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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
 

എടഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം 

നബയമസഭഞ നടപടബകേള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം 
(കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് ഒഴബകകേ)

2023   മഞര്ചച്ച്   6,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രഞവബകലെ  9.00  മണബകച്ച്  ബഹുമഞനകപ്പെട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ. എ. എന. ഷഞ്ചാംസസ്പീറബകന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചര്ന.

I. അടബയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം

ഏഷദഞകനറച്ച് നന്യൂസബകന്റെ കകേഞചബ റസ്പീജബയണല് ഓഫസ്പീസബകലെ 
എസച്ച്  .  എഫച്ച്  .  കഎ  .   ആക്രമണഞ്ചാം

മബ  .   സസ്പീകര്: ഏഷദഞകനറച്ച് നന്യൂസബകന്റെ കകേഞചബ റസ്പീജബയണല് ഓഫസ്പീസബല്

എസച്ച്.എഫച്ച്.കഎ.  പ്രവര്ത്തകേര്  അതബക്രമബച്ചുകേയറബ  ജസ്പീവനകഞകര

ഭസ്പീഷണബകപ്പെടുത്തബ  ഭസ്പീകേരഞന്തരസ്പീക്ഷഞ്ചാം  സൃഷബചതുമൂലെഞ്ചാം  സമൂഹത്തബല്

ആശങ്കയുളവഞയബട്ടുള്ളതഞയബ  പറയകപ്പെടുന്ന  സഞഹചരദഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവചച്ച് ചര്ച കചയ്യണകമന്നഞവശദകപ്പെടച്ച് സര്വ്വശസ്പീ പബ. സബ. വബഷ്ണുനഞഥച്ച്,

കകേ.  പബ.  എ.  മജസ്പീദച്ച്,  കമഞനസച്ച്  കജഞസഫച്ച്,  അനൂപച്ച്  കജകബച്ച്,  മഞണബ സബ.
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കേഞപ്പെന, ശസ്പീമതബ കകേ. കകേ. രമ എന്നസ്പീ അഞ്ചാംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേഞരഞ്ചാം കനഞടസ്പീസച്ച്

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.

മുഖദമനബ (ശസ്പീ  .   പബണറഞയബ വബജയന):  ഏഷദഞകനറച്ച് നന്യൂസച്ച് ചഞനലെബല്

2022  നവഞ്ചാംബറബല്  കപഞതുവബദദഞലെയങ്ങള്  മയക്കുമരുന്നബകന്റെ

പബടബയബലെഞകണന്നച്ച്  കതറബദരബപ്പെബക്കുഞ്ചാംവബധഞ്ചാം  പ്രഞയപൂര്ത്തബയഞകേഞത്ത

കപണ്കുടബകയ  സ്കൂള്  യൂണബകഫഞമബല്  അവതരബപ്പെബച്ചുകകേഞണച്ച്  വസ്പീഡബകയഞ

സഞ്ചാംകപ്രക്ഷണഞ്ചാം കചയ്യുകേയുണഞയബ.  2022 ആഗസച്ച് മഞസഞ്ചാം കകമനറഞയ മകറഞരു

കപണ്കുടബകയ  ഉപകയഞഗബചച്ച്  തയ്യഞറഞകബയ  വസ്പീഡബകയഞയബല്  പ്രതബപഞദബച

കേഞരദങ്ങള്  സതദവബരുദമഞകണന്നച്ച്  കപഞലെസ്പീസകനന്വേഷണത്തബല്

കേകണത്തബയബരുന.  കകേസബനഞസദമഞയ  വസ്പീഡബകയഞയബകലെ  ഓഡബകയഞ

സഞ്ചാംഭഞഷണഞ്ചാം  മകറഞരു  കുടബകയ  ഉപകയഞഗബചച്ച്  പുനനഃസൃഷബചച്ച്  സഞ്ചാംകപ്രക്ഷണഞ്ചാം

കചയ്തുകവന്നഞണച്ച്  പരഞതബയബല് പറയുന്നതച്ച്.   ഇതുസഞ്ചാംബനബചച്ച്  ശസ്പീ. പബ. വബ.

അനവര്  എഞ്ചാം.എല്.എ.   സഞ്ചാംസഞന  കപഞലെസ്പീസച്ച്  കമധഞവബകച്ച്  നല്കേബയ

പരഞതബയബകന്മേല് കകേസച്ച് രജബസര് കചയച്ച് അകനന്വേഷണഞ്ചാം നടത്തബവരബകേയഞണച്ച്.

ഓഫസ്പീസബനുള്ളബകലെയച്ച്  എസച്ച്.എഫച്ച്.കഎ.  പ്രവര്ത്തകേര്  അതബക്രമബച്ചുകേയറബ

പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം  തടസ്സകപ്പെടുത്തബകയന്ന  സഞപനത്തബകന്റെ  പരഞതബയബകന്മേല്

കഎ.പബ.സബ.-യബകലെ  വബവബധ  വകുപ്പുകേള്പ്രകേഞരഞ്ചാം  പഞലെഞരബവടഞ്ചാം  കപഞലെസ്പീസച്ച്
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കകേസച്ച്  രജബസര്  കചയ്യുകേയുഞ്ചാം  8  പ്രതബകേകള  അറസച്ച്  കചയച്ച്  നബയമനടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയബട്ടുണച്ച്. കകേസബല്  തുടരകനന്വേഷണഞ്ചാം നടനവരബകേയഞണച്ച്.

ശസ്പീ  .   പബ  .   സബ  .   വബഷ്ണുനഞഥച്ച്:  ലെഹരബ മഞഫബയയ്കകതബകര സഞ്ചാംകപ്രക്ഷണഞ്ചാം

കചയ വഞര്ത്തയബല് പ്രതബകഷധബചച്ച് ഏഷദഞകനറച്ച് നന്യൂസച്ച് ചഞനലെബകന്റെ കകേഞചബ

റസ്പീജബയണല്  ഓഫസ്പീസബല്  എസച്ച്.എഫച്ച്.കഎ.  കനതഞകളുകട കനതൃതന്വേത്തബല്

മുപ്പെകതഞളഞ്ചാംവരുന്ന  പ്രവര്ത്തകേര്  അതബക്രമബച്ചുകേയറുകേയുഞ്ചാം  ജസ്പീവനകഞകര

ഭസ്പീഷണബകപ്പെടുത്തബ  പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം  തടസ്സകപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  കചയ്തു.  ഒരു

മഞധദമസഞപനത്തബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനകത്ത  സഞ്ചാംബനബച  പരഞതബ

പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച് വദവസഞപബതമഞയ മഞര്ഗ്ഗങ്ങളഞണച്ച് സന്വേസ്പീകേരബകകണതച്ച്.

മഞധദമസഞപനങ്ങകള  ഭസ്പീഷണബകപ്പെടുത്തുന്നതുഞ്ചാം   മഞധദമ  സന്വേഞതനദത്തബനച്ച്

വബഘഞതഞ്ചാം  സൃഷബക്കുന്നതുമഞയ  നടപടബകേളഞണച്ച്  സര്കഞരബകന്റെ

ഭഞഗത്തുനബനമുണഞയബകകഞണബരബക്കുന്നതച്ച്.  ചരബത്രത്തബല്  ഇതുവകര

സഞ്ചാംഭവബചബടബലഞത്തതുഞ്ചാം കേബരഞതവഞ്ചാം മഞധദമസന്വേഞതനദകത്ത ഹനബക്കുന്നതുമഞയ

ഭരണകൂട ഭസ്പീകേരത നബയമസഭഞ നടപടബകേള് നബര്ത്തബവചച്ച് ചര്ച കചയ്യണഞ്ചാം.

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറഞയബ  വബജയന):   മഞധദമ  സന്വേഞതനദത്തബനച്ച്

വബലെകകര്കപ്പെടുത്തുന്നകതഞ നബയനബക്കുന്നകതഞ ആയ യഞകതഞരു നടപടബയുഞ്ചാം

സര്കഞരബകന്റെ  ഭഞഗത്തുനബനമുണഞയബടബല.  ക്രബമബനല്
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കുറകൃതദങ്ങളബകലെര്കപ്പെടുന്ന  വദകബകകതബകര  നബയമപരമഞയ  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച് ബനകപ്പെട വദകബയുകട കതഞഴബല് കനഞകബയബടല.  വദഞജ

വസ്പീഡബകയഞ  നബര്മ്മേഞണവഞ്ചാം  സഞ്ചാംകപ്രക്ഷണവഞ്ചാം  മഞധദമ  പ്രവര്ത്തനത്തബകന്റെ

ഭഞഗമഞയബ വരുന്നതല.  പ്രഞയപൂര്ത്തബയഞകേഞത്ത കപണ്കുടബകയ ദുരുപകയഞഗഞ്ചാം

കചയച്ച് വദഞജ വസ്പീഡബകയഞ നബര്മ്മേബചതബനുകശഷഞ്ചാം മഞധദമ പ്രവര്ത്തനത്തബകന്റെ

പരബരക്ഷ കവണകമന്നച്ച് വഞദബക്കുന്നതച്ച് ധഞര്മ്മേബകേതയല.  ഇത്തരഞ്ചാം ദുഷബപ്പുകേള്

മഞധദമരഞ്ചാംഗത്തച്ച്  ഉണഞകേരുകതന്നച്ച്  മഞധദമപ്രവര്ത്തകേരബല്  ഭൂരബഭഞഗവഞ്ചാം

ചബന്തബക്കുന്നതച്ച്  അഭബമഞനകേരമഞണച്ച്.  ഒരു  വദകബകച്ച്  പരഞതബ  നല്കേഞന

സന്വേഞതനദമുള്ളതുകപഞകലെതകന്ന  പരഞതബ  ലെഭബചഞല്  അകനന്വേഷബകകണ

ബഞധദത  കപഞലെസ്പീസബനുമുണച്ച്.  സന്വേതനവഞ്ചാം  നബര്ഭയവമഞയ  മഞധദമ

പ്രവര്ത്തനത്തബനച്ച്  എലഞ  പരബരക്ഷയുമുണഞകുഞ്ചാം.  വബദദഞര്തബകേളുകട

പ്രതബകഷധഞ്ചാം നബയമത്തബകന്റെ അതബരച്ച് ലെഞ്ചാംഘബചബട്ടുകണങ്കബല് നടപടബയുണഞകുഞ്ചാം.

കുറകൃതദകത്ത  മഞധദമസന്വേഞതനദത്തബകന്റെ  പരബകവഷമണബയബചച്ച്

നദഞയസ്പീകേരബകഞനഞണച്ച്  പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം  ശമബക്കുന്നകതങ്കബലഞ്ചാം  നബയമഞ്ചാം

നബയമത്തബകന്റെ വഴബക്കുതകന്ന കപഞകുഞ്ചാം.  മയക്കുമരുന്നബകനതബകര മഞധദമങ്ങളുഞ്ചാം

ബഹുജന  പ്രസഞനങ്ങളുഞ്ചാം  ജനങ്ങകളഞന്നഞകകേയുഞ്ചാം  പങ്കഞളബകേളഞകുകേയുഞ്ചാം  ആ

കപഞരഞടത്തബല് പങ്കുകചര്ന്നച്ച്  വഞര്ത്തഞ പരമ്പര സഞ്ചാംകപ്രക്ഷണഞ്ചാം കചയ്യുകേയുഞ്ചാം
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കചയതബല്  സകന്തഞഷകമയുള. അത്തരകമഞരു പരമ്പരയബല് വദഞജദൃശദങ്ങള്

കചര്ത്തുഞ്ചാം  പ്രഞയപൂര്ത്തബയഞകേഞത്ത  കുടബകയ  ദുരുപകയഞഗഞ്ചാം  കചയച്ച്  വദഞജ

വസ്പീഡബകയഞ  ചബത്രസ്പീകേരബച്ചുഞ്ചാം  ഗൂഢഞകലെഞചന  നടത്തബകയന്ന  പരഞതബയുകട

അടബസഞനത്തബലെഞണച്ച്  കപഞലെസ്പീസച്ച്  കകേകസടുത്തതച്ച്.   മഞധദമ  വബമര്ശനങ്ങള്

സന്വേയഞ്ചാം  വബമര്ശനങ്ങളബകലെയഞ്ചാം  തബരുത്തലെബകലെയഞ്ചാം  നയബക്കുകമന്നഞണച്ച്

കേരുതുന്നകതങ്കബലഞ്ചാം  വദഞജ  വഞര്ത്തകേളുണഞയഞല്  അതബകന  തടയഞനുള്ള

നബയമങ്ങകള  കവല്ലുവബളബക്കുന്നതുഞ്ചാം  നസ്പീതബ  നടപ്പെഞക്കുന്നതബനച്ച്  തടസ്സഞ്ചാം

നബല്ക്കുന്നതുഞ്ചാം   ജനവബരുദമഞണച്ച്.  ഈ  വബഷയഞ്ചാം  സഭഞനടപടബകേള്

നബര്ത്തബവചച്ച് ചര്ച കചകയ്യണതബല.

(അടബയന്തരപ്രകമയഞവതരണത്തബനച്ച് അനുമതബ നബകഷധബച്ചു.)

(ഗവണ്കമന്റെച്ച്  നബലെപഞടബല്  പ്രതബകഷധബചച്ച്  സര്വ്വശസ്പീ  വബ.  ഡബ.

സതസ്പീശന,  പബ.  കകേ.  ബഷസ്പീര്,  കമഞനസച്ച്  കജഞസഫച്ച്,  അനൂപച്ച്  കജകബച്ച്,

ശസ്പീമതബ  കകേ.  കകേ.  രമ  എന്നസ്പീ  പ്രതബപക്ഷ  കേക്ഷബകനതഞകള്  പ്രസഞവന

നടത്തബയകശഷഞ്ചാം അവരവരുകട പഞര്ടബ  അഞ്ചാംഗങ്ങകളഞകടഞപ്പെഞ്ചാം സഭയബല്നബന്നച്ച്

പുറത്തുകപഞകുകേയുഞ്ചാം അല്പ്പെസമയത്തബനുകശഷഞ്ചാം തബരബച്ചുവരബകേയുഞ്ചാം കചയ്തു.)

II. ശദ ക്ഷണബകല് 

1.  ഇ  -  കപഞസച്ച് കമഷസ്പീനുകേളുകട പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം കമചകപ്പെടുത്തബ കറഷന വബതരണഞ്ചാം
കുറമറതഞകല്
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ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടബ  .    കകടസണ്  മഞസര്:  കറഷന  വബതരണഞ്ചാം

സുതഞരദമഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  സഞര്ടഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  സഞപബചബട്ടുള്ള  ഇ-കപഞസച്ച്

കമഷസ്പീനുകേകള സഞ്ചാംബനബചച്ച് വദഞപകേമഞയ പരഞതബകേളഞണച്ച്  ഉയര്നവരുന്നതച്ച്.

