, by any authority,
under the provisions of the specified Act and where completion
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or compliance or such action has  not  been made within such
time, then, the time limit for completion or compliance of such
action shall, notwithstanding anything contained in the specified
Act, stand extended to the 31st day of March, 2021.

Explanation.- For the purpose of this section, specified Act
means the Kerala General Sales Tax Act, 1963, (15 of1963), the
Kerala Tax on Luxuries Act 1976 (32 of 1976) (former Act), the
Kerala  Agricultural  Income  Tax  Act,  1991  )15  of  1991),  the
Kerala Value Added Tax, 2003 (30 of 2004) (former Act).”

15.  Validation.-  Notwithstanding  anything  contained  in  the
Kerala Building Tax Act, 1975 (7 of 1975) any tax collected or
paid under section 5 at the rate specified in Schedule I of the said
Act,  at  such  higher  rates,  by  virtue  of  the  provisions  of  the
Kerala  Finance  Bill,  2020  (Bill  No,  257  of  XIV  Kerala
Legislative Assembly) in respect of the period with effect from
1st day of April, 2020 to the date of publication of this Act, shall,
be deemed to have been validly collected or paid and the tax so
collected shall not be refunded.

527-ാംനമ്പെര കഭദേഗതബ അവതരബപ്പെബച.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഔകദേദ്ധ്യനാഗബകേ കഭദേഗതബ സഭ അലാംഗതീകേരബച.

കഭദേഗതബ സഭ നബരനാകേരബച. 

കഭദേഗതബ ടചേയ്ത പകേനാരമുള  13-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബടന്റെ ഭനാഗമനാകണടമന്ന

പശലാം സഭ അലാംഗതീകേരബച.
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കഭദേഗതബ ടചേയ്ത പകേനാരമുള 13-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബടന്റെ ഭനാഗമനായബ.

1 -  ാംവകുപ്പുലാം പതീഠബകേയുലാം കപരുലാം

മനബ തനാടഴപ്പെറയുന്ന ഔകദേദ്ധ്യനാഗബകേ കഭദേഗതബ അവതരബപ്പെബച:

6. For sub-clause (2) the following shall be substituted, namely:-
“(2)Save as otherwise provided in this Act,-
(a) sub-section (10) of section 8 shall be deemed to have come
into force on the 18th day of May, 2020, sub section (1) and sub-
section (11) of section 8 shall be deemed to have come into force
on the 30th day of June, 2020 and the remaining provisions of
section 8 shall come into force on such date as the Government
may by notification in the official Gazette, appoint;
(b) the remaining provisions of the Act, shall be deemed to have
come into force on the 1st day of April, 2020.”.

1, 2, 4, 9, 17 എന്നതീ നമ്പെര കഭദേഗതബകേള് അവതരബപ്പെബച.

മനബ അവതരബപ്പെബച ഔകദേദ്ധ്യനാഗബകേ കഭദേഗതബ സഭ അലാംഗതീകേരബച.

മറസ്റ്റ് കഭദേഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

കഭദേഗതബ ടചേയ്ത പകേനാരമുള  1-ാം വകുപ്പുലാം പതീഠബകേയുലാം കപരുലാം ബബലബടന്റെ

ഭനാഗമനാകണടമന്ന പശലാം സഭ അലാംഗതീകേരബച.

കഭദേഗതബ ടചേയ്ത പകേനാരമുള  1-ാം വകുപ്പുലാം പതീഠബകേയുലാം കപരുലാം ബബലബടന്റെ

ഭനാഗമനായബ.
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ധനകേനാരദ്ധ്യവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ  (  കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസസ്റ്റ്  ഐസകേസ്റ്റ്  ):

2020-ടല  കകേരള  ധനകേനാരദ്ധ്യ  ബബല്  പനാസനാകണടമന്ന  പകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.

തുറമുഖവലാം  മമ്യൂസബയവലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനബ

(  ശതീ  .   രനാമചേന്ദ്രന കേടന്നപ്പെളളബ  ): പകമയടത പബനനാങ്ങുന.

2020-ടല  കകേരള  ധനകേനാരദ്ധ്യ  ബബല്  പനാസനാകണടമന്ന  പകമയലാം  സഭ

അലാംഗതീകേരബച.

ബബല് സഭ ഐകേകേകണദ്ധ്യന പനാസനാകബ.

(ii) 2020-  ടല കകേരള ധനകേനാരദ്ധ്യ   (2 -  ാംനമ്പെര  )   ബബല് 

2 -  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

45,  49,  52,  53,  59,  60,  62,  65  എന്നതീ  നമ്പെര  കഭദേഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച. 

കഭദേഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച. 

2 -ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബടന്റെ ഭനാഗമനാകണടമന്ന പശലാം സഭ അലാംഗതീകേരബച. 

2-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബബലബടന്റെ ഭനാഗമനായബ. 
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1-  ാം വകുപ്പുലാം പതീഠബകേയുലാം കപരുലാം

മനബ തനാടഴപ്പെറയുന്ന ഒമൗകദേദ്ധ്യനാഗബകേ കഭദേഗതബ അവതരബപ്പെബച.

29. ഖണ്ഡലാം 1(2) തനാടഴപ്പെറയുലാം പകേനാരലാം മനാറ്റുകേ:

“(2)  ഇതസ്റ്റ്  2020  ഏപബല്  1-ാം തതീയതബ  പനാബലദ്ധ്യതബല് വന്നതനായബ

കേരുതടപ്പെകടണതനാണസ്റ്റ്"

1, 8, 21, 23, 25, 27, 32, 36, 40, 41, 43 എന്നതീ നമ്പെര കഭദേഗതബകേള്

അവതരബപ്പെബച. 

മനബ അവതരബപ്പെബച ഒമൗകദേദ്ധ്യനാഗബകേ കഭദേഗതബ സഭ അലാംഗതീകേരബച. 

മറസ്റ്റ് കഭദേഗതബകേള് സഭ നബരനാകേരബച.

കഭദേഗതബ ടചേയ്ത പകേനാരമുള  1-ാം വകുപ്പുലാം പതീഠബകേയുലാം കപരുലാം ബബലബടന്റെ

ഭനാഗമനാകണടമന്ന പശലാം സഭ അലാംഗതീകേരബച. 

കഭദേഗതബ ടചേയ്ത പകേനാരമുള  1-ാം വകുപ്പുലാം പതീഠബകേയുലാം കപരുലാം ബബലബടന്റെ

ഭനാഗമനായബ.

ധനകേനാരദ്ധ്യവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസസ്റ്റ്  ടഎസകേസ്റ്റ്):

2020-ടല കകേരള ധനകേനാരദ്ധ്യ  (2-ാംനമ്പെര)  ബബല് പനാസനാകണടമന്ന പകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന. 
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ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശതീ  .    എ  .    ടകേ  .    ശശതീന്ദ്രന):  പകമയടത

പബനനാങ്ങുന. 

2020-ടല  കകേരള  ധനകേനാരദ്ധ്യ  (2-ാംനമ്പെര)  ബബല്  പനാസനാകണടമന്ന

പകമയലാം ശബ്ദകവനാകട്ടനാടട സഭ അലാംഗതീകേരബച. 

ബബല് സഭ പനാസനാകബ. 

ധനകേനാരദ്ധ്യലാം (തുടരച)

2020-21   സനാമ്പെതബകേ വരഷടത ബഡ്ജറബകലയ്ക്കുള ഉപധനനാഭദ്ധ്യരതനകേളുലാം
ധനവബനബകയനാഗ ബബലലാം പരബഗണബക്കുന്നതബനുള പകമയലാം

മുഖദ്ധ്യമനബ  (ശതീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  ടകേനാവബഡസ്റ്റ്  19  കരനാഗഭതീഷണബ

നബലനബല്ക്കുന്നതബനനാല് സഭനാസകമ്മേളനലാം തുടരനകപനാകേനാന നബരവ്വനാഹമബലനാത

സനാഹചേരദ്ധ്യതബല്  സഭയുടട  കമശപ്പുറത്തുവച  ഉപധനനാഭദ്ധ്യരതനകേളുലാം

അതുസലാംബനബച  ധനവബനബകയനാഗ  ബബലലാം  ചേട്ടലാം  153(2)-നസ്റ്റ്  തനാല്കനാലബകേ

ഇളവവരുതബ ഇനതടന്ന പരബഗണബക്കുവനാന ഇമൗ സഭ തതീരുമനാനബക്കുനടവന്ന

പകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

വദ്ധ്യവസനായവലാം  കസനാരട്സുലാം  യുവജനകേനാരദ്ധ്യവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശതീ  .   ഇ  .   പബ  .   ജയരനാജന): പകമയടത പബനനാങ്ങുന. 
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പകമയലാം  സഭ  അലാംഗതീകേരബച.  ഉപധനനാഭദ്ധ്യരതനകേളുലാം  അതുസലാംബനബച

ധനവബനബകയനാഗ ബബലലാം പരബഗണനയ്ടകടുത്തു.

2020-21   സനാമ്പെതബകേ വരഷടത ബഡ്ജറബകലയ്ക്കുള ഉപധനനാഭദ്ധ്യരതനകേളുടട
പരബഗണന

2020-21  സനാമ്പെതബകേ  വരഷടത  ബഡ്ജറബകലയ്ക്കുള

ഉപധനനാഭദ്ധ്യരതനകേള്  അനുവദേബകണടമന്ന  പകമയലാം  ബനടപ്പെട്ട  മനബമനാര

അവതരബപ്പെബക്കുകേയുലാം അവ പബനനാങ്ങടപ്പെടുകേയുലാം ടചേയ. 

ടതരടഞ്ഞെടുപ്പുകേള്  എന്ന  IV-ാം  നമ്പെര  ധനനാഭദ്ധ്യരതനയബകന്മേലുള

ഉപധനനാഭദ്ധ്യരതനയുലാം  കപനാലതീസസ്റ്റ്  എന്ന  XII-ാം  നമ്പെര

ധനനാഭദ്ധ്യരതനയബകന്മേലുള ഉപധനനാഭദ്ധ്യരതനയുലാം ടപനഷനുലാം പലവകേയുലാം എന്ന

XVI-ാം  നമ്പെര  ധനനാഭദ്ധ്യരതനയബകന്മേലുള  ഉപധനനാഭദ്ധ്യരതനയുലാം  ജബലനാ

ഭരണവലാം  പലവകേയുലാം  എന്ന  XI-ാം  നമ്പെര  ധനനാഭദ്ധ്യരതനയബകന്മേലുള

ഉപധനനാഭദ്ധ്യരതനയുലാം  ഭവന  നബരമ്മേനാണലാം  എന്ന  XXI-ാം  നമ്പെര

ധനനാഭദ്ധ്യരതനയബകന്മേലുള  ഉപധനനാഭദ്ധ്യരതനയുലാം  ടതനാഴബലുലാം

ടതനാഴബലനാളബകക്ഷമവലാം  പവനാസബകക്ഷമവലാം  എന്ന  XXIV-ാം  നമ്പെര

ധനനാഭദ്ധ്യരതനയബകന്മേലുള  ഉപധനനാഭദ്ധ്യരതനയുലാം  വബദേദ്ധ്യനാഭദ്ധ്യനാസലാം,
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കേനായബകേവബകനനാദേലാം,  കേല,  സലാംസനാരലാം  എന്ന  XVII-ാം  നമ്പെര

ധനനാഭദ്ധ്യരതനയബകന്മേലുള  ഉപധനനാഭദ്ധ്യരതനയുലാം  ടടവദേദ്ധ്യസഹനായരലാംഗവലാം

ടപനാതുജനനാകരനാഗദ്ധ്യവലാം  എന്ന  XVIII-ാം  ധനനാഭദ്ധ്യരതനയബകന്മേലുള

ഉപധനനാഭദ്ധ്യരതനയുലാം  സനാമൂഹദ്ധ്യ  സുരക്ഷബതതശവലാം  കക്ഷമവലാം  എന്ന  XLVI-ാം

നമ്പെര  ധനനാഭദ്ധ്യരതനയബകന്മേലുള  ഉപധനനാഭദ്ധ്യരതനയുലാം  ശുദജലവലാം

വബതരണവലാം  ശുചേതീകേരണവലാം  എന്ന  XX-ാം നമ്പെര ധനനാഭദ്ധ്യരതനയബകന്മേലുള

ഉപധനനാഭദ്ധ്യരതനയുലാം  ജലകസചേനലാം  എന്ന  XXXVIII-ാം  നമ്പെര

ധനനാഭദ്ധ്യരതനയബകന്മേലുള ഉപധനനാഭദ്ധ്യരതനയുലാം  പട്ടബകേജനാതബ  പട്ടബകേവരഗ്ഗ മറസ്റ്റ്

പബകന്നനാക  നമ്യൂനപക്ഷ  വബഭനാഗങ്ങള്  എന്നബവരുടട  കക്ഷമലാം  എന്ന  XXV-ാം

നമ്പെര  ധനനാഭദ്ധ്യരതനയബകന്മേലുള  ഉപധനനാഭദ്ധ്യരതനയുലാം  സഹകേരണലാം  എന്ന

XXVII-ാം  നമ്പെര  ധനനാഭദ്ധ്യരതനയബകന്മേലുള  ഉപധനനാഭദ്ധ്യരതനയുലാം

വബകനനാദേസഞനാരലാം  എന്ന  XLII-ാം  നമ്പെര  ധനനാഭദ്ധ്യരതനയബകന്മേലുള

ഉപധനനാഭദ്ധ്യരതനയുലാം കൃഷബ എന്ന XXIX-ാം നമ്പെര ധനനാഭദ്ധ്യരതനയബകന്മേലുള

ഉപധനനാഭദ്ധ്യരതനയുലാം ഭക്ഷദ്ധ്യലാം എന്ന XXX-ാം നമ്പെര ധനനാഭദ്ധ്യരതനയബകന്മേലുള

ഉപധനനാഭദ്ധ്യരതനയുലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം  എന്ന  XXXI-ാം  നമ്പെര

ധനനാഭദ്ധ്യരതനയബകന്മേലുള  ഉപധനനാഭദ്ധ്യരതനയുലാം  മതദ്ധ്യബനനലാം  എന്ന
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XXXIII-ാം  നമ്പെര  ധനനാഭദ്ധ്യരതനയബകന്മേലുള  ഉപധനനാഭദ്ധ്യരതനയു ലാം

പഞനായതസ്റ്റ്  എന്ന  XXXV-ാം  നമ്പെര  ധനനാഭദ്ധ്യരതനയബകന്മേലുള

ഉപധനനാഭദ്ധ്യരതനയുലാം  വദ്ധ്യവസനായങ്ങള്  എന്ന  XXXVII-ാം  നമ്പെര

ധനനാഭദ്ധ്യരതനയബകന്മേലുള  ഉപധനനാഭദ്ധ്യരതനയുലാം  സഭ  പനാസനാക്കുകേയുലാം  ഗ്രനാന്റെസ്റ്റ്

അനുവദേബക്കുകേയുലാം ടചേയ.

നബയമനബരമ്മേനാണകേനാരദ്ധ്യലാം (തുടരച)

(iii) 2020-  ടല കകേരള ധനവബനബകയനാഗ   (3-  ാം നമ്പെര  )   ബബലബടന്റെ പരബഗണന

ധനകേനാരദ്ധ്യവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസസ്റ്റ്  ടഎസകേസ്റ്റ്):

2020-ടല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  (3 -ാം)  നമ്പെര  ബബല്

പരബഗണനയ്ടകടുകണടമന്ന പകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (  ശതീ  .    എ  .    ടകേ  ശശതീന്ദ്രന  ):  പകമയടത

പബനനാങ്ങുന. 

2020-ടല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  (3-ാം  നമ്പെര)  ബബല്

പരബഗണനയ്ടകടുകണടമന്ന പകമയലാം സഭ അലാംഗതീകേരബച

ബബല് പരബഗണനയ്ടകടുത്തു. 
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2-  ഉലാം   3-  ഉലാം വകുപ്പുകേള്

(കഭദേഗതബയബല)

2-ഉലാം  3-ഉലാം  വകുപ്പുകേള്  ബബലബടന്റെ  ഭനാഗമനാകണടമന്ന  പശലാം  സഭ

അലാംഗതീകേരബച. 

