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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

ഒനഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016 ജൂലല  14 , വവഭാഴലാം

വഭാലവലാം 162]                         ഔകദവഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                           [നമ്പര് 12

നനിയമസഭ  2016 ജൂലല മഭാസലാം 14-ാം തതീയതനി വവഭാഴഭാഴ്ച രഭാവനിലല 8.30-നട്ട്
ബഹുമഭാനലപട  സതീക്കര് ശതീ. പനി. ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദവക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I. കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തക്കട്ട് അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദവങ്ങളുലട പടനികേയനിലല 
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്.........ഓര്ഡര്......കചേഭാദവലാം നമ്പര് *181. 

ടൂറനിസലാം കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള

1(*181) ശതീ  .   മുല്ലക്കര രതഭാകേരന:
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന:
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന:
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട്  മുഹസനിന  പനി  .:  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലടയലാം ആഭവന്തര
ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലടയലാം എണലാം വര്ഷലാംകതഭാറുലാം കുറഞ്ഞുവരുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില് കൂടുതല് വനികദശ-ആഭവന്തര ടൂറനിസ്റ്റുകേലള ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് എലന്തല്ലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  ടൂറനിസലാം,  ലതഭാഴനിലധനിഷനിത  കമഖലയഭാക്കുനതനിനുലാം  കുടുലാംബശതീവഴനി
ടൂറനിസലാം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം  എന്തട്ട്  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ലകേലക്കഭാള്ളഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന  ):
സര്,

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷക്കഭാലയളവനിലല  കേണക്കുകേള  പരനികശഭാധനിചഭാല്
വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലടയലാം  ആഭവന്തര  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലടയലാം  എണത്തനില്  കുറവള്ളതഭായനി
കേഭാണുനനില്ല. എനഭാല് ഈ വര്ഷങ്ങളനിലല ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട വളര്ചഭാനനിരക്കനില് കനരനിയ
കുറവട്ട്  വനനിട്ടുണട്ട്.  വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട  കേഭാരവത്തനില്  2014-ലല  7.4  ശതമഭാനലാം
എന  വളര്ചഭാനനിരക്കട്ട്  2015-ല്  6.59  ശതമഭാനമഭായനി  കുറഞ്ഞകപഭാള  ആഭവന്തര
ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട വളര്ചഭാ നനിരക്കട്ട് 2014-ല് 7.71 ശതമഭാനമഭായനിരുനതട്ട്  2015-ല് 6.53
ശതമഭാനമഭായനി കുറഞ്ഞു.  പുതനിയ ഉല്പനങ്ങളുലട കേലണത്തലനിലൂലടയലാം ശക്തമഭായ
വനിപണന പചേഭാരണ തനങ്ങളനിലൂലടയലാം  കൂടുതല് വനികദശ ആഭവന്തര ടൂറനിസ്റ്റുകേലള
ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിച്ചുവരുനതട്ട്.  അടുത്ത  അഞട്ട്
വര്ഷലാംലകേഭാണട്ട്  വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട  എണത്തനില്  100  ശതമഭാനവലാം  ആഭവന്തര
ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട എണത്തനില് 50 ശതമഭാനവലാം വളര്ചയഭാണട്ട് ലക്ഷവമനിടുനതട്ട്.

(ബനി) കകേരളത്തനില് ടൂറനിസലാം ഒരു ലതഭാഴനിലധനിഷനിത കമഖലയഭാണട്ട്.  GIFT-ലന്റെ
2015-ലല  ടൂറനിസലാം  സഭാറലലറട്ട്  അക്കക്കൗണട്ട്  എന  പഠന  റനികപഭാര്ട്ടുപകേഭാരലാം
കകേരളത്തനില് ടൂറനിസലാം കമഖലയനില് ഏകേകദശലാം  25  ലക്ഷലാം കപര് കനരനിടട്ട് ലതഭാഴനില്
ലചേയ്യുനണട്ട്.  കകേരളത്തനിലല  ആലകേ  ലതഭാഴനിലുകേളനില്  11.49  ശതമഭാനലാം  വനികനഭാദ
സഞഭാരത്തനിലന്റെ കനരനിട്ടുള്ള സലാംഭഭാവനയഭാണട്ട്.  ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം പവര്ത്തനങ്ങളുലട
ഭഭാഗമഭായനി കുടുലാംബശതീ ടൂറനിസലാം വനികേസനത്തനില് പധഭാന പങട്ട് നനിര്വ്വഹനിക്കുനണട്ട്.
ഈ പവര്ത്തനലാം ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രതഭാകേരന  : സര്,  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  പതതീക്ഷനിക്കുന  വളര്ച
ലകേവരനിക്കണലമങനില്  പകൃതനിയമഭായനി  ബന്ധലപട  സഭാധവതകേളുലട  കേഭാഴ്ചവനിസ്മയ
കകേന്ദ്രങ്ങളനികലക്കട്ട്  ടൂറനിസലത്ത  വളര്ത്തനിലയടുകക്കണതുണട്ട്.  എലന്റെ  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലല  ചേടയമലാംഗലലാം  ജഡഭായപഭാറ  ടൂറനിസലാം  ഇന്തവയനിലലതലന  ടൂറനിസലാം
ലഡസനികനഷനുകേളനില് പധഭാനലപട ഒരു ഭഭാഗമഭാകേഭാന കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  അതനിലന്റെ
ഉദ്ഘഭാടനലാം  ഈ  വര്ഷലാം  അവസഭാനകമഭാ  അടുത്ത  വര്ഷലാം  ആദവകമഭാ  നടത്തഭാന
കേഴനിയലാം.  ലചേനയനില്  ഇകപഭാള  കസഭാണ്  ടൂറനിസലാം  എനപറയന  ഒരു  പദതനി
രൂപലപടുനണട്ട്. അതഭായതട്ട്, ഒരു കേഭാഴ്ച മഭാത്രമല്ല, അതുകപഭാലുള്ള അകനകേലാം കേഭാഴ്ചകേള
കേഭാണഭാനുള്ള ടൂറനിസലാം കസഭാണ് രൂപലപടുത്തല്.  അങ്ങലനയള്ള ഒരു കമഖലയഭാണട്ട്
ലകേഭാല്ലലാം ജനില്ലയലട കേനിഴക്കന കമഖല.  ജഡഭായപഭാറ ടൂറനിസലാം, കുടുക്കത്തുപഭാറ ടൂറനിസലാം,
മഭാറനിടഭാലാംപഭാറ ടൂറനിസലാം തുടങ്ങനിയവലയ ഒരു ടൂറനിസലാം കസഭാണഭായനി വളര്ത്തനിലയടുക്കുനതനിനുലാം
ആ കേഭാഴ്ചവനിസ്മയലാം കേഭാണഭാന കേഴനിയന തരത്തനില് അതനിലന്റെ പചേഭാരണ-സലാംഘടനഭാ
പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന  : സര്, ബഹുമഭാനലപട അലാംഗത്തനിലന്റെ മണ്ഡലത്തനിലല
ജഡഭായപഭാറ  ടൂറനിസലാം  പദതനി  ആകേര്ഷകേമഭായലാം  പരനിസനിതനിക്കട്ട്  ഇണങ്ങുന
രതീതനിയനിലുലാം  വനിഭഭാവന  ലചേയനിട്ടുള്ള  ഒരു  പദതനിയഭാണട്ട്.  തതീര്ചയഭായലാം  അതനിലന്റെ
പവര്ത്തനങ്ങള സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന ആവശവമഭായ ഇടലപടല്
സര്ക്കഭാര് നടത്തുലാം.  ഈ കമഖലയമഭായനി  ബന്ധലപട സഭാധവതകേലള സലാംബന്ധനിചട്ട്
പഠനലാം നടത്തനി  അതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.  

ശതീ  .   മുല്ലക്കര രതഭാകേരന : സര്, എലന്റെ മണ്ഡലത്തനിലലതലന ലചേറുലതങനിലുലാം
മകനഭാഹരമഭായ ഒരു കകേന്ദ്രമഭാണട്ട്  മതീനമുടനി  എനട്ട്  കപരുള്ള സലലത്ത ഇരുന്നൂടനി.
അവനിലട നനിലനനിനനിരുന അയനിത്തത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ശതീനഭാരഭായണ ഗുരു അവനിലട
വരനികേയലാം ഏറവലാം തഭാലഴത്തടനിലുള്ളവര് മുതല് ഏറവലാം മുകേളത്തടനിലുള്ളവലര വലര
ഇരുനട്ട്  ഊടനിയതുലകേഭാണ്ടുമഭാണട്ട്  ഇരുന്നൂടനി  എന  കപരട്ട്  വനതട്ട്.  കകേരളത്തനില്
ഇത്തരലാം  ധഭാരഭാളലാം  കസഭാട്ടുകേളുണട്ട്.  അത്തരലാം  കസഭാട്ടുകേള  ലഹലലറട്ട്  ലചേയഭാന
കേഴനിയണലാം.  അവനിലട  സസഭാഭഭാവനികേമഭായലാം  നൂറുകേണക്കനിനട്ട്  ആളുകേള  വരുനണട്ട്.
തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട്  നനിനലാം  41  കേനികലഭാമതീറര്  മഭാത്രലാം  അകേലലയഭാണതട്ട്.  അലതഭാരു
ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം  കമഖലയഭാണട്ട്.  ഇത്തരലാം  സഭാധവതകേലള  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനുലാം
പഠനലാം നടത്തുനതനിനുലാം ആവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? കൂടഭാലത ഇരുന്നൂടനി
എന  പകദശത്തനിലന്റെ  പകൃതനിപരമഭായ  പകതവകേതകേള  നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണട്ട്
കലഭാകേനനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട് ലഹലലറട്ട് ലചേയ്യുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന  : സര്,  ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല
ധഭാരഭാളലാം സഭാധവതകേള വവതവസ്ത കമഖലകേളനില് ഇനനിയലാം പകയഭാജനലപടുകത്തണതഭായനിട്ടുണട്ട്.
സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതുലാം  അതുതലനയഭാണട്ട്.  ഈ  വര്ഷലത്ത  മഭാനവവനിരുദ
പഭാകക്കജനിലന്റെയലാം മറലാം ഭഭാഗമഭായനി ബഡ്ജറനില് പഖവഭാപനിച ടൂറനിസവമഭായനി ബന്ധലപടട്ട്
നനിരവധനി പവര്ത്തനങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുനലണനട്ട് ബഹുമഭാനലപട ധനകേഭാരവ
വകുപ്പുമനനി കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസലാം പറഞ്ഞു.  ആ പദതനികേളുലട നനിര്വ്വഹണഘടത്തനില്
ഇതുമഭായനി ബന്ധലപട കേഭാരവങ്ങളകൂടനി ഗക്കൗരവപൂര്വ്വലാം പരനികശഭാധനിക്കുലാം.  

ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .    വനിജയന  : സര്, വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേലള ഏറവമധനികേലാം ബുദമുടനിക്കുനതട്ട്
നമ്മുലട പരനിസനിതനിയമഭായനി ബന്ധലപട പശ്നങ്ങളഭാണട്ട്.   നലമ്മേക്കഭാള ആകരഭാഗവലാം
ശദനിക്കുനവരഭായതുലകേഭാണട്ട്  നമ്മുലട  ടൂറനിസലാം  കമഖലയനിലല  വലനിയ  കതഭാതനിലുള്ള
പരനിസര മലനിനതീകേരണലാം അവലര ബുദനിമുടനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  സനിലാംലയനില് ലപഭാതുസലത്തട്ട്
തുപനിയഭാല് നൂറട്ട്  രൂപ ലഫൈനഭാണട്ട്.   അത്ര കേര്ക്കശമഭായ നനിലപഭാടട്ട്  അവനിടുലത്ത
കലഭാക്കല്  കബഭാഡനികേള/കകേഭാര്പകറഷനുകേള  സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  അതുകപഭാലല
കകേരളത്തനിലുലാം ചേനില കമഖലകേളനില് പഭാസനികേട്ട് ഉളലപലട നനികരഭാധനിക്കുന സമതീപനലാം
സസതീകേരനിച്ചുലകേഭാണട്ട് വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കട്ട് ഇനള്ള നനിരുതഭാഹലാം ഒഴനിവഭാക്കനിലയടുക്കഭാനുള്ള
ഒരു പദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന  : സര്,  ടൂറനിസലാം  കമഖലയലാം  സലാംസഭാനവലാം  കനരനിടുന
ഗക്കൗരവകമറനിയ  പശ്നമഭാണട്ട്  മഭാലനിനവലാം.  പധഭാനലപട  ടൂറനിസലാം   ലഡസനികനഷനുകേളനില്
മഭാലനിനവലാം  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം  ലചേയ്യുനതനിനുള്ള  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുലണങനിലുലാം
കവണത്ര  വനിജയകേരമഭായനിടനില്ല.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപ്പുമഭായനി  കചേര്നട്ട്  ഈ
കേഭാരവങ്ങളനില്  എങ്ങലന  വനിജയകേരമഭായനി  മഭാറങ്ങള  വരുത്തഭാലമന  ആകലഭാചേന
നടക്കുനണട്ട്. ടൂറനിസലാം ലഡസനികനഷനുകേളനില് വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലാം ആഭവന്തര ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലാം
വരുകമ്പഭാള അവര്ക്കട്ട് വൃത്തനിയള്ള പരനിസരലാം ഒരുക്കനിലക്കഭാടുക്കഭാന നമുലക്കല്ലഭാവര്ക്കുലാം
ബഭാധവതയണട്ട്.   അതനിനട്ട്  ആവശവമഭായ നടപടനികേളക്കട്ട്  ടൂറനിസലാം വകുപ്പുലാം സര്ക്കഭാരുലാം
കനതൃതസലാം നല്കുലാം. 

Mr. Speaker : Shri R. Ramachandran..., not in the seat. 

ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട്  മുഹസനിന പനി  .:  സര്,  കകേരളത്തനില്  ലതഭാഴനിലനില്ലഭാത്ത അഭവസ്ത
വനിദവരഭായ ധഭാരഭാളലാം  യവഭാക്കളുണട്ട്.  വനിവനിധ രഭാജവങ്ങളനില് നനിനട്ട്  കകേരളത്തനിലലത്തുന
ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കനുസരനിചട്ട്  ഇവര്ക്കട്ട് ലഭാലാംകഗസജട്ട്  ലട്രെയനിനനിലാംഗുലാം  ആവശവമഭായ  മറട്ട്
സക്കൗകേരവങ്ങളുലാം  നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞഭാല്  അഭവസ്തവനിദവരഭായ  യവഭാക്കലള  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ
വനികേസനത്തനിനുകവണനി ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന കേഴനിയലാം. അതുകപഭാലല ഓണ്ലലന വഴനി
കകേരളത്തനിലന്റെ  ടൂറനിസലാം  സഭാധവതകേലള  പുറലാംകലഭാകേത്തട്ട്  പരസവലപടുത്തുവഭാനുലാം
ടുറനിസ്റ്റുകേളുമഭായനി ബന്ധലാം സഭാപനിക്കഭാനുലാം കേഴനിയലാം.  ലതഭാഴനിലനില്ലഭാത്ത അഭവസ്ത വനിദവരഭായ
യവഭാക്കളക്കുകൂടനി  ടൂറനിസലാം  കമഖലയനില്  പകയഭാജനലാം  ലഭനിക്കുന  രതീതനിയനിലുളള
എലന്തങനിലുലാം കപഭാഗഭാലാം ആവനിഷ്കരനിക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന  : സര്,  ഇകപഭാളത്തലന  ടൂറനിസലാം  വകുപനിലല  കേനിറട്ട്സട്ട്
കപഭാലലയള്ള  സഭാപനങ്ങള  ഇത്തരലാം  കമഖലയനില്  ലചേറുപക്കഭാര്ക്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം
നല്കുനണട്ട്.  ഭഭാഷഭാ  പഠനത്തനിലന്റെ  കേഭാരവലാംകൂടനി  ഈ  സഭാപനങ്ങളുലട  അദവയന
പരനിപഭാടനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടൂറനിസലാം  കമഖലയനില്  വവതവസ്ത  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം
കേനിറട്ട്സനിലനകപഭാലുള്ള സഭാപനങ്ങള നടത്തുനണട്ട്.  അതട്ട് കൂടുതല് ശക്തനിലപടുത്തഭാനുലാം
കേനിറട്ട്സനിലന്റെ  സക്കൗകേരവങ്ങള  ലമചലപടുത്തഭാനുമുള്ള  ആകലഭാചേനയനിലഭാണട്ട്  ഇകപഭാള
സര്ക്കഭാര്.  ഈ നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാര് ഗക്കൗരവപൂര്വ്വലാം  പരനിഗണനിക്കുലാം.  

ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി  : സര്,  ആഭവന്തര  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട  എണലാം  ഓകരഭാ
ദനിവസവലാം കൂടനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. കേണ്ഡക്ടഡട്ട് ടൂര് ഓപകറകറഴട്ട് ഇല്ലഭാത്തതനിനഭാല്
നമ്മുലട  നഭാടനിലല ആഭവന്തര  ടൂറനിസ്റ്റുകേള  ധഭാരഭാളലാം  പശ്നങ്ങള  കനരനിടുനണട്ട്.
അകക്കഭാമകഡഷനുമഭായലാം ട്രെഭാനകസഭാര്കടഷനുമഭായലാം ബന്ധലപടട്ട്  നനിരവധനി ബുദനിമുട്ടുകേള
ഉണഭാകുനണട്ട്.   ഇകത  രതീതനിയനില്  കേണ്ഡക്ടഡട്ട്  ടൂര്  ഓപകറകറഴനിലന  ലപഭാകമഭാടട്ട്
ലചേയഭാന ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് എലന്തങനിലുലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന ശമനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന  : സര്,  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കട്ട്  യഭാത്രഭാസക്കൗകേരവത്തനിലന്റെ
അപരവഭാപ്തത  തുടര്നലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അവരുലട  അകക്കഭാമകഡഷന
സലാംബന്ധനിച്ചുലാം  പശ്നങ്ങളുണട്ട്.  സസഭാഭഭാവനികേമഭായലാം  കഗഭാവയനില്  എത്തുന  ഒരഭാളക്കട്ട്
കകേരളത്തനികലക്കട്ട്  എത്തഭാന  എയര്  കേണക്ടനിവനിറനി  ഇലല്ലനതുളലപലടയള്ള
നനിരവധനി  വനിഷയങ്ങളുണട്ട്.  ലട്രെയനിനനിലന്റെ  കേഭാരവത്തനിലുലാം  ആവശവമഭായ  സക്കൗകേരവലാം
ഇല്ലഭാത്തതട്ട് മലറഭാരു പശ്നമഭാണട്ട്. അക്കഭാരവങ്ങലളഭാലക്ക ഗക്കൗരവപൂര്വ്വലാം പരനിഹരനികക്കണതഭാണട്ട്.
ഇതുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട്  വനിമഭാനക്കമ്പനനികേളുമഭായള്ള ചേര്ചകേളക്കട്ട് തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുണട്ട്.
ലട്രെയനിനുകേളനില്  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കട്ട്  എത്തഭാന  കേഴനിയന  പകതവകേ  കകേഭാച്ചുകേള
ഘടനിപനിക്കുനതുളലപലടയള്ള  വനിഷയങ്ങളനില്  ഇന്തവന  ലറയനില്കവയമഭായനി  ചേര്ച
നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. അവര് ഒരുക്കുന തഭാമസസക്കൗകേരവലാം ലചേലകവറനിയതഭാലണന
രതീതനിയനില്  ആകക്ഷപങ്ങള  വരുനണട്ട്.  ഇകപഭാഴലത്ത ബഡ്ജറനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ടഭാകനില് കുറവട്ട് വരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. അതുലകേഭാണ്ടുതലന കഹഭാടലുകേളുലട അകസഭാസനികയഷനുമഭായനി
ചേര്ച  നടത്തനി  മുറനി  വഭാടകേയനില്  അതനിനനുസരനിച്ചുള്ള  കുറവകേള  വരുത്തഭാന
കേഴനിയലമനഭാണട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.  

ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി  : സര്,  കകേരളത്തനിലല ഏറവലാം നല്ല ടൂറനിസട്ട് കകേന്ദ്രമഭായ
കേക്കയലാം പല കേഭാരണങ്ങളലകേഭാണട്ട് പസനിദമഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനിലല ഏറവലാം മകനഭാഹരമഭായ
ലവള്ളചഭാടലാം  ഉളലപലടയള്ള  സലമഭാണതട്ട്.  ബഭാലുകശ്ശേരനി  ഉളലപലടയളള  ഏഴട്ട്
പഞഭായത്തുകേലള  ഉളലപടുത്തനി  ടൂറനിസലാം  കകേഭാറനികഡഭാറനിനുള്ള  ഒരു  കപഭാജക്ടട്ട്
ബഹുമഭാനലപട  മനനിക്കട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട  മനനിക്കട്ട്  അതനിലന
സലാംബന്ധനിചട്ട്  വനിശദമഭായനി  അറനിയഭാലമനഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്  കതഭാനനതട്ട്.  അതട്ട്
പകയഭാഗത്തനില് വരുത്തഭാന ബഹുമഭാനലപട മനനി കേഭാരവമഭായനി ശമനിക്കുകമഭാ?  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.
കബഭാര്ഡട്ട്  കബഭാടനിലാംഗട്ട്  ആരലാംഭനിചകപഭാള  അവനിലട  വലനിയ  ജനപവഭാഹമഭാണട്ട്.
അതുലകേഭാണട്ട് ആ കപഭാജക്ടട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് അങ്ങട്ട് ശദനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന  : സര്, കകേരളത്തനിലല മകനഭാഹരമഭായ പകദശങ്ങളനില്
ഒനഭാണട്ട് ശതീ. പുരുഷന കേടലുണനി പറഞ്ഞ പകദശലാം. അകദ്ദേഹലാം സമര്പനിച ഒരു കപഭാജക്ടട്ട്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ലലകേവശമുണട്ട്.  അതട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട്
അനുഭഭാവപൂര്വ്വമഭായ പരനിഗണനയണഭാകുനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    അടൂര്  പകേഭാശട്ട്  : സര്,  ടൂറനിസലാം  കമഖലയനില്  ഏറവലാം  കൂടുതല്
വനിനനികയഭാഗനിക്കലപടഭാന  കേഴനിയന  പകൃതനിരമണതീയമഭായ  കേഭാഴ്ചകേളഭാണട്ട്  നമ്മുലട
സലാംസഭാനത്തുള്ളതട്ട്. എലന്റെ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കകേഭാനനി ആനക്കൂടട്ട്, അടവനി,
ഗവനി തുടങ്ങനിയ സലങ്ങളനില് ഇകക്കഭാ ടൂറനിസവമഭായനി ബന്ധലപട പവര്ത്തനങ്ങള
നടക്കുനണട്ട്. കകേരളത്തനിലല ആദവലത്ത കുടവഞനി സഞഭാരലാം ആരലാംഭനിചതട്ട് കകേഭാനനിയനിലല



6       കകേരള നനിയമസഭ    ജൂലല 14, 2016

അടവനിയനിലഭാണട്ട്.  ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട്  ആളുകേളഭാണട്ട്  ഓകരഭാ  ദനിവസവലാം  അവനിലട
എത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.   ഇത്തരലാം  പകദശങ്ങലള പകതവകേമഭായനി  പരനിഗണനിചട്ട്
കൂടുതല്  വരുമഭാനലാം  ഉണഭാക്കുനതനിനുകവണനി  അങ്ങട്ട്  പകതവകേ  തഭാല്പരവലമടുത്തട്ട്
അവനിലട മറട്ട്  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങളകൂടനി  നടത്തഭാനഭാവശവമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  വഭാഗമണനിലനയലാം ഗവനിലയയലാം ഉളലപടുത്തനി
99 കകേഭാടനി രൂപയലട ഒരു കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിക്കട്ട് അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. പസ്തുത
പദതനിയലട പവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതനികനഭാലടഭാപലാം സലാംസഭാന
പദതനികേളനില് ചേനിലതുലാം നടക്കുനണട്ട്. വളലര പധഭാനലപട ടൂറനിസലാം ലഡസനികനഷനു
കേളനിലലഭാനഭായനി ആ പകദശലത്ത വനികേസനിപനിക്കുവഭാന കേഴനിയനതഭാണട്ട്.  ഇക്കഭാരവലാം
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുലാം.   

ശതീ  .    ബനി  .    സതവന:  സര്,  തകദ്ദേശ  ടൂറനിസലാം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന  1988
കേഭാലയളവനില്  പനി.  എസട്ട്.  ശതീനനിവഭാസന  ടൂറനിസലാം  വകുപ്പുമനനി  ആയനിരുനകപഭാള
ആരലാംഭനിചതഭാണട്ട്  ജനില്ലഭാ  ടൂറനിസലാം  പകമഭാഷന  കേക്കൗണ്സനിലുകേള.  വലനിയ
സഭാധവതയണഭായനിരുന ജനില്ലഭാ  ടൂറനിസലാം  പകമഭാഷന കേക്കൗണ്സനിലുകേള ഇനനികപഭാള
തകേര്ചയലട  വക്കനിലഭാണട്ട്.  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനില്ലയനില്  ടൂറനിസത്തനിനട്ട്  വലനിയ
സഭാധവതയഭാണുള്ളതട്ട്.  വര്ക്കല,  ശലാംഖലാംമുഖലാം,  കവളനി,  ലനയഭാര്ഡഭാലാം  ഒലക്കയഭായനി
വലനിലയഭാരു  ടൂറനിസലാം  സമുചയലാംതലന  ജനില്ലയനിലുണട്ട്.  എനഭാല്  ഇനനിതട്ട്  ആലകേ
തകേര്നനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ജനില്ലഭാ  ടൂറനിസലാം  പകമഭാഷന  കേക്കൗണ്സനിലുകേള  ജനില്ലഭാ
കേളക്ടര്മഭാലര ഏല്പനിക്കുകേയലാം അവര് അതനിലന ഒരു തഭാവളലാം മഭാത്രമഭാക്കനി മഭാറകേയലാം
ലചേയ. ടൂറനിസവമഭായനി  യഭാലതഭാരു  ബന്ധവമനില്ലഭാത്ത  ആളുകേള  ചുമതലകയറട്ട്
പൂര്ണമഭായലാം അതനിലന തകേര്ത്തനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ടൂറനിസലാം കപഭാജക്ടുകേള ലകേഭാടുക്കുകേ
എന കജഭാലനി മഭാത്രലാം ടൂറനിസലാം ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്  ഏലറടുക്കുകേ എനതട്ട് മഭാറനി,  ടൂറനിസലാം
വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലുള്ള ജനില്ലഭാ ടൂറനിസലാം പകമഭാഷന കേക്കൗണ്സനിലനിലന്റെ ഘടനയനില് മഭാറലാം
വരുത്തഭാനുലാം  നനില  ലമചലപടുത്തഭാനുലാം  ശമനിക്കുകമഭാ;  അതനിനുള്ള  തതീരുമഭാനലാം
എടുക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന :  സര്,  ഡനി.ടനി.പനി.സനി.-കേലള  സലാംബന്ധനിചട്ട്
പറയകേയഭാലണങനില് അവയലട കേഭാരവക്ഷമതലയ സലാംബന്ധനിചട്ട് ചേനില  ആകക്ഷപങ്ങളുണട്ട്.
ഡനി.ടനി.പനി.സനി.-കേളുലട ലസക്രടറനിമഭാരഭായനി  വരുന  ആളുകേള  ലപഭാഫൈഷണലുകേളല്ല
എനള്ളതുലാം അതുകപഭാലലതലന ലഡപപ്യൂകടഷനനില് വരുന ചേനിലര്ക്കുള്ള തഭാവളമഭായനി
ഇതട്ട്  മഭാറുന  എനളളതുലാം  പശ്നങ്ങള  സൃഷനിചനിട്ടുണട്ട്.   എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലുലാം
അങ്ങലനയഭാണട്ട്  എനള്ള  അര്ത്ഥത്തനിലല്ല  ഞഭാനനിതട്ട്  പറയനതട്ട്.  ജനില്ലഭാ
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കേളക്ടര്മഭാരുലട  കജഭാലനി  ഭഭാരത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇതനിലന്റെ  ലചേയര്മഭാന  എനള്ള
ചുമതലകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കഭാന കേഴനിയഭാത്തതനിലന്റെ പശ്നവമുണട്ട്.  ഡനി.ടനി.പനി.സനി.-കേളുലട
പുനനഃസലാംഘടന  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ചേര്ച  ലചേയട്ട്  ഘടനഭാപരമഭായ  ചേനില  മഭാറങ്ങള
വരുത്തുന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്: സര്, പനില്ഗനിലാം ടൂറനിസവമഭായനി ബന്ധലപടട്ട്  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  'പസഭാദട്ട്'  (പനില്ഗനികമജട്ട് റനിജുവകനഷന ആന്റെട്ട് സനിരനിചസല് ആര്ഗുലമകന്റെഷന
ലലഡ്രെെവട്ട്),  'സസകദശട്ട്  ദര്ശന'  (തതീലാം  ലബയ്സനിഡട്ട്  ടൂറനിസട്ട്  സര്ക്കപ്യൂട്ടുകേള)  എനതീ
പദതനികേളുലട കേതീഴനില് നമ്മുലട നഭാടനിലല ടൂറനിസലാം വനികേസനിപനിക്കുനതനിനഭായനി കൂടുതല്
പകദശങ്ങള  ഉളലപടുത്തുവഭാന  ആഗഹനിക്കുനണട്ട്.  എലന്റെ  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലല രണട്ട് അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര തതീര്ത്ഥഭാടന കകേന്ദ്രങ്ങളഭാണട്ട് കേഭാലടനിയലാം മലയഭാറ്റൂരുലാം.
അതുകപഭാലല  അതനിരപനിള്ളനിയമഭായനി  ബന്ധലപടുത്തനിയലാം  ടൂറനിസലാം  സര്ക്കപ്യൂട്ടുകേള
വനികേസനിപനിക്കഭാന  സഭാധവതകേളുണട്ട്.  അത്തരലാം  സഭാധവതകേള  നനിലവനിലുകണഭാ;
അതനിനട്ട് എന്തഭാണട്ട് ലചേയ്യുനതട്ട്? 

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  അതനിരപനിള്ളനി കമഖലയനിലല സര്ക്കപ്യൂടനിലന
സലാംബന്ധനിച മഭാസര് പഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കൗ കേഭാരവലാം  പരനികശഭാധനിച്ചു
ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 'പസഭാദട്ട്', 'സസകദശനി ദര്ശന'  എനതീ കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലട
ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള്ള  ചേനില  കപഭാജക്ടുകേളക്കട്ട്  തതസത്തനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
അതനിലലഭാനട്ട്,  പത്മനഭാഭസസഭാമനി  കക്ഷത്രവലാം  ആറനമുളയമഭായനി  ബന്ധലപട
പദതനിയഭാണട്ട്.   ശബരനിമലയമഭായനി  ബന്ധലപട  മലറഭാരു  പദതനിയലാം  തതസത്തനില്
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആ പദതനി നടപഭാക്കുനതനിനുകവണ പരനിശമലാം ഉണഭാകുലാം.   

ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള: സര്, ടൂറനിസലാം വനികേസനവമഭായനി ബന്ധലപട്ടുണഭാകുന
ഏറവലാം വലനിയ ലവല്ലുവനിളനി സമയബന്ധനിതമഭായനി ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കനി കേനിട്ടുനനില്ല
എനള്ളതഭാണട്ട്. ഡതീലറയനില്ഡട്ട് കപഭാജക്ടട്ട് റനികപഭാര്ട്ടുകേള തയഭാറഭാക്കുനതനിനഭായനി സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  ഏലതങനിലുലാം  പകതവകേ  ഏജനസനികേലള  ചുമതലലപടുത്തുനതനികനഭാ
അങ്ങലനയള്ള ഏലതങനിലുലാം കേര്മ്മേപരനിപഭാടനിലയ സലാംബന്ധനികചഭാ ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;
അത്തരത്തനിലുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുകണഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  നനിലവനില് ഡനി.പനി.ആര് തയഭാറഭാക്കുനതനിനട്ട്
കവണനിയള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  വളലര  ദുര്ബലമഭാണട്ട്  എനള്ള  ആകക്ഷപലാം  എല്ലഭാ
ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  ഉണഭാകുനണട്ട്.  ഇതട്ട്  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
അതനിനഭാവശവമഭായ  സഭാകങതനികേ  ലലവദഗവമുള്ള  ആളുകേലള  ഉളലപടുത്തനി  ഒരു
സലാംവനിധഭാനലാം ഉണഭാക്കുനതനിലനപറനിയലാം സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  



8       കകേരള നനിയമസഭ    ജൂലല 14, 2016

ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര്: സര്, ടൂറനിസലാം കമഖലയലട പുകരഭാഗതനിക്കുകവണനി
ലമഡനിക്കല്  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  സഭാധവതകേള  പരമഭാവധനി  പകയഭാജനലപടുത്തഭാനുള്ള
കേഭാരവങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?  വനികദശ  രഭാജവങ്ങലള
അകപക്ഷനിചട്ട് നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തട്ട് ചേനികേനിതഭാലചലവട്ട് നഭാലനിലലഭാനട്ട് മഭാത്രകമയള.
അകതഭാലടഭാപലാം പഗല്ഭരഭായനിട്ടുള്ള കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട കസവനവലാം കലഭാകേത്തട്ട് എവനിലടയലാം
കേനിട്ടുന  ചേനികേനിതഭാ  സക്കൗകേരവങ്ങളുമുള്ള  സസകേഭാരവ  ആശുപത്രനികേളുലാം  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ആശുപത്രനികേളുലാം കകേരളത്തനിലുണട്ട്.  അത്തരലാം സഭാധവതകേള പരനികശഭാധനിചട്ട്  ലമഡനിക്കല്
ടൂറനിസലാം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുകവണനിയള്ള  നടപടനികേള  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
ഭഭാഗത്തട്ട് നനിനണഭാകുകമഭാ?  തനിരുവനന്തപുരലത്ത ശലാംഖലാംമുഖത്തട്ട് ഓകരഭാ ദനിവസവലാം
ആയനിരക്കണക്കനിനഭാളുകേളഭാണട്ട് എത്തനികചരുനതട്ട്.  പകക്ഷ,  അവനിലട അടനിസഭാനപരമഭായനിട്ടുള്ള
യഭാലതഭാരു സക്കൗകേരവവമനില്ല. കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് 4 കകേഭാടനി രൂപയലട
ഒരു കപഭാജക്ടട്ട് ടൂറനിസലാം ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട് ശലാംഖലാംമുഖത്തട്ട് ആരലാംഭനിച്ചു. നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തു
നനിനതലന  ഏറവലാം  കൂടുതല്  ടൂറനിസ്റ്റുകേള  എത്തനികചരുന  ഒരു  സലമഭാണനിതട്ട്.
ശലാംഖമുഖലത്ത അന്തര്കദ്ദേശതീയ നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള ടൂറനിസട്ട് കകേന്ദ്രമഭാക്കനി ഉയര്ത്തുനതനിനുള്ള
സഭാധവതയണട്ട്. അതുകൂടനി പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  ശലാംഖമുഖലത്ത നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള
നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങളുലട കേഭാലതഭാമസലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഏലറടുത്ത പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള
അടനിയന്തരമഭായനി സസതീകേരനിക്കുലാം. ശലാംഖമുഖത്തനിലന്റെ വനികേസനത്തനിനഭായനി ഇക്കൗ പറഞ്ഞ
സഭാധവതകേള  പരമഭാവധനി  പകയഭാജനലപടുത്തഭാന  കേഴനിയലാം.  ലമഡനിക്കല്  ടൂറനിസവമഭായനി
ബന്ധലപട  കമഖലയനില്  നമ്മേള  ഇകപഭാള  ഇടലപടുനണട്ട്.  പകക്ഷ,  അതനിലന്റെ
സഭാധവതകേള  അനന്തമഭാണട്ട്.  ആയര്കവദവമഭായലാം  കമഭാകഡണ്  ലമഡനിസനിനുമഭായലാം
ബന്ധലപടട്ട് നനിരവധനി സഭാധവതകേളുണട്ട്. നമ്മുലട ചേനികേനിതഭാ രതീതനികേളുമഭായനി ബന്ധലപട്ടുലാം
സഭാധവതകേളുണട്ട്.  ആ  സഭാധവതകേള  പകയഭാജനലപടുത്തണലാം  എനതലനയഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അഭനിപഭായലാം.  മറട്ട്  രഭാജവങ്ങളനിലുള്ളതനികനക്കഭാള  ലചേലവട്ട്  കുറഞ്ഞ
ചേനികേനിതഭാ രതീതനികേള കകേരളത്തനിലുണട്ട്. ഇതട്ട് മഭാര്ക്കറട്ട് ലചേയഭാന കേഴനിയന രതീതനിയനിലുള്ള
ആകലഭാചേനകേളുലാം സര്ക്കഭാര് നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി: സര്, ടൂറനിസത്തനിലന്റെ ഒരു പധഭാന ഭഭാഗമഭാണട്ട് ആവശവമഭായ
തഭാമസ  സക്കൗകേരവലാം.  കഹഭാലാം  കസകേളഭാണട്ട്  നമ്മുലട  പകദശത്തട്ട്  സഭാധഭാരണയഭായനി
നനിലനനില്ക്കുനതട്ട്.  അനധനികൃത  കഹഭാലാം കസകേള ധഭാരഭാളമുണട്ട്.  അനധനികൃത  കഹഭാലാം
കസകേള നനികരഭാധനിക്കഭാകനഭാ  അലാംഗതീകൃത  കഹഭാലാം  കസകേളക്കട്ട്  ആവശവമഭായ
സക്കൗകേരവങ്ങള ഒരുക്കുനതനികനഭാ സര്ക്കഭാര് എന്തഭാണട്ട് ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്? 
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ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന: സര്, കഭാസനിഫൈനികക്കഷന അനുസരനിച്ചുള്ള സക്കൗകേരവങ്ങളുള്ളതുലാം
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപനിലന്റെ  അനുമതനികയഭാടുകൂടനിയള്ളതുമഭായ  കഹഭാലാം  കസകേലള
സഹഭായനിക്കുന നനിലപഭാടഭാണട്ട് ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്.  അനധനികൃത കഹഭാലാം
കസകേളുലണങനില്  അക്കഭാരവലാം  ജനില്ലയനിലല  ഉകദവഭാഗസനമഭാരുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്
പരനികശഭാധനയട്ട് വനികധയമഭാക്കുനണട്ട്.  കൂടുതല് എലന്തങനിലുലാം പകതവകേ ആകക്ഷപലാം
ആ കേഭാരവവമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് ഉലണങനില് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുലാം.  

ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം:  സര്,  വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട  ആഗമനത്തനിലന്റെ
കുറവനില്  പധഭാനമഭായലാം  പറയന  ഒരു  കേഭാരണലാം  അവരുലട  സുരക്ഷനിതതസവമഭായനി
ബന്ധലപടതഭാണട്ട്.  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി  നനിലവനിലുള്ള
നനിയമത്തനിനുപുറകമ മലറലന്തങനിലുലാം നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാംകൂടനി നടത്തഭാന ആഗഹനിക്കുനകണഭാ?  

ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന: സര്, സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്തലപടുന വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേളഭായഭാലുലാം
ആഭവന്തര ടൂറനിസ്റ്റുകേളഭായഭാലുലാം അവരുലട സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുള്ള ബഭാധവത
സലാംസഭാനത്തനിനുണട്ട്.  അക്കഭാരവങ്ങള ഗക്കൗരവപൂര്വ്വലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിക്കുലാം. 

ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി:  സര്,  പതനിവര്ഷലാം  10  ലക്ഷത്തനികലലറ ടൂറനിസ്റ്റുകേളഭാണട്ട്
അതനിരപനിള്ളനി,  വഭാഴചഭാല്, തുമ്പൂര്മുഴനി തുടങ്ങനിയ ടൂറനിസട്ട് കകേന്ദ്രങ്ങളനില് എത്തനികചരുനതട്ട്.
പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്, തഭാമസസക്കൗകേരവലാം തുടങ്ങനിയ അടനിസഭാന സക്കൗകേരവങ്ങള ഇനനിയലാം അവനിലട
ഏര്ലപടുത്തഭാന  കേഴനിഞ്ഞനിടനില്ല.  ഇതനിനട്ട്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  ഏകകേഭാപനലാം
ആവശവമഭാണട്ട്.  വനലാം,  പഞഭായത്തട്ട്,  പനി.ഡബബ.ഡനി.,  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.,  ടൂറനിസലാം
തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേലള  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  പസ്തുത  പകദശലത്ത വനികേസനലാം
തസരനിതലപടുത്തഭാനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  അതുകപഭാലല തലന  ഈ
വനികേസനലാംവഴനി  ആദനിവഭാസനികേളടക്കമുള്ള  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  കൂടുതല്
ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള സൃഷനിക്കഭാനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  ഏറവലാം മകനഭാഹരമഭായ പകദശങ്ങളനിലലഭാനഭായനി
അതനിരപനിള്ളനി  ടൂറനിസട്ട്  ലഡസനികനഷന  വനികേസനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  അവനിടലത്ത
ലഡസനികനഷന  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  കേമ്മേനിറനിയലാം  മഭാതൃകേഭാപരമഭായ  പവര്ത്തനമഭാണട്ട്
നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  പകക്ഷ  അവനിലട  വനികേസനത്തനിനഭാവശവമഭായ  ഭൂമനി
ടൂറനിസലാം  വകുപനിലന്റെകയഭാ  മകറഭാ  ലകേവശമനിലല്ലനള്ളതഭാണട്ട്  പധഭാന  പശ്നലാം.
വനകമഖലയഭാണതട്ട്,  വനനനിയമവമഭായനി  ബന്ധലപട  പശ്നങ്ങളുണട്ട്.  ഈ  പശ്നലാം
വഭാഹനങ്ങളുലട  പഭാര്ക്കനിലാംഗനിനുലാം  തഭാമസസക്കൗകേരവലാം  ഒരുക്കുനതനിനുലാം  തടസലാം
സൃഷനിക്കുനണട്ട്.  വനലാം വകുപ്പുമനനിയമഭായനി ആകലഭാചേനിചട്ട് ബഹുമഭാനലപട മുഖവമനനി
ഉളലപലടയള്ളവരുലട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  ഇത്തരലാം  പശ്നങ്ങള  ബന്ധലപട
വകുപ്പുകേളുമഭായനി  ആകലഭാചേനിചട്ട്  ലചേകയണതുണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനിയലട
സഭാനനിദവത്തനില് ഈ വനിഷയലാം ചേര്ച ലചേയണലമനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുനതട്ട്. 

958/2017
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ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുള്ള: സര്, സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ടൂറനിസലാം കമഖലയനില് മലബഭാര്
പകദശലാം  ഇകപഭാഴലാം  ഏലറ  പനിനനിലഭാണട്ട്.  ചേനില  ഒറലപട  പദതനികേളുണട്ട്  എനതല്ലഭാലത
എടുത്തു പറയത്തക്ക ടൂറനിസലാം പദതനികേലളഭാനലാം  അവനിലടയനില്ല.  ഈ സഭാഹചേരവത്തനില്
മലബഭാര്  കമഖലയനിലല  ടൂറനിസലാം  പദതനികേലള  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്
എലന്തങനിലുലാം പകതവകേ പഭാകക്കജനിനട്ട് രൂപലാം നല്കുകമഭാ; കൂടത്തനില് എലന്റെ മണ്ഡലത്തനിലല
തനിരുവളര് പഞഭായത്തനില് സനിതനി ലചേയ്യുന തുരുത്തനി ജല ഗതഭാഗതത്തനിനുലാം ഇകക്കഭാ
ടൂറനിസത്തനിനുലാം  സഭാധവതയള്ളതുലാം  പകൃതനി  കേനനിഞ്ഞരുളനിയതുമഭായ  പകദശമഭാണട്ട്.
എലന്തങനിലുലമഭാരു ടൂറനിസലാം പദതനി അവനിലട അനുവദനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  ഈ  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറട്ട്  പരനികശഭാധനിചഭാല്
മലബഭാര് കമഖലയട്ട് അര്ഹമഭായ പരനിഗണന കേനിടനിയനിട്ടുലണനകേഭാണഭാലാം.  തലകശ്ശേരനിയനിലല
ലലപതൃകേ  പദതനിക്കുലാം  ധര്മ്മേടവമഭായലാം  വയനഭാടുമഭായലാം  ബന്ധലപട  ടൂറനിസലാം
പദതനികേളക്കുലാം  അവയലട  സഭാധവകേള  പകയഭാജനലപടുത്തഭാന  ആവശവമഭായ  തുകേ
ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  ഉനയനിച  പദതനി
സലാംബന്ധനിചട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന:  സര്,  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനിലല  അതനിരപനിള്ളനി  മുതല്  വഭാഴഭാനനി
വലരയള്ള  പകദശലാം  ടൂറനിസട്ട്  പദതനികേളുലട   ഒരു  കകേന്ദ്രമഭാണട്ട്.  അതനിരപനിള്ളനി,  ചേനിമ്മേനിനനി
ഡഭാലാം,  പുത്തൂരനിലല സുകവഭാളജനിക്കല് പഭാര്ക്കട്ട്,  പതീചനി, വഭാഴഭാനനി  തുടങ്ങനിയ പധഭാനലപട
ടൂറനിസട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാണനിവനിലടയള്ളതട്ട്.  ശതീ.  ബനി.  ഡനി.  കദവസനി  എലാം.എല്.എ.
കചേഭാദനിചതുകപഭാലല  എല്ലഭാ  വകുപ്പുകേലളയലാം  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ഒരു  ടൂറനിസട്ട്
കകേഭാറനികഡഭാര്  എന  നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട്  പസ്തുത  പകദശലത്ത  ഉയര്ത്തഭാനഭാവശവമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  പതീചനിയലടയലാം  വഭാഴഭാനനിയലടയലാം  സഭാധവതകേള
പകയഭാജനലപടുത്തുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കറഭാഡട്ട്  വനികേസനമടക്കമുള്ള  പശഭാത്തല
സക്കൗകേരവ  വനികേസനത്തനിനട്ട്  ഈ  ബഡ്ജറനില്  20  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
പസ്തുത  പകദശവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  ടൂറനിസ്റ്റുകേലള  എത്തനിക്കുനതനിനുളള  സഭാധവതകേള
പകയഭാജനലപടുത്തുനതനിനഭാവശവമഭായ പരനിഗണന നല്കുനതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി:  സര്,  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനിലല  ലലകേത്തറനി  കമഖലലയക്കൂടനി
ലക്ഷവമനിട്ടുലകേഭാണഭാണട്ട്  ഹഭാന്റെട്ട് ലൂലാം  വനികല്ലജനിലന്റെ  പണനി  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.
നഭാലരകക്കഭാടനി  രൂപയലട  പദതനിയഭാണവനിലട  നടക്കുനതട്ട്.  അതനിലന്റെ  ഒനഭാലാംഘടലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. രണഭാലാംഘടലാം വര്ക്കുകേള നനഭായനി നടക്കുനണട്ട്. അതനികനഭാടട്ട് കചേര്നട്ട് ഒരു
മപ്യൂസനിയലാംകൂടനി  സഭാപനിക്കുന  കേഭാരവലാം  പസ്തുത  കപഭാജക്ടനില്  ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിരുന.
ലലകേത്തറനിയലട  സമുദഭാരണലാം  നമ്മുലട  ലക്ഷവമഭായനിരനിക്കുനതുലകേഭാണട്ട്  അതനിലനക്കുറനിചട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കഭാന തഭാല്പരവമുണഭാകുകമഭാ?
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ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  പഭാകദശനികകേഭാല്പനങ്ങളുലട സഭാധവതകേലള
ആഭവന്തര/വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കട്ട് പരനിചേയലപടുത്തഭാനുലാം ആ സഭാധവതകേലള നമുക്കു
പകയഭാജനലപടുത്തഭാനുലാം  കേഴനിയന  പദതനികേള  ഇകപഭാഴണട്ട്.  ലലകേത്തറനിയലട
കേഭാരവത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  കേഭാണനിക്കുന  തഭാല്പരവലാം  ബഡ്ജറനില്ക്കൂടനി  വനനിട്ടുണട്ട്.
ലലകേത്തറനി കമഖലയനിലുള്ള ഇത്തരലാം സഭാധവതകേലള ആഭവന്തരവലാം വനികദശതീയവമഭായനിട്ടുള്ള
ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കഭായലാം ടൂറനിസത്തനിലന്റെ വനികേസനത്തനിനഭായലാം  പകയഭാജനലപടുത്തഭാനഭാകുലാം.
അങ്ങട്ട് പറഞ്ഞ കേഭാരവലാം പകതവകേമഭായനി പരനികശഭാധനികക്കണതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന:  സര്,  കകേരളത്തനിനകേത്തുലാം പുറത്തുലാം അറനിയലപടുന
പധഭാനലപട  ടൂറനിസട്ട്  കകേന്ദ്രമഭാണട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനിലല  കബക്കല്.  അതനിനട്ട്
കവണത്ര പരനിഗണന നല്കുനനില്ല എനള്ള പരഭാതനി വവഭാപകേമഭായനി വരനികേയഭാണട്ട്.
അവനിലട  KTDC-യലട  നഭാലഞട്ട് കേസഭാര്കടഴട്ട് പണനിതനിടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതുമുഴവന
നശനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്;  നഭാഥനനില്ലഭാത്തതുകപഭാലല  തകേര്നലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
അതനിലന സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം കബക്കല് ടൂറനിസലാം പദതനിലയ പുനരുദരനിക്കുനതനിനുലാം
എലന്തങനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന  :  സര്,  കബക്കല്  പദതനിയമഭായനി  ബന്ധലപട
സലലമടുപട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. സസകേഭാരവ സലാംരലാംഭകേരനില് ചേനിലര് സമതീപനിചനിട്ടുണട്ട്. തഭാജട്ട്
ഗ്രൂപനിലന്റെ  കഹഭാടലുലാം  അതുകപഭാലലത്തലനയള്ള  ചേനില  സഭാപനങ്ങളുലാം  അവരുലട
തഭാല്പരവലാം  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേഭാകടജുകേള  പണനിതതീരുലനങനിലുലാം  സഭാകങതനികേ
പനിഴവകേളമൂലലാം   വര്ഷകേഭാലമഭായകപഭാള  അതനില്  ചേനില  പശ്നങ്ങളുണഭായനിരുനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കബക്കല്
ടൂറനിസലാം  പദതനിയലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങളക്കുമഭായനി
ഈ  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറനിലുലാം  തുകേ  നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്.  അക്കഭാരവത്തനില്  പകതവകേ
ശദയണഭാകുലാം.

മനി  .    സതീക്കര്:  കകേരളലാം മുഴവന ഒരു ടൂറനിസട്ട്  കകേന്ദ്രമഭായതുലകേഭാണട്ട്  എല്ലഭാവരുലാം
ഉപകചേഭാദവങ്ങള  ആവശവലപടുകേയഭാണട്ട്.  23  മനിനനിടഭായനിക്കഴനിഞ്ഞു.  ഒരുപഭാടട്ട്  ഉപ
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വളലര ലപലടനട്ട് ബഹുമഭാനലപട മനനി മറുപടനി പറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്. നനനി.

ലപഭാതുകമഖലഭാ വവവസഭായ യൂണനിറകേള

2(*182) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ:
ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശര്മ്മേ:
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന:
ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന:   തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  ലപഭാതുകമഖലഭാ  വവവസഭായ  യൂണനിറകേള  പുനരുദരനിക്കുനതനിനുലാം
പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുനതനിനുലാം പകതവകേ പരനിഗണന നല്കുകമഭാലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വവവസഭായ-കേരകേക്കൗശല കമഖലകേളനില് സതസരവലാം ഉക്കൗര്ജ്ജസസലവമഭായ
വളര്ചയട്ട്  സഹഭായകേരമഭാകുനതനിനുലാം  കേഭാരവക്ഷമവലാം  അനുകൂലവമഭായ  സഭാഹചേരവലാം
സൃഷനിക്കുനതനിനുലാം എലന്തല്ലഭാലാം  നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന): സര്, 

(എ)  വവവസഭായ വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട
മുനകേഭാല  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഇകപഭാഴലത്ത  അവസയലാം  വനിശകേലനലാം  ലചേയട്ട്
നഷത്തനിലഭായ  ഓകരഭാ  സഭാപനകത്തയലാം  ലഭാഭകേരമഭാക്കുനതനിനുലാം  ലഭാഭത്തനില്
പവര്ത്തനിക്കുന  സഭാപനങ്ങളുലട  ലഭാഭലാം  ദതീര്ഘകേഭാലകത്തക്കട്ട്  ഉറപ്പു  വരുത്തുനതനിനുലാം
കൂടുതല് ലതഭാഴനില് സഭാധവതകേള സൃഷനിലചടുക്കുനതനിനുലാംകവണ നടപടനികേള സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇക്കൗ  നടപടനികേള  അതനികവഗത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനു
കവണനി  ലപഭാതുകമഖലഭാ  വവവസഭായ  പുനനഃസലാംഘടനഭാ  കബഭാര്ഡട്ട്  (റനിയഭാബട്ട്)  ഈ
സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുകേയലാം  ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  വവവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  42  സഭാപനങ്ങളുലടയലാം
പഭാഥമനികേ  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള  റനിയഭാബട്ട്  ലചേയര്മഭാലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്
നടനകേഴനിഞ്ഞു.  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഓകരഭാ  സഭാപനത്തനിലന്റെയലാം
കേഭാരവക്ഷമമഭായ പവര്ത്തനത്തനിനുകവണനി ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം നടപനിലഭാക്കണലാം.
അവയലട വനിപുലതീകേരണലാം,  ഉല്പഭാദനലാം,  ലലവവനിധവവല്ക്കരണലാം  ഉളലപലട
സസതീകേരനികക്കണ  നടപടനികേള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  വവക്തമഭായ  നയങ്ങള  രൂപതീകേരനിച്ചു
വരുന.  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഈ  നനിയമസഭഭാ  സകമ്മേളനത്തനിനുകശഷലാം
ഓകരഭാ  വവവസഭായ  സഭാപനവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  പകതവകേ  കയഭാഗങ്ങള
വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തട്ട്  ഇനട്ട്  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന  പശ്നങ്ങള  ചേര്ച  ലചേയട്ട്  ഇവയലട
പവര്ത്തനലാം കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാനുള്ള സതസര  നടപടനികേള ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സസതീകേരനിച്ചു
വരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  കേരകേക്കൗശല കമഖലയനില് സതസരവലാം ഉക്കൗര്ജ്ജസസലവമഭായ വളര്ചയലാം
അനുകൂല  സഭാഹചേരവങ്ങള  സൃഷനിക്കുനതനിനുമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ക്രനിയഭാത്മകേമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കേരകേക്കൗശലലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ഉനമനത്തനിനഭായനി
കേരകേക്കൗശല വവവസഭായ കസറുകേള രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.
കേരകേക്കൗശല  കമഖലയനിലല  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  കകേരള  കേരകേക്കൗശല
വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന കേരകേക്കൗശലലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള നനിര്മ്മേനിക്കുന കേരകേക്കൗശല
ഉല്പനങ്ങള  വഭാങ്ങനി  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  വനില്പന  ശഭാലകേളവഴനി  വനിറഴനിക്കുന.
കേരകേക്കൗശലലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ഉല്പനങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  സക്കൗകേരവങ്ങള
ലപഭാതുകസവനകകേന്ദ്രലാംവഴനി നനിര്വ്വഹനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുലട



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 13

സഹഭായകത്തഭാലട  എകനിബനിഷനുകേള,  ക്രഭാഫട്ട്  ബസഭാറുകേള,  അതുകപഭാലലത്തലന
പകതവകേ ടൂറനിസലാം സമയങ്ങളനില് പകതവകേമഭായനിട്ടുള്ള വനില്പന കകേന്ദ്രങ്ങള എനനിവ
സലാംഘടനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ഇതനിലന്റെ  വനിപണനലാം  ശക്തനിലപടുത്തുകേയഭാണട്ട്.  കേരകേക്കൗശല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ഉല്പനങ്ങള കനരനിടട്ട്  വനിപണനലാം നടത്തുനതനിനുള്ള സഭാഹചേരവവലാം
ഒരുക്കനിലക്കഭാടുക്കുനണട്ട്.  കദശതീയ  പനിനഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  കേരകേക്കൗശലലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കുറഞ്ഞ
പലനിശനനിരക്കനില്  വഭായ്പ  ലഭവമഭാക്കനിവരുന.  കേരകേക്കൗശലലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി
വനിവനിധ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  കകേഭാര്പകറഷന  നടത്തനിവരുന.  കേരകേക്കൗശല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് കൂടഭായനി പവര്ത്തനിക്കുനതനിനുകവണനി ആധുനനികേ ശഭാസ്ത്രസഭാകങതനികേ
രലാംഗലത്ത  ഫൈലപദമഭായനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  ലമചലപട  ഉല്പനങ്ങള
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനുകവണനിയനിട്ടുള്ള  കൂടഭായ  സലാംരലാംഭത്തനിനുലാം  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  രൂപലാം
നല്കേനിവരനികേയഭാണട്ട്.  കേഭാരവക്ഷമമഭായ  നനിലയനില്ത്തലന  കേരകേക്കൗശല  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷലന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള സജ്ജമഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ:  സര്,  ഇകപഭാള മറുപടനിയനില്  പറഞ്ഞ
കേഭാരവങ്ങള തതീര്ചയഭായനിട്ടുലാം സസഭാഗതഭാര്ഹമഭാണട്ട്. കൂടഭാലത കേഴനിഞ്ഞ എല്.ഡനി.എഫൈട്ട്.
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലല
ശരഭാശരനി  ലഭാഭലാം  202.42  കകേഭാടനി  രൂപഭായനിരുന.  അകതസമയലാം  കേഴനിഞ്ഞ
യ.ഡനി.എഫൈട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങളനിലല ശരഭാശരനി
നഷലാം 645.96 കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുന. എല്.ഡനി.എഫൈട്ട്.  സര്ക്കഭാര് ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങലള  ലഭാഭത്തനികലക്കുലാം  കൂടുതല്  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങളനികലക്കുലാം  അതുവഴനി
വവവസഭായ  പുകരഭാഗതനിയനികലക്കുലാം  നയനിക്കുകമ്പഭാള  യ.ഡനി.എഫൈട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ലതറഭായ നയങ്ങളമൂലലാം ഈ സഭാപനങ്ങലളഭാലക്ക അടച്ചുപൂടലനികലക്കുലാം കേടലക്കണനിയനികലക്കുലാം
ലതഭാഴനില് നഷത്തനികലക്കുമഭാണട്ട് കപഭായതട്ട്.  ലപഭാതുകമഖലഭാ വവവസഭായ സഭാപനങ്ങളുലട
നനിലവനിലുള്ള  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെനിലന്റെ  പനിടനിപ്പുകകേടുകേഭാരണലാം  പല  സഭാപനങ്ങളുലാം
നഷത്തനിലഭാലണനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന: സര്, ശതീ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതട്ട് കകേഭായ പറഞ്ഞതു
കപഭാലല  കകേരളത്തനില്  ലഭാഭത്തനിലഭായനിരുന  പല  ലപഭാതുകമഖലഭാ  വവവസഭായ
സഭാപനങ്ങളുലാം കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലലാംലകേഭാണട്ട്  നഷത്തനിലഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
അതനിനുമുനപുണഭായനിരുന എല്.ഡനി.എഫൈട്ട്. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭരണകേഭാലത്തട്ട് ഏതഭാണട്ട്
18  ലപഭാതുകമഖലഭാ  വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങള  ലഭാഭകേരമഭായനി  പവര്ത്തനിചനിരുന.
എനഭാലനികപഭാള  ലഭാഭകേരലമനട്ട്  പറയനവയലട  എണലാംതലന  പത്തനികലക്കട്ട്
ചുരുങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഈ  വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങലളല്ലഭാലാം  നഷത്തനികലക്കട്ട്
വരുനതനിനട്ട്  ഒടനവധനി  കേഭാരണങ്ങളുണട്ട്.  ഒനട്ട്,  നമ്മുലട  രഭാജവലാം  ഇനട്ട്
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അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന  സഭാമ്പത്തനികേ  പശ്നവലാം  ആകഗഭാളവല്ക്കരണ  നയവമഭാണട്ട്.
അതുകപഭാലലതലനയഭാണട്ട്  കേയറമതനിക്കുള്ള  സഭാധവതകേള  കുറഞ്ഞതുലാം  ഇറക്കുമതനി
വനകതഭാതനില്  വര്ദനിചതുലാം.   ഇതനിനുപുറകമ  നമ്മുലട  വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങള
കനരനിടുന  പശ്നലാം  ശക്തമഭായ  ഒരു  മഭാകനജുലമന്റെട്ട്  ഈ  സഭാപനങ്ങളക്കനില്ല
എനള്ളതഭാണട്ട്.  സഭാപനങ്ങള നടത്തനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന പഭാപ്തരല്ലഭാത്ത മഭാകനജുലമന്റെട്ട്
ഈ  സഭാപനങ്ങളനില്  പവര്ത്തനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ലകേടുകേഭാരവസതയലാം
ദുര്വനിനനികയഭാഗവലാം  അഴനിമതനിയമഭാണട്ട്  പല  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  ലകേഭാടനികുത്തനി
വഭാഴനതട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസങ്ങളനില്  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  ലലഹകക്കഭാടതനി  ഒരു
സഭാപനലത്തക്കുറനിച്ചുള്ള വനിജനിലനസട്ട്  അകനസഷണത്തനിനട്ട്  കേര്ശനമഭായ നനിലപഭാടട്ട്
സസതീകേരനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  കകേരളത്തനിലല  വവവസഭായ  രലാംഗത്തനിനുതലന
അപമഭാനലാം  സൃഷനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്  ഒരു  പവര്ഫുള  മഭാകനജുലമന്റെട്ട്
എല്ലഭാ വവവസഭായ ശഭാലകേളനിലുമുണഭാകേണലമനട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആഗഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
റനിയഭാബനിലന്റെ  പഥമ  പരനികശഭാധനയലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ഒരു  ലപഭാഫൈഷണല്
മഭാകനജുലമന്റെട്ട്  സഭാപനത്തനിനുണഭാകേണലമനഭാണട്ട്  ഇകപഭാള തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.
സഭാപനലാം നടത്തുന എലാം.ഡനി.  പഭാപ്തനഭായനിരനിക്കണലാം.  അതുലകേഭാണ്ടുതലന ലപഭാതുലവ
പഭാപ്തരഭായനിട്ടുള്ള  വവക്തനികേലള  കേലണത്തഭാനുലാം  പഭാപ്തരഭായനിട്ടുള്ള  മഭാകനജുലമന്റെട്ട്
സൃഷനിലചടുക്കഭാനുലാം ലപഭാഫൈഷണല് മഭാകനജുലമന്റെട്ട് സഭാപനിക്കഭാനുലാം ഇകപഭാള അകപക്ഷ
ക്ഷണനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  എല്ലഭാ സഭാപനങ്ങലളയലാം ലമചലപടുത്തനിലയടുക്കഭാനുള്ള
ശക്തമഭായ ഇടലപടല് ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകുലാം. എല്ലഭാ ലകേടുകേഭാരവസതയലാം
അവസഭാനനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  42  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങലളയലാം  വരുന
5 വര്ഷക്കഭാലത്തനിനുള്ളനില് ലഭാഭകേരമഭാക്കനിത്തതീര്ക്കുകേ എനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ആഗഹനിക്കുനതട്ട്.
അതുതലനയഭാണട്ട്  ഈ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാഴ്ചപഭാടട്ട്.  അതുണഭാകേഭാനഭാണട്ട്  ശമനിച്ചു
ലകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട് എനകേഭാരവലാം വവക്തമഭാക്കഭാന ആഗഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ: സര്, കേഴനിഞ്ഞ എല്.ഡനി.എഫൈട്ട്. സര്ക്കഭാര്
10  ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിച്ചു.  മുഴവന സഭാപനങ്ങളുലാം
ലഭാഭത്തനിലഭാണട്ട് പവര്ത്തനിചനിരുനതട്ട്.  അവയനില് ഇകപഭാള എത്രലയണലാം പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്;
കേഴനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫൈട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഏലതങനിലുലാം  പുതനിയ  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന:  സര്,  ഇതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  പറകയണ  ഒരു
വനിഷയമഭാണട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ കേഭാലങ്ങളനില് പവര്ത്തനിചനിരുന ഒടനവധനി സഭാപനങ്ങള
ഇകപഭാള നനിലവനിലനില്ലഭാത്ത അവസയനിലലത്തനിക്കഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  ഓകരഭാ വവവസഭായലത്ത
കുറനിച്ചുലാം വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനികക്കണതുണട്ട്. 



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 15

ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശര്മ്മേ:  സര്,  ഇകപഭാള  കകേരളത്തനിലുളള  42  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളുലട പഭാഥമനികേമഭായനിട്ടുളള റനിവപ്യൂ റനിയഭാബട്ട് നടത്തുകേയണഭായനി എനഭാണട്ട്
മനസനിലഭാക്കുനതട്ട്.  സമഗമഭായ വനികേസനലാം ലക്ഷവലാംവചട്ട്  എല്ലഭാ സഭാപനങ്ങലളയലാം
ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുകേ എനതഭാണട്ട് ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാഴ്ചപഭാടട്ട്.  ലകേഭാചനിന റനിലലഫൈനറനിയലട
ലപകട്രെഭാ ലകേമനിക്കല്സട്ട്  കപഭാജക്ടട്ട് കേമ്മേതീഷന ലചേയ്യുനതനിനുമുമ്പുതലന  പഭാരനിസനികേ
ആഘഭാത പഠനമടക്കമുള്ള നനിരവധനി പരനികശഭാധനകേള നടകത്തണതുണട്ട്.  2018-ല്
ലപകട്രെഭാ  ലകേമനിക്കല്സട്ട്  കപഭാജക്ടട്ട്  കേമ്മേതീഷന  ലചേയ്യുകമ്പഭാളത്തലന  അനുബന്ധ
കപഭാജക്ടുകേളകൂടനി  ലകേഭാണ്ടുവരഭാന കേഴനിയന വനിധത്തനില്,  പതനിനഭായനിരക്കണക്കനിനട്ട്
ലതഭാഴനില്രഹനിതര്ക്കട്ട്  കജഭാലനി  ലഭനിക്കഭാന  കേഴനിയന  സഭാധവതകൂടനി  പകയഭാജനലപടുത്തനി
റനിയഭാബുലാം  ലകേ.എസട്ട്.ലഎ.ഡനി.സനി.-യലാം  അതനിനട്ട്  കനതൃതസലാം  ലകേഭാടുത്തുലകേഭാണട്ട്  ഒരു
പരനികശഭാധന നടത്തഭാനുലാം  ആയതനിനട്ട് മുനലലകേ എടുക്കഭാനുലാം ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കനതൃതസലാം
നല്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന:  സര്,  ലപകട്രെഭാ  ലകേമനിക്കല്സട്ട്  2018-ല്
പവര്ത്തനക്ഷമമഭാകുലമനഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  വവക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അനുബന്ധ
വവവസഭായങ്ങള   ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുകവണനി  ലപകട്രെഭാ  ലകേമനിക്കല്സനിലന്റെ  ഉനത
ഉകദവഭാഗസരുമഭായനി  ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനിയലട  സഭാനനിധവത്തനില്  പഭാഥമനികേമഭായ
ചേര്ച നടത്തനിക്കഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  ഒരു കപഭാഡക്ടനില് നനിനട്ട്  ഒടനവധനി  ഉല്പനങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള സഭാധവതയമുണട്ട്. ശഭാസ്ത്രസഭാകങതനികേരലാംഗലത്ത പുതനിയ ലടകകഭാളജനി
ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണട്ട് ഒടനവധനി  വവവസഭായങ്ങളക്കട്ട് സഭാധവതയണട്ട്;  അതുകപഭാലല
തലന  ലതഭാഴനില്  സഭാധവതകേളുമുണട്ട്.  അതനിനുള്ള  എല്ലഭാ  ശമങ്ങളുലാം  സര്ക്കഭാര്
നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അത്തരത്തനിലുള്ള  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന
കേഭാരവത്തനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദ പതനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന: സര്, കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിലല ഏകേ സലാംസഭാന ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനമഭാണട്ട്  പഭാപനിനനികശ്ശേരനി  കകേന്ദ്രമഭാക്കനിയളള  കകേരള  കക  ആന്റെട്ട്  സനിറഭാമനികട്ട്.
2012-13  വലര  തുടര്ചയഭായനി  25  വര്ഷക്കഭാലലാം  ലഭാഭകേരമഭായനി  ആ  സഭാപനലാം
പവര്ത്തനിക്കുകേയലാം സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട് ലഭാഭവനിഹനിതലാം നല്കുകേയലാം ലചേയ.  ഇടക്കഭാലത്തട്ട്
ആ സഭാപനവമഭായനി ബന്ധലപട്ടുള്ള കക ലലമനനിലാംഗുലാം അതനിലന്റെ കപഭാസസനിലാംഗുലാം ചേനില
ഇടലപടലുകേലളത്തുടര്നട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  നനിര്ത്തനിവച്ചു.   അതനിലനത്തുടര്നട്ട്  പസ്തുത
സഭാപനത്തനിലന്റെ പവര്ത്തനലാം സ്തലാംഭനഭാവസയനിലഭാണട്ട്, ലതഭാഴനിലഭാളനികേള ലതഭാഴനില്
രഹനിതരഭാണട്ട്.  ഇക്കൗ  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനലത്ത  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം
പുനരുദരനിക്കുനതനിനുലാം ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന:  സര്,  കേണ്ണൂരനില് പവര്ത്തനിക്കുന ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനമഭായ കക ആന്റെട്ട്  സനിറഭാമനികട്ട്  എനതട്ട്  പഴയ ലലചേനഭാകക ഫൈഭാക്ടറനിയഭാണട്ട്.
അതനിലന്റെ  പധഭാനലപട  ലലമനനിലാംഗട്ട്  കകേന്ദ്രലാം  പഴയങ്ങഭാടനിയനിലുലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജനില്ലയനിലല കേരനിന്തളത്തുമഭാണട്ട്.  ഇക്കൗ രണട്ട്  സഭാപനങ്ങളുലാം ഇനട്ട്  പവര്ത്തനിക്കഭാന
കേഴനിയഭാത്ത  സനിതനിയനിലഭാണട്ട്.  പഴയങ്ങഭാടനി  ലലചേനഭാ  കക  ലമനനിലാംഗട്ട്  കകേന്ദ്രലാം
പൂടനിക്കനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതുകപഭാലലതലന  നതീകലശസരത്തുലാം  കേരനിന്തളത്തുമുള്ള  കക
ലലമനനിലാംഗുലാം  സ്തലാംഭനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  വളലരക്കഭാലമഭായനി  അവനിലട  ബഹുജന
പകക്ഷഭാഭങ്ങള  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ഇക്കൗ  രണട്ട്  സലങ്ങളനിലുലാം  ഇനനി
ലലമനനിലാംഗട്ട്  നടത്തഭാന കേഴനിയഭാത്ത സനിതനി വനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  പഴയങ്ങഭാടനിയനില്
267  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം  കേരനിന്തളലത്ത  30-35  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുമടക്കലാം  ഏകേകദശലാം
300 കപരഭാണട്ട് ഈ സഭാപനങ്ങളനിലുണഭായനിരുനതട്ട്.  ഇക്കൗ സഭാപനങ്ങളനില് കജഭാലനി
ലചേയലകേഭാണനിരനിക്കുന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ലതഭാഴനില്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി
പുതനിയ സലാംരലാംഭങ്ങളനികലക്കട്ട് കേടക്കുനതനിനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതട്ട്.
അതനിനുകവണനിയള്ള ഒരു പുതനിയ  കപഭാജക്ടനിനട്ട് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പഭാനനിലാംഗട്ട്
കബഭാര്ഡലാം  ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുലാം  ആ  കപഭാജക്ടനിനട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ലലമനനിലാംഗട്ട് നടത്തഭാനുലാം  ലലചേനഭാ കക ഫൈഭാക്ടറനി പവര്ത്തനിപനിക്കഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുകേയനില്ല.
ലവടനിവച്ചുലാം  ആളുകേലള  ആക്രമനിചട്ട്  ലകേഭാലലപടുത്തനിയലാം  മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാന  ഇക്കൗ
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ആഗഹനിക്കുനനില്ല.  നലല്ലഭാരു അന്തരതീക്ഷമഭാണട്ട്  ഉണഭാക്കനിലയടുക്കഭാന
ആഗഹനിക്കുനതട്ട്.   ആ  സഭാപനലത്ത  ഒരു  പുതനിയ  സലാംരലാംഭത്തനികലക്കട്ട്  ലകേഭാണ്ടു
കപഭാകേഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.   ഡയറനി  ലഡവലപ്ലമന്റെഭാണട്ട്  പുതനിയ  സലാംരലാംഭലാം.
ഈ  കപഭാജക്ടനുസരനിചട്ട്  600-ലധനികേലാം പശുക്കലള വളര്ത്തുകേ,  പഭാല് സലാംഭരനിക്കുകേ,
കൃഷനി  ലചേയ്യുകേ,  കേഭാലനിത്തതീറ  നനിര്മ്മേഭാണ  ഫൈഭാക്ടറനിയണഭാക്കുകേ,  അവയകവണനി
കകേരളത്തനിലല സലാംരലാംഭങ്ങലള ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേ,  കകേരളത്തനില് പഭാല് വനിതരണ
കകേന്ദ്രങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയവ  വനഭാല്  ആയനിരലാം  കപര്ക്കട്ട്  ലതഭാഴനില്
ലകേഭാടുക്കഭാനുള്ള സഭാധവതയണട്ട്.  ആ കപഭാജക്ടട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
ലലമനനിലാംഗട്ട്  രലാംഗത്തുള്ള ഇനലത്ത പകതവകേ സനിതനി  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  കനരലത്ത
തലന  ഇതനിനട്ട്  രൂപലാം   നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  സലാംരലാംഭലാം  കവഗത്തനില്
നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര്:  സര്,  കേഭാരവക്ഷമവലാം  അഴനിമതനി
രഹനിതവമഭായ പവര്ത്തനങ്ങള ഉണഭായഭാല് മഭാത്രകമ ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള
വവവസഭായ പുകരഭാഗതനിയനികലക്കട്ട്  എത്തനികചരുകേയളള.  ലപഭാതുകമഖലയനില് പവര്ത്തനിക്കുന
പല  ഉകദവഭാഗസരുലാം  വനിജനിലനസട്ട്  അകനസഷണലാം  കനരനിടുകേയഭാലണന  കേഭാരവലാം
അങ്ങയലട ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ? എങനില് വനിജനിലനസട്ട് അകനസഷണലാം കനരനിടുന
ഉയര്ന  ഉകദവഭാഗസലര  തല്സഭാനത്തുനനിനലാം  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുന  കേഭാരവലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ? 
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ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന: സര്, ഇക്കൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകപഭാള
തലന  ചേനില  വലനിയ  സഭാപനങ്ങളുലട  തലപത്തനിരനിക്കുനവലര  സലാംബന്ധനിചട്ട്
ആകക്ഷപങ്ങള ഉയര്നവന. പഭാഥമനികേ അകനസഷണത്തനില് അതട്ട് ശരനിയഭാലണനട്ട്
കബഭാധവലപടതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഇകപഭാളത്തലന പലര്ക്കുലാം സഭാനചേലനലാം
വനകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  വനിശദമഭായ  അകനസഷണത്തനിനുകവണനി  വവവസഭായ  വകുപട്ട്
ലസക്രടറനിലയ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അകനസഷണ റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞഭാല്
ചേനില  വനിജനിലനസട്ട്  അകനസഷണങ്ങള  നടകത്തണനിവരുലാം.  അതനിനഭാവശവമഭായ
ശക്തമഭായ നടപടനികേള ഇക്കൗ സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുലാം.  ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനലത്ത
തകേര്ക്കഭാകനഭാ  ലപഭാതുമുതല്  ധൂര്ത്തടനിക്കഭാകനഭാ  ഇക്കൗ  സര്ക്കഭാര്  ആലരയലാം
അനുവദനിക്കുകേയനില്ല  എനതഭാണട്ട്  ശതീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയലന്റെ  കനതൃതസത്തനിലുളള
ഇക്കൗ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയലാം. അതട്ട് വവവസഭായ വകുപട്ട് ഫൈലപദമഭായനി നടപനിലഭാക്കുലാം.

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി:  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫൈട്ട്.  സര്ക്കഭാര്
കകേരളത്തനിലല  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങലള  ലഭാഭത്തനികലക്കട്ട്  നയനിച്ചു.  പസ്തുത
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  ലഭാഭവനിഹനിതലമടുത്തട്ട്  10  പുതനിയ ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള  അനട്ട്  തുടങ്ങനിയനിരുന.  അതനില്  പധഭാനലപട  സഭാപനമഭാണട്ട്
പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനിലല  മതീറര് കേമ്പനനി.  ശതീ.  എ.  ലകേ.  ബഭാലന  മനനിയഭായനിരുന
കേഭാലത്തട്ട് അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെകൂടനി പകതവകേ തഭാല്പരവത്തനില് ആരലാംഭനിച മതീറര് കേമ്പനനി
ഇകപഭാള പൂടനിക്കനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  പസ്തുത മതീറര് കേമ്പനനി  തുറനപവര്ത്തനിപനിക്കഭാന
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;   അതുകപഭാലല  കകേരളത്തനിലല  സനിമന്റെട്ട്  മഭാര്ക്കറനില്  10
ശതമഭാനമഭാണട്ട്  മലബഭാര്  സനിമന്റെട്ട്സനിലന്റെ  വനിഹനിതലാം.  ഇതട്ട്  20  ശതമഭാനമഭായനി
വര്ദനിപനിക്കഭാന ഒരു ചൂളകൂടനി സഭാപനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന: സര്, കകേരളത്തനിലല സനിമന്റെനിലന്റെ ആവശവകേതയലട
പത്തുശതമഭാനലാം മഭാത്രലമ ഇവനിലട  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനള. ഇവനിലട ഉപകയഭാഗനിക്കുന
സനിമന്റെനിലന്റെ  ലതഭാണ്ണൂറട്ട്  ശതമഭാനവലാം  കകേരളത്തനിനട്ട്  പുറത്തുനനിനള്ള  കേമ്പനനികേള
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്. നമ്മേള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന സനിമന്റെട്ട് ലമചലപടതഭായതനിനഭാല്
വനിപണനിയനില് നല്ല മഭാര്ക്കറഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്  പത്തുശതമഭാനലമനതട്ട്  ഇരടനിയഭാക്കുകേ
എനള്ള  ഒരു  പദതനി  നമ്മുലട  മുനനിലുണട്ട്.   അതനിനുകവണനിയള്ള  പരനിശമങ്ങള
നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  ട്രെഭാവനകൂര് സനിമന്റെട്ട്സട്ട്  ലലവറട്ട്  സനിമന്റെട്ട്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന ഒരു
ഫൈഭാക്ടറനിയഭാണട്ട്.  ആ സനിമന്റെട്ട്  ഫൈഭാക്ടറനി  ഇകപഭാള ക്ഷയനിചട്ട്  പവര്ത്തനരഹനിതമഭായനി
ലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതുകപഭാലലത്തലന  കചേര്ത്തലയനില്  പവര്ത്തനിച്ചു
ലകേഭാണനിരനിക്കുന  മലബഭാര്  സനിമന്റെനിലന്റെ  ഒരു  യൂണനിറണട്ട്.   ഇക്കൗ  മൂനട്ട്  സനിമന്റെട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറകേലളയലാം  അവയലട  പര്കചസനിലാംഗുലാം  മഭാര്ക്കറനിലാംഗുലാം  പരസരലാം
ബന്ധലപടുത്തനിലക്കഭാണട്ട്  സനിമന്റെട്ട്  വവവസഭായത്തനിലന്റെ പവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തുനതനിനുള്ള
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പഭാഥമനികേമഭായ ചേര്ചകേള നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സനിമന്റെനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുന
അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കള  ഇകപഭാള  വനികദശത്തുനനിനമഭാണട്ട്  ഇറക്കുമതനി  ലചേയ്യുനതട്ട്.
പഭാലക്കടട്ട്  കേണഭാടനിയനില് പവര്ത്തനിചനിരുന മതീറര് കേമ്പനനി അടച്ചുപൂകടണനി വനതട്ട്
അവരുലട ഉല്പനമഭായ മതീററനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം കുറവഭാലണനട്ട് ചൂണനിക്കഭാണനിചട്ട്
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില്നനിനലാം ഒരു റനികപഭാര്ടട്ട്  വനതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭായനിരുന.
യഥഭാര്ത്ഥത്തനില്  അതട്ട്  ശരനിയഭായ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ആയനിരുനനില്ല.  അവര്ക്കട്ട്  നല്ല
നനിലയനില്ത്തലന  മതീറര്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുമഭായനിരുന.  ഇതുതലനയഭായനിരുന
ലകേഭാല്ലത്തട്ട് പവര്ത്തനിചനിരുന മതീറര് കേമ്പനനിയലടയലാം സനിതനി.  ഇകപഭാള സര്ക്കഭാര്
ഇടലപടട്ട് ഇക്കൗ കേമ്പനനികേളുലട ഉല്പനത്തനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിചതനില്
ലമചലപട ഉല്പനമഭാണട്ട് ലകേഭാല്ലത്തുനനിനലാം കേണഭാടനിയനില് നനിനലാം ഉല്പഭാദനിപനിചനിരുനതട്ട്
എന നനിഗമനത്തനില് എത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  രണട്ട്  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന
മതീററുകേളുലട  പധഭാനലപട  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യഭായനിരുന.
ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്   ലലവദബതനി  വകുപ്പുമനനിയമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  അകദ്ദേഹവമഭായനി ആകലഭാചേനിചട്ട്  ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന ഉല്പനങ്ങള കേഴനിയനത്ര ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലൂലട
തലന വനിതരണലാം നടത്തുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  എനമഭാത്രമല്ല
ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഇകപഭാള  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  കപഭാജക്ടനുസരനിചട്ട്
നമ്മുലട  വതീടുകേളനിലല  മതീറര്,  ലമയനിന  സസനിചട്ട്,  ഫൈപ്യൂസട്ട്  എനനിവലയല്ലഭാലാം
അപകേടരഹനിതമഭായ  രതീതനിയനില്  ആകേര്ഷകേമഭായ  ഒരു  പകതവകേ  കബഭാകനില്ത്തലന
ഉണഭാക്കനിലയടുക്കുകേലയനതഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  വതീടുകേളനിലുലാം  കേചവട
സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  വയറനിലാംഗട്ട്  നടത്തുന  അവസരത്തനില്  ഇക്കൗ  കബഭാകട്ട്  വഭാങ്ങനി
അവനിലട  ഫൈനിറട്ട്  ലചേയഭാല്  മതനിയഭാകുലാം.  അതനിനുള്ള  എല്ലഭാ  സജ്ജതീകേരണങ്ങളുലാം
അതനില് ഉണഭാകുലാം. രണട്ട് കേണക്ഷന ലകേഭാടുത്തഭാല് അകപഭാളത്തലന മതീററുലാം ലമയനിന
സസനിച്ചുലമല്ലഭാലാം പവര്ത്തനിക്കുലാം.  ഇലകകഭാണനികേട്ട് സലാംവനിധഭാനലമന നനിലയനില് പസ്തുത
മതീററനിലന  വനിപുലലപടുത്തനി  എടുത്തുലകേഭാണട്ട്   ഒരു  പുതനിയ  കപഭാഡക്ടട്ട്
മഭാര്ക്കറനിലനിറക്കഭാനുലാം അതട്ട് മഭാര്ക്കറനില്  പരമഭാവധനി വവഭാപനിപനിക്കഭാനുമുള്ള നടപടനികേളുലാം
ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്.  തതീര്ചയഭായലാം  കേണഭാടനിയനിലലയലാം
ലകേഭാല്ലലത്തയലാം  മതീറര്  കേമ്പനനികേള  ലമചലപടുത്തഭാന  തലനയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ശമനിക്കുനതട്ട്.  അവലയ  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കനി  മുകനഭാട്ടുലകേഭാണ്ടു  കപഭാകുനതനിനുള്ള
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുലാം.  

ശതീ  സണനി  കജഭാസഫൈട്ട്:  സര്,  കകേരളത്തനിലല  ലപഭാതുകമഖലഭാ  വവവസഭായ
സഭാപനങ്ങളുലാം  സസകേഭാരവ  സഭാപനങ്ങളുലാം  പവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്  പടണപകദശങ്ങലള
കകേന്ദ്രതീകേരനിചഭാണട്ട്. പുതനിയ സഭാപനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം ഇവയലട വളര്ചയലാം
തടസമഭായനി  നനില്ക്കുനതട്ട്  സലപരനിമനിതനിയഭാണട്ട്.  ഗഭാമങ്ങളനികലക്കുലാം  ലചേറുകേനിട
പടണങ്ങളനികലക്കുലാം  കൂടുതല്  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള  തുടങ്ങഭാന  സര്ക്കഭാര്
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പരനിശമനിക്കുകമഭാ?  ഒരു നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഒരു വവവസഭായ പഭാര്ക്കട്ട്  എന
കതഭാതനില് പുതനിയ സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  തഭാല്പരവമുകണഭാ?
ഇലല്ലങനില് അതനിലനക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പനങ്ങളനില്നനിനലാം
മൂലവഭാധനിഷനിത  ഉല്പനങ്ങള  ഉണഭാക്കുനതനിനുള്ള  പകതവകേ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കട്ട്
ഉക്കൗനല് നല്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന:  സര്,  കകേരളത്തനില്  എല്ലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം
ഉണഭായനിരുന  ഇനഡസനിയല്  എകസറകേളനില്  പലതുലാം  ഇകപഭാള  പവര്ത്തന
രഹനിതമഭായനി കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  അലതല്ലഭാലാം റതീ-ഓപണ് ലചേയണലാം.  ചേനില ഇനഡസനിയല്
എകസറകേള ചേനിലര്ക്കട്ട് വവവസഭായത്തനിനഭായനി നല്കേനിലയങനിലുലാം അവരതട്ട് ലലകേമഭാറലാം
ലചേയ്യുകേകയഭാ  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലത  കേഭാടട്ട്  കേയറനികയഭാ  പവര്ത്തനരഹനിതമഭാകയഭാ
കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതുകപഭാലുള്ള  അവസയനിലഭാണട്ട്  കകേരളത്തനിലല  ഇനഡസനിയല്
എകസറകേള.  ഇക്കൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനട്ട്  രണഭാഴ്ചയള്ളനില്ത്തലന
ഏലതല്ലഭാലാം  പകദശങ്ങളനില്  അനഭാഥമഭായനി  കേനിടക്കുന  വവവസഭായ  പഭാര്ക്കുകേളുലാം
ഇനഡസനിയല് എകസറകേളുലാം  ഉലണനട്ട്  മനസനിലഭാക്കനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയഭാന എല്ലഭാ
വവവസഭായകകേന്ദ്രലാം  ജനറല്  മഭാകനജര്മഭാര്ക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയലാം  അവര്
അതനിലന്റെ  കേണക്കട്ട്  കശഖരനിച്ചുവരനികേയമഭാണട്ട്.  പവര്ത്തനിക്കഭാലത  കേനിടക്കുന
ഇനഡസനിയല്  എകസറകേളനില്  പുതനിയ  സലാംരലാംഭകേലര  ക്ഷണനിചട്ട്  വരുത്തുവഭാനുള്ള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  എല്ലഭാ പഞ്ഞഭായത്തുകേളനിലലയലാം കേഭാര്ഷനികേ വനിപണന
സഭാധവതയലാം കപഭാസസനിലാംഗുലാം  കേണക്കനിലലടുക്കുനണട്ട്.   ചേക്കയലട  കേഭാരവലമടുക്കഭാലാം,
അതുകപഭാലലതലന മറട്ട് പഴങ്ങള ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള പലഹഭാരങ്ങളുലാം കബക്കറനി
ഉല്പനങ്ങളുലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനുള്ള സലാംരലാംഭങ്ങള,  ലനലട്ട് ല്ല് കുത്തഭാനുള്ള സലാംരലാംഭങ്ങള,
ലനല്ലനിലന്റെ  തവനിടട്ട് എടുത്തട്ട് മഭാര്ക്കറട്ട് ലചേയഭാനുള്ള സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങനിയ പുതനിയ
സലാംരലാംഭങ്ങള  ഗഭാമതീണ  കമഖലയനില്  ലപഭാകമഭാടട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം
ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതുകപഭാലുള്ള ചേനില കപഭാജക്ടുകേള
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.   അതുകൂടനി  കകേരളത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള
ഇക്കഭാരവങ്ങള  കുകറക്കൂടനി  വവക്തമഭാകുലാം.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേതീഴനില്  പവര്ത്തനിച്ചു
ലകേഭാണനിരനിക്കുന കേനിനഫ, ലകേ.എസട്ട്.ലഎ.ഡനി.സനി. എനതീ സഭാപനങ്ങള ഗഭാമതീണ
കമഖലയനില്  സലലാം  കേലണത്തനി  പബനികേട്ട്  ലസക്ടറനിലുലാം  ലലപവറട്ട്  ലസക്ടറനിലുലാം
തല്പരരഭായനി  വരുന  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  നല്കേഭാനുലാം  അടനിസഭാന
സക്കൗകേരവങ്ങള ഒരുക്കുനതനിനുമുള്ള നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.    

ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി:  സര്,  വവവസഭായ വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലല ചേനിറ്റൂരനിലുള്ള
ഷുഗര് ഫൈഭാക്ടറനി ഇകപഭാള എലലകസട്ട് വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലഭാണട്ട്. അവനിലട നൂറനിയനപകതഭാളലാം
ഏക്കര് സലമുണട്ട്.  അഗനികേളചറല് കപഭാസസനിലാംഗനിനട്ട്  സഭാധവതയള്ള സലമഭാണട്ട്.
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ബനഭാനയനില്  നനിനലാം  ലനല്ലനിക്കയനില്  നനിനലാം  ജഭാതനിക്കഭാകതഭാടനില്  നനിനലമഭാലക്ക
ലലവന  ഉണഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  അതുകപഭാലല  തക്കഭാളനിയലട  കസഭാസട്ട്
ഉണഭാക്കഭാന കേഴനിയന സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങഭാന കേഴനിയലാം. കൂടഭാലത ലലറസട്ട് പഭാര്ക്കനിനട്ട്
സഭാധവതയള്ള സലവമഭാണട്ട്. അതഭായതട്ട് ഉമനിയനില്നനിനലാം സനില്ക്കനി ഉണഭാക്കനിയഭാല്
കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  വലനിയ ലഭാഭവലാം  ഗുണകേരവമഭായനിരനിക്കുലാം.  ഇതനിനഭായനി  കൃഷനി വകുപ്പുലാം
എലലകസട്ട്  വകുപ്പുലാം  വവവസഭായ  വകുപ്പുപലാം   സലാംയക്തമഭായനി   ആകലഭാചേനിചട്ട്  വലനിയ
രതീതനിയനിലുള്ള ഒരു സലാംരലാംഭലാം തുടങ്ങനിയഭാല് കൃഷനിക്കഭാര്ക്കുലാം അവനിടലത്ത കേഭാര്ഷനികേ
വനിളകേളക്കുലാം വലനിയ ഗുണലാം ലചേയ്യുലാം. അതനിലനക്കുറനിച്ചുലാം അങ്ങട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  പറഞ്ഞ  കേഭാരവലാം
ബന്ധലപട വകുപ്പുകേളുമഭായനി ആകലഭാചേനിചതനിനുകശഷലാം എന്തട്ട്  നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന
കേഴനിയലമനട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കഭാലാം.  കകേളത്തനിലന്റെ കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പനങ്ങള പരമഭാവധനി
പകയഭാജനലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  പുതനിയ  വവഭാവസഭായനികേ  സലാംരഭങ്ങളക്കഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് ഉക്കൗനല് നല്കുനതുലാം ശമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുനതുലാം.  അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കകേരളത്തനിലല ലനല്ലറകേള കനരനിടുന പധഭാന പശ്നമഭായ ലനലട്ട് ല്ല്  സലാംഭരണത്തനിനുലാം
അതട്ട്  കുത്തനി  അരനിയഭാക്കഭാനുമുള്ള  സഭാധവതകേലളക്കുറനിച്ചുലാം  ധഭാരഭാളലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  എനമഭാത്രമല്ല പല ലലറസട്ട് മനില്ലുകേളുലാം ഇകപഭാള പവര്ത്തനിക്കുനനില്ല.
അതുലകേഭാണട്ട്  ഇക്കൗ  രലാംഗലത്ത  സലാംബന്ധനിചട്ട്  പഠനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കഭാനഭായനി
റനിയഭാബനിലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭവമഭായഭാലുടന ലനലട്ട് ല്ല്   സലാംഭരനിക്കഭാനുലാം
മുഴവന കുത്തനി അരനിയഭാക്കനി മഭാര്ക്കറട്ട് ലചേയഭാനുലാം അതനിലന്റെ ലലബലപഭാഡക്ടസട്ട് ആയ
തവനിടട്ട്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  കേഭാലനിത്തതീറ  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം  ഉമനി  മറട്ട്
ആവശവങ്ങളക്കുലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാനുലാം കേഴനിയലാം.  ചേക്കയലട കുരു കേഭാലനിത്തതീറയലാം
കകേഭാഴനിത്തതീറയലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  കേഴനിയലാം.  പഴലാം  ജഭാമഭാക്കനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന
കേഴനിയലാം.  അലതഭാലക്ക  കപഭാസസട്ട്  ലചേയ്യുന  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുകവണനി
ശമനിക്കുനണട്ട്.  തതീര്ചയഭായലാം അതനിനുള്ള ശമമുണഭാകുലാം.  

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട്:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  മനനിയലട  മറുപടനി  കകേടട്ട്
സതവത്തനില് ഞഭാനനിവനിലട അന്തനിചട്ട് ഇരനിക്കുകേയഭായനിരുന. ശതീ. ഇ. പനി. ജയരഭാജന
വവവസഭായ  വകുപ്പുമനനിയഭായകപഭാള  ഇക്കൗ  രഭാജവലാം  എവനിലടലചനട്ട്  നനില്ക്കുലമനട്ട്
ഞഭാന ഭയലപടട്ട്  നനില്ക്കുകേയഭായനിരുന.  പലക്ഷ അങ്ങയലട ഉത്തരലാം കകേടകപഭാള
അങ്ങട്ട്  വളലര  കനരലത്ത  വവവസഭായ  വകുപ്പുമനനിയഭാകകേണ  ആളഭായനിരുനലവനട്ട്
എനനിക്കട്ട് കതഭാനനികപഭായനി.  വവവസഭായലത്തപറനി  നഭാലാം ചേര്ച ലചേയ്യുകമ്പഭാള,  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  എകപഭാഴലാം  നമ്മേലള  കേബളനിപനിക്കുകേയഭാലണന  കേഭാരവലാം  ഓര്ക്കണലാം.
അതനിനട്ട് ഉദഭാഹരണങ്ങളഭാണട്ട് കകേഭാചട്ട് ഫൈഭാക്ടറനിയലാം എചട്ട്.എലാം.ടനി.-യലാം. എചട്ട്.എലാം.ടനി.-യലട
കേഭാരവലമടുക്കഭാലാം, 12  വവവസഭായ സഭാപനങ്ങള അവനിലട തുടങ്ങുലമനട്ട് പറഞ്ഞഭാണട്ട്
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നമ്മേള  സലലാം  അനുവദനിചതട്ട്.   അതനിലുള്ള  മൂലനണലാം  നനിര്ത്തനിലയനട്ട്  മഭാത്രമല്ല
സലലാം ലവറുലത കേനിടക്കുകേയമഭാണട്ട്. ആ നനിലയട്ട് ഇനനിലയങനിലുലാം കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റുമഭായനി
ബന്ധലപടട്ട് കകേരളവലാം ഇന്തവയലട ഭഭാഗമഭാലണനട്ട് കബഭാധവലപടുത്തഭാനുള്ള ശക്തമഭായ
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചട്ട്,  പുതനിയ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങള  കകേരളത്തനില്
ലകേഭാണ്ടുവരഭാന ശക്തമഭായ സമ്മേര്ദ്ദേലാം ലചേലുത്തുകമഭാ? 

ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന: സര്,  ഇന്റെഗല് കകേഭാചട്ട് ഫൈഭാക്ടറനി, എഫൈട്ട്.എ.സനി.ടനി.,
ഇനസ്ട്രുലമകന്റെഷന ലനിമനിറഡട്ട്  എനതീ സഭാപനങ്ങള ഏലറടുത്തട്ട് നടത്തഭാന സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് സനദമഭാലണന കേഭാരവലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന അറനിയനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.
ഇന്റെഗല്  കകേഭാചട്ട്  ഫൈഭാക്ടറനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  മഭാത്രകമ
നടത്തുവഭാന  സഭാധനിക്കൂ.   അതനിനുള്ള  ഇടലപടല്  നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനിതലന  എലാം.പനി.-മഭാരുലട  കയഭാഗത്തനില്  ഇക്കൗ  വനിഷയലാം
ഉളലപടുത്തണലമനട്ട്  ആവശവലപടനിട്ടുണട്ട്.  പഭാര്ലലമന്റെട്ട്  സകമ്മേളനലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനു
മുമ്പട്ട്  എലാം.പനി.-മഭാരുലട  കയഭാഗലാം  കചേരുനണട്ട്.  അവരുലട  അജണയനില്  ഇക്കൗ
വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങള  തുടങ്ങുന  കേഭാരവവലാം  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   കകേന്ദ്ര
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  നമുക്കട്ട്  സലാംരക്ഷനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.   അതനിനുള്ള
എല്ലഭാ നടപടനികേളുലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത
അങ്ങട്ട്  എലന  കുറനിചട്ട്  പറഞ്ഞ  നല്ല  വഭാക്കുകേളക്കട്ട്  നനനി.   എനഭാല്  ഞങ്ങലള
അടുത്തറനിയകമ്പഭാള നനിങ്ങളുലട പല ധഭാരണകേളുലാം തനിരുകത്തണതഭായനി വരുലാം.  

ശതീ  .    ലകേ  .    സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട്:  സര്,  കകേഭാടയലത്ത ട്രെഭാവനകൂര്   സനിമന്റെട്ട്സനിലന
കുറനിചട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  ഇവനിലട  പരഭാമര്ശനിച്ചു.  ട്രെഭാവനകൂര്  സനിമന്റെട്ട്സനിലല
അസലാംസ്കൃത വസ്തു കേക്കയഭാണട്ട്.  കേക്കയലട ലഭവത ഇകപഭാള കുറഞ്ഞുവരനികേയഭാണട്ട്.
അതനിനഭാല്  ഇതട്ട്  മുകനഭാട്ടുലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന  കേഴനിയനില്ല.  ഇതനിലന്റെ  ഉലഭാദനരതീതനി
മഭാറനതനിലനക്കുറനിചട്ട്  പഠനിക്കഭാന  ഒരു  വനിദഗ  സമനിതനിലയ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
നനികയഭാഗനിക്കുകമഭാ;  അതനിലനക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന:  സര്,  എല്ലഭാ  വവവസഭായങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം
പകതവകേമഭായനി  പഠനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ട്രെഭാവനകൂര്  സനിമന്റെട്ട്സട്ട്  അസലാംസ്കൃത
വസ്തുവഭായനി  ഉപകയഭാഗനിചനിരുനതട്ട്  കേക്കയഭാണട്ട്.  കനരകത്ത  ആ  വവവസഭായശഭാല
പവര്ത്തനിചതട്ട്  കുടനഭാടട്ട്  കേഭായലനിലല  കേക്ക  മുഴവന  വഭാരനിലയടുത്തുലകേഭാണഭാണട്ട്.
അതനിനട്ട്  ലചേറനിയ  ലപഭാഡക്ഷന  കകേഭാകസ വരനികേയളള.  കേഭായലനിലല  കേക്ക മുഴവന
സലാംഭരനിചഭാണട്ട്  ലലവറട്ട്  സനിമന്റെട്ട്   ഉലഭാദനിപനിചനിരുനതട്ട്.  ഇകപഭാള   കുടനഭാടട്ട്
കേഭായല്പഭാടങ്ങളനിലലഭാനലാം  കേക്കയനില്ല.  കേക്ക  വഭാരുനതനിനട്ട്  കകേരള  സര്ക്കഭാര്
എതനിരല്ല.  കേക്കയനില്ലഭാത്തതനിനഭാല്  ഇകപഭാള  വഭാരഭാന  നനിര്വ്വഭാഹമനില്ല  എനഭാണട്ട്
ഞങ്ങളക്കട്ട്  ലഭനിച  റനികപഭാര്ടട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്  ഇറക്കുമതനിലചേയ്യുന  കനിങര്
എനറനിയലപടുന  ഒരുതരലാം  ചുണഭാമ്പുകേല്ലുപകയഭാഗനിചഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  സനിമന്റെട്ട്
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ഉലഭാദനിപനിക്കുനതട്ട്.  ആ  കനിങര്  ഇറക്കുമതനിലചേയണഭാക്കുന  കപഭാഡക്ടഭായ  ലലവറട്ട്
സനിമന്റെനിനട്ട്  മഭാര്ക്കറട്ട്  തഭാരതകമവന  കുറവഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്  കഗ  സനിമന്റെനികലക്കട്ട്
കപഭാകേകണഭാ? കറഭാ ലമറതീരനിയല്സട്ട് വലനിയ വനിലയട്ട് ഇറക്കുമതനി ലചേയതനിനഭാല് പസ്തുത
സഭാപനലാം  ഇകപഭാള  വലനിയ  നഷത്തനിലഭാണട്ട്.  അതനില്നനിനട്ട്  ആ  സഭാപനലത്ത
കേരകേയറഭാനുളള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  പഠനിചട്ട്
തയഭാറഭാക്കനിയ ഒരു റനികപഭാര്ടട്ട്  വവവസഭായ വകുപനിലന്റെ ലലകേവശമുണട്ട്. 

മനി  .   സതീക്കര്:  കചേഭാദവലാം നമ്പര് *183

സുരക്ഷഭാ നനിധനി പദതനി 

3(*183) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫൈട്ട്:
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന:
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന:
ശതീ  .    ലഎ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന:  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് സഹകേരണ കമഖലയനില് നനികക്ഷപങ്ങളക്കുളള
സുരക്ഷയഭായനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എലന്തല്ലഭാലാം ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴനി ലലകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തല്ലഭാലാം;

(സനി) എലന്തല്ലഭാലാം കനടങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴനി ലലകേവരനിചതട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന): സര്,
(എ)  ഉണട്ട്.  കകേരള സഹകേരണ നനികക്ഷപ ഗവഭാരണനി സതീലാം  2012  എന

പദതനി ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിലല/ബഭാങ്കുകേളനിലല നനികക്ഷപകേരുലട തഭാലരവലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുകേ,  പഭാഥമനികേ വഭായ്പഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിലുലാം രജനിസഭാറുലട ഭരണ
നനിയനണത്തനില് വരുനതുലാം നനികക്ഷപലാം സസതീകേരനിക്കുനതുമഭായ എല്ലഭാ സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളനിലുലാം ഒരു നനികക്ഷപകേന നനികക്ഷപനിക്കുന നനികക്ഷപങ്ങളക്കട്ട് പരമഭാവധനി
ഒനരലക്ഷലാം  രൂപ  വലര  ഗവഭാരണനി  നല്കുകേ,  നനികക്ഷപകേര്ക്കട്ട്  സലാംഘങ്ങളനിലുള്ള
വനിശസഭാസലാം വര്ദനിപനിക്കുകേ എനനിവയഭാണട്ട് ഇക്കൗ പദതനിയലട ലക്ഷവങ്ങള. 

