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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 
(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2023   മഞര്ചച്ച്   1,   ബുധന

നബയമസഭ  രഞവബകലെ  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമഞനകപ്പെട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ. എ. എന. ഷഞ്ചാംസസ്പീറബകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചര്ന.

I. അടബയന്തരപ്രകമയ കനഞടസ്പീസച്ച്

 മബ  .    സസ്പീകര്:  ചരക്കുകേളുകടയഞ്ചാം  കസവനങ്ങളുകടയഞ്ചാം   സഞ്ചാംസഞനഞന്തര

വബതരണത്തബലൂകട   ലെഭബക്കുന്ന  സഞ്ചാംകയഞജബത  ചരകച്ച്  കസവന  നബകുതബ

(കഎ.ജബ.എസച്ച്.ടബ.)  ഇനത്തബല്   സഞ്ചാംസഞനത്തബനച്ച്  അര്ഹമഞയ  നബകുതബ

ലെഭദമഞകഞത്തതഞ്ചാം  നബകുതബ  കചഞര്ച  സഞ്ചാംബനബച്ചുമഞണച്ച്  റൂള്  50  പ്രകേഞരഞ്ചാം

കനഞടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബട്ടുള്ളതച്ച്.  ഇഇൗ വബഷയഞ്ചാം  സഭയകട നടപ്പുസകമ്മേളനത്തബല്

ബഡ്ജറബകന്മേലുള്ള കപഞതചര്ചയബല് വബശദമഞയബ ചര്ച കചയബരുന്നതബനഞലുഞ്ചാം

അടുത്ത കേഞലെത്തുണഞയ പ്രകതദകേ സഞ്ചാംഗതബ  അലഞത്തതബനഞലുഞ്ചാം   അനുമതബ

നബകഷധബക്കുന.  ബഹുമഞനകപ്പെട അഞ്ചാംഗത്തബനച്ച് ഇഇൗ വബഷയഞ്ചാം സബ്മബഷനഞയബ
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ഉന്നയബകഞവുന്നതഞണച്ച്. 

പ്രതബപക്ഷകനതഞവച്ച്  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന  ):  സഞ്ചാംസഞനത്തബനച്ച്

25000  കകേഞടബ  രൂപ കഎ.ജബ.എസച്ച്.ടബ.  ഇനത്തബല് നഷ്ടകപ്പെട  ഗുരുതരമഞയ

വബഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനബചഞണച്ച് കനഞടസ്പീസച്ച് നല്കേബയബരുന്നതച്ച്.  ബഡ്ജറച്ച് കവളയബല്

ഇതസഞ്ചാംബനബച വബവരങ്ങള് പുറത്തുവരബകേകയഞ എകച്ച്കപനഡബചര് കേമ്മേബറബ

റബകപ്പെഞര്ടച്ച് വയ്ക്കുകേകയഞ കചയബടബല.     

(അടബയന്തരപ്രകമയ  കനഞടസ്പീസബനച്ച്  അനുമതബ  നബകഷധബചതബല്

പ്രതബകഷധബചച്ച്  പ്രതബപക്ഷഞഞ്ചാംഗങ്ങള്  ഡയസബനുമുന്നബല്  വനനബന്നച്ച്  ബഹളഞ്ചാം

വയ്ക്കുകേയഞ്ചാം  തടര്ന്നച്ച്  പ്രതബപക്ഷകനതഞവച്ച്  പ്രസഞവന  നടത്തബയകശഷഞ്ചാം

പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം  ഒന്നടങഞ്ചാം  സഭവബടച്ച്  പുറത്തുകപഞകുകേയഞ്ചാം

അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷഞ്ചാം തബരബകകേ ഹഞജരഞകുകേയഞ്ചാം കചയ.)

II. ശദ ക്ഷണബകല്  

(1) ഭൂമബ തരഞ്ചാം മഞറല്

ശസ്പീമതബ  കേഞനത്തബല്  ജമസ്പീലെ:  ഡഞറഞബഞങബല്  ഉള്കപ്പെട  ഭൂമബ

തരഞ്ചാംമഞറ്റുന്നതബനുള്ള  അകപക്ഷകേള്  തസ്പീര്പ്പെഞകഞത്തതമൂലെഞ്ചാം  കകലെഫച്ച്  മബഷന

പദതബയബല്   അനുവദബച   വസ്പീടബകന്റെ  നബര്മ്മേഞണവുഞ്ചാം  പുതകബപ്പെണബയലുഞ്ചാം

സഞധദമഞകേഞത്ത സബതബ പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.
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റവനന-ഭവനനബര്മ്മേഞണ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജന):   റവനന

ഡബവബഷണല്  ഓഫസ്പീസുകേളബല്  ഡഞറഞ  ബഞങബല്  ഉള്കപ്പെട  ഭൂമബയബകന്മേല്

കകലെഫച്ച്  മബഷന  ഭവന  പദതബയബലുള്കപ്പെകട  മുനഗണന  നല്കകേണ

ആവശദങ്ങള്കച്ച് തരഞ്ചാംമഞറ  അകപക്ഷ സമര്പ്പെബചഞല്  റവനന ഡബവബഷണല്

ഓഫസ്പീസര്, സസ്പീനബയര് സൂപ്രണച്ച്, ജൂനബയര് സൂപ്രണച്ച് എന്നബവരടങ്ങുന്ന സമബതബ

ആഴ്ചയബകലെഞരബകല്   മസ്പീറബഞ്ചാംഗച്ച്  കൂടബ  കരഖകേള്  പരബകശഞധബചച്ച്  തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം

കകകേകകഞകള്ളണതഞകണന്നച്ച്  സഞനകഡര്ഡച്ച്  ഓപ്പെകററബഞ്ചാംഗച്ച്

കപ്രഞസസ്പീഡഡ്യുവറബലൂകട നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.   ഭൂമബ തരഞ്ചാംമഞറ്റുന്നതബനഞയബ

ഓഫച്ച് കകലെന  മുകഖന  ലെഭബച  അകപക്ഷകേളബല്   94.71  ശതമഞനവുഞ്ചാം

തസ്പീര്പ്പെഞകഞന കേഴബഞബട്ടുണച്ച്. കകലെഫച്ച് മബഷന പദതബയബല് വസ്പീടച്ച് അനുവദബച

കകേസ്സുകേള്കച്ച്  മുനഗണനഞക്രമഞ്ചാം  നല്കേബ   അകപക്ഷകേള്  തസ്പീര്പ്പെഞക്കുന്ന

വബഷയത്തബല്   സര്കഞര്  അടബയന്തര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയഞണച്ച്.

സഞനകഡര്ഡച്ച്  ഒഞപ്പെകറഷന  കപ്രഞസസ്പീഡഡ്യുവര്   കൃതദമഞയബ

നടക്കുനകണഞകയന്നച്ച്  പരബകശഞധബകഞന  ലെഞനഡച്ച്  റവനന  കേമ്മേസ്പീഷണകറ

ചുമതലെകപ്പെടുത്തുന്നതഞണച്ച്.

(2) അദദഞപകേരുകട നബയമനഞഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉകകബദുള്ള:    കപഞതവബദദഞഭദഞസ  കമഖലെയബകലെ  തസബകേ
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നബര്ണ്ണയവുമഞയബ  ബനകപ്പെട  വകുപ്പുതലെ  നടപടബകേള്  പൂര്ത്തബയഞയ

സഞഹചരദത്തബല്  സര്കഞര് /എയ്ഡഡച്ച് വബദദഞലെയങ്ങളബല്  നബയമബകകപ്പെട

അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ  ജസ്പീവനകഞര്കച്ച്  നബയമനഞഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  നല്കേബ

ശമ്പളമുള്കപ്പെകടയള്ള  ആനുകൂലെദങ്ങള്  വബതരണഞ്ചാം  കചയ്യുന്നതബനുഞ്ചാം

നബലെവബലുള്ള  പബ.എസച്ച്.സബ.  ലെബസബല്നബനഞ്ചാം  കപഞതവബദദഞലെയങ്ങളബകലെ

അദദഞപകേ-അനദദഞപകേ  തസബകേകേളബകലെ  ഒഴബവുകേള്  നബകേത്തുന്നതബനുഞ്ചാം

കുടബകേളുകട  എണ്ണത്തബനുഞ്ചാം  ഡബവബഷനുഞ്ചാം  ആനുപഞതബകേമഞയബ  അദദഞപകേകര

നബയമബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം ഉചഭക്ഷണ പദതബകഞവശദമഞയ തകേ കേഞകലെഞചബതമഞയബ

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം   ഭബന്നകശഷബ  സഞ്ചാംവരണത്തബകലെ  അവദക്തത  നസ്പീകബ

നബയമനഞ്ചാം ഉറപ്പെഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

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

കകേരള  വബദദഞഭദഞസ  ചടത്തബകന്റെയഞ്ചാം  സര്കഞര്-കകേഞടതബ  ഉത്തരവുകേളുകടയഞ്ചാം

അടബസഞനത്തബലെഞണച്ച്  സഞ്ചാംസഞനകത്ത  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളബല്  നബയമനഞ്ചാം

നടത്തബവരുന്നതച്ച്.   2019-20  വര്ഷകത്ത  തസബകേ  നബര്ണ്ണയഞ്ചാം  2020-22

അദദയന  വര്ഷങ്ങളബലുഞ്ചാം  ബഞധകേമഞകബ  ഉത്തരവച്ച്

പുറകപ്പെടുവബചബരുനകവങബലുഞ്ചാം   2020-21  അദദയന  വര്ഷഞ്ചാം  പുതബയ

നബയമനങ്ങള് നടന്നബരുന്നബല.   2021-22  അദദയന  വര്ഷഞ്ചാം  നബലെവബലുള്ള
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ഒഴബവുകേളബല് നബയമനഞ്ചാം നടത്തുവഞന സര്കഞര് ഉത്തരവച്ച് പുറകപ്പെടുവബചബരുന.