കറഷന  കേഞര്ഡുമഞയബ  ഒന്നബലെധബകേഞ്ചാം  കഫഞണ്  നമ്പരുകേള്   ലെബങ്കച്ച്

കചയ്യുന്നതബനുഞ്ചാം  ഇ-കപഞസച്ച്  കമഷസ്പീനബകന്റെ   കസര്വര്  കേപ്പെഞസബറബ

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  കറഷന  വബതരണത്തബലണഞകുന്ന  കേഞലെതഞമസഞ്ചാം

ഒഴബവഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  ഇതുമഞയബ  ബനകപ്പെട  വദഞജപ്രചഞരണങ്ങള്

തടയുന്നതബനുഞ്ചാം   അടബയന്തര  നടപടബ   സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.     കടകകഞളജബ

അപ്കഡറച്ച്  കചയ്യുന്നകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  ആദബവഞസബ/മലെകയഞര  കമഖലെകേളബല്

ഇന്റെര്കനറച്ച്  കേണകബവബറബയബലഞയ്മമൂലെഞ്ചാം  കറഷന  വബതരണത്തബലണഞകുന്ന

പ്രശ്നങ്ങള് പരബഹരബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയ്യണഞ്ചാം.

ഭക്ഷദ-കപഞതുവബതരണ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    ജബ  .    ആര്  .    അനബല്):

2013-കലെ കദശസ്പീയ ഭക്ഷദഭദ്രത നബയമത്തബകന്റെ ഭഞഗമഞയബ 2017 മുതല് ആധഞര്

അധബഷബത ഇ-കപഞസച്ച് കമഷസ്പീന വഴബയഞണച്ച് കറഷന വബതരണഞ്ചാം കചയ്യുന്നതച്ച്.

ഗുണകഭഞകഞകളുകട  വബരലെടയഞളഞ്ചാം  ഉപകയഞഗബചച്ച്  ബകയഞകമടബകേച്ച്

ആതന്റെബകകഷനബലൂകട  കറഷന  വബതരണഞ്ചാം  നടത്തുന്നതബനഞല്

കപഞതുവബതരണ  സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം  കൂടുതല്  സുതഞരദമഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  യഥഞര്ത
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ഗുണകഭഞകഞവബനുതകന്ന അര്ഹതകപ്പെട ഭക്ഷദധഞനദങ്ങള് ലെഭദമഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം

സഞധബക്കുനണച്ച്.  പ്രസ്തുത  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  പരഞജയകപ്പെടഞല്  കറഷന

കേഞര്ഡുമഞയബ  ബനബപ്പെബചബട്ടുള്ള കമഞകകബല് നമ്പരബല് ഒ.ടബ.പബ.  ലെഭദമഞകബ

ഇ-കപഞസച്ച്  കമഷസ്പീനബല് കരഖകപ്പെടുത്തബയുഞ്ചാം  കറഷന വബതരണഞ്ചാം  കചയ്യുനണച്ച്.

കമല് സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങകളലഞഞ്ചാം പരഞജയകപ്പെടുന്നപക്ഷഞ്ചാം ബബകലഴുതബ മഞനന്വേലെഞയബ

കറഷന  വബതരണഞ്ചാം  നടത്തുന്നതബനച്ച്  അനുവഞദഞ്ചാം  നല്കേബയബട്ടുകണങ്കബലഞ്ചാം

കൃത്രബമതന്വേഞ്ചാം നടക്കുകമന്നതബനഞല് കകേന്ദ്ര സര്കഞര് അതച്ച് അഞ്ചാംഗസ്പീകേരബക്കുന്നബല.

സഞകങ്കതബകേ  തകേരഞറുകേള്കബടയബലഞ്ചാം  അഞച്ച്  മഞസത്തബനുളളബല്  80

ശതമഞനത്തബലെധബകേഞ്ചാം  ഗുണകഭഞകഞകള്കച്ച്  കറഷന  വബതരണഞ്ചാം  കചയ്യഞന

സഞധബചബട്ടുണച്ച്.  മഞ,  പബങ്കച്ച്,  നസ്പീലെ,  കവളള  കേഞര്ഡുടമകേള്കച്ച്  കറഷന

വഞങ്ങുന്നതബനച്ച്  പ്രകതദകേ  ദബവസഞ്ചാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതബകനക്കുറബചച്ച്

ആകലെഞചബക്കുനണച്ച്.  കറഷന  വബതരണത്തബകലെ  സഞകങ്കതബകേപ്രശ്നഞ്ചാം

പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച് ബനകപ്പെട ഉകദദഞഗസരുമഞയബ ചര്ച നടത്തബയബട്ടുണച്ച്.

134  ആദബവഞസബ  ഉഉൗരുകേളബലഞ്ചാം  കക്ഷമസഞപനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  സമൂഹത്തബല്

പബന്നഞകഞ്ചാം നബല്ക്കുന്ന ജനവബഭഞഗങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം അതബദരബദ്രര്ക്കുഞ്ചാം കറഷന കനരബടച്ച്

എത്തബകഞനുളള നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.
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(2) മലെപ്പുറഞ്ചാം ജബലയബല് ആകരഞഗദകമഖലെ കനരബടുന്ന കവല്ലുവബളബ

ശസ്പീ  .    പബ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദച്ച്:  മലെപ്പുറഞ്ചാം  ജബലയബല് ആകരഞഗദ  വകുപ്പെബകന്റെ

പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം തഞറുമഞറഞകുകേയുഞ്ചാം  പബ.എചച്ച്.സബ.  മുതല് കമഡബകല് കകേഞകളജച്ച്

വകരയുളള  ആശുപത്രബകേളുകട  പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം

പ്രതബസനബയബലെഞയബരബക്കുകേയുമഞണച്ച്.  1970-കലെ  സഞഫച്ച്  പഞകറണഞണച്ച്

നബലെനബല്ക്കുന്നതച്ച്.  ജനസഞ്ചാംഖദഞനുപഞതബകേമഞയബ  ആകരഞഗദകമഖലെയബകലെ

അടബസഞനസഉൗകേരദങ്ങള് വര്ദബപ്പെബചബടബകലനമഞത്രമല കഡഞക്ടര്മഞരുകടയുഞ്ചാം

നഴ്സുമഞരുകടയുഞ്ചാം മറച്ച് പഞരഞകമഡബകല് ജസ്പീവനകഞരുകടയുഞ്ചാം അപരദഞപ്തതയുമുണച്ച്.

മറച്ച്  ജബലകേളുമഞയബ  തഞരതമദഞ്ചാം  കചയ്യുകമ്പഞള്  തഞലൂകഞശുപത്രബകേളുഞ്ചാം

കേമ്മേന്യൂണബറബ കഹല്ത്തച്ച് കസന്റെറുകേളുഞ്ചാം പബ.എചച്ച്.സബ.-കേളുഞ്ചാം കുറവഞണച്ച്.  മലെപ്പുറഞ്ചാം

ജബലയബല്  ആകരഞഗദകമഖലെയബല്  നബലെനബല്ക്കുന്ന  അസന്തുലെബതഞവസയുഞ്ചാം

അടബസഞനസഉൗകേരദങ്ങളുകടയുഞ്ചാം ജസ്പീവനകഞരുകടയുഞ്ചാം അഭഞവവഞ്ചാം മരുനകേളുകട

ലെഭദതക്കുറവഞ്ചാം പരബഹരബകഞന നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശുവബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജഞര്ജച്ച്  ):   ആകരഞഗദ  കുടുഞ്ചാംബകക്ഷമ,  ആയുഷച്ച്  വകുപ്പുകേളബലെഞയബ  ഏറവഞ്ചാം

കൂടുതല്  ആകരഞഗദകകേന്ദ്രങ്ങള്/സഞപനങ്ങള്  പ്രവര്ത്തബക്കുന്നതച്ച്  മലെപ്പുറഞ്ചാം

ജബലയബലെഞണച്ച്.  ആകരഞഗദ വകുപ്പെബകന്റെ കേസ്പീഴബല്  773-ഉഞ്ചാം ഭഞരതസ്പീയ ചബകേബതഞ
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വകുപ്പെബകന്റെ  കേസ്പീഴബല്  125-ഉഞ്ചാം  കഹഞമബകയഞപ്പെതബ  വകുപ്പെബകന്റെ  കേസ്പീഴബല്  103-ഉഞ്ചാം

ആകരഞഗദ  സഞപനങ്ങള്  പ്രവര്ത്തബക്കുനണച്ച്.  581  വബവബധ  വബഭഞഗഞ്ചാം

കഡഞക്ടര്മഞരുകടയുഞ്ചാം  മറച്ച്  കമഡബകല്/പഞരഞ  കമഡബകല്  വബഭഞഗഞ്ചാം

ജസ്പീവനകഞരുകടതുമുള്കപ്പെകട ആകരഞഗദ വകുപ്പെച്ച് ഡയറക്ടകററബനച്ച് കേസ്പീഴബല് 4210

സബരഞ്ചാം  തസബകേകേള്  നബലെവബലണച്ച്.  നഞഷണല്  കഹല്ത്തച്ച്  മബഷന  മുകഖന

വബവബധ  തസബകേകേളബലെഞയബ  1400-ഓളഞ്ചാം  ജസ്പീവനകഞരുകടയുഞ്ചാം  വബവബധ

ആകരഞഗദ  സഞപനങ്ങള്  കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചച്ച്  3185  ആശ  വര്കര്മഞരുകടയുഞ്ചാം

കസവനഞ്ചാം  ലെഭദമഞക്കുനണച്ച്.  ആര്ദ്രഞ്ചാം  മബഷകന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  88

പ്രഞഥമബകേഞകരഞഗദകകേന്ദ്രങ്ങകള  കുടുഞ്ചാംബഞകരഞഗദ  കകേന്ദ്രങ്ങളഞകഞനുഞ്ചാം  15

സബ.എചച്ച്.സബ.-കേകള  കബഞകച്ച്  എഫച്ച്.എചച്ച്.സബ.-കേളഞകഞനുഞ്ചാം  314  ആകരഞഗദ

ഉപ  കകേന്ദ്രങ്ങകള  കഹല്ത്തച്ച്  ആനഡച്ച്  കവല്നസച്ച്  കസന്റെറുകേളഞകബ

മഞറ്റുന്നതബനുമുളള പ്രവൃത്തബകേള് പുകരഞഗമബച്ചുവരബകേയഞണച്ച്. മലെപ്പുറഞ്ചാം ജബലയബകലെ

ആശുപത്രബകേളുകട  അടബസഞനസഉൗകേരദ  വബകേസനത്തബനഞയബ  കേബഫ്ബബ

മുഖഞന്തരഞ്ചാം  ഭരണഞനുമതബ  നല്കേബ  തുടര്പ്രവൃത്തബ  നടനവരബകേയഞണച്ച്.

നബഞര്ഡച്ച് പദതബയബലള്കപ്പെടുത്തബ തബരൂര് ജബലഞശുപത്രബയബല് 33.70 കകേഞടബ

രൂപ കചലെവഴബചച്ച്  കകേടബടഞ്ചാം  നബര്മ്മേബക്കുകേയുഞ്ചാം ഉഉൗര്ങ്ങഞടബരബ  സഞമൂഹദഞകരഞഗദ

കകേന്ദ്രത്തബകന്റെ  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  പൂര്ത്തബയഞക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണച്ച്.  നഞഷണല്
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കഹല്ത്തച്ച് മബഷന മുകഖന 2022-24 കേഞലെഘടത്തബല് 15.14 കകേഞടബ രൂപയുകട

അധബകേ  നബര്മ്മേഞണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  അനുവദബചബട്ടുണച്ച്.  നബലെമ്പൂര്

ജബലഞശുപത്രബയബല്  35 കബഡച്ച് കനഗറസ്പീവച്ച് പ്രഷര് വഞര്ഡബനഞയബ 2.28 കകേഞടബ

രൂപ  കചലെവഴബക്കുകേയുഞ്ചാം  തബരൂരങ്ങഞടബ  തഞലൂകഞസഞന  ആശുപത്രബയബല്

എമര്ജനസബ  ഡബപ്പെഞര്ട്ടുകമന്റെച്ച്,  ഒ.പബ.  കബഞകച്ച്  എന്നബവയുകട

നവസ്പീകേരണത്തബനഞയബ  3  കകേഞടബ  രൂപ  അനുവദബചച്ച്  പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം

പുകരഞഗമബക്കുകേയുമഞണച്ച്.  കേഞവനൂര്   പബ.എചച്ച്.സബ.,  പരപ്പെനങ്ങഞടബ

പബ.എചച്ച്.സബ.  എന്നബവയച്ച്   പുതബയ  കകേടബടഞ്ചാം  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനഞയബ  1.14

കകേഞടബ  രൂപ,  1.43  കകേഞടബ  രൂപ  എന്ന  ക്രമത്തബല്   അനുവദബചബട്ടുണച്ച്.

വഞളകന്തഞടച്ച് കകടബല്  ഹബബനുകവണബ  കകേടബടഞ്ചാം  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനച്ച്

67.80 ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപയുഞ്ചാം   തബരൂരങ്ങഞടബ  തഞലൂകഞസഞന  ആശുപത്രബയബല്

സന്വേസ്പീകവജച്ച്  ടസ്പീന്റെച്ച്കമന്റെച്ച്  പഞന്റെച്ച്  സഞപബക്കുന്നതബനഞയബ  1.5  കകേഞടബ  രൂപയുഞ്ചാം

ചഞത്തല്ലൂര് എഫച്ച്.എചച്ച്.സബ.-യബല് പുതബയ കബഞകബകന്റെ നബര്മ്മേഞണത്തബനഞയബ

30  ലെക്ഷഞ്ചാം   രൂപയുഞ്ചാം  അനുവദബചബട്ടുണച്ച്.  മകഞരബ  കമഡബകല്  കകേഞകളജബല്

കേഞത്തച്ച് ലെഞബച്ച് സഞപബക്കുന്നതബനഞയബ 8 കകേഞടബ രൂപയുഞ്ചാം  ആര്ദ്രഞ്ചാം പദതബയുകട

ഭഞഗമഞയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കച്ച് 2.85 കകേഞടബ രൂപയുഞ്ചാം അനുവദബചബട്ടുണച്ച്. 
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III. സബ്മബഷന

(1) ബ്രഹ്മപുരഞ്ചാം മഞലെബനദപഞന്റെബകലെ തസ്പീപബടുത്തഞ്ചാം

പ്രതബപക്ഷകനതഞവച്ച് (ശസ്പീ  .   വബ  .   ഡബ  .   സതസ്പീശന): ബ്രഹ്മപുരഞ്ചാം ഖരമഞലെബനദ

സഞ്ചാംസ്കരണ പഞന്റെബകലെ തസ്പീപബടുത്തഞ്ചാം പ്രതബകരഞധബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം അതുമൂലെമുണഞയ

ആകരഞഗദപ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനുമഞവശദമഞയ  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

തകദ്ദേശസന്വേയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,  എകക്സൈസച്ച്   വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    ബബ  .