(സനി)  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരഭാത്തതുലാം  സഹകേരണ  സലാംഘലാം
രജനിസഭാറുലട  ഭരണനനിയനണത്തനില് വരുനതുലാം നനികക്ഷപലാം സസതീകേരനിക്കുനതുമഭായ
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിലല  നനികക്ഷപങ്ങളക്കുകൂടനി  ഇനഷസറനസട്ട്  പരനിരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തനി,  ഇക്കൗ കമഖലയനിലല നനികക്ഷപകേരുലട തഭാലരവലാം സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം
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കൂടുതല് വനിശസഭാസലാം ആര്ജ്ജനിക്കുനതനിനുലാം ഇക്കൗ കമഖലയനികലക്കട്ട് കൂടുതല് നനികക്ഷപലാം
ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  നനികക്ഷപരലാംഗത്തട്ട്  സഹകേരണ  കമഖലയനിലുണഭായ  വളര്ച
സഭായനിയഭായനി നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുലാം കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്. ഇതുവലര 2259 സലാംഘങ്ങലള/
ബഭാങ്കുകേലള  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസഭാര്  പസ്തുത  സതീമനില്  കനഭാടനിലലഫൈ
ലചേയ്യുകേയലാം  30 -5-2016  വലര  പതീമനിയലാം  ഇനത്തനില്  ആലകേ  76.58  കകേഭാടനി  രൂപ
കകേഭാര്പസട്ട് ഫൈണനികലക്കട്ട് സമഭാഹരനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫൈട്ട്:  സര്,  അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞതുകപഭാലല  2259
സലാംഘങ്ങളഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  സതീമനിലുള്ളതട്ട്.  കകേരളത്തനിലല  എല്ലഭാ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങലളയലാം ഇക്കൗ സതീമനില് ഉളലപടുത്തഭാന കേഴനിയകമഭാ?  അതുകപഭാലല ഇകപഭാള
പരനിധനി നനിശയനിചനിരനിക്കുനതട്ട് ഒനരലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട്,  അതട്ട് ലചേറനിയ സലാംഖവയഭാണട്ട്,
നനികക്ഷപസമഭാഹരണത്തനിനട്ട്  കകേരളത്തനിലുള്ള  സഭാധവത  പകയഭാജനലപടുത്തുനതനിനഭായനി
പരനിധനി വര്ദനിപനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,   നനികക്ഷപലാം  സസതീകേരനിക്കുന  കുകറകയലറ
സലാംഘങ്ങളകൂടനി  ഇതനിലന്റെ പരനിധനിയനില് വരഭാനുണട്ട്. അതനിനുകവണനിയള്ള ശമങ്ങള
നടത്തുനതട്ട് സലാംബന്ധനിച തതീരുമഭാനലാം എടുകക്കണനിയനിരനിക്കുന.  പരനിധനി വര്ദനിപനിക്കുന
കേഭാരവവലാം  പധഭാനലപടതഭാണട്ട്.  കുലറകയലറ  സലാംഘങ്ങളനില്  സമതീപ  ദനിവസങ്ങളനില്
തലന നനികക്ഷപകേര്ക്കട്ട് നനികക്ഷപലാം നഷലപടുന രതീതനിയനിലുള്ള ലകേടുകേഭാരവസതയലാം
അഴനിമതനിയലട ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള്ള ചേനില പശ്നങ്ങളുലാം റനികപഭാര്ട്ടുലചേയനിട്ടുണട്ട്.  സഹകേരണ
വകുപ്പുമനനിലയന  നനിലയട്ട്  എലന്റെയടുത്തുലാം  മുഖവമനനിയലട  അടുത്തുലാം  ഇത്തരലാം
ധഭാരഭാളലാം  പരഭാതനികേള  എത്തുകേയഭാണട്ട്.  ഇക്കഭാരവത്തനില്  അനുകയഭാജവമഭായ  എന്തട്ട്
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന  കേഴനിയലമനള്ളകേഭാരവലാം  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫൈട്ട്:  സര്,  ഇവനിലട റനിസര്വട്ട് ബഭാങനിലന്റെ പരനിധനിയനില്
വരഭാത്തതുലാം സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസഭാറുലട പരനിധനിയനിലുള്ളതുമഭായ കകേരളത്തനിലല
പഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങലള ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട് സലാംസഭാനഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള
ഒരു കനഭാണ് ബഭാങനിലാംഗട്ട് ഏജനസനി ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?  അങ്ങലനലയഭാരു
വഭാര്ത്ത വഭായനിക്കഭാനനിടയഭായനി. അതട്ട് ശരനിയഭാകണഭാ?

ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന: സര്, നയപഖവഭാപന പസലാംഗത്തനിലുലാം ബഡ്ജറനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായലാം  അതനിലനക്കുറനിചട്ട്  സൂചേനിപനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.   കകേരള ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരണലാം
ഒരു  ദസനിതല  സലാംവനിധഭാനമഭാക്കനി  സലാംസഭാനലത്ത  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  രലാംഗലത്ത  നനികക്ഷപങ്ങളുലാം
വഭായ്പകേളുലാം വര്ദനിപനിക്കഭാനുതകുന രതീതനിയനില് ലകേഭാണ്ടുവരനികേ എനതഭാണട്ട് എല്.ഡനി.എഫൈട്ട്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാഴ്ചപഭാടട്ട്.  ഒരു സമനിതനിലയവചട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തനി ആവശവമഭായ
ചേര്ചകേളക്കുകശഷമഭായനിരനിക്കുലാം പദതനി നടപഭാക്കുകേ. 
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ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന:  സര്,  അങ്ങട്ട്  ഇവനിലട  സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല
2259 സലാംഘങ്ങലളയഭാണട്ട് ഇതനില് കചേര്ത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്. നനികക്ഷപ സമഭാഹരണത്തനിലന്റെ
ഒരു  കേഭാലഘടത്തനില്  മഭാത്രമഭായനി  കകേരളത്തനില്  ഒരു ലക്ഷലാം  കകേഭാടനി  രൂപകയഭാടടുത്തുള്ള
നനികക്ഷപലാം  നമുക്കട്ട്  കേനിട്ടുനതഭായനിടഭാണട്ട്  കേണക്കുകേളനില്നനിനട്ട്  മനസനിലഭാകുനതട്ട്.
ഇവനിലട പതീമനിയമഭായനി ലകേഭാടുത്തതട്ട് 76.58 കകേഭാടനി രൂപയഭാലണനട്ട് പറയകമ്പഭാള ആ
വവഭാപ്തനിയലട ഒരു ലചേറനിയ അലാംശത്തനില്കപഭാലുലാം  ഇക്കൗ സതീലാം എത്തുനനില്ല എനതട്ട് ഒരു
പരമഭാര്ത്ഥമഭാണട്ട്. അതട്ട് വനിപുലലപടുത്തുനതനിനുകവണനിയള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനകതഭാലടഭാപലാം
സഹകേരണ  പസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം   വഭായ്പലയടുത്തനിട്ടുള്ള  ആളുകേള  അനുഭവനിച്ചു
ലകേഭാണനിരനിക്കുന വനിഷമലാംകൂടനി  പരനിഗണനിക്കണലാം.  അവര് എടുത്തനിരനിക്കുന വഭായ്പഭാത്തുകേ
തനിരനിച്ചുവഭാങ്ങുനതനിനുകവണനിയള്ള  തതീവ്രമഭായ  ശമലാം  ഇകപഭാള നടന
ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇങ്ങലന  വരുകമ്പഭാള പഭാവലപടവര്ക്കട്ട് തുകേ തനിരനിചടയഭാന
പറഭാത്ത  സനിതനിയണഭാകുലാം.  അവര്ക്കട്ട്  തഭാത്കേഭാലനികേമഭായനി  ആശസഭാസലാം
ലകേഭാടുക്കുനതനിനുകവണനിയള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  ഇക്കൗ  സതീമനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  നനികക്ഷപലാം
സസതീകേരനിക്കുന സലാംഘങ്ങലള  ലകേഭാണ്ടുവരണലമനള്ള  കേഭാരവലാം  ഞഭാന  മറുപടനിയനില്
സൂചേനിപനിക്കുകേയണഭായനി.  സഹകേരണ കമഖലയനില്നനിനലാം  വഭായ്പലയടുത്തനിട്ടുള്ള നനിരവധനി
ആളുകേള കരഭാഗങ്ങളുലാം മറലാംലകേഭാണട്ട് തുകേ തനിരനിചടയഭാന കേഴനിയഭാലതയള്ള ബുദനിമുടട്ട്
അനുഭവനിക്കുനണട്ട്.  പകക്ഷ   സഹകേരണ  കമഖലയനിലല വഭായ്പകേളക്കട്ട് പകതവകേലാം
തതീരുമഭാനലമടുത്തട്ട് ഇളവലചേയലകേഭാടുക്കഭാന കേഴനിയകേയനില്ല.  അത്തരലാം വഭായ്പകേളുമഭായനി
ബന്ധലപട കേഭാരവത്തനില്  ആവശവമഭായ പരനികശഭാധന നടത്തണലാം.  അര്ഹതലപട
കകേസുകേളനില് ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല് പദതനിയലാം ആശസഭാസട്ട് പദതനിയലാം കരഭാഗലാം
വനട്ട് മരനിച്ചുകപഭായഭാലുള്ള റനിസട്ട് ഫൈണ്ടുമഭായനി ബന്ധലപട കേഭാരവങ്ങളുമുണട്ട്. സഹകേരണ
കമഖലയനില്നനിനലാം മറട്ട് ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം വഭായ്പലയടുത്തനിട്ടുള്ള ധഭാരഭാളലാം ആളുകേള
ഇതനിലന്റെ  പയഭാസലാം  അനുഭവനിക്കുനണട്ട്  എനള്ള കേഭാരവലാം  ഒരു വസ്തുതയഭാണട്ട്.  ആ
പശ്നലാം  ഗക്കൗരവപൂര്വ്വലാം  പരനികശഭാധനികക്കണതുണട്ട്  എനതലനയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
അഭനിപഭായലാം.

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന:  സര്,  റനിസര്വട്ട് ബഭാങനിലന്റെ പരനിധനിയനില് വരഭാത്ത
കകേരളത്തനിലല സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള പഭാകദശനികേമഭായ ജനങ്ങളുലട കൂടഭായ്മകേളഭാണട്ട്;
അവരുലട  വതീട്ടുമുറലത്ത  ബഭാങഭാണട്ട്.  ഇക്കൗ  സലാംഘങ്ങലള  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്
കകേരളത്തനിലല പസനിദമഭായ ചേനില കബഡട്ട് കേമ്പനനികേളുലട സസഭഭാവത്തനിലുള്ള കനഭാണ്
ബഭാങനിലാംഗട്ട് ഫൈനിനഭാനസട്ട് കേമ്പനനികേള എന തരത്തനികലക്കട്ട് അവലയ തരലാംതഭാഴ്ത്തുനതട്ട്
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്  നനികക്ഷപനിചനിട്ടുള്ള  നനികക്ഷപകേരുലട  സുരക്ഷയട്ട്
ഭതീഷണനിയകല്ല? 
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ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായതീന:  സര്,  കകേരളത്തനിലല  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലട
ജനഭാധനിപതവ  സസഭഭാവലാം  നശനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ഏലതങനിലുലാം  കബഡട്ട്  കേമ്പനനികേളുലട
നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട്  മഭാറണലമനള്ള  രതീതനിയനില്  ഇതനിലന്റെ  ആകലഭാചേനകേള
കപഭായനിടനില്ല.   സഹകേരണ കമഖലലയ ശക്തനിലപടുത്തഭാനുലാം സഹകേരണ കമഖലയനില്
ലകേടനിക്കനിടക്കുന ഫൈണട്ട് കകേരളത്തനിലന്റെ മറട്ട്  ആവശവങ്ങളക്കട്ട് വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാനുലാം
കേഴനിയന ഒനഭായനിരനിക്കുലാം ഇക്കൗ സലാംരലാംഭലമനഭാണട്ട്  കേരുതുനതട്ട്.  അതനിനഭാവശവമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.

മുഖവമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന):  സര്,  അകങ്ങയറലാം  ലതറനിദഭാരണ
പരത്തഭാനുതകുന ഒരു പസ്തഭാവനയഭാണട്ട് ശതീ.  വനി. ഡനി. സതതീശന പറഞ്ഞതട്ട്. കസറട്ട്
കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ബഭാങട്ട്  ഇകപഭാളത്തലന  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  കസറട്ട്  കകേഭാ-
ഓപകററതീവട്ട്  ബഭാങനിലന്റെ  വനിപുലതീകേരണമഭാണട്ട്  ഇവനിലട  വരഭാനകപഭാകുനതട്ട്.  ദസനിതല
സലാംവനിധഭാനലമനട്ട് പറയകമ്പഭാള ഇനലത്ത കസറട്ട് കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് ബഭാങ്കുലാം ജനില്ലഭാ
ബഭാങ്കുകേളുലാം  സലാംകയഭാജനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള വനിപുലമഭായ ഒരു  ബഭാങഭാണട്ട്.   എസട്ട്.ബനി.ടനി.
ലയനലാം നമ്മേള എല്ലഭാവരുലാം അതതീവ ഉല്ക്കണ്ഠകയഭാലട കേഭാണുന ഒരു കേഭാരവമഭാണട്ട്.
നമ്മുലട  ഉല്ക്കണ്ഠ  അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന  തയഭാറഭാകേഭാലത  അതനിലന്റെ  ലയനലാം
പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാനഭാണട്ട് കപഭാകുനലതങനില് സലാംസഭാനത്തനികന്റെതഭായ ഒരു ബഭാങട്ട്
ഇല്ലഭാതഭാവകേയഭാണട്ട്  ലചേയ്യുനതട്ട്.   അത്തരലമഭാരു  സഭാഹചേരവത്തനില്  കസറട്ട്  കകേഭാ-
ഓപകററതീവട്ട്  ബഭാങനിലന്റെ  വനിപുലതീകേരണലാം  അനന്തമഭായ  സഭാധവതകേളഭാണട്ട്  നമ്മുലട
സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഉണഭാക്കുകേ.  അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞരതീതനിയനിലുള്ള  ഒരു കനഭാണ്-ബഭാങനിലാംഗട്ട്
സഭാപനകമയല്ല സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  അങ്ങലനലയലന്തങനിലുലാം ലതറനിദഭാരണയലണങനില്
അതട്ട് മഭാറഭാനകൂടനിയഭാണട്ട് ഞഭാന സലാംസഭാരനിക്കുനതട്ട്.  കസറട്ട് കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് ബഭാങട്ട്
ഇലനഭാരു  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സഭാപനമഭായനി  പവര്ത്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതനിലന്റെ
വനിപുലതീകേരണമഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.                

(കചേഭാകദവഭാത്തര സമയലാം കേഴനിഞ്ഞു)

2. കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദവങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

     സഭാമ്പത്തനികേസനിതനി പരനിരക്ഷനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള

4 (*184) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ) കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലനനിനനിരുനതഭായനി പറയലപടുന
സഭാമ്പത്തനികേ അചടക്കമനില്ലഭായ് മ മൂലധന ലചേലവനിലന ഏതുതരത്തനില് ബഭാധനിച്ചുലവനലാം
അതനിലന്റെ പതവഭാഘഭാതലമലന്തനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഭതീമമഭായ റവനപ്യൂ അന്തരത്തനിലന്റെ കേഭാരണലമന്തഭാലണനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കക്ഷമ  പദതനികേലള  ബഭാധനിക്കഭാത്ത  തരത്തനില്  ഇതു  പരനിഹരനിക്കഭാന
എങ്ങലന സഭാധനിക്കുലമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്) :  

(എ) ലപഭാതുലചേലവനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട് ലവളനിചലാം വതീശുന ഘടകേലമന
നനിലയനില്  ബഡ്ജറനിലൂലടയളള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  മൂലധനലചലവനിനട്ട്  അതതീവ
പഭാധഭാനവമുണട്ട്.  ക്രമഭാനുഗതമഭായനി  വര്ദനിച്ചുവരുന  പലനിശ,  ശമ്പളലാം,  ലപനഷന,
സബ്സനിഡനികേള മുതലഭായ റവനപ്യൂ ലചേലവകേളുലാം Tax-GSDP  വളര്ചഭാ നനിരക്കനിലുള്ള
കുറവലാംകേഭാരണലാം റവനപ്യൂകേമ്മേനി കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരഭാന സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് കേഴനിഞ്ഞനിടനില്ല.
ഇതട്ട്  മൂലധനലചലവനിനട്ട്  ആവശവമഭായ  ഫൈണട്ട്  കേലണത്തുനതനിലന  ഏലറ
പതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. 2006-2011  കേഭാലത്തട്ട് മൂലധനലചലവട്ട് ലമചലപലടങനിലുലാം
അതട്ട്  തുടര്ന  നനിലനനിര്ത്തുവഭാനഭായനില്ല.  ഇന്തവയനിലല  മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായനി
തഭാരതമവലപടുത്തുകമ്പഭാള  ലമചലപട  അടനിസഭാനസക്കൗകേരവലാം  കകേരളത്തനിനട്ട്  ലഭനിക്കഭാലത
കപഭായതനിനുള്ള  ഒരു  കേഭാരണലാം  ഇതഭാണട്ട്.  മൂലധനലചലവനിലന  നല്ല  രതീതനിയനില്
വനിനനികയഭാഗനിച  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  പലതുലാം  അടനിസഭാനസക്കൗകേരവ  വനികേസനത്തനിനഭായനി
അവരുലട  കകേഭാര്പകറഷനുകേളവഴനി  ബഡ്ജറട്ട്  ബഭാഹവ  കേടലമടുപ്പുകേള  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
പധഭാനമഭായലാം  ബഡ്ജറട്ട്  വനിഹനിതത്തനിലന്റെ  അഭഭാവലാംമൂലലാം  അടനിസഭാന  സക്കൗകേരവ
വനികേസനത്തനിനഭായനി  കകേരളത്തനിലല  കകേഭാര്പകറഷനുകേള  (ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.,
ലകേ.ഡബബ.എ.,  കേനിനഫ,  ലകേ.ആര്.എഫൈട്ട്.ബനി.  മുതലഭായവ)  വഴനി  നനികക്ഷപലാം
നടത്തുവഭാന കേഴനിഞ്ഞനില്ല.

മൂലധനലചലവനിനത്തനില് വര്ഷഭാവര്ഷലാം സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് ഭതീമമഭായ കേമ്മേനിയഭാണട്ട്
അനുഭവലപട്ടുവരുനതട്ട്.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് നല്കുന ഗഭാന്റെനില്
ഏതഭാണട്ട്  40-50  ശതമഭാനലാം തുകേയലാം മൂലധന പവൃത്തനികേളക്കഭാണട്ട് ലചേലവഴനിക്കുനലതങനിലുലാം
അതട്ട്  റവനപ്യൂ ഗഭാന്റെഭായഭാണട്ട്  കേണക്കനില്ലപടുത്തുനതട്ട്.  ഈ തനിരുത്തല് വരുത്തനിയഭാലുലാം
അടനിസഭാന സക്കൗകേരവത്തനിലുള്ള കേമ്മേനി പകേടമഭായനിരനിക്കുലാം. അയല്സലാംസഭാനങ്ങളുലട
മൂലധനലചലവട്ട്/ജനി.എസട്ട്.ഡനി.പനി. അനുപഭാതത്തനിലന്റെ ശരഭാശരനി നനിരക്കഭാണട്ട് സലാംസഭാനലാം
ലക്ഷവമനിടുനലതനട്ട്  കേരുതനിയഭാല്കപഭാലുലാം  ജനി.എസട്ട്.ഡനി.പനി.-യലട  4%  മൂലധന
പവൃത്തനികേളക്കഭായനി കകേരളലാം നനികക്ഷപനികക്കണനിവരുലാം.  നടപ്പുവര്ഷലാംതലന  24000 കകേഭാടനി
രൂപയലട  മൂലധന  അടങല്  വകേയനിരുകത്തണനിവരുലമനഭാണട്ട്  കേണക്കഭാക്കുനതട്ട്.
മൂലധനലചലവനില് 2006-2011-ലല ഉയര്ന വളര്ചഭാനനിരക്കട്ട് സലാംസഭാനലാം തുടര്നലാം
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നനിലനനിര്ത്തനിയനിരുലനങനില്  ഇതട്ട്  സഭാദവമഭാകുമഭായനിരുന.  എനഭാല്  ഇനലത്ത
സഭാമ്പത്തനികേനനില  വച്ചുകനഭാക്കുകമ്പഭാള  അതട്ട്  അസഭാദവമഭാണട്ട്.  വഭാര്ഷനികേ
ബഡ്ജറകേളനിലൂലട  ക്രനിയഭാത്മകേ  പരനിഹഭാരമഭാണട്ട്  ഇതനിനഭാവശവലാം.  ധനകേഭാരവ
പതനിസന്ധനിയലട  ഒരു  പരനിണനിതഫൈലലാം  സലാംസഭാനലത്ത  മൂലധനലചലവനിനട്ട്  കേനത്ത
തനിരനിചടനി  കനരനിട്ടു  എനതഭാണട്ട്.  അതട്ട്  സൂചേനിപനിക്കുനതട്ട്   മറട്ട്  വനികേസനിത
സലാംസഭാനങ്ങകളഭാലടഭാപലമത്തഭാന  കകേരളത്തനിനട്ട്  കൂടുതല്  കേഭാത്തനിരനികക്കണതുലണനലാം
ഈ  പയതത്തനിനട്ട്  കൂടുതല്  വനില  നല്കകേണനിവരുലമനമഭാണട്ട്.   സലാംസഭാനലത്ത
മൂലധനലചലവനിലുണഭായ  കുറവട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന  യക്തനിസഹവലാം  ബുദനിപൂര്വ്വകേവമഭായ
വഴനികേള കേലണകത്തണതുണട്ട്.

അടനിസഭാന വനികേസന സക്കൗകേരവ കേമ്മേനി നനികേത്തുനതഭായനിരനിക്കണലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ഏറവലാം  നനിര്ണഭായകേമഭായ  മുനഗണനഭാക്രമങ്ങളനില്  ഒനട്ട്.   ധനസനിതനിയലട  ഗതനി
രൂപലപടുത്തുനതനികന്മേല്  കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ള  ബുദനിമുട്ടുകേള  കേണക്കനിലലടുക്കുകമ്പഭാള
ബഡ്ജറനില്ത്തലന  ഉളലക്കഭാള്ളഭാവന  മൂലധനലചലവനിനട്ട്  പരനിമനിതനികേളുണട്ട്.
അതുലകേഭാണട്ട് ലപഭാതു അടനിസഭാന സക്കൗകേരവങ്ങളനില് മുനപന്തനിയനില് നനില്ക്കുന നമ്മുലട
സലാംസഭാനങ്ങളുലാം  കലഭാകേത്തുടനതീളമുള്ള  രഭാജവങ്ങളുലാം  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നൂതന
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതനിനുള്ള  കപഭാലാംവഴനി.   സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  അതവന്തലാം  ആവശവമുള്ള
വനകേനിട  മൂലധന  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  ഏലറടുക്കുനതനിനുലാംകവണനി
സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  സഭാമ്പത്തനികേ  അടനിസഭാന  വനികേസന  സക്കൗകേരവ
സഭാപനങ്ങളനിലൂലട ബഡ്ജറനിനട്ട് പുറലമയള്ള വനിഭവ സമഭാഹരണലാം അനനിവഭാരവമഭാണട്ട്.

(ബനി)  2011-2016  കേഭാലഘടത്തനില്  ഉയര്നവന  റവനപ്യൂ  അന്തരത്തനിനട്ട്
കേഭാരണമഭായതട്ട്  ലചേലവട്ട്  നനിയനണത്തനിലുലാം  വനിഭവ  സമഭാഹരണത്തനിലുലാം  ഉണഭായ
പരഭാജയമഭാണട്ട്.  ലചേലവട്ട്  നനിയനനിക്കുനതനിലുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  നടപടനികേള
നടപനിലഭാക്കുനതനിലുലാം  യഭാലതഭാരു  ഊനലുലാം  നല്കേനിയനില്ല.  റവനപ്യൂ  അന്തരത്തനിനട്ട്
കേഭാരണമഭായ വസ്തുതകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

➢ കേഭാരവക്ഷമമഭായ  ധനകേഭാരവ  നനിര്വ്വഹണത്തനിനട്ട്  ആവശവമഭായ
നനിയനണലാം  കവണനിയനിരുന  കമഖലകേളനില്കപഭാലുലാം  സര്ക്കഭാര്
ഒഴനിവഭാക്കഭാവന  ലചേലവകേളനില്  മതനിയഭായ  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനില്ല.  പകതവകേനിചട്ട് 2013-2016 കേഭാലയളവനില്.

➢ ആലകേ  പദതനികയതര  റവനപ്യൂ  ലചേലവനില്  ശമ്പളലാം,  പലനിശ,
ലപനഷന  എനനിവ  കേഴനിച്ചുളള  റവനപ്യൂ  ലചേലവകേളുലടകമല്
ഫൈലപദമല്ലഭാത്ത നനിയനണലാം.

➢ 2011-16  കേഭാലഘടത്തനിലന്റെ  ഭൂരനിഭഭാഗവലാം  വരുമഭാന
ഉല്പഭാദനകത്തഭാതട്ട്  സമ്പദ്ഘടനയലട  വളര്ചഭാനനിരക്കനികനക്കഭാള
പനിനനിലഭായനിരുനതട്ട്  നനികുതനി  കശഖരണ  സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ
കമഭാശലപട പകേടനലാം മൂലമഭാണട്ട്.
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➢ 2011-2016 കേഭാലയളവനില് ഊര്ജ്ജനിത വരുമഭാന സമഭാഹരണത്തനിനഭായനി
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭരണകനതൃതസത്തനില്  നനിനമുള്ള  ലപഭാതുവഭായ
അചടക്കരഹനിതവലാം നനിരുതഭാകേവമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളനിലല  നനികുതനി  നനിര്വ്വഹണ  സലാംവനിധഭാനത്തനില്
ക്രകമണ  വവഭാപനിചതഭാകേഭാലാം  ഈ  വകുപ്പുകേളനിലല  നനിലവനിലുള്ള
ഭരണവവവസലയ  നനിഷട്ട് പയഭാസമഭായനി  അടനിമറനിക്കഭാന
വഴനിലയഭാരുക്കനിയതട്ട്.

➢ ഊര്ജ്ജനിതമഭായ  നനികുതനി  പനിരനിവനിനഭാവശവമഭായ  ശഭാസ്ത്രതീയ
വസ്തുതഭാവനിശകേലനത്തനിനട്ട്  അടനിസഭാനമഭാകകേണ  സഭാകങതനികേ
വവവസകേള ലമചലപടുത്തുനതനിനുള്ള തനികേഞ്ഞ ഉകപക്ഷ.

➢ 2011-2016  കേഭാലയളവനില് സര്ക്കഭാര് പുറലപടുവനിച വനതുകേയള്ള
കസകേള.

➢ അപതീലുകേള,  കസകേള എനനിവ തതീര്പഭാക്കുനതനില് കേഭാണനിച
അലലാംഭഭാവവലാം മൃദുസമതീപനവലാം.

➢ പഖവഭാപനിച അധനികേ വനിഭവ സമഭാഹരണങ്ങള ലകേവരനിക്കഭാന
കേഴനിയഭാത്തതുവഴനി  ബഡ്ജറനിനട്ട്  കമലുണഭാകുന  സമ്മേര്ദ്ദേവലാം
അസന്തുലനിതഭാവസയലാം. 

➢ ചേനില  വനിഭഭാഗലാം  നനികുതനിദഭായകേര്ക്കട്ട്  ഇളവകേള  നല്കുകേവഴനി
ലഭവമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന വരുമഭാനലാം തവജനിക്കല്.

➢ നനിയമഭാനുസൃത ഉത്തരവകേള പുറലപടുവനിചട്ട്  വരുമഭാകനഭാല്പഭാദനത്തനിനട്ട്
ഉതകുന  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  നടപഭാക്കുനതനിലുള്ള  അലനിഖനിത
ലവമുഖവലാം.

➢ അടനിസഭാന വനിവരങ്ങള വനിശകേലനലാം ലചേയ്യുനതനിനുലാം നനികുതനി
പനിരനിക്കുനതനിനുലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം പമുഖ നനികുതനി സമഭാഹരണ
വകുപ്പുകേളനില്  സഭാകങതനികേസഹഭായലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിലല
പരഭാജയലാം.

(സനി)  സലാംസഭാന സമ്പദട്ട്  വവവസയട്ട് ഇകപഭാള ഉണഭായനിട്ടുള്ള പതനിസന്ധനിയനില്
നനിനട്ട്  കേരകേയറനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  കേയര്,  മതവബന്ധനലാം,  ലകേത്തറനി,
വസ്ത്രനനിര്മ്മേഭാണലാം,  കേശുവണനി തുടങ്ങനിയ പരമ്പരഭാഗത കമഖലയനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
വര്ദനിചകതഭാതനിലുള്ള  ആനുകൂലവങ്ങളുലാം  കക്ഷമലപനഷനുകേളുലാം  നല്കുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പതനിജഭാബദമഭായ  നയത്തനിലന  അടനിസഭാനലപടുത്തനിയഭായനിരനിക്കുലാം  രൂപലപടുത്തുനതട്ട്.
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സഭാമ്പത്തനികേ  പതനിസന്ധനിയനില്നനിനലാം  സലാംസഭാനലത്ത  കേരകേയറവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
നടപടനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

➢ ശമ്പളലാം, പലനിശ, ലപനഷന എനനിവ കേഴനിച്ചുള്ള പദതനികയതര
ലചേലവകേളക്കട്ട് നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തുകേ.

➢ പധഭാനലപട വരുമഭാനദഭായകേ വകുപ്പുകേളഭായ വഭാണനിജവ നനികുതനി,
കമഭാകടഭാര്  ലവഹനിക്കനിളസട്ട്,  രജനികസഷന,  റവനപ്യൂ,  എലകസട്ട്
എനനിവയലട നനികുതനി പനിരനിവട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം ഊര്ജ്ജനിതലപടുത്തുകേ.

➢ നനികുതനി സലാംവനിധഭാനലത്ത സജ്ജമഭാകക്കണതുലാം അടുത്ത അഞട്ട്
വര്ഷക്കഭാലയളവനികലക്കട്ട്  നനികുതനി  പനിരനിവനിലന്റെ  വഭാര്ഷനികേ
വളര്ചഭാനനിരക്കട്ട്  20-25%  കതഭാതനില് നനിലനനിര്ത്തുനതട്ട് ഉറപ്പു
വരുത്തുകേ.

➢ നനിലവനിലുള്ള അടനിസഭാന വനികേസന സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് നനിയമപരമഭായ
ചേടക്കൂടട്ട്  നൂതനമഭായനി  രൂപലപടുത്തുകേയലാം  വനകേനിട  മൂലധന
പദതനികേളുലട  നടത്തനിപനിനഭായനി  ബൃഹത്തഭായ  രതീതനിയനില്
ലസഷവല്  പര്പസട്ട്  ലവഹനിക്കനിളസനിനട്ട്  രൂപലാം  നല്കുകേയലാം
ലചേയ്യുലാം. 

➢ കേഭാരവക്ഷമമഭായ ഒരു ലപഭാതു വനിതരണ സലാംവനിധഭാനത്തനിനഭായലാം
ആശുപത്രനികേള,  സ്കൂളുകേള,  കകേഭാകളജുകേള  കപഭാലുള്ള  ലപഭാതു
അടനിസഭാന  വനികേസന  സക്കൗകേരവങ്ങളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായലാം
നനികക്ഷപലാം നടത്തുകേ.

➢ സഭാമ്പത്തനികേ  ദൃഡതീകേരണത്തനിലന്റെ  ഫൈലങ്ങളനിലൂലട  മൂലധന
ലചേലവട്ട് വര്ദനിപനിക്കുകേ.

സലാംസഭാനലത്ത ധഭാതു അധനിഷനിത വവവസഭായങ്ങള

5 (*185) ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വവവസഭായവലാം

കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇരുമ്പയനിരട്ട്,  ധഭാതുമണല്  മുതലഭായവയലട  ഖനനലാം
ലപഭാതുകമഖലയനില് മഭാത്രമഭായനി പരനിമനിതലപടുത്തുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
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(ബനി)  ധഭാതു  അധനിഷനിത  വവവസഭായങ്ങള  തുടങ്ങുനതനിനുള്ള  സഭാധവത
കേലണത്തുനതനിനുലാം അനധനികൃത ഖനന പവര്ത്തനങ്ങള നനിയനനിക്കുനതനിനുലാം എലന്തല്ലഭാലാം
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഖനന  സലാംബന്ധമഭായ  പശ്നങ്ങളമൂലലാം  അടച്ചുപൂടനിയനിട്ടുള്ള  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള  ലവവനിധവവത്ക്കരനിക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തല്ലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ടട്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന) :  

(എ)  ഉണട്ട്.   ധഭാതുക്കള  പകൃതനിവനിഭവങ്ങളഭാണട്ട്.   ആയതനിനഭാല്,  അവ  അതതീവ
സൂക്ഷ്മതകയഭാലട  പരനിസനിതനിക്കട്ട്  കകേഭാടലാംവരഭാലത  സമൂഹത്തനിനഭാലകേ  പകയഭാജനലപടുന
രതീതനിയനിലഭായനിരനിക്കണലാം  ഉപകയഭാഗലപടുകത്തണതട്ട്.   ആയതനിനഭാലഭാണട്ട്  ഇത്തരലാം
ഖനനപവര്ത്തനങ്ങള ലപഭാതുകമഖലയനില് പരനിമനിതലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി) ധഭാതുമണലനില് നനിനള്ള മൂലവവര്ദനിത ഉല്പനങ്ങളക്കട്ട് വവവസഭായ കകേഭാലാംപകട്ട്
സഭാപനിക്കുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  പഠനലാം  നടത്തുനതനിനഭായനി  ഒരു  വനിദ്ഗ  കേമ്മേനിറനിലയ
നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. അനധനികൃത ഖനന പവര്ത്തനങ്ങള തടയനതനിനഭായനി
കകേരള  മനിനറല്സട്ട്  (പനിവനഷന  ഓഫൈട്ട്  ഇല്ലതീഗല്  ലമനനിലാംഗട്ട്,  കസഭാകറജട്ട്   &
ട്രെഭാനകസഭാര്കടഷന)  ചേടങ്ങള  2015  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.   അനധനികൃത  ഖനന
പവര്ത്തനങ്ങള  തടയനതനിനട്ട്  ലമനനിലാംഗട്ട്  &  ജനികയഭാളജനി  വകുപട്ട്  എല്ലഭാ  നടപടനികേളുലാം
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ലമനനിലാംഗട്ട് & ജനികയഭാളജനി വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില് പവര്ത്തനിക്കുന 14 ജനില്ലഭാ
ആഫൈതീസുകേളുലാം  4  സസഭാഡകേളുലാം  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  അനധനികൃത  ഖനന പവര്ത്തനങ്ങള
തടയനതനിനുകവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്. 

(സനി)  ഖനന  സലാംബന്ധമഭായ  പശ്നങ്ങളമൂലലാം  പവര്ത്തനലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
നനിര്ത്തനിവയ്കക്കണനിവന ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ കകേരള കയ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  സനിറഭാമനികേട്ട്
കപഭാഡക്ടട്ട്സട്ട്  ലനിമനിറഡനില്  ലവവനിധവവല്ക്കരണങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധലപട  കപഭാജക്ടട്ട്
റനികപഭാര്ടനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് തതസത്തനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

 എനര്ജനി കസവനിലാംഗ്സട്ട് കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന ടതീലാം

6 (*186) ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫൈട്ട് :
ശതീ  .   ഷഭാഫൈനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെട്ട് :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എനര്ജനി  കസവനിലാംഗ്സട്ട്  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന  ടതീമനിലന്റെ
പവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  എലന്തല്ലഭാലാം  കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണട്ട്  ആസൂത്രണലാം  ലചേയട്ട്  നടപഭാക്കനിയതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  എലന്തല്ലഭാലാം  ലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴനി  ലകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എലന്തല്ലഭാലാം കനടങ്ങളഭാണട്ട് ലകേവരനിക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞതട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന) :  

(എ) തഭാലഴപറയന പദതനികേള ഇകപഭാള നടത്തനിവരുന.

1. കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് പുഞക്കൃഷനിക്കഭായനി കേഭാരവക്ഷമത കുറ ഞ്ഞ
ലപടനി-പറ എന പരമ്പരഭാഗത പമ്പനിലാംഗട്ട് സമ്പ്രദഭായലാം മഭാറനി ക്ഷമതയള്ള
സബ്കമഴനിബനിള പമ്പട്ട് 11 പഭാടകശഖരങ്ങളനില് സഭാപനിക്കുകേ.

2. ലപഭാതുകവ കേഭാരവക്ഷമത കുറഞ്ഞ രതീതനിയനില് ലവദബതനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന
ഐസട്ട് പഭാന്റുകേളനില് പഠനലാം നടത്തുകേ, വവവസഭായനികേളക്കട്ട് ഊര്ജ്ജലഭാഭലാം
ലകേവരനിക്കുനതരത്തനില്  യനസഭാമഗനികേള  പുതുക്കുവഭാന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേ.

3. Domestic efficient lighting programme (DELP) എന കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  പദതനിപകേഭാരലാം  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  എല്.ഇ.ഡനി.
ബളബുകേള കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് വനിതരണലാം ലചേയവരുന.

4. സലാംസഭാനലത്ത  5  ആശുപത്രനികേളനില് കേഭാരവക്ഷമതകയറനിയ  ലലറലാം
ഫൈഭാനുലാം സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

5. വനകേനിട ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട സഭാപനങ്ങളനില് എനര്ജനി ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്
നടത്തനി  ലവദബതനി  പഭാഴഭാക്കുനതട്ട്  കേലണത്തനി  കേഭാരവക്ഷമത
കൂട്ടുനതനിനുകവണ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേ.

6. സ്കൂള,  കകേഭാകളജട്ട്,  റസനിഡന്റെട്ട്  അകസഭാസനികയഷന,  സഭാമൂഹവ
സലാംഘടനകേള  തുടങ്ങനിയവ  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ഊര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണ
സകനശങ്ങള  ഉളലക്കഭാള്ളനിച്ചുള്ള  ലഘുകലഖകേള  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുകേ, പഭഭാഷണലാം സലാംഘടനിപനിക്കുകേ.

കേഭാരവക്ഷമത കുറഞ്ഞ ലതരുവട്ട് വനിളക്കുകേളക്കുപകേരമഭായനി എല്.ഇ.ഡനി.
വനിളക്കുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി കകേന്ദ്ര ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനമഭായ  EESC-യലട  സഹകേരണകത്തഭാലട  ആലപ്പുഴ
മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലുലാം വല്ലചനിറ, ലനകന്മേനനിക്കര എനതീ പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം
നടപഭാക്കനിവരുന.
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(ബനി&സനി) വനിവനിധ കമഖലകേളനില് ലവദബതനി പഭാഴഭായനി കപഭാകുനതുലകേഭാണ്ടുള്ള
നഷലാം  കുറയകേ,  പതീക്കട്ട്  സമയങ്ങളനില്  വരുന  ലവദബതനി  ആഘഭാതലാം  കുറയകേ,
അതുവഴനി പുറകമനനിനലാം വഭാങ്ങുന ലവദബതനി ലഭാഭനിക്കുകേ എനനിവയഭാണട്ട് ലക്ഷവങ്ങള.
ഊര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങളുലാം സകനശങ്ങളുലാം കേര്ഷകേരനിലുലാം വവവസഭായനികേളനിലുലാം
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനിലുലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളനിലുലാം  എത്തനിക്കഭാനുലാം  കേഭാരവക്ഷമതയളള  ഉപകേരണങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുലാം അവലര പകചേഭാദനിപനിക്കഭാനുലാം കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിലല
പരമ്പരഭാഗത  പമ്പനിലാംഗനിലന്റെ  സഭാനത്തട്ട്  സബ്കമഴനിബനിള  പമ്പട്ട്  11  സലത്തട്ട്
സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതുവഴനി ലവദബതനി ഉപകഭഭാഗലാം കുറയഭാനുലാം ലവള്ളലാം ലകേടനിനനിന
കൃഷനിനഭാശലാം  ഒഴനിവഭാക്കഭാനുലാം  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.   ഇരുപകതഭാളലാം  ഐസട്ട്  പഭാന്റുകേളനില്
ഊര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണലാം  നടപഭാക്കനി.  പദതനി  വനിജയകേരലമനട്ട്  കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഊര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണ  പദതനികേള  ഓകരഭാ  വവക്തനിയകടയലാം  കേടമയഭാലണനമുള്ള
സകനശലാം വനിവനിധതരലാം പരനിപഭാടനികേളനിലൂലട ജനങ്ങളനില് എത്തനിക്കുവഭാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്. 

ഉത്തരവഭാദ ടൂറനിസലാം പദതനി

7 (*187) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫൈട്ട് :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഉത്തരവഭാദ  ടൂറനിസലാം  പദതനിയലട  പനികനഭാട്ടു
കപഭാക്കനിനനിടയഭായ സഭാഹചേരവലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത പുഴകയഭാരങ്ങളനിലുലാം  കേഭായല് തതീരങ്ങളനിലുലാം  ഉളനഭാടന
ജലഭാശയങ്ങകളഭാടുകചേര്നലാം  വനികനഭാദസഞഭാരത്തനിനഭായനി  പുതനിയ  ഇടങ്ങള
സൃഷനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങനില് അത്തരലാം കമഖലകേളനില് ഉത്തരവഭാദ ടൂറനിസലാം വനികേസനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
പദതനി ആസൂത്രണലാം ലചേയട്ട് നടപഭാക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന) :  

(എ) ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം പദതനി പനികനഭാടട്ട് കപഭായതഭായനി കേരുതുനനില്ല.

(ബനി)  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ടൂറനിസലാം  കമഖലയനിലല  അന്തര്കദശതീയ പഭാധഭാനവലാം
പരമഭാവധനി  പകയഭാജനലപടുത്തുനതനിനഭായനി  കകേരളത്തനിലന്റെ  കേഭായല്  ശലാംഖലലയ
സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  കൂടുതല്  വനികനഭാദ  സഞഭാരനികേലള  ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്
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നനിലവനില് ആലപ്പുഴ,  കുമരകേലാം,  അഷമുടനി  മുതലഭായ കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  വനികേസനത്തനിനട്ട്
പല പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുനണട്ട്.  സലാംസഭാനലത്ത മറട്ട് ജലഭാശയങ്ങകളഭാടട്ട്
കചേര്നട്ട്  പുതനിയ  പദതനികേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.   പകതവകേനിചട്ട്
മലബഭാര് കമഖലയനിലല കേഭായലുകേളുലട വനികേസനലാം പകതവകേലാം ശദനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

റബ്ബര് ഇറക്കുമതനി നനിയനനിക്കുനതനിനുള്ള ഇടലപടല്

8 (*188) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞ്ഞുകമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വവഭാവസഭായനികേ ആവശവത്തനിനുള്ള റബ്ബര് ഇറക്കുമതനി നനിയനനിക്കുനതനിനുള്ള
ഇടലപടല് നടത്തുന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മൂലവ വര്ദനിത ഉലനത്തനിലന്റെ അന്തനിമ വനിലയലട ഒരലാംശലാം കേര്ഷകേനട്ട്
ലഭനിക്കത്തക്ക  വനിധത്തനില്  ആവശവമഭായ  നനിയമ  പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന
വവവസഭായ വകുപട്ട് എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ടട്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന):  

(എ&ബനി)  വവഭാവസഭായനികേ റബ്ബര് ഇറക്കുമതനിയമഭായനി ബന്ധലപട കേഭാരവങ്ങള
നനിയനനിക്കുനതട്ട്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെഭാണട്ട്.  റബ്ബറുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  നനിലവനില്
തഭാലഴപറയന ഇറക്കുമതനി നനിയനണങ്ങളുണട്ട്.

1. ഇറക്കുമതനി ഡപ്യൂടനി 20%-ല്നനിനലാം 25% ആയനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

2. ഇറക്കുമതനിക്കട്ട് തുറമുഖ നനിയനണങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
അതനുസരനിചട്ട്  ഇകപഭാള  ലചേലന,  മുലാംലബ തുറമുഖങ്ങള
വഴനി മഭാത്രകമ ഇറക്കുമതനി അനുവദനിക്കുനള.

3. Director General of Foreign Trade ഇറക്കുമതനി ലചേയ്യുന
സഭാധനങ്ങളനികന്മേലുള്ള  export  obligation  period  6
മഭാസമഭായനി കുറചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ല.

958/2017
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ടൂറനിസലാം വനികേസനലാം

9 (*189) ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി  . :
ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സഹകേരണവലാം

വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഏലതല്ലഭാലാം  കമഖലകേളനില്  ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിനട്ട്
സഭാധവതയലണനട്ട്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അവ  ഏലതല്ലഭാലാം
കമഖലകേളനിലഭാലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റുകേലള  ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്  വനികദശ
രഭാജവങ്ങളനില് എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുനലതനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ടൂറനിസലാം  കമഖല  ഇകപഭാള  കനരനിട്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുന  ലവല്ലുവനിളനികേള
എലന്തല്ലഭാലമനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; അവ പരനിഹരനിചട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട് ടൂറനിസലാം കമഖല
ലമചലപടുത്തുനതനിനട്ട്  എലന്തല്ലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന) :  

(എ)  ഉണട്ട്.   ബതീചട്ട്,  ബഭാക്കട്ട്  വഭാടര്,  ആയൂര്കവദലാം,  കഫൈഭാറസട്ട്&ലവല്ഡട്ട്
ലലഫൈട്ട്, എകക്കഭാ ടൂറനിസലാം, ഫൈഭാലാം ടൂറനിസലാം, ലമഡനിക്കല് ടൂറനിസലാം, അഡസഞര് ടൂറനിസലാം,
വനികല്ലജട്ട് ടൂറനിസലാം, ലപതൃകേ ടൂറനിസലാം, ലവഡനിലാംഗട്ട് ആന്റെട്ട് ലമസട്ട് ടൂറനിസലാം, സഭാലാംസഭാരനികേ
ടൂറനിസലാം  തുടങ്ങനി  ലവവനിദവങ്ങളഭായ  കമഖലകേളനില്  ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിനട്ട്
സഭാദവതയണട്ട്.

(ബനി)  വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേലള ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി ടൂറനിസലാം വകുപട്ട്,  വനികദശ
രഭാജവങ്ങളനില്  പശസ്തമഭായ  ടൂറനിസലാം  കമളകേളനില്  പലങടുക്കുനതുകൂടഭാലത  കറഭാഡട്ട്
കഷഭാകേളുലാം ബനി-ടു-ബനി മതീറനിലാംഗുകേളുലാം സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന. പചേഭാരണ പരനിപഭാടനികേളുലട
ഭഭാഗമഭായനി  പത്ര-ദൃശവ മഭാധവമങ്ങളനില് കകേരളത്തനിലന്റെ സഭാനനിദവലാം അനുഭവലപടുത്തുവഭാനഭായനി
നനിരവധനി  പരസവപചേഭാരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  നടത്തനിവരുന.   കൂടഭാലത  ടൂറനിസലാം
രലാംഗലത്ത പശസ്തരഭായ മഭാധവമ പവര്ത്തകേകരയലാം കബഭാകഗഴനികനയലാം സലാംസഭാനത്തട്ട്
ക്ഷണനിച്ചുവരുത്തനി  നമ്മുലട  ടൂറനിസലാം  ഉല്പനങ്ങള  പരനിചേയലപടുത്തുകേയലാം  ലചേയ
വരുന.

(സനി) ടൂറനിസലാം കമഖല കനരനിടുന ലവല്ലുവനിളനികേള തഭാലഴപറയനവയഭാണട്ട്:
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1. മറട്ട് ഏഷവന രഭാജവങ്ങളനില് നനിനള്ള കേടുത്ത മല്സരലാം

2. വനിമഭാന മഭാര്ഗ്ഗവലാം ലറയനില്-കറഭാഡട്ട് മഭാര്ഗ്ഗവമുള്ള കേണക്ടനിവനിറനി

3. ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല മഭാലനിനവപശ്നലാം

4. വനിവനിധ ഭഭാഷഭാ ലവദഗവമുള്ള ലപഭാഫൈഷണലുകേളുലട അഭഭാവലാം

5. ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ മദവനയലാം ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള പതവഭാഘഭാതലാം

കമല്  പശ്നങ്ങളക്കട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ഊര്ജ്ജനഷലാം കുറയഭാന  നടപടനി

10 (*190) ശതീമതനി സനി  .   ലകേ  .   ആശ :
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ലടസണ് മഭാസര് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫഭാറട്ട്,  അപഭാര്ടട്ട്ലമന്റുകേള  ഉളലപലട  ലവദബത  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള
എല്.റനി.  ആവശവങ്ങളക്കഭായനി  സസന്തമഭായനി  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  ട്രെഭാനകസഭാര്മറുകേളുലട
എണവലാം കശഷനിയലാം എത്രയഭാലണനലാം ഇതുമൂലലാം  ലവദബതനി  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  എലന്തങനിലുലാം
സഭാമ്പത്തനികേ നഷലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാലയനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ട്രെഭാനകസഭാര്മറുകേളുലട  ഊര്ജ്ജ  നഷലാം  കുറയനതനിനട്ട്  ആകടഭാമഭാറനികേട്ട്
പവ്വര്  ഫൈഭാക്ടര്  കേണ്കട്രെഭാള  സഭാപനിക്കണലമന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇലല്ലങനില് എന്തുലകേഭാണഭാണട്ട് നടപഭാക്കഭാത്തലതനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  വര്ദനിച്ചുവരുന  അപകേടങ്ങള  കുറയനതനിനുലാം  ഊര്ജ്ജ  നഷലാം
കുറയനതനിനുലാം  എല്.റനി.  വനിതരണ  ലലനുകേളനില്  ഇനസുകലഷന  ആവരണലാം
ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  ലവദബതനി  കബഭാര്ഡട്ട്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എലന്തല്ലഭാമഭാലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപളളനി സുകരന്ദ്രന) :  

(എ)  ഫഭാറട്ട്,  അപഭാര്ടട്ട്ലമന്റുകേള  ഉളലപലട  ലവദബതനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള
എല്.റനി. ആവശവങ്ങളക്കഭായനി സസന്തമഭായനി 3347 ട്രെഭാനകസഭാര്മറുകേള സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതുലാം
ഇവയലട  ആലകേ  കശഷനി  815367  KVA-യലാം  ആണട്ട്.  ഉയര്ന  കവഭാളകടജനിലുള്ള
ലവദബതനി ഉപകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ പരനിസരത്തട്ട് എത്തനിചകശഷലാം ട്രെഭാനകസഭാര്മര് ഉപകയഭാഗനിചട്ട്

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കവഭാളകടജട്ട് കുറചഭാണട്ട് സഭാധഭാരണയഭായനി ഫഭാറകേളനിലലയലാം അപഭാര്ടട്ട്ലമന്റുകേളനിലലയലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതട്ട്.  ഉയര്ന കവഭാളകടജനിലുള്ള ലവദബതനി
വനിതരണലാം വനിതരണ ലലനുകേളനിലല നഷലാം കുറയവഭാന സഹഭായനിക്കുനണട്ട്.  വനിതരണ
ശലാംഖലയനിലുലാം ട്രെഭാനകസഭാര്മറനിലുലാം ഉണഭാകുന നഷലാംകൂടനി കേണക്കനിലലടുത്തഭാണട്ട് കലഭാ
ലടനഷന ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട തഭാരനിഫൈട്ട് നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആയതനിനഭാല് ഇതുമൂലലാം
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ക്കട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ നഷലാം ഉണഭാകുനനില്ല.  കൂടഭാലത,  ഇത്തരത്തനില്
ഫഭാറകേളനിലുലാം  അപഭാര്ട്ടുലമന്റുകേളനിലുലാം  അവര്ക്കട്ട്  അനുകയഭാജവമഭായ  കശഷനിയള്ള
ട്രെഭാനസട്ട് കഫൈഭാര്മര് അവരുലട ലചേലവനിലഭാണട്ട് സഭാപനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  RAPDRP  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  തനിരുവനന്തപുരലാം നഗരത്തനില്
410  ആകടഭാമഭാറനികേട്ട്  പവര് ഫൈഭാക്ടര് കേണ്കട്രെഭാളുകേള സഭാപനിക്കുവഭാനുള്ള അനുമതനി
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള പവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(സനി) RAPDRP,  കബഭാര്ഡനിലന്റെ തനതട്ട് ഫൈണട്ട് എനനിവ ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ചേനില
സലങ്ങളനില്  നനിലവനിലുള്ള  എല്.റനി.  വനിതരണ  ലലനുകേള  മഭാറനി  പകേരലാം
ഇനസുകലറഡട്ട്  കകേബനിളഭായ  Aerial  Bunched  Cable  (ABC)  സഭാപനിച്ചുവരുന.
എനഭാല്  വളലരയധനികേലാം  ലചേലവട്ട്  വരുനതഭാകേയഭാല്  എല്ലഭാ  എല്.റനി.  വനിതരണ
ലലനുകേളുലാം ഇനസുകലറഡട്ട് ലലനുകേളഭാക്കനി മഭാറനതട്ട് പഭാകയഭാഗനികേമല്ല.

ലറകസഭാണ്സനിബനിള ടൂറനിസലാം

11 (*191) കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട് പനി  . :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബ്ബട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  തകദ്ദേശസവഭാസനികേളക്കട്ട്  ഗുണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന
ലറകസഭാണ്സനിബനിള ടൂറനിസലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിലുള്ള നയലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ടൂറനിസലാം  യൂണനിറകേളക്കട്ട്  വര്ഗ്ഗതീകേരണലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനട്ട്
എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  പസ്തുത നയലാം നടപനിലഭാക്കഭാന ശമനിക്കുനകതഭാലടഭാപലാം സലാംസഭാനത്തട്ട്
എത്തുന  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട  എണലാം  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന  എലന്തല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന):  

(എ) ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല തകദ്ദേശവഭാസനികേളക്കട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ പകയഭാജനലാം
ഉറപഭാക്കനിയലാം സഭാലാംസഭാരനികേ പഭാരനിസനിതനികേ ഘടകേങ്ങള സലാംരക്ഷനിച്ചുലാം സഞഭാരനികേളക്കട്ട്
സനര്ശനിക്കുവഭാനുലാം  തകദ്ദേശതീയര്ക്കട്ട്  നല്ലരതീതനിയനില്  ജതീവനിക്കുവഭാനുലാം  ഉതകുലാംവനിധലാം
സലാംസഭാനലത്ത ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില് സുസനിര ടൂറനിസലാം  വനികേസനലാം ഉറപഭാക്കുകേ
എനതഭാണട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഉത്തരവഭാദനിതസ  ടൂറനിസലാം  പദതനിയനിലൂലട  വനിഭഭാവന
ലചേയ്യുനതട്ട്.  നനിലവനിലുള്ള നയലാം തുടരുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി)  ഉത്തരവഭാദനിതസ  ടൂറനിസവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  ടൂറനിസലാം  കമഖലയനില്
പവര്ത്തനിക്കുന  കഹഭാടലുകേള,  ആയൂര്കവദ  ലസന്റെറുകേള,  കഹഭാലാംകസകേള,  ഹക്കൗസട്ട്
കബഭാട്ടുകേള, ടൂറനിസലാം ഓപകററര്മഭാര് തുടങ്ങനി എല്ലഭാ കസവനദഭായകേര്ക്കുലാം ഘടലാംഘടമഭായനി
പധഭാന വര്ഗ്ഗതീകേരണലാം (classification)  നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള പദതനി ആവനിഷ്കരനിച്ചു
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനില്  കഹഭാടലുകേളുലട  വര്ഗ്ഗതീകേരണത്തനിനട്ട്
ആവശവമഭായ നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. രണഭാലാംഘടമഭായനി മറട്ട് ഉത്തരവഭാദനിതസ
കഹഭാലാംകസ യൂണനിറകേള അടക്കലാം മറട്ട്  കസവനദഭാതഭാക്കളക്കുള്ള പകതവകേ ഉത്തരവഭാദനിതസ
ടൂറനിസലാം  വര്ഗ്ഗതീകേരണലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  തയഭാറഭാക്കനി
വരുന. 

(സനി)  ശക്തമഭായ പചേരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം  നൂതനമഭായ ടൂറനിസലാം  ഉല്പനങ്ങളുലട
വനികേസനവലാം  കപഭാതഭാഹനവലാം  പുതനിയ  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  വനികേസനവലാം  നടപഭാക്കനി
ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട എണലാം വര്ദനിപനിക്കുകേ.

കേയര് കമഖലയനിലല പതനിസന്ധനി

12 (*192) ശതീ  .   ബനി  .  സതവന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫൈട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   നക്കൗഷഭാദട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരവവലാം

കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് കേയര് വവവസഭായരലാംഗലത്ത പതനിസന്ധനി മൂലലാം
ലചേറുകേനിട  കേയര്  ഫൈഭാക്ടറനി  ഉടമകേളുലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുമഭായ  '6'  കപര്  ആത്മഹതവ
ലചേയഭാനനിടയഭായ സഭാഹചേരവലാം ഗക്കൗരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ;

(ബനി)  കേയര്  ഉത്പനങ്ങളക്കട്ട്  വനില  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാലുലാം  ചേകേനിരനി  ക്ഷഭാമലാം
മൂലവലാം കേയര്പനിരനി കമഖല കേടുത്ത ലവല്ലുവനിളനിലയ കനരനിടുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പരമ്പരഭാഗത കേയര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള സലാംരക്ഷനിക്കഭാന കവണനി പദതനി
ഉകണഭാ; ഉലണങനില് ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ? 

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്):  
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(എ) അലത.  വളലര ഗക്കൗരവമഭായഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് കേഭാണുനതട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  കേയര്  വവവസഭായലത്ത  അടനിമുടനി  ആധുനതീകേരനിക്കുനതനിലനഭാപലാം
വവവസഭായത്തനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള സലാംരക്ഷനിക്കുകേ
എനതഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് സമതീപനലാം. പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴനിലഭാളനികേള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന
കേയര് കേയര്ലഫൈഡട്ട് മുകഖനയലാം കേയര് ഉല്പനങ്ങള കേയര് കകേഭാര്പകറഷനവഴനിയലാം
നനിശനിത വനിലയട്ട്  സലാംഭരനിചട്ട്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് കജഭാലനിയലാം കവതനവലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേ
എനതഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സമതീപനലാം.  ഇതനിനഭായനി  കേയര്കമഖലയലട  വനിഹനിതലാം
ഗണവമഭായനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ലചേറുകേനിട വവവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുള്ള കകേന്ദ്രസഹഭായലാം

13 (*193) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് : 
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :
ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫൈര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ലചേറുകേനിട, ഇടത്തരലാം വവവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങുനതനിനട്ട്
കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം ലഭനിക്കുനതഭാലണന ഉറപട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പനി.എലാം.ഇ.ജനി.പനി.  പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി സലാംസഭാനത്തട്ട് സഭാര്ടട്ട്
അപട്ട് പദതനികേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ
എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ  സഭാകങതനികേ  വനിദവകേള  പരമഭാവധനി  പകയഭാജനലപടുത്തനി
വവഭാവസഭായനികേ  വനികേസനലാം  സഭാധവമഭാക്കുനതനിനുലാം  യവജനങ്ങളക്കട്ട്  കൂടുതല്
ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള ലഭവമഭാക്കുന തരത്തനിലുള്ള പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന): 

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലചേറുകേനിട  ഇടത്തരലാം  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങളുമഭായനി
ബന്ധലപടട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനട്ട് കസര് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  (MSE-CDP), കകേഭാമണ്
ലഫൈസനിലനിറനി ലസന്റെര് വനികേസനലാം (MSE-CFC) തുടങ്ങനിയ കപഭാജക്ടുകേളക്കുലാം വവവസഭായ
അടനിസഭാന  സക്കൗകേരവ  വനികേസനത്തനിനുള്ള  അധനികേസഹഭായ  ഇനത്തനിലുമഭാണട്ട്
കകേന്ദ്രസഹഭായലാം  ലഭനിച്ചുവരുനതട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇതുവലര  15  കസറുകേളനില്
കകേഭാമണ് ലഫൈസനിലനിറനി ലസന്റെര് (CFC) സഭാപനിക്കുവഭാന കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം
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ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഈ പദതനികേളക്കട്ട്  70%   ആണട്ട്  കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം.   ഇതനില്  8
പദതനികേള  പവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിച്ചു.  വവവസഭായ  വനികേസനത്തനിനുള്ള  അധനികേ
കകേന്ദ്രസഹഭായമഭായനി  2011-12 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 300 ലക്ഷലാം, 2012-13-ല്
1500  ലക്ഷലാം, 2013-14-ല്  449.83  ലക്ഷലാം,  2015-16-ല്  530  ലക്ഷലാം എനതീ
ക്രമത്തനില് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 60% കകേന്ദ്രസഹഭായമുള്ള MSE-CDP പദതനിയനിനകേതീഴനില്
ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കപഭാടട്ട്/ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  ഏരനിയകേളനില്  പശഭാത്തല  സക്കൗകേരവ
വനികേസനത്തനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  സഹഭായത്തനിനഭായനി  അകപക്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  മൂനട്ട്
പദതനികേളക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര   സര്ക്കഭാര്  തതസത്തനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതുകൂടഭാലത MSE-CDP പദതനിയനിനകേതീഴനില് അധനികേ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായമഭായനി
2013-14-ല് 18 ലക്ഷലാം രൂപയലാം  2015-16-ല് 400 ലക്ഷലാം രൂപയലാം കകേന്ദ്രസഹഭായലാം
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പനി.എലാം.ഇ.ജനി.പനി.  പദതനിയനില്  സഭാര്ടട്ട്അപട്ട്  പദതനികേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുളള ലപഭാകപഭാസല് നനിലവനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(സനി)  ഗകവഷണ  സഭാപനങ്ങളനിലലയലാം  സഭാകങതനികേ  സഭാപനങ്ങളനിലലയലാം
ഗകവഷണഫൈലങ്ങള വവവസഭായ സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള ലടകകഭാളജനി
ഇനകേബകബഷന ലസന്റെര്, എന്റെര്പണര് ലഗഡനസട്ട് ലസല് എനനിവ മുകഖനയള്ള
ഹഭാനഡട്ട്  കഹഭാളഡനിലാംഗട്ട്  സര്വ്വതീസുകേള  തുടങ്ങനിയവ  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.
20-12-2012 മുതല് സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനി വരുന സലാംരലാംഭകേതസ സഹഭായ പദതനി
പകേഭാരലാം പുതനിയ സഭാകങതനികേവനിദവ ലഭവമഭാക്കനി ഉല്പഭാദനലാം നടത്തുന വവവസഭായ
സലാംരലാംഭങ്ങളക്കട്ട് സനിരഭാസനികേളനിലുള്ള നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  10% (പരമഭാവധനി പത്തട്ട്
ലക്ഷലാം രൂപ) അധനികേ സഹഭായമഭായനി നല്കുന. യവസലാംരലാംഭകേലര വളര്ത്തനിലയടുക്കുനതനിനുലാം
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി  സ്കൂള,  കകേഭാകളജട്ട്  തലത്തനില്  സലാംരലാംഭകേതസ
വനികേസന കബ്ബുകേള (ഇ.ഡനി. കബ്ബട്ട്) പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കകേരള എന്റെര്പണര്ഷനിപട്ട്
ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  ഇനസനിറപ്യൂടട്ട്  (കേതീഡട്ട്,  കേളമകശ്ശേരനി)  വഴനി  കബ്ബട്ട്  അലാംഗങ്ങളക്കുലാം
കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാര്ക്കുലാം പരനിശതീലന ശനില്പശഭാലകേള നടത്തനിവരുന. 

സമ്പൂര്ണ ലവദബതതീകേരണലാം

14 (*194) ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് സമ്പൂര്ണ ലവദബതതീകേരണലാം നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമന്റുമഭായനി കേരഭാറനില് ഏര്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പസ്തുത  പദതനിയമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  അനുവദനിച
സഹഭായങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  കേരഭാര്  പകേഭാരലാം  സമ്പൂര്ണ ലവദബതതീകേരണലാം  എനകത്തക്കട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കണലമനഭാണട്ട് വവവസ ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സമ്പൂര്ണ  ലവദബതതീകേരണലാം  അടനിയന്തരമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന): 

(എ)  ഉണട്ട്.  2016  ലഫൈബ്രുവരനി  13-നട്ട്  24x7  power  for  all  എന
പദതനിക്കഭായനി ഒരു സലാംയക്ത പഖവഭാപനത്തനില് ഒപ്പുവചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) പസ്തുത പദതനിക്കട്ട് പകതവകേമഭായനി കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം ലഭവമല്ല.

(സനി)  പസ്തുത പദതനിപകേഭാരലാം  2018-19-നഭാണട്ട് സമ്പൂര്ണ ലവദബതതീകേരണലാം
രഭാജവമഭാലകേ പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതട്ട്.

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  2017  മഭാര്കചഭാടുകൂടനി  സമ്പൂര്ണ  ലവദബതതീകേരണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുലട
വനിവനിധ  പദതനികേളനിലൂലടയലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ,  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന
വകുപ്പുകേളക്കുള്ള  ഫൈണട്ട്,  ജനപതനിനനിധനികേളക്കട്ട്  അനുവദനിക്കുന  ഫൈണട്ട്
(എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫൈണട്ട്  (MLA  ADF),  Special
Development Fund -(MLA SDF) എലാം.പനി.-മഭാരുലട Local Area Development
(MP  LAD)  Fund  തുടങ്ങനിയവ)  എനനിവയലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  തനതട്ട്  ഫൈണ്ടുലാം
ഉപകയഭാഗനിചഭാകുലാം ഇതട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേ.

ഊര്ജ്ജ കമഖലയലട വനികേസനലാം

15 (*195) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് പനി  .   കുനപനിള്ളനില് :
ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഉക്കൗര്ജ്ജ കമഖലയമഭായനി ബന്ധലപട വനികേസന പരനിഷ്കരണ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തല്ലഭാലാം;

(ബനി) പസ്തുത പദതനിയലട ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങലളലന്തല്ലഭാലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപ്പുവഴനി  ലകേവരനിക്കഭാന  കേഴനിഞ്ഞ  കനടങ്ങലളലന്തല്ലഭാലമനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേലളലന്തല്ലഭാലമനട്ട്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന):  

(എ)  ഉണട്ട്.   സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഊര്ജ്ജനിത  ഊര്ജ്ജ  വനികേസന  പരനിഷ്കരണ
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി   (RAPDRP)  തഭാലഴപറയന  വനികേസന  പരനിഷ്കരണ
പവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(1) പഭാര്ടട്ട്-എ വനിഭഭാഗത്തനില് വനിവര സഭാകങതനികേവനിദവ പദതനികേളുലാം

(2) പഭാര്ടട്ട്-ബനി-യനില്  ഊര്ജ്ജനഷലാം  കുറചട്ട്  വനിതരണ  ശലാംഖല
ശക്തനിലപടുത്തുനതനിലുള്ള പദതനികേളുമഭാണട്ട് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.
വനിവര  സഭാകങതനികേവനിദവ  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  ലകേ.എസട്ട്.
ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ എല്ലഭാ ഓഫൈതീസുകേലളയലാം ബന്ധനിപനിചട്ട്  വനിവര
സഭാകങതനികേവനിദവ  ശലാംഖല  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഡഭാറഭാ  ലസന്റെര്,
കകേന്ദ്രതീകൃത കേസമര് ലകേയര് ലസന്റെര് എനനിവ പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിലൂലട  24  മണനിക്കൂറുലാം  പരഭാതനി  കരഖലപടുത്തുനതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം,  ഓണ്ലലനഭായനി  പണമടയനതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം
എനനിവ നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 214 കകേഭാടനി രൂപയലട അലാംഗതീകേഭാരലാം
കേനിടനിയനിട്ടുള്ള ഈ പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  43
നഗരങ്ങളനില്  ഊര്ജ്ജനഷലാം  കുറയനതനിനുകവണനിയള്ള  എനര്ജനി
ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്,  ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട് അനഭാലനിസനിസട്ട്,  ലവദബതനി വനിതരണ
ശലാംഖലയലട കേഭാരവക്ഷമമഭായ പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് കവണനിയള്ള
ജനി.ഐ.എസട്ട്.  സലാംവനിധഭാനലാം,  വനിവനിധ തലങ്ങളനില് കേഭാരവക്ഷമമഭായ
തതീരുമഭാനങ്ങള എടുക്കുനതനിനുള്ള എലാം.ഐ.എസട്ട്. സലാംവനിധഭാനലാം
എനനിവ നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. കേമ്പപ്യൂടര്വല്കൃത സലാംവനിധഭാനങ്ങളനിലൂലട
ഫൈതീഡര് അടനിസഭാനത്തനിലുലാം ട്രെഭാനകസഭാര്മര് അടനിസഭാനത്തനിലുലാം
ലവദബതനി  നഷലാം  കേലണത്തനി  അവ  കുറയനതനിനുള്ള  നടപടനി
എടുക്കുനതനിനുലാം സഹഭായനിക്കുന.  കൂടഭാലത സഭാഡ പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി തനിരുവനന്തപുരലാം,  ലകേഭാചനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് നഗരങ്ങളനില്
വനിതരണ കമഖലയലട ഉപകേരണങ്ങളുലട കകേന്ദ്രതീകൃത നനിയനണവലാം

958/2017
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അതുമുകഖന ലവദബതനി തടസങ്ങള  പരമഭാവധനി കുറയനതനിനുലാം
ലക്ഷവമനിടുന.   സലാംസഭാനത്തട്ട്  (RAPDRP)  പഭാര്ടട്ട്  ബനി-യനില്
1078 കകേഭാടനി രൂപയലട വനികേസന പരനിഷ്കരണ പവൃത്തനികേളഭാണട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവരുനതട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ,  28-4-2016-ല്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  പുതനിയ  പദതനിയഭായ  Integrated  Power
Development  Scheme (IPDS)-നട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനപകേഭാരലാം  592  കകേഭാടനി  രൂപയലട  വനികേസന  പരനിഷ്കരണ
പവൃത്തനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

പസരണ  വനിതരണ  കമഖലയനില്  ലവദബതനി  വനിതരണ  പരനിഷ്കരണ
പദതനികേള പകേഭാരലാം തഭാലഴപറയന പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.

1. കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്,  പരവൂര് എനതീ ടക്കൗണുകേളനില് ഓകരഭാ  33
ലകേ.വനി.  സബ്കസഷനുലാം  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ടക്കൗണനില്  രണട്ട്  33  ലകേ.വനി.
സബ്കസഷനുകേളുലാം നനിര്മ്മേനിച്ചു.

2. 17 km 33 KV ലലന നനിര്മ്മേഭാണലാം

3. 1476 km 11 KV ലലന നനിര്മ്മേഭാണലാം

4. 886 km 11 KV ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള സഭാപനിക്കല്

5. 2281 വനിതരണ ട്രെഭാനകസഭാര്മര് സഭാപനിക്കല്

6. 222 km LT ലലന നനിര്മ്മേഭാണലാം

7. 2306 km സനിലാംഗനിള കഫൈസട്ട് ലലന മഭാറനി ത്രതീ കഫൈസട്ട് ലലന ആക്കനി

8. കകേടഭായ/പഴകേനിയ 3575 km LT ലലന മഭാറനി പുതനിയ ലലന വലനിച്ചു.

9. 523  km  കകേടഭായ/പഴകേനിയ  എചട്ട്.റനി.  ലലന  മഭാറനി  പുതനിയ  ലലന
വലനിച്ചു.

10. 1111048 സനിലാംഗനിള/ത്രതീ കഫൈസട്ട് കകേടഭായ ലമക്കഭാനനിക്കല് മതീററുകേള മഭാറനി
പുതനിയ ഇലകകഭാണനികേട്ട് മതീററുകേള സഭാപനിച്ചു.

(ബനി) ഊര്ജ്ജനിത ഊര്ജ്ജ വനികേസന പദതനി പഭാര്ടട്ട്-എ-യലട ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള്ള
ഐ.ടനി.  പദതനികേള മുകഖന വനിതരണകമഖലയലട  സമഗമഭായ  കേമ്പപ്യൂടര്വല്ക്കരണമഭാണട്ട്
ലക്ഷവമനിടുനതട്ട്.   വനിവര  സഭാകങതനികേവനിദവ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വനിതരണ കമഖലയനിലല
പസരണ-വനിതരണ  നഷലാം  (AT  &  C  loss)  15%-ല്  തഭാലഴ  കുറയവഭാന
കവണനിയഭാണട്ട്  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  സഭാഡ   പദതനിയനില്  വനിതരണ
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കമഖലയനിലല ഉപകേരണങ്ങളുലട കകേന്ദ്രതീകൃത നനിയനണവലാം അതുമുകഖന ലവദബതനി
തടസങ്ങള പരമഭാവധനി കുറയനതനിനുലാം ലക്ഷവമനിടുന.  പദതനി പകദശലത്ത ലവദബതനി
വനിതരണരലാംഗലാം ആധുനനികേവല്ക്കരനിചട്ട്  പസരണ വനിതരണ വഭാണനിജവനഷലാം കുറചട്ട്
15%-ല് തഭാലഴയഭാക്കനി ഗുണകമന്മേയള്ള ലവദബതനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ലഭവമഭാക്കുവഭാനഭാണട്ട്
പഭാര്ടട്ട്-ബനി  പദതനിയനിലൂലട  ലക്ഷവമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഈപദതനി  പൂര്ത്തനിയഭാകുനകതഭാലട
പദതനി  പകദശങ്ങളനില്  തടസമനില്ലഭാലത  ലവദബതനി  വനിതരണലാം  നടത്തുനതനിനുലാം
ലവദബതനി  നഷലാം  കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  കേഭാരവക്ഷമമഭായ  പവര്ത്തനവലാം  അതനിലൂലട
ലമചലപട ഉപകഭഭാക്തൃ കസവനവലാം ലക്ഷവമനിടുന.

(സനി)  ഊര്ജ്ജനിത  ഊര്ജ്ജ  വനികേസന  പദതനി  പഭാര്ടട്ട്-എ-യലട  ഭഭാഗമഭായനി
ഇതുവലര തഭാലഴപറയന പവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കനി.

• ഡഭാറഭാ  ലസന്റെര്,  കകേന്ദ്രതീകൃത  ഉപകഭഭാക്തൃ  കസവന  സലാംവനിധഭാനലാം
(കേസമര്ലകേയര് ലസന്റെര്) എനനിവ സഭാപനിക്കല്

• 43 നഗരങ്ങളനിലല വനിവര സഭാകങതനികേവനിദവ ശലാംഖല സഭാപനിക്കല്

• 43  നഗരങ്ങളനിലുലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ലവദബതനി  തടസലാം
അറനിയനിക്കുനതനിനുള്ള 1912 സലാംവനിധഭാനലാം

• 43  നഗരങ്ങളനിലുലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ലവദബതനി ബനില് ഓണ്
ലലനഭായനി അടയനതനിനുലാം പരഭാതനി രജനിസര് ലചേയ്യുനതനിനുമുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം

• 43  നഗരങ്ങളനിലുലാം  വനിതരണശലാംഖല  ഉളലപടുത്തനിയള്ള
ജനി.ഐ.എസട്ട്. സലാംവനിധഭാനലാം

• ഡനിസഭാസര് റനിക്കവറനി ലസന്റെര് സഭാപനിക്കല്

• 31  നഗരങ്ങളനില്  11  ലകേ.വനി.  ഫൈതീഡര്  തലത്തനിലുലാം  ട്രെഭാനകസഭാര്മര്
തലത്തനിലുലാം ഊര്ജ്ജ ഓഡനിറനിലാംഗനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം

ബഭാക്കനിയള്ള  12  നഗരങ്ങളനിലുലാം  ഇതട്ട്  സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള ശമലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

ഇവ  കൂടഭാലത  3  നഗരങ്ങളനികലക്കുള്ള  സഭാഡ  പദതനി  സമയ
ബന്ധനിതമഭായനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

ആര്.എ.പനി.ഡനി.ആര്.പനി. പഭാര്ടട്ട് ബനി പദതനിയലട നടത്തനിപ്പുവഴനി 43
നഗരങ്ങളനില് ലകേവരനിച പധഭാന കനടങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന.
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1. കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്,  പരവൂര്  എനതീ  ടക്കൗണുകേളനില്
ഓകരഭാ  33  ലകേ.വനി.  സബ്കസഷനുലാം  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ടക്കൗണനില്
രണട്ട് 33 ലകേ.വനി. സബ്കസഷനുകേളുലാം നനിര്മ്മേനിച്ചു.

2. 17 km 33 KV ലലന നനിര്മ്മേഭാണലാം

3. 1476 km 11 KV ലലന നനിര്മ്മേഭാണലാം

4. 886 km 11 KV ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള സഭാപനിക്കല്

5. 2281 എണലാം വനിതരണ ട്രെഭാനകസഭാര്മര് സഭാപനിക്കല്

6. 222 km LT ലലന നനിര്മ്മേഭാണലാം

7. 2306 km സനിലാംഗനിള കഫൈസട്ട് ലലന മഭാറനി ത്രതീ കഫൈസട്ട് ലലന
ആക്കനി

8. കകേടഭായ/പഴകേനിയ 3575 km LT ലലന മഭാറനി പുതനിയ ലലന
വലനിച്ചു.

9. 523  km  കകേടഭായ/പഴകേനിയ എചട്ട്.റനി.  ലലന മഭാറനി  പുതനിയ
ലലന വലനിച്ചു.

10. 1111048  സനിലാംഗനിള/ത്രതീ  കഫൈസട്ട്  കകേടഭായ  ലമക്കഭാനനിക്കല്
മതീററുകേള മഭാറനി പുതനിയ ഇലകകഭാണനികേട്ട് മതീററുകേള സഭാപനിച്ചു.

(ഡനി)  പഭാര്ടട്ട്-എ,  പഭാര്ടട്ട്-ബനി,  ഐ.പനി.ഡനി.എസട്ട്.  എനതീ  പദതനികേളുലട
നടത്തനിപനികലക്കഭായനി  പകതവകേലാം  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  ഐ.ടനി.  കപഭാജക്ടട്ട്  ടതീമുകേള,
ലസനട്രെലനി എയ്ഡഡട്ട് കപഭാജക്ടട്ട് വനിലാംഗട്ട്,  തനിരുവനന്തപുരലാം,  ലകേഭാചനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്
നഗരങ്ങളനിലഭായനി എ.പനി.ഡനി.ആര്.പനി. ഡനിവനിഷനുകേള, 43 നഗരങ്ങളനിലുലാം കനഭാഡല്
ഓഫൈതീസര്മഭാര്  എനനിവര്ക്കട്ട്  ചുമതല  നല്കേനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
സലാംസഭാനഭാടനിസഭാനത്തനില് ഡനിസനിബപ്യൂഷന റനികഫൈഭാലാംസട്ട് കേമ്മേനിറനിയലാം ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനില്
ഡനിസനിക്ടട്ട് ഇലകനിസനിറനി കേമ്മേനിറനിയലാം പദതനി നടത്തനിപട്ട് അവകലഭാകേനലാം ലചേയവരുന.
കൂടഭാലത  ഡനിവനിഷന,  സര്ക്കനിള,  റതീജനിയണ്  തലത്തനിലുലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  തലത്തനിലുലാം
പതീരനികയഭാഡനിക്കല് റനിവപ്യൂ ആന്റെട്ട് കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് മതീറനിലാംഗുകേള നടത്തനിവരുന.  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് എല്ലഭാ മഭാസവലാം അവകലഭാകേനകയഭാഗലാം  നടത്തനി പദതനിയലട  പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുത്തഭാറുണട്ട്. ഈ പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി പദതനി പകദശങ്ങളനിലല ലഡപപ്യൂടനി
ചേതീഫൈട്ട്  എഞനിനതീയര്  മുതല്  ഓവര്സനിയര്  വലരയള്ള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  നടത്തനിപ്പുലാം
ഉപകയഭാഗവലാം സലാംബന്ധനിച പരനിശതീലനവലാം കേമ്പപ്യൂടര് അധനിഷനിത "ഓണ് ദനി കജഭാബട്ട്"
ലട്രെയനിനനിലാംഗുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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രഭാജതീവ്ഗഭാന്ധനി ഗഭാമതീണ ലവദബതതീകേരണ കയഭാജന

16 (*196) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :

ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന :

ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :

ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  രഭാജതീവട്ട്  ഗഭാന്ധനി  ഗഭാമതീണ  ലവദബതതീകേരണ  കയഭാജന

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തല്ലഭാലാം  ലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴനി  ലകേവരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപ്പുമൂലലാം  എലന്തല്ലഭാലാം  കനടങ്ങളഭാണട്ട്  ഊര്ജ്ജ  രലാംഗത്തട്ട്

ലകേവരനിചതട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന): 

(എ)  ഉണട്ട്.  കകേരളത്തനില് ഈ പദതനിപകേഭാരലാം  2007-2015  കേഭാലയളവനില്

14  ജനില്ലകേളനിലഭായനി  125405  ഗഭാമതീണ  ഭവനങ്ങള  ലവദബതതീകേരനിച്ചു.   ഇതനില്

113420 ഭവനങ്ങള ബനി.പനി.എല്. ഭവനങ്ങളഭാണട്ട്.

(ബനി) എല്ലഭാ ഗഭാമതീണ ഭവനങ്ങളുലാം ലവദബതതീകേരനിക്കുകേ എനതഭായനിരുന ഈ

പദതനിയലട  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവലാം.   ഈ  പദതനിപകേഭാരലാം  14  ജനില്ലകേളനിലഭായനി  79418

ഗഭാമതീണ  ഭവനങ്ങള  ലവദബതതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ലക്ഷവമനിടനിരുന.  എനഭാല്  125405

ഗഭാമതീണ ഭവനങ്ങള ലവദബതതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിച്ചു.

(സനി)  ഈ പദതനിപകേഭാരലാം സലാംസഭാനലത്ത  1135  വനികല്ലജുകേളനിലഭായനി  1831

ട്രെഭാനകസഭാര്മറുകേള (25 ലകേ.വനി.എ.) സഭാപനിച്ചു.  1841 കേനി.മതീറര് 11 ലകേ.വനി. ലലനുലാം

3831  എല്.റനി  ലലനുലാം  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.   ആലകേ  125405  ഗഭാമതീണ  ഭവനങ്ങള

ലവദബതതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  സഭാധനിച്ചു.   ഇതനില്  113420  ബനി.പനി.എല്.  വതീടുകേളക്കട്ട്

സക്കൗജനവമഭായനി ലവദബതനി കേണക്ഷന നല്കേനി.  ഈ പദതനിപകേഭാരലാം ഒരു പുതനിയ

66  ലകേ.വനി.  സബ്കസഷന  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം  നനിലവനിലുള്ള  5  സബ്കസഷനുകേളനില്

പുതനിയ ട്രെഭാനകസഭാര്മറുകേള സഭാപനിചട്ട് കേപഭാസനിറനി വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം സഭാധനിച്ചു.
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വനികദശ നനികക്ഷപനയലാം

17 (*197) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട്ട് :

ശതീ  .   റനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :

ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :

ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രഭാജവത്തനിലന്റെ  സുപധഭാന  കമഖലകേളനില്  വനികദശനനികക്ഷപലാം

നടത്തുനതനിനുണഭായനിരുന  നനിയനണങ്ങളനില്  കേഭാരവമഭായ  ഇളവട്ട്  വരുത്തനി

ലകേഭാണ്ടുളള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനലാം  സലാംബന്ധനിച  പൂര്ണ  വനിവരങ്ങള

സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇക്കൗ  നയലാം  മഭാറലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  എങ്ങനിലന

വതീക്ഷനിക്കുനലവനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  കമഖലയട്ട്  ഇതു  ഗുണകേരമഭാകണഭാ,

കദഭാഷകേരമഭാകണഭാ എന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അതു സലാംബന്ധനിച

വനിശദവനിവരലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്):  

(എ)  സുപധഭാന  കമഖലകേളനില്  വനികദശനനികക്ഷപലാം  നടത്തുനതനിനുണഭായ

നനിയനണങ്ങള  ഇളവട്ട്  വരുത്തനിലയനട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  2016  ജൂണ്  20-നട്ട്

പത്രക്കുറനിപട്ട്  ഇറക്കനിയനിരുന.  ഇതനുസരനിചട്ട്  തനപധഭാന കമഖലകേളഭായ പതനികരഭാധലാം,

ഫൈഭാര്മസപ്യൂടനിക്കല്,  സനിവനില്  ഏവനികയഷന,  ഡനി.റനി.എചട്ട്.,  കകേബനിള  ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട്,

മൃഗസലാംരക്ഷണലാം  മുതലഭായവയനില്  100  ശതമഭാനലാം  പതവക്ഷ  വനികദശ  നനികക്ഷപലാം

അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ചേനില കമഖലകേളനില് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേലള വനിശസഭാസത്തനിലലടുക്കഭാലതയള്ള

പതവക്ഷ വനികദശ നനികക്ഷപലാം ആശഭാസവമല്ല.

(സനി) ഇതുസലാംബന്ധനിച വനിശദമഭായ പഠനത്തനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ

വനിവനിധ കമഖലകേലള പുതനിയ നയലാം എങ്ങലന സസഭാധതീനനിക്കുലമനട്ട് വനിലയനിരുത്തുവഭാന

സഭാധനിക്കുകേയള.
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ലപഭാതുകമഖലഭാ വവവസഭായ സഭാപനങ്ങളുലട പവര്ത്തനലാം

18 (*198) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി :
ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫൈര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലപഭാതുകമഖലഭാ വവവസഭായ സഭാപനങ്ങളുലട പവര്ത്തനലാം യഥഭാസമയലാം
അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യുനതനിനുലാം, കേഭാരവക്ഷമതയലാം സുതഭാരവതയലാം വര്ദനിപനിയനതനിനുലാം
എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നഷത്തനിലഭായ യൂണനിറകേലള ലഭാഭകേരമഭാക്കനിത്തതീര്ക്കുനതനിനട്ട്  ഫൈലപദമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുനതനിനുലാം
പുനരുദരനിക്കുനതനിനുലാം ആവശവമഭായ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ?

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ടട്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന):

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത വവവസഭായ വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളുലട  പവര്ത്തനത്തനിലന്റെയലാം  വനിവനിധ  പദതനികേളുലടയലാം  പുകരഭാഗതനി
യഥഭാസമയലാം  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുനതനിനഭായനി  റനിയഭാബട്ട്  മുകഖനയള്ള  ഇന്റെര്ലനറട്ട്
അധനിഷനിത പവര്ത്തന അവകലഭാകേന സലാംവനിധഭാനലാം ശക്തനിലപടുത്തുനതഭാണട്ട്.  ഈ
നടപടനികേള തസരനിതലപടുത്തുനതനികലക്കഭായനി ലപഭാതുകമഖലഭാ വവവസഭായ പുനനഃസലാംഘടനഭാ
കബഭാര്ഡട്ട്  (റനിയഭാബട്ട്)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ഇതനിനകേലാംതലന  പുനനഃസലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.
കേമ്പനനികേളുലട  ഡയറക്ടര്  കബഭാര്ഡട്ട്  ഉളലപലടയള്ള  മഭാകനജുലമന്റെട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം
ശക്തനിലപടുത്തനിയലാം  സുതഭാരവമഭായ  പവര്ത്തനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനികലക്കഭായനി
ഇ-ലപഭാകേബര്ലമന്റെട്ട്  മുതലഭായ  കേഭാരവക്ഷമമഭായ  ഇ-ഗകവണനസട്ട്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കനിയലാം ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  പവര്ത്തനലാം  ശക്തനിലപടുത്തുന
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളനില്  അതഭാതട്ട്  കമഖലകേളനില്  വനിദഗരഭായവലര  സുതഭാരവമഭായ
നടപടനിക്രമങ്ങളനിലൂലട  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറക്ടര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിക്കുനതനിനുളള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞു.

(ബനി&സനി)  വവവസഭായ വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട
മുനകേഭാല  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഇകപഭാഴലത്ത  അവസയലാം  വനിശകേലനലാം  ലചേയട്ട്
നഷത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കുനതുളലപലടയള്ള  സഭാപനങ്ങളുലട  പവര്ത്തനലാം
കേഭാരവക്ഷ മമഭാക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
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വവവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  42  സഭാപനങ്ങളുകടയലാം  പഭാഥമനികേ
അവകലഭാകേനകയഭാഗങ്ങള  റനിയഭാബട്ട്  ലചേയര്മഭാലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  നടനകേഴനിഞ്ഞു.
ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഓകരഭാ  സഭാപനങ്ങളുകടയലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭായ
പവര്ത്തനത്തനിനഭായനി  ആധുനനികേവല്ക്കരണവലാം  വനിപുലതീകേരണവലാം  ഉല്പഭാദന
ലവവനിധവവല്ക്കരണവമുളലപലട  സസതീകേരനികക്കണ  നടപടനികേള  സലാംബന്ധനിച
തതീരുമഭാനലാം സര്ക്കഭാര് ലകേലക്കഭാള്ളുനതഭായനിരനിക്കുലാം.

ലവദബതനി അറകുറപണനികേളക്കനിലടയള്ള അപകേടമരണങ്ങള

19 (*199) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം : 
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന : 
ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി : 
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലവദബതനിയലാം

കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലവദപ്യൂതനി ലലനനിലല അറകുറപണനികേളക്കനിലട ലവദബതഭാഘഭാതകമറള്ള
അപകേടങ്ങള അധനികേരനിച്ചുവരുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അറകുറപണനിയനികലര്ലപടുനവര്ക്കട്ട്  ഏതുതരത്തനിലുള്ള  സുരക്ഷഭാ
സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാന  ലവദബതനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അനഭാസ  ലകേഭാണട്ട്  അപകേടലാം
സലാംഭവനിക്കുന കേരഭാര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം അവരുലട കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം സലാംരക്ഷണലാം
നല്കേഭാന വവവസ ലചേയ്യുകമഭാ എനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന) :  

(എ) ഇല്ല. ലവദബതനി ലലനനിലല അറകുറപണനികേളക്കനിടയനില് ലവദബതഭാഘഭാതകമറള്ള
അപകേടങ്ങള  ഉണഭാകുനണട്ട്.   പലക്ഷ  2014-ലലയലാം  2016-ലലയലാം  കേണക്കുകേള
തഭാരതമവലാം ലചേയ്യുകമ്പഭാള അപകേടങ്ങള കനരനിയ കതഭാതനില് കുറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ലവദബതനി  വനിതരണ  ലലനുകേളനിലുലാം  ഉപകേരണങ്ങളനിലുലാം  കജഭാലനി
ലചേയ്യുകമ്പഭാള ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം കേരഭാര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനു
കവണനി  ഉല്പഭാദന,  പസരണ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  നനിലവനിലുള്ള  'permit  to  work'
(PTW) സലാംവനിധഭാനലാം വനിതരണ കമഖലയനില്ക്കൂടനി കേര്ശനമഭായനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  ഉല്പഭാദന,  പസരണ,
വനിതരണ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല  എല്ലഭാ  ഓഫൈതീസുകേളനിലുലാം  ആവശവമഭായ  സുരക്ഷഭാ
ഉപകേരണങ്ങള (Safety Gloves, Safety Belt, safety shoes, earthing/discharge
rod, earthing  chain, rain coat,  ladder, first  aid kit  etc.)  ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
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വനിതരണ വനിഭഭാഗത്തനിലല കേരഭാര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം അവശവലാം  കവണ സുരക്ഷഭാ
ഉപകേരണങ്ങള  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള  ക്രമതീകേരണങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇനനിയലാം  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  അപകേടങ്ങള  സലാംഭവനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  പകതവകേനിച്ചുലാം
അറകുറപണനിയനികലര്ലപടുനതനിനുമുനപട്ട്  ആ കപഭാസനിലൂലട  കേടനകപഭാകുന എല്ലഭാ
(എല്.റനി./എചട്ട്.റനി.)  ലലനുകേളുകടയലാം  ലവദബതനി  ബന്ധലാം  വനികച്ഛേദനിചട്ട്  കജഭാലനി
ലചേയ്യുനതനിനനിരുവശവലാം  എര്ത്തട്ട്  ലചേയ്യുകേ  തുടങ്ങനിയ  സുരക്ഷഭാ  നടപടനികേള
പഭാലനിചതനിനുകശഷലാം  സുരക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങള  ധരനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  മഭാത്രകമ  കജഭാലനി
ആരലാംഭനിക്കഭാന പഭാടുള എന കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയലാം അതട്ട് പഭാലനിക്കുനലവനട്ട്
ഉറപട്ട്  വരുത്തഭാന കവണനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത സുരക്ഷ
സലാംബന്ധനിച കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം നടത്തനിവരുന.

(സനി)  കജഭാലനിക്കനിലട അപകേടകമഭാ അപകേടമരണകമഭാ സലാംഭവനിക്കുന ലചേറുകേനിട
കേരഭാര്  ലതഭാഴനിലഭാളനിയലട  (മൂനട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപയ  തഭാലഴയള്ള  അടങല്  തുകേയള്ള
കേരഭാര്)  ആശനിതര്ക്കട്ട്  പഭായത്തനിനുലാം  മഭാസകവതനത്തനിനുലാം  ആനുപഭാതനികേമഭായ
നഷപരനിഹഭാരവലാം  (397480  രൂപ  മുതല്  914160  രൂപ  വലര)  അലാംഗലവകേലവലാം
സലാംഭവനിക്കുനവര്ക്കട്ട്  അവശതഭാ  നഷപരനിഹഭാരവലാം  ചേനികേനിതഭാ  കേഭാലയളവനികലക്കട്ട്
അര്ദമഭാസനികേഭാ  നഷപരനിഹഭാരവലാം  1923-ലല  ലതഭാഴനിലഭാളനി  നഷപരനിഹഭാരനനിയമ
പകേഭാരലാം അനുവദനിച്ചുവരുന.  മൂനട്ട് ലക്ഷലാം രൂപയട്ട് മുകേളനിലുള്ള കേരഭാര് കജഭാലനിയനില്
സലാംഭവനിക്കുന അപകേടങ്ങളക്കട്ട് കേരഭാറുകേഭാരന എടുത്തനിട്ടുളള അപകേട ഇനഷസറനസട്ട്
പരനിരക്ഷയനില്നനിനലാം നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കേനിവരുന.  കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡനിലല  എല്ലഭാ  ജതീവനക്കഭാരുലട  നനിയമനവലാം  കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്
കേമ്മേതീഷന  മുകഖനയള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങളനിലൂലടയലാം  1963-ലല  കകേരള  പബനികേട്ട്
സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷന  (Additional  functions)  ആകട്ട്,  1964-ലല  വവവസകേള
പകേഭാരവമഭായതനിനഭാല്  അപകേടമരണലാം  സലാംഭവനിക്കുന  കേരഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലട
അനന്തരഭാവകേഭാശനികേളക്കട്ട് ആശനിതനനിയമനലാം നല്കുനതനിനട്ട് നനിലവനില് വവവസയനില്ല.

കസഭാര്ട്സുമഭായനി ബന്ധലപട അഴനിമതനി ആകരഭാപണങ്ങള

20 (*200) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  നഭാഷണല്  ലഗയനിലാംസട്ട്  നടത്തനിപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്
പുറത്തുവന അഴനിമതനി ആകരഭാപണങ്ങലളക്കുറനിചട്ട് വനിശദമഭായ അകനസഷണലാം നടത്തനി
ആവശവമഭായ തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേക്കൗണ്സനിലുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  അടുത്തനിലട  പുറത്തു
വനനിരനിക്കുന  അഴനിമതനി  ആകരഭാപണങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം  വനിശദമഭായ  അകനസഷണലാം
നടത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ടട്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന) : 

(എ&ബനി)  കേഭായനികേരലാംഗലത്ത  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  ഉയരുന
ഏതുതരലാം ആകരഭാപണങ്ങളുലാം സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള പരനികശഭാധനിചട്ട് ആവശവകേത
കബഭാദവലപടുനപക്ഷലാം അകനസഷണത്തനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

പഭാരമ്പകരവതര ലവദബകതഭാല്പഭാദന പദതനികേള

21 (*201) ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന :
ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജ്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില്  പഭാരമ്പകരവതര  ലവദബതനി  ഉലഭാദനിപനിക്കുന
എത്ര പദതനികേള ഉലണന വനിവരലാം ലഭവമഭാകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തപത  പദതനികേളുലട  പവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  പദതനികേളനില്  നനിനട്ട്  എത്ര  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ലവദബതനി  വതീതലാം
ലഭനിക്കുനലണനട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത  കമഖലയനില്  നനിനട്ട്  കൂടുതല്  ലവദബതനി  ഉലഭാദനിപനിക്കുവഭാന
എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലവനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന) :  

(എ) ലഭവമഭാണട്ട്.  കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡനിലന്റെ കേതീഴനില്

പഭാരമ്പകരവതര  ഊര്കജ്ജഭാല്പഭാദന  പദതനികേളനില്  ഉളലപടുന  20  ലചേറുകേനിട

ജലലവദബത പദതനികേളഭാണുള്ളതട്ട്.  കൂടഭാലത  27.221  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  76  എണലാം

(അനര്ടനിലന്റെ  ഓഫൈട്ട്  ഗനിഡട്ട്  ഒഴനിലകേ)  സക്കൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനികേള  നനിലവനിലുണട്ട്.

ഇതനില്  1.335  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  63  ലചേറുകേനിട സസകേഭാരവ ഗനിഡട്ട് കേണക്ടഡട്ട് കസഭാളഭാര്

പദതനികേളുലാം  സനിയഭാലനിലന്റെ  15.4  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  ഗനിഡട്ട്  കേണക്ട ഡട്ട്  പദതനിയലാം

ഹനിന ഡഭാല്കകേഭായലട  1  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  പദതനിയലാം  കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി

കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  പൂര്ത്തതീകേരനിച  11  പദതനികേളനില്  നനിനഭായനി  1.236
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ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം കൂടഭാലത അനര്ടനിലന്റെ 8.25 ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ ഗനിഡട്ട് കേണക്ട ഡട്ട് അല്ലഭാത്ത

സക്കൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനികേളുലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനിലുണട്ട്.  കകേരളത്തനില്  കേഭാറനില്

നനിനലാം  ലവദബതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  31  പദതനികേളഭാണുള്ളതട്ട്.  കകേരള  കസറട്ട്

ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  2.025  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  കേഞനികക്കഭാട്ടുള്ള

പദതനി  കൂടഭാലത  30  സസകേഭാരവ  വവക്തനികേളനില്  നനിനഭായനി  41.25  ലമഗഭാവഭാടട്ട്

കശഷനിയള്ള  പദതനികേളുളലപലട  ആലകേ  കേഭാറനില്നനിനലാം  43.275  ലമഗഭാവഭാടട്ട്

സഭാപനിതകശഷനിയള്ള ലവദബതനിയഭാണട്ട് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.  പതനിനഭായനിരലാം റൂഫൈട്ട് കടഭാപട്ട് കസഭാളഭാര് പദതനി, കസഭാളഭാര് കേണക്ടട്ട്

ശലാംഖലഭാബന്ധനിത  പദതനി  എനതീ  രണട്ട്  കസഭാളഭാര്  ലവദബത  പദതനികേളഭാണട്ട്

സലാംസഭാനത്തട്ട്  അലനര്ടട്ട്  വഴനി  നടപഭാക്കനിവരുനതട്ട്.  കകേരളത്തനിലുടനതീളലാം

പതനിനഭായനിരലാം  കമല്ക്കൂരകേളനില്  1  കേനികലഭാവഭാടട്ട്  പവര്  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിചട്ട്  10

ലമഗഭാവഭാടട്ട്  സഭാപനിതകശഷനി  ലകേവരനിക്കല്  ലക്ഷവമനിടട്ട്  2012-13-ല്  ആരലാംഭനിച

പതനിനഭായനിരലാം  റൂഫൈട്ട്  കടഭാപട്ട്  കസഭാളഭാര്  പദതനിയനില്  നനിലവനില്  9100-ലധനികേലാം

പതനിഷഭാപനങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുമൂലലാം  സഭാപനിതകശഷനി  9.1

ലമഗഭാവഭാടഭായനി വര്ദനിചനിട്ടുണട്ട്. ഈ പദതനിയനിലൂലട ഏകേകദശലാം 30000 യൂണനികറഭാളലാം

ലവദബതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സഭാപനിതകശഷനിയനില്  15

ലമഗഭാവഭാടട്ട്  വര്ദനവട്ട്  വരുത്തുകേ  എനതഭാണട്ട്  2014-15-ല്  ആരലാംഭനിച  കസഭാളഭാര്

കേണക്ടട്ട്  ശലാംഖലഭാബന്ധനിത  പദതനിയലട  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവലാം.  15  ലമഗഭാവഭാടനിലധനികേലാം

ലവദബതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  അകപക്ഷകേള  നഭാളനിതുവലര  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

ആയതനില്  6  ലമഗഭാവഭാടനിലധനികേലാം  ലവദബതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  ലഭനിച

അകപക്ഷകേള,  പഭാരലാംഭപഠനത്തനിനുകശഷലാം  4.5  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ലവദബതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനവ

സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി അനുമതനി നല്കേനി.   ഇതനില്  3  ലമഗഭാവഭാകടഭാളലാം  ലവദബതനി

ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനഭായനിട്ടുള്ള പതനിഷഭാപനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുമുണട്ട്.  കൂടഭാലത

അനര്ടനിലന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില് പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് ലവദബതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന വനിവനിധ

കസഭാളഭാര്  പദതനികേളുലട  വനിശദവനിവരങ്ങളുലാം  മറട്ട്  പദതനികേളുലട  വനിശദവനിവരങ്ങളുലാം

അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* പഭാരമ്പകരവതര ഊര്കജ്ജഭാല്പഭാദന പദതനികേളനില്

നനിനലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന ലവദബതനിലയ സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള പവര് സനിസലാം

സഭാറനിസനികഭായനി കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് പസനിദതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

ലചേറുകേനിട  ജലലവദബത  പദതനികേളനില്  നനിനള്ള  ലവദബതനിയലട  ഉല്പഭാദനലാം

പധഭാനമഭായലാം ലഭനിക്കുന മഴലയ ആശയനിചഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി)  പഭാരമ്പകരവതര  ഊര്ജ്ജ  കമഖലകേളനില്നനിനലാം  കൂടുതല്  ലവദബതനി

ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  ഇതനികനഭാടകേലാംതലന  1  മുതല്  5  വലര  കേനികലഭാവഭാടട്ട്

കശഷനി  വരുന  പവര്  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതുവഴനി  10  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ലവദബതനി

ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ലക്ഷവമനിടുന  പദതനിക്കഭായനിട്ടുള്ള  പഭാരലാംഭ  നടപടനികേള

സസതീകേരനി ചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത  രണട്ട്  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  കസഭാളഭാര്  പവര്പഭാന്റെട്ട്  പഭാലക്കഭാടട്ട്

കുഴല്മനത്തട്ട്  അലനര്ടനിലന്റെ  ഉടമസതയനില്  സഭാപനിച്ചുവരുന.  കേഭാറനില്നനിനലാം

ലവദബതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്

ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ എന.എചട്ട്.പനി.സനി.-യമഭായനി ധഭാരണഭാപത്രലാം ഒപ്പുവചനിട്ടുണട്ട്.

ആയതുപകേഭാരലാം  ആദവഘടത്തനില്  82  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയള്ള കേഭാറഭാടനിപഭാടങ്ങള

പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനിലല നല്ലസനിലാംഗലാം, കകേഭാടത്തറ പകദശങ്ങളനില് സഭാപനിക്കുവഭാനുള്ള

നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  നനിലവനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനവരുന  6  ലചേറുകേനിട

ജലലവദബത പദതനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  ലവദബതനി

കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  16  പുതനിയ ലചേറുകേനിട  ജലലവദബത

പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുവഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  പദതനികേളുലട ലനിസട്ട്  അനുബന്ധമഭായനി

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* പുതനിയ ലചേറുകേനിട ജലലവദബത പദതനികേള കേലണത്തുനതനിനുലാം

വനിശദമഭായ  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കുനതനിനുമഭാവശവമഭായ  സര്കവ്വയലാം  മറ

അനുബന്ധകജഭാലനികേളുലാം നടത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന. സക്കൗകരഭാര്ജ്ജത്തനില്

നനിനലാം  ലവദബതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  17.2415 ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  20

പദതനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള കകേരള കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്

ലനിമനിറഡട്ട്  നടത്തനിവരുന.  4.05  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  5  പദതനികേളുലട  ദര്ഘഭാസട്ട്

നടപടനികേളുലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനില്  200  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  കസഭാളഭാര്  പഭാര്ക്കനിലന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണവലാം  കേഭാറനില്നനിനലാം  ലവദബതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  ഒരു

ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ ലമകക്രഭാ വനിനഡട്ട് പദതനിയലടയലാം പഭാലക്കഭാടട്ട്, കേഞനികക്കഭാടട്ട് 2.625

ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ പദതനിയലടയലാം ദര്ഘഭാസട്ട് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

പഭാനനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡമഭായനി  കചേര്നട്ട്  മുനനിസനിപല്  കകേഭാര്പകറഷനുകേളുകടയലാം
ജനില്ലഭാ  പഞഭായത്തുകേളുകടയലാം  അധതീനതയനിലുള്ള  ലകേടനിടങ്ങളുലട  കമല്ക്കൂരയനില്
20.331  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  വനിശദമഭായ  പഠന
റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത സര്ക്കഭാര്തലത്തനില് കകേരളത്തനിലല
ജനില്ലഭാ  പഞഭായത്തുകേളുലട  അധതീനതയനിലുള്ള  ലകേടനിടങ്ങളുലട  കമല്ക്കൂരയനില്

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കസഭാളഭാര് പഭാന്റെട്ട് സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള സഭാധവതഭാപഠനലാം നടത്തനിവരുന.  ഉകദ്ദേശലാം
21  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയള്ള  കസഭാളഭാര്  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്
ലക്ഷവമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്.  1.3  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  ഒരു  ലമകക്രഭാ  ഗനിഡട്ട്  പദതനി
ഇടുക്കനിയനിലല ചേതുരലാംഗപഭാറയനില് നടപനില് വരുത്തഭാന ലക്ഷവമനിടുന. 