2-ഉലാം 3-ഉലാം വകുപ്പുകേള് ബബലബടന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

പട്ടബകേ

(കഭദേഗതബയബല)

പട്ടബകേ ബബലബടന്റെ ഭനാഗമനാകണടമന്ന പശലാം സഭ അലാംഗതീകേരബച.

പട്ടബകേ ബബലബടന്റെ ഭനാഗമനായബ. 

1-  ാം വകുപ്പുലാം പതീഠബകേയുലാം കപരുലാം

(കഭദേഗതബയബല)

1-ാം വകുപ്പുലാം പതീഠബകേയുലാം കപരുലാം ബബലബടന്റെ ഭനാഗമനാകണടമന്ന പശലാം സഭ

അലാംഗതീകേരബച. 

1-ാം വകുപ്പുലാം പതീഠബകേയുലാം കപരുലാം ബബലബടന്റെ ഭനാഗമനായബ.

ധനകേനാരദ്ധ്യവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനബ  (കഡനാ  .    ടബ  .    എലാം  .    കതനാമസസ്റ്റ്  ടഎസകേസ്റ്റ്):

2020-ടല  കകേരള  ധനവബനബകയനാഗ  (3-ാംനമ്പെര)  ബബല്  പനാസനാകണടമന്ന
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പകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന. 

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശതീ  .    എ  .    ടകേ  .    ശശതീന്ദ്രന):  പകമയടത

പബനനാങ്ങുന. 

2020-ടല കകേരള ധനവബനബകയനാഗ (3-ാംനമ്പെര) ബബല് പനാസനാകണടമന്ന

പകമയലാം ശബ്ദകവനാകട്ടനാടട സഭ അലാംഗതീകേരബച. 

ബബല് സഭ പനാസനാകബ. 

X ഗവണ്ടമന്റെസ്റ്റ് പകമയലാം
 

തബരുവനനപുരലാം അനനാരനാഷ്ട്ര വബമനാനതനാവളലാം സശകേനാരദ്ധ്യവല്കരണലാം

മുഖദ്ധ്യമനബ  (ശതീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  തബരുവനനപുരലാം  അനനാരനാഷ്ട്ര

വബമനാനതനാവളതബടന്റെ  നടതബപ്പുലാം  കമല്കനനാട്ടവലാം  അദേനാനബ

എന്റെരപപസസബടന  ഏല്പ്പെബകനാന  19-8-2020-നസ്റ്റ്  കചേരന്ന  കകേന്ദ്ര

മനബസഭനാകയനാഗലാം  തതീരുമനാനടമടുതബരബക്കുന.  പസ്തുത വബമനാനതനാവളതബടന്റെ

നടതബപ്പുലാം  കമല്കനനാട്ടവലാം  സലാംസനാന  സരകനാരബനസ്റ്റ്  മുഖദ്ധ്യപങ്കനാളബതമുള

ടസഷദ്ധ്യല്  പരപ്പെസസ്റ്റ്  ടവഹബകബളബല്  നബക്ഷബപ്തമനാകണടമന്ന  സലാംസനാന

സരകനാരബടന്റെ ശക്തമനായ ആവശദ്ധ്യലാം പരബഗണബകനാടതയനാണസ്റ്റ് ഇമൗ തതീരുമനാനലാം.  

ഇകനാരദ്ധ്യതബല്  ബഹുമനാനടപ്പെട്ട  പധനാനമനബയുടടയുലാം  ബഹുമനാനടപ്പെട്ട
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കവദ്ധ്യനാമയനാനമനബയുടടയുലാം  മുമ്പെനാടകേ  അതനാതസ്റ്റ്  അവസരങ്ങളബല്  സലാംസനാന

സരകനാര  കേത്തുകേള്  വഴബയുലാം  കനരബട്ടുലാം  സലാംസനാനതബടന്റെ  തനാല്പ്പെരദ്ധ്യലാം

ഉന്നയബചബട്ടുണസ്റ്റ്.  ബബഡബല്  കൂടുതല്  തുകേ  സശകേനാരദ്ധ്യ  കേമ്പെനബ  കേശനാട്ടസ്റ്റ്  ടചേയ്ത

സനാഹചേരദ്ധ്യലാം കേണകബടലടുത്തുടകേനാണസ്റ്റ്, അകത തുകേ ഓഫര ടചേയ്യനാന സലാംസനാന

സരകനാര  തയ്യനാറനാടണന്നസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സരകനാരബടന  അറബയബചബരുന.  ഇടതലനാലാം

പനാടട  അവഗണബചടകേനാണനാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  മനബസഭ  ഇകപ്പെനാള്

തതീരുമനാനടമടുതബരബക്കുന്നതസ്റ്റ്.

2003-ല്  കകേന്ദ്ര  കവദ്ധ്യനാമയനാന  മനനാലയലാം  സലാംസനാന  സരകനാരബനസ്റ്റ്

നല്കേബയ ഉറപ്പെബല്,  സലാംസനാന സരകനാര വബമനാനതനാവള വബകേസനതബനനായബ

നല്കേബയ  സലാംഭനാവനകേള്  പരബഗണബചടകേനാണസ്റ്റ്  വബമനാനതനാവളതബടന്റെ

കമല്കനനാട്ടവലാം  നടതബപ്പുലാം  സലാംസനാന  സരകനാരബടന്റെ  ടസഷദ്ധ്യല്  പരപ്പെസസ്റ്റ്

ടവഹബകബളബനസ്റ്റ് നല്കേനാടമന്നസ്റ്റ് പറഞ്ഞെബരുന.  സലാംസനാന സരകനാരബനസ്റ്റ് ടകേനാചബ

അനനാരനാഷ്ട്ര  വബമനാനതനാവളവലാം  കേണ്ണൂര  അനനാരനാഷ്ട്ര  വബമനാനതനാവളവലാം

ടപനാതു-സശകേനാരദ്ധ്യ  പങ്കനാളബതകതനാടട  വബജയകേരമനായബ

നടപ്പെനാകബടകനാണബരബക്കുന്ന  അനുഭവപരബജനാനമുണസ്റ്റ്.  എന്നനാല്,

ഇതരതബലുള  അനുഭവ  പരബജനാനടമനാനമബലനാത  ഒരു  സശകേനാരദ്ധ്യ
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സലാംരലാംഭകേടനയനാണസ്റ്റ്  തബരുവനനപുരലാം  അനനാരനാഷ്ട്ര  വബമനാനതനാവളതബടന്റെ

നടതബപ്പുലാം കമല്കനനാട്ടവലാം  ഇകപ്പെനാള് ഏല്പ്പെബചബട്ടുളതസ്റ്റ്. 

തബരുവനനപുരലാം അനനാരനാഷ്ട്ര വബമനാനതനാവളതബനസ്റ്റ് മുന തബരുവബതനാലാംകൂര

സലാംസനാനലാം നല്കേബയ കറനായല് പഫ്ലൈയബലാംഗസ്റ്റ് ക്ലബബടന്റെ 258.06 ഏകര ഭൂമബയുലാം

വബമനാനതനാവളതബടന്റെ  636.57  ഏകര  വബസ്തൃതബയബല്  ഉള്ടപ്പെട്ടബട്ടുണസ്റ്റ്.

അതബനുകശഷലാം  സലാംസനാന  സരകനാര  തബരുവനനപുരലാം  വബമനാനതനാവള

വബകേസനതബനനായബ  32.56  ഏകര  ഏടറടുതസ്റ്റ്  നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്.  നബലവബല്

സലാംസനാന  സരകനാര  250  കകേനാടബ  രൂപ  മതബപ്പുവബലയുള  18  ഏകര  ഭൂമബ

ഏടറടുതസ്റ്റ് നല്കേനാനുള നടപടബ സശതീകേരബചവരബകേയനാണസ്റ്റ്. സലാംസനാന സരകനാര

ഏടറടുതസ്റ്റ്  സമൗജനദ്ധ്യമനായബ  നല്കേബയ  ഭൂമബയുടട  വബല  ടസഷദ്ധ്യല്  പരപ്പെസസ്റ്റ്

ടവഹബകബളബല്  (എസസ്റ്റ്.പബ.വബ)  സലാംസനാന  സരകനാരബടന്റെ  ഓഹരബയനായബ

കേണകനാകണടമന്ന നബലയബലനാണസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് ഏടറടുതസ്റ്റ് നലബയബരുന്നതസ്റ്റ്. 

ബബഡബനുകശഷലാം  കകേന്ദ്രസരകനാര  ഇകനാരദ്ധ്യതബല്

തതീരുമനാനടമടുക്കുന്നതബനബടയബല്  എയരകപനാരട്ടസ്റ്റ്

സശകേനാരദ്ധ്യവല്കരണതബടനതബടര ബഹുമനാനടപ്പെട്ട കകേരള പഹകകനാടതബയബല്

റബട്ടസ്റ്റ് ഹരജബയുലാം ടപനാതുതനാല്പരദ്ധ്യ ഹരജബയുലാം ഫയല് ടചേയ്യടപ്പെട്ടു.



33

ബഹുമനാനടപ്പെട്ട  കകേരള  പഹകകനാടതബ  ഇമൗ  വബഷയലാം  പരബകശനാധബചസ്റ്റ്

പുറടപ്പെടുവബച വബധബയബല്,  കകേന്ദ്രസരകനാരുലാം  സലാംസനാന സരകനാരുലാം  ഉള്ടപ്പെട്ട

വബഷയമനായതബനനാല്  ഇമൗ  ഹരജബയുടട  ഒറബജബനല്  ജൂറബസ്ഡബക്ഷന

ഭരണഘടനയുടട  അനുകച്ഛേദേലാം  131  പകേനാരലാം  ബഹുമനാനടപ്പെട്ട

സുപതീലാംകകേനാടതബകനാടണന്നസ്റ്റ് വബധബ പസനാവബച.

ഈ  വബധബപസനാവനയബല്  കകേന്ദ്രസരകനാര  എയരകപനാരട്ടസ്റ്റ്  അകതനാറബറബ

നല്കേബയ  ശബപനാരശകേളബകന്മേല്  തതീരുമനാനടമടുതസ്റ്റ്  ടടണര  നടപടബകേള്

പൂരതബയനാകബയബട്ടബല എനലാം പരനാമരശബചബട്ടുണനായബരുന. 

ഇതബടനതബടര ബഹുമനാനടപ്പെട്ട സുപതീലാംകകേനാടതബയബല് സലാംസനാന സരകനാര

ഉള്ടപ്പെടടയുള കേക്ഷബകേള് അപ്പെതീല് ഫയല് ടചേയ.  തുടരന്നസ്റ്റ്  സുപതീലാം കകേനാടതബ

കമല്പ്പെറഞ്ഞെ പഹകകനാടതബ  വബധബ  റദ്ദേനാക്കുകേയുലാം പഹകകനാടതബ  റബട്ടസ്റ്റ്  ഹരജബ

കകേള്കണടമന്നസ്റ്റ് വബധബ പസനാവബക്കുകേയുലാം ടചേയ. 

സുപതീലാംകകേനാടതബ  വബധബകസ്റ്റ്  അനുസൃതമനായബ  കകേരള  പഹകകനാടതബയബല്

കകേസബല്  ഹബയറബലാംഗസ്റ്റ്  നടനവരബകേയനാണസ്റ്റ്.  ഇതബനബടയബലനാണസ്റ്റ്

കകേന്ദ്രമനബസഭയുടട  19-08-2020-ടല തതീരുമനാനലാം വന്നബരബക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

തബരുവനനപുരലാം  അനനാരനാഷ്ട്ര  വബമനാനതനാവളതബടന്റെ
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സശകേനാരദ്ധ്യവല്കരണ  തതീരുമനാനലാം  സലാംസനാനടത  ജനങ്ങളുടട

ടപനാതുവബകേനാരതബനനുസൃതമല എന്നസ്റ്റ്  19-08-2020 -നസ്റ്റ്  തടന്ന ബഹുമനാനടപ്പെട്ട

പധനാനമനബടയ  കേതബലൂടട  അറബയബചബരുന.  ടപനാതുകമഖലയബല്

നബലനബന്നകപ്പെനാള്  വബമനാനതനാവളതബനസ്റ്റ്  നല്കേബയ  സഹനായസഹകേരണങ്ങള്

സലാംസനാന  സരകനാരബടന്റെ   ശക്തമനായ  അഭബപനായടത  മറബകേടനടകേനാണസ്റ്റ്

സശകേനാരദ്ധ്യവല്കരബകടപ്പെടുന്ന വബമനാനതനാവളതബനസ്റ്റ്  നല്കേനാന കേഴബയബടലനലാം

അറബയബചബട്ടുണസ്റ്റ്.

ഇതബടനത്തുടരന്നസ്റ്റ്  2020  ആഗസസ്റ്റ്  20-നസ്റ്റ്  എലനാ  രനാഷ്ട്രതീയ  കേക്ഷബ

കനതനാകളുടടയുലാം  കയനാഗലാം  മുഖദ്ധ്യമനബ  വതീഡബകയനാ  കകേനാണ്ഫറനസസ്റ്റ്  വഴബ

വബളബചകചേരക്കുകേയുലാം  കയനാഗതബല്  ഉയരന്ന  ടപനാതുവബകേനാരലാം  ബഹുമനാനടപ്പെട്ട

പധനാനമനബടയ വതീണലാം കേതബലൂടട  അറബയബചബട്ടുമുണസ്റ്റ്.

അദേനാനബ  എന്റെരപപസസസ്റ്റ്  നല്കേനാന  തയ്യനാറനായ  തുകേ  സലാംസനാന

സരകനാര  നല്കേനാടമന്നസ്റ്റ്  സമ്മേതബചബട്ടുലാം  തബരുവനനപുരലാം  അനനാരനാഷ്ട്ര

വബമനാനതനാവളലാം  സശകേനാരദ്ധ്യവല്കരബകനാനുള  തതീരുമനാനലാം  എടുതതബനസ്റ്റ്

യനാടതനാരു  നതീതതീകേരണവമബല.  ആയതബനനാല്  സലാംസനാനതബടന്റെ  ടപനാതു

തനാല്പ്പെരദ്ധ്യവലാം  സലാംസനാന  സരകനാരബടന്റെ  യുക്തബസഹമനായ  അഭബപനായങ്ങളുലാം
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ബഹുഭൂരബപക്ഷലാം  രനാഷ്ട്രതീയകേക്ഷബ  കനതനാകളുടട  അഭബപനായവലാം

പരബഗണബചടകേനാണസ്റ്റ്  2020  ആഗസസ്റ്റ്  19-ടല  കകേന്ദ്ര  സരകനാര  തതീരുമനാനലാം

പുനനഃപരബകശനാധബകണടമനലാം  തബരുവനനപുരലാം  വബമനാനതനാവളതബടന്റെ

കമല്കനനാട്ടവലാം  നടതബപ്പുലാം  സലാംസനാന  സരകനാരബനസ്റ്റ്  പങ്കനാളബതമുള

എസസ്റ്റ്.പബ.വബ.കസ്റ്റ്  നല്കേണടമനലാം  കകേരള  നബയമസഭ  കകേന്ദ്രസരകനാരബകനനാടസ്റ്റ്

ഐകേകേകണദ്ധ്യന  അഭദ്ധ്യരതബക്കുന എന്ന പകമയലാം ഞനാന അവതരബപ്പെബക്കുന.  

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശതീ  .    വബ  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനബല്  കുമനാര):  പകമയടത

പബനനാങ്ങുന. 

പതബപക്ഷകനതനാവസ്റ്റ്  (ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ടചേന്നബതല):  പകമയടത

അനുകൂലബക്കുന.  സലാംസനാന  തനാല്പരദ്ധ്യതബനുകവണബ  പതബപക്ഷലാം  ഉറച

നബലപനാടനാണസ്റ്റ്  സശതീകേരബചബട്ടുളതസ്റ്റ്.  19-08-2020-നനാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  കേദ്ധ്യനാബബനറസ്റ്റ്,

അനനാരനാഷ്ട്ര  വബമനാനതനാവളലാം  അദേനാനബ  ഗ്രൂപ്പെബനസ്റ്റ്  പകേമനാറനാനുള

തതീരുമനാനടമടുക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കലനാകേതബനുതടന്ന  മനാതൃകേയനായ  നബലയബല്  ടകേനാചബ/

കേണ്ണൂര അനനാരനാഷ്ട്ര വബമനാനതനാവളങ്ങള്  ടപനാതു-സശകേനാരദ്ധ്യ  സലാംരലാംഭതബലൂടട

വബജയകേരമനായബ  നടപ്പെബലനാകബടകനാണബരബക്കുന്ന  അനുഭവമനാണസ്റ്റ്

കകേരളതബനുളതസ്റ്റ്.  അതുടകേനാണനാണസ്റ്റ്  തബരുവനനപുരലാം  അനനാരനാഷ്ട്ര
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വബമനാനതനാവളതബടന്റെ  കമല്കനനാട്ടവലാം  നടതബപ്പുലാം  സലാംസനാന  സരകനാരബനസ്റ്റ്

മുഖദ്ധ്യപങ്കനാളബതമുള എസസ്റ്റ്.പബ.വബ.യബല്  നബക്ഷബപ്തമനാകണടമന്നസ്റ്റ്  പതബപക്ഷലാം

ആവശദ്ധ്യടപ്പെടുന്നതസ്റ്റ്.  സലാംസനാനതനാല്പരദ്ധ്യലാം  മുനനബരതബ  സരകനാര

പവരതബകണലാം.