രഞകജഷച്ച്):  ബ്രഹ്മപുരഞ്ചാം  ഖരമഞലെബനദ  സഞ്ചാംസ്കരണ  പഞന്റെബല്

തസ്പീപബടുത്തമുണഞയകപ്പെഞള്ത്തകന്ന  ഉന്നതതലെകയഞഗഞ്ചാം  കചര്ന്നച്ച്  തസ്പീ

അണയന്നതബനച്ച് യുദകേഞലെഞടബസഞനത്തബലളള നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബചതുകൂടഞകത

വഞയുവബകന്റെ  നബലെവഞരഞ്ചാം  നബരന്തരമഞയബ  കമഞണബറര്  കചയ്യുനമുണച്ച്.  അവബകട

ഗുരുതരമഞയ ആകരഞഗദപ്രശ്നഞ്ചാം  നബലെനബല്ക്കുന്നബല. മഞലെബനദ കൂമ്പഞരത്തബകലെയച്ച്

എത്തബകചരഞനുളള കറഞഡച്ച് സഞ്ചാംവബധഞനകമഞരുക്കുകേയുഞ്ചാം  കമഞണബററബഞ്ചാംഗച്ച് സമബതബ

കയഞഗഞ്ചാം  കചര്ന്നച്ച്  പരബകശഞധന  നടത്തഞന  തസ്പീരുമഞനബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണച്ച്.

കേളമകശ്ശേരബ കമഡബകല് കകേഞകളജബലഞ്ചാം ഡബ.എഞ്ചാം.ഒ. ഓഫസ്പീസബലഞ്ചാം 24 മണബക്കൂറുഞ്ചാം

പ്രവര്ത്തബക്കുന്ന രണച്ച്  കകേഞള് കസന്റെറുകേള് ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയുഞ്ചാം  എറണഞകുളഞ്ചാം

സര്കഞര്  ആശുപത്രബയബല്  100  കബഡ്ഡുകേളുഞ്ചാം  തൃപ്പൂണബത്തുറ
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തഞലൂകഞശുപത്രബയബല്  20  കബഡ്ഡുകേളുഞ്ചാം  സജ്ജമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  കസഞകച്ച്

കേഞഷന്വേഞലെബറബ  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണച്ച്.  വടവകകേഞടച്ച്

സഞമൂഹദഞകരഞഗദ  കകേന്ദ്രത്തബല്  24  മണബക്കൂറുഞ്ചാം  കഡഞക്ടര്മഞരുകടയുഞ്ചാം  മറച്ച്

ആശുപത്രബകേളബല്  പള്മകനഞളജബസ്റ്റുകേളുകടയുഞ്ചാം  കസവനഞ്ചാം  ലെഭദമഞക്കുകേയുഞ്ചാം

ബ്രഹ്മപുരത്തച്ച് രണച്ച് ഓക്സൈബജന പഞര്ലെറുകേള് സജ്ജസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയബട്ടുണച്ച്.

നബലെവബല് തസ്പീ നബയനണവബകധയമഞകബയബട്ടുണച്ച്. തസ്പീപബടുത്തത്തബകന്റെ കേഞരണഞ്ചാം

കേകണത്തുന്നതബനുളള  അകനന്വേഷണഞ്ചാം  നടക്കുനണച്ച്.  500  ടണ്  മഞലെബനദഞ്ചാം

സഞ്ചാംസ്കരബകഞന കശഷബയുളള കവസച്ച് ടു എനര്ജബ പഞന്റെച്ച്, 200  ടണ് മഞലെബനദഞ്ചാം

പ്രതബദബനഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്കരബകഞന  കശഷബയുളള  കകജവവള  നബര്മ്മേഞണ  യൂണബറച്ച്

എന്നബവ  സജ്ജമഞകുന്നകതഞടുകൂടബ  കകേഞചബയബകലെ  മഞലെബനദ  പ്രശ്നത്തബനച്ച്

ശഞശന്വേത  പരബഹഞരമുണഞകുകമന്നഞണച്ച്  പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്നതച്ച്.   ബ്രഹ്മപുരത്തച്ച്

40.24  ഏകര്  ഭൂമബയബലെഞയബ  വദഞപബച്ചുകേബടക്കുന്ന  559103  m3 കലെഗസബ

കവസബല്   30%  ബകയഞ  കകമനബഞ്ചാംഗബലൂകട  നസ്പീകഞ്ചാംകചയ്യുകേയുഞ്ചാം

അവകശഷബക്കുന്നവ ജൂണ്  30-നകേഞ്ചാം നസ്പീകഞ്ചാംകചയ്യുന്നതബനച്ച് കേര്ശനനബര്കദ്ദേശഞ്ചാം

നല്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണച്ച്.  ഭഞവബയബല്  ഇത്തരത്തബല്

അപകേടങ്ങളുണഞകേഞതബരബകഞന  ദസ്പീര്ഘകേഞലെ  നടപടബകേള്

സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം 2026-ഓടുകൂടബ  സമ്പൂര്ണ്ണമഞയബ



13

മഞലെബനദമുകമഞക്കുകേകയന്ന  ലെക്ഷദഞ്ചാം  മുനനബര്ത്തബ  പ്രവര്ത്തബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം

ഭരണ-പ്രതബപക്ഷ കഭദകമകനദ പബന്തുണയുണഞകേണഞ്ചാം. 

(2) ആശഞ വര്കര്മഞരുകട പ്രശ്നങ്ങള്

ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  കചന്നബത്തലെ:  ആശഞ  വര്കര്മഞരുകട  കസവന-കവതന

വദവസകേള് കേഞകലെഞചബതമഞയബ പരബഷ്കരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം അവരുകട പ്രശ്നങ്ങള്

പഠബക്കുന്നതബനച്ച്  ഒരു  പ്രകതദകേ  സമബതബകയ  നബകയഞഗബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം

തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.  ആകരഞഗദ  വകുപ്പെബകലെ  ജസ്പീവനകഞര്കച്ച്  ലെഭബക്കുന്ന  ഏറവഞ്ചാം

കുറഞ ശമ്പള കസ്കയബലെബനച്ച് തുലെദമഞയ ഓണകററബയഞ്ചാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതബനുഞ്ചാം

സര്കഞര് ജസ്പീവനകഞരുകട  ക്ഷഞമബത്തയച്ച് ആനുപഞതബകേമഞയബ ഓണകററബയഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  കജഞലെബ  കൃതദമഞയബ  നബര്വ്വചബച്ചുനല്കുന്നതബനുഞ്ചാം

നബശബത തുകേ കപര്മനന്റെച്ച്  കേണ്കവയനസച്ച് അലെവനസഞയബ നല്കുന്നതബനുഞ്ചാം

എഞ്ചാംകപഞയസ്പീസച്ച്  കപ്രഞവബഡന്റെച്ച്  ഫണച്ച്/ഇ.എസച്ച്.കഎ.   പരബധബയബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതബനുഞ്ചാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശുവബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജഞര്ജച്ച്):   കപഞതുജനഞകരഞഗദ  കമഖലെയബകലെ അവബഭഞജദഘടകേമഞയ ആശഞ

വര്കര്മഞര്കച്ച്   6000  രൂപയഞണച്ച്  ഓണകററബയമഞയബ  നല്കേബവരുന്നതച്ച്.

2023  ജനുവരബ  വകരയുളള  ഓണകററബയവഞ്ചാം  ഇനകസന്റെസ്പീവഞ്ചാം  വബതരണഞ്ചാം
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കചയബട്ടുണച്ച്.   ആശഞ  വര്കര്മഞരുകട  കജഞലെബ  കൃതദമഞയബ  നബര്വ്വചബക്കുകേയുഞ്ചാം

കയഞഗദത, കതരകഞടുപ്പെച്ച്, പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം, കസവന കേഞലെഞവധബ, ഓണകററബയഞ്ചാം,

പ്രശ്നപരബഹഞര  സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങള്,  കസവനത്തബല്നബന്നച്ച്  മഞറബനബല്കല്

എന്നബവ  സഞ്ചാംബനബചച്ച്  സമഗ്രമഞയ  ആശഞ  പദതബ  മഞര്ഗ്ഗകരഖ

പരബഷ്കരബചബട്ടുമുണച്ച്. 2022 ഏപ്രബല് മുതല് ആശഞ വര്കര്മഞര്കച്ച് പ്രതബമഞസഞ്ചാം

200 രൂപ കടലെകഫഞണ് അലെവനസഞയബ നല്കുനണച്ച്. കകേഞവബഡച്ച് പ്രതബകരഞധ

പ്രവര്ത്തനത്തബകന്റെ  ഭഞഗമഞയബ  ജസ്പീവന  നഷകപ്പെട  ആശഞ  വര്കര്മഞരുകട

കുടുഞ്ചാംബത്തബനച്ച്  സഹഞയഞ്ചാം ഉറപ്പുവരുത്തഞന നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  ആശഞ

വര്കര്മഞരുകട ഒഞണകററബയഞ്ചാം വര്ദബപ്പെബച്ചുനല്കുകമന്നച്ച് ധനകേഞരദ വകുപ്പുമനബ

പ്രഖദഞപബചബട്ടുണച്ച്.

(3) ചകബടപ്പെഞറ കഎ  .  ടബ  .  കഎ  .   കകേടബട നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .   ടബ  .   പബ  .   രഞമകൃഷ്ണന: ചകബടപ്പെഞറ ഗവ. കഎ.ടബ.കഎ.-യച്ച് അനുവദബച

ഭൂമബയബകലെ  മരങ്ങള്  മുറബച്ചുമഞറബ  നബര്മ്മേഞണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ആരഞ്ചാംഭബകഞനഞവശദമഞയ അടബയന്തര നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

റവനന്യൂ-ഭവനനബര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   കകേ  .   രഞജന): കകേഞഴബകകഞടച്ച്

ജബലയബകലെ  കകേഞയബലെഞണബ  തഞലൂകബല്  ചകബടപ്പെഞറ  മുതുകേഞടച്ച്  ഗവണ്കമന്റെച്ച്

കഎ.ടബ.കഎ.-യച്ച്  കകേടബടഞ്ചാം  നബര്മ്മേബക്കുന്നതബനഞയബ അനുവദബച ഭൂമബയബകലെ  29
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മരങ്ങള്  മുറബച്ചുമഞറ്റുന്നതബനഞയബ  കലെലെഞ്ചാം  നടത്തബകയങ്കബലഞ്ചാം  അടബസഞനവബലെ

ഉയര്ന്നതഞകണന്ന  കേഞരണത്തഞല്  ആരുഞ്ചാം  കലെലെത്തബല്  പകങ്കടുത്തബല.

കഎ.ടബ.കഎ. -യുകട  നബര്മ്മേഞണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തുന്നതബനഞയബ  വനഞ്ചാം

വകുപ്പെബകന്റെ  പ്രകതദകേ  ഉത്തരവബകലെ  വദവസകേള്  ബഞധകേമഞകഞന

കേഴബയുകമഞകയന്നതച്ച്  സഞ്ചാംബനബചച്ച്  പരബകശഞധബകഞനഞയബ  വനഞ്ചാം,  കതഞഴബല്

വകുപ്പുമനബമഞരുകട സഞന്നബദദത്തബല് അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു ഉന്നതതലെകയഞഗഞ്ചാം

കചര്ന്നച്ച് തുടര്നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതഞണച്ച്.

(4) ആയബരവലബ പഞറ ഖനനഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    ജബ  .    എസച്ച്  .    ജയലെഞല്:  കകേഞടഞരകര  തഞലൂകബകലെ  ഇളമഞടച്ച്

വബകലജബകലെ  ആയബരവലബ  പഞറ  ഖനനഞ്ചാം  കചയ്യുന്നതബനച്ച്  നല്കേബയബരബക്കുന്ന

എന.ഒ.സബ. റദ്ദുകചയ്യുന്നതബനച്ച് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

റവനന്യൂ-ഭവനനബര്മ്മേഞണ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞജന):  കകേഞലഞ്ചാം

ജബലയബകലെ  കകേഞടഞരകര  തഞലൂകബകലെ  ഇളമഞടച്ച്  വബകലജബകലെ  ആയബരവലബ

പഞറ ഖനനഞ്ചാം കചയ്യുന്നതുമഞയബ ബനകപ്പെടച്ച് ലെഭബച അകപക്ഷയബകന്മേല് കകേഞലഞ്ചാം

ജബലഞ കേളക്ടര് നബരഞകക്ഷപപത്രഞ്ചാം നല്കേബയതബകനതബകര  പ്രകദശവഞസബകേള്

സമരഞ്ചാം  സഞ്ചാംഘടബപ്പെബചതബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്  വബശദമഞയ  റബകപ്പെഞര്ടച്ച്

സമര്പ്പെബകഞന  ജബലഞ  കേളക്ടകറഞടച്ച്  നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുണച്ച്.  പഞറഖനനത്തബനഞയബ
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എന.ഒ.സബ.  നല്കേബയബരുകന്നങ്കബലഞ്ചാം  മറച്ച്  അനുമതബകേള്  നല്കേഞത്തതുമൂലെഞ്ചാം

ഖനനവമഞയബ ബനകപ്പെട യഞകതഞരു നടപടബകേളുഞ്ചാം ഇതുവകര  സന്വേസ്പീകേരബചബടബല.

പ്രകദശത്തബകന്റെ  പഞരബസബതബകേ  പ്രഞധഞനദവഞ്ചാം  പ്രകദശവഞസബകേളുകട

അഭബപ്രഞയവഞ്ചാം  കേണകബകലെടുത്തുമഞത്രകമ  ഇതുമഞയബ  ബനകപ്പെട

തസ്പീരുമഞനകമടുകഞന പഞടുളകവന്നച്ച് ജബലഞ കേളക്ടകറഞടച്ച് നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുണച്ച്. 

