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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 

2023   ഫഫെബ്രുവരബ   2,   വവഞഴഞ്ചാം

നബയമസഭ  രഞവബഫലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനഫപ്പെട  സസ്പീകര

ശസ്പീ. എ. എന. ഷഞ്ചാംസസ്പീറബഫന്റെ അദവക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചേരന.

I. അടബയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം

കപഞലെസ്പീസക്ക് അകനന്വേഷണഞ്ചാം അടബമറബകഞന നസ്പീകഞ്ചാം

മബ  .    സസ്പീകര:  കേരുനഞഗപ്പെളബയബല് നബകരഞധബത  പുകേയബലെ  ഉല്പന്നങ്ങള്

പബടബകൂടബയ  സഞ്ചാംഭവതബല്  കുറഞകരഞപബതരഞയ  വവകബകേഫള

രക്ഷഫപ്പെടുത്തുന്നതബനുകവണബ  കപഞലെസ്പീസക്ക്  അകനന്വേഷണഞ്ചാം

അടബമറബകഫപ്പെടുന്നതഞയബ  പറയഫപ്പെടുന്ന  സഞഹചേരവഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്

നബരതബവചക്ക്  ചേരച  ഫചേയ്യണഫമന്നഞവശവഫപ്പെടക്ക്  കഡഞ.  മഞതത്യു  കുഴല്നഞടന,

സരവ്വശസ്പീ പബ.  ഉഫഫബദുള,  കമഞനസക്ക് കജഞസഫെക്ക്,  അനൂപക്ക് കജകബക്ക്,  മഞണബ

സബ. കേഞപ്പെന, ശസ്പീമതബ ഫകേ. ഫകേ. രമ എന്നസ്പീ അഞ്ചാംഗങ്ങള് റൂള് 50 അനുസരബചക്ക്
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കനഞടസ്പീസക്ക് നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

തകദ്ദേശസന്വേയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  എകക്സൈസക്ക്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    ബബ  .

രഞകജഷക്ക്):  അടബയന്തരപ്രകമയ  കനഞടസ്പീസബല്  ഉന്നയബചബട്ടുള  ആകരഞപണഞ്ചാം

അടബസഞനരഹബതമഞണക്ക്.  പ്രതബകേളുഫട  രഞഷസ്പീയബന്ധകമഞ  മറക്ക്  സന്വേഞധസ്പീനകമഞ

പരബഗണബചക്ക്  കകേസുകേളബല്  പ്രതബസഞനതക്ക്  ഉള്ഫപ്പെടുത്തുകേകയഞ

ഒഴബവഞക്കുകേകയഞ  ഫചേയ്യുന്ന  നബലെപഞടക്ക്  സരകഞരബനബല.  ലെഹരബ  ഉപകയഞഗഞ്ചാം

സൃഷബക്കുന്ന സഞമൂഹബകേ പ്രതവഞഘഞതങ്ങഫള ഗഗൗരവകതഞഫടയഞണക്ക് സരകഞര

കേഞണുന്നതക്ക്.  മറക്ക്  സഞ്ചാംസഞനങ്ങഫള  അകപക്ഷബചക്ക്  കകേരളതബല്  ലെഹരബ

ഉപകയഞഗഞ്ചാം കുറവഞഫണങബലഞ്ചാം ലെഹരബഫകതബഫര സരകഞര ശകമഞയ നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബക്കുനണക്ക്.  ജനപങഞളബതകതഞഫട  ലെഹരബവബരുദ  കേഞമ്പയബനബഫന്റെ

ഒനഞ്ചാംരണഞ്ചാം ഘടങ്ങള് നടപ്പെഞകബ എനകഫെഞഴക്ക്ഫമന്റെക്ക് നടപടബ ശകബഫപ്പെടുതഞന

സഞധബചബട്ടുണക്ക്.  മുനവരഷങ്ങഫള  അകപക്ഷബചക്ക്  മയക്കുമരുന്നക്ക്  കകേസുകേള്

രജബസ്റ്റര  ഫചേയ്യുന്നതബലഞ്ചാം  പ്രതബകേഫള  അറസ്റ്റക്ക്  ഫചേയ്യുന്നതബലഞ്ചാം  മയക്കുമരുന്നക്ക്

പബടബഫചടുക്കുന്നതബലഞ്ചാം  ഗണവമഞയ  വരദനവുണഞയബട്ടുണക്ക്.  ആലെപ്പുഴ

നഗരസഭഞഞ്ചാംഗവുഞ്ചാം  സബ.പബ.ഫഎ.(എഞ്ചാം)  പ്രവരതകേനുമഞയ  വവകബയുഫട

ഉടമസതയബലള  കലെഞറബ  വഞടകേയ്ഫകടുതക്ക്  പുകേയബലെ  ഉല്പന്നങ്ങള്

കേടതബഫകഞണവരഞന  ശമബചതക്ക്  സഞ്ചാംബന്ധബചക്ക്  അകനന്വേഷണഞ്ചാം
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നടനഫകേഞണബരബക്കുകേയഞണക്ക്.  കലെഞറബ ഉടമയക്ക് ഇഗൗ സഞ്ചാംഭവതബല് പങ്കുഫണന്നക്ക്

കേഫണതബയഞല്  പ്രതബപ്പെടബകേയബല്  ഉള്ഫപ്പെടുതബ  നബയമതബനുമുന്നബല്

ഫകേഞണവരുന്നതഞണക്ക്. നബകരഞധബതവസ്തുകള് പബടബഫചടുതക്ക് പ്രതബകേഫള അറസ്റ്റക്ക്

ഫചേയക്ക് അകനന്വേഷണഞ്ചാം നടത്തുന്ന സമസ്പീപനമഞണക്ക് സരകഞര സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുളളതക്ക്.

മയക്കുമരുന്നക്ക് കകേസുകേളബല് ഉള്ഫപ്പെട പ്രതബകേഫള തഞമസഞ്ചാംവബനഞ പബടബകൂടഞന

സരകഞരബനക്ക്  കേഴബഞബട്ടുണക്ക്.  സങ്കുചേബതരഞഷസ്പീയലെഞഭഞ്ചാം  മുനനബരതബ  ഇതരഞ്ചാം

കേഞരവങ്ങളബല്  ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ  ഫഎകേവഞ്ചാം  തകേരക്കുന്ന  നബരഭഞഗവകേരമഞയ

നബലെപഞടക്ക്  പ്രതബപക്ഷതബഫന്റെ  ഭഞഗത്തുനബനണഞകേരുഫതന്നക്ക്

അഭവരതബക്കുകേയഞണക്ക്. 

കഡഞ  .    മഞതത്യു കുഴല്നഞടന:  കേരുനഞഗപ്പെളബയബല് ഒരു കകേഞടബയബകലെഫറ

രൂപയുഫട  നബകരഞധബത  പുകേയബലെ  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്  പബടബച  സഞ്ചാംഭവതബല്

കുറഞകരഞപബതരഞയ  വവകബകേഫള  രക്ഷഫപ്പെടുതഞന  കപഞലെസ്പീസക്ക്  അകനന്വേഷണഞ്ചാം

അടബമറബക്കുകേയഞണക്ക്.   സ്കൂള് കുടബകേഫള ഉകദ്ദേശബചഞണക്ക് പുകേയബലെ ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്

ഫകേഞണവന്നഫതന്നക്ക്  എഫെക്ക്.ഫഎ.ആര.-ല്  പറയുനണക്ക്.  കകേരളഫത

കേഞരനതബനന്ന  അവസയബകലെയക്ക്  മയക്കുമരുന്നക്ക്  കേചവടഞ്ചാം  നടക്കുകേയഞണക്ക്.

നബകരഞധബത  പുകേയബലെ  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്  കേടതബയ  കലെഞറബ  ഉടമയ്ഫകതബഫര

കകേഫസ്സെടുകഞന  തയ്യഞറഞകേഞഫത  നവഞയസ്പീകേരബകഞനഞണക്ക്  സരകഞര
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ശമബക്കുന്നതക്ക്.  മയക്കുമരുന്നക്ക്  കകേസ്സുകേളബല്  പ്രതബകേളഞകുന്നവരകക്ക്

ആനുകൂലെവവുഞ്ചാം  സഞ്ചാംരക്ഷണവുഞ്ചാം  നല്കുന്നതുഫകേഞണഞണക്ക്  ലെഹരബകടതക്ക്

നബയനബകഞന  സഞധബകഞഫത  വരുന്നതക്ക്.  ഇഗൗ  വബഷയഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്

നബരതബവചക്ക് ചേരച ഫചേയ്യണഞ്ചാം.  

തകദ്ദേശസന്വേയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  എകക്സൈസക്ക്   വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    ബബ  .

രഞകജഷക്ക്):  റൂള്  50  പ്രകേഞരമുള  കനഞടസ്പീസബല്  ഒതുങ്ങബനബനഫകേഞണല

പ്രകമയഞവതഞരകേന  സഞ്ചാംസഞരബചതക്ക്. കേഞരവക്ഷമവുഞ്ചാം  ഇചഞശകബകയഞഫടയുഞ്ചാം

നബശ്ചയദഞരഢവകതഞഫടയുമുള  പ്രവരതനതബഫന്റെ  ഫെലെമഞയബടഞണക്ക്  2017

മുതല്  ക്രമഞനുഗതമഞയബ  കേണ്വബക്ഷന  കററക്ക്  വരദബപ്പെബകഞന  കേഴബഞതക്ക്.

കേരുനഞഗപ്പെളബ  കകേസബല്  കലെഞറബ  ഉടമസഫനതബഫര  ഫതളബവുകേഫളഞനഞ്ചാം

കേഫണതബയബടബലഞതതബനഞലെഞണക്ക്  അറസ്റ്റക്ക്  ഫചേയ്യഞതതക്ക്.  ഒരു  വഞഹനഞ്ചാം

വഞടകേയ്ഫകടുതക്ക് നബയമവബരുദമഞയബ പുകേയബലെ ഉല്പന്നങ്ങള് കേടത്തുന്നതബനക്ക്

ഉപകയഞഗബചഞല്  ആര.സബ.  ഉടമയ്ഫകതബഫര  ആ  കേഞരണഞ്ചാംഫകേഞണമഞതഞ്ചാം

നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകഞന കേഴബയബല. മയക്കുമരുന്നക്ക് വബപതബഫന  കേക്ഷബരഞഷസ്പീയ

കഭദഫമകനവ  ശകമഞയബ  കനരബകടണതഞണക്ക്.  കകേരളഞ്ചാം  ഒറഫകടഞയബ

ഏഫറടുതബട്ടുളതുഞ്ചാം  സരകഞരുഞ്ചാം  ജനങ്ങളുഞ്ചാം  കചേരന്നക്ക്  നടത്തുന്നതുമഞയ

ലെഹരബവബരുദ  കപഞരഞടഫത  ഭബന്നബപ്പെബകഞന  ലെക്ഷവഞ്ചാംവച്ചുഫകേഞണള  ഈ
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വബഷയഞ്ചാം സഭഞനടപടബകേള് നബരതബവചക്ക് ചേരച ഫചേകയ്യണതബല.   

(അടബയന്തരപ്രകമയഞവതരണതബനക്ക് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു)

(ഗവണ്ഫമന്റെക്ക്  നബലെപഞടബല്  പ്രതബകഷധബചക്ക്  സരവ്വശസ്പീ  വബ.  ഡബ.

സതസ്പീശന,  പബ.  ഫകേ.  കുഞഞലെബക്കുടബ,  അനൂപക്ക് കജകബക്ക് എന്നസ്പീ പ്രതബപക്ഷ

കേക്ഷബകനതഞകള്  പ്രസഞവന  നടതബയകശഷഞ്ചാം  അവരവരുഫട  പഞരടബ

അഞ്ചാംഗങ്ങകളഞഫടഞപ്പെഞ്ചാം  സഭയബല്നബന്നക്ക്  പുറത്തുകപഞകുകേയുഞ്ചാം

അല്പ്പെസമയതബനുകശഷഞ്ചാം തബരബച്ചുവരബകേയുഞ്ചാം ഫചേയ.)