മുഖദ്ധ്യമനബ  (ശതീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  തബരുവനനപുരലാം  അനനാരനാഷ്ട്ര

വബമനാനതനാവളലാം സശകേനാരദ്ധ്യവല്കരബകനാനുള കകേന്ദ്ര നതീകതബടനതബടര ഭരണ-

പതബപക്ഷ  വദ്ധ്യതദ്ധ്യനാസമബലനാടത  ഒരുമബചസ്റ്റ്  നബല്ക്കുകേയനാണസ്റ്റ്  ടചേയ്തതസ്റ്റ്.

വബമനാനതനാവള  നടതബപ്പുമനായബ  ബനടപ്പെട്ടസ്റ്റ്  തുകേ  കേശനാട്ടസ്റ്റ്  ടചേയ്യുന്നതബല്

കേണ്സള്ട്ടനസബ യനാടതനാരു ഇടടപടലുലാം നടതബയബട്ടബല.  സരകനാരബടന്റെ വബദേഗ

സമബതബ  തയ്യനാറനാകബയ  തുകേയനാണസ്റ്റ്  കേശനാട്ടസ്റ്റ്  ടചേയ്തതസ്റ്റ്.  പകമയലാം

പനാസനാകബതരണടമന്നസ്റ്റ് അഭദ്ധ്യരതബക്കുന.

ശതീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാരജസ്റ്റ്:  തബരുവനനപുരലാം അനനാരനാഷ്ട്ര വബമനാനതനാവളലാം

സശകേനാരദ്ധ്യവല്കരബകനാനുള  കകേന്ദ്ര  സരകനാര  തതീരുമനാനലാം

പുനനഃപരബകശനാധബകണടമന്ന  പകമയടത അനുകൂലബക്കുന.

പകമയലാം സഭ ടഎകേകേകണദ്ധ്യന പനാസനാകബ.
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XI അവബശശനാസ പകമയ ചേരച 

ശതീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതതീശന:  സലാംസനാന ഭരണതലവനനായ മുഖദ്ധ്യമനബയുടട

ഓഫതീസുമനായബ  ബനടപ്പെട്ടസ്റ്റ്  നബരവധബ  അഴബമതബ  ആകരനാപണങ്ങളനാണസ്റ്റ്

ഉയരനവന്നബട്ടുളതസ്റ്റ്. കേളകടത്തുകകേസബടല മുഖദ്ധ്യപതബകസ്റ്റ് കസസസ്റ്റ് പനാരകബടന്റെ

കപനാജകബല്  പബനവനാതബല്  നബയമനലാം  നല്കേബയതസ്റ്റ്  വകുപ്പെബടന്റെ  ചുമതലയുളള

മുഖദ്ധ്യമനബ  അറബഞ്ഞെബടലനപറയുന്നതസ്റ്റ്  അവബശശസനതീയമനാണസ്റ്റ്.  മുഖദ്ധ്യമനബയുടട

ഓഫതീസസ്റ്റ്  സശരണ്ണകളകടതസ്റ്റ്  സലാംഘതബടന്റെ  ആസനാനമനായബ

മനാറബയബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  എലനാ  ടതറ്റുകേളുലാം  മുഖദ്ധ്യമനബയുടട  മുന  പബനസബപ്പെല്

ടസക്രട്ടറബയുടട  ചുമലബല്  ടകേട്ടബവയനാനനാണസ്റ്റ്  സരകനാര  ശമബക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ടടലഫസ്റ്റ്

മബഷനുമനായബ ബനടപ്പെട്ട ടടകേക്കൂലബ ആകരനാപണടതക്കുറബചസ്റ്റ് അകനശഷബകനാന

സരകനാര  തയ്യനാറനാകേണലാം.  വബകദേശ  സഹനായ  നബയനണ  നബയമങ്ങടളയുലാം

ചേട്ടങ്ങടളയുലാം  കേനാറബല്പ്പെറതബടകനാണസ്റ്റ്  വബശുദ  ഗ്രന്ഥടത  മറയനാകബ

ഉന്നതവബദേദ്ധ്യനാഭദ്ധ്യനാസ  വകുപ്പുമനബ  നടതബയ  പവരതനങ്ങള്

അപലപനതീയമനാണസ്റ്റ്.  ജനനാധബപതദ്ധ്യവലാം   മനാധദ്ധ്യമസശനാതനദ്ധ്യവലാം   തകേരകനാനുള

ശമങ്ങളബല്നബന്നസ്റ്റ്  സരകനാര  പബന്മേനാറണലാം.  വബവബധ  വകുപ്പുകേളബലുലാം

സനാപനങ്ങളബലുലാം  നബലനബല്ക്കുന്ന  കേണ്സള്ട്ടനസബരനാജബടന  സലാംബനബചസ്റ്റ്
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ധവളപത്രമബറകണലാം.  ദുരടചലവകേള്  നബയനബകനാടത  വനകതനാതബല്

കേടടമടുതസ്റ്റ് നനാടബടന്റെ സമ്പെദേസ്റ്റ്  വദ്ധ്യവസ തകേരക്കുന്ന സമതീപനമനാണസ്റ്റ്  സരകനാര

സശതീകേരബക്കുന്നതസ്റ്റ്.  റതീബബല്ഡസ്റ്റ്  കകേരള  ഇനതീകഷദ്ധ്യറതീവബടന്റെ  പവരതനങ്ങള്

നബശ്ചലനാവസയബലനാണസ്റ്റ്.  പളയഫണസ്റ്റ്  തട്ടബപ്പെസ്റ്റ്  നടതബയവടര  സലാംരക്ഷബക്കുന്ന

നബലപനാടനാണസ്റ്റ് മുഖദ്ധ്യമനബയുലാം പനാരട്ടബയുലാം സശതീകേരബക്കുന്നതസ്റ്റ്. ടകേനാവബഡസ്റ്റ് പതബകരനാധ

പവരതനങ്ങളബല്  പതബപക്ഷടത  ഒഴബവനാക്കുന്ന  നടപടബയനാണസ്റ്റ്  സരകനാര

സശതീകേരബചബട്ടുളതസ്റ്റ്.  മുഖദ്ധ്യമനബയുടട  ടതറനായ  നബലപനാടുകേള്ടകതബടര

പതബകേരബകനാന മനബമനാര  തയ്യനാറനാകേണലാം.  സരകനാരബടനതബരനായ  ജനവബകേനാരലാം

സഭയബല് പതബഫലബപ്പെബക്കുന്നതബനനാണസ്റ്റ് അവബശശനാസ പകമയലാം ടകേനാണവന്നതസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    തബരുവഞ്ചൂര രനാധനാകൃഷ്ണന:  അവബശശനാസ പകമയടത പബനനാങ്ങുന.

പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.-ടയ  കനനാക്കുകുതബയനാകബ  ഉകദേദ്ധ്യനാഗനാരതബകേടള  വഞബക്കുന്ന

നബലപനാടനാണസ്റ്റ്  സരകനാര  സശതീകേരബക്കുന്നതസ്റ്റ്.  മനാധദ്ധ്യമപവരതകേടര

അടബചമരത്തുന്ന സമതീപനലാം അലാംഗതീകേരബകനാന കേഴബയബല.  പകേടനപത്രബകേയബടല

വനാഗനാനങ്ങള്  നടപ്പെനാകബടയന്നതസ്റ്റ്  ടപനാളയനായ  അവകേനാശവനാദേമനാണസ്റ്റ്.

മുഖദ്ധ്യമനബയുടട  ഓഫതീസബടന  സലാംബനബചയരന്ന  ആകരനാപണങ്ങള്

അകനശഷബക്കുന്നതബനുലാം  എന.ഐ.എ.യസ്റ്റ്  സബ.സബ.ടബ.വബ.  ദൃശദ്ധ്യങ്ങള്
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പകേമനാറന്നതബനുലാം നടപടബ സശതീകേരബകണലാം.

ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശരമ്മേ:  അവബശശനാസ പകമയടത എതബരക്കുന.  മതബയനായ

കേനാരണങ്ങളബലനാടത  ഗവണ്ടമന്റെബടനതബടര  അവബശശനാസ  പകമയലാം

അവതരബപ്പെബക്കുന്നതസ്റ്റ്  നതീതബയുക്തമല.  സശരണ്ണകളകടതസ്റ്റ്  കകേസസ്റ്റ്

ഉള്ടപ്പെടടയുള  വബഷയങ്ങളബല്  മുഖദ്ധ്യമനബയുടട  ഓഫതീസസ്റ്റ്  ഇടടപട്ടുടവന്നസ്റ്റ്

പതബപക്ഷലാം  നടത്തുന്ന  വദ്ധ്യനാജപചേരണലാം  അകനശഷണ  ഏജനസബകേള്

ശരബവചബട്ടബല.  പകേടനപത്രബകേയബടല  വനാഗനാനങ്ങള്  നനാലസ്റ്റ്  വരഷതബനുളബല്

പൂരതതീകേരബകനാനുലാം രണസ്റ്റ് ലക്ഷതബലധബകേലാം കുടുലാംബങ്ങള്കസ്റ്റ് സുരക്ഷബത ഭവനലാം

ഉറപ്പെനാകനാനുലാം  സരകനാരബനസ്റ്റ്  സനാധബച.  ജനകക്ഷമകേരവലാം  വബകേസകനനാന്മുഖവലാം

അഴബമതബരഹബതവമനായ ഭരണമനാണസ്റ്റ്  സരകനാര  കേനാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    ടകേ  .    എലാം  .    ഷനാജബ:  അവബശശനാസ  പകമയടത  പബനനാങ്ങുന.

ആത്മവബശശനാസവലാം  പതതീക്ഷകേളുലാം  തകേരകടപ്പെട്ട  ഒരു  ജനതയുടട

പതബകഷധമനാണസ്റ്റ് ഈ പകമയലാം. സമനാശശനാസലാം, കസ്നേഹദേതീപലാം, ആശശനാസകേബരണലാം

എന്നതീ  പദതബകേള്  ഗവണ്ടമന്റെസ്റ്റ്  അട്ടബമറബച.  സമസ  കമഖലകേളബലുലാം

അഴബമതബയബല് മുങ്ങബക്കുളബച നബല്ക്കുന്ന സരകനാരനാണബതസ്റ്റ്.        

ശതീ  .    മുലകര  രതനാകേരന:  അവബശശനാസ  പകമയടത  എതബരക്കുന.



40

സശരണ്ണകളളകടതസ്റ്റ്  കകേസബകന്മേല്  കകേന്ദ്ര  ഏജനസബയുടട  അകനശഷണ

റബകപ്പെനാരട്ടസ്റ്റ്  വരുന്നതബനുമുമ്പെസ്റ്റ്  വബവനാദേങ്ങളബലൂടട  പുകേമറ  സൃഷ്ടബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്

പതബപക്ഷലാം  ടചേയ്യുന്നതസ്റ്റ്.  ആകരനാഗദ്ധ്യലാം,  വബദേദ്ധ്യനാഭദ്ധ്യനാസലാം  തുടങ്ങബ  സമസ

കമഖലകേളബലുലാം  നടപ്പെനാകബയ  വബകേസന  പവരതനങ്ങടളക്കുറബകചനാ  കകേരളലാം

കനരബട്ട  പതബസനബകേടളക്കുറബകചനാ  ചേരച  ടചേയ്യനാടത  ഗവണ്ടമന്റെബടന

വബമരശബക്കുന്ന  നടപടബ  ശരബയല.  പലഫസ്റ്റ്  മബഷനബലൂടട  വതീടുകേള്

നബരമ്മേബചനല്കേബയതുലാം ടകേനാവബഡസ്റ്റ്  പതബസനബ പരബഹരബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  സമൗജനദ്ധ്യ

ഭക്ഷദ്ധ്യധനാനദ്ധ്യലാം നല്കേബയതുലാം വനകതനാതബല് കൃഷബ വദ്ധ്യനാപബപ്പെബചതുലാം സരകനാരബടന്റെ

മനാതൃകേനാപരമനായ കനട്ടങ്ങളനാണസ്റ്റ്.  

ശതീ  .    പബ  .    ടജ  .    കജനാസഫസ്റ്റ്:  അവബശശനാസ  പകമയടത  പബനനാങ്ങുന.

ഇടുകബയബടല  ഭൂപശലാം  പരബഹരബകനാനുലാം  ടടലഫസ്റ്റ്  മബഷനുമനായബ  ബനടപ്പെട്ടസ്റ്റ്

തബരബമറബനടതബയവടര കേടണതബ ശബക്ഷബകനാനുലാം നടപടബ സശതീകേരബകണലാം.

ശതീ  .    എ  .    പദേതീപസ്റ്റ് കുമനാര:  അവബശശനാസ  പകമയടത  എതബരക്കുന.  ഇമൗ

സരകനാര  അധബകേനാരതബല്  വന്നതബനുകശഷലാം  16508  തസബകേകേള്

സൃഷ്ടബക്കുകേയുലാം  11000  എല്.പബ./യു.പബ.  അദദ്ധ്യനാപകേടര നബയമബക്കുകേയുലാം  12108

കപരകസ്റ്റ് കപനാലതീസബല് നബയമനലാം നല്കുകേയുലാം നബരവധബ വബകേസന പദതബകേള്
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ആവബഷ്കരബചസ്റ്റ്  നടപ്പെനാക്കുകേയുലാം  ടചേയ്തബട്ടുണസ്റ്റ്.  ടകേ.എ.എസസ്റ്റ്.,  കകേരള  ബനാങ്കസ്റ്റ്,

ഐ.ടബ.ഐ.,  പലഫസ്റ്റ്  മബഷന,  സനാരട്ടസ്റ്റ്  അപ്പെസ്റ്റ്  മബഷന  എന്നതീ  കമഖലകേളബടല

പവരതനലാം  ശനാഘനതീയമനാണസ്റ്റ്.  ദുരനമുഖത്തുകപനാലുലാം  പതബപക്ഷധരമ്മേലാം

നബരവ്വഹബകനാത സമതീപനലാം അപലപനതീയമനാണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    മനാതത്യു  ടബ  .    കതനാമസസ്റ്റ്:  അവബശശനാസ  പകമയടത  എതബരക്കുന.

അഴബമതബ  നബരമ്മേനാരജ്ജനലാം,  ദുരനനബവനാരണലാം  എന്നതീ  കമഖലകേളബല്  മബകേച

പകേടനലാം  കേനാഴ്ചവയ്ക്കുകേയുലാം  കക്ഷമ-വബകേസന  പവരതനങ്ങള്കസ്റ്റ്  മുനതൂകലാം

നല്കുകേയുലാം  ടചേയ്ത  ഗവണ്ടമന്റെനാണബതസ്റ്റ്.  ആരദലാം,  ഹരബത  കകേരളലാം,  സുഭബക്ഷ

കകേരളലാം,  പഹടടകേസ്റ്റ് ക്ലനാസസ്റ്റ് മുറബകേള്,  പലഫസ്റ്റ് മബഷന എന്നതീ പദതബകേള് ഈ

ഗവണ്ടമന്റെബടന്റെ  എടുത്തുപറയതക  കനട്ടങ്ങളനാണസ്റ്റ്.  അഴബമതബരഹബത

ഭരണവമനായബ മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്ന ഗവണ്ടമന്റെനാണബതസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    പബ  .    ടബ  .    കതനാമസസ്റ്റ്:  അവബശശനാസ പകമയടത പബനനാങ്ങുന.  സമസ

കമഖലകേടളയുലാം  തകേരക്കുന്ന  സമതീപനമനാണസ്റ്റ്  സരകനാര  സശതീകേരബക്കുന്നതസ്റ്റ്.