(5) കേഞകരഞടച്ച്  -  കുളത്തൂര് കുടബകവള്ള പദതബ

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ആനസലെന:  കേഞകരഞടച്ച്-കുളത്തൂര്  കുടബകവള്ള  പദതബ

പ്രഞവര്ത്തബകേമഞക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ജലെവബഭവ വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ  അഗസബന):  കനയ്യഞറബനകേര

നബകയഞജകേമണ ലെത്തബകലെ  കേഞകരഞടച്ച്,  കുളത്തൂര്,  കചങ്കല്

പഞഞയത്തുകേള്ക്കുകവണബയുള്ള സമഗ്ര കുടബകവള്ള പദതബയുകട ഒന്നഞഞ്ചാംഘട

പ്രവൃത്തബകച്ച്  ഭരണഞനുമതബ  നല്കുകേയുഞ്ചാം  ജലെശുദസ്പീകേരണശഞലെയഞവശദമഞയ

രണച്ച്  ഏകര്  സലെഞ്ചാം  റവനന്യൂ  വകുപ്പെച്ച്  കകേരള  ജലെ  അകതഞറബറബകച്ച്

കകേമഞറുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണച്ച്.   ആദദ  ദര്ഘഞസബല്  കയഞഗദത  കനടബയ

കേരഞറുകേഞര നതകന്ന  പുനര്  ദര്ഘഞസബലഞ്ചാം  പകങ്കടുക്കുകേയുഞ്ചാം  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തബ

ടബയഞനച്ച്  നല്കുകേയുഞ്ചാം  കചയ്തു.   പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തബയുകട   എസബകമറച്ച്  പുതുകബ

നബശയബചച്ച്  മൂന്നച്ച്  മഞസത്തബനുള്ളബല്  നടപടബകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബചച്ച്  വര്കച്ച്
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അവഞര്ഡച്ച് കചയ്യഞന കേഴബയുകമന്നഞണച്ച് പ്രതസ്പീക്ഷബക്കുന്നതച്ച്. 

(6) നടബകടവച്ച് റഗുകലെറര്  -  കേഞ്ചാം  -  ബ്രബഡ്ജച്ച്

ശസ്പീ  .    എഞ്ചാം  .    വബജബന:  കേലദഞകശ്ശേരബ  മണലെത്തബകലെ  കചറുതഞഴഞ്ചാം

ഗ്രഞമപഞഞയത്തബകലെ  നടബകടവബല്  റഗുകലെറര്-കേഞ്ചാം-ബ്രബഡ്ജബകന്റെ

നബര്മ്മേഞണപ്രവൃത്തബ ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ജലെവബഭവ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .    കറഞഷബ  അഗസബന):  നടബകടവബല്

ജലെകസചനത്തബനുഞ്ചാം  കുടബകവള്ളത്തബനുഞ്ചാം  ഗതഞഗതത്തബനുഞ്ചാം  ഉപകേഞരപ്രദമഞയ

റഗുകലെറര്-കേഞ്ചാം-ബ്രബഡ്ജബകന്റെ നബര്മ്മേഞണ പ്രവൃത്തബ നടപ്പെഞക്കുന്നതബനച്ച് 8 കകേഞടബ

രൂപയഞണച്ച്  അനുവദബചബട്ടുള്ളതച്ച്.  കറഞഡുകേളുമഞയബ  ബനകപ്പെട  കേഞരദത്തബല്

തസ്പീരുമഞനകമടുത്തഞലടനതകന്ന  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തബ

നടപ്പെഞക്കുന്നതബനഞവശദമഞയ നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതഞണച്ച്.  

(7) കേടുവ ആക്രമണഞ്ചാം

ശസ്പീ  .    കഎ  .    സബ  .    ബഞലെകൃഷ്ണന:  മനുഷദര്ക്കുഞ്ചാം  വളര്ത്തുമൃഗങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം

കനകരയുള്ള വനദമൃഗങ്ങളുകട ആക്രമണഞ്ചാം തടയുന്നതബനുഞ്ചാം കകേഞലകപ്പെടുന്നവരുകട

ആശബതര്കച്ച്  സബരനബയമനഞ്ചാം നല്കുന്നതബനുഞ്ചാം നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

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

വനദമൃഗങ്ങളുകട  ആക്രമണഞ്ചാം  തടയുന്നതബനുഞ്ചാം  ആക്രമണത്തബല്
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കകേഞലകപ്പെടുന്നവരുകട  ആശബതര്കച്ച്  സഹഞയഞ്ചാം  നല്കുന്നതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  വയനഞടച്ച്  ജബലയബല്  കേടുവകേളുകടയുഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞനഞടബസഞനത്തബല്  ആനകേളുകടയുഞ്ചാം  കസനസസച്ച്  നടത്തഞന

തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണച്ച്. 

(8) തൃശ്ശൂര് ജബലയബല് പുതബയ വദവസഞയ സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്

ശസ്പീ  .    എ  .    സബ  .    കമഞയസ്പീന  : തൃശ്ശൂര് ജബലയബല് വദവസഞയ വകുപ്പെബകന്റെയുഞ്ചാം

വകുപ്പെബനച്ച്  കേസ്പീഴബലള്ള  ഏജനസബകേളുകടയുഞ്ചാം  കകകേവശമുള്ള  ഭൂമബയബല്  പുതബയ

സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള് ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

നബയമഞ്ചാം,  വദവസഞയഞ്ചാം,  കേയര് വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    പബ  .    രഞജസ്പീവച്ച്):  തൃശ്ശൂര്

ജബലയബല് വദവസഞയ വകുപ്പെബകന്റെ അധസ്പീനതയബലള്ള വബവബധ കപഞതുകമഖലെഞ

സഞപനങ്ങളുകട ഭൂമബ ഉപകയഞഗകപ്പെടുത്തബ വദതദസ പദതബകേള് ആവബഷ്കരബചച്ച്

നടപ്പെബലെഞക്കുന്നതഞണച്ച്.  കകേഞരടബയബല്  കേബനഫ്ര  വദവസഞയ  പഞര്കബല്  33

വദവസഞയ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങള്  പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പുഴയല്  പഞടത്തച്ച്

വദവസഞയഞ്ചാം ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബനച്ച്  40  ഏകര് ഭൂമബ കേബനഫ്രയച്ച്  കകകേമഞറുകേയുഞ്ചാം

ഭൂമബ തരഞ്ചാംമഞറ്റുന്നതബനച്ച് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയബട്ടുണച്ച്.  അയ്യകന്തഞളബല്

വദവസഞയ സമുചയഞ്ചാം നബര്മ്മേബക്കുകേയുഞ്ചാം മുളങ്കുന്നത്തുകേഞവബല് കകേല്കടഞണബകന്റെ

കേസ്പീഴബല്  പുതബയ  വദവസഞയ  സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയ്യുഞ്ചാം.
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'സബല്കച്ച്  '-ല്  ഒരു  ഗഞല്വകകനസബഞ്ചാംഗച്ച്  പഞന്റെച്ച്,  സബല്കച്ച്  കവഹബകബള്

സഞപ്പെബഞ്ചാംഗച്ച് കസഷന എന്നബവ സഞപബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബച്ചുവരുന.

(9) തബരുവല കകബപഞസബകലെ അപകേടങ്ങള് കുറയന്നതബനച്ച് പദതബ

ശസ്പീ  .    മഞതത്യു  ടബ  .    കതഞമസച്ച്:  തബരുവല  കകബപഞസബകലെ  അപകേടങ്ങള്

കുറയന്നതബനച്ച്  കകേ.എസച്ച്.ടബ.പബ.  തയ്യഞറഞകബയ  പദതബ  നടപ്പെബലെഞകഞന

നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

കപഞതുമരഞമത്തച്ച്-വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം  വകുപ്പുമനബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതു

പ്രകേഞരഞ്ചാം  ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശുവബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജഞര്ജച്ച്):  തബരുവല  കകബപഞസബകലെ  അപകേടങ്ങള്  കുറയന്നതബനച്ച്

കകേ.എസച്ച്.ടബ.പബ.  തയ്യഞറഞകബയ  പഠനറബകപ്പെഞര്ടബകന്റെ  അടബസഞനത്തബല്

60  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപയുകട  എസബകമറച്ച്  തയ്യഞറഞകബയബട്ടുണച്ച്.  കറഞഡച്ച്  സുരക്ഷഞ

പദതബകേളബലള്കപ്പെടുത്തബ  പ്രസസ്തുത പ്രവൃത്തബ നടപ്പെഞകഞന  ശമബക്കുന്നതഞണച്ച്.

(10) കപരബന്തല്മണ്ണ നബകയഞജകേമണലെത്തബകലെ വബവബധ കറഞഡച്ച് പ്രവൃത്തബകേള്

ശസ്പീ  .    നജസ്പീബച്ച്  കേഞന്തപുരഞ്ചാം  :  ജലെവബഭവ/കപഞതുമരഞമത്തച്ച്  വകുപ്പുകേളുകട

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഏകകേഞപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്  ഒരു  ഉകദദഞഗസകന

നബയമബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  കപരബന്തല്മണ്ണ  നബകയഞജകേമണലെത്തബകലെ  കറഞഡച്ച്

പ്രവൃത്തബകേള് പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.
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കപഞതുമരഞമത്തച്ച്-വബകനഞദസഞഞരഞ്ചാം  വകുപ്പുമനബ  ചുമതലെകപ്പെടുത്തബയതു

പ്രകേഞരഞ്ചാം  ആകരഞഗദ-വനബത-ശബശുവബകേസന  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  വസ്പീണഞ

കജഞര്ജച്ച്):  പഞലെകഞടച്ച്-കപരബന്തല്മണ്ണ  കറഞഡബനച്ച്  ഭരണഞനുമതബയുഞ്ചാം

ആനമങ്ങഞടച്ച് -മുതുകുറബശ്ശേബ കറഞഡബനച്ച്  ഭരണഞനുമതബയുഞ്ചാം സഞകങ്കതബകേഞനുമതബയുഞ്ചാം

ലെഭദമഞയബട്ടുണച്ച്.  ടബ  കറഞഡുകേളുകട  കറകസഞകറഷന  പ്രവൃത്തബകേള്  ഉടകന

ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതഞണച്ച്.  വടപ്പെറമ്പച്ച്-പഞറകണ്ണബ  വബകലജച്ച്  കറഞഡച്ച്

ബബ.എഞ്ചാം.&ബബ.സബ. കചയച്ച് നവസ്പീകേരബക്കുന്നതബനച്ച് കേരഞര് നല്കുകേയുഞ്ചാം കമലെഞറ്റൂര്-

പുലെഞമകന്തഞള്  കറഞഡച്ച്  നവസ്പീകേരണത്തബനച്ച്  കകേ.എസച്ച്.ടബ.പബ.-കച്ച്  നബര്കദ്ദേശഞ്ചാം

നല്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണച്ച്.   ജലെവബഭവ-കപഞതുമരഞമത്തച്ച്   വകുപ്പുകേളുകട

പ്രവര്ത്തനത്തബകലെ  ഏകകേഞപനഞ്ചാം  ശകബകപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച്  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.

IV. ധനകേഞരദഞ്ചാം

2023-24   സഞമ്പത്തബകേ വര്ഷകത്തയള്ള  ബഡ്ജറബകലെ
ധനഞഭദര്തനകേളബകന്മേലള്ള ചര്ചയുഞ്ചാം കവഞകടടുപ്പുഞ്ചാം

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

തഞകഴപ്പെറയുന്ന  ധനഞഭദര്തനകേള്  അനുവദബകണകമന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം

അവതരബപ്പെബക്കുന.
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ധനഞഭദര്തന നമ്പര് V   -   ചരകച്ച് കസവന നബകുതബയുഞ്ചാം 

കേഞര്ഷബകേഞദഞയ നബകുതബയുഞ്ചാം

വബല്പന നബകുതബയുഞ്ചാം

(398,56,26,000  രൂപ)

ധനഞഭദര്തന നമ്പര് VII  - മുദ്രപ്പെത്രങ്ങളുഞ്ചാം രജബസ്ട്രഷനുഞ്ചാം  

(303,32,81,000  രൂപ)

ധനഞഭദര്തന നമ്പര് XXVIII  - പലെവകേ സഞമ്പത്തബകേ സര്വ്വസ്പീസുകേള്

(4496,59,72,000 രൂപ)

റവനന്യൂ-ഭവനനബര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   കകേ  .   രഞജന): തഞകഴപ്പെറയുന്ന

ധനഞഭദര്തനകേള് അനുവദബകണകമന്ന പ്രകമയഞ്ചാം അവതരബപ്പെബക്കുന.

ധനഞഭദര്തന നമ്പര് VI   -   ഭൂനബകുതബ

(803,55,39,000  രൂപ)

ധനഞഭദര്തന നമ്പര് XI  - ജബലഞഭരണവഞ്ചാം പലെവകേയുഞ്ചാം

(854,55,16,000  രൂപ)

ധനഞഭദര്തന നമ്പര് XXI    - ഭവന നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം

(137,60,32,000  രൂപ)

ധനഞഭദര്തന നമ്പര് XXVI  - പ്രകൃതബകക്ഷഞഭഞ്ചാം മൂലെമുള്ള 
ദുരബതഞശന്വേഞസത്തബനച്ച്
(1284,66,00,000  രൂപ)

പടബകേജഞതബ,  പടബകേവര്ഗ്ഗ,  പബന്നഞകവബഭഞഗ  കക്ഷമ വഞ്ചാം   കദവസന്വേവഞ്ചാം

പഞര്ലെകമന്റെറബകേഞരദവഞ്ചാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന):  പ്രകമയങ്ങകള
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പബന്തഞങ്ങുന.

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

കസവന നബകുതബയുഞ്ചാം കേഞര്ഷബകേഞദഞയ നബകുതബയുഞ്ചാം വബല്പ്പെന നബകുതബയുഞ്ചാം എന്ന

V-ാം  നമ്പര്  ധനഞഭദര്തനകയയുഞ്ചാം  ഭൂനബകുതബ  എന്ന  VI-ാം  നമ്പര്

ധനഞഭദര്തനകയയുഞ്ചാം  മുദ്രപ്പെത്രങ്ങളുഞ്ചാം രജബകസ്ട്രഷനുഞ്ചാം   എന്ന  VII-ാം നമ്പര്

ധനഞഭദര്തനകയയുഞ്ചാം  ജബലഞഭരണവഞ്ചാം  പലെവകേയുഞ്ചാം  എന്ന  XI-ാം  നമ്പര്

ധനഞഭദര്തനകയയുഞ്ചാം  ഭവന  നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം  എന്ന  XXI-ാം  നമ്പര്

ധനഞഭദര്തനകയയുഞ്ചാം  പ്രകൃതബകക്ഷഞഭഞ്ചാം  മൂലെമുള്ള  ദുരബതഞശന്വേഞസത്തബനച്ച്  എന്ന

XXVI-ാം നമ്പര് ധനഞഭദര്തനകയയുഞ്ചാം പലെവകേ സഞമ്പത്തബകേ സര്വ്വസ്പീസുകേള്

എന്ന  XXVIII-ാം നമ്പര് ധനഞഭദര്തനകയയുഞ്ചാം സഞ്ചാംബനബച ചടഞ്ചാം  236(3)

പ്രകേഞരമുള്ള പ്രസഞവന കമശപ്പുറത്തുവയന. 

ഖണകനഞപകക്ഷപങ്ങള് അവതരബപ്പെബച്ചു.