II. ശദക്ഷണബകല് 

(1) പുഴുകലെരബ വബഹബതഞ്ചാം അനുവദബകഞതതുമൂലെമുള പ്രശ്നങ്ങള്

ശസ്പീ  .   പബ  .   മമ്മേബക്കുടബ: കറഷന കേടകേളബലൂഫട ലെഭവമഞയബരുന്ന പുഴുകലെരബകക്ക്

പകേരഞ്ചാം  പചരബ  അനുവദബചതബഫനതബഫര  സഞ്ചാംസഞന  സരകഞര  പ്രതബകഷധഞ്ചാം

അറബയബചകപ്പെഞള്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ഫമന്റെക്ക്  സന്വേസ്പീകേരബച  സമസ്പീപനഫമന്തഞഫണനഞ്ചാം

സമ്പുഷസ്പീകേരബച  പുഴുകലെരബ  എഫെക്ക്.സബ.ഫഎ.-യബല്  നബനഞ്ചാം

വബഫടടുക്കുന്നതബനുള  സമ്മേരദ്ദേതനതബഫന്റെ  ഭഞഗമഞയഞകണഞ

സഞ്ചാംസഞനതബനക്ക്  കൂടുതല്  പചരബ  അനുവദബക്കുന്നതബനുള  സമസ്പീപനഞ്ചാം

കകേന്ദ്രഗവണ്ഫമന്റെക്ക്  സന്വേസ്പീകേരബചഫതനഞ്ചാം  കറഷന കേടകേളബലൂഫട  സമ്പുഷസ്പീകേരബച

അരബ  വബതരണഞ്ചാം  ഫചേയ്യണഫമന്നക്ക്  കകേന്ദ്ര  സരകഞര  നബരകദ്ദേശഞ്ചാം
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നല്കേബയബട്ടുകണഞഫയനഞ്ചാം വവകമഞകണഞ്ചാം. 

ഭക്ഷവ-ഫപഞതുവബതരണ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    ജബ  .    ആര  .    അനബല്) :  കറഷന

വബതരണതബനഞയബ എഫെക്ക്.സബ.ഫഎ.-യബല് നബനഞ്ചാം ലെഭവമഞയബരുന്ന പചരബയുഫട

അളവക്ക്  മുനകേഞലെങ്ങളബല്  വളഫര  കുറവഞയബരുഫന്നങബലഞ്ചാം  കേഴബഞ

മൂനമഞസകഞലെമഞയബ  അനുവദബക്കുന്ന  പചരബയുഫട  അളവക്ക്  80  ശതമഞനഞ്ചാം

വഫരയഞയ  സഞഹചേരവതബല്  വബഷയഞ്ചാം  കകേന്ദ്ര  ഭക്ഷവ  വകുപ്പുമനബയുഫടയുഞ്ചാം

എഫെക്ക്.സബ.ഫഎ.  അധബകേഞരബകേളുഫടയുഞ്ചാം  ശദയബല്ഫപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞനതബഫന്റെ  ആഫകേ  അകലെഞടക്ക്ഫമന്റെബഫന്റെ  50  ശതമഞനഞ്ചാം  പുഴുകലെരബ

നല്കേഞന കകേന്ദ്രസരകഞര നബരകദ്ദേശഞ്ചാം നല്കുകേയുഞ്ചാം ഫചേയ സഞഹചേരവതബല്

ഇഗൗ  മഞസഞ്ചാം  മുതല്  ആവശവതബനക്ക്  പുഴുകലെരബ  വബതരണഞ്ചാം  ഫചേയ്യഞന

കേഴബയുഫമന്നഞണക്ക്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്നതക്ക്.  സമ്പുഷസ്പീകേരബച  അരബ  കറഷന

കേടകേളബലൂഫട വബതരണഞ്ചാം നടതണഫമന്നക്ക് കകേന്ദ്രസരകഞര നബരകദ്ദേശബചബട്ടുണക്ക്.

സമ്പുഷസ്പീകേരബച  പുഴുകലെരബ  എഫെക്ക്.സബ.ഫഎ.-യബല്  നബനഞ്ചാം

വബഫടടുക്കുന്നതബനുള  കകേന്ദ്ര  സരകഞരബഫന്റെ  സമ്മേരദ്ദേതനതബഫന്റെ

ഭഞഗമഞയബടഞണക്ക് പചരബയുഫട അനുപഞതഞ്ചാം വരദബപ്പെബചതക്ക്.

(2) വയനഞടക്ക് ചുരതബഫലെ ഗതഞഗതക്കുരുകക്ക്

ശസ്പീ  .    ടബ  .    സബദ്ദേബഖക്ക്:  വയനഞടക്ക്  ചുരതബഫലെ  ഗതഞഗതക്കുരുകക്ക്
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ഒഴബവഞക്കുന്നതബനക്ക് ചുരതബഫന്റെ വസ്പീതബ കൂട്ടുവഞനുഞ്ചാം ചേബപ്പെബലെബകതഞടക്ക്-മരുതബലെഞവക്ക്-

തളബപ്പുഴ ഫഫബപ്പെഞസബഫന്റെയുഞ്ചാം പടബഞഞറതറ-പൂഴബകതഞടക്ക് ചുരഞ്ചാം ഫഫബപ്പെഞസക്ക്

കറഞഡബഫന്റെയുഞ്ചാം സഞധവത പരബകശഞധബകഞനുഞ്ചാം  ആനകഞഞ്ചാംഫപഞയബല്-കേളഞടബ-

കമപ്പെഞടബ  ടണല്  കറഞഡബഫന്റെ  നബരമ്മേഞണപ്രവരതനഞ്ചാം  കവഗതബലെഞകബ

വയനഞടബകലെയ്ക്കുള  കേണകബവബറബ  ഫമചഫപ്പെടുതഞനുമുള  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

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

റബയഞസക്ക്  ):  കനഞരവസ്പീജബയന  സഞകങതബകേവബദവ  പ്രകയഞജനഫപ്പെടുതബ

നബരമ്മേബകഞനുകദ്ദേശബക്കുന്ന  ആനകഞഞ്ചാംഫപഞയബല്-കേളളഞടബ-കമപ്പെഞടബ  തുരങ

പഞതയഞയുള  കഫെഞറസ്റ്റക്ക്  കബയറനസബനുളള  അകപക്ഷ  വനഞ്ചാം  വകുപ്പെബഫന്റെ

പരബഗണനയബലെഞണക്ക്.  ഇതബലൂഫട  തഞമരകശ്ശേരബ  ചുരമുള്ഫപ്പെടുന്ന  കറഞഡബഫന്റെ

വബകേസനഞ്ചാം  സഞധവമഞകഞനഞണക്ക്  ശമബക്കുന്നതക്ക്.  കകേഞഴബകകഞടക്ക്  മലെഞപറമ്പക്ക്

മുതല്  മുതങ്ങ  വഫരയുളള  കറഞഡുവബകേസനതബനഞയബ  കകേന്ദ്ര  ഉപരബതലെ

ഗതഞഗത  മനഞലെയതബനക്ക്  ഫപ്രഞകപ്പെഞസല്  സമരപ്പെബചതബഫന്റെ

അടബസഞനതബല്  പുതുപ്പെഞടബ  മുതല്  മുതങ്ങ  വഫരയുളള  ചുരമുള്ഫപ്പെടുന്ന

കമഖലെയുഫട  ഡബ.പബ.ആര.  തയ്യഞറഞകബ  വരബകേയഞണക്ക്.  വനഭൂമബയുഫട  ലെഭവത

ഉറപ്പുവരുതബ  കറഞഡുവബകേസനഞ്ചാം  സഞധവമഞക്കുന്നതബനക്ക് MoRTH-ഫലെ
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ഉകദവഞഗസരുമഞയബ  ചേരച  നടതഞന  ഫപഞതുമരഞമതക്ക്  വകുപ്പുഫസക്രടറബഫയ

ചുമതലെഫപ്പെടുതബയബട്ടുണക്ക്.  പരവ്വതക്ക് മഞലെ  പദതബയബലള്ഫപ്പെടുതബ  അടബവഞരഞ്ചാം-

ലെകബടബ  കറഞപക്ക് കവ  നബരമ്മേബകഞനുളള  നബരകദ്ദേശഞ്ചാം  കകേന്ദ്രസരകഞരബകലെയക്ക്

സമരപ്പെബചബട്ടുണക്ക്.  വയനഞടക്ക്  ജബലയുഫട  വബകേസന  പ്രവരതനതബല്

കേഞരവക്ഷമമഞയബ  ഇടഫപടല്  നടത്തുനണക്ക്.  ചുരഞ്ചാം  ഫഫബപ്പെഞസബഫന്റെ

സഞധവതഞപഠനഞ്ചാം നടത്തുന്ന കേഞരവഞ്ചാം പരബഗണബക്കുന്നതഞണക്ക്.

III. സബക്ക് മബഷന

(1) എസക്ക്  .  സബ  .   വബദവഞരതബകേളുഫട കപഞസ്റ്റക്ക് ഫമടബകേക്ക് കസഞളരഷബപ്പെക്ക്

പ്രതബപക്ഷ  കനതഞവക്ക്  (ശസ്പീ  .    വബ  .    ഡബ  .    സതസ്പീശന):  2020-21

അകഞദമബകേക്ക്  വരഷഞ്ചാം  മുതല്  ഇതര  സഞ്ചാംസഞനങ്ങളബഫലെ  വബദവഞഭവഞസ

സഞപനങ്ങളബല്  പ്രകവശനഞ്ചാം  ലെഭബച  പടബകേജഞതബ  വബഭഞഗതബല്ഫപ്പെട

വബദവഞരതബകേള്കക്ക്  കകേന്ദ്ര  സരകഞരബഫന്റെ  കപഞസ്റ്റക്ക്  ഫമടബകേക്ക്  കസഞളരഷബപ്പെക്ക്

ലെഭവമഞകഞന നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

പടബകേജഞതബ,  പടബകേവരഗ,  പബന്നഞക  വബഭഞഗ  കക്ഷമ വുഞ്ചാം  കദവസന്വേവുഞ്ചാം

പഞരലെഫമന്റെറബകേഞരവവുഞ്ചാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഫകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന):   ഇതര

സഞ്ചാംസഞനങ്ങളബല്  അഞ്ചാംഗസ്പീകൃത  വബദവഞഭവഞസ  സഞപനങ്ങളബല്  ഫമറബറക്ക്/

റബസരകവഷന മുകഖന പ്രകവശനഞ്ചാം കനടബയതുഞ്ചാം കുടുഞ്ചാംബ വഞരഷബകേ വരുമഞനഞ്ചാം
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രണരലെക്ഷഞ്ചാം രൂപവഫരയുളളവരുമഞയ കുടബകേള്കക്ക്  നബലെവബല് കകേന്ദ്ര സരകഞര

കസഞളരഷബപ്പെക്ക്  നല്കേഞത  സഞഹചേരവതബല്  സരകഞര  പ്രകതവകേ  തുകേ

വകേയബരുതബ കസഞളരഷബപ്പെക്ക്  നല്കേഞന നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  2021-22

വരഷഞ്ചാംവഫര  ഇഗൗയബനതബല്  പടബകേജഞതബ  വബകേസന  വകുപ്പെക്ക്

ഇനസ്റ്റബററ്റ്യൂഷനുകേള്കഞയബ അനുവദബചബരുന്ന തുകേ നബലെവബല് കകേന്ദ്ര സരകഞര

നടപ്പെബലെഞകബയ  പബബകേക്ക്  ഫെണക്ക്  കമഞണബററബഞ്ചാംഗക്ക്  സബസ്റ്റഞ്ചാം  പ്രഞബലെവതബല്

ഫകേഞണവരുന്നതബനക്ക്  കനരബട  കേഞലെതഞമസഞ്ചാം  പരബഹരബചക്ക്  വബതരണഞ്ചാം

ഫചേയ്യഞനുള നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.  ഇതര സഞ്ചാംസഞനങ്ങളബല് പഠബക്കുന്ന

പടബകേജഞതബ  പടബകേവരഗ  വബദവഞരതബകേള്കക്ക്  നടപ്പുസഞമ്പതബകേ  വരഷഞ്ചാം

കസഞളരഷബപ്പെക്ക്  വബതരണതബനഞയബ  സബഞ്ചാംഗബള്  കനഞഡല്  അകഗൗണബകലെയക്ക്

മഞറബ  നബകക്ഷപബച  പതക്ക്  കകേഞടബ  രൂപയബല്നബനഞ്ചാം  2021-22  വഫരയുള

കസഞളരഷബപ്പെക്ക്  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  കകേരളതബലഞ്ചാം  ഇതര  സഞ്ചാംസഞനങ്ങളബലഞ്ചാം

പുതുതലെമുറ കകേഞഴ്സുകേള്കക്ക് പഠബകഞന അവസരഞ്ചാം നബകഷധബക്കുന്ന വബധതബല്

മുനകേഞലെങ്ങളബല്  ഇറകബയ  ഉതരവുകേളബഫലെ  അപഞകേതകേള്  പരബഹരബചക്ക്

05-01-2023-ല്  പുതബയ  ഉതരവബറക്കുകേയുഞ്ചാം  നബലെവബല്  കുടബകേള്കക്ക്

പുതുതലെമുറ കകേഞഴ്സുകേള്കക്ക്  അഡബഷന ലെഭവമഞകഞനുഞ്ചാം അവരകക്ക് ആനുകൂലെവഞ്ചാം

നല്കേഞനുമുള സഞ്ചാംവബധഞനകമരഫപ്പെടുതബയബട്ടുണക്ക്. 
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(2) കബഞരസ്റ്റല് സ്കൂളബഫന്റെ പരഞധസ്പീനതകേള്

ശസ്പീമതബ ഉമ കതഞമസക്ക്: തൃകഞകര മണ്ഡലെതബഫലെ കബഞരസ്റ്റല് സ്കൂളബഫന്റെ

പരഞധസ്പീനതകേള് പരബഹരബക്കുന്നതബനക്ക് അടബയന്തര നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

മുഖവമനബക്കുകവണബ  പടബകേജഞതബ,  പടബകേവരഗ,  പബന്നഞക  വബഭഞഗ

കക്ഷമ വുഞ്ചാം  കദവസന്വേവുഞ്ചാം  പഞരലെഫമന്റെറബകേഞരവവുഞ്ചാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ഫകേ  .