തബരുവനനപുരലാം  അനനാരനാഷ്ട്ര  വബമനാനതനാവളലാം  സശകേനാരദ്ധ്യവത്കേരബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്

സരകനാര  കൂട്ടുനബല്ക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  ടകേനാവബഡസ്റ്റ്  പതബകരനാധതബല്  ഗുരുതര

വതീഴ്ചയനാണസ്റ്റ്  സലാംഭവബചബരബക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ടനലസ്റ്റ്ല്ല്  സലാംഭരണതബടന്റെ  മറവബല്
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കകേനാടബകേളുടട  അഴബമതബയനാണസ്റ്റ്  നടതബയബരബക്കുന്നതസ്റ്റ്.

സശരണ്ണകളകടത്തുകേനാരക്കുലാം  രനാജദ്ധ്യകദനാഹ  പവരതകേരക്കുലാം  തട്ടബപ്പുകേനാരക്കുലാം

ഒതനാശ  ടചേയ്യുന്ന  ഉകദേദ്ധ്യനാഗസടര  നബയനബകനാന  കേഴബയനാത  മുഖദ്ധ്യമനബ

രനാജബവയണലാം.

ശതീ  .    മനാണബ  സബ  .    കേനാപ്പെന  : അവബശശനാസ  പകമയടത  എതബരക്കുന.

ജനകക്ഷമകേരമനായ  വബകേസന  പവരതനങ്ങളുമനായനാണസ്റ്റ്  സരകനാര

മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതസ്റ്റ്.  ടകേനാവബഡസ്റ്റ്  കേനാലതസ്റ്റ്  ഭക്ഷദ്ധ്യധനാനദ്ധ്യങ്ങളുലാം

അവശദ്ധ്യസനാധനങ്ങളുലാം സമൗജനദ്ധ്യമനായബ വബതരണലാം ടചേയ്തസ്റ്റ് ഭക്ഷദ്ധ്യ-ടപനാതുവബതരണ

രലാംഗതസ്റ്റ് രനാജദ്ധ്യതബനുതടന്ന മനാതൃകേയനായബ.  ടഗയബല് ടടപപ്പെസ്റ്റ്  ടടലന,  ടകേനാചബ

ടമകടനാ,  കേണ്ണൂര വബമനാനതനാവളലാം തുടങ്ങബയവ സരകനാരബടന്റെ അഭബമനാനകേരമനായ

കനട്ടങ്ങളനാണസ്റ്റ്.  ടടലഫസ്റ്റ്  മബഷനബലൂടട  പനാവടപ്പെട്ടവരകസ്റ്റ്  രണലക്ഷതബ

ഇരുപതയ്യനായബരലാം  വതീടുകേള്  നല്കുകേയുലാം  കേനാരഷബകേ  രലാംഗതസ്റ്റ്  വബള

ഇനഷശറനസസ്റ്റ്  പദതബ  നടപ്പെനാക്കുകേയുലാം  ടചേയ.  വകുപ്പുകേളുടട

ഏകകേനാപനതബനനായബ  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങള്കസ്റ്റ്  ടപനാതുസരവ്വതീസസ്റ്റ്

യനാഥനാരതദ്ധ്യമനാകബ.  പളയതബല്  തകേരന്ന  ഗ്രനാമതീണ  കറനാഡുകേള്

പുനരുദരബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  900  കകേനാടബ  രൂപ  അനുവദേബച.  സതീകേള്ക്കുലാം
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കുട്ടബകേള്ക്കുമനായബ  അമ്മേ  മനസസ്റ്റ്,  അമൃതലാം-ആകരനാഗദ്ധ്യലാം  തുടങ്ങബയ  പദതബകേള്

ആവബഷ്കരബചസ്റ്റ്  നടപ്പെനാകബ.  പനാഥമബകേനാകരനാഗദ്ധ്യകകേന്ദ്രങ്ങടള  കുടുലാംബനാകരനാഗദ്ധ്യ

കകേന്ദ്രങ്ങളനാകബടകനാണസ്റ്റ് ആകരനാഗദ്ധ്യകമഖലടയ ശക്തബടപ്പെടുതനാന സനാധബച. 

ശതീ  .    കകേനാവൂര  കുഞ്ഞുകമനാന:  അവബശശനാസ  പകമയടത  എതബരക്കുന.

ടഗയബല്  ടടപപ്പെസ്റ്റ്  ടടലന,  കദേശതീയ  പനാതനാ  വബകേസനലാം,  തതീരകദേശ-മലകയനാര

ടടഹകവ തുടങ്ങബ സരകനാര നടപ്പെനാകബയ വബവബധ വബകേസന പവരതനങ്ങടള

പതബപക്ഷലാം  കേണബടലന്നസ്റ്റ്  നടബകരുതസ്റ്റ്.  ആയബരകണകബനസ്റ്റ്  കുടുലാംബങ്ങള്കസ്റ്റ്

പട്ടയലാം  നല്കുകേയുലാം  തരബശസ്റ്റ്  രഹബത  കകേരളലാം  പദതബയബലൂടട  ടനല്കൃഷബ

വദ്ധ്യനാപബപ്പെബകനാന നടപടബ സശതീകേരബക്കുകേയുലാം ടചേയ. ടകേനാവബഡസ്റ്റ് പതബകരനാധതബല്

കകേരളലാം മറസ്റ്റ് സലാംസനാനങ്ങള്കസ്റ്റ് മനാതൃകേയനാണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജകബസ്റ്റ്:  അവബശശനാസ  പകമയടത  പബനനാങ്ങുന.  ഇമൗ

ഗവണ്ടമന്റെസ്റ്റ്  ടകേനാവബഡബടന അഴബമതബക്കുള മറയനാകബ മനാറ്റുകേയനാണസ്റ്റ്.  സബവബല്

സപപ്ലൈസസ്റ്റ്  വകുപ്പെബല്  ടടണര  ഇലനാടത  സനാധനങ്ങള്  വനാങ്ങബയതസ്റ്റ്

നബയമവബരുദമനാണസ്റ്റ്.  പബനവനാതബല്  നബയമനങ്ങള്  നടതബ  പബഎസസ്റ്റ്.സബ.-ടയ

സരകനാര കനനാക്കുകുതബയനാകബ  മനാറ്റുകേയനാണസ്റ്റ്.  അഴബമതബകനാടര  നബയമതബടന്റെ

മുന്നബടലതബകനാന നടപടബയുണനാകേണലാം.
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ശതീമതബ  വതീണനാ  കജനാരജ്ജസ്റ്റ്:  അവബശശനാസ  പകമയടത  എതബരക്കുന.

സരകനാരബടനതബടര  വസ്തുതനാപരമനായ  ആകരനാപണലാം  ഉന്നയബക്കുന്നതബകനനാ

ടതളബയബക്കുന്നതബകനനാ  പതബപക്ഷതബനസ്റ്റ്  കേഴബഞ്ഞെബട്ടബല.  കകേനാടബകണകബനസ്റ്റ്

രൂപയുടട  വബകേസന  പവരതനങ്ങളനാണസ്റ്റ്  പതബപക്ഷ  എലാം.എല്.എ.മനാരുടട

നബകയനാജകേമണ്ഡലങ്ങളബല്  നടനവരുന്നതസ്റ്റ്.  കേനാരഷബകേ-ആകരനാഗദ്ധ്യരലാംഗങ്ങളബല്

വബപ്ലൈവകേരമനായ  മനാറങ്ങളനാണസ്റ്റ്  ഉണനായബട്ടുളതസ്റ്റ്.  പവനാസബകേളുടട  പശങ്ങള്

പരബഹരബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  വബവബധ  പദതബകേള്  സരകനാര  ആവബഷ്ക്കരബചബട്ടുണസ്റ്റ്.

പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.  വഴബ  നബരവധബ  നബയമനങ്ങള്  നടതബയതുലാം  ടകേ-കഫനാണ്,

ടഗയബല്  ടടപപ്പെസ്റ്റ് ടടലന  പദതബകേള്  യനാഥനാരതദ്ധ്യമനാകനാന  കേഴബഞ്ഞെതുലാം

അഭബമനാനനാരഹമനാണസ്റ്റ്.  കക്ഷമപവരതനങ്ങള്കസ്റ്റ്  ഉമൗന്നല്നല്കേബ

മനാതൃകേനാപരമനായബ മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്ന സരകനാരബടന അഭബനനബക്കുന.

ശതീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്:  കൂടുതല്  ടതനാഴബലവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടബകനാനുലാം

പുതുതനായബ  വദ്ധ്യവസനായ  സലാംരലാംഭങ്ങള്  ആരലാംഭബകനാനുലാം  സരകനാര

മുനകേടയ്യടുകണലാം.  വബമനാനതനാവള വബകേസനതബനുകവണബ കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെസ്റ്റ്

നടത്തുന്ന നതീകങ്ങടള എതബരക്കുന്ന നടപടബ ശരബയല. 

ശതീ  .    ടകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷസ്റ്റ് കുമനാര: അവബശശനാസ പകമയടത എതബരക്കുന.



45

പനാകദേശബകേ  കറനാഡുകേള്  ബബ.എലാം.&ബബ.സബ.  ആകബയതുലാം

ടപനാതുവബദേദ്ധ്യനാലയങ്ങള്  ടടഹടടകേസ്റ്റ്  ആകബ മനാറബയതുലാം  ഭവനരഹബതരകസ്റ്റ്  വതീടസ്റ്റ്

നബരമ്മേബചനല്കേബയതുലാം  എടുത്തു  പറയതക  കനട്ടങ്ങളനാണസ്റ്റ്.

സശരണ്ണകളകടത്തുകകേസസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  ഏജനസബടയടകനാണസ്റ്റ്

അകനശഷബപ്പെബകണടമന്നനാവശദ്ധ്യടപ്പെട്ടതസ്റ്റ്  സരകനാരബടന്റെ  സുതനാരദ്ധ്യത

വദ്ധ്യക്തമനാക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്.  ജനകക്ഷമകേരമനായ  പവരതനങ്ങളുമനായനാണസ്റ്റ്  ഇമൗ

സരകനാര മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നതസ്റ്റ്.  

ശതീ  .    പബ  .    സബ  .    കജനാരജസ്റ്റ്:  സരകനാരബടന്റെ  തബന്മേകേള്  തുറനകേനാട്ടുകേയുലാം

സരകനാരബടന  കനരവഴബകസ്റ്റ്  നടത്തുകേയുലാം  ടചേകയ്യണതസ്റ്റ്  പതബപക്ഷതബടന്റെ

ദേമൗതദ്ധ്യടമന്നതബനനാല്  അവബശശനാസ  പകമയടത  എതബരക്കുന്ന  ഭരണകേക്ഷബ

നബലപനാടസ്റ്റ്  ടതറനാണസ്റ്റ്.  മതനായബയുടട  മരണതബനസ്റ്റ്  കേനാരണകനാരനായ  വനലാം

വകുപ്പുകദേദ്ധ്യനാഗസരടകതബടര  നബയമനടപടബ  സശതീകേരബക്കുന്നകതനാടടനാപ്പെലാം

അകദ്ദേഹതബടന്റെ ഭനാരദ്ധ്യകസ്റ്റ് സരകനാര കജനാലബയുലാം ആശബതരകസ്റ്റ് നഷ്ടപരബഹനാരവലാം

നല്കേനാന  സരകനാര  തയ്യനാറനാകേണലാം.  അഴബമതബയുലാം  സശരണ്ണകളകടത്തുലാം

നടത്തുന്നവരടകതബടര നടപടബ സശതീകേരബകണലാം.  തബരുവനനപുരലാം അനനാരനാഷ്ട്ര

വബമനാനതനാവളലാം സശകേനാരദ്ധ്യവത്കേരബകനാനുള കകേന്ദ്ര നതീകതബടനതബടര കേക്ഷബ-
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രനാഷ്ട്രതീയ  കഭദേടമകനദ്ധ്യ  പതബകഷധബകണലാം.  വബഴബഞ്ഞെലാം  തുറമുഖ  പദതബയുമനായബ

ബനടപ്പെട്ടസ്റ്റ് അദേനാനബയുമനായുള കേരനാര റദ്ദേനാകനാനുലാം ആയതബകന്മേല് നഷ്ടപരബഹനാരലാം

ഇമൗടനാകനാനുലാം നടപടബ സശതീകേരബകണലാം. 

ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര:  അവബശശനാസ പകമയടത പബനനാങ്ങുന.  അഴബമതബയുലാം

ടകേനാളയുലാം  മുഖമുദയനാകബയ  സരകനാരനാണബതസ്റ്റ്.  സശരണ്ണകളകടത്തുലാം

അഴബമതബയുലാം  നടതബ  സശനലാം  നനാടബടനയുലാം  സമുദേനായടതയുലാം

അപമനാനബച  ഉന്നതവബദേദ്ധ്യനാഭദ്ധ്യനാസ  വകുപ്പുമനബയുടട  നബലപനാടസ്റ്റ്

അപലപനതീയമനാണസ്റ്റ്.  ടസക്രകട്ടറബയറബകനയുലാം  നബയമനബരമ്മേനാണസഭകയയുലാം

കനനാക്കുകുതബയനാകബടകനാണസ്റ്റ്  ബദേല്  ടസക്രകട്ടറബയറ്റുകേള്  രൂപതീകേരബചസ്റ്റ്

സരകനാരബടനകപ്പെനാലുലാം നബയനണവബകധയമനാക്കുന്ന ഉകദേദ്ധ്യനാഗസരുടട സമതീപനലാം

അവസനാനബപ്പെബകണലാം. 

ശതീ  .    ചേബറയലാം  കഗനാപകുമനാര:  അവബശശനാസ  പകമയടത  എതബരക്കുന.

ടകേനാവബഡസ്റ്റ്-19  കരനാഗവദ്ധ്യനാപന  സമയത്തുലാം  ഓണകനാലത്തുലാം  എലനാവരക്കുലാം

സമൗജനദ്ധ്യ  ഭക്ഷദ്ധ്യധനാനദ്ധ്യകേബറസ്റ്റ്  വബതരണലാം  ടചേയ്തതുലാം  ഇ-ടടണര  സലാംവബധനാനലാം

ഏരടപ്പെടുതബയതുലാം  കദേശതീയ  ഭക്ഷദ്ധ്യ  ഭദതനാ  നബയമലാം  നടപ്പെനാകബ  വനാതബല്പ്പെടബ

വബതരണവലാം ഇ-കപനാസസ്റ്റ് സലാംവബധനാനവലാം ഏരടപ്പെടുതബയതുലാം സബവബല് സപപ്ലൈസസ്റ്റ്
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കകേനാരപ്പെകറഷനബല്  പുതബയ  തസബകേകേള്  സൃഷ്ടബചതുലാം  അഭബനനനനാരഹമനാണസ്റ്റ്.

ടപനാതുവബദേദ്ധ്യനാലയങ്ങളബല് വബദേദ്ധ്യനാരതബകേളുടട എണ്ണലാം വരദബചതുലാം ക്ലനാസസ്റ്റ് മുറബകേള്

പഹടടകേസ്റ്റ്  ആകബയതുലാം  സ്കൂളുകേള്കസ്റ്റ്  ധനസഹനായലാം  നല്കേബയതുലാം  മറസ്റ്റ്

സലാംസനാനങ്ങള്കസ്റ്റ്  മനാതൃകേയനാണസ്റ്റ്.  നനാലസ്റ്റ്  വരഷതബനുളബല്  1.42  ലക്ഷലാം

കുടുലാംബങ്ങള്കസ്റ്റ്  പട്ടയലാം  നല്കേബയതുലാം  കേനാരഷബകേകമഖല  സശയലാംപരദ്ധ്യനാപ്തത

പകേവരബചതുലാം  ടപനാതുമരനാമതസ്റ്റ്  കമഖലയബല്  കറനാഡുകേളുലാം  പനാലങ്ങളുലാം

നബരമ്മേബചതുലാം  ടകേനാവബഡസ്റ്റ്  19-ഉമനായബ  ബനടപ്പെട്ടസ്റ്റ്  നടതബയ  പതബകരനാധ

പവരതനങ്ങളുലാം  പശലാംസനതീയമനാണസ്റ്റ്.  പതബപക്ഷതബടന്റെ  ആകരനാപണങ്ങള്

വസ്തുതനാവബരുദമനാണസ്റ്റ്.  

