
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ

അഞഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

ബുള്ളറതിന―ഭഞഗഞ്ചാം I
(നതിയമസഭഞ നടപടതികേളുടട സഞ്ചാംകതിപ്ത വതിവരണഞ്ചാം)

2022   ജൂലലൈ   21,   വവഞഴഞ്ചാം

നമ്പര് 76

രഞവതിടലൈ 9.00 -നന് സസ്പീക്കറുടട അദവകതയതില് നതിയമസഭ സകമ്മേളതിച.

കചഞദവങ്ങള: 

മറുപടതി  പറയഞന  നതിശ്ചയതിചതിരുന്ന  കചഞദവങ്ങളതില്  മൂടന്നണ്ണവഞ്ചാം,  ഒന്നഞഞ്ചാം  നമ്പര്
അടതിയന്തര കചഞദവവഞ്ചാം സഭയതില് കചഞദതിക്കുകേയഞ്ചാം അവയന്  വഞങ്മൂലൈഞ്ചാം മറുപടതി  നല്കുകേയഞ്ചാം
ടചയ.

ചരകമഞപചഞരഞ്ചാം: 

മുൻ നതിയമസഭഞഞ്ചാംഗങ്ങളഞയ ടതി.  ശതിവദഞസകമകനഞന,  പതി.  രഞഘവന,  പ്രമുഖ ഗഞനതിയന
പതി.  കഗഞപതിനഞഥന  നഞയര്  എന്നതിവരുടട  നതിരവഞണഞ്ചാം  സഞ്ചാംബനതിചന്  സസ്പീക്കര്  റഫറനസന്
നടതതി. പകരതകരഞടുള്ള ആദരസൂചകേമഞയതി അഞ്ചാംഗങ്ങള അല്പകനരഞ്ചാം എഴുകന്നറ്റുനതിന്നന് മമൗനഞ്ചാം
ആചരതിച.

അടതിയന്തരപ്രകമയഞ്ചാം :

വതിളകേളുടട വതിലൈതകേര്ച,  വളതതിനന്  ഉയര്ന്ന വതിലൈ,  കേഞലൈഞവസഞ വവതതിയഞനഞ്ചാം മൂലൈമുള്ള
കരഞഗങ്ങള,  കൃഷതിനഞശഞ്ചാം,  വനവമൃഗശലൈവഞ്ചാം,  കേടബഞധവത  തുടങ്ങതിയ  കേഞരണങ്ങളഞല്
സഞ്ചാംസഞനടത  കേര്ഷകേര്  കനരതിടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങളമൂലൈഞ്ചാം  ഉളവഞയതിട്ടുള്ളതഞയതി  പറയടപ്പെടുന്ന
സതിതതിവതികശഷഞ്ചാം   സഭഞനടപടതികേൾ  നതിർതതിവചന്  ചർച  ടചയ്യണടമന്നന്  ആവശവടപ്പെടന്
ശസ്പീ.  ടതി.  സതിദതിഖഞ്ചാം മറന് അഞന് അഞ്ചാംഗങ്ങളുഞ്ചാം ഒരു അടതിയന്തരപ്രകമയതതിടന്റെ അവതരണഞനുമതതിയന്
കനഞടസ്പീസന്  നലതിയതിരുന.  കൃഷതി വകുപ്പുമനതിയടട  മറുപടതിയടട  ടവളതിചതതില്
അടതിയന്തരപ്രകമയതതിനന് സസ്പീക്കര് അവതരണഞനുമതതി നതികഷധതിച.

ശദ കണതിക്കല് :

1. കനമഞ്ചാം  ടറയതില്കവ  ടടര്മതിനല്  പദതതി  ഉകപകതിക്കുവഞനുള്ള  തസ്പീരുമഞനഞ്ചാം
പുനനഃപരതികശഞധതിക്കഞന കകേന്ദ്രസര്ക്കഞരതികനഞടന് ആവശവടപ്പെകടണ്ടതന് സഞ്ചാംബനതിചന്
ശസ്പീ. ഐ. ബതി. സതസ്പീഷന് മതവബനനഞ്ചാം, കേഞയതികേഞ്ചാം, വഖഫന്, ഹജന് തസ്പീര്തഞടനഞ്ചാം
വകുപ്പുമനതിയടട ശദ കണതിച.  മനതി അതന് സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു പ്രസഞവന ടചയ.
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2. ആശശഞസകേതിരണഞ്ചാം,  കസ്നേഹസര്ശഞ്ചാം,  വതി-ടകേയര്  തുടങ്ങതിയ  പദതതികേളുടട
ഗുണകഭഞകഞക്കളക്കന്  യഥഞസമയഞ്ചാം  സഞമ്പതതികേ സഹഞയഞ്ചാം  ലൈഭതിക്കഞതത തുമൂലൈഞ്ചാം
അവര് കനരതിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളതികലൈക്കന് ശസ്പീ.  സജസ്പീവന് കജഞസഫന് ഉന്നതവതിദവഞഭവഞസ-
സഞമൂഹവനസ്പീതതി വകുപ്പുമനതിയടട ശദ കണതിച.  മനതി അതന് സഞ്ചാംബനതിചന് ഒരു
പ്രസഞവന ടചയ.

ചടഞ്ചാം   304   പ്രകേഞരമുള്ള വതിഷയങ്ങള:

ചടഞ്ചാം 304 പ്രകേഞരഞ്ചാം തഞടഴ പറയന്ന വതിഷയങ്ങള അഞ്ചാംഗങ്ങള സഭയതില് ഉന്നയതിച.

ക്രമ

നമ്പര്

അഞ്ചാംഗതതിടന്റെ കപരന് വതിഷയഞ്ചാം വകുപ്പുമനതി

1 2 3 4

1 ശസ്പീ. വതി. ഡതി. സതസ്പീശന സശർണ്ണ കേള്ളക്കടതന് കകേസന് മുഖവമനതി

 (കമല് വതിഷയതതില് മുഖവമനതി നല്കേതിയ മറുപടതിയതില് പ്രതതികഷധതിചടകേഞണ്ടന് പ്രതതിപക 
അഞ്ചാംഗങ്ങള മുദഞവഞകേവഞ്ചാം വതിളതിക്കുകേയഞ്ചാം, സഭഞനടപടതികേള തടസ്സടപ്പെടുത്തുവഞന ശമതിക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.)

2 ശസ്പീ. ടകേ. ഡതി. പ്രകസനന കൃഷതി  ആവശവതതിനുള്ള
സബ്കേനഞലുകേളുഞ്ചാം  ഫസ്പീല്ഡന്
ചഞലുകേളുഞ്ചാം നവസ്പീകേരതിക്കുന്നതതിനന്
നടപടതി

തകദശ സശയഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം,
ഗഞമവതികേസനഞ്ചാം,
എലക്സൈസന്
വകുപ്പുമനതി

3 ശസ്പീ. ടകേ. ടജ. മഞകേ ന്സതി കേണ്ണമഞലൈതിയതില് പുതതിയ വതികല്ലേജന്
ഓഫസ്പീസന്

റവനന-
ഭവനനതിര്മ്മേഞണ
വകുപ്പുമനതി

4 ശസ്പീ.കേടകേഞ്ചാംപള്ളതി സുകരന്ദ്രന കേഴക്കൂടഞ്ചാം സതിവകറജന് പദതതി റവനന-
ഭവനനതിര്മ്മേഞണ
വകുപ്പുമനതി

5 ശസ്പീ. ആന്റെണതി കജഞണ കകേഞതമഞ്ചാംഗലൈതന്  പ്രകൃതതികകഞഭഞ്ചാം
മൂലൈമുള്ള നഞശനഷ്ടങ്ങള

റവനന-
ഭവനനതിര്മ്മേഞണ
വകുപ്പുമനതി

6 ശസ്പീ. മുഹമ്മേദന് മുഹസതിന മൂതതിക്കയഞ്ചാം  റഗുകലൈറര്  കേഞ്ചാം
ബതിഡ്ജന്

ജലൈവതിഭവ വകുപ്പുമനതി
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7 ശസ്പീ. സതി. എചന്. കുഞ്ഞമ ചതിതഞരതി റഗുകലൈറര് കേഞ്ചാം ബതിഡ്ജന് ജലൈവതിഭവ വകുപ്പുമനതി

8 ശസ്പീ. കതഞമസന് ടകേ. കതഞമസന് കുടനഞടതിടലൈ  ടവള്ളടപ്പെഞക്കഞ്ചാം
തടയന്നതതിനന് നടപടതി

ജലൈവതിഭവ വകുപ്പുമനതി

9 ശസ്പീ. എന. ടകേ. അക്ബര് എങ്ങണ്ടതിയൂര്,  കേടപ്പുറഞ്ചാം,  
പുന്നയൂര്ക്കുളഞ്ചാം  പ്രകദശങ്ങളതിടലൈ
കേടല്ഭതിതതി നതിര്മ്മേഞണഞ്ചാം

ജലൈവതിഭവ വകുപ്പുമനതി

10 ശസ്പീ. പതി. എസന്. സുപഞല് കതഞടഞ്ചാം  കമഖലൈയതിടലൈ  ശമ്പള
പരതിഷ്കരണഞ്ചാം

ടപഞതുവതിദവഞഭവഞസ-
ടതഞഴതില് വകുപ്പുമനതി

11 കഡഞ. എന. ജയരഞജന് ടപഞനകുന്നഞ്ചാം
ടകേ.എസന്.ആര്.ടതി.സതി.
ഡതികപ്പെഞയടട പ്രവര്തനഞ്ചാം

ഗതഞഗത വകുപ്പുമനതി

12 ശസ്പീ. ടകേ. പതി. കുഞ്ഞമ്മേദന്
കുടതി മഞസ്റ്റര്

ലസനല് മസ്കുലൈഞര്  അകടഞഫതി
കരഞഗ ചതികേതിത

ആകരഞഗവ-വനതിത-
ശതിശുവതികേസന
വകുപ്പുമനതി

13 ശസ്പീ. പതി. നന്ദകുമഞര് ടപഞന്നഞനതിയതിടലൈ
പുനര്കഗഹഞ്ചാം പദതതി

മതവബനനഞ്ചാം,
കേഞയതികേഞ്ചാം,
വഖഫന്,ഹജന്
തസ്പീര്തഞടനഞ്ചാം
വകുപ്പുമനതി

പ്രതതിപക  കേകതികേളതില്ടപ്പെട  അഞ്ചാംഗങ്ങള  ചടഞ്ചാം  304  പ്രകേഞരമുള്ള  വതിഷയങ്ങള
സഭയതില് ഉന്നയതിചതില്ലേ.

അതഞതു വതിഷയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച മറുപടതി ബനടപ്പെട മനതിമഞര് സഭയടട കമശപ്പുറതന് വച.

(പ്രതതിപക കേകതികേളതില്ടപ്പെട അഞ്ചാംഗങ്ങള ബഹളഞ്ചാം തുടര്ന.)

ചടഞ്ചാം   300   അനുസരതിചള്ള പ്രസഞവന :

സഞ്ചാംസഞനടത  സഞമ്പതതികേമഞയതി  ടഞെരുക്കുന്നതുഞ്ചാം  ടഫഡറലൈതിസഞ്ചാം  തകേര്ക്കുന്നതുമഞയ
കകേന്ദ്രസര്ക്കഞരതിടന്റെ നയങ്ങളടക്കതതിടരയഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞനതതിടന്റെ തഞല്പ്പെരവങ്ങള സഞ്ചാംരകതികക്കണ്ടതതിടന്റെ
ആവശവകേതയഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിചന് ധനകേഞരവവകുപ്പുമനതി ശസ്പീ. ടകേ. എന. ബഞലൈകഗഞപഞല് ചടഞ്ചാം
300 അനുസരതിചന് തഞടഴപറയന്ന പ്രസഞവന നടതതി.
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1. കേഴതിഞ്ഞ കുറചന് വർഷങ്ങളഞയതി,  ഇന്തവൻ ഭരണഘടന വതിഭഞവന ടചയ്യുന്ന ടഫഡറൽ

സഞമ്പതതികേ  സഞ്ചാംവതിധഞനടത  അടതിമറതിക്കഞൻ  കകേന്ദ്രസർക്കഞർ  നതിരന്തരമഞയ  ശമങ്ങൾ

നടതതിവരുന. ഇതന് പലൈ വഴതികേളതിലൂടടയഞണന് ടചയവരുന്നതന്. ഒന്നഞമതഞയതി, സഞ്ചാംസഞനങ്ങളുടട

തഞൽപ്പെരവങ്ങടള പ്രതതികൂലൈമഞയതി ബഞധതിക്കുന്ന തരതതിൽ ഭരണഘടനയതിടലൈ വവവസകേൾ

ടതറഞയതി  വവഞഖവഞനതിക്കുന.  രണ്ടഞമതഞയതി,  ധനകേഞരവ   കേമ്മേസ്പീഷൻ വഴതിയഞ്ചാം,  ഇതര മഞർഗങ്ങൾ

വഴതിയമുള്ള  ധനലകേമഞറതതിൽ  കുറവന്  വരുത്തുന.   കൂടഞടത  കകേന്ദ്ര  ഏജൻസതികേൾ,

പ്രകതവകേതിചന് ടറഗുകലൈററതി ഏജൻസതികേളഞയ കേഞ്ചാം പ് കടഞളർ ആൻഡന് ഓഡതിറർ ജനറൽ ഓഫന്

ഇന്തവ  (സതി&എജതി),  ആദഞയനതികുതതി  വകുപ്പെന്,  എനകഫഞഴന്ടമന്റെന്  ഡയറക്ടകററന്  തുടങ്ങതിയ

സർക്കഞരതിന്റെ  പ്രതവകകമഞ  പകരഞകകമഞ  ആയ  നതിയനണതതിലുള്ളവടയ,  കകേന്ദ്ര

സർക്കഞരതിടന്റെ തഞല്പ്പെരവങ്ങൾക്കന് അനുസൃതമഞയതി ഉപകയഞഗതിചടകേഞണ്ടന് സഞ്ചാംസഞനങ്ങടള

വതികധയടപ്പെടുതഞൻ ഉപകയഞഗതിക്കുന.

2. ഈ ശമങ്ങളതിൽ പലൈതുഞ്ചാം  ടപഞതുടവ സഞ്ചാംസഞനങ്ങളുടട തഞത്പരവങ്ങൾക്കന് എതതിരുഞ്ചാം
അവയതിൽ പലൈതുഞ്ചാം പ്രകതവകേതിചന്  കകേരള  സഞ്ചാംസഞനതതിടന്റെ പുകരഞഗതതിടയ അടതിമറതിക്കുന്നതതിനന്
കേഞരണമഞകുന്നതുമഞണന്.

3. ഈ സഭയതിൽ  ഞെഞൻ  പലൈ തവണ സൂചതിപ്പെതിചതിട്ടുള്ളതുകപഞടലൈ,  കകേന്ദ്ര സർക്കഞരതിടന്റെ
തുടർചയഞയ   അവഗണനയടട  ഫലൈമഞയതി  കകേരളതതിടന്റെ  വതികേസനടത  ദുർബ്ബലൈടപ്പെടുത്തുമഞറന്
അകങ്ങയറഞ്ചാം  സമ്മേർദഞ്ചാം  നതിറഞ്ഞ സഞമ്പതതികേ സതിതതിയഞണന്  കകേരളഞ്ചാം  ഇന്നന്  അഭതിമുഖസ്പീകേരതിക്കുന്നതന്.
ഏകേകദശഞ്ചാം  7000  കകേഞടതി രൂപയടട റവനന കേമ്മേതി ഗഞന്റെന് കുറവവരുതതിയതുഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞനതതിനന്
ലൈഭതികക്കണ്ട  12000  കകേഞടതികയഞളഞ്ചാം  രൂപയടട  ജതി.എസന്.ടതി  നഷ്ടപരതിഹഞരഞ്ചാം  തുടർന്നന്  നൽകേഞൻ
കകേന്ദ്ര സർക്കഞർ വതിസമ്മേതതിചതുഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞനതതിടന്റെ സഞമ്പതതികേ ആകരഞഗവടത സഞരമഞയതി
ബഞധതിചതിട്ടുണ്ടന്. 

4. ഇതതിനുപുറകമ, സഞ്ചാംസഞനതതിനന് ലൈഭതികക്കണ്ട വഞയഞ പരതിധതിയതിൽ കുറവന് വരുതതി
3.5  ശതമഞനമഞക്കതി.  ഇതു  കൂടഞടത  കേതിഫ്ബതി,  കകേരള  കസ്റ്ററന്  കസഞഷവൽ  ടസകേനരതിറതി
ടപൻഷൻ ലൈതിമതിറഡന്  (KSSPL)  എന്നസ്പീ സഞപനങ്ങളുടട പ്രവർതനതതിനഞയതി നൽകുന്ന
ഗവഞരന്റെതി  സർക്കഞരതിടന്റെ  കേടബഞധവതയഞയതി  നതിർവ്വചതിചതുമൂലൈഞ്ചാം  14,000  കകേഞടതി  രൂപ
സർക്കഞരതിടന്റെ കേടമഞയതി വതിലൈയതിരുതതിയതിരതിക്കുകേയഞണന്.  ഇതുമൂലൈഞ്ചാം ഈ വർഷഞ്ചാം  3,578  കകേഞടതി
രൂപയടട  കുറവന്  കേടടമടുപ്പെന്  പരതിധതിയതിൽ  വരുതതി.  ഇതരതതിൽ  2021-22-ടന
അകപകതിചന്  ഏകേകദശഞ്ചാം  23,000  കകേഞടതി  രൂപയടട  കുറവഞണന്  ഈ  സഞമ്പതതികേവർഷ
തതിൽ  മഞതഞ്ചാം  കകേന്ദ്ര നതിലൈപഞടന്  കേഞരണഞ്ചാം  വന്നതിരതിക്കുന്നതന്.  പഞവടപ്പെടവർക്കുള്ള  കകമ
പദതതികേൾ,  ഭവനഞ്ചാം,  വതിദവഞഭവഞസഞ്ചാം,  ആകരഞഗവഞ്ചാം  എന്നതിവ  ഉൾടപ്പെടടയള്ള  ടചലൈവകേൾ
കേടണ്ടത്തുന്നതതിനന് ഇതുമൂലൈഞ്ചാം ബുദതിമുടന്  ഉണ്ടഞകുഞ്ചാം.  സഞ്ചാംസഞനങ്ങൾ ടപഞതുടവയഞ്ചാം,  കകേരളഞ്ചാം
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വതികശഷതിചഞ്ചാം അഭതിമുഖസ്പീകേരതിക്കുന്ന യഞഥഞർതവങ്ങകളഞടുള്ള കകേന്ദ്രസർക്കഞരതിടന്റെ  നതിസ്സഞ്ചാംഗത
മൂലൈമുള്ള  ഈ  സഞമ്പതതികേ  സമ്മേർദഞ്ചാം,  കേഴതിഞ്ഞ  കുകറ  ദശകേങ്ങളഞയതി  സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം
കേഠതിനഞധശഞനഞ്ചാം  ടചയന് തന്  ടകേടതിപ്പെടുത  സഞമൂഹതികേ-സഞമ്പതതികേ  സുരകഞ  സഞ്ചാംവതിധഞനതതിടന്റെ
ഭദതക്കന് പ്രഹരകമൽപ്പെതിക്കുഞ്ചാം.  ഈ സഭ അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിച ബഡ്ജറതിൽ വതിഭഞവനഞ്ചാം ടചയതിട്ടുള്ള
വതിവതിധ  വതികേസന  പദതതികേൾക്കുഞ്ചാം  സഞമൂഹതികേ  സുരകഞ  ടപൻഷൻ,  ലലൈഫന്  മതിഷൻ,
വതിദവഞഭവഞസഞ്ചാം,  ആകരഞഗവഞ്ചാം  എന്നതിവയടക്കമുള്ള  സർക്കഞരതിടന്റെ  പ്രതതിജഞബദമഞയ
ടചലൈവകേൾ നതിർവഹതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  ഇതന് ഭസ്പീഷണതിയഞകുഞ്ചാം.

5. സഞ്ചാംസഞന  സർക്കഞരുകേടള  ഇങ്ങടന  സഞമ്പതതികേ  സമ്മേർദതതിലൈഞക്കുകമ്പഞൾ

തടന്ന, 2015-2019 കേഞലൈയളവതിൽ കകേഞർപകററ്റുകേളുടട കേടഞ്ചാം ഏതഞണ്ടന് 7.94 ലൈകഞ്ചാം കകേഞടതി

രൂപകയഞളഞ്ചാം കകേന്ദ്ര സർക്കഞർ എഴുതതി തള്ളുകേയണ്ടഞയതി. ഇതു കൂടഞടതയഞണന് കകേഞർപകററ്റുകേൾക്കന്

വർഷഞ്ചാം കതഞറുഞ്ചാം  നൽകുന്ന ഭസ്പീമമഞയ നതികുതതി  ഇളവകേൾ.  കകേഞവതിഡന്  മഹഞമഞരതി  കേഞരണഞ്ചാം

രഞജവതന് ഉടടലൈടുത കേടുത സഞമ്പതതികേ പ്രതതിസനതിയടട പശ്ചഞതലൈതതിൽ കപഞലുഞ്ചാം

സഞമ്പതതികേ  സഹഞയഞ്ചാം  വർദതിപ്പെതിക്കണഞ്ചാം  എന്ന  സഞ്ചാംസഞനതതിടന്റെ  അഭവർതനകേകളഞടന്

കകേന്ദ്ര സർക്കഞർ കേണ്ണടചതിരതിക്കുകേയഞണന്.