രഞധഞകൃഷ്ണന):  കുറകൃതവങ്ങളബല്ഫപ്പെട്ടുകപഞയ  കേഗൗമഞരകഞഫര  പഞരപ്പെബക്കുന്ന

കബഞരസ്റ്റല്  സ്കൂളബഫന്റെ  അടബസഞനസഗൗകേരവങ്ങള്  വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബഫന്റെ

ഭഞഗമഞയബ  പുതബയ  ഫകേടബടവുഞ്ചാം  അനുബന്ധ  സഗൗകേരവവുഫമഞരുക്കുന്നതബനഞയബ

3.3  കകേഞടബ  രൂപയുഫട ഭരണഞനുമതബ  നല്കുകേയുഞ്ചാം കേമ്പറ്റ്യൂടര,  ലെഞബക്ക്,  സഞരടക്ക്

കഞസ്റൂഞ്ചാം,  പബബകേക്ക്  അഡ്രസ്സെബഞ്ചാംഗക്ക്  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  എന്നബവ  സഞപബക്കുകേയുഞ്ചാം

ഫചേയബട്ടുണക്ക്.  സഞമ്പതബകേ  പരഞധസ്പീനതയുളവരകക്ക്  സഗൗജനവ

നബയമസഹഞയവുഞ്ചാം  വബദഗ്ദ്ധരഞയ  അധവഞപകേരുഫട  കസവനവുഞ്ചാം  കലെബ്രറബ

സഗൗകേരവവുഞ്ചാം  ഒരുകബയബട്ടുണക്ക്.  കേഞയബകേ  വബകനഞകദഞപഞധബകേള്

ലെഭവമഞക്കുന്നകതഞഫടഞപ്പെഞ്ചാം പുനരധബവഞസഞ്ചാം ലെക്ഷവമബടക്ക് ഫതഞഴബല് പരബശസ്പീലെനവുഞ്ചാം

നല്കേബവരുന.  അകന്തവഞസബകേള്കക്ക് ചേബകേബതഞ സഗൗകേരവഞ്ചാം ലെഭവമഞക്കുകേയുഞ്ചാം

സുരക്ഷഞസഞ്ചാംവബധഞനങ്ങള്  ഒരുക്കുകേയുഞ്ചാം  ബന്ധുകളുഞ്ചാം  അഭബഭഞഷകേരുമഞയുഞ്ചാം

ബന്ധഫപ്പെടുന്നതബനക്ക്  വസ്പീഡബകയഞകകേഞള്  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  ഏരഫപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം
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കുറവഞസനയബല്നബനഞ്ചാം  കമഞചേബപ്പെബചക്ക്  ഉതമ പഗൗരനഞരഞകബ  മഞറ്റുന്നതബനുള

ഫതറക്ക്  തബരുതല് പ്രവരതനങ്ങള് നടതബവരബകേയുഞ്ചാം  ഫചേയ്യുനണക്ക്.  പ്രസ്തുത

സഞപനതബല്  കപഞസ്റ്റക്ക്  ക്രബകയഷനഞവശവമഞയ  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതഞണക്ക്. 

(3) പതബച്ചുനല്കേബയ പടയഭൂമബയബഫലെ പ്രശ്നങ്ങള്

ശസ്പീ  .    ഫകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷക്ക്  കുമഞര:  ഫകേഞലഞ്ചാം  ജബലയബഫലെ  കേടയല്

വബകലജബലഞ്ചാം   പബറവന്തൂര  വബകലജബലഞ്ചാം  പതബച്ചുനല്കേബയ   പടയ  ഭൂമബകക്ക്

ഫഫകേമഞറ  കരഖയുഞ്ചാം  ഉടമസഞവകേഞശവുഞ്ചാം  നല്കുന്നതബനഞവശവമഞയ  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

റവനറ്റ്യൂ-ഭവനനബരമ്മേഞണ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   ഫകേ  .   രഞജന): പതനഞപുരഞ്ചാം

തഞലൂകബഫലെ  പബറവന്തൂര  വബകലജബഫലെ  വബവബധ  പ്രകദശങ്ങള്  1960-ഫലെ

ഭൂപതബവക്ക്  നബയമതബഫന്റെ  അടബസഞനതബല്  റബ്ബര  കേരഷകേരകക്ക്  പതബച്ചു

നല്കുകേയുഞ്ചാം  പടയഞ്ചാം ലെഭബച ആളുകേള് തകദ്ദേശവഞസബകേള്കക്ക് ഭൂമബ ഫഫകേമഞറഞ്ചാം

ഫചേയ്യുകേയുഞ്ചാം  ഫചേയ.  പതബച്ചു  കേബടബയ  ഭൂമബ  അനന്തരവകേഞശബകേള്കലഞഫത

മറഞരക്കുഞ്ചാം  ഫഫകേമഞറഞ്ചാം  ഫചേയ്യഞന  സഞധബകബല.  ഫഫകേമഞറഞ്ചാം  സബദബചയഞളുഫട

കപരുകചേരതക്ക്  കേരഞ്ചാം  സന്വേസ്പീകേരബകഞറുഫണങബലഞ്ചാം  പ്രസ്തുത  രസസ്പീതുഫകേഞണക്ക്

സലെതബഫന്റെ  ഉടമസഞവഞകേഞശഞ്ചാം  ലെഭബകബല.  ദസ്പീരഘകേഞലെമഞയബ
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ഫഫകേവശമനുഭവബച്ചുവരുന്ന  തകദ്ദേശവഞസബകേള്കക്ക്  വസ്തുവബഫന്റെ

ഉടമസഞവകേഞശഞ്ചാം  നല്കേണഫമനതഫന്നയഞണക്ക്  സരകഞരബഫന്റെ  അഭബപ്രഞയഞ്ചാം.

നബയമതബല്  ഇതുസഞ്ചാംബന്ധബചക്ക്  കഭദഗതബ  ഫകേഞണവരുന്നതബനഞയബ  ബഹു.

മുഖവമനബയുഫട അദവക്ഷതയബല്  10-1-2023-ല് ഉന്നതതലെകയഞഗഞ്ചാം കചേരന്നക്ക്

നബയമകഭദഗതബ   നടതഞന  തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണക്ക്.   നബയമകഭദഗതബകേളബലൂഫട

പരബഹരബകഞനഞവശവമഞയ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതഞണക്ക്.

(4) കേടലെഞക്രമണ ഭസ്പീഷണബ

ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  ഫചേന്നബതലെ:  ഹരബപ്പെഞടക്ക്  നബകയഞജകേമണ്ഡലെതബഫലെ

ആറഞട്ടുപുഴ,  തൃക്കുന്നപ്പുഴ  പഞഞയതബഫലെ  കേടലെഞക്രമണ  ഭസ്പീഷണബ

പരബഹരബക്കുന്നതബനഞവശവമഞയ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ജലെവബഭവ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ  അഗസ്റ്റബന):  ആറഞട്ടുപുഴ

പഞഞയതബല് കേബഫ്ബബ പദതബയബലള്ഫപ്പെടുതബ ഫകേ.ഫഎ.ഡബ.സബ.  മുകഖന

80.815 കകേഞടബ രൂപ  ഫചേലെവഴബചക്ക് പതബയങരയബല് 1.5 കേബ.മസ്പീ. നസ്പീളതബല് 13

പുലെബമുട്ടുകേളുഫടയുഞ്ചാം  ആറഞട്ടുപുഴയബല്  1.20  കേബ.മസ്പീ.  നസ്പീളതബല്  21

പുലെബമുട്ടുകേളുഫടയുഞ്ചാം വടചഞലെബല്  1.70  കേബ.മസ്പീ.  നസ്പീളതബല്  16  പുലെബമുട്ടുകേളുഫടയുഞ്ചാം

നബരമ്മേഞണഞ്ചാം  പുകരഞഗമബക്കുനണക്ക്.  വടചഞലെബഫലെ  ഫചേയബകനജക്ക്  പുലെബമുടക്ക്

നബരമ്മേഞണ  പദതബകക്ക്  6.845  കകേഞടബ  രൂപയുഫട  കേബഫ്ബബ  സഞമ്പതബകേ
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സഹഞയഞ്ചാം  അനുവദബചബട്ടുണക്ക്.  ആറഞട്ടുപുഴ,  തൃക്കുന്നപ്പുഴ  പഞഞയതബഫലെ

തസ്പീരസഞ്ചാംരക്ഷണതബനക്ക്  കവള്ഡക്ക്  ബഞങക്ക്  സഹഞയകതഞഫട  128.80  കകേഞടബ

രൂപയുഫട  പ്രഞഥമബകേ  എസ്റ്റബകമറക്ക്  തയ്യഞറഞകബയതബഫന്റെ  അടബസഞനതബല്

തുടരനടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതഞണക്ക്.  ആകേസബകേമഞയുണഞകുന്ന

കേടലെഞക്രമണങ്ങള്  തടയുന്നതബനക്ക്  തഞല്കഞലെബകേ  സഞ്ചാംരക്ഷണഭബതബ

നബരമ്മേബകഞന   78.85  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപയുഫട  എസ്റ്റബകമറക്ക്  തയ്യഞറഞകബ

സഞമ്പതബകേഞനുമതബ നല്കുന്നതഞണക്ക്. 

(5) മതവ  -  പചകറബ മഞരകറ്റുകേളുഫട നവസ്പീകേരണഞ്ചാം

 ശസ്പീ  .    ഷഞഫെബ  പറമ്പബല്:  പഞലെകഞടക്ക്  നഗരസഭയക്ക്  കേസ്പീഴബലള  മതവ-

പചകറബ മഞരകറ്റുകേള് ആധുനബകേ രസ്പീതബയബല് നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനഞവശവമഞയ

നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

തകദ്ദേശസന്വേയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  എകക്സൈസക്ക്   വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    ബബ  .

രഞകജഷക്ക്):  അടബസഞന  സഗൗകേരവങ്ങളുഫട  അപരവഞപ്തതമൂലെഞ്ചാം  പഞലെകഞടക്ക്

നഗരസഭയബഫലെ  പചകറബ  -  മതവമഞരകറ്റുകേളുഫട  അവസ  വളഫര

കശഞചേനസ്പീയമഞണക്ക്.  ദബനഞ്ചാംപ്രതബ  നഞലെക്ക്  ടകണഞളഞ്ചാം  മഞലെബനവഞ്ചാം  ഇവബഫട  നബനഞ്ചാം

സൃഷബകഫപ്പെടുനണക്ക്.  മതവമഞരകറക്ക്  പ്രവരതബക്കുന്ന  ഫകേടബടതബഫന്റെ  ഒരു

ഭഞഗഞ്ചാം  കേഞലെപ്പെഴകഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  കശഞചേനസ്പീയമഞയബ  തസ്പീരന്നതബനഞല് ഫപഞളബച്ചുമഞറഞന
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തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണക്ക്.  പചകറബ  മഞരകറബഫന്റെ  നവസ്പീകേരണതബനഞയബ  രണര

കകേഞടബ രൂപയുഫട എസ്റ്റബകമറക്ക് തയ്യഞറഞകഞന നബരകദ്ദേശഞ്ചാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്. മതവ

മഞരകറക്ക്  നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനഞവശവമഞയ  തുകേ  കേഫണതഞനുള  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതഞണക്ക്. 