ശതീ  .    ഷനാഫബ  പറമ്പെബല്:  അവബശശനാസ പകമയടത പബനനാങ്ങുന.  കകേന്ദ്ര

ഏജനസബ അകനശഷബക്കുന്ന കകേസബടന്റെ ഉറവബടമനായബ  മുഖദ്ധ്യമനബയുടട ഓഫതീസസ്റ്റ്

മനാറബയബരബക്കുന.  ടചേറപ്പെകനാരുടട  ടതനാഴബല്  സശപ്നങ്ങള്  ഇലനാതനാകബ

പബനവനാതബല്  നബയമനങ്ങള്  നടത്തുന്നതസ്റ്റ്  അപമനാനകേരമനാണസ്റ്റ്.

കേണ്സള്ട്ടനസബകേള്  അഴബമതബ  നടതനാനുള  കുറക്കുവഴബകേളനാകബ  സരകനാര

മനാറബയബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  ക്രബമബനലുകേള് ഇവബടട രക്ഷടപ്പെടുകേയനാണസ്റ്റ്.  വനാളയനാറബടല

രണസ്റ്റ്  ടപണ്കുട്ടബകേളുടട  മരണതബനുതരവനാദേബകേളനായവടര  ഇതുവടര
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ശബക്ഷബകനാന കേഴബയനാതതസ്റ്റ് ഈ സരകനാരബടന്റെ പബടബപ്പുകകേടനാണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    എലാം  .    സശരനാജസ്റ്റ്:  അവബശശനാസ  പകമയടത  എതബരക്കുന.

കകേരളതബല്  ഇടതുവബരുദ  ദുഷ്ട  സഖദ്ധ്യലാം  പവരതബചടകേനാണബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.

നബപ,  ഓഖബ,  പളയലാം,  ടകേനാവബഡസ്റ്റ്-19  എന്നബവ  നനാടബടന  കവട്ടയനാടബയകപ്പെനാള്

പതബകരനാധതബടന്റെ  ശലാംഖല  പടുത്തുയരതബ  കകേരളടത  മുകമ്പെനാട്ടു  നയബച

കേരുതനനായ  മുഖദ്ധ്യമനബടയ  ദുരനാകരനാപണങ്ങള്  ടകേനാണസ്റ്റ്  പതബപക്ഷലാം

കവട്ടയനാടുകേയനാണസ്റ്റ്.  പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.  വഴബ നബരവധബ  നബയമനങ്ങള് നടതബയതുലാം

ടപനാതുവബദേദ്ധ്യനാലയങ്ങള് പഹടടകേസ്റ്റ് ആകബയതുലാം ഭൂരഹബതരകസ്റ്റ് വതീടസ്റ്റ് നല്കേബയതുലാം

തരബശു  നബലങ്ങള്  കൃഷബകയനാഗദ്ധ്യമനാകബയതുലാം  ഈ  സരകനാരബടന്റെ  എടുത്തു

പറയനാവന്ന കനട്ടങ്ങളനാണസ്റ്റ്.  കേളകടത്തുമനായബ ബനടപ്പെട്ടസ്റ്റ്   മുന യു.ഡബ.എഫസ്റ്റ്.

സരകനാരുകേളുടട  കേനാലതസ്റ്റ്  നടന്ന  ദുരൂഹമനായ  ഇടടപടലുകേള്  ചേരച

ടചേയ്യടപ്പെകടണതനാണസ്റ്റ്.  സശരണ്ണകളകടത്തുകകേസബല്  ഏതകനശഷണകതയുലാം

സശനാഗതലാം ടചേയ്യുന്ന നബലപനാടനാണസ്റ്റ് സരകനാര സശതീകേരബചതസ്റ്റ്.  പലഫസ്റ്റ് പദതബടയ

തകേരകനാനനാണസ്റ്റ് പതബപക്ഷലാം ശമബക്കുന്നതസ്റ്റ്. ജനകക്ഷമ പദതബകേള് നടപ്പെനാക്കുന്ന

സരകനാരബടന്റെ  ജനപബന്തുണയബല്  വബറളബപൂണനാണസ്റ്റ്  പതബപക്ഷലാം  അവബശശനാസ

പകമയവമനായബ രലാംഗതബറങ്ങബയതസ്റ്റ്.
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കഡനാ  .   എലാം  .   ടകേ  .   മുനതീര: അവബശശനാസ പകമയടത പബനനാങ്ങുന.  ടടലഫസ്റ്റ്

പദതബ,  ടകേനാവബഡസ്റ്റ്-19  എന്നബവയുടട മറവബല് വന അഴബമതബയനാണസ്റ്റ് സരകനാര

നടത്തുന്നതസ്റ്റ്.  സബലാംഗ്ലര,  ടകേ-കഫനാണ്,  ഇ-ടമനാബബലബറബ  എന്നതീ  പദതബകേളുടട

കേണ്സള്ട്ടനസബയനായബ  പബ.ഡബത്യു.സബ.-ടയ  ടതരടഞ്ഞെടുതതുലാം  പധനാനടപ്പെട്ട

ഫയലുകേളബല്  അനബമ  തതീരുമനാനടമടുകനാന  ടഎ.ടബ.  ടസക്രട്ടറബടയ

ചുമതലടപ്പെടുതബയതുലാം ശരബയനായ നടപടബയല. 

ശതീ  .    ടജയബലാംസസ്റ്റ്  മനാതത്യു:  അവബശശനാസ  പകമയടത  എതബരക്കുന.

സശരണ്ണകളകടത്തുമനായബ  ബനടപ്പെട്ട  കകേസകനശഷണ  ഏജനസബകേള്

നല്കേബയ  റബകപ്പെനാരട്ടുകേളബടലനാനലാംതടന്ന  സരകനാരബടനതബരനായ  ഒരു

പരനാമരശവമബല.  അഴബമതബകനാടര  സലാംരക്ഷബക്കുന്ന  ഗവണ്ടമന്റെല  ഇതസ്റ്റ്.

അനനാവശദ്ധ്യമനായബ  ഗവണ്ടമന്റെബടനതബടര  വദ്ധ്യക്തബഹതദ്ധ്യ  നടത്തുന്ന  പതബപക്ഷ

നബലപനാടസ്റ്റ്  അവസനാനബപ്പെബകണലാം.  ഇടതുപക്ഷ  മുന്നണബടയ  തകേരകനാനുള

പതബപക്ഷശമലാം  ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-ടന്റെയുലാം  ബബ.ടജ.പബ.-യുകടയുലാം

വളരചയബടയനാക്കുടമന്ന  കേനാരദ്ധ്യതബല്  തരകമബല.  പറവൂര  മണ്ഡലതബല്

പുനരജ്ജനബ  പദതബകനായബ  ബരമ്മേബലാംഗ്ഹനാമബല്  കപനായബ  നടതബയ

അഭദ്ധ്യരതനയുടട സബ.ഡബ.  ആണസ്റ്റ് ഞനാന കമശപ്പുറതസ്റ്റ് വയനാന ഉകദ്ദേശബക്കുന്നതസ്റ്റ്.



50

ഇതസ്റ്റ് FERA-യുടടയുലാം FEMA-യുടടയുലാം അനുമതബ വനാങ്ങബയനാകണനാ ടചേയ്തടതനലാം

ഒറ  കടമബല്  81  തവണ  വബകദേശയനാത്ര  നടതബയതസ്റ്റ്  എനബനനാടണനലാം

വദ്ധ്യക്തമനാകണലാം.

XII വദ്ധ്യക്തബപരമനായ വബശദേതീകേരണലാം

ശതീ  .   വബ  .   ഡബ  .   സതതീശന  ,   എലാം  .  എല്  .  എ  .  യ്ടകതബരനായ ആകരനാപണലാം

ശതീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതതീശന:  പുനരജ്ജനബ  പദതബക്കുകവണബ

വബകദേശരനാജദ്ധ്യങ്ങളബല്നബന്നസ്റ്റ്  തുകേ  പബരബക്കുകേകയനാ  വതീടസ്റ്റ്  നബരമ്മേബക്കുകേകയനാ

ടചേയ്തബട്ടബല.  നബരമ്മേനാണതബലബരബക്കുന്ന  200  വതീടുകേളബല്  35  എണ്ണതബനസ്റ്റ്

സഹനായലാം നല്കേബയതസ്റ്റ്  പവനാസബ മലയനാളബ  വദ്ധ്യവസനായബകേളനാണസ്റ്റ്.  81  പനാവശദ്ധ്യലാം

ഞനാന വബകദേശയനാത്ര നടതബടയന്ന ശതീ.  ടജയബലാംസസ്റ്റ് മനാതത്യു,  എലാം.എല്.എ.യുടട

ആകരനാപണലാം അടബസനാനരഹബതമനാണസ്റ്റ്.  

അവബശശനാസ പകമയ ചേരച (തുടരച)

പതബപക്ഷകനതനാവസ്റ്റ് (ശതീ  .   രകമശസ്റ്റ് ടചേന്നബതല): അവബശശനാസ പകമയടത

പബനനാങ്ങുന.  നനാലരവരഷടത  ഇടതുമുന്നണബ  ഭരണടത  ശരബയനായ

അരതതബല്  വബലയബരുതനാനുലാം  പരബകശനാധബകനാനുലാം  കേഴബഞ്ഞുടവന്നതസ്റ്റ്

അഭബമനാനനാരഹമനാണസ്റ്റ്.  ജനങ്ങളുടട  വബശശനാസലാം  തകേരത,  അഴബമതബകനാടര
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സലാംരക്ഷബക്കുന്ന, കൂട്ടുതരവനാദേബതശലാം നഷ്ടടപ്പെട്ട ഒരു ഗവണ്ടമന്റെനാണബതസ്റ്റ്. സബലാംഗ്ളര

കേരനാര,  മനാരക്കുദേനാനലാം,  ഇ-ടമനാബബലബറബ  പദതബ,  പമ്പെയബടല  മണല്കടതസ്റ്റ്

തുടങ്ങബയവ  സലാംബനബചസ്റ്റ്  പതബപക്ഷലാം  ഉന്നയബച  ആകരനാപണങ്ങള്

ശരബയനാടണന്നസ്റ്റ്  ടതളബഞ്ഞെബട്ടുണസ്റ്റ്.  കഗ്ലനാബല്  ടടണര  ഉള്ടപ്പെടടയുള

നടപടബക്രമങ്ങള് പനാലബകനാടതയുലാം സരകനാര ഏജനസബകേടള ഒഴബവനാകബയുമനാണസ്റ്റ്

സശകേനാരദ്ധ്യ  ഏജനസബകേടള  കേണ്സള്ട്ടന്റുമനാരനായബ  നബയമബചബട്ടുളതസ്റ്റ്.

നനാഷണല് പഹകവയബല് കസറസ്റ്റ് പഹകവകയനാടസ്റ്റ്  കചേരനള  14  സലങ്ങളബല്

വഴബകയനാര  വബശമകകേന്ദ്രങ്ങള്  നബരമ്മേബക്കുന്നതബടന്റെ  ഭനാഗമനായബ  ടപനാതുസശതസ്റ്റ്

സശകേനാരദ്ധ്യ  കുതകേകേള്കസ്റ്റ്  നല്കുന്നതബനസ്റ്റ്  ടപനാതുമരനാമതസ്റ്റ്  വകുപ്പെസ്റ്റ്

ഉതരവബറകബയ  നടപടബ  ഗമൗരവതരമനാണസ്റ്റ്.  കകേരളതബടന്റെ  മുഖദ്ധ്യമനബ

അഴബമതബകസ്റ്റ്  കനതൃതശലാം  ടകേനാടുക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  സശരണ്ണകളകടതസ്റ്റ്

സലാംസനാനതബനസ്റ്റ് ഏറവലാം വലബയ അപമനാനമനാണസ്റ്റ്.  പലഫസ്റ്റ് മബഷന പദതബകസ്റ്റ്

പണലാം  കേബട്ടബയതസ്റ്റ്  സലാംബനബച  ദുരൂഹതകേള്  വരദബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  ടകേനാവബഡസ്റ്റ്

പതബകരനാധതബല്  ഗവണ്ടമന്റെസ്റ്റ്  വന  പരനാജയമനാണസ്റ്റ്.  കേരനാര  നബയമനങ്ങള്

നടത്തുന്ന ഒരു സനാപനമനായബ കേബഫ്ബബ മനാറബയബരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  അഴബമതബകേള്

പുറത്തുടകേനാണവരുന്ന  മനാധദ്ധ്യമങ്ങടള  കുറടപ്പെടുത്തുന്ന  നബലപനാടനാണസ്റ്റ്  സരകനാര
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സശതീകേരബക്കുന്നതസ്റ്റ്.  സലാംസനാനടത ജനങ്ങടള വഞബച,  ജനങ്ങളുടട വബശശനാസലാം

തകേരത സരകനാരബനസ്റ്റ് അധബകേനാരതബലബരബകനാന അരഹതയബല.      

റവനമ്യൂവലാം  ഭവനനബരമ്മേനാണവലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന):

സരകനാരബടന  അപകേതീരതബടപ്പെടുതനാനനാണസ്റ്റ്  പതബപക്ഷലാം  ശമബക്കുന്നതസ്റ്റ്.

സശരണ്ണകളളകടത്തുകകേസ്സുമനായബ ബനടപ്പെട്ട എന.ടഎ.എ.-യുടട അകനശഷണലാം

പൂരതബയനാകേനാത  സനരഭതബല്  മുഖദ്ധ്യമനബയുടട  ഓഫതീസബനുകനടര

ആകരനാപണലാം  ഉന്നയബക്കുന്നതസ്റ്റ്  ജനങ്ങള്കബടയബല്  ടതറബദനാരണ

പരതനാനനാണസ്റ്റ്.  പനാഥമബകേനാകനശഷണതബല്തടന്ന  കുറകനാരനനാടണന്നസ്റ്റ്

കേടണതബയ  മുഖദ്ധ്യമനബയുടട  പബനസബപ്പെല്  ടസക്രട്ടറബ  ആയബരുന്ന

ശതീ.  എലാം.  ശബവശങ്കറബടന  തല്സനാനത്തുനബനലാം  നതീകലാം  ടചേയ്തതസ്റ്റ്

മനാതൃകേനാപരണസ്റ്റ്.  പകേടനപത്രബകേയബടല വനാഗനാനങ്ങടളലനാലാം നടപ്പെബലനാകനാന ഈ

സരകനാരബനസ്റ്റ് കേഴബഞ്ഞെബട്ടുണസ്റ്റ്.  ആകരനാഗദ്ധ്യ-വബദേദ്ധ്യനാഭദ്ധ്യനാസ രലാംഗങ്ങളബലുലാം കേനാരഷബകേ-

ടപനാതുമരനാമതസ്റ്റ്  കമഖലകേളബലുലാം  ശകദയമനായ  കനട്ടങ്ങള്  ടടകേവരബകനാന

കേഴബഞ്ഞെതസ്റ്റ്  ഗവണ്ടമന്റെബടന്റെ  ഇച്ഛേനാശക്തബ  വദ്ധ്യക്തമനാക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്.  ടകേനാവബഡസ്റ്റ്

പതബകരനാധ  പവരതനങ്ങളബല്  കലനാകേപശലാംസ  പബടബചപറനാന  കേഴബഞ്ഞെബട്ടുണസ്റ്റ്.