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേനനില

22 (*202) ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  പുറത്തനിറക്കനിയ  ധവള  പത്രലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
യഥഭാര്ത്ഥ സഭാമ്പത്തനികേ നനിലലയ സതവസന്ധമഭായനി പതനിഫൈലനിപനിക്കുനതഭാകണഭാലയനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ നനിലയമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് ഏലതല്ലഭാലാം
കേണക്കുകേള പസ്തുത ധവള പത്രത്തനില് ഉളലപടുത്തനിയനിടനില്ലഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  കേണക്കുകേള  ധവളപത്രത്തനില്  ഉളലപടഭാലത  കപഭായതനിലന്റെ
സഭാഹചേരവലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനിയലട  യഥഭാര്ത്ഥ  ചേനിത്രലാം
വവക്തമഭാക്കുന പുതനിയ ധവളപത്രലാം പുറലപടുവനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്) :  

(എ) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് പുറത്തനിറക്കനിയ ധവളപത്രത്തനില് സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
സഭാമ്പത്തനികേസനിതനി  തതീര്ത്തുലാം  ദുഷ്കരമഭായ  അവസയനിലഭാലണനട്ട്  വവക്തമഭാക്കുന.
ധവളപത്രത്തനില്   സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ധനസനിതനിലയക്കുറനിചട്ട്  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള
പധഭാന നനിഗമനങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

➢ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ലദനലാംദനിന ലചേലവകേള തടസലാംകൂടഭാലത നടകത്തണ
ലവല്ലുവനിളനിക്കട്ട്  പുറലമ  പദതനി-മൂലധന  ലചേലവകേളക്കുള്ള  വനിഭവ
സമഭാഹരണത്തനിനുലാം ഗുരുതരമഭായ ദക്കൗര്ലഭവലാം കനരനിടുനണട്ട്.

➢ കേഴനിഞ്ഞ മൂനട്ട് വര്ഷമഭായനി സലാംസഭാന നനിയമസഭയനില് അവതരനിപനിക്കലപട
ബഡ്ജറകേള വനിഭവ ലഭവതയമഭാകയഭാ വര്ഷഭാന്തവത്തനില് ഉണഭാകുന
യഥഭാര്ത്ഥ  ലചേലവമഭാകയഭാ  യഭാലതഭാരു  തഭാദഭാത്മവവലാം  പകേടനിപനിക്കു
നതഭായനിരുനനില്ല.  ഫൈണനിലന്റെ പനിനബലലാം ഉറപഭാക്കഭാലതയഭാണട്ട് പല
പദതനികേളുലാം കപഭാജക്ടുകേളുലാം പഖവഭാപനിചനിരുനതട്ട്.
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➢ ബഡ്ജറട്ട് സലാംഖവകേളുലാം യഥഭാര്ത്ഥത്തനില് ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളള
തുകേയലാം  തമ്മേനിലുള്ള  അന്തരലാം  നനികേത്തുനതനികലക്കഭായനി  അധനികേ
വനിഭവ  സമഭാഹരണത്തനിനുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളമഭാത്രലാം  ബഡ്ജറനില്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.  എനഭാല്  അതനിനനുസൃതമഭായനി  നനികുതനി,
നനികുതനികയതര  വരുമഭാനലാം  ഉയര്ത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനി  ഒനലാം
തലന സസതീകേരനിക്കുകേയണഭായനില്ല.

➢ അധനികേ വനിഭവ സമഭാഹരണലാംവഴനി യഥഭാര്ത്ഥത്തനില് സസരൂപനിക്കുന
വരുമഭാനലാം,  വര്ഷഭാവര്ഷലാം ബഡ്ജറട്ട് പസലാംഗങ്ങളനില് പഖവഭാപനിക്ക
ലപടുനതനിലന്റെ ഒരു ഭഭാഗലാം  മഭാത്രകമ ആകുനള.  കേഴനിഞ്ഞ രണട്ട്
ബഡ്ജറകേളനില് അധനികേ വനിഭവ സമഭാഹരണമഭായനി പഖവഭാപനിക്കലപട
2400  കകേഭാടനി  രൂപയലട സഭാനത്തട്ട്  1800  കകേഭാടനി  രൂപ മഭാത്രകമ
പനിരനിലചടുക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുള.

➢ കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷങ്ങളനിലല ഓകരഭാ ബഡ്ജറനിലുലാം ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട്
രൂപയലട അധനികേലചലവനിലന്റെ പുതനിയ ബഡ്ജറട്ട് പഖവഭാപനങ്ങള
വനിവക്ഷ  ലചേയനിട്ടുണഭായനിരുന.  എങനിലുലാം  യഥഭാര്ത്ഥത്തനില്
നടപനിലഭാക്കനിയവയലട എണലാം വളലര കുറവഭാണട്ട്.

➢ കേഴനിഞ്ഞ മൂനട്ട് വര്ഷക്കഭാലയളവനില്, സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വഭാര്ഷനികേ
അടങല്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  മതനിപട്ട്  കശഷനികയക്കഭാള  10-15%
വലര വര്ദനയനിലഭാണട്ട് നനിശയനിചനിരുനതട്ട്.  ഇതട്ട് എല്ലഭാ വര്ഷവലാം
കൃത്രനിമമഭായനി പദതനിയലട വലനിപലാം ഊതനിലപരുപനിചട്ട് പഖവഭാപനിക്കു
നതനിനഭായനിരുന.

➢ റനിസര്വട്ട്  ബഭാങനിലന്റെ  2016  മഭാര്ചട്ട്  31-ലല  കേണക്കുപകേഭാരലാം
നതീക്കനിയനിരനിപട്ട്  തുകേ  1643.99  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.   എനഭാല്
യഥഭാര്ത്ഥത്തനില്  നല്കേഭാനുള്ള  1800  കകേഭാടനി  രൂപ  സര്ക്കഭാര്
തലത്തനിലുലാം  ട്രെഷറനിതലത്തനിലുലാം  തടഞ്ഞുവയകേയഭാണുണഭായതട്ട്.
യഥഭാര്ത്ഥത്തനില് സലാംസഭാനത്തട്ട് ലനഗറതീവട്ട് ബഭാലനസട്ട് നനിലനനിനനിരുന
അവസരത്തനില് കൃത്രനിമമഭായനി കപഭാസനിറതീവട്ട് ബഭാലനസട്ട് ഉള്ളതഭായനി
ചേനിത്രതീകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട് ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

➢ 2016 മഭാര്ചട്ട് 31-ല് കൃത്രനിമമഭായനി ലപരുപനിചട്ട് കേഭാടനിയ നതീക്കനിയനിരനിപട്ട്
ഒരു  വശത്തട്ട്  പതനിഫൈലനിക്കുകമ്പഭാള  മറുവശത്തട്ട്  അടനിയന്തരമഭായനി
6302 കകേഭാടനി രൂപയലട ബഭാധവതയഭായനി നനിലനനില്ക്കുന.
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➢ ബഡ്ജറനില്  വകേലകേഭാള്ളനിചനിടനില്ലഭാത്തതുലാം  എനഭാല്  നടപനില്
വരുത്തുനതനിലന്റെ പല ഘടങ്ങളനില് ഉള്ളതുമഭായ ഒരുപനിടനി പദതനികേള
പുതനിയ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ബഭാദവതയഭായനി  വനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഇതനില്  പധഭാന  ഇനങ്ങളഭായ  ഫ്ളഭാഗ്ഷനിപട്ട്  കറഭാഡട്ട്  പദതനി
ബ ഡ്ജറട്ട്  വനിഹനിതത്തനിനട്ട്  അതതീതമഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ
മരഭാമത്തു  പദതനികേള,  സര്ക്കഭാര്  ഇതര  ജതീവനക്കഭാരുലട  ശമ്പള
പരനിഷ്ക്കരണ  കുടനിശ്ശേനികേ,  ലനലട്ട് ല്ല്  സലാംഭരണലാം  (സലപകകേഭായട്ട്
നല്കേഭാനുള്ളതട്ട്),  വനിപണനി ഇടലപടല്  (സലപകകേഭായട്ട് നല്കേഭാനുള്ളതട്ട്).
ഇതനിനുപുറകമ  കറഭാഡട്ട്,  പഭാലലാം,  ലകേടനിടങ്ങള  ഉളലപലടയള്ള
അടനിസഭാന  സക്കൗകേരവ  പദതനികേളക്കട്ട്  സമതീപഭഭാവനിയനില്  10000
കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്  15000  കകേഭാടനി  രൂപ  വലര  ലകേഭാടുകക്കണതഭായനി
വരുലാം.

➢ സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ ലക്ഷവങ്ങള ലകേവരനിക്കു
നതനികലക്കഭായനി  14-ാം ധനകേഭാരവ കേമ്മേതീഷന ചേനില നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
മുകനഭാട്ടുവചനിട്ടുണട്ട്. അതനില് കേടത്തനിലന്റെ സഹനതീയതയലട സൂചേകേങ്ങള
ഒഴനിചട്ട് റവനബകേമ്മേനി/ജനി.എസട്ട്.ഡനി.പനി, ധനകേമ്മേനി/ ജനി.എസട്ട്.ഡനി.പനി.
എനതീ  സൂചേകേങ്ങളുലട  സഭാമ്പത്തനികേ  ലക്ഷവങ്ങലളഭാനലാംതലന
സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് ലകേവരനിക്കുവഭാന കേഴനിഞ്ഞനിടനില്ല.

➢ 2011-ല് കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകപഭാള,  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
ലമഭാത്തലാം ആഭവന്തര ഉല്പഭാദനത്തനിലന്റെ (ജനി.എസട്ട്.ഡനി.പനി.) 1.28%
റവനബ  കേമ്മേനിയലാം  2.70%  ലമഭാത്ത  ധനകേമ്മേനിയലാം  മുനസര്ക്കഭാര്
ലപതൃകേമഭായനി ലകേമഭാറനിയനിരുന. 2011 മഭാര്ചട്ട് 31-നട്ട് സലാംസഭാനലാം
ലമഭാത്തലാം  ആഭവന്തര  ഉല്പഭാദനത്തനിലന്റെ  3%-ല്  തഭാലഴയഭായനി
ലമഭാത്തലാം  ധനകേമ്മേനി  നനിലനനിര്ത്തുകേ  എന  സഭാമ്പത്തനികേ  ലക്ഷവലാം
കകേരളലാം ലകേവരനിചനിരുന.

➢ റവനബ കേമ്മേനിയനിലുലാം ലമഭാത്തലാം ധനകേമ്മേനിയനിലുമുള്ള ക്രമഭാനുഗതമഭായ
കുറവട്ട്  നനിലനനിര്ത്തഭാന  കേഴനിഞ്ഞനിരുനലവങനില്  കകേരളത്തനിനട്ട്
വളലര എളുപത്തനില് സഭാമ്പത്തനികേ ലക്ഷവങ്ങള ലകേവരനിക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുമഭായനിരുന.

➢ 2000-01 കേഭാലഘടങ്ങളനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആപത്കേരമഭായ
സഭാമ്പത്തനികേസനിതനി നനിലനനിനനിരുന.  പസ്തുത വര്ഷലാം സലാംസഭാനലാം
148  ദനിവസലാം കവയ്സട്ട്  &  മതീനസട്ട് അഡസഭാനസട്ട് എടുക്കുകേയലാം  213
ദനിവസലാം ഓവര്ഡ്രെെഭാഫനിലുലാം ആയനിരുന.  2001-2006, 2006-2011
എനതീ  കേഭാലയളവനില്  തുടര്നവന  സര്ക്കഭാരുകേളക്കട്ട്  സനിതനി
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നനിയനണ  വനികധയമഭാക്കുവഭാന  സഭാധനിച്ചു.  ഈ  ഉദവമത്തനിലന്റെ
ബലത്തനില് 2011-2013 കേഭാലഘടങ്ങളനില് സലാംസഭാനലാം സുഗമമഭായനി
മുകനഭാടട്ട്  കപഭാലയങനിലുലാം  2013-14-ല്  ഈ  പഭഭാവലാം  നഷമഭായനി.
മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ അവസഭാന മൂനട്ട് വര്ഷലാം റവനബ കേമ്മേനിയലാം ലമഭാത്ത
ധനകേമ്മേനിയലാം കമഭാശമഭായ അവസയനില് ആയതനിനഭാല് സലാംസഭാനലാം
ലവയ്സട്ട് &  മതീനസട്ട്  അഡസഭാനസനികലക്കുലാം ഓവര്ഡ്രെെഭാഫനികലക്കുലാം വഴതനി
വതീഴകേയഭാണുണഭായതട്ട്.

➢ 2011-2016  കേഭാലയളവനില്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമ്പദട്ട് വവവസ
ഗുരുതരമഭായനി.  നനികുതനി  പനിരനികക്കണതുളലപലടയളള  വരുമഭാന
സമഭാഹരണത്തനിലുള്ള സസജനപക്ഷപഭാതവലാം കേഴനിവനില്ലഭായ്മയലാം ലചേലവട്ട്
ചുരുക്കലനികന്മേലുള്ള  അചടക്കരഭാഹനിതവവലാം  കേഭാരണലാം  2001-2006-ലുലാം
പനിനതീടട്ട്  2006-2011-ലുലാം ലകേവരനിച സഭായനിയഭായ സഭാമ്പത്തനികേ
പുകരഭാഗതനി ബലനികേഴനികക്കണനിവന.

➢ നനികുതനി  ഉല്പഭാദന  വകുപ്പുകേളനിലല  ഭരണയനലത്ത  അവരുലട
കേഴനിവനിലനഭാത്തട്ട്  പവര്ത്തനിപനിക്കുനതനില്നനിനലാം  തടസലപടുത്തുകേ
യഭാണുണഭായതട്ട്.

➢ റവനബ കേമ്മേനിയലാം ലമഭാത്തലാം ധനക്കമ്മേനിയലാം പത്തു വര്ഷത്തനിനനിടയനിലുള്ള
ഏറവലാം  കമഭാശലപട  അവസയഭായ  ജനി.എസട്ട്.ഡനി.പനി.-യലട
2.65%-ലുലാം 3.95%-ലുലാം എത്തനി.

➢ നഭാലട്ട്  വര്ഷലത്ത  നഷത്തനിലനഭാടുവനില്  കേടലമടുക്കുവഭാന  മറട്ട്
വഴനികയഭാ കമഖലകയഭാ ഇല്ലഭാലത ബഡ്ജറട്ട്  പഖവഭാപനങ്ങള ഒനലാം
നടപഭാക്കഭാനഭാവഭാത്ത ഒരു അവസയനില് സര്ക്കഭാര് എത്തനി.

➢ 2006-2011  കേഭാലയളവനിലല വനിഭവസമഭാഹരണവലാം മനിചവലാം  2011-ല്
കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ലകേമഭാറനിയ  മനിചവലാം  ആ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ആദവ രണ്ടു വര്ഷങ്ങളനിലല പദതനി ലചേലവട്ട് നനിലനനിര്ത്തുനതനിനു
കവണനിയഭായനിരുന  ഉപകയഭാഗനിചതട്ട്.  പകക്ഷ  അതനിനുകശഷലാം
പദതനിലചലവനിലന്റെ  കേഭാരവത്തനില്  ഒരു  കൂപ്പുകുത്തലഭാണുണഭായതട്ട്.
പദതനിലചലവട്ട് 2012-13-ലല 105%-ല് നനിനലാം 2013-14-ല് 88%-
കലക്കട്ട്  നനിലലാംപതനിക്കുകേയലാം  അവനിടുനട്ട്  2014-15-ല്  71%-ഉലാം
ആയനിത്തതീര്ന.   2015-16 -ല് ഇതട്ട്  77% ആയനി.

➢ 2006-2011-ലല മൂലധനലചലവനിലന്റെ നനിര്വ്വഹണലാം 2011-2016-ലല
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മൂലധനലചലവനിലന്റെ  നനിര്വ്വഹണത്തനികനക്കഭാള  തതീര്ത്തുലാം  മനികേവറതഭാണട്ട്.
ട്രെഷറനിയനില്  ലപഭാതു  നനികക്ഷപമഭായനി  കേനിടനതുലാം  ലചേലവഴനിക്കഭാത്തതുമഭായ
ഏകേകദശലാം 1000 കകേഭാടനി രൂപതലന 2015-16 വര്ഷലത്ത മൂലധന
ലചേലവനിലുണഭായ നനിശലഭാവസ വനിശദതീകേരനിക്കുന.

(ബനി)  സലാംസഭാന സഭാമ്പത്തനികേസനിതനിയമഭായനി ബന്ധലപട്ടുള്ള എല്ലഭാ പധഭാന
സൂചേകേങ്ങലളയലാം കേണക്കുകേലളയലാം അടനിസഭാനലപടുത്തനിയഭാണട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
ഇകപഭാഴലത്ത  യഥഭാര്ത്ഥ  സഭാമ്പത്തനികേസനിതനി  ലവളനിലപടുത്തുന  ധവളപത്രലാം
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി&ഡനി)  കമല് ഉത്തരത്തനിലന്റെ ലവളനിചത്തനില് ബഭാധകേമല്ല.

സലാംസഭാനലത്ത വവവസഭായ കമഖലലയക്കുറനിചട്ട് പഠനലാം

23 (*203) ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വവവസഭായ  കമഖലലയക്കുറനിചട്ട്  പഠനലാം  നടത്തഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ,  ഉലണങനില് ഇതു സലാംബന്ധനിച എലന്തല്ലഭാലാം  വനിഷയങ്ങളഭാണട്ട്
പഠന വനികധയമഭാക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഠനത്തനിനഭായനി വനിദഗ സമനിതനിലയ നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലല്ലങനില്
ഈ സമനിതനി എനകത്തക്കട്ട് രൂപതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയലമനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി) പരമ്പരഭാഗത വവവസഭായങ്ങളുലട നനിലനനിലനിനഭായനി എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേലളടുക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ടട്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന):

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  റനിയഭാബനിലന  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുകേയലാം  ഇതനിനഭായനി
ചുമതലലപടുത്തുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  വവവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  ഇകപഭാഴലത്ത  അവസയലാം  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം
ആധുനനികേവല്ക്കരണവലാം  ലവവനിധവവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി  സസതീകേരനികക്കണ  നടപടനികേളുലാം
പഠനവനികധയമഭാക്കുനണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള  42
സഭാപനങ്ങളുലട  പഭാഥമനികേ  അവകലഭാകേനകയഭാഗങ്ങള   നടനകേഴനിഞ്ഞു.  കൂടഭാലത
ലകേഭാചനിയനിലല ഇനസനിറപ്യൂടട്ട്  ഓഫൈട്ട് സ്മഭാള എന്റെര്ലപസസട്ട് ആന്റെട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
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ലചേറുകേനിട-സൂക്ഷ്മ-ഇടത്തരലാം  വവവസഭായങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  പഠനലാം  നടത്തുകേയണഭായനി.
ഈ രലാംഗലത്ത സലാംരലാംഭകേരുലട കശഷനി,  അവരുലട എണലാം,  കേഭാരവക്ഷമത,  മതരലാം,
കസര്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കപഭാഗഭാലാം,  സ്ത്രതീ  സലാംരലാംഭലാം  എനനിവയഭായനിരുന  പഠന
വനിഷയങ്ങള.  കകേരളത്തനിലന്റെ  കേളനിമണ്  വവവസഭായലത്തക്കുറനിചട്ട്  ലസന്റെര്  കഫൈഭാര്
മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റുലാം പഠനലാം നടത്തുനണട്ട്.

(സനി)  പരമ്പരഭാഗത വവവസഭായ കമഖലലയ സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി ക്രനിയഭാത്മകേ
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ലകേത്തറനി,  കേരകേക്കൗശല,  ഖഭാദനി  മുതലഭായ
കമഖലയനില്  പവര്ത്തനിക്കുനവരുലട  ലതഭാഴനില്  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുലാം  അവരുലട
കക്ഷമത്തനിനുലാംകവണനി മൂലവവര്ദനിത ഉല്പനങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനില് പരനിശതീലനവലാം
സഭാകങതനികേ സഹഭായവലാം നല്കേനി ഉല്പഭാദനക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന.  കേരകേക്കൗശല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
അസനിസനസട്ട് സതീലാം കഫൈഭാര് ഹഭാന്റെനിക്രഭാഫട്ട് ആര്ടനിസഭാനസട്ട് (ASHA) എന കപരനില്
ഒരു  പദതനി  ഈ വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.  വവവസഭായ  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട
പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  ഒരു  പുതനിയ  പദതനി  ഈ  വര്ഷലാം  നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.
ബനഭാന ലഫൈബര്, കേളനിമണ് വവവസഭായലാം, സ്ക്രൂ ലപന, മറട്ട് പകൃതനിദത്ത നഭാരുകേള,
ലബല്  ലമറല്  തുടങ്ങനിയവയലട  രലാംഗത്തട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
ഉനമനത്തനിനഭായനി  കേരകേക്കൗശല വവവസഭായ കസറുകേള സഭാപനിക്കുനണട്ട്.  കേരകേക്കൗശല
വവവസഭായ രലാംഗത്തട്ട് അവഭാര്ഡലാം ഏര്ലപടുത്തുനണട്ട്.

കകേരള സലാംസഭാന ഇനഷസറനസട്ട് വകുപട്ട്

24 (*204) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കസറട്ട്  ഇനഷസറനസട്ട്  വകുപട്ട്  കകേഭാ-ഇനഷസറനസട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലന്തല്ലഭാലാം ലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴനി ലകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;

(സനി)  ഈ  സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  നനിര്വ്വഹണത്തനില്  എലന്തല്ലഭാലാം  കനടങ്ങള
ലകേവരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്):  

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  ഇനഷസറനസട്ട്  വകുപനില്  കകേഭാ-ഇനഷസറനസട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 13-11-2013-ലല സ.ഉ. (എലാം.  എസട്ട്.) 556/13/
ധന നമ്പര് ഉത്തരവനിലന തുടര്നട്ട്  വകുപട്ട്  സലാംസഭാനലത്ത നഭാലട്ട്  ലപഭാതുകമഖലഭാ
ഇനഷസറനസട്ട് കേമ്പനനികേളുമഭായനി കകേഭാ-ഇനഷസറനസട്ട് ഉടമ്പടനിയനില് ഒപ്പുവച്ചു.
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(ബനി)  സലാംസഭാന  ഇനഷസറനസട്ട്  വകുപനിനട്ട്  അര്ഹതലപട  മുഴവന  ജനറല്
ഇനഷസറനസട്ട് ബനിസനിനസ്സുകേളുലാം വകുപട്ട് മുകഖന നനിര്വ്വഹനിക്കുകേ, ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
ലമചലപട  കസവനലാം  ലഭവമഭാക്കുകേ,  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പബനികേട്ട്  അക്കക്കൗണനികലക്കട്ട്
വലനിലയഭാരു തുകേ സമഭാഹരനിക്കുകേ എനനിവ കൂടഭാലത ലപഭാതുകമഖലഭാ കേമ്പനനികേളുമഭായനി
സലാംയക്തമഭായനി ഇനഷസറനസട്ട്  ഇടപഭാടട്ട്  നടത്തുനതനിലൂലട ലഭനിക്കുന അനുഭവസമ്പത്തട്ട്
വകുപനിലന്റെ കസവനങ്ങള കൂടുതല് കമഖലയനികലക്കട്ട് വവഭാപനിപനിക്കുകേ എനനിവയഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(സനി) ലപഭാതുകമഖലഭാ കേമ്പനനികേളുമഭായനി സലാംയക്തമഭായനി ഇനഷസറനസട്ട് ഇടപഭാടട്ട്
നടത്തനിയതനിലൂലട ഇനഷസറനസട്ട് വകുപനിനട്ട് കൂടുതല് അനുഭവസമ്പത്തുണഭാക്കുവഭാനുലാം
അഞട്ട്  കകേഭാടനിയനില്പരലാം  രൂപ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പബനികേട്ട്  അക്കക്കൗണനികലക്കട്ട്
സമഭാഹരനിക്കുവഭാനുലാം സഭാധനിച്ചു.

ഊര്ജ്ജ ആഡനിറട്ട്

25 (*205) ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫൈട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഉക്കൗര്ജ്ജ  ആഡനിറട്ട്  നടപഭാക്കഭാന  എലന്തല്ലഭാലാം  കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണലാം ലചേയ നടപഭാക്കനിയതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തല്ലഭാലാം ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴനി ലകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതുമൂലലാം  എലന്തല്ലഭാലാം  കനടങ്ങളഭാണട്ട്  ലകേവരനിക്കഭാന  കേഴനിഞ്ഞതട്ട്;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന) :  

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത എല്ലഭാ വനകേനിട  (HT/EHT)  ലവദബതനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം
ഊര്ജ്ജ  ആഡനിറട്ട്  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഊര്ജ്ജ
ആഡനിറട്ട്  നടത്തുനതനിനട്ട്  33  എനര്ജനി  ആഡനിറട്ട്  സഭാപനങ്ങളുലട  പടനികേ
ഇ.എലാം.സനി.-യലട  ലവബ്ലസറനില്  പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇങ്ങലന  ലഭനിക്കുന
ഊര്ജ്ജ  ആഡനിറട്ട്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  വനിദഗ  സമനിതനിയലട  കനതൃതസത്തനില്  ഊര്ജ്ജ
ഉപകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ  പതനിനനിധനി,  എനര്ജനി  ആഡനിറട്ട്  സഭാപനത്തനിലന്റെ  പതനിനനിധനി
എനനിവലര  ഉളലപടുത്തനി  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയട്ട്  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  നനിലവഭാരലാം
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ഉയര്ത്തഭാന ശമനിക്കുന.  സലാംസഭാനലത്ത  HT/EHT  ഊര്ജ്ജ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളഭായ
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  ഊര്ജ്ജ  ആഡനിറനിനഭായനി  50%  (പരമഭാവധനി
50000 രൂപ)  തുകേ നല്കുന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുകവണനി  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  20  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  2015-16
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ലചേറുകേനിട  ഊര്ജ്ജ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  പഭാഥമനികേ
ഊര്ജ്ജ ആഡനിറട്ട് നടത്തുനതനിനട്ട്  10000  രൂപ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കുന
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഊര്ജ്ജ ആഡനിറട്ട് നടത്തുന ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട വനിവനിധതരലാം ഊര്ജ്ജ
ഉപകയഭാഗരതീതനി  മനസനിലഭാക്കുകേ,  ഊര്ജ്ജ  ഉപകയഭാഗലാം  കുറയനതനിനുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേ,  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില് ഊര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണലത്തക്കുറനിച്ചുള്ള
അവകബഭാധലാം  നല്കുകേ,  ഊര്ജ്ജക്ഷമതയള്ള  ഉപകേരണങ്ങളുലട  ഉപകയഭാഗലാം
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ, ഊര്ജ്ജ ഉപകഭഭാഗലാം കുറയകേവഴനി വവവസഭായ സഭാപനങ്ങലള
കൂടുതല് കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുകേ എനനിവയഭാണട്ട് പധഭാന ഉകദ്ദേശവ ലക്ഷവങ്ങള.

(സനി)  കകേരളത്തനിലല  പല  വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങളനിലലയലാം  ഊര്ജ്ജ
ഉപകഭഭാഗലാം ഊര്ജ്ജ ആഡനിറവഴനി  കുറയഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഊര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ
പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന  വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങലളല്ലഭാലാംതലന  തുടര്
വര്ഷങ്ങളനില്  വതീണ്ടുലാം  ഊര്ജ്ജ  ലചേലവട്ട്  കുറയഭാനുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  നടപനില്
വരുത്തഭാറുണട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലത്ത  കേണക്കുകേളപകേഭാരലാം  ഊര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ
അവഭാര്ഡനിനട്ട് അകപക്ഷനിച വവവസഭായ സഭാപനങ്ങള 77 മനിലവന യൂണനിറട്ട് ലവദബതനിയലാം
9610 ടണ് ഇന്ധനവലാം 209 ടണ് എല്.പനി.ജനി.-യലാം ലഭാഭനിക്കുകേയണഭായനി.  ലകേ.എസട്ട്.
ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ എകസഭാര്ടട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  ഇതുവലര  പനകണഭാളലാം  സഭാപനങ്ങളനില്
ഊര്ജ്ജ  ആഡനിറട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  ഊര്ജ്ജക്ഷമത  ലകേവരനിക്കുനതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  നഭാലട്ട്  സഭാപനങ്ങളനില്  ഊര്ജ്ജ  ആഡനിറട്ട്
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

ചേരക്കു കസവന നനികുതനി നനിയമലാം

26 (*206) ലപഭാഫൈ  .   ആബനിദട്ട് ഹുലസന തങ്ങള :
ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനല്ലനിക്കുനട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉലബദുള്ള :
ശതീ  .    റനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേരക്കുകസവന  നനികുതനി  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിച
നനിലപഭാടട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുനതുവഴനി  സലാംസഭാനലത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ
സനിതനിയനില്  ഏതട്ട്  തരത്തനിലുള്ള  പതവഭാഘഭാതമഭാണട്ട്  ഉണഭാകേഭാന  കപഭാകുനതട്ട്
എനതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് സഭാദവതഭാ പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഈ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുനതു  വഴനിയണഭാകുന  സഭാമ്പത്തനികേ
പതവഭാഘഭാതങ്ങലള  കനരനിടുനതനിനട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  നയങ്ങളനില്  മഭാറലാം  വരുത്തുന
കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്):  

(എ)  ചേരക്കുകസവന  നനികുതനി  (ജനി.എസട്ട്.ടനി.)   ഒരു  പഭാപവസഭാനഭാധനിഷനിത
നനികുതനി  സലാംവനിധഭാനമഭായതനിനഭാലുലാം  കസവനങ്ങളക്കുകമലുള്ള  നനികുതനി  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
ലഭനിക്കുലമനതനിനഭാലുലാം  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭായ  കകേരളത്തനിനട്ട്  ജനി.എസട്ട്.ടനി.
അനുകൂലമഭാണട്ട്.

(ബനി&സനി)  കകേരളത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേരലാംഗലാം  കസവന  കമഖലയനില്
അധനിഷനിതമഭാണട്ട്.  നനിലവനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ലകേകേഭാരവലാം  ലചേയ്യുന  കസവന
നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് നല്ല വളര്ച ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  ജനി.എസട്ട്.ടനി.-യനില് ചേരക്കുകേളുലാം
പണവലാം  അല്ലഭാത്തലതല്ലഭാലാംതലന കസവനമഭാണട്ട്.  ബഭാങനിലാംഗട്ട്,  ധനകേഭാരവലാം,  ലടലനികകേഭാലാം,
ഇനഷസറനസട്ട്  തുടങ്ങനിയ  കസവനങ്ങളുലട  സലാംസഭാനത്തനിലല  ഉപകഭഭാഗനനിരക്കട്ട്
രഭാജവത്തനിലന്റെതലന  ഉയര്ന  നനിരക്കുകേളനിലലഭാനഭാണട്ട്.   ചേരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി
സമ്പ്രദഭായലാം  പഭാബലവത്തനില്  വരുകമ്പഭാള  കകേരളത്തനിലല  കസവന  കമഖലയകമല്
പഭാപവസഭാനഭാധനിഷനിത  തതസപകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  നനികുതനി  ചുമത്തഭാവനതഭാണട്ട്.
കസവന കമഖലയട്ട് നനികുതനി ചുമത്തുനതനിലൂലട സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  കനടമുണഭാകുലമനഭാണട്ട്
ലപഭാതുലവയള്ള വനിലയനിരുത്തല്.

ത്രനികവണനി കസഭാറുകേളുലട പവര്ത്തനങ്ങള

27 (*207) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീമതനി യ  .   പതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പദതീപട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ത്രനികവണനി  കസഭാറുകേളുലട  പവര്ത്തനലാം  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നഭാമമഭാത്രമഭായനി പവര്ത്തനിക്കുന ത്രനികവണനി കസഭാറുകേളുലട പവര്ത്തനലാം
ലമചലപടുത്തുനതനിനട്ട് എലന്തങനിലുലാം പദതനിയകണഭാ;

(സനി)  ത്രനികവണനി മഭാര്ക്കറകേളക്കഭായനി വഭാങ്ങനിയനിട്ടുള്ള വഭാഹനങ്ങളുലട വനിവരലാം
നല്കുകമഭാ;  അവ  ഇകപഭാള  പവര്ത്തനക്ഷമമഭാകണഭാ;  ഇലല്ലങനില്  നനിലവനിലല
സനിതനി വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  ത്രനികവണനി കസഭാറുകേളനിലൂലട വനില്ക്കുന ഉലനങ്ങളക്കട്ട് ലപഭാതുമഭാര്ക്കറനിലന
അകപക്ഷനിചട്ട് വനിലക്കുറവലാം ഗുണനനിലവഭാരവലാം ഉറപഭാക്കഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന):  

(എ)  ഉണട്ട്.  റതീജനിയണല് മഭാകനജര്മഭാരുലട അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങള വനിളനിച്ചു
കചേര്ത്തട്ട് വവഭാപഭാരലാം ലമചലപടുത്തുനതനിനുലാം പവര്ത്തനലാം കൂടുതല് കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുമുള്ള
നടപടനികേള കേണ്സപ്യൂമര് ലഫൈഡകറഷനനില് സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ത്രനികവണനി കസഭാറുകേള
ആവശവമഭായ  സഭാധനങ്ങള  റതീജനിയണല്  പര്കചസട്ട്  കേമ്മേനിറനിമുകഖന  വഭാങ്ങുന
സമ്പ്രദഭായലാം അവസഭാനനിപനിചട്ട് ഇ-ലടണര് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുവഭാനുള്ള നടപടനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ത്രനികവണനി സൂപര് മഭാര്ക്കറട്ട് വഴനിയള്ള വനില്പന വര്ദനിപനിക്കുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  മതീറട്ട്  ലപഭാഡക്ടട്ട്സട്ട്  ഓഫൈട്ട്  ഇനഡവയലട  വനിവനിധയനിനലാം  ഇറചനി
ഉല്പനങ്ങളുലാം കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെ വനിഷ വനിമുക്ത പചക്കറനികേളുലാം കകേരലഫൈഡനിലന്റെ
കകേര  ലവളനിലചണയലാം  തതീരകദശ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  സക്കൗകരഭാര്ജ്ജ
പഭാനലുകേള ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഉണക്കനിയ മതവ വനില്പനയലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. വനില്പന
വര്ദനിപനിക്കുനതനിലൂലടയലാം  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്  പര്കചസട്ട്  നടത്തുനതനിലൂലടയലാം
ലചേലവട്ട് ചുരുക്കല് എനനിവയനിലൂലടയലാം ത്രനികവണനി കസഭാറുകേള ലഭാഭത്തനിലഭാക്കഭാനുള്ള
ശമങ്ങള നടനവരുന.

(ബനി)  നന്മേ  ത്രനികവണനി കസഭാറുകേളുലട പവര്ത്തനലാം കൂടുതല് ജനമനസ്സുകേളനില്
സഭാനലാം പനിടനിക്കുനതനിനഭായനി സലപകകേഭാ അവരുലട ഔടട്ട് ലലറകേളവഴനി നല്കുനതു
കപഭാലല, വര്ഷലാം മുഴവന 13 ഇനലാം അവശവ നനികതവഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങള കറഷന
കേഭാര്ഡമുകഖന  നനിയനനിചട്ട്  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  വനില്പന  നടത്തുനതനിനട്ട്
പദതനിയണട്ട്.

(സനി)  ത്രനികവണനി  മഭാര്ക്കറകേളക്കഭായനി  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില്  142  സഞരനിക്കുന ത്രനികവണനി  കസഭാറുകേള  (ലമഭാലബല്
ത്രനികവണനികേള) ആരലാംഭനിചനിരുന.  അവയനില് 65 ലമഭാലബല് ത്രനികവണനി കസഭാറുകേള
ഇകപഭാള പവര്ത്തനക്ഷമമഭാണട്ട്.  ബഭാക്കനിയള്ള  77  ലമഭാലബല് ത്രനികവണനികേളുലട
പവര്ത്തനലാം ലടസട്ട് വര്ക്കനിനുകവണനിയള്ള അറകുറപണനികേള, ലഫൈഡകറഷന നല്കേനി
വരുന കുറഞ്ഞ കവതന നനിരക്കനില് ലഡ്രെെവര്മഭാരുലട ലഭവതക്കുറവട്ട്,  ആവശവമഭായ
അളവനില്  കസഭാക്കട്ട്  എത്തനിക്കഭാനുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  പരനിമനിതനികേളമൂലമുണഭാകുന
വനില്പനക്കുറവട്ട് എനതീ കേഭാരണങ്ങളഭാല് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി നനിര്ത്തനിലവചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(ഡനി) നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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ഇ-ഓക്ഷന സലാംവനിധഭാന ലാം

28 (*208) ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫൈട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വവവസഭായവകുപനിനട്ട്  കേതീഴനിലുള്ള  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളനില് ഇ-ഓക്ഷന സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എലന്തല്ലഭാലാം  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴനി  ലകേവരനിക്കഭാന
ലക്ഷവമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ എലന്തല്ലഭാലാം;

(സനി) ഈ സലാംവനിധഭാനലാം വഴനി എലന്തല്ലഭാലാം കസവനങ്ങളുലാം പകയഭാജനങ്ങളുമഭാണട്ട്
ലഭനിക്കുനതട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ടട്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന):  

(എ)  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഇ-ഓക്ഷന  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള സഭാകങതനികേ പവര്ത്തനങ്ങള നടനവരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഇ-ഓക്ഷന സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുനതുവഴനി വനിപണനിലയ കൂടുതല്
മതരഭാധനിഷനിതമഭാക്കുനതനിനുലാം  അതുവഴനി  ഉല്പനങ്ങളക്കട്ട്  ലമചലപട  വനില
ലഭനിക്കുനതനിനുലാം  മദവവര്ത്തനികേലള  മഭാറനിനനിര്ത്തുനതനിനുലാം  സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.
ഇതുവഴനി ഉല്പനങ്ങളുലട വനില്പന കൂടുതല് സുതഭാരവവലാം കേഭാരവക്ഷമവമഭാകുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  ഇ-ലടണര്  നടപനിലഭാക്കുന കനഭാഡല് ഏജനസനിയഭായ കകേരള കസറട്ട്
ഐ.ടനി.  മനിഷനഭാണട്ട് ഇതനിനുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതട്ട്.   നനിലവനിലുള്ള
ഇ-ലടണര് ലവബട്ട് കപഭാര്ടലനില്ത്തലന ഇ-ഓക്ഷന സലാംവനിധഭാനലാംകൂടനി സജ്ജമഭാക്കുനതനിനുള്ള
സഭാകങതനികേ പവര്ത്തനങ്ങള നടനവരനികേയഭാണട്ട്.

     സലാംസഭാനങ്ങളക്കുള്ള കകേന്ദ്ര നനികുതനി വനിഹനിതലാം

29 (*209) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പതനിനഭാലഭാലാം ധനകേഭാരവ കേമ്മേതീഷന സലാംസഭാനങ്ങളക്കുള്ള കകേന്ദ്ര നനികുതനി
വനിഹനിതലാം  വര്ദനിപനിചതനികനഭാലടഭാപലാം  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  വനിഹനിത  അനുപഭാതലാം
വവതവഭാസലപടുത്തനിയതുലാം  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതുമഭായ  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള
ഏലതഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;



64       കകേരള നനിയമസഭ    ജൂലല 14, 2016

(ബനി)  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ  പദതനികേളക്കട്ട്  പകേരലാം  പദതനികേള  സലാംസഭാനലാം
ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേ  അധനികേലാം  കവണനിവരുലമനട്ട്
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  പതനിനഭാലഭാലാം  ധനകേഭാരവ  കേമ്മേതീഷന  റവനപ്യൂ  കേമ്മേനി  നനികേത്തഭാനഭായനി
വഭാഗഭാനലാം  ലചേയ  9518  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  എത്ര  തുകേ  ലഭനിച്ചുലവനലാം  അതനിനുള്ള
ഉപഭാധനികേള എലന്തഭാലക്കയഭാലണനലാം ഇതട്ട് സലാംസഭാനലത്ത സമ്പദ് രലാംഗലത്ത ഏതു
തരത്തനില് ബഭാധനിക്കുലമനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്):  

(എ) 14-ാം ധനകേഭാരവ കേമ്മേതീഷലന്റെ ശനിപഭാര്ശയലട അടനിസഭാനത്തനില് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് 2015-16-ലല കകേന്ദ്ര ബഡ്ജറനില് കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലട funding
pattern-ല് മഭാറലാം വരുത്തുകേയലാം ചേനില കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള നനിര്ത്തലഭാക്കുകേയലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം  ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതുലാം  2016-17-ലല  സലാംസഭാന
ബഡ്ജറനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുമഭായ കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധലാം ആയനി കചേര്ക്കുന.*  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേള  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  ആവശവമുള്ളപക്ഷലാം  50:50  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന
വനിഹനിതഭാനുപഭാതത്തനില് നടപനിലഭാക്കഭാവനതഭാലണനട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് വവക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) 2015-16,  2016-17,  2017-18  എനതീ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി
14-ാം  ധനകേഭാരവ  കേമ്മേതീഷന  റവനബ  കേമ്മേനി  ഗഭാന്റെഭായനി  9519  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്
ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആയതനില് 2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം റവനബ കേമ്മേനി
ഗഭാന്റെട്ട്  ഇനത്തനിലഭായനി  4640  കകേഭാടനി  രൂപ  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
സലാംസഭാനങ്ങള  ലകേലക്കഭാള്ളുന  സഭാമ്പത്തനികേ  ദൃഡതീകേരണ  പക്രനിയകേളുലടയലാം
വരുമഭാന  വര്ദനവനിനട്ട്  ഉതകുന  നടപടനികേളുലടയലാം  അടനിസഭാനത്തനിലഭായനിരനിക്കുലാം
റവനബ കേമ്മേനി  ഗഭാന്റെട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട് ഭഭാവനിയനില് നല്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്  ധനകേഭാരവ  കേമ്മേതീഷന  ശനിപഭാര്ശയകമല്  സസതീകേരനിച  നടപടനിയനില്
(Action  Taken  Report)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  വവക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   എനഭാല്
ഇക്കഭാരവത്തനില് ഒരു അന്തനിമ തതീരുമഭാനലാം ലകേലക്കഭാണതഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്
നനിനട്ട് അറനിയനിപട്ട് ലഭനിചനിടനില്ല.

സലാംസഭാനലാം നനികക്ഷപ സക്കൗഹൃദമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള

30 (*210) ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(എ) മുന സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയ എമര്ജനിലാംഗട്ട് കകേരള, ബനി.ടു. ബനി., യവസലാംരഭകേ
സലാംഗമലാം,  വനനിത  സലാംരലാംഭകേതസ  സകമ്മേളനലാം  എനനിവയനിലൂലട  ആകേര്ഷനിക്കഭാന
കേഴനിഞ്ഞ സലാംരലാംഭങ്ങള ഏലതഭാലക്കയഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  ഫൈലമഭായനി  സലാംസഭാനത്തുണഭായ  നനികക്ഷപലാം  എത്രലയനലാം,
എത്ര കപര്ക്കട്ട് പുതുതഭായനി ലതഭാഴനില് നല്കേഭാന സഭാധനിലചനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലാം നനികക്ഷപസക്കൗഹൃദമഭാക്കഭാന ഈ സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന
പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന):  

(എ&ബനി) 2012-ല് ലകേഭാചനിയനില് നടന എമര്ജനിലാംഗട്ട്  കകേരള സലാംഗമത്തനില്
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  കേതീഴനിലഭായനി  177  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണട്ട്  തുടക്കത്തനില്
ലഭനിചതട്ട്.  ഇതനില് വവവസഭായ വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലുള്ള 14 പദതനികേളനില് എമര്ജനിലാംഗട്ട്
കകേരളയമഭായനി ബന്ധലപട പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതട്ട് വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭായതനിനഭാല്
ഇതനില്നനിനലാം  ഉണഭാകുന  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  തനിടലപടുത്തനി  തുടങ്ങനിയനിടനില്ല.
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വനികേസന സഭാധവതകേളക്കനുസൃതമഭായനി വവവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങളുലട
അഭനിവൃദനിക്കുകവണനി വവവസഭായ വഭാണനിജവവകുപട്ട് സലാംസഭാനലത്ത എസട്ട്.എലാം.ഇ.-കേളക്കു
(Small & Medium Enterprises)കവണനി കകേരളബനിസനിനസട്ട് ടു ബനിസനിനസട്ട് മതീറട്ട്  2015
ലഫൈബ്രുവരനി 26 മുതല് 28 വലരയലാം 2016 ലഫൈബ്രുവരനി  4 മുതല് 6 വലരയലാം ലകേഭാചനിയനില്
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയണഭായനി.  കകേരളത്തനിലല  വനിവനിധ  ജനില്ലകേളനില്നനിനലാം  ഭക്ഷവ
സലാംസരണലാം, ലകേത്തറനി, ലടകട്ട്ലറല്സട്ട് & ഗഭാര്ലമന്റെട്ട്സട്ട്, റബ്ബര്, മരവവവസഭായങ്ങള,
ആയൂര്കവദ & ലഹര്ബല്, ഇലകനിക്കല് & ഇലകകഭാണനികട്ട്, കേരകേക്കൗശലലാം, മുളകപഭാലുള്ള
പരമ്പരഭാഗത കമഖലയനിലല ഉല്പനങ്ങള തുടങ്ങനിയ കമഖലകേളനില്നനിനള്ള ലചേറുകേനിട
ഉല്പഭാദകേര്  അവരുലട  ഉല്പനങ്ങളുലാം  സഭാകങതനികേ വനിദവയലാം  ഈ  കമളയനില്
പദര്ശനിപനിച്ചു.  ഈ കമളയനില് പലങടുത്ത ലചേറുകേനിട വവവസഭായനികേളക്കട്ട് അവരുലട
ഉല്പനങ്ങളക്കട്ട് കൂടുതല് വനിപണന സഭാധവത കേലണത്തുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയലാം കനരനിടട്ട്
വവഭാപഭാര ചേര്ചകേള നടത്തുവഭാനുള്ള അവസരലാം ലഭനിക്കുകേയലാം ലചേയ. പസ്തുത ബനിസനിനസട്ട് ടു
ബനിസനിനസട്ട്  മതീറകേളനില്  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  ഏഴട്ട്  കമഖലകേളനിലഭായനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്
ലചേറുകേനിട  വവവസഭായനികേള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  ഉല്പനങ്ങളുലട  വവഭാപഭാര  ചേര്ചകേളഭാണട്ട്
പധഭാനമഭായലാം  നടനനിരുനതട്ട്.  സലാംസഭാനലത്ത  ലചേറുകേനിട  വവവസഭായനികേളക്കട്ട്  കനരനിടട്ട്
രഭാജവത്തനിനകേത്തുനനിനലാം  പുറത്തുനനിനമുള്ള  'ബയര്'മഭാരുമഭായനി  വവഭാപഭാര  ചേര്ചകേള
നടത്തുനതനിനുള്ള  അവസരലാം  ഒരുക്കുകേ  എനതഭായനിരുന  പസ്തുത  കമളകേള
നടത്തനിയതനിലന്റെ പധഭാന ഉകദ്ദേശവലാം.
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കകേരളത്തനിലല വനിദവഭാര്ത്ഥനി/യവസമൂഹങ്ങളക്കനിടയനില് സലാംരലാംഭകേതസ അവകബഭാധലാം
വളര്ത്തുനതനിനുലാം  അവരുലട  നൂതന  ആശയങ്ങലള  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങളഭാക്കനി
മഭാറനതനിനുള്ള കപഭാതഭാഹനലാം നല്കുനതനിനുമഭായഭാണട്ട്  2014 ലസപ്റലാംബര് 12-നട്ട്
ലകേ.എസട്ട്.ഐ.ഡനി.സനി.-യലട ആഭനിമുഖവത്തനില് യവ സലാംരലാംഭകേതസ സലാംഗമലാം (YES),
തുടര്നട്ട്  Collaborating  &  Networking  എന ആശയലത്ത  അടനിസഭാനമഭാക്കനി
ലയസട്ട്  കേവഭാന  2015  എനനിവ ലകേഭാചനിയനില് സലാംഘടനിപനിചതട്ട്.  2014-ല് സലാംഘടനിപനിച
യവസലാംരലാംഭകേതസ  സലാംഗമവലാം  2015-ല്  സലാംഘടനിപനിച  ലയസട്ട്  കേവഭാനുലാം  നനികക്ഷപ
സമഭാഹരണ പദതനികേള ആയനിരുനനില്ല.

വനനിതഭാസലാംരലാംഭകേലര കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി ലകേ.എസട്ട്.ഐ.ഡനി.സനി.
മുകഖന  രൂപലാം  നല്കേനിയ വനി  മനിഷന  കകേരള,  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  വനനിതഭാ  സലാംരലാംഭകേതസ
ദനിനമഭായ നവലാംബര് 19-നട്ട് ലകേഭാചനിയനില് വനനിതഭാ സലാംരലാംഭകേതസ സകമ്മേളനവലാം  (WE
Summit 2015, WE CAN) മലപ്പുറലാം, ലകേഭാല്ലലാം, തനിരുവനന്തപുരലാം എനതീ ജനില്ലകേളനില്
വനനിതഭാ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  ഉപകദശ നനിര്കദ്ദേശ പനിന്തുണയലാം മതീറനിലാംഗുകേളുലാം  വവവസഭായ
യൂണനിറട്ട് സനര്ശനങ്ങളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കുകേയണഭായനി.  എനഭാല് ഇവലയഭാനലാംതലന
നനികക്ഷപ സലാംഗമ കമളകേളഭായനിരുനനില്ല.  മറനിചട്ട് വനനിതഭാ സലാംരലാംഭകേരുലട വവവസഭായങ്ങലള
അടുത്ത ഘടത്തനികലക്കട്ട് ഉയര്ത്തുവഭാന സഹഭായനിക്കുനകതഭാലടഭാപലാം ഈ വവവസഭായങ്ങലള
കലഭാകേത്തനിനട്ട് മുനപനില് പദര്ശനിപനിക്കുനതനിനുലാം സലാംരലാംഭകേലര തമ്മേനില് കകേഭാര്ത്തനിണക്കനി
പുതനിയ വനിപണന സഭാദവതകേള കേലണത്തുനതനിനട്ട് സഭാഹചേരവലമഭാരുക്കുവഭാനുമഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിചനിരുനതട്ട്.

(സനി) സലാംസഭാനലത്ത നനികക്ഷപ സക്കൗഹൃദമഭാക്കഭാനുലാം വവവസഭായ അന്തരതീക്ഷലാം
ലമചലപടുത്തുവഭാനുലാംകവണനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  കലഭാകേബഭാങട്ട്  നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരമുള്ള
"ഈസട്ട് ഓഫൈട്ട് ഡൂയനിലാംഗട്ട്  ബനിസനിനസട്ട്"  നടപടനികേള കകേരളത്തനില് നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള
കനഭാഡല് ഏജനസനിയഭായനി ലകേ.എസട്ട്.ഐ.ഡനി.സനി.-ലയ നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കേതീഴനിലുള്ള  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്  ഓഫൈട്ട്  ഇനഡസനിയല്  കപഭാളനിസനി  ആന്റെട്ട്
പകമഭാഷന  (ഡനി.ഐ.പനി.പനി.)-യലട  റഭാങനിലാംഗനിനട്ട്  അനുസൃതമഭായനി  കകേരളത്തനില്
വഭാണനിജവ,  വവവസഭായ  അന്തരതീക്ഷലാം  കൂടുതല്  ലമചലപടുത്തുകേയഭാണട്ട്  ഇതനിലന്റെ
ലക്ഷവലാം. വഭാണനിജവ വവവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങുനതനിനട്ട് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുമഭായനി
ബന്ധലപട  ചേടങ്ങളുലട  നവതീകേരണത്തനിനഭാവശവമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  പരനിഹഭാര
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം  കേലണത്തനി  മനികേച  രതീതനിയനില്  ഇതട്ട്  മുകനഭാടട്ട്  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന
ആവശവമഭായ  ഉപകദശങ്ങള  നല്കുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരലാം
ലകേ.പനി.എലാം.ജനി.  എന  ഏജനസനിലയ  കേണ്സളടന്റെഭായനി  ലകേ.എസട്ട്.ഐ.ഡനി.സനി.
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വഭാണനിജവ  വവവസഭായങ്ങള  നടത്തുനതനിനുള്ള
തടസങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം ഇവര് സമര്പനിക്കുലാം.
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കൂടഭാലത സലാംസഭാനലത്ത നനികക്ഷപ സക്കൗഹൃദമഭാക്കഭാന കേനിനഫ,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,
ലമഗഭാ  ഫുഡട്ട്  പഭാര്ക്കട്ട്,  ഒറപഭാലലാം,  ഡനിലഫൈനസട്ട്  പഭാര്ക്കട്ട്,  എറണഭാകുളലാം  ഇലകകഭാണനികട്ട്
മഭാനുഫൈഭാക്ചേറനിലാംഗട്ട്  കസര്  എനതീ  പദതനികേള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനിവനിധ
പദതനികേളനില് ഉളലപടുത്തനി നടപഭാക്കുനണട്ട്.  ഓകരഭാ പദതനിക്കുലാം 50 കകേഭാടനി രൂപ
വതീതലാം  ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുലാം.  ഇവയനില് ലമഗഭാ  ഫുഡട്ട് പഭാര്ക്കട്ട്  പൂര്ണകതഭാതനില്
പവര്ത്തന  സജ്ജമഭാകുകമ്പഭാള  ഏകേകദശലാം  400  കകേഭാടനി  രൂപയലട  നനികക്ഷപവലാം
1500  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങളുലാം  ഡനിലഫൈനസട്ട്  പഭാര്ക്കട്ട്  പൂര്ണകതഭാതനില്  പവര്ത്തന
സജ്ജമഭാകുകമ്പഭാള  ഏകേകദശലാം  200  കകേഭാടനി  രൂപയലട  നനികക്ഷപവലാം  5000
ലതഭാഴനിലവസരങ്ങളുലാം  ഇലകകഭാണനികട്ട്  മഭാനുഫൈഭാക്ചേറനിലാംഗട്ട്  കസര്  പൂര്ണകതഭാതനില്
പവര്ത്തന  സജ്ജമഭാകുകമ്പഭാള  ഏകേകദശലാം  585  കകേഭാടനി  രൂപയലട  നനികക്ഷപവലാം
10000  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങളുലാം  വവവസഭായ  പഭാര്ക്കട്ട്  മടന്നൂര്  പൂര്ണകതഭാതനില്
പവര്ത്തന  സജ്ജമഭാകുകമ്പഭാള  ഏകേകദശലാം  500  കകേഭാടനി  രൂപയലട  നനികക്ഷപവലാം
2500 ലതഭാഴനിലവസരങ്ങളുലാം ഉണഭാകുലമനമഭാണട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.

(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദവങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ഒരു പുതനിയ ബഭാങട്ട്

1 (1538) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 'സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ഒരു പുതനിയ ബഭാങട്ട്'  എന നയലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനികലക്കുള്ള  ധനസമഭാഹരണലാം  ഏതട്ട്  മഭാര്കഗ്ഗന  നടത്തഭാനഭാണട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  ആയതനികലക്കട്ട് ലപഭാതുജനപങഭാളനിത്തലാം ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരണവമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട് ഓഫൈട്ട് ഇന്തവയലട
അനുമതനി കനടുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലള  നനിലവനിലുള്ള  ത്രനിതല
ഘടനയനില് നനിനട്ട്  ദസനിതലഘടനയനികലക്കട്ട്  പരനിവര്ത്തനലപടുത്തനിലക്കഭാണട്ട്  ജനില്ലഭാ-
സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള  സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട്  ഒറ  ബഭാങഭാക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനിലല ഏറവലാം കൂടുതല് ബഭാഞ്ചുകേളുള്ള ഈ ബഭാങനിലാംഗട്ട്
സലാംവനിധഭാനത്തനിനട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനികേസനത്തനില്  നനിര്ണഭായകേ  പങട്ട്
വഹനിക്കഭാനഭാകുലാം.  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് വനിശദമഭായ പഠനലാം നടത്തുനതനിനുലാം മൂര്ത്തമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുനതനിനുലാം ഒരു കേമ്മേനിറനിലയ നനികയഭാഗനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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ഇ-ട്രെഷറനി സലാംവനിധഭാനലാം

2 (1539) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .    ഷഭാഫൈനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ഇ-ട്രെഷറനി സലാംവനിധഭാനലാം നടപനില് വനനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എലന്തല്ലഭാലാം ലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴനി ലകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ നനിര്വ്വഹണത്തനില് എലന്തല്ലഭാലാം കനടങ്ങള ഉണഭായനിട്ടുലണനട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  30-7-2014-ലല സ.ഉ (പനി) നലാം. 310/2014/ധന ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരലാം 1-8-
2014  മുതല്  ഇ-ട്രെഷറനി  സലാംവനിധഭാനലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില്  വന.
സര്ക്കഭാരനികലക്കുള്ള  പണലാം  ഒടുക്കലുകേള  ട്രെഷറനി  സനര്ശനിക്കഭാലത  ഓണ്ലലനഭായനി
നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനട്ട് ഇ-ട്രെഷറനിയനിലൂലട സഭാദവമഭാകുന.  ലനറട്ട് ബഭാങനിലാംഗട്ട് അക്കക്കൗണ്ടുള്ള
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ഈ  കസവനലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.   ഇ-ട്രെഷറനി  കസവനലാം
ലഭവമഭാക്കുനതനിനഭായനി  സസതീകേരനികക്കണ  വനിശദമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പസ്തുത
ഉത്തരവനില്  പതനിപഭാദനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടുതല്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ഈ  സക്കൗകേരവലാം
ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  ഏജനസനി  ബഭാങ്കുകേളഭായ എസട്ട്.ബനി.ടനി.,  എസട്ട്.ബനി.ഐ.,  കേഭാനറഭാ
ബഭാങട്ട്  എനനിവയട്ട്  പുറകമ  10 ബഭാങ്കുകേലളക്കൂടനി  ഇ-ട്രെഷറനിയമഭായനി  ബന്ധനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹനവകുപട്ട്  ഉളലപലട  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള  ഇ-ട്രെഷറനിയമഭായനി
സലാംകയഭാജനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനലാം  അനുവദനിക്കുന  പണലാം  ഓണ്ലലനഭായനി
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  ബഭാങട്ട്  അക്കക്കൗണനികലക്കട്ട്  നല്കുനതനിനട്ട്  ഇ-ട്രെഷറനി  വഴനി
സഭാധനിക്കുന.  റനിസര്വട്ട് ബഭാങനിലന്റെ e-kuber portal  വഴനിയഭാണട്ട് ഇതട്ട് സഭാദവമഭാകുനതട്ട്.
വനിവര സഭാകങതനികേ വനിദവയലട സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ എല്ലഭാ സഭാമ്പത്തനികേ
ഇടപഭാടുകേളുലാം  ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുകേ,  സര്ക്കഭാരനികലക്കുള്ള  എല്ലഭാ  വരവകേളുലാം
ഓണ്ലലനഭായനി  അടയനതനിനുള്ള  സക്കൗകേരവലാം  ഒരുക്കുകേ  എനനിവയഭാണട്ട്  ഇ-
ട്രെഷറനിയനിലൂലട  ലക്ഷവമനിടുനതട്ട്.  ട്രെഷറനിയനിലല  പണമനിടപഭാടുകേള  ഓണ്ലലനഭായനി
നനിര്വ്വഹനിക്കുനതുവഴനി  ഓണ്ലലന  അക്കക്കൗണനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനവലാം  ഇ-ട്രെഷറനിവഴനി
സഭാദവമഭാകുന.  കേഴനി ഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  1042.28  കകേഭാടനി  രൂപ  ഇ-
ട്രെഷറനിവഴനി സര്ക്കഭാര് അക്കക്കൗണനികലക്കട്ട് ഒടുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ട്രെഷറനി, രജനികസഷന, കമഭാകടഭാര്
ലവഹനിക്കനിളസട്ട്, എലകസട്ട്,  റവനപ്യൂ, കപഭാലതീസട്ട്,  കകേരള പബനികേട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷന,
വനലാം  ഉളലപലട  19  വകുപ്പുകേള  ഇ-ട്രെഷറനിയമഭായനി  സലാംകയഭാജനിപനിചഭാണട്ട്  വരവകേള
സസതീകേരനിച്ചു വരുനതട്ട്.
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ലലബറനികേളക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം

3 (1540) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലലബറനി  കേക്കൗണ്സനില് അലാംഗതീകേഭാരമുള്ള  ഗഭാമതീണ  ലലബറനികേളക്കട്ട്

എലാം.എല്.എ ഫൈണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഏതു വനിധത്തനിലുള്ള സക്കൗകേരവങ്ങൾ ലഭവമഭാക്കഭാനഭാണട്ട്

നനിലവനില് ഉത്തരവള്ളലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഗന്ഥശഭാലകേളക്കട്ട് ടനി.വനി,  കേലാംപപ്യൂടര്,  ലവലഫൈ,  പുസ്തകേങ്ങള എനതീ

സക്കൗകേരവങ്ങള  ലഭവമഭാക്കുനതനിനട്ട്  എലാം.എല്.എ  ഫൈണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്

ആവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട  പകതവകേ  വനികേസന  നനിധനിയലട  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ

പകേഭാരലാം  പബനികേട്ട്  ലലബറനി,  റതീഡനിലാംഗട്ട്  റൂലാം  എനനിവ നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  മഭാത്രകമ

എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട പകതവകേ വനികേസന നനിധനി വനിനനികയഭാഗനിക്കുവഭാന അനുമതനിയള.

(ബനി)   സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനില്  ദതീര്ഘകേഭാലലാം  നനിലനനില്ക്കുന  സനിരലാം

ആസ്തനികേള സൃഷനിക്കുകേ എനതഭാണട്ട് എലാം.എല്.എ. ഫൈണനിലന്റെ ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളനില്

പധഭാനമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്. ആയതനിനഭാല് ഗന്ഥശഭാലകേളക്കട്ട് ടനി.വനി., കേമ്പപ്യൂടര് തുടങ്ങനിയവ

എലാം.എല്.എ.  ഫൈണട്ട്  വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  ലഭവമഭാക്കുനകേഭാരവലാം  തല്ക്കഭാലലാം

പരനിഗണനയനിലനില്ല.   ഒനഭാലാം കഗഡട്ട്  ലലബറനികേളക്കട്ട് കേമ്പപ്യൂടര്,  ലവ ലഫൈ എനനിവ

ലഭവമഭാക്കുനതനിനട്ട് ബഡ്ജറനില് പഖവഭാപനിച പദതനി പകയഭാജനലപടുത്തഭാവനതഭാണട്ട്.

എലാം.എല്.എ.- മഭാരുലട പഭാകദശനികേ വനികേസന ഫൈണട്ട്

4  (1541)     ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  നനിരക്കുകേളനിലല  വര്ദനവനിനട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി

എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട പഭാകദശനികേ  വനികേസന  ഫൈണട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുന  കേഭാരവലാം

പരനിഗണനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

തല്ക്കഭാലലാം പരനിഗണനയനിലനില്ല.
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ആസ്തനി വനികേസന പദതനി

5 (1542) ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2011  മുതല് 2016  വലര എലാം.എല്.എ.  ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി ലകേഭാചനി  മണ്ഡലത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇവയനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ പദതനികേള ഏലതല്ലഭാലമനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ളവ
എലതല്ലഭാലമനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പദതനികേളുലട കപരട്ട്,  അനുവദനിച തുകേ,  ഏലതഭാലക്ക വകുപ്പുകേളനിലഭാണട്ട്
പദതനി അനുവദനിചതട്ട് എനതീ കേഭാരവങ്ങള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി)   2012  മുതല്  2016  വലര ലകേഭാചനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ആസ്തനി
വനികേസന  ഫൈണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ധനഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  പവൃത്തനികേളുലട  തുകേ,
വകുപ്പുകേള എനനിവ സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

റബ്ബര് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് സബ്സനിഡനി

6 (1543) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റബര് വനില കേനികലഭായട്ട് നൂറനിഅമ്പതട്ട് രൂപയട്ട് തഭാലഴകപഭായഭാല് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
സബ്സനിഡനി  നല്കുവഭാനുള്ള പഭാകക്കജുപകേഭാരലാം  കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷങ്ങളനില് മുനസര്ക്കഭാര്
എത്ര കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴനിച്ചുലവനട്ട് വര്ഷലാം തനിരനിചട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  പകയഭാജനലാം  ലഭനിച  കേര്ഷകേരുലട  എണവലാം  തുകേയലാം  ജനില്ല
തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  മുടക്കലാം  കൂടഭാലത  സബ്സനിഡനി  ലഭവമഭാക്കുവഭാന  തുടര്നട്ട്
എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലവനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ആരലാംഭനിച റബ്ബര് ലപഭാഡക്ഷന
ഇനലസന്റെതീവട്ട്  പദതനിക്കഭായനി  2015-16-ല്  300  കകേഭാടനി  രൂപ  ബ ഡ്ജറനില്

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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വകേയനിരുത്തുകേയലാം  വകേയനിരുത്തനിയ  മുഴവന  തുകേയലാം  പസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി
ലചേലവഴനിക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  പസ്തുത
പദതനിക്കഭായനി  500  കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില് 11-7-2016  വലര
പദതനിയനിനത്തനില്  186.76  കകേഭാടനി  രൂപ സബ്സനിഡനിയഭായനി  റബ്ബര് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)   ഈ  പദതനി  പകേഭാരലാം  11-7-2016  വലര  സബ്സനിഡനിയനിനത്തനില്
ലഭവമഭാക്കനിയ  തുകേയലടയലാം  കേര്ഷകേരുലട  എണത്തനിലന്റെയലാം  ജനില്ല  തനിരനിച്ചുള്ള
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

ജനില്ല കേര് ഷകേരുലട എണലാം സബ്സനിഡനി തുകേ
(കകേഭാടനിയനില്)

തനിരുവനന്തപുരലാം 27138 25.24

ലകേഭാല്ലലാം 35589 37.15

ആലപ്പുഴ ... ...

പത്തനലാംതനിട 26861 33.15

കകേഭാടയലാം 38927 66.88

ഇടുക്കനി 9252 15.56

തൃശ്ശൂര് 9102 17.22

എറണഭാകുളലാം 23173 36.69

പഭാലക്കഭാടട്ട് 19847 40.35

മലപ്പുറലാം 23392 45.39

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 9774 16.97

കേണ്ണൂര് 44330 80.85

വയനഭാടട്ട് ... ...

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 15934 29.77

ആലകേ 283319 445.22 **

** ആലകേ സബ്സനിഡനിയനിനത്തനില്  നല്കേനിയ 486.76 കകേഭാടനി രൂപയലാം ജനില്ല
തനിരനിച്ചുള്ള  തുകേയലാം  തമ്മേനിലുള്ള  അന്തരലാം  വനിവനിധ  ബഭാങ്കുകേളനില്  നനിനലാം
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുനതനിലുള്ള കേഭാലതഭാമസലാംമൂലമഭാണട്ട്. 
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(  സനി)  പസ്തുത പദതനിപകേഭാരലാം മുടക്കലാം കൂടഭാലത സബ്സനിഡനി ലഭവമഭാക്കുവഭാന
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  500  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനില്  11-7-2016  വലര പദതനിയനിനത്തനില്  186.76  കകേഭാടനി രൂപ സബ്സനിഡനിയഭായനി
റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഈ പദതനി  സുഗമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരനികേയഭാണട്ട്. 

വനികേസന പവൃത്തനികേളുലട പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

7 (1544) ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനില് നടക്കുന വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണ-
വനികേസന പവൃത്തനികേളുലട പുകരഭാഗതനി,  ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചതട്ട് മുതല് പവൃത്തനികേള
ഏതട്ട്  ഘടലാം  വലര  എത്തനി  എനതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  വനിശഭാദഭാലാംശങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ
നനിയമസഭഭാലാംഗങ്ങളക്കട്ട് ഓണ്ലലനഭായനി ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള ഒരു കസഭാഫട്ട് ലവയര്
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനിയനികലയലാം,  എസട്ട്.ഡനി.എഫൈട്ട്-ലലയലാം
പവൃത്തനികേളുലട  പുകരഭാഗതനി  (സഭാറസട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്)  ഓകരഭാ  മഭാസവലാം  അലാംഗങ്ങലള
അറനിയനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനിയനിലല  പവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുനതുവലരയള്ള  നടപടനികേളക്കഭായനി  ഓണ്ലലന  കസഭാഫട്ട് ലവയര്  സലാംവനിധഭാനലാം,
(ads.kerala.gov.in) നനിലവനിലുണട്ട്. ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചതുമുതല് പവൃത്തനികേള ഏതട്ട്
ഘടലാംവലരലയത്തനി  എനതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ഓണ്ലലനഭായനി
ലഭവമഭാക്കുനതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.   എലാം.എല്.എ.-എസട്ട്.ഡനി.എഫൈട്ട്.  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കുന പവൃത്തനികേലള സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള online-ല് ലഭവമഭാക്കുനതനിനഭായനി
Planning  Board-ലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  ഒരു  കസഭാഫട്ട് ലവയര്  സലാംവനിധഭാനലാം
വനികേസനിപനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  ആസ്തനി വനികേസന പദതനി,  എലാം.എല്.എ.-എസട്ട്.ഡനി.എഫൈട്ട്.  എനനിവയനിലല
പവൃത്തനികേളുലട  സഭാറസട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഓകരഭാ  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേര്ക്കുലാം
ഓണ്ലലന  കസഭാഫട്ട് ലവയര്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  കനരനിടട്ട്  ലഭവമഭാക്കുന  കേഭാരവലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 
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ലനടുമങ്ങഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള

8 (T* 1545) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011  മുതല്  2016  വലര  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട  ആസ്തനി  വനികേസന
നനിധനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ലനടുമങ്ങഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേളുലട
വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  പദതനികേള  ഏലതല്ലഭാലമനലാം  ഇനനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള പദതനികേള ഏലതല്ലഭാമഭാലണനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2012 മുതല് 2016 വലര എലാം.എല്.എ. ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി ലനടുമങ്ങഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനില് ധനഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന*.  ഇതനില്  നടപനിലഭാക്കനിയ
പദതനികേളുലട വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  അതനില് പൂര്ത്തതീകേരനിചതുലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ളതുമഭായ പവൃത്തനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള കശഖരനിച്ചു നല്കുനതഭാണട്ട്.

നനികുതനിയനിനങ്ങളനില് പനിരനിഞ്ഞുകേനിടഭാനുള്ള തുകേ

9(1546) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിവനിധ നനികുതനി ഇനങ്ങളനില് നനിനഭായനി ഇതനിനകേലാം എത്ര തുകേ പനിരനിഞ്ഞു
കേനിടഭാനുണട്ട്;വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ തുകേ സമയബന്ധനിതമഭായനി പനിരനിലചടുക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ  ;
എങനില് ഇതനിനഭായനി എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാടതനികേളനിലുലാം ലട്രെബപ്യൂണലുകേളനിലുലാം ലകേടനിക്കനിടക്കുന നനികുതനി സലാംബന്ധമഭായ
കകേസുകേളനില്  അടനിയന്തരമഭായനി  തതീര്പ്പുണഭാക്കഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

* T മഭാറനി വച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(എ) വനിവനിധ നനികുതനിയനിനങ്ങളനില് നനിനഭായനി ഇതനിനകേലാം പനിരനിഞ്ഞുകേനിടഭാനുള്ള
തുകേ സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

നനികുതനി ഇനലാം പനിരനിഞ്ഞുകേനിടഭാനുള്ള തുകേ (കകേഭാടനി രൂപയനില്)

വഭാണനിജവ നനികുതനി 6683.98 (31-3-2016-ലല കേണക്കനുസരനിചട്ട്)

ലഭാന്റെട്ട് റവനപ്യൂ 186.96 (2016 ലമയട്ട് മഭാസലാം വലര)

കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപട്ട് 1477.64 (31-12-2015-ല് അവസഭാനനിക്കുന കേസഭാര്ടര്
പകേഭാരലാം

രജനികസഷന വകുപട്ട് 30.30 (2016 ലമയട്ട് വലര)

എലകസട്ട് വകുപട്ട് 246.02  (31-3-2016  വലര  അബ്കേഭാരനി  കുടനിശ്ശേനികേ
ഇനത്തനില്)

(ബനി)  പനിരനിഞ്ഞുകേനിടഭാനുള്ള തുകേ  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പനിരനിലചടുക്കുനതനിനട്ട്
തഭാലഴപറയന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന

(1) റവനപ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള തസരനിതലപടുത്തുലാം.

(2) വനിവനിധ കസകേളനില് ഉളലപട കുടനിശ്ശേനികേ തുകേകേള പനിരനിലചടുക്കുനതനിനഭായനി
കസ  ലവകക്കറട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനുലാം  ടഭാര്ജറട്ട്  പകേഭാരമുള്ള  പനിരനിവട്ട്
പുകരഭാഗതനിയലാം  കസ ലവകക്കഷന പുകരഭാഗതനിയലാം  വനിലയനിരുത്തുനതനിനുമുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(3) രജനികസഷന  വകുപനില്  പനിരനിഞ്ഞുകേനിടഭാനുള്ള  കുടനിശ്ശേനികേ  തുകേ
സമയബന്ധനിതമഭായനി പനിരനിലചടുക്കുനതനിനട്ട് ജനില്ലഭാ രജനിസഭാര്മഭാര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(4) കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനില് നനികുതനി കുടനിശ്ശേനികേയള്ള പരമഭാവധനി
വഭാഹനങ്ങളലക്കതനിലര റവനപ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള എടുക്കുകേ,
നനികുതനി  അടയഭാലത  കറഭാഡനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  വഭാഹനങ്ങള
പനിടനിലചടുക്കുകേ തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(5) അബ്കേഭാരനി  കുടനിശ്ശേനികേയമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  റവനപ്യൂ  റനിക്കവറനി
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം  പല കകേസ്സുകേളനിലുലാം  കുടനിശ്ശേനിക്കഭാരുലട
വസ്തുവകേകേള കബഭാടട്ട്-ഇന-ലഭാനഡഭായനി ഏലറടുക്കുകേയലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.

(സനി)  കകേഭാടതനികേളനിലുലാം  ലട്രെബപ്യൂണലുകേളനിലുലാം  ലകേടനിക്കനിടക്കുന  നനികുതനി
സലാംബന്ധമഭായ  കകേസുകേളനില്  അടനിയന്തരമഭായനി  തതീര്പ്പുണഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാനുള്ള കുടനിശ്ശേനികേ

10(1547) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരലാം  ഒഴനിയകമ്പഭാള  കുടനിശ്ശേനികേ  ഇനത്തനില്
ഏലതഭാലക്ക  വകുപ്പുകേളനില്  എത്ര  രൂപ  ലകേഭാടുത്തു  തതീര്ക്കഭാനുലണനട്ട്  പകതവകേലാം
പകതവകേലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇത്രയലാം കുടനിശ്ശേനികേ വരഭാനുണഭായ കേഭാരണലാം എന്തഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016  ലമയട്ട്  അവസഭാനലത്ത വകുപ്പുതല കേണക്കുകേള പകേഭാരലാം ലപനഷന
കുടനിശ്ശേനികേ (1074 കകേഭാടനി രൂപ), വനിവനിധ വകുപ്പുകേളക്കുലാം മറലാം ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാനുള്ള
ബനിലട്ട് ല്ല്  (1431  കകേഭാടനി),  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കുലാം  ബനില്  റതീ-ഡനിസക്കൗണനിലാംഗട്ട്  ഇനത്തനില്
ബഭാങനിനുലാം നല്കകേണതട്ട്  (1632  കകേഭാടനി),  ലവയ്സട്ട്  &  മതീനസട്ട്,  ട്രെഷറനി  -  കേപ്യൂ  (800
കകേഭാടനി)  എനനിവയളലപലട  4937  കകേഭാടനിയനിലരലാം രൂപ അടനിയന്തരമഭായനി ലകേഭാടുത്തു
തതീര്ക്കഭാനുള്ള ബഭാദവതയഭായണട്ട്.  മഭാത്രമല്ല വനിവനിധ ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള/
കക്ഷമനനിധനികേള/  കബഭാര്ഡകേള തുടങ്ങനിയവയനില്നനിനലാം  1365  കകേഭാടനി രൂപ സനിര
നനികക്ഷപമഭായനി  സമഭാഹരനിചനിട്ടുമുണട്ട്.  അതുകൂടനി  കചേര്ത്തഭാല്  ബഭാദവത  6302
കകേഭാടനിയനിലരലാം രൂപ വരുലാം.

(ബനി)  സലാംസഭാനലാം കനരനിടുന അതനിഗുരുതരമഭായ സഭാമ്പത്തനികേ പതനിസന്ധനി
മറനികേടക്കുനതനിനട്ട്  അനനിവഭാരവമഭായ  ലചേലവകേള  മുനസര്ക്കഭാര്  മഭാറനിവചതഭാണട്ട്
ഇത്തരത്തനില് കുടനിശ്ശേനികേ വരഭാനുണഭായ പധഭാന കേഭാരണലാം.  നനികുതനി വരുമഭാനത്തനിലല
ഗണവമഭായ ഇടനിവലാം പദതനികയതര ലചേലവകേളുലട ക്രമഭാതതീതമഭായ വര്ദനവമഭാണട്ട്
നനിലവനിലല സഭാമ്പത്തനികേ പതനിസന്ധനിക്കുള്ള മുഖവകേഭാരണലാം.

കേഭാരുണവ ഫൈണട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിലുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം

11(1548) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാരുണവ കലഭാടറനിയനില് നനിനട്ട് കേഴനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം എത്ര തുകേ
സമഭാഹരനിക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞുലവനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേഭാരുണവ ലബനവലനറട്ട് സതീലാം പകേഭാരലാം കേഴനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്  സഹഭായധനമഭായനി  വനിതരണലാം  ലചേയലതനട്ട്  ജനില്ല  തനിരനിചട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഭാരുണവ ഫൈണട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനില് നനിലവനിലുളള കേഭാലതഭാമസലാം
ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാരുണവ,  കേഭാരുണവ  പസട്ട്  എനതീ  ഭഭാഗവക്കുറനികേളനില്നനിനട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  ആലകേ  1627.36  കകേഭാടനി  രൂപ വനിറവരവഭായനി  സമഭാഹരനിക്കുവഭാന
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്നനിനലാം അറഭാദഭായലാം/ലഭാഭമഭായനി ആലകേ 303.55 കകേഭാടനി രൂപ
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ജനില്ലതനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(സനി) നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കേഭാരുണവ പദതനി

12 (1549) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാരുണവ പദതനി പകേഭാരലാം ചേനികേനിതഭാ സഹഭായത്തനിനഭായനി അകപക്ഷനിചവര്ക്കട്ട്
ആശുപത്രനിയനില് നനിനലാം ഡനിസ്ചേഭാര്ജ്ജട്ട് ലചേയട്ട്  മഭാസങ്ങള കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുലാം ഒടുക്കനിയ
തുകേ തനിരനിലകേ ലഭനിക്കഭാത്തലതന്തുലകേഭാലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുത്തുനവര്ലക്കതനിലര  വകുപ്പുതലത്തനില്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനലാം,  എത്രകകേഭാടനി  രൂപ ഇനനിയലാം വനിതരണലാം ലചേയഭാനുലണനലാം
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) റതീ-ഇലാംകബഴട്ട്ലമന്റെട്ട് അകപക്ഷകേകളഭാലടഭാപലാം കഡഭാക്ടര് സഭാക്ഷവലപടുത്തനിയ
ഒറനിജനിനല് ബനില്ലുകേള,  ഡനിസ്ചേഭാര്ജ്ജട്ട് സമ്മേറനി,  കരഭാഗനിയലട ബഭാങട്ട്  പഭാസട്ട്  ബുക്കട്ട്
കകേഭാപനി, മരണലപട കകേസഭാലണങനില് ലഡത്തട്ട് സര്ടനിഫൈനിക്കറട്ട്, ലതീഗല് ലഹയര്ഷനിപട്ട്
സര്ടനിഫൈനിക്കറട്ട് എനതീ കരഖകേള ഹഭാജരഭാകക്കണതുണട്ട്.  റതീ-ഇലാംകബഴട്ട്ലമന്റെനിനഭായള്ള
അകപക്ഷകേള  അപൂര്ണമഭായനി  സമര്പനിക്കുനതനിനഭാലഭാണട്ട്  ചേനികേനിതഭാസഹഭായലാം
ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനതട്ട്.

(ബനി)  റതീ-ഇലാംകബഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള അകപക്ഷകേളനികന്മേല് കേഭാലതഭാമസലാം
വരുത്തഭാതനിരനിക്കഭാന വകുപ്പുപതലത്തനില് വവക്തമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനി യനിട്ടുണട്ട്.  റതീ-
ഇലാംകബഴട്ട്ലമന്റെനിനുള്ള പൂര്ണമഭായ അകപക്ഷകേള പരനികശഭാധനിചട്ട് അര്ഹത വനിലയനിരുത്തനിയഭാല്
മഭാത്രകമ  എത്രകകേഭാടനി  രൂപ ഇനനിയലാം  വനിതരണലാം ലചേയഭാനുലണനട്ട്  കേണക്കഭാക്കഭാന
കേഴനിയകേയള.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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സലാംസഭാന സലാംരലാംഭകേ വനികേസന മനിഷന

13 (1550) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫൈട്ട്   :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് പനി  .   കുനപനിള്ളനില് :
ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാര്  സലാംസഭാന  സലാംരലാംഭകേ  വനികേസന  മനിഷനട്ട്  രൂപലാം
നല്കേനിയനിരുകനഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര സലാംരലാംഭകേലരയഭാണട്ട് ഈ പദതനിയനുസരനിചട്ട്  ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ളലതനലാം
അവര്ക്കട്ട് എലന്തല്ലഭാലാം സഹഭായമഭാണട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളലതനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  യവതതീയവഭാക്കളക്കനിടയനില്  സലാംരലാംഭകേതസ  സസഭഭാവലാം
വളര്ത്തനിലയടുക്കുനതനിനഭായനി  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  രൂപലാം  നല്കേനിയ  പദതനിയഭാണട്ട്
കകേരള സലാംസഭാന സലാംരലാംഭകേ വനികേസന മനിഷന. ആത്മഭാര്ത്ഥതയലാം ആശയങ്ങളുമുള്ള
ലതഭാഴനില് രഹനിതരഭായ വനിദവഭാസമ്പനലര കേലണത്തുകേയലാം അവര്ക്കട്ട്  ആവശവമഭായ
പരനിശതീലനലാം നല്കേനി ലളനിതമഭായ ജഭാമവ വവവസകേളനിലൂലട സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം
നല്കുകേയമഭാണട്ട് ഈ മനിഷനനിലൂലട ലക്ഷവമനിടുനതട്ട്. 50000 യവജനങ്ങളക്കട്ട് വനിദഗ
ലതഭാഴനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി,  10000  ലചേറുകേനിട  ലതഭാഴനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള
സഭാപനിചട്ട്, 1  ലക്ഷലാം കപര്ക്കട്ട് പതവക്ഷമഭായലാം  5   ലക്ഷലാം കപര്ക്കട്ട് പകരഭാക്ഷമഭായലാം
ലതഭാഴനില് ഉറപ്പുവരുത്തഭാനഭാണട്ട് ഈ പദതനിവഴനി ലക്ഷവമനിടനിരുനതട്ട്.

(ബനി)  31-5-2016-ലല  കേണക്കുകേള  പകേഭാരലാം  11033  പകമഭാടര്മഭാലര
തനിരലഞ്ഞടുക്കുകേയലാം  7966  കപര്ക്കട്ട്  ലതഭാഴനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുകേയലാം  ലചേയ.
അതനില്  3836  കപര്  1757  സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങുകേയലാം അവര്ക്കട്ട്  15179.14  ലക്ഷലാം
രൂപ വഭായ്പയഭായനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുകേയമുണഭായനി.

ധനകേഭാരവ അസനിരത

14(1551) ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പകസനന :
ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തുണഭായ ധനകേഭാരവ അസനിരതയലട വവഭാപ്തനി
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പസ്തുത  ധനകേഭാരവ  അസനിരത  സലാംസഭാന  സമ്പദ്ഘടനയനില്
ഉളവഭാക്കഭാനനിടയള്ള  പതവഭാഘഭാതങ്ങള  വനിശകേലനലാം  ലചേയനിട്ടുലണങനില്  അതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതു  തരണലാം  ലചേയഭാനുള്ള  ഹ്രസസകേഭാല,  ദതീര്ഘകേഭാല  പരനിപഭാടനികേള
എലന്തല്ലഭാമഭാലണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സലാംസഭാനലാം  അതതീവ  ഗൂരുതരമഭായ  ധന  പതനിസന്ധനിലയ
കനരനിടുകേയഭാണട്ട്. മുന സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരലാം ഒഴനിയകമ്പഭാള 24-5-2016-ല് 1009.30
കകേഭാടനി രൂപ മഭാത്രമഭാണട്ട് ട്രെഷറനി ബനില് കഹഭാളഡനിലാംഗ്സട്ട് ഉണഭായനിരുനതട്ട്. എനഭാല്
2016 ലമയട്ട് അവസഭാനലത്ത വകുപ്പുതല കേണക്കുകേള പകേഭാരലാം ലപനഷന കുടനിശ്ശേനികേ
(1074  കകേഭാടനി  രൂപ),  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളക്കുലാം മറലാം  ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാനുള്ള ബനിലട്ട് ല്ല്
(1431  കകേഭാടനി),  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കുലാം  ബനില്  റതീ-ഡനിസക്കൗണനിലാംഗട്ട്  ഇനത്തനില്  ബഭാങനിനുലാം
നല്കകേണതട്ട്  (1632  കകേഭാടനി),  ലവയ്സട്ട്  &  മതീനസട്ട്,  ട്രെഷറനി  -  കേപ്യൂ  (800  കകേഭാടനി)
എനനിവയളലപലട  4937  കകേഭാടനിയനില്പരലാം  രൂപ  അടനിയന്തരമഭായനി  ലകേഭാടുത്തു
തതീര്ക്കഭാനുള്ള ബഭാദവതയഭായണട്ട്.  മഭാത്രമല്ല വനിവനിധ ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള/
കക്ഷമനനിധനികേള/കബഭാര്ഡകേള തുടങ്ങനിയവയനില്നനിനലാം  1365  കകേഭാടനി  രൂപ സനിര
നനികക്ഷപമഭായനി  സമഭാഹരനിചനിട്ടുമുണട്ട്.   അതുകൂടനി  കചേര്ത്തഭാല്  ബഭാദവത  6302
കകേഭാടനിയനില്പരലാം  രൂപ  വരുലാം.  2010-11-ല്  മൂലധന  ലചേലവട്ട്  ആലകേ  സര്ക്കഭാര്
ലചേലവനിലന്റെ  10.64  ശതമഭാനമഭായനിരുനതട്ട്  2014-15-ല്  6.51  ശതമഭാനമഭായനി തഭാഴ.
വഭായ്പലയടുക്കുന  പണത്തനിലന്റെ  60-70  ശതമഭാനലാം  ലദനലാംദനിന  ലചേലവനിനട്ട്
വനിനനികയഭാഗനികക്കണ  അവസയണഭായനി.  പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട്  പകേഭാരലാം  2016-17-ലല
റവനപ്യൂ  കേമ്മേനി  13,066.25  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.  2016-17-ല്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  വഭായ്പലയടുക്കഭാന  അനുവഭാദലാം  നല്കേനിയനിരുനതട്ട്  18,524  കകേഭാടനി
രൂപ  മഭാത്രമഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള  അനുവദനിചനിരനിക്കുന  വഭായ്പയലട  സനിലാംഹഭഭാഗവലാം
നനിതവനനിദഭാന ലചേലവകേളക്കഭായനി ഉപകയഭാഗനികക്കണനിവരുലാം.  മൂലധനലചലവകേളക്കട്ട്
പണലാം  ബഭാക്കനിയണഭാവനില്ല  എന  സനിതനിവനികശഷമഭാണട്ട്  നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.   വരുലാം
വര്ഷങ്ങളനില് ശമ്പളപരനിഷ്കരണ കുടനിശ്ശേനികേ ലകേഭാടുത്തുതതീര്കക്കണനിവരുകമ്പഭാള റവനപ്യൂ
കേമ്മേനി 20,000 കകേഭാടനി രൂപയനില് അധനികേമഭായനി ഉയരുലാം.

(സനി)  റവനപ്യൂ  വര്ദനിപനിക്കഭാനുള്ള  ആത്മഭാര്ത്ഥവലാം  ഊര്ജ്ജനിതവമഭായ

ശമങ്ങളവഴനി  നനിലവനിലല  സഭാമ്പത്തനികേ  പതനിസന്ധനി  മറനികേടക്കഭാനഭാവലാം.

ഇകതഭാലടഭാപലാംതലന  അനഭാവശവ  ലചേലവകേള  ഒഴനിവഭാകക്കണതുണട്ട്.   മൂലധന

ലചേലവനിനഭായനി  വനിപണനിയനില്നനിനലാം  ഫൈണട്ട്  സസരൂപനിക്കുനതനിനട്ട്  ബഡ്ജറനില്
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വവവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനിലല സഭാമ്പത്തനികേമഭാനവലാം അതനിജതീവനിക്കുനതനിനഭായനി

12,000  കകേഭാടനി രൂപയലട മഭാനവവനിരുദ പഭാകക്കജട്ട് രൂപതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

1999-ലല  കേനിഫ്ബനി  ആക്ടട്ട്  പരനിഷ്കരനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ലസബനിയലാം  ആര്.ബനി.ഐ.-യലാം

അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നൂതന ധനസമഭാഹരണ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന

കകേരളഭാ  ഇനഫഭാസക്ചേര്  ഇനലവസട്ട്ലമന്റെട്ട്  ഫൈണട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന  സജ്ജമഭാക്കുലാം.

ഇതുവഴനി  വനകേനിട  പദതനികേളനിലുള്ള  ലപഭാതുനനികക്ഷപങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുനതുവഴനി

വളര്ച തസരനിതലപടുത്തുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന. ലപഭാതുകമഖലയനിലുലാം സസകേഭാരവ കമഖലയനിലുമുള്ള

അടനിസഭാനസക്കൗകേരവ വനികേസനത്തനിനുകവണനി 50,000-1,00,000 കകേഭാടനി രൂപയലട

നനിധനി സമഭാഹരനികക്കണനിയനിരനിക്കുന.  അക്കക്കൗണന്റെട്ട് ജനറല് ഓഫൈതീസട്ട്,  ധനകേഭാരവ

വകുപട്ട്, ട്രെഷറനികേള എനനിവനിടങ്ങളനില് സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുന വനിവനിധ ഡഭാറഭാ കബസുകേലള

സലാംകയഭാജനിപ്പുനിച്ചുലകേഭാണട്ട് ഒരു പുതനിയ ഫൈനിനഭാനഷവല് മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട് സനിസലാം,  ട്രെഷറനി

ശലാംഖലയട്ട് കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗട്ട് സനിസലാം, ഇന്റെലനിജന്റെട്ട് കഫൈഭാര്കേഭാസനിലാംഗട്ട് ഉപഭാധനികേളുളലപടുന

ലനികേസനിഡനിറനി  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  സനിസലാം  എനനിവ  തയഭാറഭാക്കുലാം.  ഈ  ഉപഭാധനികേള

ഇകപഭാഴള്ള  ഗുരുതരമഭായ  സമ്പത്തനികേ  പതനിസന്ധനിയനില്നനിനലാം  കേരകേയറഭാന

സഹഭായനിക്കുലാം എനട്ട് കേരുതുന. 

സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ബഭാങട്ട് 

15(1552) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസന്തമഭായനി  ബഭാങട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന  കേഭാരവലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  സലാംരലാംഭത്തനിനട്ട്  ഏലതല്ലഭാലാം  ധനകേഭാരവ  സഭാപനങ്ങളുലട

സഹകേരണലാം ലഭനിക്കുലമനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് പതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  ഇത്തരലാം  ഒരു  സലാംരലാംഭലാം  സലാംസഭാനലത്ത  സഹകേരണ  ബഭാങനിലാംഗട്ട്

കമഖലയനില് ഉണഭാക്കഭാനനിടയള്ള മഭാറങ്ങലളക്കുറനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് കവണത്ര പഠനങ്ങള

നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഇക്കൗ കമഖലലയ ഇതട്ട് ഏതട്ട് രതീതനിയനില് ബഭാധനിക്കുലമനഭാണട്ട്

സര്ക്കഭാര് കേരുതുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പസ്തുത ബഭാങനിലന്റെ പവര്ത്തനത്തനില് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പൂർണ

നനിയനണമഭാകണഭാ ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലള  നനിലവനിലുള്ള  ത്രനിതല
ഘടനയനില്നനിനട്ട് ദസനിതല ഘടനയനികലക്കട്ട് പരനിവര്ത്തനലപടുത്തനിലക്കഭാണട്ട് ജനില്ലഭാ  -
സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട് ഒറ ബഭാങഭാക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
കകേരളത്തനിലല ഏറവലാം കൂടുതല് ബഭാഞ്ചുകേളുള്ള ഈ ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനിനട്ട്
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനികേസനത്തനില്  നനിര്ണഭായകേ  പങട്ട്  വഹനിക്കഭാനഭാകുലാം.   ഇതു
സലാംബന്ധനിചട്ട്  വനിശദമഭായ  പഠനലാം  നടത്തുനതനിനുലാം  മൂര്ത്തമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കുനതനിനുലാം ഒരു കേമ്മേനിറനിലയ നനികയഭാഗനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കേഭാരുണവ ബനവലന്റെട്ട് ഫൈണട്ട്

16 (1553) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാരുണവ ലബനവലന്റെട്ട് ഫൈണട്ട് ആരലാംഭനിചതട്ട് എനഭാലണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2016  കമയട്ട്  അവസഭാനലാം  വലര ഈ ഫൈണനികലക്കട്ട്  സമഭാഹരനിച  തുകേ
എത്രയഭാലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത പദതനി ആരലാംഭനിചതു മുതല് നഭാളനിതുവലര എത്ര കപര്ക്കട്ട് എത്ര
തുകേ  ചേനികേനിതഭാസഹഭായമഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുലണനട്ട്  ജനില്ല  തനിരനിചള്ള  പടനികേ
നല്കേഭാകമഭാ;

(ഡനി) കേഭാരുണവ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള സസകേഭാരവ ആശുപത്രനികേള
പസ്തപത  പദതനിയനില്  നനിനലാം  പനിനമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഏലതഭാലക്ക
ആശുപത്രനികേളഭാണട്ട്  പനിനമഭാറനിയലതനലാം ഇതനിനുള്ള കേഭാരണങ്ങള എലന്തല്ലഭാമഭാലണനലാം
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഇ)  കേഭാരുണവ പദതനിയനില് നനിനലാം പനിനമഭാറുന ആശുപത്രനികേളലക്കതനിലര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന വവവസയകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2012  ലഫൈബ്രുവരനി  26-നഭാണട്ട്  കേഭാരുണവ  ബനവലന്റെട്ട്  ഫൈണട്ട്  പദതനി
ആരലാംഭനിചതട്ട്.

(ബനി)  കേഭാരുണവ,  കേഭാരുണവ പസട്ട്  എനതീ ഭഭാഗവക്കുറനികേള ആരലാംഭനിചതുമുതല്
2016  കമയട്ട്  വലര  ഈ  ഭഭാഗവക്കുറനികേളുലട  വനില്പനയനിലൂലട  സമഭാഹരനിച  തുകേ
4554.22  കകേഭാടനി  രൂപയലാം ഈ ഭഭാഗവക്കുറനികേളനില്നനിനലാം ലഭനിച അറഭാദഭായലാം/ലഭാഭലാം
915.42 കകേഭാടനി രൂപയമഭാണട്ട്.



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 81

(സനി) ജനില്ല തനിരനിച്ചുള്ള പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(ഡനി)  നഭാളനിതുവലര  കേഭാരുണവ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  സസകേഭാരവ
ആശുപത്രനികേള ഒനലാംതലന പദതനിയനില്നനിനലാം പനിന്മേഭാറനിയനിടനില്ല.

(ഇ)  കേഭാരുണവ  പദതനിയനില്നനിനലാം  പനിന്മേഭാറുന  ആശുപത്രനികേളലക്കതനിലര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന പകതവകേമഭായനി വവവസലചേയനിടനില്ല.

കേഭാരുണവ ബനവലന്റെട്ട് ഫൈണട്ട് സഹഭായലാം

17(1554) ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാരുണവ ബനവലന്റെട്ട് പദതനിയനില് അടനിയന്തര ശസ്ത്രക്രനിയയട്ട് വനികധയരഭാകുന
കരഭാഗനികേലളക്കൂടനി ഉളലപടുത്തഭാന ആവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനി  സലാംസഭാനലത്ത  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിതയള്ള  മുഴവന
ആശുപത്രനികേളനികലക്കുലാം  വവഭാപനിപനിക്കഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാരുണവ  ബനവലന്റെട്ട്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള കരഭാഗങ്ങളുമഭായനി
ബന്ധലപടട്ട് സര്ക്കഭാര് ആശൂപത്രനികേളനില് അയനിടന്തര ശസ്ത്രക്രനിയയട്ട് വനികധയരഭാകുന
കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  കേഭാരുണവ  ബനവലന്റെട്ട്  ഫൈണനില്നനിനട്ട്  ചേനികേനിതഭാസഹഭായലാം
നല്കുനണട്ട്.

(ബനി)  കേഭാരുണവ ബനവലന്റെട്ട്  ഫൈണട്ട് പദതനിപകേഭാരലാം നനിലവനില് അടനിസഭാന
ചേനികേനിതഭാ  സക്കൗകേരവമുള്ള  എല്ലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  ശതീചേനിത്തനിര
തനിരുനഭാള ഇനസനിറപ്യൂടട്ട്  ഓഫൈട്ട്  ലമഡനിക്കല് സയനസസട്ട്,  റതീജനിയണല് കേവഭാനസര്
ലസന്റെര്,  മലബഭാര്  കേവഭാനസര്  ലസന്റെര്  എനതീ  ലടര്ഷവറനി  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
ചേനികേനിതഭാസഹഭായലാം നല്കുനണട്ട്. വനിദഗ ചേനികേനിതഭാ സക്കൗകേരവങ്ങളുള്ളതുലാം നനിശനിത
ചേനികേനിതഭാ  പഭാകക്കജുലാം  നനിരക്കുകേളുലാം  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  പദതനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
കേവഭാഷട്ട് ലസട്ട്  ചേനികേനിത  നല്കുനതനിനട്ട്  തയഭാറഭായനി  വനനിട്ടുള്ള  75  സര്ക്കഭാരനിതര
ആശുപത്രനി കേലളയലാം പദതനിയനില് അലക്രഡനിറട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത അശുപത്രനികേളനിലുലാം
പദതനിയനിനകേതീഴനില് ചേനികേനിത നടനവരുനണട്ട്.

കേഭാരുണവ ബനവലന്റെട്ട് ഫൈണനില്നനിനലാം അനുവദനിച തുകേ 

18 (1555) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.

958/2017
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(എ)  ശതീ.  ലകേ.  ലജ.  കജഭാസട്ട്,  ലകേഭാച്ചുകുടനിയഭാത്തട്ട്,  പഭാകപഭായനില്,  കേണ്ണൂര്
(റഫൈ.  നമ്പര്-137297)-നട്ട്  കേഭാരുണവ  ബനവലന്റെട്ട്  ഫൈണനില്  നനിനലാം  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്
അനുവദനിചതട്ട്  എനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഗുരുതര കരഭാഗലാം ബഭാധനിച ടനിയഭാനട്ട് പസ്തുത തുകേ
നഭാളനിതുവലരയഭായനി  ലഭവമഭായനിടനില്ല  എന  വനിവരലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  വനിഷയത്തനില്  KBS/Kannur/F4/14289/16-നമ്പര്  ഫൈയലനിലന്റെ
ഇകപഭാഴലത്ത അവസ എന്തഭാലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പരനിയഭാരലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  ഹ  ഹൃദയസലാംബന്ധമഭായള്ള  ചേനികേനിത
കതടനിയനിരുന,  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  വളലര  പനികനഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന  ശതീ.  ലകേ.  ലജ.
കജഭാസനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിച  തുകേ  ലകേപറനതനികലക്കഭായനി  എന്തട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്
സസതീകേരനികക്കണലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ശതീ. ലകേ. ലജ. കജഭാസട്ട്, ലകേഭാച്ചുകുടനിയഭാത്തട്ട്, പഭാകപഭായനില്, കേണ്ണൂര് (റഫൈ.
നമ്പര്  -  137297)-നട്ട്  കേഭാരുണവ  ബനവലന്റെട്ട്  ഫൈണനില്നനിനലാം  37,500  രൂപ
അനുവദനിക്കുകേയലാം  ഫൈഭാസട്ട്  ട്രെഭാക്കട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനില്  ഉളലപടുത്തനി  മുനകൂര്
ചേനികേനിതഭാനുമതനി  നല്കുകേയലാം  ചേനികേനിത  യഥഭാസമയലാം  ലഭവമഭാക്കുകേയലാം  ലചേയനിരുന.
കേഭാരുണവ  ബനവലന്റെട്ട്  പദതനിപകേഭാരലാം  വവക്തനികേളക്കട്ട്  കനരനിടല്ല  ബന്ധലപട
ആശുപത്രനികേളനികലക്കഭാണട്ട്  തുകേ  നല്കുനതട്ട്.  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  നടപടനി
പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.   അടനിയന്തര  ചേനികേനിതയഭായനി  ആശുപത്രനിയനില്  കരഭാഗനി  സസന്തലാം
കേയനില്നനിനലാം  തുകേ  ലചേലവഭാക്കനിയനിട്ടുലണങനില്  ആ  തുകേ  റതീ-ഇലാംകബഴട്ട്ലമന്റെഭായനി
നല്കേഭാനുലാം  വവവസയണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  കരഭാഗനി  റതീ-ഇലാംകബഴട്ട്ലമന്റെനിനഭായള്ള  പകതവകേ
അകപക്ഷഭാകഫൈഭാറകത്തഭാലടഭാപലാം  കഡഭാക്ടര്  സഭാക്ഷവലപടുത്തനിയ  ഒറനിജനിനല്  ബനില്ലുകേള,
ഡനിസ്ചേഭാര്ജ്ജട്ട്  സമ്മേറനി,  ബഭാങട്ട്  പഭാസട്ട്  ബുക്കനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്  എനനിവയലാം
ഹഭാജരഭാകക്കണതുണട്ട്.

ധനകേഭാരവ വകുപനില് ഇ-ഫൈയല് സലാംവനിധഭാനലാം

19 (1556) ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് പനി  .   കുനപനിള്ളനില് :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ധനകേഭാരവ  വകുപനില്  ഇ-ഫൈയല്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) എലന്തല്ലഭാലാം ലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴനി ലകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചതട്ട്;

(സനി)  ഈ  സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  നനിര്വ്വഹണത്തനില്  എലന്തല്ലഭാലാം  കനടങ്ങള
ലകേവരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   22-4-2014-ലല  സ.ഉ.(ലകേ)നലാം.  146/2014/
ധന. പകേഭാരലാം 2014 കമയട്ട് 1-ഓടുകൂടനി ധനകേഭാരവ വകുപനിലല എല്ലഭാ ലസക്ഷനുകേളനിലുലാം
ഇ-ഫൈയല് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഫൈയല് പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള സമയലദര്ഘവലാം
കുറയകേ,  അതുവഴനി  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  പരമഭാവധനി  കവഗത്തനില്  സുതഭാരവമഭായനി
സര്ക്കഭാര്  കസവനങ്ങള  ലഭവമഭാക്കുകേ  എനതീ  ലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴനി
ലകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചതട്ട്.

(സനി)  ഈ  സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  നനിര്വ്വഹണത്തനില്  ലകേവരനിച  കനടങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന.

(1) സുതഭാരവമഭായലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭായലാം  ഫൈയല് തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുവഭാന
ഉകദവഭാഗസലര പഭാപ്തരഭാക്കനി

(2) കമലുകദവഭാഗസരുലട  കമല്കനഭാട  ചുമതലഭാ  നനിര്വഹണലാം
എളുപമഭാക്കനി.

(3) ഫൈയല് തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുനതനിനുള്ള സമയലദര്ഘവലാം കുറയവഭാന
കേഴനിഞ്ഞു.

(4) ഒരു ഉകദവഭാഗസലന്റെ  അഭഭാവത്തനില്  കമലുകദവഭാഗസനട്ട്  ഫൈയല്
നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുന.

(5) ഫൈയലുകേള  ലകേമഭാറലാം  ലചേയ്യുനതനിനുള്ള  സമയലാം  പൂര്ണമഭായലാം
ഒഴനിവഭാക്കുവഭാന സഭാധനിച്ചു.

(6) റനികക്കഭാര്ഡകേള  സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  ആവശവഭാനുസരണലാം
പരനികശഭാധനിക്കുവഭാനുമുള്ള സക്കൗകേരവലാം  ആയഭാസരഹനിതമഭാക്കുവഭാന
കേഴനിഞ്ഞു. 

(7) ഇ-ഓഫൈതീസട്ട്  പൂര്ണമഭായലാം  നനിലവനില്  വനകതഭാലട  കസഷനറനി,
പനിന്റെര് തുടങ്ങനിയ ഇനത്തനില് ലചേലവ കുറയവഭാന സഭാധനിച്ചു.