18-11-2018-നുകശഷഞ്ചാം സഞ്ചാംജഞതമഞയ ഒഴബവുകേളബല് നബയമബതരഞയ നബലെവബല്

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബകകപ്പെടഞകത  തടരുന്നവരുകട  നബയമനഞ്ചാം  കകേഞടതബവബധബ

അനുസരബചച്ച്  ഭബന്നകശഷബ  വബഭഞഗങ്ങളുകട  നബയമനഞ്ചാം  നടക്കുന്നമുറയ്ക്കുമഞത്രകമ

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബകഞന  സഞധബക്കുകേയള.  കകേഞടതബ  നബര്കദ്ദേശങ്ങളുകടയഞ്ചാം  മറച്ച്

സര്കഞര്  ഉത്തരവുകേളുകടയഞ്ചാം  അടബസഞനത്തബല്  ഭബന്നകശഷബ  സഞ്ചാംവരണഞ്ചാം

നടപ്പെബലെഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം നബയമനഞഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം നല്കുന്നതബനുമുള്ള സതസരനടപടബ

സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയഞണച്ച്.  അദദഞപകേരബലഞത്ത  സ്കൂളുകേളബല്  ദബവസ

കവതഞനടബസഞനത്തബല്  അദദഞപകേകര  നബയമബക്കുന്നതബനച്ച്  അനുവഞദഞ്ചാം

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  

III. സബ്മബഷന

(1)    പഞലെകഞടച്ച്  -  കകേഞഴബകകഞടച്ച് കദശസ്പീയപഞതയ്ക്കുകവണബ സലെഞ്ചാം
നല്കേബയവര്ക്കുള്ള നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    പബ  .    ടബ  .    എ  .    റഹസ്പീ ഞ്ചാം:   പഞലെകഞടച്ച്-കകേഞഴബകകഞടച്ച്  ഗ്രസ്പീനഫസ്പീല്ഡച്ച്

കദശസ്പീയപഞതയ്ക്കുകവണബ  സലെഞ്ചാം  നല്കേബയവരുകട  പുനരധബവഞസഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞകബ

നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം നല്കേഞന നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

റവനന-ഭവനനബര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജന):  പഞലെകഞടച്ച്-

കകേഞഴബകകഞടച്ച് ഗ്രസ്പീനഫസ്പീല്ഡച്ച് ഹഹകവയഞയബ  ഏകറടുക്കുന്ന 545.527 കഹക്ടര്
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ഭൂമബകച്ച് നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം നല്കുകേയഞ്ചാം തഞമസകഞകര പുനരധബവസബപ്പെബക്കുകേയഞ്ചാം

കചയ്യുന്നതഞണച്ച്.   ഏകറടുക്കുന്ന  ഭൂമബയബകലെ  എലഞവബധ  നബര്മ്മേബതബകേള്ക്കുഞ്ചാം

കപഞതമരഞമത്തച്ച്  വകുപ്പെച്ച്  നബശ്ചയബക്കുന്ന  നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം

അനുവദബക്കുന്നതഞണച്ച്.   കകേടബടങ്ങള്  വഞടകേയ്കകടുത്തച്ച്  ഫര്ണബഷബഞ്ചാംഗച്ച്

നടത്തബ  കേചവടഞ്ചാം  കചയ്യുന്നവര്കച്ച്   പുനനഃസഞപനത്തബനുള്ള  ഒറത്തവണ

അലെവനസഞയബ  25,000  രൂപയഞ്ചാം  സഞമ്പത്തബകേ  സഹഞയമഞയബ  50,000

രൂപയഞ്ചാം നല്കുന്നതബനുമഞത്രകമ എന.എചച്ച്.  മഞനസല്പ്രകേഞരഞ്ചാം വദവസയള.

ലെക്ഷഞ്ചാം  വസ്പീടച്ച്  കകേഞളനബയബല്  തഞമസബക്കുന്നവര്കച്ച്  പടയഞ്ചാം  ലെഭദമഞകബ

നബലെവബകലെ  പുനരധബവഞസ  പഞകകജച്ച്  പ്രകേഞരമുള്ള  നഷ്ടപരബഹഞരഞ്ചാം

അനുവദബകഞവുന്നതഞണച്ച്.  ഭൂമബ ഏകറടുകല് വബജഞപനത്തബലുള്കപ്പെടവര്കച്ച്

പടയങ്ങള്  അനുവദബക്കുന്നതബനച്ച്   യദകേഞലെഞടബസഞനത്തബല്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  പ്രസ്തുത  സര്കവ്വേ  നമ്പരബലുള്കപ്പെട  കനല്വയല്

തണ്ണസ്പീര്ത്തട  സഞ്ചാംരക്ഷണ  നബയമപ്രകേഞരമുള്ള  തരഞ്ചാംമഞറ  അകപക്ഷകേള്

മുനഗണന നല്കേബ തസ്പീര്പ്പെഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  

(2) ഒഴബഞ്ഞുകേബടക്കുന്ന വസ്പീടുകേള്കച്ച് പ്രകതദകേ നബകുതബ

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര്  രഞധഞകൃഷ്ണന:  ഒഴബഞതഞ്ചാം  പൂടബകബടക്കുന്നതമഞയ

വസ്പീടുകേള്കച്ച് നബകുതബ ചുമത്തഞകനടുത്ത തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം പബനവലെബകഞനഞവശദമഞയ
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നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

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

പൂടബകബടക്കുന്നതമഞയ   വസ്പീടുകേള്കച്ച്  നബകുതബ  ഈടഞകണകമന്ന  നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം

ബഡ്ജറബല്  ഉള്കകഞള്ളബച്ചുകവങബലുഞ്ചാം  ഇകപ്പെഞള്  നബകുതബ  ഈടഞകഞന

ഉകദ്ദേശബക്കുന്നബല.    

(3) വബശഞലെ കകേഞചബ വബകേസന അകതഞറബറബ ജസ്പീവനകഞര്കച്ച് കമഡബകസപച്ച്
ആനുകൂലെദഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    കജ  .    മഞകബ:  വബശഞലെ കകേഞചബ  വബകേസന അകതഞറബറബയബകലെ

ജസ്പീവനകഞകരയഞ്ചാം  കപനഷനകേഞകരയഞ്ചാം  കമഡബകസപച്ച്  പദതബയബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തഞനഞവശദമഞയ നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

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

പദതബ ആരഞ്ചാംഭബച കേഞലെയളവബല് ഇതബല് ഉള്കപ്പെടുത്തഞത്ത വബശഞലെ കകേഞചബ

വബകേസന  അകതഞറബറബ  ജസ്പീവനകഞകരയഞ്ചാം  കപനഷനകേഞകരയഞ്ചാം  ഇകപ്പെഞള്

ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച് പ്രഞകയഞഗബകേ ബുദബമുട്ടുണച്ച്.  സര്കഞര് അഡസഞനസഞയബ

ഇനഷസറനസച്ച് കേമ്പനബകച്ച് നല്കുന്ന പ്രസ്പീമബയഞ്ചാം തകേ നബലെവബല് പദതബയബല്

അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയവരുകട  പ്രതബമഞസ  ശമ്പളത്തബല്നബനഞ്ചാം  കപനഷനബല്നബനഞ്ചാം

യഥഞക്രമഞ്ചാം  ഈടഞകബവരുന്ന  സഞഹചരദത്തബല്  സഞ്ചാംസഞന  സര്കഞരബനച്ച്

കേസ്പീഴബലുള്ള  വബവബധ  കേമ്പനബ,  കബഞര്ഡച്ച്,  കകേഞര്പ്പെകറഷന  -  സസയഞ്ചാംഭരണ
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സഞപനങ്ങളബകലെയഞ്ചാം വബശഞലെ കകേഞചബ വബകേസന അകതഞറബറബയബകലെയഞ്ചാം   മറച്ച്

സഞ്ചാംഘടബത  കമഖലെയബകലെയഞ്ചാം   ജസ്പീവനകഞര്,  കപനഷനകേഞര്  എന്നബവരുകട

പകല്നബനഞ്ചാം പ്രസ്പീമബയഞ്ചാം ഈടഞക്കുന്നതബനുള്ള പ്രഞകയഞഗബകേത പരബകശഞധബചച്ച്

പദതബയകട അടുത്ത ഘടഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്ന മുറയച്ച് പരബഗണബക്കുന്നതഞണച്ച്.   

(4) വഞണബയമ്പലെഞ്ചാം ടഇൗണ് സസയറബകന്റെ പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    എ  .    പബ  .    അനബല്കുമഞര്:  മലെപ്പുറഞ്ചാം  നബകയഞജകേമണ്ഡലെത്തബകലെ

വണ്ടൂര്  ഗ്രഞമപഞഞയത്തബകന്റെ  ഉടമസതയബലുള്ള  വഞണബയമ്പലെഞ്ചാം  ടഇൗണ്

സസയര് തറന്നച്ച് പ്രവര്ത്തബപ്പെബകഞനഞവശദമഞയ നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

കപഞതമരഞമത്തച്ച്- വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   പബ  .   എ  .   മുഹമ്മേദച്ച്

റബയഞസച്ച്):  വണ്ടൂര്  ഗ്രഞമപഞഞയത്തബല്നബനഞ്ചാം  കകേടബട  നമ്പര്

അനുവദബചബടബലഞത്തതബനഞലുഞ്ചാം  ഇതവകര  കകേടബടഞ്ചാം  ഡബ.റബ.പബ.സബ.-കച്ച്

ഹകേമഞറബ  ലെഭബകഞത്തതബനഞലുഞ്ചാം  പ്രസ്തുത  പ്രശഞ്ചാം  പരബഹരബക്കുന്നതബനഞയബ

ജബലഞ വബകേസന കേമ്മേസ്പീഷണറുകട അദദക്ഷതയബല് കയഞഗഞ്ചാം കചരുകേയണഞയബ.

കയഞഗതസ്പീരുമഞനഞ്ചാം  ലെഭബക്കുന്ന  മുറയച്ച്   പരബകശഞധബചച്ച്  ആവശദമഞയ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതഞണച്ച്. 

(5) ഐരവണ് പഞലെഞ്ചാം നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    കകേ  .    യ  .    ജനസ്പീഷച്ച്  കുമഞര്:  കകേഞന്നബ  നബകയഞജകേമണ്ഡലെത്തബകലെ



9

അരുവഞപ്പുലെഞ്ചാം  ഗ്രഞമപഞഞയത്തബകലെ   ഐരവണ്  പഞലെഞ്ചാം  അടബയന്തരമഞയബ

നബര്മ്മേബകഞനഞവശദമഞയ നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

കപഞതമരഞമത്തച്ച്- വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   പബ  .   എ  .   മുഹമ്മേദച്ച്

റബയഞസച്ച്):  6-2-2021-ല്  തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണ  വകുപ്പെച്ച്,  റസ്പീബബല്ഡച്ച്  കകേരള

ഇനബകഷദറസ്പീവച്ച്  പദതബയബലുള്കപ്പെടുത്തബ  12.25  കകേഞടബ  രൂപയകട

ഭരണഞനുമതബ നല്കുകേയഞ്ചാം പഞലെത്തബകന്റെ നബര്മ്മേഞണ ചുമതലെ പബ.ഡബഡ്യു.ഡബ.