(6) മൂവഞറ്റുപുഴവഞലെബ ഇറബകഗഷന പദതബ

കഡഞ  .   മഞതത്യു കുഴല്നഞടന: മൂവഞറ്റുപുഴവഞലെബ  ഇറബകഗഷന പദതബയബഫലെ

മഞറഞടബ  ബ്രഞഞക്ക്  കേനഞല്  സബരമഞയബ  പുനരനബരമ്മേബക്കുന്നതബനക്ക്  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ജലെവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ  അഗസ്റ്റബന):  മഞറഞടബ  ബ്രഞഞക്ക്

കേനഞലെബഫന്റെ  തകേരച  നബമബതമുണഞയ  പ്രതബസന്ധബ  ഫെലെപ്രദമഞയ

ഇടഫപടലെബലൂഫട    ഒഴബവഞക്കുന്നതബനക്ക്  സഞധബചബട്ടുണക്ക്.   30  വരഷതബകലെഫറ

പഴകമുള  പ്രസ്തുത  കേനഞലെബലൂഫട  ജലെഞ്ചാം  ഒഴുകേബകപഞകുകമ്പഞള്  ഉണഞകുന്ന

തടസ്സെങ്ങളുഞ്ചാം  ഫമയബന്റെനനസബല്  വന്നബരബക്കുന്ന  കുറവുകേളുഞ്ചാം  നബമബതഞ്ചാം

പൂരണമഞയുഞ്ചാം  ജലെകസചേനതബനക്ക്  ഉപകേരബക്കുന്നതബനക്ക്  സഞധബകഞഫത

വരുനണക്ക്.  വബഷയതബഫന്റെ  ഗഗൗരവഞ്ചാം  ശദയബല്ഫപ്പെടതബഫന്റെ

അടബസഞനതബല് പൂരണമഞയ രസ്പീതബയബല് പരബഹഞരമുണഞക്കുന്നതബനഞയബ 35

ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപയുഫട  എസ്റ്റബകമറക്ക്  സമരപ്പെബചബട്ടുണക്ക്.  യുദകേഞലെഞടബസഞനതബല്
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പ്രസ്തുത  പ്രവൃതബ  പൂരതസ്പീകേരബകഞനഞവശവമഞയ  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതഞണക്ക്. 

(7) ഫചേറുകശ്ശേരബ സഞരകേഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    ഫകേ  .    വബ  .    സുകമഷക്ക്:  കേണ്ണൂരബഫലെ ചേബറകലെബല് ഫചേറുകശ്ശേരബ സഞരകേഞ്ചാം

നബരമ്മേബക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

മതവബന്ധനഞ്ചാം, സഞഞ്ചാംസഞരബകേഞ്ചാം, യുവജനകേഞരവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   സജബ

ഫചേറബയഞന):  മഹഞകേവബ  ഫചേറുകശ്ശേരബയുഫട  സരണയഞയബ  കേണ്ണൂര

ആസഞനമഞയബ സഞഞ്ചാംസഞരബകേ കകേന്ദ്രഞ്ചാം നബരമ്മേബക്കുന്നതബനക്ക്  അനുകയഞജവമഞയ

സലെഞ്ചാം കേഫണതബനല്കുന്നതബനക്ക്  ജബലഞ കേളകരകക്ക് നബരകദ്ദേശഞ്ചാം നല്കുകേയുഞ്ചാം

രണക്ക് വബകലജുകേളബലെഞയബ 55 ഫസന്റെക്ക് റവനറ്റ്യൂ പുറകമ്പഞകക്ക് ഭൂമബ കേഫണത്തുകേയുഞ്ചാം

ഫചേയബട്ടുണക്ക്.  സഞഞ്ചാംസഞരബകേ കകേന്ദ്ര നബരമ്മേഞണഞ്ചാം കകേരള സഞഹബതവ അകഞദമബ

മുകഖന നബരവ്വഹബകഞനുഞ്ചാം കേഫണതബയ ഭൂമബ കകേരള കഫെഞകേക്ക് കലെഞര   അകഞദമബ

ആസഞനതബനക്ക്  സമസ്പീപതഞയതബനഞല്  തുടരപ്രവരതനങ്ങളബല്

കഫെഞകേക്ക് കലെഞര അകഞദമബയുഫട സഹകേരണഞ്ചാം ഉറപ്പെഞകഞനുഞ്ചാം നബരകദ്ദേശബചബട്ടുണക്ക്.

ഇകഞരവതബല്  വബശദമഞയ  പരബകശഞധനയ്ക്കുകശഷഞ്ചാം  ഉചേബതമഞയ  തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം

ഫഫകേഫകഞള്ളുന്നതഞണക്ക്.
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(8) വഞണബയമ്പലെഞ്ചാം ഫറയബല്കവ ഓവരബ്രബഡ്ജക്ക്

ശസ്പീ  .    എ  .    പബ  .    അനബല്കുമഞര:  വഞണബയമ്പലെതക്ക്  ഫറയബല്കവ

ഓവരബ്രബഡ്ജക്ക് യഞഥഞരതവമഞക്കുന്നതബനക്ക് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ഫപഞതുമരഞമതക്ക്- വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    പബ  .    എ  .

മുഹമ്മേദക്ക്  റബയഞസക്ക്):  വഞണബയമ്പലെതക്ക്  ഫറയബല്കവ  ഓവരബ്രബഡ്ജക്ക്

നബരമ്മേബക്കുന്നതബനഞവശവമഞയ  ഫെണക്ക്  ആര.ബബ.ഡബ.സബ.ഫകേ.-യക്ക്

അനുവദബക്കുന്നതബനക്ക്  തസ്പീരുമഞനമഞകുകേയുഞ്ചാം  ആര.ബബ.ഡബ.സബ.ഫകേ.-യുമഞയബ

ഇന്നഫലെ  കചേരന്ന  കയഞഗതബല്  ഇകഞരവഞ്ചാം  ശദയബല്ഫപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം

ഫചേയബട്ടുണക്ക്. ഇതുസഞ്ചാംബന്ധബച നടപടബകേള് കവഗതബലെഞക്കുന്നതഞണക്ക്.

(9) തഞനഞളൂര  -  പുതനതഞണബ  ,   മങ്ങഞടബരബ  -  പൂകകേത  -  പുല്ലൂണബ
കറഞഡുകേളുഫട പൂരതസ്പീകേരണഞ്ചാം

 ശസ്പീ  .    കുറുകകഞളബ  ഫമഞയസ്പീന:  തബരൂര  മണ്ഡലെതബഫലെ  തഞനഞളൂര-

പുതനതഞണബ,  മങ്ങഞടബരബ-പൂകകേത-പുല്ലൂണബ  കറഞഡുകേളുഫട

പൂരതസ്പീകേരണതബനഞവശവമഞയ അടബയന്തര നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

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

റബയഞസക്ക്):   തഞനഞളൂര-പുതനതഞണബ  കറഞഡബഫലെ  ബഞ്ചാംഗഞഞ്ചാംകുന്നക്ക്  മുതല്

പുതനതഞണബ  വഫരയുള  ഭഞഗഞ്ചാം  ബബ.എഞ്ചാം.&ബബ.സബ.  നബലെവഞരതബല്
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ഫചേയ്യഞന  തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണക്ക്.  കപപ്പെക്ക് കലെന  സഞപബകല്  ഉള്ഫപ്പെഫടയുള

തടസ്സെങ്ങള്  നസ്പീകബയുഞ്ചാം  ഭരണഞനുമതബ  ലെഭവമഞകബയുഞ്ചാം  പ്രസ്തുത  കറഞഡബഫന്റെ

നബരമ്മേഞണഞ്ചാം എതയുഞ്ചാംകവഗഞ്ചാം പൂരതസ്പീകേരബക്കുന്നതഞണക്ക്.  മങ്ങഞടബരബ-പൂകകേത-

പുല്ലൂണബ  കറഞഡബഫലെ  ഫഡ്രയബകനജക്ക്,  കേള്വരടക്ക്  പ്രവൃതബകേള്

പൂരതസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  കറഞഡബഫന്റെ  നബലെവബഫലെ  കശഞചേനസ്പീയഞവസയബല്

എസ്റ്റബകമറക്ക്  പ്രകേഞരമുള  തുകേ  ഉപകയഞഗബചക്ക്  കറഞഡബഫന്റെ  നബരമ്മേഞണഞ്ചാം

നടതഞനഞകേഞതതബനഞല്  എഞ്ചാം.എസക്ക്.എസക്ക്.  (Mixed  Seal  Surfacing)

രസ്പീതബയബല് ടഞറബഞ്ചാംഗക്ക്  പൂരതസ്പീകേരബകഞന സമരപ്പെബച റബകവസ്ഡക്ക് എസ്റ്റബകമറക്ക്

പരബകശഞധബച്ചുവരബകേയുമഞണക്ക്.  ഭഞവബയബഫലെ കറഞഡുകേള് എങ്ങഫന കവണഫമന്നക്ക്

തസ്പീരുമഞനബക്കുന്നതബനഞയബ ഡബഫഫസന കപഞളബസബ വരകക്ക്കഷഞപ്പെക്ക് നടത്തുകേയുഞ്ചാം

വഞടര  അകതഞറബറബ  ഫഫപപ്പെക്ക്  ഉള്ഫപ്പെഫട  സഞപബകഞന  കറഞഡുകേളുഫട

വശങ്ങളബല്  ഡക്ടുകേള്  സഞപബകഞവുന്നതഞഫണന്നക്ക്  തസ്പീരുമഞനബക്കുകേയുഞ്ചാം

ഫചേയബട്ടുണക്ക്. നബലെവബലള കറഞഡുകേളബല് ഇതരഞ്ചാം പ്രശ്നങ്ങളുണഞകേഞതബരബകഞന

കപഞരടല് രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുള നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയഞണക്ക്.   കമല്

കറഞഡുകേളുഫട പൂരതസ്പീകേരണതബനഞയബ പബ.ഡബത്യു.ഡബ.-യുഫട ഭഞഗത്തുനബനഞ്ചാം

അനുകൂലെ ഇടഫപടല് നടത്തുന്നതഞണക്ക്.
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(10) കുറവഞടബ തഞലൂകഞശുപതബയബഫലെ ഒഴബവുകേള് നബകേതല്

 ശസ്പീ  .   ഫകേ  .   പബ  .   കുഞമ്മേദക്ക് കുടബ മഞസ്റ്റര: കുറവഞടബ തഞലൂകഞശുപതബയബല്

നബലെവബലള  ഒഴബവുകേളബല്  സബരനബയമനഞ്ചാം  നടതബ  ഫപഞതുജനങ്ങള്

കനരബടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്കക്ക് അടബയന്തരമഞയബ പരബഹഞരഞ്ചാം കേഞണണഞ്ചാം.

ആകരഞഗവ-വനബത-ശബശുവബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജഞരജക്ക്): പ്രസ്തുത ആശുപതബയബഫലെ അടബസഞന സഗൗകേരവങ്ങളുഫട പരബമബതബ

കേണകബഫലെടുതക്ക്  ഇറബകഗഷന  വകുപ്പെബല്നബന്നക്ക്  ലെഭബച  50  ഫസന്റെബല്

നബഞരഡബഫന്റെ  സഹഞയകതഞഫട  ആറക്ക്  നബലെകേളബലള  പുതബയ  ഫകേടബടഞ്ചാം

നബരമ്മേബകഞന  28  കകേഞടബ  രൂപയുഫട  ഭരണഞനുമതബ  നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.

സഞകങതബകേഞനുമതബ  ലെഭവമഞയഞലടനതഫന്ന  നബരമ്മേഞണഞ്ചാം

ആരഞ്ചാംഭബകഞനഞകുന്നതഞണക്ക്.   ആകരഞഗവ കകേരളഞ്ചാം  വഴബ  66  ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപയുഫട

ഒ.പബ.  ടഞനകസഞരകമഷന  വരക്കുഞ്ചാം  എഞ്ചാം.എല്.എ./പഞഞയതക്ക്

ഫെണപകയഞഗബചക്ക്  കഡഞകരമഞരക്കുഞ്ചാം  ജസ്പീവനകഞരക്കുഞ്ചാം  കേന്വേഞരകടഴക്ക്

നബരമ്മേബക്കുന്നതബനുള  എസ്റ്റബകമറക്ക്  തയ്യഞറഞക്കുന്ന  നടപടബകേളുഞ്ചാം

നടതബവരബകേയഞണക്ക്.  ഫസഷവഞലെബറബ കഡഞകരമഞരുകടതുള്ഫപ്പെഫട  93  സബരഞ്ചാം

ജസ്പീവനകഞരുഫട അഞ്ചാംഗസ്പീകൃത തസബകേകേളുഞ്ചാം വബവബധ സസ്പീമുകേളബല് ഉള്ഫപ്പെടുതബ

78  തഞല്കഞലെബകേ  ജസ്പീവനകഞരുഞ്ചാം  ഇഗൗ  ആശുപതബയബല്  നബലെവബലണക്ക്.
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ഒഴബവുള  സബരഞ്ചാം  തസബകേകേളബല്  നബയമനഞ്ചാം  നടത്തുന്നതബനുള  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബച്ചുവരുനണക്ക്.  വബവബധ  സസ്പീമുകേളബലള്ഫപ്പെടുതബ  11-ഓളഞ്ചാം  നഴബഞ്ചാംഗക്ക്

ജസ്പീവനകഞഫര  തഞല്കഞലെബകേമഞയബ  നബയമബചബട്ടുണക്ക്.  സരകഞരബഫന്റെ

സഞമ്പതബകേ  സബതബ  പരബഗണബചക്ക്  പുതബയ  കബഞകക്ക്  പ്രവരതന

സജ്ജമഞകുകമ്പഞള്  കൂടുതല്  ജസ്പീവനകഞഫര  അനുവദബക്കുന്ന  കേഞരവഞ്ചാം

പരബഗണബക്കുന്നതഞണക്ക്.