6. സഞ്ചാംസഞനതതിടന്റെ  സഞമ്പതതികേ  ബുദതിമുട്ടുകേൾ  തരണഞ്ചാം  ടചയ്യഞനുഞ്ചാം,  പ്രധഞന

വതികേസന-കകമ  പദതതികേൾ  നടപ്പെഞക്കഞനുഞ്ചാം  സർക്കഞർ  സശസ്പീകേരതിച  മഞർഗ്ഗങ്ങളതിൽ  ചതിലൈതഞണന്

കകേരള ഇനഫഞസ്ട്രക്ചർ  ഇൻടവസ്റ്റന്ടമന്റെന്  ഫണ്ടന്  കബഞർഡഞ്ചാം  (കേതിഫ്ബതി),  കകേരള കസഞഷവൽ

ടസകേനരതിറതി ടപൻഷൻ കേമ്പനതിയഞ്ചാം.  ഇവ സഞ്ചാംബനതിച നതിയമങ്ങൾ സഭ ഏകേകേണ്ഠമഞയതി

പഞസഞക്കതിയതന്  ഓർക്കുമകല്ലേഞ.  ഇതരഞ്ചാം  വതികേസന-കകമ  ശമങ്ങടളകപ്പെഞലുഞ്ചാം  മനനഃപൂർവഞ്ചാം

ദുർബ്ബലൈടപ്പെടുതഞൻ  കകേന്ദ്ര സർക്കഞർ ആസൂതതിത നസ്പീക്കങ്ങൾ നടത്തുന.

7. 2022  മഞർചന്  31-നന്  കകേന്ദ്ര  ധനമനഞലൈയഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനങ്ങളുടട  നതിയമപരമഞയ

വഞയഞ അധതികേഞരങ്ങൾ ടവടതിക്കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു ഉതരവന് പുറടപ്പെടുവതിക്കുകേയണ്ടഞയതി. കേതിഫ്ബതി,

കകേരള  കസഞഷവൽ  ടസകേനരതിറതി  ടപൻഷൻ  ലൈതിമതിറഡന്  (ടകേ.എസന്.  എസന്.പതി.  എൽ)

കപഞലുള്ള  ടസഷവൽ  പർപ്പെസന്  ടവഹതിക്കതിളുകേളുടട  (എസന്.പതി.വതി)  കേടടമടുക്കൽ  കൂടതി

സഞ്ചാംസഞനതതിടന്റെ  അറ  വഞയഞ  പരതിധതിയതിൽ  ഉൾടപ്പെടുത്തുഞ്ചാം  എന്നഞണന്  ഇതതിൽ

നതിഷ്കർഷതിചതിട്ടുള്ളതന്.  ഈ  ലൈകവകതഞടടയഞണന്,  ഭരണഘടനയടട  ആർടതിക്കതിൾ  293  (3)-ടന്റെ

ഇദഞ്ചാംപ്രഥമവഞ്ചാം എന്നഞൽ നതിയമവതിരുദവമഞയ വവഞഖവഞനഞ്ചാം കകേന്ദ്ര സർക്കഞർ സശസ്പീകേരതിചതന്.

എന്നഞൽ  ഇങ്ങടന  ടചയ്യുകമ്പഞഴുഞ്ചാം  തങ്ങളുടട  വതികേസന  പദതതികേൾ  നടപ്പെഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം

തതിരതിചടവതിനന് ധനസഹഞയഞ്ചാം നല്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കകേന്ദ്ര സർക്കഞരതിടന്റെ സമഞന ഏജൻസതികേടളയഞ്ചാം

ടപഞതുകമഖലൈഞ സഞപനങ്ങടളയഞ്ചാം കബഞധപൂർവഞ്ചാം ഒഴതിവഞക്കതിയതിട്ടുമുണ്ടന്.
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8. ഈ നതിലൈപഞടതിടന്റെ അടതിസഞനതതിൽ,  റതിസർവന് ബഞങന് പുതതിയ ഒരു സർക്കുലൈർ
പുറടപ്പെടുവതിക്കഞൻ നതിർബനതിതമഞയതി (DOR.CRE.REC.No.47/13.03.00/2022-23 dated
ജൂൺ  14,  2022).  വതികേസന  പദതതികേൾക്കഞയതി  സഞ്ചാംസഞന  സർക്കഞർ  ഏജൻസതികേൾ
ധനസഹഞയഞ്ചാം  നൽകുന്ന  എല്ലേഞ  ബഞങ്കുകേടളയഞ്ചാം  ഈ  സർക്കുലൈർ  പരതിമതിതടപ്പെടുതതി.
അങ്ങടന,  വയബതിലൈതിറതി  ഗവഞപ്പെന്  ഫണ്ടതിഞ്ചാംഗന്  വഴതി  പദതതികേൾ ഏടറടുക്കഞനുള്ള സഞ്ചാംസഞന
സർക്കഞരുകേളുടട  ഭരണഘടനഞദതമഞയ അധതികേഞരഞ്ചാം  എടുത്തുമഞറടപ്പെട്ടു.   ലലൈഫന്  മതിഷൻ
വഴതി വതിജയകേരമഞയതി നടനടകേഞണ്ടതിരതിക്കുന്ന ഭവന പദതതിക്കഞയതി വഞയ സമഞഹരതിക്കുന്നതു
കപഞലുഞ്ചാം  തടസടപ്പെടുത്തുന്ന രസ്പീതതിയഞണന്  കേണ്ടുവരുന്നതന്.  ഭരണഘടന  വതിഭഞവന ടചയ്യുന്ന
സഞമ്പതതികേ  അധതികേഞരങ്ങടള   അടതിമറതിക്കഞനുള്ള  കകേന്ദ്ര  സർക്കഞരതിടന്റെ   ശമങ്ങൾ
ഒറരഞതതിടകേഞണ്ടന്  ഉയർനവന്നതടല്ലേന്നന്  ഞെഞൻ  ഈ സഭടയ അറതിയതിചടകേഞള്ളുന.

സഞ്ചാംസഞനതതിടന്റെ ടപഞതു അക്കമൗണ്ടതിൽ ഭരണഘടനഞ വതിരുദമഞയ നതിയനണങ്ങൾ

9. 2017  ഓഗസ്റ്റന്  28-നന്  ധനമനഞലൈയഞ്ചാം  ഭരണഘടന  അനുശഞസതിക്കുന്ന  എഴുപതന്
വർഷഞ്ചാം  പഞരമ്പരവമുള്ള  ടഫഡറൽ  ധനഘടനടയയഞ്ചാം  അതുവടര  നതിലൈനതിന്നതിരുന്ന
കേസ്പീഴ്വഴക്കങ്ങടളയഞ്ചാം  കേഞറതിൽ  പറതതിടക്കഞണ്ടന്  ഒരു  ഉതരവന്  പുറടപ്പെടുവതിക്കുകേയണ്ടഞയതി.
അതതിലൂടട സഞ്ചാംസഞനതതിടന്റെ  ടമഞതഞ്ചാം കേടടമടുപ്പെന് പരതിധതി കേണക്കഞക്കുന്നതതിനന്  പബതികേന്
അക്കമൗണ്ടതിൽ (ടപഞതു കേണക്കന്) ബഞക്കതിയള്ള തുകേ കൂടതി ഉൾടപ്പെടുതഞൻ തസ്പീരുമഞനതിച. ഒരു
സഞ്ചാംസഞനതതിടന്റെ പബതികേന് അക്കമൗണ്ടന് എന്നതന് ഇന്തവൻ ഭരണഘടനയടട ആർടതിക്കതിൾ
266 പ്രകേഞരമുള്ള സൃഷ്ടതിയഞണന്. ഭരണഘടനയടട ആർടതിക്കതിൾ 283 സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭ
പഞസ്സഞക്കുന്ന  നതിയമപ്രകേഞരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനങ്ങൾക്കന്  അതതിടന്റെ  ടപഞതു  അക്കമൗണ്ടന്
നതിയനതിക്കുന്നതതിനുള്ള അധതികേഞരങ്ങൾ നൽകുന. സഞ്ചാംസഞനതതിടന്റെ പബതികേന് അക്കമൗണ്ടന്
അതതിടന്റെ ആഭവന്തര സഞമ്പതതികേ ഇടപഞടുകേടളയഞണന് പ്രതതിഫലൈതിപ്പെതിക്കുന്നതന്.  ഭരണഘടനഞ
പരമഞയതി സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം ഇക്കഞരവതതിൽ ഒരു ബഞങറുടട പങഞണന് നതിർവഹതിക്കുന്നതന്. 

10.  സഞ്ചാംസഞന പുനനഃസഞ്ചാംഘടനഞ വവവസകേൾ പ്രകേഞരഞ്ചാം, സഞ്ചാംസഞനതതിടന്റെ പബതികേന്
അക്കമൗണ്ടതിനന്  കേസ്പീഴതിലുള്ള  കകേരളതതിടന്റെ  ടഷറതി  കസവതിഞ്ചാംഗ്സന്  ബഞങതിടന്റെ  പ്രവർതനഞ്ചാം
അനുവദനസ്പീയമഞണന് എനള്ളതന് ഞെഞൻ ഈ സഭയടട ശദയതിൽടപടുത്തുന.  കേഴതിഞ്ഞ 75
വർഷമഞയതി,  കകേരളതതിൽ  മഞറതിമഞറതി  വന്ന  സർക്കഞരുകേൾ  സഞ്ചാംസഞനതതിടന്റെ  പബതികേന്
അക്കമൗണ്ടതിനുള്ളതിൽ  നതിനടകേഞണ്ടന്  സുസതിരമഞയതി  ടഷറതി  കസവതിഞ്ചാംഗ്സന്  ബഞങന് 
പ്രവർതനങ്ങൾ നടതതിവരുന. പബതികേന് അക്കമൗണ്ടതിടന്റെ പ്രവർതനങ്ങൾ പരതിമതിതടപ്പെടുത്തുന്ന
കകേന്ദ്ര സർക്കഞരതിടന്റെ ഇകപ്പെഞഴടത നടപടതികേൾ  ഭരണഘടനഞ വവവസകേളുടട ലൈഞ്ചാംഘനവഞ്ചാം
ഇന്തവൻ യൂണതിയനതിൽ അഞ്ചാംഗതശടമടുത കേഞലൈഞ്ചാം മുതൽ സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം അനുഭവതിചവന്നതിരുന്ന
പ്രകതവകേഞവകേഞശങ്ങൾ ഹനതിക്കുന്നതുമഞണന്.
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ഇന്തവൻ ഭരണഘടനയടട ആർടതിക്കതിൾ   293(3), 293 (4)   എന്നതിവയടട നതിയമസഞധുത
ഇല്ലേഞത വവഞഖവഞനങ്ങൾ

11.  എക്സൈന്ടപൻഡതിചർ  വകുപ്പെതിടന്റെ  31-3-2022-ടലൈ  40(2)  PF-S/2022-23  നമ്പർ
കേതതിൽ,  2022  സഞമ്പതതികേ വർഷടത അറ വഞയഞ  പരതിധതിടയക്കുറതിചള്ള പുതുക്കതിയ
നതിർകദശങ്ങൾ അടങ്ങതിയതിരതിക്കുന.  ഇനതി  മുതൽ ഇന്തവൻ ഭരണഘടനയടട  ആർടതിക്കതിൾ
293(3) പ്രകേഞരഞ്ചാം വഞയ എടുക്കുന്നതതിനുള്ള അനുമതതി നൽകുകമ്പഞൾ, സഞ്ചാംസഞന ബഡ്ജറതിൽ
നതികന്നഞ സഞ്ചാംസഞന വരുമഞനങ്ങളഞയ നതികുതതികേൾ,  ടസസ്സുകേൾ എന്നതിവയതിൽ നതികന്നഞ മുതകലൈഞ
പലൈതിശകയഞ  ഒടുക്കണഞ്ചാം  എന്ന  നതിലൈയതിൽ  സഞ്ചാംസഞന  ടപഞതുകമഖലൈഞ  കേമ്പനതികേൾ/
കകേഞർപ്പെകറഷനുകേൾ,  എസന്.പതി.വതി.-കേൾ,  സമഞനമഞയ  മറ്റു  സഞപനങ്ങൾ എന്നതിവ എടുക്കുന്ന
ഏതു  കേടവഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനതതിടന്റെ  കേടമഞയതി  കേണക്കഞകക്കണ്ടതുണ്ടന്  എന്നന്  വവവസ
ടചയതിരതിക്കുന. 

12.  കകേന്ദ്രസർക്കഞരതിടന്റെ ഈ പുതുക്കതിയ നതിർകദശങ്ങൾ ഇന്തവൻ ഭരണഘടനയടട
ആർടതിക്കതിൾ 293(3), 293(4)ടന്റെ ഉകദശവലൈകവങ്ങളുടട കേടുത ലൈഞ്ചാംഘനമഞണന്. ഭരണഘടനയടട
ആർടതിക്കതിൾ  293(3),  വഞയന് പഞ സമഞഹരണതതിനുള്ള സഞ്ചാംസഞനങ്ങളുടട അധതികേഞരടത
വവവസഞപതിതമഞയതി കേടതിഞ്ഞഞണതിടുന എന്നതതിൽ സഞ്ചാംശയമതില്ലേ.  ഈ വവവസ പ്രകേഞരഞ്ചാം,
കകേന്ദ്ര സർക്കഞർ സഞ്ചാംസഞനതതിനന് നൽകേതിയ വഞയയടട ഏടതങതിലുഞ്ചാം ഭഞഗഞ്ചാം തതിരതിചടക്കഞൻ
ബഞക്കതി നതിൽക്കുനടണ്ടങതിൽ, അടല്ലേങതിൽ കകേന്ദ്ര സർക്കഞരതിടന്റെ ഗവഞരന്റെതി നൽകേതിയതിട്ടുടണ്ടങതിൽ,
കകേന്ദ്ര സർക്കഞരതിടന്റെ അനുമതതിയതില്ലേഞടത യഞടതഞരു വഞയയഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന സർക്കഞരുകേൾ
സമഞഹരതിക്കഞൻ പഞടുള്ളതല്ലേ.  ഈ വവവസ സഞ്ചാംസഞന സർക്കഞരുകേളുടട കേടടമടുക്കലൈതിനന്
മഞതകമ ബഞധകേമഞകൂ.   സഞ്ചാംസഞന സർക്കഞരതിടന്റെ ഏജൻസതികേൾക്കുഞ്ചാം സഞപനങ്ങൾക്കുഞ്ചാം
ഇവ  ബഞധകേമല്ലേ.  സ്റ്റഞറനടറതി  കബഞഡതികേളുഞ്ചാം  കേമ്പനതികേളുഞ്ചാം  കപഞടലൈയള്ള  സഞ്ചാംസഞന
സർക്കഞരതിടന്റെ മറന് സഞപന സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങളുടട  ബഞധവതകേൾ,  ഭരണഘടനയടട പ്രസ്തുത
അധവഞയതതിൽ വതിഭഞവനഞ്ചാം ടചയ്യുന്ന സഞ്ചാംസഞന കേടതതിടന്റെ നതിർവചനതതിൽ വരുന്നതില്ലേ.
ഭരണഘടനയടട  ആർടതിക്കതിൾ  12-ടലൈ  ‘കസ്റ്ററന് ’ എന്നതതിടന്റെ നതിർവചനഞ്ചാം  ഭരണഘടനയടട
മൂന്നഞഞ്ചാം ഭഞഗതതിടലൈ വവവസകേൾക്കന് മഞതകമ ബഞധകേമഞകൂ. ഭരണഘടനയടട ആർടതിക്കതിൾ
293-ൽ  നതിർവചതിചതിരതിക്കുന്ന  ‘കസ്റ്ററന്  ’എന്നതന്  ഭരണഘടനയടട  ടഷഡനൾ  1-മഞയതി
കചർതന് വഞയതികക്കണ്ട ഭരണഘടനയടട ആർടതിക്കതിൾ  1(2)  പ്രകേഞരഞ്ചാം നതിർവചതിചതിരതിക്കുന്ന
‘കസ്റ്ററന് 'എന്നന് വവഞഖവഞനതികക്കണ്ടതുണ്ടന്.

13.  ടഫഡറലൈതിസഞ്ചാം ഭരണഘടനയടട അടതിസഞന സശഭഞവമഞടണനഞ്ചാം ഒരു നതിയമവഞ്ചാം
ഈ  ടഫഡറൽ  സശഭഞവടത  ഹനതിക്കുന്നതഞവരുടതനഞ്ചാം  എസന്.ആർ.ടബഞലമ്മേ  Vs
യൂണതിയൻ  ഓഫന്  ഇന്തവ (1994)-ടലൈ  വതിധതിയതിൽ  ബഹുമഞനടപ്പെട  സുപ്രസ്പീഞ്ചാം  കകേഞടതതി
അസന്നതിഗ്ധമഞയതി  പ്രസഞവതിചതിട്ടുണ്ടന്.  ഭരണഘടനയടട  ടഫഡറൽ  സശഭഞവടത  മറതികേടക്കുന്ന
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തരതതിൽ  ആർടതിക്കതിൾ  293-ടന്റെ  ഏതന്  വവഞഖവഞനവഞ്ചാം  അനുവദനസ്പീയമടല്ലേനഞ്ചാം  അതന്
ഭരണഘടനയടട  തസ്പീവ്രമഞയ  ലൈഞ്ചാംഘനമഞയതിരതിക്കുടമനഞ്ചാം  ബഹു.സുപ്രസ്പീഞ്ചാം  കകേഞടതതിയടട
വവഞഖവഞനതതിൽ  നതിന്നന്  വവകമഞകുഞ്ചാം.  ധനമനഞലൈയതതികന്റെതഞയഞലുഞ്ചാം,  റതിസർവന്
ബഞങതികന്റെതഞയഞലുഞ്ചാം,  കേഞ്ചാംപ് കടഞളർ ആൻഡന് ഓഡതിറർ ജനറലൈതികന്റെതന് ആയഞലുഞ്ചാം,  അവയടട
ഭരണഘടനഞ വതിരുദമഞയ  എല്ലേഞ നതിർകദശങ്ങളുഞ്ചാം,  കകേന്ദ്ര സർക്കഞരതിടനയഞ്ചാം   അതതിടന്റെ
ഏജൻസതികേടളയഞ്ചാം സൂക്ഷ്മമഞയതി ഒഴതിവഞക്കുകേയഞ്ചാം അവയടട  തഞൽപ്പെരവങ്ങൾ  പൂർണ്ണമഞയഞ്ചാം
സഞ്ചാംരകതിക്കുകേയഞ്ചാം  ടചയ്യുന  എന്നന്  കേഞണഞവന്നതഞണന്.  ഉദഞഹരണതതിനന്,  കകേന്ദ്ര
സർക്കഞരതിടന്റെ  വതികേസന  ലൈകവങ്ങൾ  നതിറകവറ്റുന്നതതിനഞയതി  കകേന്ദ്ര  ടപഞതുകമഖലൈഞ
കകേഞർപ്പെകറഷനുകേൾക്കുഞ്ചാം നതിയമഞനുസൃത സഞപനങ്ങൾക്കുഞ്ചാം ഇഷ്ടഞനുസരണഞ്ചാം കേടടമടുക്കഞഞ്ചാം.
ഇതന് വതികവചനമഞണന്.

റതിസർവന് ബഞങന് ഓഫന് ഇന്തവയടട നടപടതികേൾ

14. മുകേളതിൽ  സൂചതിപ്പെതിച  ജൂൺ  14,  2022-നന്  റതിസർവന്  ബഞങന്  ഓഫന്  ഇന്തവ
പുറടപ്പെടുവതിച  DOR.CRE.REC.No.47/13.03.00/2022-23  സർക്കുലൈർ അതരഞ്ചാം കേടുത
വതികവചനടത  വവകമഞയതി  പ്രതതിഫലൈതിപ്പെതിക്കുന.  ആർ.ബതി.ഐ.  സർക്കുലൈർ  പ്രകേഞരഞ്ചാം,
കപ്രഞടജക്ടതിൽ നതിനള്ള പണഞ്ചാം ടകേഞണ്ടന് മുഴുവൻ തതിരതിചടവഞ്ചാം ഉറപ്പെഞക്കഞവന്ന പദതതികേൾക്കന്
മഞതകമ  ബഞങ്കുകേൾക്കന്  ധനസഹഞയഞ്ചാം  നൽകേഞൻ  കേഴതിയൂ.   ഈ  വഞദഞ്ചാം  ഉപകയഞഗതിചഞൽ
സഞ്ചാംസഞന  ബഡ്ജറതിൽ  നതിനള്ള  വയബതിലൈതിറതി  ഗവഞപ്പെന്  ഫണ്ടതിഞ്ചാംഗതിടന്റെ  (വതിജതിഎഫന്)
പതിന്തുണയള്ളതതിനഞൽ  വതിഴതിഞ്ഞഞ്ചാം  തുറമുഖ  പദതതി  കപഞടലൈയള്ള  ഒരു  പദതതി  കകേരള
സർക്കഞരതിനന് ഏടറടുക്കഞനഞവതില്ലേ.