(പഞലെഞ്ചാം)  വബഭഞഗത്തബനച്ച്  ഹകേമഞറുകേയഞ്ചാം  മണ്ണച്ച്  പരബകശഞധന  പൂര്ത്തബയഞകബ

അന്തബമ  രൂപകേല്പ്പെന  തയഞറഞക്കുകേയഞ്ചാം  കചയബട്ടുണച്ച്.  തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണ

വകുപ്പെച്ച്  ഹകേകേഞരദഞ്ചാം  കചയ്യുന്ന ശസ്പീര്ഷകേത്തബല് ഭരണഞനുമതബ  ലെഭബചതബനഞല്

ശസ്പീര്ഷകേഞ്ചാം കക്രഞസച്ച് മഞപ്പെച്ച് കചയച്ച് ലെഭബക്കുന്നതബനച്ച് തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണ വകുപ്പെച്ച്

ചസ്പീഫച്ച് എഞബനസ്പീയര്കച്ച് കേത്തച്ച് നല്കേബയബട്ടുണച്ച്. ഇകഞരദഞ്ചാം തകദ്ദേശസസയഞ്ചാംഭരണ

വകുപ്പുമനബയകട ശദയബല്കപ്പെടുത്തബ തടര്നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുന്നതഞണച്ച്.

(6) കപരഞവൂരബകലെ കറഞഡുകേളുകട നവസ്പീകേരണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    സണ്ണബ  കജഞസഫച്ച്:  കപരഞവൂര്  നബകയഞജകേമണ്ഡലെത്തബകലെ

കറഞഡുകേള്  ആധുനബകേ  രസ്പീതബയബല്  നവസ്പീകേരബകഞനുഞ്ചാം

കമയബന്റെനനസബനഞവശദമഞയ തകേ അനുവദബകഞനുഞ്ചാം  നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.
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കപഞതമരഞമത്തച്ച്-വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   പബ  .   എ  .   മുഹമ്മേദച്ച്

റബയഞസച്ച്):  കപരഞവൂര്  നബകയഞജകേമണ്ഡലെത്തബകലെ  50  ശതമഞനത്തബലെധബകേഞ്ചാം

കറഞഡുകേളുഞ്ചാം ബബ.എഞ്ചാം.  &  ബബ.സബ.  നബലെവഞരത്തബലുള്ളതഞണച്ച്.  160  കേബ.മസ്പീറര്

കറഞഡഞണച്ച് ഇനബ ബബ.എഞ്ചാം.& ബബ.സബ. നബലെവഞരത്തബകലെയച്ച് ഉയര്ത്തഞനുള്ളതച്ച്.

നബലെവബല്  5  കേബ.മസ്പീറകറഞളഞ്ചാം  ബബ.എഞ്ചാം.  &  ബബ.സബ.  പ്രവൃത്തബകേള്

പുകരഞഗമബച്ചുവരബകേയഞണച്ച്. രണര കേബ.മസ്പീറര് കറഞഡുകൂടബ നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള്ള

ഭരണഞനുമതബ   നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.  ടബ  മണ്ഡലെത്തബകലെ  കകേ.എസച്ച്.ടബ.പബ.

കറഞഡുകേളുകട  പ്രവൃത്തബ   വബവബധ  ഘടങ്ങളബല്  പുകരഞഗമബച്ചുവരുന്നതഞ്ചാം  മൂന്നച്ച്

കേബഫ്ബബ പദതബകേള്കച്ച് സഞമ്പത്തബകേഞനുമതബ ലെഭബചബട്ടുള്ളതമഞണച്ച്.  

(7) വബകലജച്ച് ആഫസ്പീസര്മഞര് നല്കുന്ന വബവബധ സര്ടബഫബകറ്റുകേള്

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    നഇൗഷഞദച്ച്:  വബകലജച്ച്  ആഫസ്പീസര്മഞര്  നല്കുന്ന  വബവബധ

സര്ടബഫബകറ്റുകേള്  പദതബനബര്വ്വേഹണ  വബലെയബരുത്തല്  നബരസ്പീക്ഷണ

വകുപ്പെബകന്റെ  പുതബയ  ഉത്തരവുപ്രകേഞരഞ്ചാം  ഒഴബവഞക്കുന്നതബകനഞ  ടബ

സര്ടബഫബകറ്റുകേള്  വബകലജഞഫസ്പീസര്  മുകഖന  തകന്ന  ലെഭദമഞക്കുന്നതബകനഞ

നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

റവനന-ഭവനനബര്മ്മേഞണ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജന):  സര്കഞര്

കസവനങ്ങള്കച്ച്  ഗസറഡച്ച്  ഉകദദഞഗസന/കനഞടറബ  എന്നബവരുകട
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സഞക്ഷദകപ്പെടുത്തലുകേളുഞ്ചാം  കേഴബയന്നത്ര  സര്ടബഫബകറ്റുകേളുഞ്ചാം  ഒഴബവഞകഞനുഞ്ചാം

കസവനഞ്ചാം  ലെഭദമഞകഞനുള്ള  പ്രക്രബയ  ലെഘുകേരബകഞനുമഞണച്ച്  സഞ്ചാംസഞന

സര്കഞര്   മഞര്ഗ്ഗനബര്കദ്ദേശങ്ങള്  പുറകപ്പെടുവബചബട്ടുള്ളതച്ച്.  അകപക്ഷകേള്

ഹകേകേഞരദഞ്ചാം കചയ്യുന്ന ഉകദദഞഗസര്കച്ച് ഇകഞരദത്തബലുള്ള പരബജഞനക്കുറവച്ച്

കേഞരണഞ്ചാം  റവനന  വകുപ്പെച്ച്  അനുവദബക്കുന്ന  സഞക്ഷദപത്രങ്ങള്  തകന്ന

അകപക്ഷകേകരഞടച്ച്  ആവശദകപ്പെടുന്നതഞയബ  ശദയബല്കപ്പെടബട്ടുണച്ച്.  വബവബധ

സര്ടബഫബകറ്റുകേള്കച്ച്  പകേരമഞയബ  സമര്പ്പെബകഞവുന്ന  കരഖകേള്,

സതദപ്രസഞവന  എന്നബവ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബകഞവുന്നതഞകണന്ന  തരത്തബല്

കസവനദഞതഞകളഞയ  വകുപ്പുകേളുകട  നബലെവബലുള്ള  നബയമങ്ങള്,  ചടങ്ങള്,

ഉത്തരവുകേള്  എന്നബവയബല്  ആവശദമഞയ  കഭദഗതബ  വരുത്തുകേകയഞ  പുതബയ

ഉത്തരവുകേള് പുറകപ്പെടുവബക്കുകേകയഞ  കചയഞല്  മഞത്രകമ  പദതബ  നബര്വ്വേഹണ

വബലെയബരുത്തല്  നബരസ്പീക്ഷണവകുപ്പെച്ച്  പുറകപ്പെടുവബച  ഉത്തരവബകന്റെ

ഉകദ്ദേശദലെക്ഷദഞ്ചാം ഹകേവരബകഞന സഞധബക്കുകേയള.  ടബ വബഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനബചച്ച്

ബനകപ്പെട  വകുപ്പെച്ച് ഉകദദഞഗസര്കച്ച് പ്രകതദകേ നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കേഞന ചസ്പീഫച്ച്

കസക്രടറബകയ ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയബട്ടുണച്ച്. 

(8) അന്തര് സഞ്ചാംസഞന സര്വ്വേസ്പീസച്ച് നടത്തുന്ന കകേ  .  എസ്   .  ആര്  .  ടബ  .  സബ  .
ബസ്സുകേളബല് വബദദഞര്തബകേള്കച്ച് ടബകറച്ച് ഇളവച്ച്

ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   എഞ്ചാം  .   അഷ്റഫച്ച്: അന്തര് സഞ്ചാംസഞന സര്വ്വേസ്പീസച്ച് നടത്തുന്ന
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കകേ.എസ് .ആര്.ടബ.സബ.  ബസ്സുകേളബല്  വബദദഞര്തബകേള്കച്ച്  1500  രൂപ

നബരകബല്  ഒരു  വര്ഷകത്തയച്ച്  പഞസച്ച്  അനുവദബക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ഗതഞഗത വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    ആന്റെണബ രഞജ):  അയല് സഞ്ചാംസഞനങ്ങളബകലെ

വബദദഞഭദഞസ സഞപനങ്ങളബല് പഠബക്കുന്ന വബദദഞര്തബകേള്കച്ച് അന്തര്-സഞ്ചാംസഞന

റൂട്ടുകേളബല്  കേണ്സഷന  സഇൗകേരദഞ്ചാം  നബലെവബല്  അനുവദബക്കുന്നബല.

കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.-യകട  നബലെവബലുളള  സമയക്രമഞ്ചാം  ലെഞ്ചാംഘബചച്ച്  കേര്ണ്ണഞടകേ

ബസ്സുകേള്കച്ച് പ്രസ്തുത റൂടബല് കൂടുതല് സര്വ്വേസ്പീസുകേള് നടത്തഞന അനുവദബക്കുന്നതച്ച്

അന്തര്  സഞ്ചാംസഞന  ഗതഞഗത  വദവസകേളുകട  ലെഞ്ചാംഘനവുഞ്ചാം  വരുമഞനനഷ്ടത്തബനച്ച്

ഇടയഞക്കുന്നതമഞണച്ച്.  ടബ  വബഷയത്തബല്  ശഞശസതപരബഹഞരഞ്ചാം  കേഞണുന്നതബനഞയബ

കേഞസര്കഗഞഡച്ച്-മഞ്ചാംഗലെഞപുരഞ്ചാം  റൂടബല്  സര്വ്വേസ്പീസച്ച്  നടത്തുന്ന  കകേ.എസച്ച്.ആര്.ടബ.സബ.

ബസ്സുകേളബല് അടുത്ത അദദയനവര്ഷഞ്ചാം  മുതല് കേണ്സഷന  അടബസഞനത്തബല്

സസ്പീസണ് ടബകറച്ച് സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം നടപ്പെബലെഞക്കുന്നതബനച്ച് അനുമതബ നല്കുന്നതഞണച്ച്. 