IV. കമശപ്പുറത്തുവച കേടലെഞസുകേള്

2022-ഫലെ സഞമ്പതബകേ അവകലെഞകേന റബകപ്പെഞരടക്ക് കമശപ്പുറത്തുവച്ചു.

 ഗവരണറുഫട പ്രസഞ്ചാംഗതബനക്ക് നനബ കരഖഫപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകമയഫതക്കുറബച്ചുള
ചേരച  (തുടരച)

 ശസ്പീമതബ ഫകേ  .   ഫകേ  .   കശലെജ ടസ്പീചര: നനബപ്രകമയഫത അനുകൂലെബക്കുന.

സഞ്ചാംസഞന  ഗവണ്ഫമന്റെക്ക്  ജകനഞപകേഞര  പ്രവരതനങ്ങളുമഞയബ

മുകന്നഞട്ടുകപഞകുകമ്പഞള് ജനകദഞഹപരമഞയ നടപടബകേളഞണക്ക് കകേന്ദ്രഗവണ്ഫമന്റെക്ക്

സന്വേസ്പീകേരബച്ചുഫകേഞണബരബക്കുന്നതക്ക്.   നഞടബഫന്റെ  വബകേസനഞ്ചാം  മുരടബപ്പെബക്കുന്നതുഞ്ചാം

ദഞരബദവഞ്ചാം  വരദബപ്പെബക്കുന്നതുമഞയ  സമസ്പീപനമഞണക്ക്  ബഡ്ജറബലൂഫട

കകേന്ദ്രഗവണ്ഫമന്റെക്ക്  സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുളതക്ക്.  ഭക്ഷവ സബ്സബഡബ,  ഗ്രഞമ  വബകേസന

ഫെണക്ക്,  കേരഷകേ  ഫപനഷന,  മദസ  ഗ്രഞന്റെക്ക്,  വളഞ്ചാം  സബ്സബഡബ,  വബള
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ഇനഷന്വേറനസബനുള ഫെണക്ക്,  ഫതഞഴബലറപ്പെക്ക്  പദതബക്കുള ഫെണക്ക് ഇവഫയലഞഞ്ചാം

ഫവടബക്കുറചബരബക്കുകേയഞണക്ക്.   നറ്റ്യൂനപക്ഷ  വബദവഞരതബകേളുഫട  കസഞളരഷബപ്പെക്ക്

സഞ്ചാംബന്ധബചക്ക്  യഞഫതഞരു  തസ്പീരുമഞനവുഞ്ചാം  കകേന്ദ്ര  ബഡ്ജറബലെബലഞതതക്ക്

കഖദകേരമഞണക്ക്.  നബകുതബ  ഘടനയബല്  വന്ന  മഞറഞ്ചാം  സമ്പന്നരകക്ക്

ഉപകേഞരപ്രദമഞയബ മഞറുഫമന്ന കേഞരവതബല് സഞ്ചാംശയമബല.  സഞധഞരണകഞരകക്ക്

നല്കുന്ന  എലഞ  സരവ്വസ്പീസുകേളുഞ്ചാം  നബലെനബരതബഫകഞണള  വബകേസനമഞണക്ക്

നയപ്രഖവഞപനതബലൂഫട  സഞ്ചാംസഞന  സരകഞര  അവതരബപ്പെബചബരബക്കുന്നതക്ക്.

ഫപഞതുവബപണബയബല്  ഇടഫപടുന്നതബനഞയബ  ഒരു  ലെക്ഷഞ്ചാം  കകേഞടബ  രൂപ

നസ്പീകബവചതുഞ്ചാം  'കേഞസക്ക് ' ചേബകേബതഞ  പദതബ ഏരഫപ്പെടുതബയതുഞ്ചാം സരകഞരബഫന്റെ

സഞമൂഹവ പ്രതബബദത വവകമഞക്കുന്നതഞണക്ക്. ആകരഞഗവ രഞ്ചാംഗതക്ക് നബരവധബ

കദശസ്പീയ പുരസഞരങ്ങള് കനടഞനഞയതുഞ്ചാം  രഞജവഫത ഏറവുഞ്ചാം ദഞരബദവഞ്ചാം കുറഞ

സഞ്ചാംസഞനമഞയബ  കകേരളതബനക്ക്  മഞറഞന  സഞധബചതുഞ്ചാം  സരകഞരബഫന്റെ

പ്രവരതന മബകേവുഫകേഞണഞണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    ടബ  .    സബദ്ദേബഖക്ക്:  നനബപ്രകമയഫത  എതബരക്കുന.

കേഞരഷബകേകമഖലെഫയക്കുറബചക്ക്  നയപ്രഖവഞപന  പ്രസഞ്ചാംഗതബല്  യഞഫതഞനഞ്ചാം

പ്രതബപഞദബചബടബല. വബലെകയറഞ്ചാം നബയനബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം    കേരഷകേ കേടഞശന്വേഞസ

കേമ്മേസ്പീഷഫന്റെ  അവഞരഡുതുകേ  നല്കുന്നതബനുഞ്ചാം  കേഞരഷബകേ  കമഖലെയബഫലെ
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പ്രതബസന്ധബ പരബഹരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    പബ  .    ബഞലെചേന്ദ്രന:  നനബപ്രകമയഫത  അനുകൂലെബക്കുന.

കകേന്ദ്രസരകഞരബഫന്റെ   ജനവബരുദവുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  തഞല്പരവങ്ങഫള

ഹനബക്കുന്നതുമഞയ ബഡ്ജറബഫന വബമരശബകഞന തയ്യഞറഞകേഞത പ്രതബപക്ഷ

നബലെപഞടക്ക്  അപലെപനസ്പീയമഞണക്ക്.  കകേഞവബഡുഞ്ചാം  പ്രളയവുഞ്ചാം  മറക്ക്  ദുരബതങ്ങളുഞ്ചാം

പബടബഫപട  കകേരളഫത  വസ്പീണഞ്ചാം  5  വരഷകഞലെകതയക്ക്  സുരക്ഷബതമഞയ

പഞതയബലൂഫട ഫകേഞണകപഞകേഞന ഈ ഗവണ്ഫമന്റെബനക്ക് ആരജ്ജവമുണക്ക്. അവശ

ജനവബഭഞഗങ്ങള്കക്ക് നല്കുന്ന ഫപനഷന നബരതലെഞകബഫലനഞ്ചാം ഫതഞഴബലറപ്പെക്ക്

ദബനങ്ങള് ഫവടബക്കുറകബഫലനഞ്ചാം ഫപഞതുവബഭവഞഭവഞസരഞ്ചാംഗഞ്ചാം സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുഫമനഞ്ചാം

കേഞരഷബകേ-വവവസഞയ കമഖലെകേഫള സമുദരബചക്ക് മുകന്നഞട്ടുഫകേഞണകപഞകുഫമന-

മുള  പ്രഖവഞപനഞ്ചാം സന്വേഞഗതഞരഹമഞണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    നജസ്പീബക്ക്  കേഞന്തപുരഞ്ചാം  : നനബപ്രകമയഫത  എതബരക്കുന.  രഞജവതക്ക്

ഏറവുഞ്ചാം  മബകേച  രസ്പീതബയബല്  നയബകഫപ്പെടുന്ന  സഞ്ചാംസഞന  കപഞലെസ്പീസക്ക്

കസനഫയന്ന  ഖവഞതബ  കകേരള  കപഞലെസ്പീസബനുഫണന്ന  പ്രഖവഞപനഞ്ചാം

വസ്തുതഞവബരുദമഞണക്ക്.  സമഞധഞനപരമഞയബ  സമരഞ്ചാം  ഫചേയ്യുന്നവഫര

അടബചമരത്തുകേയുഞ്ചാം  ഫകേഞടുഞ്ചാംകുറവഞളബകേഫള  സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുകേയുഞ്ചാം  ഫചേയ്യുന്ന

കപഞലെസ്പീസക്ക്  നബലെപഞടക്ക്  അവസഞനബപ്പെബകണഞ്ചാം.   നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമതബനഞയുള
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ബഡ്ജറക്ക്  വബഹബതഞ്ചാം  വരഷഞ്ചാംകതഞറുഞ്ചാം  ഫവടബക്കുറയ്ക്കുന്ന  നടപടബയബല്നബനഞ്ചാം

സരകഞര  പബനമഞറുന്നകതഞഫടഞപ്പെഞ്ചാം  നറ്റ്യൂനപക്ഷ  വബഭഞഗ  വബദവഞരതബകേള്കക്ക്

നല്കേബയബരുന്ന  വബവബധ  കസഞളരഷബപ്പുകേള്  പുന:സഞപബക്കുകേയുഞ്ചാം

മയക്കുമരുന്നബഫനതബഫരയുള  കപഞരഞടഞ്ചാം  ഊരജ്ജബതഫപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം

കേവഞമ്പസുകേളബഫലെ മയക്കുമരുന്നക്ക് വഞഹകേഫര കേഫണത്തുകേയുഞ്ചാം കവണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .   ഫസബഞസ്റ്റവന കുളത്തുങല്: നനബപ്രകമയഫത  അനുകൂലെബക്കുന.

ഗവണ്ഫമന്റെക്ക്  നയവുഞ്ചാം  കകേന്ദ്രഗവണ്ഫമന്റെബഫന്റെ  ജനവബരുദ  നയങ്ങകളഞടുള

പ്രതബകഷധവുഞ്ചാം  നയപ്രഖവഞപനതബലൂഫട  ശകമഞയബ  അവതരബപ്പെബകഞന

സഞധബചബട്ടുണക്ക്. കകേന്ദ്രഗവണ്ഫമന്റെക്ക് നറ്റ്യൂനപക്ഷ വബഭഞഗങ്ങള്ക്കുള പ്രസ്പീ-ഫമടബകേക്ക്

കസഞളരഷബപ്പുകേള് ഫവടബക്കുറചതുള്ഫപ്പെഫട  ബഡ്ജറബല്  തുകേ

പരബമബതഫപ്പെടുതബയ  സമസ്പീപനമഞണക്ക്  സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുളതക്ക്.  സഞമ്പതബകേ

ബുദബമുട്ടുകേളുഞ്ചാം  പ്രതബകൂലെമഞയ  കകേന്ദ്രഗവണ്ഫമന്റെക്ക്  നയങ്ങളുഞ്ചാം

നബലെനബല്ക്കുകമ്പഞഴുഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞനതക്ക് സമസകമഖലെകേളബലഞ്ചാം ഒകടഫറ വബകേസന

പ്രവരതനങ്ങള്  നടപ്പെബലെഞകഞന  ഗവണ്ഫമന്റെബനക്ക്  സഞധബക്കുനണക്ക്.   ഒരു

ലെക്ഷഞ്ചാം  പുതബയ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്,  ഫമഡബഫസപക്ക്,  ഫകേ-കഫെഞണ്  പദതബ,  കകേരള

കനഞളജക്ക്  ഇകകഞണമബ  മബഷന,  ജല്ജസ്പീവന  മബഷന  തുടങ്ങബ  ഒകടഫറ

പദതബകേള്  പ്രഖവഞപബചതുഞ്ചാം  ശബരബ  ഫറയബലെബനക്ക്  പദതബ  തുകേയുഫട  50%
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സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം  വഹബക്കുഫമന്ന  പ്രഖവഞപനവുഞ്ചാം  സന്വേഞഗതഞരഹമഞണക്ക്.  60

ലെക്ഷതബലെധബകേഞ്ചാം  കപരകക്ക്  തടസ്സെമബലഞഫത  സഞമൂഹവ  സുരക്ഷഞ  ഫപനഷന

നല്കേഞന  സരകഞരബനക്ക്  സഞധബക്കുനണക്ക്.  ജനവഞസ  കമഖലെകേഫള  ബഫെര

കസഞണബല്നബനഞ്ചാം  ഒഴബവഞകണഫമന്ന  സമസ്പീപനമഞണക്ക്  ഗവണ്ഫമന്റെക്ക്

സന്വേസ്പീകേരബചതക്ക്.  വനവജസ്പീവബ ആക്രമണഞ്ചാം തടയുന്നതബനക്ക്   1972-ഫലെ വനവജസ്പീവബ

സഞ്ചാംരക്ഷണ  നബയമഞ്ചാം  കഭദഗതബ  ഫചേയ്യഞനുഞ്ചാം  നബയനബത  വനവമൃഗ  കവട,

കേളബഞ്ചാംഗക്ക്, വനകമഖലെയക്ക് പുറകതയ്ക്കുവരുന്ന വനവമൃഗങ്ങഫള ഫവടബവചക്ക് ഫകേഞലല്

തുടങ്ങബയ നടപടബകേള് സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം കകേന്ദ്രഗവണ്ഫമന്റെബല് സമ്മേരദ്ദേഞ്ചാം

ഫചേലതണഞ്ചാം.   

ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക് കജകബക്ക്:  നനബപ്രകമയഫത എതബരക്കുന.  വവകമഞയ

നയമബലഞത  ഒരു  നയപ്രഖവഞപനമഞണക്ക്  നടതബയബരബക്കുന്നതക്ക്.  സബല്വര

കലെന  പദതബ  നടപ്പെഞക്കുഫമന്ന  പ്രഖവഞപനഞ്ചാം  ജനങ്ങകളഞടുള

ഫവല്ലുവബളബയഞണക്ക്.  സബല്വര കലെ ന പദതബക്കുകവണബ വബജഞപനഞ്ചാം ഫചേയ

ഭൂമബയബല്  ക്രയവബക്രയങ്ങള്  നടതഞന  സഞധബകഞഫത  ജനങ്ങള്

ബുദബമുട്ടുകേയഞണക്ക്.  കേഞരഷബകേ കമഖലെഫയ സഞ്ചാംരക്ഷബകഞനുള ഒരു നടപടബയുഞ്ചാം

നയപ്രഖവഞപനതബലൂഫട  സന്വേസ്പീകേരബചബടബല.  വനവമൃഗങ്ങളുഫട  എണഞ്ചാം

വരദബക്കുന്ന  കേഞരവതബല്  ശഞസസ്പീയമഞയ  പഠനഞ്ചാം  നടതഞന  കേഴബഞബടബല.
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കേഞരഷബകകേഞല്പന്നങ്ങളുഫട  വബലെയബടബവക്ക്  നബയനബക്കുന്നതബനക്ക്  ഇടഫപടല്

നടത്തുന്നതബകനഞ   സകപ്ലൈകകേഞവഴബ  സഞ്ചാംഭരബക്കുന്ന  ഫനലബഫന്റെ  വബലെ

യഥഞസമയഞ്ചാം  നല്കേഞകനഞ  സരകഞര  തയ്യഞറഞകുന്നബല.   ഇടനബലെകഞരുഫട

ചൂഷണതബല്നബന്നക്ക്  കേരഷകേഫര  രക്ഷബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  അതുമഞയബ  ബന്ധഫപ്പെട

ആകക്ഷപങ്ങള് പരബകശഞധബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.   2019-ഫലെ  കകേരള

സൂക-ഇടതരഞ്ചാം വവവസഞയ സഞപനങ്ങള് ആക്ടുപ്രകേഞരഞ്ചാം  മനുഷവ ജസ്പീവനുഞ്ചാം

ആകരഞഗവതബനുഞ്ചാം ഹഞനബകേരമഞകുന്ന ഓറഞക്ക് കേഞറഗറബയബല്ഫപ്പെട വവവസഞയ

സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്കക്ക് അനുമതബ നല്കുന്ന സഞഹചേരവഞ്ചാം പരബകശഞധബകഫപ്പെടണഞ്ചാം.

ശസ്പീ  .   മുരളബ ഫപരുഫനലബ:  നനബപ്രകമയഫത അനുകൂലെബക്കുന.  ആധുനബകേ

വബകേസബത  കകേരളതബഫന്റെ  നബരമ്മേബതബകഞണക്ക്  ഇഗൗ  നയപ്രഖവഞപനതബലൂഫട

ശമബക്കുന്നതക്ക്.    കകേരളഞ്ചാം സവബകശഷമഞയ സഞമ്പതബകേ വളരച കകേവരബചക്ക്

മുകന്നഞട്ടുകപഞകുകേയഞണക്ക്.   സുസബര  വബകേസന  ലെക്ഷവഞ്ചാം  കനടുന്നതബല്  നസ്പീതബ

ആകയഞഗക്ക്  കകേരളതബനക്ക് സബരമഞയബ  മുനനബര  റഞങക്ക്  നല്കേബവരുനഫവന്നതക്ക്

അഭബമഞനഞരഹമഞണക്ക്.   കകേരളതബഫലെ  വബകേസന  പദതബകേള്കക്ക്  അനുമതബ

നല്കേഞതബരബക്കുകേയുഞ്ചാം  അകനന്വേഷണ  ഏജനസബകേഫള  ദുരുപകയഞഗഞ്ചാം  ഫചേയക്ക്

സഞ്ചാംസഞന  സരകഞരബഫന  അടബമറബകഞനുഞ്ചാം  ശമബക്കുന്ന  കകേന്ദ്രസരകഞര

നബകുതബ  വബഹബതഞ്ചാം  ഫവടബക്കുറച്ചുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനതബഫന്റെ  അധബകേഞരങ്ങള്
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കേവരനഞ്ചാം  മുകന്നഞട്ടുകപഞകുകേയഞണക്ക്.  സഞ്ചാംസഞനതക്ക്  വബലെകയറഞ്ചാം

നബയനബക്കുന്നതബനക്ക്  ശകമഞയ  നടപടബകേള്  സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുണക്ക്.   14  ഇനഞ്ചാം

അവശവസഞധനങ്ങള്  വബലെ  വരദബപ്പെബകഞഫതതഫന്ന  വബതരണഞ്ചാം

ഫചേയവരുനണക്ക്.    സകപ്ലൈകകേഞവഴബ  സഞ്ചാംഭരബക്കുന്ന  ഫനലബനക്ക്  യഥഞസമയഞ്ചാം

സഞ്ചാംഭരണവബലെ  നല്കേഞന  സരകഞര  ശമബക്കുനണക്ക്.  സഞ്ചാംസഞനഫത

വബകേസനതബഫന്റെ  ഫകേഞടുമുടബയബഫലെതബകഞന  വബവബധ

പദതബകേളഞവബഷ്കരബച്ചുഫകേഞണക്ക്  മുകന്നഞട്ടുകപഞകുന്ന  സരകഞരബഫന

അഭബനനബക്കുന.

ശസ്പീ  .    ഫകേ  .    പബ  .    കുഞമ്മേദക്ക്  കുടബ  മഞസ്റ്റര:  നനബപ്രകമയഫത

അനുകൂലെബക്കുന.  ഭരണഘടനഞ  മൂലെവങ്ങഫള  സഞ്ചാംരക്ഷബക്കുന്നതുഞ്ചാം

ജഞതബ/മത/ഭഞഷ  ഉപകയഞഗബചക്ക്  ജനങ്ങഫള  ഭബന്നബപ്പെബകഞനുള

ശമതബഫനതബഫരയുഞ്ചാം  ശകമഞയ  മുന്നറബയബപ്പെക്ക്  നല്കേബഫകഞണള

നയപ്രഖവഞപനമഞണക്ക്  ഗവരണര  ഇവബഫട  അവതരബപ്പെബചതക്ക്.  സബവബല്

സകപ്ലൈസക്ക്  കകേഞരപ്പെകറഷന,  മഞകവലെബകസ്റ്റഞറുകേള്,  നസ്പീതബകസ്റ്റഞറുകേള്  തുടങ്ങബ

നബരവധബ  ഫപഞതുവബതരണശഞ്ചാംഖലെയബലൂഫട  സഞ്ചാംസഞനഫത  വബലെനബലെവഞരഞ്ചാം

പബടബച്ചുനബരതഞന  മുനകേഫയ്യടുത  സരകഞരബഫന  അഭബനനബക്കുന.

സരകഞരബഫന്റെ  വബകേസനപ്രവരതനങ്ങഫള  തുരങഞ്ചാംവയഞന  ശമബക്കുന്ന
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പ്രതബപക്ഷ നബലെപഞടക്ക് അപലെപനസ്പീയമഞണക്ക്. 

ശസ്പീമതബ  ഫദലെസ്പീമ:  നനബപ്രകമയഫത  അനുകൂലെബക്കുന.  ഫതഞഴബല്,

ഉന്നതവബദവഞഭവഞസഞ്ചാം,  സഞകങതബകേരഞ്ചാംഗഞ്ചാം,  സഞമൂഹവ  സുരക്ഷ,  കൃഷബ,

വവവസഞയഞ്ചാം,  ടൂറബസഞ്ചാം,  സസ്പീശഞകസ്പീകേരണഞ്ചാം  തുടങ്ങബ  സമസ കമഖലെകേള്ക്കുഞ്ചാം

പ്രഞധഞനവഞ്ചാം  നല്കേബഫകഞണക്ക്  കകേരളതബഫന്റെ  മുകന്നറതബനക്ക്  ദബശഞകബഞധഞ്ചാം

പകേരുന്നതഞണക്ക്  ഗവരണര  അവതരബപ്പെബച  നയപ്രഖവഞപനഞ്ചാം.   കനപുണവ

വബകേസനതബനഞയബ  ഉന്നതവബദവഞഭവഞസ  കമഖലെഫയ  ഉടച്ചുവഞരകഞനുള

തസ്പീരുമഞനവുഞ്ചാം  വവവസഞയ  കമഖലെയബല്  ഒരുലെക്ഷതബലെധബകേഞ്ചാം  പുതബയ

സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്  ആരഞ്ചാംഭബകഞനഞയതുഞ്ചാം  അഭബനനനഞരഹമഞണക്ക്.

സസ്പീസഞക്ഷരതയബലഞ്ചാം  ഫപണ്കുടബകേളുഫട  വബദവഞഭവഞസതബലഞ്ചാം  വബകേസബത

രഞജവങ്ങള്ഫകഞപ്പെഞ്ചാം  കകേരളഞ്ചാം  മുകന്നറുകേയഞണക്ക്.   ഉയരന്ന  ആയുരകദരഘവഞ്ചാം,

കുറഞ ശബശുമരണ നബരകക്ക്, ലെബഞ്ചാംഗസമതന്വേഞ്ചാം, ആകരഞഗവഞ്ചാം, ശുചേബതന്വേഞ്ചാം, സഞമൂഹവ

സുരക്ഷ  തുടങ്ങബ  ജസ്പീവബത  നബലെവഞരതബഫന്റെ  മബക  സൂചേബകേകേളബലഞ്ചാം  കകേരളഞ്ചാം

രഞജവതബനക്ക് മഞതൃകേയഞണക്ക്.   സഞ്ചാംസഞനതബനകേത്തുഞ്ചാം  പുറത്തുഞ്ചാം  വബകദശത്തുഞ്ചാം

ഫതഞഴബഫലെടുക്കുന്ന  സസ്പീകേളുഫട  കക്ഷമതബനുഞ്ചാം  സുരക്ഷയ്ക്കുഞ്ചാം  ആവശവമഞയ

പദതബകേളബല്  കൂടുതല്  ശദയുഞ്ചാം  കേരുതലഞ്ചാം  ഉണഞകേണഞ്ചാം.  സസ്പീകേളുഫട

പുകരഞഗതബക്കുകവണബ  വനബതഞ  കേമ്മേസ്പീഷനവഴബയുഞ്ചാം  മറ്റുഞ്ചാം  സരകഞര
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നടപ്പെബലെഞകബവരുന്ന  പ്രവരതനങ്ങള്  ശഞഘനസ്പീയമഞണക്ക്.  കകേരളതബഫന്റെ

പശ്ചഞതലെ  വബകേസനഞ്ചാം  വബപുലെഫപ്പെടുത്തുന്ന,   ഭഞവബ  വബകേസനതബഫന്റെ  ദബശ

നബശ്ചയബക്കുകേയുഞ്ചാം  നബരണയബക്കുകേയുഞ്ചാം  ഫചേയ്യുന്ന  കേബഫ്ബബയുഫട

പ്രവരതനങ്ങള്കക്ക്  കേടബഞഞണബടഞന  ശമബക്കുന്ന  കകേന്ദ്ര  നയഫത

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബകഞന കേഴബയബല.  

ശസ്പീ  .    ഷഞഫെബ പറമ്പബല്:  നനബപ്രകമയഫത എതബരക്കുന.  ഗവരണറുഞ്ചാം

സരകഞരുഞ്ചാം തമ്മേബലള തരകഞ്ചാം പ്രഹസനമഞഫണന്നതക്ക് പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം നബരവധബ

തവണ ഉന്നയബച വബഷയമഞണക്ക്.  കകേന്ദ്രസരകഞരബഫനതബഫര  നയപ്രഖവഞപന

പ്രസഞ്ചാംഗതബല്  വബമരശനങ്ങള്  ഉന്നയബകഞത  നടപടബ

പ്രതബകഷധഞരഹമഞണക്ക്.