(8) ഉകദവഭാഗസര്ക്കട്ട് ഏതട്ട് സമയത്തുലാം ഫൈയല് പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുനതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുവഭാന കേഴനിഞ്ഞു.
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വഭാര്ഷനികേ പദതനി നടത്തനിപട്ട് അവകലഭാകേനലാം

20 (1557) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫൈട്ട് :
ശതീ  .   ബനി  .   സതവന :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .    എലാം  .    നക്കൗഷഭാദട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലലത്ത  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  നടത്തനിപട്ട്
അവകലഭാകേനലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  ഏലതഭാലക്ക വര്ഷങ്ങളനില് പദതനി ലക്ഷവലാം  കനടനി;
വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനി  ആസൂത്രണവലാം  നനിര്വ്വഹണവലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടത്തനിയനിരുകനഭാ;  നനിലവനിലല  രതീതനിയനില്  ഏലതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള  മഭാറങ്ങള
വരുത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  പദതനി നനിര്വ്വഹണലാം തല്സമയലാം നനിരതീക്ഷനിക്കഭാനുള്ള നടപടനിലയടുക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകമഭാ എനറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലലത്ത  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  നടത്തനിപട്ട്
അവകലഭാകേനലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   അക്കക്കൗണന്റെട്ട്  ജനറലനിലന്റെ കേണക്കുകേള പകേഭാരമുള്ള
പദതനി ലചേലവനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

(തുകേ കകേഭാടനിയനില്)
വര്ഷലാം പദതനി

അടങല്
ബജറട്ട്

എസനികമറട്ട്*
ലചേലവഴനിചതട്ട്** ലചേലവഴനിച തുകേ

ബഡ്ജറട്ട്
എസനികമറനിലന്റെ

അനുപഭാതത്തനില് (%)

2011-12 12010 11141.53 9141.99 82.05%

2012-13 14010 12627.37 10848.05 85.91%

2013-14 17000 16187.59 11108.81 68.63%

2014-15 20000 23342.69 14406.71 61.72%

2015-16 20000 21570.32 18059.05 83.72%

*LSGD ഒഴനിലകേയലാം CSS ഉളലപലടയലാം

**തഭാല്ക്കഭാലനികേ കേണക്കുപകേഭാരലാം
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(ബനി)  ഓകരഭാ വര്ഷവലാം പദതനി ആസൂത്രണലാം നടത്തുകേയലാം അതനിനപകേഭാരലാം
വനിവനിധ  വകുപട്ട്  ലസക്രടറനിമഭാര്,  വകുപദവക്ഷനമഭാര്  എനനിവരുമഭായനി  പദതനി
വനിഹനിതലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ചേര്ച  നടത്തുകേയലാം  കമഖല,  ഉപകമഖല,  സതീലാം  എനനിവ
തനിരനിചട്ട് അടങല്തുകേ വകേയനിരുത്തുകേയലാം ലചേയ്യുന.  നനിലവനിലല രതീതനിയനില് ഏലതങനിലുലാം
തരത്തനിലുള്ള മഭാറങ്ങള വരുകത്തണതനിലന്റെ ആവശവകേത ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(സനി)  പദതനി നനിര്വ്വഹണലാം തല്സമയലാം നനിരതീക്ഷനിക്കഭാനുള്ള നടപടനിലയടുക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലാം.  പദതനി  നനിര്വ്വഹണലാം  സമയബന്ധനിതവലാം  കേഭാരവക്ഷമവമഭാക്കുനതനിനു
കവണനി  ഓകരഭാ  മഭാസവലാം  ചേതീഫൈട്ട്  ലസക്രടറനി  അദവക്ഷനഭായനി  അതഭാതട്ട്  വകുപട്ട്
ലസക്രടറനിമഭാരുലട പദതനി അവകലഭാകേന കയഭാഗലാം കചേരഭാറുണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാലത ഓകരഭാ
പദതനികേളക്കുലാം വകേയനിരുത്തനിയ പദതനിവനിഹനിതവലാം അതനിനട്ട്  ലചേലവഭായ തുകേയലാം
നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  "പഭാനസട്ട് കപസട്ട്”എന  നനിരതീക്ഷണ  സലാംവനിധഭാനവലാം  ആസൂത്രണ
കബഭാര്ഡനില് ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട് തുടര്നലാം കൂടുതല് ശക്തനിലപടുത്തുനതഭാണട്ട്.

വനികേസന പവൃത്തനികേള

21 (1558) ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് കേഴനിഞ്ഞ 5 വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് ആസ്തനി
വനികേസന ഫൈണട്ട്  സതീമനില് ഉളലപടുത്തനി ഏലതഭാലക്ക പവ ഹൃത്തനികേളക്കഭാണട്ട്  ധനകേഭാരവ
വകുപട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പവൃത്തനികേളനില്  എത്രലയണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുലണനലാം
ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പസ്തപത പവൃത്തനികേളനില് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുലാം ആരലാംഭനിക്കഭാത്തവലയ
സലാംബന്ധനിചട്ട് എലന്തങനിലുലാം തതീരുമഭാനലാം ലകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലലാം  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനിയനിനകേതീഴനില്
പദതനി  ആരലാംഭനിച  2012-13  മുതല്  നഭാളനിതുവലര  ധനഭാനുമതനി  ലഭവമഭാക്കനിയ
പവൃത്തനികേളുലട ലനിസട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(ബനി)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലലാം  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനിയനിനകേതീഴനില്
ഇതുവലര പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ പവൃത്തനികേളുലട ലനിസട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുലാം ആരലാംഭനിക്കഭാത്ത പവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
യഭാലതഭാരു തടസവമനില്ല.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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പുതനിയ തസ്തനികേകേള സൃഷനിക്കഭാന നടപടനി

22 (1559) ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  പബനികേട്ട്  ലഹല്ത്തട്ട്  ലഭാബനില്  പുതനിയ  20  തസ്തനികേകേള
സൃഷനിക്കുന കേഭാരവലാം ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നപ്യൂ  സര്വ്വതീസട്ട്  ലപഭാസതീജനിയറനില്  ഉളലപടുത്തനി  ധനകേഭാരവവകുപനിലന്റെ
പരനിഗണനയട്ട് വനിട ഫൈയലനില് നഭാളനിതുവലര സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തല്ലഭാമഭാലണനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇതുസലാംബന്ധനിച്ചുള്ള ഫൈയല് ധനകേഭാരവ വകുപനില് നനിലവനിലനില്ല.  ഭരണ
വകുപനില്നനിനലാം ലപഭാകപഭാസല് ലഭവമഭാക്കുന മുറയട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  മലപ്പുറലാം  ലഹല്ത്തട്ട്  ലഭാബനില്  പുതനിയ തസ്തനികേകേള സൃഷനിക്കുനതനിനട്ട്
2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ഫൈണട്ട്  അനുവദനിചനിടനില്ലഭാത്തതനിനഭാല്  നപ്യൂ
സര്വ്വതീസട്ട് ലപഭാസതീഡബവര് പഭാലനികക്കണതുലണനലാം ആകേയഭാല് ഈ സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  ഈ  ലപഭാകപഭാസല്  പരനിഗണനിക്കഭാനഭാവനിലല്ലനലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനിലന്റെ ആദവഘടത്തനില് പസ്തപത ലപഭാകപഭാസല് പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാലണനലാം
അറനിയനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  6-1-2016-ല്  ഫൈയല്  ആകരഭാഗവ  കുടുലാംബകക്ഷമ  വകുപനിനട്ട്
തനിരനിലകേ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. എനഭാല് നഭാളനിതുവലര ഭരണ വകുപനില്നനിനലാം ലപഭാകപഭാസല്
ലഭവമഭാക്കനിയനിടനില്ല.

കേഭാരുണവ ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായ പദതനി

23 (1560) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണവ  കലഭാടറനി  ഫൈണനില്  നനിനലാം  പഭാവലപടവരുലാം  ഗുരുതരമഭായ
കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട് ചേനികേനിത കതടുനവരുമഭായ കരഭാഗനികേളക്കുള്ള ചേനികേനിതഭാധന സഹഭായ
പദതനി  പകേഭാരലാം  അകപക്ഷ  നല്കേനിയവര്ക്കട്ട്  ഇനനിയലാം  തുകേ  അനുവദനിക്കഭാത്തതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ശതീ.  പനി.  യ.  ഷഭാജു,  പുറക്കുളലാം  ഹക്കൗസട്ട്
കപഭാട,  (15- ാം  നമ്പര്  കേമ്മേറനി,  22- ാം  നമ്പര്  അജണ)  എന  കരഭാഗനിയലട
അകപക്ഷയനില്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലല്ലങനില്  പസ്തുത  ധനസഹഭായലാം
അടനിയന്തരമഭായനി അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാരുണവ  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായപദതനി  പകേഭാരലാം  എലതല്ലഭാലാം
ആശുപത്രനികേളനില് എലന്തല്ലഭാലാം ചേനികേനിതകേള ലഭവമഭാണട്ട് എനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  കേഭാരുണവ  ബനവലന്റെട്ട്  ഫൈണട്ട്  പദതനി
പകേഭാരലാം  ചേനികേനിത  കതടുനവര്ക്കട്ട്  അകപക്ഷ  നല്കേനിയഭാലുടനതലന  അവ
പരനികശഭാധനിചട്ട് ജനില്ലഭാ തലത്തനിലുലാം കേഭാരുണവ ലഹഡട്ട് ഓഫൈതീസട്ട് തലത്തനിലുലാം മുനകൂര്
ചേനികേനിതഭാനുമതനി  നല്കേനിവരുനണട്ട്.  പദതനി  പകേഭാരലാം  അക്രഡനിറട്ട്  ലചേയനിട്ടുള്ള
സസകേഭാരവ ആശുപത്രനികേളനില് ചേനികേനിത കതടുനവര്ക്കട്ട് ചേനികേനിത നടത്തുനതനിനഭായനി
ജനില്ലഭാ  തലത്തനില്  ആതലറകസഷനുലാം  നല്കേനി  വരുനണട്ട്.  റതീ-ഇലാംകബഴട്ട്ലമന്റെട്ട്
നല്കുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  പുറലപടുവനിച  വവവസകേളനില്  ചേനില
അവവക്തതകേളുള്ളതട്ട്  സഹഭായധനലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  തടസമഭാകുനതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.   ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള  അടനിയന്തര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കേഭാരുണവ ബനവലന്റെട്ട് ഫൈണട്ട് പദതനി പകേഭാരലാം നനിലവനില് അടനിസഭാന
ചേനികേനിതഭാ  സക്കൗകേരവമുള്ള  എല്ലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  ശതീചേനിത്തനിര
തനിരുനഭാള ഇനസനിറപ്യൂടട്ട്  ഓഫൈട്ട്  ലമഡനിക്കല് സയനസസട്ട്,  റതീജനിയണല് കേവഭാനസര്
ലസന്റെര്,  മലബഭാര്  കേവഭാനസര്  ലസന്റെര്  എനതീ  ലടര്ഷവറനി  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
ചേനികേനിതഭാ സഹഭായലാം ലഭനിക്കുനണട്ട്.  വനിദഗ ചേനികേനിതഭാ സക്കൗകേരവങ്ങളുള്ളതുലാം നനിശനിത
ചേനികേനിതഭാപഭാകക്കജുലാം  നനിരക്കുകേളുലാം  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  പദതനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
കേവഭാഷട്ട് ലസട്ട് ചേനികേനിത നല്കുനതനിനട്ട്  തയഭാറഭായനി വനനിട്ടുള്ളതുമഭായ  75  സര്ക്കഭാരനിതര
ആശുപത്രനികേകളയലാം  പദതനിയനില്  അക്രഡനിറട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   വനിശദവനിവരങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്*.

സഭാമ്പത്തനികേ പതനിസന്ധനി

24(1561) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   അച്ചുതഭാനനന :

ശതീ  .   ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതബ :

ലപഭാഫൈ  .   ലകേ  .   യ  .   അരുണന :

ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനലാം കനരനിടുന സഭാമ്പത്തനികേ പതനിസന്ധനിയലട വവഭാപ്തനി ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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സലാംസഭാനലാം അതതീവ ഗുരുതരമഭായ ധന പതനിസന്ധനിലയ കനരനിടുകേയഭാണട്ട്. മുന
സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരലാം  ഒഴനിയകമ്പഭാള  24-5-2016-ല്  1009.30  കകേഭാടനി  രൂപ
മഭാത്രമഭാണട്ട് ട്രെഷറനി ബനില് കഹഭാളഡനിലാംഗ്സട്ട് ഉണഭായനിരുനതട്ട്.  എനഭാല് 2016 ലമയട്ട്
അവസഭാനലത്ത  വകുപ്പുതല  കേണക്കുകേള  പകേഭാരലാം  ലപനഷന  കുടനിശ്ശേനികേ  (1074
കകേഭാടനി  രൂപ),  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളക്കുലാം മറലാം  ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാനുള്ള ബനിലട്ട് ല്ല്  (1431
കകേഭാടനി),  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കുലാം  ബനില്  റതീ-ഡനിസക്കൗണനിലാംഗട്ട്  ഇനത്തനില്  ബഭാങനിനുലാം
നല്കകേണതട്ട്  (1632  കകേഭാടനി),  ലവയ്സട്ട്  &  മതീനസട്ട്,  ട്രെഷറനി-കേപ്യൂ  (800  കകേഭാടനി)
എനനിവയളലപലട  4937  കകേഭാടനിയനില്പരലാം  രൂപ  അടനിയന്തരമഭായനി  ലകേഭാടുത്തു
തതീര്ക്കഭാനുള്ള ബഭാധവതയഭായണട്ട്.  മഭാത്രമല്ല വനിവനിധ ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള/
കക്ഷമനനിധനികേള/കബഭാര്ഡകേള  തുടങ്ങനിയവയനില്നനിനലാം  1365  കകേഭാടനി  രൂപ
സനിരനനികക്ഷപമഭായനി സമഭാഹരനിചനിട്ടുമുണട്ട്.  അതുകൂടനി കചേര്ത്തഭാല് ബഭാധവത  6302
കകേഭാടനിയനില്പരലാം രൂപ വരുലാം.  പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട് പകേഭാരലാം  2016-17-ലല റവനപ്യൂ
കേമ്മേനി  13,066.25  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.  2016-17-ല്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് വഭായ്പലയടുക്കഭാന അനുവഭാദലാം നല്കേനിയനിരനിക്കുനതട്ട് 18,524 കകേഭാടനി
രൂപ  മഭാത്രമഭാണട്ട്.   ഇകപഭാള  അനുവദനിചനിരനിക്കുന  വഭായ്പയലട  സനിലാംഹഭഭാഗവലാം
നനിതവനനിദഭാന ലചേലവകേളക്കഭായനി ഉപകയഭാഗനികക്കണനിവരുലാം.  മൂലധനലചലവകേളക്കട്ട്
പണലാം ബഭാക്കനിയണഭാവനില്ല എന സനിതനിവനികശഷമഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.

വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങള

25 (1562) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അമ്പലപ്പുഴ,  അരൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലങ്ങളനില്  2006-2011,  
2011-2016  കേഭാലയളവകേളനില്  സര്ക്കഭാര്  മുകഖന  നടത്തനിയ  വനികേസന
പവര്ത്തനങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് നനിനലാം ലചേലവഴനിചനിട്ടുള്ള തുകേയലട
വര്ഷലാം തനിരനിച്ചുലാം, വകുപ്പു തനിരനിച്ചുമുള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.

റവനപ്യൂ സമഭാഹരണലാം

26 (1563) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ) സലാംസഭാനലത്ത റവനപ്യൂ സമഭാഹരണലാം കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്
കവണ വനിധത്തനില് സഭാധനിചനിടനില്ല എനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  റവനപ്യൂ  സമഭാഹരണലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന  എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സലാംസഭാനലത്ത റവനപ്യൂ സമഭാഹരണലാം കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തട്ട്  കവണവനിധത്തനില്  സഭാധനിചനിടനില്ല  എനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ റവനപ്യൂ സമഭാഹരണലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കൂടുതല്
വവഭാപഭാരനികേലള  നനികുതനി  വലയത്തനില്  ലകേഭാണ്ടുവരനികേ,  റവനപ്യൂ  കുടനിശ്ശേനികേ
പനിരനിലചടുക്കുനതനിനട്ട്  ഊര്ജ്ജനിത  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്  യജലാം  നടത്തുകേ,  റവനപ്യൂ
റനിക്കവറനി  നടപടനികേളുലട  കവഗത  വര്ദനിപനിക്കുകേ,  അഴനിമതനി  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം
ലചേയ്യുകേ,  നനികുതനി വകുപനിലല ഇകന്റെണല് ഓഡനിറട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം ശക്തനിലപടുത്തുകേ,
നനികുതനി  വകുപ്പുകേളുലട  സഭാകങതനികേ  നവതീകേരണലാം  നടപനിലഭാക്കുകേ,  നനികുതനി
നനിയമങ്ങലളക്കുറനിച്ചുള്ള  ഉപകഭഭാക്തൃ  അവകബഭാധലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേ,  വവഭാപഭാരനി
സക്കൗഹൃദ സമതീപനലാം നടപനിലഭാക്കുകേ, നനികുതനി നനിരക്കുകേള യക്തനിസഹമഭാക്കുകേ എനതീ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

നതീന്തല്ക്കുളങ്ങള

27 (1564) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫൈട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനലത്ത  സസകേഭാരവ  വവക്തനികേളുലടയലാം  ട്രെസ്റ്റുകേളുലടയലാം  ലകേവശമനിരനിക്കുന
കുളങ്ങളനില്  നതീന്തല്  പഠനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  പസ്തുത  വവക്തനികേള  അനുവഭാദലാം
നല്കുകേയഭാലണങനില് വവവസകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി കുളങ്ങള പുനരുദരനിക്കുനതനിനുലാം,
നതീന്തല് കുളമഭാക്കനി മഭാറനതനിനുലാം കവണനി എലാം എല് എ ഫൈണ്ടുലാം ആസ്തനി വനികേസന
ഫൈണ്ടുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;  ഫൈണട്ട്
വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട് വവവസകേളനില് ഇളവട്ട് അനുവദനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ആസ്തനി  വനികേസന  ഫൈണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന  ആസ്തനികേളുലട
ഉടമസഭാവകേഭാശലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെകയഭാ ബന്ധലപട തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലട കേതീഴനികലഭാ ആയനിരനിക്കണലമനട്ട് വവവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  സസകേഭാരവ
വവക്തനികേളുലടയലാം  ട്രെസ്റ്റുകേളുലടയലാം  ഉടമസതയനിലുള്ള  നതീന്തല്ക്കുളങ്ങള
പുനരുദരനിക്കുനതനിനട്ട്  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫൈണട്ട്,  എലാം.എല്.എ.  ഫൈണട്ട്  എനനിവ
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട് വവവസകേളനില് ഇളവട്ട് വരുത്തുനതട്ട് പരനിഗണനയനിലനില്ല.
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അനുമതനി നല്കേനിയ പവൃത്തനികേള

28 (1565) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂവഭാറപുഴ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  2011  മുതല്  2016  വലര

എലാം.എല്.എ.-യലട  ആസ്തനിവനികേസന  ഫൈണനില്  നനിനലാം  അനുമതനി  നല്കേനിയ

പവൃത്തനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണനട്ട് അടങല് തുകേ,  അനുമതനി നല്കേനിയ തതീയതനി,

നനിലവനിലല സനിതനി എനനിവ സഹനിതലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആസ്തനിവനികേസന ഫൈണനില് നനിനലാം അനുമതനി നല്കേനിയതനില് ഇനനിയലാം

ആരലാംഭനിക്കഭാത്ത  പവര്ത്തനികേള  ഉലണങനില്  അവയലട  കപരുലാം  പവര്ത്തനി

ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതനിനുള്ള കേഭാരണവലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മൂവഭാറപുഴ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  പസ്തുത  കേഭാലഘടത്തനില്

എലാം.എല്.എ.-യലട  പഭാകദശനികേ  വനികേസന  ഫൈണനില്  നനിനലാം  അനുവദനിച

പവൃത്തനികേള,  തുകേ,  തതീയതനി,  നനിലവനിലല  സനിതനി  എനനിവ  സഹനിതലാം

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2012  മുതല്  2016  വലര  മൂവഭാറപുഴ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്

എലാം.എല്.എ.-യലട  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫൈണനില്നനിനലാം  ധനഭാനുമതനി  നല്കേനിയ

പവൃത്തനികേളുലട  ലനിസട്ട്  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.  പവൃത്തനികേളുലട

നനിലവനിലല സനിതനിലയ സലാംബന്ധനിചട്ട് വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുനല്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി&സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

വടക്കഭാകഞരനി മണ്ഡലത്തനിലല പദതനികേള

29(1566)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വടക്കഭാകഞരനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിനഭായനി  മുനവര്ഷങ്ങളനില്  (2011-12

മുതല് 2015-16 വലര)  ബഡ്ജറനില് ഉളലപടുത്തനിയനിരുനതുലാം പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതുലാം

പണനി തുടരുനതുമഭായ പദതനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ ?

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

നബഭാര്ഡനിലന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  ഗഭാമതീണ  ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗവ
സഭാപനങ്ങളനില്  നടപനിലഭാക്കുന  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  2011-12-ലല
ബഡ്ജറട്ട്  2000  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  കമല്  നനിര്മ്മേഭാണ
പവര്ത്തനങ്ങളനില്  "വടക്കഭാകഞരനി  തഭാലൂക്കട്ട്  ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴട്ട്  അശുപത്രനിക്കട്ട്
പുതനിയ  ലകേടനിടലാം”  എന  പവൃത്തനിയലാം  ഉളലപടനിരുന.   2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  മുതല്  2015-16  വലര  വടക്കഭാകഞരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിനട്ട്  ഓകരഭാ
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവലാം  5  കകേഭാടനി  രൂപഭാവതീതലാം  ആലകേ  20  കകേഭാടനി  രൂപ  ആസ്തനി
വനികേസന പദതനിയനിനകേതീഴനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത പദതനിയനിനകേതീഴനില്
ധനഭാനുമതനി  ലഭവമഭായനിട്ടുലാം  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതുലാം  പണനി  തുടരുനതുമഭായ
പദതനികേളുലട  വനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന*.  വടക്കഭാകഞരനി  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില്  2011  മുതല്  2016  വലര  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  മരഭാമത്തട്ട്  പണനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

ആസ്തനി വനികേസന പദതനി

30 (1567) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫൈണട്ട്
പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ
പവൃത്തനികേളുലട ലനിസട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പദതനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതനിനുള്ള കേഭാരണവലാം ആരലാംഭനിചട്ട്  മുടങ്ങനിയ
പദതനികേളുലട ലനിസ്റ്റുലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫൈണട്ട്  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന
കേഴനിയഭാത്തകതഭാ,  മുടങ്ങനിയകതഭാ  ആയ  പദതനികേളുലട  അനുമതനി  റദ്ദേഭാക്കനി  പുതനിയ
പദതനികേളഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) ആസ്തനി വനികേസന ഫൈണട്ട് പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി 2015-16 വലര (31-3-2016-നട്ട്
മുമ്പട്ട്)  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ  പവൃത്തനികേളക്കട്ട്  സനില്  ഓവര്
വര്ക്കുകേളഭായനി  പരനിഗണനിചട്ട്  2016-17-ല്  ധനഭാനുമതനിയലാം  ഭരണഭാനുമതനിയലാം

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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നല്കേഭാവനതഭാലണനലാം  2012-13  മുതല്  2015-16  വലരയള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷങ്ങളനികലക്കഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  പവൃത്തനികേളക്കട്ട്  പകേരമഭായനി
1-4-2016-നു  കശഷലാം  മറട്ട്  പവൃത്തനികേള  അനുവദനതീയമലല്ലനലാം  12-4-2016-ലല
സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  33/2016/ധന  പകേഭാരലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത
സര്ക്കുലറനിലന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

പഭാലങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

31 (1568) ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനഭാടനിലല  ലതകചരനി,  ജതീമലാംഗലലാം  പഭാലങ്ങളുലട  നനി ര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
സമര്പനിചനിരനിക്കുന  ഫൈയലുകേളനിനകമല്  (392593/Ind  &;  PWB(Fin),57/2016/
PWD/D-ലതകചരനി, ജതീമലാംഗലലാം) ഇതുവലര സസതീകേരനിചനിട്ടുളള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പഭാലങ്ങളക്കട്ട്  മുനഗണന  നല്കേനി  സഭാമ്പത്തനികേ  അനുമതനി
ലഭവമഭാക്കുനതനിനട്ട് അടനിയന്തര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലതകചരനി,  ജതീമലാംഗലലാം  പഭാലങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുന  വനിഷയലാം  ഫൈയല്  നലാം.52398/Ind  &  PW  B1/15/Fin.  (Computer
No.108138)-ല് പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കകേണ തുകേ സലാംബന്ധനിചട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനികനഭാടട്ട് സഷതീകേരണലാം ആവശവലപട്ടുലകേഭാണട്ട് ഫൈയല് ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപനിനട്ട്  തനിരനിചട്ട്  നല്കുകേയലാം   ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   പസ്തുത  വകുപനില്നനിനലാം  ഫൈയല്
ലഭവമഭാകുന  മുറയട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുനതനിനഭാവശവമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലല  ഫൈണനിലന്റെ  ലഭവതയനുസരനിചട്ട്
സഭാമ്പത്തനികേഭാനുമതനി നല്കുനതഭാണട്ട്.

നനികുതനികേളുലടയലാം തതീരുവകേളുലടയലാം സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം 

32 (1569) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല:  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭരണഘടനയലട  268, 269  അനുകച്ഛേദങ്ങളനില് പരഭാമര്ശനിചലതഭാഴനിലകേ
കകേന്ദ്ര പടനികേയനില് പറയന എല്ലഭാ നനികുതനികേളുലടയലാം തതീരുവകേളുലടയലാം സലാംസഭാന
വനിഹനിതലാം കകേന്ദ്രലാം നനിര്ബന്ധമഭായലാം നല്കേണലമനട്ട് വവവസയകണഭാ;

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) എനഭാല് പനിരനിലചടുത്ത നനികുതനിയലടയലാം തതീരുവയലടയലാം സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഇനനിയലാം  സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട്  നല്കേനിയനിടനിലല്ലന
'സനി. &എ. ജനി.'-യലട കേലണത്തല് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കുടനിശ്ശേനികേ  ലകേഭാടുത്തു  തതീര്ക്കഭാത്തതട്ട്  ഭരണഘടനഭാവനിരുദമഭായ
നടപടനിയഭാലണനട്ട്  ചൂണനിക്കഭാടനി  സനി.&എ.ജനി.  കകേന്ദ്ര  ധനകേഭാരവ  മനഭാലയത്തനിനട്ട്
കേത്തയക്കുകേയണഭാകയഭാ;

(ഡനി)  എങനില് പസ്തുത തതീരുവയനില് നനിനലാം സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം ലഭവമഭാക്കുവഭാന
കകേന്ദ്രത്തനില് സമ്മേര്ദ്ദേലാം ലചേലുത്തുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭരണഘടനയലട  268,  269  അനുകച്ഛേദങ്ങളനില്  പരഭാമര്ശനിചതട്ട്  കൂടഭാലത
അനുകച്ഛേദലാം  270-ലുലാം  എല്ലഭാ  നനികുതനികേളുലടയലാം  തതീരുവകേളുലടയലാം  സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം
കകേന്ദ്രലാം നനിര്ബന്ധമഭായലാം നല്കേണലമനട്ട് വവവസയണട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. സനി.&എ.ജനി.-യലട 2013 മഭാര്ചനിലല സലാംസഭാന സമ്പദട്ട്
വവവസലയക്കുറനിച്ചുള്ള ഓഡനിറട്ട് റനികപഭാര്ടനില് 2010-2013 കേഭാലയളവനില് സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
ലഭനികക്കണനിയനിരുന  കകേന്ദ്രവനിഹനിതത്തനിലന്റെ  29%  കുറവള്ളതഭായലാം  2015 മഭാര്ചനിലല
റനികപഭാര്ടനില് (2010-15) ഇതട്ട് 18% ആയനി കുറഞ്ഞതഭായലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഇക്കഭാരവലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  അര്ഹതലപട നനികുതനി  വനിഹനിതലാം ലഭനിക്കുനതനിനു കവണ
പരനിശമലാം നടത്തുലാം.

നഷപരനിഹഭാര തുകേയട്ട് നനികുതനി

33 (1570) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനല്ലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനില് മരണലപടുനവരുലട ആശനിതര്ക്കട്ട് നഷ പരനിഹഭാരമഭായനി
നല്കുന  തുകേയട്ട്  നനികുതനി  ചുമത്തഭാറുകണഭാ;  എങനില്  എനട്ട്  മുതലഭാണട്ട്  ഇതട്ട്
പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയലതനലാം  എത്ര  ശതമഭാനലാം  നനികുതനിയഭാണട്ട്  ചുമത്തുനലതനലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനില്  മരണലപടുന  നനിര്ദന  കുടുലാംബത്തനില്ലപടവര്ക്കട്ട്
നല്കുന  നഷപരനിഹഭാര  തുകേയട്ട്  നനികുതനി  ചുമത്തുനതട്ട്  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന
തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വഭാണനിജവ  നനികുതനി  വകുപ്പുലാം  ഗതഭാഗത  വകുപ്പുലാം  ഇത്തരലാം  നനികുതനി
ചുമത്തുനനില്ല.
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റവനപ്യൂ വരുമഭാനലാം

34(1571) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ധനകേഭാരവ  നനിര്വ്വഹണത്തനില്  മുന  സര്ക്കഭാര്  ഒരു  തനികേഞ്ഞ
പരഭാജയമഭാലണന ആകക്ഷപലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ശരഭാശരനി  റവനപ്യൂ  വരുമഭാനലാം  എത്രയഭാലണനട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  1-7-2006  മുതല്  31-3-2016  വലരയള്ള  വര്ഷങ്ങളനിലല  റവനപ്യൂ
വരുമഭാനലാം സലാംബന്ധനിച കേണക്കട്ട് പസനിദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) 1-7-2006 മുതല് 31-3-2016 വലര ഓകരഭാ വര്ഷവലാം സലാംസഭാനലാം എത്ര
തുകേയഭാണട്ട് വഭായ്പയഭായനി എടുത്തനിരുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലലത്ത ധനകേഭാരവ നനിര്വ്വഹണലത്തയലാം ഇകപഭാഴലത്ത
സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനിയലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് വനിശദമഭായ ധവളപത്രലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  2006-2016  കേഭാലഘടത്തനിലല  ശരഭാശരനി  റവനപ്യൂ
വരുമഭാനലാം  37732.90  കകേഭാടനിരൂപയഭാണട്ട്.  1-4-2006 മുതല് 31-3-2016  വലരയള്ള
വര്ഷലാം തനിരനിച്ചുള്ള റവനപ്യൂ വരുമഭാനലാം സലാംബന്ധനിച കേണക്കുകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

(തുകേ കകേഭാടനിയനില്)

വര്ഷലാം റവനപ്യൂ വരവട്ട്

2006-07 18186

2007-08 21107

2008-09 24512

2009-10 26109

2010-11 30991

2011-12 38010

2012-13 44137

2013-14 49177

2014-15 57950

2015-16 67150
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(സനി)  1-4-2006  മുതല്  31-3-2016  വലരയള്ള വര്ഷലാംതനിരനിച്ചുള്ള വഭായ്പലയടുത്ത
തുകേ സലാംബന്ധനിച കേണക്കുകേകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

(തുകേ കകേഭാടനിയനില്)

വര്ഷലാം വഭായ്പ   (  തനനി  )

2006-07 3946.14

2007-08 5534.38

2008-09 7860.11

2009-10 7699.75

2010-11 7703.81

2011-12 10744.94

2012-13 14142.66

2013-14 15448.23

2014-15 16431.17

2015-16 19949.09

കേഭാരുണവ ഡയഭാലനിസനിസട്ട് ലസന്റെര് 

35(1572) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  കേഭാരുണവ  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ലസന്റെര്
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പസ്തുത  ലസന്റെര്  മഭാകവലനിക്കര  ജനില്ലഭാ  ആശുപത്രനിയനില്
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ലസന്റെര്  തുടങ്ങുനതനിനുള്ള  ലകേടനിട  സക്കൗകേരവലാം,
ആവശവമഭായ കഡഭാക്ടര്, മറട്ട് ജതീവനക്കഭാര് എനനിവ ലഭവമഭാലണങനില് ലഹല്ത്തട്ട് സര്വ്വതീസട്ട്
ഡയറക്ടര്/ജനില്ലഭാ  ലമഡനിക്കല്  ഓഫൈതീസര്  വഴനി  കേഭാരുണവ  ബനവലന്റെട്ട്  ഫൈണട്ട്
അഡനിനനികസറര്ക്കട്ട് അകപക്ഷ സമര്പനിചഭാല് കേഭാരുണവ ബനവലന്റെട്ട് ഫൈണട്ട് സലാംസഭാനതല
കേമ്മേറനിയലട തതീരുമഭാനപകേഭാരലാം തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴനിയനതഭാണട്ട്.
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ലപകട്രെഭാളനിലന്റെയലാം ഡതീസലനിലന്റെയലാം വനില്പന നനികുതനി 

36 (1573) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്,  ലപകട്രെഭാളനിലന്റെയലാം ഡതീസലനിലന്റെയലാം വനില്പനയനിലൂലട
നനികുതനി  ഇനത്തനില്  ഒരു  ലനിററനിനട്ട്  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്  ലഭനിക്കുനലതനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  2015-16  വര്ഷത്തനില്  ഈയനിനത്തനില്  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയലട
വരുമഭാനമുണഭായനി, വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  ലപകട്രെഭാളനിലന്റെയലാം  ഡതീസലനിലന്റെയലാം  വനില്പനയനിലൂലട
നനികുതനി ഇനത്തനില് ഒരു ലനിററനിനട്ട് ലഭനിക്കുന തുകേ ചുവലട കചേര്ക്കുന.

ലപകട്രെഭാള - 16.57 രൂപ

ഡതീസല് - 12.37 രൂപ

(ബനി)  2015-16  വര്ഷത്തനില്  ഈയനിനത്തനില്  ലഭനിച  വരുമഭാനലാം  ചുവലട
കചേര്ക്കുന.

ലപകട്രെഭാള - 2551.07 കകേഭാടനി രൂപ

ഡതീസല് - 3138.48 കകേഭാടനി രൂപ

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലപഭാതുകേടലാം

37 (1574) ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016  കമയട്ട്  31  വലര സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവനിലുള്ള ലപഭാതുകേടലാം എത്രലയനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  2011  കമയട്ട്  മഭാസലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ലപഭാതുകേടലാം  എത്രയഭായനിരുനലവനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) അക്കക്കൗണന്റെട്ട് ജനറലനിലന്റെ പഭാഥമനികേ കേണക്കുകേള പകേഭാരലാം 31-3-2016-ല്
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലപഭാതുകേടലാം 1,55,389.33 കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുന.
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(ബനി)  അക്കക്കൗണന്റെട്ട്  ജനറലനിലന്റെ  കേണക്കുകേള  പകേഭാരലാം  31-3-2011-ല്
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലപഭാതുകേടലാം 78,673.24 കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുന. 

ഉപകഭഭാക്തൃ വസ്തുക്കളുലട നനികുതനി വര്ദനവട്ട് 

38(1575) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫൈട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അഞട്ട്  വര്ഷക്കഭാലയളനിവനില്
ഏലതല്ലഭാലാം  ഉപകഭഭാക്തൃവസ്തുക്കളുലട  നനികുതനി  നനിലവനില്  ഉണഭായനിരുനതനികനക്കഭാളുലാം
കൂടനിലയനള്ള വനിവരലാം, ഓകരഭാനനിലന്റെയലാം വര്ദനവട്ട് എത്ര ശതമഭാനലമനതുൾലപലട
ഒരു പടനികേ രൂപത്തനിൽ നൽകേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  വസ്തുക്കളക്കട്ട്  നനികുതനി  വര്ദനവട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്കകശഷവലാം
നനികുതനി  വതീണ്ടുലാം  കുറചനിരനിയനതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ  ;  ഉലണങനില്  ഇവ
എലന്തഭാലക്കലയനള്ള വനിവരലാം വനിശദമഭായനി വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഉലണങനില്  ഇതുമൂലലാം  ഖജനഭാവനിനു  വന  നഷലാം  എത്രലയനട്ട്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  ;  ഇലല്ലങനില്  അടനിയന്തരമഭായനി  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ
എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.  

(ബനി&സനി) 2011-2016  വര്ഷക്കഭാലയളവനില്  ബഡ്ജറട്ട്  പഖവഭാപനലാം  വഴനി
നനികുതനി  വര്ദനവട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയനിട്ടുള്ളതുലാം  എനഭാല്  കകേരള  ധനകേഭാരവ  ബനില്
പകേഭാരലാം ഈ വര്ദനവട്ട് പഭാബലവത്തനില് വരഭാത്തതുമഭായ ഉപകഭഭാക്തൃ  വസ്തുക്കളുലട
വനിവരങ്ങള ചുവലട  കചേര്ക്കുന. 2015-16  ബഡ്ജറട്ട്  പസലാംഗത്തനില്  അരനി,  അരനി
ഉല്പനങ്ങള, കഗഭാതമ്പട്ട് എനനിവയലട നനികുതനി നനിരക്കട്ട് 0%-ല് നനിനലാം 1% ആയലാം
ലമദ,  ആട,  സൂജനി,  റവ എനനിവയലട നനികുതനി നനിരക്കട്ട്  0%-ല്നനിനലാം  5% -മഭായനി
വര്ദനിപനിക്കഭാന ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിരുന.   പഞസഭാരയട്ട്  2%  നനികുതനി  ചുമത്തഭാനുലാം
ശനിപഭാര്ശലചേയനിരുന.   ലവളനിലചണയലട  നനികുതനിയലാം  0%-ല്നനിനലാം  1%  ആയനി
വര്ദനിപനിക്കഭാന  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയനിരുന.  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത
ബഡ്ജറനികന്മേലുള്ള  ലപഭാതു  ചേര്ചയനില്  കമല്പറഞ്ഞ  രതീതനിയനില്  ശനിപഭാര്ശ
ലചേയനിരുന വര്ദനവട്ട് പനിനവലനിച്ചു.  ഇതുവഴനി 260 കകേഭാടനി രൂപയലട നനികുതനിയഭാണട്ട്
പനിനവലനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്

958/2017
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കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം ലഭനിച തുകേ

39 (1576) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ധനകേഭാരവ  കേമ്മേതീഷലന്റെ  കേണക്കട്ട്  പകേഭാരലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്  നനിനലാം
2011 മുതല് 2016 വലര ഓകരഭാ വര്ഷവലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപ വതീതലാം ലഭനിചനിട്ടുലണനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  തുകേ  അനുവദനിചതട്ട്  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം  ലചേലവഴനിചതനിലന്റെ
കേണക്കുകേളുലാം വകുപട്ട് , പദതനി എനനിവ തനിരനിചട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നതീതനി  ആകയഭാഗട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം  കശഷലാം  തുകേ
അനുവദനിക്കുനതനിലല  ഘടനയനില്  മഭാറലാം  വനനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ധനകേഭാരവ  കേമ്മേതീഷലന്റെ  കേണക്കുപകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം
2011  മുതല്  2016  വലര  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  ലഭനിച  തുകേയലട  വനിവരലാം  ചുവലട
കചേര്ക്കുന.

(തുകേ കകേഭാടനിയനില്)
വര്ഷലാം ധനസഹഭായലാം കകേന്ദ്രനനികുതനി വനിഹനിതലാം ആലകേ

2010-11 425.88 5141.85 5567.73

2011-12 1187.99 5990.36 7178.35

2012-13 600.57 6840.65 7441.22

2013-14 1568.06 7468.69 9036.75

2014-15 1693.77 7926.29 9620.06

2015-16 5564.17 12690.67 18254.84

(ബനി) അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

(സനി)  നതീതനി  ആകയഭാഗട്ട്  നനിലവനില്  വനതനിനുകശഷലാം  സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട്
പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി പകതവകേ വനിഹനിതലാം അനുവദനിക്കുനനില്ല.

2015-16 വര്ഷലത്ത റവനപ്യൂ വരുമഭാനലാം

40 (1577) ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.  
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2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  റവനപ്യൂ  വരുമഭാനലാം
എത്രയഭായനിരുനലവനട്ട്  ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;  കലഭാടറനി,  മദവലാം  എനതീ  കമഖലകേളനില്
നനിനലാം ലഭനിച വരുമഭാനലാം പകതവകേലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

അക്കക്കൗണന്റെട്ട്  ജനറലനിലന്റെ  പഭാരലാംഭ  കേണക്കുകേള  പകേഭാരലാം  2015-16
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ആലകേ റവനപ്യൂ വരുമഭാനലാം  67149.90
കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.   ഇതനില്  ഭഭാഗവക്കുറനിയനില്നനിനലാം  ലഭനിച  റവനപ്യൂ  വരുമഭാനലാം
6318.47 കകേഭാടനി രൂപയലാം മദവവനില്പനയമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് കനരനിടട്ട് ലഭനിച വരുമഭാനലാം
1891.01 കകേഭാടനി രൂപയമഭാണട്ട്.

നനികുതനി വരുമഭാനവലാം കുടനിശ്ശേനികേയലാം

41(1578) ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ലഭനിച  ആലകേ  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം
എത്രലയനട്ട്  ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;  ടനി  കേഭാലയളവനിലല  നനികുതനി  കുടനിശ്ശേനികേ
എത്രയണഭാകുലമനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

അക്കക്കൗണന്റെട്ട്  ജനറലനിലന്റെ  പഭാരലാംഭ  കേണക്കുകേള  പകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര  നനികുതനി
വനിഹനിതലാം ഉളലപലട 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ നനികുതനി
വരുമഭാനലാം 51684.07 കകേഭാടനി രുപയഭാണട്ട്.  ഇതനില് സലാംസഭാനലത്ത തനതട്ട് നനികുതനി
വരുമഭാനലാം  39002.11  കകേഭാടനി രൂപയലാം കകേന്ദ്ര നനികുതനി വനിഹനിതലാം  12681.96  കകേഭാടനി
രൂപയമഭാണട്ട്.  വഭാണനിജവ നനികുതനി വകുപനില്  31-3-2016  വലരയള്ള നനികുതനി കുടനിശ്ശേനികേ
6883.98 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.  ലഭാനഡട്ട് റവനപ്യൂ ഇനങ്ങളനില് 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  അവസഭാനനിക്കുകമ്പഭാള  123.71  കകേഭാടനി  രൂപയലട  കുടനിശ്ശേനികേയള്ളതഭായനി
കേഭാണുന.  ആധഭാരത്തനില്  ശരനിയഭായ  മൂലവലാം  കേഭാണനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  അണര്
വഭാലപ്യൂകവഷനുവനികധയമഭായ ആധഭാരങ്ങളനില്നനിനലാം  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
വലര  29.52  കകേഭാടനി രൂപ പനിരനിലചടുക്കഭാനുണട്ട്.  31-12-2015-ല് അവസഭാനനിക്കുന
കേസഭാര്ടര് പകേഭാരലാം കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിലന്റെ നനികുതനി കുടനിശ്ശേനികേ 1477.63 കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട്.  എലകസട്ട്  വകുപനില്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  നനികുതനി
കുടനിശ്ശേനികേയനില്ല.
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ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാന നടപടനി

42(1579) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനിലല  വനിവനിധ  വഭാണനിജവനനികുതനി  ലചേക്കട്ട്
കപഭാസ്റ്റുകേള  വഴനിയലാം  മറമഭായനി  വവഭാപകേമഭായ  കതഭാതനിലുള്ള  കകേഭാഴനിക്കള്ളക്കടത്തട്ട്
നടക്കുനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതട്ട്  തടയനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേള കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാന എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കേര്ണഭാടകേ അതനിര്ത്തനി പകദശമഭായ ജനില്ലയനില് ലറയനില് മഭാര്ഗ്ഗലാം വരുന
ചേരക്കുകേളക്കട്ട് നനികുതനി പനിരനിവട്ട് കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില്  വഭാണനിജവ  നനികുതനി  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  കേര്ശന
പരനികശഭാധനയഭാണുള്ളതട്ട്.  ഇന്റെലനിജനസട്ട് സസഭാഡകേള പരനികശഭാധനയലട ഭഭാഗമഭായനി
ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള കടക്കട്ട് ഓവര് നടത്തുനണട്ട്. കൂടഭാലത ലചേക്കട്ട്കപഭാസട്ട് പരനികശഭാധന
കേഴനിഞ്ഞുവരുന വഭാഹനങ്ങള ഓവര് ലചേക്കട്ട് നടത്തഭാറുമുണട്ട്.

(ബനി)  പധഭാനലപട  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള  സലാംകയഭാജനിത  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള
ആക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിലൂലട  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളക്കട്ട്
ഒരുമനിചട്ട്  പരനികശഭാധന  നടത്തുവഭാനുലാം  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കുവഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുലാം.
ഇന്റെലനിജനസട്ട്  വനിലാംഗുകേളുലട  പവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുകേയലാം  കടക്കട്ട്
ഓവറുകേളുലട എണലാം വര്ദനിപനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുനതനിലൂലട പരനികശഭാധന ലമചലപടുന.
E-declaration നടപനിലഭാക്കനിയതനിനഭാല് പരനികശഭാധന കവഗത്തനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുന.  

(സനി)  വഭാണനിജവ  നനികുതനി  വകുപനിലന്റെ  ഇന്റെലനിജനസട്ട്  വനിലാംഗുകേള  നനിരന്തരലാം
ലറയനില്കവ  കസഷനുകേളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തുനണട്ട്.  തനിരുവനന്തപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം ലറയനില്കവ കസഷനുകേളനില് നനിലവനില് ലഫൈസനിലനികറഷന ലസന്റെറുകേള
പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

വഭാണനിജവ നനികുതനി വരുമഭാനത്തനിലല കുറവട്ട്

43 (1580) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലഘടത്തനില്  വഭാണനിജവ  നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില്  എത്ര  ശതമഭാനത്തനിലന്റെ  കുറവഭാണട്ട്  ഉണഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്  എനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 101

(ബനി) നനികുതനി കചേഭാര്ച തടയനതനിനുലാം, നനികുതനി വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി
എലന്തല്ലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് ഈ സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളനിലല  വരുമഭാനത്തനില്  വന  കുറവട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്
പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  വഭാണനിജവ  നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില്
പതതീക്ഷനിച  വളര്ചഭാനനിരക്കട്ട്  ലകേവരനിക്കഭാന  സഭാധനിചനിടനില്ല.  കേഴനിഞ്ഞ  അഞട്ട്
വര്ഷങ്ങളനില്  വഭാണനിജവ  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്  പതതീക്ഷനിച  വളര് ചഭാനനിരക്കുലാം
വളര് ചഭാനനിരക്കനില് വന കുറവലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.

വര്ഷലാം
പതതീക്ഷനിച

വളര്ചഭാ നനിരക്കട്ട്
ലഭനിച വളര്ചഭാ

നനിരക്കട്ട്
വളര്ചഭാ നനിരക്കനില്

വന കുറവട്ട്

2011-12 20% 20% 0

2012-13 22% 19% 3%

2013-14 24% 11% 13%

2014-15 26% 10% 16%

2015-16 25% 12% 13%

(ബനി) നനികുതനി കചേഭാര്ച തടയനതനിനുലാം നനികുതനി വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി
സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

(1) ഏറവലാം പധഭാനലാം അഴനിമതനി ഇല്ലഭാതഭാക്കലഭാണട്ട്.

(2) കേഭാരവക്ഷമത ഉയര്ത്തുനതനിനഭായനി കൂടുതല് കശഷനിയള്ള ലസര്വര്
സഭാപനിക്കുകേയലാം സനിസലാം സ്ക്രൂടനിനനി സഭാദവമഭാകുന കസഭാഫട്ട് ലവയര്
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുലാം.

(3) ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ബനിലട്ട് ല്ല് കചേഭാദനിചട്ട് വഭാങ്ങുനതനിലന കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.  അതുകപഭാലലതലന
കേലാംപപ്യൂടര്  ബനില്ലനിലാംഗുള്ള  വവഭാപഭാരനികേള  അവരുലട  ബനില്ലുകേള
തതമയലാംതലന  അപട്ട് കലഭാഡട്ട്  ലചേയ്യുനലവനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  

(4) കൂടുതല്  വവഭാപഭാരനികേലള  നനികുതനി  വലയത്തനില്  ലകേഭാണ്ടു
വരുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.
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(5) ആധുനനികേസലാംകയഭാജനിത ലചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേള സമയബന്ധനിതമഭായനി
സഭാപനിക്കുലാം.

(6) അപതീല്  കകേസുകേളുലാം  കകേഭാടതനി  കകേസുകേളുലാം  എത്രയലാംകവഗലാം
തതീര്പഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.

(7) റനികടണ് സ്ക്രൂടനിനനി, കുടനിശ്ശേനികേ അസസട്ട്ലമന്റെട്ട് എനനിവ കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുലാം.

(8) റവനപ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള തസരനിതലപടുത്തുലാം.

(9) നനികുതനി കചേഭാര്ച തടയനതനിനട്ട് റവനപ്യൂ, രജനികസഷന വകുപ്പുകേളുലാം
കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  

(10) അനധനികേ ഹൃത മദവവനിലനയ്ലക്കതനിലര എലകസട്ട് വകുപട്ട് കേര്ശന
നനിലപഭാടട്ട് സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  

(11) വഭാഹനങ്ങളുലട സതീറനിലാംഗട്ട്  കേപഭാസനിറനി  കുറച്ചുകേഭാണനിക്കുകേ,  പര്കചസട്ട്
വഭാലപ്യൂ  കുറച്ചുകേഭാണനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയവയനിലൂലടയള്ള  നനികുതനി
ലവടനിപനിലനതനിലര കമഭാകടഭാര്വഭാഹന വകുപട്ട് കേര്ശന നടപടനികേള
ലകേലക്കഭാള്ളുലാം.

(സനി)  ലചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളനിലല വരുമഭാനത്തനില് കുറവട്ട് വനനിടനില്ല.  കേഴനിഞ്ഞ  5
വര്ഷങ്ങളനിലല  ലചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്നനിനള്ള  വരുമഭാനലാം  സലാംബന്ധനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വര്ഷലാം വരുമഭാനലാം  (  കകേഭാടനി രൂപയനില്  )

2011-12 659.72

2012-13 925.01

2013-14 1021.76

2014-15 1093.56

2015-16 1094.18

വഭാളയഭാര് കമഭാ  ഡല് ലചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുട്ട് 

44(1581) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

എല്ലഭാ ലചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളനിലുലാം വഭാളയഭാര് ലചേക്കട്ട് കപഭാസട്ട് കമഭാഡല് ഏര്ലപടുത്തനി
നനികുതനി പനിരനിവട്ട് കൂടുതല് കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;
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ഉത്തരലാം

ആധുനനികേ  സക്കൗകേരവങ്ങകളഭാലട  പധഭാനലപട  എല്ലഭാ  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനിലുലാം
ഇന്റെകഗറഡട്ട് ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുട്ട്-ഡഭാറഭാ കേളക്ഷന ആന്റെട്ട് ലഫൈസനിലനികറഷന ലസന്റെറുകേള
സഭാപനിചട്ട്  പരനികശഭാധനയലാം  നനികുതനി  പനിരനിവലാം  കൂടുതല്  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

മകഞശസരലാം ലചേക്കട്ട് കപഭാസട്ട് 

45(1582) ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മകഞശസരലാം  വഭാണനിജവനനികുതനി ലചേക്കട്ട്  കപഭാസനിനടുത്തട്ട് കദശതീയപഭാതയനില്
അടനിക്കടനിയണഭാകുന വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുലാം ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത സലത്തട്ട് ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുലാം വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുലാം ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനട്ട്
എലന്തഭാലക്ക അടനിയന്തര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലമനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത സലത്തട്ട് കദശതീയപഭാതകയഭാടു  കചേര്നട്ട്  സര്ക്കഭാര് ഏലറടുത്ത
ഭൂമനിയനില് ചേരക്കുവഭാഹനങ്ങളക്കട്ട് പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്  സക്കൗകേരവലാം  ഏര്ലപടുത്തുന നടപടനി
ഇകപഭാള ഏതുഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മകഞശസരത്തട്ട് സമഗ ലചേക്കട്ട് കപഭാസട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് എലന്തഭാലക്ക
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  മകഞശസരത്തട്ട് ഇന്റെകഗറ ഡട്ട് ലചേക്കട്ട് കപഭാസട്ട്  -  ഡഭാറഭാ കേളക്ഷന ആന്റെട്ട്
ലഫൈസനിലനികറഷന ലസന്റെര് സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

(സനി)  കദശതീയപഭാതയനില് മകഞശസരലാം ലചേക്കട്ട്കപഭാസനിനഭായനി അകേസയര് ലചേയ
9.37  ഏക്കര്  സലത്തട്ട്  പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്  സക്കൗകേരവലാം  ഉളലപലട  സലാംകയഭാജനിത
ലചേക്കട്ട്കപഭാസട്ട് സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള പഭാരലാംഭ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  മകഞശസരത്തട്ട് സലാംകയഭാജനിത ലചേക്കട്ട് കപഭാസട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  9.37
ഏക്കര് സലലാം അകേസയര് ലചേയ്യുകേയലാം അതനിലന്റെ പഭാരലാംഭ നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  
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ലചേറുപുഴ സബട്ട്-ട്രെഷറനി

46(1583) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനില് ലചേറുപുഴയനില് പവര്ത്തനിക്കുന സബട്ട് ട്രെഷറനിക്കട്ട് എത്ര
തസ്തനികേകേള അനുവദനിചനിട്ടുലണനലാം അവ ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതല്ലഭാലാം  തസ്തനികേകേളനില്  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്  അകറഞട്ട്ലമന്റെട്ട്  വവവസയനില്
ജതീവനക്കഭാര് കജഭാലനി ലചേയ്യുനലവനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ട്രെഷറനിയനില്  ആവശവമഭായ  മുഴവന  തസ്തനികേകേളുലാം  അനുവദനിക്കഭാന
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനില്  ലചേറുപുഴയനില്  പവര്ത്തനിക്കുന  സബട്ട്  ട്രെഷറനിക്കട്ട് 
5-6-2012-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ) 5644/2012/ധന പകേഭാരലാം 5 തസ്തനികേകേള അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

സബ്ട്രെഷറനി ഓഫൈതീസര് - 1

ജൂനനിയര് സൂപണട്ട് - 1

ഓഫൈതീസട്ട് അറനഡന്റെട്ട് - 2

പഭാര്ടട്ട് ലടലാം സസതീപര് - 1

(ബനി) സതീനനിയര് അക്കക്കൗണന്റെട്ട് തസ്തനികേയനില് 2 കപരുലാം ജൂനനിയര് അക്കക്കൗണന്റെട്ട്
തസ്തനികേയനില്  3  കപരുലാം  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്  അകറഞട്ട്ലമന്റെട്ട്  വവവസയനില്  കജഭാലനിലചേയ
വരുന.

(സനി)  പുനര്വനിനവഭാസലാംവഴനി  നനിയമലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.  നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭാവകമ്പഭാള  ട്രെഷറനിയനില്  ആവശവമഭായ  തസ്തനികേകേള
നനിലവനില് വരുനതഭാണട്ട്.

ട്രെഷറനികേളനില് നനികക്ഷപവലാം ഇടപഭാടുകേളുലാം 

47(1584) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫൈട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫൈട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് : 
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ട്രെഷറനികേളനില് നനികക്ഷപവലാം ഇടപഭാടുകേളുലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
എ.ടനി.എലാം. സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ട്രെഷറനികേലള മറട്ട്  ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തഭാല്
ബന്ധനിപനിക്കുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സലാംസഭാന ട്രെഷറനികേളനില്  ATM  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുനതനിലന്റെ
വനിവനിധ  സഭാദവതകേള  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  പുതുതഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന  ട്രെഷറനികേളനിലുലാം
നവതീകേരനിക്കുന ട്രെഷറനികേളനിലുലാം  ATM  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  സക്കൗകേരവലമഭാരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ട്രെഷറനികേളനില്  കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  പവത്തനക്ഷമമഭാലയങനില്  മഭാത്രകമ
ATM  സഭാപനിക്കുനതുവഴനി  ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കട്ട്  പകയഭാജനലാം ലഭനിക്കുകേയള.  കകേഭാര്
ബഭാങനിലാംഗട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല് മഭാത്രകമ ഒരു ട്രെഷറനിയനില് അക്കക്കൗണ്ടുള്ളവര്ക്കട്ട് എല്ലഭാ
ട്രെഷറനിവഴനിയലാം ഇടപഭാടുകേള നടത്തുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയള. 25-4-2016-ലല G.O(P)
No.53/2016/Fin.നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം  ട്രെഷറനികേളനില്  കകേഭാര്-ബഭാങനിലാംഗട്ട്
ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുള്ള തതീരുമഭാനലാം ലകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്. കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം
ഈ വര്ഷലാംതലന പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.  കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗട്ട് നടപനില് വരുന
സഭാഹചേരവത്തനില്, റനിസര്വട്ട് ബഭാങനിലന്റെ അനുമതനികയഭാലട മറട്ട് ബഭാങനിലാംഗട്ട് ലനറട്ട് വര്ക്കുമഭായനി
ട്രെഷറനികേലള കയഭാജനിപനിക്കുനതനിനുള്ള സഭാദവതകേള പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

മണ്ണുത്തനിയനില് സബ്ട്രെഷറനി

48(1585) ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണ്ണുത്തനിയനില് പുതനിയ സബ്ട്രെഷറനി ആരലാംഭനികക്കണതനിലന്റെ ആവശവകേതലയ
കുറനിചട്ട് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാല,  ലവററനിനറനി  സര്വ്വകേലഭാശഭാല,
പതീചനി  വനഗകവഷണകകേന്ദ്രലാം,  കകേരള  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  റനിസര്ചട്ട്  ഇനസനിറപ്യൂടട്ട്,
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്,  സ്കൂളുകേള തുടങ്ങനി  നൂറനില്പരലാം  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളുലാം
പതനിനഭായനിരത്തനില്  പരലാം  ലപനഷനകേഭാരുമുള്ള  ഇക്കൗ  കമഖലയനില്  സബ്ട്രെഷറനി
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല്ല.
958/2017
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(ബനി)  ട്രെഷറനി വകുപനില് ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിലന്റെയലാം കേമ്പപ്യൂടര്വല്ക്കരണത്തനിലന്റെയലാം
ഭഭാഗമഭായനി  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്,  ലഹഭാറനികസഭാണല്  കേണക്ടനിവനിറനി,  GRASS  മുതലഭായ
പല  പുതനിയ  പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  ഇത്തരലാം  പദതനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാകുന മുറയട്ട്  ട്രെഷറനികേളനിലല കജഭാലനിഭഭാരലാം  വളലരയധനികേലാം കുറയനതനിനുലാം
ഇടപഭാടുകേള  സുഗമമഭാകുനതനിനുലാം  എവനിലടനനിനലാം  എകപഭാള  കവണലമങനിലുലാം
ഇടപഭാടുകേള നടത്തുനതനിനുലാം  സഭാധവമഭാകുനതഭാണട്ട്.  അതനിനഭാല് ഇത്തരലാം  പദതനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  നനിലവനിലുള്ള  ട്രെഷറനികേളുലട  പവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തനിയകശഷലാം
പുതനിയ ട്രെഷറനികേള ആരലാംഭനിക്കുന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.    

ഒറത്തവണ ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം

49 (1586) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാവലപട കരഭാഗനികേളക്കട്ട് കേഭാരുണവ ബനവലന്റെട്ട് ഫൈണനില് നനിനലാം 3000
രൂപ ഒറത്തവണ സമഭാശസഭാസ ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം നല്കുന പദതനി ഇകപഭാള
നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനി  പകേഭാരലാം  അകപക്ഷകേള  അതഭാതട്ട്  ജനില്ലഭാ  കലഭാടറനി
ഓഫൈതീസുകേളനില് സസതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  തുടര്  നടപടനികേള നടത്തുനതനിനുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനില്  അകപക്ഷകേള  അതഭാതട്ട്  ജനില്ലഭാ  കലഭാടറനി  ഓഫൈതീസുകേളനില്
സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.  

തഭാലൂക്കുതല ഭഭാഗവക്കുറനി ഓഫൈതീസട്ട്

50(1587) ശതീ  .    ബനി  .    സതവന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  25-2-2016-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)നമ്പര്40/2016/നനി.വ.  പകേഭാരലാം
ആറനിങ്ങലനില്  അനുവദനിച  തഭാലൂക്കുതല  ഭഭാഗവക്കുറനി  ഓഫൈതീസട്ട്  പവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദ വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കൗ  ഓഫൈതീസനില്  ഏലതല്ലഭാലാം  തരത്തനിലുളള  പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്
നടക്കുനലതനലാം ജനങ്ങളക്കട്ട് എലന്തല്ല ല്ല്ഭാലാം തരത്തനിലുളള കസവനങ്ങളഭാണട്ട് ഇവനിലട
നനിനലാം ലഭനിക്കുനലതനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ഇക്കൗ  ഓഫൈതീസനിനട്ട്  അനുവദനിച  തസ്തനികേകേളനികലക്കട്ട്  ജതീവനക്കഭാലര
നനിയമനിക്കുനതുമഭായനി ബന്ധലപട നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇല്ല.  തഭാലൂക്കുതല ഓഫൈതീസനിലന്റെ പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി പുനര്വനിനവഭാസലാം/
ലഡപപ്യൂകടഷന  മുഖഭാന്തനിരലാം  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  ഓഫൈതീസട്ട്  പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  സഭാധനിചനിടനില്ല.
ആയതനിനഭാല്  നനിലവനിലുള്ള  തഭാലൂക്കുതല  വനില്പന  ഔടട്ട് ലലറനിലൂലട  ടനിക്കറട്ട്
വനിതരണലാം മഭാത്രമഭാണട്ട് നടത്തനിവരുനതട്ട്.

(സനി)  ഈ  ഓഫൈതീസനിനട്ട്  അനുവദനിച  തസ്തനികേകേളനികലക്കട്ട്  പുനര്വനിനവഭാസലാം/
 ലഡപപ്യൂകടഷന മുകഖന ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  

ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കഭാത്ത അകപക്ഷകേള

51(1588) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫൈട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേടുത്തുരുത്തനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് നനിനലാം 2015 ജനുവരനി 1 മുതല്
2016  മഭാര്ചട്ട്  31  വലര  കേഭാരുണവചേനികേനില്സഭാ  പദതനിയനികലക്കട്ട്  നല്കേനിയ
അകപക്ഷകേളനില് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  എത്ര അകപക്ഷകേള തതീരുമഭാനമഭാകേഭാലത  കേനിടക്കുനലണനലാം
അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്  അകപക്ഷകേളനിലല  കപഭാരഭായ്മകേള പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  അവസരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാലയനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ഇല്ലഭാലയങനില് കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാരുണവ  ചേനികേനില്സഭാ  പദതനിയനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചവരുലടയലാം,
അകപക്ഷകേളനില്  കപഭാരഭായ്മകേള  ഉള്ളവരുലടയലാം  കപരു  വനിവരലാം  ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;
എലന്തല്ലഭാലാം കപഭാരഭായ്മകേളഭാണട്ട് അകപക്ഷകേളനില് ഉള്ളലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; .ഇവ
പരനിഹരനിചട്ട്  ഇവര്ക്കട്ട്  ചേനികേനില്സഭാ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കേഭാരുണവ  ബനവലന്റെട്ട്  ഫൈണനിലന്റെ  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായ
പക്രനിയകേള ജനില്ലഭാതലത്തനിലഭാണട്ട് നനിര്വ്വഹനിച്ചുവരുനതട്ട്.  ആയതനിനഭാല് നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലലാം അടനിസഭാനമഭാക്കനിയള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമല്ല. ജനില്ലഭാതലങ്ങളനില്നനിനലാം
ഓണ്ലലനഭായനി ലഭനിക്കുന ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള അകപക്ഷകേള ലഹഡട്ട്
ഓഫൈതീസനില് പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  കപഭാരഭായ്മകേളുള്ള  അകപക്ഷകേള അപകപഭാള തലന
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ബന്ധലപടവലര  കരഖഭാമൂലലാം  അറനിയനിക്കുകേയലാം  കപഭാരഭായ്മകേള  പരനിഹരനിചട്ട്  ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി
മടക്കനി അയക്കുകേയലാം ലചേയവരുന.  അകപക്ഷകേകളഭാലടഭാപലാം ലഭനിക്കുന അനുബന്ധ
കരഖകേള  പലതുലാം  അപൂര്ണവലാം  അവവക്തവമഭാണട്ട്.   ഇപകേഭാരമുള്ള  കപഭാരഭായ്മകേള
പരനിഹരനിചട്ട്  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുനണട്ട്.

കലഭാടറനി ടനിക്കറട്ട് അചടനി പരനിഷ്കരണലാം

52(1589) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന കലഭാടറനി ടനിക്കറട്ട് അചടനിയനില് പലകപഭാഴലാം വവക്തതയനില്ലഭായ്മ,
നമ്പറുകേള  മഭാഞ്ഞുകപഭാകുനതട്ട്  എനതീ  അപഭാകേതകേള  കേഭാണുനതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കലഭാടറനി ടനിക്കറട്ട്  അചടനി കൂടുതല് കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം,  സമ്മേഭാനങ്ങള
കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാലത വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനുലാം, സമ്മേഭാനങ്ങളുലാം, ഏജന്റുമഭാര്ക്കുള്ള
കേമ്മേതീഷനുലാം  പരനിഷ്ക്കരനിക്കുനതനിനുലാം,  ലതഭാഴനില്  അകനസഷകേര്ക്കട്ട്  സഹഭായകേരമഭായ
രതീതനിയനില് കലഭാടറനി ഏജനസനികേള അനുവദനിക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  കലഭാടറനി  ടനിക്കറട്ട്  അചടനിയമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുള്ള
അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം  കലഭാടറനി  ടനിക്കറട്ട്  അചടനിയലാം  വകുപനിലന്റെ
പവര്ത്തനങ്ങളുലാം കൂടുതല് കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
ആവശവമഭായ കരഖകേള യഥഭാസമയലാം ഹഭാജരഭാക്കുനവര്ക്കട്ട് തഭാമസലാംവനിനഭാ സമ്മേഭാന
തുകേ  അനുവദനിക്കുനണട്ട്.  അവശവലാം  കവണ  കരഖകേള  യഥഭാസമയലാം
ഹഭാജരഭാക്കഭാത്തതനിനഭാലഭാണട്ട്  സമ്മേഭാനത്തുകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം
ഉണഭാകുനതട്ട്.   സമ്മേഭാന  വനിതരണത്തനിനഭായനി  റവനപ്യൂ  വരുമഭാനത്തനിലന്റെ  40%-ല്
കൂടുതല്  വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതട്ട്  അഭനികേഭാമവമല്ല.  ആയതനിനഭാല്  ലപസട്ട്  ശതമഭാനത്തനില്
വവതവഭാസലാം  വരഭാത്തവനിധലാം  സമ്മേഭാനഘടന  പരനിഷ്കരനിക്കുന  കേഭാരവലാം  പരനിഗണനിച്ചു
വരുന.  ഏജന്റുമഭാരുലടയലാം കട്രെഡ ട്ട് യൂണനിയന പതനിനനിധനികേളുലടയലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പരനിഗണനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ഏജന്റുമഭാരുലട  കേമ്മേതീഷന പരനിഷ്കരനിക്കുന കേഭാരവവലാം  പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.  കലഭാടറനി ഏജനസനികേള അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് നനിലവനില് നനിയനണങ്ങള
ഒനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനില്ല.  
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കകേരള സലാംസഭാന ഓഡനിറട്ട് വകുപട്ട്

53(1590) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫൈട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന ഓഡനിറട്ട്  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടര് ഇന-ചേഭാര്ജനിലന്റെ ലകേ.എസട്ട്എ.
5373/എസട്ട്എസട്ട്3/2016  നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ആയതനിലന്റെ
കകേഭാപനി ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം  2016  ജൂലല  31  വലര  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളനിലലഭാഴനിലകേ  ഓഡനിറട്ട്  കേവഭാമ്പുകേള  നടകത്തണതനിലല്ലന  തതീരുമഭാനലാം
അലാംഗതീകേരനിചട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട  കുടനിശ്ശേനികേ ഓഡനിറനിനഭായനി  മറട്ട്  ഓഡനിറട്ട്
ഓഫൈതീസുകേളനിലല ഉകദവഭാഗസലര ഉളലപടുത്തനിയതട്ട് സലാംസഭാന ഓഡനിറട്ട്  വകുപനില്
ഉകദവഭാഗസരുലട കുറവട്ട് മൂലമഭാകണഭാ എനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  ഓഡനിറനിനഭായനി  പകതവകേലാം
രൂപതീകേരനിചനിരനിക്കുന കേവഭാമ്പുകേള ജൂലല 31-നു കശഷവലാം തുടരഭാന ആകലഭാചേനയകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ലകേ.എസട്ട്.എ.5373/എസട്ട്എസട്ട്  3/2016  നമ്പര്  ഉത്തരവനിലന്റെ
പകേര്പട്ട് അനുബന്ധമഭായനി വചനിട്ടുണട്ട്*.

(ബനി) 2016 ജൂലല 31 വലര തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലലഭാഴനിലകേ ഓഡനിറട്ട്
കേവഭാമ്പുകേള  നടകത്തണതനിലല്ലന  തതീരുമഭാനലാം  സലാംസഭാന  ഓഡനിറട്ട്  വകുപനില്
എടുത്തനിടനില്ല.

(സനി)  കചേഭാദവലാം വവക്തമല്ല.  എങനിലുലാം തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട ഓ ഡനിറനിനഭായനി
സലാംസഭാന ഓ ഡനിറട്ട്  വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലുള്ള ഓ ഡനിറട്ട്  ഓഫൈതീസുകേളനിലല  ഉകദവഭാഗസലര
ഉളലപടുത്തനിയതട്ട്  ജനില്ലഭാ  ഓഡനിറട്ട്  കേഭാരവഭാലയങ്ങളനിലല  ഉകദവഭാഗസരുലട  കുറവട്ട്
മൂലമഭാണട്ട്.  

(ഡനി)  ഓ ഡനിറട്ട്  കേവഭാമ്പുകേളുലട  പുകരഭാഗതനി  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയതനിനുകശഷലാം
മഭാത്രകമ കേവഭാമ്പുകേളനില് തുടരുന കേഭാരവത്തനില് തതീരുമഭാനലാം ലകേലക്കഭാള്ളഭാന കേഴനിയൂ.

കേയര് കമഖലലയ ശക്തനിലപടുത്തല്

54(1591) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേയര്  കമഖലയനില്  പവര്ത്തനിക്കുന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മനിനനിമലാം
കവതനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേ  വനിദവയലട  സഹഭായകത്തഭാലട  വവതവസ്തവലാം
ആകേര്ഷണതീയവമഭായ വനിവനിധതരലാം കേയര് ഉല്പനങ്ങള നനിര്മ്മേനിചട്ട് കേയര് കമഖല
കൂടുതല് ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  കേയര് ഉല്പനങ്ങളുലട വനിപണനത്തനിനുലാം കേയറമതനിക്കുമഭായനി നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദവനിവരങ്ങള ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേയര് പനിരനി കമഖലയനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  300  രൂപയലാം ഉല്പന
കമഖലയനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് 500 രൂപയമഭായനി കവതനലാം നനിശയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേ  വനിദവയലട  സഹഭായകത്തഭാലട  വവതവസ്തവലാം

ആകേര്ഷണതീയവമഭായ  വനിവനിധതരലാം  കേയര്  ഉല്പനങ്ങള  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  കേയര്

കമഖലലയ  കൂടുതല്  ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   കേയര്

കകേഭാര്പകറഷന,  കേയര്ലഫൈഡട്ട്,  എനതീ  സഭാപനങ്ങളനില്  കേയര്  ടഫനിങ്ങട്ട്  യൂണനിറട്ട്

സഭാപനിചതുവഴനി വനിവനിധ ഡനിലസനുകേളനിലുള്ള മഭാറകേള കേലണറഭായലാം ചേവനിടനിയഭായലാം

പരവതഭാനനിയഭായലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  രതീതനിയനില്  സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കഫൈഭാലാം

മഭാറനിലാംഗ്സട്ട് ഇനഡവയനില് കേയര് കേലാംകപഭാസട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം തുടങ്ങുനതനിനഭായള്ള

നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. ശബ്ദ നനിയനണത്തനിനുള്ള ആധുനനികേ രതീതനിയനിലുള്ള

അകേസഭാസനികേട്ട് പഭാനല് NCRMI രൂപകേല്പന നല്കേനി വനികേസനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  

(സനി)  കേയര്  ഉല്പനങ്ങളുലട  വനിപണനത്തനിനുലാം  കേയറമതനിക്കുമഭായനി  കേയര്

കകേഭാര്പകറഷന എടുത്തനിട്ടുള്ള നടപടനികേള തഭാലഴ കചേര്ക്കുന:

കകേരള കസറട്ട് കേയര് കകേഭാര്പകറഷന കേയര് കമഖലയനിലല ആഭവന്തര

വനിപണനിയലട  സഭാദവത  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനതനിനുകവണനി  പുതനിയ

കഷഭാറൂമുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം  വനിവനിധ  എകനിബനിഷനുകേളനില്

പലങടുക്കുനതനിനുലാം  ഇന്റെര്ലനറട്ട്  മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  വഴനിയലാം  ആഭവന്തര

വനിപണനി വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള കേര്മ്മേ പദതനികേള ആസൂത്രണലാം

ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

കേയര് ഉല്പനങ്ങളുലട വനികദശ വനിപണനി സഭാദവതകേള കപഭാതഭാഹനി

പനിക്കുനതനിനുകവണനി കകേരള കസറട്ട് കേയര് കകേഭാര്പകറഷന വനികദശത്തട്ട്

സലാംഘടനിപനിക്കുന  കട്രെഡട്ട്  കഷഭാകേളനിലുലാം  ബയര്  ലസല്ലര്  മതീറകേളനിലുലാം

പലങടുത്തട്ട്  കേയര്  ഉല്പനങ്ങളുലട  സഭാദവതകേലള  വനിശദതീകേരനിക്കുകേയലാം

ഓര്ഡറുകേള കശഖരനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുന.  കൂടഭാലത കഫൈഭാറനിന ബകയഴനിലന്റെ
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ഇന്തവയനിലുള്ള ഏജന്റുമഭാലര കനരനില്ക്കണട്ട്   ഉല്പനങ്ങളുലട വനികദശ

ഓര്ഡറുകേള കശഖരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്. 

ആധുനനികേ  വനിവര  സഭാകങതനികേ  വനിദവകേള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വനികദശ

വനിപണന  സഭാധവതകേളുലാം  പകയഭാജനലപടുത്തുനണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ

ഫൈലമഭായനി കേഴനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 8.16 കകേഭാടനി രൂപയലട

വനില്പന നടത്തുവഭാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  

കേയര് കമഖലയലട അഭനിവൃദനി

55(1592) ശതീ  .    വനി  .    റനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേയറനിലന്റെയലാം  കേയറുല്പനങ്ങളുലടയലാം  വനികേസനത്തനിനുലാം  വനിപണനത്തനിനുമഭായനി

നനിലവനില് കകേരളത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുന ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള ഏലതല്ലഭാമഭാലണനട്ട്

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  സഭാപനങ്ങളുലട  പവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട്

നനിലവനില്  എലന്തങനിലുലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഉകണഭാ;  ഉലണങനില്  വനിശദഭാലാംശലാം

ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇലല്ലങനില് ഇവയലട പവര്ത്തനലാം ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട് ഈ കമഖലലയ

അഭനിവൃദനിലപടുത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേയറനിലന്റെയലാം കേയറുല്പനങ്ങളുലടയലാം വനികേസനത്തനിനുലാം വനിപണനത്തനിനുമഭായനി

നനിലവനില്  കകേരളത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കുന  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  കകേരള

കസറട്ട് കേയര് കകേഭാര്പകറഷന, കഫൈഭാലാം മഭാറനിലാംഗ്സട്ട് ഇനഡവ ലനിമനിറഡട്ട് എനനിവയഭാണട്ട്.

കേയര് ലസഭാലസറനികേളുലട  Apex Body-യഭായനി കേയര്ലഫൈഡലാം കേയര് കമഖലയനിലല

ഗകവഷണങ്ങളക്കഭായനി  Autonomous Body  ആയ നഭാഷണല് കേയര് റനിസര്ചട്ട്  &

മഭാകനജുലമന്റെട്ട് ഇനസനിറപ്യൂഷനുലാം പവര്ത്തനിക്കുന.  കേയര് കമഖലയനില് ആവശവമഭായ

കേയര് ലമഷനിനറനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  കകേരള കസറട്ട്  ലമഷനിനറനി  മഭാനുഫൈഭാക്ചേറനിലാംഗട്ട്

കേമ്പനനിയലാം പവര്ത്തനിക്കുന.

(ബനി)  കേയര് ഡയറക്ടകററഭാണട്ട് കേയര് വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതട്ട്.

ഈ  സഭാപനങ്ങളുലട  പവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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കേയര് അധനിഷനിത വവവസഭായങ്ങള

56(1593) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേയര് അധനിഷനിത വവവസഭായങ്ങലള കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നനിലവനില്
എലന്തല്ലഭാലാം  പദതനികേളഭാണുള്ളലതനലാം  ഏലതല്ലഭാലാം  സഭാപനങ്ങള  ഇതനിനഭായനി
സമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലചേയ്യുനലവനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേരള  ഫൈനിനഭാനഷവല്  കകേഭാര്പകറഷന  വഴനി  കേയര്  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്
സഹഭായലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  പദതനിയനിടനിട്ടുകണഭാ  ;  ആയതട്ട്  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള
സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് സബ്സനിഡനി അനുവദനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേയര്  ഉത്പനങ്ങളുലട  വനിപണനത്തനിനുലാം  പചേരണത്തനിനുമഭായനി
എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേയര്ലഫൈഡനികന്റെലതനട്ട്  പറഞ്ഞട്ട് വവഭാജ ഉത്പനങ്ങള വനിപണനിയനില്
വനില്ക്കുനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേയര്  കമഖലലയ  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  വനിവനിധ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

1. കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  പുനരുദഭാരണ  പദതനി
പകേഭാരലാം സനിര /പവര്ത്തന മൂലധനലാം നല്കുന.

2. കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  അടനിസഭാന  സക്കൗകേരവ
വനികേസനലാം ഉളലപലടയള്ള ധനസഹഭായലാം നല്കേനി വരുന.

3. കേയറനിലന്റെയലാം  കേയര്  ഉല്പനങ്ങളുലടയലാം  വനില്പനയള്ള  വനിപണനി
വനികേസന സഹഭായലാം (50% സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം) (എലാം.ഡനി.എ)
നല്കേനിവരുന.

4. കേയര്  കമഖലയനിലല  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  മഭാര്ജനിന  മണനി  വഭായ്പ
നല്കുന.

5. പകതവകേ  നനികക്ഷപ  സഹഭായ  പദതനിയനിലൂലട  (Special
Investment Subsidy) സബ്സനിഡനി നല്കേനി വരുന.
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6. കേയര് വവവസഭായത്തനില് നനിയനനിത യനവല്ക്കരണലാം നടപനിലഭാക്കുന.

7. ഉല്പഭാദനവലാം  വനിപണന  പകചേഭാദനവലാം(പനി.എലാം.ഐ.)  പദതനിയനിലൂലട
ആനുകൂലവലാം നല്കേനിവരുന.

8. വനില വവതനിയഭാനലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള ഫൈണട്ട് നല്കേനിവരുന.

9. കേയര്  കമഖലയനില്  കസര്  വനികേസന  പരനിപഭാടനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.

10. കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഓഹരനി
പങഭാളനിത്തലാം നല്കുന.

11. കേയര് ജനികയഭാ ലടകേട്ട് സയനില്സട്ട് വനികേസന പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കുന.

12. ഇനകേലാം സകപഭാര്ടട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

13. കേയര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ലപനഷന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.

(ബനി)  കകേരള  ഫൈനിനഭാനഷവല്  കകേഭാര്പകറഷന  വഴനി  കേയര്  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്
സഹഭായലാം നല്കുനതനിനട്ട് പദതനികേള നനിലവനിലനില്ല.

(സനി)  കേയറനിലന്റെയലാം  കേയറുല്പനങ്ങളുലടയലാം  വനില്പനയള്ള  വനിപണനി
വനികേസന സഹഭായമഭായനി  50%  സലാംസഭാന വനിഹനിതവലാം  50%  കകേന്ദ്ര വനിഹനിതവലാം
മഭാര്ക്കറട്ട്  ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  അസനിസനസട്ട്  (എലാം.ഡനി.എ.)  എന  പദതനിയനിലൂലട
നല്കേനിവരുന.   കേഴനിഞ്ഞ  മൂനട്ട്  വര്ഷലത്ത  വനില്പനയലട  ശരഭാശരനിയലട  10%
വനിപണന  വനികേസന  സഹഭായമഭായനി  നല്കുന.  ഉല്പഭാദനവലാം  വനിപണന
പകചേഭാദനവലാം  എന പദതനിയനിലഭായനി  കകേരള  സലാംസഭാന കേയര് കകേഭാര്പകറഷന,
മഭാറട്ട്സട്ട്  &  മഭാറനിലാംഗ്സട്ട്  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള,  പഭാഥമനികേ  കേയര്  സലാംഘങ്ങള,
അപകട്ട് ലസഭാലസറനി എനനിവ വഴനി കേയറനിലന്റെയലാം റബ്ബര് അധനിഷനിത ഉല്പനങ്ങളുലാം
ഭൂവസ്ത്രവലാം  ഉളലപലടയള്ള  കേയറുല്പനങ്ങളുലടയലാം  ഉല്പഭാദനവലാം  കേയറമതനി
ഉളലപലടയള്ള  വനിപണനവലാം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലത്ത
വനില്പനയലട  10%  പനി.എലാം.ഐ.  ആയനി  നല്കുന.  കേയര്  ഉല്പനങ്ങളുലടയലാം
യഭാണനിലന്റെയലാം  ചേകേനിരനിയലടയലാം  വനില  വവതനിയഭാനലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്
ഉത്പനങ്ങളുലട ലചേലവനിനനുസൃതമഭായ വനിലയട്ട് ഉല്പനങ്ങള സലാംഭരനിക്കുനതനിനുലാം
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനുലാം കേയര്ലഫൈഡട്ട്,  കകേരള കസറട്ട് കേയര് കകേഭാര്പകറഷന എനതീ
സഭാപനങ്ങലള സജ്ജമഭാക്കുനതനിനുലാം പനി.പനി.എസട്ട്.എസട്ട്. പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.
വനിപണനലാം പരസവവലാം പചേഭാരണവലാം പദതനിപകേഭാരലാം വനിപണനി ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനഭായനി
കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം,  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  ഇവയട്ട്  കമളകേള,
പദര്ശനങ്ങള ഇവ സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനുലാം അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര കമളകേളനില് പലങടുക്കുനതനിനുലാം
ബയര്/ലസല്ലര് മതീറകേളനില് പലങടുക്കുനതനിനുലാം സഹഭായലാം നല്കുന.

(ഡനി) ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

958/2017
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കേയര് കമഖലയനിലല കേര്മ്മേപദതനികേള

57 (1594) ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫൈട്ട് :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കേയര്  കമഖലയട്ട്  ഊര്ജ്ജവലാം  കേരുത്തുലാം  പകേരുവഭാന
എലന്തല്ലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്  മുന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ആസൂത്രണലാം  ലചേയ
നടപഭാക്കനിയതട്ട്;

(ബനി)  കേയര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴനില്  ദനിനങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം
മനികേച കൂലനി ലഭനിക്കുനതനിനുലാം എലന്തല്ലഭാലാം കേഭാരവങ്ങളഭാണട്ട് നടപഭാക്കനിയതട്ട്;

(സനി)  കേയറുലനങ്ങളുലട  ആഭവന്തര-വനികദശ  വനിപണനി  കേലണത്തുനതനിനട്ട്
എലന്തല്ലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് ഇക്കഭാലത്തട്ട് നടത്തനിയതട്ട് എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കേയര്  കമഖലയലട  വനികേസനത്തനിനുലാം  വളര്ചയലാം  കവണനി  ആസൂത്രണലാം
ലചേയ  പദതനികേള  കവണത്ര  ഫൈലപഭാപ്തനിയനിലലത്തഭാലത  കപഭാകുകേയഭാണുണഭായതട്ട്.
2013-14,  2014-15,  2015-16  എനതീ  വര്ഷങ്ങളനില്  കേയര്  കമഖലയഭായനി
പദതനിയനില്  വകേയനിരുത്തനിയ  തുകേയകടയലാം  ലചേലവനിട  തുകേയകടയലാം  കേണക്കുകേള
ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന:

വര്ഷലാം വകേയനിരുത്തനിയ പണലാം ലചേലവഭാക്കനിയ പണലാം

2013-14 1,16,37,00,000 71,40,75,429 (61.36%)

2014-15 1,21,93,90,000 64,35,44,632 (52.78%)

2015-16 1,16,95,00,000 68,29,38,711 (58.4%)

വനിഭഭാവന  ലചേയ  പരനിമനിതമഭായ  പദതനികേളതലന  നടപനിലഭാക്കലപടഭാലത
കപഭാകുകേയഭായനിരുന എനഭാണട്ട് ഈ കേണക്കുകേള കേഭാണനിക്കുനതട്ട്.  തല്ഫൈലമഭായനി
കേയര് കമഖലയനില് വലനിയ പതനിസന്ധനിയഭാണട്ട് കനരനിടതട്ട്.

കേയര് ഉത്പനങ്ങളക്കട്ട് വനികദശ വനിപണനി

58 (1595) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  ഇന്തവയനില്  നനിനള്ള  കേയര്  കേയറമതനി  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന  കേയര്
കബഭാര്ഡട്ട് ശമനിക്കുനതഭായള്ള റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  അനുകൂല  സഭാഹചേരവലാം  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
സഹകേരണലാം കൂടനി ഉറപ്പുവരുത്തനി സലാംസഭാനലത്ത കേയര് ഉത്പനങ്ങളക്കട്ട് വനികദശ
വനിപണനി  കേലണത്തുനതനിനഭാവശവമഭായ  ശമങ്ങള  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  രലാംഗത്തട്ട്  ഏലതല്ലഭാലാം  തരത്തനിലുള്ള  ആധുനനികേവത്കേരണമഭാണട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

(ഡനി)  ജനികയഭാ ലടലകല്സനിലന്റെ വവഭാപനത്തനിനുലാം ഈ രലാംഗത്തട്ട് സഭാര്ടട്ട്  അപട്ട്
വവവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം  എലന്തല്ലഭാലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
വരുനലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇന്തവയനില് നനിനള്ള കേയര് കേയറമതനി വര്ദനിപനിക്കുനതനികലക്കഭായള്ള
കേയര് കബഭാര്ഡനിലന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

(1) നനിലവനിലുള്ള വനിപണനിലയക്കുറനിചട്ട് പഠനവലാം സര്കവ്വയലാം നടത്തഭാറുണട്ട്.

(2) അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര ലസമനിനഭാറുകേള,  കകേഭാണ്ഫൈറനസുകേള,  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര
കമളകേള എനനിവയനില് പലങടുക്കഭാറുണട്ട്.

(3) അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര തലത്തനില് കേയറുലാം കേയറുല്പനങ്ങളുലടയലാം പരസവ
പചേരണലാം നടത്തുകേ.

(4) കേയറമതനിക്കഭാര്ക്കുലാം  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കുലാം  കമളകേളനില്
പലങടുക്കുനതനിനഭായനി  എകേട്ട് കസണല്  മഭാര്ക്കറട്ട്  ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
അസനിസനസട്ട് നല്കേനിവരുന.

(5) രഭാജവത്തനിനകേത്തട്ട് വനിവനിധ അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര കമളകേള,  വര്ക്കട്ട്കഷഭാപ്പുകേള,
മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് ഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കപഭാഗഭാമുകേള എനനിവ സലാംഘടനിപനിക്കുകേയലാം
പലങടുക്കുകേയലാം ലചേയ്യുന.

(6) കേയര്  വവവസഭായത്തനിലല  മനികേവറ  പവര്ത്തനലാം  കേഭാഴ്ചവചവര്ക്കഭായനി
കേയര് വവവസഭായ അവഭാര്ഡട്ട് നല്കുന.

(ബനി) പരനിശമനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  അടനിമുടനി  ആധുനതീകേരണത്തനിലൂലട  മഭാത്രകമ  കേയര്  വവവസഭായലത്ത
അഭനിവൃദനിലപടുത്തഭാന  കേഴനിയൂ.  വവവസഭായത്തനിലന്റെ  വവതവസ്ത  കമഖലകേളനില്
ആധുനതീകേരണലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള ഇനലവസട്ട്ലമന്റെട്ട് സബ്സനിഡനിയലാം ഇനലസന്റെതീവലാം
എല്ലഭാലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന ബജറനില് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത ആധുനതീകേരണത്തനിനട്ട്
അനുഗുണമഭായ നയ തതീരുമഭാനങ്ങളുലാം ലകേലക്കഭാള്ളുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.



116       കകേരള നനിയമസഭ    ജൂലല 14, 2016

ടൂറനിസലാം കമഖലലയ കപഭാതഭാഹനിപനിക്കല്

59 (1596) ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന :
ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രഭാജവത്തട്ട്  കകേവലലാം  വനികനഭാദസഞഭാരത്തനിനപ്പുറലാം  വവവസഭായ സലാംരലാംഭലാം
എന നനിലയനില് കുകുൂടനി ടൂറനിസലാം വളര്നവരുനതട്ട് പരനിഗണനയനില് വനനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ടൂറനിസലാം  കമഖലയനിലല  സലാംരലാംഭകേലര  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം
സഹഭായനിക്കുനതനിനുലാം  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  പദതനികേള  വവവസഭായ  വകുപട്ട്  ആസൂത്രണലാം
ലചേയട്ട് നടപഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വവവസഭായ  നയത്തനില്  ടൂറനിസത്തനിനട്ട്  അര്ഹമഭായ  പഭാധഭാനവലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്വ്വതീസട്ട്  ലസക്ടറനില് ഉളലപടുനവകൂടനി  ഉല്പഭാദന കമഖലയട്ട്  പുറലമ
MSME-യലട പരനിധനിയനില് വരുനതഭാണട്ട്.   സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ഒഴനിലകേയള്ള
സഹഭായങ്ങള സര്വ്വതീസട്ട് കമഖലയട്ട് നല്കേനിവരുന.  ടൂറനിസലാം കമഖലയട്ട് ആവശവമഭായ
ഉലനങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന യൂണനിറകേളക്കട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം ലഭവമഭാണട്ട്.

(ബനി&സനി) 11-7-1986-ലല സ.ഉ.(പനി)നലാം.224/86/GAD  പകേഭാരലാം  ടൂറനിസലത്ത
വവവസഭായമഭായനി  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പുതനിയ  വവവസഭായനയലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന
കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ടനി വവവസഭായനയലാം രൂപതീകേരനിക്കുന
ഘടത്തനില്  ടൂറനിസലാം  കമഖലയനിലല  സലാംരലാംഭകേലര  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന  കേഭാരവലാം
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

പഭാലക്കഭാലട കേനിനഫ പഭാര്ക്കുകേള

60 (1597) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വവവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിനഫയലട  ആഭനിമുഖവത്തനില്  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില്  എവനിലടലയല്ലഭാമഭാണട്ട്
വവവസഭായ പഭാര്ക്കുകേള സഭാപനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത പഭാര്ക്കുകേളുലട നനിലവനിലല സനിതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഒറപഭാലലാം  കേനിനഫ  പഭാര്ക്കനില്  എത്ര  വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുലണനലാം അവ ഏലതല്ലഭാമഭാലണനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  പസ്തപത  പഭാര്ക്കനികലക്കട്ട്  വവവസഭായനികേലള  ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി
നഭാളനിതുവലര സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തല്ലഭാമഭാലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  നഭാളനിതുവലര  സസതീകേരനിച  നടപടനികേളക്കട്ട്  പുറലമ,  വവവസഭായനികേലള
ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള എലന്തല്ലഭാമഭാലണനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേനിനഫയലട ആഭനിമുഖവത്തനില് പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനിലല കേഞനികക്കഭാടട്ട് ഒരു
ഇനഡസനിയല് ആന്റെട്ട് ലടകട്ട്ലറല് പഭാര്ക്കുലാം ഒറപഭാലത്തട്ട് ഒരു വവവസഭായ പഭാര്ക്കുലാം
സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കേഞനികക്കഭാടട്ട്  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  ഇനഡസനിയല്  ആന്റെട്ട്  ലടകട്ട്ലറല്
പഭാര്ക്കട്ട് പൂര്ണകതഭാതനില് പവര്ത്തന സജ്ജമഭാണട്ട്.  പസ്തുത പഭാര്ക്കനില് 97 വവവസഭായ
സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  വവവസഭായങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ഭൂമനി  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഒറപഭാലത്തട്ട്  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  വവവസഭായ  പഭാര്ക്കനിലന്റെ  അടനിസഭാന  സക്കൗകേരവ
നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   പസ്തുത  പഭാര്ക്കനില്  തലന
സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  ഒരു  ലക്ഷലാം  ചേതുരശ  അടനി  വനിസ്തതീര്ണമുള്ള  സഭാനകഡര്ഡട്ട്
ഡനിലസന ഫൈഭാക്ടറനിയലട നനിര്മ്മേഭാണവലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  M/s. Blissful Apparels
Pvt. Ltd. എന വവവസഭായ സലാംരലാംഭത്തനിനട്ട് ഗഭാര്ലമന്റെട്ട് അധനിഷനിത വവവസഭായങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി മുഴവന സലവലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  M/s.  Blissful  Apparels  Pvt.  Ltd.  എന  കേമ്പനനിക്കട്ട്  സലലാം
അനുവദനിച്ചുലവങനിലുലാം പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില്ല.

(ഡനി) ഒറപഭാലലത്ത വവവസഭായ പഭാര്ക്കനില് വവവസഭായങ്ങള ആകേര്ഷനിക്കുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി കേനിനഫ തകദ്ദേശ വവവസഭായ സലാംരലാംഭകേരുമഭായലാം അല്ലഭാലതയള്ള വവവസഭായ
സലാംരലാംഭകേരുമഭായലാം  കൂടനിക്കഭാഴ്ച  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
സലാംരലാംഭകേര്  അവരുലട  കപഭാജക്ടട്ട്  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  സലാംക്ഷനിപ്തരൂപലാം  നല്കുകേയലാം
അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഭൂമനി  അകലഭാടട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനുള്ള  തുടര്നടപടനികേള
കേനിനഫ  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത  Confederation  of  Indian
Industry  (CII),  FICCI  എനതീ  സലാംഘടനകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുന  കകേരളത്തനിനു
പുറത്തുലാം  അകേത്തുമുള്ള  നനിരവധനി  ബനിസനിനസട്ട്  മതീറകേളനില്  പസ്തുത  പഭാര്ക്കനിലന്റെ
സഭാദവതകേലളക്കുറനിചട്ട് അവതരണലാം നടത്തഭാറുണട്ട്.  

(ഇ)  പസ്തപത  പഭാര്ക്കനില്  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭകേലര  ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനുലാം
അവനിലടത്തലന സഭാപനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന ഡനിലഫൈനസട്ട് പഭാര്ക്കനില് വവവസഭായ
സലാംരലാംഭകേലര ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനുമഭായനി കദശതീയ തലത്തനില്തലന കേനിനഫ വനിവനിധ
ബനിസനിനസട്ട്  മതീറകേളനില്  പലങടുക്കുനതനിനുലാം  അതുവഴനി  കൂടുതല്  നനികക്ഷപങ്ങള
ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനുമുള്ള പരനിപഭാടനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയവരുന.



118       കകേരള നനിയമസഭ    ജൂലല 14, 2016

ജനിലാം,  ലയസട്ട്,  എമര്ജനിലാംഗട്ട് കകേരള പദതനികേള 

61 (1598) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴനിഞ്ഞ യ.ഡനി.എഫൈട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ഏലറ പചേരനിപനിചനിരുന
പദതനികേളഭായ  'ജനിലാം',  'ലയസട്ട്  ',  'എമര്ജനിലാംഗട്ട്  കകേരള  '  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേളുലട
ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനികലക്കട്ട് എത്ര പുതനിയ പദതനികേള വനനിട്ടുണട്ട്;  വനിശദവനിവരലാം
നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയലട  മൂലധന  നനികക്ഷപലാം
കകേരളത്തനിനുണഭായനിട്ടുണട്ട്; വനിശദവനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി) 2003-ല് ലകേഭാചനിയനില് നടന  'ജനിലാം'  നനികക്ഷപ സലാംഗമത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ഏകേകദശലാം  11,000  കകേഭാടനി രൂപ മുതല്മുടക്കുവരുന  96  പദതനികേളക്കട്ട്
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള  കേരഭാറനികലര്ലപടുകേയണഭായനി.  ഇതനില്  വവവസഭായ  വകുപനിനട്ട്
കേതീഴനില്  ഏകേകദശലാം  339.70  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്  മുടക്കുവരുന  19  പദതനികേള
പവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിച്ചു.   അവ  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.  2012-ല്
ലകേഭാചനിയനില്  നടന  എമര്ജനിലാംഗട്ട്  കകേരള  സലാംഗമത്തനില്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട
കേതീഴനിലഭായനി  177  പദതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണട്ട് തുടക്കത്തനില് ലഭനിചതട്ട്.  ഇതനില്  209
കകേഭാടനി  രൂപ  നനികക്ഷപമുള്ള  രണട്ട്  പദതനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  ബഭാക്കനിയള്ള  12
പദതനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. വനിശദ വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.
കകേരളത്തനിലല വനിദവഭാര്ത്ഥനി/യവ സമൂഹങ്ങളക്കനിടയനില് സലാംരലാംഭകേതസ അവകബഭാധലാം
വളര്ത്തുനതനിനുലാം  അവരുലട  നൂതന  ആശയങ്ങലള  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങളഭാക്കനി
മഭാറനതനിനട്ട്  കപഭാതഭാഹനലാം  നല്കുനതനിനുമഭായഭാണട്ട്  2014  ലസപ്റലാംബര്  12-നട്ട്
ലകേ.എസട്ട്.ഐ.ഡനി.സനി.-യലട  ആഭനിമുഖവത്തനില്  യവ  സലാംരലാംഭകേ  സലാംഗമലാം  (YES)
ലകേഭാചനിയനില്  സലാംഘടനിപനിചതട്ട്.  ഇതട്ട്  ഒരു  നനികക്ഷപ  സമഭാഹരണ  പദതനി
ആയനിരുനനില്ല.  

ഭൂമനി ഏലറടുക്കല് 

62 (1599) ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള്ള :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ ചേവറ ലകേ എലാം എലാം എൽ  കേമ്പനനിയലട
സമതീപത്തുള്ള  ചേനിറ്റൂര്  പകദശലത്ത  150  ഏക്കര്  സലലാം  വവവസഭായ  വകുപട്ട്
ഏലറടുക്കുകമഭാ എന വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ഇതനിനുള്ള  എന്തുനടപടനിയഭാണട്ട്  മുനസർക്കഭാർ  സസതീകേരനിചതട്ട്  എന
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പന്മേന  ചേനിറ്റൂര്  ഭഭാഗലത്ത  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന  നടപടനിയലട  നനിലവനിലല
പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) 1-3-2014-ലല സ.ഉ.(എലാം.എസട്ട്)  നമ്പര്  34/2014/വവവ.  ഉത്തരവ
പകേഭാരലാം ലകേ.എലാം.എലാം.എല്. കേമ്പനനിയനില് നനിനമുള്ള മലനിനതീകേരണലാം രൂക്ഷമഭായനിട്ടുള്ള 150
ഏക്കര്  ഭൂമനി  കേമ്പനനിയലട  ഭഭാവനി  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  എസട്ട്.എലാം.ഇ.
പഭാര്ക്കുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  കേനിനഫ,  സനിഡ്കകേഭാ  എനതീ  കേമ്പനനികേലള
ചുമതലലപടുത്തുനതനിനുലാം  ആവശവമഭായ നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കേനിയലാം  പുനരധനിവഭാസ
പഭാകക്കജട്ട്  നടപഭാക്കനിയലാം  ഏലറടുക്കുനതനിനട്ട്  ഉത്തരവഭായനി.   2-3-2016-ലല  സ.ഉ.
(എലാം.എസട്ട്.) നമ്പര് 48/2016/വവവ. സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരലാം 150 ഏക്കര് ഭൂമനി
ഏലറടുക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ  125  കകേഭാടനി രൂപ ബഡ്ജറനില് ലമഗഭാ കപഭാജക്ടുകേളക്കഭായനി
വകേയനിരുത്തനിയ തുകേയനില്നനിനലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട് മുന സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്
പുറലപടുവനിചനിരുന.   എനഭാല്  ലമഗഭാ  കപഭാജക്ടുകേളക്കഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയ  തുകേ
മുനകൂര്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ള  നനിര്ദ്ദേനിഷ  പദതനികേളക്കുമഭാത്രകമ  വനിനനികയഭാഗനിക്കുവഭാന
കേഴനിയകേയള.  ഈ  സഭാഹചേരവത്തനില്  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന  വനിഷയലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള

63 (1600) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016  ജൂണ്  ഒനട്ട്  വലരയളള  സനിതനിവനിവര  കേണക്കുകേള  പകേഭാരലാം
കകേരളത്തനില്  ആലകേ  എത്ര  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  ഉണട്ട്;  ഇവയലട
ലഭാഭനഷക്കണക്കുകേളുലട വനിശദ വനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) 2011  ലമയട്ട് മുതല്  2016-ലമയട്ട് വലരയള്ള കേഭാലയളവനില് ഏലതങനിലുലാം
പുതനിയ ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില് വനിശദ വനിവരലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് വവവസഭായ വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനില് ഒരു സഭാറപ്യൂടറനി
കകേഭാര്പകറഷനടക്കലാം 42 ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട് ഇകപഭാള പവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.
ലനിസട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.വവവസഭായ വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില് 2015-16 -ലല ആഡനിറനിനട്ട് മുനപുള്ള കേണക്കുകേള
പകേഭാരലാം  ലഭാഭത്തനിലുലാം  നഷത്തനിലുലാം  പവര്ത്തനിച  സഭാപനങ്ങളുലട  വനിവരലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.  

(ബനി) 2011 ലമയട്ട് മുതല് 2016 ലമയട്ട് വലരയള്ള കേഭാലയളവനില് സലാംസഭാനത്തട്ട്
വവവസഭായവകുപനിലന്റെ അധതീനതയനില് പുതനിയ ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള ഒനലാം
ആരലാംഭനിചനിടനില്ല.   വവവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  സനിഡ്കകേഭായലട  ഒരു
"ലഹലടകേട്ട് ഷതീറട്ട് സതീല് കേകമ്പഭാണന്റെട്ട് & ഫൈര്ണനിചര് നനിര്മ്മേഭാണ യൂണനിറട്ട്" മലപ്പുറലാം
ജനില്ലയനില്  കവങ്ങരയനില്  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  ഈ  കേഭാലയളവനില്  (2014-ല്)
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. തുടര് നടപടനികേള ഒനലാം ഉണഭായനിടനില്ല.

ഫൈഭാര്മ പഭാര്ക്കട്ട് 

64 (1601) ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സലാംസഭാനത്തട്ട് തുടങ്ങുലമനട്ട് പഖവഭാപനിച ഫൈഭാര്മഭാ പഭാര്ക്കട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  തുടങ്ങുലമനട്ട്  പഖവഭാപനിച  ഫൈഭാര്മ  പഭാര്ക്കട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനിലല  മടന്നൂരനില്  അനുകയഭാജവമഭായ  സലലാം
കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത  പഭാര്ക്കനിലന്റെ  വനിശദമഭായ  കപഭാജക്ടട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
തയഭാറഭാക്കനി  വരുന.  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്  ഈ
പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന കേനിനഫ ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അനുമതനി
ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് മഭാത്രകമ തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴനിയകേയള.

അടച്ചുപൂടനിയ വവവസഭായ സഭാപനങ്ങള

65 (1602) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ലഭാഭത്തനില് പവര്ത്തനിചനിരുനതുലാം എനഭാല് നഷത്തനിലഭായതനിലന
തുടര്നട്ട്  2011-2016  കേഭാലഘടത്തനില്  അടച്ചു  പൂടനിയതുമഭായ  വവവസഭായ
സഭാപനങ്ങള,  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  ഇവ  ഏലതഭാലക്കയഭാലണനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അടച്ചു പൂടനിയ വവവസഭായ സഭാപനങ്ങള തുറന പവര്ത്തനിക്കുനതനിനട്ട്
ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.
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(ബനി)  അടച്ചുപൂടനിയതനിലന്റെ  കേഭാരണങ്ങള  വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിചഭാല്
മഭാത്രകമ ഇക്കഭാരവത്തനില് തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴനിയകേയള.

ലഗയനില് വഭാതകേ ലപപട്ട് ലലന

66 (T* 1603) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിര്ദ്ദേനിഷ  ലകേഭാചനി-മലാംഗലഭാപുരലാം  ലഗയനില്  വഭാതകേ  ലലപപട്ട്  ലലലന
സലാംബന്ധനിചട്ട് ജനങ്ങളക്കുള്ള ആശങകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ആശങകേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  ജനവഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങലള
ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനിക്കുകവണനി  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുകമ്പഭാള  മതനിയഭായ  നഷപരനിഹഭാരലാം
(ലപഭാനലാംവനില) നല്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ജനവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങലള  പരമഭാവധനി  ഒഴനിവഭാക്കനിലക്കഭാണഭാണട്ട്  ലപപട്ട്
ലലന റൂടട്ട് നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ജനസഭാന്ദ്രത കൂടനിയ കമഖലകേളനില് വനിനവസനിക്കുന
ലപപ്പുകേളക്കട്ട്  ജനസഭാന്ദ്രതഭാ  കഭാസനിഫൈനികക്കഷന  അനുസരനിചട്ട്  കൂടനിയ  കേനലാം
ഉറപ്പുവരുത്തനി  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായഭാണട്ട്  രൂപകേല്പന  ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   വതീടുകേലളയലാം  മറട്ട്
ലകേടനിടങ്ങലളയലാം ഒഴനിവഭാക്കനിലക്കഭാണഭാണട്ട് ലപപട്ട് ലലന കേടനകപഭാകുനതട്ട്.