(9) നൂറനഞടച്ച് കലെപ്രസബ സഞനബകറഞറബയഞ്ചാം സൂപ്പെര് കസഷദഞലെബറബ
ആശുപത്രബയഞയബ ഉയര്ത്തല് 

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    എസച്ച്  .    അരുണ്കുമഞര്:  മഞകവലെബകര

നബകയഞജകേമണ്ഡലെത്തബകലെ  നൂറനഞടച്ച്  കലെപ്രസബ  സഞനബകറഞറബയകത്ത  സൂപ്പെര്

കസഷദഞലെബറബ  ആശുപത്രബയഞക്കുന്നതബനച്ച്  അടബയന്തര  നടപടബ
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സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശുവബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജഞര്ജച്ച്  ): നൂറനഞടച്ച് കലെപ്രസബ ആശുപത്രബയബല് 7 കഡഞക്ടര്മഞരുള്കപ്പെകട 203

സബരഞ്ചാം  ജസ്പീവനകഞരുകട  കസവനഞ്ചാം  ലെഭദമഞകബയബട്ടുണച്ച്.  നബര്മ്മേഞണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കഞയബ   40.30  കകേഞടബ  രൂപയകട  കപ്രഞകപ്പെഞസലെബകന്മേല്

ആദദഘടത്തബല്  23.53  കകേഞടബ  രൂപ  നബഞര്ഡച്ച്  ഫണബലുള്കപ്പെടുത്തബ

കമയബല്, ഫസ്പീകമയബല് വഞര്ഡച്ച്, ഓകബജന പഞന്റെച്ച്, സബ്കസഷന എന്നബവയകട

നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  രണഞഞ്ചാംഘട  നബര്മ്മേഞണത്തബനുളള

എസബകമറച്ച്  തയഞറഞകബ  അനുമതബ  ലെഭദമഞക്കുന്നതബനുളള  തടര്നടപടബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ  ആശുപത്രബയകട  പ്രഞധഞനദഞ്ചാം  കേണകബകലെടുത്തച്ച്

കമചകപ്പെട കസവനഞ്ചാം ലെഭദമഞകഞനുളള നടപടബ പരബഗണനയബലെഞണച്ച്.

(10) പടഞമ്പബ തഞലൂകഞശുപത്രബയകട പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    മുഹമ്മേദച്ച്  മുഹസബന:  പടഞമ്പബ  തഞലൂകഞശുപത്രബയകട  സമഗ്ര

വബകേസനഞ്ചാം  സഞധദമഞകഞനുഞ്ചാം  സഞഫച്ച്  പഞകറണ്  പുതകബ  നബശ്ചയബകഞനുഞ്ചാം

അടബസഞന  സഇൗകേരദങ്ങള്  കമചകപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം  അടബയന്തര  നടപടബ

സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.
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ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശുവബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജഞര്ജച്ച്  ): പടഞമ്പബ തഞലൂകഞശുപത്രബയകട നബര്മ്മേഞണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കഞയബ

കേബഫ്ബബയബല്നബനഞ്ചാം  പണഞ്ചാം  അനുവദബകചങബലുഞ്ചാം  കറയബല്കവയബല്നബനഞ്ചാം

എന.ഒ.സബ.  ലെഭബകഞത്തതബനഞല്  പദതബ  നടപ്പെബലെഞകഞന  സഞധബചബടബല.

ആകരഞഗദവകുപ്പെബകന്റെ  കടകബകല്  കേമ്മേബറബ  സലെപരബകശഞധന  നടത്തബ  ടബ

സലെത്തച്ച് എന.ഒ.സബ. ആവശദമബലഞത്ത രസ്പീതബയബല് നബര്മ്മേഞണ പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം

നടത്തഞന  സഞധബക്കുകമന്നച്ച്  അറബയബചബട്ടുണച്ച്.  ആശുപത്രബയകട  ചബകേബതഞ

കസവനങ്ങള് കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനഞയബ എഞ്ചാം.എല്.എ.-യകട ആസബവബകേസന

ഫണച്ച്  മുഖഞന്തരഞ്ചാം  100  കകേ.വബ.  ജനകററര്  സഞപബചബട്ടുണച്ച്.  ഡബജബറല്

എകച്ച്കറ  യൂണബറച്ച്  കകേഞപ്പെഞ്ചാം  സബ.എചച്ച്.സബ.-കച്ച്  നല്കേഞന  നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം

നല്കുന്നതഞണച്ച്.  ഡയഞലെബസബസച്ച്  യൂണബറബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം

ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബനുളള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചുകകേഞണബരബക്കുകേയഞണച്ച്.

ആശുപത്രബയകട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനഞയളള  സജസ്പീവമഞയ

ഇടകപടലെഞണച്ച് നടത്തുന്നതച്ച്.

IV. പ്രകതദകേ അനുമതബ

നബയമസഭഞ കയഞഗങ്ങളബല് ഹഞജരഞകേഞതബരബക്കുവഞന അനുവഞദഞ്ചാം

15-ാംകകേരളനബയമസഭയകട  എടഞഞ്ചാം  സകമ്മേളന  കേഞലെയളവബല്
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ശസ്പീ.  ഉമ്മേന ചഞണബകച്ച്  2023  ജനുവരബ  23  മുതല് മഞര്ചച്ച്  30  വകര സഭയകട

എലഞ കയഞഗങ്ങളബലുഞ്ചാം ഹഞജരഞകേഞതബരബകഞന അനുവഞദഞ്ചാം കചഞദബച്ചുകകേഞണ്ടുളള

അകപക്ഷ  ബഹുമഞനകപ്പെട  സസ്പീകര്  വഞയബക്കുകേയഞ്ചാം  സഭ  അനുവഞദഞ്ചാം

നല്കുകേയഞ്ചാം കചയ.

V. ധനകേഞരദഞ്ചാം

2023-24   സഞമ്പത്തബകേ വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള  ബഡ്ജറബകലെ
ധനഞഭദര്തനകേളബകന്മേലുള്ള ചര്ചയഞ്ചാം കവഞകടടുപ്പുഞ്ചാം

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വബജയന):  തഞകഴപ്പെറയന്ന

ധനഞഭദര്തനകേള് അനുവദബകണകമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനഞഭദര്തന നമ്പര് XII   -   കപഞലെസ്പീസച്ച്   
(4811,69,86,000  രൂപ)

ധനഞഭദര്തന നമ്പര് XIII  - ജയബലുകേള്
(190,05,37,000  രൂപ)

ധനഞഭദര്തന നമ്പര് XIV  - കസഷനറബയഞ്ചാം അചടബയഞ്ചാം മറച്ച് 
ഭരണപരമഞയ സര്വ്വേസ്പീസുകേളുഞ്ചാം 
(620,50,89,000  രൂപ)

ധനഞഭദര്തന നമ്പര് XXIII  - വഞര്ത്തഞവബതരണവുഞ്ചാം പ്രചരണവുഞ്ചാം
(108,87,93,000  രൂപ)

 പടബകേജഞതബ,  പടബകേവര്ഗ്ഗ,  പബന്നഞക  വബഭഞഗ  കക്ഷമ വുഞ്ചാം  കദവസസവുഞ്ചാം

പഞര്ലെകമന്റെറബകേഞരദവുഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന  ):

പ്രകമയകത്ത പബന്തഞങ്ങുന.
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ധനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    എന  .    ബഞലെകഗഞപഞല്):  കപഞലെസ്പീസച്ച്

എന്ന XII-ാം നമ്പര് ധനഞഭദര്തനകയയഞ്ചാം ജയബലുകേള് എന്ന XIII-ാം നമ്പര്

ധനഞഭദര്തനകയയഞ്ചാം  കസഷനറബയഞ്ചാം  അചടബയഞ്ചാം  മറച്ച്  ഭരണപരമഞയ

സര്വ്വേസ്പീസുകേളുഞ്ചാം  എന്ന  XIV-ാംനമ്പര്  ധനഞഭദര്തനകയയഞ്ചാം

വഞര്ത്തഞവബതരണവുഞ്ചാം  പ്രചരണവുഞ്ചാം  എന്ന  XXIII-ാംനമ്പര്

ധനഞഭദര്തനകയയഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബച  ചടഞ്ചാം  236(3)  പ്രകേഞരമുള്ള  പ്രസഞവന

കമശപ്പുറത്തുവയ്കുന. 

ഖണ്ഡകനഞപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമഞയസ്പീന:  ധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

ആഭദന്തര  വകുപ്പെബകന്റെയഞ്ചാം  കപഞലെസ്പീസച്ച്  കസനയകടയഞ്ചാം  കേഞരദക്ഷമമഞയ

പ്രവര്ത്തനഞ്ചാംകകേഞണഞണച്ച്  സഞ്ചാംസഞനത്തച്ച്  ഭദ്രമഞയ  ക്രമസമഞധഞനനബലെ

സൃഷ്ടബകഞന   സഞധബക്കുന്നതച്ച്.   കദശസ്പീയ-അന്തര്കദശസ്പീയതലെത്തബല്

പുരസഞരങ്ങള് കനടഞനഞയതഞ്ചാം കുറകൃതദങ്ങളുകട നബരകച്ച് കുറയഞന സഞധബചതഞ്ചാം

വനബതഞ  പങഞളബത്തഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബകഞനഞയതഞ്ചാം  കസനകയ

ആധുനബകേവല്കരബകഞനഞയതഞ്ചാം  സര്കഞരബകന്റെ  മബകേവുകകേഞണഞണച്ച്.  സസ്പീ

സുരക്ഷയച്ച്  പ്രഞധഞനദഞ്ചാം  നല്കേബ  നബരവധബ  പദതബകേള്  ആരഞ്ചാംഭബകഞനഞയതച്ച്

മഞതൃകേഞപരമഞണച്ച്.   കകേസച്ച്  കതളബയബകഞനുളള  മബകേവച്ച്   പുലെര്ത്തുന്നതബല്
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ഒന്നഞഞ്ചാം  സഞനഞ്ചാം  കേരസമഞകഞന  സഞധബചതഞ്ചാം  കകസബര്  കുറകൃതദങ്ങള്

കേകണത്തഞന  ആധുനബകേ  സഇൗകേരദങ്ങള്  ഏര്കപ്പെടുത്തഞനഞയതഞ്ചാം

കനടങ്ങളഞണച്ച്.  പ്രളയകേഞലെത്തുഞ്ചാം  കകേഞവബഡച്ച്  മഹഞമഞരബയബലുഞ്ചാം  കപഞലെസ്പീസച്ച്

കസനയകട  ജനകേസ്പീയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  അഭബമഞനഞര്ഹമഞണച്ച്.  ലെഹരബ

മഞഫബയയള്കപ്പെകടയളള  കുറകൃതദങ്ങള്  അമര്ച  കചയഞന  കേര്ശന  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  കപഞലെസ്പീസച്ച്  കസനയബല്  150-ഓളഞ്ചാം  കേഞയബകേ  തഞരങ്ങള്കച്ച്

നബയമനഞ്ചാം  നല്കേഞന കേഴബഞബട്ടുണച്ച്.  മലെബഞര്  കപഞലെസ്പീസച്ച്  അകഞഡമബയബല്

ഫുട്കബഞള് ടസ്പീഞ്ചാം അകഞഡമബ ആരഞ്ചാംഭബകഞനുഞ്ചാം സ്റ്റുഡന്റെച്ച് കപഞലെസ്പീസച്ച് കകേഡറബല്

നബരവധബ  കുടബകേകള  ഉള്കപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം  സഞധബച്ചു.  പുതബയ  കപഞലെസ്പീസച്ച്

കസഷനുകേള്,  ആധുനബകേ  വഞഹനങ്ങളുഞ്ചാം  സഞകങതബകേ  വബദദയഞ്ചാം

പ്രകയഞജനകപ്പെടുത്തല്,  ജയബലുകേള്  ആധുനബകേവല്കരബകല്  തടങ്ങബയ

ആഭദന്തര വകുപ്പെബകന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സഞ്ചാംസഞന കപഞലെസ്പീസബകന രഞജദകത്ത

മബകേച കപഞലെസ്പീസച്ച് കസനയഞകബ മഞറ്റുന.  