15. തതിരതിചടവന്  ഉറപ്പുനൽകേഞത  വഞയകേൾക്കന്  ബഞങ്കുകേൾ  ധനസഹഞയഞ്ചാം
നൽകുന്നതിടല്ലേന്നന്  ഉറപ്പുവരുകതണ്ടതന്  ആർ.  ബതി.  ഐ.-യടട ചുമതലൈയഞണന്.    എന്നഞൽ
റതിസർവന്  ബഞങന്  നതിയമപരമഞയ  അതതിടന്റെ  അധതികേഞര  സസ്പീമകേൾ  മറതികേടനടകേഞണ്ടന്
സഞ്ചാംസഞനങ്ങൾ തങ്ങളുടട ഏജൻസതികേൾ,  കകേഞർപ്പെകറഷനുകേൾ,  നതിയമഞനുസൃത സഞപനങ്ങൾ,
യൂടതിലൈതിറതികേൾ എന്നതിവ മുകഖന വതികേസന സഞ്ചാംരഞ്ചാംഭങ്ങൾക്കന്  ധനസഹഞയഞ്ചാം നൽകുന്നതതിൽ
ബഞങ്കുകേടള  നതിയമവതിരുദമഞയതി  നതിയനതിക്കഞനുള്ള  കകേന്ദ്ര  സർക്കഞരതിടന്റെ  നതിർകദശമഞണന്
പതിന്തുടരുന്നതന്.   ബഞങ്കുകേളുടട  കമലുള്ള  ആർ.  ബതി.  ഐ.-യടട  ഈ  നതിയനണങ്ങൾ
സഞ്ചാംസഞന  സർക്കഞരുകേളുടട  പദതതികേൾക്കന്  കവണ്ടതി  മഞതമുള്ളതഞണന്.  കകേന്ദ്രസർക്കഞർ,
അതതിടന്റെ  ടപഞതുകമഖലൈഞ  ഏജൻസതികേളുഞ്ചാം  കകേഞർപ്പെകറഷനുകേളുഞ്ചാം  മുകഖന  ഏടറടുക്കുന്ന
പദതതികേൾക്കന്, ഈ നതിയനണങ്ങൾ ബഞധകേമഞക്കുന്നതില്ലേ എന്നതഞണന് വതികരഞധഞഭഞസഞ്ചാം.

16.ഭരണഘടന  വതിഭഞവനഞ്ചാം  ടചയ്യുന്ന  ടഫഡറൽ  സഞ്ചാംവതിധഞനടത  കനരതിടന്
അടതിമറതിക്കഞനുള്ള  ശമങ്ങളഞണതിവടയങതിൽ,  രഞഷസ്പീയ  ലൈകവങ്ങൾ  നതിറകവറ്റുന്നതതിനഞയതി
കകേന്ദ്ര സർക്കഞർ  അതതിടന്റെ നതിയനണതതിലുള്ള ഏജൻസതികേടള  ദുരുപകയഞഗഞ്ചാം  ടചയ്യുന്ന
സഞ്ചാംഭവപരമ്പരകേളുടട ഒരു കരഖഞ ചതിതമഞണന് ഇനതി ഞെഞൻ പരഞമർശതിക്കുന്നതന്.
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(1) സതി  &  എജതിയടട സഞ്ചാംസഞന ധനകേഞരവ റതികപ്പെഞർട്ടുകേൾ

i. 2019-2020 കേഞലൈയളവതിൽ, സതി&എജതിയടട കേസ്പീഴതിലുള്ള അക്കമൗണ്ടന്റെന് ജനറലൈതിടന്റെ
ഓഫസ്പീസന്,  അതതിടന്റെ  ഓഡതിറതിടന  KIIFB  എതതിർക്കുന എന്ന ടതറഞയ ചതിലൈ  വഞദങ്ങൾ
ഉന്നയതിച.  1971-ടലൈ  കേൺകടഞളർ  ആൻഡന്  ഓഡതിറർ  ജനറലൈതിടന്റെ  (ഡനടസ്പീസന്,  പകവഴന് സന്
ആൻഡന്  കേൺഡതിഷൻസന്  ഓഫന്  സർവസ്പീസന്)  ആകേന് ടന്  പ്രകേഞരഞ്ചാം,  സഞ്ചാംസഞന  ബഡ്ജറതിൽ
നതിന്നന്  ഗഞന്റെന്  ലൈഭതിക്കുന്ന  ഏടതഞരു  സഞപനടതയഞ്ചാം  ഓഡതിറന്  ടചയ്യഞൻ  സതി&എജതിക്കന്
സമ്പൂർണ്ണവഞ്ചാം അനതിയനതിതവമഞയ അവകേഞശമുടണ്ടന്നന് സഞ്ചാംസഞന സർക്കഞർ തുടക്കഞ്ചാം മുതൽ
തടന്ന  വവകമഞയ  നതിലൈപഞടന്  സശസ്പീകേരതിചതിരുന.  സതി&എജതി  നടത്തുന്ന   കേതിഫ്ബതിയടട
ഓഡതിറതിടന സഞ്ചാംസഞന സർക്കഞർ സശഞഗതഞ്ചാം ടചയതിരുന. മുകേളതിൽ പറഞ്ഞ നതിയമതതിടലൈ
കകഞസന് 14 പ്രകേഞരഞ്ചാം കേതിഫ്ബതിയടട ഓഡതിറന് സതി&എജതി ആരഞ്ചാംഭതിച. ഓഡതിറന് സുഗമമഞക്കുന്നതതിനന്
കേതിഫ്ബതി എല്ലേഞ പതിന്തുണയഞ്ചാം സമൗകേരവങ്ങളുഞ്ചാം നൽകേതി.  നതിർഭഞഗവവശഞൽ, സതി&എജതി-യടട
ഓഡതിറന് സുഗമമഞയതി പുകരഞഗമതിക്കുകമ്പഞൾ കപഞലുഞ്ചാം, അതതിടന്റെ അക്കമൗണ്ടുകേളുഞ്ചാം സഞമ്പതതികേ
ഇടപഞടുകേളുഞ്ചാം ഓഡതിറന് ടചയ്യഞൻ സതി&എജതി-ടയ കേതിഫ്ബതി അനുവദതിക്കുന്നതില്ലേ എന്ന ധഞരണ
മഞധവമങ്ങളതിൽ പ്രചരതിപ്പെതിച.

ii. സതി&എജതി  ഓഡതിറതിടന  കേതിഫ്ബതി  എതതിർക്കുന  എന്ന  ടതറഞയ  വതിവരഞ്ചാം
മഞധവമങ്ങളതിൽ  പ്രചരതിചകപ്പെഞകഴക്കുഞ്ചാം  2020  മഞർചതിൽ അവസഞനതിക്കുന്ന വർഷകതക്കുള്ള
കസ്റ്ററന്  ഫതിനഞൻസന്  സഞ്ചാംബനതിച  ഓഡതിറന്  സതി&എജതി  പൂർതതിയഞക്കതിയതിരുന.  ഈ
റതികപ്പെഞർടതിൽ  അടങ്ങതിയതിരുന്ന  പലൈ  പരഞമർശങ്ങളുഞ്ചാം  യകതിസഹമഞയതിരുന്നതില്ലേ.  അവ
സഞ്ചാംസഞന സർക്കഞരതിടന്റെ പ്രതതിചഞയടയയഞ്ചാം  കേതിഫ്ബതി,  ടപൻഷൻ കേമ്പനതി എന്നതിവയടട
പ്രവർതനങ്ങടളയഞ്ചാം പ്രതതികൂലൈമഞയതി ബഞധതിക്കുന്നവ ആയതിരുന.  ഇതരഞ്ചാം പരഞമർശങ്ങൾ,
കേതിഫ്ബതിയന്  വതിപണതിയതിൽ  നതിന്നന്  ഫണ്ടന്  സമഞഹരതിക്കഞനുള്ള  കേഴതിവതിടനയഞ്ചാം  ഗണവമഞയ
ബഞൻഡതിഞ്ചാംഗതിടനയഞ്ചാം തകേർക്കഞൻ ലൈകവമതിട്ടുള്ളവയഞയതിരുന എന കവണഞ്ചാം കേരുതഞൻ.

iii. കകേരളതതിടന്റെ സഞ്ചാംസഞന ധനകേഞരവടതക്കുറതിചള്ള സതി&എജതിയടട റതികപ്പെഞർടന്
ഈ  നതിയമസഭയടട  മുമ്പഞടകേ  ടവച.  നതിയമപരമഞയഞ്ചാം  ഭരണഘടനഞപരമഞയഞ്ചാം
നതിലൈനതിലഞതതുഞ്ചാം  സഞകങതതികേമഞയതി  ടതറഞയതുമഞയ  പരഞമർശങ്ങൾ  സശസ്പീകേരതികക്കണ്ടതതിടല്ലേന്നന്
സഭ  തസ്പീരുമഞനതിക്കുകേയഞ്ചാം  അതരഞ്ചാം  മഞറങ്ങകളഞടട  സതി&എജതി-യടട  റതികപ്പെഞർട്ടുകേൾ
അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

iv. എന്നതിരുന്നഞലുഞ്ചാം, ഈ സഭയടട പ്രകമയടത മഞനതിക്കഞടത, സഞ്ചാംസഞന ധനകേഞരവ
റതികപ്പെഞർടതിടലൈ  സതി&എജതി-യടട  ടതറഞയതുഞ്ചാം  അടതിസഞനരഹതിതവമഞയ  അഭതിപ്രഞയങ്ങൾ,
കേതിഫ്ബതി,  കകേരള  കസഞഷവൽ  ടസകേനരതിറതി  ടപൻഷൻ  ലൈതിമതിറഡന്  കപഞലുള്ള  സഞ്ചാംസഞന
സർക്കഞർ ഏജൻസതികേളുടട വഞയകേൾ അനുവദതിക്കഞതതിരതിക്കഞനുള്ള കേഞരണമഞയതി   കകേന്ദ്ര
ധനമനഞലൈയഞ്ചാം ഉപകയഞഗതിച. ഈ സഭ നതിരസതിച സതി&എജതിയടട ടതറഞയ റതികപ്പെഞർടഞണന്

KNPP.972/2022(i).
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കകേന്ദ്ര  ധനകേഞരവ  മനഞലൈയതതിടന്റെ  ഇകപ്പെഞഴുള്ള  നതിർകദശങ്ങൾക്കന്  തുടക്കഞ്ചാം  കുറതിചതന്.
കേതിഫ്ബതിയതിൽ  തുടങ്ങതി  ഇകപ്പെഞൾ  60  ലൈകകതഞളഞ്ചാം  പഞവടപ്പെടവരുടട  കകമടപൻഷൻ
വതിതരണഞ്ചാം  ടചയ്യുന്ന  ടകേ.എസന്.എസന്.പതി.എൽ-ടന്റെ  പ്രവർതനടതയഞ്ചാം  തടസ്സടപ്പെടുത്തുകേ
യഞണന്.   ഭഞവതിയതിൽ ലലൈഫന് പദതതിയൾടപ്പെടടയള്ള കകമ പ്രവർതനങ്ങടള ഈ നയഞ്ചാം
തടസ്സടപ്പെടുത്തുടമന്ന ആശങ അസഞനതല്ലേ.

(2)  എൻകഫഞഴന്ടമന്റെന്  ഡയറക്ടകററതിടന്റെ അകനശഷണങ്ങൾ

i. 2019  മഞർചതിൽ  പുറതതിറക്കതിയ  മസഞലൈ  കബഞണ്ടതിലൂടട  വതികദശ  വഞണതിജവ
വഞയകേളഞയതി  2150  കകേഞടതി രൂപ വതിജയകേരമഞയതി കേതിഫ്ബതി സമഞഹരതിചതിരുന. 1999-ടലൈ
കഫഞറതിൻ എകേന് സന് കചഞന് മഞകനജന് ടമന്റെന് ആകേന് ടന് നതിഷ്കർഷതിച എല്ലേഞ അനുമതതികേളുഞ്ചാം കനടതിയ
കശഷമഞണന്  അന്നന്  പ്രസ്തുത മസഞലൈ കബഞണ്ടുകേൾ വഴതി  കേതിഫ്ബതി  പണഞ്ചാം സമഞഹരതിചതന്.
മസഞലൈ കബഞണ്ടന് വഴതി ഫണ്ടന് സശരൂപതിക്കുന്ന ആദവ സഞ്ചാംസഞന സർക്കഞർ ഏജൻസതിയഞയതി
കേതിഫ്ബതി  ചരതിതതതിൽ  ഇടഞ്ചാം  കനടതി.  ഇതന്  അന്തഞരഞഷന് ട  തലൈതതിൽ  കേതിഫ്ബതിയന്
വളടരയധതികേഞ്ചാം മതതിപ്പെന് കനടതിതരുകേയഞ്ചാം തന്മൂലൈഞ്ചാം അന്തഞരഞഷന് ട ആഭവന്തര നതികകപകേർക്കതിടയതിൽ
കേതിഫ്ബതിയടട സഞനഞ്ചാം ഉയരുവഞൻ സഹഞയതിക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.  ഈ കബഞണ്ടുകേൾ ലൈണ്ടൻ
കസ്റ്റഞക്കന്  എക്സൈന്കചഞതിലുഞ്ചാം  സതിഞ്ചാംഗപ്പൂർ കസ്റ്റഞക്കന്  എക്സൈന്കചഞ്ചുകേളതിലുഞ്ചാം  വതിജയകേരമഞയതി  ലൈതിസ്റ്റന്
ടചയ്യടപ്പെട്ടു.   മസഞലൈ കബഞണ്ടതിലൂടട വഞയ സമഞഹരതിച കകേന്ദ്ര ഏജൻസതികേൾ കൂടതി  ഉണ്ടന്
എന്നതഞണന് വസ്തുത.  എൻ.എചന്.എ.ഐ (3000 കകേഞടതി),  എൻ.റതി.പതി.സതി  (4000 കകേഞടതി),
ഐ.ആർ.ഇ.ഡതി.എ (1950 കകേഞടതി)  മുതലൈഞയവ ഇതതിൽ ഉൾടപ്പെടുന.

ii.  2021  ടഫബ്രുവരതി  3-നന്  1999-ടലൈ ടഫമ ആക്ടന് പ്രകേഞരഞ്ചാം കേതിഫ്ബതിയടട ചസ്പീഫന്
എകേന് സതികേനടസ്പീവന്  ഓഫസ്പീസർക്കന്  എൻകഫഞഴന് സന് ടമന്റെന്  ഡയറക്ടകററന്  സമൻസന്
അയക്കുകേയണ്ടഞയതി.  എന്നഞൽ  സമൻസതിടന്റെ  കേഞരണകമഞ  അകനശഷണ  വതിഷയകമഞ
വവകമഞക്കതിയതിരുന്നതില്ലേ.

iii. കേതിഫ്ബതിടയ പ്രതതിനതിധസ്പീകേരതിചന്  കജഞയതിന്റെന്  ഫണ്ടന്  മഞകനജർ  എൻകഫഞഴന്ടമന്റെന്
ഡയറക്ടകററന്  ആവശവടപ്പെട  എല്ലേഞ  കരഖകേളുഞ്ചാം  സമർപ്പെതിച.  2021  ടഫബ്രുവരതി  17,  2021
ടഫബ്രുവരതി 25, 2021  മഞർചന്  1, 2022 ജൂലലൈ 19 എന്നസ്പീ തസ്പീയതതികേളതിലൈഞയതി  ഇതതിനകേഞ്ചാം
നഞലുതവണ അവർ ടകേഞചതിയതിടലൈ എൻകഫഞഴന് സന് ടമന്റെന് ഡയറക്ടകററതിനന് മുന്നതിൽ ഹഞജരഞകകേണ്ടതി
വന.  കചഞദവഞ്ചാം ടചയ്യുന്ന ഉകദവഞഗസർ ആഗഹതിച ഉതരങ്ങൾ പറയവഞൻ  കപ്രരതിപ്പെതിക്കുന്ന
ശകമഞയ സമ്മേർദവഞ്ചാം അവർക്കന് കനരതികടണ്ടതി വനടവന്നഞണന് മനസ്സതിലൈഞക്കുന്നതന്.

iv.  2021  ഡതിസഞ്ചാംബർ  15-നന്  ചസ്പീഫന്  എകേന് സതികേനടസ്പീവന്  ഓഫസ്പീസടറ കനരതിടന്  കചഞദവഞ്ചാം
ടചയ്യുന്നതതിനഞയതി  ടകേഞചതിയതിടലൈ  എൻകഫഞഴന് സന് ടമന്റെന്  ഡയറക്ടകററതികലൈക്കന്  വതിളതിപ്പെതിച.
മസഞലൈ കബഞണ്ടതിടന്റെ കപപ്പെർ വർക്കന് ലകേകേഞരവഞ്ചാം ടചയ കേതിഫ്ബതിയതിടലൈ മറന് ഉകദവഞഗസടരയഞ്ചാം
ഒന്നതിലൈധതികേഞ്ചാം തവണ വതിപുലൈമഞയ കചഞദവഞ്ചാം ടചയ്യലൈതിനന് വതികധയമഞക്കതി.
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v. കഖദകേരടമന  പറയടട,  മുകേളതിൽ  സൂചതിപ്പെതിച  കചഞദവഞ്ചാം  ടചയ്യലുകേളുടട
പരമ്പരയതിൽ,  കചഞദവഞ്ചാം  ടചയ്യലൈതിടന്റെ  ഉകദശവടതക്കുറതികചഞ  അകനശഷതിക്കുന്ന
വതിഷയടതക്കുറതികചഞ  ഒരു  വവകതയഞ്ചാം  ഉണ്ടഞയതിരുന്നതില്ലേ  എന്നഞണന്  മനസ്സതിലൈഞക്കുന്നതന്.
എൻകഫഞഴന് സന് ടമന്റെന്  ഡയറക്ടകററന്  ആവശവടപ്പെട  ആയതിരക്കണക്കതിനന്  കപജുകേൾ  വടരയള്ള
എല്ലേഞ കരഖകേളുഞ്ചാം ഈ ഓകരഞ അവസരതതിലുഞ്ചാം ആ അകനശഷണ ഏജൻസതിയന് യഥഞവതിധതി
നൽകേതിയതിട്ടുമുണ്ടന്.

vi.  കേതിഫ്ബതിക്കന്  അതരഞ്ചാം  സമൻസുകേൾ  ലൈഭതിക്കുന്നതതിനന്  മുമ്പന്  തടന്ന,  ഈ
അകനശഷണങ്ങൾ സഞ്ചാംബനതിച അറതിയതിപ്പുകേൾ പലൈകപ്പെഞഴുഞ്ചാം  മഞധവമങ്ങൾക്കന് നൽകേതിയതിരുന
എന്നതന് വളടര ആശങഞജനകേമഞടയഞരു വസ്തുതയഞണന്. ഈ കചഞദവഞ്ചാം ടചയ്യലുകേളുഞ്ചാം വഞർതഞ
കചഞർചകേളുഞ്ചാം 2021 ഏപ്രതിലൈതിൽ നടക്കഞനതിരുന്ന  നതിയമസഭ തതിരടഞ്ഞടുപ്പെതിനന് ടതഞട്ടുമുമള്ള
മഞസങ്ങളതിലൈഞയതിരുന.  അതുടകേഞണ്ടന്  തടന്ന  കകേന്ദ്ര  സർക്കഞരതിടന്റെ  രഞഷസ്പീയ  ലൈകവങ്ങൾ
ലൈഞക്കഞക്കതിയള്ള അകനശഷണങ്ങളഞയതിരുന ഇതന് എന്നന് സഞ്ചാംശയതിപ്പെതിക്കുന്നതഞണന്.

vii. എൻകഫഞഴന്ടമന്റെന് ഡയറക്ടകററതിടന ദുരുപകയഞഗഞ്ചാം ടചയ്യുന്നതതിടന്റെ ഏറവഞ്ചാം പുതതിയ
ഉദഞഹരണമഞണന് മുൻ ധനകേഞരവ മനതിയഞ്ചാം കേതിഫ്ബതി ലവസന് ടചയർകപഴനുമഞയതിരുന  കഡഞ. ടതി.
എഞ്ചാം. കതഞമസന് ഐസക്കതിനന് സമൻസന് അയചതന്. 2022 ജൂലൈഞയന്  12 തസ്പീയതതി വചള്ള ഈ
സമൻസന്  2022  ജൂലൈഞയന്  18-നന്  മഞതമഞണന്  അകദഹതതിനന്  ലൈഭതിചതന്.  സമൻസന്  കഡഞ.
കതഞമസന്  ഐസക്കതിനന്  യഥഞസമയഞ്ചാം  ലൈഭതിചതിടല്ലേങതിലുഞ്ചാം  ഒരു  പ്രമുഖ  മലൈയഞള  ദതിനപതഞ്ചാം
സമൻസന്  സഞ്ചാംബനതിച  വഞർത  കേഞകലൈകൂടതി  റതികപ്പെഞർടന്  ടചയ  എന്നതന്  ശകദയമഞണന്.
സഞ്ചാംസഞന  സർക്കഞരതിടന  അപകേസ്പീർതതിടപ്പെടുതഞനുഞ്ചാം  അതതിടന്റെ  വതികേസന  അജണ്ടയഞ്ചാം
പുകരഞഗതതിയഞ്ചാം തടയഞനുമുള്ള വളടര ഗൂഢമഞയ ശമമഞണതിതന്.