(സനി)  വഭാതകേ ലപപട്ട് ലലന പദതനിക്കുകവണനി സലത്തനിലന്റെ ഉപകയഭാഗഭാവകേഭാശലാം
മഭാത്രമഭാണട്ട്  ലഗയനില്  ഏലറടുക്കുനതട്ട്.  ഭൂമനിയലട  ഉടമസഭാവകേഭാശലാം  ഭൂവടമയനില്
തലന നനിക്ഷനിപ്തമഭാണട്ട്.  വനിളകേളുലട നഷപരനിഹഭാരലാം,  സലത്തനിലന്റെ നഷപരനിഹഭാരലാം
എനതീ  രണട്ട്  ഘടങ്ങളനിലഭായഭാണട്ട്  അതട്ട്  നല്കുനതട്ട്.  വനിളകേളക്കട്ട്  കകേഭാലാംപതീറന്റെട്ട്
അകതഭാറനിറനി നനിശയനിചനിരനിക്കുന വനില നല്കുലാം.  P&MP Act പകേഭാരലാം കകേഭാലാംപതീറന്റെട്ട്
അകതഭാറനിറനി  നനിശയനിക്കുന  സലത്തനിലന്റെ  വനിപണനിവനിലയലട  10%  മഭാത്രകമ
നഷപരനിഹഭാരമഭായനി  നല്കുവഭാന  വവവസയള.  എനഭാല്  സലാംസഭാനലത്ത
പകതവകേ സഭാഹചേരവലാം പരനിഗണനിചട്ട് നവഭായ വനിലയലട  5  ഇരടനി ഭൂമനിയലട വനിപണനി
വനിലയഭായനി നനിശയനിചട്ട് നഷപരനിഹഭാരലാം നനിശയനിക്കുനതനിനട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഈ
വനില അപരവഭാപ്തമഭാലണനള്ള പരഭാതനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ലകേത്തറനി സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള

67 (1604) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേത്തറനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  നൂലുകേള  വനിലക്കനിഴനിവനില്
വഭാങ്ങുനതനിനുലാം  തറനികേള  നവതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
എലന്തല്ലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തപത സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് ആവശവമഭായ തുകേ ധനകേഭാരവ സഭാപനങ്ങള
വഴനി  സബ്സനിഡനികയഭാലട  ലഭവമഭാക്കുനതനിനട്ട്  പദതനി  നനിലവനിലുകണഭാലയനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലകേത്തറനി  വവവസഭായലാം  സമഗമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനട്ട്  പദതനി
തയഭാറഭാക്കുകമഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേത്തറനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  നൂലുകേള  വനിലക്കനിഴനിവനില്
വഭാങ്ങുനതനിനുലാം തറനികേള നവതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള ചുവലട
കചേര്ക്കുന.

കേഴനിനൂല് സബ്സനിഡനി :

ലകേത്തറനി സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചതുലാം
1996-97 -ല് നനിര്ത്തലഭാക്കുകേയലാം ലചേയ കേഴനിനൂല് സബ്സനിഡനി 2010-11
മുതല് നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ഇതുപകേഭാരലാം  കേഴനിനൂല് സബ്സനിഡനിയഭായനി
വനിവനിധ കേക്കൗണ്ടുകേളക്കട്ട് 25  രൂപമുതല് 40 രൂപ വലര കേനികലഭാഗഭാമനിനട്ട്
നല്കേനി  വരുന.  സലാംഘങ്ങളക്കഭാവശവമഭായ  കേഴനിനൂല്,  ചേഭായലാം,
രഭാസവസ്തുക്കള  എനനിവ  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  വനിതരണലാം
നടത്തുനതനിനട്ട്  ഹഭാന്റെകട്ട്,  ഹഭാനവതീവട്ട്,  യഭാണ്  ബഭാങ്കുകേള  എനനിവയട്ട്
മഭാര്ജനിന മണനി കലഭാണുലാം അനുവദനിച്ചുവരുന.  കേഴനിഞ്ഞ  3  വര്ഷലത്ത
ഈ ഇനത്തനിലല ലചേലവഭാക്കനിയ തുകേ ചുവലട കചേര്ക്കുന:

(തുകേ ലക്ഷലാം രൂപയനില്)
ഇനലാം 2013-14 2014-15 2015-16

കേഴനിനൂല് 100.00 100.00 140.10

മഭാര്ജനിനമണനി വഭായ്പ 250.00 278.00 270.00
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തറനികേളുലട നവതീകേരണലാം : 

നനിലവനിലുള്ള തറനികേളുലട ഷടനില്,  റതീഡട്ട് എനനിവ മഭാറനി സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്
തറനി ഒനനിനട്ട് 3,000 രൂപ നനിരക്കനില് ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.

തറനികേളുലട  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുകവണനി  നവതീകേരണലാം,
പുതനിയ  സഭാകങതനികേ  വനിദവ  ലഭവമഭാക്കല്,  ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം
എനനിവയഭാവശവമഭായ  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന.   കൂടഭാലത  പുതനിയ
ഡനിലസന ലനയ്യുനതനിനുള്ള പരനിശതീലനവലാം നല്കേനിവരുന.

(ബനി)  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  അസലാംസ്കൃത  സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  ധനകേഭാരവ
സഭാപനത്തനില്നനിനട്ട്  ലഭനിക്കുന  വഭായ്പയനികന്മേല്  മഭാര്ജനിന  മണനി  ഗഭാന്റെട്ട്
നല്കേനിവരുന.

(സനി)  ലകേത്തറനി  വവവസഭായത്തനിലന്റെ  സമഗമഭായ  വനികേസനത്തനിനട്ട്  തഭാലഴ
പറയന വനിവനിധ തലത്തനിലുള്ള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

(1) മൂലധനസഹഭായപദതനികേള 

(2) കപഭാതഭാഹനത്തനിനുലാം വനികേസനത്തനിനുമുള്ള പദതനികേള

(3) കക്ഷമപവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായള്ള പദതനികേള

(4) ഉല്പഭാദനലാം, വനിപണനലാം, പരനിശതീലനലാം എനനിവയള്ള പദതനികേള

(5) ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡമഭായനി കചേര്നട്ട് വനിശദമഭായ സര്കവ്വ

(6) കദശതീയ ലകേത്തറനി വനികേസന പദതനി

ദക്കൗതവസലാംഘലാം

68(1605) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലതഭാഴനില്  പദഭാന  സലാംരലാംഭങ്ങലള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുവഭാന
ദക്കൗതവസലാംഘലാം  (മനിഷന കഫൈഭാര് എന്റെര് ലപസസട്ട് ആനഡട്ട് എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  ജനകറഷന)
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലല്ലങനില് രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില് ഈ പദതനിയലട പുകരഭാഗതനി വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇലല്ലങനില്
രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  ജനില്ലഭാതല  ബനിസനിനസട്ട്  ഇനകേബകബറര്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ഡനി)  പുതനിയ  ലതഭാഴനില്  സലാംരലാംഭങ്ങലള  കപഭാതഭാഹനിപനിയന  കേഭാരവത്തനില്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആസൂത്രണ സഭാമ്പത്തനികേകേഭാരവ വകുപനില് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ദക്കൗതവസലാംഘത്തനിലന്റെ  25-3-2014-ല്  നടന  ആദവകയഭാഗത്തനില്
8 ഉപസമനിതനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം പസ്തുത ഉപസമനിതനികേളുലട കേലണത്തലുകേളുലടയലാം
ശനിപഭാര്ശകേളുലടയലാം അടനിസഭാനത്തനില്  27-5-2015-ലല  ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)നമ്പര്
23/2015/പഭാനനിലാംഗട്ട് പകേഭാരലാം 9 വകുപ്പുതല സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.

(സനി)  എല്ലഭാ ജനില്ലഭാ വവവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം ബനിസനിനസട്ട് ഇനകേബകബഷന
ലസന്റെര് സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  നനിലവനില്  പുതനിയ  സലാംരലാംഭങ്ങലള  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്   സര്ക്കഭാര്/
ജനില്ല/തഭാലൂക്കട്ട്/കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  തലത്തനില്  ലസമനിനഭാറുകേള,  ലടകകഭാളജനി
കനിനനിക്കട്ട് തുടങ്ങനിയവയനിലൂലട സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് കവണ കബഭാധവത്കേരണലാം, സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്
സഭാപനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  ആവശവലമങനില്
വനിവനിധ  ധനകേഭാരവ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനട്ട്  വഭായ്പഭാ  സക്കൗകേരവലാം,  സഭാപനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് ആവശവമഭായ ലലലസനസുകേളുലാം കനിയറനസുകേളുലാം കനടനിലയടുക്കുനതനിനു
കവണ  സക്കൗകേരവങ്ങളക്കഭായനി  സനിലാംഗനിള  വനിനകഡഭാ  കനിയറനസട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം,
ലപഭാതുസക്കൗകേരവ കകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കളുലട ബഭാങട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുലട സഹഭായകത്തഭാലട കസര്
വനികേസന  പദതനി  (Enterpreneur  Support  Scheme)  തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  പുതനിയ ലതഭാഴനില് സലാംരലാംഭങ്ങലള പരമഭാവധനി
കപഭാതഭാഹനിപനിചട്ട്  പുതനിയ  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിചട്ട്  ലതഭാഴനിലനില്ലഭായ്മയലാം
ദഭാരനിദവവലാം  ഉന്മൂലനലാം ലചേയട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ വളര്ച ലമചലപടുത്തുകേ
എനള്ളതഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയലാം.

അനധനികൃത നനിയമനങ്ങള

69 (1606) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വവവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഓകരഭാനനിലുലാം
കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില് ഏലതല്ലഭാലാം തസ്തനികേകേളനില് എത്ര ജതീവനക്കഭാലര
നനിയമനിച്ചുലവനലാം  പസ്തുത  നനിയമനങ്ങള  കനരനിടഭാകണഭാ,  പനി.എസട്ട്.സനി.
വഴനിയഭാകണഭാലയനമുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  നനിയമനങ്ങള  ലഭനിചവരനില്  ഡയറക്ടര്  കബഭാര്ഡട്ട്  സര്ക്കഭാര്
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അനുമതനികയഭാലട നടത്തനിയ നനിയമനലാം എത്രലയനലാം അനുമതനിയനില്ലഭാലത നടത്തനിയ
നനിയമനലാം എത്രലയനലാം നനിയമനലാം ലഭനിചവരനില് എലാം.ഡനി.മഭാര്, ഡയറക്ടര് കബഭാര്ഡട്ട്
അലാംഗങ്ങള എനനിവരുലട ബന്ധുക്കളുലാം കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളുലാം എത്രലയനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  കേഴനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫൈട്ട്.  സര്ക്കഭാര്
നടത്തനിയ  നനിയമവനികധയമല്ലഭാത്ത  നനിയമനങ്ങള  റദ്ദേഭാക്കഭാനുലാം  കവണ്ടുന  സലങ്ങളനില്
ലപഭാഫൈഷണലുകേലളയലാം  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  വനിദഗ് ദലരയലാം  നനിയമനിക്കഭാനുലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  വവവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നടത്തനിയ
നനിയമനങ്ങളുലടയലാം നനിയമനലാം നടത്തനിയ തസ്തനികേകേളുലടയലാം നനിയമന രതീതനിയലടയലാം
വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* കകേരള കസറട്ട് മനിനറല് ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
കകേഭാര്പകറഷനനില്  ഒരു  ഡയറക്ടര്  കബഭാര്ഡട്ട്  അലാംഗത്തനിലന്റെ  അനുജലന
തഭാത്കേഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്   വര്ക്കര്  ആയനി  ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്
നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  മറള്ള കേമ്പനനികേളനില്നനിനലാം ലഭവമഭായ വനിവരമനുസരനിചട്ട് നനിയമനലാം
ലഭനിചവരനില്  എലാം.ഡനി.-യലടകയഭാ  ഡയറക്ടര്  കബഭാര്ഡട്ട്  അലാംഗങ്ങളുലടകയഭാ
ബന്ധുക്കകളഭാ കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങകളഭാ ആരുലാംതലനയനില്ല. 

(സനി) ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

ലമറല് ഇനഡസതീസട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്

70(1607) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലഷഭാര്ണ്ണൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  1928-ല് സഭാപനിതമഭായ ലമറല്
ഇനഡസതീസട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷ ഭരണകേഭാലലത്ത ലകേടുകേഭാരവസതമൂലലാം
നനിലനനിലനിനട്ട് ബുദനിമുട്ടുനതട്ട് ശദയനില്ലപട്ടുകവഭാ;

(ബനി) ഇകപഭാള കേഭാര്ഷനികേകമഖലയനിലല കേഭാര്ഷനികകേഭാപകേരണങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം
മഭാത്രലാം  നടത്തുന  കേമ്പനനി  അടച്ചു  പൂകടണ  അവസയനിലഭാലണനലാം  ഉലന
ലവവനിദവവല്കരണലാം  ലകേഭാണ്ടു മഭാത്രകമ  കേമ്പനനിലയ രക്ഷനിക്കഭാനഭാകൂ എന കേഭാരവലാം
ലതഭാഴനിലഭാളനികേള കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന അറനിയനിചനിട്ടുലാം നടപടനിലയടുക്കഭാതനിരുനതട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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(സനി)  കേമ്പനനിയലട  പവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തഭാന,  കേമ്പനനിയലട  സലലാം,
മഭാനവകശഷനി  എനനിവ  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി,  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.യലട  വനിതരണ/
പസരണത്തനിനഭാവശവലാം  വരുന  ആകസറതീസട്ട്  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  നല്കുവഭാന  കേഴനിയന
വനിധത്തനില് ലകേ.എസട്ട്.ഇ. ബനി -യമഭായനി സലാംയക്ത കേരഭാറനികലര്ലപടുനതനിനട്ട് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലമറല്  ഇനഡസതീസട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  വര്ഷങ്ങളഭായനി  നഷത്തനിലഭാണട്ട്
പവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്. കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് വന യനവത്കേരണവലാം ഉത്തകരന്തവന
കേമ്പനനികേളനില്നനിനട്ട്  വനിപണനിയനില് കനരനിട്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുന കേടുത്ത മതരവലാംമൂലലാം
ഇക്കൗ  സഭാപനത്തനിലന്റെ  ഉല്പനങ്ങളക്കട്ട്  ആവശവകേത  കുറഞ്ഞതഭാണട്ട്  ഇക്കൗ
സഭാപനലത്ത പതനിസന്ധനിയനിലഭാക്കഭാനുള്ള പധഭാന കേഭാരണലാം.

(ബനി&സനി)  ഉല്പന  ലലവവനിദവവത്കേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലചേറനിയ
കഫൈഭാര്ജനിലാംഗട്ട്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനഭായള്ള  പദതനി  2013-14-ല്  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്
278.47 ലക്ഷലാം രൂപയലട ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയനിരുലനങനിലുലാം അതനിനഭാവശവമഭായ
ഉപകേരണങ്ങളുലട  വനില  പതതീക്ഷനിചതനിലനക്കഭാള  വളലരകയലറ  കൂടനിയതനിനഭാല്
ലഭാഭകേരമഭായനി പവര്ത്തനിപനിക്കഭാന സഭാദവമല്ലഭാത്ത സഭാഹചേരവത്തനില്  ആ പദതനി
നടപനില് വനനില്ല. കേമ്പനനിയലട നനിലവനിലല സനിതനിയലാം ഉത്പഭാദന സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം
കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  പവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തുനതനിനുള്ള  സഭാദവതകേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്
ആവശവമഭായ നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാള്ളുന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

കേഭാക്കനഭാടട്ട് കേനിനഫ പഭാര്ക്കട്ട്

71(1608) ശതീ  .    വനി  .    റനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാക്കനഭാടട്ട് കേനിനഫ പഭാര്ക്കനില് ഇലകകഭാണനികട്ട് പഭാര്ക്കട്ട് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനിയലട  ആലകേ  ലചേലവട്ട്  എത്രയഭാലണനലാം  ആയതനില്

കകേന്ദ്ര - സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുലട വനിഹനിതലാം എത്രയഭാലണനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  പദതനിയനില്  സസകേഭാരവ  സലാംരലാംഭകേലര  ഉളലപടുത്തനി

യനിട്ടുലണങനില് ആയതനിനുള്ള നനിബന്ധനകേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേനിനഫ  പഭാര്ക്കനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള സലലാം സസകേഭാരവ സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്

നല്കുനലണങനില് അതനിനുള്ള നനിബന്ധനകേള എലന്തല്ലഭാലാം?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്ര  ഇലകകഭാണനികട്ട്  വനിവര  സഭാകങതനികേ  വകുപനിലന്റെ  Electronic

manufacturing  Cluster  (EMC)പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  കേഭാക്കനഭാടട്ട്  കേനിനഫ

പഭാര്ക്കനില്  ഒരു  Electronic  manufacturing  Cluster  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര

ഇലകകഭാണനികട്ട് മനഭാലയലാം ജൂണ് 17-നട്ട് ഡര്ഹനിയനില് കൂടനിയ steering committee

of clusters അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ഉത്തരവട്ട് ലഭനിചനിടനില്ല.

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനിയലട  ആലകേ  ലചേലവട്ട്  155.67  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.

ഇതനില്  50  കകേഭാടനി  രൂപ കകേന്ദ്ര ധനസഹഭായവലാം  13.68  കകേഭാടനി  രൂപ സലാംസഭാന

വനിഹനിതവമഭാണട്ട്.

(സനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  EMC പദതനിപകേഭാരലാം  electronic  semi

conductor  വവവസഭായ  കമഖലയനിലുള്ള  സലാംരലാംഭകേരുലടകൂടനി  പങഭാളനിത്തമുള്ള  ഒരു

Special  Purpose  Vehicle  (SPV)  ആണട്ട്  ഇക്കൗ  പദതനി  നടപനിലഭാകക്കണതട്ട്.

പസ്തുത SPV Company-യനില് കേനിനഫയലട പങഭാളനിത്തലാം  26%-ഉലാം ബഭാക്കനി  74%

സസകേഭാരവ  സലാംരലാംഭകേരുലട  നനികക്ഷപവമഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത  ഇപകേഭാരലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന

SPV-യനില് കുറഞ്ഞതട്ട് 7 വവവസഭായ സലാംരലാംഭകേലരങനിലുലാം കവണലമനഭാണട്ട് വവവസ.

(ഡനി)  EMC പകേഭാരലാം  Electronic  Semi  Conductor കമഖലയനിലുള്ള വവവസഭായ
സലാംരലാംഭകേര്  ഉളലപലടയള്ള  SPV-യഭാണട്ട്  പസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാകക്കണതട്ട്.
കൂടഭാലത  ഇപകേഭാരലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന  SPV  Company-യനിലുലാം  വവവസഭായ
സലാംരലാംഭങ്ങളനിലുലാം  സലാംരലാംഭകേര്  മുതല്മുടക്കണലാം.  വവക്തമഭായ  നനിബന്ധനകേകളഭാടുകൂടനി
മഭാത്രകമ ഭൂമനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് പതനിനനിധനിയലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പതനിനനിധനിയലാം
ഉളലപടുന SPV Company-ക്കട്ട് ലലകേമഭാറുകേയള്ളു. 

കേനിനഫ പഭാര്ക്കട്ട് സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

72(1609) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാത്തന്നൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ചേനിറക്കര  ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്
പകദശത്തട്ട്  കേനിനഫഭാ  പഭാര്ക്കട്ട്  സഭാപനിക്കുനതു  സലാംബന്ധനിചട്ട്  നഭാളനിതുവലര
സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത പഭാര്ക്കട്ട് സഭാപനിക്കുന നടപടനികേളനില്നനിനലാം പനിനമഭാറനികയഭാലയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  ലകേഭാല്ലലാം  തഭാലൂക്കനില്  പരവൂര്,  ചേനിറക്കര  വനികല്ലജുകേളനിലുളലപട  95.47

ഏക്കര്  ഭൂമനിയനില്  കേനിനഫയലട  ആഭനിമുഖവത്തനില്  ഒരു  വവവസഭായ  പഭാര്ക്കട്ട്

സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്   ലഭാനഡട്ട്  അകേസനിസനിഷന  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള

അര്ത്ഥനഭാപത്രലാം  20-4-2014-ല്  ലകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്ക്കട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

അകേസയര്  ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  അതനിര്ത്തനിയനില്  കേനിനഫ  അതനിരടയഭാളക്കല്ലുകേള

സഭാപനിക്കുകേയലാം  അതുപകേഭാരമുള്ള  ലസചട്ട്  ലഭാനഡട്ട്  അകേസനിസനിഷന  തഹസതീല്ദഭാര്ക്കട്ട്

നല്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കല്  നടപടനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  സര്കവ്വ

കനഭാടനിഫൈനികക്കഷകനഭാ പഭാഥമനികേ വനിജഭാപനകമഭാ പുറലപടുവനിചനിടനില്ല.  ഏലറടുക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന  ഭൂമനിയനില്  46.39  ഏക്കര്  ഭൂമനി  റവനപ്യൂ  കരഖകേള  പകേഭാരലാം  നനിലലാം

എനഭാണട്ട്  കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്  പസ്തുത  ഭൂമനി  ലനല്വയല്

തണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമത്തനിലന്റെ  പരനിധനിക്കുള്ളനില്  വരുനതഭാണട്ട്.  ലനല്വയല്

ഒഴനിവഭാക്കനിയഭാല് അവകശഷനിക്കുന കേരഭൂമനി പല ഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  ചേനിതറനിക്കനിടക്കുനതു

നനിമനിത്തലാം ഫൈലപദമഭായ ഒരു വവവസഭായ പഭാര്ക്കട്ട് സഭാപനിക്കുനതട്ട് അപഭാകയഭാഗനികേമഭായതനിനഭാല്

കമല്പറഞ്ഞ  46.39  ഏക്കര്  ഭൂമനി  ലനല്വയല്  തണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ

നനിയമത്തനിലന്റെ പരനിധനിയനില്നനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കനിക്കനിട്ടുനതനിനഭായനി പഭാകദശനികേ നനിരതീക്ഷണ

സമനിതനിക്കട്ട്   കേനിനഫ  27-5-2013-ല്ത്തലന  അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത

അകപക്ഷ  പരവൂര്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയലടയലാം   ചേനിറക്കര  ഗഭാമ  പഞഭായത്തനിലന്റെയലാം

കേതീഴനിലുള്ള  ബന്ധലപട  കൃഷനി  ഓഫൈതീസര്മഭാരുലട  നടപടനിയനിലനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ഇക്കഭാരവത്തനില്  നടപടനികേള  തസരനിതലപടുത്തുനതനിനുകവണ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) പനിനമഭാറനിയനിടനില്ല.

പരമ്പരഭാഗത വവവസഭായങ്ങള

73(1610) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  പരമ്പരഭാഗത  വവവസഭായങ്ങള  ഏലതല്ലഭാലമനട്ട്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത വവവസഭായ കമഖലലയ പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  പുതനിയ

പദതനികേള ഏലതങനിലുലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  ലലകേത്തറനി,  കേശുവണനി,  കേയര്  കേരകേക്കൗശലലാം,  ഇക്കൗറ-പനമ്പട്ട്,  ഖഭാദനി-
ഗഭാമവവവസഭായങ്ങള  എനനിവലയ  പരമ്പരഭാഗത  വവവസഭായങ്ങളഭായനി  കേണക്കഭാക്കനി
വരുന. 

(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത  വവവസഭായ  കമഖല  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
ക്രനിയഭാത്മകേമഭായ  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.    ബനഭാന  ലലഫൈബര്,
കേളനിമണ്,  സ്ക്രൂലലപന,  മറട്ട്  പകൃതനിദത്ത  നഭാരുകേള,  ലബല്  ലമറല്  തുടങ്ങനിയ
കമഖലകേളനിലല  കേരകേക്കൗശല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ഉനമനത്തനിനഭായനി  കേരകേക്കൗശല
വവവസഭായ കസറുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  വവവസഭായ
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  ഒരു  പുതനിയ  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേരകേക്കൗശല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കപഭാതഭാഹനത്തനിനഭായനി   കദശതീയ
അവഭാര്ഡനിലന്റെ  മഭാതൃകേയനില്  സലാംസഭാന  അവഭാര്ഡകേള  നല്കുനതനിനട്ട്  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കൗറ-പനമ്പട്ട്  കമഖലയനില്  സഭാമൂഹവ  യനവത്കൃത  പനമ്പുലനയട്ട്
കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  ശഭാക്തതീകേരണലാം,  സതീവറനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറകേളുലട  സഭാപനലാം,  മൂലവഭാധനിഷനിത
ഉല്പനങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം തുടങ്ങനിയ വനിവനിധ പദതനികേള നടപഭാക്കനി വരുന. 

പരമ്പരഭാഗത ലലകേത്തറനി കമഖലലയ പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ബനിസനിനസട്ട്
ഇനകേബകബററുകേള സഭാപനിക്കല്,  ലലകേത്തറനി  ഗഭാമലാം  സഭാപനിക്കല്,  സസയലാം  ലതഭാഴനില്
പദതനി,  ആധുനനികേവത്കേരണലാം,  മൂലവവര്ദനിത  ഉല്പനങ്ങളുലട   നനിര്മ്മേഭാണവലാം
കപഭാതഭാഹനവലാം എനതീ പദതനികേള നടപഭാക്കനി വരുന. സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായകത്തഭാലട
കകേരള  ഖഭാദനി  ഗഭാമവവവസഭായ  കബഭാര്ഡട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന  എലന്റെ  ഗഭാമലാം,
കതനകേലവറ,  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കല്  തുടങ്ങനിയ
പദതനികേളനില്  പരമ്പരഭാഗത  വവവസഭായങ്ങളക്കട്ട്  മുനഗണന  നല്കേനി  വരുനണട്ട്.
കേശുവണനി  കമഖലലയ  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കേശുവണനി കമഖലയനിലല ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ കേശുവണനി
വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ ഫൈഭാക്ടറനികേള തുറന പവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ
ധനസഹഭായലാം സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേശുവണനി വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് സുതഭാരവമഭായ
നടപടനിക്രമങ്ങള  നടപനില്  വരുത്തുനതനിനഭായനി   ലടണര്  വവവസകേളനില്   ചേനില
ഇളവകേള വരുത്തനി സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതട്ട് കൂടുതല് ആളുകേള
ലടണറനില്  പലങടുക്കുനതനിനട്ട്  കേഭാരണമഭാകുലമനട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന. കതഭാടണനിയലട
ആഭവന്തര ഉത്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി കൂടുതല് സലങ്ങളനില് കേശുമഭാവട്ട്
കൃഷനി വവഭാപനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട കേഭാരവക്ഷമതയലാം സുതഭാരവതയലാം 

74(1611) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫൈട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ഷഭാഫൈനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വവവസഭായ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനിലുള്ള  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളുലട കേഭാരവക്ഷമതയലാം സുതഭാരവതയലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തല്ലഭാലാം
കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണട്ട് നടപഭാക്കനിയലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില് ഒരുക്കനിയ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തപത  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  ആരുലടലയല്ലഭാലാം
കസവനങ്ങളഭാണട്ട് പകയഭാജനലപടുത്തനിയലതനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത വവവസഭായ വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളുലട   പവര്ത്തനത്തനിലന്റെയലാം  വനിവനിധ  പദതനികേളുലടയലാം  പുകരഭാഗതനി
യഥഭാസമയലാം അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യുനതനിനഭായനി  റനിയഭാബട്ട്  മുകഖനയള്ള ഇന്റെര്ലനറട്ട്
അധനിഷനിത പവര്ത്തന അവകലഭാകേന സലാംവനിധഭാനലാം ശക്തനിലപടുത്തുനതഭാണട്ട്.  ഇക്കൗ
നടപടനികേള തസരനിതലപടുത്തുനതനികലയഭായനി  ലപഭാതുകമഖലഭാ  വവവസഭായ പുനനഃസലാംഘടന
കബഭാര്ഡട്ട്  (റനിയഭാബട്ട്)  ഇക്കൗ സര്ക്കഭാര്  ഇതനിനകേലാം തലന പുനനഃസലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.
കേമ്പനനികേളുലട  ഡയറക്ടര്  കബഭാര്ഡട്ട്  ഉളലപലടയള്ള  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം
ശക്തനിലപടുത്തനിയലാം  സുതഭാരവമഭായ  പവര്ത്തനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനികലക്കഭായനി   ഇ-
ലപഭാകേബര്ലമന്റെട്ട്  മുതലഭായ  കേഭാരവക്ഷമമഭായ  ഇ-ഗകവണനസട്ട്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കനിയലാം ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട  പവര്ത്തനലാം ശക്തനിലപടുത്തുന
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില്
അതഭാതട്ട്  കമഖലകേളനില്  വനിദഗരഭായവലര  സുതഭാരവമഭായ  നടപടനിക്രമങ്ങളനിലൂലട
മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറക്ടര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിച്ചു
കേഴനിഞ്ഞു.  ഉത്പഭാദന സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലടയലാം സഭാകങതനികേ വനിദവയലടയലാം കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ
നവതീകേരണലാം  വനിപണന  സഭാദവതയള്ള  ഉല്പനങ്ങളുലട  ലലവവനിധവവത്കേരണലാം
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വനിപുലതീകേരണലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭായ  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം,  സഭാപനങ്ങള
തമ്മേനിലുള്ള  ഏകകേഭാപനലാം,  കകേന്ദ്ര  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനിട്ടുള്ള
സലാംകയഭാജനലാം,  ധനപരമഭായ  പുനരുദഭാരണലാം,  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട
പവര്ത്തനലാം  കമഭാണനിറര്  ലചേയ്യുനതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട  ശക്തനിലപടുത്തല്
എനതീ നടപടനികേളനിലൂലട സഭാപനങ്ങലള അഭനിവൃദനിലപടുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലാം.   ഇതനിനഭായനി  അതഭാതട്ട്  കമഖലകേളനിലുള്ള വനിദഗരുലട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ലഭവമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ശനിലശഭാലകേള സലാംഘടനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

വനിപുലതീകേരണത്തനിനുള്ള  മൂലധനലാം  സസയലാം  കേലണത്തുവഭാന  സഭാപനങ്ങലള
സസയലാംപരവഭാപ്തമഭാക്കുകേ, ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില് നടപനിലഭാക്കുന  പദതനികേളുലട
സമയബന്ധനിതമഭായ പൂര്ത്തതീകേരണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേ, വവഭാവസഭായനികേ കമഖലയനിലല
വനിവനിധ  ഗകവഷണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി   കയഭാജനിചട്ട്  ലപഭാതുകമഖലയനില്  നൂതന
സഭാകങതനികേ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം ലലവവനിധവവത്കേരണവലാം നടപനിലഭാക്കുകേ എനനിവയട്ട്
പഭാമുഖവലാം  നല്കേനി  പദതനികേളക്കട്ട്  രൂപലാം  നല്കുലാം.  ആകഗഭാളവത്കേരണത്തനിലന്റെ
അനന്തരഫൈലമഭായനി  ശഭാക്തതീകേരനിച  വഭാണനിജവകമഖലയനില്  മഭാതരവകബഭാധകത്തഭാലട
പവര്ത്തനിചട്ട് ലക്ഷവലാം ലലകേവരനിക്കുനതനിനഭായനി സഭാപനങ്ങളനിലല മഭാനവ വനിഭവകശഷനിയലട
തുടര്ചയഭായ  ശഭാക്തതീകേരണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന. 

(ബനി)  വവവസഭായ വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട
മുനകേഭാല  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഇകപഭാഴലത്ത  അവസയലാം  വനിശകേലനലാം  ലചേയട്ട്
നഷത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കുനതുളലപലടയള്ള   സഭാപനങ്ങളുലട  പവര്ത്തനലാം
കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
വവവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  42  സഭാപനങ്ങളുലടയലാം  പഭാഥമനികേ
അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങള റനിയഭാബട്ട് ലചേയര്മഭാലന്റെ കനതൃതസത്തനില് നടനകേഴനിഞ്ഞു.
ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഓകരഭാ  സഭാപനങ്ങളുലടയലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭായ
പവര്ത്തനത്തനിനഭായനി   ആധുനനികേവത്കേരണവലാം  വനിപുലതീകേരണവലാം  ഉത്പഭാദന
ലലവവനിധവവത്കേരണവമുളലപലട  സസതീകേരനികക്കണ  നടപടനികേള  സലാംബന്ധനിച
തതീരുമഭാനലാം സര്ക്കഭാര് ലലകേലക്കഭാള്ളുനതഭായനിരനിക്കുലാം. 

(സനി)  പസ്തപത സലാംവനിധഭാനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് പധഭാനമഭായലാം റനിയഭാബനിലന്റെ
കസവനങ്ങളഭാണട്ട് പകയഭാജനലപടുത്തനിവരുനതട്ട്. ആവശവമഭായനി വരുനപക്ഷലാം ബന്ധലപട
കമഖലകേളനിലല  കൂടുതല്  സഭാപനങ്ങളുലട  കസവനങ്ങള  പകയഭാജനലപടുത്തുനതനിലന
കുറനിച്ചുലാം ആകലഭാചേനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം. 
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ഇ-കപലമന്റെട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

75(1612) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :

ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് പനി  .   കുനപനിള്ളനില് :

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :

ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വവവസഭായ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനിലുള്ള  ലപഭാതുകമഖലഭാ

സഭാപനങ്ങളനില്  ഇ-കപയ്ലമന്റെട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇ-കപയ്ലമന്റെട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  എലന്തല്ലഭാലാം  ലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്

ലകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട എലന്തല്ലഭാലാം കസവനങ്ങളുലാം പകയഭാജനങ്ങളുമഭാണട്ട്

ലഭനിക്കുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  വവവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  എല്ലഭാ  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  2012  ഓഗസട്ട്  1  മുതല്  ഇ-ലപഭാകേബര്ലമന്റെട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  (ഇ-
ലടണറനിലാംഗട്ട്) നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന. ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായള്ള ധനപരമഭായ ഇടപഭാടുകേള
നടത്തുനതനികലക്കഭായനി  ഇ-കപയ്ലമന്റെട്ട്  സലാംവനിധഭാനവലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  പവര്ത്തനലാം കേഭാരവക്ഷമമഭായനി  നടത്തുനതനിനുള്ള
ഇ-ഗകവണനസട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട
നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധലപട  കസവനങ്ങള,  ആവശവമഭായ
അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള ഉളലപലടയള്ള  സഭാധനങ്ങള,  മറട്ട്  കസവനങ്ങള എനനിവ
വളലര  സുതഭാരവവലാം  കേഭാരവക്ഷമവമഭായ  രതീതനിയനില്   ലഭവമഭാക്കുകേലയനതഭാണട്ട്  ഇ-
ലടണറനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം വഴനി ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 

(ബനി&സനി)  ഇ-കപയ്ലമന്റെട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുനതുവഴനി ഇ-ലടണറനിലാംഗനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  സഭാപനങ്ങള  നടത്തുന  ധനപരമഭായ  ഇടപഭാടുകേളുളലപലടയള്ള
പവര്ത്തനങ്ങളനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുലാം  കൂടുതല്  സുതഭാരവത
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുന  വനിവനിധ  തലങ്ങളനിലുള്ള
ഉകദവഭാഗസലര കൂടുതല് ഉത്തരവഭാദനിതസമുള്ളവരഭാക്കുനതനിനുലാം സഭാധനിക്കുന. കൂടഭാലത
വനിവരങ്ങള സുരക്ഷനിതമഭായനി കേഭാലഭാകേഭാലലാം സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള സക്കൗകേരവങ്ങളുമുണട്ട്.
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നടപടനിക്രമങ്ങള സലാംബന്ധനിച കസറട്ട്ലമന്റുകേള ഇന്റെര്ലനറട്ട് മുകഖന തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള്ള
സക്കൗകേരവങ്ങള  ഇ-ലടണറനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലുണട്ട്.  ഇക്കൗ  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട
കപപര്  കജഭാലനികേള  കുറച്ചുലകേഭാണട്ട്  സമയലാം  ലഭാഭനിക്കുനതനിനുലാം  കേഭാരവക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം കേഴനിയനതഭാണട്ട്. 

ഇനഡസനിയല് എകസറഭായനി പഖവഭാപനിക്കുവഭാന നടപടനി

76(1613) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചേഭാലക്കുടനി മുനനിസനിപഭാലനിറനി 2009-ല് രണട്ട് ഏക്കര് സലലാം 20 കപര്ക്കട്ട്
ലചേറുകേനിട വവവസഭായങ്ങള നടത്തുനതനിനഭായനി  രജനിസര് ലചേയട്ട്  നല്കേനിയ കപഭാടയനിലല
സലലാം  വവവസഭായ  എകസറഭായനി  പഖവഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള
അകപക്ഷയനില് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇലല്ലങനില്,  പസ്തുത  സലലാം  വവവസഭായ  എകസറട്ട്  ആയനി
പഖവഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) പസ്തപത സലലാം വവവസഭായ എകസറഭായനി പഖവഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള 
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

പടനികേജഭാതനി വവവസഭായ സലാംരലാംഭകേര്

77(1614) ശതീ  .    ബനി  .    സതവന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കട്ട് വവവസഭായ സലാംരലാംഭകേരഭാകുവഭാന
നനിലവനിലല സഭാഹചേരവങ്ങള അനുകൂലമല്ലഭാലയന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പസ്തപത  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഗുണകേരമഭാകുന  വനിധത്തനില്
വവവസഭായ നയത്തനില് മഭാറലാം വരുത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(ബനി) ബഭാധകേമല്ല.

ലഎ.എസട്ട്.ആര്.ഒ.-ല് നനിനലാം ലഭനിച ഓര്ഡര്

78 (1615) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  സനിഡ്കകേഭായലട കേതീഴനില് കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ഒളവണയനില് പവര്ത്തനിക്കുന
ടൂള  ഫൈഭാക്ടറനിയട്ട്  ഐ.എസട്ട്.ആര്.ഒ.യനില്  നനിനലാം  ലഭനിച  എത്ര  രൂപക്കുള്ള
ഓര്ഡറഭാണട്ട് ഇനനിയലാം പവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭാവഭാലത കേനിടക്കുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  നനിര്മ്മേനിച്ചു  നല്കേഭാന  ആവശവമഭായ  ജതീവനക്കഭാര്  അവനിലട
നനിലവനിലുകണഭാ എനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  യഥഭാസമയലാം പവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാതനിരുനഭാല് ഐ.എസട്ട്.ആര്.ഒ.,
തുടര്നട്ട് ഓര്ഡര് നല്കുവഭാനുള്ള സഭാധവതയനിലല്ലനകേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലഎ.എസട്ട്.ആര്.ഒ.-യനില്  നനിനലാം  ലഭനിച  രണ്ടുകകേഭാടനി  പത്തുലക്ഷലാം
രൂപയളള ഓര്ഡറഭാണട്ട് ഇനനിയലാം പവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാലത കേനിടക്കുനതട്ട്. 

(ബനി) ഇതട്ട് നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കേഭാന ആവശവമഭായ ജതീവനക്കഭാരനില്ലഭാത്ത സഭാഹചേരവത്തനില്
കേരഭാര് ജതീവനക്കഭാലര നനികയഭാഗനിചട്ട്  പസ്തപത ഓര്ഡര് പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു വരനികേയഭായനിരുന.
എനഭാല് അപകേഭാരമുള്ള കേരഭാര്  നനിയമനലാം  നനിയമവനിരുദമഭാലണനട്ട്   കബഭാദവലപടതനിനഭാല്
പത്ര പരസവലാം വഴനി ആവശവമഭായ ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള നനിയമനിക്കഭാനുള്ള നടപടനിക്രമലാം
ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  പസ്തുത  യൂണനിറനിലന്റെ  പവര്ത്തനക്ഷമത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട്
"പതീസട്ട്  കററട്ട്”അടനിസഭാനത്തനില്  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിചട്ട്  ഉത്പഭാദനലാം
ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം ലചേയ. 

(സനി)  കമല്പറഞ്ഞ  പകേഭാരലാം   അടനിയന്തര  നടപടനി  സസതീകേരനിചതനിനഭാല്
ലഎ.എസട്ട്.ആര്.ഒ.-യലട ഓര്ഡര് നഷലപടുകേയനില്ല.  

കുനത്തറ ലടകട്ട്ലലറല്സട്ട്

79 (1616)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ബഭാലുകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിലല കുനത്തറ ലടകട്ട്ലറല്സനിലന്റെ ഭൂമനി കേഴനിഞ്ഞ
സര്ക്കഭാര്  എലറടുത്തട്ട്  പുതനിയ  വവവസഭായലാം  തുടങ്ങഭാലമനട്ട്  ഉറപട്ട്  നല്കേനിയതനില്
നനിനട്ട് പനികനഭാക്കലാം കപഭായതഭായ ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവനിലട  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കഭാന  കേഴനിയന  പുതനിയ
സലാംരലാംഭങ്ങള ലകേഭാണ്ടുവരഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത സലത്തട്ട് ലഎ.ടനി.  വവവസഭായത്തനിലനറ സഭാധവതകേലളക്കുറനിചട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ&ബനി) ഇല്ല. കുനത്തറ ലടകട്ട്ലലറല്സനിലന്റെ ഭൂമനി കേനിനഫ ഏലറടുത്തട്ട് ഒരു
വവവസഭായ  പഭാര്ക്കട്ട്  തുടങ്ങുനതനിനഭായനി  തതീരുമഭാനനിചനിരുലനങനിലുലാം  ഇക്കൗ  സലലാം
വവവസഭായ പഭാര്ക്കട്ട് തുടങ്ങുനതനിനട്ട് അനുകയഭാജവമലല്ലനട്ട് കേനിനഫ  നനിര്കദ്ദേശനിചതനിനഭാല്
പസ്തപത തതീരുമഭാനലാം നടപഭാക്കുനതനിനട്ട് സഭാധനിചനിടനില്ല.

(സനി) ഇക്കൗ നനിര്കദ്ദേശലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

സനിഡ്കകേഭായലട പവര്ത്തനലാം

80 (1617) ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വവവസഭായ വകുപനിനട്ട് കേതീഴനിലുള്ള 'സനിഡ്കകേഭാ' ഇകപഭാള ലഭാഭത്തനിലഭാകണഭാ
നഷത്തനിലഭാകണഭാ പവര്ത്തനിചട്ട് വരുനലതനലാം,  നഷത്തനിലഭാലണങനിൽ  എത്രയഭാണട്ട്
നഷലമനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 'സനിഡ്കകേഭാ'- ലയ പുനരുദരനിക്കുനതനിനഭായനി ലകേലക്കഭാണ നടപടനികേള
എലന്തല്ലഭാമഭാലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സനിഡ്കകേഭാ  നഷത്തനിലഭാണട്ട്  പവര്ത്തനിച്ചുവരുനതട്ട്.  2015-16-ലല
കേണക്കുപകേഭാരലാം  4.99 കകേഭാടനി രൂപ നഷത്തനിലഭാണട്ട്. 

(ബനി) പുനരുദഭാരണ കപഭാജക്ടുകേള തയഭാറഭാക്കനി വരുന. 

ഇ-ലടണര് സലാംവനിധഭാനലാം

81 (1618) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫൈട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വവവസഭായ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനിലുള്ള  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്
ഇ-ലടണര് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തത  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴനി  ലകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിയന  ലക്ഷവങ്ങ
ലന്തല്ലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തത  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  ലഭനിക്കുന  കസവനങ്ങളുലാം  പകയഭാജനങ്ങളുലാം
എലന്തല്ലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  ഉണട്ട്.  വവവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  എല്ലഭാ  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  2012  ഓഗസട്ട്  1  മുതല്  ഇ-ലപഭാകേബര്ലമന്റെട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  4-12-2013-ലല സര്ക്കുലര് പകേഭാരലാം വവവസഭായ വകുപനിലന്റെ
കേതീഴനിലുള്ള എല്ലഭാ ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലലയലാം 5 ലക്ഷലാം രൂപയമുകേളനിലുള്ള
ഇടപഭാടുകേള  ഇ-ലടണര് മുകഖനയഭായനിരനിക്കണലമനലാം  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായള്ള  ധനപരമഭായ  ഇടപഭാടുകേള  നടത്തുനതനികലക്കഭായനി  ഇ-കപയ്ലമന്റെട്ട്
സലാംവനിധഭാനവലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  12-7-2016-ലല  കേണക്കുകേള  പകേഭാരലാം
വവവസഭായ വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലുള്ള ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില്  2623  കകേഭാടനി
രൂപയലട ഇടപഭാടുകേള ഇതനികനഭാടകേലാം ഇക്കൗ സലാംവനിധഭാനലാം മുകഖന നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

Sl.No Particulars Number Value in Crores

1 Total No. of Tenders 
published till date

16884 8679.90

2 No.of opened tenders 10880 5264.37

3 No.of tenders finalised 5285 2623.04

(ബനി)  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  പവര്ത്തനലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി
നടത്തുനതനിനുള്ള ഇ-ഗകവണനസട്ട് സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളുലട   നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധലപട  കസവനങ്ങള,
ആവശവമഭായ അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള ഉളലപലടയള്ള സഭാധനങ്ങള,  മറട്ട്  കസവനങ്ങള
എനനിവ വളലര സുതഭാരവവലാം കേഭാരവക്ഷമവമഭായ രതീതനിയനില് ലഭവമഭാക്കുകേലയനതഭാണട്ട് ഇ-
ലടണറനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാംവഴനി  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  ഇതട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതുവഴനി
സഭാപനങ്ങള നടത്തുന ഇടപഭാടുകേളനില് കൂടുതല് സുതഭാരവത ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം
ഇതുമഭായനി   ബന്ധലപടട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുന  വനിവനിധ തലങ്ങളനിലുള്ള ഉകദവഭാഗസലര
കൂടുതല് ഉത്തരവഭാദനിതസമുള്ളവരഭാക്കുനതനിനുലാം  സഭാധനിക്കുന. 

(സനി)  ഇ-ലടണറനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനില് ലടണറനിനട്ട്  അകപക്ഷനിക്കുവഭാന  24
മണനിക്കൂറുലാം സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഏതട്ട്  സമയത്തുലാം എവനിലടയനിരുനലകേഭാണ്ടുലാം  ഇക്കൗ
സലാംവനിധഭാനലാം മുകഖന ലടണറനില് പലങടുക്കുനതനിനുള്ള അകപക്ഷകേള സമര്പനിക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത  ലടണറനിലന്റെ  നടപടനിക്രമങ്ങളനില്  കൃതവതയലാം
ഓകടഭാകമഷനുലാം  ഇക്കൗ സലാംവനിധഭാനത്തനിലുണട്ട്.  കൂടഭാലത  വനിവരങ്ങള സുരക്ഷനിതമഭായനി
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കേഭാലഭാകേഭാലലാം  സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള സക്കൗകേരവങ്ങളുമുണട്ട്.  ലടണര് നടപടനിക്രമങ്ങളുലട
രഹസവസസഭഭാവലാം  കേഭാത്തുസൂക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള  മനികേച  സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്  ഇതനിലുള്ളതട്ട്.
ലടണറുമഭായനി  ബന്ധലപടവര്ക്കട്ട്  നടപടനിക്രമങ്ങളുലട  അതഭാതട്ട്  സമയലത്ത
വനിവരങ്ങള ഇന്റെര്ലനറട്ട്  മുകഖന ഏതട്ട് സമയത്തുലാം  അറനിയനതനിനുലാം ഓകടഭാമഭാറനികേട്ട്
ഇ-ലമയനില്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട   വനിവരങ്ങള  അറനിയനതനിനുമുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം
ഇതനിലുണട്ട്.  ലടണര്  നടപടനിക്രമങ്ങള  സലാംബന്ധനിച  കസറട്ട്ലമന്റുകേള  ഇന്റെര്ലനറട്ട്
മുകഖന തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള്ള സക്കൗകേരവങ്ങള ഇ-ലടണറനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലുണട്ട്.
ഇക്കൗ  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  കപപര്  കജഭാലനികേള   കുറച്ചുലകേഭാണട്ട്  സമയലഭാഭവലാം
കേഭാരവക്ഷമതയലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് കേഴനിയനതഭാണട്ട്. 

ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട പവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി

82(1619) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട പവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി
സര്ക്കഭാര് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 2011-ല് യ.ഡനി.എഫൈട്ട് സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വരുകമ്പഭാഴണഭായനിരുന
അവസയലാം  ഇകപഭാഴലത്ത  അവസയലാം  പകതവകേലാം  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  വവവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളുലട  മുനകേഭാല  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഇകപഭാഴലത്ത  അവസയലാം
വനിശകേലനലാം ലചേയട്ട് നഷത്തനിലഭായ ഓകരഭാ സഭാപനലത്തയലാം ലഭാഭകേരമഭാക്കുനതനിനുലാം
ലഭാഭത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കുന  സഭാപനങ്ങളുലട   ലഭാഭലാം  ദതീര്ഘകേഭാലകത്തക്കട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം  കവണ  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   ഇക്കൗ
നടപടനികേള  തസരനിതലപടുത്തുനതനികലക്കഭായനി   ലപഭാതുകമഖലഭാ  വവവസഭായ
പുനനഃസലാംഘടനഭാ  കബഭാര്ഡട്ട്  (റനിയഭാബട്ട്)  ഇക്കൗ  സര്ക്കഭാര്  ഇതനിനകേലാംതലന
പുനനഃസലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വവവസഭായ വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള
42 സഭാപനങ്ങളുലടയലാം  പഭാഥമനികേ അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങള  റനിയഭാബട്ട് ലചേയര്മഭാലന്റെ
കനതൃതസത്തനില്  നടനകേഴനിഞ്ഞു.  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഓകരഭാ
സഭാപനങ്ങളുലടയലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭായ  പവര്ത്തനത്തനിനഭായനി   ആധുനനികേവല്ക്കരണവലാം
വനിപുലതീകേരണവലാം   ഉല്പഭാദന  ലലവവനിധവവല്ക്കരണവമുളലപലട  സസതീകേരനികക്കണ
നടപടനികേള സലാംബന്ധനിച വനിശദമഭായനി ലപഭാകപഭാസലുകേള തയഭാറഭാക്കനി വരുന. 

958/2017
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(ബനി)  2011-ല്  യ.ഡനി.എഫൈട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വരുകമ്പഭാള

സലാംസഭാനത്തട്ട്  വവവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  23  സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്

ലഭാഭത്തനില് പവര്ത്തനിചനിരുനതട്ട്. 2016-ല് എല്.ഡനി.എഫൈട്ട്.  സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്

വനകപഭാള  2015-16-ലല  ഓഡനിറനിനട്ട്  മുമ്പുള്ള  കേണക്കുകേള  പകേഭാരലാം  10

സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട് ഇകപഭാള ലഭാഭത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.  അനഭാകരഭാഗവപരമഭായ

ഇറക്കുമതനിലയയലാം  വനിപണനിയനില്നനിനള്ള  കേടുത്ത  മതരലത്തയലാം  വര്ദനിച

ഉത്പഭാദനലചലവകേലളയലാം  അതനിജതീവനിക്കത്തക്ക  വനിധത്തനില്  കേമ്പനനികേളക്കട്ട്

പവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തുവഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തതുലാം  മൂലധനത്തനിലന്റെ അപരവഭാപ്തതയമഭാണട്ട്

പല  സഭാപനങ്ങളുലടയലാം  പവര്ത്തനലാം  കമഭാശമഭാകുനതനിനുള്ള  പധഭാന  കേഭാരണലാം.

സഭാപനങ്ങളനില്  നവതീകേരണത്തനിലന്റെയലാം  വനിപുലതീകേരണത്തനിലന്റെയലാം  ഭഭാഗമഭായള്ള

പദതനികേളക്കഭായനി  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുലണങനിലുലാം   അതനിനഭായള്ള  ധനലാം

ലഭവമഭാക്കുനതനിനട്ട്  കനരനിടുന  കേഭാലതഭാമസലാം  പദതനികേളുലട  സമയബന്ധനിതമഭായ

പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനട്ട്  വനിഘഭാതമഭാകേഭാറുള്ളതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

ഇക്കൗ  പതനിസന്ധനികേള  തരണലാം  ലചേയത്തക്കവനിധത്തനില്  സഭാപനങ്ങലള  മതര

ക്ഷമതയള്ളവയഭാക്കുനതനിനഭായനി  മഭാകനജുലമന്റെട്ട്  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട   ശക്തനിലപടുത്തല്,

ഉല്പഭാദന  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  നവതീകേരണലാം,  ഉല്പനങ്ങളുലട

ലലവവനിധവവല്ക്കരണവലാം വനിപുലതീകേരണവലാം എനനിവയലട സഭാദവതകേള പരനികശഭാധനിചട്ട്

ആവശവമഭായ നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

 അപന്റെതീസട്ട് ലട്രെയനിനനികേളുലട ലലസപന്റെട്ട് കുടനിശ്ശേനികേ

83 (1620) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വവഭാവസഭായനികേ  പരനിശതീലന  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  അപന്റെതീസട്ട്

ലട്രെയനിനനികേളുലട ലസപന്റെട്ട് നനിരക്കട്ട്  22-9-2014  മുതല് വര്ദനിപനിചതനിലന തുടര്നട്ട്

സ.ഉ.(എലാം.എസട്ട്.)97/15/ലതഭാഴനില്  തതീയതനി  28-7-2015)  എത്ര  സഭാപനങ്ങള

പസ്തുത തുകേ പൂര്ണമഭായലാം ലട്രെയനിനനികേളക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരള അകഗഭാ ഇനഡസതീസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡനിലല ഐ.റനി.ഐ.

അപന്റെതീസട്ട് ലട്രെയനിനനികേളക്കട്ട് വര്ദനിപനിച നനിരക്കനില് ലസപന്റെട്ട് നല്കേഭാത്ത കേഭാരവലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  കുടനിശ്ശേനികേ  ലസപന്റെട്ട്  നല്കേഭാന  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  849  സഭാപനങ്ങള  പസ്തുത  തുകേ  പൂര്ണമഭായലാം   ലട്രെയനിനനികേളക്കട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ഉണട്ട്. നടപടനി പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

പഭാസനികേട്ട് മഭാലനിനവങ്ങളുലട പുനരുപകയഭാഗലാം

84 (1621) ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വര്ദനിച്ചുവരുന  പഭാസനികേട്ട്  മഭാലനിനവങ്ങള  റതീലസക്കനിള  ലചേയട്ട്,
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനഭായനി പഭാസനികേട്ട് പഭാര്ക്കുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഇതനികലക്കഭായനി കകേന്ദ്ര രഭാസവളലാം-ലപകട്രെഭാളനിയലാം വകുപട്ട് മനഭാലയത്തനില്
നനിനള്ള അനുമതനിയലാം സഭാമ്പത്തനികേസഹഭായവലാം ലഭവമഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇനസപ്യൂടട്ട്  ഓഫൈട്ട്  പഭാസനികേട്ട്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  ലടകകഭാളജനി
ആരലാംഭനിക്കുനതുമഭായനി ബന്ധലപട നടപടനിക്രമങ്ങളുലട പുകരഭാഗതനി വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത  സഭാപനലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  സലലാം  കേലണത്തനി  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ ; ഉലണങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഒരു  പഭാസനികേട്ട്  പഭാര്ക്കട്ട്  സഭാപനിക്കുലമനട്ട്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  പഖവഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പസ്തുത  പഭാര്ക്കട്ട്
സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  മടന്നൂരനില് പസ്തപത പഭാര്ക്കട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര രഭാസവള
ലപകട്രെഭാളനിയലാം  മനഭാലയത്തനിലന്റെ  അനുമതനി  ലഭനിക്കുനതനിനുകവണനി  വനിശദമഭായ
കപഭാജക്ടട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. 40  കകേഭാടനി രൂപ കകേന്ദ്ര ധനസഹഭായകത്തഭാടു
കൂടനിയഭാണട്ട് ഇക്കൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 

(സനി&ഡനി) പസ്തുത വനിഷയലാം ഇക്കൗ വകുപനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

കുളവനമുക്കട്ട് കതന സലാംസരണ കകേന്ദ്രലാം

85 (1622) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  ഖഭാദനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേതീഴനില്  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  ആലത്തൂര്  തഭാലൂക്കനിലല
കുളവനമുക്കനിലുള്ള  കതന  സലാംസരണ  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള ലമചലപടുത്തഭാന
ഉകദ്ദേശമുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  കകേന്ദ്രത്തനിലല  തഭാല്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാരുലട  കസവന-കവതന
വവവസകേള അലാംഗതീകേരനിക്കഭാനുലാം അവരുലട സുരക്ഷനിതതസലാം  ഉറപഭാക്കഭാനുലാം നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പസ്തുത ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ജതീവനിതലചലവനിനനുസരനിച്ചുള്ള കൂലനി വര്ദനവട്ട്
നടപട്ട് വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴനിയകമഭാലയനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്

(ബനി&സനി) ഉല്പഭാദനക്ഷമതയലാം ഖഭാദനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ നനിര്കദ്ദേശവലാം കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്
മഭാത്രകമ ഇക്കഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയള്ളു. 

2011-2016 കേഭാലയളവനിലല വവവസഭായങ്ങള

86 (1623) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2011-2016 കേഭാലയളവനില് സലാംസഭാനത്തട്ട് അടച്ചുപൂടനിയ വവവസഭായങ്ങള
ഏലതല്ലഭാമഭാലണനലാം  അവ  അടചട്ട്  പൂടനിയതനിനുള്ള  കേഭാരണങ്ങള  എലന്തല്ലഭാമഭാലണനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പുതനിയതഭായനി  ആരലാംഭനിച
വവവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള ഏലതല്ലഭാമഭാലണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

കേസഭാറനികേള

87 (1624) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിലല വനിവനിധ സലങ്ങളനില് അനധനികൃതമഭായനി പഭാറ ലപഭാടനിക്കലുലാം
ക്രഷര്  നടത്തുനതുലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഇതനിലനതനിലര
എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കകേരളത്തനില്  പഭാറ  ലപഭാടനിക്കുന  എത്ര  കേസഭാറനികേളുലാം  എത്ര  ലമറല്
ക്രഷറുകേളുമുലണനട്ട് ജനില്ല തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പഭാറ ലപഭാടനിക്കുന കേസഭാറനികേളക്കട്ട് നനിലവനില് ലലസനസട്ട് ലകേഭാടുക്കുനതട്ട്
ഏലതഭാലക്ക  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സഭാപനങ്ങളുലട  അനുമതനിക്കട്ട്  വനികധയമഭാലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പഭാറ ലപഭാടനിക്കുന കേസഭാറനി ലലസനസട്ട് ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി ജനവഭാസ
കകേന്ദ്രത്തനില്  നനിനലാം  എത്ര  അകേലലാം  കവണലമനലാം  കറഭാഡനിനട്ട്  എത്ര  വതീതനി
കവണലമനലാം നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനകണഭാ ;

(ഇ)  ടനി കേസഭാറനി ലലസനസനിനഭായനി മനിനനിമലാം എത്ര ഏക്കര് ഭൂമനി കവണലമനഭാണട്ട്
അനുശഭാസനിക്കുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫൈട്ട്)  ലലസനസട്ട്  ഇല്ലഭാലത  കകേരളത്തനില്  അനവധനി  കേസഭാറനികേള
പവര്ത്തനിക്കുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിലനതനിലര എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  അത്തരലാം കേസഭാറനികേളക്കുലാം ക്രഷറുകേളക്കുലമതനിലര
നനിലവനിലല  ചേടങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള  ലലമനനിലാംഗട്ട്  &
ജനികയഭാളജനി വകുപട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്. 

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിയമഭാനുസൃതലാം 3493 കേസഭാറനികേള പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
ലലമനനിലാംഗട്ട്  &  ജനികയഭാളജനി  വകുപനില് നനിനലാം  അനുമതനി  സമ്പഭാദനിചട്ട്  1316  ക്രഷര്
യൂണനിറകേളുലാം  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ജനില്ല  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കട്ട്  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  പരനിസനിതനി  വകുപനില്നനിനള്ള  പരനിസനി  കനിയറനസട്ട്,  സലാംസഭാന
മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനില്നനിനള്ള  consent  to  operate,  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ  വകുപനില്നനിനള്ള  D&O ലലലസനസട്ട് ,  ലലമനനിലാംഗട്ട്&ജനികയഭാളജനി
വകുപനില്നനിനള്ള അനുമതനി, എകട്ട്കപഭാസതീവട്ട് ലലലസനസട്ട് എനനിവ ആവശവമഭാണട്ട്.
എനഭാല്  26-2-2012-കനഭാ  അതനിനുമുകമ്പഭാ  നനിലവനിലുണഭായനിരുന  കേസഭാറനികേളക്കട്ട്
5-10-2015  മുതല്  മൂനവര്ഷകത്തക്കുകൂടനി  പരനിസനിതനി  കനിയറനസനില്ലഭാലത
പവര്ത്തനഭാനുമതനി നല്കുനതനിനട്ട് 2015-ലല കകേരള ലലമനര് മനിനറല് കേണ്സഷന
ചേടങ്ങളനില് കഭദഗതനി വരുത്തനിയനിരുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ഡനി)  2015-ലല  കകേരള  ലലമനര്  മനിനറല്  കേണ്സഷന  ചേടങ്ങള  പകേഭാരലാം
പുതനിയ കേസഭാറനികേളക്കട്ട് അനുമതനി ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് ജനവഭാസകമഖലകേളനില് നനിനട്ട് 100
മതീറര്  അകേലലാം  പഭാലനികക്കണതഭാണട്ട്.  എനഭാല്  2012-നട്ട്  മുമ്പട്ട്  ലപഭാലപ്യൂഷന
കേണ്കട്രെഭാള  കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം  സമ്മേതപത്രലാം  ലഭനിചനിരുന  കേസഭാറനികേളക്കട്ട്  ഇക്കൗ
ദൂരപരനിധനി  ഇകപഭാഴലാം  50  മതീററഭായനി  നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേസഭാറനിയനികലക്കുള്ള
കറഭാഡനിലന്റെ വതീതനി സലാംബന്ധനിചട്ട്  കകേരള ലലമനര് മനിനറല് കേണ്സഷന ചേടങ്ങളനില്
വവവസയനില്ല. എനനിരുനഭാലുലാം പുതനിയ കേസഭാറനികേളക്കട്ട് ലലലസനസട്ട് അനുവദനിക്കുനതനിനു
മുമ്പട്ട്  കേസഭാറനിയനികലക്കട്ട്  വഭാഹന  സക്കൗകേരവമുള്ള  കറഭാഡകേള  ഉണഭാകേണലമനട്ട്
ലലമനനിലാംഗട്ട്&ജനികയഭാളജനി വകുപട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുനണട്ട്.  എകട്ട്കപഭാസതീവട്ട്   സൂക്ഷനിക്കഭാനുള്ള
മഭാഗസനിനനികലക്കുള്ള  കറഭാഡനിനട്ട്  3.5  മതീറര്  വതീതനികവണലമനട്ട്  2011-ലല  കകേരള
പഞഭായത്തട്ട് ബനില്ഡനിലാംഗട്ട് ചേടങ്ങളനിലല കഭദഗതനിയനില് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  നനിലവനില്  12  വര്ഷലാം  കേഭാലഭാവധനിയള്ള  കേസഭാറനിയനിങട്ട്  ലതീസട്ട്
ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി ഒരു ലഹക്ടര് സലലാം ആവശവമഭാണട്ട്. എനഭാല് ഒരു വര്ഷലാം വലര
കേഭാലഭാവധനിയള്ള  കേസഭാറനിയനിങട്ട്  ലപര്മനിറട്ട്  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  സലത്തനിലന്റെ
വനിസ്തതീര്ണലാം ഒരു ലഹക്ടറനില് തഭാലഴയഭാകേണലമനട്ട്  മഭാത്രകമ വവവസയള്ളു. 

(എഫൈട്ട്) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. പസ്തുത കേസഭാറനികേളലക്കതനിലര 2015-ലല കകേരള
ലലമനര്   മനിനറല്  കേണ്സഷന  ചേടങ്ങള  പകേഭാരമുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരുനണട്ട്.  സലമുടമയ്ലക്കതനിലര  കകേഭാടതനിയനില്  കകേസുകേള  ഫൈയല്  ലചേയ്യുനതു
കൂടഭാലത അനധനികൃതമഭായനി  നതീക്കലാം ലചേയ ധഭാതുവനിലന്റെ കറഭായല്റനി,  വനില  എനനിവ
നനിയമഭാനുസൃതലാം ഇക്കൗടഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനിയലാം സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്. 

ധഭാതുമണല് ഖനനവലാം കേടത്തുലാം

88 (1625) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ലഭവമഭായ ധഭാതുമണല് സമ്പത്തനിലന്റെ അളവട്ട് തനിടലപടുത്തുനതനിനട്ട്
എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ധഭാതുമണല്  ഖനനലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  ഏലതങനിലുലാം  സസകേഭാരവ
ഏജനസനികേളക്കട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ധഭാതുമണല് അനധനികൃതമഭായനി കേടത്തുന സലാംഭവങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില്  ഇത്തരലാം  കകേസുകേളനില്  കേര്ശന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാറുകണഭാലയനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ധഭാതുമണല് സമ്പത്തട്ട് സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം പരമഭാവധനി വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതനിനുലാം
ആവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനില്  ധഭാതുമണലനിലനക്കുറനിചട്ട്  ആധനികേഭാരനികേമഭായനി  പഠനലാം
നടത്തുനതട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ അകറഭാമനികേട്ട്  മനിനറല്സട്ട്  ഡയറക്ടകററട്ട്
കഫൈഭാര്  എകട്ട്ലപഭാകറഷന  ആന്റെട്ട്  റനിസര്ചട്ട്  (എ.എലാം.ഡനി)  ആണട്ട്.  കകേരളത്തനിലുള്ള
ധഭാതുമണലനിലന്റെ അളവട്ട്  എ.എലാം.ഡനി.  തനിടലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത വനിവരങ്ങള
ഇനഡവന ബപ്യൂകറഭാ ഓഫൈട്ട് ലലമനസട്ട് (ലഎ.ബനി.എലാം) എല്ലഭാ വര്ഷവലാം പസനിദതീകേരനിക്കുനണട്ട്. 

(ബനി)  ധഭാതുമണല് ഖനനലാം ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  നനിലവനില് സസകേഭാരവ ഏജനസനികേളക്കട്ട്
അനുമതനി നല്കേനിയനിടനില്ല. 

(സനി&ഡനി)  ഇല്ല.  എനഭാല് അനധനികൃതമഭായനി  ധഭാതുമണല് കേടത്തനിലക്കഭാണട്ട്
കപഭാകുനലവന  പത്രവഭാര്ത്തകേള  വനതനിലനത്തുടര്നട്ട്  വനിവരലാം  കേരുനഭാഗപള്ളനി
സര്ക്കനിള  ഇനലസക്ടര്,  ലകേഭാല്ലലാം  കപഭാലതീസട്ട്   സൂപണട്ട്,  ലകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്
എനനിവരുലട ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലലമനനിലാംഗട്ട്  &  ജനികയഭാളജനി വകുപനിലന്റെ
ദക്ഷനിണകമഖലഭാ മനിനറല് സസഭാഡലാം കേരുനഭാഗപള്ളനി സര്ക്കനിള ഇനലസക്ടര്, ലകേഭാല്ലലാം
ജനില്ലഭാ അസനിസന്റെട്ട് ജനികയഭാളജനിസട്ട്,  തഹസതീല്ദഭാര് എനനിവരടങ്ങനിയ ഒരു സസഭാഡലാം
ഇതനിനഭായനി  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ധഭാതുമണല്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  ഉല്പങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  വവവസഭായ  കകേഭാലാംപകട്ട്  സഭാപനിക്കുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള
സഭാദവത  പഠനിക്കുനതനിനഭായനി  വനിദഗ  കേമ്മേനിറനിലയ  നനികയഭാഗനിക്കുവഭാന  സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. ബഡ്ജറട്ട് നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില് 25 ലക്ഷലാം രൂപ മഭാറനിവചനിട്ടുണട്ട്. 

ലലകേത്തറനി ലനയ്ത്തു വവവസഭായലാം 

89 (1626) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വവവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ലകേത്തറനി ലനയ് ത്തട്ട് വവവസഭായലാം പതനിസന്ധനിയനിലഭാലണന
കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നഭാകശഭാന്മുഖമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന ലകേത്തറനി ലനയ് ത്തട്ട് വവവസഭായലത്ത
പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  എലന്തല്ലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലാം  എനട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര ലകേത്തറനി ലനയ് ത്തട്ട് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം ലനയ് ത്തുകേഭാരുലട
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലാം  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്;  ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പവര്ത്തനലാം  നനിലച്ചു  കേനിടക്കുന  ലകേത്തറനി  ലനയ് ത്തട്ട്  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങലള പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുനതനിനഭായനി എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം
എനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത ലനയട്ട്  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട  കേണക്കുലാം ലനയട്ട്
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട എണവലാം ജനില്ല തനിരനിചട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന:
ക്രമ. നലാം. ജനില്ല സലാംഘങ്ങളുലട എണലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട 

എണലാം

1 തനിരുവനന്തപുരലാം 276 14903

2 ലകേഭാല്ലലാം 28 591

3 ആലപ്പുഴ 5 56

4 പത്തനലാംതനിട ... ...

5 കകേഭാടയലാം 3 67

6 ഇടുക്കനി 2 33

7 എറണഭാകുളലാം 13 851

8 തൃശ്ശൂര് 11 372

9 പഭാലക്കഭാടട്ട് 14 528

10 മലപ്പുറലാം 1 5

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 29 1065

12 വയനഭാടട്ട് 1 8

13 കേണ്ണൂര് 35 1224

14 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 7 154

(ഡനി) ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് പുതനിയ പദതനികേലളഭാനലാംതലന ഇകപഭാള നനിലവനിലനില്ല.

പഭുറഭാലാം മനില്ലനിലന്റെ കശഭാചേനതീയഭാവസ

90(1627) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലടകട്ട്ലറല്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  ലചേങ്ങന്നൂര്  തഭാലൂക്കനിലുള്ള
പഭുറഭാലാം മനില്ലനിലന്റെ കശഭാചേനതീയഭാവസ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  പഭുറഭാലാം മനില്ലനിലന്റെ നവതീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുനതട്ട് സലാംബന്ധനിച
തതീരുമഭാനലാം നനിലവനിലുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഭുറഭാലാം  മനില്ലനിലന്റെ നവതീകേരണ പവര്ത്തനവലാം മനില്ലനിലല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
പുനരധനിവഭാസത്തനിനുമുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പരമ്പരഭാഗത ഉല്പഭാദന രതീതനിയനില് നനിനട്ട് വവതവസ്തമഭായനി, ലടകട്ട്ലറല്
കകേഭാര്പകറഷലന്റെ മറട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ യൂണനിറകേള പഭുറഭാലാം മനില്ലനില് ആരലാംഭനിക്കുന കേഭാരവലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കകേരളഭാ  കസറട്ട്  ലടകട്ട്ലലറല്   കകേഭാര്പകറഷനുകേതീഴനിലുള്ള  പഭുറഭാലാം
മനില്ലനിലന്റെ  കശഭാചേനതീയഭാവസ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശ ദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  മനില്ലനിലന
ഇകപഭാഴള്ള പതനിസന്ധനിയനില്നനിനലാം  കേരകേയറനതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട്  10.77  കകേഭാടനി
രൂപയലട ഒരു നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കൗ നനിര്കദ്ദേശലാം പരനികശഭാധനിചട്ട്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേസനിതനികൂടനി  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം
ലലകേലക്കഭാള്ളുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി) കകേരള കസറട്ട് ലടകട്ട്ലലറല് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ മറട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ യൂണനിറകേള
പഭുറഭാലാം മനില്ലനില് ആരലാംഭനിക്കുന വനിഷയലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല. 

ലലപക്ക പദതനി

91 (1628) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗഭാമതീണ  കമഖലയനില്  കേഭായനികേ  അവസരങ്ങള  ഉയര്ത്തുമഭായനിരുന
ലപക്ക പദതനിയലട നനിലവനിലുള്ള സനിതനി എന്തഭാണട്ട്;

(ബനി)  ലപക്ക  പദതനി  നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഓകരഭാ
വര്ഷവലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് അനുവദനിചനിരുനതട്ട്;  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  എത്ര തുകേ  വതീതമഭാണട്ട്  അനുവദനികക്കണനിയനിരുനതട്ട്;  ഈ  പദതനിയലട
നടത്തനിപട്ട് ചുമതല ആര്ക്കഭാണട്ട്; എനമുതലഭാണട്ട് ഈ തുകേ ലഭവമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  ലപക്ക  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എലന്തഭാലക്ക
പദതനികേളഭാണട്ട് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; ഓകരഭാനനിലന്റെയലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം ഇതനിനഭായനി
ലചേലവഴനിച തുകേയലാം വര്ഷലാം തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

958/2017
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(ഡനി)  ഈ  പദതനിക്കഭായനി  അനുവദനിച  തുകേ  വകേമഭാറനി  ലചേലവഴനിചനിട്ടുകണഭാ;

ഉലണങനില് എത്ര തുകേ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  തുകേ വകേമഭാറനിയതുമൂലലാം

കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കട്ട് ലഭനികക്കണനിയനിരുന സമ്മേഭാനത്തുകേ ഉളപലടയള്ള ഏലതങനിലുലാം

പദതനികേള മുടങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഗഭാമതീണ  കമഖലയനിലല  കേഭായനികേ  സലാംസഭാരത്തനിനട്ട്  കൂടുതല്  ഉണര്വട്ട്

പകേരുന ലപക്ക പദതനി തുടര്നലാം നടപഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഏലതഭാലക്ക

പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴനി  ലചേയഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  കേഭായനികേ  പദതനിയഭായ  പഞഭായത്തട്ട്  യവക്രതീഡഭാ  ഓര്

കഖല് അഭനിയഭാന (ലലപക്ക) 1-4-2014 മുതല് "രഭാജതീവട്ട് ഗഭാന്ധനി കഖല് അഭനിയഭാന”(RGKA)

എനലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതല്  “Khelo-India-National

Programme  for  Development  of  Sports”എനലാം  പുനര്നഭാമകേരണലാം

ലചേയനിരനിക്കുന. 

(ബനി)  2008-09,  2009-10,  2010-11,  2011-12  വര്ഷങ്ങളനില്  ലലപക്ക

പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയ  ഗഭാമ  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തുകേളക്കഭായനി  ഇതുവലര

ലഭനിച വനിഹനിതലാം കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം സലാംബന്ധനിച കേണക്കട്ട് തഭാലഴകചര്ക്കുന:

One time Capital
Grant

Annual 
Acquisition 
Grant(AAG)

Annual 
Operation 
Grant(AOG)

ലഭനിചതട്ട് ലഭനിചതട്ട് ലഭനിചതട്ട്

2008-09 6.56 കകേഭാടനി രൂപ 0.23 കകേഭാടനി രൂപ 0.28 കകേഭാടനി രൂപ

2009-10 5.20 കകേഭാടനി രൂപ 0.23 കകേഭാടനി രൂപ 0.28 കകേഭാടനി രൂപ

2010-11 4.87 കകേഭാടനി രൂപ 0.23 കകേഭാടനി രൂപ 0.28 കകേഭാടനി രൂപ

2011-12 4.48 കകേഭാടനി രൂപ 0.23 കകേഭാടനി രൂപ 0.28 കകേഭാടനി രൂപ

ആലകേ 21.11 കകേഭാടനി രൂപ 0.92 കകേഭാടനി രൂപ 1.12 കകേഭാടനി രൂപ
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സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് അനുവദനികക്കണനിയനിരുന തുകേ സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് 
അനുവദനിച തുകേ

2008-09 3,89,40,000 3,89,40,000 

2009-10

2010-11 1,62,42,500 1,62,42,500 

2011-12 1,49,35,000 1,49,35,000 

കകേരള  കസറട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേക്കൗണ്സനിലഭാണട്ട്  ഇക്കൗ  പദതനിയലട  സലാംസഭാനലത്ത
കനഭാഡല്  ഏജനസനി.  പദതനിപകേഭാരലാം  പഞഭായത്തട്ട്  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന  ലലപക്ക
ലസന്റെറുകേളനിലല  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന  ചുമതല  അതതട്ട്
പഞഭായത്തുകേളക്കഭാണട്ട്. 2009-10 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതലഭാണട്ട് ടനി തുകേ ലഭനിച്ചു
തുടങ്ങനിയതട്ട്

(സനി)  ഗഭാമപകദശങ്ങളനിലല യവജനങ്ങളനിലുലാം വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനിലുലാം കസഭാര്ട്സട്ട്

സലാംബന്ധനിച ആഭനിമുഖവലാം വളര്ത്തനി രഭാജവത്തട്ട് കേഭായനികേ അടനിത്തറ വര്ദനിപനിക്കുകേയലാം

അതുവഴനി  കൂടുതല്  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങലള  വഭാര്ലത്തടുക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുകേ  എന

ലക്ഷവകത്തഭാലട   കകേന്ദ്ര യവജനകേഭാരവ  കേഭായനികേ  മനഭാലയലാം  നടപനിലഭാക്കുന  ഒരു

കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭാണട്ട്  ലലപക്ക എനറനിയലപടുന പഞഭായത്തട്ട്  യവക്രതീഡ

ഓര് കഖല്  അഭനിയഭാന.  ലലപക്ക  പദതനിപകേഭാരലാം  ഫുട്കബഭാള  കകേഭാര്ടട്ട്  (കപഭാസട്ട്,

ലനറട്ട്  ഉളലപലട)  കവഭാളതീകബഭാള  കകേഭാര്ടട്ട്  (കപഭാസട്ട്,  ലനറട്ട്  ഉളലപലട),  ബഭാസ്ക്കറട്ട്

കബഭാള കകേഭാര്ടട്ട്  (കബഭാര്ഡട്ട്,  കപഭാസട്ട്  ഉളലപലട) അതട്ട് ലറനികട്ട്  (ട്രെഭാക്കട്ട് കലഭാങ്ജലാംപട്ട്

പനിറട്ട്  (സഭാധഭാരണകയഭാ സനിന്തറനികക്കഭാ ആകേഭാലാം),  ലഹജലാംപട്ട് പനിറട്ട്  (സഭാധഭാരണകയഭാ

സനിന്തറനികക്കഭാ ആകേഭാലാം)  കഖഭാ-കഖഭാ കകേഭാര്ടട്ട്  (കപഭാസട്ട് സഹനിതലാം)  കേബഡനി കകേഭാര്ടട്ട്

(സനിന്തറനിക്കുമഭാകേഭാലാം)  കമല്പറഞ്ഞ  ആവശവങ്ങളക്കു  കവണ  ഭൂമനി  നനിരപഭാക്കല്,

ഡ്രെെയനികനജട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കല്,  കേളനിസലത്തനിനു ചുറലാം റനി-ലടയനിനനിലാംഗട്ട്  വഭാള

നനിര്മ്മേനിക്കല്,  നനിലവനിലുള്ള അടനിസഭാന സക്കൗകേരവങ്ങളുലട ലമചലപടുത്തല്,  കടഭായട്ട് ലറട്ട്

സലാംവനിധഭാനലാം തുടങ്ങനിയ പദതനികേളഭാണട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

ഇപകേഭാരലാം  ലലപക്ക  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയ  കകേരളത്തനിലല  ഗഭാമ  /

കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് കേളനിസല നനിര്മ്മേഭാണ വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി

അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയ  ഗഭാന്റെനിലന്റെ  വനിശദവനിവരങ്ങള  വര്ഷലാം  തനിരനിചട്ട്  ചുവലട

കചേര്ക്കുന: 
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2009-10 2,11,05,134 രൂപ 

2010-11 6,59,20,233  രൂപ 

2011-12 5,58,04,204  രൂപ 

2012-13 2,59,61,651  രൂപ 

2013-14 4,38,14,705  രൂപ 

2014-15 4,51,95,550 രൂപ 

2015-16 56,06,768 രൂപ (Subject to audit)

(ഡനി)  ഉണട്ട്.  2  കകേഭാടനി   രൂപ,  2013-14  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് കകേരള

കസറട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേക്കൗണ്സനില്  കനഭാണ്  പഭാന  ഫൈണനില്  തുകേ  ലഭവമല്ലഭാത്ത

സഭാഹചേരവത്തനില്  കേക്കൗണ്സനില് ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  കവതനലാം നല്കുനതനിനഭാണട്ട്  ടനി

തുകേ വകേ മഭാറനിയതട്ട്.  പസ്തുത തുകേ 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത  കനഭാണ് പഭാന

ഗഭാന്റെനില്നനിനലാം  തനിരനിചടയനതുലാം  ലലപക്ക  പദതനിക്കഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.

തുകേ  വകേമഭാറനിയതുമൂലലാം  സമ്മേഭാനത്തുകേ  നല്കുനതുളലപലടയള്ള  പദതനികേള

മുടങ്ങനിയനിടനില്ല.  എനഭാല്  2014-15,  2015-16  വര്ഷത്തനില് രഭാജതീവട്ട്  ഗഭാന്ധനി കഖല്

അഭനിയഭാന  പദതനിയമഭായനി   ബന്ധലപട  വഭാര്ഷനികേ  കേഭായനികേ  മതരങ്ങളനിലല

വനിജയനികേളക്കര്ഹമഭായ ലലപസട്ട്  മണനി കകേന്ദ്ര യവജനകേഭാരവകേഭായനികേ മനഭാലയത്തനില്

നനിനലാം  അനുവദനിചട്ട്  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  ലലപസട്ട് മണനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുവഭാന

സഭാധനിചനിടനില്ല. 

(ഇ) കകേന്ദ്ര യവജനകേഭാരവ കേഭായനികേ മനഭാലയലാം പഞഭായത്തട്ട്  യവക്രതീഡ ഓര്

കഖല്  അഭനിയഭാന  (ലലപക്ക)  പദതനി  1-4-2014  മുതല്  "രഭാജതീവട്ട്  ഗഭാന്ധനി  കഖല്

അഭനിയഭാന" (RGKA)  എനട്ട് പുനര്നഭാമകേരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് 2016-ല്

RGKA  വതീണ്ടുലാം  പുനര്നഭാമകേരണലാം  ലചേയട്ട്  "Khelo-India-National  Programme

for  Development  of  Sports”എനഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കൗ  പദതനിയനിനകേതീഴനില്

സനിന്തറനികേട്ട്  അതട്ട് ലറനികട്ട്  ട്രെഭാക്കട്ട്,  സനിന്തറനികേട്ട് കഹഭാക്കനി ഫൈതീല്ഡട്ട്,  സനിന്തറനികേട്ട് ടര്ഫൈട്ട്

ഫുട്കബഭാള  ഗക്കൗണട്ട്,  മളടനി  പര്പസട്ട്  ഹഭാള  (ലലസസട്ട്  60 മതീx40  മതീ  x12.5),

സസനിമ്മേനിലാംഗട്ട്  പൂള,  കേണ്സക്ഷന ഓഫൈട്ട് കസഡനിയലാം കകേഭാലാംപകട്ട്  എനതീ അടനിസഭാന

സക്കൗകേരവ വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുകേയലാം  വഭാര്ഷനികേ കേഭായനികേ മതരങ്ങള

സലാംഘടനിപനിക്കുകേയമഭാണട്ട് പദതനിയനിലല പവര്ത്തനങ്ങള.
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രഭാജതീവട്ട് ഗഭാന്ധനി കഖല് അഭനിയഭാന പദതനി

92 (1629) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രഭാജതീവട്ട്  ഗഭാന്ധനി  കഖല്  അഭനിയഭാന  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
കേളനിസലലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  ഫൈണട്ട് ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള മഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
എലന്തഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(ബനി) ഇപകേഭാരലാം എത്ര ലപഭാകപഭാസലുകേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  കേല്ലവഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിലല  കേല്ലവഭാകശ്ശേരനി  കബഭാക്കട്ട്  വഴനി  കപഭാജക്ടട്ട്
സമര്പനിച ലചേറുതഭാഴലാം എചട്ട്.  എസട്ട്.  എസട്ട്.  സ്കൂളനിനട്ട് പസ്തുത പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി
ഫൈണട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാനഭാവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്രയവജനകേഭാരവ  കേഭായനികേ മനഭാലയത്തനിലന്റെ പുതനിയ പദതനിയഭായ
"രഭാജതീവട്ട്  ഗഭാന്ധനി  കഖല്  അഭനിയഭാന"  (RGKA)  പകേഭാരലാം  ഗഭാമതീണതലങ്ങളനില്
കസഭാര്ട്സനിനട്ട് പഭാമുഖവലാം നല്കുനതനിനഭായനി  6 -7  ഏക്കര് സലലാം ലഭവമഭായനിട്ടുള്ള
കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തുകേളനിലല  കേളനിസലങ്ങളുലട അടനിസഭാന സക്കൗകേരവ വനികേസന
പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാണട്ട് അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണതട്ട്.  ഇക്കൗ പദതനിപകേഭാരലാം കബഭാക്കട്ട്
തലങ്ങളനില്  ഒരു കബഭാക്കനിനട്ട്   ഒരു കസഭാര്ട്സട്ട്  കകേഭാലാംപകട്ട്  എന രതീതനിയനിലഭാണട്ട്
അകപക്ഷ ക്ഷണനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  അതഭായതട്ട് ഒക്കൗടട്ട്കഡഭാര് കസഭാര്ട്സട്ട് കകേഭാലാംപകനിനട്ട്
ചുരുങ്ങനിയതട്ട് 11  കേഭായനികേ ഇനങ്ങളനില് പരനിശതീലനലാം നല്കുനതനിനുതകുന രതീതനിയനിലുള്ള
കസഭാര്ടസട്ട് കകേഭാലാംപകനിനട്ട്  80  ലക്ഷലാം രൂപയലാം കുറഞ്ഞതട്ട്  5  കേഭായനികേ ഇനങ്ങളക്കട്ട്
പരനിശതീലനലാം  നല്കുനതനിനുള്ള  പതീ-ഫൈഭാബനികക്കറഡട്ട്  ഇനകഡഭാര്  കസഭാര്ട്സട്ട്
ഹഭാളനിനട്ട്  80  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  എന  ക്രമത്തനില്  ലമഭാത്തലാം  1,60,00,000  രൂപ
ലചേലവവരുന  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  കകേന്ദ്ര
സലാംസഭാന ധനസഹഭായലാം 75:25 എന അനുപഭാതത്തനില് ലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്. RGKA
പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി   കസഭാര്ട്സട്ട്   കകേഭാലാംപകട്ട്   നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  6-7
ഏക്കര് സലലാം ലഭവമഭായനിട്ടുള്ള സര്ക്കഭാര് കേളനിസലങ്ങള ലഭവമലല്ലങനില്  കബഭാക്കട്ട്
പരനിധനിയനിലുള്ള  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂള/കകേഭാകളജട്ട്  കേളനിസലങ്ങള,  സ്കൂള/
കകേഭാകളജട്ട് എനനിവയഭാണട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി ലതരലഞ്ഞടുകക്കണതട്ട്. 

(ബനി)  കകേരള  കസറട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേക്കൗണ്സനിലനില്  14  ലപഭാകപഭാസലുകേള
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി) കേലവഭാകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിലല കേലവഭാകശ്ശേരനി കബഭാക്കുവഴനി സമര്പനിച ലചേറുതഭാഴലാം
എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.  സ്കൂളനിലന്റെ   അകപക്ഷ  കകേരള  കസറട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേക്കൗണ്സനിലനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

ജനില്ലഭാതല കസഭാര്ട്സട്ട് കേക്കൗണ്സനിലുകേളുലട ഘടന

93(1630) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ജനില്ലഭാതല  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേക്കൗണ്സനിലുകേളുലട  ഘടന  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ജനില്ലഭാതല
പഭാതനിനനിധവത്തനിനട്ട്  പകതവകേ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  നനിലവനിലുകണഭാലയനട്ട്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഇവയലട കേഭാലഭാവധനി എത്ര വര്ഷമഭാലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2 000-ലല  കകേരള  കസഭാര്ടസട്ട്  ആക്ടട്ട്  ലസക്ഷന  9  പകേഭാരലാം  എകട്ട്  ഓഫൈനികഷവഭാ,
അലാംഗങ്ങള  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  അലാംഗങ്ങള,  നഭാമനനിര്കദ്ദേശലാം  ലചേയലപട  അലാംഗങ്ങള
എനനിവര്  ഉളലപടതഭാണട്ട്  ജനില്ലഭാ  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേക്കൗണ്സനിലുകേള.  വനിശദഭാലാംശലാം
അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.  ജനില്ലഭാ  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേക്കൗണ്സനില്  5
വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കല് പുനനഃസലാംഘടനിപനികക്കണതഭാണട്ട്. 

മൂനഭാര് ലലഹ ഓളറനിറപ്യൂഡട്ട് കസഡനിയലാം

94 (1631) ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അറകുറപണനികേള നടത്തഭാത്തതനിനഭാല് നഭാകശഭാന്മുഖമഭായനിരനിക്കുന മൂനഭാറനിലല
ലഹ ഓളറനിറപ്യൂഡട്ട്  കസഡനിയത്തനിലന്റെ നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  എലന്തങനിലുലാം നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇകപഭാള അവനിലട കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കട്ട് പരനിശതീലനലാം നല്കേഭാറുകണഭാ;

(സനി)  ലഹ  ഓളറനിറപ്യൂഡട്ട്  കസഡനിയത്തനിലന്റെ  ബഭാക്കനി  പദതനികേള  കൂടനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന എന്തട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1. മൂനഭാര് ലലഹ ഓളറനിറപ്യൂഡട്ട് ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട് ലസന്റെറനില് പവര്ത്തനിക്കുന
കസഭാര്ട്സട്ട്  കഹഭാസലനിനട്ട്  ആവശവമഭായ  എല്ലഭാ  സക്കൗകേരവങ്ങളുലാം
നവതീകേരണപവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ലചേയ്യുനതനിനുകവണ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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2. കസഭാര്ട്സട്ട്  കഹഭാസലനിലല  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട്  ശുദജലലാം
ലഭവമഭാക്കുനതനികലക്കട്ട്  അടനിയന്തരമഭായനി ഒരു കേനിണര് കുഴനിക്കുവഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

3. മൂനഭാര് ലലഹ ഓളറനിറപ്യൂഡട്ട് ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട് ലസന്റെറനില്  സനിന്തറനികേട്ട്
ട്രെഭാക്കട്ട് ഇടുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  മൂനഭാര്  ലലഹ  ഓളറനിറപ്യൂഡട്ട്  ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട്  ലസന്റെറനില്  കകേരള  കസറട്ട്
കസഭാര്ട്സട്ട് കേക്കൗണ്സനിലനിലന്റെ ഫുട്കബഭാള ലസനട്രെലലലസ്ഡട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് കഹഭാസല്
പവര്ത്തനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  മൂനഭാര്  ലലഹ  ഓളറനിറപ്യൂഡട്ട്  ലസന്റെര്  അന്തര്കദ്ദേശതീയ  തലത്തനില്
ഉയര്ത്തുനതനികലക്കഭാവശവമഭായ പഭാനുലാം എസനികമറലാം തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കേഭായനികേ ഭവന ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി

95 (1632) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കേഭായനികേ ഭവന ആരലാംഭനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  കേഭായനികേ  ഭവന  ആരലാംഭനിക്കുനതനിലന്റെ  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കേഭായനികേ ഭവന ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കേഭായനികേ  ഭവന  ആരലാംഭനിക്കുനതനിലന്റെ   ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള  ചുവലട
കചേര്ക്കുന: 

1. കേഭായനികേ യവജനകേഭാരവഭാലയലാം,  കകേരള സലാംസഭാന കസഭാര്ട്സട്ട്
കേക്കൗണ്സനില്,  സലാംസഭാനതല  അകസഭാസനികയഷനുകേള  എനനിവ
ഉളലപടുത്തനി കകേന്ദ്രതീകൃത  ഓഫൈതീസട്ട്,  ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട്  ഹഭാള
തുടങ്ങനിയ സക്കൗകേരവങ്ങള ഒരുക്കുകേ.

2. വനിവനിധ  സലങ്ങളനിലഭായനി  പവര്ത്തനിക്കുന  കസഭാര്ട്സുമഭായനി
ബന്ധലപട വനിവനിധ ഓഫൈതീസുകേലള ഏകേതീകേരനിചട്ട്  പവര്ത്തനലാം
ലമചലപടുത്തുകേ.

മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില് കസഡനിയലാം

96 (1633) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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മഭാകവലനിക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  കസഡനിയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്
കസഭാര്ട്സട്ട്  വകുപട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  തഭാമരക്കുളലാം
ഗഭാമപഞഭായത്തനിലന്റെ കേതീഴനിലുള്ള കേളനിസലലാം മനിനനി കസഡനിയമഭായനി ഉയര്ത്തഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ഇകപഭാള  പരനിഗണനയനിലനില്ല.  ഇക്കഭാരവത്തനില്  അകപക്ഷ  സര്ക്കഭാരനില്
ലഭവമഭാകുന മുറയട്ട് തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

പനി.പനി. എകസ്തഭാസട്ട് സ്മഭാരകേ മുനനിസനിപല് കസഡനിയലാം

97 (1634) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂവഭാറപുഴ പനി.പനി.  എകസ്തഭാസട്ട്  സ്മഭാരകേ മുനനിസനിപല് കസഡനിയത്തനിലന്റെ
കശഭാചേനതീയഭാവസ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഭായനികേ  കമളകേളക്കുലാം,  കേഭായനികേ  പതനിഭകേളക്കുലാം  ഉപകേരനിക്കുന
വനിധത്തനില് പസ്തപത കസഡനിയലാം നവതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള പദതനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കസഡനിയത്തനിലന്റെ  നവതീകേരണ  കജഭാലനികേള  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്
സസതീകേരനിക്കുന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല്ല.

(ബനി&സനി) പസ്തുത  കസഡനിയത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനത്തനിനഭായനി
ഇക്കൗ വകുപനില്നനിനലാം 2008-09, 2010-11, 2011-12, 2012-13 എനതീ കേഭാലയളവനില്
ഒരുകകേഭാടനി രൂപ വതീതലാം ആലകേ 4 കകേഭാടനി രൂപ ഇതുവലര അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള തുടര്നവരുന. 

കസഭാര്ട്സട്ട് കലഭാടറനി

98(1635) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫൈട്ട് :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .    ഷഭാഫൈനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2006-2011-ലല  സര്ക്കഭാര്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കലഭാടറനി
നടത്തനികയഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ആലകേ എത്ര രൂപയലട കസഭാര്ട്സട്ട് കലഭാടറനിയഭാണട്ട്  വനിറഴനിക്കലപടതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) പസ്തപത കലഭാടറനി ടനിക്കറട്ട് വനിറതുവഴനി എത്ര രൂപ പനിരനി ഞ്ഞട്ട് കേനിടനി;  ഇനനി
എത്ര രൂപ പനിരനിഞ്ഞട്ട് കേനിടഭാനുണട്ട് എനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പനിരനിഞ്ഞുകേനിടഭാനുള്ള തുകേ ഈടഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പസ്തുത  കലഭാടറനി  വഴനി  എത്ര  രൂപ  ലഭാഭലാം  ഉണഭാക്കനിലയനലാം  ലഭാഭലാം
എന്തഭാവശവത്തനിനഭായനി  ലചേലവഴനിലചനലാം  കസഭാര്ട്സട്ട്  വനികേസനത്തനിനഭായനി  എലന്തല്ലഭാലാം
കേഭാരവങ്ങളക്കഭാണട്ട് ലചേലവഴനിചലതനലാം ഓകരഭാ ഇനങ്ങളക്കട്ട് എത്ര തുകേ ലചേലവഴനിചലതനലാം
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  കേഭായനികേ  കകേരളത്തനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനുലാം  കേഭായനികേ
കകേരളത്തനിനഭാവശവമഭായ അടനിസഭാന സക്കൗകേരവങ്ങളുണഭാക്കുനതനിനുലാം വനിപുലലപടുത്തു
നതനിനുമുള്ള ധനസമഭാഹരണത്തനിനഭായനിടഭാണട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കസഭാര്ട്സട്ട്
സൂപര് ബമ്പര് കലഭാടറനി നടത്തനിയതട്ട്.

(ബനി&സനി) കലഭാടറനി വകുപനില്നനിനലാം വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി)  കകേരള  കസറട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേക്കൗണ്സനില്  മുകഖന  ടനിക്കറട്ട്  വഭാങ്ങനിയ
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  കേനിടഭാനുള്ള  ബഭാക്കനി  തുകേ  30-11-2006-ലല
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് ജനി.ഒ. (പനി)275/06/എല്.എസട്ട്.ജനി.ഡനി.-യനില്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന
റസലൂഷനനിലല  നഭാലഭാമതട്ട്   വവവസ  പകയഭാഗത്തനില്  വരുത്തനി  ഇക്കൗടഭാക്കനി
കേക്കൗണ്സനിലനിനട്ട്  ലഭവമഭാക്കഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  അധനികേഭാരമുണട്ട്.   31-11-2006-ലല
തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  വകുപനിലന്റെ  ഉത്തരവനില്  അനുശഭാസനിക്കുന  വവവസകേള
നടപഭാക്കനി  കുടനിശ്ശേനികേക്കഭാരനില്നനിനട്ട്  അവര്ക്കട്ട്  അര്ഹമഭായ  സര്ക്കഭാര്
ഗഭാന്റെനില്നനിനലാം   തുകേ  ഇക്കൗടഭാക്കനി  കേക്കൗണ്സനിലനിനട്ട്  നല്കേണലമനട്ട്  സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്
അഭവര്ത്ഥനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

(ഇ)  കസഭാര്ടസട്ട് കലഭാടറനി വഴനി സമഭാഹരനിച തുകേയനില് കേക്കൗണ്സനിലനിനട്ട് ലഭനിച
തുകേയനില്നനിനലാം കസഭാര്ടസനിനുകവണനിയള്ള അടനിസഭാന സക്കൗകേരവങ്ങളുലട വനികേസനത്തനിനു
കവണനിയഭാണട്ട് ലചേലവഴനിചതട്ട്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട ലകേഭാടുക്കുന. 

കേഭായനികേ രലാംഗത്തട്ട്  മനികേച വനിജയങ്ങള കേരസമഭാക്കനിയ ലസന്റെട്ട് കജഭാര്ജട്ട് സ്കൂള,
കകേഭാതമലാംഗലത്തനിനുലാം  ജമ്പട്ട്സട്ട് അക്കഭാദമനി,  പഭാലഭായലാം കപഭാള വഭാളടട്ട് മഭാട്രെസട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

958/2017
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കേണ്ണൂര് കസഭാര്ട്സട്ട് ഡനിവനിഷനനിലല  ബഭാസ്ക്കറട്ട് കബഭാള കകേഭാര്ട്ടുലാം  കവഭാളനികബഭാള
കകേഭാര്ട്ടുലാം നനഭാക്കുനതനിനഭായനി  19.5  ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിച്ചു.  കൂടഭാലത ടനി
സ്കൂളനിനട്ട്  ലലഹജമ്പട്ട് മഭാട്രെസുലാം ലലഹജമ്പട്ട് സഭാന്റുലാം  മറട്ട് അതവഭാവശവ കേഭായനികേ
ഉപകേരണങ്ങളുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   സലാംസഭാന കസഭാര്ട്സട്ട്  കേക്കൗണ്സനിലനിലന്റെ
നനിയനണത്തനിലുള്ള കകേന്ദ്രതീകൃത  കഹഭാസലുകേളക്കുലാം  കകേഭാകളജട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട്
കഹഭാസലുകേളക്കുലാം  അകസഭാസനികയഷനുകേളക്കുമഭായനി  60,97,973  രൂപയലട
കേഭായനികേ ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

സലാംസഭാന  ലലറഫൈനിള  അകസഭാസനികയഷലന്റെ  പരനിശതീലനഭാവശവങ്ങളക്കഭായനി
40 ലക്ഷകത്തഭാളലാം  രൂപയലട ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

വനിവനിധ  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം,   കസഭാര്ട്സട്ട്  കബുകേളക്കുമഭായനി
2,56,775 രൂപയലാം തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല കേളനിസല വനികേസനത്തനിനുലാം,
നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കുമഭായനി  6,60,530  രൂപയലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാലത വനിവനിധ വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങള,  പഞഭായത്തുകേള,  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള
എനനിവനിടങ്ങളനിലല കേഭായനികേ വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനുള്ള അടനിസഭാന സക്കൗകേരവങ്ങളുലട
വനികേസനത്തനിനഭായനി 3,52,55,954 രൂപയലാം അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കസഭാര്ട്സട്ട് കേസഭാടഭാ നനിയമനലാം

99 (1636) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഏലതല്ലഭാലാം കേഭായനികേ ഇനങ്ങളനില് ഉനത വനിജയലാം ലകേവരനിചവര്ക്കഭാണട്ട്
കസഭാര്ട്സട്ട് കേസഭാടയനില് നനിയമനലാം നല്കുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  കേഭായനികേ  ഇനങ്ങളനിലുലാം  നനിശനിത  ശതമഭാനലാം  സലാംവരണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇപകേഭാരലാം  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള  സലാംവരണകതഭാതട്ട്  പഭാലനിചട്ട്  നനിയമനലാം
നല്കുനകണഭാ; ഇലല്ലങനില് എന്തുലകേഭാണഭാലണനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേസഭാടയനില്  ഉളലപടനിടനില്ലഭാത്ത  കേഭായനികേ  ഇനങ്ങലള  കൂടനി
ഉളലപടുത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അലാംഗതീകൃത അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര ലഫൈഡകറഷനുകേള നടത്തനിയനിട്ടുള്ള ഒളനിലാംപനികട്ട്,
കലഭാകേകേപട്ട്,  കലഭാകേ  യൂണനികവഴനിറനി  ലഗയനിലാംസട്ട്,  കകേഭാമണ്ലവല്ത്തട്ട്  ലഗയനിലാംസട്ട്,
ഏഷവന  ലഗയനിലാംസട്ട്,  സഭാഫൈട്ട്  ലഗയനിലാംസട്ട്  എനനിവയനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
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അനുമതനികയഭാലട ഭഭാരതലത്ത പതനിനനിധഭാനലാം ലചേയ ടതീമനിലല അലാംഗമഭായനിരനിക്കുകേയലാം
വവക്തനിഗത ഇനങ്ങളനികലഭാ ടതീലാം ഇനങ്ങളനികലഭാ ഒകനഭാ രകണഭാ മൂകനഭാ സഭാനലാം കനടനി
വനിജയനികേളഭാകുകേയലാം ലചേയവര്,  രഭാജവലത്ത പതനിനനിധഭാനലാം ലചേയട്ട്  മുകേളനില് പറഞ്ഞ
അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  മതരങ്ങളനില്  പലങടുത്തനിട്ടുള്ളവര്,  2010-2014  വര്ഷങ്ങളനികലക്കട്ട്
കസഭാര്ട്സട്ട്  കേസഭാടഭാ  നനിയമന  പദതനിമുകഖന നനികേത്തലപട  249  ഒഴനിവകേളനികലക്കട്ട്
പുറലപടുവനിച  2015  ഡനിസലാംബര്  7-ലല  14652/എസട്ട്.ഡനി1/2012/ലപഭാ.ഭ.വ.  നമ്പര്
വനിജഭാപനത്തനില്  (അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*)  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
കസഭാര്ട്സട്ട്  കേക്കൗണ്സനില്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  കേഭായനികേയനിനങ്ങളനില്  പലങടുത്തട്ട്
ഒകനഭാ രകണഭാ മൂകനഭാ സഭാനലാം കനടനി വനിജയനികേളഭായ കകേരള സലാംസഭാന ടതീമനിലല
അലാംഗങ്ങള  (കേഭായനികേ വനികനഭാദങ്ങളുലാം കേളനികേളുലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഒളനിലാംപനികട്ട്/ഏഷവന
ലഗയനിലാംസട്ട്  ഇനങ്ങളുലാം  അനുബന്ധത്തനില് പറഞ്ഞനിരനിക്കുനവയലാം മഭാത്രകമ  ഉകദവഭാഗ
നനിയമനത്തനിനട്ട്  പരനിഗണനിക്കുകേയള്ളു)  എനതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലലയലാം  കേഭായനികേ
ഇനങ്ങലളയഭാണട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് കേസഭാട നനിയമനത്തനിനഭായനി പരഗണനിക്കുനതട്ട്. 

(ബനി&സനി)  ഓകരഭാ കേഭായനികേ ഇനങ്ങളക്കഭായനി പകതവകേലാം ഒഴനിവകേള സലാംവരണലാം
ലചേയനിടനില്ല.  കേഭായനികേരലാംഗലത്ത കനടങ്ങളുലട മഭാത്രലാം അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്   ഒഴനിവകേള
സലാംവരണലാം ലചേയനിരനിക്കുനതട്ട്. 