നനാലരവരഷകനാലതബനബടയബല്  കലനാഡ്ടഷഡബലാംഗുലാം  പവരകട്ടുലാം
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ഏരടപ്പെടുതനാടത  മുകന്നനാട്ടുകപനാകേനാനനായതസ്റ്റ്  ടടവദേത്യുതബ  വകുപ്പെബടന്റെ

പവരതനമബകേവമൂലമനാണസ്റ്റ്.  ഭക്ഷദ്ധ്യ  സുരക്ഷനാ  നബയമലാം  നടപ്പെബലനാകബയതുലാം

അരഹരനായ എലനാവരക്കുലാം സനാമൂഹദ്ധ്യസുരക്ഷനാ ടപനഷന നല്കേനാന കേഴബഞ്ഞെതുലാം

കലനാക്ഡമൗണ്  കേനാലതസ്റ്റ്  എലനാ  ജനവബഭനാഗങ്ങള്ക്കുലാം  സമൗജനദ്ധ്യമനായബ

ഭക്ഷദ്ധ്യധനാനദ്ധ്യങ്ങള്  എതബചടകേനാടുതതുലാം  പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.  വഴബ  ഒരു

ലക്ഷതബലധബകേലാംകപരകസ്റ്റ്  അടടഡശസസ്റ്റ്  ടമകമ്മേനാ  നല്കേനാന  കേഴബഞ്ഞെതുലാം

ഭവനരഹബതരകസ്റ്റ്  ടടലഫസ്റ്റ്  പദതബയബല്  ഉള്ടപ്പെടുതബ  വതീടസ്റ്റ്  നബരമ്മേബചസ്റ്റ്

നല്കേബയതുലാം  സരകനാരബടന്റെ  കനട്ടങ്ങളനാണസ്റ്റ്.  ജനകക്ഷമകേരമനായ

പവരതനങ്ങളുമനായബ  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്ന  ഗവണ്ടമന്റെബടനതബടര  പതബപക്ഷലാം

ഉന്നയബചബട്ടുള  ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  ആകരനാപണങ്ങളുലാം  അടബസനാനരഹബതവലാം

വനാസവവബരുദവമനാണസ്റ്റ്. 

ആകരനാഗദ്ധ്യവലാം  സനാമൂഹദ്ധ്യനതീതബയുലാം  വനബത-ശബശുവബകേസനവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശതീമതബ  ടകേ  .    ടകേ  .    ടടശലജ  ടതീചര):  കകേരള  ടമഡബകല്  സരവ്വതീസസസ്റ്റ്

കകേനാരപ്പെകറഷന  മുകഖന  നബയമപരമനായ  നടപടബക്രമങ്ങള്  പനാലബചടകേനാണനാണസ്റ്റ്

ആകരനാഗദ്ധ്യ വകുപ്പെബല് പരകചസസ്റ്റ് നടതബയബരബക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ടകേനാവബഡസ്റ്റ്-19  റബകപ്പെനാരട്ടസ്റ്റ്

ടചേയ്തകപ്പെനാള്തടന്ന  യുദകേനാലനാടബസനാനതബല്  വദ്ധ്യക്തബസുരക്ഷനാ
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ഉപകേരണങ്ങളുലാം  ലകബനാറട്ടറബ  ഉപകേരണങ്ങളുടമലനാലാം  കശഖരബകനാന  സനാധബച.

അടബയനര  സനാഹചേരദ്ധ്യതബല്  പകതദ്ധ്യകേ  ഉതരവബലൂടട  കസനാര  പരകചസസ്റ്റ്

നബയമനാവലബയബല്  ഇളവകേള്  വരുതബടകനാണസ്റ്റ്  ആവശദ്ധ്യമനായ  മുഴുവന

ഉപകേരണങ്ങളുടടയുലാം  സലാംഭരണ  പക്രബയ  പൂരതബയനാകനാനനാണസ്റ്റ്  ശമബചതസ്റ്റ്.

പബ.പബ.ഇ. കേബറ്റുകേളുലാം മനാസ്കുകേളുലാം മറ്റുലാം കകേന്ദ്ര ഏജനസബകേളനായ DRDO,  SITRA

(South  India  Textile  Research  Association)   തുടങ്ങബയ സനാപനങ്ങളുടട

സരട്ടബഫബകകറനാടുകൂടബ  ഗുണനബലവനാരലാം  ഉറപ്പുവരുതബടകനാണനാണസ്റ്റ്  പരകചസസ്റ്റ്

ടചേയ്തബരബക്കുന്നതസ്റ്റ്.  പബ.പബ.ഇ.  കേബറ്റുകേള്കസ്റ്റ്  157  കകേനാടബ  രൂപയുലാം  ടടസബലാംഗസ്റ്റ്

കേബറ്റുകേള്കനായബ  220  കകേനാടബയബകലടറ  രൂപയുലാം  ടചേലവനായബട്ടുണസ്റ്റ്.

ഇതുസലാംബനബചള  കേണക്കുകേള്  ഓഡബറബനസ്റ്റ്  വബകധയമനാകനാനതകവബധലാം

സൂക്ഷബചബട്ടുണസ്റ്റ്.  ടസപ്റലാംബര  മനാസതബല്  ടകേനാവബഡസ്റ്റ്  കകേസുകേളുടട  എണ്ണലാം

വരദബകനാനുള  സനാധദ്ധ്യത  മുന്നബല്കണടകേനാണള  പവരതനങ്ങളനാണസ്റ്റ്

ഇകപ്പെനാള് നടത്തുന്നതസ്റ്റ്. എന.എചസ്റ്റ്.എലാം. മുകഖന  കകേനാണ്ടനാകസ്റ്റ് കബസബടലടുക്കുന്ന

ജതീവനകനാരുടട ശമ്പെളലാം വരദബപ്പെബചസ്റ്റ് ഉതരവനായബട്ടുണസ്റ്റ്.  

ടപനാതുമരനാമത്തുലാം  രജബകസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശതീ  .    ജബ  .    സുധനാകേരന):

നനാഷണല്  പഹകവയബല്നബന്നസ്റ്റ്  മനാറബ  ഉപകയനാഗശൂനദ്ധ്യമനായ  സലങ്ങള്
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കേടണതബ കവ  പസഡസ്റ്റ്  അമബനബറതീസസ്റ്റ്  നബരമ്മേബക്കുന്നതബനനാണസ്റ്റ്  ശമബക്കുന്നതസ്റ്റ്.

അതരതബലുള  പതസ്റ്റ്  സലങ്ങളബല്  ഏടഴണ്ണലാം  എലാം.സബ.  കറനാഡബല്

ടകേ.എസസ്റ്റ്.ടബ.പബ.യുടടയുലാം  മൂടന്നണ്ണലാം  പബ.ഡബത്യു.ഡബ.യുടടയുലാം

നബയനണതബലനാണസ്റ്റ്.  ഇതുസലാംബനബച  ഫയല്  ധനകേനാരദ്ധ്യ  വകുപ്പെസ്റ്റ്

അലാംഗതീകേരബചബട്ടുണസ്റ്റ്. പബ.ഡബത്യു.ഡബ. ടടണര ടചേയ്തസ്റ്റ് വരകസ്റ്റ് സശകേനാരദ്ധ്യ കേമ്പെനബടയ

ഏല്പ്പെബക്കുന്നതസ്റ്റ് സശനാഭനാവബകേ നടപടബയനാണസ്റ്റ്. എന.എചസ്റ്റ്.എ.ടഎ. ഇറകബയബട്ടുള

പബലനാ  അനുസരബചസ്റ്റ്  ടടണര  ടചേയ്യുന്നതബല്  അഴബമതബയബല.

നടപടബക്രമങ്ങള്  പനാലബചസ്റ്റ്  ടചേയ്ത  കേനാരദ്ധ്യതബല്  അഴബമതബയനാകരനാപണലാം

ഉന്നയബക്കുന്നതസ്റ്റ് ശരബയല. 

മുഖദ്ധ്യമനബ  (ശതീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  പതബകൂല  സനാഹചേരദ്ധ്യങ്ങളബലുലാം

വബകേസന  കക്ഷമ  പദതബകേളുമനായബ  മുകന്നനാട്ടുകപനാകേനാന  സരകനാരബനസ്റ്റ്

കേഴബഞ്ഞെബട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരളലാം  കനരബടുന്ന  സമകേനാലബകേ  പശങ്ങടളക്കുറബചസ്റ്റ്

എല്.ഡബ.എഫസ്റ്റ്.നുള  വദ്ധ്യക്തമനായ കേനാഴ്ചപ്പെനാടബടന്റെ അലാംഗതീകേനാരലാം കൂടബയനായബരുന

കേഴബഞ്ഞെ  ടതരടഞ്ഞെടുപ്പെബടല  ജനവബധബ.  വളടര  തനാഴ്ന്ന  പതബശതീരഷ

വരുമനാനമുളകപ്പെനാഴുലാം  വബദേദ്ധ്യനാഭദ്ധ്യനാസ/ആകരനാഗദ്ധ്യകമഖലയബലുലാം  ജതീവബത

ഗുണനബലവനാരതബലുലാം  ഉയരന്ന  മനാനവകശഷബ വബകേസന സൂചേബകേ സലാംസനാനലാം
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പകേവരബചബട്ടുണസ്റ്റ്.  ആരദലാം,  പലഫസ്റ്റ്,  ടപനാതുവബദേദ്ധ്യനാഭദ്ധ്യനാസ സലാംരക്ഷണ യജലാം,

ഹരബത  കകേരളലാം  എന്നതീ  പദതബകേള്  മബഷന  കമനാഡലബല്  ആവബഷ്കരബക്കുകേയുലാം

വബദേദ്ധ്യനാലയങ്ങളുടട  ടകേട്ടബട  നബരമ്മേനാണതബനുലാം  ഭമൗതബകേ  സമൗകേരദ്ധ്യ

വബകേസനതബനുമനായബ  2336  കകേനാടബ  രൂപ  കേബഫ്ബബ  വഴബ  അനുവദേബക്കുകേയുലാം

ടചേയ.  ആരദലാം  പദതബ പകേനാരലാം  ഒട്ടനവധബ  പനാഥമബകേ ആകരനാഗദ്ധ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങള്

കുടുലാംബനാകരനാഗദ്ധ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളനാകബ  ഉയരത്തുകേയുലാം  തനാലൂകനാശുപത്രബകേളുടടയുലാം

ജബലനാ  ആശുപത്രബകേളുടടയുലാം  പവരതനലാം  ടമചടപ്പെടുത്തുകേയുലാം  ടചേയ.

ടമഡബകല്  കകേനാകളജുകേളബല്  ആധുനബകേ  ചേബകേബതനാ  സലാംവബധനാനങ്ങള്

ഉറപ്പുവരുതനാനുലാം  അതുവഴബ  ടകേനാവബഡസ്റ്റ്  19-ടന  ആദേദ്ധ്യഘട്ടതബല്  ഒരു

പരബധബവടര  നബയനബകനാനുലാം  സനാധബച.  ടടലഫസ്റ്റ്  മബഷന  പദതബ  പകേനാരലാം

രകണകേനാല് ലക്ഷകതനാളലാം  കുടുലാംബങ്ങള്കസ്റ്റ്  വതീടസ്റ്റ്  നബരമ്മേബച നല്കേബ.  മബഷടന്റെ

മൂന്നനാലാംഘട്ടതബല്  1,18,987  ഭൂരഹബത-ഭവനരഹബതരകനായബ  101  ഭവന

സമുചയങ്ങള് നബരമ്മേബകനാന ലക്ഷദ്ധ്യമബടുന.  വന ജനപബന്തുണകയനാടട മുകന്നറന്ന

ടബ പദതബയബലൂടട ഭവനരഹബതരനായ മുഴുവന ആളുകേള്ക്കുലാം വതീടസ്റ്റ്  എന്ന സശപ്നലാം

സനാക്ഷനാത്കേരബകനാന  കേഴബയുലാം.  ടടലഫസ്റ്റ്  മബഷടന്റെ  ആനുകൂലദ്ധ്യലാം  ലഭബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്

അകപക്ഷ  സമരപ്പെബകനാനുള  അവസനാന  തതീയതബ  ആഗസസ്റ്റ്  27  വടര
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ദേതീരഘബപ്പെബചബട്ടുണസ്റ്റ്.  ഹരബത  കകേരളലാം  മബഷനബലൂടട  ഒഴുക്കുനബലച ജലനാശയങ്ങള്

വതീടണടുക്കുകേയുലാം  കേബണറകേള്  റതീചേനാരജ്ജസ്റ്റ്  ടചേയ്യുകേയുലാം  കുളങ്ങളുടട

നബരമ്മേനാണലാം/നവതീകേരണലാം സനാധദ്ധ്യമനാക്കുകേയുലാം പുഴകേള് പുനരുജ്ജതീവബപ്പെബക്കുകേയുലാം

ടചേയ.  കേനാരഷബകേകമഖലയബല്  988  വനാരഡുകേടള  ഹരബത  വനാരഡുകേളനായബ

പഖദ്ധ്യനാപബകനാനുലാം  നബലവബല്  നടപ്പെബലനാകബവരുന്ന  പദതബകേള്ക്കുപുറടമ

3,41,038  വതീടുകേളബല്  പുതുതനായബ  കൃഷബ  ആരലാംഭബകനാനുലാം  സനാധബച.  കേബഫ്ബബ

പുന:സലാംഘടബപ്പെബചതബലൂടട  അടബസനാനസമൗകേരദ്ധ്യ  വബകേസനലാം  സനാധദ്ധ്യമനാകുന്ന

വബധതബല് വനകേബട പദതബകേള് നടപ്പെബലനാകനാനുലാം നനാളബതുവടര 730 വബകേസന

പദതബകേള്കസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേനാരലാം  നല്കേനാനുലാം  വബവബധ  പദതബകേള്കനായബ  5865

കകേനാടബ  79  ലക്ഷലാം  രൂപ  ടചേലവഴബകനാനുലാം  സനാധബചബട്ടുണസ്റ്റ്.  ടപനാതുമരനാമതസ്റ്റ്

വകുപ്പെബനുകേതീഴബല്  മലകയനാര-തതീരകദേശ  ടടഹകവ  പദതബകേളുള്ടപ്പെടട  14,500

കകേനാടബ രൂപയുടട വബവബധ പദതബകേള്കസ്റ്റ് അനുമതബ നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്. കുണന്നൂര-

ടടവറബല,  എടപ്പെനാള്  കമല്പ്പെനാല  പദതബകേള്  ഇമൗ  വരഷവലാം  എറണനാകുളലാം

ജനറല് ആശുപത്രബയുടടയുലാം ടകേനാചബ കേനാനസര ടസന്റെറബടന്റെയുലാം ഒന്നനാലാംഘട്ടവലാം

പുനലൂര  തനാലൂകസ്റ്റ്  ആശുപത്രബയുലാം  2020-21  സനാമ്പെതബകേ  വരഷവലാം

പൂരതതീകേരബക്കുലാം.  ടപനാതുവബദേദ്ധ്യനാഭദ്ധ്യനാസ  രലാംഗതസ്റ്റ്  785  കകേനാടബ  രൂപ  ടചേലവബല്
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നടപ്പെബലനാക്കുന്ന സനാരട്ടസ്റ്റ് ക്ലനാസസ്റ്റ് റലാം പദതബയുലാം 705 കകേനാടബ രൂപ ടചേലവഴബചസ്റ്റ് 141

വബദേദ്ധ്യനാലയങ്ങടള  മബകേവബടന്റെ  കകേന്ദ്രമനാക്കുന്നതബനുള  പദതബയുലാം  2020-21

വരഷലാം  പൂരതതീകേരബക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്.  ദേതീരഘവതീക്ഷണകതനാടുകൂടബ  ജനങ്ങളുടട

വബശശനാസലാം സലാംരക്ഷബക്കുന്ന പദതബപവരതനങ്ങളുമനായനാണസ്റ്റ് സരകനാര മുകന്നനാട്ടസ്റ്റ്

കപനാകുന്നതസ്റ്റ്.  യു.ഡബ.എഫസ്റ്റ്.  സരകനാര വരുതബവച സനാമ്പെതബകേ ബനാധദ്ധ്യതകേള്

ഏടറടുത്തുടകേനാണസ്റ്റ്  അധബകേനാരതബടലതബയ  ഈ  സരകനാരബനസ്റ്റ്  കനനാട്ടസ്റ്റ്

നബകരനാധനലാം,  ജബ.എസസ്റ്റ്.ടബ.  നടപ്പെനാകബയകശഷമുണനായ  നബകുതബ  നബരകബടല

കുറവസ്റ്റ്,   ഓഖബ  ദുരനലാം,  പളയലാം,   കേനാലവരഷടകടുതബ  തുടങ്ങബയ  പതബകൂല

സനാഹചേരദ്ധ്യങ്ങള്  കനരബകടണബ  വടന്നങ്കബലുലാം  ഫലപദേമനായ ഇടടപടലുകേള്

നടതബയതബടന്റെ  ഭനാഗമനായബ  തനതു  നബകുതബ  വരുമനാനലാം  നബലനബരതനാനുലാം

സനാമ്പെതബകേ  വളരചനാനബരകസ്റ്റ്  ഉയരതനാനുലാം  ഉല്പ്പെനാദേന  കമഖലയബല്  വന

കനട്ടമുണനാകനാനുലാം  സനാധബചബട്ടുണസ്റ്റ്. ടപനാതുജനങ്ങളുടട  പരനാതബകേള്

പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ  കേമ്പെമ്യൂട്ടരവല്കരണലാം  ഏരടപ്പെടുത്തുകേയുലാം  72

ശതമനാനകതനാളലാം പരനാതബകേള് തതീരപ്പെനാക്കുകേയുലാം ടചേയ്തബട്ടുണസ്റ്റ്.  ടപനാതുകമഖലടയ

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബടന്റെ  ഭനാഗമനായബ  പനാലകനാടസ്റ്റ്  ഇനസ്ട്രുടമകന്റെഷന  ലബമബറഡസ്റ്റ്,

കേനാസരകഗനാഡസ്റ്റ്  BHEL EML,  കകേനാട്ടയലാം ഹബന്ദുസനാന നമ്യൂസസ്റ്റ് പബന്റെസ്റ്റ്  ലബമബറഡസ്റ്റ്
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എന്നതീ  സനാപനങ്ങള്  ഏടറടുകനാന  നടപടബ  സശതീകേരബചവരബകേയനാണസ്റ്റ്.