(3) ആദഞയനതികുതതി വകുപ്പെതിടന്റെ നടപടതികേൾ

i. സഞ്ചാംസഞന  സർക്കഞരതിടനതതിരഞയ  കകേന്ദ്ര  ഏജൻസതികേളുടട  ലൈകവഞ്ചാം  വചള്ള
ആക്രമണങ്ങളതിലുഞ്ചാം ദുരുപകയഞഗതതിലുഞ്ചാം മടറഞരു ദമൗർഭഞഗവകേരമഞയ സഞ്ചാംഭവ വതികേഞസമഞണന്
കേതിഫ്ബതിക്കന്  എതതിരഞയ  ആദഞയനതികുതതി  വകുപ്പെതിടന്റെ  നടപടതികേളതിൽ  പ്രതതിഫലൈതിക്കുന്നതന്.
ടസഷവൽ  പർപ്പെസന്  ടവഹതിക്കതിൾസന്  (എസന്.പതി.വതി)  ഏർടപ്പെടുതതിയ   കേരഞറുകേഞർക്കുള്ള
ബതില്ലുകേളുടട  കപയന് ടമന്റെതിടന്റെ  ടതി.ഡതി.എസന്,  ഇൻകേഞ്ചാം  ടഞക്സൈന്  ആക്ടന്  1960-ടന്റെ  പരതിധതിയതിൽ
ഉൾടപ്പെടുതതി  അകനശഷണതതിനന് വതികധയമഞക്കതിയതഞയതിരുന ഈ നസ്പീക്കഞ്ചാം.

ii. കേതിഫ്ബതി  അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിച   ഓകരഞ  കപ്രഞജകതിടനയഞ്ചാം  നതിയനതിക്കുന്ന  ഒരു  കേരഞർ
ഉണ്ടന്.  ബനടപ്പെട സർക്കഞർ വകുപ്പെതിടന്റെ ടസക്രടറതി,  ടസഷവൽ പർപ്പെസന് ടവഹതിക്കതിളതിടന്റെ
(SPV)  കമധഞവതി,  കേതിഫ്ബതിയടട സതി.ഇ.ഒ.  എന്നതിവർ തമ്മേതിലൈഞണന് ഈ തതികേകതി കേരഞർ.
ഈ  തതികേകതി  കേരഞറതിടന്റെ  നതിബനനകേൾ  പ്രകേഞരഞ്ചാം,  കപ്രഞജക്ടുകേളുടട  നതിർമ്മേഞണഞ്ചാം
ഏടറടുക്കുന്ന കേരഞറുകേഞരനുമഞയതിട്ടുള്ള ഉടമ്പടതിയടട പൂർണ ഉതരവഞദതിതശഞ്ചാം  എസന് പതിവതിക്കന്
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മഞതമഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം.   കൂടഞടത,  ടതി.ഡതി.എസന്  ഉൾടപ്പെടടയള്ള എല്ലേഞ നതികുതതി  ബഞധവതകേളുഞ്ചാം
അവർക്കന്  നൽകുന്ന  ബതിൽ  തുകേയതിൽ  നതിന്നന്  കേതിഴതിവന്  ടചയന്  ആദഞയനതികുതതി  വകുപ്പെതിനന്
അടകക്കണ്ടതന് എസന്.പതി.വതി.-യടട ചുമതലൈയഞണന്.

iii.  ഈ  ക്രമസ്പീകേരണഞ്ചാം  ആദഞയനതികുതതി  വകുപ്പെതിടന്റെ  അകനശഷണ  കവളയതിൽ
പലൈതവണ  ശദയതിൽടപ്പെടുതതിയതിരുന.  എന്നതിരുന്നഞലുഞ്ചാം,  ഇതന്  വകേവയഞടത  കേതിഫ്ബതി
ധനസഹഞയഞ്ചാം നൽകുന്ന പദതതികേളുടട നടതതിപ്പെതിനന്  ആധഞരമഞയ  തതികേകതി കേരഞറതിടലൈ
വവവസകേൾ  അവഗണതിചഞണന്  ആദഞയനതികുതതി  വകുപ്പെന്  കേതിഫ്ബതിടക്കതതിടര  നടപടതികേൾ
ആരഞ്ചാംഭതിചതന്.

iv.  വളടര  ആശ്ചരവകേരമഞയ  ഈ  നസ്പീക്കതതിൽ,  ടകേഞചതിയതിടലൈ  ആദഞയനതികുതതി
കേമ്മേസ്പീഷണറുടട കനതൃതശതതിലുള്ള പതതിനകഞഞളഞ്ചാം ഉകദവഞഗസർ അടങ്ങുന്ന സഞ്ചാംഘഞ്ചാം 2021
മഞർചന്  25-നന്  ഉചയന്  കേതിഫ്ബതിയടട  ഓഫസ്പീസതിൽ  മുന്നറതിയതിപ്പെതില്ലേഞടത  കേടനവന.
അകനശഷണതതിടന്റെ  കപരതിൽ   ചസ്പീഫന്  എക്സൈതികേനടസ്പീവന്  ഓഫസ്പീസകറയഞ്ചാം   കേതിഫ്ബതിയതിടലൈ
മുതതിർന്ന  ഉകദവഞഗസകരയഞ്ചാം   രഞതതി  10  മണതി  വടര  ഏകേകദശഞ്ചാം  പതന്  മണതിക്കൂകറഞളഞ്ചാം
തടഞ്ഞുടവച  കചഞദവഞ്ചാം  ടചയ.  ആദഞയനതികുതതി  വകുപ്പെതിടന്റെ  മൂലൈവനതിർണ്ണയ  അകതഞറതിറതി
ടതിഡതിഎസന് അടയ്ക്കുന്നവരതിൽ നതിന്നന് വതിവരങ്ങൾ കശഖരതിക്കുന്ന സഞധഞരണ രസ്പീതതിയമഞയതി ഈ
രസ്പീതതി തതികേചഞ്ചാം വവതവസമഞയതിരുന എന്നതഞണന് ഇതതിടന സഞ്ചാംശയഞസദമഞക്കുന്നതന്.

v. സഞധഞരണ  രസ്പീതതിയതിൽ,  നതികുതതിദഞയകേർ  അടസ്സസ്സന്ടമന്റെന്  അകതഞറതിറതി/
ഉകദവഞഗസൻ  ആവശവടപ്പെടുന്ന  എല്ലേഞ  വതിവരങ്ങളുഞ്ചാം  കനരതികടഞ  പ്രതതിനതിധതി  വഴതികയഞ
നൽകുകേയഞണന്  ടചയ്യഞറുള്ളതന്.  ഈ  കേസ്പീഴ്വഴക്കതതിനന്  വതിരുദമഞയതി,  കേമ്മേസ്പീഷണറുടട
കനതൃതശതതിലുള്ള  ഒരു  സഞ്ചാംഘഞ്ചാം  കേതിഫ്ബതി  സന്ദർശതിചന്  10  മണതിക്കൂറതിലൈധതികേഞ്ചാം  കചഞദവഞ്ചാം
ടചയ്യുന്നതതിനഞയതി അതതിടലൈ ഉകദവഞഗസടര തടഞ്ഞുവയ്ക്കുവഞൻ കപ്രരതിപ്പെതിചതന് എന്തഞടണന്നന്
വവകമല്ലേ.  എന്നതിരുന്നഞലുഞ്ചാം,  ഒരു  ടറയ്ഡതിടന്റെ  സശഭഞവതതിലുള്ള  ഈ  കചഞദവഞ്ചാം  ടചയ്യൽ
മഞധവമങ്ങളതിൽ  വതിപുലൈമഞയതി  ചർച  ടചയ്യടപ്പെട്ടു.  2021  ഏപ്രതിലൈതിൽ  നതിയമസഭ
ടതരടഞ്ഞടുപ്പെതിനന്  പനണ്ടന്  ദതിവസഞ്ചാം  മുമ്പഞണന്  ഇതന്  നടന്നതന്  എന്നതുഞ്ചാം  ശകദയമഞണന്.
കൃതവനതിർവ്വഹണതതിടന്റെ  ഭഞഗമഞകയഞ   ആദഞയനതികുതതി  നതിയമങ്ങൾക്കന്  കേസ്പീഴതിലുള്ള
ലൈകവങ്ങൾ  നതിറകവറ്റുന്നതതികനഞ  അല്ലേ,  മറതിചന്  രഞഷസ്പീയ  ലൈകവങ്ങകളഞടടയഞണന്  അതരഞ്ചാം
നടപടതികേൾ  ഉണ്ടഞയതന്  എന്നന്  ഉറപ്പെതിചന്  പറയഞവന്നതഞണന്.  ഈ  വതിഷയഞ്ചാം  പതിന്നസ്പീടന്
ബഹുമഞനടപ്പെട ലഹകക്കഞടതതിയടട മുമ്പഞടകേ എത്തുകേയഞ്ചാം,  ബഹുമഞനടപ്പെട കകേഞടതതി അതന്
കസ്റ്റ ടചയ്യുകേയമുണ്ടഞയതി.

17.  ധനകേഞരവ  മനതി  എന്ന  നതിലൈയതിൽ,  ഭരണഘടനയതിൽ  പ്രതതിപഞദതിചതിരതിക്കുന്ന
ടഫഡറൽ സഞമ്പതതികേ ഘടനയടട  ഇതരഞ്ചാം  കേടുത ലൈഞ്ചാംഘനങ്ങൾ ചൂണ്ടതിക്കഞടതി  കകേന്ദ്ര
ധനമനതിക്കന് വതിശദമഞയ ഒരു കേതന് തയ്യഞറഞക്കതി അയക്കുനണ്ടന്.
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ഇന്തവൻ ഭരണഘടനയടട അടതിസഞന പ്രമഞണങ്ങൾ ഗുരുതരമഞയ ആക്രമണതതിനന്
വതികധയമഞകുന്ന  ഈ  സതിതതിവതികശഷടതക്കുറതിചന്  നമ്മേകളഞകരഞരുതരുഞ്ചാം
ശദഞലുക്കളഞയതിരതിക്കണടമന്നന് ഞെഞൻ ഈ സഭകയഞടന് അഭവർതതിക്കുന.  ഭരണഘടനയടട
അന്തസതടയ  മഞനതിക്കഞടത  ടഫഡറൽ  സഞ്ചാംവതിധഞനടത  തകേർക്കുന്നതുഞ്ചാം,
കകേന്ദ്രസർക്കഞരതിടന്റെ  നതിയനണതതിലുള്ള  വതിവതിധ  ഏജൻസതികേടള  ദുരുപകയഞഗഞ്ചാം
ടചയടകേഞണ്ടന്  സഞ്ചാംസഞനതതിടന്റെ  ധനകേഞരവ  അധതികേഞരങ്ങടള  ഹനതിക്കുന്നതുമഞയ
നസ്പീക്കങ്ങളഞണന്  നടക്കുന്നതന്.   നമ്മുടട  സഞ്ചാംസഞനതതിടന്റെയഞ്ചാം  രഞജവതതിടന്റെയഞ്ചാം  ഭഞവതിടയ
ബഞധതിക്കുന്നതുഞ്ചാം,  ടഫഡറലൈതിസടത  തകേർക്കുന്നതുമഞയ  ഈ  വതിഷയങ്ങൾ  ഗമൗരവമഞയ
പരതികശഞധനയഞയതി ഞെഞൻ ഈ സഭയതിൽ സമർപ്പെതിക്കുന. ”

ഗവടണ്മെന്റെന് പ്രകമയഞ്ചാം:

അര്ഹരഞയ  മുഴുവന  ജനങ്ങടളയഞ്ചാം  കറഷന  സമ്പ്രദഞയതതിടന്റെ  പരതിധതിയതില്
ടകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനന്  മുനഗണനഞ  കറഷന  കേഞര്ഡകേളുടട  എണ്ണഞ്ചാം  വര്ദതിപ്പെതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
സഞ്ചാംസഞനതതിടന്റെ  ലടഡന്  ഓവര്  കഗഞതമ്പന്  വതിഹതിതഞ്ചാം,  മടണ്ണണ്ണ  വതിഹതിതഞ്ചാം  എന്നതിവ
പുനനഃസഞപതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം നടപടതി സശസ്പീകേരതിക്കുവഞന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഞരതികനഞടന് ആവശവടപ്പെടുന്ന
ഒരു പ്രകമയഞ്ചാം ഭകവ-ടപഞതുവതിതരണ വകുപ്പുമനതി  ശസ്പീ. ജതി. ആര്. അനതില് അവതരതിപ്പെതിച.

തുടര്ന്നന്  ഔകദവഞഗതികേ  കഭദഗതതികേകളഞടട  തഞടഴപ്പെറയന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം  സഭ
ഐകേകേകണ്ഠവന പഞസ്സഞക്കതി. 

“രഞജവതന്  ആദവമഞയതി  സഞര്വ്വതതികേ കറഷന സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം  നടപ്പെതിലൈഞക്കതിയ സഞ്ചാംസഞനമഞണന്
കകേരളഞ്ചാം.  സഞ്ചാംസഞനടത ജനങ്ങളക്കന് സമൗജനവ  നതിരക്കതില് ഭകവ ഭദത പ്രദഞനഞ്ചാം  ടചയ്യുന്നതതില്
സഞര്വ്വതതികേ കറഷന സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം വലൈതിയ പങന് വഹതിചതിട്ടുണ്ടന്. 2013 –  ടലൈ കദശസ്പീയ ഭകവ ഭദത
നതിയമഞ്ചാം  നടപ്പെതിലൈഞകുന്നതുവടര  കകേരളതതില്  സഞര്വ്വതതികേ  കറഷന  സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം  നതിലൈനതിന്നതിരുന.
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഞരതിടന്റെ  കദശസ്പീയ  ഭകവ  ഭദത  നതിയമഞ്ചാം  2016  -  ല്  സഞ്ചാംസഞനതന്
നടപ്പെതിലൈഞക്കതിയകതഞടുകൂടതി കകേരളതതിടലൈ കറഷന സമ്പ്രദഞയഞ്ചാം മുനഗണനഞ വതിഭഞഗങ്ങളക്കന് മഞതമഞയതി
പരതിമതിതടപ്പെടുതതി. കകേരളതതിടലൈ ജനസഞ്ചാംഖവയടട 43 ശതമഞനതതിനന് മഞതമഞണന് നതിലൈവതില് കറഷനന്
അര്ഹതയള്ളതന്  എന്നഞണന്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഞര്  കേടണ്ടതതിയതിട്ടുള്ളതന്.  ഇതതിടന്റെ  അടതിസഞനതതില്
കകേരളതതിടലൈ  ഒരു  കകേഞടതി  അനപതതിനഞലൈന്  ലൈകതതി  എണപതതിനഞയതിരതതി  നഞല്പ്പെതന്  കപര്
മഞതമഞണന് നതിലൈവതില് കറഷന സമ്പ്രദഞയതതിനന് കേസ്പീഴതില് വരുന്നതന്.  ഇകതഞടട കദശസ്പീയ ഭകവ ഭദത
നതിയമതതിടന്റെ ആനുകൂലൈവതതിനന് അര്ഹരഞകേഞന കയഞഗവതയള്ള അഞന് ലൈകകതഞളഞ്ചാം കുടുഞ്ചാംബങ്ങള
മുനഗണന പടതികേ പ്രകേഞരമുള്ള കറഷന സമ്പ്രദഞയതതിനന് പുറതഞയതിരതിക്കുകേയഞണന്. 
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ഈ  സഞഹചരവതതില്,  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഞര്  മഞനദണ്ഡങ്ങളതില്  ഇളവന്  വരുതതി,
കകേരളതതിടലൈ  അര്ഹരഞയ  മുഴുവന  ജനവതിഭഞഗങ്ങടളയഞ്ചാം  കറഷന  സമ്പ്രദഞയതതിടന്റെ
പരതിധതിയതില്  ടകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനഞയതി  മുനഗണന  കേഞര്ഡകേളുടട  എണ്ണഞ്ചാം
വര്ദതിപ്പെതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  മഞര്ചന്  2023  വടര  നതിര്തലൈഞക്കതിയ  ലടഡന്  ഓവര്  കഗഞതമ്പന്
വതിഹതിതഞ്ചാം,  മുന  വര്ഷങ്ങളതില്  നതിരന്തരമഞയതി  ടവടതിക്കുറച  മടണ്ണണ്ണ  വതിഹതിതഞ്ചാം  എന്നതിവ
അടതിയന്തതിരമഞയതി  പുനനഃസഞപതിക്കുന്നകതഞടടഞപ്പെഞ്ചാം  മതവബനനതതിനുള്ള  മടണ്ണണ്ണയടട
വതിഹതിതഞ്ചാം വര്ദതിപ്പെതിചന് വതിലൈ കുറയ്ക്കുന്നതതിനുള്ള നടപടതിയഞ്ചാം സശസ്പീകേരതിക്കുവഞന ഈ സഭ കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഞരതികനഞടന് ഐകേകേകണ്ഠവന ആവശവടപ്പെടുന. ”

നതിയമനതിര്മ്മേഞണകേഞരവഞ്ചാം :

1)  2022-    ടലൈ കകേരള ധനവതിനതികയഞഗ    (7 -    ാം  നമ്പര്  )    ബതില്ലേതിടന്റെ അവതരണവഞ്ചാം
അനന്തരഘടങ്ങളുഞ്ചാം

ധനകേഞരവ  വകുപ്പുമനതി  ശസ്പീ.  ടകേ.  എന.  ബഞലൈകഗഞപഞല്  2022-ടലൈ  കകേരള
ധനവതിനതികയഞഗ  (7-  നമ്പര്)  ബതില്ലുഞ്ചാം,  ബതില് പരതിഗണനയന്  എടുക്കണടമന്ന പ്രകമയവഞ്ചാം
അവതരതിപ്പെതിച. തുടർന്നന് ചര്ച കൂടഞടത ബതില് വകുപ്പു തതിരതിചള്ള പരതിഗണനയന് എടുക്കുകേയഞ്ചാം
പഞസ്സഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ. 

(പ്രതതിപക  കേകതികേളതില്ടപ്പെട  അഞ്ചാംഗങ്ങള  തുടര്നള്ള  സഭഞ  നടപടതികേള
ബഹതിഷ്കരതിച.)

2)  2022-  ടലൈ  കകേരള  ധനവതിനതികയഞഗ    (8-    ാം  നമ്പര്  )    ബതില്ലേതിടന്റെ  അവതരണവഞ്ചാം
അനന്തരഘടങ്ങളുഞ്ചാം

ധനകേഞരവ  വകുപ്പുമനതി  ശസ്പീ.  ടകേ.  എന.  ബഞലൈകഗഞപഞല്  2022-ടലൈ  കകേരള
ധനവതിനതികയഞഗ  (8-  ാം നമ്പര്)  ബതില്ലുഞ്ചാം,  ബതില് പരതിഗണനയന്  എടുക്കണടമന്ന പ്രകമയവഞ്ചാം
അവതരതിപ്പെതിച. തുടര്ന്നന് ചർച കൂടഞടത  ബതില് വകുപ്പു തതിരതിചള്ള പരതിഗണനയന് എടുക്കുകേയഞ്ചാം
പഞസ്സഞക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ. 