ശസ്പീ  .    തബരുവഞ്ചൂര്  രഞധഞകൃഷ്ണന:  ധനഞഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.

കുറകൃതദങ്ങളുകട  എണ്ണഞ്ചാം  വര്ദബക്കുനകണങബലുഞ്ചാം  അതബനനുസരബചച്ച്  ശബക്ഷഞ

നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുന്നബകലന്നതച്ച്  അപമഞനകേരമഞണച്ച്.  കകകേക്കൂലെബ

വഞങ്ങുന്നതഞ്ചാം  അഴബമതബ  നടത്തുന്നതഞ്ചാം  ഗുണഞസഞ്ചാംഘങ്ങളുമഞയബ
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ബനമുളളതമഞയ  കപഞലെസ്പീസുകേഞര്കകതബകര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകഞത്തതച്ച്

അപലെപനസ്പീയമഞണച്ച്.  ലെഹരബകടത്തച്ച്,  സസര്ണ്ണകടത്തച്ച്,  ഗുണഞ അക്രമങ്ങള്,

സസ്പീ  പസ്പീഡന  കകേസ്സുകേള്  എന്നബവ  തടയന്ന  കേഞരദത്തബല്  കപഞലെസ്പീസച്ച്

സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  പരഞജയകപ്പെടബരബക്കുന.  കകേരള  ആന്റെബ  കസഞഷദല്

ആക്ടബവബറസ്പീസച്ച്  (പ്രബവനഷന)  ആക്ടച്ച്  (ഗുണഞ ആക്ടച്ച്) കേഞകലെഞചബതമഞയബ

പരബഷ്കരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന:  ധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

കപഞലെസ്പീസച്ച്  വകുപ്പെബകന്റെ ആധുനബകേവത്കേരണത്തബനഞയബ ബഡ്ജറബല്  152.90

കകേഞടബ  രൂപ  നസ്പീകബവചതച്ച്  സസഞഗതഞര്ഹമഞണച്ച്.  സഞ്ചാംസഞനത്തച്ച് മബകേച

കപഞലെസ്പീസച്ച്  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  വഞര്കത്തടുക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  കുറകൃതദങ്ങളബകലെര്കപ്പെടുന്ന

കപഞലെസ്പീസച്ച്  ഉകദദഞഗസര്കകതബകര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം

സഞധബചബട്ടുണച്ച്.  മബകേച  പ്രവര്ത്തനത്തബനച്ച്  നബരവധബ  കദശസ്പീയ പുരസഞരങ്ങള്

കകേരള  കപഞലെസ്പീസബനച്ച്  ലെഭബചബട്ടുണച്ച്.  സസ്പീകേള്ക്കുകനകരയള്ള  അതബക്രമങ്ങള്

തടയന്നതബനുഞ്ചാം  കപഞലെസ്പീസച്ച്  കസനയബകലെ  സസ്പീ  പ്രഞതബനബധദഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  അവര്കഞയബ  പുതബയ  കപഞലെസ്പീസച്ച്

കസഷനുകേളുള്കപ്പെകടയള്ള  സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങള്  ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുഞ്ചാം

സസസ്പീകേരബച  നടപടബകയ  അഭബനനബക്കുന.  ജയബല്  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം
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പരബഷ്കരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  വഞര്ത്തഞവബനബമയ  സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങള്

കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    ടബ  .    വബ  .    ഇബഞഹബഞ്ചാം:  ധനഞഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.

തലെസഞന  നഗരബയബകലെ  ഗുണഞവബളയഞടഞ്ചാം  അവസഞനബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം

സസ്പീകേള്ക്കുകനകരയള്ള  അതബക്രമങ്ങള്  തടയന്നതബനുഞ്ചാം   കപഞലെസ്പീസച്ച്

കസനയബകലെ  ക്രബമബനല്വത്കരണവുഞ്ചാം  വര്ഗ്ഗസ്പീയവത്കരണവുഞ്ചാം

അവസഞനബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  സഞ്ചാംസഞന കപഞലെസ്പീസച്ച് 

കസന  പക്ഷപഞതപരമഞയഞണച്ച്  പ്രവര്ത്തബക്കുന്നതച്ച്.  കകേഞകണഞടബ

നബകയഞജകേമണ്ഡലെത്തബകലെ  കഎകരപ്പെടബയബല്  ഒരു  കപഞലെസ്പീസച്ച്  കസഷന

അനുവദബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം   കേരബപ്പൂര്  കപഞലെസ്പീസച്ച്  കസഷന  നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം

നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

     ശസ്പീ  .    വബ  .    കജഞയബ:  ധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.  ആധുനബകേ

സഞകങതബകേവബദദകേള്  ഉപകയഞഗകപ്പെടുത്തബ  ക്രമസമഞധഞനപഞലെനത്തബലുഞ്ചാം

കുറഞകനസഷണത്തബലുഞ്ചാം  മഞതൃകേഞപരമഞയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഞണച്ച്  സഞ്ചാംസഞന

കപഞലെസ്പീസച്ച്  കസന  നടത്തുന്നതച്ച്.  വര്ഗ്ഗസ്പീയകേലെഞപങ്ങളബലഞത്ത  നഞടഞകബ

കകേരളകത്ത  മഞറഞന  കകേരള  കപഞലെസ്പീസബനച്ച്  കേഴബഞ്ഞുകവനള്ളതച്ച്

എടുത്തുപറകയണ  കേഞരദമഞണച്ച്.   കകേസകനസഷണത്തബല്  മഞതൃകേഞപരമഞയ
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പ്രവര്ത്തനമഞണച്ച്  കപഞലെസ്പീസച്ച്  കസന  കേഞഴ്ചവയ്ക്കുന്നതച്ച്.  അകേഞലെത്തബല്

മരണമടയന്ന  കപഞലെസ്പീസുകേഞരുകട  കുടുഞ്ചാംബകത്ത  സഞ്ചാംരക്ഷബകകണ  ബഞധദത

കപഞലെസ്പീസച്ച് വകുപ്പെച്ച് ഏകറടുക്കുന്നതച്ച് സഞ്ചാംബനബചച്ച് ആകലെഞചബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    കസബഞസദന കുളത്തുങല്:  ധനഞഭദര്തനകേകള അനുകൂലെബക്കുന.

കപഞലെസ്പീസച്ച്  എന്ന  വഞകബകന്റെ  നബര്വ്വേചനകത്തഞടച്ച്  തഞദഞതദഞ്ചാം  പ്രഞപബചച്ച്

പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന കപഞലെസ്പീസഞയബ  കകേരള കപഞലെസ്പീസച്ച്  മഞറബയബരബക്കുന എന്നതച്ച്

അഭബനനനഞര്ഹമഞണച്ച്.  കകേരളത്തബകലെ  ജനങ്ങളുകട  ജസ്പീവനുഞ്ചാം  സസത്തബനുഞ്ചാം

സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം  നല്കുന്ന  മബകേച  കസനയഞയബ  സഞ്ചാംസഞന  കപഞലെസ്പീസച്ച്  കസന

മഞറബയബരബക്കുകേയഞണച്ച്.   പൂഞഞറബകലെ   കപഞലെസ്പീസച്ച് ഒഇൗടച്ച്കപഞസച്ച്  കപഞലെസ്പീസച്ച്

കസഷനഞകബ  ഉയര്ത്തുന്നതബനുഞ്ചാം  കകേഞരുകത്തഞടച്ച്   കകേന്ദ്രമഞകബ  പുതബയ

കപഞലെസ്പീസച്ച്  കസഷനുഞ്ചാം  ഇഇൗരഞറ്റുകപടയബല്  സബവബല്  കസഷനുഞ്ചാം

ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  അഭബഭഞഷകേ  കക്ഷമനബധബയകട  പരബധബ

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

ശസ്പീ  .   കമഞനസച്ച് കജഞസഫച്ച്:  ധനഞഭദര്തനകേകള എതബര്ക്കുന.   സ്റ്റുഡന്റെച്ച്

കപഞലെസ്പീസച്ച്  കകേഡറച്ച്  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  കൂടുതല്  സ്കൂളുകേളബകലെയച്ച്  വദഞപബപ്പെബകഞന

തയഞറഞകേണഞ്ചാം.  കകസബര്  കുറകൃതദങ്ങളുഞ്ചാം  സസ്പീകേള്കകതബകരയള്ള

അതബക്രമങ്ങളുഞ്ചാം  കമഞഷണമുള്കപ്പെകടയള്ള  കകേസ്സുകേളുഞ്ചാം  വര്ദബക്കുന്നതച്ച്
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കപഞലെസ്പീസച്ച് കസനയകട കകേടുകേഞരദസത വദക്തമഞക്കുന്നതഞണച്ച്.    

ശസ്പീ  .    കകേ  .    എഞ്ചാം  .    സചബനകദവച്ച്:  ധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

കപഞലെസ്പീസച്ച്  കസനയകട  പ്രവര്ത്തനങ്ങകള  ഇകേഴച്ച് ത്തബകഞണബകഞനഞണച്ച്

പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം  ശമബക്കുന്നതച്ച്.   കപഞലെസ്പീസച്ച്   കസഷനുകേള്  ജനസഇൗഹൃദമഞകബ

മഞറബയതച്ച്   ഇടതപക്ഷ  ജനഞധബപതദമുന്നണബ  ഗവണ്കമന്റെഞണച്ച്.  സ്റ്റുഡന്റെച്ച്

കപഞലെസ്പീസച്ച്  കകേഡറച്ച്  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  വദഞപബപ്പെബകഞനഞയതഞ്ചാം  മബകേച

ക്രമസമഞധഞനമുള്ള  സഞ്ചാംസഞനമഞയബ  കകേരളകത്ത  മഞറഞന  കേഴബഞതഞ്ചാം

അഭബമഞനഞര്ഹമഞണച്ച്.     