ശസ്പീ  .    കകേ  .    ബഞബു    (  കനന്മേഞറ  ):  ധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

സഞമ്പത്തബകേമഞയബ പബന്നഞകഞ്ചാം നബല്ക്കുകമ്പഞഴുഞ്ചാം ജനങ്ങള്കച്ച് ഉയര്ന്ന ജസ്പീവബത

നബലെവഞരഞ്ചാം  ഉറപ്പെഞകഞന  സഞധബചതച്ച്  സന്വേഞഗതഞര്ഹമഞണച്ച്.  ആഭദന്തര

വരുമഞനത്തബകന്റെ ഗണദമഞയ കചഞര്ച  തടയഞന  Make  in  Kerala  പദതബ

പ്രഖദഞപബച  സര്കഞരബകന  അഭബനനബക്കുന.  ഇറക്കുമതബ  കൂടുകമ്പഞള്
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ആനുപഞതബകേമഞയ  നബകുതബകചഞര്ച  തടയഞനഞവശദമഞയ  ഇടകപടല്

ധനമനഞലെയത്തബല്നബനണഞകേണഞ്ചാം.   ആധഞറധബഷബത യൂണസ്പീകേച്ച് തണകപ്പെര്

സഞ്ചാംവബധഞനത്തബലൂകട  പരബധബകപ്പുറത്തച്ച്  ഭൂമബയുള്ളവരബല്നബനഞ്ചാം  അവ

വസ്പീകണടുത്തച്ച്  മബചഭൂമബയഞയബ  പ്രഖദഞപബചച്ച്  ഭൂരഹബതര്കച്ച്  കകേഞടുകഞന

കേഴബയുകമന്നതച്ച്  ആശഞവഹമഞണച്ച്.  ഡബജബറല്  സര്കവ്വ  നഞലവര്ഷഞ്ചാംകകേഞണച്ച്

പൂര്ത്തസ്പീകേരബകഞനുള്ള  റവനന്യൂ  വകുപ്പെബകന്റെ  തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം  സന്വേഞഗതഞര്ഹമഞണച്ച്.

വബകലജഞഫസ്പീസുകേളുകട  കസവനഞ്ചാം  ഓണ്കകലെനഞകബ  മഞറഞന  കേഴബഞതുഞ്ചാം

റവനന്യൂ  കസക്രകടറബയറച്ച്,  റവനന്യൂ  അസഞ്ചാംബബകേള്,  വബകലജുതലെ  ജനകേസ്പീയ

സമബതബകേള്  എന്നബവയച്ച് രൂപഞ്ചാംകകേഞടുത്തതുഞ്ചാം പ്രശഞ്ചാംസനസ്പീയമഞണച്ച്.  എഞ്ചാം.എന.

ലെക്ഷഞ്ചാം  വസ്പീടച്ച്  പദതബയബകലെ  ഇരടവസ്പീടുകേള്   ഒറവസ്പീടഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  കനന്മേഞറ

കകേന്ദ്രസ്പീകേരബചച്ച്  തഞലൂകച്ച്  ഓഫസ്പീസച്ച്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  പരഞതബകേള്കബടനല്കേഞകത ശബരബമലെ തസ്പീര്തഞടനത്തബനച്ച്

സജ്ജസ്പീകേരണങ്ങകളഞരുകബയ  വകുപ്പെബകന  അഭബനനബക്കുന.  കദവസന്വേഞ്ചാം

കബഞര്ഡുകേള്കച്ച്  കേസ്പീഴബലള്ള  തരബശുഭൂമബകേള്  ഉപകയഞഗകപ്പെടുത്തുന്നതബനുഞ്ചാം

മലെബഞര്  കദവസന്വേഞ്ചാംകബഞര്ഡബല്  അടബയന്തരമഞയബ  നബയമപരബഷ്കരണഞ്ചാം

നടത്തുന്നതബനുഞ്ചാം മുനകേകയ്യടുകണഞ്ചാം. 
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ശസ്പീ  .    കഎ  .    സബ  .    ബഞലെകൃഷ്ണന:   ധനഞഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.

വയനഞടച്ച്  കമഡബകല് കകേഞകളജബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം  തന്വേരബതകപ്പെടുത്തുന്നതബനുഞ്ചാം

തുരങ്കപഞത  യഞഥഞര്തദമഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  സുല്ത്തഞന  ബകത്തരബയബല്

ഗവണ്കമന്റെച്ച്  ആര്ട്സച്ച്  ആനഡച്ച്  സയനസച്ച്  കകേഞകളജച്ച്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം

വനദമൃഗങ്ങളുകട  ആക്രമണത്തബനച്ച്  ശഞശന്വേതപരബഹഞരഞ്ചാം  കേഞണുന്നതബനുഞ്ചാം

വയനഞടച്ച്  ജബലയബകലെ  ഭൂപ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  ഹഉൗസബഞ്ചാംഗച്ച്

കബഞര്ഡബനച്ച്  നല്കേഞനുള്ള  കുടബശ്ശേബകേ  ലെഭദമഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.   

ശസ്പീ  .    പബ  .    എസച്ച്  .    സുപഞല്:   ധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

സഞമ്പത്തബകേ  പ്രതബസനബകബടയബലഞ്ചാം  വബകേസന-കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഞയബ

മുകന്നഞട്ടുകപഞകുന്ന  സര്കഞരബകന  അഭബനനബക്കുന.  പ്രളയ-കകേഞവബഡച്ച്

പശഞത്തലെത്തബലഞ്ചാം  കദശസ്പീയ  ശരഞശരബകയകഞള്   ഉയര്ന്ന  വളര്ചഞനബരകച്ച്

കകകേവരബകഞനഞയതച്ച്  സര്കഞരബകന്റെ  പ്രവര്ത്തന  മബകേവച്ച്

വദകമഞക്കുന്നതഞണച്ച്.  അര്ഹമഞയ  വബഹബതഞ്ചാം  നല്കേഞകതയുഞ്ചാം  ജബ.എസച്ച്.ടബ.

നഷപരബഹഞരത്തുകേ  നബര്ത്തലെഞകബയുഞ്ചാം  റവനന്യൂ  കഡഫബസബറച്ച്  ഗ്രഞന്റെച്ച്

കവടബക്കുറച്ചുഞ്ചാം  കേടകമടുപ്പെച്ച്  പരബധബ  നബയനബച്ചുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനകത്ത

സഞമ്പത്തബകേമഞയബ  കഞെരുക്കുന്ന  കകേന്ദ്രസര്കഞര്  നബലെപഞടച്ച്  കഫഡറല്
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സഞ്ചാംവബധഞനകത്തഞടുള്ള കവല്ലുവബളബയഞണച്ച്.  'എലഞവര്ക്കുഞ്ചാം ഭൂമബ, എലഞ ഭൂമബക്കുഞ്ചാം

കരഖ,  എലഞ  കസവനങ്ങളുഞ്ചാം  സഞര്ടച്ച്'  എന്ന  മുദ്രഞവഞകേദവമഞയഞണച്ച്  റവനന്യൂ

വകുപ്പെച്ച്  മുകന്നഞട്ടുകപഞകുന്നതച്ച്.  'പടയഞ്ചാം  മബഷന'  രൂപസ്പീകേരണത്തബലൂകട

അര്ഹതകപ്പെട  മുഴുവന  ആളുകേള്ക്കുഞ്ചാം  പടയഞ്ചാം  നല്കേഞന  സഞധബക്കുകമന്ന

കേഞരദത്തബല് തര്കമബല. ലെഞനഡച്ച് ടബബന്യൂണലെബല് കകേടബകബടക്കുന്ന കകേസുകേള്

സമയബനബതമഞയബ  തസ്പീര്പ്പെഞകഞനുള്ള  നടപടബകേള്  സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.

മലെകയഞര-ആദബവഞസബ  കമഖലെയബകലെ  അര്ഹതകപ്പെടവര്കച്ച്  പടയഞ്ചാം

നല്കുന്നതബനച്ച്  കകേന്ദ്രഞനുമതബ  ലെഭദമഞക്കുന്നതബല്  സര്കഞര്  ഇടകപടണഞ്ചാം.

കേനഞല്-കറഞഡച്ച്  പുറകമ്പഞക്കുകേള്,  വബവബധ  കകേഞളനബകേള്  എന്നബവബടങ്ങളബല്

തഞമസബക്കുന്നവര്കച്ച്  പടയഞ്ചാം  ലെഭബക്കുന്നതബനുള്ള  ബുദബമുടച്ച്  ഒഴബവഞകണഞ്ചാം.

ഇഉൗ സര്കഞരബകന്റെ കേഞലെഞവധബക്കുള്ളബല് ഭൂമബയബലഞത്ത മുഴുവന ആളുകേള്ക്കുഞ്ചാം

ഭൂമബ  ലെഭദമഞകണഞ്ചാം.  ഭൂമബ  തരഞ്ചാംമഞറ  അകപക്ഷകേള്  സമയബനബതമഞയബ

തസ്പീര്പ്പെഞകബയതബലൂകട  1000  കകേഞടബ  രൂപയബലെധബകേഞ്ചാം  വരുമഞനമുണഞകഞന

സഞധബച്ചുകവനള്ളതച്ച്  ശകദയമഞണച്ച്.  വഞഗഞനങ്ങള്  പഞലെബച്ചുകകേഞണച്ച്

ജനവബശന്വേഞസമഞര്ജ്ജബചച്ച് മുകന്നഞട്ടുകപഞകുന്ന സര്കഞരബകന അഭബനനബക്കുന.

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷഞ്ചാംസുദ്ദേസ്പീന:  ധനഞഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.

സര്കഞരബകന്റെ  കകേഞള്ളരുതഞയ്മയുഞ്ചാം  കതറഞയ  സഞമ്പത്തബകേ  നയവഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം



26

ജനങ്ങള്  ബുദബമുട്ടുകേയഞണച്ച്.  നബകുതബ  കുടബശ്ശേബകേ  പബരബകചടുകഞകത

കപകടഞള്/ഡസ്പീസല്  എന്നബവയച്ച്  കസസച്ച്  ഏര്കപ്പെടുത്തുകേവഴബ  ജനങ്ങളുകമല്

അധബകേ  നബകുതബഭഞരഞ്ചാം  അടബകചല്പ്പെബചബരബക്കുകേയഞണച്ച്.  ബഞര്  കഹഞടലെബകന്റെ

പബഴയബനത്തബകലെ  തുകേയുഞ്ചാം  ബഞര്  കകേമഞറ  ഫസ്പീസബകലെ  കുടബശ്ശേബകേയുഞ്ചാം

പബരബകചടുകഞന  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബചബടബല.  കഎ.ജബ.എസച്ച്.ടബ.,  ജബ.എസച്ച്.ടബ.

നഷപരബഹഞരത്തുകേ  വഞങ്ങബകയടുക്കുന്നതബല്  സര്കഞര്

പരഞജയകപ്പെടബരബക്കുകേയഞണച്ച്.  ഭൂമബയുകട  നദഞയവബലെ  നബശയബചതബലളള

അപഞകേത പരബഹരബകണഞ്ചാം. പ്രളയഫണച്ച്, മുഖദമനബയുകട ദുരബതഞശന്വേഞസനബധബ

എന്നബവയബകലെ തടബപ്പെച്ച് പഞവകപ്പെട ജനങ്ങകളഞടുള്ള കവല്ലുവബളബയഞണച്ച്.  

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വബ  .    സുകമഷച്ച്:  ധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

സഞ്ചാംസഞനത്തബനച്ച്  അര്ഹമഞയ  നബകുതബ  വബഹബതഞ്ചാം  കവടബച്ചുരുകബയുഞ്ചാം

ഗഞര്ഹബകേ-വഞണബജദ  പഞചകേവഞതകേ  സബലെബണറുകേളുകട  വബലെ  വര്ദബപ്പെബച്ചുഞ്ചാം

കഫഡറല്  സഞ്ചാംവബധഞനത്തബനച്ച്  വബരുദമഞയ  നബലെപഞടച്ച്  സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്ന

കകേന്ദ്രസര്കഞരബകനതബകര  പ്രതബകഷധബകഞന  പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം  തയ്യഞറഞകേഞത്തതച്ച്

കഖദകേരമഞണച്ച്.  ബഡ്ജറബനച്ച്  പുറത്തച്ച്  ധനസമഞഹരണഞ്ചാം  നടത്തബ

സമ്പദ്ഘടനകയ  കമചകപ്പെടുത്തബയുഞ്ചാം  വബദദഞഭദഞസ  സഞപനങ്ങള്

ആധുനബകേവത്കേരബച്ചുഞ്ചാം  പടയ  വബതരണഞ്ചാം  നടത്തബയുഞ്ചാം  ഡബജബറല്  സര്കവ്വ
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ഏര്കപ്പെടുത്തബയുഞ്ചാം  വബകലജഞഫസ്പീസുകേകള  സഞര്ടച്ച്  വബകലജച്ച്  ഓഫസ്പീസുകേളഞകബ

മഞറബയുഞ്ചാം കദവസന്വേഞ്ചാം കബഞര്ഡബകന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കമചകപ്പെടുത്തബയുഞ്ചാം  സമസ

കമഖലെകേളബലഞ്ചാം  പുകരഞഗതബ  കകേവരബച  ഗവണ്കമന്റെഞണബതച്ച്.

പ്രതബസനബഘടത്തബലഞ്ചാം  62  ലെക്ഷഞ്ചാം  കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്കച്ച്  കക്ഷമകപനഷന

നല്കേഞന  ഇഉൗ  സര്കഞരബനച്ച്  കേഴബഞബട്ടുണച്ച്.  കകേരളകത്ത  തകേര്കഞന

ശമബക്കുന്ന  കകേന്ദ്രസര്കഞര്  നയത്തബകനതബകര  ഒറകകടഞയബ

പ്രതബകഷധബകകണതഞണച്ച്. 