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

ശതീപഭാദലാം ഇനകഡഭാര് കസഡനിയലാം

100 (1637) ശതീ  .    ബനി  .    സതവന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറനിങ്ങല്  ശതീപഭാദലാം  ഇനകഡഭാര്  കസഡനിയത്തനിലന്റെ  അപഭാകേത
പരനിഹരനിക്കുവഭാന എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ശതീപഭാദലാം  കസഡനിയത്തനിലന്റെ  പരനിപഭാലനത്തനില്  വന  വതീഴ്ച
പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ആറനിങ്ങല്  ശതീപഭാദലാം  കസഡനിയത്തനിലല  അപഭാകേതകേള
പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി നഭാഷണല് ലഗയനിലാംസട്ട് ലസക്രകടറനിയറട്ട് മുകഖന വനിശദമഭായ
പദതനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  ആയതട്ട്  ലഭനിക്കുനമുറയട്ട്  തുടര്നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ലലകേനകേരനിയനില് സസനിമ്മേനിലാംഗട്ട് പൂള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

101 (1638) ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേനകേരനി  പഞഭായത്തട്ട്  വകേ  സലത്തട്ട്  കുടനികേളുലട  നതീന്തല്
പരനിശതീലനത്തനിനുകവണനി  സസനിമ്മേനിലാംഗട്ട്  പൂള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള
അകപക്ഷയനിനകമല് ഇതുവലര സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പവൃത്തനി  ലസ്മല്  പദതനിയനികലഭാ  മകറലതങനിലുലാം  പദതനിയനികലഭാ
ഉളലപടുത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ഇതുവലര  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലലകേനകേരനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിനട്ട്  2009-10  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലത്ത  'ലലപക്ക'  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  4,50,000  രൂപ  നതീന്തല്ക്കുള
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  അനുവദനിചനിരുന.  എനഭാല് അനുവദനിച തുകേയലട വനിനനികയഭാഗലാം
സലാംബന്ധനിച  കരഖകേള  പഞഭായത്തനില്നനിനട്ട്  സമര്പനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  ആദവ
ഗഡവഭായ 3,40,000 രൂപ മഭാത്രകമ അനുവദനിചനിട്ടുള്ളു. 'ടനി' ഗഭാമപഞഭായത്തനില്നനിനട്ട്
നതീന്തല്ക്കുള  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ലലസ്മല്
പദതനിയനില് ലഭനിച അകപക്ഷ ഫൈണനിലന്റെ അപരവഭാപ്തതമൂലലാം പരനിഗണനിക്കഭാനഭായനില്ല. 

കേര്മ്മേ പദതനികേള 

102 (1639) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീമതനി യ  .   പതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  തഭാരങ്ങലള  ഒളനിമ്പനികനില്  ലമഡല്  കനടുനതനിനഭായനി
പഭാപ്തരഭാക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തല്ലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആസൂത്രണലാം  ലചേയഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പരനിശതീലകേര്ക്കട്ട്  ഏലതല്ലഭാലാം  കസഭാര്ട്സട്ട്  ഇനങ്ങളനിലഭാണട്ട്  ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി കകേഭാഴട്ട് ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി) അതനിനഭായനി സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനിലുലാം കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം ഇനകേബകബഷന
ലസന്റെറുകേള സഭാപനിക്കുകമഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട്  ഒളനിലാംപനികട്ട്  ലമഡല്  കനടലാം
ലക്ഷവമഭാക്കനി നനിലവനില് അതട്ട് ലറനികട്ട് (എലലലറട്ട് അതട്ട് ലറനികേട്ട് ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട് ലസന്റെര്),
കവഭാളനികബഭാള (ലലഹ ലപര്കഫൈഭാമനസട്ട് ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട് ലസന്റെര്), സസനിമ്മേനിലാംഗട്ട് (Special
Effort Training Programme in Swimming (SET)), ലഫൈനസനിലാംഗട്ട്  എനതീ കേഭായനികേ
ഇനങ്ങളനില്   എലലലറട്ട്  ലട്രെയനിനനിലാംഗട്ട്  പദതനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനില്
മനികേച  കേഭായനികേ  പതനിഭകേലള  കേലണത്തനി  അവലര  ഏഷവന/കകേഭാമണ്ലവല്ത്തട്ട്/
ഒളനിലാംപനികട്ട്  എനതീ  രഭാജവഭാന്തര  കേഭായനികേ  മതരങ്ങളനില്  ലമഡല്  സഭാധവത
ഉറപഭാക്കുന  രതീതനിയനില്  വളര്ത്തനിലയടുക്കുകേ  എനതഭാണട്ട്  എലലലറട്ട്  സതീമനിലൂലട
ലക്ഷവമനിടുനതട്ട്. വനികദശ പരനിശതീലകേലന്റെ കേതീഴനില് അന്തര്കദ്ദേശതീയ നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള
കേഭായനികേ  സക്കൗകേരവങ്ങളുലാം  പരനിശതീലനവലാം  തഭാമസവലാം  ഭക്ഷണവലാം  മറട്ട്  ഉനത
നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള അനുബന്ധ സക്കൗകേരവങ്ങളുലാം പദതനിയനില് കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട്
ലഭവമഭാക്കനി വരുന.  എലലലറട്ട് സസനിമ്മേനിലാംഗട്ട് സതീമനില് അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള
പരനിശതീലനലാം ലഭവമഭാക്കുനതനികലക്കഭായനി   വനികദശ പരനിശതീലകേലന്റെ കസവനലാം  2013
ആഗസട്ട്  മുതല്  2014  ആഗസട്ട്  വലര  ലഭവമഭാക്കനിയനിരുന.  സസനിമ്മേനിലാംഗനില്  സജന
പകേഭാശട്ട്,  എലലലറട്ട് അതട്ട് ലറനികട്ട് സതീമനില് ഉളലപട അനനില്ഡ കതഭാമസട്ട്,  മുഹമ്മേദട്ട്
അനസട്ട്  എനതീ  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങള  റനികയഭാ  ഒളനിലാംപനികനികലക്കട്ട്  കയഭാഗവത
കനടനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനികദശ  പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി  ശതീമതനി  ഒ.  പനി.  ജയ്ഷയലാം
(അതട്ട് ലറനികട്ട്)  ശതീ.  സജന  പകേഭാശനിനുലാം   (സസനിമ്മേനിലാംഗട്ട്),  10  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം
അനുവദനിച്ചുലകേഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  എലലലറട്ട്  സസനിമ്മേനിലാംഗട്ട്  സതീമനില്  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള
പരനിശതീലനലാം  ലഭവമഭാക്കുനതനികലക്കഭായനി  വനികദശ  പരനിശതീലകേലന്റെ  കേതീഴനില്  17
പരനിശതീലകേര്ക്കട്ട് പരനിശതീലനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ഇനകേബകബഷന  ലസന്റെറുകേള  സഭാപനിക്കുന  കേഭാരവലാം  ആകലഭാചേനിച്ചു
വരുന. 

 ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ഓഫൈതീസുകേള

103 (1640) ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ഓഫൈതീസുകേളുലട
പടനികേ ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  ഓഫൈതീസുകേളുലടയലാം  പരനിധനിയനില്  എത്ര  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള
വതീതമുലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  പസ്തപത  ഓഫൈതീസുകേളനില്  അനുവദനിക്കലപട  ജതീവനക്കഭാരുലട  തസ്തനികേ
തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കുലാം  ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന  തസ്തനികേകേള  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങളുലാം
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഒഴനിവള്ള തസ്തനികേകേളനില് ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട് അടനിയന്തനിര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.
ലസക്ഷന ഓഫൈതീസുകേളുലാം  അവയലട പരനിധനിയനിലുള്ള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട എണവലാം
ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

കൂര്ക്കകഞരനി 18254

കുരനിയനിചനിറ 10436

മണ്ണുത്തനി 21827

നടത്തറ 16359

പടനിക്കഭാടട്ട് 17965

ഒല്ലൂര് 18362

മരത്തഭാക്കര 8551

പുത്തൂര് 13684

കൂടഭാലത  പസരണ  വനിഭഭാഗത്തനില്  110  ലകേ.വനി.  ഒല്ലൂര്  സബ്കസഷന
400  ലകേ.വനി.   മഭാടക്കത്തറ,  33  ലകേ.വനി.  പടനിക്കഭാടട്ട്  സബ്കസഷന,  33  ലകേ.വനി.
പുത്തൂര് സബ്കസഷന എനതീ ഓഫൈതീസുകേളുമുണട്ട്. 

(സനി&ഡനി) ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലല വനിവനിധ തസ്തനികേകേളനിലല എണലാം,
പുനര്വനിനവഭാസലാം  എനനിവലയക്കുറനിചട്ട്  IIM,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്. പരനികശഭാധനിചട്ട് വരനികേയഭാണട്ട്. ഇതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ഓകരഭാ  തസ്തനികേകേളനിലുലാം  ആവശവമഭായ  എണലാം  നനിശയനിച
കശഷകമ ഒഴനിവകേള കൃതവമഭായനി  കേണക്കഭാക്കഭാന കേഴനിയൂ.  ഇങ്ങലന കേണക്കഭാക്കുന
ഒഴനിവകേള നനികേത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.

ലലവദബതനി ഉല്പഭാദനലാം

104 (1641) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ) ലലവദബതനി ഉല്പഭാദനത്തനില് കകേരളലാം സസയലാം പരവഭാപ്തമഭാകണഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനില്  ഒരു  ദനിവസലാം  ഗഭാര്ഹനികേമഭായലാം,  വവവസഭായപരമഭായലാം  എത്ര
യൂണനിറട്ട് വതീതലാം ലലവദബതനിയഭാണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് വരുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് പുറത്തുനനിനട്ട് ദനിനലാം പതനി എത്ര യൂണനിറട്ട് ലലവദബതനിയഭാണട്ട്
ലലവദബതനി  കബഭാര്ഡട്ട്  വഭാങ്ങുനലതനലാം  ഇതനിലന്റെ  വനില  യൂണനിറനിനട്ട്  എത്രയഭാലണനലാം
എവനിലട  നനിലനല്ലഭാലാം  ലലവദബതനി  വഭാങ്ങുന  എനമുള്ള  വനിവരലാം  വനിശദമഭായനി
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറത്തട്ട്  നനിനട്ട്  ലലവദബതനി  വഭാങ്ങഭാലത,  കകേരളത്തനില്
തലന  ലലവദബതനി  ഉലഭാദനിപനിക്കഭാന  നഭാളനിതുവലര  പുതനിയ  പദതനികേള  ഉണഭാക്കഭാലത
ലവളനിയനില് നനിനലാം അമനിത വനിലയട്ട് ലലവദബതനി വഭാങ്ങുനതനിലനറ ലക്ഷവലാം എന്തഭാലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കകേരളത്തനില് അതനിരപനിള്ളനി ജലലലവദബത പദതനി ആരലാംഭനിക്കുവഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(എഫൈട്ട്)  ഇതട്ട്  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ഉപകേഭാരപദമഭായ  പദതനിയഭാലണങനില്  ഇക്കൗ  പദതനി
തുടങ്ങുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അല്ല.

(ബനി)  2015-16-ലല  കേണക്കുപകേഭാരലാം  ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  ഏകേകദശലാം
27.19  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറട്ട്  ലലവദബതനിയലാം  വവഭാവസഭായനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  ഏകേകദശലാം
10.55 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട് ലലവദബതനിയലാം പതനിദനിനലാം ഉപകയഭാഗനിചട്ട് വരുന.

(സനി)  2016  ലമയട്ട്  മഭാസലത്ത കേണക്കനുസരനിചട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറത്തുനനിനട്ട്
ഒരു ദനിവസലാം ശരഭാശരനി 54.87 മനിലവണ് യൂണനിറട്ട് ലലവദബതനിയഭാണട്ട് വഭാങ്ങനിയതട്ട്.  ശരഭാശരനി
വനില യൂണനിലറഭാനനിനട്ട് 3.87 രൂപയഭായനിരുന.  രഭാമഗുണലാം, തഭാല്ചര്, സനിലാംഹഭാദനി തുടങ്ങനിയ
എന.റനി.പനി.സനി.  നനിലയങ്ങളനില്നനിനലാം  എന.എല്.സനി.,  ലലകേഗ,  മദഭാസട്ട്  അകറഭാമനികേട്ട്
പവര്  കകേഭാര്പകറഷന,  വളര്  എസട്ട്.റനി.പനി.എസട്ട്.  എനതീ  നനിലയങ്ങളനില്നനിനമഭാണട്ട്
കകേന്ദ്ര  ലലവദബതനി  വനിഹനിതലാം  ലഭനിക്കുനതട്ട്.  കൂടഭാലത  പവര്  എകകഞ്ചുകേളനില്നനിനലാം
പനി.റനി.സനി.  (ബഭാല്കകേഭാ)  എന.വനി.വനി.എന.  എനതീ  വവഭാപഭാരനികേളവഴനിയലാം  ലലവദബതനി
വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.   മഭാരകത്തഭാണ്  പവര്  ലനിമനിറഡട്ട്,  ദഭാകമഭാദര്വഭാലനി  കകേഭാര്പകറഷന
തുടങ്ങനിയവയനില്നനിനലാം ലലവദബതനി വഭാങ്ങല് നടത്തുനണട്ട്.
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(ഡനി)  നനിലവനിലുള്ള  കഫൈഭാറസട്ട്  'കേണ്സര്കവഷന  ആക്ടുട്ട്'  പകേഭാരലാം  പുതനിയ
ജലലലവദബത  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള  പഭാരനിസനിതനികേ
അനുമതനി  ലഭവമഭാകുനനില്ല.  കൂടഭാലത  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ദവ  ഇന്ധനങ്ങളുലടയലാം
കഫൈഭാസനില്  ഫൈപ്യൂവലനിലന്റെയലാം  ലഭവതക്കുറവലാം  വനിലയനിലല  അസനനിഗതയലാംമൂലലാം
അത്തരലാം  ഇന്ധനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  ലലവദബതനി  നനിലയങ്ങള  സലാംസഭാനത്തട്ട്
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  പരനിമനിതനികേള  ഏലറയണട്ട്.   ആയതനിനഭാല് കകേന്ദ്ര ലലവദബതനി
നനിലയങ്ങളനില്നനിനള്ള ലലവദബതനി  പരമഭാവധനി  ലഭവമഭാക്കനിയഭാണട്ട്   സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
ലലവദബതനി  ആവശവകേത  ഒരളവവലര  പരനിഹരനിച്ചുവരുനതട്ട്.  ജലലലവദബതനി,  കകേന്ദ്ര
നനിലയങ്ങളനില്നനിനള്ള വനിഹനിതലാം എനനിവയപുറകമ  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലലവദബതനി
ആവശവകേത  നനിറകവറനതനിനട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറത്തുനനിനളള   ലലവദബത
നനിലയങ്ങളനില്നനിനലാം/കട്രെഡര്മഭാരനില്നനിനലാം   ലലവദബതനി  വഭാകങ്ങണതഭായ  സനിതനി
വനികശഷലാം  നനിലവനിലുണട്ട്.  എനഭാല്  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറകമയള്ള  ലലവദബതനി
നനിലയങ്ങളനില്നനിനള്ള  ലലവദബതനിയലട  നനിരക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര  ലലവദബതനി  റഗുകലററനി
കേമ്മേതീഷനഭാണട്ട് നനിശയനിക്കുനതട്ട്. അതുകപഭാലലതലന പവര് എകകഞ്ചുകേളനില്നനിനലാം
Deviation  Settlement  Mechanism  വഴനിയലാം  വവക്തമഭായനി  സനിതനിവനികശഷങ്ങള
വനിശകേലനലാം ലചേയതതനിനുകശഷലാം തഭാരതകമവന അനുകൂലമഭായ നനിരക്കുള്ളകപഭാഴഭാണട്ട്
ലലവദബതനി വഭാങ്ങുനതട്ട്.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള വഭാങ്ങല് പക്രനിയ റഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന
പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  ആവശവമഭായ  നനിയനണ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുകേയലാം
ലചേയഭാറുണട്ട്.   അതുകപഭാലലതലന  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  പുറത്തനിറക്കുന  'Power
procurement  guidelines'  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്  ലലവദബതനി  ലഭവമഭാക്കുന
സലാംസഭാനങ്ങളനില് മുനപന്തനിയനിലഭാണട്ട് കകേരളലാം. സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വവഭാവസഭായനികേ/
വഭാണനിജവ തഭാല്പരവങ്ങലള മുനനനിര്ത്തനി കുറഞ്ഞ നനിരക്കനിലഭാണട്ട്   എല്ലഭാ വനിഭഭാഗലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  ലലവദബതനി നല്കേനിവരുനതട്ട്. 

(ഇ&എഫൈട്ട്)  അതനിരപനിള്ളനി പദതനിക്കട്ട് പുതുക്കനിയ ഭരണഭാനുമതനി നല്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ലലവദബകതഭാല്പഭാദന പതനിസന്ധനി

105 (1642) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനല്ലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറത്തുനനിനട്ട്  ലവദബതനി  ലകേഭാണ്ടുവരഭാനുള്ള
ലലനുകേള  കവണത്ര  ഇല്ലഭാത്തതഭാണട്ട്  ഊര്ജ്ജ  കമഖലയനില്  കകേരളലാം  കനരനിടുന
പതനിസന്ധനി എനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപടനിട്ടുള്ള  പസഭാരണ  ലലനുകേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയഭാല്
2025  വലര  കകേരളത്തനിനഭാവശവമഭായ  ലവദബതനി  എത്തനിക്കഭാനഭാകുലമന  കേഭാരവലാം
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ശദനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനട്ട്  എത്ര തുകേ  ലചേലവട്ട്  വരുലമനട്ട്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ലചേലവനിനത്തനില്  ഇതനിനഭാകണഭാ  അതനിരപനിള്ളനി  പദതനി  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാകണഭാ
കൂടുതല്  തുകേ  കവണനി  വരുനതട്ട്  എനട്ട്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദവനിവനിരലാം
നല്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്ര ലമഗഭാവഭാടട്ട് ലവദബതനിയഭാണട്ട് കകേരളത്തനിനട്ട് ആവശവമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്;
ഇതനില്  എത്ര  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  കകേരളത്തനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന;  കശഷനിച  ലവദബതനി
എവനിലട നനിനഭാണട്ട് ലഭനിക്കുനതട്ട്;

(ഡനി)  അതനിരപനിള്ളനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയഭാല്  ലഭനിക്കുന  പരമഭാവധനി
ലവദബതനി എത്രയഭായനിരനിക്കുലമനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ ലവദബതനിക്കട്ട് യൂണനിറനിനട്ട്
എത്ര രൂപ ലചേലവട്ട്  വരുലാം;  ഇകത നനിരക്കനില് കകേരളത്തനിനട്ട്  പുറത്തുള്ള ലവദബതനി
ഉത്പഭാദന നനിലയങ്ങളനില് നനിനട്ട് ലവദബതനി ലഭവമഭാകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  ഇകപഭാള  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുനതുലാം  നനിലവനില്  അനുമതനി
ലഭനിചനിട്ടുള്ളതുമഭായ ലലലനുകേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയഭാല് 2025 വലര കകേരളത്തനിനഭാവശവമഭായ
ലലവദബതനി  എത്തനിക്കഭാനഭാകുലാം  എനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.   അന്തര്സലാംസഭാന
പസരണ  ലലലനുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  PGCILആണട്ട്  നനിര്വ്വഹനിക്കുനതട്ട്.
ഇതനികനഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  സലാംസഭാനലത്ത പസരണ ശലാംഖല ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനു
കവണനി 2032 വലരയള്ള ട്രെഭാനസ്ഗനിഡട്ട് -2.0  പദതനി  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 2019-
20-നുള്ളനില്   പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  ഒനഭാലാം  ഘടത്തനില്  ലക്ഷവമനിടനിട്ടുള്ള
ലലലനുകേളുലാം  സബ്കസഷനുകേളുലാം   നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  4745.77  കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവട്ട് കേണക്കഭാക്കനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  2500  കകേഭാടനി രൂപ
ലചേലവട്ട്  വരുന  പസരണ  പദതനികേള  ഗതീന  കകേഭാറനികഡഭാര്  ഫൈണനിലാംഗട്ട്  വഴനി
നടപനിലഭാക്കുവഭാനുലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  അതനിരപനിള്ളനി  പദതനിക്കട്ട്  2005-ല്  കകേന്ദ്ര
ഇലകനിസനിറനി  അകതഭാറനിറനി  നല്കേനിയ ലടകകഭാ  -ഇക്കകണഭാമനികട്ട്  കനിയറനസട്ട്  (TEC)
പകേഭാരലാം  385.6  കകേഭാടനി രൂപ കവണനിവരുലമനഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിരുനതട്ട്. 2016-ലല
നനിരക്കനുസരനിച്ചുള്ള പുതുക്കനിയ എസനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) 2016 ജൂലലല മഭാസത്തനില്  പതതീക്ഷനിക്കുന ഏറവലാം ഉയര്ന ഉപകഭഭാഗലാം
3500 ലമഗഭാവഭാടഭാണട്ട്.  ഇതനില് കകേരളത്തനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതട്ട് ഏകേകദശലാം 1550
ലമഗഭാവഭാടഭാണട്ട്.  കശഷനിച  ലലവദബതനി  ദതീര്ഘ-മദവകേഭാല  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനിലുലാം
കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായലാം ലഭവമഭാക്കനിവരുന. 

958/2017
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(ഡനി)  അതനിരപനിള്ളനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയഭാല്  പതനിവര്ഷലാം  ശരഭാശരനി

360.21 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട് ലലവദബതനി ലഭനിക്കുലമനട്ട് കേണക്കഭാക്കലപടുന. 2005-ലല

വനില നനിലവഭാരമനുസരനിചട്ട്  ഇക്കൗ ലലവദബതനിക്കട്ട്  ഒരു യൂണനിറനിനട്ട് 3 രൂപ 20 ലലപസ

ലചേലവഭാകുലമനഭാണട്ട്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   2016-ലല  നനിരക്കനുസരനിച്ചുള്ള

പുതുക്കനിയ എസനികമറട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല് മഭാത്രകമ നനിലവനിലല നനിരക്കനുസരനിചട്ട് ഒരു

യൂണനിറട്ട് ലലവദബതനിയലട ലചേലവട്ട് അറനിയഭാന സഭാധനിക്കുകേയള്ളു. 

ഡതീപട്ട്-ഇ-ബനിഡനിലാംഗ്പദതനി

106 (1643) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം പതനിവര്ഷലാം  എത്ര യൂണനിറട്ട്  ലവദബതനിയഭാണട്ട്

സലാംസഭാനലാം  വഭാങ്ങുനതട്ട്;  ഓകരഭാ  യൂണനിറനിനുലാം  ശരഭാശരനി  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്

സലാംസഭാനലാം നല്കകേണനി വരുനലതനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  'ഡതീപട്ട്-ഇ-ബനിഡനിലാംഗട്ട്'  പകേഭാരലാം  എത്ര  യൂണനിറട്ട്  ലവദബതനിയഭാണട്ട്

സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് ലഭനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  പസ്തുത പക്രനിയ പകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന ലവദബതനിയലട നനിരക്കട്ട് സഭാധഭാരണ

ലഭനിക്കുന ലവദബതനിയലട നനിരക്കനികനക്കഭാള എത്രമഭാത്രലാം വവതവഭാസലപടനിരനിക്കുന;

(ഡനി) കകേന്ദ്രത്തനില് നനിനലാം കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് ലവദബതനി ലഭനിക്കുന സഭാഹചേരവലാം

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് കൂടനി പകയഭാജനപദമഭാകുന തരത്തനില് ആസൂത്രണലാം ലചേയ്യുന

കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2015-16-ലല കേണക്കനുസരനിചട്ട് കകേന്ദ്ര ലലവദബതനി നനിലയങ്ങളനില്നനിനലാം

11048.695  മനിലവണ് യൂണനിറട്ട്  ലലവദബതനി ശരഭാശരനി യൂണനിലറഭാനനിനട്ട്  3.74  രൂപയട്ട്

വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഡതീപട്ട്-ഇ-ബനിഡനിലാംഗ്പകേഭാരലാം  2016  കമയട്ട്  മഭാസത്തനില്  28.6208

മനിലവണ് യൂണനിറട്ട് ലലവദബതനിയഭാണട്ട് വഭാങ്ങനിയതട്ട്. 

(സനി)  ഡതീപട്ട്-ഇ-ബനിഡനിലാംഗട്ട്  പകേഭാരലാം  ലഭനിച  ലലവദബതനിയലട  വനില

തഭാലഴപറയലാംപകേഭാരമഭാണട്ട്. 
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Day - ₹ 3.14/unit

Peak - ₹ 3.40/unit

Off Peak(Night)  - ₹ 3.21/unit

(ഡനി)  ഡതീപട്ട്-ഇ-ബനിഡനിലാംഗട്ട്  പകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന  ലലവദബതനിയലട  നനിരക്കട്ട്
അതഭാതട്ട്  സനര്ഭത്തനില്  ലലവദബതനി  കേകമ്പഭാളത്തനിലല ലഭവതയലാം  ആവശവകേതയലാം
ആശയനിചട്ട്  മഭാറനിലക്കഭാണനിരനിക്കുനതഭായഭാണട്ട്  കേഭാണുനതട്ട്.  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്
ലലവദബതനി  ലഭവമഭാകുന  സഭാദവത  പരമഭാവധനി  പകയഭാജനലപടുത്തനി  ലലവദബതനി
കബഭാര്ഡനിലന്റെ നഷലാം കുറയനതനിനുലാം നനിരക്കുവര്ദന ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുലാം ശമനിക്കുനണട്ട്. 

            ജല ലലവദബകതഭാല്പഭാദനലാം

107 (1644) ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :
ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനല്ലനിക്കുനട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജല ലവദബകതഭാലഭാദനക്കഭാരവത്തനില് പുതനിയ സകങതങ്ങള ഉപകയഭാഗ
ലപടുത്തുനതനിനുള്ള സഭാദവതകേള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ജല ലവദബത നനിലയങ്ങളനില് നനിനലാം പുറന്തള്ളുന ജലലാം ലനിഫട്ട്
ലചേയട്ട് പുനരുപകയഭാഗനിക്കുനതനിനുള്ള സഭാദവതകേള പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പരനിസനിതനി സക്കൗഹഭാര്ദ്ദേമഭായനി ജലത്തനിലന്റെ റണനിലാംഗട്ട് കഫൈഭാഴട്ട് ഉപകയഭാഗ
ലപടുത്തഭാനുള്ള സഭാദവതകേള പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

( എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  ജലലലവദബകതഭാല്പഭാദനത്തനിനഭായനി  പഭാരമ്പരവ  രതീതനി  കൂടഭാലത  തലന
നതീര്ച്ചുഴനിയനില്നനിനലാം  (Artificial  Vortex)ലലവദബതനി  ഉല്പഭാദനലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്
കവണനി പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  10  KW  സഭാപനിതകശഷനിയള്ള  ടര്ലലബന
ഇടുക്കനി ജനില്ലയനില്  മലങര എകസറനിലന്റെ സമതീപത്തുള്ള കേരമനകതഭാടനില് ഇതനിനകേലാം
സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  11  KW  കശഷനിയള്ള  സ്ക്രൂ  ടര്ലലബന  പരതീക്ഷണ
അടനിസഭാനത്തനില്  ലപഭാരനിങ്ങല്ക്കുത്തട്ട്  പവര്  ഹക്കൗസനില്നനിനലാം   നനിര്ഗ്ഗമനിക്കുന
ജലകസഭാതസനില്  (Tailrace)  സഭാപനിചട്ട്  ലലവദബതനി  ഉല്പഭാദനിപനിച്ചുവരുന.
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നനിലവനിലുള്ള ജലഭാശയങ്ങലള ബന്ധനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട് പമ്പട്ട്ഡട്ട് കസഭാകറജട്ട്  സതീമുകേളുലട
സഭാദവതഭാപഠനലാം  നടക്കുനണട്ട്.  ഇതനിനപകേഭാരലാം  ഇടുക്കനി  ജലഭാശയത്തനിലല  ജലലാം
ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  ഇടുക്കനി  പമ്പട്ട്ഡട്ട്  കസഭാകറജട്ട്  സതീമനിലന്റെ  സഭാദവതഭാപഠനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. പള്ളനിവഭാസലനിലുലാം പുതനിയ രണട്ട് ജലഭാശയങ്ങള നനിര്മ്മേനിചട്ട് പമ്പട്ട്ഡട്ട്
കസഭാകറജട്ട് സമതീനുള്ള സഭാദവതഭാപഠനവലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കുലാം. 

ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലസക്ഷന ഓഫൈതീസനിലന്റെ പവര്ത്തനലാം

108 (1645) ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പൂഴനിക്കുനനില്  പവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിച  ലകേ.എസട്ട്.ഇ,ബനി.  ലസക്ഷന
ഓഫൈതീസനില് അസനിസന്റെട്ട് എഞനിനതീയലറ നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ എനലാം കേവഭാഷട്ട് കേളക്ഷന
ഉകണഭാ എനലാം പസ്തപത ഓഫൈതീസനില് അടനിസഭാന സക്കൗകേരവങ്ങള ഉകണഭാ എനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓലത്തഭാനനി,  പഴയകേടയനിലല  കേവഭാഷട്ട്  കേളക്ഷന  ലസന്റെറുകേള
പുനനഃസഭാപനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തനിരുപുറലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ലസക്ഷന  ഓഫൈതീസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുകമഭാ  എനട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ലനയഭാറനിനകേരയനിലല 66 ലകേ. വനി. സബട്ട് കസഷന 110 ലകേ. വനി ആക്കനി
ഉയര്ത്തനി ലവദബതനി ക്ഷഭാമത്തനിനട്ട് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുകമഭാ എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പൂഴനിക്കുനനില് പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്. ലസക്ഷന
ഓഫൈതീസനിലല അസനിസന്റെട്ട് എഞനിനതീയറുലട ചുമതലകേള നനിര്വ്വഹനിക്കഭാനഭായനി ഉദനിയന
കുളങ്ങര ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷനനിലല അസനിസന്റെട്ട്  എഞനിനതീയര്ക്കട്ട്  അഡതീഷണല്
ചേഭാര്ജട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. കേവഭാഷട്ട് കേളക്ഷനുലാം മറട്ട് അടനിസഭാന സക്കൗകേരവങ്ങളുമുണട്ട്. 

(ബനി&സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(ഡനി)  പരുത്തനിപഭാറ-പഭാറശ്ശേഭാല  66  ലകേ.വനി.  TVTI&II  110  ലകേ.വനി
ആക്കുനതനികനഭാടട്ട്  അനുബന്ധനിചട്ട്  ലനയഭാറനിനകേര 66 ലകേ.വനി. സബ്കസഷനുലാം 110
ലകേ.വനി.  ആക്കനി  ഉയര്ത്തുനതഭാണട്ട്.   ഇതനിനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതുപകേഭാരലാം  66  ലകേ.വനി.  ലനയഭാറനിനകേര  സബ്കസഷന  110  ലകേ.വനി.  ആക്കനി
ഉയര്ത്തുനതനിനുള്ള  പഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  പദതനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാകുനകതഭാടുകൂടനി പസ്തുത പകദശലത്ത ലലവദബതനിക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാനഭാകുലാം.
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മസ്ദൂര് തസ്തനികേയനിലുള്ള ഒഴനിവകേള 

109 (1646) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി മസ്ദൂര് തസ്തനികേയനില് നനിലവനില് എത്ര ഒഴനിവകേളഭാണട്ട്
ഉള്ളലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത തസ്തനികേയനികലക്കട്ട് നനിയമനലാം നടത്തുനതനിനട്ട് കയഭാഗവരഭായവരുലട
പനി.എസട്ട്.സനി റഭാങട്ട് ലനിസട്ട് നനിലവനിലുകണഭാ;

(സനി) ഒഴനിവകേള നനികേത്തുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വയനഭാടട്ട് ജനില്ലയനില് ഒരു NJD ഒഴനിവട്ട് നനിലവനിലുണട്ട്. 

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  ഒഴനിവകേള  ഉണഭാകുന  മുറയട്ട്  അതട്ട്  നനികേത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന തസ്തനികേകേള

110 (1647) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനില്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി-യനില്  നനിലവനില്  എത്ര
തസ്തനികേകേള ഒഴനിഞ്ഞു കേനിടക്കുനലണനട്ട് പകതവകേലാം പകതവകേലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒഴനിവള്ള  തസ്തനികേകേള  നനികേത്തുനതനിനട്ട്  എലന്തങനിലുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജനില്ലയനിലല  വനിവനിധ  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി  ഓഫൈതീസുകേളനില്  ദനിവസക്കൂലനി
അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  കേരഭാര്  വവവസയനിലുലാം  നനിലവനില്  എത്രകപര്  കജഭാലനി
ലചേയ്യുനലണനട്ട് ഓഫൈതീസട്ട് തനിരനിചട്ട് പകതവകേലാം പകതവകേലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനില് പബനികേട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷന വഴനി മസ്ദൂര്
തസ്തനികേയനിലഭാണട്ട്  നനിയമനലാം  നടത്തുനതട്ട്.  ഒഴനിവകേള ഉണഭാകുന മുറയട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയ്യുനണട്ട്.  സബട്ട്  എഞനിനതീയര്  (ഇലകനിക്കല്),  അസനിസന്റെട്ട്  എഞനിനതീയര്
(ഇലകനിക്കല്)  എനതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലുള്ള  ഒഴനിവകേള  സലാംസഭാനഭാടനിസഭാനത്തനില്
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ലപഭാകമഭാഷന  വഴനി  നനികേകത്തണ
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ഒഴനിവകേളുലാം  നനികേത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   എനഭാല്  ചേനില
തസ്തനികേകേളനില്   കകേഭാടതനിയനില്  നനിലവനിലുള്ള  വവവഹഭാരങ്ങളമൂലലാം  ലപഭാകമഭാഷന
നല്കുനതനിനട്ട്  തടസമുണട്ട്.   ഇകതഭാലടഭാപലാം  കകേരള കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്
ലനിമനിറഡനിലല  വനിവനിധ  തസ്തനികേകേളനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  എണലാം,  പുനര്വനിനവഭാസലാം
എനനിവലയക്കുറനിചട്ട്  IIM,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  പഠന റനികപഭാര്ടട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതട്ട്.
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  ഇവയലടലയല്ലഭാലാം അടനിസഭാനത്തനില്
കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനില്  ആവശവമഭായ  തസ്തനികേകേള
നനിര്ണയനികക്കണതുണട്ട്.   അപകേഭാരലാം തസ്തനികേകേളുലട  എണലാം നനിശയനിചകശഷകമ
ഒഴനിവകേള കൃതവമഭായനി കേണക്കഭാക്കഭാന കേഴനിയൂ.

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനിലല  കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്
ലനിമനിറഡനിലന്റെ ഒഭാഫൈതീസുകേളനില്  ദനിവസക്കൂലനി  അടനിസഭാനത്തനില്  ആരുലാം കജഭാലനി
ലചേയ്യുനനില്ല.  ഇക്കൗ  ഓഫൈതീസുകേളനില്  അടനിയന്തര  ഘടങ്ങളനില്  മഭാത്രലാം   ചേനില
പവൃത്തനികേള  കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില്  ലചേയനിക്കഭാറുണട്ട്. 

ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. കേഭാഷവര് നനിയമനലാം

111 (1648) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഊര്ജ്ജ  വകുപനില്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  കേഭാഷവര്/ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെട്ട്
പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  ലനിസട്ട്  നനിലവനില്  വനലതനഭാലണനലാം  എത്ര  ഒഴനിവകേള
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുലണനലാം എത്രകപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കനിലയനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തപത ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  യഥഭാസമയലാം  ലപഭാകമഭാഷന  നല്കനി  ഒഴനിവള്ള
തസ്തനികേകേള നനികേത്തുനതനിനുലാം കൂടുതല് ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കുനതനിനുലാം
ആവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  22-9-2014-ല്  റഭാങട്ട്  ലനിസട്ട്  നനിലവനില്  വന.  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുള്ള
ഒഴനിവകേളനില്  12-12-2015-ലല പനി.എസട്ട്.സനി.  അലലഡസസട്ട് പകേഭാരലാം  159  കപര്ക്കുലാം
10-7-2015-ലല  പനി.എസട്ട്.സനി.  അലഡസസട്ട്  പകേഭാരലാം  35  കപര്ക്കുലാം  ലസഷവല്
റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട്  പകേഭാരലാം  5  കപര്ക്കുലാം  നനിയമന  ഉത്തരവട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത
11-3-2016-ലല കകേരള പബനികേട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷലന്റെ അലലഡസസട്ട് പകേഭാരലാം NJD
കവക്കനസനിയനില്  4 കപര്ക്കുലാം  9-5-2016-ലല  പനി.എസട്ട്.സനി. അലലഡസസട്ട് പകേഭാരലാം
ഭനിനകശഷനി വനിഭഭാഗത്തനില്  5  കപര്ക്കുലാം നനിയമനലാം നടത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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(ബനി)  ഒഴനിവകേളുണഭാകുന  മുറയട്ട്  ലപഭാകമഭാഷനവഴനി  നനികേകത്തണ  ഒഴനിവകേള
ലപഭാകമഭാഷന  വഴനിയലാം   പനി.എസട്ട്.  സനി.  വഴനി  നനികേകത്തണ  ഒഴനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.
വഴനിയലാം  നനികേത്തുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

മസ്ദൂര് തസ്തനികേയനിലല ഒഴനിവകേള 

112 (1649) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇടുക്കനി ജനില്ലയനില് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. മസ്ദൂര് തസ്തനികേയനില് 30-6-2016 വലര
എത്ര  ഒഴനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുലണനലാം  ഈ  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തുനതനിനട്ട്
എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുലവനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മസ്ദൂര്മഭാരനില്  നനിനട്ട്  ലലനമഭാന  തസ്തനികേയനികലക്കുള്ള  ലപഭാകമഭാഷന
ലവകുനതുലകേഭാണട്ട്  മസ്ദൂര്  തസ്തനികേയനിലല  നനിയമനത്തനിനഭായനി  ലനിസനില്  ഉളലപടനി
രനിക്കുനവരുലട നനിയമന സഭാധവത കുറയന സഭാഹചേരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ലലനമഭാന  തസ്തനികേയനികലക്കുള്ള  പകമഭാഷന  അനന്തമഭായനി  നതീളുനതട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഒഴനിവകേള ഇല്ല. 

(ബനി&സനി) നനിലവനിലുള്ള ലലലനമഭാന തസ്തനികേയനിലല ഒഴനിവകേള പരനികശഭാധനിചട്ട് 24-
2-2016-ല്  996  കപര്ക്കട്ട്  ലപഭാകമഭാഷന നല്കേനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഒഴനിവകേള വരുന
മുറയട്ട് ലപഭാകമഭാഷന നല്കുനണട്ട്.

ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട എണലാം

113 (1650) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  നനിലവനില് വനലതനഭാലണനട്ട്  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  അനട്ട്
എത്ര  ജതീവനക്കഭാരഭായനിരുന  ഉണഭായനിരുനതട്ട്  എനറനിയഭാകമഭാ  ;  ആ  സമയത്തട്ട്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേതീഴനില്  എത്ര  ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലാം  എത്ര  വവവസഭായ
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലാം  ഉണഭായനിരുന  എനട്ട്  കരഖകേളുകണഭാ;  ഇവയലട  വനിശദഭാലാംശലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി)  നനിലവനില് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.യനില് ആലകേ എത്ര ജതീവനക്കഭാരുണട്ട്;  ഇതനില്
ഇലകനിക്കല്  വനിലാംഗനില്  ഓകരഭാ  തസ്തനികേകേയനിലുലാം  എത്ര  ജതീവനക്കഭാരുലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  നനിലവനില്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യലട  കേതീഴനിലുള്ള  ഗഭാര്ഹനികേ,
വവഭാവസഭായനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട എണലാം ജനില്ല തനിരനിചട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കകേരളത്തനിലല  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്,  ലലവദബതനി  നനിലച്ചു  കേഴനിഞ്ഞട്ട്
പുനനഃസഭാപനിക്കഭാന ദനിവസങ്ങകളഭാളലാം സമയലാം എടുക്കുനതട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതു  പരനിഹരനിക്കഭാൻ  എന്തട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില്  നനിലവനിലുള്ള  ജതീവനക്കഭാരുലട  എണലാം
മതനിയഭാകുനതഭാകണഭാ; ഇലല്ലങനില് പനി.എസട്ട്.സനി. വഴനി നനിയമനലാം നടത്തഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യലട  വനിവനിധ  ഓഫൈതീസുകേളനില്/ഫൈതീല്ഡകേളനില്
തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ജനില്ല  തനിരനിചട്ട്  ഇവരുലട
എണവലാം തസനികേയലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  31-3-1957-ലഭാണട്ട്  നനിലവനില് വനതട്ട്.  1-4-1957-ല്
ഇലകനിസനിറനി  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനില്  കജഭാലനി  ലചേയനിരുന  ജതീവനക്കഭാലര
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനികലക്കട്ട്  മഭാറനി  നനിയമനിക്കുകേയഭാണുണഭായതട്ട്.  അനണഭായനിരുന
ജതീവനക്കഭാരുലട എണലാം സലാംബന്ധനിച കൃതവവനിവരലാം ലഭവമല്ല.  അനട്ട്  79869  ഗഭാര്ഹനികേ
കേണക്ഷനുകേളുലാം 2897 വവഭാവസഭായനികേ  കേണക്ഷനുകേളുലാം  ഉളലപലട  84195  ലലവദബതനി
കേണക്ഷനുകേളഭാണട്ട് ഉണഭായനിരുനതട്ട്. 

(ബനി)  33810.  ഇലകനിക്കല്  വനിലാംഗനിലുള്ള  ജതീവനക്കഭാരുലട  പടനികേ
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

(സനി) 2016  ലമയട്ട്  മഭാസലത്ത കേണക്കുകേള പകേഭാരലാം വനിവനിധ ജനില്ലകേളനിലുള്ള
ഗഭാര്ഹനികേ വവഭാവസഭായനികേ കേണക്ഷനുകേളുലട എണലാം അനുബന്ധമഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.*

(ഡനി)  ഉണട്ട്.  ലലവദബത  തടസങ്ങള  വലനിയ  കേഭാലതഭാമസലാം  കൂടഭാലത
പുനനഃസഭാപനിക്കഭാന മനിക്കവഭാറുലാം  എല്ലഭാ  സനര്ഭങ്ങളനിലുലാം  സഭാധനിക്കഭാറുണട്ട്.  എങനിലുലാം
കേഭാലവര്ഷത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനിട്ടുണഭാകുന ശക്തമഭായ കേഭാറനിലുലാം മഴയനിലുലാം  ചേനിലകപഭാള
വവഭാപകേമഭായ നഭാശനഷമുണഭാകേഭാറുണട്ട്.  വനമരങ്ങളുലാം  മറലാം  കേടപുഴകേനി  വതീണതനിലന
തുടര്നട്ട്  വളലരകയലറ  കപഭാസ്റ്റുകേള  ഒടനിയകേയലാം  ലലലനുകേള  തകേരഭാറനിലഭാകുകേയലാം
ലചേയ  സഭാഹചേരവങ്ങളനില്  ചേനിലകപഭാള  അകതദനിവസലാം  ലലവദബത  വനിതരണലാം
പരനിപൂര്ണമഭായനി പുനനഃസഭാപനിക്കഭാന കേഴനിയഭാറനില്ല.  ഇങ്ങലനയള്ള അവസരങ്ങളനില്
മറട്ട് സര്ക്കനിളുകേളനിലല  ജതീവനക്കഭാലരയലാം കേരഭാര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേലളയലാം അധനികേമഭായനി

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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വനിനവസനിചട്ട്  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കഭാറുണട്ട്.  ഭഭാവനിയനില്  ലലവദബത  തടസങ്ങള
കുറയനതനിനട്ട് തഭാലഴപറയന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

1. മഴക്കഭാലപൂര്വ്വ അറകുറപണനികേള ഉക്കൗര്ജ്ജനിതമഭാക്കുകേ.

2. എകസറകേളനിലൂലടയലാം  പുരയനിടങ്ങളനിലൂലടയലാം  കേടനകപഭാകുന
ലലലനുകേള കേഴനിയനതുലാം ലപഭാതുനനിരത്തുകേളനിലൂലട പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുകേ.

3. കൂടുതലഭായനി  വൃക്ഷലതഭാദനികേളുള്ള  സലങ്ങളനിലൂലട  കേടനട്ട്
കപഭാകുന bare conductor-കേളക്കുപകേരലാം  ABC കപഭാലലയള്ള
insulated conductors ഉപകയഭാഗനിക്കുകേ.

4. ഒരു  പകദശലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  കൂടുതല്  ലകേടുതനികേള  വരുന
സഭാഹചേരവത്തനില്,  ആയവ ശരനിയഭായ രതീതനിയനില് ലലകേകേഭാരവലാം
ലചേയ്യുനതനിനഭായനി  മതനിയഭായ  സഭാധനസഭാമഗനികേളുലാം  സുരക്ഷഭാ
ഉപകേരണങ്ങളുലാം ലഭവമഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുലാം  അധനികേലാം ജതീവനക്കഭാലര
നനികയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം  ഇലകനിക്കല്  ഡനിവനിഷന  തലത്തനില്
Disaster Management Committee രൂപതീകേരനിക്കുകേ.

(ഇ) ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി  പവര്ത്തനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ
ജതീവനക്കഭാരുലട എണലാം തനിടലപടുത്തുനതനികലക്കട്ട് IIM, Kozhikode പഠനലാം നടത്തനി
റനികപഭാര്ടട്ട് കബഭാര്ഡനില് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഒഴനിവകേള ഉണഭാകുന മുറയട്ട് ലപഭാകമഭാഷന
വഴനി  നനികേകത്തണ  ഒഴനിവകേള  ലപഭാകമഭാഷന  വഴനിയലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴനി
നനികേകത്തണ  ഒഴനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴനിയലാം  നനികേത്തുനതഭാണട്ട്.  നനിലവനില്
തഭാത്കേഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിചനിടനില്ല.   എനഭാല്  അടനിയന്തര  ഘടങ്ങളനില്
ചേനില പവൃത്തനികേള കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില് ലചേയനിക്കഭാറുണട്ട്. 

കേഭാഷവര് തസ്തനികേയനിലല ഒഴനിവകേള

114 (1651) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില്  കേഭാഷവര്  തസ്തനികേയനില്  എത്ര  ഒഴനിവകേളഭാണട്ട്
നനിലവനിലുള്ളതട്ട്;  ഇതനില് എത്ര എണലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്;
ഇനനി എത്ര ഒഴനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-യട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുവഭാന ബഭാക്കനിയണട്ട്;

(ബനി)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില്  നനിലവനില്  വരുന  ഒഴനിവകേള  യഥഭാസമയലാം
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുനകണഭാലയനട്ട്  കേര്ശനമഭായനി  പരനികശഭാധനിക്കഭാറുകണഭാ;  എങനില്
യഥഭാസമയലാം  ഒഴനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയഭാത്തതനിലനതനിലര  എന്തട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്;

958/2017
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(സനി)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനിലല എല്ലഭാ തസ്തനികേയനിലുമുള്ള ഒഴനിവകേളുലാം  മുനകൂര്
ഒഴനിവകേളുലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്.  യഥഭാസമയലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയലപടുനലണനതട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില്  കേഭാഷവര്  തസ്തനികേയനില്  എത്ര
ജതീവനക്കഭാര് ആവശവമുണട്ട് എനതനിലന സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഒരു പഠനലാം ലഎ.ലഎ.എലാം.
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിനട്ട്
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇക്കൗ റനികപഭാര്ടട്ട് വനിശദമഭായനി പഠനിചട്ട് ലപഭാകപഭാസല് സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട്
ഫൈനിനഭാനസട്ട് ഡയറക്ടലറ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കൗ റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
മഭാത്രകമ ജൂനനിയര് അസനിസന്റെട്ട്/കേഭാഷവര് ഉളലപലടയള്ള തസ്തനികേയലട അനുവദനതീയമഭായ
ഒഴനിവകേള എത്രയഭാലണനട്ട് തനിടലപടുത്തഭാന കേഴനിയകേയള്ളു.

(ബനി&സനി) യഥഭാസമയലാം തലന ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയഭാറുണട്ട്.

ചേതീഫൈട്ട് എഞനിനതീയര് ഓഫൈതീസട്ട്

115 (1652) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഡഭാലാം  കസഫനി,  ഡ്രെെനിപട്ട്  എനതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല  ചേതീഫൈട്ട്  എനജനിനതീയര്
ഓഫൈതീസട്ട് നനിലവനില് പവര്ത്തനിക്കുനതട്ട് എവനിലടയഭാലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ആഫൈതീസനിലന്റെ  പവര്ത്തനലാം  ലകേഭാടഭാരക്കര  ലവദബതനി
ഭവനനികലക്കട്ട് മഭാറനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പള്ളലാം  ഡ്രെെനിപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപട  ഒരു  ഡനിവനിഷന  ഓഫൈതീകസഭാ
സബ്ഡനിവനിഷന ഓഫൈതീകസഭാ ലകേഭാടഭാരക്കരയനില് ആരലാംഭനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഡഭാലാം  കസഫനി,  ഡ്രെെനിപട്ട്  എനനിവയട്ട്  പകതവകേമഭായനി  ലഡപപ്യൂടനി  ചേതീഫൈട്ട്
എനജനിനതീയര്  ആവശവമുലണന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നനിലവനിലുകണഭാ;  അപകേഭാരലാം  ഒരു
ഓഫൈതീസട്ട് ലകേഭാടഭാരക്കര ലവദബതനി ഭവനട്ട് അനുവദനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തനിരുവനന്തപുരലാം ലലവദബതനി ഭവനനിലഭാണട്ട് പവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി) പസ്തുത ഓഫൈതീസട്ട് ലകേഭാടഭാരക്കരയനികലക്കട്ട് മഭാറനതനിനട്ട് നനിര്വ്വഭാഹമനില്ല.

(സനി&ഡനി) ഇല്ല.
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ഉക്കൗര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണലാം

116 (1653) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖഭാദര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്

ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

നനിലവനിലല ലവദബത പസരണ നഷലാം എത്രയഭാണട്ട്;  ഇതു കുറയഭാനുള്ള പദതനികേള
ആസൂത്രണലാം ലചേയനിട്ടുലണങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലവനിലല (2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലല) പസരണ വനിതരണ നഷലാം 14.37
ശതമഭാനമഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലവദബതനി  വനിതരണ  ശലാംഖലയനിലുള്ള  നഷത്തനിലന
'ലടകനിക്കല്  കലഭാലസനലാം'  'ലകേഭാകമഴവല്  കലഭാലസനലാം'  രണഭായനി  തരലാം  തനിരനിചനിരനിക്കുന.
ലടകനിക്കല്  കലഭാസട്ട്  കുറയനതനിനട്ട്  തഭാലഴ  പറയന  വനിവനിധ  പദതനികേളഭാണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്
നടപഭാക്കനി വരുനതട്ട്.

1. കൂടുതല്  എചട്ട്.ടനി.  ലലനുകേള  സഭാപനിചട്ട്  എചട്ട്.ടനി./എല്.ടനി.  
അനുപഭാതലാം ലമചലപടുത്തുകേ.

2. കൂടുതല്  വനിതരണ  ട്രെഭാനകസഭാര്മറുകേള  സഭാപനിചട്ട്  എല്.ടനി.  
ലലനുകേളനിലുള്ള ഉക്കൗര്ജ്ജ നഷലാം കുറയകേ.

3. എചട്ട്.ടനി.  ലലനുകേളനിലുലാം  എല്.ടനി.  ലലനുകേളനിലുലാം  പഴയ  
കേണക്ടര് മഭാറനി പുതനിയ കേണക്ടര് സഭാപനിക്കുകേ.

4. സനിസലാം പവര് ഫൈഭാക്ടര് ലമചലപടുത്തുകേ.

5. കൂടുതല്  സബ്കസഷനുകേളുലാം  പസരണ  ലലനുകേളുലാം  
സഭാപനിക്കുകേ.

വനിതരണ  ശലാംഖലയനിലുള്ള  ലകേഭാകമഴവല്  കലഭാസട്ട്  കുറയനതനിനട്ട്  തഭാലഴ
പറയന വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

1. കകേടഭായ  മതീററുകേളുലാം  ഇലകകഭാ  ലമക്കഭാനനിക്കല്  മതീററുകേളുലാം  
മഭാറനി പുതനിയ ഇലകകഭാണനികേട്ട് മതീററുകേള സഭാപനിക്കുകേ.

2. കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ആന്റെനി  പവര്  ലതഫട്ട്  സസഭാഡട്ട്  കൂടുതല്  
കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുകേ.
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3. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  ബനില്  നല്കുനതുലാം  റവനബ  കേളക്ഷനുലാം  
കേമ്പപ്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുകേ.

4. എനര്ജനി  ഓഡനിറട്ട്  (ഫൈതീഡര്  തലത്തനിലുലാം  ട്രെഭാനകസഭാര്മര്  
തലത്തനിലുലാം) കൂടുതല് വവഭാപകേമഭാക്കുകേ.

2016-17  വര്ഷത്തനികലക്കട്ട്  ഏകേകദശലാം  367  സര്കേപ്യൂടട്ട്  കേനികലഭാമതീറര്
ഇ.എചട്ട്.ടനി.  ലലനുകേളുലാം  18  പുതനിയ  സബ്കസഷനുകേളുലാം  3050
കേനികലഭാമതീറര്  11  ലകേ.വനി.  ലലനുകേളുലാം  3300  ഡനിസനിബപ്യൂഷന
ട്രെഭാനകസഭാമറുകേളുലാം  3500  കേനികലഭാമതീറര് പുതനിയ എല്.ടനി.  ലലനുകേളുലാം
14  ലക്ഷലാം കകേടഭായ മതീററുകേള മഭാറനി  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം കബഭാര്ഡട്ട്
ലക്ഷവമനിടനിട്ടുണട്ട്.

ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാന നടപടനി

117 (1654) ശതീ  .   പനി  .   ഉലബദുള്ള : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലവദബതനിയലാം
കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട്  ലലവദബതനി കപഭാസ്റ്റുകേള കവഗത്തനില് ഒടനിഞ്ഞുകപഭാകുനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കപഭാള കേഭാസനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറകേളനില് ആവശവമഭായ ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപട്ട്
വരുത്തുനതനിനട്ട് എലന്തല്ലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്;

(സനി)  സതീല് കേമ്പനിക്കട്ട് പകേരലാം ഇരുമ്പട്ട് വയര് ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേള
കവഗത്തനില് ഒടനിയനതനിനട്ട് കേഭാരണമഭാകുനകണഭാ;

(ഡനി) കപഭാള കേഭാസനിലാംഗട്ട് യൂണനിറനിലല ഗുണകമന്മേ പരനികശഭാധന കേര്ശനമഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല്ല.  എനഭാല് മഴയത്തുലാം കേഭാറത്തുലാം മരങ്ങള ഒടനിഞ്ഞുവതീണുലാം വഭാഹനങ്ങള
മുടനിയലാം  ശരനിയഭായ രതീതനിയനില് ലകേകേഭാരവലാം  ലചേയഭാത്തുമൂലവലാം കപഭാസ്റ്റുകേള ഒടനിഞ്ഞു
കപഭാകുനണട്ട്.

(ബനി)  കപഭാള കേഭാസനിലാംഗട്ട് യൂണനിറകേളനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുന അസലാംസ്കൃത സഭാധനങ്ങള
അതഭാതട്ട്  BIS  Specification  പകേഭാരമുള്ളതഭാകണഭാ  എനട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന
ബന്ധലപട  കബഭാര്ഡട്ട്  ഉകദവഭാഗസര്ക്കട്ട്  അധനികേഭാരമുണട്ട്.  BIS  Specification
പകേഭാരമുള്ള  എല്ലഭാ  ലടസ്റ്റുകേളുലാം  അതഭാതട്ട്  ഇലകനിക്കല്  സര്ക്കനിളനിലല  സനിവനില്
വനിഭഭാഗലാം ഉകദവഭാഗസലന്റെ സഭാനനിദവത്തനില് നടത്തനിയതനിനട്ട് കശഷമഭാണട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേള
കേരഭാറുകേഭാരനില് നനിനലാം വഭാങ്ങുനതട്ട്.
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(സനി) ഇകപഭാള ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന പതീസസ്ഡട്ട് കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളനില്
4 mm ലഹലടനലസല് സതീല് വയറുകേളഭാണട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്. സതീല് കേമ്പനിക്കട്ട്
പകേരലാം  ലഹലടനലസല്  സതീല്  വയറുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേള
കവഗത്തനില്  ഒടനിയനതനിനട്ട്  കേഭാരണമഭാകുനനില്ല.  ഇത്തരലാം  വയറുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന
BIS അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

പതീചനി ലചേറുകേനിട ജലലവദബത പദതനി

118 (1655) ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പതീചനി ലചേറുകേനിട ജലലവദബത പദതനി കേമ്മേതീഷന ലചേയതട്ട് എനഭാലണനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എത്ര ലമഗഭാവഭാടട്ട് ലവദബതനി ഉലഭാദനിപനിക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷവമനിടനിരുനലതനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേമ്മേതീഷന ലചേയതനിനുകശഷലാം ഇതുവലര ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ഉലഭാദനിപനിച
ലവദബതനി സലാംബന്ധനിച കേണക്കുകേള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  ഇതുവലര  എത്ര  തുകേ  ലചേലവഴനിലചനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ലവദബതനി ഉലഭാദനലാം സലാംബന്ധനിചട്ട്  എലന്തങനിലുലാം പശ്നങ്ങള ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 7-1-2013-ല്.

(ബനി) 1.25 MW.

(സനി)  കേമ്മേതീഷന  ലചേയതനിനുകശഷലാം  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  ഉല്പഭാദനിപനിച
ലവദബതനിയലട കേണക്കട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വര്ഷലാം ഉല്പഭാദനലാം മനിലവണ് യൂണനിറനില്

2013-14 3.344 Mu

2014-15 2.012 Mu

2015-16 1.462 Mu

ആലകേ 6.818 മനിലവണ് യൂണനിറട്ട്
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(ഡനി) 11.4 കകേഭാടനി രൂപ.

(ഇ)  ജലകസചേന  ആവശവത്തനിനഭായനി  പതീചനി  ഡഭാമനില്  നനിനലാം  ലവള്ളലാം
തുറനവനിടുകമ്പഭാഴലാം  ഡഭാലാം  നനിറഞ്ഞട്ട്  കേവനിയകമ്പഭാഴലാം  മഭാത്രമഭാണട്ട്  പതീചനി  ലചേറുകേനിട
ജലലവ ദബത പദതനിയനില് ലവദബതനി ഉല്പഭാദനലാം നടക്കുനതട്ട്.  ലവദബതനി ഉല്പഭാദനലാം
സലാംബന്ധനിചട്ട് മറട്ട് പശ്നങ്ങലളഭാനലാം ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

കേഭാവഭാലലാം സബ്കസഷന

119 (1656) ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാവഭാലലാം  സബട്ട്  കസഷന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ഇതുവലര  സസതീകേരനിച നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭാവഭാലലാം  66  ലകേ.വനി.  സബ്കസഷന  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  സബ്കസഷനുകവണനി കേലണത്തനിയ സലലാം കേരഭൂമനി അല്ലഭാത്തതനിനഭാല്
കകേരള  ലനല്വയല്  തണതീര്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമപകേഭാരലാം  ഇക്കൗ  ഭൂമനി  നനികേത്തുവഭാന
അനുമതനി ലഭനിചനില്ല. തുടര്നട്ട് അനുകയഭാജവമഭായ സലലാം അകനസഷനിച്ചുവരുന.

ലഹഡല് ടൂറനിസലാം

120 (1657) ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലഹഡല്  ടൂറനിസവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ  മൂനട്ട്  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്
പഭാടത്തനികനഭാ വഭാടകേയ്കക്കഭാ വനകതഭാതനില് ഭൂമനി അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  എത്ര  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിചനിട്ടുലണനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ജതീവനക്കഭാരുലട  നനിയമനത്തനിനഭായനി  സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന മഭാനദണ്ഡലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജതീവനക്കഭാരനില്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേസുകേളനില്  ഉളലപടനിട്ടുള്ളവര്  ഉലണങനില്
അവര്ലക്കതനിലര സസതീകേരനിച നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല്ല.

(ബനി) 110  ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിയമന മഭാനദണ്ഡങ്ങള സലാംബന്ധനിചട്ട്
ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  ലഹകക്കഭാടതനി  മുമ്പഭാലകേ  ലപഭാതു  തഭാലരവ  ഹര്ജനി
നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്. നനിലവനില് ഇതനിനഭായനി ചേടങ്ങള രൂപലപടുത്തനിയനിടനില്ല.

(സനി) ജതീവനക്കഭാര് കപഭാലതീസട്ട് കകേസനില് ഉളലപടനിട്ടുലണനട്ട് ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 175

പസരണ-വനിതരണ നഷലാം കുറയഭാന നടപടനി

121 (1658) ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ഉക്കൗര്ജ രലാംഗത്തട്ട് പസരണ - വനിതരണ നഷലാം കുറയഭാന
എലന്തല്ലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണലാം ലചേയട്ട് നടപഭാക്കനിയതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തല്ലഭാലാം  ലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴനി  ലലകേവരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതുമൂലലാം  എലന്തല്ലഭാലാം  കനടങ്ങളഭാണട്ട്  ലലകേവരനിക്കഭാന  കേഴനിഞ്ഞതട്ട്;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ലവദബതനി  പസരണ  വനിതരണ  നഷലത്ത  ലടകനിക്കല്  കലഭാസട്ട്
(Technical  Loss)  എനലാം  ലകേഭാകമഴവല്  കലഭാസട്ട്   (Commercial  Loss)  എനലാം
രണഭായനി  തരലാം  തനിരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലടകനിക്കല്  കലഭാസട്ട്  കുറയനതനിനട്ട്  തഭാലഴ  പറയന
നടപടനികേള കബഭാര്ഡട്ട് കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനിലഭായനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

1. എചട്ട്.ടനി.  ലലനുകേളുലാം,  എല്.ടനി.  ലലനുകേളുലാം  തമ്മേനിലുള്ള
അനുപഭാതലാം ഘടലാം ഘടമഭായനി ലമചലപടുത്തുകേ.

2. 11 ലകേ.വനി., 33 ലകേ.വനി. ശലാംഖലകേള കൂടുതല് ശക്തനിലപടുത്തുകേ.

3. കൂടുതല് വനിതരണ ട്രെഭാനകസഭാര്മറുകേള സഭാപനിക്കുകേ.

4. കൂടുതല്  സബ്കസഷനുകേളുലാം  പസരണ  ലലനുകേളുലാം
സഭാപനിക്കുകേ.

5. എല്.ടനി.  ലലനനിലുലാം  എചട്ട്.ടനി.  ലലനനിലുമുള്ള  പഴയ
കേണക്ടറുകേള  മഭാറനി  ലമചലപട  കശഷനിയള്ള  പുതനിയ
കേണക്ടറുകേള സഭാപനിക്കുകേ.

6. സനിസലാം പവര് ഫൈഭാക്ടര് ലമചലപടുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകേ.

ലവദബതനി കമഭാഷണലാം, കകേടഭായ എനര്ജനി മതീററുകേള തുടങ്ങനിയവ
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ലവദബതനി  കൃതവമഭായനി  കരഖലപടുത്തഭാത്തതട്ട്  കേഭാരണലാം
യഥഭാര്ത്ഥ  ഉപകഭഭാഗലാം  കേണക്കഭാക്കഭാന  കേഴനിയഭാറനില്ല.  ടനി
കേഭാരണങ്ങള  ലകേഭാണ്ടുള്ള  നഷലത്തയഭാണട്ട്  ലകേഭാകമഴവല്
കലഭാസട്ട്  (Commercial  Loss)  ആയനി  കേണക്കഭാക്കുനതട്ട്.
ലകേഭാകമഴവല്  കലഭാസട്ട്  കുറയനതനിനട്ട്  തഭാലഴ  പറയന
നടപടനികേള കബഭാര്ഡട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

• കകേടഭായ  എനര്ജനി  മതീററുകേളുലാം  ഇലകകഭാ  ലമക്കഭാനനിക്കല്
മതീററുകേളുലാം മഭാറനി പുതനിയ ഇലകകഭാണനികേട്ട് മതീററുകേള സഭാപനിക്കുകേ.

• കബഭാര്ഡനിലല  ആന്റെനി  പവര്  ലതഫട്ട്  സസഭാഡനിലന്റെ
പവര്ത്തനങ്ങള കൂടുതല് കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുകേ.

• ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ബനില്ലുകേള  നല്കുനതുലാം  റവനബ
കേളക്ഷനുലാം പൂര്ണമഭായനി കേമ്പപ്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുകേ.

• എനര്ജനി  ആഡനിറട്ട്  (ഫൈതീഡര്  തലത്തനിലുലാം  ട്രെഭാനകസഭാര്മര്
തലത്തനിലുലാം) കൂടുതല് വവഭാപകേമഭാക്കുകേ.

ലവദബതനി  പസരണ  വനിതരണ  നഷലാം  കുറയനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തഭാലഴ
പറയന നടപടനികേള 2002-03 മുതല് ലവദബതനി കബഭാര്ഡട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(1) 2002-03  മുതല്  2015-16  വലരയള്ള കേഭാലയളവനില്  2727
സര്കേപ്യൂടട്ട്  കേനികലഭാമതീറകറഭാളലാം  ഇ.എചട്ട്.ടനി.  ലലനുകേളുലാം  189
സബട്ട്  കസഷനുകേളുലാം  26034  സര്കേപ്യൂടട്ട്  കേനികലഭാമതീറകറഭാളലാം
എചട്ട്.ടനി.  ലലനുകേളുലാം  72344  സര്കേപ്യൂടട്ട്  കേനികലഭാമതീറര്
എല്.ടനി.  ലലനുകേളുലാം  40823  വനിതരണ ട്രെഭാനകസഭാര്മറുകേളുലാം
സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(2) കൂടഭാലത, 2002-03  മുതല്  2015-16  വലരയള്ള കേഭാലയളവനില്
ലവദബതനി  കബഭാര്ഡട്ട്  94 ലക്ഷലാം  കകേടഭായ  മതീററുകേള  മഭാറനി
സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാലത ഇക്കൗ കേഭാലയളവനില് ഏകേകദശലാം 161
കകേഭാടനികയഭാളലാം  രൂപ  ലവദബതനി  കമഭാഷണലാം  നടത്തനിയ
വകേയനില്നനിനലാം പനിഴയഭായനി എ.പനി.ടനി.എസട്ട് വസൂലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  പസരണ  വനിതരണ  നഷലാം  2001-02-ല്  30.76

ശതമഭാനമഭായനിരുന. ഇതട്ട്  2015-16-ല് 14.37 ശതമഭാനത്തനികലക്കട്ട് എത്തനിക്കുനതനിനട്ട്

ലവദബതനി  കബഭാര്ഡനിനട്ട് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടുതല്  സബട്ട്  കസഷനുകേള  സഭാപനിച്ചുലാം
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വനിതരണ ലലനുകേള വലനിച്ചുലാം കൂടുതല് വനിതരണ ട്രെഭാനകസഭാര്മറുകേള സഭാപനിച്ചുലാം

കകേടഭായ  മതീററുകേള  മഭാറനിയലാം  ലവദബതനി  കമഭാഷണലാം  തടയനതനിനുള്ള  നടപടനികേള

ഉക്കൗര്ജ്ജനിതമഭാക്കനിയലാം  ലവദബതനി  കബഭാര്ഡട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ പസരണ  വനിതരണ

നഷലാം 2002-03  മുതല് 2015-16-കലക്കട്ട്  (14  വര്ഷലാം) 16.39  ശതമഭാനത്തനിനകേത്തട്ട്

കുറയവഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതുവഴനി 2015-16-ല് മഭാത്രലാം ഏകേകദശലാം 5341 ദശലക്ഷലാം

യൂണനിറട്ട്  ലവദബതനി വഭാങ്ങുനതട്ട് ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുലാം അതുവഴനി  1869  കകേഭാടനികയഭാളലാം

രൂപ ലവദബതനി വഭാങ്ങുനതനില് ലഭാഭനിക്കുനതനിനുലാം സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ലവദബതനി  പസരണ  വനിതരണ  നഷലാം  14.10

ശതമഭാനത്തനികലക്കട്ട്  എത്തനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്  സലാംസഭാന  ലവദബതനി  കബഭാര്ഡട്ട്

ലക്ഷവമനിടുനതട്ട്. ഇതനിനു കവണനി 18 പുതനിയ സബ്കസഷനുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം

367  സര്കേപ്യൂടട്ട് കേനികലഭാമതീറകറഭാളലാം ഇ.എചട്ട്.ടനി.  ലലനുകേളുലാം  3050  കേനികലഭാമതീറകറഭാളലാം

എചട്ട്.ടനി. ലലനുകേളുലാം 3300 ഡനിസനിബപ്യൂഷന ട്രെഭാനകസഭാര്മറുകേളുലാം 3500 കേനികലഭാമതീറര്

പുതനിയ  എല്.ടനി.  ലലനുകേളുലാം  14  ലക്ഷലാം  കകേടഭായ  മതീററുകേള  മഭാറനി

സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം ലക്ഷവമനിടനിട്ടുണട്ട്.

2001-02  മുതല്  2015-16  വലരയള്ള കേഭാലയളവനില് പസരണ വനിതരണ നഷലാം

കുറചതനിലന്റെയലാം  അതുവഴനി  ലവദബതനി  വഭാങ്ങല്  ലചേലവനില്  വന  കുറവനിലന്റെയലാം

വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

ലബതരണനി കേല്ക്കരനി പഭാടലാം

122 (1659) ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര് :

ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :

ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :

ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2007-ല് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് അനുവദനിച ലബതരണനി

കേല്ക്കരനി പഭാടലാം തനിരനിലചടുത്തനിട്ടുകണഭാ; എങനില് കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തപത  കേല്ക്കരനി  പഭാടലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ആവശവത്തനിനഭായനി

വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുള്ള സഭാദവത വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  കേല്ക്കരനിപഭാടലാം  വനികേസനിപനിക്കുനതനില്  കനരനിട  കേഭാലതഭാമസലാം
ചൂണനിക്കഭാടനിയഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര കേല്ക്കരനി മനഭാലയലാം ലബതരണനി കേല്ക്കരനിപഭാടലാം 2012
ഡനിസലാംബര്  10-ാം  തതീയതനിയനിലല  ഉത്തരവപകേഭാരലാം  തനിരനിലചടുത്തതട്ട്.  കേല്ക്കരനി
പഭാടത്തനിനഭാവശവമഭായ  സലലാം  ഏലറടുക്കുനതനിനുള്ള  അനുമതനി  ഒറതീസ  സര്ക്കഭാര്
നല്കേഭാതനിരുനതുലാം പഭാരനിസനിതനികേ പഠനലാം നടത്തുനതനിനുള്ള അനുമതനിക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര
പരനിസനിതനി  മനഭാലയലാം  കമഭാറകടഭാറനിയലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയതുലാം  കേഭാരണമഭാണട്ട്
കേല്ക്കരനിപഭാടലാം  വനികേസനിപനിക്കുനതനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടതട്ട്.  എനഭാല്  2014
ആഗസനിലുലാം ലസപ്റലാംബറനിലുമഭായനി  ബഹുമഭാനലപട സുപതീലാം കകേഭാടതനി പുറലപടുവനിച
ഉത്തരവകേളനുസരനിചട്ട് ലബതരണനി ഉളലപലട  1993  ജൂലല മഭാസത്തനിനട്ട് കശഷലാം
അനുവദനിക്കലപട എല്ലഭാ കേല്ക്കരനിപഭാടങ്ങളുലടയലാം അനുമതനി റദ്ദേഭാക്കലപടനിട്ടുണട്ട്. ഇക്കൗ
പഭാടങ്ങലളല്ലഭാലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പുതുതഭായനി  വനിവനിധ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
അനുവദനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  കേല്ക്കരനിപഭാടങ്ങള പുനരനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  കേല്ക്കരനി മനഭാലയലാം
പുറലപടുവനിച മഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പകേഭാരലാം  ലബതരണനി കേല്ക്കരനിപഭാടലാം  അതട്ട്
സനിതനി ലചേയ്യുന സലാംസഭാനമഭായ ഒറതീസയനിലല സര്ക്കഭാര് കേമ്പനനികേളക്കുമഭാത്രമഭായനി
റനിസര്വട്ട്  ലചേയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതനിനഭാല്  കകേരളത്തനിനട്ട്  ലബതരണനി
കേല്ക്കരനിപഭാടത്തനിനഭായനി അകപക്ഷ സമര്പനിക്കഭാന കേഴനിയനില്ല.  എനഭാല് മകറലതങനിലുലാം
കേല്ക്കരനിപഭാടലാം സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ആവശവത്തനിനഭായനി അനുവദനിച്ചു കേനിട്ടുനതനിനുള്ള
അകപക്ഷ അതനിലന്റെ കനഭാടനിഫൈനികക്കഷന പുറലപടുവനിക്കുന മുറയട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
സമര്പനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില് സമ്പൂര്ണ ലവദബതതീകേരണലാം

123 (1660) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഗഭാര്ഹനികേ  ലവദപ്യൂതതീകേരണവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്
ഏലതല്ലഭാലാം കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന പദതനികേളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനികേളുലട  ലവദപ്യൂതതീകേരണവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്
ഏലതങനിലുലാം പകതവകേ പദതനികേള നനിലവനിലുകണഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലലത്ത  സമ്പൂര്ണ  ലവദപ്യൂതതീകേരണ  പകദശമഭായനി
പഖവഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  ഇനനിയലാം  ഏലതല്ലഭാലാം  പകദശങ്ങള  ലവദപ്യൂതതീകേരനി
കക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനികേള  ഉളലപലടയള്ള  പസ്തുത  പകദശങ്ങള
അടനിയന്തരമഭായനി ലവദപ്യൂതതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  ദതീനദയഭാല്  ഉപഭാധവഭായ  ഗഭാമ  കജവഭാതനി
കയഭാജന  പകേഭാരലാം  ഗഭാമതീണ  ഭവനങ്ങള  ലവദബതതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  അനുബന്ധ
പവര്ത്തനികേളക്കുമഭായനി  482.96  കകേഭാടനി  രൂപയലട  പദതനിക്കട്ട്  അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതുവലര  ലവദബതതീകേരനിചനിടനില്ലഭാത്ത  എല്ലഭാ  വതീടുകേളനിലുലാം  ലവദബത  കേണക്ഷന
നല്കേഭാനുള്ള  ഒരു  പദതനി  ഇകപഭാള  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.
കൂടഭാലത ലവദബതനി  ലലനുകേള നതീടഭാനഭാവഭാത്ത വനിദൂര ഗഭാമങ്ങളനിലുലാം കകേഭാളനനികേളനിലുലാം
സക്കൗകരഭാര്ജ്ജ  പഭാനലുകേള  സഭാപനിചട്ട്  ലവദബതനി  എത്തനിക്കുനതനിനുള്ള  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് പദതനിയലാം (RGGVY-DDG) നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി)  ലലന  നതീടല്  പഭാകയഭാഗനികേമല്ലഭാത്ത  ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനികേളനില്
കസഭാളഭാര് പഭാന്റുകേള സഭാപനിക്കുന പവൃത്തനികേള കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആവനിഷ്കരനിച
RGGVY പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായ DDG (Decentralized Distributed Generation)
പദതനിയനിലുളലപടുത്തനിയലാം പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിലന്റെ ഫൈണട്ട് ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം
ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനികേളുലട ലവദബതതീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.

(സനി&ഡനി)  ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനിലല  ലവറനിലലക്കഭാള്ളനി  കകേഭാളനനി  ഒഴനിലകേ
മലറല്ലഭാ  കകേഭാളനനികേളുലാം  ലവദബതതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലവറനിലലക്കഭാള്ളനി  കകേഭാളനനിലയ
ഇകപഭാഴള്ള സലത്തട്ട് തലന നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുള്ള തതീരുമഭാനലാം ലഎ.ടനി.ഡനി.പനി.
ലകേലക്കഭാള്ളഭാത്തതുകേഭാരണലാം പസ്തുത കകേഭാളനനിയലട ലവദബതതീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കഭാന സഭാധനിചനിടനില്ല.

അനധനികൃത വയറനിലാംഗട്ട് തടയനതനിനട്ട് നടപടനി

124 (1661) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫൈട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് അനധനികൃത വയറനിലാംഗട്ട്  തടയനതനിനുലാം ലലലസനസുളള
വയറനിലാംഗട്ട്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലളലക്കഭാണട്ട്  മഭാത്രലാം  ഈ  കജഭാലനിലചേയനിക്കുനതനിനുലാം
ലലവദബതനി കബഭാര്ഡട്ട് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അനധനികൃത വയറനിലാംഗട്ട് ക്രനിമനിനല് കുറമഭായനി കേണക്കഭാക്കുനതനിനുലാം ഇക്കൗ
കുറകൃതവലാം  ലചേയ്യുനവര്ലക്കതനിലര  എന്തട്ട്  ശനിക്ഷഭാ  നടപടനിയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിച്ചുവരുനലതനലാംഎനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിനട്ട് നനിയമ പനിനബലമുകണഭാ;
എങനില്,  ഇന്തവന  ശനിക്ഷഭാ  നനിയമലാം  ഏതട്ട്  വകുപട്ട്  പകേഭാരമഭാണട്ട്  ഇവര്ലക്കതനിലര
കകേലസടുക്കുനതട്ട്?
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ഉത്തരലാം

(എ)  അനധനികൃത വയറനിലാംഗട്ട്  തടയനതനിനഭായനി  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട്
വര്ക്കട്ട് രജനിസര് സമ്പ്രദഭായലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. പുതനിയ കേണക്ഷന/നനിലവനിലുള്ള
വയറനിലാംഗനില്  വവതനിയഭാനലാം  വരുത്തല്,  ലവദബതനി  വനികച്ഛേദനിചതനിനുകശഷലാം  പുനര്
കേണക്ഷന  നല്കേല്  എനതീ  കജഭാലനികേളക്കട്ട്  ലലസനസുള്ള  വയര്മഭാന/
സൂപര്ലവസര്/കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടര് ഹഭാജരഭാക്കുന ലടസട്ട്  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
മഭാത്രകമ  കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്   കമല്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാറുള്ളു.

(ബനി)  അനധനികൃത വയറനിലാംഗട്ട് ലചേയ്യുനവര്ലക്കതനിലര ക്രനിമനിനല് കുറലാം ചുമത്തനി
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന  കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  ലലസനസനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്
ചേടങ്ങളനില് വവവസ ലചേയനിടനില്ല.

മസ്ദൂര് തസ്തനികേയനില് നനിയമനലാം

125  (T1662)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലയനില്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി  മസ്ദൂര്  തസ്തനികേയനില്  എത്ര
ഒഴനിവകേള നനിലവനിലുലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത ഒഴനിവകേള മുഴവന പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷനട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയ്യുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത തസ്തനികേയനികലയള്ള നനിയമനത്തനിലന്റെ റഭാങട്ട്  ലനിസട്ട്  കേഭാലഭാവധനി
അവസഭാനനിക്കുനതട്ട് എനഭാലണനലാം പസ്തപത ലനിസനില് നനിനലാം ലകേഭാല്ലലാം ജനില്ലയനില്
എത്ര കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുലണനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഒഴനിവകേള ഇല്ല.

(സനി)  ലനിസനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി  31-12-2016  വലര ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനിലുള്ള
ലനിസനില് നനിനലാം ഇതുവലര 37 കപലര നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.

ആറന്മുള മണ്ഡലത്തനില് സബ്കസഷന

126 (1663) ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജ്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ആറന്മുള  മണ്ഡലത്തനിലല  ഒറനട  പഞഭായത്തനില്  കവഭാളകടജട്ട്  ക്ഷഭാമലാം
അതനിരൂക്ഷമഭായതനിനഭാല്  അവനിലട  ഒരു  സബട്ട്  കസഷന  സഭാപനിക്കനതനിലന്റെ
സഭാധവതകേള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ആറന്മുള  ഒറനട  പഞഭായത്തനില്  സബ്കസഷന  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള

സഭാധവതകേള പരനികശഭാധനിചനിടനില്ല.

ഉക്കൗര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങള

127 (1664) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :

ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് :

ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഊര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് എലന്തല്ലഭാലാം

കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തല്ലഭാലാം  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്  ഈ  പദതനികേള  വഴനി

ലകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എലന്തല്ലഭാലാം  കനടങ്ങളഭാണട്ട്  പദതനി  നടത്തനിപ്പുവഴനി  ലകേവരനിചലതനട്ട്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉക്കൗര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണ പവര്ത്തനലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്
ലക്ഷവമനിടട്ട് കകേരള സലാംസഭാന ലവദബതനി കബഭാര്ഡനില് എനര്ജനി കസവനിലാംഗ്സട്ട് കകേഭാ-
ഓര്ഡനികനഷന  ടതീലാം  (എകസഭാടട്ട്)  എന  വനിഭഭാഗലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  എകസഭാര്ടനിലന്റെ
ഉക്കൗര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങളുലട ഭഭാഗമഭായനി സ്കൂള,  കകേഭാകളജട്ട്,  റസനിഡനസട്ട്
അകസഭാസനികയഷനുകേള ഇവയമഭായനി കചേര്നട്ട്  ഉക്കൗര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണകബഭാധവല്ക്കരണ
പവര്ത്തനങ്ങള, എല്.ഇ.ഡനി. ബളബുകേളനിലൂലടയള്ള ഉക്കൗര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണ പചേഭാരണലാം,
ഉക്കൗര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണ സകനശലാം  ഉളലക്കഭാള്ളുന കപഭാസര്,  ലഘു  കലഖകേള എനനിവ
തയഭാറഭാക്കനി  വനിതരണലാം  ലചേയല്,  ലഎസട്ട്  പഭാന്റുകേളനിലലയലാം,  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലകേളനിലലയലാം,ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ആശുപത്രനികേളനിലലയലാം  ഉക്കൗര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണലാം
തുടങ്ങനിയവ  നടത്തനിവരുന.  ഇതു  കൂടഭാലത  വലനിയ  ഉക്കൗര്ജ്ജ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്
എനര്ജനി ആഡനിറട്ട് നടത്തുന.  കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡനിലന്റെ
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പവര്  സനിസത്തനില്  ഉക്കൗര്ജ്ജനഷലാം  കുറയനതനിനുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിവരുന.  ഉക്കൗര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  എനര്ജനി
മഭാകനജുലമന്റെട്ട്  ലസന്റെര്  നടപഭാക്കനി  വരുന  കേര്മ്മേപദതനികേള  തഭാലഴ
പറയനവയഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഉക്കൗര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങള കപഭാതഭാ
ഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  കകേരള  സര്ക്കഭാര്,  ഇ.എലാം.സനി.  മുഖഭാന്തരലാം  ഉക്കൗര്ജ്ജ
സലാംരക്ഷണ  അവഭാര്ഡട്ട്  എല്ലഭാ  വര്ഷവലാം  നല്കേനിവരുന.  ഉക്കൗര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ
അവഭാര്ഡട്ട്  പദതനി  മുഖഭാന്തരലാം  2015-16  കേഭാലയളവനില്  77  മനിലവണ്  യൂണനിറട്ട്
ലവദബതനിയലാം  9610  ടണ്  എണയലാം  ലഭാഭനിക്കുവഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  എനര്ജനി
കേണ്സര്കവഷന അവഭാര്ഡട്ട് സതീമനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി അവഭാര്ഡട്ട് കനടനിയ സഭാപനങ്ങളനില്
അവര്ഡനിനട്ട്  അകപക്ഷ  സമര്പനിചവര്ക്കട്ട്  സനര്ശനലാം  ഒരുക്കുകേയലാം  ഉക്കൗര്ജ്ജ
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  അവഭാര്ഡട്ട്  കനടനിയവര്  ലകേലക്കഭാണ  പുതനിയ  സഭാകങതനികേ
പരനിജഭാനലാം  ബഭാക്കനിയള്ളവര്ക്കട്ട്  പരനിചേയലപടുത്തുകേയലാം ഇതട്ട്  മറള്ളവര് പരതീക്ഷനിക്കുകേ
വഴനി വനകതഭാതനിലുള്ള ഉക്കൗര്ജ്ജലഭാഭലാം ഉണഭാക്കുവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.

• സര്ക്കഭാര് ഓഫൈതീസുകേളനിലലയലാം ലകേടനിടങ്ങളനിലലയലാം ലവദബതനി  
ഉപകയഭാഗലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട് ഉക്കൗര്ജ്ജ ഓഡനിറട്ട്  നടത്തനി  
വരുന.

• ഉക്കൗര്ജ്ജലഭാഭലാം കനടുനതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് ലകേടനിടങ്ങളനില് 10%
ലവദബതനി ഉപകയഭാഗലാം കുറയനതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഓഫൈതീസുകേളനില്  ഉക്കൗര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ  കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേളുലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

• ലപഭാതു ലകേടനിടങ്ങലള മഭാതൃകേഭാ ഉക്കൗര്ജ്ജകേഭാരവക്ഷമ ലകേടനിടങ്ങളഭാക്കുനതനിനഭായനി
മുപതനിലധനികേലാം  സര്ക്കഭാര്  ലകേടനിടങ്ങളനില്  ഉക്കൗര്ജ്ജ  ഒഭാഡനിറട്ട്
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഓഡനിറട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതനിലൂലട
ഉക്കൗര്ജ്ജലഭാഭലാം കനടഭാലമനട്ട് കേലണത്തുകേയലാം  8  സഭാപനങ്ങളനില്
റനികപഭാര്ടട്ട്  നടപനിലഭാക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  തഭാലഴപറയന
സഭാപനങ്ങളനില് ഉക്കൗര്ജ്ജ കേഭാരവക്ഷമത കുറഞ്ഞ ബളബുകേളുലാം
ഫൈഭാനുകേളുലാം  മഭാറനി  ഉക്കൗര്ജ്ജ  കേഭാരവക്ഷമത  കൂടനിയ  എല്.ഇ.ഡനി.
ബളബുകേളുലാം  ബനി.ഇ.ഇ.  സഭാര്  കററഡട്ട്  ഫൈഭാനുകേളുലാം  എയര്
കേണതീഷണറുകേളുലാം സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

1. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലസക്രകടറനിയറട്ട്, തനിരുവനന്തപുരലാം

2. വനികേഭാസ്ഭവന, തനിരുവനന്തപുരലാം

3. സനിവനില് കസഷന, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്

4. സനിവനില് കസഷന, തൃശ്ശൂര്
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5. സനിവനില് കസഷന, എറണഭാകുളലാം

6. സനിവനില് കസഷന, കകേഭാടയലാം

7. ലഹകക്കഭാടതനി ലകേടനിടലാം, ലകേഭാചനി

8. ലവകലഭാപനിള്ളനി സലാംസ്കൃതനിഭവന, തനിരുവനന്തപുരലാം

• ഉക്കൗര്ജ്ജസലാംബന്ധമഭായ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തുനതനിനഭായനി
കകേരളത്തനിലുടനതീളലാം 160 റനികസഭാഴട്ട് കപഴണുകേളക്കട്ട് പരനിശതീലനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

• വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനില്  ഉക്കൗര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ  കബഭാധവല്ക്കരണലാം
നടത്തുനതനിനട്ട്  സ്മഭാര്ടട്ട്  എനര്ജനി  കപഭാഗഭാലാം  (SEP)  എന
കപരനില്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
സലാംസഭാന  തലത്തനില്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായനി  എനര്ജനി
കകേഭാണ്ഗസട്ട് നടത്തനിവരുന.

• കകേരളത്തനിലല എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്,  കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട്,  ലഎ.ടനി.ലഎ
മുതലഭായ സഭാപനങ്ങളനില് ഉക്കൗര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ എകനിബനിഷനുകേള,
മതരങ്ങള, പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള എനനിവ നടത്തുകേയണഭായനി.

• വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ഉക്കൗര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ  കമഖലയമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്
പുതുതഭായനി കേണ്ടുപനിടുത്തങ്ങള നടത്തുവഭാനഭായനി സഭാമ്പത്തനികേവലാം
സഭാകങതനികേവമഭായ സഹഭായലാം ഇ.എലാം.സനി. നല്കേനിവരുന.

• അദവഭാപകേര്ക്കുലാം ഉക്കൗര്ജ്ജ കമഖലയമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് നനില്ക്കുന
മറട്ട്  വവക്തനികേളക്കുലാം  ഉക്കൗര്ജ്ജ  കമഖലയനില്  ഗകവഷണലാം
നടത്തുവഭാന ഇ.എലാം.സനി. സഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.

• സഭാകങതനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസകമഖലയനിലല  കുടനികേളക്കഭായനി  ഉക്കൗര്ജ്ജ
സലാംബന്ധമഭായ  പരനിശതീലനലാം  നല്കുവഭാന  കവണനി സഭാകങതനികേ
വനിദഗലര പരനിശതീലനലാം നല്കേനി തയഭാറഭാക്കനി നനിര്ത്തനിയനിരനിക്കുന.

• ലപഭാതുജനങ്ങളനില് ഉക്കൗര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ അവകബഭാധലാം വളര്ത്തു
നതനികലക്കഭായനി എല്ലഭാ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം  കുറഞ്ഞതട്ട്
ഒരു കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനി എന നനിലയട്ട്  കകേരളലമഭാടഭാലകേ
193  സലങ്ങളനില്  ഈ  പരനിപഭാടനി  നടത്തനിവരുന.  ഇക്കൗ
പരനിപഭാടനി  കകേരളത്തനിലല  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  എന.ജനി.ഒ.കേള
(148 എണലാം) വഴനിയഭാണട്ട് നടത്തുനതട്ട്. ഇക്കൗ പരനിപഭാടനിയലട കപരട്ട്
'ഉക്കൗര്ജ്ജകേനിരണ്' എനഭാണട്ട്.
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• ഗഭാര്ഹനികേഉക്കൗര്ജ്ജ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ഉക്കൗര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ
കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  സ്ത്രതീകേളഭായ  എനര്ജനി
കനിനനിക്കട്ട്  കവഭാളണനിയര്മഭാര്  വതീടുകേളകതഭാറുലാം  ഊര്ജ്ജ
സലാംരക്ഷണ കഭാസ്സുകേള നല്കുകേയലാം ലഘുകലഖകേള വനിതരണലാം
ലചേയ്യുകേയലാം ലചേയ്യുന.

• ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ഉക്കൗര്ജ്ജ  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തുന
തനികലക്കഭായനി വനിവനിധ എകനിബനിഷനുകേള, ലഘുകലഖഭാവനിതരണലാം
എനനിവ നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  ഉക്കൗര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ  ആവശവകേത കുടനികേളനില്  എത്തനിക്കുകേ,
ഉക്കൗര്ജ്ജകമഖലയനിലല  പുതനിയ സഭാകങതനികേ  വനിദവകേലളപറനി  ജനങ്ങലള കബഭാധവഭാ
ന്മേഭാരഭാക്കുകേ,  ഉക്കൗര്ജ്ജത്തനിലന്റെ  ദുരുപകയഭാഗലാം  കുറച്ചുലകേഭാണട്ട്  വരുവഭാന  ജനങ്ങലള
തയഭാറഭാക്കുകേ,  ഉക്കൗര്ജ്ജ   കമഖലലയപറനി  നനിലവനിലുള്ള  എല്ലഭാ  സലാംശയങ്ങളക്കുലാം
വനിശദമഭായ അറനിവട്ട് ലപഭാതുജനങ്ങളനില് എത്തനിക്കുകേ, ഇതുവഴനി എല്ലഭാ കമഖലകേളനിലുലാം
ഉക്കൗര്ജ്ജ കേഭാരവക്ഷമത ലകേവരനിക്കുകേ എനനിവയഭാണട്ട് ഇതനിലന്റെ ഉകദ്ദേശവ ലക്ഷവലാം.

കൂടഭാലത  ഉക്കൗര്ജ്ജ  ഉപകയഭാഗ  കമഖലകേളനിലല  ഉക്കൗര്ജ്ജ  നഷലാം  കുറയഭാനുലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില് ഉക്കൗര്ജ്ജസലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ പഭാധഭാനവലാം കബഭാധവലപടുത്തഭാനുലാം
സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഉക്കൗര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണത്തനിലൂലട  അന്തരതീക്ഷ  മലനിനതീകേരണലാം
ലഘൂകേരനിക്കുവഭാനുലാം അസുഖകേരമഭായ കേഭാലഭാവസഭാ വവതനിയഭാനങ്ങളനില് നനിനലാം രക്ഷ
കനടഭാനുലാം സഭാധനിക്കുന

(സനി)   . 2015-16  കേഭാലയളവനില്  77  മനിലവണ്  യൂണനിറട്ട്  ലവദബതനി
വവവസഭായ കമഖലയനില് ലഭാഭനിക്കുവഭാന സഭാധനിച്ചു.

. സഭാകങതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലയനില്  ഉക്കൗര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണ
കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തുനതനിനട്ട്  17
ലടകനിക്കല്  റനികസഭാഴട്ട്  കപഴണുകേലള  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

. ഗഭാര്ഹനികേ ഊര്ജ്ജ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ഉക്കൗര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണ
കബഭാധവത്കേരണലാം നല്കുനതനിനട്ട്  സ്ത്രതീകേളഭായ  430  എനര്ജനി
കനിനനിക്കട്ട്  കവഭാളണനിയര്മഭാര്ക്കട്ട്  വതീടുകേളകതഭാറുലാം  ഉക്കൗര്ജ്ജ
സലാംരക്ഷണ  കഭാസ്സുകേള  നല്കുനതനിനുലാം  ലഘുകലഖകേള
വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനുലാം പരനിശതീലനലാം നല്കേഭാന സഭാധനിച്ചു.
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. 1500  സ്കൂളുകേലള  സ്മഭാര്ടട്ട്  എനര്ജനി  കപഭാഗഭാലാം  (SEP)  എന
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുവഭാന സഭാധനിച്ചു.

. ഒരു നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് കുറഞ്ഞതട്ട് ഒരു പരനിപഭാടനി എന
നനിലയട്ട്   148  എന.ജനി.ഒ.-കേള  മുകഖന  193  സലങ്ങളനില്
ഊര്ജ്ജകേനിരണ്  എന  ഉക്കൗര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണ  കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിച്ചു.

. കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  പുതുതഭായനി  സഭാപനിക്കുന  ഊര്ജ്ജ
ക്ഷമത കൂടനിയ പമ്പനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനങ്ങളനിലൂലട ഉകദ്ദേശലാം  40%
ഉക്കൗര്ജ്ജലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.

. ഉക്കൗര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണ  പവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ലഎസട്ട്
പഭാന്റുകേളനില്  ലഎസട്ട്  കബഭാക്കുകേള  ഉണഭാക്കുനതനിനുള്ള
ലവദബതനിയലട  ലചേലവട്ട്  ഉകദ്ദേശലാം  50%  ആയനി  കുറയഭാന
കേഴനിഞ്ഞു.  ഒരു  വര്ഷത്തനില്  ഇക്കൗ  കമഖലയനില്  നനിനലാം  48
മനിലവണ് യൂണനിറട്ട് സലാംരക്ഷനിക്കഭാനഭാവലമനട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന.

. സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  ഉക്കൗര്ജ്ജക്ഷമത  കുറഞ്ഞ
ലലറകേളുലാം ഫൈഭാനുകേളുലാം സഭാപനിക്കുനതുവഴനി പതനിവര്ഷലാം ഒരു
ലക്ഷത്തനിഅനപതനിനഭായനിരലാം യൂണനിറട്ട് ലവദബതനി ലഭാഭനിക്കുവഭാന
കേഴനിയനതഭാണട്ട്.

. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  സലത്തട്ട്  എനര്ജനി  ഓഡനിറട്ട്  നടത്തനി
അവര്ക്കുകവണ  ഉപകദശങ്ങളുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  നല്കേനി
ഉക്കൗര്ജ്ജ ഉപകഭഭാഗവലാം ഉക്കൗര്ജ്ജ നഷവലാം കുറയന.

ലവദബതനി ഉലഭാദനലാം

128 (1665) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒരു വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് എല്ലഭാ വതീടുകേളനിലുലാം ലവദബതനി  എത്തനിക്കുലമന

സര്ക്കഭാര് പഖവഭാപനലാം നടപഭാക്കഭാന എന്തട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കസഭാളഭാര് ലവദബതനി ഉലഭാദനിപനിക്കഭാന ഒരു കസഭാളഭാര് ലവദപ്യൂതനി നയലാം

ആവനിഷ്കരനികക്കണ  ആവശവകേത  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ  എനലാം  എങനില്  എന്തട്ട്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലമനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ലവദബതനിയലട  പകുതനിയനികലലറയലാം  പുറലമനനിനലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുനതു
മൂലലാം  അധനികേ  ലചേലവണഭാകുനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ  എനലാം  എങനില്
ഇലതഭാഴനിവഭാക്കഭാന എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലമനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില്  മുടങ്ങനിയ  ലവദബത  പദതനികേള
ഏലതല്ലഭാലാം  എനലാം  ഇതുവഴനി  എത്ര  ടനി.എലാം.സനി.  ജലലാം  പതനിവര്ഷലാം  നഷമഭാകുന
എനലാം ഇതു പരനിഹരനിക്കഭാന എന്തട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലമനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പുറകമനനിന  ലവദബതനി  ലകേഭാണ്ടുവരുന  തനിരുലനല്കവലനി  ഇടമണ്-
ലകേഭാചനി,  ഛത്തതീസ്ഗഡട്ട്-മഭാടക്കത്തറ  പസരണ  ലലനുകേളുലട  പണനികേളക്കഭായനി
കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് എന്തുനടപടനി സസതീകേരനിചട്ട് എനലാം ഇതട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന എന്തു
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  2017  മഭാര്കചഭാടുകൂടനി  സമ്പൂര്ണ  ലവദബതതീകേരണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുലട
വനിവനിധ പദതനികേളനിലൂലടയലാം തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ,  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന
വകുപ്പുകേളക്കുള്ള  ഫൈണട്ട്,  ജനപതനിനനിധനികേളക്കട്ട്  അനുവദനിക്കുന  ആസ്തനിവനികേസന
ഫൈണട്ട് (MLA ADF), Special Development Fund (MLA SDF), എലാം.പനി. Local
Area Development Fund (MP LAD Fund) തുടങ്ങനിയവയലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ തനതട്ട്
ഫൈണ്ടുലാം ഉപകയഭാഗനിചഭാകുലാം ഇതട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേ. ഇതനിനുകവണനി ഒരു കേര്മ്മേ പദതനി
തയഭാറഭാക്കനി  ജനപതനിനനിധനികേളുലടയലാം  മറട്ട്  വകുപ്പുകേളുലടയലാം  സഹകേരണകത്തഭാലട
നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  അലനര്ടട്ട്  നനിലവനില്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന
പതനിനഭായനിരലാം  സക്കൗരഗൃഹ പദതനിയനില് ബഭാററനി  കസഭാകറകജഭാടുകൂടനി  1  കേനികലഭാവഭാടട്ട്
പവര് പഭാന്റുകേള സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ വതീടുകേളുലട കമല്ക്കൂരകേളനില് സഭാപനിചട്ട്
വരുനണട്ട്.  അകതഭാലടഭാപലാം  2016  ആഗകസഭാലട  1  മുതല്  5  കേനികലഭാവഭാടട്ട്  വലര
കശഷനിയള്ള  ബഭാററനികയഭാടുകൂടനിയ  പവര്  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുന  സുകരവഭാദയലാം
പദതനിക്കഭായനിട്ടുള്ള പഭാരലാംഭ നടപടനികേള നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  കകേരള സക്കൗകരഭാര്ജ്ജ നയലാം 2013  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിനപകേഭാരലാം
2017-ഓലട 500  ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം  2030-ഓലട 2500 ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം കസഭാളഭാര് സഭാപനിത
കശഷനിയഭാണട്ട് ലക്ഷവമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  ഇല്ല.  സലാംസഭാനത്തനിനുപുറത്തട്ട്  നനിനട്ട്  ലഭവമഭാകുന  (കകേന്ദ്രലവദബത
നനിലയങ്ങളനില്  നനിനട്ട്  ലഭവമഭാകുന)  ലവദബതനിയലട  ശരഭാശരനി  നനിരക്കട്ട്  3.50
രൂപയനില് തഭാലഴയഭാണട്ട്.
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(ഡനി)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലയളവനില്  പള്ളനിവഭാസല്  എകട്ട്റനഷന
സതീലാം (60 ലമഗഭാവഭാടട്ട്), കതഭാടനിയഭാര് ജലലവദബത പദതനി (40 ലമഗഭാവഭാടട്ട്), ചേഭാത്തന
കകേഭാട്ടുനട-II  ലചേറുകേനിട ജലലവദബത പദതനി  (6  ലമഗഭാവഭാടട്ട്)  എനതീ പദതനികേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം ജൂലല  2015-നുകശഷലാം മുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  പള്ളനിവഭാസല് എകട്ട്റനഷന
സതീലാം  മുടങ്ങനിയതുവഴനി  പതനിവര്ഷലാം  2.59  TMC ജലവലാം  കതഭാടനിയഭാര്  പദതനി
മുടങ്ങനിയതുവഴനി  പതനിവര്ഷലാം  3.04  TMC ജലവലാം  ചേഭാത്തനകകേഭാട്ടുനട-II  പദതനി
മുടങ്ങനിയതുവഴനി പതനിവര്ഷലാം  4.23  TMC  ജലവലാം നഷമഭാകുന.  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന
ഇക്കൗ പദതനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  400  ലകേ.വനി.  ഇടമണ്-ലകേഭാചനി ലലന നനിര്മ്മേഭാണലാം, Right of  way-യനിലല
തര്ക്കങ്ങളകേഭാരണലാം  തടസലപടനിരനിക്കുകേയഭായനിരുന.  ടനി  തര്ക്കങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുനതനികലക്കഭായനി പസ്തുത  ലലന  റൂടനിലല  സലത്തനിലന്റെ  ഉടമസര്ക്കട്ട്
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഒരു  Special  Compensation  Package  പഖവഭാപനിക്കുകേയലാം
അതനിനപകേഭാരമുള്ള  തുടര്നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം  ലചേയ.  ഭൂവടമകേളക്കട്ട്
നല്കകേണ  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  നനിശയനിക്കുനതനിനുകവണനി  ഭൂമനിയലട  സര്കവ്വ
നടപടനികേള  തുടങ്ങുകേയലാം  ലചേയ.  PGCIL  ഏലറടുത്തട്ട്  നടത്തുന  പസ്തുത  ലലന
നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനികേള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനുകവണനി,  ഒരു  എകനികേപ്യൂടതീവട്ട്
എഞനിനതീയറുലട  കനതൃതസത്തനില്  ഒരു  ലസഷവല്  ടഭാസട്ട്  കഫൈഭാഴ്സുലാം  കകേരള  കസറട്ട്
ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. തൃശ്ശൂര് മഭാടക്കത്തറയനില് 2000
ലമഗഭാവഭാടട്ട്  HVDC  Station  സഭാപനിക്കുനതനികലക്കഭായനി  കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വ്വകേലഭാശഭാലയലട  ഭൂമനി  PGCIL-നട്ട്  ലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത  സലത്തട്ട്
സബ്കസഷന  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  പഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
പസ്തുത  പവര്ത്തനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന  കവണ
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

സബട്ട് എഞനിനതീയര് ഓഫൈതീസുകേള ലസക്ഷന ഓഫൈതീസുകേളഭാക്കനി മഭാറനതനിനുള്ള
ശനിപഭാര്ശ

129 (1666) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത എത്ര ലവദബതനി സബട്ട് എനജനിനതീയര് ആഫൈതീസുകേള
ലസക്ഷന ആഫൈതീസുകേള ആക്കനി മഭാറനതനിനുള്ള ശനിപഭാര്ശ പരനിഗണനയനിലുലണനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ശനിപഭാര്ശയനില്  ലകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലയനില്ലപട  ആഫൈതീസുകേള
ഉളലപടനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;



188       കകേരള നനിയമസഭ    ജൂലല 14, 2016

(സനി)  പസ്തുത  ശനിപഭാര്ശ  നടപഭാക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  16  ലവദബതനി  സബട്ട്  എഞനിനതീയര്  ആഫൈതീസുകേള
ലസക്ഷന  ആഫൈതീസുകേളഭാക്കനി  മഭാറനതനിനുള്ള  ശനിപഭാര്ശ  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട്
കബഭാര്ഡട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ഉളലപടനിട്ടുണട്ട്.  ലകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലയനിലല  കുഴനിമതനിക്കഭാടട്ട്  സബട്ട്
എഞനിനനിയര്  ഓഫൈതീസട്ട്  ലസക്ഷന  ഓഫൈതീസഭാക്കനി  ഉയര്ത്തുനതനിനുള്ള  ശനിപഭാര്ശ
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലപരുമ്പുഴ,  എഴകകേഭാണ്  എനതീ  ലസക്ഷന  ഓഫൈതീസുകേള  വനിഭജനിചട്ട്
കുഴനിമതനിക്കഭാടട്ട്  ആസഭാനമഭായനി  ലസക്ഷന  ഓഫൈതീസട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള
ലപഭാകപഭാസല് കബഭാര്ഡട്ട് പരനികശഭാധനിചനിരുന. ലസക്ഷന ഓഫൈതീസനിലന്റെ പരനിധനി 50
ചേതുരശ കേനികലഭാമതീററനില് കൂടനിയനിരനികക്ക ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 25000-ല് അധനികേമഭാവകേകയഭാ,
അലല്ലങനില്  പരനിധനി  100  ചേതുരശ  കേനികലഭാമതീററനില്  കൂടനിയനിരനിക്കുകേയലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  20000-ത്തനിലധനികേലാം ആവകേയലാം ലചേയ്യുന സഭാഹചേരവത്തനിലഭാണട്ട്
സഭാധഭാരണ  ഗതനിയനില്  കബഭാര്ഡട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  ലസക്ഷന  വനിഭജനിചട്ട്  പുതനിയ
ഇലകനിക്കല്  ലസക്ഷന  ഓഫൈതീസട്ട്  അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  ടനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  മുകേളനില്
പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള  ലസക്ഷനുകേളുലട  കേഭാരവത്തനില്  പഭാലനിക്കലപടഭാത്തതനിനഭാല്
കുഴനിമതനിക്കഭാടട്ട്  ആസഭാനമഭായനി  ലസക്ഷന  ഓഫൈതീസട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന  ഇകപഭാള
നനിര്വ്വഭാഹമനില്ല.