കകേന്ദ്രനാനുമതബ  ലഭദ്ധ്യമനാകുന്നതബടല  കേനാലതനാമസലാം  പല  സനാപനങ്ങളുലാം

ഏടറടുക്കുന്നതബനസ്റ്റ് തടസമനാകുനണസ്റ്റ്. നബലവബല് സലാംസനാനടത ടപനാതുകമഖലനാ

സനാപനങ്ങടളലനാലാം  ലനാഭതബലനാണസ്റ്റ്  പവരതബക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഒരു ലക്ഷതബല്പ്പെരലാം

ഉകദേദ്ധ്യനാഗനാരതബകേള്കസ്റ്റ്  പബ.എസസ്റ്റ്.സബ.  മുകഖന  നബയമനലാം  നല്കേനാനുലാം

സനാമൂഹദ്ധ്യസുരക്ഷനാ ടപനഷന 1300 രൂപയനായബ ഉയരതബ വബതരണലാം ടചേയ്യനാനുലാം

കേഴബഞ്ഞെബട്ടുണസ്റ്റ്.  പട്ടബകേജനാതബ/പട്ടബകേവരഗ്ഗ  വബഭനാഗങ്ങളുടട  പദതബ  വബഹബതലാം

ജനസലാംഖദ്ധ്യനാനുപനാതടതകനാള്  വരദബപ്പെബചബട്ടുണസ്റ്റ്.  കേഴബഞ്ഞെ

നനാലുവരഷതബനുളബല്  പട്ടബകേജനാതബ  വബകേസന  വകുപ്പെസ്റ്റ്  17177  ഭൂരഹബത

കുടുലാംബങ്ങള്കസ്റ്റ്  സലലാം  വനാങ്ങനാനുള  സഹനായവലാം  ടബ  വബഭനാഗതബല്ടപ്പെട്ട

വബദേദ്ധ്യനാരതബകേളുടട  ഉന്നമനതബനനായബ  16122  പഠനമുറബകേള്  നബരമ്മേബകനാനുള

അനുമതബയുലാം  നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്.  എമരജനസബ  ആലാംബലനസസ്റ്റ്  സരവ്വതീസസ്റ്റ്,

ബബസബനസസ്റ്റ്  ടഫസബലബകറഷന  ടസന്റെര,  എന.ആര.ടഎ.  ഇനടവസ്റ്റുടമന്റെസ്റ്റ്

കേമ്പെനബ,  പവനാസബ ലതീഗല് അസബസനസസ്റ്റ് എന്നബങ്ങടന വദ്ധ്യതദ്ധ്യസ പദതബകേള്

പവനാസബ  കക്ഷമതബനനായബ  സലാംഘടബപ്പെബകനാന  സനാധബച.  വബകദേശത്തുവചസ്റ്റ്

മരണമടയുന്ന പവനാസബകേളുടട ഭമൗതബകേശരതീരലാം നനാട്ടബടലതബകനാനുളള പദതബകസ്റ്റ്
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തുടകലാം  കുറബച.  ഓഖബമൂലലാം  പതബസനബയബലനായ  മതദ്ധ്യടതനാഴബലനാളബ

കുടുലാംബങ്ങളുടട  സലാംരക്ഷണതബനസ്റ്റ്  പകതദ്ധ്യകേ  പനാകകജസ്റ്റ്  നടപ്പെബലനാക്കുകേയുലാം

മുട്ടതറയബല്  മതദ്ധ്യടതനാഴബലനാളബകേള്കനായബ  ഫ്ലൈനാറസ്റ്റ്  സമുചയലാം

പണബകേഴബപ്പെബക്കുകേയുലാം  ടചേയ.  പളയതബനുകശഷവലാം  ടനലല്പ്പെനാദേനതബല്

ടറകകനാരഡസ്റ്റ്  കനട്ടലാം  ടടകേവരബകനാനുലാം  പുതബയ  കേനാരഷബകേ  സലാംസനാരലാം

ടകേട്ടബപ്പെടുകനാനുലാം  പനാല്,  മുട്ട,  പചകറബ  എന്നബവയുടട  കേനാരദ്ധ്യതബല്

സശയലാംപരദ്ധ്യനാപ്തത ലക്ഷദ്ധ്യലാം വചടകേനാണളള നടപടബകേള്കസ്റ്റ് കനതൃതശലാം നല്കേനാനുലാം

സനാധബച.  'സുഭബക്ഷ  കകേരളലാം'  പദതബയബലൂടട  കേനാരഷബകേ  രലാംഗതസ്റ്റ്  ഒകട്ടടറ

മനാറങ്ങള്  പകേവരബകനാന  സനാധബക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്.  ഗ്രനാമതീണ  കറനാഡുകേളുടട

പുനരുദനാരണലാം, കേണ്ണൂര വബമനാനതനാവളലാം,  ടകേനാചബ ടമകടനാ വബകേസനലാം, ടകേനാചബ

വനാട്ടര  ടമകടനാ,  മലബനാര  ടൂറബസലാം,  പബല്ഗ്രബലാം  ടൂറബസലാം,  ടഹറബകറജസ്റ്റ്  മമ്യൂസബയലാം,

സനാലാംസനാരബകേ  നബലയങ്ങള്,  കസനാരട്സസ്റ്റ്  കസഡബയങ്ങള്  എന്നബവ

യനാഥനാരതദ്ധ്യമനാക്കുലാം.  ആയൂരകവ്വദേ  റബസരചസ്റ്റ്  ഇനസബറമ്യൂട്ടസ്റ്റ്,  പവകറനാളജബ

ഇനസബറമ്യൂട്ടസ്റ്റ്,  പലഫസ്റ്റ്  സയനസസ്റ്റ്  പനാരകസ്റ്റ്,  ഏവബകയഷന  പനാരകസ്റ്റ്,  ടസയബസസ്റ്റ്

പനാരകസ്റ്റ്,  ടപകടനാ  ടകേമബകല്സസ്റ്റ്  പനാരകസ്റ്റ്  എന്നബവ  യനാഥനാരതദ്ധ്യമനാകനാനുള

നടപടബ സശതീകേരബച.  നതീകലശശരലാം-പളബകര ടറയബല്കവ കമല്പ്പെനാലലാം,  കേഴക്കൂട്ടലാം
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പഫ്ലൈ  ഓവര  എന്നബവയുടട  പവൃതബ  പുകരനാഗമബക്കുന.  ടകേനാലലാം  പബപ്പെനാസസ്റ്റ്

പൂരതതീകേരബക്കുകേയുലാം  ആലപ്പുഴ  പബപ്പെനാസബടന്റെ  പവൃതബ

അനബമഘട്ടതബലുമനാണസ്റ്റ്.  കബനാഡബടമട്ടസ്റ്റ്  -  മൂന്നനാര  കദേശതീയപനാതയുടട  പവൃതബ

ഈ വരഷലാം പൂരതതീകേരബക്കുലാം.  മുടങ്ങബകബടന്ന പദതബകേള്കസ്റ്റ് ജതീവന നല് കേബയ

ഗവണ്ടമന്റെനാണബതസ്റ്റ്.  കദേശതീയ  ജലപനാത  പദതബ  2020-ല്

പൂരതതീകേരബക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്.  ടപനാതുകമഖലടയ  സലാംരക്ഷബചടകേനാണസ്റ്റ്  സശകേനാരദ്ധ്യ

നബകക്ഷപടത ആകേരഷബക്കുകേയനാണസ്റ്റ് ഗവണ്ടമന്റെബടന്റെ നയലാം.   കകേരള സൂക-

ടചേറകേബട-ഇടതരലാം  വദ്ധ്യവസനായ  സനാപനങ്ങള്  സുഗമമനാകല്  നബയമലാം

പനാവരതബകേമനാകനാന  സനാധബച.  അനനാവശദ്ധ്യ  വബവനാദേങ്ങളുയരതബ  നനാടബടന്റെ

നബകക്ഷപ  സമൗഹൃദേനാനരതീക്ഷലാം  തകേരക്കുന്ന  നടപടബ  ശരബയല.  കകേന്ദ്ര

സരകനാരബല്  സമ്മേരദ്ദേലാം  ടചേലുകതണതുള്ടപ്പെടട  പകേടനപത്രബകേയബല്

അവകശഷബക്കുന്ന  വനാഗനാനങ്ങള്  സരകനാരബടന്റെ  കേനാലനാവധബക്കുളബല്

പൂരതതീകേരബകനാനനാണസ്റ്റ്  ശമബക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഭരണഘടനനാ  സനാപനങ്ങടള

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം  ജുഡതീഷദ്ധ്യറബടയ  ശക്തബടപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  ഉതകുന്ന

നടപടബകേളനാണസ്റ്റ്  സരകനാര  സശതീകേരബക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഉയരന്ന  തനാങ്ങുവബലനല്കേബ

കേനാരഷബകേവബളകേള്  സലാംഭരബക്കുന്നതബനുലാം  റബകനാരഡസ്റ്റ്  പട്ടയവബതരണലാം
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നടത്തുന്നതബനുലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സനാപനങ്ങളുടട  പ്ലൈനാന  ഫണസ്റ്റ്  വബനബകയനാഗലാം

വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സശതീകേരബചബട്ടുണസ്റ്റ്.  ടതനാഴബലബലനായ

പരബഹരബക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  ടഎ.ടബ.  വബകേസനലാം  ശക്തബടപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  വനകേബട

കേമ്പെനബകേടള  കകേരളതബകലയസ്റ്റ്  ആകേരഷബക്കുന്നതബനുലാം  കേഴബഞ്ഞെബട്ടുണസ്റ്റ്.

ടകേ-കഫനാണ്  പദതബ  യനാഥനാരതദ്ധ്യമനാകുന്നകതനാടട  സനാധനാരണകനാരകസ്റ്റ്

സമൗജനദ്ധ്യമനായബ  ഇന്റെരടനറസ്റ്റ്  ലഭദ്ധ്യമനാക്കുന്നതബനുലാം  സരകനാര  കസവനങ്ങള്

കേനാരദ്ധ്യക്ഷമമനാക്കുന്നതബനുലാം  വബവബധ  കമഖലകേളുടട  വബകേസനതബനുലാം  വഴബ

ടതളബക്കുലാം.  ടചേറകേബട  കകേബബള്  ടബ.വബ  സലാംരലാംഭകേടര  സഹനായബക്കുന്ന

നബലയബലനാണസ്റ്റ്  ടബ  പദതബ  വബഭനാവന  ടചേയ്തബട്ടുളതസ്റ്റ്.  സമസ  കമഖലകേളബലുലാം

വബകേസനലാം  മുന്നബല്  കേണടകേനാണസ്റ്റ്  ഇമൗ  വരഷലാം  പനണബന  പരബപനാടബകേള്കസ്റ്റ്

സരകനാര തുടകലാം കുറബചബട്ടുണസ്റ്റ്.  ജബലനാ-തനാലൂകസ്റ്റ് തലതബല് ജബലനാ കേളകരമനാര

മുകഖന  പരനാതബ  പരബഹനാര  അദേനാലത്തുകേള്  നടതനാന  പരബപനാടബയുണസ്റ്റ്.  14

ജബലകേളബലനായബ  ഇതുവടര  നടതബയ  66  ഇ-അദേനാലത്തുകേളബലൂടട  3426

പരനാതബകേള്  ലഭദ്ധ്യമനാകുകേയുലാം  1885  എണ്ണതബനസ്റ്റ്  തതീരപ്പെസ്റ്റ്  കേല്പ്പെബക്കുകേയുലാം

ടചേയ്തബട്ടുണസ്റ്റ്.  യുവനാകളബല് ലതീഡരഷബപ്പെസ്റ്റ് കേശനാളബറബ കനടനാന കവണബ യൂതസ്റ്റ് ലതീഗസ്റ്റ്

അകനാദേമബ  രൂപതീകേരബക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്.  ടപനാതുജലനാശയങ്ങളബടല  മതദ്ധ്യ
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വളരതലബടന  കപനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്.  സുഭബക്ഷ  കകേരളലാം

പദതബയബലുള്ടപ്പെടുതബ  ഓകരനാ  വതീട്ടബലുലാം  രണസ്റ്റ്  പശുവബടന  വളരത്തുന്നതബനസ്റ്റ്

വനായ്പ നല്കുന്നതബനുലാം ഓകരനാ പഞനായതബലുലാം ഒരു മബനബ പശുവളരതല് കകേന്ദ്രലാം

സനാപബക്കുന്നതബനുലാം  നടപടബ  സശതീകേരബക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്.  സരകനാര  രൂപതീകേരബച

സനാമൂഹദ്ധ്യസന്നദകസനയബല്  അലാംഗങ്ങളനായ 3,57,501 കപരകസ്റ്റ് ദുരനനബവനാരണ

പവരതനങ്ങളടകമുള  കമഖലകേളബല്  ഓണ്ടടലന  പരബശതീലനലാം

നടതബവരബകേയനാണസ്റ്റ്.  ടപനാതുജനനാകരനാഗദ്ധ്യ  കമഖലടയ

ശക്തബടപ്പെടുത്തുന്നകതനാടടനാപ്പെലാം  വബകകേന്ദ്രതീകൃത  ജനനാധബപതദ്ധ്യ  പക്രബയയബലൂടട

ജനപങ്കനാളബതലാം  ഉറപ്പുവരുതബടകനാണള  പവരതനമനാണസ്റ്റ്  കകേരളലാം

നടതബവരുന്നതസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്രസരകനാരബടന്റെ  മനാരഗ്ഗനബരകദ്ദേശങ്ങകളനാടസ്റ്റ്  സലാംസനാന

സരകനാര പൂരണ്ണമനായുലാം സഹകേരബക്കുനണസ്റ്റ്.   ടകേനാവബഡസ്റ്റ് 19-ടന്റെ പതദ്ധ്യനാഘനാതലാം

കേനാരണലാം  സമ്പെദ്ഘടനയബലുലാം  നബകുതബ  വരുമനാനതബലുമുണനായ  ഇടബവസ്റ്റ്

പരബഗണബചസ്റ്റ് സലാംസനാനങ്ങളുടട വനായ്പനാപരബധബ ആഭദ്ധ്യനര വരുമനാനതബടന്റെ മൂന്നസ്റ്റ്

ശതമനാനതബല്നബന്നസ്റ്റ്  അഞസ്റ്റ്  ശതമനാനമനായബ  ഉയരതണടമനലാം  പതബകരനാധ

പവരതനങ്ങള്കനായബ  അധബകേ  ഗ്രനാന്റെസ്റ്റ്  നല്കുന്ന  കേനാരദ്ധ്യലാം  15-ാം  ധനകേനാരദ്ധ്യ

കേമ്മേതീഷടന്റെ  പരബഗണനനാ  വബഷയങ്ങളബല്  ഉള്ടപ്പെടുതണടമനലാം  കകേരളലാം
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ആവശദ്ധ്യടപ്പെട്ടബട്ടുണസ്റ്റ്.  അസലാംഘടബത  കമഖലയബടല  ജതീവകനനാപനാധബ  നഷ്ടടപ്പെട്ട