ചസ്പീഫച്ച്  വബപ്പെച്ച്  (കഡഞ  .    എന  .    ജയരഞജച്ച്  ):  ധനഞഭദര്തനകേകള

അനുകൂലെബക്കുന.   ഡബജബറല് കകേരള പദതബകയഞകടഞപ്പെഞ്ചാം വബവബധ വകുപ്പുകേകള

ഏകകേഞപബപ്പെബച്ചുകകേഞണച്ച് ഇന്റെഗ്രല് കപഞര്ടല്  രൂപസ്പീകേരബചച്ച്    ഭൂപ്രശ്നങ്ങള്കച്ച്

ശഞശന്വേതപരബഹഞരഞ്ചാം  കേഞണുന്നതബനഞയബ  ഭൂമബ  അളന്നച്ച്  തബടകപ്പെടുത്തഞനുള്ള

റവനന്യൂ  വകുപ്പെബകന്റെ  തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം  സന്വേഞഗതഞര്ഹമഞണച്ച്.  വബകലജച്ച്  ഓഫസ്പീസുകേള്

സഞര്ടഞകുന്നതബകനഞകടഞപ്പെഞ്ചാം  റവനന്യൂ  വകുപ്പുഞ്ചാം  സഞര്ടഞകുന്നതച്ച്   കകേരളത്തബകലെ

ഭരണസഞ്ചാംവബധഞന  മബകേവബകനയഞണച്ച്  ചൂണബകഞണബക്കുന്നതച്ച്.  പതബനഞലെഞഞ്ചാം

ധനകേഞരദ  കേമ്മേസ്പീഷകന്റെ  കഫഞര്മുലെപ്രകേഞരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനങ്ങള്കച്ച്  കസനടല്

പൂളബല്നബന്നച്ച്  ലെഭബകഞനുള്ള  പണഞ്ചാം   വബഭജബകഞനുള്ള  തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം  തബകേച്ചുഞ്ചാം

ഭരണഘടനഞവബരുദവഞ്ചാം  അതബകനതബകര  പ്രതബകഷധബകഞത്ത  പ്രതബപക്ഷ
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നബലെപഞടച്ച്  അപലെപനസ്പീയവമഞണച്ച്.  ഇ-കവ  ബബല്ലുഞ്ചാം  ഇ-ഇനകവഞയബസുഞ്ചാം

ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  പുതബയ  ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള്  ഏര്കപ്പെടുത്തബ  സഞ്ചാംസഞനത്തബനച്ച്

ലെഭബകഞനുള്ള  ഫണച്ച്  ലെഭദമഞകഞന  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.   ശബരബമലെ

തസ്പീര്തഞടനകേഞലെഞ്ചാം  പരഞതബകബടയബലഞത്തവബധഞ്ചാം  കകേകേഞരദഞ്ചാം  കചയ്യഞന

കേഴബഞ ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് അഭബനനനഞര്ഹമഞണച്ച്.  

ശസ്പീ  .    അനൂപച്ച്  കജകബച്ച്:  ധനഞഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.  വബകലജച്ച്

ഓഫസ്പീസുകേള്  സഞര്ടഞക്കുന്ന  പദതബ  സന്വേഞഗതഞര്ഹമഞകണങ്കബലഞ്ചാം

കസവനങ്ങള്കൂടബ  സഞര്ടഞകകേണതുണച്ച്.  ഭൂമബ  തരഞ്ചാംമഞറ്റുന്ന

വബഷയത്തബലണഞകുന്ന  കേഞലെതഞമസഞ്ചാം  ഒഴബവഞകഞനുഞ്ചാം  റസ്പീ-സര്കവ്വ

നടത്തുന്നതബലള്ള  പരഞതബ  പരബഹരബകഞനുഞ്ചാം  പുഴ/കേനഞല്  പുറകമ്പഞകച്ച്

തുടങ്ങബയ  സലെങ്ങളബല്  തഞമസബക്കുന്നവര്കച്ച്  പടയഞ്ചാം  നല്കേഞനുഞ്ചാം

പ ഞഞയത്തച്ച്  കറഞഡുകേളുകട  പുനരുദഞരണത്തബനുഞ്ചാം  കേഞലെവര്ഷകകടുതബമൂലെഞ്ചാം

വസ്പീടുകേള്ക്കുഞ്ചാം  മറച്ച്  ജസ്പീവജഞലെങ്ങള്ക്കുമുണഞകുന്ന  നഞശനഷത്തബനച്ച്  നല്കുന്ന

നഷപരബഹഞരത്തുകേ  വര്ദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.

ബ്രഹ്മപുരകത്ത  മഞലെബനദകൂമ്പഞരത്തബലണഞയ  തസ്പീപബടുത്തഞ്ചാം

ആവര്ത്തബകഞതബരബക്കുന്നതബനുള്ള  മുനകേരുതകലെടുകഞനുഞ്ചാം  ഇതുസഞ്ചാംബനബചച്ച്

അകനന്വേഷണഞ്ചാം നടത്തഞനുഞ്ചാം സര്കഞര് തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.
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ശസ്പീമതബ  കേഞനത്തബല്  ജമസ്പീലെ:  ധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

സഞ്ചാംസഞനകത്ത  വബകേസന  പദതബകേള്കച്ച്  കേടബഞഞണബടഞനഞണച്ച്  കകേന്ദ്ര

സര്കഞര് ശമബക്കുന്നതച്ച്.  റവനന്യൂ വരുമഞനത്തബകന്റെ  64 ശതമഞനവഞ്ചാം നബകുതബ

പബരബവബലൂകടയഞണച്ച്  സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം  കേകണത്തുന്നതച്ച്.  പടയ  വബതരണഞ്ചാം

കേഞരദക്ഷമമഞയബ  നടത്തുന്നതുഞ്ചാം  ഡബജബറല്  റസ്പീസര്കവ്വ  പദതബ  ആരഞ്ചാംഭബചതുഞ്ചാം

വബകലജുതലെ  ജനകേസ്പീയ  സമബതബകേകള  പുന:സഞ്ചാംഘടബപ്പെബചതുഞ്ചാം  യുണസ്പീകേച്ച്

തണകപ്പെര്,  ഇ-സഞമ്പബഞ്ചാംഗച്ച്  സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങകളര്കപ്പെടുത്തബയതുഞ്ചാം  വബകലജച്ച്

ഓഫസ്പീസുകേകള  സഞര്ടഞക്കുന്നതുഞ്ചാം  അഭബനനനഞര്ഹമഞണച്ച്.  കക്ഷത്രങ്ങളുകട

അടബസഞന സഉൗകേരദ വബകേസനത്തബനുഞ്ചാം മറ്റുമഞയബ കദവസന്വേഞ്ചാം കബഞര്ഡുകേള്കച്ച്

തുകേ വകേയബരുത്തബയതച്ച് സന്വേഞഗതഞര്ഹമഞണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    ജബ  .    സസ്പീഫന:  ധനഞഭദര്തനകേകള അനുകൂലെബക്കുന.  അടബസഞന

സഉൗകേരദ  വബകേസനഞ്ചാം,  ഉന്നത  വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം,  സഞമൂഹദകക്ഷമഞ്ചാം  തുടങ്ങബയ

കമഖലെകേളബല്  നബരവധബ  പദതബകേള്  പ്രഖദഞപബകഞന  സര്കഞരബനച്ച്

സഞധബചബട്ടുണച്ച്. സഞമ്പത്തബകേ പ്രതബസനബ മറബകേടക്കുന്നകതഞകടഞപ്പെഞ്ചാം ആഭദന്തര

ഉത്പഞദനഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  വദഞവസഞയബകേ  കേഞര്ഷബകേ  കമഖലെകേള്

കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുമഞണച്ച്  സര്കഞര്  ലെക്ഷദമബടുന്നതച്ച്.  നബകുതബ  കുടബശ്ശേബകേ

കേഞരദക്ഷമമഞയബ  പബരബകചടുക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  റവനന്യൂ  വരുമഞനത്തബല്  ഗണദമഞയ
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വര്ദനവണഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  സര്കഞരബനച്ച്  സഞധബചബട്ടുണച്ച്.  കേബഫ്ബബയബലൂകട

സന്വേരൂപബക്കുന്ന തുകേ കേടകമടുപ്പെച്ച് പരബധബയബല്കകേഞണ്ടുവരുന്ന കകേന്ദ്ര നബലെപഞടച്ച്

സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ  വബകേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങകള  തുരങ്കഞ്ചാം  വയന്നതുഞ്ചാം

കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങകള  കദഞഷകേരമഞയബ  ബഞധബക്കുന്നതുമഞണച്ച്.  സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം

കേടകകണബയബലെഞകണന്ന  വദഞജപ്രചഞരണമഞണച്ച്  പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം  നടത്തുന്നതച്ച്.

സഞ്ചാംസഞനങ്ങളുകട  കേടകമടുപ്പെച്ച്  പരബധബ  പൂര്വ്വസബതബയബലെഞകണഞ്ചാം.

പടയവബതരണഞ്ചാം ഉഉൗര്ജ്ജബതകപ്പെടുത്തുന്നതബനച്ച് സര്കഞര് ആവബഷ്കരബച വബവബധ

പദതബകേള്  സന്വേഞഗതഞര്ഹമഞണച്ച്.  ലെഞനഡച്ച്  കകടബന്യൂണലകേളബല്

കകേടബകബടക്കുന്ന  കകേസുകേള്  തസ്പീര്പ്പെഞകബകകഞണച്ച്  സമയബനബതമഞയബ

പടയഞ്ചാം  നല്കുന്നതബനുഞ്ചാം   'യൂണസ്പീകേച്ച്  തണകപ്പെര്'  സഞ്ചാംവബധഞനത്തബലൂകട

അധബകേഭൂമബ  ഏകറടുത്തച്ച്  ഭൂമബയബലഞത്ത  കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്കച്ച്  നല്കുന്നതബനുഞ്ചാം

കനല്വയല്-തണ്ണസ്പീര്ത്തട  സഞ്ചാംരക്ഷണ  നബയമപ്രകേഞരമുള്ള  2.5  ലെക്ഷഞ്ചാം

തരഞ്ചാംമഞറല്  അകപക്ഷകേളബകന്മേല്  തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെബകഞനുമുള്ള  നടപടബകേള്

ശകദയമഞണച്ച്.  

ശസ്പീ  .    യു  .    എ  .    ലെത്തസ്പീഫച്ച്:  ധനഞഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.

കകേടബടനബകുതബയബല്  ഇളവച്ച്  വരുത്തബ  മഞതൃകേഞ  വഞടകേ  പരബഷ്കരണ  നബയമഞ്ചാം

ആവബഷ്കരബകഞനുഞ്ചാം  ഭൂമബയുകട  കഫയര്വഞലെത്യു  ശഞസസ്പീയമഞയബ  പരബഷ്കരബചച്ച്



31

അപഞകേതകേള്  പരബഹരബകഞനുഞ്ചാം  സഞധബകണഞ്ചാം.  മകഞരബ  കമഡബകല്

കകേഞകളജബകന്റെയുഞ്ചാം  ജബലഞ  ആശുപത്രബയുകടയുഞ്ചാം  വബകേസനത്തബനഞയബ

കേകണത്തബയ ഭൂമബകയകറടുകഞനുഞ്ചാം മകഞരബ പുല്ലൂര് യു.പബ. സ്കൂള് കകഹസ്കൂളഞകബ

ഉയര്ത്തഞനുഞ്ചാം  എളമ്പ്രയബല്  എല്.പബ.  സ്കൂള്  ആരഞ്ചാംഭബകഞനുഞ്ചാം  മകഞരബ

മുനബസബപ്പെല് ബസച്ച് സഞനഡബല് പ്രവര്ത്തബചബരുന്ന കസഷന മഞസര് ഓഫസ്പീസച്ച്

പുനനഃസഞപബകഞനുഞ്ചാം  മണലെത്തബകലെ  ഗതഞഗതകയഞഗദമലഞത്ത  കറഞഡുകേള്

അടബയന്തരമഞയബ പുനര്നബര്മ്മേബകഞനുമുളള നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  

ശസ്പീ  .    പബ  .    വബ  .    അനവര്:  ധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

സഞ്ചാംസഞന  ഗവണ്കമന്റെബകനതബകര  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  സഞമ്പത്തബകേമഞയബ

പ്രതബകരഞധഞ്ചാം  തസ്പീര്ക്കുകമ്പഞഴുഞ്ചാം  അതബകനകയലഞഞ്ചാം  മറബകേടന്നച്ച്  ജനങ്ങള്കച്ച്

ആശന്വേഞസഞ്ചാം  പകേരുന്ന  നബരവധബ  പദതബകേള്  തുടര്നകകേഞണ്ടുകപഞകുകേയുഞ്ചാം

നഞടബകന്റെ  കപഞതുവഞയ  വബകേസനഞ്ചാം  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുഞ്ചാം  കചയ്യുന്ന  ഇഉൗ

ഗവണ്കമന്റെബകന്റെ നടപടബകേകള അഭബനനബക്കുകേയഞണച്ച്. 

ശസ്പീ  .   കകേ  .   പബ  .   കമഞഹനന: ധനഞഭദര്തനകേകള അനുകൂലെബക്കുന. കകേന്ദ്ര

സര്കഞരബകന്റെ  നബലെപഞടുകേള്കകതബകര  പ്രതബകഷധബകഞത്ത

പ്രതബപക്ഷനബലെപഞടച്ച്  കഖദകേരമഞണച്ച്.  ആധഞര് അധബഷബത ഭൂമബ രജബകസ്ട്രഷനുഞ്ചാം

ഇ-സഞമ്പബഞ്ചാംഗച്ച് പദതബയുഞ്ചാം നടപ്പെബലെഞകബ.  ആധഞരങ്ങളുകട സഞക്ഷദകപ്പെടുത്തബയ
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പകേര്പ്പുകേള്  പരസ്പീക്ഷണഞടബസഞനത്തബല്  ഓണ്കകലെന  വഴബ   നല്കേബയതുഞ്ചാം

വഞണബജദ  ബഞങ്കുകേളബല്നബനഞ്ചാം  സൂക-കചറുകേബട  വദവസഞയങ്ങള്ക്കുളള

വഞയഞകേരഞറുകേള്കച്ച് ഡബജബറല് പഞറച്ച്കഫഞഞ്ചാം നടപ്പെബലെഞകബയതുഞ്ചാം വബരല്പതബപ്പുഞ്ചാം

കഫഞകടഞയുഞ്ചാം  ഡബജബറല്  രൂപത്തബല്  ആധഞരത്തബകന്റെ  ഭഞഗമഞക്കുന്നതബനുളള

നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബചതുഞ്ചാം  ബഞധദത  സര്ടബഫബകറച്ച്  ഓണ്കകലെന

മുഖഞന്തരമഞകബയതുഞ്ചാം  അഭബനനനഞര്ഹമഞണച്ച്.  ഒരു  ലെക്ഷഞ്ചാം  രൂപയച്ച്  മുകേളബല്

സഞമ്പച്ച്  ഡന്യൂടബ  അടയ്കകണബവരുന്ന  മുദ്രപത്രങ്ങള്കച്ച്   ഇ-സഞമ്പബഞ്ചാംഗുഞ്ചാം

ആധഞരഞ്ചാം  രജബസര്  കചയ്യുന്നതബനച്ച്  any  where  registration  സഉൗകേരദവഞ്ചാം

ഏര്കപ്പെടുത്തബയതച്ച്  പ്രശഞ്ചാംസനസ്പീയമഞണച്ച്.  നബകുതബ  വരുമഞന  കചഞര്ച

ഒഴബവഞക്കുന്നതബനഞയബ  ആവബഷ്കരബച  ലെകബ  ബബല്  പദതബ  വബജയകേരമഞയബ

നടപ്പെബലെഞകഞന  സഞധബചബട്ടുണച്ച്.  ജബ.എസച്ച്.ടബ.  കവടബപ്പെച്ച്  തടയുന്നതബനഞയബ

അതബര്ത്തബയബല്  എനകഫഞഴച്ച്കമന്റെച്ച്  സ്കന്വേഞഡുകേള്  വബനദസബചതുവഴബ

അന്തര്സഞ്ചാംസഞന നബകുതബ കവടബപ്പെച്ച് തടയഞന സഞധബചതുഞ്ചാം പടയരഹബതരഞയ

മുഴുവന  ആളുകേള്ക്കുഞ്ചാം  പടയഞ്ചാം  നല്കേഞനുളള  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബചതുഞ്ചാം

അഭബമഞനഞര്ഹമഞയ കനടമഞണച്ച്. 