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ഡബ  .    പ്രകസനന:    ധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

ഇന്തദയബല്  അഴബമതബ കുറഞതഞ്ചാം വര്ഗ്ഗസ്പീയ സഞ്ചാംഘര്ഷങ്ങളബലഞത്തതഞ്ചാം മബകേച

ക്രമസമഞധഞനമുള്ളതമഞയ  സഞ്ചാംസഞനമഞയബ  മഞറഞന  കേഴബഞതഞ്ചാം  കകേരളഞ

കപഞലെസ്പീസബകന്റെ  കസഞഷദല് മസ്പീഡബയ കസല്,  കകസബര് കഡഞഞ്ചാം എന്നബവയച്ച്

കദശസ്പീയ  ഇ-ഗകവണനസച്ച്  അവഞര്ഡുള്കപ്പെകട  കനടഞനഞയതഞ്ചാം  പഞകസഞര്ടച്ച്

അകപക്ഷകേളുകട  പരബകശഞധനയമഞയബ  ബനകപ്പെടച്ച്   മബകേച  കപഞലെസ്പീകസന്ന

കകേന്ദ്ര  വബകദശകേഞരദ  മനഞലെയത്തബകന്റെ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  കനടഞനഞയതഞ്ചാം

കപഞലെസ്പീസച്ച്  കസനയകട  പ്രവര്ത്തന  മബകേവച്ച്  വദക്തമഞക്കുന്നതഞണച്ച്.

സസ്പീസുരക്ഷയച്ച് പ്രഞധഞനദഞ്ചാം നല്കേബകകഞണ്ടുള്ള അപരഞജബത,  പബങച്ച് കപഞലെസ്പീസച്ച്
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തടങ്ങബയ പദതബകേള് കദശസ്പീയശദ പബടബച്ചുപറബയബട്ടുണച്ച്.  വനബതഞ കപഞലെസ്പീസച്ച്

കസഷനുകേള്,  വനബത  കസല്,  വനബത  ബറഞലെബയനുകേള്  എന്നബവയകട

പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം മഞതൃകേഞപരമഞണച്ച്.   കുറഞകനസഷണ മബകേവുകകേഞണ്ടുഞ്ചാം ഗുണഞയബസഞ്ചാം

അടബചമര്ത്തുന്നതബലുഞ്ചാം കപഞലെസ്പീസച്ച് കസന മുനപന്തബയബലെഞണച്ച്.  കുറവഞളബകേളബല്

മഞനസബകേ പരബവര്ത്തനഞ്ചാം വരുത്തത്തകവബധത്തബല് മഞനുഷബകേ പരബഗണന

നല്കേബകകഞണച്ച്  സഞ്ചാംസഞനകത്ത  ജയബലുകേകള  നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം

ജയബലുകേളബകലെ  അകന്തവഞസബകേകള  കതഞഴബല്  ഹനപുണദമുള്ളവരഞകബ

മഞറ്റുന്നതബനുമുതകുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ശകദയമഞണച്ച്.   കപഞലെസ്പീസച്ച്

കസനയബലുള്കപ്പെകട  രണ്ടുലെക്ഷത്തബലെധബകേഞ്ചാം  നബയമനങ്ങള്  നടത്തബകകഞണച്ച്

എലഞ  വബഭഞഗങ്ങകളയഞ്ചാം  കചര്ത്തുപബടബച്ചുകകേഞണഞണച്ച്  സര്കഞര്

മുകന്നഞട്ടുകപഞകുന്നതച്ച്.  

ശസ്പീ  .    കതഞമസച്ച്  കകേ  .    കതഞമസച്ച്:   ധനഞഭദര്തനകേകള അനുകൂലെബക്കുന.

വബവബധ  കമഖലെകേളബല്  സമഞനതകേളബലഞത്ത  കനടങ്ങള്  ഹകേവരബക്കുകേയഞ്ചാം

നബലെനബര്ത്തുകേയഞ്ചാം കചയ്യുന്ന സര്കഞരഞണബതച്ച്.  കകേന്ദ്ര സര്കഞരബകന്റെ വബവബധ

വകുപ്പുകേകളക്കുറബച്ചുള്ള ഇനകഡക്സുകേളബല് ആകരഞഗദഞ്ചാം,  വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം  തടങ്ങബ

സമസ  കമഖലെകേളബലുഞ്ചാം  കകേരളഞ്ചാം  രഞജദത്തബനച്ച്  മഞതൃകേയഞണച്ച്.   ഗഞര്ഹബകേ-

വഞണബജദ  പഞചകേവഞതകേ  സബലെബണറുകേളുകട  വബലെ  വര്ദബപ്പെബച  കകേന്ദ്ര
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സര്കഞരബകനതബകര  പ്രതബകഷധബകഞകത  സഞമൂഹദ  സുരക്ഷഞ  കപനഷന

നല്കുന്നതബനച്ച്  കപകടഞള്,  ഡസ്പീസല്  വബലെയബല്  കസസച്ച്

ഏര്കപ്പെടുത്തബയതബകനതബകര  പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം  സമരഞ്ചാം  നടത്തുന്നതച്ച്

അപലെപനസ്പീയമഞണച്ച്.   കുടനഞടബകലെ  ജനങ്ങളുകട  പ്രശങ്ങള്  പരബഹരബകഞന

ഇഇൗ ഗവണ്കമന്റെബനച്ച് സഞധബചബട്ടുണച്ച്.  

ശസ്പീ  .    ടബ  .    കഎ  .    മധുസൂദനന:   ധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

അഭദന്തര വകുപ്പെബകനതബകര വസ്തുനബഷ്ഠപരമഞയബ കേഞരദങ്ങള് അവതരബപ്പെബകഞന

പ്രതബപക്ഷത്തബനച്ച്  സഞധബചബടബല.   കപഞലെസ്പീസച്ച്  കസഷനുകേകള  സബ.സബ.ടബ.വബ.

ഉള്കപ്പെകടയള്ള സഞകങതബകേ വബദദയപകയഞഗബചച്ച്  ആധുനബകേവത്കേരബകഞനുള്ള

തസ്പീരുമഞനവുഞ്ചാം    സ്കൂളുകേളബ ല്  സ്റ്റുഡന്റെച്ച്  കപഞലെസ്പീസച്ച്  കകേഡറച്ച്  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം

ഏര്കപ്പെടുത്തബയതഞ്ചാം  മയക്കുമരുന്നബകനതബകര  ജനങ്ങകള

അണബനബരത്തബകകഞണച്ച്  ആഭദന്തരവകുപ്പെച്ച്  നടത്തുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുഞ്ചാം

അഭബമഞനഞര്ഹമഞണച്ച്.  കകേസുകേള്  കതളബയബക്കുന്നതബലുഞ്ചാം   ക്രമസമഞധഞന

പരബപഞലെനത്തബലുഞ്ചാം  കകേരള  കപഞലെസ്പീസച്ച്  ഒന്നഞഞ്ചാം  സഞനത്തഞണച്ച്.  വര്ഗ്ഗസ്പീയ

സഞ്ചാംഘര്ഷങ്ങള്  ഒഴബവഞകബയഞ്ചാം  അഴബമതബ  വബരുദവുഞ്ചാം  കേഞരദക്ഷമവുമഞയ

കസവനഞ്ചാം കേഞഴ്ചവച്ചുമഞണച്ച്  കദശസ്പീയ അന്തര്കദശസ്പീയ തലെങ്ങളബല് പുരസഞരങ്ങള്

കനടഞനഞയതച്ച്. കുറകൃതദങ്ങളബകലെര്കപ്പെടുന്ന കപഞലെസ്പീസച്ച് ഉകദദഞഗസര്കകതബകര
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കേര്ശനനടപടബ  സസസ്പീകേരബച്ചുഞ്ചാം  ജയബല്  സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങള്  പരബഷ്കരബച്ചുഞ്ചാം

മഞതൃകേഞപരമഞയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഞണച്ച്   ആഭദന്തര  വകുപ്പെച്ച്  കേഞഴ്ചവയ്ക്കുന്നതച്ച്.

കപഞലെസ്പീസച്ച്  കസനയകടയഞ്ചാം  ആഭദന്തര  വകുപ്പെബകന്റെയഞ്ചാം  മഞതൃകേഞപരമഞയ

പ്രവര്ത്തനങ്ങകള വബമര്ശബക്കുന്ന പ്രതബപക്ഷ നബലെപഞടച്ച് അപലെപനസ്പീയമഞണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    കേടകേഞ്ചാംപള്ളബ  സുകരന്ദ്രന:   ധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

കപഞലെസ്പീസച്ച്  കസനയച്ച്  ലെഭബച   കദശസ്പീയ-അന്തര്കദശസ്പീയ  പുരസഞരങ്ങള്  ഈ

സര്കഞരബനുള്ള  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരമഞണച്ച്.  ഗുണകേകള  അടബചമര്ത്തബകകഞണ്ടുഞ്ചാം

നബകക്ഷപ/കജഞലെബ  തടബപ്പുകേള് കതളബയബച്ചുകകേഞണ്ടുഞ്ചാം  കുറകഞരഞയ കപഞലെസ്പീസച്ച്

ഉകദദഞഗസര്കകതബകര   ശക്തമഞയ  നബലെപഞടച്ച്   സസസ്പീകേരബച്ചുകകേഞണ്ടുഞ്ചാം

കപഞലെസ്പീസച്ച്  കസന  മബകേച  പ്രകേടനമഞണച്ച്  കേഞഴ്ചവയ്ക്കുന്നതച്ച്.  സര്കഞര്

ഓഫസ്പീസുകേളബലെടകഞ്ചാം  മബന്നല്  പരബകശഞധന  നടത്തഞനുഞ്ചാം  വബജബലെനസച്ച്

അകനസഷണങ്ങളുഞ്ചാം  രഹസദഞകനസഷണ  പരബകശഞധനകേളുഞ്ചാം  കേഞരദക്ഷമമഞയബ

നടത്തഞനുഞ്ചാം ആഭദന്തര വകുപ്പെബനച്ച് കേഴബഞബട്ടുണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഉഹബദുള്ള:  ധനഞഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.