ലക്ഷകണകബനസ്റ്റ്  ആളുകേള്കസ്റ്റ്  20,000  കകേനാടബ  രൂപയുടട  സനാമ്പെതബകേ

പനാകകജസ്റ്റ്  പഖദ്ധ്യനാപബച.  സനാമൂഹദ്ധ്യ  സുരക്ഷ/കക്ഷമനബധബ  ടപനഷനുകേള്

നല്കുന്നതബകനനാടടനാപ്പെലാം  ഒരു  കക്ഷമനബധബയബലുലാം  അലാംഗമലനാത  ദേനാരബദദ്ധ്യകരഖയസ്റ്റ്

തനാടഴയുള  14  ലക്ഷകതനാളലാം  കറഷന കേനാരഡുടമകേള്കസ്റ്റ്  1,000  രൂപ വതീതലാം

സമനാശശനാസധനമനായബ നല്കേബ.  ഓണതബനസ്റ്റ്  എലനാ കറഷന കേനാരഡുടമകേള്ക്കുലാം

അവശദ്ധ്യസനാധന  കേബറസ്റ്റ്  നല്കുനണസ്റ്റ്.  ടകേനാവബഡസ്റ്റ്-19  കരനാഗവദ്ധ്യനാപനലാം

തടയുന്നതബനസ്റ്റ്  സശകേനാരദ്ധ്യ  ആശുപത്രബകേളുടട  പങ്കനാളബതലാം  ഉറപ്പെനാക്കുകേയുലാം

സന്നദപവരതകേരകസ്റ്റ് പരബശതീലനലാം നല്കുകേയുലാം  ആധബകേനാരബകേ വബവരങ്ങള്

ലഭദ്ധ്യമനാകനാന  ജബ.ഒ.ടകേ-ഡയറകസ്റ്റ് എന്ന  ടമനാടടബല്  ആപസ്റ്റ്

പനാവരതബകേമനാക്കുകേയുലാം  ടചേയ്തബട്ടുണസ്റ്റ്.  സമ്പെരക  കരനാഗവദ്ധ്യനാപനലാം  തടയുന്നതസ്റ്റ്

ലക്ഷദ്ധ്യമബട്ടസ്റ്റ്  ടടസ്റ്റുകേളുടട  എണ്ണലാം  വരദബപ്പെബചബട്ടുണസ്റ്റ്.  നബരകദ്ദേശങ്ങളുലാം

വബമരശനങ്ങളുലാം  ഉള്ടകനാണടകേനാണസ്റ്റ്  കുറവകേള്  തബരുതബ  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്ന

സമതീപനമനാണസ്റ്റ്  സരകനാര സശതീകേരബചബട്ടുളതസ്റ്റ്.  ടനാഫബകേസ്റ്റ്  ഇനഫരകമഷന ആന്റെസ്റ്റ്

എനകഫനാഴസ്റ്റ്ടമന്റെസ്റ്റ് സബസലാം ടടപലറസ്റ്റ് കപനാജകസ്റ്റ് ആയബ തബരുവനനപുരലാം സബറബയബല്

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബനസ്റ്റ്  തതശതബല്  അലാംഗതീകേനാരലാം  നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്.
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പളയദുരബതനാശശനാസലാം  ലഭബകനാനുളവരകസ്റ്റ്  അടബയനരമനായബ  നല്കേനാനുള

നടപടബകേള്  സശതീകേരബചവരബകേയനാണസ്റ്റ്.  എറണനാകുളലാം  ജബലയബടല  പളയഫണസ്റ്റ്

തട്ടബപ്പുമനായബ  ബനടപ്പെട്ടവരടകതബടര  നബയമനടപടബ  സശതീകേരബചബട്ടുണസ്റ്റ്.

റതീബബല്ഡസ്റ്റ്  കകേരള  ഇനബകഷദ്ധ്യറതീവമനായബ  ബനടപ്പെട്ട  പവരതനങ്ങള്

ഫലപദേമനായബ  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുകേയനാണസ്റ്റ്.  ഇലകബകേസ്റ്റ്  ടവഹബകബള്  നയലാം

നടപ്പെനാക്കുന്നതബനുള  നടപടബകേള്  സശതീകേരബചവരബകേയനാണസ്റ്റ്.  കകേരളതബടല

പരബസബതബകബണങ്ങുന്ന  ഇലകബകേസ്റ്റ്  ടവഹബകബള്  നയടത  അഴബമതബയുടട

കപരബല്  വബമരശബക്കുന്നതസ്റ്റ്  സനാപബത  തനാല്പ്പെരദ്ധ്യങ്ങള്ക്കുകവണബയനാണസ്റ്റ്.

നബകക്ഷപതബനസ്റ്റ്  തയ്യനാറനായബവരുന്ന  സനാപനങ്ങടള  കപനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്ന

സമതീപനമനാണസ്റ്റ്  സരകനാര  സശതീകേരബചബട്ടുളതസ്റ്റ്.  വബഴബഞ്ഞെലാം  തുറമുഖ

വബകേസനകതനാടനുബനബചസ്റ്റ് തബരുവനനപുരലാം നഗരതബലുണനാകേനാവന്ന ടനാഫബകേസ്റ്റ്

പശങ്ങള് പരബഹരബക്കുന്നതബനസ്റ്റ് ഒമൗട്ടര റബലാംഗസ്റ്റ് കറനാഡസ്റ്റ് പദതബ നടപ്പെനാക്കുന്നതബനസ്റ്റ്

നടപടബ സശതീകേരബക്കുന്നതനാണസ്റ്റ്.  വനകേബട പദതബകേളുടട ഡതീറയബല്ഡസ്റ്റ് കപനാജകസ്റ്റ്

റബകപ്പെനാരട്ടസ്റ്റ്  തയ്യനാറനാക്കുന്നതബനുലാം  കദേശതീയ-അനരകദേശതീയ  ധനകേനാരദ്ധ്യ

സനാപനങ്ങളബല്നബനലാം  സമയബനബതമനായബ  വനായ്പ  ലഭദ്ധ്യമനാക്കുന്നതബനുലാം

കേണ്സള്ട്ടനസബകേള്  അനബവനാരദ്ധ്യമനാണസ്റ്റ്.  നടപടബക്രമങ്ങള്  പനാലബചനാണസ്റ്റ്
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കേണ്സള്ട്ടനസബകേടള  വരകസ്റ്റ്  ഏല്പ്പെബക്കുന്നതസ്റ്റ്.  തബരുവനനപുരലാം

കകേനാണ്സുകലറബല്നബനലാം  മത-സനാലാംസനാരബകേ-ആചേനാര  നബരവ്വഹണതബനസ്റ്റ്

അവസരടമനാരുകണടമന്നസ്റ്റ് അഭദ്ധ്യരതബചകപ്പെനാള് അതബകനനാടസ്റ്റ് സഹകേരബക്കുകേവഴബ

നമ്യൂനപക്ഷങ്ങടളക്കുറബചള  കേരുതലുലാം  മതസമൗഹനാരദ്ദേതബടന്റെ  ഉന്നതമൂലദ്ധ്യങ്ങളുലാം

ഉയരതബപ്പെബടബക്കുകേയനാണുണനായതസ്റ്റ്.  ഇതുസലാംബനബച അകനശഷണലാം കനരബടനാന

തയ്യനാറനാടണന്നസ്റ്റ് ബനടപ്പെട്ട മനബ അറബയബചബട്ടുണസ്റ്റ്.  സദുകദ്ദേശദ്ധ്യവലാം മനുഷദ്ധ്യതശവലാം

സമൗഹനാരദ്ദേപരവമനായ  ഇടടപടല്  നടതബയതബടന  പതബപക്ഷലാം

വക്രതീകേരബക്കുകേയനാണസ്റ്റ്.  തബരുവനനപുരലാം  വബമനാനതനാവളതബല്  കേസലാംസസ്റ്റ്

കേടണതബയ  സശരണ്ണകളകടതബടന  തുടരന്നസ്റ്റ്  സമൂഹതബല്

ടതറബദനാരണനാപരമനായ    വസ്തുതകേളനാണസ്റ്റ്   പചേരബപ്പെബക്കുന്നതസ്റ്റ്.   പൂരണ്ണമനായുലാം

കകേന്ദ്ര സരകനാരബടന്റെ അധതീനതയബല്ടപ്പെട്ട വബഷയതബല് സലാംസനാന സരകനാര

നടപടബടയടുതബടലന്ന ആകക്ഷപലാം സരകനാരബടനതബടര  പുകേമറ സൃഷ്ടബകനാനുള

ശമമനാണസ്റ്റ്.  കദേശതീയ  സുരക്ഷയസ്റ്റ്  ഭതീഷണബയനാകുന്ന

സശരണ്ണകളകടതബടനക്കുറബചള  വനാരതകേള്  വന്നകപ്പെനാള്തടന്ന

ശക്തമനായ  അകനശഷണലാം  നടതണടമന്നസ്റ്റ്  പധനാനമനബകയനാടസ്റ്റ്  കേതബലൂടട

ആവശദ്ധ്യടപ്പെട്ടതബടനത്തുടരന്നസ്റ്റ്  സമഗ്രനാകനശഷണതബനസ്റ്റ്  കദേശതീയ  അകനശഷണ
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ഏജനസബടയ  കകേന്ദ്ര  സരകനാര  ഏരടപ്പെടുത്തുകേയുണനായബ.

സശരണ്ണകളകടതബടലന്നല,  ഏതസ്റ്റ്  ക്രബമബനല്/അഴബമതബ  കകേസ്സുകേളബല്

ഉള്ടപ്പെട്ടബട്ടുള  ആരക്കുലാം  സലാംസനാന  സരകനാര  യനാടതനാരു  സലാംരക്ഷണവലാം

നല്കുകേയബല.   തബരുവനനപുരലാം-കേനാസരകഗനാഡസ്റ്റ് ടസമബ പഹ സതീഡസ്റ്റ് ടറയബല്,

ശബരബമല  വബമനാനതനാവളലാം,  കകേനായമ്പെത്തൂര-ടകേനാചബ  വദ്ധ്യവസനായ  ഇടനനാഴബ

തുടങ്ങബ  കകേരളതബടന്റെ മുഖച്ഛേനായ മനാറ്റുന്ന വനകേബട  പദതബകേള്കസ്റ്റ്   സരകനാര

രൂപലാം  നല്കേബയബട്ടുണസ്റ്റ്.  പരബസബതബ  സലാംരക്ഷണതബനസ്റ്റ്  പനാധനാനദ്ധ്യലാം

നല്കേബടകനാണനായബരബക്കുലാം  അതരലാം  പദതബകേള്  നടപ്പെനാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ടഗയബല്

പപപ്പെസ്റ്റ്  പലന  പദതബ  ഉടനതടന്ന  യനാഥനാരതദ്ധ്യമനാകുന്നതനാണസ്റ്റ്.

എലനാവരുടടയുലാം പങ്കനാളബതകതനാടട മതസമൗഹനാരദ്ദേവലാം നകവനാതനാന മൂലദ്ധ്യങ്ങളുലാം

കേനാത്തുസൂക്ഷബക്കുന്ന  ചുമതലയനാണസ്റ്റ്  സരകനാര  നബരവ്വഹബക്കുന്നതസ്റ്റ്.

കകേനാണ്ഗ്രസബടന്റെ അധബകേനാരകമനാഹമനാണസ്റ്റ് അവബശശനാസ പകമയതബകലയസ്റ്റ് അവടര

നയബചതസ്റ്റ്.  കകേരള  ചേരബത്രതബല്  വബപ്ലൈവകേരമനായ  മനാറങ്ങള്കസ്റ്റ്  തുടകലാം  കുറബച

ഇ.എലാം.എസസ്റ്റ്.  മനബസഭടയ  അട്ടബമറബചസ്റ്റ്  ജനനാധബപതദ്ധ്യടത  ഇലനായ  ടചേയ്ത

സമതീപനമനാണസ്റ്റ്  കകേനാണ്ഗ്രസസ്റ്റ്  പകേടകനാണടതന്ന  കേനാരദ്ധ്യലാം  വബസരബകരുതസ്റ്റ്.   ചേബല

ഏജനസബകേടളയുലാം  മനാധദ്ധ്യമങ്ങടളയുലാം കൂട്ടുപബടബചസ്റ്റ് സരകനാരബടനതബടര പുകേമറ സൃഷ്ടബചസ്റ്റ്
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രനാഷ്ട്രതീയലനാഭലാം ടകേനായ്യനാനനാണസ്റ്റ് പതബപക്ഷലാം ശമബക്കുന്നതസ്റ്റ്. സശരണ്ണകളകടത്തുമനായബ

ബനമുടണന്നസ്റ്റ്  ആകക്ഷപലാം  ഉയരന്ന  ഉകദേദ്ധ്യനാഗസടന  സടസന്റെസ്റ്റ്  ടചേയ്യുകേയുലാം  ഏതസ്റ്റ്

അകനശഷണടതയുലാം  കനരബടനാനുള  സന്നദത  അറബയബക്കുകേയുലാം  ടചേയ്ത

ഗവണ്ടമന്റെനാണബതസ്റ്റ്.  പമൗരതശ  കഭദേഗതബ  നബയമതബടനതബടര  കൂട്ടനായ

സമരതബനുകപനാലുലാം  പതബപക്ഷലാം  തയ്യനാറനാകേനാതതസ്റ്റ്  പതബകഷധനാരഹമനാണസ്റ്റ്.

ഗവണ്ടമന്റെബകനനാടസ്റ്റ് സഹകേരബകനാകനനാ ക്രബയനാത്മകേ നബരകദ്ദേശങ്ങള്  മുകന്നനാട്ടുവയനാകനനാ

പതബപക്ഷലാം  തയ്യനാറനായബട്ടബല.  അധനാരമ്മേബകേമനായബ  ഗവണ്ടമന്റെബടന

അപകേതീരതബടപ്പെടുതനാന  ശമബക്കുന്നവരകസ്റ്റ്  അരഹതടപ്പെട്ട  പതബഫലലാം

ജനങ്ങളബല്നബന്നസ്റ്റ്  ലഭബക്കുടമന്ന  കേനാരദ്ധ്യതബല്  സലാംശയമബല.  അവബശശനാസ  പകമയലാം

നബരനാകേരബകണടമന്നഭദ്ധ്യരതബക്കുന.

അവബശശനാസ പകമയലാം 40-ടനതബടര 87 കവനാട്ടുകേകളനാടട സഭ നബരനാകേരബച.

XIII പകമയലാം
സഭ അനബശ്ചബതകേനാലകതയസ്റ്റ് പബരബയുന്നതസ്റ്റ് സലാംബനബചസ്റ്റ്

മുഖദ്ധ്യമനബ  (ശതീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  സഭ  മുമ്പെനാടകേ  മറസ്റ്റ്

ബബസബനസ്സുകേടളനാനമബലനാതതബനനാല്  സഭ  അനബശ്ചബതകേനാലകതയസ്റ്റ്

പബരബയനാവന്നതനാണസ്റ്റ് എന്ന പകമയലാം അവതരബപ്പെബക്കുന.
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വദ്ധ്യവസനായവലാം  കസനാരട്സുലാം  യുവജനകേനാരദ്ധ്യവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശതീ  .   ഇ  .  പബ  .   ജയരനാജന): പകമയടത പബനനാങ്ങുന. 

പകമയലാം സഭ അലാംഗതീകേരബച.

പതബനനാലനാലാം  കകേരള  നബയമസഭയുടട  ഇരുപതനാലാം  സകമ്മേളനതബല്

പരബഗണബച  വബഷയങ്ങടള  സലാംബനബചസ്റ്റ്  ബഹുമനാനടപ്പെട്ട  സതീകര  സലാംക്ഷബപ്ത

വബവരണലാം  നടത്തുകേയുലാം  സകമ്മേളനതബടന്റെ  ഉകദ്ദേശദ്ധ്യലക്ഷദ്ധ്യങ്ങള്

സമയബനബതമനായബ  പൂരതതീകേരബക്കുന്നതബനസ്റ്റ് സഹകേരബച എലനാവരക്കുലാം നനബ

കരഖടപ്പെടുത്തുകേയുലാം ഓണനാശലാംസകേള് കനരുകേയുലാം ടചേയ. 

സഭ  കദേശതീയഗനാനനാലനാപനകതനാടട  രനാത്രബ  9.27-നസ്റ്റ്

അനബശ്ചബതകേനാലകതയസ്റ്റ് പബരബഞ്ഞു.

*****