ശസ്പീമതബ  ശഞന്തകുമഞരബ  കകേ  .:  ധനഞഭദര്തനകേകള  അനുകൂലെബക്കുന.

കകേന്ദ്രസര്കഞര്  സഞ്ചാംസഞനകത്ത  സഞമ്പത്തബകേമഞയബ  കഞെരുക്കുകമ്പഞഴുഞ്ചാം
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കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഞയബ  മുകന്നഞട്ടുകപഞകുന്ന  സര്കഞരബകന

അഭബനനബക്കുകേയഞണച്ച്.  ആധഞര്  അധബഷബത  യുണസ്പീകേച്ച്  തണകപ്പെര്

നടപ്പെബലെഞകബയതച്ച്  പ്രശഞ്ചാംസനസ്പീയമഞണച്ച്.  എസച്ച്.സബ./എസച്ച്.ടബ.  വബഭഞഗങ്ങള്കച്ച്

ലെഞനഡച്ച് ബഞങ്കച്ച് മുകഖന നല്കുന്ന ഭൂമബകച്ച് രജബകസ്ട്രഷന ഫസ്പീസച്ച് ഒഴബവഞകഞനുഞ്ചാം

വനഞതബര്ത്തബ പങ്കബടുന്ന സലെങ്ങളബല് വസ്പീടച്ച്  നബര്മ്മേഞണത്തബനച്ച്  എന.ഒ.സബ.

ലെഭദമഞകഞനുഞ്ചാം  കകേഞങ്ങഞടച്ച്  മണലെത്തബകലെ  തബരുമഞനഞഞ്ചാംകുന്നച്ച്

കദവസ്പീകക്ഷത്രത്തബകന്റെ തരബശുകേബടക്കുന്ന ഭൂമബ പ്രകയഞജനകപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം മലെബഞര്

കദവസന്വേഞ്ചാം  കബഞര്ഡബനച്ച്  കപഞതുഭരണ  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  കകേഞണ്ടുവരുന്നതബനുഞ്ചാം

നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീമതബ  ഉമ  കതഞമസച്ച്:  ധനഞഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.

കകേഞടബകണകബനുളള കേബടഞകടങ്ങള് പബരബകചടുക്കുന്നതബനുപകേരഞ്ചാം സഞധഞരണ

ജനങ്ങളുകടകമല് വസ്പീണ്ടുഞ്ചാം നബകുതബ ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതച്ച് പ്രതബകഷധഞര്ഹമഞണച്ച്.

കപകടഞളബനുഞ്ചാം  ഡസ്പീസലെബനുഞ്ചാം  ലെബററബനച്ച്  രണച്ച്  രൂപ വസ്പീതഞ്ചാം  സഞമൂഹദ  സുരക്ഷഞ

കസസച്ച്  ഏര്കപ്പെടുത്തബയ  നടപടബ  പുനര്വബചബന്തനഞര്ഹമഞണച്ച്.  മദദത്തബനച്ച്

നബകുതബ  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതച്ച്  മദദത്തബകന്റെ  ഉപകഭഞഗഞ്ചാം  കുറയഞനഞകണന്നച്ച്

പറയുകേയുഞ്ചാം കൂടുതല് ബഞര് കകലെസനസച്ച് അനുവദബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയ്യുന്ന നടപടബ

അപലെപനസ്പീയമഞണച്ച്.  രണച്ച്  വസ്പീടുകേളുളളവര്കച്ച്  അധബകേ  നബകുതബ



34

ഏര്കപ്പെടുത്തബയതുഞ്ചാം  സലെഞ്ചാം  സനര്ശബകഞകത  ഭൂമബയുകട  തഞരബഫച്ച്  വഞലെന്യൂ

കേണകഞക്കുന്ന രസ്പീതബയുഞ്ചാം   പുന:പരബകശഞധബകകപ്പെടണഞ്ചാം.  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന

ഭവന  നബര്മ്മേഞണ  കബഞര്ഡബകന  കപഞതുകമഖലെയബല്  സഞ്ചാംരക്ഷബചച്ച്

നബര്ത്തുന്നതബനുഞ്ചാം അങ്കണവഞടബ ടസ്പീചര്മഞരുകട  കവതനഞ്ചാം വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം

നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.   ബ്രഹ്മപുരഞ്ചാം  മഞലെബനദ  സഞ്ചാംസ്കരണശഞലെയബകലെ

മഞലെബനദഞ്ചാംമൂലെഞ്ചാം  പ്രകദശവഞസബകേള്കച്ച്  ആകരഞഗദപ്രശ്നങ്ങളുണഞകുന്നതച്ച്

പരബഹരബക്കുകേയുഞ്ചാം  തസ്പീപബടുത്തമുണഞയതബകന  സഞ്ചാംബനബചച്ച്  അകനന്വേഷണഞ്ചാം

നടത്തുകേയുഞ്ചാം  കവണഞ്ചാം.   മഞധദമ  പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുകനകര  ആക്രമണഞ്ചാം

നടത്തബയവര്കകതബകര നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കകേ  .    വബജയന: ധനഞഭദര്തനകേകള അനുകൂലെബക്കുന. കകലെഫച്ച്

മബഷന  പദതബയുമഞയബ  ബനകപ്പെട  ലെബസബല്  കപരുവന്നബട്ടുളളതുഞ്ചാം

ഭൂമബയബലഞത്തതുമഞയ ആളുകേള്കച്ച് വസ്പീടച്ച്  നല്കുന്ന കേഞരദഞ്ചാം  പരബഗണബകണഞ്ചാം.

ലെഞനഡച്ച് ടബബന്യൂണല് കകേസുകേള് സമയബനബതമഞയബ പൂര്ത്തബയഞകബ 23000

ഏകര്  ഭൂമബ  ഏകറടുത്തച്ച്  ഭൂരഹബതര്കച്ച്  വബതരണഞ്ചാം  കചയ്യഞനുളള  നടപടബ

സന്വേഞഗതഞര്ഹമഞണച്ച്.  പടയഞ്ചാം  മബഷന,  ഇ-പടയഞ്ചാം,  ഡബജബറല്  റസ്പീ-സര്കവ്വ

എന്നബവ   റവനന്യൂ  വകുപ്പെബകന്റെ  കേഞരദക്ഷമത  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  വദഞജ

പടയങ്ങള്  തടയുന്നതബനുഞ്ചാം  സഹഞയകേരമഞണച്ച്.  യുണസ്പീകേച്ച്  തണകപ്പെര്
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സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  ഏര്കപ്പെടുത്തബയതുഞ്ചാം  വബകലജച്ച്  ഓഫസ്പീസുകേള്  സഞര്ടഞക്കുന്നതുഞ്ചാം

മബത്രഞ്ചാം ഓണ്കകലെന കപഞര്ടല് കസല്, ജബലഞ റവനന്യൂ അസഞ്ചാംബബ, വബകലജുതലെ

ജനകേസ്പീയ സമബതബകേള് എന്നബവയുഞ്ചാം എടുത്തുപറയത്തക  കനടങ്ങളഞണച്ച്.  ഭൂമബ

തരഞ്ചാംമഞറലെബനുളള  2.50  ലെക്ഷഞ്ചാം  അകപക്ഷകേള്  പരബഹരബകഞനഞയതുഞ്ചാം

കമഡബകല് കകേഞകളജുകേളബല്  ആശന്വേഞസ വഞടകേ വസ്പീടുകേള് നടപ്പെബലെഞകഞനുളള

നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബചതുഞ്ചാം ശകദയമഞണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    ഡബ  .    കകേ  .    മുരളബ:  ധനഞഭദര്തനകേകള അനുകൂലെബക്കുന.

ജനകക്ഷമ  പദതബകേള്  ലെക്ഷദമഞകബ  മുകന്നഞട്ടുകപഞകുന്ന  സര്കഞരബകന്റെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  അഭബനനനഞര്ഹമഞണച്ച്.  സഞമ്പത്തബകേമഞയബ  സര്കഞരബകന

കഞെരുക്കുന്ന കകേന്ദ്ര സര്കഞര്  സമസ്പീപനഞ്ചാം അപലെപനസ്പീയമഞണച്ച്.  ജബ.എസച്ച്.ടബ.

കകേഞമ്പനകസഷന  പദതബയുകട  കേഞലെഞവധബ  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബകണഞ്ചാം.  62  ലെക്ഷഞ്ചാം  കുടുഞ്ചാംബങ്ങള്ക്കുള്ള  സഞമൂഹദകക്ഷമ  കപനഷന

മുടങ്ങഞതബരബകഞനഞണച്ച് കപകടഞളബയഞ്ചാം ഉത്പന്നങ്ങളുകടകമല് അധബകേ നബകുതബ

ചുമത്തബയതച്ച്.  'എലഞവര്ക്കുഞ്ചാം  ഭൂമബ,  എലഞ  ഭൂമബക്കുഞ്ചാം  കരഖ'  പദതബ

ആവബഷ്കരബചതുഞ്ചാം  രജബകസ്ട്രഷന  വകുപ്പെബകന  ആധുനബകേവത്കേരബച  നടപടബയുഞ്ചാം

സന്വേഞഗതഞര്ഹമഞണച്ച്.  ആകക്ഷപത്തബനബട  നല്കേഞകത,  രഞജദത്തബനച്ച്

മഞതൃകേയഞയബ  മുകന്നഞട്ടുകപഞകുന്ന  സര്കഞരബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
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അഭബനനനഞര്ഹമഞണച്ച്.

ശസ്പീ  .    പബ  .    സബ  .    വബഷ്ണുനഞഥച്ച്:  ധനഞഭദര്തനകേകള  എതബര്ക്കുന.

നഞഷണല്  സഞമ്പബള് സര്കവ്വ  ഓര്ഗകകനകസഷകന്റെ ഡഞറപ്രകേഞരഞ്ചാം  കകേരളഞ്ചാം

ഒരു  ഉപകഭഞക്തൃ  സഞ്ചാംസഞനമഞയതബനഞല്  കഎ.ജബ.എസച്ച്.ടബ.-യുകട  ഏറവഞ്ചാം

കൂടബയ  വരുമഞനഞ്ചാം   കകേരളത്തബനച്ച്  ലെഭബകകണതഞണച്ച്.  റവനന്യൂ  കറസസ്പീപ്റബല്

കനഗറസ്പീവച്ച്  കഗ്രഞത്തച്ച്  കററച്ച്  ഉണഞയതച്ച്  അപലെപനസ്പീയമഞണച്ച്.  യു.ഡബ.എഫച്ച്.

ഭരണകേഞലെത്തച്ച്  18  മഞസകത്ത  സഞമൂഹദസുരക്ഷഞ  കപനഷന

കുടബശ്ശേബകേയഞയബരുനകവന്നച്ച് പറയുന്നതച്ച് അടബസഞനരഹബതമഞണച്ച്.  

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

സഞമൂഹദസുരക്ഷ  കപനഷന  വബതരണത്തബല്

കുടബശ്ശേബകേയുണഞയബരുനകവനളളതച്ച്  വസ്തുതയഞണച്ച്.  സര്കഞരബകന്റെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കേഞരദക്ഷമമകലന്നച്ച്  പറയുന്ന  നബലെപഞടച്ച്  ശരബയല.  റവനന്യൂ

വരുമഞനത്തബല് കകേരളത്തബനച്ച് അഞഞഞ്ചാം സഞനഞ്ചാം അഭബമഞനഞര്ഹമഞണച്ച്.  

കകേഞവബഡച്ച്  കേഞലെത്തച്ച്  സഞമ്പത്തബകേ  സബതബയബല്  കനഗറസ്പീവച്ച്

കഗ്രഞത്തുണഞകയങ്കബലഞ്ചാം  ജനങ്ങള്കഞവശദമഞയ  ഭക്ഷണവഞ്ചാം  ചബകേബതയുഞ്ചാം

ഉറപ്പുവരുത്തഞന  സര്കഞരബനച്ച്  കേഴബഞബട്ടുണച്ച്.   കകേന്ദ്ര  ഡബവബസബബബള്

പൂളബല്നബനള്ള വബഹബതവഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ കേടകമടുപ്പെച്ച് പരബധബ കുറചതുഞ്ചാം
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കേബഫ്ബബ  കലെഞണുകേള്  സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ  കമഞത്തഞ്ചാം  കേടബഞദദതയബല്

ഉള്കപ്പെടുത്തബയതുഞ്ചാം  ജബ.എസച്ച്.ടബ.  നഷപരബഹഞരഞ്ചാം  നബര്ത്തലെഞകബയതുഞ്ചാം

സഞമ്പത്തബകേ പ്രതബസനബകച്ച് കേഞരണമഞയബട്ടുണച്ച്.  സഞ്ചാംസഞനത്തബകന്റെ റവനന്യൂ

വരുമഞനത്തബല് 63 ശതമഞനവഞ്ചാം സന്വേയഞര്ജ്ജബത വരുമഞനമഞണച്ച്.  കതഞഴബലറപ്പെച്ച്

പദതബക്കുള്ള  ധനസഹഞയവഞ്ചാം  നന്യൂനപക്ഷ  വബദദഞര്തബകേള്ക്കുള്ള

കസ്കഞളര്ഷബപ്പുഞ്ചാം  ഗദഞസച്ച്/ഭക്ഷദ  സബ്സബഡബയുഞ്ചാം  കവടബക്കുറച  കകേന്ദ്ര

നടപടബകകതബകര  സഞ്ചാംയുക  പ്രതബകഷധഞ്ചാം  നടത്തഞന  പ്രതബപക്ഷഞ്ചാം

തയ്യഞറഞകേണഞ്ചാം.  നബകുതബ  വരുമഞനഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം   വബലെകയറഞ്ചാം

പബടബച്ചുനബര്ത്തുന്നതബനുഞ്ചാം  ജനങ്ങളുകട  ജസ്പീവബതനബലെവഞരഞ്ചാം

കമചകപ്പെടുത്തുന്നതബനുമുള്ള  ശമങ്ങകള  പബന്തുണയണഞ്ചാം.   ധനഞഭദര്തനകേള്

പഞസ്സഞകബത്തരണകമന്നച്ച് അഭദര്തബക്കുന. 