അവകേഞശലൈഞ്ചാംഘന പ്രശ്നങ്ങള :

I)   ടചയറതിടന്റെ പരതിഗണനയതിലുള്ള അവകേഞശലൈഞ്ചാംഘന കനഞടസ്പീസന്

സശര്ണ്ണക്കടതന്  കകേസന്  അടതിമറതിക്കടപ്പെടുന്നതന്  സഞ്ചാംബനതിചന്  28-6-2022-ല്
അവതരതിപ്പെതിച അടതിയന്തരപ്രകമയ ചര്ചയന് ബഹു.  മുഖവമനതി മറുപടതി പറഞ്ഞ അവസരതതില്
നതിയമസഭകയയഞ്ചാം  സഞമഞജതികേകരയഞ്ചാം  ടതറതിദരതിപ്പെതിക്കഞന  ശമതിടചനഞ്ചാം,  ഇതതിലൂടട
സഭഞഞ്ചാംഗടമന്ന  നതിലൈയതിലുള്ള  തടന്റെയഞ്ചാം  നതിയമസഭയടടയഞ്ചാം  സഞമഞജതികേരുടടയഞ്ചാം  പ്രകതവകേ
അവകേഞശങ്ങള  ലൈഞ്ചാംഘതിക്കടപ്പെടതിരതിക്കുനടവനഞ്ചാം  കേഞണതിചടകേഞണ്ടന്  കഡഞ.  മഞതത്യു  കുഴല്നഞടന,
എഞ്ചാം.എല്.എ. സമര്പ്പെതിച അവകേഞശലൈഞ്ചാംഘന കനഞടസ്പീസന്.
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II)   അനുമതതി നതികഷധതിച അവകേഞശലൈഞ്ചാംഘന പ്രശ്ന കനഞടസ്പീസന്

കകേരള നതിയമസഭ പഞസ്സഞക്കതിയ കലൈഞകേഞയക നതിയമഞ്ചാം ഭരണഘടനഞ വതിരുദമഞടണന്ന
രസ്പീതതിയതില്    ബഹു.  നതിയമവഞ്ചാം വവവസഞയവഞ്ചാം കേയറുഞ്ചാം വകു പ്പുമനതി മഞധവമങ്ങകളഞടന്  ടപഞതു
പ്രസഞവന  നടതതിയതുഞ്ചാം,  സമഞന  വഞദഗതതി  ഉന്നയതിചടകേഞണ്ടന്  സതി.പതി.ഐ.(എഞ്ചാം)
സഞ്ചാംസഞന  ടസക്രടറതി   ശസ്പീ.  കകേഞടതികയരതി  ബഞലൈകൃഷ്ണന  കദശഞഭതിമഞനതി  ദതിനപതതതില്
കലൈഖനടമഴുതതിയതുഞ്ചാം  നതിയമസഭകയഞടുള്ള  കേടുത  അവകഹളനമഞകേയഞല്  പ്രസ്തുത
വവകതികേളടക്കതതിടര  അവകേഞശലൈഞ്ചാംഘനതതിനുള്ള  നടപടതി  സശസ്പീകേരതിക്കണടമന്നഞവശവടപ്പെടന്
കഡഞ.  മഞതത്യു  കുഴല്നഞടന,  എഞ്ചാം.  എല്.  എ.  നൽകേതിയ കനഞടസ്പീസതിനകമല്  ബഹു.  മനതിയകടയഞ്ചാം,
സതി.പതി.ഐ.(എഞ്ചാം)  സഞ്ചാംസഞന  ടസക്രടറതിയടടയഞ്ചാം  പ്രതതികേരണഞ്ചാം ലൈഭവമഞക്കുകേയഞ്ചാം  കനഞടസ്പീസതിടലൈ
വതിഷയങ്ങളുഞ്ചാം  ബനടപ്പെട  വവകതികേളുടട ഇതന്  സഞ്ചാംബനതിച  മറുപടതിയഞ്ചാം  ടചയര്
പരതികശഞധതിചതതില്  കനഞടസ്പീസതില്  പരഞമര്ശതിച  വതിഷയവമഞയതി  ബനടപ്പെടന്  അവകേഞശ
ലൈഞ്ചാംഘനതതിനന്  കഹതുവഞകുന്ന  യഞടതഞരു  നടപടതിയഞ്ചാം  ബഹു.മനതിയകടയഞ്ചാം,  സതി.പതി.ഐ.(എഞ്ചാം)
സഞ്ചാംസഞന  ടസക്രടറതിയടടയഞ്ചാം  ഭഞഗതന്  നതിനണ്ടഞയതിടതിടല്ലേന്നന്  കബഞധവടപ്പെടതതിടന്റെ
അടതിസഞനതതില്  അവകേഞശലൈഞ്ചാംഘന  കനഞടസ്പീസതിനുള്ള  അനുമതതി  നതികഷധതിചതഞയതി
ബഹു. സസ്പീക്കര് അറതിയതിച.

തുടര്ന്നന്,  സഭ  അനതിശ്ചതിതകേഞലൈകതക്കന്  പതിരതിയണടമന്ന  പ്രകമയഞ്ചാം  മുഖവമനതി
അവതരതിപ്പെതിക്കുകേയഞ്ചാം സഭ അതന് അഞ്ചാംഗസ്പീകേരതിക്കുകേയഞ്ചാം ടചയ.

പതതിനഞഞഞ്ചാം  കകേരള  നതിയമസഭയടട  അഞഞഞ്ചാം  സകമ്മേളനടതക്കുറതിചന്  സസ്പീക്കര്
ഹ്രസശമഞയ ഒരു അവകലൈഞകേനഞ്ചാം നടതതി.

ഉചയന് 12.33-നന് സഭ അനതിശ്ചതിതകേഞലൈകതക്കന് പതിരതിഞ്ഞു.

കദശസ്പീയഗഞനഞ്ചാം.

     

കേവതിത ഉണ്ണതിതഞന, 
ടസക്രടറതി-ഇന-ചഞര്ജന്.
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The Assembly met at 9.00 a.m. with Mr. Speaker in the Chair.

Questions:

Three Questions in the list of Questions posted for the day and short notice
question No. 1 were answered orally.

Obituary Reference :

The  Speaker  made  reference  on  the  demise  of  T.  Sivadasamenon  and
P.  Raghavan  former  Members  of  the  Kerala  Legislative  Assembly  and  P.
Gopinathan Nair,  prominent Gandhian. As a mark of respect to the deceased, the
Members stood in silence for a while. 

Adjournment Motion:

After hearing the Minister for Agriculture, the Speaker withheld consent to
the moving of an adjournment motion given notice of by Shri. T. Siddique and
five  other  Members  regarding  the  serious  situation  reported  to  have  arisen
consequent to the farmers in the state facing a dire situation due to falling crop
prices, high fertilizer prices, diseases due to climate change, crop damage, wild
animal encroachment and indebtedness.

Calling Attention :

1. Shri.  I.  B.  Satheesh called the attention of the  Minister  for  Fisheries,
Sports, Wakf and Haj Pilgrimage regarding the necessity to request the
Central Government to reconsider its decision to abandon the Nemom
railway terminal project. The Minister made a statement thereto.
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2. Shri.  Sajeev  Joseph  called  the  attention  of  the  Minister  for  Higher
Education and Social Justice to the problems faced by the beneficiaries of
project like 'Aswasakiranam', 'Snehasparsam', and ' We care' due to not
getting  financial  assistance  on  time.  The  Minister  made  a  statement
thereto.

The Matters under Rule 304:

The matters raised in the House by the Members under Rule 304 are listed
below; 

ക്രമ

നമ്പര

അഅംഗതത്തിനന്റെ പപേരര വത്തിഷയഅം വകുപ്പുമനത്തി

(1) (2) (3) (4)

1 ശശ. വത്തി. ഡത്തി. സതശശന സസ്വർണ്ണ കള്ളക്കടതര പകസര മുഖഖ്യമനത്തി

(The Members belonging to opposition raised slogans and tried to disrupt the proceedings
of the House in protest against the reply given by the Chief Minister on the above.)

2 ശശ. നക. ഡത്തി. പ്രപസനന കൃഷത്തി  ആവശഖ്യതത്തിനുള്ള
സബ്കനനാലുകളഅം  ഫശല്ഡര
ചനാലുകളഅം നവശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനര
നടപേടത്തി

തപദ്ദേശ  സസ്വയഅംഭരണഅം,
ഗനാമവത്തികസനഅം,
എകക്സൈസര വകുപ്പുമനത്തി

3 ശശ. നക. നജ. മനാക രസത്തി കണ്ണമനാലത്തിയത്തില് പുതത്തിയ വത്തിപല്ലേജര
ഓഫശസര

റവനന-
ഭവനനത്തിരമനാണ
വകുപ്പുമനത്തി

4 ശശ.കടകഅംപേള്ളത്തി സുപരന്ദ്രന കഴക്കൂടഅം സത്തിവപറജര പേദ്ധതത്തി റവനന-
ഭവനനത്തിരമനാണ
വകുപ്പുമനത്തി

5 ശശ. ആന്റെണത്തി പജനാണ പകനാതമഅംഗലതര  പ്രകൃതത്തിപകനാഭഅം
മൂലമുള്ള നനാശനഷ്ടങ്ങള

റവനന-
ഭവനനത്തിരമനാണ
വകുപ്പുമനത്തി

6 ശശ. മുഹമദര മുഹസത്തിന മൂതത്തിക്കയഅം  റഗുപലറ്റര  കഅം
ബത്തിഡ്ജര

ജലവത്തിഭവ വകുപ്പുമനത്തി
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(1) (2) (3) (4)

7 ശശ. സത്തി. എചര. കുഞ്ഞമ ചത്തിതനാരത്തി റഗുപലറ്റര കഅം ബത്തിഡ്ജര ജലവത്തിഭവ വകുപ്പുമനത്തി

8 ശശ. പതനാമസര നക. പതനാമസര കുടനനാടത്തിനല  നവള്ളനപനാക്കഅം
തടയുന്നതത്തിനര നടപേടത്തി

ജലവത്തിഭവ വകുപ്പുമനത്തി

9 ശശ. എന. നക. അക്ബര എങ്ങണത്തിയൂര,  കടപ്പുറഅം,  
പുന്നയൂരക്കുളഅം  പ്രപദശങ്ങളത്തിനല
കടല്ഭത്തിതത്തി നത്തിരമനാണഅം

ജലവത്തിഭവ വകുപ്പുമനത്തി

10 ശശ. പേത്തി. എസര. സുപേനാല് പതനാടഅം  പമഖലയത്തിനല  ശമ്പള
പേരത്തിഷ്കരണഅം

നപേനാതുവത്തിദഖ്യനാഭഖ്യനാസ-
നതനാഴത്തില് വകുപ്പുമനത്തി

11 പഡനാ. എന. ജയരനാജര നപേനാനകുന്നഅം
നക.എസര.ആര.ടത്തി.സത്തി.
ഡത്തിപപനായുനട പ്രവരതനഅം

ഗതനാഗത വകുപ്പുമനത്തി

12 ശശ. നക. പേത്തി. കുഞ്ഞമദര
കുടത്തി മനാസ്റ്റര

കസ്പൈനല് മസ്കുലനാര  അപടനാഫത്തി
പരനാഗ ചത്തികത്തിത

ആപരനാഗഖ്യ-വനത്തിത-
ശത്തിശുവത്തികസന
വകുപ്പുമനത്തി

13 ശശ. പേത്തി. നന്ദകുമനാര നപേനാന്നനാനത്തിയത്തിനല
പുനരപഗഹഅം പേദ്ധതത്തി

മതഖ്യബന്ധനഅം,
കനായത്തികഅം,
വഖഫര,ഹജര
തശരതനാടനഅം
വകുപ്പുമനത്തി

The Members belonging to the opposition parties did not raise matters under
Rule 304.

The Ministers concerned laid the replies on the respective subjects on the
Table of the House. 

(The Members belonging to the opposition parties continued their protest.)

Statement Under Rule 300 :

Shri. K. N. Balagopal, Minister for Finance made the following statement
under Rule 300, regarding the policies of central government which economically
harm the State and threaten federalism and with reagard  to the need for protecting
interests of the State.
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1. "കഴത്തിഞ്ഞ  കുറചര  വർഷങ്ങളനായത്തി,  ഇനഖ്യൻ  ഭരണഘടന  വത്തിഭനാവന  നചയ്യുന്ന
നഫഡറൽ  സനാമ്പതത്തിക  സഅംവത്തിധനാനനത  അടത്തിമറത്തിക്കനാൻ  പകന്ദ്രസർക്കനാർ  നത്തിരനരമനായ
ശമങ്ങൾ നടതത്തിവരുന.  ഇതര  പേല വഴത്തികളത്തിലൂനടയനാണര  നചയ്തുവരുന്നതര.  ഒന്നനാമതനായത്തി,
സഅംസനാനങ്ങളനട  തനാൽപരഖ്യങ്ങനള  പ്രതത്തികൂലമനായത്തി  ബനാധത്തിക്കുന്ന  തരതത്തിൽ
ഭരണഘടനയത്തിനല  വഖ്യവസകൾ  നതറ്റനായത്തി  വഖ്യനാഖഖ്യനാനത്തിക്കുന.  രണനാമതനായത്തി,  ധനകനാരഖ്യ
കമശഷൻ വഴത്തിയുഅം,  ഇതര മനാർഗങ്ങൾ വഴത്തിയുമുള്ള ധനകകമനാറ്റതത്തിൽ കുറവര വരുത്തുന.
കൂടനാനത  പകന്ദ്ര  ഏജൻസത്തികൾ,  പ്രപതഖ്യകത്തിചര  നറഗുപലറ്ററത്തി  ഏജൻസത്തികളനായ  കഅംപപപനാളർ
ആൻഡര  ഓഡത്തിറ്റർ  ജനറൽ  ഓഫര  ഇനഖ്യ  (സത്തി&എജത്തി),  ആദനായനത്തികുതത്തി  വകുപര,
എനപഫനാഴരനമന്റെര  ഡയറക്ടപററ്റര  തുടങ്ങത്തിയ സർക്കനാരത്തിന്റെ പ്രതഖ്യകപമനാ  പേപരനാകപമനാ  ആയ
നത്തിയനണതത്തിലുള്ളവനയ,  പകന്ദ്രസർക്കനാരത്തിനന്റെ  തനാല്പരഖ്യങ്ങൾക്കര  അനുസൃതമനായത്തി
ഉപേപയനാഗത്തിച്ചുനകനാണര സഅംസനാനങ്ങനള വത്തിപധയനപടുതനാൻ ഉപേപയനാഗത്തിക്കുന.

2. ഈ  ശമങ്ങളത്തിൽ  പേലതുഅം   നപേനാതുനവ  സഅംസനാനങ്ങളനട  തനാത്പേരഖ്യങ്ങൾക്കര
എതത്തിരുഅം  അവയത്തിൽ  പേലതുഅം  പ്രപതഖ്യകത്തിചര   പകരള  സഅംസനാനതത്തിനന്റെ  പുപരനാഗതത്തിനയ
അടത്തിമറത്തിക്കുന്നതത്തിനര കനാരണമനാകുന്നതുമനാണര.

3. ഈ  സഭയത്തിൽ   ഞനാൻ   പേല  തവണ  സൂചത്തിപത്തിചത്തിട്ടുള്ളതുപപേനാനല,  പകന്ദ്ര
സർക്കനാരത്തിനന്റെ  തുടർചയനായ   അവഗണനയുനട  ഫലമനായത്തി  പകരളതത്തിനന്റെ  വത്തികസനനത
ദുർബലനപടുത്തുമനാറര അപങ്ങയറ്റഅം സമർദ്ദേഅം നത്തിറഞ്ഞ സനാമ്പതത്തിക സത്തിതത്തിയനാണര പകരളഅം
ഇന്നര അഭത്തിമുഖശകരത്തിക്കുന്നതര.   ഏകപദശഅം 7,000  പകനാടത്തി രൂപേയുനട  റവനന കമത്തി ഗനാന്റെര
കുറവുവരുതത്തിയതുഅം  സഅംസനാനതത്തിനര  ലഭത്തിപക്കണ  12,000  പകനാടത്തിപയനാളഅം  രൂപേയുനട
ജത്തി.എസര.ടത്തി.  നഷ്ടപേരത്തിഹനാരഅം  തുടർന്നര  നൽകനാൻ  പകന്ദ്ര  സർക്കനാർ  വത്തിസമതത്തിചതുഅം
സഅംസനാനതത്തിനന്റെ സനാമ്പതത്തിക ആപരനാഗഖ്യനത സനാരമനായത്തി ബനാധത്തിചത്തിട്ടുണര. 

4. ഇതത്തിനുപുറപമ, സഅംസനാനതത്തിനര ലഭത്തിപക്കണ വനായനാ പേരത്തിധത്തിയത്തിൽ കുറവര വരുതത്തി
3.5  ശതമനാനമനാക്കത്തി.   ഇതു  കൂടനാനത  കത്തിഫ്ബത്തി,  പകരള  പസ്റ്ററ്റര  പസനാഷഖ്യൽ  നസകനരത്തിറ്റത്തി
നപേൻഷൻ ലത്തിമത്തിറ്റഡര  (KSSPL)  എന്നശ സനാപേനങ്ങളനട പ്രവർതനതത്തിനനായത്തി നൽകുന്ന
ഗഖ്യനാരന്റെത്തി  സർക്കനാരത്തിനന്റെ  കടബനാധഖ്യതയനായത്തി  നത്തിർവ്വചത്തിചതുമൂലഅം  14,000  പകനാടത്തി  രൂപേ
സർക്കനാരത്തിനന്റെ  കടമനായത്തി  വത്തിലയത്തിരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയനാണര.   ഇതുമൂലഅം  ഈ  വർഷഅം  3,578
പകനാടത്തി  രൂപേയുനട  കുറവര  കടനമടുപര  പേരത്തിധത്തിയത്തിൽ വരുതത്തി.  ഇതരതത്തിൽ  2021-22-നന
അപപേകത്തിചര  ഏകപദശഅം  23,000  പകനാടത്തി  രൂപേയുനട  കുറവനാണര  ഈ  സനാമ്പതത്തിക
വർഷതത്തിൽ മനാതഅം പകന്ദ്ര നത്തിലപേനാടര കനാരണഅം വന്നത്തിരത്തിക്കുന്നതര. പേനാവനപടവർക്കുള്ള  പകമ
പേദ്ധതത്തികൾ,  ഭവനഅം,  വത്തിദഖ്യനാഭഖ്യനാസഅം,  ആപരനാഗഖ്യഅം  എന്നത്തിവ  ഉൾപനടയുള്ള  നചലവുകൾ
കനണത്തുന്നതത്തിനര ഇതുമൂലഅം ബുദ്ധത്തിമുടര ഉണനാകുഅം.   സഅംസനാനങ്ങൾ നപേനാതുനവയുഅം, പകരളഅം
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വത്തിപശഷത്തിച്ചുഅം അഭത്തിമുഖശകരത്തിക്കുന്ന യനാഥനാർതഖ്യങ്ങപളനാടുള്ള പകന്ദ്രസർക്കനാറത്തിനന്റെ  നത്തിസഅംഗത
മൂലമുള്ള  ഈ  സനാമ്പതത്തിക  സമർദ്ദേഅം,  കഴത്തിഞ്ഞ  കുപറ  ദശകങ്ങളനായത്തി  സഅംസനാനഅം
കഠത്തിനനാധസ്വനാനഅം  നചയര തര  നകടത്തിപടുത  സനാമൂഹത്തിക-സനാമ്പതത്തിക  സുരകനാ
സഅംവത്തിധനാനതത്തിനന്റെ  ഭദ്രതക്കര പ്രഹരപമൽപത്തിക്കുഅം.  ഈ സഭ അഅംഗശകരത്തിച ബഡ്ജറ്റത്തിൽ
വത്തിഭനാവനഅം നചയത്തിട്ടുള്ള വത്തിവത്തിധ വത്തികസന പേദ്ധതത്തികൾക്കുഅം സനാമൂഹത്തിക സുരകനാ നപേൻഷൻ,
കലഫര  മത്തിഷൻ,  വത്തിദഖ്യനാഭഖ്യനാസഅം,  ആപരനാഗഖ്യഅം  എന്നത്തിവയടക്കമുള്ള  സർക്കനാരത്തിനന്റെ
പ്രതത്തിജനാബദ്ധമനായ നചലവുകൾ നത്തിർവഹത്തിക്കുന്നതത്തിനുഅം  ഇതര ഭശഷണത്തിയനാകുഅം.

5. സഅംസനാന  സർക്കനാരുകനള  ഇങ്ങനന  സനാമ്പതത്തിക  സമർദ്ദേതത്തിലനാക്കുപമ്പനാൾ

തനന്ന, 2015-2019 കനാലയളവത്തിൽ പകനാർപേപററ്റുകളനട കടഅം ഏതനാണര 7.94 ലകഅം പകനാടത്തി

രൂപേപയനാളഅം  പകന്ദ്ര  സർക്കനാർ  എഴുതത്തി  തള്ളുകയുണനായത്തി.   ഇതു  കൂടനാനതയനാണര

പകനാർപേപററ്റുകൾക്കര  വർഷഅം പതനാറഅം  നൽകുന്ന ഭശമമനായ നത്തികുതത്തി  ഇളവുകൾ.   പകനാവത്തിഡര

മഹനാമനാരത്തി  കനാരണഅം  രനാജഖ്യതര  ഉടനലടുത  കടുത  സനാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസന്ധത്തിയുനട

പേശനാതലതത്തിൽ  പപേനാലുഅം  സനാമ്പതത്തിക  സഹനായഅം  വർദ്ധത്തിപത്തിക്കണഅം  എന്ന

സഅംസനാനതത്തിനന്റെ അഭഖ്യർതനകപളനാടര പകന്ദ്രസർക്കനാർ കണ്ണടചത്തിരത്തിക്കുകയനാണര.