ഉകദദഞഗസര്കച്ച്  സസതനമഞയഞ്ചാം നബഷ്പക്ഷമഞയഞ്ചാം പ്രവര്ത്തബകഞന കേഴബയന്ന

സഞഹചരദമല സഞ്ചാംസഞനത്തുള്ളതച്ച്. കപഞലെസ്പീസച്ച് കസനയബകലെ ക്രബമബനലുകേളുകട

എണ്ണത്തബല്  ഗണദമഞയ  വര്ദനവുണഞകുകേയഞ്ചാം  അഴബമതബകഞരഞയ
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ഉകദദഞഗസര്കകതബകര  നടപടബകയടുകഞകത  പ്രധഞന  പദവബകേള്

നല്കുകേയമഞണച്ച്  സര്കഞര്  കചയ്യുന്നതച്ച്.  ജയബലുകേളബല്കപ്പെഞലുഞ്ചാം  ലെഹരബ

മഞഫബയഞ സഞ്ചാംഘങ്ങള് പബടബമുറുകബയബരബക്കുന്ന സഞഹചരദമഞണുള്ളതച്ച്.

ശസ്പീമതബ  സബ  .    കകേ  .    ആശ:  ധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

കപഞലെസ്പീസബകന  ജനകേസ്പീയ  സസഭഞവമുള്ളതഞകബ  മഞറ്റുന്നതബനുള്ള

പരബശമങ്ങളഞണച്ച് സര്കഞര് നടത്തുന്നതച്ച്. കുറവഞളബകേകള നബയമത്തബനുമുന്നബല്

കകേഞണ്ടുവരുന്നതബനുഞ്ചാം ഗുണകേകള അമര്ച കചയ്യുന്നതബനുഞ്ചാം  മയക്കുമരുന്നബകന്റെ

ദുരുപകയഞഗത്തബല്  നബനഞ്ചാം  യവതലെമുറകയ  രക്ഷബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  കകേരള

കപഞലെസ്പീസച്ച്  നടത്തബയ  പരബശമങ്ങള്  അഭബനനനഞര്ഹമഞണച്ച്.  കകേരളകത്ത

വര്ഗ്ഗസ്പീയ  ലെഹളകേളുകട  കകേന്ദ്രമഞകബ  മഞറഞനുളള  ശമങ്ങകള  തടയഞനുഞ്ചാം

സസ്പീകേള്ക്കുഞ്ചാം  കുടബകേള്ക്കുഞ്ചാം  സുരക്ഷ  ഒരുക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  അവരുകട  പ്രശങ്ങള്

പരബഹരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം നബരവധബ പദതബകേള് സര്കഞര് ആവബഷ്കരബചബട്ടുണച്ച്.

ശസ്പീ  .   എഞ്ചാം  .   എഞ്ചാം  .   മണബ: ധനഞഭദര്തനകേകള അനുകൂലെബക്കുന. കപഞലെസ്പീസച്ച്

കസനകയ  നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുകവണബ  സര്കഞര്  നടത്തുന്ന  ശമങ്ങകള

അഭബനനബക്കുന.  ക്രബമബനല്  സസഭഞവമുളള  കപഞലെസ്പീസുകദദഞഗസര്കകതബകര

നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുകേവഴബ  കപഞലെസ്പീസച്ച്  കസനയകട  യശസച്ച്  ഉയരുന്നതഞണച്ച്.

മറച്ച്  സഞ്ചാംസഞനങ്ങകള  അകപക്ഷബചച്ച്  സഞ്ചാംസഞനത്തച്ച്  ക്രമസമഞധഞനനബലെ
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കമചകപ്പെട  നബലെയബലെഞണുളളതച്ച്.  മുഖദമനബയകട  ദുരബതഞശസഞസ  നബധബയബല്

കൃത്രബമഞ്ചാം  കേഞണബചവര്കകതബകര  ശക്തമഞയ  നടപടബ  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങകള  പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം  ഇകേഴബകഞണബകഞന

ശമബക്കുന്നതച്ച് അപലെപനസ്പീയമഞണച്ച്.

ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  കചന്നബത്തലെ:  ധനഞഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.

സഞ്ചാംസഞനത്തച്ച്  കപഞലെസ്പീസച്ച്  കസനയബല്  ക്രബമബനലുകേളുകട  എണ്ണഞ്ചാം

വര്ദബക്കുന്നതഞ്ചാം  കപഞലെസ്പീസച്ച്-ഗുണഞ  ബനവുഞ്ചാം  ഭയഞനകേമഞയ  സഞഹചരദഞ്ചാം

സൃഷ്ടബചബരബക്കുന.  കപഞലെസ്പീസുഞ്ചാം  രഞഷസ്പീയകനതൃതസവുഞ്ചാം  ഗുണഞ  മഞഫബയകേള്കച്ച്

സഞ്ചാംരക്ഷണഞ്ചാം  നല്കുന്നതബകന്റെ  ഫലെമഞയബ  സസ്പീകേള്കച്ച്  രഞത്രബയബല്

പുറത്തബറങ്ങഞന  കേഴബയന്നബല.   ലെഹരബ  മഞഫബയയ്കകതബകര  കപഞലെസ്പീസബനച്ച്

നടപടബ  സസസ്പീകേരബകഞന  സഞധബകഞത്തതച്ച്  അപമഞനകേരമഞണച്ച്.

കുറകൃതദങ്ങളുകട എണ്ണത്തബല് സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം ഒന്നഞഞ്ചാം സഞനത്തഞകണന്നബരബകക

അതച്ച്  തടയന്നതബനച്ച്  യഞകതഞരുവബധ  നടപടബയഞ്ചാം  സസസ്പീകേരബക്കുന്നബല.

സസ്പീകേള്ക്കുഞ്ചാം  കുടബകേള്ക്കുകമതബകരയളള  കുറകൃതദങ്ങള്  തടയന്നതബനഞയബ

കേര്ശന  ശബക്ഷഞനടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  കകലെഫച്ച്  മബഷന  കകേസച്ച്

അടബമറബകഞനുളള  ശമഞ്ചാം  അപലെപനസ്പീയമഞണച്ച്.  ജനകേസ്പീയ  സമരങ്ങകളഞടുളള

സര്കഞരബകന്റെ നബകഷധഞതകേമഞയ സമസ്പീപനഞ്ചാം അവസഞനബപ്പെബകണഞ്ചാം. 
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മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറഞയബ വബജയന): സഞ്ചാംസഞനത്തച്ച് ക്രമസമഞധഞനഞ്ചാം

നബലെനബര്ത്തഞന  ആഭദന്തര വകുപ്പെബനച്ച്  സഞധബചബട്ടുണച്ച്.   ഊര്ജ്ജസസലെതയഞ്ചാം

ഉയര്ന്ന വബദദഞഭദഞസ കയഞഗദതയമുളള  യവതയകട  സഞന്നബദദഞ്ചാം  കപഞലെസ്പീസച്ച്

കസനകയ  രഞജദകത്ത  മബകേച  കസനയഞകബ  മഞറഞന  സഞധബച്ചു.  സഞകങതബകേ

വബദദകേളബല്  പരബജഞനഞ്ചാം  കനടബയ  വനബതകേളുള്കപ്പെകടയളള

കസനഞഞ്ചാംഗങ്ങളുകട കസവനഞ്ചാം  വര്ദബച്ചുവരുന്ന ഡബജബറല് തടബപ്പെച്ച് തടയന്നതബനച്ച്

സഹഞയകേരമഞയബ.  ഡഞര്കച്ച്  കവബബലൂകട  നടക്കുന്ന  സഞമ്പത്തബകേ

കുറകൃതദങ്ങളുള്കപ്പെകട  കേകണത്തഞനുഞ്ചാം  അവയമഞയബ  ബനകപ്പെട

അകനസഷണങ്ങള്  നടത്തഞനുഞ്ചാം  കകസബര്  വബഭഞഗഞ്ചാം  മഞതൃകേഞപരമഞയ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളഞണച്ച് നടത്തബവരുന്നതച്ച്.  സസ്പീകേളുകടയഞ്ചാം കുടബകേളുകടയഞ്ചാം സുരക്ഷ

മുനനബര്ത്തബ  നബരവധബ  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബക്കുകേയഞ്ചാം  സസ്പീകേള്  കനരബടുന്ന

വബവബധ  പ്രശങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനഞയബ  പബങച്ച്  കപ്രഞടക്ഷന  കപ്രഞജക്ടച്ച്

നടപ്പെബലെഞക്കുകേയഞ്ചാം കചയബട്ടുണച്ച്.  കപഞതസലെങ്ങളബലുഞ്ചാം സസകേഞരദ  ഇടങ്ങളബലുഞ്ചാം

ജനകകമത്രബ  കപഞലെസ്പീസച്ച്  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  ശക്തബകപ്പെടുത്തബയതബകന്റെ  ഭഞഗമഞയബ

പ്രഞകദശബകേ ജനകേസ്പീയ വബഷയങ്ങളബല് വബകകേന്ദ്രസ്പീകൃത കപഞലെസ്പീസച്ച് സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം

ഫലെപ്രദമഞയബ  നടപ്പെഞകബവരുന.  സ്റ്റുഡന്റെച്ച്  കപഞലെസ്പീസച്ച്  കകേഡറച്ച്

പദതബയബലൂകടയഞ്ചാം ജനകകമത്രബ കപഞലെസ്പീസച്ച് സഞ്ചാംവബധഞനത്തബലൂകടയഞ്ചാം വഞഹന -
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കേഞല്നട  യഞത്രകഞര്കച്ച്  കറഞഡച്ച്  സുരക്ഷ  സഞ്ചാംബനബചച്ച്  കൃതദമഞയ

അവകബഞധഞ്ചാം  നല്കുനണച്ച്.  ഓപ്പെകറഷന  ശുഭയഞത്ര  പദതബ

നടപ്പെബലെഞകബയതബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ വഞഹനഞപകേട നബരകച്ച് കുറയഞന സഞധബച്ചു.