ജലലവദബത പദതനികേള

130 (1667) ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മുടങ്ങനികപഭായ  ജലലവദബത  പദതനികേള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  നനിലച്ചുകപഭായ  അഞട്ട്
പദതനികേളുലട പവര്ത്തനത്തനിനട്ട് നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ള ഉകദവഭാഗസര്ക്കട്ട് നല്കേനിവരുന
ശമ്പളലാം,  പദതനി  നനിലചതുകേഭാരണലാം  ഉണഭായ  നഷലാം,  പദതനി  നടത്തഭാൻ  ഇനനി
ആവശവലാം വരുന തുകേ എനനിവ സലാംബന്ധനിച വനിശദ വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പള്ളനിവഭാസല് എകറനഷന സതീലാം  (60 MW),  കതഭാടനിയഭാര്  (40MW),
ചേഭാത്തനകകേഭാട്ടുനട  (6MW)  എനതീ  പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങള
ജൂലല 2015 മുതല് മുടങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
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(ബനി) കദവനികുളലാം മണ്ഡലത്തനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം മുടങ്ങനിയനിരനിക്കുന പള്ളനിവഭാസല്
എകറനഷന  സതീമനിലല  ഉകദവഭാഗസര്ക്കട്ട്  നല്കേനിവരുന  പതനിമഭാസ  ശമ്പളലാം
35,34,235  രൂപയലാം  കതഭാടനിയഭാര്  പദതനിയനിലല  ഉകദവഭാഗസര്ക്കട്ട്  നല്കേനിവരുന
പതനിമഭാസ ശമ്പളലാം 22,38,128 രൂപയമഭാണട്ട്. പള്ളനിവഭാസല് എകട്ട്റനഷന സതീമനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം മുടങ്ങനിയതുകേഭാരണലാം പതനിവര്ഷലാം 153.9 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട് ലവദബതനി
നഷമഭാകുന. പസ്തുത പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് ഏകേകദശലാം 235 കകേഭാടനി രൂപ
ഇനനി ആവശവമഭായനി  വരുലാം.  കതഭാടനിയഭാര്  പദതനി മുടങ്ങനിയതുവഴനി  പതനിവര്ഷലാം  99
ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറട്ട്  ലവദബതനി  നഷമഭാകുനണട്ട്.  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
ഇനനി ഏകേകദശലാം 155 കകേഭാടനി രൂപകയഭാളലാം ആവശവമഭായനി വരുലാം.

ലവദബതനി ഉപകഭഭാഗലാം പരനിമനിതലപടുത്തഭാന നടപടനി

131 (1668) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഊര്ജ്ജ  ഉപകഭഭാഗലാം,  ലചേലവട്ട്  എനനിവയലട  അടനിസഭാനത്തനില്
ലഹമഭാസട്ട് ലലറകേകളഭാടുള്ള നയലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുറഞ്ഞ  ലവദബതനി  ഉപകഭഭാഗലാം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന  എലന്തങനിലുലാം
നൂതന പദതനികേള ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) സര്ക്കഭാര് ഓഫൈതീസുകേളനിലല അനഭാവശവ ലവദബതനി ഉപകഭഭാഗലാം തടയഭാന
എന്തട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലഹമഭാസട്ട് ലലറകേളനിലല ലവദബതനിയലട അമനിത ഉപകഭഭാഗലാം കേഭാരണലാം
ഉക്കൗര്ജ്ജകേഭാരവക്ഷമ  ഉപകേരണങ്ങളുലട  ഉപകയഭാഗലാം,  ഉക്കൗര്കജ്ജഭാപകയഭാഗ
മഭാനദണ്ഡങ്ങളഇവയള്ള തഭാലഴപറയന മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

• ലഹമഭാസ്റ്റുകേളനില്/കലഭാമഭാസ്റ്റുകേളനില്എല്.ഇ.ഡനി./ഉക്കൗര്ജ്ജ  കേഭാരവക്ഷമതയള്ള
വനിളക്കുകേള ഉപകയഭാഗനിക്കുകേ.

• കസഭാഡനിയലാം  കവപര്  ലഭാമ്പുകേള  ലമറല്  ഹഭാലലഡട്ട്  ലഭാമ്പുകേള,
ലമര്ക്കുറനി  കവപര്  ലഭാമ്പുകേള  എനനിവയലട  ഉപകയഭാഗലാം
പരമഭാവധനി ഒഴനിവഭാകക്കണതഭാണട്ട്.

• നനിലവനിലുള്ള ഉക്കൗര്ജ്ജ കേഭാരവക്ഷമത കുറഞ്ഞ ലലറകേള മഭാറന
പക്ഷലാം  എല്.ഇ.ഡനി./ഉക്കൗര്ജ്ജ  കേഭാരവക്ഷമതയള്ള  ലലറകേള
ഉപകയഭാഗനികക്കണതഭാണട്ട്.
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• ലഹമഭാസട്ട് ലലറനിലന്റെ ഉപകയഭാഗലാം ലഹകവകേള ലബപഭാസുകേള മറട്ട്
പധഭാനലപട  കറഭാഡകേള  എനനിവനിടങ്ങളനില്  പരനിമനിത
ലപടുകത്തണതഭാണട്ട്.  മറട്ട്  സലങ്ങളനില്  ലവദബതനി  ഉപകഭഭാഗലാം
കുറഞ്ഞ  കലഭാമഭാസട്ട്  ലലറകേള  ഉപകയഭാഗനികക്കണതഭാണട്ട്.
അതനിലന്റെ  ഉക്കൗര്കജ്ജഭാപകയഭാഗലാം  1000  വഭാട്സനില്  കുറവട്ട്
ആയനിരനിക്കണലാം.

• ലഹമഭാസട്ട്  വനിളക്കുകേളനില്  ഡനിമ്മേര്  സഭാപനികക്കണതഭാണട്ട്.
ട്രെഭാഫൈനിക്കട്ട്  കുറഞ്ഞ  സമയങ്ങളനില്  പകേഭാശത്തനിലന്റെ  കതഭാതട്ട്
കുറഞ്ഞനിരനിക്കഭാനഭാണനിതട്ട്.

• ലവളനിചലാംലകേഭാണട്ട് ഉണഭാകുന മലനിനതീകേരണലാം കുറയകേയലാം അതനിലന്റെ
പുറകമയള്ള ഭലാംഗനി നഷലപടഭാത്ത രതീതനിയനില് സഭാപനികക്കണതുമഭാണട്ട്.

പുതനിയ  ഇനലാം  എല്.ഇ.ഡനി.  വനിളക്കുകേള  വനകതഭാലട  ലഹമഭാസട്ട്
വനിളക്കുകേള കൂടുതല് സഭാപനികക്കണതനില്ല.

(ബനി)  ഗഭാര്ഹനികേ  കമഖലയനില്  കുറഞ്ഞ  ലവദബതനി  ഉപകഭഭാഗലാം  കപഭാതഭാ
ഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  കുറഞ്ഞവനിലയട്ട്  എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
വനിതരണലാം  ലചേയവരുനണട്ട്.  അതട്ട്  കൂടുതല്  വവഭാപകേമഭാക്കുവഭാന  ബജറനില്  തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സമഭാനമഭായ  രതീതനിയനില്  കുറഞ്ഞ  വനിലയട്ട്
ഊര്ജ്ജക്ഷമതയള്ള  ഫൈഭാനുകേളുലാം  മറലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനുള്ള  പദതനികേളുലാം
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  പരമ്പരഭാഗതമഭായ  ലപടനി-പറ
സമ്പ്രദഭായലാം  മഭാറനി  ക്ഷമതയള്ള  സബ്കമഴനിബനിള  പമ്പുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം
വവവസഭായ കമഖലയനില് ലഎസട്ട് പ്ളഭാന്റുകേളനില് ലവദബതനി പഭാഴഭാകുനതട്ട് കുറയഭാനുലാം
കവണനിയള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ബനി.ഇ.ഇ.  സഭാര്  കലബലനിലാംകഗഭാടു
കൂടനിയള്ള ഉക്കൗര്ജ്ജ  കേഭാരവക്ഷമതയള്ള ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  കപഭാതഭാഹനലാം
നല്കേനി വരുന.

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഓഫൈതീസുകേളനിലലയലാം  ലകേടനിടങ്ങളനിലലയലാം  ലവദബതനി
ഉപകഭഭാഗലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്  ഉക്കൗര്ജ്ജ  ഓഡനിറട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഉക്കൗര്ജ്ജ
ലഭാഭലാം  കനടുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ലകേടനിടങ്ങളനില്  10%  ലവ ദബതനി  ഉപകഭഭാഗലാം
കുറയനതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ഉക്കൗര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണ കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേളുലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  തഭാലഴപറയന സഭാപനങ്ങളനില് ഉക്കൗര്ജ്ജ കേഭാരവക്ഷമത
കുറഞ്ഞ ലലറകേളുലാം ഫൈഭാനുകേളുലാം മഭാറനി ഉക്കൗര്ജ്ജ കേഭാരവക്ഷമത കൂടനിയ എല്.ഇ.ഡനി.
ലലറകേളുലാം  ബനി.ഇ.ഇ.  സഭാര്  കററഡട്ട്  ഫൈഭാനുകേളുലാം  എയര്കേണതീഷണറുകേളുലാം
സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
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1. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലസക്രകടറനിയറട്ട്, തനിരുവനന്തപുരലാം

2. വനികേഭാസ്ഭവന, തനിരുവനന്തപുരലാം

3. സനിവനില് കസഷന, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്

4. സനിവനില് കസഷന, തൃശ്ശൂര്

5. സനിവനില് കസഷന, എറണഭാകുളലാം

6. സനിവനില് കസഷന, കകേഭാടയലാം

7. ലഹകക്കഭാടതനി ലകേടനിടലാം, ലകേഭാചനി

8. ലവകലഭാപനിള്ളനി സലാംസ്കൃതനിഭവന, തനിരുവനന്തപുരലാം

തഭാലഴപറയന  സര്ക്കഭാര്  ഓഫൈതീസുകേളനില്,  ഉക്കൗര്ജ്ജ
സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട്
ഉക്കൗര്ജ്ജ ഓഡനിറട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

1. Southern  Air  Command  Office  Building,  Akkulam,
Trivandrum.

2. Institute  of  Animal  Health  &  Veterinary  Biological,
Palode, Trivandrum.

3. Kozhikode District Co-operative Hospital.

4. District Panchayat Office, Trivandrum.

5. Directorate of Dairy Development (Ksheera Bhavanam).

6. Mining & Geological Department, Trivandrum.

7. Central Ground Water Board, Trivandrum.

തഭാലഴപറയന  സര്ക്കഭാര്  ഓഫൈതീസുകേളനില്  ഉക്കൗര്ജ്ജ  ഒഭാഡനിറട്ട്
പുകരഭാഗമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന.

1. Kerala  State  Science  &  Technology  Museum,
Trivandrum.

2. Shastra Bhavan, Trivandrum.
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ലവദബകതഭാല്പഭാദന പദതനികേള

132 (1669) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ഏലതല്ലഭാലാം ലലവദബതനി ഉലഭാദന
പദതനികേള  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്  ;  ഇവയനില്  നനിനലാം  ലഭനിക്കുന  ലലവദബതനിയലട
അളവട്ട് എത്ര വതീതമഭാലണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനികേളുലട  ഉലഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിനട്ട്  കേതീഴനിലുള്ള കലഭാവര് മതീനമുടനി  ലചേറുകേനിട
ജലലവദബത പദതനിയഭാണട്ട് വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.
ഇക്കൗ പദതനിയലട സഭാപനിതകശഷനി 3.5 MW  ആണട്ട്.   25-3-2006-ല് കേമ്മേതീഷന
ലചേയ  ഇക്കൗ  പദതനിയനില്  നനിനലാം  ഇതുവലര  (7-7-2016-ലല  കേണക്കനുസരനിചട്ട്)
49.93 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട് ലവദബതനി ഉല്പഭാദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) റണ് ഓഫൈട്ട് ദനി റനിവര് പദതനി ആയതുലകേഭാണട്ട് പദതനിയലട ഉല്പഭാദന
ക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുവഭാന സഭാധവതയനില്ല.

ലവദബതനി കേണക്ഷന തുകേ

133 (1670) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലവദബതനി  കേണക്ഷന  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്,  കപഭാസനിലന്റെ  വനില,  ലവദബതനി
ലലന  വലനിക്കുനതനിലന്റെ  അകേലലാം  എനനിവ  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  വലനിയ  തുകേ
ഒടുകക്കണനി വരുന സഭാഹചേരവലാം നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് പസ്തുത തുകേ ഒടുക്കുനതനില് നനിനലാം ബനി.പനി.എല്,  എസട്ട്.സനി/
എസട്ട്.ടനി  കുടുലാംബങ്ങലള  ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇലല്ലങനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2003-ലല  കകേന്ദ്ര ലവദബതനി  നനിയമമനുസരനിചട്ട്  ലവദബതനി  കേണക്ഷന
ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിര്മ്മേനികക്കണ  ലലനനിലന്റെയലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  ഉപകേരണങ്ങളുലടയലാം
ലചേലവട്ട്  അകപക്ഷകേന  വഹനികക്കണതുണട്ട്.  ഇപകേഭാരലാം  ലവദബതനി  വനിതരണ
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രലാംഗലത്ത വനിവനിധ കജഭാലനികേളക്കുള്ള  2016-17-ലല നനിരക്കുകേള കകേരള ലവദബതനി
ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന പുതുക്കനി നനിശയനിചനിട്ടുണട്ട്.  മുന നനിരക്കുകേലള അകപക്ഷനിചട്ട്
ചേനില  കജഭാലനികേളക്കട്ട്  നനിരക്കട്ട്  കുറയകേയലാം  മറള്ളവയലട  നനിരക്കനില്  കനരനിയ
വര്ദനവട്ട് ഉണഭാവകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ DDUGJY(ദതീനദയഭാല് ഉപഭാദവഭായ ഗഭാമ
കജവഭാതനി കയഭാജന)  പകേഭാരലാം ഗഭാമതീണ കമഖലയനിലല ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന
അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്  സക്കൗജനവമഭായനി  ലവദബതനി  കേണക്ഷനുകേള  നല്കേനി  വരുനണട്ട്.
കൂടഭാലത  100%  ലവദബതതീകേരണലാം  എന  ലക്ഷവലാം  സഫൈലതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി
സമൂഹത്തനില് സഭാമ്പത്തനികേമഭായലാം സഭാമൂഹനികേമഭായലാം പനികനഭാക്കലാം നനില്ക്കുനവര്ക്കട്ട്
സക്കൗജനവമഭായനി ലവദബതനി എത്തനിക്കഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം പരനിഗണനിച്ചുവരുന.

ലവ ദബതനി സബട്ട്-കസഷലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

134 (1671) ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫൈട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കപരഭാവൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല കകേളകേത്തട്ട് ലവദബതനി സബട്ട്-കസഷന
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  മുന  സര്ക്കഭാര്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്
ആയതനിലന്റെ  വനിവരങ്ങള  വവക്തമഭാക്കുവഭാന  കേഴനിയകമഭാ;  പസ്തുത  സബട്ട്-കസഷന
സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  സലലാം  കേലണത്തനി  ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  പദതനി
പവര്ത്തനലാം  ഏതട്ട്  ഘടത്തനിലഭാണട്ട്  എനലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേളുലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്.  എനഭാല്  ലനടുമ്പഭായനില്  സബ്കസഷന  110  ലകേ.വനി.
നനിലവഭാരത്തനികലക്കുയര്ത്തനി  അവനിലട  നനിനലാം  ലലന  വലനിചട്ട്  സബ്കസഷന
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  പസ്തുത  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുലമ
നതനിനഭാല്  മടന്നൂര്  സബ്കസഷന  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  പുതുക്കനിയ  പദതനി
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  പസ്തുത  സബ്കസഷന  സഭാപനിക്കുനതനിനുകവണനി  കകേളകേലാം
മണത്തണയനില് 43 ലസന്റെട്ട് സലലാം 28-3-2016-നട്ട് ലവദബതനി കബഭാര്ഡട്ട് ഏലറടുത്തട്ട്
രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുനതനിനനുസരനിചട്ട്  പസ്തുത സബ്കസഷലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിചട്ട്  18  മഭാസത്തനിനുള്ളനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലമനട്ട്
പതതീക്ഷനിക്കുന.
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         കേര്ഷകേരുലട ലവദബതനിചഭാര്ജട്ട് വര്ദനവട്ട്

135 (1672) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുൻ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് കൃഷനി ആവശവത്തനിനുലാം ഡയറനി ആവശവത്തനിനുമുള്ള
ലവദബതനിചേഭാര്ജട്ട്  നനിരക്കട്ട്  യഥഭാക്രമലാം  60  ലപസയനില്  നനിനട്ട്  5.20  രൂപയഭായലാം
60  ലപസയനില്  നനിനട്ട്  2.70  രൂപയഭായലാം  വര്ദനിപനിചതട്ട്  കേര്ഷകേലര
പതനിസന്ധനിയനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലവദബതനിചഭാര്ജട്ട്  കുടനിശ്ശേനികേയഭായതുമൂലലാം  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള
കേണക്ഷന കേടട്ട് ലചേയ്യുന സഭാഹചേരവലാം നനില നനില്ക്കുനതനിനഭാല് കൃഷനി നഭാശലാം മൂലലാം
പതനിസന്ധനിയനിലഭായ  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ആശസഭാസകേരമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന
കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലവദബതനിചഭാര്ജനിലന്റെ  അമനിത  വര്ദന  മൂലലാം  കേടലക്കണനിയനിലഭായ

കേര്ഷകേലര  സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി  ഇതുവലര  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള

എലന്തല്ലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  കലഭാ  ലടനഷന  കേഭാര്ഷനികേ

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട (നഭാണവവനിളകേള മഭാത്രലാം)  ലവദബതനിചഭാര്ജട്ട് യൂണനിലറഭാനനിനട്ട്  65

ലപസയനില്നനിനട്ട്  5.20  രൂപയഭായലാം ഡയറനി വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട

ലവദബതനിചഭാര്ജട്ട് 65 ലപസയനില് നനിനട്ട്  2.50  രൂപയഭായലാം  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്. 31-

3-2016-ലല കേണക്കനുസരനിചട്ട്  4.75  ലക്ഷലാം വരുന കേഭാര്ഷനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില് ഇക്കൗ

രണ്ടു വനിഭഭാഗങ്ങളനിലുലാം കൂടനി ഏകേകദശലാം  26000  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള മഭാത്രമഭാണുള്ളതട്ട്.

തഭാരനിഫൈട്ട്  വര്ദനവമൂലലാം  ബുദനിമുടനിലഭായ  നഭാണവവനിള  കേര്ഷകേരനില്  കേഭാപനി  കൃഷനി

ലചേയ്യുന ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം ഭക്ഷവവനിളകേളലക്കഭാപലാം (ധഭാനവങ്ങള, പയര്വര്ഗ്ഗങ്ങള,

പചക്കറനികേള,  പഴങ്ങള എനനിവ)  നഭാണവവനിളകേള കൃഷനിയനിറക്കുനവര്ക്കുലാം യൂണനിലറഭാനനിനട്ട്

115 ലപസഭാ നനിരക്കനില് ലവദബതനി 1-3-2016 മുതല് നല്കേനി വരുന.

വനിവനിധ തസ്തനികേകേളനിലല ഒഴനിവകേള

136 (1673) ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  ലവദബതനി കബഭാര്ഡനില് പബനികേട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷന വഴനി നനിയമനലാം
നടത്തുന തസ്തനികേകേള ഏലതല്ലഭാമഭാലണനലാം പസ്തുത തസ്തനികേകേളക്കട്ട് ഒകരഭാനനിനുലാം
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  എണലാം  എത്ര  വതീതമഭാലണനലാം  ഇതനില്  ഒഭാകരഭാനനിലുലാം  എത്ര
തസ്തനികേകേള വതീതലാം ഒഴനിഞ്ഞു കേനിടക്കുനലണനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിവനിധ  തസ്തനികേകേളനിലല  ഒഴനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില് റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ ഒഴനിവകേളുലട എണലാം തസ്തനികേ തനിരനിചട്ട്
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഏലതങനിലുലാം  തസ്തനികേയനിലല  ഒഴനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയഭാത്തതഭായനിട്ടുലണങനില് അതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പബനികേട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷനവഴനി നനിയമനലാം നടത്തുന തസ്തനികേകേള-
മസ്ദൂര്,  മതീറര്  റതീഡര്,  സബട്ട്  എഞനിനതീയര്  (ഇലകനിക്കല്),  സബട്ട്  എഞനിനതീയര്
(സനിവനില്),  അസനിസന്റെട്ട്  എഞനിനതീയര്  (ഇലകനിക്കല്),  അസനിസന്റെട്ട്  എഞനിനതീയര്
(സനിവനില്),  ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെട്ട്/കേഭാഷവര്,  കകേഭാണ്ഫൈനിഡനഷവല്  അസനിസന്റെട്ട്,
ഡനിവനിഷണല്  അക്കക്കൗണട്ട്സട്ട്  ഓഫൈതീസര്.,  ചേതീഫൈട്ട്  ഇകന്റെണല്  ഓഡനിറട്ട്,  ചേതീഫൈട്ട്
കപഴണല്  ഓഫൈതീസര്  ഓകരഭാ  തസ്തനികേകേളനിലുലാം  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ആലകേ  എണലാം
ഇപകേഭാരമഭാണട്ട്.  മസ്ദൂര്  -  5311,  മതീറര്  റതീഡര്    1721,  സബട്ട്  എഞനിനതീയര്
(ഇലകനിക്കല്)  -  3492,  സബട്ട്  എഞനിനതീയര്  (സനിവനില്)  -  471,  അസനിസന്റെട്ട്
എഞനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല്) - 2340, അസനിസന്റെട്ട് എഞനിനതീയര് (സനിവനില്) - 330,
ജൂനനിയര് അസനിസന്റെട്ട്/കേഭാഷവര്  -  1414,  കകേഭാണ്ഫൈനിഡനഷവല് അസനിസന്റെട്ട്  -  63,
ഡനിവനിഷണല് അക്കക്കൗണട്ട്സട്ട്  ഓഫൈതീസര്  -  92,  ചേതീഫൈട്ട്  ഇകന്റെണല് ഓഡനിറര്  -  1,
ചേതീഫൈട്ട് കപഴണല് ഓഫൈതീസര് - 1. നനിലവനിലല ഒഴനിവകേളുലട അടനിസഭാനത്തനില് സബട്ട്
എഞനിനതീയര്  (ഇലകനിക്കല്)  -  95  എണവലാം  അസനിസന്റെട്ട്  എഞനിനതീയര്
(ഇലകനിക്കല്) - 91 എണവലാം ചേതീഫൈട്ട് ഇകന്റെണല് ഓഡനിറര് തസ്തനികേയനില് - 1 എണവലാം
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട്  തസ്തനികേകേളനില്  എത്ര  എണമഭാണട്ട്
കവണതട്ട് എനതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് ഒരു പഠനലാം IIM, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട്
കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനിനട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കൗ  പഠന
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  മഭാത്രകമ  ആവശവമഭായ  തസ്തനികേകേള  ഇവയനില്
അനുവദനതീയമഭായ  ഒഴനിവകേള  എനനിവ  എത്രയഭാലണനട്ട്  തനിടലപടുത്തഭാന
കേഴനിയകേയള്ളു.
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ലവദബകതഭാല്പഭാദനവലാം ഉപകയഭാഗവലാം

137 (1674) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫൈട്ട്  ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  ലവദബതനി
വഭാങ്ങുനതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേ  ലചേലവഭായനി  എനലാം  ഏലതല്ലഭാലാം  കസഭാതസ്സുകേളനില്
നനിനമഭാണട്ട് ലവദബതനി വഭാങ്ങനിയതട്ട് എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ദനിവകസന ഉള്ള ലവദബതനി ഉപകയഭാഗലാം എത്രലയനലാം
പതനിവര്ഷലാം  എത്ര  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  കുറവവരുന  എനലാം  ഇതു  പരനിഹരനിക്കഭാന
കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് എന്തുനടപടനി സസതീകേരനിച്ചു എനലാം എത്ര തുകേ ലചേലവഭാക്കനി എനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഭാരമ്പരവ  ലവദബതനി  കസഭാതസ്സുകേള,  സക്കൗകരഭാര്ജ്ജകസഭാതസ്സുകേള
ഗവഭാസട്ട് പഭാന്റെട്ട് വഴനിയള്ളവ എനനിവയനില് നനിനലാം ലവദബതനി ഉലഭാദനലാം നടത്തുവഭാന
നഭാളനിതുവലര  എലന്തങനിലുലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിരുനകവഭാ  എനട്ട്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
ഇലല്ലങനില് ഇക്കഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലകേഭാചനിയനികലക്കട്ട് വഭാതകേലപപട്ട്  ലലന എത്തുനകതഭാലട ലകേഭാചനിയനികലഭാ
പുതുലവപനികലഭാ  ചേതീകമനനിയനികലഭാ  (ചേതീകമനനിയനിലല  കേല്ക്കരനി  നനിലയത്തനിലന്റെ
പശ്നങ്ങളക്കട്ട് പരനിഹഭാരലാം ഉളലപലട) ഗവഭാസട്ട് പഭാന്റെട്ട് സഭാപനിചഭാല് എത്ര ലമഗഭാവഭാടട്ട്
ലവദബതനി ഉലഭാദനിപനിക്കഭാലാം എനതുകൂടനി പരനികശഭാധനിക്കുന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2011-12 മുതല് 2015-16 വലര ലവദബതനി വഭാങ്ങനിയ ഇനത്തനില് ആലകേ
ലചേലവഭായ തുകേ ചുവലട കചേര്ക്കുന. മറട്ട് വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ക്കുന:

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം തുകേ 
(  കകേഭാടനി രൂപയനില്  )

2011-12 4375.31

2012-13 7199.61

2013-14 6902.64

2014-15 6782.76

2015-16 6336.83

(ബനി) 2016 ജൂലല മഭാസലത്ത കേണക്കനുസരനിചട്ട് സലാംസഭാനലത്ത പതനിദനിന
ശരഭാശരനി  ലവദബതനി  ഉപകഭഭാഗലാം  59.70  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കേഴനിഞ്ഞ  കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട്  ഇതുവലര  കരഖലപടുത്തനിയ  കൂടനിയ  ലവദബതനി
ആവശവകേത  4004  MW  ആണട്ട്.  അകതസമയലാം  കകേരളത്തനിലല  ആഭവന്തര
ലവദബകതഭാല്പഭാദനലാം ഏകേകദശലാം 1700 MW ആയനിരുന. കേമ്മേനി വരുന ഏകേകദശലാം
2300  MW  ലവദബതനി  കകേന്ദ്രനനിലയങ്ങള,  സസകേഭാരവ  ഉല്പഭാദകേര്,  ലവദബതനി
വവഭാപഭാരനികേള,  പവര് എകട്ട്കചേഞ്ചുകേള എനനിവര്വഴനി കകേരളത്തനിനട്ട്  പുറത്തുനനിനലാം
വഭാങ്ങനിയഭാണട്ട്  നനികേത്തനിയതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  ലചേലവഴനിച  തുകേ  (എ)  പനിരനിവനിനുള്ള
ഉത്തരമഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പഭാരമ്പരവ  ലവദബത  കസഭാതസ്സുകേളനിലലഭാനഭായ  ജലലവദബത
പദതനികേളനില്  നനിനലാം  ലവദബതനി  ഉത്പഭാദനലാം  നടത്തുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചേതീകമനനിയനില്  കേല്ക്കരനി  അധനിഷനിത  പഭാന്റെട്ട്  തുടങ്ങുനതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് കനരലത്ത തതീരുമഭാനനിചനിരുലനങനിലുലാം പനിനതീടട്ട് അവനിലട വഭാതകേഭാധനിഷനിത
പദതനി മതനി എനട്ട് തതീരുമഭാനനിച്ചു. സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് അനുവദനിചനിരുന ലബതരണനി
ലവസനിലല കേല്ക്കരനി പഭാടലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് തനിരനിലചടുത്തതട്ട് കേല്ക്കരനി അധനിഷനിത
ലവദബത  ഉത്പഭാദനത്തനിനട്ട്  ഒരു  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  തനിരനിചടനിയഭാണട്ട്.  എനഭാല്
തലനയലാം  ഒരു  കേല്ക്കരനി  പഭാന്റെട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള   ആശയലാം  KSEBL-ലന്റെ
സജതീവ  പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.  NHPC-യലാം  KSEB-യലാം  സലാംയക്തമഭായനി  ലകേഭാല്ലലാം
പടനിഞ്ഞഭാകറ  കേല്ലടയനിലല  ചേതുപ്പു  നനിലങ്ങളനില്  50  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  കഫഭാടനിലാംഗട്ട്
കസഭാളഭാര്  പദതനിക്കുകവണനി  ഗഭാമ  പഞഭായത്തനിലനയലാം  ഭൂവടമകേലളയലാം  ഉളലപടുത്തനിയള്ള
കേമ്പനനിക്കട്ട് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനില് അഗളനിയനില്  NHPC-യലാം
KSEB-യമഭായനി  കചേര്നട്ട്  82  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  കേഭാറഭാടനി  പദതനി  തുടങ്ങുനതനിനട്ട്
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുലാം   NHPC-യലാം  ധഭാരണഭാപത്രലാം  ഒപ്പുവചനിട്ടുണട്ട്.  ഉല്പഭാദന
വര്ദനവട്ട്  ലക്ഷവമനിടട്ട്  വഭാതകേഭാധനിഷനിത പദതനിക്കഭായനി  ലകേലക്കഭാണ നടപടനികേള
തഭാലഴ പറയനവയഭാണട്ട്.

1. ബഹ്മപുരത്തട്ട് കകേടഭായ  2  ഡതീസല് ജനകറററുകേളക്കട്ട് പകേരലാം
LNG ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  പവര്ത്തനിപനിക്കഭാവന  ജനകറററുകേള
(39.86  ലമഗഭാവഭാടട്ട്)  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  'Wartsila'  കേമ്പനനിയമഭായനി
KSEBL  കേരഭാറനികലര്ലപട്ടു.  എനഭാല്  പദതനിക്കട്ട്  മുതല്
മുടക്കുനതനിനട്ട് റഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന അനുമതനി നല്കേനിയനിടനില്ല.
ഇക്കൗ  പദതനിക്കുകവണനിയള്ള  റനിവബ  ഹര്ജനി  റഗുകലററനി
കേമ്മേതീഷലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

2. ബഹ്മപുരത്തട്ട്  400  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ വഭാതകേഭാധനിഷനിത പദതനിക്കു
കവണനിയള്ള  സഭാധവതഭാ  പഠനലാം  നടത്തനി.  പഭാരനിസനിതനികേ
പഠനലാം നടനവരുന.
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3. കേഭാറനില്  നനിനലാം  സക്കൗകരഭാര്ജ്ജത്തനില്  നനിനലാം  ലവദബതനി
ഉല്പഭാദനലാം നടത്തുനതനിനഭായനി ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.  ആവനിഷ്കരനിച
പദതനികേലള  സലാംബന്ധനിച  വനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി*

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

കകേരളത്തനില്  വര്ദനിച്ചുവരുന  ലവദബതനി  പതനിസന്ധനി
മറനികേടക്കുനതനികനഭാലടഭാപലാം  സക്കൗകരഭാര്ജ്ജലവദബകതഭാല്പഭാദനലാം
വവഭാപകേമഭാക്കുകേ  എന  ലക്ഷവകത്തഭാലട  വനിവനിധങ്ങളഭായ  പദതനികേള
അലനര്ടനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില് ആരലാംഭനിചട്ട്  ഫൈലപദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  ഇവയനില്  പഭാധഭാനവമര്ഹനിക്കുകേയലാം  ജനപങഭാളനിത്തലാം
ലകേഭാണട്ട്ശദയഭാകേര്ഷനിചതുമഭായ  പദതനികേളഭാണട്ട്  പതനിനഭായനിരലാം  റൂഫൈട്ട്
കടഭാപട്ട്  കസഭാളഭാര്  പദതനിയലാം  കസഭാളഭാര്  കേണക്ടട്ട്  ശലാംഖലഭാബന്ധനിത
പദതനിയലാം  10000  സക്കൗരഗൃഹ  പദതനിയലാം.  2012-13 -ല്  ആരലാംഭനിച
പദതനി  വഴനി  സലാംസഭാനത്തുട  നതീളമുള്ള  10000  വതീടുകേളനിലഭായനി  1
കേനികലഭാവഭാടട്ട് സക്കൗകരഭാര്ജ്ജ പഭാന്റെട്ട് സഭാപനിക്കുനതനിലൂലട  10  ലമഗഭാവഭാടട്ട്
സഭാപനിതകശഷനി  ലകേവരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്  ലക്ഷവമനിടുനതട്ട്  ഇക്കൗ
പദതനിയനില്  9100-ഓളലാം  വതീടുകേളനില്  സക്കൗകരഭാര്ജ്ജ  പഭാന്റെട്ട്
സഭാപനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു. തുടര്നള്ള പതനിഷഭാപനങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

സക്കൗകരഭാര്ജ്ജ പഭാന്റുകേളനില് ഉത്പഭാദനിപനിക്കലപടുന ലവദബതനി
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യലട  വനിതരണ  ശലാംഖലയനികലക്കട്ട്  കനരനിടട്ട്
ലഭവമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിച  പദതനിയഭാണട്ട്  കസഭാളഭാര്
കേണക്ടട്ട് ശലാംഖലഭാ പദതനി.  പസ്തുത പദതനിയനിലൂലട  2  മുതല്
50  കേനികലഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയള്ള  പവര്  പഭാന്റുകേളഭാണട്ട്
സഭാപനിക്കുനതട്ട്. 2014-15-ല് ആരലാംഭനിച പദതനിയലട ലക്ഷവലാം
15 ലമഗഭാവഭാടഭാണട്ട്.

സക്കൗകരഭാര്ജ്ജ  പവര്  പഭാന്റെനില്  നനിനലാം  ലവദബതനി
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  ലഡകമഭാണ്കസഷന  കപഭാജക്ടനില്
ഉളലപടുത്തനി  സര്ക്കഭാര്  ലകേടനിടങ്ങളുലട  കമല്ക്കൂരയനില്
അലനര്ടനിലന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്  ആലകേ  110  കേനികലഭാവഭാടട്ട്
സഭാപനിതകശഷനിയള്ള  വനിവനിധ  പഭാന്റുകേള  2012-13
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ഇകതഭാലടഭാപലാം  2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  1016-ഉലാം
2013-14-ല്  401-ഉലാം  സക്കൗകരഭാര്ജ്ജ  ലതരുവട്ട്  വനിളക്കുകേളുലാം
സഭാപനിക്കുകേയണഭായനി.

അലനര്ടനിലന്റെ കേണ്സളടനസനി കസവനലാംവഴനി പൂര്ത്തതീകേരനിച
കസഭാളഭാര്  ലവദബതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  പദതനികേളുലട
വനിശദവനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ക്കുന.  കൂടഭാലത
ഇപകേഭാരലാം  അലനര്ടനിലന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനി
ലകേഭാണനിരനിക്കുന പദതനികേളുലട വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി*
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.  ഇതു കൂടഭാലത പഭാലക്കഭാടട്ട്  കുഴല്മനത്തട്ട്  2
ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  ഒരു കസഭാളഭാര്  പവര് പഭാന്റെനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം
പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ഡനി)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യലട ബഹ്മപുരലാം പദതനി പകദശകത്തഭാ  BSES-ലന്റെ
ലകേഭാചനിയനിലല നനിലയത്തനികലഭാ പുതുലവപനിനനിലലതലന ഒരു പുതനിയ പദതനിയനികലകക്കഭാ
പകൃതനി  വഭാതകേലാം  എത്തനിക്കുനതനിനട്ട്  ഗവഭാസട്ട്  ലപപട്ട്  ലലന  ഇകപഭാളതലന
പതനിബന്ധമല്ല.  എന  മഭാത്രമല്ല  പുതുലവപനിനനിലല  1200  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  പദതനി,
ബഹ്മപുരത്തട്ട്  400  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  പദതനി,  BSES-ലന്റെ  157  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  പദതനിയലട
ഇന്ധനലാം  വഭാതകേമഭാക്കല്  എനനിവ  ഗക്കൗരവമഭായനി  പരനിഗണനിക്കലപടവയമഭാണട്ട്.
ലകേഭാചനിയനിലല  വഭാതകേ  ലപപട്ട്  ലലന  ചേതീകമനനിയനികലക്കട്ട്  നതീട്ടുന  മുറയട്ട്  ചേതീകമനനിയനില്
1200 ലമഗഭാവഭാടട്ട് കശഷനിയള്ള ലവദബത നനിലയലാം സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള സഭാദവതഭാ
പഠനലാം നടത്തനിയനിരുന.  മുകേളനില് പറഞ്ഞ എല്ലഭാ വഭാതകേഭാധനിഷനിത പദതനികേളനില്
നനിനമഭായനി ഏകേകദശലാം 2800 ലമഗഭാവഭാടട്ട് ലവ ദബത ഉല്പഭാദനത്തനിനുള്ള സഭാദവത
നനിലനനില്ക്കുന.  എനഭാല്  പകൃതനി  വഭാതകേത്തനിലന്റെ  ലഭവതയലാം  ആയതനിലന്റെ
വനിലയനിലല  സനനിഗതയമഭാണട്ട്  ഇവയലട  നടത്തനിപനിനട്ട്  പതനിബന്ധമഭായനി
നനില്ക്കുനതട്ട്.  കേല്ക്കരനി  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കുറഞ്ഞ  ലചേലവനില്  ലവദബതനി
ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള സഭാദവതകേള പരനിഗണനിചട്ട്  കേല്ക്കരനി അധനിഷനിത ലവദബത
നനിലയലാം  (1320  ലമഗഭാവഭാടട്ട്)  സഭാപനിക്കുനതനിലന്റെ  പഭാരലാംഭ  പഠനങ്ങള
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്. നടത്തനി വരനികേയഭാണട്ട്.

മസ്ദൂര് തസ്തനികേയനില് ഒഴനിവകേള

138 (1675) ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മസ്ദൂര്  തസ്തനികേയനില്  ഓകരഭാ  ജനില്ലയനിലുലാം  എത്ര  ഒഴനിവകേള
നനിലവനിലുലണനലാം  ഏലതല്ലഭാലാം  ജനില്ലകേളനില്  ഈ  തസ്തനികേയലട  റഭാങട്ട്  ലനിസട്ട്
നനിലവനിലുലണനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി) കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിക്കഭാറഭായ റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റുകേലള ഉളലപടുത്തനി ഏലതല്ലഭാലാം

ജനില്ലകേളനില് കേഭാലഭാവധനി നതീടനി നല്കേനിയനിട്ടുലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള  ഒഴനിവകേളനിലുലാം  പകമഭാഷന  നല്കേനി  അതുവഴനി  ഉണഭാകുന

ഒഴനിവകേളനിലുലാം നനിയമനലാം നടത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 14  ജനില്ലകേളനിലുലാം മസ്ദൂര് തസ്തനികേയലട റഭാങട്ട് പടനികേ നനിലവനിലുണട്ട്.  വയനഭാടട്ട്

ജനില്ലയനില് ഒരു NJD ഒഴനിവട്ട് നനിലവനിലുണട്ട്. മറട്ട് ജനില്ലകേളനില് ഒഴനിവകേള നനിലവനിലനില്ല.

(ബനി) എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനിലലയലാം റഭാങട്ട് പടനികേ 31-12-2016 വലര ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഒഴനിവകേള  ഉണഭാകുന  മുറയട്ട്  അതട്ട്  നനികേത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

ലവദബതനി റഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന

139 (1676) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലവദബതനി  റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന  ലചേയര്മഭാന,  അലാംഗങ്ങള  എനനിവരുലട

നനിയമനത്തനിനട്ട്  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എലന്തല്ലഭാലമനട്ട്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ലചേയര്മഭാനുലാം അലാംഗങ്ങളക്കുലാം നല്കുന ശമ്പളലാം, അലവനസട്ട് എനനിവയലട

തസ്തനികേ തനിരനിച്ചൂളള കേണക്കട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  കേമ്മേതീഷലന്റെ  ലദനലാംദനിന  പവര്ത്തങ്ങളക്കുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  കസഭാതസട്ട്

എലന്തഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലവദബത കബഭാര്ഡലാം കേമ്മേതീഷനുലാം തമ്മേനില് നനിലവനില് ഏലതങനിലുലാം കകേസട്ട്

നനിലവനിലുകണഭാ; ഉലണങനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ)  കബഭാര്ഡലാം  കേമ്മേതീഷനുലാം  തമ്മേനില്  ഉടലലടുക്കുന  തര്ക്കങ്ങള,  കകേഭാടതനി

നടപടനികേള  എനനിവയനില്  ഏതുവനിധത്തനിലഭാണട്ട്  ഇടലപടഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  2003-ലല  ഇലകനിസനിറനി  ആക്ടട്ട്  82-ാം  വകുപനുസരനിചട്ട്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്,  പസ്തുത  നനിയമത്തനിലല  85-ാം  വകുപ്പുപകേഭാരലാം  രൂപതീകേരനിക്കലപടുന
ലസലക്ഷന  കേമ്മേനിറനിയലട  ശനിപഭാര്ശയലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ലചേയര്മഭാലനയലാം  2
ലമമ്പര്മഭാലരയലാം നനിയമനിക്കുന. പസ്തുത നനിയമത്തനിലന്റെ 84-ാംവകുപനില് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനതു
പകേഭാരലാം  എഞതീനനിയറനിലാംഗട്ട്,  ധനകേഭാരവലാം,  ലകേഭാകമഴട്ട്,  ഇക്കകണഭാമനികട്ട്,  നനിയമലാം,
മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  എനനിവയനില് ഏലതങനിലുലാം  വനിഭഭാഗത്തനില് പഭാഗതവവലാം പവര്ത്തന
പരനിചേയവമുള്ള  വവക്തനികേളുലട  ഒരു  പഭാനലഭാണട്ട്  ലചേയര്മഭാനഭായലാം  ലമമ്പര്മഭാരഭായലാം
നനിയമനിക്കുനതനിനഭായനി ലസലക്ഷന കേമ്മേനിറനി ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യുനതട്ട്.  ലഹകക്കഭാടതനിയനില്
ജഡ്ജനിയഭായനി  കസവനലാം  അനുഷനിക്കുനകതഭാ,  അനുഷനിചനിരുനകതഭാ  ആയ  ഒരു
വവക്തനിലയ ലചേയര്മഭാനഭായനി നനിയമനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഇകപഭാഴലത്ത  ലചേയര്മഭാനുലാം  അലാംഗങ്ങളക്കുലാം  നല്കുന  ശമ്പളലാം,
അലവനസട്ട് എനനിവയലട തസ്തനികേ തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് തഭാലഴകചേര്ക്കുന.

ലചേയര്മഭാന   :

ശമ്പളലാം - 80,000 (ഇതനില് നനിനലാം ലപനഷന  40,000  രൂപ കുറചട്ട്
ബഭാക്കനി 40,000 രൂപ)

ഡനി.എ. - 1,00,000  (ശമ്പളത്തനിലന്റെ  125%)  (ഇതനില്  നനിനട്ട്
ഡനിയര്നസട്ട് റനിലതീഫൈട്ട് 50,000 രൂപ കുറചട്ട് ബഭാക്കനി രൂപ 50,000)

വതീട്ടുവഭാടകേ അലവനസട്ട് - 24,000 രൂപ

സനിറനി കകേഭാലാംപനകസററനി അലവനസട്ട് (സനിസനിഎ) - 180 രൂപ

മറട്ട് അലവനസുകേള (Sumptuary allowance) – 12000 രൂപ

ആലകേ - 1,26,180 രൂപ

ലമമ്പര്മഭാര്   :

(ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുലാം)

ശമ്പളലാം - 75,420 രൂപ (ഇതനില് നനിനലാം ലപനഷന കുറച തുകേ)

ക്ഷഭാമബത്ത – 94,275 രൂപ (ഇതനില് നനിന ഡനിയര്നസട്ട് റനിലതീഫൈട്ട്

കുറച തുകേ) വതീട്ടുവഭാടകേ അലവനസട്ട് - 15,084 രൂപ
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(സനി) ഇലകനിസനിറനി ആക്ടനിലന്റെ 103-ാം വകുപ്പുപകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
റഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന ഫൈണനില് നനിനഭാണട്ട് കേമ്മേതീഷലന്റെ ലദനലാംദനിന പവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള
ലചേലവട്ട് നനിര്വ്വഹനിക്കുനതട്ട്.  ലലസനസട്ട് ഫൈതീ,  ലപറനിഷന ഫൈതീ തുടങ്ങനി കേമ്മേതീഷനട്ട്
ലഭനിക്കുന ഫൈതീസനിനങ്ങളുമഭാണട്ട് ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന ഫൈണനില് ഉള്ളതട്ട്.

(ഡനി)  ലവ ദബതനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന  14-11-2014-ല്  പുറലപടുവനിച
KSERC (Terms and Conditions for Determination of Tariff) Regulation,
2014-ലന്റെ  നനിയമസഭാധുത  കചേഭാദവലാം  ലചേയലകേഭാണട്ട്  കകേരള  സലാംസഭാന  ലവദബതനി
കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  ലഹകക്കഭാടതനിയനില്
WP(c)No.465/2015  ഫൈയല്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇലകനിസനിറനി  ആക്ടട്ട്  142-ാം
വകുപ്പുപകേഭാരലാം കേമ്മേനിഷന ചുമത്തനിയ പനിഴയ്ലക്കതനിലര കകേരള സലാംസഭാന ലവദബതനി
കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് സമര്പനിച WP(c)No.26994-U/2010  ബഹുമഭാനലപട കകേരള
ലഹകക്കഭാടതനിയനില്  നനിലവനിലുണട്ട്.  2014-ല്  കകേരള  സലാംസഭാന  ലവദബതനി
ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന  പുറലപടുവനിച  ലവദബതനി  തഭാരനിഫൈട്ട്  ഉത്തരവനികന്മേല്
ബഹുമഭാനലപട  ഇലകനിസനിറനി  അപകലറട്ട്  ലട്രെബപ്യൂണല്  പുറലപടുവനിച
ഉത്തരവനിലനതനിലര  കകേരള  സലാംസഭാന  ലവദബതനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്
ബഹുമഭാനലപട  സുപതീലാംകകേഭാടതനിയനില്  സനിവനില്  അപതീലുകേള  (നമ്പര്  5373/15  &
5374/15)  ഫൈയല് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കേമ്മേതീഷന പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള 2014-15-ലല ലവദബതനി
തഭാരനിഫൈട്ട്  ഉത്തരവനിലനതനിലര  അപകലറട്ട്  ലട്രെബപ്യൂണല്  മുമ്പഭാലകേ  96/2014  എന
നമ്പറഭായനി  കകേരള സലാംസഭാന ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  അപതീല് ഫൈയല്
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  തര്ക്കങ്ങളക്കട്ട്  സമവഭായത്തനിലൂലടയലാം  കകേഭാടതനി  വവവഹഭാരങ്ങളക്കട്ട്
അവയലട അന്തനിമവനിധനിക്കനുസൃതമഭായലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

കസവന-കവതന വവവസകേള

140 (1677) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള സലാംസഭാന ലവദബതനി ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷണനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട
കസവന കവതന വവവസകേള സലാംബന്ധനിചട്ട് ചേടങ്ങള പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ചേടങ്ങള  ലവദബതനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന പുറലപടുവനിക്കുനതനിനട്ട്
സലാംസഭാന ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ആവശവമുകണഭാ എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അലാംഗതീകേരനിചതനില്  നനിനലാം  വവതവസ്തമഭായ
ചേടങ്ങള ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന പുറലപടുവനിചതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ഡനി)  എങനില്  ഇതനിനനിടയഭാക്കനിയ  സഭാഹചേരവലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി-ഡനി)  ഉണട്ട്.  വനിവനിധ  തസ്തനികേകേളനിലല  ഓഫൈതീസര്മഭാരുലട  എണലാം,
അവരുലട കസവന-കവതന വവവസകേള എനനിവ സലാംബന്ധനിചട്ട് പുറലപടുവനിക്കുന
ലറഗുകലഷനുകേളക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം ആവശവമഭാണട്ട്. സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിചതനില്
നനിനലാം  വവതവസ്തമഭായനി,  കേമ്മേതീഷന  ലസക്രടറനിക്കുലാം  ഡയറക്ടര്ക്കുലാം  എതനിലരയള്ള
അചടക്കനടപടനി സലാംബന്ധനിച അപതീല് അധനികേഭാരനിയഭായനി കേമ്മേതീഷലന അധനികേഭാരലപടുത്തനി
ലകേഭാണട്ട്  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന  ലറഗുകലഷന  പസനിദതീകേരനിചനിരുന.  കമല്സൂചേനിപനിച
ഉകദവഭാഗസരുലട  കേഭാരവത്തനില്  അചടക്ക  നടപടനികേളനിലുള്ള  അപതീല്  അധനികേഭാരനി
സര്ക്കഭാര് ആയനിരനിക്കണലമനഭാണട്ട് കേരടട്ട് ലറഗുകലഷനനില് സര്ക്കഭാര് നനിശയനിചനിരുനതട്ട്.
ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  പുറലപടുവനിച  ലറഗുകലഷന  സഭാധൂകേരനിക്കണലമനട്ട്  കേമ്മേതീഷന
സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  അഭവര്ത്ഥനിചനിരുന.  കേമ്മേതീഷന  പസനിദതീകേരനിച  ലറഗുകലഷനുകേളനില്
കമല്പറഞ്ഞ  കേഭാരവത്തനില്  കഭദഗതനി  വരുകത്തണതഭാലണന  ഉപഭാധനികയഭാലട
ലറഗുകലഷന പസനിദതീകേരനിച നടപടനി സഭാധൂകേരനിചട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

 ലലസനസട്ട് ഇല്ലഭാത്തവര് നടത്തുന വയറനിലാംഗട്ട് കജഭാലനികേള

141 (1678) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലലസനസട്ട്  ഇല്ലഭാത്തവര്  നടത്തുന  വയറനിലാംഗട്ട്
കജഭാലനികേള വവഭാപകേമഭാകുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  അനധനികൃത  വയറനിലാംഗട്ട്  ക്രനിമനിനല്  കുറമഭാലണനലാം  അതനിലനതനിലര
കപഭാലതീസട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാലമനലാം  ലലസനസനിങ്ങട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  സര്ക്കുലര്
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  എനഭാല്  ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേളുലട  അപരവഭാപ്തതമൂലലാം  പസ്തുത
സര്ക്കുലര്വഴനി പതതീക്ഷനിച കപഭാലതീസട്ട്  നടപടനികേള ഫൈലപദമഭായനി  സസതീകേരനിക്കഭാന
കേഴനിയഭാത്ത സനിതനിവനികശഷലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ലലസനസട്ട്  ഇല്ലഭാത്ത  വയറനിലാംഗട്ട്  കജഭാലനികേള  നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്
എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ഉണട്ട്.  ലലസനസനില്ലഭാത്ത  ആളക്കഭാര്  വയറനിലാംഗട്ട്  ലചേയ്യുനതുമൂലലാം
ജനങ്ങളുലട സസത്തനിനുലാം ജതീവനുലാം അപകേടലാം സലാംഭവനിക്കുലമനതനിനഭാല് ഇതട്ട് ക്രമനിനല്
കൂറമഭാലണനലാം  ബന്ധലപട  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനനില്  അറനിയനിക്കഭാവനതഭാലണനലാം
ലലസനസനിലാംഗട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് 5-5-2006-ല് ഇറക്കനിയ സര്ക്കുലറനില് പതനിപഭാദനിക്കുനണട്ട്.

(സനി)  പസ്തുത  സര്ക്കുലറനിനട്ട്  നനിയമപരമഭായ  പനിനബലമുള്ളതഭായനി
കേഭാണുനനില്ല.

(ഡനി)  29-1-2015-ലല  ജനി.ഒ.  (എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  4/2015/പനി.ഡനി  പകേഭാരലാം
അനധനികൃത  വയറനിലാംഗട്ട്  നനിയനനിക്കുനതനിനുകവണനിയള്ള  ജനില്ലഭാതല  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ചേതീഫൈട്ട്  ഇലകനിക്കല്  ഇനലസക്ടലറ  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതുപകേഭാരലാം  14  ജനില്ലകേളനിലുലാം  ലഡപപ്യൂടനി  ചേതീഫൈട്ട്  എഞനിനതീയര്,  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
ലചേയര്മഭാനഭായലാം,  ഇലകനിക്കല് ഇനലസക്ടലറ കേണ്വതീനറഭായലാം  ലഡപപ്യൂടനി  സൂപണട്ട്
ഓഫൈട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  (അഡനിനനികസഷന),  ജനില്ലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലല  സഭാനഡനിലാംഗട്ട്
കേമ്മേനിറനി ലമമ്പര്മഭാര്, ബനി കഭാസട്ട്&സനി കഭാസട്ട് കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടര്മഭാരുലട പതനിനനിധനികേള,
ഇലകനിക്കല്  സൂപര്ലവസര്മഭാരുലടയലാം  വയര്മഭാനമഭാരുലടയലാം  പതനിനനിധനികേള
എനനിവലര ഉളലപടുത്തനി കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിക്കുകേയണഭായനി.  ഇക്കൗ കേമ്മേനിറനികേള
മൂനട്ട്  മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല്  കൂടുകേയലാം  പരഭാതനികേള  വനിശകേലനലാം  ലചേയ്യുകേയലാം
തുടര്നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം  ലചേയവരുന.  അനധനികൃതമഭായനി  വയറനിലാംഗട്ട്
ലചേയ്യുനവര്ക്കുകവണനി ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില് പൂര്ത്തതീകേരണ റനികപഭാര്ടട്ട് നല്കുന
കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടറുലട കപരനിലുലാം കകേരളഭാ കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി ലലസനസനിലാംഗട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്
ചേടപകേഭാരലാം നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലസക്ഷനഭാഫൈതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി

142 (1679) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് പുതനിയ ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷനഭാഫൈതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതു
സലാംബന്ധനിചട്ട്  എലന്തങനിലുലാം  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  എണത്തനിലുള്ള  വര്ദനവമൂലവലാം,  വളലര
വനിസ്തൃതമഭായതുലാം,  മലകയഭാരങ്ങള  ഏലറയള്ളതുമഭായ  പകദശങ്ങളക്കട്ട്  പകതവകേ
പരനിഗണന നല്കേനി ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷനഭാഫൈതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  റഭാനനി ലപരുനഭാടട്ട്  പ ഞഭായത്തനിലന്റെ കേനിഴക്കന മലകയഭാരകമഖലകേളഭായ
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നഭാറഭാണലാംകതഭാടട്ട്,  പമ്പഭാവഭാലനി,  അറയഭാഞ്ഞനിലനിമണട്ട്  തുടങ്ങനിയ പകദശങ്ങളനില്  നനിനലാം
ജനങ്ങള  ലവദബതനി  സലാംബന്ധമഭായ  ആവശവങ്ങളക്കഭായനി  എരുകമലനി
ലസക്ഷനഭാഫൈതീസനിലഭാണട്ട് ഇകപഭാള എത്തുനതട്ട് എനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എരുകമലനി  പ ഞഭായത്തനിലന്റെ  കേനിഴക്കന  കമഖലയഭായ  എയ്ഞല്വഭാലനി,
കേണമല,  മുടപള്ളനി തുടങ്ങനിയ സലങ്ങളനില് നനിനലാം എരുകമലനിയനിലഭാണട്ട് എകത്തണതട്ട്
എനതനിനഭാല്  ഈ  കേനിഴക്കന  കമഖല  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ഒരു  പുതനിയ  ഇലകനിക്കല്
ലസക്ഷനഭാഫൈതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  വനിസ്തൃതമഭായ  എരുകമലനി  ലസക്ഷനനിലല  പല  മലകയഭാര  പകദശങ്ങളനിലുലാം
മഴക്കഭാലങ്ങളനില്  ലവദബതനിമുടക്കലാം  ഉണഭായഭാല്,  ജതീവനക്കഭാരുലട  അഭഭാവലാംമൂലലാം
ദനിവസങ്ങള  കേഴനിഞ്ഞുമഭാത്രകമ  പരനിഹരനിക്കഭാന  കേഴനിയനള  എനതനിനഭാല്,
കേനിഴക്കനകമഖല കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് ഒരു പുതനിയ ലവദബതനി ലസക്ഷനഭാഫൈതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാന
എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട് എനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനിലുള്ള  ലസക്ഷന  ഓഫൈതീസുകേള  വനിഭജനിക്കുനതനിനുള്ള  ലപഭാതു
മഭാനദണ്ഡലാം  നനിശയനിചനിരനിക്കുനതട്ട്  മുനകേഭാല  അനുഭവങ്ങളനില്  നനിനഭാണട്ട്.
ഉകദവഭാഗസരനില് നനിനലാം ജതീവനക്കഭാരുലട പതനിനനിധനികേളനില് നനിനമുള്ള  feed back-ഉലാം
കേണക്കനിലലടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള ലസക്ഷന ഓഫൈതീസനിലന്റെ പരനിധനി  50  ചേതുരശ കേനികലഭാമതീറര്
കൂടുതലഭായനിരനികക്ക ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 25000-ല് അധനികേമഭാവകേകയഭാ അലല്ലങനില് പരനിധനി
100 ചേതുരശ കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുതലഭായനിരനികക്ക ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 20000-ല് അധനികേലാം
ആവകേകയഭാ  ലചേയ്യുന  സഭാഹചേരവത്തനിലഭാണട്ട്  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  നനിലവനിലുള്ള
ലസക്ഷന വനിഭജനിചട്ട് പുതനിയ ലസക്ഷന ഓഫൈതീസട്ട്, കബഭാര്ഡട്ട് അനുവദനിക്കുനതട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി&ഇ)  നനിലവനിലുള്ള എരുകമലനി ലസക്ഷന വനിഭജനിചട്ട് ടനി ലസക്ഷലന്റെ കേനിഴക്കന
കമഖലകേള  ഉളലപടുത്തനി  കേണമലകയഭാ  മുക്കൂട്ടുതറകയഭാ  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ഒരു  പുതനിയ
ലസക്ഷന  ഓഫൈതീസട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  ലപഭാകപഭാസല്  കബഭാര്ഡട്ട്
പരനികശഭാധനിചനിരുന.  എനഭാല് ലസക്ഷന വനിഭജനത്തനിനുള്ള മുകേളനില് പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എരുകമലനി  ലസക്ഷലന്റെ  കേഭാരവത്തനില്  പഭാലനിക്കലപടഭാത്തതനിനഭാല്  ടനി
ലസക്ഷന  വനിഭജനിചട്ട്  പുതനിയ  ലസക്ഷനുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഇകപഭാള
നനിര്വ്വഭാഹമനില്ല.
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വഴനിവനിളക്കുകേളുലട മതീറര്വനിലയഭായനി അടച തുകേയട്ട് പലനിശ 

143 (1680) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണസഭാപനങ്ങളുലട  ചുമതലയനിലുള്ള  വഴനിവനിളക്കുകേളനില്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന ലവദബതനി,  അളക്കുനതനിനട്ട് പകതവകേ മതീറര് സഭാപനിക്കുനകണഭാ;
കബഭാര്ഡട്ട്,  മതീറര് വനില ഈടഭാക്കുനകണഭാ; ഉലണങനില് എത്ര തുകേ ഈടഭാക്കുനണട്ട്;
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങള മതീറര് സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്
പണലാം  അടച്ചു;  എത്ര  സഭാപനങ്ങളുലട  പകദശത്തട്ട്  മതീറര്  സഭാപനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു;
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  തുകേ  അടചട്ട്  വര്ഷങ്ങള  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുലാം  മതീറര്  സഭാപനിക്കഭാത്ത
പകദശങ്ങളനിലല  തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങളക്കട്ട്,  തുകേ  അടചതുമുതല്  മതീറര്
സഭാപനിക്കുനതുവലരയള്ള കേഭാലലത്ത പലനിശ നല്കുകമഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലതരുവട്ട്  വനിളക്കുകേള  മതീററനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനികലക്കട്ട്  മഭാറഭാന
പഭാകദശനികേ ഭരണ സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇപകേഭാരത്തനിലുള്ള
മതീററനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  16-11-2012  വലരകയഭാ അതനിനു മുമ്പനിലുള്ള തതീയതനിയനികലഭാ
സഭാപനിചഭാല്  ആയതനിനുള്ള  ലചേലവനിലന്റെ  50%  കകേരള  സലാംസഭാന  ലവദബതനി
കബഭാര്ഡട്ട്  വഹനിക്കുലാം  ഇക്കൗ  സമയപരനിധനി  പനിനതീടട്ട്  31-12-2014  വലര
ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുണട്ട്. മതീററനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം ഉളലപടുന street light controller-കേള
സഭാപനികക്കണതട്ട് തകദ്ദേശഭരണസഭാപനങ്ങളുലട ഉത്തരവഭാദനിത്തമഭാണട്ട്. R-APDRP
സതീമുകേള  പഭാബലവത്തനിലുള്ള  പകദശങ്ങളനില്  ഇക്കൗ  സതീമനിലുളലപടുത്തനിയലാം  സതീറട്ട്
ലലറകേളക്കട്ട് മതീററനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുനണട്ട്.

(ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് 619 തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള മതീറര് സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്
പണലാം  അടചനിട്ടുണട്ട്.  285  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  പകദശത്തട്ട്  മതീററുകേള
സഭാപനിചട്ട് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  മതീററനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുനതനിനട്ട്  കപഭാതഭാഹനലാം  എന
നനിലയനില്  street  light  controller  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  ലചേലവഭാകുന  രൂപയലട
പകുതനി മഭാത്രകമ കബഭാര്ഡട്ട് തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം ഇക്കൗടഭാക്കനിയനിരുനള്ളു.
അതുലകേഭാണ്ടുതലന പലനിശ നല്കേഭാന നനിര്വ്വഭാഹമനില്ല.
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ഉക്കൗര്ജ്ജനിത ഊര്ജ്ജ പദതനി

144 (1681) ശതീമതനി യ  .    പതനിഭഭാ ഹരനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഊര്ജ്ജനിത  ഊര്ജ്ജ  പദതനി  പകേഭാരലാം  ഓവര്ലഹഡട്ട്  കകേബനിളുകേള,
അണര്  ഗക്കൗണട്ട്  കകേബനിളുകേള  എനനിവ  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  നല്കേനിയനിരനിക്കുന
കേഭാലഭാവധനിയഭായ  30-6-2016  എന  തതീയതനിക്കുള്ളനില്  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. -ക്കട്ട് കേഴനിയകമഭാ;

(ബനി) ഇലല്ലങനില് ആയതനിലന്റെ സമയപരനിധനി ദതീര്ഘനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേരളത്തനില്  RAPDRP  (പുനരഭാവനിഷ്കൃത  ഉക്കൗര്ജ്ജനിത  ഉക്കൗര്ജ്ജ
വനികേസന  പദതനി)  പഭാര്ടട്ട്  B നടപനിലഭാക്കനി  വരുന  43  ടക്കൗണുകേളനില്  11
എണത്തനിലന്റെ പദതനി കേഭാലഭാവധനിയഭാണട്ട്  30-6-2016-ല് അവസഭാനനിചതട്ട്.  ഇതനില്
പദതനിയനിലുളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന  പണനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള  ആലപ്പുഴ,
അരൂര്,  കേഭായലാംകുളലാം,  മലപ്പുറലാം,  ലചേഭാക്ളനി,  ലപരനിങ്ങത്തൂര്  എനതീ  ടക്കൗണുകേളുലട
പദതനി കേഭാലഭാവധനി ദതീര്ഘനിപനിക്കഭാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് അഭവര്ത്ഥനിചനിട്ടുണട്ട്.

പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനിലല മസ്ദൂര് തസ്തനികേകേള

145 (1682) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനിലല വനിവനിധ ലസക്ഷന ആഫൈതീസുകേളനില് എത്ര മസ്ദൂര്
തസ്തനികേകേളഭാണട്ട് ഒഴനിവള്ളതട്ട് എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ഒഴനിവകേള  അടനിയന്തരമഭായനി  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയ്യുനതനിനുള്ള  എലന്തല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഒഴനിവകേള ഇല്ല.

ലസക്ഷന ആഫൈതീസട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

146 (1683) ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ) ലകേഭാചനി മണ്ഡലത്തനില് 11-12-2015-ല് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച കതഭാപ്പുലാംപടനി
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലസക്ഷന  ആഫൈതീസട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന
നനിലവനിലുള്ള തടസങ്ങള എന്തഭാലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  ലസക്ഷന  ഓഫൈതീസട്ട്  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം  എത്രയലാം  കവഗലാം
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനലാം  എനഭാരലാംഭനിക്കുലമനലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
കമല്കനഭാടലാം  വഹനിക്കുന  ഏജനസനി  ഏതഭാലണനലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എനട്ട്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലമനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കതഭാപ്പുലാംപടനി ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലസക്ഷന ഓഫൈതീസട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി
ലകേഭാചനി  LAC, MLA ഫൈണനില് നനിനലാം  [(Legislative  Assembly  Constituency
Asset Development Scheme (LAC –ADS)] 80 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
പസ്തുത തുകേ കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡനിനട്ട് നല്കേനിയനിടനില്ല.  ടനി
തുകേ  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ
കമല്കനഭാടത്തനില്  നനിര്മ്മേഭാണപവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുനതഭാണട്ട്.  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനിചഭാല് 6 മഭാസത്തനിനുള്ളനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലാം.

   ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ഓഫൈതീസുകേളനിലല തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാരുലട എണലാം

147 (1684) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനിലല വനിവനിധ ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ഓഫൈതീസുകേളനിലഭായനി
അറുപതട്ട് വയസട്ട് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുലാം തുടരുന എത്ര ജതീവനക്കഭാരുലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ഓഫൈതീസുകേളനില് വര്ഷങ്ങളഭായനി തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
തുടരുന എത്ര  ജതീവനക്കഭാരുലണനലാം  ഇതനില് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ഉകദവഭാഗസരുലടയലാം,
ലപനഷനകേഭാരുലടയലാം ബന്ധുക്കള എത്ര കപരുലണനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  നനിയമനിചവലരയലാം,  റനിടയര്  ലചേയട്ട്
വതീണ്ടുലാം  തുടരുനവലരയലാം  ഒഴനിവഭാക്കനി  ജതീവനക്കഭാലര  പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴനി  മഭാത്രലാം
നനിയമനിക്കഭാന നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അറുപതട്ട്  വയസട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ  പനി.റനി.സനി.  ജതീവനക്കഭാരഭായ  3  കപര്
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കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലയനിലല ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ഓഫൈതീസുകേളനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുനണട്ട്.

(ബനി&സനി) ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാര് ഇല്ല. സനിര
ജതീവനക്കഭാര്  ഇല്ലഭാലത വരുന സഭാഹചേരവങ്ങളനില് പവൃത്തനി കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില്
ലചേയനിക്കഭാറുണട്ട്.  കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനിലല  നനിയമങ്ങള
പനി.എസട്ട്.സനി. വഴനി മഭാത്രമഭാണട്ട് നടത്തുനതട്ട്.

ലചേറുകേനിട ജലലവദബത പദതനികേള

148 (1685) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനിലല  ലചേറുകേനിട  ജലലവദബത  പദതനികേള
ഏലതഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ജനില്ലയനില്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന  മനിനനി  ലഹഡല്
കപഭാജക്ടുകേളുലട നനിലവനിലുള്ള അവസ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പുതുതഭായനി തുടങ്ങഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന ലചേറുകേനിട ജലലവദബത പദതനികേള
ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം എനട്ട് കേമ്മേതീഷന ലചേയഭാന കേഴനിയലമനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ലവദബത
ഉല്പഭാദനലാം നടക്കുന ലചേറുകേനിട ജലലവദബത പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ലചേമ്പുകേടവട്ട് - I 2.7 MW

2. ലചേമ്പുകേടവട്ട്-II 3.75 MW

3. ഉറുമനി -I 3.75 MW

4. ഉറുമനി -II 2.4 MW

5. കുറവഭാടനി ലടയനില്കറസട്ട് 3.75 MW

6. പൂഴനികത്തഭാടട്ട് 4.8 MW

7. വനിലങ്ങഭാടട്ട് 7.5 MW

ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ഏലറടുത്തട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുന ലചേറുകേനിട  ജലലവദബത
പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

958/2017



210       കകേരള നനിയമസഭ    ജൂലല 14, 2016

1. ചേഭാത്തനകകേഭാട്ടുനട -II 6 MW

2. കേക്കയലാം 3 MW

(ബനി)  6  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  സഭാപനിതകശഷനിയള്ള  ചേഭാത്തനകകേഭാട്ടുനട-II  ലചേറുകേനിട
ജലലവദബത  പദതനിയലട  20.73  ശതമഭാനലാം  പണനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.
എനഭാല് പദതനിയലട ബഭാക്കനി നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേള കേരഭാറുകേഭാര് പനിനവഭാങ്ങനിയതനിനഭാല്
തടസലപടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  മൂനട്ട്  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  സഭാപനിത  കശഷനിയള്ള  കേക്കയലാം
ലചേറുകേനിട  ജലലവദബത  പദതനിയലട  67  ശതമഭാനലാം  പണനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനി.
പദതനിയലട  തടയണ,  കേനഭാല്,  കഫൈഭാര്കബ  ടഭാങട്ട്  മുതലഭായ  ഘടകേങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭായനി.  പവര്ഹക്കൗസനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല് പദതനി
പകദശലത്ത  കേനത്ത  മഴമൂലലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനികേള  ഇകപഭാള  നനിര്ത്തനി
വചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച തഭാലഴപറയന പുതനിയ ലചേറുകേനിട  ജലലവദബത
പദതനികേള തുടങ്ങഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

1. ലപരുവണഭാമൂഴനി 6 ലമഗഭാവഭാടട്ട്

2. ഒലനിക്കല് 5 ലമഗഭാവഭാടട്ട്

3. പൂവഭാരലാംകതഭാടട്ട് 3 ലമഗഭാവഭാടട്ട്

4. ലചേമ്പുകേടവട്ട് III 7.5 ലമഗഭാവഭാടട്ട്

5. മരനിപ്പുഴ 6 ലമഗഭാവഭാടട്ട്

കമല്പറഞ്ഞ പദതനികേളനില് ലപരുവണഭാമൂഴനി,  ഒലനിക്കല്,  പൂവഭാരലാംകതഭാടട്ട്,
ലചേമ്പുകേടവട്ട്  III  എനതീ  പദതനികേള  2019-ലുലാം,  മരനിപ്പുഴ-2021-ലുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷവമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്.

        കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലയനിലല ലവദബത പശ്നങ്ങള

149 (1686) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനല്ലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  മറട്ട്  പകദശങ്ങലള  അകപക്ഷനിചട്ട്  ഏറവലാം  കൂടുതല്
ലവദബതതടസമുണഭാകുനതട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ഭഭാഗത്തഭാലണനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇതനിനുള്ള  കേഭാരണലാം  എന്തഭാലണനട്ട്  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  എന്തട്ട്
പതനിവനിധനിയഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനില്  ലവദബതനി  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില്  എത്ര
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തസ്തനികേകേള  ഉലണനട്ട്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഈ  തസ്തനികേകേള  മുഴവന  നനികേത്ത
ലപടനിട്ടുകണഭാലയനലാം  ഇലല്ലങനില്  ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന  തസ്തനികേകേള  (ലസക്ഷന
തനിരനിച്ചുള്ളതട്ട്) ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനില്  'അണര് ഗക്കൗണട്ട്  കകേബനിളനിലാംഗട്ട്'  ഏലതല്ലഭാലാം
പകദശങ്ങളനില്  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്;  ഇതനിനട്ട്  എത്ര  രൂപ  ലചേലവഭായനിട്ടുണട്ട്;  എനട്ട്
മുതലഭാണട്ട് ഇതട്ട് പവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചതട്ട്; 'അണര് ഗക്കൗണട്ട് കകേബനിളനിലാംഗട്ട്'  കേമ്മേതീഷന
ലചേയഭാന  ബഭാക്കനിയകണഭാ;  എങനില്  കേഭാലതഭാമസത്തനിനട്ട്  കേഭാരണലമന്തഭാലണനലാം
എകപഭാള കേമ്മേതീഷന ലചേയ്യുലമനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലയനില് ലവദബതനി തടസങ്ങള
കൂടുതലഭാകുനതനിലന്റെ  പധഭാന  കേഭാരണങ്ങള  സബ്കസഷനുകേളനിലല  11  ലകേ.വനി.
ഫൈതീഡറുകേള  പലകപഭാഴലാം  ഓവര്  കലഭാഡട്ട്  ആകുനതുമൂലമഭാണട്ട്.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ടക്കൗണനികലയലാം  കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്  ടക്കൗണനിലലയലാം  33  ലകേ.വനി.  സബ്കസഷനുകേള
പൂര്ത്തനിയഭായനി  വരുകമ്പഭാള  ഇക്കൗ  പകദശലത്ത  ലവദബതനി  തടസങ്ങള
കുറവണഭാകുനതഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത  രഭാജപുരത്തട്ട്  ഒരു  33  ലകേ.വനി.  സബ്കസഷന
ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട്  പകദശങ്ങലള  അകപക്ഷനിചട്ട്
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനില്  കൂടുതല്  ലവദബത  ലലനുകേളുലാം  കേടനകപഭാകുനതട്ട്
സസകേഭാരവ വവക്തനികേളുലട വസ്തുവനില് കൂടനിയഭാണട്ട്.  ഇക്കഭാരണത്തഭാല് വൃക്ഷശനിഖരങ്ങള
തട്ടുനതുമൂലമുണഭാകുന ലവദബത  തടസങ്ങള  മറ  ജനില്ലകേകളക്കഭാള  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജനില്ലയനില്  കൂടുതലഭാണട്ട്.  ജതീവനക്കഭാരുലട  കുറവലാം  ലവദബത  തടസങ്ങള
പുനനഃസഭാപനിക്കുനതനില്  കേഭാലതഭാമസത്തനിനട്ട്  കേഭാരണമഭാകുനണട്ട്.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജനില്ലയനിലല  പസരണ  ശലാംഖല  മറ  ജനില്ലകേലള  അകപക്ഷനിചട്ട്  ദുര്ബലമഭാണട്ട്.
കകേരളത്തനിലല  പസരണ  ലലനുകേളനില്  അറകുറപണനികേള  നടത്തുകമ്പഭാകഴഭാ
അലല്ലങനില് തകേരഭാറുകേള സലാംഭവനിക്കുകമ്പഭാകഴഭാ  കേര്ണഭാടകേ സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിനലാം
ആവശവമഭായ  ലവദബതനി  ലഭനിക്കഭാത്തതുലാം  ലവദബതനി  വനിതരണലത്ത  ബഭാധനിക്കുന.
നനിര്ദ്ദേനിഷ 400 ലകേ.വനി. പവര് ലഹലവയലാം കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 400 ലകേ.വനി. സബ്കസഷനുലാം
വരുകമ്പഭാള  ലവദബതനി  തടസങ്ങള  ഒഴനിവഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  പസരണ
കമഖലയനില് ചുവലട കചേര്ക്കുന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

• കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനില് നനിലവനിലുള്ള ലമലഭാടനി-തവനിടുകഗഭാളനി
110  ലകേ.വനി.  സനിലാംഗനിള  സര്കേപ്യൂടട്ട്  ഇരടനിയഭാക്കുന  പവൃത്തനി
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

• 110 ലകേ.വനി. വനിദവഭാനഗര് സബ്കസഷനനില് പുതുതഭായനി രണട്ട് 20
എലാം.വനി.എ. ട്രെഭാനകസഭാര്മര് സഭാപനിച്ചു.
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• കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്  ടക്കൗണ്  33  ലകേ.വനി.  സബ്കസഷന  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന.

• കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്   ടക്കൗണ്  33  ലകേ.വനി.  സബ്കസഷന നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന.

• സതീതഭാലാംകഗഭാളനിയനില്  പുതുതഭായനി  110  ലകേ.വനി.  സബ്കസഷന
സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള പഭാരലാംഭ നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചു.

• കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്  110  ലകേ.വനി.  സബ്കസഷനനില് പുതുതഭായനി  2 x
12.5  എലാം.വനി.എ.  ട്രെഭാനകസഭാര്മര്,  1  x  16  എലാം.വനി.എ.
ട്രെഭാനകസഭാര്മര് എനനിവ സഭാപനിച്ചു.

(ബനി)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില്  ലതഭാഴനിലഭാളനി  വനിഭഭാഗത്തനില്  ശമ്പള
ഘടന  അനുസരനിചട്ട്  13  ഇനലാം  തസ്തനികേകേളുലാം  ഓഫൈതീസര്  വനിഭഭാഗത്തനില്  7  ഇനലാം
തസ്തനികേകേളുമഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്. ഓകരഭാ തസ്തനികേകേളനിലുലാം ആവശവമഭായ ജതീവനക്കഭാരുലട
ലമഭാത്തലാം എണലാം സലാംസഭാന ലവദബതനി ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന നനിജലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതനിനഭാല്
അതനില്  കൂടുതലഭായനി  നനിയമനിക്കലപടുന  ജതീവനക്കഭാരുലട  ശമ്പളവലാം  മറട്ട്
ആനുകൂലവങ്ങളുലാം  ലവദബതനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ലചേലവനിനത്തനില്  വകേയനിരുത്തഭാന
ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന അനുമതനി നല്കേഭാറനില്ല. ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനില് പനി.എസട്ട്.സനി.
വഴനി മസ്ദൂര് തസ്തനികേയനിലഭാണട്ട് നനിയമനലാം നടത്തുനതട്ട്.  ഒഴനിവകേള ഉണഭാകുന മുറയട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയഭാറുണട്ട്.  സബട്ട് എഞനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല്),  അസനിസന്റെട്ട് എഞനിനതീയര്
(ഇലകനിക്കല്)  എനതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലുമുള്ള  ഒഴനിവകേള  സലാംസഭാനഭാടനിസഭാനത്തനില്
പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷനട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ലപഭാകമഭാഷന  വഴനി
നനികേകത്തണ ഒഴനിവകേളുലാം നനികേത്തഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  എനഭാല്
ചേനില തസ്തനികേകേളനില് കകേഭാടതനിയനില് നനിലവനിലുള്ള വവവഹഭാരങ്ങളമൂലലാം ലപഭാകമഭാഷന
നല്കുനതനിനട്ട്  തടസമുണട്ട്.  ഇകതഭാടഭാപലാം  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലല വനിവനിധ
തസ്തനികേകേളനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  എണലാം,  പുനര്വനിനവഭാസലാം  എനനിവലയക്കുറനിചട്ട്
ലഎ.ലഎ.എലാം.  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ഒരു  റനികപഭാര്ടട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇവയലട  എല്ലഭാലാം
അടനിസഭാനത്തനില്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില്  ആവശവമഭായ  തസ്തനികേകേള
കേലണത്തനി നനികേത്തുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനില്  എ.പനി.ഡനി.ആര്.പനി.  പദതനി  പകേഭാരലാം
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്  എനതീ  നഗരങ്ങളനില്  2007-ല്  അണര്ഗക്കൗണട്ട്
കകേബനിളനിലാംഗട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പനി.റനി.സനി.സനി.  കനിയറനസട്ട്  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്
പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന പറഭാത്ത സനിതനിയനിലഭാണട്ട്.  ഇക്കൗ പവൃത്തനികേളക്കഭായനി
1,68,00,000  രൂപ ലചേലവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതു കൂടഭാലത ആര്.  എ.  പനി.  ഡനി.  ആര്.  പനി.
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പദതനി പകേഭാരലാം മഭാവങല് സബ്കസഷനനില് നനിനലാം കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട് നഗരത്തനികലക്കട്ട്
11  ലകേ.വനി.  അണര്ഗക്കൗണട്ട്  കകേബനിള  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കൗ  പവൃത്തനികേളക്കട്ട്
96,07,500  രൂപ  ലചേലവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  2013-ല്  കേമ്മേതീഷന  ലചേയ.  പസരണ
വനിഭഭാഗത്തനില്  കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്  110  ലകേ.വനി.  സബ്കസഷനനില് നനിനലാം  33  ലകേ.വനി.
കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട് ടക്കൗണ് സബ്കസഷനനികലക്കട്ട് 4.4 കേനികലഭാമതീറര് ദൂരത്തനില് 33 ലകേ.വനി.
കകേബനിള  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്  (243.26  ലക്ഷലാം).  പസ്തുത  കകേബനിള  കേമ്മേതീഷന
ലചേയനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാലത 110 ലകേ.വനി. വനിദവഭാനഗര് സബ്കസഷനനില് നനിനലാം 33 ലകേ.വനി.
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ടക്കൗണ് സബ്കസഷനനികലക്കട്ട്  2  കേനികലഭാമതീറര്  ദൂരത്തനില് കകേബനിള
സഭാപനിചട്ട് പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട് (111 ലക്ഷലാം). പസ്തുത കകേബനിള 30-7-2016- ല്
കേമ്മേതീഷന ലചേയ്യുവഭാന സഭാധനിക്കുലാം.

സക്കൗകരഭാര്ജ്ജ പദതനികേള

150 (1687) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് സക്കൗകരഭാര്ജ്ജ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനികേള എവനിലടലയഭാലക്കയഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനി യനിട്ടുള്ളലതനലാം
ഇവയനില് ഓകരഭാനനില് നനിനലാം പതനിമഭാസലാം ഉലഭാദനിപനിക്കലപടുന ലവദബതനി എത്ര
യൂണനിറട്ട്  വതീതമഭാലണനലാം ഇതനില് നനിനലാം ലഭനിക്കുന വരുമഭാനലാം  എത്രയഭാലണനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തപത  പദതനികേളനില്  നനിനലാം  ലഭനിക്കുന  ഓകരഭാ  യൂണനിറട്ട്
ലവദബതനിയലട ഉലഭാദന ലചേലവട്ട് എത്രയഭാലണനറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സക്കൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനികേള  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  ഓകരഭാനനിനുലാം
ലചേലവഭായ  തുകേ  എത്രയഭാലണനലാം  ഇവയലട  പതനിമഭാസ  നടത്തനിപട്ട്  ലചേലവട്ട്
എത്രയഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി-ഡനി)  അലനര്ട്ടുവഴനി  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്/സസകേഭാരവ
സഭാപനങ്ങള,  ഭവനങ്ങള  എനനിവനിടങ്ങളനിലഭാണട്ട്  സക്കൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇത്തരത്തനില് സഭാപനിച ഓകരഭാ കേനികലഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയള്ള
പവര്പഭാന്റെനില് നനിനലാം കേഭാലഭാവസയട്ട് അനുസൃതമഭായനി ശരഭാശരനി 3 മുതല് 4 യൂണനിറട്ട്
വലര ലവദബതനി പതനിദനിനലാം ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനണട്ട്.  ഇക്കൗ പദതനിവഴനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന
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ലവദബതനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  സസന്തലാം  ആവശവത്തനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയഭാണട്ട്
ലചേയ്യുനതട്ട്.  കസഭാളഭാര് കേണക്ടട്ട് ശലാംഖലഭാബന്ധനിത പദതനിയനില് ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന
ലവദബതനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള പകേല് സമയത്തട്ട് ഉപകയഭാഗനിച കശഷലാം ബഭാക്കനിയള്ളതട്ട്
യൂണനിറടനിസഭാനത്തനില്  വനിതരണ  ഏജനസനിക്കട്ട്  നനിശനിത  തുകേയട്ട്  ലഭവമഭാക്കുകേയഭാണട്ട്
ലചേയ്യുനതട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായലാം  ലഭവമഭാക്കുന  ടനി  പദതനികേളനില്  പവര്
പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  പഭാരലാംഭ  ഘടത്തനില്ത്തലന  പദതനിയലട
ലചേലവനില്  നനിനലാം  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായലാം  കേനിഴനിച്ചുള്ള  തുകേ  ഉപകഭഭാക്തഭാവട്ട്
മുടകക്കണതുണട്ട്.  എനഭാല്  പതനിഷഭാപന  ദനിവസലാം  മുതല്  തുടര്നള്ള  5 വര്ഷലാം
അറകുറപണനികേള നടകത്തണതട്ട് പതനിഷഭാപനലാം നടത്തനിയ ഏജനസനി ആയനിരനിക്കുലാം.
ആയതനിനഭാല്  പഭാരലാംഭഘടത്തനിലല  മുടക്കുമുതലല്ലഭാലത  ഉത്പഭാദന  ലചേലവലാം
നടത്തനിപട്ട്  ലചേലവലാം  ഇക്കൗ  പദതനികേളനില്  വരുനനില്ല.  കൂടഭാലത  അലനര്ടനിലന്റെ
കേണ്സളടനസനി കസവനലാംവഴനി നടപനിലഭാക്കനിയതുലാം നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുനതുമഭായ
സക്കൗകരഭാര്ജ്ജ  ലവദബത  പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി*

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. പതനിമഭാസലാം ഒരു കേനികലഭാവഭാടട്ട് സക്കൗകരഭാര്ജ്ജ പദതനിയനില് നനിനലാം
ശരഭാശരനി  100  യൂണനിറട്ട്  ലവദബതനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കലപടുനണട്ട്.  ഇതനില്  നനിനലാം
ഉത്പഭാദനിപനിക്കലപടുന  ലവദബതനി  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ  ലവദബതനി  ഉപകഭഭാഗലാം
കുറയന  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  വഴനി  ആറട്ട്  പദതനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  അവയലട
ലമഭാത്തലാം കശഷനി 1.236 ലമഗഭാവഭാടഭാണട്ട്. അവയനില് നനിനള്ള ഉല്പഭാദനവലാം പദതനി
ലചേലവലാം  അനുബന്ധമഭായനി*  കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.  ഇവയനില്  നനിനട്ട്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന
ലവദബതനി മറട്ട് കസഭാതസ്സുകേളനില് നനിനള്ള ലവദബതനിയമഭായനി കചേര്ത്തട്ട് ഒനനിചഭാണട്ട്
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് വനില്ക്കുനതട്ട്.  2015-16-ലല കേണക്കുകേള പകേഭാരലാം ശരഭാശരനി
വനില്പന നനിരക്കട്ട് 5.41 രൂപയഭാണട്ട്.

 ലമലഭാടനിയനിലുള്ള ഡതീസല് പവര് പഭാന്റെട്ട്

151 (1688) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  പവര് കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡനിലന്റെ ലലമലഭാടനിയനിലുള്ള
ഡതീസല്  പവര്  പഭാന്റെട്ട്  അടച്ചുപൂടഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേമ്പനനിയമഭായളള  കകേരള  സലാംസഭാന  ലലവവദബതനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
കേഭാലഭാവധനി എനഭാണട്ട് അവസഭാനനിക്കുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(സനി)  കേരഭാര്  വവവസ  അനുസരനിചട്ട്  കേഭാലഭാവധനി  തതീരുന  മുറക്കട്ട്  ഇക്കൗ
സഭാപനലാം എന്തട്ട് ലചേയഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഇക്കൗ സഭാപനലാം എത്ര ഏക്കര് സലത്തഭാണട്ട് സനിതനി ലചേയ്യുനതട്ട്;

(ഇ)  ഇക്കൗ സലലാം ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി എന്തട്ട് ലചേയഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല്ല.

(ബനി&സനി)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡമഭായള്ള എഗനിലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി
13-5-2016-ല് അവസഭാനനിച്ചു. തുടര് നടപടനികേള കബഭാര്ഡനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ഡനി) 8.921 ഏക്കര്.

(ഇ) ബഭാധകേമല്ല.

കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട് തൂണുകേള ഒടനിഞ്ഞുവതീണുള്ള അപകേടങ്ങള

152 (1689) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനല്ലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  ജനില്ലക്കഭാവശവമഭായ  കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട്  ലവദബതനി  തൂണുകേൾ
നനിര്മ്മേനിക്കുനതട്ട് എവനിലടയഭാലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കജഭാലനിക്കനിടയനില്  കുറനികക്കഭാലനില്  ലവദബത  തൂണ്  ഒടനിഞ്ഞുവതീണട്ട്
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  കേരഭാര്  ജതീവനക്കഭാരന  മരനിച  സലാംഭവത്തനിലല  ഉത്തരവഭാദനികേള
ലവദബതനി കബഭാര്ഡട്ട് കമലുകദവഭാഗസരുലാം കപഭാസട്ട് നനിര്മ്മേഭാതഭാവമഭാലണന വഭാര്ത്തകേളുലട
അടനിസഭാനത്തനിൽ  സര്ക്കഭാര്  അകനസഷണകമഭാ,  പഠനകമഭാ  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ,
ഉലണങനിൽ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിഗമനലമന്തഭാലണനലാം  ഇലല്ലങനില്  ആയതു
ഏര്ലപടുത്തഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ എനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഒരു മഭാസലാം മുമ്പുണഭായ മഴയനില് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്, ലചേര്ക്കള,ലനല്ലനിക്കുനട്ട്
ലസക്ഷലന്റെ പരനിധനിയനിലഭായനി എത്ര ലവദബത തൂണുകേളഭാണു തകേര്നലതനലാം അവയട്ട്
എത്ര  കേഭാലപഴക്കലാം  ഉള്ളതഭായനിരുന  എനലാം  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  തൂണുകേളുലട
നനിലവഭാരക്കുറവലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലല  അപഭാകേതയമഭാണനിതനിനട്ട്  കേഭാരണലമനട്ട്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;;

(ഡനി)  ഒകടലറ  തവണ  കേരനിമ്പടനികേയനില്  ഉളലപടുത്തനിയ  തൂണ്  നനിര്മ്മേഭാണ
കേമ്പനനി  കപരുകേള  മഭാറനി  പുതനിയ  തൂണ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  ലലസനസട്ട്
സസന്തമഭാക്കുനലവന ആകരഭാപണത്തനിലന്റെ നനിജസനിതനി അറനിയഭാന ശമനിചനിട്ടുകണഭാ
എന വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കജവഭാതനി കേണ്സകക്ഷന കേമ്പനനി,  മഭാലാംഗളര്,  കേര്ണഭാടകേ എന കപഭാള
കേഭാസനിങ്ങട്ട് കേമ്പനനിയലട കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലയനിലല മകഞശസരലാം യഭാര്ഡനില് ആണട്ട്
തൂണുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  പസ്തുത  അപകേടലത്തക്കുറനിചട്ട്  സനിവനില്  കേണ്സക്ഷന  കനഭാര്ത്തട്ട്
ഓഫൈതീസനിലല ലഡപപ്യൂടനി  ചേതീഫൈട്ട്  എഞനിനതീയര് അകനസഷനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.
ലലന വലനിക്കുനതുമഭായനി ബന്ധലപട കേണ്സക്ഷന സഭാനകഡര്ഡ്സട്ട് പഭാലനിക്കഭാത്തതുലാം
കപഭാസട്ട്  സഭാപനിചതനിലുള്ള  അപഭാകേതകേളുമഭാണട്ട്  അപകേടത്തനിനട്ട്  കേഭാരണലമനഭാണട്ട്
പഭാഥമനികേ നനിഗമനലാം. ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് ലവദബതനി കബഭാര്ഡനിലല വനിജനിലനസട്ട് വനിഭഭാഗലാം
വനിശദഭാകനസഷണലാം നടത്തുനണട്ട്.

(സനി) ഒരു മഭാസലാം മുമ്പുണഭായ മഴയനില് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ലചേര്ക്കള, ലനല്ലനിക്കുനട്ട്
ലസക്ഷലന്റെ പരനിധനിയനില് തകേര്ന കപഭാസ്റ്റുകേളുലട എണലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ലസക്ഷന എല്.റനി കപഭാസട്ട് എചട്ട്.റനി കപഭാസട്ട്

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 155 24

ലചേര്ക്കള 55 20

ലനല്ലനിക്കുനട്ട് 84 20

ശക്തമഭായ  കേഭാറമൂലലാം  വൃക്ഷങ്ങളുലാം  ശനിഖരങ്ങളുലാം  ലലനുകേളനികലക്കട്ട്  മറനിഞ്ഞതു
മൂലമഭാണട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേള  തകേര്നതട്ട്.  ഇവ  വനിവനിധ  കേഭാലഘടങ്ങളനില്
സഭാപനിക്കലപടനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  മഴയത്തുലാം  കേഭാറത്തുലാം  മരങ്ങള  ഒടനിഞ്ഞുവതീണട്ട്  തൂണുകേള
തകേരുനതട്ട്  തൂണുകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരക്കുറകവഭാ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  അപഭാകേതകയഭാ
കേഭാരണമഭാലണനട്ട് കേലണത്തനിയനിടനില്ല.

(ഡനി)  തൂണ്  നനിര്മ്മേഭാണ  കേമ്പനനികേളനില്  ആകരയലാം  കേരനിമ്പടനികേയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിടനില്ല.

പടനിക്കഭാടട്ട് ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷന

153 (1690) ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  പടനിക്കഭാടട്ട്  ഇലകനിക്കല്  ലസക്ഷന
പരനിധനിയനിലുള്ള പടനിക്കഭാടട്ട് മുതല് പതീചനിവലര മരങ്ങള ധഭാരഭാളമുള്ള പകദശങ്ങളനിലൂലട
ലബയര്  കേണക്ടര്  കകേബനിളനിലൂലട  ലവദബതനി  പവഹനിപനിക്കുനതനിനഭാല്  മരങ്ങള
മറനിഞ്ഞട്ട് വതീണട്ട് ഇടയനിലട ലവദബതനി നനിലയനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) ഇതുമൂലലാം പതീചനി കുടനിലവള്ള പദതനിയലടയലാം പതീചനി ലചേറുകേനിട ജലലവദബത
പദതനിയലടയലാം പവര്ത്തനലാം തകേരഭാറനിലഭാകുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ലബയര്  കേണക്ടര്  കകേബനിളുകേള  മഭാറനി  ഏരനിയല്  ബഞഡട്ട്  കേണക്ടര്
കകേബനിളുകേള  സഭാപനിചട്ട്  ലവദബതനി  വനിതരണലാം  സുഗമമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  പടനിക്കഭാടട്ട്  33  KV  സബ്കസഷന  മുതല്  പതീചനി  പമ്പനിങ്ങട്ട്  കസഷന
വലരയള്ള  51/2 KM  ദൂരലാം  ലബയര്  കേണക്ടറുകേള  മഭാറനി  ഏരനിയല്  ബഞഡട്ട്
കേണക്ടറുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  വരനികേയഭാണട്ട്.
ലഡകപഭാസനിറട്ട് വര്ക്കട്ട് ഇനത്തനില് ടനി തുകേ കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി അടയന മുറയട്ട്
പവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴനിയലാം.

ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലസക്ഷന ഓഫൈതീസട്ട്

154 (1691) ലപഭാഫൈ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുലസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  ബഡ്ജറനില്  ഉളപടുത്തനിയനിരുന  കുറനിപ്പുറലാം  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
ലസക്ഷന ഓഫൈതീസനിലന്റെ നനിലവനിലല അവസ എന്തഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുറനിപ്പുറത്തട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി  ലസക്ഷന  ഓഫൈതീസട്ട്  അടനിയന്തരമഭായനി
പവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുവഭാൻ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കുറനിപ്പുറലാം  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലസക്ഷന  ഓഫൈതീസട്ട്  2006  മുതല്
തനിരൂര് ഇലകനിക്കല് ഡനിവനിഷലന്റെ കേതീഴനില് പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

കവഭാളകടജട്ട് ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

155 (1692) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  പനി  . :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പരപനങ്ങഭാടനി  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  സബ്കസഷന  പരനിധനിയനില്ലപട
ലനടുലാംപറമ്പട്ട് ഭഭാഗത്തട്ട് രൂക്ഷമഭായ കവഭാളകടജട്ട് ക്ഷഭാമലാം ഉണഭാകുനത്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ ഭഭാഗത്തട്ട് ഒരു ട്രെഭാനകസഭാര്മര്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
ഏതട്ട് ഘടലാം വലരയഭായനി എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(സനി)  ലനടുലാംപറമ്പനില്  അടനിയന്തര  പഭാധഭാനവകത്തഭാലട  ട്രെഭാനകസഭാര്മര്
സഭാപനിചട്ട് കവഭാളകടജട്ട് ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ട്രെഭാനകസഭാര്മര് സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള സക്ചേര് സഭാപനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.

(സനി) നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

സണ്ഷനിഫട്ട് പദതനി

156 (1693) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സണ്ഷനിഫട്ട്  എന  കപരനില്  ഒരു  പദതനിക്കട്ട്  ലലവദബതനി  കബഭാര്ഡട്ട്
തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനിയലട  ഉകദ്ദേശവ  ലക്ഷവങ്ങള  എലന്തല്ലഭാമഭാലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സക്കൗകരഭാര്ജ്ജത്തനില്  നനിനള്ള  ലലവദബതനി  ഉല്പഭാദനലാം  കപഭാതഭാഹനി
പനിക്കുനതനിനട്ട് എലന്തല്ലഭാലാം കേഭാരവങ്ങളഭാണട്ട് പസ്തുത പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്;

(ഡനി)  പദതനി  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലന്തല്ലഭാമഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  സക്കൗകരഭാര്ജ്ജലാം  ബഭാററനിയനില്  സലാംഭരനിചട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  രഭാത്രനി
കേഭാലങ്ങളനിലല ലമഭാത്തലാം ലവദബതനി ഉപകഭഭാഗലാം കുറയകേ,  അതുവഴനി പതീക്കട്ട് കലഭാഡട്ട്
സമയലത്ത  ലവദബതനിയലട  ആവശവകേത  കുറയകേ  എനതീ  ലക്ഷവങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ
പദതനിയഭാണട്ട്  സണ്ഷനിഫട്ട്  പദതനി.  വതീടുകേളനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  സഭാധഭാരണ
ഇനലവര്ടറനിനട്ട്  പകേരലാം  കേഭാരവക്ഷമതയള്ള  കസഭാളഭാര്  ഇനലവര്ടറുലാം  കസഭാളഭാര്
പഭാനലുലാം ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട്  ഇക്കൗ സലാംവനിധഭാനത്തനില് സക്കൗകരഭാര്ജ്ജലാം ബഭാററനികേളനില്
കശഖരനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)  സക്കൗകരഭാര്ജ്ജ  ഉല്പഭാദനത്തനില്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള  പങഭാളനിയഭാക്കുകേ,
പതീക്കട്ട്  കലഭാഡസമയലത്ത ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  ആവശവകേത ഭഭാഗനികേമഭായനി  നനിറകവറകേ,
അങ്ങലന  പതീക്കട്ട്  കലഭാഡട്ട്  കുറയകേ  എനനിവയഭാണട്ട്  പദതനിയലട  ലക്ഷവങ്ങള.
സണ്ഷനിഫട്ട് പദതനിപകേഭാരലാം കസഭാളഭാര് ഇനലവര്ടര് സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് 5000 രൂപ
സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനി അനുവദനിചനിരുന.
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(ഡനി)  ഇക്കൗ  പദതനി  നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി  ലവദബതനി  കബഭാര്ഡട്ട്  കസഭാളഭാര്
ഇനലവര്ടര്  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള/വനിതരണക്കഭാര്  എനനിവരനില്  നനിനലാം  തഭാലരവപത്രലാം
ക്ഷണനിക്കുകേയലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ലസസനിഫൈനികക്കഷന  പകേഭാരലാം  നനിര്മ്മേനിച  കസഭാളഭാര്
ഇനലവര്ടറുകേള ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തനിയകശഷലാം  7  സഭാപനങ്ങലള
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  വതീടുകേളനില്  കസഭാളഭാര്  ഇനലവര്ടറുകേള  സഭാപനിക്കഭാനഭായനി
എലാംപഭാനല്  ലചേയ.  ഇക്കൗ  പദതനി  പകേഭാരലാം  കസഭാളഭാര്  ഇനലവര്ടര്  സഭാപനിക്കുന
2750 ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് 5000 രൂപ സബ്സനിഡനി അലനര്ടട്ട് വഴനി നല്കേഭാനഭായനി
സര്ക്കഭാര്  5-2-2015-നട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചനിരുന.  സബ്സനിഡനിക്കഭായള്ള
അകപക്ഷകേള  ലസപ്റലാംബര്  23,  2015  വലര  സസതീകേരനിചട്ട്  ഇതനികനഭാടകേലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

ലവദബതനിയലട പസരണ നഷലാം

157 (1694) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലവദബതനിയലട  പസരണ  നഷലാം  എത്രയഭാലണനട്ട്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുവഴനി  ഒരു  വര്ഷലാം  എത്ര  രൂപയലട  നഷമഭാണട്ട്  സലാംഭവനിക്കുനതട്ട്
എനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  പസരണ  നഷലാം  കുറയനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
നടപടനികേള എലന്തല്ലഭാമഭാലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനിലവനിലല  (2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം)  പസരണ വനിതരണ
നഷലാം  14.37  ശതമഭാനമഭാണട്ട്.  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനികലക്കട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്
പസരണ വനിതരണ നഷലാം കുറയ്കക്കുനതനിനട്ട് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിരുന ലക്ഷവലാം 14.45
ശതമഭാനമഭാണട്ട്.  എനഭാല് കബഭാര്ഡനിനട്ട്  ഇതട്ട്  14.37  ശതമഭാനത്തനികലക്കട്ട് കുറയഭാന
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുവഴനി  7  കകേഭാടനികയഭാളലാം രൂപ കബഭാര്ഡട്ട് വനിഭഭാവനലാം ലചേയതനികനക്കഭാള
ലവദബതനി വഭാങ്ങല് ലചേലവനില് കുറയഭാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  പസരണ വനിതരണനഷലാം
പൂര്ണമഭായലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയനില്ല.  മഭാത്രവമല്ല,  കകേരളത്തനിലന്റെ പസരണ
വനിതരണ നഷലാം കദശതീയ ശരഭാശരനിയനിലുലാം കുറവഭാണട്ട്. 18-ാം പവര് സര്ലവ്വ പകേഭാരലാം
2015-16-കലക്കട്ട് വനിഭഭാവന ലചേയനിരനിക്കുന പസരണ വനിതരണ നഷലാം ഇന്തവലയഭാടഭാലകേ
19.78 ശതമഭാനവലാം കകേരളത്തനികലതട്ട് 16 ശതമഭാനവലാം ആയനിരുന.
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(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലവദബതനി  വനിതരണ  ശലാംഖലയനിലുളള  നഷത്തനിലന
'ലടകനിക്കല്  കലഭാലസനലാം'  'ലകേഭാകമഴവല് കലഭാലസനലാം'  രണഭായനി  തരലാംതനിരനിചനിരനിക്കുന.
ലവദബതനി  പസരണ  വനിതരണ  ലലനുകേളനിലൂലടയലാം  ട്രെഭാനകസഭാര്മറുകേളനിലൂലടയലാം
ലവദബതനി  പസരനിക്കുകമ്പഭാഴണഭാകുന  നഷലത്തയഭാണട്ട്  ലടകനിക്കല്  കലഭാസഭായനി
കേണക്കഭാക്കുനതട്ട്.  ലവദബതനി  കമഭാഷണലാം,  കകേടഭായ  മതീററുകേളവഴനി  വതീടുകേളനില്
ലവദബതനി  കൃതവമഭായനി  കരഖലപടുത്തഭാത്തതുലാം  ബനില്ലനിലാംഗനില്  വരുന  ലതറകേളുമഭാണട്ട്
ലകേഭാകമഴവല്  കലഭാസഭായനി  കേണക്കഭാക്കുനതട്ട്.  ലടകനിക്കല്  കലഭാസട്ട്  കുറയനതനിനട്ട്
തഭാലഴപറയന വനിവനിധ പദതനികേളഭാണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുനതട്ട്.

1. കുടുതല്  എചട്ട്.ടനി.  ലലനുകേള  സഭാപനിചട്ട്  എചട്ട്.ടനി/എല്.ടനി
അനുപഭാതലാം ലമചലപടുത്തുകേ.

2. കൂടുതല്  വനിതരണ  ട്രെഭാനകസഭാര്മറുകേള  സഭാപനിചട്ട്  എല്.ടനി.
ലലനുകേളനിലുളള ഊര്ജ്ജനഷലാം കുറയകേ.

3. എചട്ട്.ടനി.ലലനുകേളനിലുലാം എല്.ടനി ലലനുകേളനിലുലാം പഴയ കേണക്ടര്
മഭാറനി പുതനിയ കേണക്ടര് സഭാപനിക്കുകേ.