6. സഅംസനാനതത്തിനന്റെ  സനാമ്പതത്തിക  ബുദ്ധത്തിമുട്ടുകൾ  തരണഅം  നചയനാനുഅം  പ്രധനാന

വത്തികസന-പകമ  പേദ്ധതത്തികൾ  നടപനാക്കനാനുഅം  സർക്കനാർ  സസ്വശകരത്തിച  മനാർഗ്ഗങ്ങളത്തിൽ

ചത്തിലതനാണര  പകരള  ഇനഫനാസ്ട്രക്ചർ   ഇൻനവസ്റ്റരനമന്റെര  ഫണര   പബനാർഡഅം  (കത്തിഫ്ബത്തി),

പകരള പസനാഷഖ്യൽ നസകനരത്തിറ്റത്തി നപേൻഷൻ കമ്പനത്തിയുഅം.  ഇവ സഅംബന്ധത്തിച നത്തിയമങ്ങൾ സഭ

ഏകകണ്ഠമനായത്തി പേനാസനാക്കത്തിയതര ഓർക്കുമപല്ലേനാ. ഇതരഅം വത്തികസന-പകമ ശമങ്ങനളപപനാലുഅം

മനനഃപൂർവഅം ദുർബലനപടുതനാൻ  പകന്ദ്ര സർക്കനാർ ആസൂതത്തിത നശക്കങ്ങൾ നടത്തുന.

7. 2022  മനാർചര  31-നര  പകന്ദ്ര  ധനമനനാലയഅം  സഅംസനാനങ്ങളനട  നത്തിയമപേരമനായ

വനായനാ അധത്തികനാരങ്ങൾ നവടത്തിക്കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു ഉതരവര പുറനപടുവത്തിക്കുകയുണനായത്തി. കത്തിഫ്ബത്തി,

പകരള  പസനാഷഖ്യൽ  നസകനരത്തിറ്റത്തി  നപേൻഷൻ  ലത്തിമത്തിറ്റഡര  (നക.എസര.  എസര.പേത്തി.  എൽ.)

പപേനാലുള്ള  നസ്പൈഷഖ്യൽ  പേർപസര  നവഹത്തിക്കത്തിളകളനട  (എസര.പേത്തി.വത്തി.)  കടനമടുക്കൽ  കൂടത്തി

സഅംസനാനതത്തിനന്റെ   അറ്റ  വനായനാ  പേരത്തിധത്തിയത്തിൽ  ഉൾനപടുത്തുഅം  എന്നനാണര  ഇതത്തിൽ

നത്തിഷ്കർഷത്തിചത്തിട്ടുള്ളതര.  ഈ ലകഖ്യപതനാനടയനാണര,  ഭരണഘടനയുനട ആർടത്തിക്കത്തിൾ  293 (3)-

നന്റെ  ഇദഅംപ്രഥമവുഅം  എന്നനാൽ  നത്തിയമവത്തിരുദ്ധവുമനായ  വഖ്യനാഖഖ്യനാനഅം  പകന്ദ്രസർക്കനാർ

സസ്വശകരത്തിചതര.   എന്നനാൽ  ഇങ്ങനന  നചയ്യുപമ്പനാഴുഅം  തങ്ങളനട  വത്തികസന  പേദ്ധതത്തികൾ

നടപനാക്കുന്നതത്തിനുഅം തത്തിരത്തിചടവത്തിനര ധനസഹനായഅം നല്കുന്നതത്തിനുഅം പകന്ദ്രസർക്കനാരത്തിനന്റെ സമനാന

ഏജൻസത്തികനളയുഅം നപേനാതുപമഖലനാ സനാപേനങ്ങനളയുഅം പബനാധപൂർവഅം ഒഴത്തിവനാക്കത്തിയത്തിട്ടുമുണര.
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8. ഈ നത്തിലപേനാടത്തിനന്റെ അടത്തിസനാനതത്തിൽ,  റത്തിസർവര ബനാങര പുതത്തിയ ഒരു സർക്കുലർ
പുറനപടുവത്തിക്കനാൻ നത്തിർബന്ധത്തിതമനായത്തി (DOR.CRE.REC.No.47/13.03.00/2022-23 dated
ജൂൺ  14,  2022).  വത്തികസന  പേദ്ധതത്തികൾക്കനായത്തി  സഅംസനാന  സർക്കനാർ  ഏജൻസത്തികൾ
ധനസഹനായഅം  നൽകുന്ന  എല്ലേനാ  ബനാങ്കുകനളയുഅം  ഈ  സർക്കുലർ  പേരത്തിമത്തിതനപടുതത്തി.
അങ്ങനന,  വയബത്തിലത്തിറ്റത്തി  ഗഖ്യനാപര  ഫണത്തിഅംഗര  വഴത്തി  പേദ്ധതത്തികൾ ഏനറ്റടുക്കനാനുള്ള സഅംസനാന
സർക്കനാരുകളനട  ഭരണഘടനനാദതമനായ അധത്തികനാരഅം  എടുത്തുമനാറ്റനപട്ടു.   കലഫര  മത്തിഷൻ
വഴത്തി  വത്തിജയകരമനായത്തി  നടനനകനാണത്തിരത്തിക്കുന്ന  ഭവന  പേദ്ധതത്തിക്കനായത്തി  വനായ
സമനാഹരത്തിക്കുന്നതുപപേനാലുഅം  തടസനപടുത്തുന്ന  രശതത്തിയനാണര  കണ്ടുവരുന്നതര.   ഭരണഘടന
വത്തിഭനാവന നചയ്യുന്ന  സനാമ്പതത്തിക അധത്തികനാരങ്ങനള  അടത്തിമറത്തിക്കനാനുള്ള പകന്ദ്രസർക്കനാരത്തിനന്റെ
ശമങ്ങൾ   ഒറ്റരനാതത്തിനകനാണര   ഉയർനവന്നതനല്ലേന്നര   ഞനാൻ   ഈ  സഭനയ  അറത്തിയത്തിച്ചു
നകനാള്ളുന.

സഅംസനാനതത്തിനന്റെ നപേനാതു അക്കക്കൗണത്തിൽ ഭരണഘടനനാ വത്തിരുദ്ധമനായ നത്തിയനണങ്ങൾ

9. 2017  ഓഗസ്റ്റര  28-നര  ധനമനനാലയഅം  ഭരണഘടന  അനുശനാസത്തിക്കുന്ന  എഴുപേതര
വർഷഅം  പേനാരമ്പരഖ്യമുള്ള  നഫഡറൽ  ധനഘടനനയയുഅം  അതുവനര  നത്തിലനത്തിന്നത്തിരുന്ന  കശഴ്വഴക്കങ്ങനളയുഅം
കനാറ്റത്തിൽ പേറതത്തിനക്കനാണര ഒരു ഉതരവര പുറനപടുവത്തിക്കുകയുണനായത്തി.  അതത്തിലൂനട സഅംസനാന
തത്തിനന്റെ  നമനാതഅം കടനമടുപര പേരത്തിധത്തി കണക്കനാക്കുന്നതത്തിനര  പേബത്തികര അക്കക്കൗണത്തിൽ (നപേനാതു
കണക്കര)  ബനാക്കത്തിയുള്ള തുക കൂടത്തി  ഉൾനപടുതനാൻ തശരുമനാനത്തിച്ചു.  ഒരു സഅംസനാനതത്തിനന്റെ
പേബത്തികര  അക്കക്കൗണര  എന്നതര  ഇനഖ്യൻ  ഭരണഘടനയുനട  ആർടത്തിക്കത്തിൾ  266  പ്രകനാരമുള്ള
സൃഷ്ടത്തിയനാണര.  ഭരണഘടനയുനട  ആർടത്തിക്കത്തിൾ  283  സഅംസനാന  നത്തിയമസഭ  പേനാസനാക്കുന്ന
നത്തിയമപ്രകനാരഅം  സഅംസനാനങ്ങൾക്കര അതത്തിനന്റെ നപേനാതു അക്കക്കൗണര നത്തിയനത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള
അധത്തികനാരങ്ങൾ നൽകുന.  സഅംസനാനതത്തിനന്റെ പേബത്തികര  അക്കക്കൗണര അതത്തിനന്റെ ആഭഖ്യനര
സനാമ്പതത്തിക  ഇടപേനാടുകനളയനാണര  പ്രതത്തിഫലത്തിപത്തിക്കുന്നതര.  ഭരണഘടനനാപേരമനായത്തി  സഅംസനാനഅം
ഇക്കനാരഖ്യതത്തിൽ ഒരു ബനാങറനട പേങനാണര നത്തിർവഹത്തിക്കുന്നതര. 

10.  സഅംസനാന പുനനഃസഅംഘടനനാ വഖ്യവസകൾ പ്രകനാരഅം, സഅംസനാനതത്തിനന്റെ പേബത്തികര
അക്കക്കൗണത്തിനര  കശഴത്തിലുള്ള  പകരളതത്തിനന്റെ  ടഷറത്തി  പസവത്തിഅംഗ്സര  ബനാങത്തിനന്റെ  പ്രവർതനഅം
അനുവദത്തിനശയമനാണര എനള്ളതര ഞനാൻ ഈ സഭയുനട ശദ്ധയത്തിൽനപേടുത്തുന.  കഴത്തിഞ്ഞ 75
വർഷമനായത്തി,  പകരളതത്തിൽ  മനാറത്തിമനാറത്തി  വന്ന  സർക്കനാരുകൾ  സഅംസനാനതത്തിനന്റെ  പേബത്തികര
അക്കക്കൗണത്തിനുള്ളത്തിൽ നത്തിനനകനാണര സുസത്തിരമനായത്തി ടഷറത്തി പസവത്തിഅംഗ്സര ബനാങര  പ്രവർതനങ്ങൾ
നടതത്തിവരുന.  പേബത്തികര  അക്കക്കൗണത്തിനന്റെ  പ്രവർതനങ്ങൾ  പേരത്തിമത്തിതനപടുത്തുന്ന  പകന്ദ്ര
സർക്കനാരത്തിനന്റെ  ഇപപനാഴനത  നടപേടത്തികൾ   ഭരണഘടനനാ  വഖ്യവസകളനട  ലഅംഘനവുഅം
ഇനഖ്യൻ യൂണത്തിയനത്തിൽ അഅംഗതസ്വനമടുത കനാലഅം മുതൽ സഅംസനാനഅം അനുഭവത്തിച്ചുവന്നത്തിരുന്ന
പ്രപതഖ്യകനാവകനാശങ്ങൾ ഹനത്തിക്കുന്നതുമനാണര.
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ഇനഖ്യൻ ഭരണഘടനയുനട ആർടത്തിക്കത്തിൾ   293(3), 293 (4)   എന്നത്തിവയുനട നത്തിയമസനാധുത
ഇല്ലേനാത വഖ്യനാഖഖ്യനാനങ്ങൾ

11. എക്സൈരനപേൻഡത്തിചർ   വകുപത്തിനന്റെ  31-3-2022-നല  40(2)  PF-S/2022-23  നമ്പർ
കതത്തിൽ,  2022  സനാമ്പതത്തിക വർഷനത അറ്റ വനായനാ  പേരത്തിധത്തിനയക്കുറത്തിച്ചുള്ള പുതുക്കത്തിയ
നത്തിർപദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  ഇനത്തി മുതൽ ഇനഖ്യൻ ഭരണഘടനയുനട ആർടത്തിക്കത്തിൾ
293(3) പ്രകനാരഅം വനായ എടുക്കുന്നതത്തിനുള്ള അനുമതത്തി നൽകുപമ്പനാൾ, സഅംസനാന ബഡ്ജറ്റത്തിൽ
നത്തിപന്നനാ  സഅംസനാന വരുമനാനങ്ങളനായ നത്തികുതത്തികൾ,   നസസ്സുകൾ  എന്നത്തിവയത്തിൽ  നത്തിപന്നനാ
മുതപലനാ പേലത്തിശപയനാ ഒടുക്കണഅം  എന്ന നത്തിലയത്തിൽ സഅംസനാന നപേനാതുപമഖലനാ കമ്പനത്തികൾ/
പകനാർപപറഷനുകൾ,  എസര.പേത്തി.വത്തി.-കൾ,  സമനാനമനായ  മറ്റു  സനാപേനങ്ങൾ  എന്നത്തിവ
എടുക്കുന്ന ഏതു കടവുഅം സഅംസനാനതത്തിനന്റെ കടമനായത്തി കണക്കനാപക്കണതുണര എന്നര വഖ്യവസ
നചയത്തിരത്തിക്കുന. 

12.പകന്ദ്രസർക്കനാരത്തിനന്റെ  ഈ  പുതുക്കത്തിയ  നത്തിർപദ്ദേശങ്ങൾ  ഇനഖ്യൻ  ഭരണഘടനയുനട
ആർടത്തിക്കത്തിൾ  293(3),  293(4)-നന്റെ  ഉപദ്ദേശഖ്യലകഖ്യങ്ങളനട  കടുത  ലഅംഘനമനാണര.
ഭരണഘടനയുനട ആർടത്തിക്കത്തിൾ 293(3), വനായര പേനാ സമനാഹരണതത്തിനുള്ള സഅംസനാനങ്ങളനട
അധത്തികനാരനത  വഖ്യവസനാപേത്തിതമനായത്തി  കടത്തിഞ്ഞനാണത്തിടുന  എന്നതത്തിൽ  സഅംശയമത്തില്ലേ.  ഈ
വഖ്യവസ പ്രകനാരഅം,  പകന്ദ്ര സർക്കനാർ സഅംസനാനതത്തിനര നൽകത്തിയ വനായയുനട ഏനതങത്തിലുഅം
ഭനാഗഅം  തത്തിരത്തിചടക്കനാൻ  ബനാക്കത്തി  നത്തിൽക്കുനനണങത്തിൽ,  അനല്ലേങത്തിൽ  പകന്ദ്ര  സർക്കനാരത്തിനന്റെ
ഗഖ്യനാരന്റെത്തി  നൽകത്തിയത്തിട്ടുനണങത്തിൽ,  പകന്ദ്ര  സർക്കനാരത്തിനന്റെ  അനുമതത്തിയത്തില്ലേനാനത  യനാനതനാരു
വനായയുഅം  സഅംസനാന  സർക്കനാരുകൾ  സമനാഹരത്തിക്കനാൻ  പേനാടുള്ളതല്ലേ.  ഈ  വഖ്യവസ
സഅംസനാന  സർക്കനാരുകളനട  കടനമടുക്കലത്തിനര  മനാതപമ  ബനാധകമനാകൂ.   സഅംസനാന
സർക്കനാരത്തിനന്റെ  ഏജൻസത്തികൾക്കുഅം  സനാപേനങ്ങൾക്കുഅം  ഇവ  ബനാധകമല്ലേ.  സ്റ്റനാറ്റനടറത്തി
പബനാഡത്തികളഅം  കമ്പനത്തികളഅം  പപേനാനലയുള്ള  സഅംസനാന  സർക്കനാരത്തിനന്റെ  മറ്റര  സനാപേന
സഅംവത്തിധനാനങ്ങളനട  ബനാധഖ്യതകൾ,  ഭരണഘടനയുനട പ്രസ്തുത അധഖ്യനായതത്തിൽ വത്തിഭനാവനഅം
നചയ്യുന്ന  സഅംസനാന  കടതത്തിനന്റെ  നത്തിർവചനതത്തിൽ  വരുന്നത്തില്ലേ.  ഭരണഘടനയുനട
ആർടത്തിക്കത്തിൾ  12-നല  ‘പസ്റ്ററ്റര  ’ എന്നതത്തിനന്റെ  നത്തിർവചനഅം  ഭരണഘടനയുനട  മൂന്നനാഅം
ഭനാഗതത്തിനല വഖ്യവസകൾക്കര മനാതപമ ബനാധകമനാകൂ. ഭരണഘടനയുനട ആർടത്തിക്കത്തിൾ 293-ൽ
നത്തിർവചത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്ന  ‘പസ്റ്ററ്റര  ’  എന്നതര  ഭരണഘടനയുനട  നഷഡനൾ  1-മനായത്തി  പചർതര
വനായത്തിപക്കണ ഭരണഘടനയുനട ആർടത്തിക്കത്തിൾ 1(2) പ്രകനാരഅം നത്തിർവചത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്ന ‘പസ്റ്ററ്റര  '
എന്നര വഖ്യനാഖഖ്യനാനത്തിപക്കണതുണര.

13.  നഫഡറലത്തിസഅം ഭരണഘടനയുനട അടത്തിസനാന സസ്വഭനാവമനാനണനഅം ഒരു നത്തിയമവുഅം
ഈ  നഫഡറൽ  സസ്വഭനാവനത  ഹനത്തിക്കുന്നതനാവരുനതനഅം  എസര.ആർ.നബനാകമ  Vs
യൂണത്തിയൻ  ഓഫര  ഇനഖ്യ (1994)-നല  വത്തിധത്തിയത്തിൽ  ബഹുമനാനനപട  സുപ്രശഅം  പകനാടതത്തി
അസന്നത്തിഗ്ധമനായത്തി പ്രസനാവത്തിചത്തിട്ടുണര.  ഭരണഘടനയുനട നഫഡറൽ സസ്വഭനാവനത മറത്തികടക്കുന്ന
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തരതത്തിൽ  ആർടത്തിക്കത്തിൾ  293-നന്റെ  ഏതര  വഖ്യനാഖഖ്യനാനവുഅം  അനുവദനശയമനല്ലേനഅം  അതര
ഭരണഘടനയുനട  തശവ്രമനായ  ലഅംഘനമനായത്തിരത്തിക്കുനമനഅം  ബഹു.സുപ്രശഅം  പകനാടതത്തിയുനട
വഖ്യനാഖഖ്യനാനതത്തിൽ  നത്തിന്നര  വഖ്യക്തമനാകുഅം.   ധനമനനാലയതത്തിപന്റെതനായനാലുഅം,   റത്തിസർവര
ബനാങത്തിപന്റെതനായനാലുഅം,  കഅംപപപനാളർ ആൻഡര ഓഡത്തിറ്റർ ജനറലത്തിപന്റെതര  ആയനാലുഅം,  അവയുനട
ഭരണഘടനനാ വത്തിരുദ്ധമനായ  എല്ലേനാ നത്തിർപദ്ദേശങ്ങളഅം,  പകന്ദ്ര സർക്കനാരത്തിനനയുഅം   അതത്തിനന്റെ
ഏജൻസത്തികനളയുഅം സൂക്ഷ്മമനായത്തി ഒഴത്തിവനാക്കുകയുഅം അവയുനട  തനാൽപരഖ്യങ്ങൾ  പൂർണ്ണമനായുഅം
സഅംരകത്തിക്കുകയുഅം  നചയ്യുന  എന്നര  കനാണനാവുന്നതനാണര.  ഉദനാഹരണതത്തിനര,  പകന്ദ്ര
സർക്കനാരത്തിനന്റെ  വത്തികസന  ലകഖ്യങ്ങൾ  നത്തിറപവറ്റുന്നതത്തിനനായത്തി  പകന്ദ്ര  നപേനാതുപമഖലനാ
പകനാർപപറഷനുകൾക്കുഅം നത്തിയമനാനുസൃത സനാപേനങ്ങൾക്കുഅം ഇഷ്ടനാനുസരണഅം കടനമടുക്കനാഅം.
ഇതര വത്തിപവചനമനാണര.

റത്തിസർവര ബനാങര ഓഫര ഇനഖ്യയുനട നടപേടത്തികൾ

14. മുകളത്തിൽ  സൂചത്തിപത്തിച  ജൂൺ  14,  2022-നര  റത്തിസർവര  ബനാങര  ഓഫര  ഇനഖ്യ
പുറനപടുവത്തിച  DOR.CRE.REC.No.47/13.03.00/2022-23  സർക്കുലർ അതരഅം കടുത
വത്തിപവചനനത  വഖ്യക്തമനായത്തി  പ്രതത്തിഫലത്തിപത്തിക്കുന.  ആർ.ബത്തി.ഐ.  സർക്കുലർ  പ്രകനാരഅം,
പപ്രനാനജക്ടത്തിൽ നത്തിനള്ള പേണഅം നകനാണര മുഴുവൻ തത്തിരത്തിചടവുഅം ഉറപനാക്കനാവുന്ന പേദ്ധതത്തികൾക്കര
മനാതപമ  ബനാങ്കുകൾക്കര  ധനസഹനായഅം  നൽകനാൻ  കഴത്തിയൂ.   ഈ  വനാദഅം  ഉപേപയനാഗത്തിചനാൽ
സഅംസനാന  ബഡ്ജറ്റത്തിൽ  നത്തിനള്ള  വയബത്തിലത്തിറ്റത്തി  ഗഖ്യനാപര  ഫണത്തിഅംഗത്തിനന്റെ  (വത്തിജത്തിഎഫര)
പേത്തിന്തുണയുള്ളതത്തിനനാൽ  വത്തിഴത്തിഞ്ഞഅം  തുറമുഖ  പേദ്ധതത്തി  പപേനാനലയുള്ള  ഒരു  പേദ്ധതത്തി  പകരള
സർക്കനാരത്തിനര ഏനറ്റടുക്കനാനനാവത്തില്ലേ.