റവനന്യൂ-ഭവനനബര്മ്മേഞണ വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ  .   കകേ  .   രഞജന): അതദഞധുനബകേ

സഞകങ്കതബകേവബദദയുകടയുഞ്ചാം ഉപകേരണങ്ങളുകടയുഞ്ചാം സഹഞയകത്തഞകട ആരഞ്ചാംഭബച

ഡബജബറല്  റസ്പീസര്കവ്വ  ഇഉൗ  സര്കഞരബകന്റെ  കേഞലെയളവബല്ത്തകന്ന

പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുന്നതബകലെയഞയബ  1500  സര്കവ്വയര്മഞകരയുഞ്ചാം  3200

കഹല്പ്പെര്മഞകരയുഞ്ചാം  തഞത്കേഞലെബകേഞടബസഞനത്തബല്  നബയമബചച്ച്  പരബശസ്പീലെനഞ്ചാം

നല്കേബയബട്ടുണച്ച്.   സര്കവ്വ സഞ്ചാംബനബച മുഴുവന വബവരങ്ങളുഞ്ചാം  'എകന്റെ ഭൂമബ  '
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ഇന്റെഗ്രല് കപഞര്ടലെബല് ലെഭദമഞക്കുഞ്ചാം. ആദദഘടത്തബല് സര്കവ്വ പൂര്ത്തബയഞകുന്ന

15  വബകലജുകേളബല്  ഇന്റെഗ്രല്  കപഞര്ടല്  ഇഉൗ  വര്ഷഞ്ചാം  പ്രഞവര്ത്തബകേമഞക്കുഞ്ചാം.

സര്കവ്വയകശഷഞ്ചാം  ഭൂമബയുകട  വബസസ്പീര്ണ്ണഞ്ചാം  കകേവശകരഖയബലള്ളതബകനകഞള്

കൂടുതലെഞകണന്നച്ച്  കേകണത്തബയഞല്  ആയതച്ച്  ക്രമസ്പീകേരബക്കുന്നതബനച്ച്

കസറബല്കമന്റെച്ച്  ആക്ടച്ച്  കകേഞണ്ടുവരുന്ന  കേഞരദഞ്ചാം  പരബഗണനയബലെഞണച്ച്.  വബവബധ

ഭവനനബര്മ്മേഞണ   പദതബകേള്പ്രകേഞരഞ്ചാം  ഭവനനബര്മ്മേഞണ  കബഞര്ഡച്ച്  7

ലെക്ഷത്തബലെധബകേഞ്ചാം  ഭവനങ്ങള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം  കബഞര്ഡബകന്റെ  ആസബ

വര്ദബപ്പെബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണച്ച്.  എഞ്ചാം.എന.  ലെക്ഷഞ്ചാം  വസ്പീടച്ച്  പദതബയബലള്ള

ഇരടവസ്പീടുകേള് ഒറവസ്പീടുകേളഞക്കുന്നതബനച്ച് എഞ്ചാം.എന. സുവര്ണ്ണ ഭവനഞ്ചാം, എഞ്ചാം.എന.

നവയുഗ ലെക്ഷഞ്ചാം വസ്പീടച്ച് എന്നസ്പീ പദതബകേളുഞ്ചാം  എരുകമലെബയബല് ഡബകവഞഷണല്

ടൂറബസഞ്ചാം  ഹബഞ്ചാം  ഇടുകബ  കമഡബകല്  കകേഞകളജബനച്ച്  സമസ്പീപഞ്ചാം  കഡഞകക്ടഴച്ച്

റസബഡനസുഞ്ചാം  സ്റ്റുഡന്റെച്ച്സച്ച്  കഹഞസലകേളുഞ്ചാം  ആരഞ്ചാംഭബക്കുഞ്ചാം.   കകേഞചബ  മകകറന

കകഡ്രെെവബല്  ഇകകഞ  ബബസബനസച്ച്  ഹബബകന്റെ  പ്രഞരഞ്ചാംഭപ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുണച്ച്. റവനന്യൂ  വകുപ്പെച്ച്  'എലഞവര്ക്കുഞ്ചാം  ഭൂമബ,  എലഞ  ഭൂമബക്കുഞ്ചാം  കരഖ,

എലഞ  കസവനങ്ങളുഞ്ചാം  സഞര്ടച്ച്'  എന്ന  മുദ്രഞവഞകേദകത്തഞകട  ശകദയമഞയ

പദതബകേള്  ആവബഷച്ച് കേരബചബട്ടുണച്ച്.  പടയഞ്ചാം  മബഷനബല്  മലെകയഞര

ആദബവഞസബകേള്കച്ച്  പടയഞ്ചാം  നല്കേഞനഞയബ  പ്രകതദകേ  എസച്ച്.ഒ.പബ.



39

തയ്യഞറഞകബയബട്ടുണച്ച്.  അകകസനകമന്റെച്ച്  ഓര്ഡര്  ലെഭബചബടച്ച്  പണമടയഞന

സഞധബകഞത്തവര്കച്ച്  അതബനുള്ള  അവസരഞ്ചാം  നല്കുന്നതബനുഞ്ചാം  സര്കഞര്

അനുവദബച  ഫഞറ്റുകേളബലഞ്ചാം  കകേടബടസമുചയങ്ങളബലഞ്ചാം  തഞമസബക്കുന്നവര്കച്ച്

ഭൂമബയുകട  ആനുപഞതബകേ  അവകേഞശഞ്ചാം  നല്കുന്നതബനുഞ്ചാം  നടപടബ

സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതഞണച്ച്.  പ്രവഞസബകേളുകട  പ്രശ്നങ്ങള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനഞയബ

പ്രവഞസബ കസല് ആരഞ്ചാംഭബക്കുന്നതബനച്ച് തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണച്ച്. 2023 നവഞ്ചാംബര് 1-ാം

തസ്പീയതബകയഞകട വബകലജച്ച് ഓഫസ്പീസച്ച് മുതല് കസക്രകടറബയറച്ച് വകരയുള്ള റവനന്യൂ

വകുപ്പെബകന്റെ  എലഞ  ഓഫസ്പീസുകേളബലഞ്ചാം  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഡബജബറകകലെകസഷന

നടപ്പെഞക്കുന്നതബനുഞ്ചാം റവനന്യൂ ഇ-സഞക്ഷരത പദതബകച്ച് തുടകഞ്ചാം കുറബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം

തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണച്ച്.  ഭൂപതബവച്ച്  നബയമത്തബല്  ആവശദമഞയ  കഭദഗതബ

വരുത്തുന്നതച്ച്  സഞ്ചാംബനബചച്ച്  പരബകശഞധബച്ചുവരബകേയഞണച്ച്.   ധനഞഭദര്തനകേള്

പഞസഞകബത്തരണകമന്നച്ച് അഭദര്തബക്കുന. 

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

ജബലയബകലെ ഏതച്ച് രജബസ്ട്രഞര് ഓഫസ്പീസബലഞ്ചാം ആധഞരഞ്ചാം  രജബസര് കചയ്യുന്നതബനുള്ള

സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  ഏര്കപ്പെടുത്തബയബട്ടുണച്ച്.  ആധഞരഞ്ചാം  രജബസര്  കചയ്യുന്ന

ദബവസഞ്ചാംതകന്ന  കപഞക്കുവരവച്ച്  കചയ്തുകകേഞടുകഞനുള്ള  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം

ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതഞണച്ച്.   സബച്ച് രജബസ്ട്രഞര്  ഓഫസ്പീസുകേളബകലെ  കസവനങ്ങള്
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ഓണ്കകലെനഞകബ മഞറ്റുകേയുഞ്ചാം   ഇടപഞടച്ച് നടത്തുന്ന വദകബകേള്കച്ച് സന്വേന്തമഞയബ

ആധഞരഞ്ചാം  തയ്യഞറഞകബ  രജബസര്  കചയ്യഞനുള്ള  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  ഒരുക്കുകേയുഞ്ചാം

കചയബട്ടുണച്ച്.  ഒരു ലെക്ഷഞ്ചാം രൂപയബല് കൂടുതല് മുദ്രവബലെ  കകേഞടുകകണബവരുന്ന

ആധഞരങ്ങള്കച്ച്  ഇ-സഞമ്പബഞ്ചാംഗച്ച്  സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം  ഏര്കപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം

ഓണ്കകലെനഞയബ ഗഹഞന സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം നടപ്പെഞക്കുകേയുഞ്ചാം മുന ആധഞരങ്ങകളലഞഞ്ചാം

ഡബജബറകകലെസച്ച്  കചയ്യഞനുള്ള  നടപടബകേള്   ആരഞ്ചാംഭബക്കുകേയുഞ്ചാം  കചയബട്ടുണച്ച്.

കസഷദല്  മഞകരദജച്ച്  ആക്ടച്ച്  പ്രകേഞരമുള്ള  രജബകസ്ട്രഷനുകേള്  മുനകൂടബ

നടത്തുന്നതബനുഞ്ചാം  കസഞകകസറബ  രജബകസ്ട്രഷനുള്ള  അകപക്ഷകേള്

ഓണ്കകലെനഞയബ  സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുഞ്ചാം  സഞ്ചാംവബധഞനകമഞരുകബയബട്ടുണച്ച്.  ഇഉൗ

വര്ഷഞ്ചാം  കഫബ്രുവരബ  മഞസഞ്ചാംവകര  രജബകസ്ട്രഷന  വകുപ്പെബനച്ച്  4700  കകേഞടബ

രൂപയുകട  വരുമഞനമുണഞയബട്ടുണച്ച്.  ധനഞഭദര്തന  പഞസഞകബത്തരണകമന്നച്ച്

അഭദര്തബക്കുന.  

 പടബകേജഞതബ,  പടബകേവര്ഗ്ഗ,  പബന്നഞക  വബഭഞഗ  കക്ഷമവഞ്ചാം  കദവസന്വേവഞ്ചാം

പഞര്ലെകമന്റെറബകേഞരദവഞ്ചാം  വകുപ്പുമനബ  (  ശസ്പീ  .    കകേ  .    രഞധഞകൃഷ്ണന  ):   കദവസന്വേഞ്ചാം

റബക്രൂടച്ച് കമന്റെച്ച്  കബഞര്ഡബകന്റെ  പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം  കേഞരദക്ഷമമഞകഞനുഞ്ചാം  അഴബമതബയുഞ്ചാം

കകേടുകേഞരദസതയുഞ്ചാം  ഇലഞതഞകഞനുഞ്ചാം  കദവസന്വേഞ്ചാം  കബഞര്ഡബല്  ഇകന്റെണല്

ഓഡബറച്ച്  ശകബകപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം  നടപടബ  സന്വേസ്പീകേരബചബട്ടുണച്ച്.  കക്ഷത്രങ്ങളബകലെ
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വരുമഞനഞ്ചാം  അവയുകട  പുകരഞഗതബക്കുകവണബ  ഉപകയഞഗകപ്പെടുത്തഞനഞണച്ച്

ശമബക്കുന്നതച്ച്.  തരബശഞയബ  കേബടക്കുന്ന  കക്ഷത്രവകേ  സലെങ്ങള്

ഉപയുകമഞക്കുന്നതബനഞവശദമഞയ  ചര്ചകേള്  നടനവരബകേയഞണച്ച്.

കക്ഷത്രങ്ങളബകലെ വഴബപഞടബതര വരുമഞനങ്ങള് വര്ദബപ്പെബകഞനുഞ്ചാം കക്ഷത്രങ്ങളുകട

ഭഉൗതബകേഞന്തരസ്പീക്ഷത്തബല്  മഞറങ്ങളുണഞകഞനുമുള്ള  നടപടബയഞണച്ച്

സന്വേസ്പീകേരബക്കുന്നതച്ച്.  കദവസന്വേഞ്ചാം  കബഞര്ഡബകന്റെ  വരുമഞനഞ്ചാം  ഗവണ്കമന്റെച്ച്

ഉപകയഞഗകപ്പെടുത്തുനകവന്ന  ആകക്ഷപഞ്ചാം  വസ്തുതഞവബരുദമഞണച്ച്.   കദവസന്വേഞ്ചാം

കബഞര്ഡുകേകള  മഹത്തഞയ  പ്രസഞനമഞകബ  മഞറഞനുള്ള

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഞയഞണച്ച്  മുകന്നഞട്ടുകപഞകുന്നതച്ച്.  അടുത്ത  സഞമ്പത്തബകേ

വര്ഷകമങ്കബലഞ്ചാം  കദവസന്വേത്തബനുകവണബ  പ്രകതദകേ  കഹഡച്ച്

അനുവദബക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബ സന്വേസ്പീകേരബകണകമന്നച്ച് അഭദര്തബക്കുന.   

ഖണകനഞപകക്ഷപങ്ങള് നബരഞകേരബച്ചു.

ചരകച്ച്  കസവന  നബകുതബയുഞ്ചാം  കേഞര്ഷബകേഞദഞയ  നബകുതബയുഞ്ചാം  വബല്പ്പെന

നബകുതബയുഞ്ചാം എന്ന V-ാം നമ്പര് ധനഞഭദര്തനയുഞ്ചാം ഭൂനബകുതബ എന്ന VI-ാം നമ്പര്

ധനഞഭദര്തനയുഞ്ചാം  മുദ്രപ്പെത്രങ്ങളുഞ്ചാം  രജബകസ്ട്രഷനുഞ്ചാം  എന്ന  VII-ാം  നമ്പര്

ധനഞഭദര്തനയുഞ്ചാം  ജബലഞഭരണവഞ്ചാം  പലെവകേയുഞ്ചാം  എന്ന  XI-ാം  നമ്പര്

ധനഞഭദര്തനയുഞ്ചാം  ഭവന നബര്മ്മേഞണഞ്ചാം എന്ന  XXI-ാം നമ്പര് ധനഞഭദര്തനയുഞ്ചാം
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പ്രകൃതബകക്ഷഞഭഞ്ചാം  മൂലെമുള്ള  ദുരബതഞശന്വേഞസത്തബനച്ച്  എന്ന  XXVI-ാം  നമ്പര്

ധനഞഭദര്തനയുഞ്ചാം പലെവകേ സഞമ്പത്തബകേ സര്വ്വസ്പീസുകേള് എന്ന XXVIII-ാം നമ്പര്

ധനഞഭദര്തനയുഞ്ചാം  ശബ്ദകവഞട്ടുകേകളഞകട  സഭ  പഞസ്സഞക്കുകേയുഞ്ചാം  ഗ്രഞന്റെച്ച്

അനുവദബക്കുകേയുഞ്ചാം കചയ്തു.

സഭ കവകുകന്നരഞ്ചാം 4.26 -നച്ച് പബരബഞ. 
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