ശസ്പീ  .    ഫകേ  .    ഫകേ  .    രഞമചേന്ദ്രന:  നനബപ്രകമയഫത  അനുകൂലെബക്കുന.

പ്രതബസന്ധബകേളുഞ്ചാം  പ്രതബകൂലെ  സഞഹചേരവങ്ങളുഞ്ചാം  തരണഞ്ചാം  ഫചേയക്ക്   ആധുനബകേ

വബകേസന  പരബപഞടബകേളബലൂഫട  സഞ്ചാംസഞനഫത

ഉയരതബഫകഞണവരഞനഞവശവമഞയ  പ്രവരതനങ്ങള്   നയപ്രഖവഞപന

പ്രസഞ്ചാംഗതബലള്ഫപ്പെടുതബയതക്ക്  ആശഞവഹമഞണക്ക്.  സഞ്ചാംസഞനതക്ക്

ഫഫവജഞനബകേ  സമൂഹഞ്ചാം  രൂപഫപ്പെടുത്തുന്നതബനുള  പദതബ

നയപ്രഖവഞപനതബലളതക്ക് സന്വേഞഗതഞരഹമഞയ കേഞരവമഞണക്ക്.  



28

ശസ്പീ  .    ഫകേ  .    പബ  .    കമഞഹനന:  നനബപ്രകമയഫത  അനുകൂലെബക്കുന.

സരകഞരബഫന്റെ  ജനകക്ഷമ  പ്രവരതനങ്ങഫള  കേണടചക്ക്  ഇരുടഞക്കുന്ന

സമസ്പീപനമഞണക്ക്  പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം  സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതക്ക്.  സമഗ്ര  പടയ

വബതരണതബലൂഫട  ഭൂപരബഷ്കരണതബല്  വലെബഫയഞരു  കുതബച്ചുചേഞടമുണഞകഞന

ഗവണ്ഫമന്റെബനക്ക്  സഞധബചബട്ടുണക്ക്.   സഞമൂഹവ സുരക്ഷഞ പദതബകേള് ഉള്ഫപ്പെഫട

നബരതലെഞക്കുന്ന  കകേന്ദ്ര  നബലെപഞടബല്  നബനഞ്ചാം  വവതവസമഞയബ  വബവബധ

ജനവബഭഞഗങ്ങളുഫട  ഉന്നമനതബനുഞ്ചാം  കക്ഷമതബനുമുതകുന്ന  പദതബകേളഞണക്ക്

സഞ്ചാംസഞന  ഗവണ്ഫമന്റെക്ക്  ആവബഷ്കരബചക്ക്  നടപ്പെബലെഞക്കുന്നതക്ക്.  ടൂറബസഞ്ചാം

കമഖലെയബഫലെ  മബകേച  പ്രവരതനങ്ങളുഫട  ഫെലെമഞയബ  കലെഞകേസഞഞര

ഭൂപടതബല്  ഇടഞ്ചാം  കനടഞനുഞ്ചാം  വബദവഞഭവഞസ  കമഖലെയുഫട  സമഗ്ര

പരബഷ്കരണതബലൂഫട  ഫപഞതുവബദവഞഭവഞസ  രഞ്ചാംഗഫത  ശകബഫപ്പെടുതഞനുഞ്ചാം

ഇകഞലെയളവബല് സഞധബചബട്ടുണക്ക്.

ശസ്പീ  .    പബ  .    മമ്മേബക്കുടബ:  നനബപ്രകമയഫത  അനുകൂലെബക്കുന.

വരഗസ്പീയതകയഞടക്ക്  വബട്ടുവസ്പീഴ്ചകയഞഫടയുള  സമസ്പീപനമഞണക്ക്  എലഞ  കേഞലെത്തുഞ്ചാം

കകേഞണ്ഗ്രസക്ക്  സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതക്ക്.   ഇതര  സഞ്ചാംസഞനങ്ങളുമഞയബ  തഞരതമവഞ്ചാം

ഫചേയ്യുകമ്പഞള്  മബകേച  കപഞലെസ്പീസക്ക്  സഞ്ചാംവബധഞനമഞണക്ക്  സഞ്ചാംസഞനത്തുളതക്ക്.

അനഞവശവ  വബവഞദങ്ങള്  സൃഷബചക്ക്  ഗവണ്ഫമന്റെബഫന്റെ  പ്രതബചഞയ
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തകേരകഞനുള വബഫെലെ ശമങ്ങളഞണക്ക് പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം നടത്തുന്നതക്ക്.

ശസ്പീ  .    പബ  .    ഫകേ  .    കുഞഞലെബക്കുടബ:  നനബപ്രകമയഫത  എതബരക്കുന.

ഗവരണരമഞഫര  ഉപകയഞഗബചക്ക്  പ്രതബപക്ഷ  ഭരണമുള  സഞ്ചാംസഞനങ്ങളബഫലെ

ഗവണ്ഫമന്റുകേഫള അസബരഫപ്പെടുതഞനുള നസ്പീകങ്ങളഞണക്ക് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ഫമന്റെക്ക്

നടത്തുന്നതക്ക്.  ഗവരണറുഫട  നയപ്രഖവഞപന  പ്രസഞ്ചാംഗതബല്  സരകഞരബഫന്റെ

കനടങ്ങഫളപ്പെറബഫയഞനഞ്ചാം പരഞമരശബചബടബല.  സഞ്ചാംസഞനതബഫന്റെ സഞമ്പതബകേ

സബതബ  ആശഞവഹമല.  ബഡ്ജറബല്  പ്രഖവഞപബക്കുന്ന  പദതബകേള്

നടപ്പെബലെഞകഞന കേഴബയുന്നബല. കകേരളതബല് നബകക്ഷപസഗൗഹൃദ അന്തരസ്പീക്ഷവുഞ്ചാം

ഫതഞഴബലെവസരവുഞ്ചാം  സൃഷബകഞന  സഞധബകഞതതക്ക്  കഖദകേരമഞണക്ക്.  വബകേസന

പ്രവരതനങ്ങള്കഞയബ  കേബഫ്ബബവഴബ  ഫചേലെവഴബച  പണഞ്ചാം  ബഡ്ജറബലൂഫട

കേഫണകതണ സഞഹചേരവഞ്ചാം സഞ്ചാംജഞതമഞയബരബക്കുകേയഞണക്ക്. ഉന്നതവബദവഞഭവഞസ

രഞ്ചാംഗതക്ക് കേഞലെഘടതബനനുസരബചക്ക് മഞറങ്ങളുണഞകഞന കേഴബഞഞല് മഞതകമ

യുവഞകള്കക്ക്  വബകദശരഞജവങ്ങളബല്  ഫമചഫപ്പെട  വരുമഞനകതഞഫട  കജഞലെബ

ലെഭബകഞനുഞ്ചാം  വബകദശ  വരുമഞനതബലണഞയ  കുറവക്ക്  നബകേതഞനുഞ്ചാം

സഞധബക്കുകേയുളളൂ. 

ശസ്പീമതബ സബ  .   ഫകേ  .   ആശ: നനബപ്രകമയഫത അനുകൂലെബക്കുന. സമഗ്രവുഞ്ചാം

സുസബരവുമഞയ  വബകേസനഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞക്കുന്നതബല്  സരകഞരബഫന്റെ  പ്രതബബദത
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വവകമഞക്കുന്നതഞണക്ക് നയപ്രഖവഞപനഞ്ചാം.  കകേരളതബഫന്റെ സമസ കമഖലെഫയയുഞ്ചാം

സരശബച്ചുഫകേഞണഞണക്ക് നയപ്രഖവഞപനഞ്ചാം തയ്യഞറഞകബയബട്ടുളളതക്ക്.  കകേരളതബഫന്റെ

കനടങ്ങള്കക്ക് അന്തഞരഞഷ സഞപനങ്ങളബല് നബനഞ്ചാം ലെഭബക്കുന്ന അവഞരഡുകേള്

അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബകഞന  പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം  തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.  കകേന്ദ്ര  ബഡ്ജറബല്

ഫതഞഴബലറപ്പെക്ക്  പദതബയുഫട  വബഹബതഞ്ചാം  ഫവടബക്കുറചതുഞ്ചാം  കേഞരഷബകേകമഖലെയക്ക്

അരഹബക്കുന്ന പ്രഞധഞനവഞ്ചാം നല്കേഞതതുഞ്ചാം പ്രതബകഷധഞരഹമഞണക്ക്.

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    എഞ്ചാം  .    മണബ  : നനബപ്രകമയഫത  അനുകൂലെബക്കുന.  ഒന്നഞഞ്ചാം

പബണറഞയബ  സരകഞരബഫന്റെ  ജനകക്ഷമ  പരബപഞടബകേളുഫട  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരമഞണക്ക്

ചേരബതപരമഞയ രണഞഞ്ചാം വബജയഞ്ചാം. 

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

എതബരക്കുന.  സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം  കനരബടുന്ന  പ്രധഞനഫപ്പെട  പ്രശ്നങ്ങളുഞ്ചാം

ധനപ്രതബസന്ധബയുഞ്ചാം   അതബഫന  കനരബടഞനുളള  മഞരഗങ്ങളുഞ്ചാം  നയപ്രഖവഞപന

പ്രസഞ്ചാംഗതബല്  പരഞമരശബകഞതതക്ക്  കഖദകേരമഞണക്ക്.  സഞ്ചാംസഞനതക്ക്

വബദവഞഭവഞസ ഫതഞഴബല്കമഖലെ പ്രതബസന്ധബ കനരബടുകേയുഞ്ചാം ഉന്നതവബദവഞഭവഞസ

കമഖലെ   അനബശ്ചബതതന്വേതബലമഞണക്ക്.  കേഞരഷബകേ-മതവഫതഞഴബലെഞളബ-

ആദബവഞസബ കമഖലെകേളബഫലെ  തകേരചഫയ സഞ്ചാംബന്ധബചക്ക്  നയപ്രഖവഞപനതബല്

പ്രതബപഞദബചബടബല.  സഞമൂഹവ  വബരുദഫരയുഞ്ചാം  ലെഹരബ-ഗുണഞമഞഫെബയകേഫളയുഞ്ചാം
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നബയനബകഞന നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നബല. എഞ്ചാംകപ്ലൈഞയ്ഫമന്റെക്ക് എക്സൈക്ക്കചേഞ്ചുകേഫള

കനഞക്കുകുതബകേളഞകബഫകഞണക്ക്  പബനവഞതബല്  നബയമനഞ്ചാം  നടത്തുകേയഞണക്ക്

ഫചേയ്യുന്നതക്ക്.  ജയബലകേളബല്   ക്രബമബനലകേള്  അഴബഞഞടുന്ന

അവസയഞണുളതക്ക്.  റസ്പീ-ബബല്ഡക്ക്  കകേരളയക്ക്  കലെഞകേ  ബഞങക്ക്

അനുവദബച്ചുനല്കേബയ  തുകേ  വകേമഞറബ  ഫചേലെവഴബചബരബക്കുകേയഞണക്ക്.

ആകരഞഗവകമഖലെ  തകേരചയുഫട  വകബലെഞണക്ക്.  കേഞരഷബകേ  കേടഞശന്വേഞസ

കേമ്മേസ്പീഷനക്ക് അനുവദബച 400 കകേഞടബ രൂപ നല്കുകേകയഞ കേരഷകേ കക്ഷമനബധബ

കബഞരഡക്ക്  മുകഖന  വഞഗക്ക് ദഞനഞ്ചാം  ഫചേയ  ഫപനഷന  വബതരണഞ്ചാം  ഫചേയ്യുകേകയഞ

ഫചേയബടബല.  ഫസക്രകടറബയറബല്  പ്രകവശബക്കുന്നതബനക്ക്  അക്രഡബകറഷനുള

മഞധവമ  പ്രതബനബധബകേള്ക്കുകപഞലഞ്ചാം  വബലെകകരഫപ്പെടുതബയ  സരകഞര  മഞധവമ

സന്വേഞതനവഞ്ചാം  ഉറപ്പുവരുത്തുഫമന്നക്ക്  പറയുന്നതക്ക്  അപഹഞസവമഞണക്ക്.

ദസ്പീരഘവസ്പീക്ഷണമബലഞത  നയപ്രഖവഞപന  പ്രസഞ്ചാംഗമഞണക്ക്  ഇവബഫട

നടതബയബരബക്കുന്നതക്ക്. 

മുഖവമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വബജയന):  മതനബരകപക്ഷ  മൂലെവങ്ങള്,

ഫഫെഡറല്  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  തുടങ്ങബയ  ഭരണഘടനയുഫട  കബസബകേക്ക്  സ്ട്രക്ചര

അസഞധഞരണമഞയ  ഫവല്ലുവബളബ  കനരബടുന്ന  ഘടമഞണബതക്ക്.  ഇതബനക്ക്  കനതൃതന്വേഞ്ചാം

ഫകേഞടുക്കുന്നവര  ഭരണഘടനഞപരമഞയ  ഉതരവഞദഫപ്പെട  സഞനങ്ങള്
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വഹബക്കുന്നവരഞണക്ക്.  ഭഞഷഞപരവുഞ്ചാം  മതപരവുമഞയ കമധഞവബതന്വേ  പ്രവണതകേള്

നഞനഞതന്വേതബല്  ഏകേതന്വേഞ്ചാം  എന്ന  തതന്വേതബല്  അധബഷബതമഞയ

രഞഷസ്പീയഘടനയക്ക്  വലെബയ  ഭസ്പീഷണബയഞണക്ക്  ഉയരത്തുന്നതക്ക്.  ഇതരഞ്ചാം

പ്രവണതകേള്ഫകതബഫര  ശകമഞയ  എതബരപ്പുഞ്ചാം  പ്രതബകഷധവുഞ്ചാം  ഉയരതഞന

സഞ്ചാംസഞന  സരകഞര  സന്നദമഞയബട്ടുണക്ക്.  ഫഫെഡറല്  തതന്വേങ്ങഫള

മഞനബകഞഫതയുള  കകേന്ദ്രസരകഞരബഫന്റെ  നബയമനബരമ്മേഞണങ്ങള്ഫകതബഫര

പ്രതബകഷധഞ്ചാം  കരഖഫപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  നബയമപരമഞയബ  സഞദവമഞയ  നടപടബകേള്

സന്വേസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  ഫചേയ്യുനണക്ക്.  കകേഞവബഡക്ക്  കേഞലെഫത  അസഞധഞരണ

സഞഹചേരവഞ്ചാം  തരണഞ്ചാം  ഫചേയ്യഞനുഞ്ചാം  ജനങ്ങളുഫട  ജസ്പീവനുഞ്ചാം  ജസ്പീവകനഞപഞധബകേളുഞ്ചാം

സഞ്ചാംരക്ഷബകഞനുഞ്ചാംകവണബയഞണക്ക്  കകേന്ദ്രഞനുമതബകയഞടുകൂടബ  അധബകേവഞയ

എടുതതക്ക്.  2021-22  കേഞലെയളവബല് തനതക്ക്  നബകുതബ  വരുമഞനതബല്  22%

വരദനവുണഞയബട്ടുണക്ക്. കകേരളഞ്ചാം കേടഫകണബയബലെഞഫണന്ന കുപ്രചേരണങ്ങളഞണക്ക്

നടത്തുന്നതക്ക്.  2016-17  മുതല്  മൂലെധനഫചലെവക്ക്  വരദബപ്പെബകഞന  സുദൃഢമഞയ

കേഞല്വയഞണക്ക്  നടതബയബട്ടുളതക്ക്.  കകേരളതബഫന്റെ  വബകേസന

പ്രവരതനങ്ങള്കക്ക്  തുരങഞ്ചാം  വയ്ക്കുന്ന  കകേന്ദ്ര  നയങ്ങള്കക്ക്  സരവ്വഞത്മനഞ

പബന്തുണ  നല്കുന്ന  സമസ്പീപനമഞണക്ക്  പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം  സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതക്ക്.

സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം  ധനദൃഢസ്പീകേരണതബഫന്റെ  പഞതയബലെഞണക്ക്.  വബപുലെവുഞ്ചാം



33

വബശഞലെവുമഞയ  പരബഗണനഞ  വബഷയങ്ങളഞണക്ക്  നയപ്രഖവഞപന

പ്രസഞ്ചാംഗതബലളതക്ക്.  ജനതയുഫടയുഞ്ചാം  നഞടബഫന്റെയുഞ്ചാം  ഭഞവബ

സുരക്ഷബതമഞക്കുകേഫയന്നതഞണക്ക് സരകഞരബഫന്റെ മുഖമുദ.  സുസബര  വബകേസന

സൂചേബകേയബല്  ഒന്നഞമഫതതഞനുഞ്ചാം  പബബകേക്ക്  അഫെകയഴക്ക്  ഇനഡക്സൈബല്

തുടരചയഞയ  മൂനവരഷങ്ങളബല്  ഒന്നഞഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം  നബലെനബരതഞനുഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞനതബനക്ക്  കേഴബഞബട്ടുണക്ക്.   ഇന്തവയബല്     അഴബമതബ  കുറഞതുഞ്ചാം

വരഗസ്പീയ സഞ്ചാംഘരഷങ്ങളബലഞതതുഞ്ചാം മബകേച ക്രമസമഞധഞനമുളതുഞ്ചാം മഞതൃ-ശബശു

മരണ  നബരകക്ക്  ഏറവുഞ്ചാം  കുറഞതുഞ്ചാം  ഫമചഫപ്പെട  സ്കൂള്  വബദവഞഭവഞസമുളതുഞ്ചാം

ഭബന്നകശഷബ  സഗൗഹൃദവുഞ്ചാം   സ്റ്റഞരടപക്ക്   ആവഞസ  വവവസയുളതുഞ്ചാം   മബകേച

ടൂറബസഞ്ചാം  ഫഡസ്റ്റബകനഷനുളതുഞ്ചാം  വവവസഞയരഞ്ചാംഗതക്ക്  ഫബസ്റ്റക്ക്  പ്രഞകസ്പീസക്ക്

ഏരഫപ്പെടുതബയതുമഞയ  സഞ്ചാംസഞനഫമന്ന  നബലെയബല്  നബരവധബ  കദശസ്പീയ-

അന്തരകദ്ദേശസ്പീയ  ബഹുമതബകേള്  ഫഫകേവരബകഞന  സഞധബചബട്ടുണക്ക്.

ഫതഞഴബലെകനന്വേഷകേരുഫട  എണഞ്ചാം  ഗണവമഞയബ   കുറയഞനുഞ്ചാം   വവവസഞയ

വകുപ്പെബനുകേസ്പീഴബഫലെ  ഫപഞതുകമഖലെഞ  കേമ്പനബകേളുഫട  പ്രവരതനലെഞഭഞ്ചാം

ഉയരതഞനുഞ്ചാം    കടകണഞവറബല്    17.8  %   വരദനവുണഞകഞനുഞ്ചാം  എടക്ക്

മഞസതബനുളബല്  ഒരു  ലെക്ഷതബലെധബകേഞ്ചാം  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്  ആരഞ്ചാംഭബകഞനുഞ്ചാം

സഞധബച്ചു.    അരഹതഫപ്പെട  വബഹബതഞ്ചാം  നബകഷധബച്ചുഞ്ചാം  കേടഫമടുപ്പെക്ക്  പരബധബ
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ഫവടബക്കുറച്ചുഞ്ചാം   വബകേസനപ്രവരതനങ്ങഫള  തടസ്സെഫപ്പെടുതഞനുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന

സരകഞരബഫന അടബമറബകഞനുമുള കകേന്ദ്ര നസ്പീകതബഫനതബഫര പ്രതബകേരബകഞന

തയ്യഞറഞകേഞത  പ്രതബപക്ഷ  നബലെപഞടക്ക്  അപലെപനസ്പീയമഞണക്ക്.  സഞ്ചാംസഞനതക്ക്

ക്രമസമഞധഞന  തകേരച  നബലെനബല്ക്കുന  എന്ന  പ്രതസ്പീതബ  സൃഷബകഞനഞണക്ക്

പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം  ശമബക്കുന്നതക്ക്.  ഫഫസബര  കുറകൃതവങ്ങളബഫലെ

പ്രതബകേഫളയുള്ഫപ്പെഫട  പബടബകൂടഞനുഞ്ചാം  ഫതളബവുകേള് കേഫണതബ ശബക്ഷബകഞനുഞ്ചാം

സഞധബചബട്ടുണക്ക്.  സരകഞരബഫനതബഫര  യഞഫതഞരഞകക്ഷപവുഞ്ചാം  പ്രതബപക്ഷതബനക്ക്

ഉയരതഞനബല  എന്നതബഫന്റെ  സബരസ്പീകേരണമഞണക്ക്  നയപ്രഖവഞപന  ചേരച.

കകേന്ദ്രഗവണ്ഫമന്റെക്ക്  വബറഴബകഞന  ശമബക്കുന്ന  ഫപഞതുകമഖലെഞസഞപനങ്ങഫള

ഏഫറടുതക്ക്  അവഫയ  നബലെനബരതഞന  ശമബക്കുന്നകതഞഫടഞപ്പെഞ്ചാം  പ്രകതവകേ

ഫപഞതുകമഖലെഞ  നയഞ്ചാം  സരകഞര  നടപ്പെഞക്കുകേയുഞ്ചാം  ഫചേയബട്ടുണക്ക്.  കദശസ്പീയപഞത

66-ഫന്റെ  വബകേസനഞ്ചാം,   ഇടമണ്-ഫകേഞചബ  പവര  ഫഫഹകവ  എന്നബവ

യഞഥഞരതവമഞകഞന  സഞധബച്ചു.  നഞടബഫന്റെ  വബകേസനതബനുഞ്ചാം

കക്ഷമതബനുമുതകുന്ന  കേബഫ്ബബ,  കകേരള ബഞങക്ക്,  കദശസ്പീയപഞത വബകേസനഞ്ചാം,

സബല്വര  കലെന  തുടങ്ങബയ  പദതബകേഫളഫയലഞഞ്ചാം   അടബമറബകഞനഞണക്ക്

പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം  ശമബചതക്ക്.  കകേന്ദ്രഞ്ചാം  കകേരളതബനക്ക്  അരബവബഹബതഞ്ചാം

നബകഷധബചതബനുഞ്ചാം  മതവഫതഞഴബലെഞളബകേളുഫട  മഫണണ  വബലെ
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ഉയരതബയതബനുഫമതബഫര  ശബ്ദമുയരതഞന  കകേഞണ്ഗ്രസ്സെബനക്ക്  സഞധബചബല.

വരഗസ്പീയതയ്ഫകതബഫര  ശകമഞയ  നബലെപഞടഞണക്ക്  എല്.ഡബ.എഫെക്ക്.

സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുളതക്ക്.  കകേരള  സരവ്വകേലെഞശഞലെ  എ++  കനടബയതുഞ്ചാം

സരവ്വകേലെഞശഞലെകേളബല്  ചേബലെതക്ക്  എ+  കനടബയതുഞ്ചാം  റഞങബഞ്ചാംഗബല്  രഞജവഫത

പ്രധഞന സരവ്വകേലെഞശഞലെകേളബല് കകേരളതബഫലെ സരവ്വകേലെഞശഞലെകേള്  ഉന്നത

സഞനഫതതബയതുഞ്ചാം   നബലെനബരതബഫകഞണകപഞകുന്നതബനഞണക്ക്  സരകഞര

ശമബക്കുന്നതക്ക്.  ഉന്നത  വബദവഞഭവഞസ  കമഖലെയുഫട  ഹബ്ബഞകബ  കകേരളഫത

മഞറഞനഞണക്ക് സരകഞര ശമബക്കുന്നതക്ക്.   കേഞരഷബകേ കമഖലെ  2021-22-ല്  4.6

ശതമഞനഞ്ചാം  വളരചഞനബരകക്ക്  കരഖഫപ്പെടുതബയബട്ടുണക്ക്.  സഞ്ചാംസഞനതക്ക്

കേരഷകേരബല്നബനഞ്ചാം  പചകറബ  സഞ്ചാംഭരബച  വകേയബല്  കഹഞരടബകകേഞരപ്പെക്ക്

നല്കേഞനുള  മുഴുവന  കുടബശ്ശേബകേയുഞ്ചാം  ഫകേഞടുത്തുതസ്പീരത്തു.  കകേരളതബഫന്റെ

ഫപഞതുവഞയ  പ്രശ്നങ്ങകളഞഫടഞപ്പെഞ്ചാം  സഹകേരബച്ചു  നബല്കഞന  പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം

തയ്യഞറഞകേണഫമന്നഞണക്ക് അഭവരതബകഞനുളതക്ക്. 

കഭദഗതബകേള് സഭ നബരഞകേരബച്ചു.

ശസ്പീ.  എ.  സബ.  ഫമഞയസ്പീന അവതരബപ്പെബച നനബപ്രകമയഞ്ചാം ശബ്ദകവഞകടഞഫട

സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബച്ചു. 

സഭ കവകുകന്നരഞ്ചാം 4.48-നക്ക് പബരബഞ.   
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