കപഞലെസ്പീസബകന്റെ ആധുനബകേവത്കേരണത്തബനഞയബ പഞന ഫണബല് ഉള്കപ്പെടുത്തബ

വബവബധ  പദതബകേള്  നടപ്പെഞകബവരുന.  വഞടകേകകടബടങ്ങളബല്

പ്രവര്ത്തബചബരുന്ന  കപഞലെസ്പീസച്ച്  കസഷനുകേള്,  രണച്ച്  കകസബര്  കപഞലെസ്പീസച്ച്

കസഷനുകേള്,  രണച്ച്  വനബതഞ  കപഞലെസ്പീസച്ച്  കസഷനുകേള്,  ജബലഞ  കപഞലെസ്പീസച്ച്

ഓഫസ്പീസച്ച്  കകേടബടഞ്ചാം  എന്നബവയകട  നബര്മ്മേഞണത്തബനഞയബ  ഭരണഞനുമതബ

നല്കുകേയഞ്ചാം തകേ അനുവദബക്കുകേയഞ്ചാം കചയബട്ടുണച്ച്.  പുതബയ ജബലഞ കേണ്കടഞള്

റൂമുകേള്,  തബരുവനന്തപുരത്തച്ച്  കകസബര്  കസകേനരബറബ  കസന്റെര്  എന്നബവയ്ക്കുളള

കകേടബടനബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുണച്ച്.  കകസബര്  കകക്രഞ്ചാം  കപഞലെസ്പീസച്ച്

കസഷനുകേളബകലെയഞ്ചാം  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം,  കകേഞചബ,  കകേഞഴബകകഞടച്ച്  എന്നസ്പീ

കകസബര്  കഡഞമുകേളബകലെയഞ്ചാം  കകസബര്  കുറഞകനസഷണ  സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങള്

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്  4.6  കകേഞടബ രൂപ വകേയബരുത്തബയബട്ടുണച്ച്.  കപഞലെസ്പീസബകന്റെ

കുറഞകനസഷണ മബകേവച്ച്  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനഞയബ  ഇനസര്വ്വേസ്പീസച്ച്  പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം

നല്കേബവരുന.  ആര്ടബഫബഷദല് ഇന്റെലെബജനസച്ച്  (നബര്മ്മേബത ബുദബ)  കപ്രഞജക്ടച്ച്

ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതവഴബ  കകേസകനസഷണഞ്ചാം  ഫലെപ്രദമഞകഞനുഞ്ചാം  പഴുതബലഞകത
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കുറപത്രഞ്ചാം തയഞറഞകഞനുഞ്ചാം സഞധബക്കുന്നതഞണച്ച്. എലഞ ജബലകേളബലുഞ്ചാം 'നഞഷണല്

എമര്ജനസബ  കറകസഞണ്സച്ച്  സബസഞ്ചാം'  ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുണച്ച്.  കപഞതജനങ്ങള്കച്ച്

112 എന്ന നമ്പര് മുകഖന കവഗത്തബല് കപഞലെസ്പീസച്ച് സഹഞയഞ്ചാം ഉറപ്പുവരുത്തഞന

കേഴബയന്നതഞണച്ച്.  സബ.സബ.ടബ.എന.എസച്ച്.  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  എലഞ  കപഞലെസ്പീസച്ച്

കസഷനുകേളബലുഞ്ചാം നടപ്പെബലെഞകബയബട്ടുണച്ച്.  ഒകര രസ്പീതബയബലുള്ള കുറവഞളബകേകളയഞ്ചാം

കുറങ്ങകളയഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനബച  വബവരങ്ങള്  ഇന്റെകഗ്രറഡച്ച്  കകേഞര്  കപഞലെസ്പീസബഞ്ചാംഗച്ച്

സബസഞ്ചാം  (ICOPS)  എന്ന  കപഞതവഞയ  കസഞഫച്ച് കവയറബകന്റെ  കേസ്പീഴബല്

കകേഞണ്ടുവരുന്നതവഴബ  ഒരു  കുറവഞളബയകട  തല്സബതബ  സഞ്ചാംബനബചച്ച്

അറബയഞനുഞ്ചാം  അവകര   കമഞണബറര്  കചയഞനുഞ്ചാം  സഞധബക്കുഞ്ചാം.  ഏകേസ്പീകൃത

കമഞഹബല്  ആപബകകഷനഞയ  MI-COPS  കപഞലെസ്പീസച്ച്  സഞ്ചാംവബധഞനത്തബല്

ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുണച്ച്.  എറണഞകുളഞ്ചാം,  കകേഞഴബകകഞടച്ച്  ജബലകേളബല്  Cyber  Dome

സഞപബചബട്ടുണച്ച്.  കപഞലെസ്പീസച്ച്  കസവനങ്ങള്  ഓണ്ഹലെ നഞയബ

കപഞതജനങ്ങള്കച്ച് ലെഭദമഞകഞനഞയബ 'THUNA' കപഞര്ടലുഞ്ചാം ടബ കസവനങ്ങള്

കമഞഹബല്  കഫഞണുകേളബല്  ലെഭദമഞക്കുന്നതബനഞയബ  ഒരു  സഞ്ചാംകയഞജബത

കമഞഹബല്  ആപബകകഷനഞയ   POL-APP-ഉഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുണച്ച്.

സഞമ്പത്തബകേ  കുറകൃതദങ്ങള്  ഹകേകേഞരദഞ്ചാം  കചയ്യുന്നതബനഞയബ  ഒരു  പ്രകതദകേ

സഞമ്പത്തബകേ  കുറകൃതദവബഭഞഗഞ്ചാം  ഹക്രഞ്ചാംബഞഞബനുകേസ്പീഴബല്  ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുണച്ച്.
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റൂറല്  കപഞലെസ്പീസച്ച്  ജബലകേള്കഞയബ  കസഷദല്  ബഞഞബകന്റെ   പ്രകതദകേ

ഡബറഞചച്ച് കമന്റെച്ച്  യൂണബറ്റുകേള്  രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.   ഗുണഞ  സഞ്ചാംഘങ്ങകളയഞ്ചാം

മഞഫബയ സഞ്ചാംഘങ്ങകളയഞ്ചാം അമര്ച കചയഞനഞയബ  'ഓപ്പെകറഷന കേഞവല്'  എന്ന

പദതബ നടപ്പെഞക്കുകേയഞ്ചാം 'കേഞപ്പെ'  നബയമപ്രകേഞരഞ്ചാം  387  കപകര നഞടുകേടത്തുകേയഞ്ചാം

കചയബട്ടുണച്ച്.   പഞകസഞര്ടച്ച്  അകപക്ഷകേളുകട  പരബകശഞധനയബകലെ  കൃതദതയച്ച്

കകേന്ദ്ര  വബകദശകേഞരദ  മനഞലെയത്തബകന്റെ  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരവുഞ്ചാം  'അഴബമതബയബലഞത്ത

കപഞലെസ്പീസച്ച് കസന'  എന്ന ബഹുമതബയഞ്ചാം കദശസ്പീയ ഇ-ഗകവണനസച്ച് അവഞര്ഡുഞ്ചാം

കകേരള  കപഞലെസ്പീസബനച്ച്  ലെഭബചബട്ടുണച്ച്.   കപഞകകഞ  കകേസുകേളബല്  അതബകവഗ

വബചഞരണയഞ്ചാം  ശബക്ഷയഞ്ചാം  ഉറപ്പുവരുത്തഞനഞയബ  56  പ്രകതദകേ  കപഞകകഞ

കകേഞടതബകേള് അനുവദബചബട്ടുണച്ച്.  കപഞതജനങ്ങള്കച്ച് കവഗത്തബല് പരഞതബകേള്

സമര്പ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്  കടഞള്ഫസ്പീ  നമ്പറുഞ്ചാം  വഞടച്ച്സച്ച്ആപ്പെച്ച്  സഞ്ചാംവബധഞനവുഞ്ചാം

ഇ-കപറസ്പീഷന  സഞ്ചാംവബധഞനവുഞ്ചാം  ഏര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണച്ച്.  വബജബലെനസബകന്റെ

കസഞഷദല്  മസ്പീഡബയ  കവബ്ഹസറച്ച്  ആധുനബകേവത്കേരബക്കുകേയഞ്ചാം

കപ്രഞസബകേനഷന  നടപടബകേള്  കേഞരദക്ഷമമഞക്കുന്നതബനഞയബ  നഞലെച്ച്  ലെസ്പീഗല്

അഹഡസസര് തസബകേകേള് സൃഷ്ടബക്കുകേയഞ്ചാം കചയബട്ടുണച്ച്.  മഞധദമകമഖലെയബകലെ

ജസ്പീവനകഞരുകട  കപനഷന  പദതബ  വബപുലെസ്പീകേരബക്കുന്നതബനച്ച്  പ്രകതദകേ

കപനഷന  ഫണച്ച്  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതഞണച്ച്.  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുകട
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കബഞധവത്കരണ  പ്രചഞരണ  പരബപഞടബകേകള  കകേഞര്ത്തബണകഞനുഞ്ചാം

കേഞരദക്ഷമമഞകഞനുഞ്ചാം  ഇനഫര്കമഷന  ആന്റെച്ച്  പബബകേച്ച്  റബകലെഷനസച്ച്  വകുപ്പെച്ച്

അടുത്ത സഞമ്പത്തബകേ വര്ഷഞ്ചാം മുതല് പ്രകതദകേ പദതബ തയഞറഞക്കുന്നതഞണച്ച്.

പ്രബന്റെബഞ്ചാംഗച്ച്  ആന്റെച്ച്  കസഷനറബ വകുപ്പെബകന കസഞര് പര്കചസച്ച്  വകുപ്പെബനുകേസ്പീഴബല്

കകേഞണ്ടുവന്നച്ച്  കേഞരദക്ഷമമഞകഞനുഞ്ചാം  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  പ്രസ്സുകേളുകട  പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം

ആധുനബകേവത്കേരബകഞനുഞ്ചാം ഫയര് ആന്റെച്ച് കസഫബ സയനസബല് ബബരുദഞനന്തര

ബബരുദ ഗകവഷണ കകേന്ദ്രഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭബകഞനുഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചു.  ജയബലുകേകള

തബരുത്തല്  കകേന്ദ്രങ്ങളഞകബ  മഞറബ   കുറവഞളബകേകള  കനര്വഴബകച്ച്

നയബക്കുന്നതബനുള്ള  ഇടകപടലുകേള്  നടത്തുനണച്ച്.  ധനഞഭദര്തനകേള്

പഞസഞകബത്തരണകമന്നച്ച് അഭദര്തബക്കുന.  

ഖണ്ഡകനഞപകക്ഷപങ്ങള് നബരഞകേരബച്ചു.

കപഞലെസ്പീസച്ച്  എന്ന  XII-ാം നമ്പര് ധനഞഭദര്തനയഞ്ചാം  ജയബലുകേള് എന്ന

XIII-ാം  നമ്പര്  ധനഞഭദര്തനയഞ്ചാം  കസഷനറബയഞ്ചാം  അചടബയഞ്ചാം  മറച്ച്

ഭരണപരമഞയ  സര്വ്വേസ്പീസുകേളുഞ്ചാം  എന്ന  XIV-ാം  നമ്പര്  ധനഞഭദര്തനയഞ്ചാം

വഞര്ത്തഞവബതരണവുഞ്ചാം പ്രചരണവുഞ്ചാം എന്ന XXIII-ാം നമ്പര് ധനഞഭദര്തനയഞ്ചാം

ശബ്ദകവഞകടഞകട സഭ പഞസഞക്കുകേയഞ്ചാം ഗ്രഞന്റെച്ച് അനുവദബക്കുകേയഞ്ചാം കചയ.
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സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷഞ്ചാം 2.58 -നച്ച് പബരബഞ്ഞു. 

*********