15.  തത്തിരത്തിചടവര ഉറപ്പുനൽകനാത വനായകൾക്കര ബനാങ്കുകൾ ധനസഹനായഅം നൽകുന്നത്തിനല്ലേന്നര
ഉറപ്പുവരുപതണതര  ആർബത്തിഐ.-യുനട  ചുമതലയനാണര.  എന്നനാൽ  റത്തിസർവര  ബനാങര
നത്തിയമപേരമനായ അതത്തിനന്റെ അധത്തികനാര സശമകൾ മറത്തികടനനകനാണര സഅംസനാനങ്ങൾ തങ്ങളനട
ഏജൻസത്തികൾ,  പകനാർപപറഷനുകൾ,  നത്തിയമനാനുസൃത  സനാപേനങ്ങൾ,  യൂടത്തിലത്തിറ്റത്തികൾ  എന്നത്തിവ
മുപഖന  വത്തികസന  സഅംരഅംഭങ്ങൾക്കര  ധനസഹനായഅം  നൽകുന്നതത്തിൽ  ബനാങ്കുകനള
നത്തിയമവത്തിരുദ്ധമനായത്തി നത്തിയനത്തിക്കനാനുള്ള പകന്ദ്ര സർക്കനാരത്തിനന്റെ നത്തിർപദ്ദേശമനാണര പേത്തിന്തുടരുന്നതര.
ബനാങ്കുകളനട പമലുള്ള ആർബത്തിഐ-യുനട ഈ നത്തിയനണങ്ങൾ സഅംസനാന സർക്കനാരുകളനട
പേദ്ധതത്തികൾക്കര  പവണത്തി  മനാതമുള്ളതനാണര.   പകന്ദ്രസർക്കനാർ,  അതത്തിനന്റെ  നപേനാതുപമഖലനാ
ഏജൻസത്തികളഅം പകനാർപപറഷനുകളഅം മുപഖന ഏനറ്റടുക്കുന്ന പേദ്ധതത്തികൾക്കര,  ഈ നത്തിയനണങ്ങൾ
ബനാധകമനാക്കുന്നത്തില്ലേ എന്നതനാണര വത്തിപരനാധനാഭനാസഅം.

16.  ഭരണഘടന  വത്തിഭനാവനഅം  നചയ്യുന്ന  നഫഡറൽ  സഅംവത്തിധനാനനത  പനരത്തിടര
അടത്തിമറത്തിക്കനാനുള്ള  ശമങ്ങളനാണത്തിവനയങത്തിൽ,  രനാഷശയ  ലകഖ്യങ്ങൾ  നത്തിറപവറ്റുന്നതത്തിനനായത്തി
പകന്ദ്രസർക്കനാർ  അതത്തിനന്റെ  നത്തിയനണതത്തിലുള്ള  ഏജൻസത്തികനള  ദുരുപേപയനാഗഅം  നചയ്യുന്ന
സഅംഭവപേരമ്പരകളനട ഒരു പരഖനാ ചത്തിതമനാണര ഇനത്തി ഞനാൻ പേരനാമർശത്തിക്കുന്നതര.
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(1) സത്തി  &  എജത്തി  -  യുനട സഅംസനാന ധനകനാരഖ്യ റത്തിപപനാർട്ടുകൾ

i. 2019-2020 കനാലയളവത്തിൽ, സത്തി&എജത്തി-യുനട കശഴത്തിലുള്ള അക്കക്കൗണന്റെര ജനറലത്തിനന്റെ
ഓഫശസര,  അതത്തിനന്റെ  ഓഡത്തിറ്റത്തിനന  KIIFB  എതത്തിർക്കുന എന്ന നതറ്റനായ ചത്തില  വനാദങ്ങൾ
ഉന്നയത്തിച്ചു.  1971-നല  കൺപടനാളർ  ആൻഡര  ഓഡത്തിറ്റർ  ജനറലത്തിനന്റെ  (ഡനടശസര,  പേപവഴര സര
ആൻഡര  കൺഡത്തിഷൻസര  ഓഫര  സർവശസര)  ആകര റ്റര  പ്രകനാരഅം,  സഅംസനാന  ബഡ്ജറ്റത്തിൽ
നത്തിന്നര  ഗനാന്റെര  ലഭത്തിക്കുന്ന  ഏനതനാരു  സനാപേനനതയുഅം  ഓഡത്തിറ്റര  നചയനാൻ  സത്തി&എജത്തി-ക്കര
സമ്പൂർണ്ണവുഅം അനത്തിയനത്തിതവുമനായ അവകനാശമുനണന്നര സഅംസനാന സർക്കനാർ തുടക്കഅം മുതൽ
തനന്ന  വഖ്യക്തമനായ  നത്തിലപേനാടര  സസ്വശകരത്തിചത്തിരുന.  സത്തി&എജത്തി  നടത്തുന്ന   കത്തിഫ്ബത്തി-യുനട
ഓഡത്തിറ്റത്തിനന സഅംസനാന സർക്കനാർ സസ്വനാഗതഅം നചയത്തിരുന. മുകളത്തിൽ പേറഞ്ഞ നത്തിയമതത്തിനല
പകനാസര 14 പ്രകനാരഅം കത്തിഫ്ബത്തി-യുനട ഓഡത്തിറ്റര സത്തി&എജത്തി ആരഅംഭത്തിച്ചു. ഓഡത്തിറ്റര സുഗമമനാക്കുന്നതത്തിനര
കത്തിഫ്ബത്തി എല്ലേനാ പേത്തിന്തുണയുഅം സക്കൗകരഖ്യങ്ങളഅം നൽകത്തി.  നത്തിർഭനാഗഖ്യവശനാൽ, സത്തി&എജത്തി-യുനട
ഓഡത്തിറ്റര സുഗമമനായത്തി പുപരനാഗമത്തിക്കുപമ്പനാൾ പപേനാലുഅം, അതത്തിനന്റെ അക്കക്കൗണ്ടുകളഅം സനാമ്പതത്തിക
ഇടപേനാടുകളഅം ഓഡത്തിറ്റര നചയനാൻ സത്തി&എജത്തി-നയ കത്തിഫ്ബത്തി അനുവദത്തിക്കുന്നത്തില്ലേ എന്ന ധനാരണ
മനാധഖ്യമങ്ങളത്തിൽ പ്രചരത്തിപത്തിച്ചു.

ii.  സത്തി&എജത്തി  ഓഡത്തിറ്റത്തിനന  കത്തിഫ്ബത്തി  എതത്തിർക്കുന  എന്ന  നതറ്റനായ  വത്തിവരഅം
മനാധഖ്യമങ്ങളത്തിൽ  പ്രചരത്തിചപപനാപഴക്കുഅം  2020  മനാർചത്തിൽ അവസനാനത്തിക്കുന്ന വർഷപതക്കുള്ള
പസ്റ്ററ്റര  ഫത്തിനനാൻസര  സഅംബന്ധത്തിച  ഓഡത്തിറ്റര  സത്തി&എജത്തി  പൂർതത്തിയനാക്കത്തിയത്തിരുന.  ഈ
റത്തിപപനാർടത്തിൽ  അടങ്ങത്തിയത്തിരുന്ന  പേല  പേരനാമർശങ്ങളഅം  യുക്തത്തിസഹമനായത്തിരുന്നത്തില്ലേ.  അവ
സഅംസനാന സർക്കനാരത്തിനന്റെ പ്രതത്തിചനായനയയുഅം  കത്തിഫ്ബത്തി,  നപേൻഷൻ കമ്പനത്തി എന്നത്തിവയുനട
പ്രവർതനങ്ങനളയുഅം പ്രതത്തികൂലമനായത്തി ബനാധത്തിക്കുന്നവ ആയത്തിരുന.  ഇതരഅം പേരനാമർശങ്ങൾ,
കത്തിഫ്ബത്തി-യര  വത്തിപേണത്തിയത്തിൽ  നത്തിന്നര  ഫണര  സമനാഹരത്തിക്കനാനുള്ള കഴത്തിവത്തിനനയുഅം  ഗണഖ്യമനായ
ബനാൻഡത്തിഅംഗത്തിനനയുഅം തകർക്കനാൻ ലകഖ്യമത്തിട്ടുള്ളവയനായത്തിരുന എന പവണഅം കരുതനാൻ.

iii.  പകരളതത്തിനന്റെ സഅംസനാന ധനകനാരഖ്യനതക്കുറത്തിച്ചുള്ള സത്തി&എജത്തി-യുനട റത്തിപപനാർടര
ഈ  നത്തിയമസഭയുനട  മുമ്പനാനക  നവച്ചു.  നത്തിയമപേരമനായുഅം  ഭരണഘടനനാപേരമനായുഅം
നത്തിലനത്തില്ക്കനാതതുഅം സനാപങതത്തികമനായത്തി നതറ്റനായതുമനായ പേരനാമർശങ്ങൾ സസ്വശകരത്തിപക്കണതത്തിനല്ലേന്നര
സഭ  തശരുമനാനത്തിക്കുകയുഅം  അതരഅം  മനാറ്റങ്ങപളനാനട  സത്തി&എജത്തി-യുനട  റത്തിപപനാർട്ടുകൾ
അഅംഗശകരത്തിക്കുകയുഅം നചയ്തു.

iv. എന്നത്തിരുന്നനാലുഅം, ഈ സഭയുനട പ്രപമയനത മനാനത്തിക്കനാനത, സഅംസനാന ധനകനാരഖ്യ
റത്തിപപനാർടത്തിനല  സത്തി&എജത്തി-യുനട  നതറ്റനായതുഅം  അടത്തിസനാനരഹത്തിതവുമനായ  അഭത്തിപ്രനായങ്ങൾ,
കത്തിഫ്ബത്തി,  പകരള  പസനാഷഖ്യൽ  നസകനരത്തിറ്റത്തി  നപേൻഷൻ  ലത്തിമത്തിറ്റഡര  പപേനാലുള്ള  സഅംസനാന
സർക്കനാർ ഏജൻസത്തികളനട വനായകൾ അനുവദത്തിക്കനാതത്തിരത്തിക്കനാനുള്ള കനാരണമനായത്തി   പകന്ദ്ര
ധനമനനാലയഅം ഉപേപയനാഗത്തിച്ചു. ഈ സഭ നത്തിരസത്തിച സത്തി&എജത്തി-യുനട നതറ്റനായ റത്തിപപനാർടനാണര
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പകന്ദ്ര  ധനകനാരഖ്യ  മനനാലയതത്തിനന്റെ  ഇപപനാഴുള്ള  നത്തിർപദ്ദേശങ്ങൾക്കര  തുടക്കഅം  കുറത്തിചതര.
കത്തിഫ്ബത്തി-യത്തിൽ  തുടങ്ങത്തി  ഇപപനാൾ  60  ലകപതനാളഅം  പേനാവനപടവരുനട  പകമനപേൻഷൻ
വത്തിതരണഅം  നചയ്യുന്ന  നക.എസര.എസര.പേത്തി.എൽ-നന്റെ  പ്രവർതനനതയുഅം  തടസനപടുത്തുക
യനാണര.   ഭനാവത്തിയത്തിൽ കലഫര  പേദ്ധതത്തിയുൾപനടയുള്ള പകമ പ്രവർതനങ്ങനള ഈ നയഅം
തടസനപടുത്തുനമന്ന ആശങ അസനാനതല്ലേ.

(2)  എൻപഫനാഴരനമന്റെര  ഡയറക്ടപററ്റത്തിനന്റെ അപനസ്വഷണങ്ങൾ

i. 2019  മനാർചത്തിൽ  പുറതത്തിറക്കത്തിയ  മസനാല  പബനാണത്തിലൂനട  വത്തിപദശ  വനാണത്തിജഖ്യ
വനായകളനായത്തി  2150  പകനാടത്തി രൂപേ വത്തിജയകരമനായത്തി കത്തിഫ്ബത്തി സമനാഹരത്തിചത്തിരുന. 1999-നല
പഫനാറത്തിൻ എകര സര പചഞര മനാപനജര നമന്റെര ആകര റ്റര നത്തിഷ്കർഷത്തിച എല്ലേനാ അനുമതത്തികളഅം പനടത്തിയ
പശഷമനാണര  അന്നര  പ്രസ്തുത മസനാല പബനാണ്ടുകൾ വഴത്തി  കത്തിഫ്ബത്തി  പേണഅം സമനാഹരത്തിചതര.
മസനാല പബനാണര വഴത്തി ഫണര സസ്വരൂപേത്തിക്കുന്ന ആദഖ്യ സഅംസനാന സർക്കനാർ ഏജൻസത്തിയനായത്തി
കത്തിഫ്ബത്തി  ചരത്തിതതത്തിൽ  ഇടഅം  പനടത്തി.  ഇതര  അനനാരനാഷര ട  തലതത്തിൽ  കത്തിഫ്ബത്തി-യര
വളനരയധത്തികഅം മതത്തിപര പനടത്തിതരുകയുഅം തന്മൂലഅം അനനാരനാഷര ട ആഭഖ്യനര നത്തിപകപേകർക്കത്തിടയത്തിൽ
കത്തിഫ്ബത്തി-യുനട സനാനഅം ഉയരുവനാൻ സഹനായത്തിക്കുകയുഅം നചയ്തു.  ഈ പബനാണ്ടുകൾ ലണൻ
പസ്റ്റനാക്കര  എക്സൈരപചഞത്തിലുഅം  സത്തിഅംഗപ്പൂർ  പസ്റ്റനാക്കര  എക്സൈരപചഞ്ചുകളത്തിലുഅം  വത്തിജയകരമനായത്തി  ലത്തിസ്റ്റര
നചയനപട്ടു.   മസനാല പബനാണത്തിലൂനട വനായ സമനാഹരത്തിച പകന്ദ്ര ഏജൻസത്തികൾ കൂടത്തി  ഉണര
എന്നതനാണര വസ്തുത. എൻ.എചര.എ.ഐ. (3000 പകനാടത്തി), എൻ.റ്റത്തി.പേത്തി.സത്തി. (4000 പകനാടത്തി),
ഐ.ആർ.ഇ.ഡത്തി.എ. (1950 പകനാടത്തി)  മുതലനായവ ഇതത്തിൽ ഉൾനപടുന.

ii.  2021  നഫബ്രുവരത്തി  3-നര  1999-നല നഫമ ആകര  പ്രകനാരഅം കത്തിഫ്ബത്തിയുനട ചശഫര
എകര സത്തികനടശവര  ഓഫശസർക്കര  എൻപഫനാഴര സര നമന്റെര  ഡയറക്ടപററ്റര  സമൻസര
അയക്കുകയുണനായത്തി.  എന്നനാൽ  സമൻസത്തിനന്റെ  കനാരണപമനാ  അപനസ്വഷണ  വത്തിഷയപമനാ
വഖ്യക്തമനാക്കത്തിയത്തിരുന്നത്തില്ലേ.

iii. കത്തിഫ്ബത്തിനയ പ്രതത്തിനത്തിധശകരത്തിചര  പജനായത്തിന്റെര  ഫണര  മനാപനജർ  എൻപഫനാഴരനമന്റെര
ഡയറക്ടപററ്റര  ആവശഖ്യനപട  എല്ലേനാ  പരഖകളഅം  സമർപത്തിച്ചു.  2021  നഫബ്രുവരത്തി  17,  2021
നഫബ്രുവരത്തി 25, 2021  മനാർചര  1, 2022 ജൂകല 19 എന്നശ തശയതത്തികളത്തിലനായത്തി  ഇതത്തിനകഅം
നനാലുതവണ അവർ നകനാചത്തിയത്തിനല എൻപഫനാഴര സര നമന്റെര ഡയറക്ടപററ്റത്തിനര മുന്നത്തിൽ ഹനാജരനാപകണത്തി
വന.  പചനാദഖ്യഅം നചയ്യുന്ന ഉപദഖ്യനാഗസർ ആഗഹത്തിച ഉതരങ്ങൾ പേറയുവനാൻ  പപ്രരത്തിപത്തിക്കുന്ന
ശക്തമനായ സമർദ്ദേവുഅം അവർക്കര പനരത്തിപടണത്തി വനനവന്നനാണര മനസത്തിലനാക്കുന്നതര.

iv.  2021  ഡത്തിസഅംബർ  15-നര  ചശഫര  എകര സത്തികനടശവര  ഓഫശസനറ പനരത്തിടര  പചനാദഖ്യഅം
നചയ്യുന്നതത്തിനനായത്തി  നകനാചത്തിയത്തിനല  എൻപഫനാഴര സര നമന്റെര  ഡയറക്ടപററ്റത്തിപലക്കര  വത്തിളത്തിപത്തിച്ചു.
മസനാല പബനാണത്തിനന്റെ പപേപർ വർക്കര കകകനാരഖ്യഅം നചയ കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിനല മറ്റര ഉപദഖ്യനാഗസനരയുഅം
ഒന്നത്തിലധത്തികഅം തവണ വത്തിപുലമനായ പചനാദഖ്യഅം നചയലത്തിനര വത്തിപധയമനാക്കത്തി.
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v. പഖദകരനമന  പേറയനട,  മുകളത്തിൽ  സൂചത്തിപത്തിച  പചനാദഖ്യഅം  നചയലുകളനട
പേരമ്പരയത്തിൽ,  പചനാദഖ്യഅം  നചയലത്തിനന്റെ  ഉപദ്ദേശഖ്യനതക്കുറത്തിപചനാ  അപനസ്വഷത്തിക്കുന്ന
വത്തിഷയനതക്കുറത്തിപചനാ  ഒരു  വഖ്യക്തതയുഅം  ഉണനായത്തിരുന്നത്തില്ലേ  എന്നനാണര  മനസത്തിലനാക്കുന്നതര.
എൻപഫനാഴര സര നമന്റെര  ഡയറക്ടപററ്റര  ആവശഖ്യനപട  ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനര  പപേജുകൾ  വനരയുള്ള
എല്ലേനാ പരഖകളഅം ഈ ഓപരനാ അവസരതത്തിലുഅം ആ അപനസ്വഷണ ഏജൻസത്തിയര  യഥനാവത്തിധത്തി
നൽകത്തിയത്തിട്ടുമുണര.

vi.  കത്തിഫ്ബത്തിക്കര  അതരഅം  സമൻസുകൾ  ലഭത്തിക്കുന്നതത്തിനര  മുമ്പര  തനന്ന,  ഈ
അപനസ്വഷണങ്ങൾ സഅംബന്ധത്തിച അറത്തിയത്തിപ്പുകൾ പേലപപനാഴുഅം  മനാധഖ്യമങ്ങൾക്കര നൽകത്തിയത്തിരുന
എന്നതര വളനര ആശങനാജനകമനാനയനാരു വസ്തുതയനാണര. ഈ പചനാദഖ്യഅം നചയലുകളഅം വനാർതനാ
പചനാർചകളഅം 2021 ഏപ്രത്തിലത്തിൽ നടക്കനാനത്തിരുന്ന  നത്തിയമസഭനാ തത്തിരനഞ്ഞടുപത്തിനര നതനാട്ടുമുമള്ള
മനാസങ്ങളത്തിലനായത്തിരുന.  അതുനകനാണര  തനന്ന  പകന്ദ്ര  സർക്കനാരത്തിനന്റെ  രനാഷശയ  ലകഖ്യങ്ങൾ
ലനാക്കനാക്കത്തിയുള്ള അപനസ്വഷണങ്ങളനായത്തിരുന ഇതര എന്നര സഅംശയത്തിപത്തിക്കുന്നതനാണര.

vii. എൻപഫനാഴരനമന്റെര ഡയറക്ടപററ്റത്തിനന ദുരുപേപയനാഗഅം നചയ്യുന്നതത്തിനന്റെ ഏറ്റവുഅം പുതത്തിയ
ഉദനാഹരണമനാണര  മുൻ  ധനകനാരഖ്യ  മനത്തിയുഅം  കത്തിഫ്ബത്തി  കവസര  നചയർപപേഴനുമനായത്തിരുന്ന
പഡനാ.  ടത്തി.  എഅം.  പതനാമസര ഐസക്കത്തിനര സമൻസര അയചതര. 2022  ജൂലനായര  12  തശയതത്തി
വച്ചുള്ള ഈ സമൻസര 2022 ജൂലനായര 18-നര മനാതമനാണര അപദ്ദേഹതത്തിനര ലഭത്തിചതര. സമൻസര
പഡനാ. പതനാമസര ഐസക്കത്തിനര യഥനാസമയഅം ലഭത്തിചത്തിനല്ലേങത്തിലുഅം ഒരു പ്രമുഖ മലയനാള ദത്തിനപേതഅം
സമൻസര  സഅംബന്ധത്തിച  വനാർത  കനാപലകൂടത്തി  റത്തിപപനാർടര  നചയ്തു  എന്നതര  ശപദ്ധയമനാണര.
സഅംസനാന  സർക്കനാരത്തിനന  അപേകശർതത്തിനപടുതനാനുഅം  അതത്തിനന്റെ  വത്തികസന  അജണയുഅം
പുപരനാഗതത്തിയുഅം തടയനാനുമുള്ള വളനര ഗൂഢമനായ ശമമനാണത്തിതര.

  (3) ആദനായനത്തികുതത്തി വകുപത്തിനന്റെ നടപേടത്തികൾ

i. സഅംസനാന  സർക്കനാരത്തിനനതത്തിരനായ  പകന്ദ്ര  ഏജൻസത്തികളനട  ലകഖ്യഅം  വച്ചുള്ള
ആക്രമണങ്ങളത്തിലുഅം ദുരുപേപയനാഗതത്തിലുഅം മനറ്റനാരു ദക്കൗർഭനാഗഖ്യകരമനായ സഅംഭവ വത്തികനാസമനാണര
കത്തിഫ്ബത്തിക്കര  എതത്തിരനായ  ആദനായനത്തികുതത്തി  വകുപത്തിനന്റെ  നടപേടത്തികളത്തിൽ  പ്രതത്തിഫലത്തിക്കുന്നതര.
നസ്പൈഷഖ്യൽ  പേർപസര  നവഹത്തിക്കത്തിൾസര  (എസര.പേത്തി.വത്തി.)  ഏർനപടുതത്തിയ   കരനാറകനാർക്കുള്ള
ബത്തില്ലുകളനട പപേയര നമന്റെത്തിനന്റെ ടത്തി.ഡത്തി.എസര.,  ഇൻകഅം ടനാക്സൈര  ആകര,  1960-നന്റെ പേരത്തിധത്തിയത്തിൽ
ഉൾനപടുതത്തി  അപനസ്വഷണതത്തിനര വത്തിപധയമനാക്കത്തിയതനായത്തിരുന ഈ നശക്കഅം.

ii. കത്തിഫ്ബത്തി  അഅംഗശകരത്തിച   ഓപരനാ  പപ്രനാജകത്തിനനയുഅം  നത്തിയനത്തിക്കുന്ന  ഒരു  കരനാർ
ഉണര.  ബന്ധനപട സർക്കനാർ വകുപത്തിനന്റെ നസക്രടറത്തി,  നസ്പൈഷഖ്യൽ പേർപസര നവഹത്തിക്കത്തിളത്തിനന്റെ
(SPV)  പമധനാവത്തി,  കത്തിഫ്ബത്തിയുനട സത്തി.ഇ.ഒ.  എന്നത്തിവർ തമത്തിലനാണര ഈ തത്തികകത്തി കരനാർ.
ഈ  തത്തികകത്തി  കരനാറത്തിനന്റെ  നത്തിബന്ധനകൾ  പ്രകനാരഅം,  പപ്രനാജക്ടുകളനട  നത്തിർമനാണഅം
ഏനറ്റടുക്കുന്ന കരനാറകനാരനുമനായത്തിട്ടുള്ള ഉടമ്പടത്തിയുനട പൂർണ ഉതരവനാദത്തിതഅം എസര പേത്തിവത്തി-ക്കര
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മനാതമനായത്തിരത്തിക്കുഅം.  കൂടനാനത,  ടത്തി.ഡത്തി.എസര.  ഉൾനപനടയുള്ള എല്ലേനാ നത്തികുതത്തി ബനാധഖ്യതകളഅം
അവർക്കര  നൽകുന്ന  ബത്തിൽ  തുകയത്തിൽ  നത്തിന്നര  കത്തിഴത്തിവര  നചയര  ആദനായനത്തികുതത്തി  വകുപത്തിനര
അടപക്കണതര എസര.പേത്തി.വത്തി.-യുനട ചുമതലയനാണര.

iii.  ഈ  ക്രമശകരണഅം  ആദനായനത്തികുതത്തി  വകുപത്തിനന്റെ  അപനസ്വഷണ  പവളയത്തിൽ
പേലതവണ  ശദ്ധയത്തിൽനപടുതത്തിയത്തിരുന.  എന്നത്തിരുന്നനാലുഅം,  ഇതര  വകവയനാനത  കത്തിഫ്ബത്തി
ധനസഹനായഅം നൽകുന്ന പേദ്ധതത്തികളനട നടതത്തിപത്തിനര  ആധനാരമനായ  തത്തികകത്തി കരനാറത്തിനല
വഖ്യവസകൾ  അവഗണത്തിചനാണര  ആദനായനത്തികുതത്തി  വകുപര  കത്തിഫ്ബത്തിനക്കതത്തിനര  നടപേടത്തികൾ
ആരഅംഭത്തിചതര.

iv. വളനര  ആശരഖ്യകരമനായ  ഈ  നശക്കതത്തിൽ,  നകനാചത്തിയത്തിനല  ആദനായനത്തികുതത്തി
കമശഷണറനട പനതൃതസ്വതത്തിലുള്ള പേതത്തിനപഞനാളഅം ഉപദഖ്യനാഗസർ അടങ്ങുന്ന സഅംഘഅം 2021
മനാർചര  25-നര  ഉചയര  കത്തിഫ്ബത്തി-യുനട  ഓഫശസത്തിൽ  മുന്നറത്തിയത്തിപത്തില്ലേനാനത  കടനവന.
അപനസ്വഷണതത്തിനന്റെ  പപേരത്തിൽ   ചശഫര  എക്സൈത്തികനടശവര  ഓഫശസപറയുഅം   കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിനല
മുതത്തിർന്ന  ഉപദഖ്യനാഗസപരയുഅം   രനാതത്തി  10  മണത്തി  വനര  ഏകപദശഅം  പേതര  മണത്തിക്കൂപറനാളഅം
തടഞ്ഞുവച്ചു  പചനാദഖ്യഅം  നചയ്തു.  ആദനായനത്തികുതത്തി  വകുപത്തിനന്റെ  മൂലഖ്യനത്തിർണ്ണയ  അപതനാറത്തിറ്റത്തി
ടത്തിഡത്തിഎസര അടയ്ക്കുന്നവരത്തിൽ നത്തിന്നര വത്തിവരങ്ങൾ പശഖരത്തിക്കുന്ന സനാധനാരണ രശതത്തിയുമനായത്തി ഈ
രശതത്തി തത്തികച്ചുഅം വഖ്യതഖ്യസമനായത്തിരുന എന്നതനാണര ഇതത്തിനന സഅംശയനാസ്പൈദമനാക്കുന്നതര.

v. സനാധനാരണ  രശതത്തിയത്തിൽ,  നത്തികുതത്തിദനായകർ  അനസസരനമന്റെര  അപതനാറത്തിറ്റത്തി/
ഉപദഖ്യനാഗസൻ  ആവശഖ്യനപടുന്ന  എല്ലേനാ  വത്തിവരങ്ങളഅം  പനരത്തിപടനാ  പ്രതത്തിനത്തിധത്തി  വഴത്തിപയനാ
നൽകുകയനാണര  നചയനാറള്ളതര.  ഈ  കശഴ്വഴക്കതത്തിനര  വത്തിരുദ്ധമനായത്തി,  കമശഷണറനട
പനതൃതസ്വതത്തിലുള്ള  ഒരു  സഅംഘഅം  കത്തിഫ്ബത്തി  സന്ദർശത്തിചര  10  മണത്തിക്കൂറത്തിലധത്തികഅം  പചനാദഖ്യഅം
നചയ്യുന്നതത്തിനനായത്തി അതത്തിനല ഉപദഖ്യനാഗസനര തടഞ്ഞുവയ്ക്കുവനാൻ പപ്രരത്തിപത്തിചതര എനനാനണന്നര
വഖ്യക്തമല്ലേ.  എന്നത്തിരുന്നനാലുഅം,  ഒരു  നറയ്ഡത്തിനന്റെ  സസ്വഭനാവതത്തിലുള്ള  ഈ  പചനാദഖ്യഅം  നചയൽ
മനാധഖ്യമങ്ങളത്തിൽ  വത്തിപുലമനായത്തി  ചർച  നചയനപട്ടു.  2021  ഏപ്രത്തിലത്തിൽ  നത്തിയമസഭനാ
നതരനഞ്ഞടുപത്തിനര  പേനണര  ദത്തിവസഅം  മുമ്പനാണര  ഇതര  നടന്നതര  എന്നതുഅം  ശപദ്ധയമനാണര.
കൃതഖ്യനത്തിർവ്വഹണതത്തിനന്റെ  ഭനാഗമനാപയനാ   ആദനായനത്തികുതത്തി  നത്തിയമങ്ങൾക്കര  കശഴത്തിലുള്ള
ലകഖ്യങ്ങൾ  നത്തിറപവറ്റുന്നതത്തിപനനാ  അല്ലേ,  മറത്തിചര  രനാഷശയ  ലകഖ്യങ്ങപളനാനടയനാണര  അതരഅം
നടപേടത്തികൾ  ഉണനായതര  എന്നര  ഉറപത്തിചര  പേറയനാവുന്നതനാണര.  ഈ  വത്തിഷയഅം  പേത്തിന്നശടര
ബഹുമനാനനപട കഹപക്കനാടതത്തിയുനട മുമ്പനാനക എത്തുകയുഅം,  ബഹുമനാനനപട പകനാടതത്തി അതര
പസ്റ്റ നചയ്യുകയുമുണനായത്തി.

17.  ധനകനാരഖ്യ  മനത്തി  എന്ന  നത്തിലയത്തിൽ,  ഭരണഘടനയത്തിൽ  പ്രതത്തിപേനാദത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്ന
നഫഡറൽ സനാമ്പതത്തിക ഘടനയുനട  ഇതരഅം  കടുത ലഅംഘനങ്ങൾ ചൂണത്തിക്കനാടത്തി  പകന്ദ്ര
ധനമനത്തിക്കര വത്തിശദമനായ ഒരു കതര തയനാറനാക്കത്തി അയക്കുനണര.
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ഇനഖ്യൻ ഭരണഘടനയുനട അടത്തിസനാന പ്രമനാണങ്ങൾ ഗുരുതരമനായ ആക്രമണതത്തിനര
വത്തിപധയമനാകുന്ന  ഈ  സത്തിതത്തിവത്തിപശഷനതക്കുറത്തിചര  നമപളനാപരനാരുതരുഅം
ശദ്ധനാലുക്കളനായത്തിരത്തിക്കണനമന്നര ഞനാൻ ഈ സഭപയനാടര അഭഖ്യർതത്തിക്കുന.  ഭരണഘടനയുനട
അനസതനയ  മനാനത്തിക്കനാനത  നഫഡറൽ  സഅംവത്തിധനാനനത  തകർക്കുന്നതുഅം,
പകന്ദ്രസർക്കനാരത്തിനന്റെ  നത്തിയനണതത്തിലുള്ള  വത്തിവത്തിധ  ഏജൻസത്തികനള  ദുരുപേപയനാഗഅം
നചയ്തുനകനാണര  സഅംസനാനതത്തിനന്റെ  ധനകനാരഖ്യ  അധത്തികനാരങ്ങനള  ഹനത്തിക്കുന്നതുമനായ
നശക്കങ്ങളനാണര  നടക്കുന്നതര.   നമ്മുനട  സഅംസനാനതത്തിനന്റെയുഅം  രനാജഖ്യതത്തിനന്റെയുഅം  ഭനാവത്തിനയ
ബനാധത്തിക്കുന്നതുഅം,  നഫഡറലത്തിസനത  തകർക്കുന്നതുമനായ  ഈ  വത്തിഷയങ്ങൾ  ഗക്കൗരവമനായ
പേരത്തിപശനാധനയനായത്തി ഞനാൻ ഈ സഭയത്തിൽ സമർപത്തിക്കുന. ”

Government Resolution : 

      Shri. G. R. Anil, Minister for Food and Civil Supplies moved a Government
resolution urging the Central Government to take steps to increase the number of
priority ration cards to bring all eligible people under the ambit of ration scheme
and to restore the tide over wheat and kerosene quota to the State.

Then the House unanimously adopted the following resolution with official
amendments.

“രനാജഖ്യതര  ആദഖ്യമനായത്തി  സനാരവ്വതത്തിക പറഷന സമ്പ്രദനായഅം  നടപത്തിലനാക്കത്തിയ സഅംസനാനമനാണര
പകരളഅം.  സഅംസനാനനത ജനങ്ങളക്കര സക്കൗജനഖ്യ നത്തിരക്കത്തില് ഭകഖ്യ ഭദ്രത പ്രദനാനഅം  നചയ്യുന്നതത്തില്
സനാരവ്വതത്തിക പറഷന സമ്പ്രദനായഅം വലത്തിയ പേങര വഹത്തിചത്തിട്ടുണര. 2013 –  നല പദശശയ ഭകഖ്യ ഭദ്രത
നത്തിയമഅം  നടപത്തിലനാകുന്നതുവനര  പകരളതത്തില്  സനാരവ്വതത്തിക  പറഷന  സമ്പ്രദനായഅം  നത്തിലനത്തിന്നത്തിരുന.
പകന്ദ്ര  സരക്കനാറത്തിനന്റെ  പദശശയ  ഭകഖ്യ  ഭദ്രത  നത്തിയമഅം  2016  -  ല്  സഅംസനാനതര
നടപത്തിലനാക്കത്തിയപതനാടുകൂടത്തി പകരളതത്തിനല പറഷന സമ്പ്രദനായഅം മുനഗണനനാ വത്തിഭനാഗങ്ങളക്കര മനാതമനായത്തി
പേരത്തിമത്തിതനപടുതത്തി. പകരളതത്തിനല ജനസഅംഖഖ്യയുനട 43 ശതമനാനതത്തിനര മനാതമനാണര നത്തിലവത്തില് പറഷനര
അരഹതയുള്ളതര  എന്നനാണര  പകന്ദ്ര  സരക്കനാര  കനണതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതര.  ഇതത്തിനന്റെ  അടത്തിസനാനതത്തില്
പകരളതത്തിനല  ഒരു  പകനാടത്തി  അനപേതത്തിനനാലര  ലകതത്തി  എണപേതത്തിനനായത്തിരതത്തി  നനാല്പതര  പപേര
മനാതമനാണര നത്തിലവത്തില് പറഷന സമ്പ്രദനായതത്തിനര കശഴത്തില് വരുന്നതര.  ഇപതനാനട പദശശയ ഭകഖ്യ ഭദ്രത
നത്തിയമതത്തിനന്റെ ആനുകൂലഖ്യതത്തിനര അരഹരനാകനാന പയനാഗഖ്യതയുള്ള അഞര ലകപതനാളഅം കുടുഅംബങ്ങള
മുനഗണനനാ പേടത്തിക പ്രകനാരമുള്ള പറഷന സമ്പ്രദനായതത്തിനര പുറതനായത്തിരത്തിക്കുകയനാണര. 

ഈ  സനാഹചരഖ്യതത്തില്,  പകന്ദ്രസരക്കനാര  മനാനദണ്ഡങ്ങളത്തില്  ഇളവര  വരുതത്തി,
പകരളതത്തിനല  അരഹരനായ  മുഴുവന  ജനവത്തിഭനാഗങ്ങനളയുഅം  പറഷന  സമ്പ്രദനായതത്തിനന്റെ
പേരത്തിധത്തിയത്തില് നകനാണ്ടുവരുന്നതത്തിനനായത്തി  മുനഗണന കനാരഡകളനട  എണ്ണഅം വരദ്ധത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനുഅം
മനാരചര 2023 വനര നത്തിരതലനാക്കത്തിയ കടഡര ഓവര പഗനാതമ്പര വത്തിഹത്തിതഅം, മുന വരഷങ്ങളത്തില്
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നത്തിരനരമനായത്തി  നവടത്തിക്കുറച  മനണ്ണണ്ണ  വത്തിഹത്തിതഅം  എന്നത്തിവ  അടത്തിയനത്തിരമനായത്തി
പുനനഃസനാപേത്തിക്കുന്നപതനാനടനാപഅം  മതഖ്യബന്ധനതത്തിനുള്ള  മനണ്ണണ്ണയുനട  വത്തിഹത്തിതഅം  വരദ്ധത്തിപത്തിചര
വത്തില  കുറയ്ക്കുന്നതത്തിനുള്ള  നടപേടത്തിയുഅം  സസ്വശകരത്തിക്കുവനാന  ഈ  സഭ  പകന്ദ്ര  സരക്കനാരത്തിപനനാടര
ഐകകപണ്ഠഖ്യന ആവശഖ്യനപടുന. ”

Legislative Business:

1) Introduction and further stages of the Kerala Appropriation (No. 7) Bill,
            2022

Shri.  K.  N.  Balagopal,  Minister  for  Finance  introduced  the  Kerala
Appropriation  (No.  7)  Bill,  2022  and  moved  that  the  Bill  be  taken  into
consideration.

Then, the Bill was taken up for clause by clause consideration and passed
without discussion. 

(Members belonging to opposition parties boycotted rest of the proceedings.)

2) Introduction and further stages of the Kerala Appropriation (No. 8) Bill,
             2022

Shri.  K.  N.  Balagopal,  Minister  for  Finance  introduced  the  Kerala
Appropriation  (No.  8)  Bill,  2022  and  moved  that  the  Bill  be  taken  into
consideration.

Then, the Bill was taken up for clause by clause consideration and passed
without discussion. 

Question on Breach of Privilege :

I) The following notice of Questions of breach of Privilege was under
consideration of the Chair.

സസ്വരണ്ണക്കടതര  പകസര  അടത്തിമറത്തിക്കനപടുന്നതര  സഅംബന്ധത്തിചര  28-6-2022-ല്
അവതരത്തിപത്തിച  അടത്തിയനരപ്രപമയ  ചരചയര  ബഹു.  മുഖഖ്യമനത്തി  മറപേടത്തി  പേറഞ്ഞ
അവസരതത്തില്  നത്തിയമസഭപയയുഅം  സനാമനാജത്തികപരയുഅം  നതറ്റത്തിദ്ധരത്തിപത്തിക്കനാന  ശമത്തിനചനഅം,
ഇതത്തിലൂനട   സഭനാഅംഗനമന്ന നത്തിലയത്തിലുള്ള തനന്റെയുഅം  നത്തിയമസഭയുനടയുഅം സനാമനാജത്തികരുനടയുഅം
പ്രപതഖ്യക അവകനാശങ്ങള  ലഅംഘത്തിക്കനപടത്തിരത്തിക്കുനനവനഅം കനാണത്തിച്ചുനകനാണര  പഡനാ.  മനാതത
കുഴല്നനാടന, എഅം.എല്.എ. സമരപത്തിച അവകനാശലഅംഘന പനനാടശസര.
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II) The following notice of Question of breach of Privilege was withheld consent
to move.

പകരള നത്തിയമസഭ പേനാസനാക്കത്തിയ പലനാകനായുക്ത നത്തിയമഅം ഭരണഘടനനാ വത്തിരുദ്ധമനാനണന്ന
രശതത്തിയത്തില്    ബഹു.  നത്തിയമവുഅം വഖ്യവസനായവുഅം കയറഅം വകുപ പ്പുമനത്തി മനാധഖ്യമങ്ങപളനാടര നപേനാതു
പ്രസനാവന  നടതത്തിയതുഅം,  സമനാന  വനാദഗതത്തി  ഉന്നയത്തിച്ചുനകനാണര  സത്തി.പേത്തി.ഐ.(എഅം)
സഅംസനാന  നസക്രടറത്തി   ശശ.പകനാടത്തിപയരത്തി  ബനാലകൃഷ്ണന  പദശനാഭത്തിമനാനത്തി  ദത്തിനപേതതത്തില്
പലഖനനമഴുതത്തിയതുഅം   നത്തിയമസഭപയനാടുള്ള  കടുത  അവപഹളനമനാകയനാല്  പ്രസ്തുത
വഖ്യക്തത്തികളനക്കതത്തിനര അവകനാശലഅംഘനതത്തിനുള്ള നടപേടത്തി സസ്വശകരത്തിക്കണനമന്നനാവശഖ്യനപടര
പഡനാ.  മനാതത  കുഴല്നനാടന,  എഅം.  എല്.  എ.  നൽകത്തിയ പനനാടശസത്തിനപമല്  ബഹു.  മനത്തിയുപടയുഅം,
സത്തി.പേത്തി.ഐ.(എഅം)  സഅംസനാന  നസക്രടറത്തിയുനടയുഅം  പ്രതത്തികരണഅം  ലഭഖ്യമനാക്കുകയുഅം
പനനാടശസത്തിനല  വത്തിഷയങ്ങളഅം   ബന്ധനപട  വഖ്യക്തത്തികളനട ഇതര  സഅംബന്ധത്തിച  മറപേടത്തിയുഅം
നചയര  പേരത്തിപശനാധത്തിചതത്തില്  പനനാടശസത്തില്  പേരനാമരശത്തിച  വത്തിഷയവുമനായത്തി  ബന്ധനപടര
അവകനാശലഅംഘനതത്തിനര  പഹതുവനാകുന്ന  യനാനതനാരു  നടപേടത്തിയുഅം  ബഹു.  മനത്തിയുപടയുഅം
സത്തി.പേത്തി.ഐ.(എഅം) സഅംസനാന നസക്രടറത്തിയുനടയുഅം ഭനാഗതര നത്തിനണനായത്തിടത്തിനല്ലേന്നര പബനാധഖ്യനപടതത്തിനന്റെ
അടത്തിസനാനതത്തില് അവകനാശലഅംഘന പനനാടശസത്തിനുള്ള അനുമതത്തി നത്തിപഷധത്തിചതനായത്തി ബഹു.
സ്പൈശക്കര അറത്തിയത്തിചതത്തിനന്റെ അടത്തിസനാനതത്തില് അവകനാശലഅംഘന പനനാടശസത്തിനുള്ള അനുമതത്തി
നത്തിപഷധത്തിച്ചു.

The Chief Minister moved a resolution that the House may be adjourned
sine die and the same was adopted by the House.

The Speaker made a brief review of the Fifth Session of the Fifteenth Kerala
Legislative Assembly.

The House adjourned sine die at 12.33 p.m.

National Anthem.

KAVITHA UNNITHAN,

Secretary-in-Charge.
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