4. സനിസലാം പവര് ഫൈഭാക്ടര് ലമചലപടുത്തുകേ.

5. കൂടുതല് സബ്കസഷനുകേളുലാം പസരണ ലലനുകേളുലാം സഭാപനിക്കുകേ.

വനിതരണ ശലാംഖലയനിലുളള ലകേഭാകമഴവല് കലഭാസട്ട് കുറയനതനിനട്ട്
തഭാലഴപറയന വനിവനിധ പദതനികേളഭാണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് നടപനിലഭാക്കനി
വരുനതട്ട്.

1. കകേടഭായ  മതീററുകേളുലാം  ഇലകകഭാ  ലമക്കഭാനനിക്കല്  മതീററുകേളുലാം  മഭാറനി
പുതനിയ ഇലകകഭാണനികേട്ട് മതീററുകേള സഭാപനിക്കുകേ.

2. കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ആന്റെനി  പവര്  ലതഫട്ട്  സസഭാഡട്ട്  കൂടുതല്
കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുകേ.

3. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  ബനില്  നല്കുനതുലാം  റവനപ്യൂ  കേളക്ഷനുലാം
കേമ്പപ്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുകേ.

4. എനര്ജനി  ഓഡനിറട്ട്  (ഫൈതീഡര്  തലത്തനിലുലാം  ട്രെഭാനകസഭാര്മര്
തലത്തനിലുലാം) കൂടുതല് വവഭാപകേമഭാക്കുകേ.

2016-17  വര്ഷത്തനികലക്കട്ട്  ഏകേകദശലാം  367  സര്കേപ്യൂടട്ട്  കേനികലഭാ
മതീറര് ഇ.എചട്ട്.ടനി.  ലലനുകേളുലാം  18  പുതനിയ സബ്കസഷനുകേളുലാം
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3050  കേനികലഭാമതീറര്  11  ലകേ.വനി  ലലനുകേളുലാം  3300  ഡനിസനിബപ്യൂഷന
ട്രെഭാനകസഭാര്മറുകേളുലാം,  3500  കേനികലഭാമതീറര്  പുതനിയ  എല്.ടനി.
ലലനുകേളുലാം 14 ലക്ഷലാം കകേടഭായ മതീററുകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം
കബഭാര്ഡട്ട് ലക്ഷവമനിടനിട്ടുണട്ട്.

ടനി  നടപടനികേളവഴനി  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  ലവദബതനി
പസരണ വനിതരണ നഷലാം 14.10 ശതമഭാനത്തനികലക്കട്ട് കുറയഭാന
സഭാധനിക്കുലമനട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന. 

പഭാരമ്പകരവതര ലവദബത പദതനികേള

158 (1695) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലവദബതനിയലാം
കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില്  എത്ര  പഭാരമ്പകരവതര  ലവദബതനി
പദതനികേളുണട്ട്;  പസ്തപത പദതനികേളുലട പവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില് ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  ഓകരഭാ  പദതനിയനില്  നനിനലാം  എത്ര  ലവദബതനി  വതീതലാം
ലഭവമഭാകുനലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  കമഖലയനില്  നനിനലാം  കൂടുതല്  ലവദബതനി  ഉലഭാദനിപനിക്കുവഭാന
എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യലട  കേതീഴനില്  20  ലചേറുകേനിട  ജലലവദബത
പദതനികേളുലാം അലനര്ടട്ട്  വഴനി  38  പദതനികേളുമഭാണുളളതട്ട്.  കൂടഭാലത കേഭാറനില് നനിനലാം
ലവദബതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  പദതനികേള  മുപകതഭാളലാം  സസകേഭാരവ  സലാംരലാംഭകേരുലാം
സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട്  കേഞനികക്കഭാടട്ട്  ഒരു കേഭാറഭാടനി  നനിലയലാം
സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  പദതനികേളുലട  പവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
അലനര്ടട്ട് വഴനി നടപനിലഭാക്കുന പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. പതനിനഭായനിരലാം റൂഫൈട്ട് കടഭാപട്ട് കസഭാളഭാര് പദതനി

കകേരളത്തനിലുടനതീളലാം പതനിനഭായനിരലാം കമല്ക്കൂരകേളനില്  1  കേനികലഭാവഭാടട്ട്
പവര്  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിചട്ട്  10  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  സഭാപനിതകശഷനി
ലകേവരനിക്കല് ലക്ഷവമനിടട്ട് 2012-13-ല് ആരലാംഭനിച പതനിനഭായനിരലാം
റൂഫൈട്ട് കടഭാപട്ട്  കസഭാളഭാര്  പദതനിയനില് നനിലവനില്  9100-ലധനികേലാം
പതനിഷഭാപനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതുമൂലലാം സഭാപനിത
കശഷനി 9.1 ലമഗഭാവഭാടഭായനി വര്ദനിചനിട്ടുണട്ട്.
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2. കസഭാളഭാര് കേണക്ടട്ട് ശലാംഖലഭാബന്ധനിത പദതനി.

2014-15-ല്  ആരലാംഭനിച  കസഭാളഭാര്  കേണക്ടട്ട്  ശലാംഖലഭാബന്ധനിത
പദതനിയലട  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സഭാപനിത
കശഷനിയനില്  15  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  വര്ദനവട്ട് വരുത്തുകേ എനതഭാണട്ട്.
പഭാരലാംഭ പഠനത്തനിനുകശഷലാം ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി
നനിരവധനി അകപക്ഷകേള ലഭനിക്കുകേയലാം ഇതനില് 210 അകപക്ഷകേളനില്
നനിനഭായനി  3  ലമഗഭാവഭാകടഭാളലാം ലവദബതനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനഭായനിട്ടുളള
പതനിഷഭാപനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുമുണട്ട്.

കൂടഭാലത,  അലനര്ടനിലന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്  36  പദതനികേളനില്
നനിനഭായനി  395  കേനികലഭാവഭാടട്ട്  ലവദബതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന മറട്ട്
കസഭാളഭാര്  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്
നനിലവനില്  കേഭാറനില്  നനിനലാം  43.275  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ലവദബതനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന.  ഇതനില്  2.025  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  കകേരളഭാ  കസറട്ട്
ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഉടമസതയനിലുലാം  ബഭാക്കനിയളളവ
സസകേഭാരവ കമഖലയനിലുമഭാണട്ട്.

പഭാരമ്പകരവതര  ഊര്ജ്ജ  ഉല്പഭാദന  പദതനികേളനില്നനിനലാം
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  ലവദബതനിലയ  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള
പവര്  സനിസലാം  സഭാറനിസനികഭായനി  കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  പസനിദതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  ലചേറുകേനിട
ജലലവദബത പദതനികേളനില് നനിനളള ലവദബതനിയലട ഉല്പഭാദനലാം
പധഭാനമഭായലാം ലഭനിക്കുന മഴലയ ആശയനിചഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  സക്കൗകരഭാര്ജ്ജ പദതനികേളനില് നനിനട്ട്  15  ദശലക്ഷലാം യൂണനിറലാം  കേഭാറഭാടനി
നനിലയങ്ങളനില് നനിനട്ട്  43.275  ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം ലചേറുകേനിട ജലലവദബത പദതനികേളനില്
നനിനലാം 107.411 ലമഗഭാവഭാടട്ട് ലവദബതനിയലാം ലഭനിക്കുനണട്ട്. പതനിനഭായനിരലാം റൂഫൈട്ട് കടഭാപട്ട്
പദതനിയനില്  9.1  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  പതനിഷഭാപനങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്
നനിനലാം  പതനിദനിനലാം  ഏകേകദശലാം  30,000  യൂണനികറഭാളലാം  ലവദബതനി  ലഭവമഭാകുന.
കസഭാളഭാര്  കേണക്ടട്ട്  ശലാംഖലഭാബന്ധനിത  പദതനിവഴനി  ഇതുവലര  3  ലമഗഭാവഭാകടഭാളലാം
പതനിഷഭാപനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പഭാരമ്പകരവതര  ഊര്ജ്ജ  കമഖലകേളനില്നനിനലാം  കൂടുതല്  ലവദബതനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  ഇതനികനഭാടകേലാംതലന  1  മുതല്  5  വലര  കേനികലഭാവഭാടട്ട്
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കശഷനി  വരുന  പവര്  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതുവഴനി  10  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ലവദബതനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ലക്ഷവമനിടുന  പദതനിക്കഭായനിട്ടുളള  പഭാരലാംഭ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാലത 2 ലമഗഭാവഭാടട്ട് കസഭാളഭാര് പവര് പഭാന്റെട്ട് പഭാലക്കഭാടട്ട് കുഴല്മനത്തട്ട്
അലനര്ടനിലന്റെ  ഉടമസതയനില്  സഭാപനിച്ചുവരുന.  കേഭാറനില്നനിനലാം  ലവദബതനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  കകേരള  സര്ക്കഭാര്,  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനമഭായ  എന.എചട്ട്.പനി.സനി.-യമഭായനി  ധഭാരണഭാപത്രലാം  ഒപ്പുവചനിട്ടുണട്ട്.
ആയതുപകേഭാരലാം  ആദവഘടത്തനില്  82  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയളള  കേഭാറഭാടനിപഭാടങ്ങള
പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനിലല  നല്ലസനിലാംഗലാം,  കകേഭാടത്തറ  പകദശങ്ങളനില്  സഭാപനിക്കുവഭാനുളള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.  നനിലവനില്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുന  6  ലചേറുകേനിട
ജലലവദബത  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  ലവദബതനി
കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  16  പുതനിയ  ലചേറുകേനിട  ജലലവദബത
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുവഭാനുലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  പുതനിയ  ലചേറുകേനിട  ജലലവദബത
പദതനികേള  കേലണത്തുനതനിനുലാം  വനിശദമഭായ  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്
തയഭാറഭാക്കുനതനിനുമഭാവശവമഭായ  സര്കവ്വയലാം  മറ  അനുബന്ധ  കജഭാലനികേളുലാം
നടത്തുനതനിനുളള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

സക്കൗകരഭാര്ജ്ജത്തനില്  നനിനലാം  ലവദബതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  17.2415
ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  20  പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണപവര്ത്തനങ്ങള  കകേരള  കസറട്ട്
ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് നടത്തനിവരുന. 4.05 ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ 5 പദതനികേളുലട
ദര്ഘഭാസട്ട് നടപടനികേളുലാം കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലയനില് 200 ലമഗഭാവഭാടട്ട് കസഭാളഭാര് പഭാര്ക്കനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണവലാം കേഭാറനില്നനിനലാം ലവദബതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനുളള ഒരു ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ
ലമകക്രഭാ  വനിനഡട്ട്  പദതനിയകടയലാം  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കേഞനികക്കഭാടട്ട്  2.625  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ
പദതനിയലടയലാം ദര്ഘഭാസട്ട് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

നൂതന പദതനികേള

159 (1696) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  ലവദബതനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്
ലമചലപടുത്തുനതനിനുലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം  പുതനിയ  പദതനികേളക്കട്ട്  രൂപലാം
നല്കേഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലവദബതനി  ഉല്പഭാദന,  വനിതരണ,  പസരണ  കമഖലകേളനില്  നൂതന
പദതനികേളക്കട്ട്  രൂപലാം  നല്കേഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  ഏറവലാം  പഭാധഭാനവകമറനിയ  കസവന  കമഖലയഭായ  ലവദബതനി
രലാംഗലത്ത പവര്ത്തനങ്ങലള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട പതതീക്ഷകേളലക്കഭാത്തട്ട് ഉയര്ത്തുനതനിനട്ട്
നനിരന്തരമഭായനി  ഇടലപടലുകേള  ആവശവമഭാണട്ട്.  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  തനതട്ട്  വഭാര്ഷനികേ
പദതനികേളനിലുളലപടുത്തനിയലാം കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള (RAPDRP, DDUGJY, IPDS
തുടങ്ങനിയവ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കകേരള  പവര്  ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെട്ട്  സതീലാം  (KPIS)
പദതനി, മറട്ട് ഏജനസനികേള എസനികമറട്ട് തുകേ ഒടുക്കുനവ എനനിവയനിലൂലടയഭാണട്ട് ലവദബത
വനിതരണ ശലാംഖല ലമചലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 11  ലകേ.വനി.  ലലന നനിര്മ്മേനിക്കല്,
ട്രെഭാനകസഭാര്മര്  സഭാപനിക്കല്,  മരചനില്ലകേളക്കനിടയനിലൂലട  കേടന  കപഭാകുന  ലവദബത
കേമ്പനികേള ABC (Aerial Bunched Cable) ഭൂഗര്ഭ കകേബനിളുകേള എനനിവ ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
മഭാറകേ,  എല്.റനി  ലലന  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  റതീ-കേണക്ടനിലാംഗട്ട്,  സനിലാംഗനിള  കഫൈസട്ട്  ലലന  ത്രതീ
കഫൈസട്ട് ആക്കനി മഭാറല്, പുതനിയ ലവദബത കേണക്ഷനുകേള ലഭവമഭാക്കുകേ, കകേടഭായ മതീററുകേള
മഭാറനി  സഭാപനിക്കുകേ  എനതീ  പവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  ടനി  പദതനികേളവഴനി  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.
സഭാകങതനികേ  വനിദവയലട  വനികേഭാസത്തനിനനുസരനിചട്ട്  പസരണ  കമഖലയനിലുലാം  നൂതനമഭായ
പദതനികേളക്കട്ട് രൂപലാം നല്കേഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്. നനിലവനിലുളള RoW (Right of Way)
തലന  ഉപകയഭാഗനിച്ചു  ലകേഭാണട്ട്  ലലനുകേളുലട  കവഭാളകടജട്ട്  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുനതനിനട്ട്
narrow based tower, monopole  എനതീ സഭാകങതനികേ വനിദവകേള ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  നനിലവനിലുളള  ലലനുകേളുലട  കശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  കശഷനി
കൂടനിയതുലാം എനഭാല് ഭഭാരലാം കുറഞ്ഞതുമഭായ പുതനിയ തരലാം കേമ്പനികേള ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനുലാം
ലക്ഷവമനിടുനണട്ട്.  കൂടഭാലത,  ഭഭാവനിയനിലല  ലവദബതനി  ആവശവകേത  കേണക്കഭാക്കനി
ആവശവമഭായ/സഭാധവമഭായ  സലങ്ങളനിലലല്ലഭാലാം  മളടനി  സര്കേപ്യൂടട്ട്/മളടനി  കവഭാളകടജട്ട്
ലലനുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  അകതഭാലടഭാപലാം  സലദക്കൗര്ലഭവലാം
കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് ഭൂമനിയലട ഉപകയഭാഗലാം കുറയനതനിനഭായനി  GIS (gas insulated switch
gear), Containaried Substation, Hybrid Technology മുതലഭായ സഭാകങതനികേ വനിദവകേള
പകയഭാഗത്തനിലഭാക്കഭാനുലാം ലക്ഷവമനിടുന.

ഊര്കജ്ജഭാല്പഭാദന  കമഖലയനില്  പുതനിയ  ജലലവദബത  പദതനികേള

കേലണത്തഭാനുലാം അവയലട സര്കവ്വ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കഭാനുലാം ഈ

പദതനികേള  നനിര്മ്മേഭാണഘടത്തനിലലത്തനിക്കഭാനുലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ലവദബകതഭാല്പഭാദന

കമഖലയനില് നൂതന പദതനികേളക്കട്ട് രൂപലാം നല്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പമ്പട്ട്ടട്ട് കസഭാകറജട്ട്

സതീലാം,  കേപഭാസനിറനി  അഡതീഷന എനനിവ ലചേയ്യുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഊര്ജ്ജ രലാംഗത്തട്ട്

സസയലാംപരവഭാപ്തത  ലകേവരനിക്കുകേ,  പരനിസനിതനിക്കട്ട്  അനുകയഭാജവമഭായ രതീതനിയനില്

ഊര്ജ്ജ  ഉല്പഭാദനലാം  സഭാദവമഭാക്കുകേ,  സലാംസഭാന  റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന
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നനിശയനിചനിട്ടുളള  നവതീകേരണതീകയഭാര്ജ്ജ  ക്രയബഭാദവത  (Renewable  Purchase

Obligation)  നനിറകവറകേ  തുടങ്ങനിയ  ലക്ഷവങ്ങള  നനിറകവറനതനിനഭായനി  നവ

നവതീകേരണ  ഊര്ജ്ജ  കസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനളള  ഉല്പഭാദനലാം  ലക്ഷവമനിട്ടുലകേഭാണട്ട്

കേഭാറനില്നനിനലാം  സക്കൗകരഭാര്ജ്ജത്തനില്നനിനലാം  ലവദബതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന വനിവനിധ

പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  ചേതീഫൈട്ട്  എനജതീനനിയറുലട

കനതൃതസത്തനില് റനിനപ്യൂവബനിള എനര്ജനി ആന്റെട്ട് എനര്ജനി കസവനിലാംഗ്സട്ട് എന വനിഭഭാഗലാം

പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  31  പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  വനിവനിധ

തലത്തനില്  നടനവരുന.  ഇവ  കൂടഭാലത  പഭാനനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡമഭായനി  കചേര്നട്ട്

കകേഭാര്പകറഷനുകേളുലടയലാം ജനില്ലഭാ പഞഭായത്തുകേളുലടയലാം അധതീനതയനിലുളള ലകേടനിടങ്ങളുലട

കമല്ക്കൂരയനില്  20.331  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ സക്കൗകരഭാര്ജ്ജ പഭാന്റുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുളള

പദതനി വനിശദതീകേരണ കുറനിപട്ട്  (ഡനി.പനി.ആര്.)  പഭാനനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡനില് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

കൂടഭാലത  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  കകേരളത്തനിലല  ജനില്ലഭാ  പഞഭായത്തുകേളുലട

അധതീനതയനിലുളള ലകേടനിടങ്ങളുലട കമല്ക്കൂരയനില് കസഭാളഭാര് പഭാന്റെട്ട് സഭാപനിക്കുനതനിനുളള

സഭാദവതഭാപഠനലാം നടത്തനി വരുന.  ഉകദ്ദേശലാം  21  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയളള കസഭാളഭാര്

പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്  ലക്ഷവമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള

സസന്തമഭായനി  സഭാപനിക്കുന സക്കൗകരഭാര്ജ്ജ  പഭാന്റുകേളക്കട്ട്  കേണക്ഷന  നല്കുനണട്ട്.

ഇതുവലര ലകേടനിടങ്ങളുലട കമല്ക്കൂരയനില് ലമഭാത്തലാം 1.335 സഭാപനിതകശഷനിയളള 631

ഗനിഡട്ട് ബന്ധനിത സക്കൗകരഭാര്ജ്ജ പഭാന്റുകേളക്കട്ട് കേണക്ഷന നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

വള്ളനിക്കുനലാം ലസക്ഷന ആഫൈതീസട്ട്

160 (1697) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  വള്ളനിക്കുനലാം  ലസക്ഷന  ആഫൈതീസട്ട്

ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തപത  ലസക്ഷന  ആഫൈതീസട്ട്  അടനിയന്തരമഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വളളനിക്കുനലാം ലസക്ഷന ഓഫൈതീസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  അനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  സക്കൗജനവമഭായനി  പത്തട്ട്  ലസന്റെട്ട്  സലകമഭാ  അലല്ലങനില് ലകേടനിടകമഭാ

ലഭവമഭാകുന മുറയട്ട് ആയതനിലന്റെ പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.958/2017
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ഊര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങള

161 (1698) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ ലവദബത നനിലയങ്ങളനില് നനിനഭായനി ദനിനലാംപതനി
ലഭവമഭാകുന ലവദബതനി എത്രയഭാണട്ട്;

(ബനി) ഉത്പഭാദനവലാം ഉപകഭഭാഗവലാം തമ്മേനിലുള്ള അന്തരലാം എത്രയഭാണട്ട്;

(സനി) പുറത്തുനനിന ട്ട് വഭാങ്ങുന ലവദബതനി യൂണനിറനിനട്ട് എത്ര രൂപ നനിരക്കനിലഭാണട്ട്
സലാംസഭാനലാം  നല്കകേണനി  വരുനതട്ട്;  ഇങ്ങലന  പുറത്തുനനിനലാം  ലവദബതനി
വഭാങ്ങുനതനിനഭായനി  ഇക്കഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷലാം  ലചേലവഴനിച  തുകേ  എത്രലയനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ലവദബതനി  മനിച  സലാംസഭാനമഭായനിരുന  കകേരളത്തനിനട്ട്  ഇകപഭാഴലത്ത
ഉപകഭഭാഗലാം  കേണക്കഭാക്കനി  കൂടുതല്  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഈ  സര്ക്കഭാര്
എലന്തങനിലുലാം  കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനികേള  നടപഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) ലവദബത ഉപകഭഭാഗലാം കുറയനതനിനഭായനി ഊര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുനതനിനട്ട് എന്തങനിലുലാം പരനിപഭാടനികേള സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
ഇക്കഭാരവങ്ങള  എല്ലഭാലാം  വനിശദമഭാക്കനി  ഒരു  ധവളപത്രലാം  ഊര്ജ്ജ  കമഖലയമഭായനി
ബന്ധലപടട്ട് പുറത്തനിറക്കഭാന സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) 2016 ജൂലഭായട്ട് മഭാസലത്ത കേണക്കനുസരനിചട്ട് സലാംസഭാനലത്ത ശരഭാശരനി
ലവദബതനി

ഉല്പഭാദനലാം - 13.6810 MU

ഉപകഭഭാഗലാം - 58.9737 MU

ഉല്പഭാദനവലാം ഉപകഭഭാഗവലാം 
തമ്മേനിലുളള അന്തരലാം - 45.2927 MU

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷങ്ങളനില്  പുറത്തുനനിനലാം  വഭാങ്ങനിയ  ലവദബതനിയലട
ശരഭാശരനി വനിലയലാം ലചേലവഴനിച തുകേയലാം തഭാലഴപറയലാം പകേഭാരമഭാണട്ട്.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ശരഭാശരനി (രൂപ) തുകേ (കകേഭാടനിയനില്)

2011-12 3.95/Unit 4375.31

2012-13 4.80/Unit 7199.61

2013-14 4.71/Unit 6902.64

2014-15 4.46/Unit 6782.76

2015-16 4.06/Unit 6336.83

(ഡനി)  ഉണട്ട്.  കകേരളത്തനിലന്റെ  ഇകപഭാഴലത്ത  ഉപകഭഭാഗവലാം  വരുലാംകേഭാലങ്ങളനിലല
ഉപകഭഭാഗത്തനിലുണഭാകയക്കഭാവന  വര്ദനവലാം  കേണക്കഭാക്കനി  ലവദബത  ആവശവകേത
നനിറകവറനതനിനട്ട്  കവണ  നടപടനികേള  ലകേലക്കഭാളളുനതഭാണട്ട്.  ഇകപഭാഴളള  ലവദബത
ആവശവകേതയലട  30  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  മഭാത്രകമ  ആഭവന്തരമഭായനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന
കേഴനിയനളള. ബഭാക്കനി 70 ശതമഭാനകത്തഭാളലാം നനിറകവറനതനിനട്ട് പുറകമനനിനളള ലവദബത
നനിലയങ്ങലള  ആശയനികക്കണനിവരുന.  വരുലാംകേഭാലങ്ങളനിലല  ലവദബത  ആവശവകേത
കനരനിടുനതനിനട്ട് ആഭവന്തര ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് തഭാലഴ പറയന പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കഭാന ലക്ഷവമനിടുന.  1320  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയളള ഒരു കേല്ക്കരനി  നനിലയലാം
കകേരളത്തനികലഭാ  കേല്ക്കരനി  ഖനന  പകദശകത്തഭാ  സഭാപനിക്കുകേ.  ബഹ്മപുരത്തട്ട്
വഭാതകേഭാധനിഷനിത  പദതനി  നവഭായമഭായ  വനിലയനില്  പകൃതനി  വഭാതകേലാം  ലക്ഷവമഭാക്കനി
നടപനിലഭാക്കുകേ.  നനിലവനിലുളള  ജലലവദബത  പദതനികേളുലട  കശഷനി  വര്ദനിപനിക്കല്,
പുതനിയവ  നടപനിലഭാക്കല്,  നനിലവനിലുളളവയലട  വൃഷനി  പകദശത്തനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണലാം,
സലാംഭരണ  കശഷനി  വര്ദനിപനിക്കല്  തുടങ്ങനിയവ  വഴനി  അധനികേമഭായനി  ലവദബതനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന ലക്ഷവമനിടുന.  പുനരുപകയഭാഗ ഊര്ജ്ജ കസഭാതസ്സുകേളഭായ ലചേറുകേനിട
ജലലവദബത  പദതനികേള,  കേഭാറട്ട്,  സക്കൗകരഭാര്ജ്ജലാം  എനനിവയനില്നനിനളള  ലവദബത
ഉല്പഭാദനകശഷനി  2020-  ഓലട  1500  ലമഗഭാവഭാടഭായനി വര്ദനിപനിക്കുവഭാന ലക്ഷവമനിടുന.
പുരപ്പുറ  സക്കൗകരഭാര്ജ്ജ  പഭാന്റുകേളുലാം  തരനിശുഭൂമനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയളള  സക്കൗകരഭാര്ജ്ജ
നനിലയങ്ങളുലാം ഡഭാലാം റനിസര്കവ്വഭായറുകേളുലാം കേനഭാലുകേളുലാം സക്കൗകരഭാര്ജ്ജ പദതനികേളക്കുകവണനി
മുഖവമഭായലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന  ലക്ഷവമനിടുന.  ഇതനിനഭായനി  വതീടുകേളുലട
കമല്ക്കൂരയനികന്മേല്  കസഭാളഭാര്  പഭാനലുകേള  സഭാപനിചട്ട്  1000  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ലവദബതനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനുളള  ബൃഹത്പദതനി  ഈ  വര്ഷലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ
ആദവഘടമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഓഫൈതീസുകേളുലട  മുകേളനില്  സക്കൗകരഭാര്ജ്ജ  പഭാനലുകേള
സഭാപനിക്കുലാം.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  നടനവരുന  200  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  കസഭാളഭാര്  പഭാര്ക്കട്ട്
പദതനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട് കവണ നടപടനികേള എടുക്കുനതഭാണട്ട്.
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(ഇ)  ഊര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കുമഭാത്രമഭായനി  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.
ബനി.എല്-ല് എനര്ജനി കസവനിലാംഗ്സട്ട് കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന സതീലാം  (എകസഭാടട്ട്)  എന
ഒരു  വനിഭഭാഗലാം  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്-ലന്റെ  പവര്  സനിസലാം
ശലാംഖലയനിലല ഊര്ജ്ജ നഷലാം കുറയന പവര്ത്തനങ്ങളുലാം ഊര്ജ്ജ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനിലല
ഊര്ജ്ജ  നഷവലാം  ഊര്ജ്ജ  ഉപകഭഭാഗവലാം  കുറയനതനിനുലാം  എകസഭാടട്ട്  സജതീവമഭായനി
ഇടലപടുന.  പവര്  സനിസലാം  ശലാംഖലയനിലല  ഊര്ജ്ജനഷലാം  കുറയ്കകുനതുമഭായനി
ബന്ധലപടട്ട്  ലഹ  കവഭാളകടജട്ട്  ഡനിസനിബപ്യൂഷന  സനിസലാം  എന  പദതനിയലാം
ലകേ.എസട്ട്.ബനി.എല്.-ലന്റെ ഡനിസനിബപ്യൂഷന ട്രെഭാനകസഭാര്മര് കസഷനുകേളുലട നവതീകേരണലാം
എന  പദതനിയലാം  നടപനിലഭാക്കനി.  ഊര്കജ്ജഭാപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  ഊര്ജ്ജനഷവലാം
ഊര്കജ്ജഭാപകഭഭാഗവലാം  കുറക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  ഐസട്ട്  പഭാന്റുകേളനിലുലാം
കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലകേളനിലുലാം  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കഹഭാസനിറലുകേളനിലുലാം  ഊര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ
പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന. ഊര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങളുലട
ഭഭാഗമഭായനി  വനിവനിധ  കമഖലകേളനിലുളളവര്ക്കഭായനി  വവതവസ്ത  പദതനികേള  ഇ.എലാം.സനി.
മുഖഭാന്തരലാം നടത്തനിവരുന. സലാംസഭാനലത്ത എല്ലഭാ വനകേനിട  (HT/EHT)  ലവദബതനി
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം ഊര്ജ്ജ ആഡനിറട്ട് നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

സലാംസഭാനലത്ത  വനകേനിട  ഊര്ജ്ജ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളഭായ  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  ഊര്ജ്ജ  ആഡനിറനിനുകവണനി  50%  തുകേ  (പരമഭാവധനി  50000
രൂപ)  നല്കുന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുകേയലാം  ഇതനിനഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് 20 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് ലചേറുകേനിട ഊര്ജ്ജ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട പഭാഥമനികേ ഊര്ജ്ജ ആഡനിറട്ട്
നടത്തുനതനിനട്ട്  10,000  രൂപ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കുന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഊര്ജ്ജ  ആഡനിറട്ട്  നടപഭാക്കുകേവഴനി  കകേരളത്തനിലല  പല
വവവസഭായ സഭാപനങ്ങളനിലലയലാം ലസസനിഫൈനികേട്ട് എനര്ജനി കേണ്സലാംപ്ഷന കുറയഭാന
സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനില്  ഊര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ  കബഭാധവല്ക്കരണലാം
നടത്തുനതനിനട്ട്  സ്മഭാര്ടട്ട്  എനര്ജനി  കപഭാഗഭാലാം  (SEP)  എന  പദതനി  ഇ.എലാം.സനി.
നടപനിലഭാക്കനി വരുന. വരുലാംകേഭാലയളവനില് VHSC, ITI, Polytechnic, Engineering
College എനനിവയനികലക്കുകൂടനി SEP വവഭാപനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
ഊര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ  കമഖലയമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  പുതുതഭായനി  എലന്തങനിലുലാം
കേണ്ടുപനിടനിത്തങ്ങള നടത്തുവഭാനഭായനി സഭാമ്പത്തനികേവലാം സഭാകങതനികേവമഭായ സഹഭായലാം
ഇ.എലാം.സനി.  നല്കേനിവരുന.  ലപഭാതുജനങ്ങളനില് ഊര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ അവകബഭാധലാം
വളര്ത്തുനതനികലക്കഭായനി സര്ക്കഭാരനിതര സലാംഘടനകേള മുഖഭാന്തരലാം ഊര്ജ്ജ കേനിരണ്
എന ഊര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണ കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനിയലാം നടത്തനിവരുന.
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ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ ലപഭാതുകേടലാം

162 (1699) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2011 മുതല് 2016 വലരയള്ള ഓകരഭാ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലുലാം ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡനിലന്റെ ലപഭാതുകേടലാം എത്രലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2010-11  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതല്  2015-16  വലരയളള  ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡനിലന്റെ ലപഭാതുകേടലാം ചുവലട നല്കുന.

(തുകേകകേഭാടനിരൂപയനില്)

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ദതീര്ഘകേഭാല
വഭായ്പ

ഹ്രസസകേഭാല വഭായ്പ ആലകേ വഭായ്പ

2010-11 317.64 1066.50 1384.14

2011-12 1114.49 1356.34 2470.83

2012-13 1942.97 2134.20 4077.17

2013-14 2957.48 2303.62 5261.10

2014-15 3699.35 2110.48 5809.83

2015-16 3753.51 2171.94 5925.45

കേഭാറനില് നനിനലാം ലവദബതനി

163 (1700) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേഭാറനില്നനിനലാം  ലവദബതനി  ഉലഭാദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
നടപഭാക്കനിയ കേര്മ്മേ പദതനികേലളലന്തല്ലഭാലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത പദതനിയലട ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങലളലന്തല്ലഭാലമനട്ട് വനിവരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പസ്തുത പദതനിയലട കനടങ്ങലളലന്തല്ലഭാലമനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനില്  കേഭാറനില്നനിനലാം  ലവദബതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേ  എന
ലക്ഷവകത്തഭാലട കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ എന.എചട്ട്.പനി.സനി-യമഭായനി
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കകേരള സര്ക്കഭാര് ധഭാരണഭാപത്രലാം ഒപ്പുവയകേയണഭായനി.  ഇതനിനപകേഭാരലാം ആദവഘടത്തനില്
82  ലമഗഭാവഭാടട്ട് കശഷനിയളള കേഭാറഭാടനിപഭാടങ്ങള പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനിലല നല്ലസനിലാംഗലാം,
കകേഭാടത്തറ  പകദശങ്ങളനില്  സഭാപനിക്കുവഭാനുളള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
കൂടഭാലത  പൂവഭാര്  ഫൈനിഷര്ലമന  കകേഭാളനനിയനില്  1  MW  ലമകക്രഭാ  വനിനഡട്ട്
സഭാപനിക്കുനതനിലന്റെയലാം  കേഞനികക്കഭാടട്ട്  2.625  MW  കേഭാറനില്  നനിനളള  ലവദബത
പദതനി  സഭാപനിക്കുനതനിലന്റെയലാം  ദര്ഘഭാസട്ട്  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുളള പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ലഭവമഭായനിട്ടുള്ള  പഭാരമ്പകരവതര  ഊര്ജ്ജ  കസഭാതസ്സുകേള  പരമഭാവധനി
പകയഭാജനലപടുത്തനി കകേരളത്തനിനഭാവശവമഭായ ലവദബതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേലയനതഭാണട്ട്
ലക്ഷവലാം.

(സനി)  ഊര്ജ്ജരലാംഗത്തട്ട്  സസയലാംപരവഭാപ്തത  ലകേവരനിക്കുകേ,  പരനിസനിതനിക്കട്ട്
അനുകയഭാജവമഭായ  രതീതനിയനില്  ഊര്കജ്ജഭാല്പഭാദനലാം  സഭാദവമഭാക്കുകേ,  സലാംസഭാന
ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള  നവതീകേരണതീകയഭാര്ജ്ജ  ക്രയബഭാദവത
(Renewable  Purchase  Obligation)  നനിറകവറകേ  എനനിവയഭാണട്ട്  പസ്തുത
പദതനികേള ലകേഭാണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന ജലലവദബത പദതനികേള

164 (1701) ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  അഞട്ട്  ജലലവദബത  പദതനികേള
മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുനതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പസ്തുത  പദതനികേള  എനട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം എനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  രണട്ട്  ജലലവദബത  പദതനികേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന.

1. പള്ളനിവഭാസല് എകട്ട്റഷന സതീലാം   (60 MW) :

പദതനിയലട  ടണല്,  ഇനകടക്കട്ട്  ഭഭാഗങ്ങളനിലുണഭായ  മണനിടനിചനില്മൂലലാം
ഇനകടക്കനിനുലാം ടണല് കഫൈസട്ട്-2-നുലാം ഇടയനിലുളള  ടണല് നനിര്മ്മേഭാണലാം
തടസലപടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഭൂമനിശഭാസ്ത്രപരമഭായ കേഭാരണങ്ങളഭാലുലാം കേരഭാറുകേഭാരുലട
ഉദഭാസതീനതയലാംമൂലലാം  പദതനി  7/2015  മുതല്  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.
നനിലവനിലുളള  നനിര്മ്മേഭാണക്കരഭാര്  കഫൈഭാര്ക്കളഭാസട്ട്  ലചേയതനിനുകശഷലാം
ബഭാക്കനി കജഭാലനികേളക്കഭായനി പുതനിയ കേരഭാറുണഭാക്കനി മൂനവര്ഷലാംലകേഭാണട്ട്
പദതനി നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാലമനഭാണട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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2. കതഭാടനിയഭാര് ജലലവദബത പദതനി   (40 MW) :

ഈ  പദതനിയലട  പഭാരലാംഭഘടകേത്തനില്  സലകമലറടുക്കലുമഭായനി
ബന്ധലപട്ടുണഭായ തകദ്ദേശവഭാസനികേളുലട എതനിര്പ്പുലാം  M/s. CPPL-  ലന്റെ
സഭാമ്പത്തനികേ ഭദതയനില്ലഭായ്മയലാം പനിനതീടുള്ള ഘടത്തനില് പദതനി മുടങ്ങുവഭാന
കേഭാരണമഭായനി.  നനിലവനിലുളള നനിര്മ്മേഭാണക്കരഭാര് കഫൈഭാര്ക്കളഭാസട്ട് ലചേയതനിനു
കശഷലാം  ബഭാക്കനി  കജഭാലനികേളക്കഭായനി  പുതനിയ  കേരഭാറുണഭാക്കനി  രണ്ടു
വര്ഷത്തനിനകേലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാലമനഭാണട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.

കേഭാറഭാടനിയനത്തനില് നനിനട്ട് ലവദബതനി

165 (1702) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനില് കേഭാറഭാടനിയനലാം സഭാപനിചട്ട് ലവദബതനി ഉലഭാദനിപനിക്കുന
എത്ര യൂണനിറകേളഭാണട്ട് പവര്ത്തനിച്ചു വരുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സസകേഭാരവ  സഭാപനങ്ങളുലട  ഇത്തരലാം  യൂണനിറകേളനില്  ഉലഭാദനിപനിക്കുന
ലവദബതനി ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ക്കട്ട് നല്കേനി വരുനകണഭാ; വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഉലണങനില് ഇതു സലാംബന്ധനിച വവവസകേള എലന്തഭാലക്കയഭാലണനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 44 യൂണനിറകേള പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  സസകേഭാരവ ഉടമസതയനിലുളള സഭാപനങ്ങളനില് ചേനിലതട്ട് സസന്തലാം
ആവശവത്തനിനട്ട്  ലവദബതനി  ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്-ലന്റെ  ഗനിഡനില്ക്കൂടനി
സസന്തലാം  സഭാപനങ്ങളനികലക്കട്ട്  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുനണട്ട്.  അകതഭാലടഭാപലാം  കനരനിടട്ട്
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്-നട്ട് ലവദബതനി വനില്ക്കുന സസകേഭാരവ ഉല്പഭാദകേരുമുണട്ട്.

(സനി)  സസകേഭാരവ ഉല്പഭാദകേരനില് നനിനലാം സലാംസഭാന ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന
അനുവദനിക്കുന നനിരക്കനിലഭാണട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്. ലവദബതനി വഭാങ്ങുനതട്ട്.

ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷന ഓഫൈതീസുകേളുലട വനിഭജനലാം

166 (1703) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലലവദബതനി മുടങ്ങനിയഭാല് ആയതട്ട് പുനനഃസഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം
വരുനതട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുലട  കുറവമൂലമഭാലണങനില്  കേണ്സപ്യൂകമഴനിലന്റെ  എണലാം
കൂടുതലുളള ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷന ഓഫൈതീസുകേള വനിഭജനിചട്ട്  പസ്തുത കേഭാലതഭാമസലാം
ഒഴനിവഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) എങനില് ഒരു ലസക്ഷന ഓഫൈതീസനിലന്റെ കേതീഴനില് എത്ര കേണ്സപ്യൂകമഴനിലന
ഉളലപടുത്തുവഭാനഭാണട്ട്ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതുപകേഭാരലാം  കേണ്സപ്യൂകമഴനിലന്റെ  എണലാം കൂടുതലുളള  എത്ര ലസക്ഷന/
കമജര് ലസക്ഷന ഓഫൈതീസുകേള വനിഭജനികക്കണനിവരുലമനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഗഭാര്ഹനികേ  വവഭാവസഭായനികേ  കമഖലകേളനില്  നനിനലാം  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.
കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡനിനട്ട് എത്ര കകേഭാടനി രൂപ പനിരനിഞ്ഞട്ട് കേനിടഭാനുലണനട്ട് ജനില്ല തനിരനിചട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇതനില്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  കുടനിശ്ശേനികേ  തുകേ  അടയഭാനുള്ള  വവവസഭായ
സഭാപനലാം ഏലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   നനിലവനിലുളള  ലസക്ഷന  ഓഫൈതീസനിലന്റെ  പരനിധനി  50  ചേതുരശ
കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുതലഭായനിരനിലക്ക ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 25000-ല് അധനികേമഭാവകേകയഭാ
അലല്ലങനില് പരനിധനി  100  ചേതുരശ കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുതലഭായനിരനികക്ക ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള
20000-ലധനികേലാം  ആകുകേകയഭാ  ലചേയ്യുന  സഭാഹചേരവത്തനിലഭാണട്ട്  സഭാധഭാരണയഭായനി
കബഭാര്ഡട്ട്  നനിലവനിലുളള  ലസക്ഷനുകേള  വനിഭജനിചട്ട്  പുതനിയ  ഇലകനിക്കല്  ലസക്ഷന
ഓഫൈതീസട്ട്  അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  പുതുതഭായനി  ലസക്ഷന  ഓഫൈതീസട്ട്  അനുവദനിക്കുനതട്ട്
വലനിയ സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദവത ഉണഭാക്കുന കേഭാരവമഭാണട്ട്.  ഇതട്ട് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട
തഭാരനിഫൈനിലുള്ള  വര്ദനവനിനട്ട്  കേഭാരണമഭാകുലമനതനിനഭാല്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
സമയബന്ധനിതമഭായനി  കസവനലാം  നല്കുനതനിനുലാം  ബനില്ലുകേള  അടയനതനിനുലാം  മറട്ട്
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തനിലക്കഭാണട്ട്  അതവഭാവശവലാം  സനര്ഭങ്ങളനില്  അല്ലഭാലത
പുതനിയ ഓഫൈതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാറനില്ല.

(ഡനി)  എചട്ട്.ടനി/ഇ.എചട്ട്.ടനി.  വനിഭഭാഗത്തനില്  31-3-2016-ലല  കേണക്കുപകേഭാരലാം
ഗഭാര്ഹനികേ  വനിഭഭാഗത്തനില്  കുടനിശ്ശേനികേയനില്ല.  ഈ  വനിഭഭാഗത്തനില്  വവവസഭായ
കമഖലയനില് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡനിനട്ട്  പനിരനിഞ്ഞു കേനിടഭാനുളള തുകേ ജനില്ല
തനിരനിചട്ട്  പടനികേയഭായലാം  എല്.റനി.  വനിഭഭാഗത്തനിലല  ഗഭാര്ഹനികേ  വവഭാവസഭായനികേ
കമഖലയനിലല  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനലാം  പനിരനിഞ്ഞു  കേനിടഭാനുള്ള  തുകേയലട  ജനില്ല
തനിരനിച്ചുളള കേണക്കുലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ഇ) 31-3-2016-  ലല കേണക്കുപകേഭാരലാം വവഭാവസഭായനികേ കമഖലയനില് ഏറവലാം
കൂടുതല്  കുടനിശ്ശേനികേ  തുകേ  അടയഭാനുള്ള  ലപഭാതുകമഖലഭാ  വവവസഭായ  സഭാപനലാം
ട്രെഭാവനകൂര് ലകേഭാചനിന ലകേമനിക്കല്സട്ട് ആണട്ട്.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായനിത്തതീര്ന ട്രെഭാനകസഭാര്മറുകേള

167 (1704) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ട്രെഭാനസ് കഫൈഭാമറുകേള  മുകഖന  പതനിവര്ഷലാം  ഉണഭാകുന  സഭാമ്പത്തനികേ
നഷങ്ങളുലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുണഭാകുന  ലവദബതനിതടസലാം  ഉളലപലടയള്ള  കേഷ
നഷങ്ങളുലാം ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനഭായനി എലന്തങനിലുലാം പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ട്രെഭാനസ് കഫൈഭാമറുകേളനില്  നനിലവനില്  ഘടനിപനിചനിടനില്ലഭാത്തതുലാം  എനഭാല്
അതവഭാവശവവമഭായ ലലററനിനനിഠഗട്ട്  അറസര്,  എ.ബനി.എചട്ട്  (എയര് ബഭാസട്ട് സര്ക്കപ്യൂടട്ട്
കബക്കര്)  നപ്യൂട്രെല്  എര്ത്തനിലാംഗട്ട്  എനനിവ  ഘടനിപനിചട്ട്  പസ്തപത  കേഷനഷങ്ങള
ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനഭായള്ള പദതനികേലളലന്തങനിലുമുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷത്തനിനനിടയനില്  ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായനിത്തതീര്ന
ട്രെഭാന സട്ട്  കഫൈഭാമറുകേളുലാം  എനര്ജനി  മതീററുകേളുലാം  എത്രലയനലാം  ആയതനില്  ഇടനിമനിനല്
മൂലലാം ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായനിത്തതീര്നവ എത്രലയനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ട്രെഭാനകസഭാര്മര് കസഷനുകേളനിലല പശ്നങ്ങളകേഭാരണലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
ഉണഭാകേഭാനനിടയളള കേഷനഷങ്ങള ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭായനി അറകുറപണനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനണട്ട്.  ഇതനില്  ട്രെഭാനകസഭാര്മര്  കസഷനുകേളനില്  എര്ത്തനിലാംഗട്ട്
ലചേയനിട്ടുണട്ട് എനറപഭാക്കുകേ, കലഭാഡട്ട് വനിനവഭാസലാം ശരനിയഭാക്കുകേ എനനിവ ഉളലപടുന.
കൂടഭാലത ഫൈതീല്ഡട്ട് റനിപയര് യൂണനിറകേള പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. ഇവനിലട നനിനളള ടതീലാം
ട്രെഭാനകഫൈഭാര്മര്  കസഷനുകേള സനര്ശനിചട്ട്  ട്രെഭാനകസഭാര്മറുകേളുലട സനിതനി  വനിലയനിരുത്തനി
കവണ മുനകേരുതല് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനില് ലലറനിനനിങ്ങട്ട് അറസര്, എ.ബനി സസനിചട്ട്, നപ്യൂട്രെല് എര്ത്തനിങ്ങട്ട്
എനനിവ  ഉലണനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനിയഭാണട്ട്  ട്രെഭാനകസഭാര്മര്  ചേഭാര്ജട്ട്  ലചേയ്യുനതട്ട്.
കകേടുവരുനവ  എത്രയലാം  കവഗലാം  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള
യഥഭാസമയലാം സസതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.

(സനി)  ലഭവമഭായ  വനിവരപകേഭാരലാം  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചു  വര്ഷത്തനിനനിടയനില്
തകേരഭാറനിലഭായ  ട്രെഭാനസ് കഫൈഭാര്മരുകേള  6042  എണലാം,  തകേരഭാറനിലഭായ  മതീററുകേള
27,18,608  എണലാം.  ഇതനില്  ഇടനിമനിനല്മൂലലാം  ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായനി  തതീര്ന
ട്രെഭാനസ് കഫൈഭാര്മറുകേള  608  എണലാം,  മതീററുകേള  2,35,129  എണലാം  ഇതനില് പലതുലാം
കവണ അറകുറപണനികേള നടത്തനി ഉപകയഭാഗകയഭാഗവമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

958/2017
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സബ്കസഷനഭായനി ഉയര്ത്തുനതനിനുളള നടപടനി

168 (1705) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചേഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  പരവൂരനില്  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  33
ലകേ.  വനി.  സബട്ട് കസഷന  66  ലകേ.  വനി.  സബട്ട് കസഷനഭായനി ഉയര്ത്തുനതനികലക്കട്ട്
നടപടനി ലകേലക്കഭാള്ളുവഭാന സനദമഭാകുകമഭാ; ഇലല്ലങനില് വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലവനിലുളള ലവദബതനി ആവശവകേത നനിറകവറനതനിനട്ട് പരവൂരനില് ഇകപഭാഴളള
33  ലകേ.വനി.  സബ്കസഷന  പരവഭാപ്തമഭാണട്ട്.  ലവദബതനി  ആവശവകേത  വര്ദനിക്കു
നതനിനനുസരനിചട്ട് സബ്കസഷലന്റെ കശഷനി വര്ദനിപനിക്കുനകേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ലജക്ക കപഭാജക്ടട്ട്

169 (1706) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫൈട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2009 ലല കചേര്ത്തല ലജക്ക (JICA)  കപഭാജക്ടനിലല ജലകസഭാതസഭായ
മൂവഭാറപുഴ കുളമ്പൂര്ക്കഭാവട്ട് പമ്പട്ട് ഹക്കൗസനികലക്കട്ട് പകതവകേ ലവദബതനി വനിതരണ ലലന
സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  4.25  കകേഭാടനി  രൂപ  അടചനിട്ടുലാം  നഭാളനിതുവലരയലാം  പവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനിലല്ലനതുലാം  ഇതുമൂലലാം  കുടനിലവള്ള  പദതനിയലട  വനിതരണലാം  പല
ഘടങ്ങളനിലുലാം  മുടങ്ങുന വനിവരവലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ  എനട്ട്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
മൂവഭാറപുഴ  ലവദബത  സര്ക്കനിളനിലന്റെ  കേതീഴനില്  വരുന  ഈ  പവൃത്തനി  ഇത്രയലാം
ലവകേഭാനനിടയഭായ സഭാഹചേരവലമലന്തനട്ട് അകനസഷണലാം നടത്തുകമഭാ എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കേഭാരവത്തനില്  മനപൂര്വ്വമഭായ  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയനിട്ടുലണങനില്
ഉത്തരവഭാദനി ആരട്ട് എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ പവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് സതസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ
എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. പനിറവലാം ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷനുകേതീഴനില് വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയലട  JICA  കപഭാജക്ടനിലന്റെ  കുളമ്പൂര്ക്കഭാവട്ട്  പമ്പട്ട്  ഹക്കൗസനികലക്കട്ട്  രണട്ട്
ലഡഡനികക്കറഡട്ട്  ഫൈതീഡറുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  വഭാടര്  അകതഭാറനിടനി  4.25
കകേഭാടനി  രൂപ  അടചനിട്ടുണട്ട്.  അതനില്  ഒനഭാമലത്ത  ഫൈതീഡര്  10-8-2011-നട്ട്  ചേഭാര്ജട്ട്
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  രണഭാമലത്ത  ഫൈതീഡറനിനു  കവണനിയള്ള  9  കേനി.മതീ  അണര്  ഗക്കൗണട്ട്
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കകേബനിള  സഭാപനിക്കുന  കജഭാലനി  അതനിലന്റെ  അവസഭാന  ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  കറഭാഡട്ട്
ലപഭാളനിചട്ട്  അണര്  ഗക്കൗണട്ട്  കകേബനിള  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളനില്
നനിനമുണഭായ  എതനിര്പ്പുലാം  കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടറുലട  നനിസഹകേരണവലാംമൂലമഭാണട്ട്  ഈ
പവൃത്തനി ലവകേഭാനനിടയഭായതട്ട്.  ഇകപഭാള പസ്തപത പവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം
ഉടലന തലന കേമ്മേതീഷന ലചേയ്യുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.

LED ബളബുകേളുലട ഉപകയഭാഗലാം

170 (1707) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫൈട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫൈട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) LED ബളബുകേളുലട ഉപകയഭാഗലാം പഭാരനിസനിതനികേ പശ്നങ്ങളുലാം ആകരഭാഗവ
പശ്നങ്ങളുലാം സൃഷനിക്കുകമഭാ എനട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എന
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  LED  ബളബുകേളുലട  ലവദബത  ഉപകഭഭാഗലത്തക്കുറനിചട്ട്  പഠനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എന വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  LED  ബളബുകേള  പഭാരനിസനിതനികേ  പശ്നങ്ങളുലാം  ആകരഭാഗവപശ്നങ്ങളുലാം
സൃഷനിക്കുനനിലല്ലനട്ട്  ലതളനിഞ്ഞനിട്ടുലണങനില്  ലതരുവട്ട്  വനിളക്കുകേളക്കുലാം  മറലാം  LED
ബളബുകേള ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നൽകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില്ല.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  എനര്ജനി  കസവനിലാംഗ്സട്ട്  കകേഭാ-
ഓര്ഡനികനഷന  ടതീലാം  (എകസഭാടട്ട്)  എന  വനിഭഭാഗലാം  LED  ബളബുകേളുലട  ലവദബത
ഉപകഭഭാഗലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഒരു  പഠനലാം  എന  നനിലയനില്  തനിരുവനന്തപുരത്തുള്ള
കകേശവദഭാസപുരലാം  ലസക്ഷന ഓഫൈതീസട്ട്  പരനിധനിയനില്ലപട  30  BPL  വതീടുകേളനില്  LED
ബളബുകേള  സഭാപനിക്കുകേയലാം  ഇതുവഴനി  പതനിവര്ഷലാം  4073  യൂണനിറട്ട്  ലവദബതനി
ലഭാഭമുണഭായതഭായലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ലതരുവവനിളക്കുകേള  എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേളഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡലാം  ആലപ്പുഴ  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
സഭാപനമഭായ എനര്ജനി എഫൈനിഷവനസനി സര്വ്വതീസട്ട് ലനിമനിറഡലാം  (EESL)  സലാംയക്തമഭായനി
ആലപ്പുഴ  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലല  ലതരുവവനിളക്കുകേള  എല്.ഇ.ഡനി-യഭാക്കുന  പദതനി
പുകരഭാഗമനിക്കുന.  കൂടഭാലത വല്ലചനിറ  പഞഭായത്തനിലുലാം  ലനനകമനനിക്കര  പഞഭായത്തനിലുലാം
എല്.ഇ.ഡനി. ലതരുവവനിളക്കുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.
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'സസതീകവജട്ട് ട്രെതീറട്ട്ലമന്റെട്ട് പഭാന്റെട്ട് '

171 (1708) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   അച്ചുതഭാനനന :
ശതീമതനി യ  .   പതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമല  മഭാസര്പഭാനനില്  ഉളലപട  സനനിധഭാനത്തനിലല  'സസതീകവജട്ട്
ട്രെതീറട്ട്ലമന്റെട്ട്  പഭാന്റെട്ട്'  (എസട്ട്.ടനി.പനി)പരഭാജയമഭാകേഭാനുണഭായ  സഭാഹചേരവലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേരഭാര് വവവസപകേഭാരമുള്ള സഭാപനിത കശഷനി പഭാന്റെനിനട്ട് ഇല്ലഭാത്തതുലാം യന
സഭാമഗനികേളുലട ഗുണനനിലവഭാരമനില്ലഭായ്മയലാം, കേരഭാര് വവവസയലട ലലാംഘനവമഭാണട്ട് പസ്തുത
പഭാന്റെനിലന്റെ  പവര്ത്തനലാം  നനിശലമഭാക്കഭാന  കേഭാരണമഭായലതന  ആകരഭാപണലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  ഇതു  സലാംബന്ധനിച്ചു  സമഗമഭായ  അകനസഷണത്തനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ശബരനിമല  മഭാസര്  പഭാനനില്  ഉളലപട  സസതീകവജട്ട്  ട്രെതീറട്ട്ലമന്റെട്ട്  പഭാന്റെട്ട്
(എസട്ട്.ടനി.പനി)  പരഭാജയമഭായനി  കേഭാണുനനില്ല.  പഭാന്റെനിലന്റെ  പവര്ത്തനലാം  കേഴനിഞ്ഞ
ശബരനിമല സതീസണുമുനപട്ട് ആരലാംഭനിചനിരുനലവങനിലുലാം പൂര്ണകതഭാതനിലുള്ള മഭാലനിനവ
സലാംസരണ സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുവഭാന  കേഴനിഞ്ഞനിരുനനില്ല.  പതനിദനിനലാം  അഞ്ചു
ദശലക്ഷലാം ലനിറര് മഭാലനിനവലാം സലാംസരനിക്കുവഭാന കശഷനിയള്ള ആധുനനികേ സഭാകങതനികേ
വനിദവ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ ഈ പദതനി  സലാംസഭാനലത്ത
ആദവ  പദതനിയഭാണട്ട്.  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളഭായനി  നനിര്വ്വഹനിക്കലപകടണ  ഓകനിജന
ആവശവമുള്ളതുലാം  ഓകനിജന  ആവശവമനില്ലഭാത്തതുമഭായ  നനിരവധനി  പവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കണലമങനില്  കൂടുതല്  സമയവലാം  ആവശവമഭായ  മഭാലനിനവവലാം
ലഭവമഭാകക്കണതുണട്ട്.  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിലന്റെയലാം
നഭാഷണല്  എനകവഭായണ്ലമന്റെല്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  ഇനസനിറപ്യൂടനിലല  വനിദഗരഭായ
ശഭാസ്ത്രഞ്ജനമഭാരുലടയലാം കകേരള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ചേതീഫൈട്ട്  ലടകനിക്കല് എകഭാമനിനറുലടയലാം
പരനികശഭാധനയനില് പഭാന്റെനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനില് എലന്തങനിലുലാം കപഭാരഭായ്മയള്ളതഭായനി
ചൂണനിക്കഭാണനിചനിടനില്ല.

(ബനി)  കേരഭാര്  വവവസയനുസരനിച്ചുള്ള  സഭാപനിതകശഷനിയഭായ  പതനിദനിനലാം
അഞ്ചുദശലക്ഷലാം  ലനിറര്  മഭാലനിനവ  സലാംസരണകശഷനി  ഈ  പഭാന്റെനിനുണട്ട്.  യന
സഭാമഗനികേളക്കട്ട്  ഗുണനനിലവഭാരമനില്ലഭാലയകനഭാ  കേരഭാര്  വവവസകേളുലട  ലലാംഘനലാം
ഉണഭായനിട്ടുള്ളതഭാകയഭാ ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.
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(സനി) പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടഭാല് ഉചേനിതമഭായ അകനസഷണലാം നടത്തുനതഭാണട്ട്.

ശബരനിമല തതീര്ത്ഥഭാടനത്തനിനട്ട് ലമചലപട സക്കൗകേരവങ്ങള

172 (1709) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമല  തതീര്ത്ഥഭാടനത്തനിനഭായനി  അനവ  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം
എരുകമലനിയനില്  എത്തുന  അയപഭക്തന്മേഭാര്ക്കട്ട്  വനിശമനിയവഭാനുലാം  പഭാഥമനികേ
കൃതവങ്ങള നനിര്വഹനിക്കുവഭാനുലാം അവനിലട നനിലവനിലുളള സലാംവനിധഭാനലാം  അപരവഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്
കൂടുതല്  സക്കൗകേരവങ്ങളുളള  'വനിരനിപന്തല്'  അടനിയന്തരമഭായനി  നനിര്മ്മേനിയവഭാന
ആവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിയകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എലന്തല്ലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എരുകമലനിയനില് ഇകപഭാള ലഭവമഭായ ഭക്കൗതനികേ സഭാഹചേരവങ്ങള പരമഭാവധനി
ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണട്ട് അയപഭക്തനമഭാര്ക്കട്ട്  വനിരനിലവയന തുളലപലടയളള സക്കൗകേരവങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആവശവലമങനില്  ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേളുമഭായലാം  അധനികേഭാര
സഭാപനങ്ങളുമഭായലാം ആകലഭാചേനിചട്ട് കൂടുതല് സക്കൗകേരവങ്ങള ലഭവമഭാക്കുവഭാനുളള നടപടനികേള
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഇക്കഭാരവത്തനില്  ബന്ധലപടവരുലട  കയഭാഗലാംകചേര്നട്ട്  തതീരുമഭാനലാം
ലകേലക്കഭാളളുനതഭാണട്ട്.

ശബരനിമല മഭാസര് പഭാന

173 (1710) ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമല  മഭാസര്  പഭാന  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഇതുവലര  എത്ര  തുകേ
ലചേലവഴനിചനിട്ടുലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മഭാസര്  പഭാനനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേള
ഏലതല്ലഭാമഭാലണനലാം ഓകരഭാനനിനുലാം ലചേലവഭായ തുകേ എത്രലയനലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മഭാസര്  പഭാന  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  സഹഭായലാം  എലന്തങനിലുലാം
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ എനലാം ഉലണങനിൽ എത്ര എനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  അടുത്ത  ശബരനിമല  സതീസണട്ട്  മുമ്പട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
പദതനികേള ഏലതല്ലഭാമഭാലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശബരനിമല മഭാസര് പഭാന നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് ഇതുവലര 71.46 കകേഭാടനി രൂപ
ലചേലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ശബരനിമല  മഭാസര്  പഭാനനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേളുലാം
അതനിനട്ട് ഓകരഭാനനിനുലാം ലചേലവഭായ തുകേയലടയലാം ലനിസട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(സനി) ലഭനിചനിടനില്ല.

(ഡനി)  അടുത്ത ശബരനിമല സതീസണനിനുമുനപട്ട് നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
പദതനികേളുലട ലനിസട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.

സനനിധഭാനലത്ത സസതീകവജട്ട് ട്രെതീറട്ട്ലമന്റെട്ട് പഭാന്റെട്ട്

174 (1711) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമല  സനനിധഭാനലത്ത  സസതീകവജട്ട്  ട്രെതീറട്ട്ലമന്റെട്ട്  പഭാന്റെട്ട്  (STP)
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എത്രയഭാണട്ട്  ഇതനിലന്റെ സഭാപനിതകശഷനി;  എത്ര രൂപയഭാണട്ട്  ഇതനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ലചേലവഴനിചതട്ട്;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണച്ചുമതല ആര്ക്കഭായനിരുന;  ആരഭാണട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തനിയതട്ട്; എനഭാണട്ട് ഉദ്ഘഭാടനലാം ലചേയതട്ട്;

(ഡനി)  സസതീകവജട്ട്  ട്രെതീറട്ട്ലമന്റെട്ട്  പഭാന്റെട്ട്  ഉദ്ഘഭാടനലാം നടത്തനിലയങനിലുലാം,  ശരനിയഭായ
രതീതനിയനില് പവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കുനതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലല  അപഭാകേത,  യനത്തനിലന്റെ  തകേരഭാര്  എനനിവയനികലലതങനിലുലാം
മൂലമഭാകണഭാ പഭാന്റെട്ട്  ശരനിയഭായ രതീതനിയനില് പവര്ത്തനിക്കഭാത്തലതനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

(എഫൈട്ട്)  ഇതു  സലാംബന്ധനിചട്ട്  എലന്തങനിലുലാം  പരഭാതനി  ശദയനില്ലപടുകേകയഭാ
അകനസഷണലാം നടത്തുകേകയഭാ ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(ജനി)  ഇലല്ലങനില് ഇതനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണമടക്കമുള്ള മുഴവന കേഭാരവങ്ങലളപറനിയലാം
സമഗമഭായനി അകനസഷനിചട്ട് കൃതവവനികലഭാപലാം കേലണത്തുകേയഭാലണങനില് അതനിനനിടയഭാക്കനിയവരുലട
കപരനില്  മഭാതൃകേഭാപരമഭായ  നടപടനിയലാം  സര്ക്കഭാരനിനുണഭായനിട്ടുള്ള  നഷലാം  ബന്ധലപട
കേക്ഷനികേളനില് നനിനലാം ഈടഭാക്കുനതനിനുലാം എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  പതനിദനിനലാം  അഞട്ട്  ദശലക്ഷലാം  ലനിററഭാണട്ട്  സഭാപനിതകശഷനി.  ലമഭാത്തലാം
കേരഭാര് തുകേ 22.87 കകേഭാടനി. നഭാളനിതുവലര 20.33 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാണച്ചുമതല  ശബരനിമല  മഭാസര്  പഭാന  ഉനതനിധഭാകേര
സമനിതനിക്കഭായനിരുന.  ലഹദബഭാദനിലല  രഭാലാംകേനി  ഇനഫഭാസക്ചേര്  ലനിമനിറഡട്ട്  എന
കേമ്പനനിയഭാണട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തനിയതട്ട്.  2015  നവലാംബര്  10-ാം തതീയതനി  പഭാന്റെട്ട്
ഉദ്ഘഭാടനലാം ലചേയ.

(ഡനി)  ശബരനിമലയലട  ആസൂത്രനിത  വനികേസനത്തനിനട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയ  മഭാസര്
പഭാനനിലല  പധഭാനലപട  പദതനികേളനിലലഭാനഭാണട്ട്  സനനിധഭാനലത്ത  സസതീകവജട്ട്
ട്രെതീറട്ട്ലമന്റെട്ട്  പഭാന്റെട്ട്.  പതനിദനിനലാം അഞ്ചു  ദശലക്ഷലാം ലനിറര് മഭാലനിനവലാം  സലാംസരനിക്കുവഭാന
കശഷനിയളള  ഈ പദതനി  സലാംസഭാനലത്ത ആദവലത്ത പദതനിയഭാണട്ട്.  പഭാന്റെനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ണമഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  അനുബന്ധ  കജഭാലനിയലട  ഭഭാഗമഭായ
ലപപനിലാംഗട്ട്, മഭാനകഹഭാള എനതീ കശഷനിച പണനികേള ലചേയ തതീര്കക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.
പുതനിയ സഭാകങതനികേവനിദവയലാം പതനിദനിനലാം അഞ്ചുദശലക്ഷലാം ലനിറര് മഭാലനിനവസലാംസരണ
കശഷനിയമുളള  ഈ  പഭാന്റെട്ട്  പൂര്ണകതഭാതനില്  പവര്ത്തനക്ഷമമഭാകേണലമങനില്
ഓകനിജന ആവശവമുളളതുലാം  ഓകനിജന ആവശവമനില്ലഭാത്തതുമഭായ നനിരവധനി  പവര്ത്തനങ്ങള
നടകത്തണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  സഭാകങതനികേ  പക്രനിയ  പൂര്ണമഭാകുനതനിനട്ട്  ഏലറ
സമയലാം  ആവശവമഭാണട്ട്.  ശബരനിമല  മഭാസപൂജഭാ  ദനിവസങ്ങളനില്  മഭാലനിനവലഭവത
കുറവഭായനിരനിക്കുലാം.  മണ്ഡലലാം-മകേരവനിളക്കട്ട് കേഭാലയളവനില് മഭാത്രകമ പൂര്ണകതഭാതനിലുളള
മഭാലനിനവ സലാംസരണത്തനിനഭാവശവമഭായ മഭാലനിനവലാം ലഭവമഭാകുകേയളള.  വരുന സതീസകണഭാലട
പഭാന്റെനിലല മഭാലനിനവസലാംസരണലാം പൂര്ണകതഭാതനില് നടക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഇ) നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  എലന്തങനിലുലാം  അപഭാകേതയളളതഭാകയഭാ  യനത്തനിനട്ട്
എലന്തങനിലുലാം തകേരഭാറുളളതഭാകയഭാ പരനികശഭാധനഭാകവളകേളനിലലഭാനലാം ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(എഫൈട്ട്) ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിച പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(ജനി) പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടഭാല് ഉചേനിതമഭായ അകനസഷണലാം നടത്തുനതഭാണട്ട്.

കദവസസലാം കബഭാര്ഡട്ട് കകേഭാകളജുകേളനിലല നനിയമനങ്ങള

175 (1712) ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ) സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ കദവസസലാം കബഭാര്ഡകേളുലട കേതീഴനില് പവര്ത്തനിക്കുന
എയ്ഡഡട്ട്,  ലസല്ഫൈട്ട്  ഫൈനിനഭാനസനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനില്  അദവഭാപകേരുലടയലാം
അനദവഭാപകേരുലടയലാം  നനിയമനത്തനില്  എന്തു  മഭാനദണ്ഡമഭാണട്ട്  പഭാലനിക്കുനലതനട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  മറനികേടന  നനിയമനങ്ങള  നടനനിട്ടുകണഭാലയന
പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇത്തരലാം നനിയമനങ്ങളനില് സലാംവരണതതസലാം പഭാലനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലല്ലങനില്
എന്തുലകേഭാണഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.

കദവസസലാം ഭൂമനികേളനിലുളള കേകയറലാം

176 (1713) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കദവസസലാം  ഭൂമനികേളനിലുള്ള  കേകയറലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കദവസസലാം  ഭൂമനി  കേകയറനിയതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  എത്ര  കകേസ്സുകേളഭാണട്ട്
നനിലവനിലുള്ളതട്ട് എനതട്ട് ഓകരഭാ കദവസസത്തനിലലയലാം പകതവകേലാം തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കദവസസലാം  ഭൂമനികേള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേളുലാം
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുമഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളലതനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.

കദശതീയ തതീര്ത്ഥഭാടന കകേന്ദ്രമഭായനി പഖവഭാപനിക്കല്

177 (1714) ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമലലയ  കദശതീയ  തതീര്ത്ഥഭാടന  കകേന്ദ്രമഭായനി  പഖവഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി
നല്കേനിയ നനികവദനത്തനികന്മേല് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് എന്തട്ട്  മറുപടനിയഭാണട്ട് നല്കേനിയതട്ട്;

(ബനി) ഇക്കഭാരവത്തനില് എന്തട്ട് തുടര് നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ശബരനിമലലയ കദശതീയ തതീര്ത്ഥഭാടന കകേന്ദ്രമഭായനി പഖവഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി
നല്കേനിയ നനികവദനത്തനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം
കബഭാര്ഡനിനട്ട് മറുപടനിലയഭാനലാം ലഭനിചനിടനില്ല.

കക്ഷത്ര നടപന്തല്

178 (1715) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അങമഭാലനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  തനിരുമുഴനിക്കുളലാം  ശതീലക്ഷ്മണ
ലപരുമഭാള കക്ഷത്രലാം ഉളലപലട  മറട്ട്  മൂനട്ട്  കക്ഷത്രങ്ങളനില് നടപന്തല് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
കേഴനിഞ്ഞ ബ ഡ്ജറനില് ഫൈണട്ട് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത കക്ഷത്രത്തനില് 1,44,20,841 രൂപയലട നടപന്തല് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള
ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  കേനിറട്ട്കകേഭാ  നല്കേനിയ  ഫൈയലനില്  ആയതട്ട്  നല്കേഭാത്തതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തപത  കക്ഷത്രത്തനില്  നടപന്തല്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുത്തനിയ തുകേയട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.

കക്ഷത്രകേലഭാപതീഠലാം

179 (1716) ശതീ  .    ബനി  .    സതവന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആറനിങ്ങല് ലകേഭാല്ലമ്പുഴ കകേഭായനിക്കല് ലകേഭാടഭാരത്തനില് പവര്ത്തനിചനിരുന
കക്ഷത്രകേലഭാപതീഠലാം  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  കവണനിയള്ള  നടപടനികേള  ഏതട്ട്
ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അനവലാം  നനിനട്ട്  കപഭാകുന  കക്ഷത്രവഭാദവകേല  അഭവസനിപനിചനിരുന  ഇക്കൗ
സഭാപനലാം  നനിര്ത്തലഭാക്കഭാനുള്ള  കദവസസലാംകബഭാര്ഡട്ട്  തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ  കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇവനിലട  മകറലതങനിലുലാം  സഭാപനലാം  തുടങ്ങുവഭാന  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡട്ട്
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാല്ലമ്പുഴ  കകേഭായനിക്കല്  ലകേഭാടഭാരത്തനിലല  കക്ഷത്ര  കേലഭാപതീഠലാം
പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നനിലവനില് നടപടനിയനില്ല.
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(ബനി)  അധനികേ  ബഭാദവതയളളതനിനഭാലഭാണട്ട്  ആറനിങ്ങല്  കക്ഷത്ര  കേലഭാപതീഠലാം
തുടകരണതനിലല്ലന തതീരുമഭാനലമടുത്തലതനട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ആറനിങ്ങല്  കകേഭായനിക്കല്  ലകേഭാടഭാരത്തനില്  തനശഭാസ്ത്ര  പഠനകകേന്ദ്രലാം
തുടങ്ങുനതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചതഭായനി  കബഭാര്ഡട്ട്  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  വനിവനിധ
വശങ്ങള ഗവണ്ലമന്റെട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

മുപതഭാമതട്ട് ഭഭാഗവത സത്രലാം

180 (1717) ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി :
ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പദതീപട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗുരുവഭായൂര്  കദവസസത്തനില്  നടന മുപതഭാമതട്ട്  ഭഭാഗവത  സത്രത്തനിലന്റെ
കപരനില് നടത്തനിയതഭായനി പറയലപടുന വന പണപനിരനിവനിലനയലാം മറട്ട് ക്രമകക്കടുകേലളയലാം
സലാംബന്ധനിചട്ട് പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  വനിഷയത്തനില്  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതു  സലാംബന്ധനിച  പരനികശഭാധനയനില്  കേലണത്തനിയ  ക്രമകക്കടുകേള
എലന്തഭാലക്കയഭാലണനലാം ഇക്കഭാരവത്തനില് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള
എലന്തഭാലക്കയഭാലണനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  പരഭാതനി പരനികശഭാധനിചകപഭാള അനധനികൃത പണപനിരനിവലാം ക്രമകക്കടുകേളുലാം
കേലണത്തനിലയങനിലുലാം ആകരഭാപണ വനികധയര്ലക്കതനിലര മുന സര്ക്കഭാര് നടപടനിലയഭാനലാം
സസതീകേരനിക്കുകേയണഭായനില്ല.  ഗുരുവഭായൂര്  കദവസസത്തനില്  ഭഭാഗവത  സത്രത്തനിലന്റെ
കപരനില്  നടത്തനിയ  വനപണപനിരനിവനിലന  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം  ഭഭാഗവതസത്ര  സമനിതനി,
ഗുരുവഭായൂര്  കദവസസമഭാണട്ട്  ഭഭാഗവത  സത്രലാം  നടത്തുനതട്ട്  എന  വവഭാകജന
സലാംഘടനിപനിചതനിലുലാം  ഗുരുവഭായൂര്  കദവസസലാം  സലലാം,  കേമ്മേതീഷണറുലട  അനുമതനിയനില്ലഭാലത
ഒരു വര്ഷകത്തക്കട്ട് സക്കൗജനവമഭായനി  അനുവദനിചതട്ട്  സലാംബന്ധനിച്ചുളള ക്രമകക്കടുകേലള
സലാംബന്ധനിച്ചുലാം വനിജനിലനസട്ട് അകനസഷണത്തനിനട്ട് ഇകപഭാള ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

ആചേഭാരസഭാനനികേര്ക്കുലാം കകേഭാലധഭാരനികേളക്കുലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം

181 (1718) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  ഉത്തരമലബഭാറനിലല കക്ഷത്രങ്ങളനിലലയലാം കേഭാവകേളനിലലയലാം  ആചേഭാരസഭാനനികേര്ക്കുലാം
കകേഭാലധഭാരനികേളക്കുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കേനി  വരുനതനിൽ  നനിലവനില്
എത്രമഭാസലത്ത കുടനിശ്ശേനികേയലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  തുകേ  നല്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ  എനതട്ട്
സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് മറട്ട്  കക്ഷമ  ലപനഷനുകേള വര്ദനിപനിച സഭാഹചേരവത്തനില്

ആചേഭാരസഭാനനികേര്ക്കുലാം കകേഭാലധഭാരനികേളക്കുലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം വര്ദനിപനിക്കുന

വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ എന വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016 ലഫൈബ്രുവരനി മുതല് കുടനിശ്ശേനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ നല്കേഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) സഭാമ്പത്തനികേസഹഭായലാം വര്ദനിപനിക്കുന കേഭാരവലാം നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില്ല.

എയ്ഡഡട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലല മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് കേസഭാട

182 (1719) ശതീ  .    വനി  .    റനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ കേതീഴനിലുള്ള എയ്ഡഡട്ട് ഹയര്
ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേള,  കകേഭാകളജുകേള  എനനിവയനികലക്കട്ട്  വനിദവഭാര്ത്ഥനി  പകവശനത്തനിനട്ട്
മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട് കേസഭാട നനിലവനിലുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇങ്ങലനയള്ള മഭാകനജ്  ലമന്റെട്ട് കേസഭാട സതീറകേളനികലക്കട്ട് പകവശനലാം
നല്കുനതനിനട്ട് മഭാനദണ്ഡലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  കേസഭാടയനിലല സതീറകേളനികലക്കട്ട്  പകവശനലാം നല്കുനതനിനുള്ള
തതീരുമഭാനലാം  ലകേലകേഭാള്ളുനതനിനട്ട്  ആലരയഭാണട്ട്  ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ആലകേ  അനുവഭാദമുളള  സതീറനിലന്റെ  20%  കകേഭാകളജനിനുലാം  30%
സ്കൂളനിനുലാം മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് കേസഭാട അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) ഇല്ല.

(സനി) തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡഭാണട്ട് തതീരുമഭാനലാം ലകേലക്കഭാകള്ളണതട്ട്.

തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിലല ഒഴനിവകേള

183 (1720) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലവദബതനിയലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനില് കലഭാവര് ഡനിവനിഷന കഭാര്ക്കട്ട്  /
സബട്ട്  ഗ്രൂപട്ട്  ആഫൈതീസര്  കഗഡട്ട്-II  തസ്തനികേയനില്  നനിലവനില്  എത്ര  ഒഴനിവകേള
ഉലണന വനിവരലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) കദവസസലാം കബഭാര്ഡനില് പസ്തുത തസ്തനികേയനില് എത്ര കപര് ദനിവസ കവതന
അടനിസഭാനത്തനില്  കജഭാലനി  ലചേയവരുന  എനലാം  അവരുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  തസ്തനികേയനിൽ  നനിലവനിലുള്ള  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തുനതനിനട്ട്
സസതീകേരനിക്കുന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 44 ഒഴനിവകേള

(ബനി) ആരുലാം കജഭാലനി കനഭാക്കുനനില്ല.

(സനി)  ഓകരഭാ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷവലാം ഉണഭാകുന ഒഴനിവനിലന്റെ  10%  ആശനിത
നനിയമന വവവസകേള പകേഭാരലാം യഥഭാസമയലാം നനികേത്തലപടുനണട്ട്. ഓകരഭാ കേലണര്
വര്ഷവലാം  ഉണഭാകുന  ഒഴനിവനിലന്റെ  35%-കലഭാ  ലപയ്ഡട്ട്  ജതീവനക്കഭാരനില്  നനിനലാം
ലപഭാകമഭാഷനമൂലലാം  നനികേത്തലപടുന.  ഓകരഭാ  കേലണര്  വര്ഷവലാം  ഉണഭാകുന
ഒഴനിവനിലന്റെ 5% കസഭാലാംഗ്റൂലാം ഗഭാര്ഡകേളനില് നനിനലാം തസ്തനികേമഭാറലാം വഴനി നനികേത്തുനണട്ട്.
കനരനിട്ടുളള നനിയമനങ്ങളക്കട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

'നനമ' കസഭാറുകേള

184 (1721) ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ലടസണ് മഭാസര് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില് ഓകരഭാ ജനില്ലയനിലുലാം എത്ര നന്മേ കസഭാറുകേള
വതീതമഭാണട്ട്  പവര്ത്തനിചനിരുനലതനലാം  ഇകപഭാള  എത്ര  വതീതലാം  പവര്ത്തനിക്കുനലണനലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  നന്മേ  കസഭാറുകേള  വഴനി  സബ് സനിഡനി  നനിരക്കനില്  എത്ര  ഇനലാം
സഭാധനങ്ങളഭാണട്ട് മുമ്പട്ട് വനിറഴനിചനിരുനലതനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഇകപഭാള നന്മേ കസഭാറുകേളനില് സബ് സനിഡനി നനിരക്കനിലുളള സഭാധനങ്ങള
ലഭനിക്കുനനിലല്ലനളള ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് നന്മേ കസഭാറുകേളുലട
പവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തഭാന  എന്തു  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഹകേരണ  വകുപനിലന്റെകേതീഴനില്  ഓകരഭാ  ജനില്ലയനിലുലാം  കേണ്സപ്യൂമര്
ലഫൈഡകറഷന കനരനിടട്ട്  നടത്തുന  896  നന്മേ  കസഭാറുകേളുലാം സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള
നടത്തുന  1311  നന്മേ  കസഭാറുകേളുമഭാണട്ട്  പവര്ത്തനിചനിരുനതട്ട്.  ജനില്ല  തനിരനിച്ചുളള
വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ജനില്ല
കേണ്സപ്യൂമര്ലഫൈഡട്ട്

കനരനിടട്ട് നടത്തുന നന്മേ
കസഭാറുകേള

സലാംഘലാം മുകഖന നടത്തുന
നന്മേ കസഭാറുകേള

തനിരുവനന്തപുരലാം 121 195

ലകേഭാല്ലലാം 199 190

ആലപ്പുഴ 135 130

പത്തനലാംതനിട 69 90

കകേഭാടയലാം 35 85

ഇടുക്കനി 31 55

എ റണഭാകുളലാം 58 135

തൃശ്ശൂര് 40 120

പഭാലക്കഭാടട്ട് 63 90

മലപ്പുറലാം 88 36

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 20 60

വയനഭാടട്ട് 9 30

കേണ്ണൂര് 20 35

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 8 60

ആലകേ 896 1311
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 ഇകപഭാള  കേണ്സപ്യൂമര്  ലഫൈഡകറഷന  കനരനിടട്ട്  നടത്തുന  751  നന്മേ
കസഭാറുകേളുലാം  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളമുകഖന  നടത്തുന  341  നന്മേ  കസഭാറുകേളുലാം
പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. ജനില്ല തനിരനിച്ചുളള വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ജനില്ല
കേണ്സപ്യൂമര്ലഫൈഡട്ട്

കനരനിടട്ട് നടത്തുന നന്മേ
കസഭാറുകേള

സലാംഘലാം മുകഖന നടത്തുന
നന്മേ കസഭാറുകേള

തനിരുവനന്തപുരലാം 116 39

ലകേഭാല്ലലാം 166 8

ആലപ്പുഴ 123 71

പത്തനലാംതനിട 60 5

കകേഭാടയലാം 30 11

ഇടുക്കനി 27 3

എ റണഭാകുളലാം 40 12

തൃശ്ശൂര് 34 24

പഭാലക്കഭാടട്ട് 48 12

മലപ്പുറലാം 56 14

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 16 62

വയനഭാടട്ട് 9 14

കേണ്ണൂര് 18 24

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 8 42

ആലകേ 751 341

(ബനി) എല്ലഭാ ഉതവ കേഭാലങ്ങളനിലുലാം നന്മേ കസഭാറുകേളവഴനി സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് 13
ഇനലാം സഭാധനങ്ങളഭാണട്ട് മുമ്പട്ട് വനിറഴനിചനിരുനതട്ട്.

(സനി)  നന്മേ  കസഭാറുകേളനില്  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലുള്ള  സഭാധനങ്ങള
ലഭനിക്കുനനിലല്ലന  ആകക്ഷപലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  നന്മേ,  ത്രതീകവണനി  കസഭാറുകേളുലട
പവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തുനതനിനുകവണനി  സലപകകേഭാ  അവരുലട  ഔടട്ട് ലലറകേള  വഴനി
നല്കുനതുകപഭാലല  വര്ഷലാം  മുഴവന  അവശവ  നനികതവഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള  കറഷന
കേഭാര്ഡമുകഖന  നനിയനനിചട്ട്  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  വനില്പന  നടത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്
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സനി-ഡഭാക്കട്ട് എലാംകപഭായതീസട്ട് സഹകേരണ സലാംഘലാം

185 (1722) ശതീ  .    ചേനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട്  ലവള്ളയമ്പലത്തട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുന  സനി-ഡഭാക്കട്ട്

എലാംകപഭായനിസട്ട് സഹകേരണ സലാംഘലാം കനിപ്തലാം നമ്പര് റനി-1004-ലന്റെ പവര്ത്തനലത്ത

സലാംബന്ധനിചട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്  സഹകേരണ നനിയമലാം  66-ാം വകുപട്ട്  അനുസരനിചട്ട്

അകനസഷണത്തനിനട്ട്  ഉത്തരവനിടനിട്ടുകണഭാ;  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

എങനില് റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചലതനഭാലണനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത റനികപഭാര്ടനിനകമല് സഹകേരണ വകുപട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനികേള

എലന്തല്ലഭാമഭാലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ സഹകേരണ സലാംഘലാം ഭൂമനി വഭാങ്ങനിയതുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് കജഭായനിന്റെട്ട്

രജനിസഭാര് അനുമതനി നല്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഭൂമനി വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് എത്ര തുകേ ലചേലവഴനിച്ചുലവനട്ട്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അകനസഷണ റനികപഭാര്ടനിലന  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം  ഭൂമനി  ഇടപഭാടനിലനക്കുറനിച്ചുലാം

എലന്തങനിലുലാം  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഈ  പരഭാതനികേളനികന്മേല്

സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തല്ലഭാമഭാലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. അകനസഷണ റനികപഭാര്ടട്ട് 1-10-2015-ല് ലഭനിചനിരുലനങനിലുലാം പൂര്ണ

അകനസഷണലാം നടത്തനിയനിടനില്ലഭാത്തതനിനഭാല് പുനരകനസഷണ റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുവഭാന

നനിര്കദ്ദേശനിചതനിലന തുടര്നട്ട് 6-4-2016-ല് പുതുക്കനിയ റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സഹകേരണ  നനിയമലാം  66-ാം  വകുപട്ട്  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില് നനിയമപകേഭാരമുളള തുടര്നടപടനികേള തനിരുവനന്തപുരലാം കജഭായനിന്റെട്ട്

രജനിസഭാര് (ജനറല്) മുകഖന സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) അനുമതനി നല്കേനിയനിടനില്ല. എനഭാല് 1,13,17,250 രൂപ  ലചേലവഴനിചട്ട് 7 ½

ലസന്റെട്ട് വസ്തു ലവളളയമ്പലത്തട്ട് വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  പരഭാതനിയനികന്മേല് തനിരുവനന്തപുരലാം കജഭായനിന്റെട്ട്

രജനിസഭാര് (ജനറല്) മുകഖന നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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കേണ്സപ്യൂമര്ലഫൈഡട്ട് കസഭാര്

186 (1723) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്സപ്യൂമര്ലഫൈഡനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  ,  നനികതവഭാപകയഭാഗസഭാധനങ്ങളുലട
വനില്പന കകേന്ദ്രങ്ങളുലട എണലാം വര്ദനിപനിക്കുന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനില് ഉകണഭാ;

(ബനി) ഒരു മണ്ഡലത്തനില് ഒരു കേണ്സപ്യൂമര്ലഫൈഡട്ട് കസഭാലറങനിലുലാം സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേണ്സപ്യൂമര്ലഫൈഡനിലന്റെ  കേതീഴനിലുളള  നനികതവഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുലട
വനില്പന  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  എണലാം  വര്ദനിപനിക്കുനകേഭാരവലാം  പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.
നനിലവനിലുളള  യൂണനിറകേളുലട  പവര്ത്തനലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട്  ഇകപഭാള
മുനഗണന നല്കുനതട്ട്.

(ബനി)  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനകമഭാ,  സഹകേരണ, സര്ക്കഭാര്,  അര്ദസര്ക്കഭാര്
സഭാപനകമഭാ,  സനദ  സലാംഘടനകേകളഭാ  വഭാടകേരഹനിതമഭായനി  കുറഞ്ഞതട്ട്  5
വര്ഷലത്ത കേഭാലഭാവധനിക്കട്ട്  സലലാം  അനുവദനിചട്ട്  നല്കുകേയഭാലണങനില്  കസഭാറുകേള
നഷലാംകൂടഭാലത  പവര്ത്തനിക്കുനതനിനുളള  വനില്പന  സഭാദവതകൂടനി  പരനിഗണനിചട്ട്
ത്രനികവണനി, നന്മേ, ലമഭാലബല് ത്രനികവണനികേളുലട കസവനലാം ലഭവമഭാകേഭാത്ത മണ്ഡലങ്ങളനില്
ഒരു കേണ്സപ്യൂമര് കസഭാലറങനിലുലാം സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ലജവപചക്കറനി കൃഷനിക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം

187 (1724) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള വഴനി ധനസഹഭായലാം ലഭവമഭാക്കനി
ലജവപചക്കറനികൃഷനി കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് ഇത്തരലാം പവര്ത്തനലാം നടത്തുന സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് കൂടുതല്
കപഭാതഭാഹനലാം നല്കുനതനിനുലാം കൂടുതല് സലാംഘങ്ങലള ഇതനിനട്ട് കപരനിപനിക്കുനതനിനുലാം
തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഓകരഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങനിനുലാം  തങ്ങളുലട  പവര്ത്തനപരനിധനിയനില്
പചക്കറനിക്കൃഷനിക്കുള്ള  സഭാദവത  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ആയതനിനുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ
ആവശവങ്ങളക്കട്ട്  കൃഷനി  വഭായ്പ  നല്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന  എല്ലഭാ
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കജഭായനിന്റെട്ട് രജനിസഭാര്മഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഒരലാംഗത്തനിനട്ട് നല്കേഭാവന
ഹ്രസസകേഭാല  കൃഷനിവഭായ്പയലട  പരമഭാവധനി  പരനിധനി  3  ലക്ഷലാം  രൂപയഭായനി
നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ജനങ്ങളക്കട്ട്  'സുരക്ഷനിത  ഭക്ഷണലാം'  എനതഭാണട്ട്  ഇക്കൗ  പദതനിയലട
ലക്ഷവലാം.  ആയതനിനഭാല്  ലജവപചക്കറനി  കൃഷനി  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുകവണനി
എല്ലഭാ സഹഭായങ്ങളുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം നല്കേനിവരുന.

നന്മേ കസഭാറുകേള

188 (1725) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  നന്മേ  കസഭാറുകേള  വഴനി  എത്ര  ഇനലാം  അവശവ
സഭാധനങ്ങളഭാണട്ട് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് വനിതരണലാം ലചേയഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന കശഷലാം നന്മേ  കസഭാറുകേള വഴനി
എല്ലഭാവനിധ  അവശവസഭാധനങ്ങളുലാം  വനിപണനലാം  നടത്തുനകണഭാ;  ഇലല്ലങനില്
ഏലതല്ലഭാലാം  ഇനങ്ങളഭാണട്ട്  വനിപണനലാം  നടത്തഭാന  കേഴനിയഭാത്തതട്ട്;  കേഭാരണലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  നന്മേ  കസഭാറുകേളഭാണട്ട്  അടച്ചു  പൂടഭാന  തതീരുമഭാനലമടുത്തതട്ട്;
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കഗഭാഡക്കൗണുകേളനില്  എത്തുന  പല  സഭാധനങ്ങളുലാം  യഥഭാസമയലാം  നന്മേ
കസഭാറുകേളവഴനി  വനിതരണലാം  നടത്തഭാറനിലല്ലന  ആകക്ഷപലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് ഇവ യഥഭാസമയലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) സലാംസഭാനലത്ത നന്മേ കസഭാറുകേള വഴനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില്  കൂടുതല്  സഭാധനങ്ങള  വനിതരണലാം  ലചേയഭാന  കേഴനിയന  തരത്തനില്
ഇവയലട പവര്ത്തനലാം വനിപുലലപടുത്തുന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത നന്മേ കസഭാറുകേളവഴനി 13 ഇനലാം അവശവസഭാധനങ്ങളഭാണട്ട്
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  വനിതരണലാം  ലചേയഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ഉതവ
കേഭാലങ്ങളനില് മഭാത്രമഭാണട്ട് ഇത്തരത്തനില് നന്മേ കസഭാറുകേളനില് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില്
വനില്പന നടത്തുനതട്ട്.

958/2017
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(ബനി)  ഇക്കൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  നന്മേ  കസഭാറുകേളവഴനി
എല്ലഭാവനിധ അവശവസഭാധനങ്ങളുലാം വനിപണനലാം നടത്തുനനില്ല.  ജയ അരനി, കുറുവ അരനി,
കുത്തരനി, പചരനി, പഞസഭാര, ലചേറുപയര്, വനകേടല, ഉഴനട്ട്, വനപയര്, തുവരപരനിപട്ട്,
മുളകേട്ട്,  മല്ലനി,  ലവളനിലചണ  തുടങ്ങനിയ  13  ഇനങ്ങള  ഒഴനിലകേയള്ള  അവശവ
സഭാധനങ്ങള വനിപണനലാം നടത്തഭാന കേഴനിഞ്ഞനിടനില്ല.  കേണ്സപ്യൂമര് ലഫൈഡകറഷനനില്
ഉണഭായനിട്ടുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  പതനിസന്ധനിയഭാണട്ട്  എല്ലഭാവനിധ  അവശവസഭാധനങ്ങളുലാം
വനിപണനലാം നടത്തഭാന കേഴനിയഭാത്തതനിനട്ട് കേഭാരണമഭാകുനതട്ട്.

(സനി)  16  നന്മേ  കസഭാറുകേളഭാണട്ട്  അടച്ചുപൂടഭാന  തതീരുമഭാനലാം  എടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.
കേണ്സപ്യൂമര് ലഫൈഡകറഷന വഭാടകേ നല്കേനി നന്മേ  കസഭാറുകേള പവര്ത്തനിപനിക്കുനതട്ട്
കൂടുതല്  നഷമുണഭാക്കുലാം  എനതട്ട്  കേണക്കനിലലടുത്തഭാണട്ട്  16  നന്മേ  കസഭാറുകേള
അടച്ചുപൂടനിയതട്ട്.

(ഡനി)  കഗഭാഡക്കൗണുകേളനില് എത്തുന സഭാധനങ്ങള യഥഭാസമയലാംതലന നന്മേ
കസഭാറുകേളനികലക്കട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനുള്ള  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നതീതനി
വനിതരണ കഗഭാഡക്കൗണ് മഭാകനജര്മഭാര്ക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  അവശവസഭാധനങ്ങളുലട വനിലക്കയറലാം പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തുനതനിനഭായനി കേണ്സപ്യൂമര്
ലഫൈഡകറഷലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  സഹകേരണകമഖലയലട  കൂടഭായ്മയനില്  കകേര
ലവളനിലചണ  ഉളലപലട  13  ഇനലാം  അവശവ  നനികതവഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള
സലപകകേഭാ സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് ഉതവകേഭാലങ്ങളനില് വനിപണനലാം നടത്തുനതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  നന്മേ,  ത്രനികവണനി കസഭാറുകേളുലട പവര്ത്തനലാം കൂടുതല്
ജനമനസ്സുകേളനില് സഭാനലാം പനിടനിക്കുനതനിനഭായനി  സലപകകേഭാ അവരുലട  ഒക്കൗടട്ട് ലലറകേള
വഴനി  നല്കുനതുകപഭാലല  വര്ഷലാം  മുഴവന  13  ഇനലാം  അവശവ  നനികതവഭാപകയഭാഗ
സഭാധനങ്ങള കറഷന കേഭാര്ഡട്ട് മുകഖന നനിയനനിചട്ട് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് വനില്പന
നടത്തുനതനിനുള്ള പദതനികേള പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

സഹകേരണ ബഭാങനിലല സഭാമ്പത്തനികേ ക്രമകക്കടുകേള

189 (1726) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനിലല തത്തമലാംഗലലാം സര്വ്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങനിലല
അഴനിമതനികേളുലാം സഭാമ്പത്തനികേ ക്രമകക്കടുകേളുലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് സഹകേരണ ആക്ടട്ട്, വകുപട്ട്
65 പകേഭാരലാം നടത്തനിയ പരനികശഭാധനഭാ റനികപഭാര്ടനികന്മേല് നഭാളനിതുവലര ഒരു നടപടനിയലാം
എടുത്തനിടനില്ല എന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിയമഭാനുസൃതമഭായ നടപടനികേലളടുക്കുനതനില് വതീഴ്ച വരുത്തനിയതട്ട് എന്തു
ലകേഭാണഭാലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  പസ്തുത  ബഭാങനില്  അഴനിമതനിയലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  ക്രമകക്കടുകേളുലാം
നടത്തനിയവര്ലക്കതനിലര നനിയമഭാനുസൃതമഭായ നടപടനികേലളടുക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഹകേരണ നനിയമത്തനിലല വകുപട്ട്  65  പകേഭാരലാം  ബഭാങനില്  നടത്തനിയ

അകനസഷണ  റനികപഭാര്ടനിലല  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരലാം  സഹകേരണ  വനിജനിലനസട്ട്

അകനസഷണലാം നടത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  വനിജനിലനസട്ട്  അകനസഷണ നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാലയങനില്  മഭാത്രകമ

ഇക്കഭാരവത്തനില് വവക്തത വരനികേയള.

(സനി)  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിക്കുന  മുറയമഭാത്രലമ  ഇക്കഭാരവത്തനില്

തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയകേയളള.

സൂപര് കഗഡട്ട് അനുവദനിക്കുനതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട്

190 (1727) ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആർ.ബനി.ഐ.  അലാംഗതീകേഭാരമുള്ള സലാംസഭാനലത്ത സഹകേരണ അര്ബന
ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട് സൂപര് കഗ ഡട്ട് അനുവദനിക്കുന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലുകണഭാലയന
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരവത്തനില്  എലന്തല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആര്.ബനി.ലഎ. അലാംഗതീകേഭാരമുള്ള സലാംസഭാനലത്ത സഹകേരണ അര്ബന
ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട് സൂപര് കഗഡട്ട് അനുവദനിക്കുന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(ബനി) ബഭാധകേമല്ല.

ജൂനനിയര് കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് ഇനലസക്ടര്/ആഡനിറര് നനിയമനലാം

191 (1728) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  വകുപനില്  ജൂനനിയര്  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ഇനലസക്ടര്/
ആഡനിറര്  റഭാങട്ട്  ലനിസനില്  നനിനലാം  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നല്കേനിലയനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പസ്തുത തസ്തനികേയനില് വനി.ഇ.ഒ.  മഭാരനില് നനിനള്ള തസ്തനികേ മഭാറലാം വഴനി

നനിയമനത്തനിനട്ട്  ആലകേ എത്ര ഒഴനിവകേള ഉണട്ട്;  ഇതനില് എത്ര കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം

നല്കേനി; എന.ലജ.ഡനി ഉളലപലട എത്ര ഒഴനിവകേള ഇകപഭാള ഈ വനിഭഭാഗത്തനിലുണട്ട്;

ഈ വനിഭഭാഗത്തനില് കയഭാഗവരഭായ ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുലട അഭഭാവത്തനില് പനി.എസട്ട്.സനി.

റഭാങട്ട്  ലനിസനില്  ഉളലപടനിട്ടുളള  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നല്കുനതനിനട്ട്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഹകേരണ  വകുപനില്  ജൂനനിയര്  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ഇനലസക്ടര്/

ആഡനിറര് റഭാങട്ട് ലനിസനില്നനിനലാം ആലകേ 246 കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വനി.ഇ.ഒ.-മഭാരനില്  നനിനള്ള  തസ്തനികേമഭാറലാംവഴനി  നനിയമനത്തനിനട്ട്  ആലകേ

127  ഒഴനിവകേള  ഉണഭായനിരുന.   ഇതനില്  67  കപര്ക്കട്ട്  നനിയമന  ഉത്തരവട്ട്

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനില്  28  കപര്  കജഭാലനിയനില്  പകവശനിചനിട്ടുണട്ട്.   39  കപര്

എന.ലജ.ഡനി.  ആണട്ട്.   നനിലവനില്  എന.ലജ.ഡനി.  ഉളലപലട  99  ഒഴനിവകേളുണട്ട്.  ടനി

ഒഴനിവകേളനില് പനി.എസട്ട്.സനി. റഭാങട്ട് ലനിസനില്നനിനലാം നനിയമനലാം നല്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

സസതീകേരനിക്കണലമനട്ട്  ആവശവലപട്ടുലകേഭാണട്ട്  12-4-2016-ല്  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്

കേത്തുനല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേലള സമനസയനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി

192 (1729) ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേലള സമനസയനിപനിചട്ട് കകേരള ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുന

കേഭാരവത്തനില് എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന സഹകേരണബഭാങട്ട്,  ജനില്ലഭാ സഹകേരണ ബഭാങട്ട്,  പഭാഥമനികേ

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള എനനിവയനിലല തസ്തനികേകേള എങ്ങലന ക്രമതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  കവതനലാം,  ലപഭാകമഭാഷന,  സതീനനികയഭാറനിറനി  എനതീ  കേഭാരവങ്ങളനില്

ജതീവനക്കഭാരുലട തഭാല്പരവങ്ങള കൂടനി സലാംരക്ഷനിക്കുന തരത്തനിലുള്ള തതീരുമഭാനങ്ങള

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)  സലാംസഭാന/ജനില്ലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലള  സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട്  കകേരള
ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുനതട്ട്  സര്ക്കഭാര്  പരനിഗണനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭായനി
തനവര്ഷ ബഡ്ജറനില് തുകേ വകേയനിരുത്തുകേയണഭായനി. ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് പഠനിക്കുനതനിനട്ട്
ഒരു വനിദഗ സമനിതനിലയ നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  വനിശദമഭായ  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കനി  വനിദഗ
സമനിതനിയലട പഠന റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  ഇക്കഭാരവത്തനില്  ജതീവനക്കഭാരുലട  അഭനിപഭായലാംകൂടനി  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്
തതീരുമഭാനങ്ങള ലകേ ലക്കഭാള്ളുനതഭാണട്ട്.

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള

193 (1730) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  സഹകേരണബഭാങ്കുലാം  ജനില്ലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലാം
സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട് കകേരള ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുളള പദതനി പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന,  ജനില്ലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലട  എത്ര  ശഭാഖകേളഭാണട്ട്
സലാംസഭാനത്തട്ട് ഇകപഭാള പവര്ത്തനിച്ചുവരുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പസ്തുത ബഭാങ്കുകേളനിലലല്ലഭാലാംകൂടനി എത്ര ജതീവനക്കഭാരഭാണട്ട് ഇകപഭാള കജഭാലനി
ലചേയ വരുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  പസ്തുത  ബഭാങ്കുകേളനില്  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  നനികക്ഷപമഭായനി
നനിലവനിലുളളലതന വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങനിലന്റെ  20  ശഭാഖകേളുലാം ജനില്ലഭാ സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളുലട 785 ശഭാഖകേളുലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് ഇകപഭാള പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(സനി)  പസ്തുത  ബഭാങ്കുകേളനിലലല്ലഭാലാംകൂടനി  ആലകേ  6386  ജതീവനക്കഭാര്  ഇകപഭാള
കജഭാലനി ലചേയവരുന.

(ഡനി)  പസ്തുത ബഭാങ്കുകേളനില് ആലകേ 60105.30 കകേഭാടനി രൂപയലട നനികക്ഷപലാം
നനിലവനിലുണട്ട്.

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളവഴനി പലനിശരഹനിത വഭായ്പ
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194 (1731) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള  വഴനി  ലനല്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നല്കേനി  വരുന  പലനിശ
രഹനിത വഭായ്പ മറട്ട് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കൂടനി ലഭവമഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സഹകേരണ നനിയമങ്ങളുലാം ചേടങ്ങളുലാം പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനട്ട് കേമ്മേനിറനി

195 (1732) ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സഹകേരണ നനിയമങ്ങളുലാം ചേടങ്ങളുലാം പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനട്ട് മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തട്ട് കേമ്മേനിറനിലയ നനികയഭാഗനിചനിരുകനഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പട്ട്
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;  റനികപഭാര്ടനിലല  കഭദഗതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  എലന്തല്ലഭാമഭാണട്ട്;  വനിശദ
വനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) പസ്തപത റനികപഭാര്ടട്ട് നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനികയഭാഗനിചനിരുന. മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് 1969-ലല സഹകേരണ
സലാംഘലാം  നനിയമങ്ങളുലാം  ചേടങ്ങളുലാം  സമഗമഭായനി  കഭദഗതനി  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  ശതീ.  ലകേ.
ശനിവദഭാസന നഭായര്,  എകട്ട്.  എലാം.എല്.എ.  ലചേയര്മഭാനഭായനി  17  അലാംഗ കേമ്മേനിറനിലയ
നനിയമനിചനിരുന.

(ബനി)  പസ്തുത  കേമ്മേനിറനി  മുന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചനിരുന.
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബന്ധലാം* ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.  ടനി റനികപഭാര്ടനിലല
കഭദഗതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലട വനിവരവലാം അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(സനി)  പസ്തുത റനികപഭാര്ടനിലല ശനിപഭാര്ശകേള പരനികശഭാധനിചകശഷലാം ഇതുസലാംബന്ധനിച
തതീരുമഭാനലാം ലകേ ലക്കഭാള്ളുനതഭാണട്ട്.

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട ധനവനിനനികയഭാഗ സലാംവനിധഭാനലാം

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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196 (1733) ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി :
ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനിലല  നനികക്ഷപങ്ങള
പതബലഭാദനപരമഭായ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനതനിനട്ട്  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലട  ധനവനിനനികയഭാഗ  സലാംവനിധഭാനലാം  കൂടുതല്
സുതഭാരവവലാം കവഗത്തനിലുമഭാക്കുനതനിനട്ട് ആധുനനികേ സലാംവനിധഭാനങ്ങള പകയഭാജനലപടുത്തുനതനിനട്ട്
തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(സനി) വനിവനിധ സസയലാംസഹഭായ സലാംഘങ്ങള ആവനിഷ്കരനിക്കുന ലലജവ പചക്കറനി
ഉത്പഭാദന  വനിതരണലാം,  ക്ഷതീര  വനികേസന  പദതനികേള  തുടങ്ങനിയവയട്ട്  സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനട്ട്  കൂടുതല്  കപഭാതഭാഹനവലാം  വഭായ്പയലാം  ലഭവമഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനിലല  ധനവനിനനികയഭാഗ  സലാംവനിധഭാനലാം  കൂടുതല്
സുതഭാരവവലാം  കവഗത്തനിലുമഭാക്കുനതനിനുലാം  ആധുനനികേ സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സഹകേരണ നനികക്ഷപ രലാംഗത്തനിലന്റെ ഉണര്വനിനഭായള്ള പദതനി

197 (1734) ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് പനി  .   കുനപനിള്ളനില് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫൈട്ട് :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  നനികക്ഷപ
രലാംഗത്തനിലന്റെ ഉണര്വനിനഭായനി പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  എലന്തല്ലഭാലാം  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴനി  ലകേവരനിയഭാന
ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തല്ലഭാലാം;

(സനി) എലന്തല്ലഭാലാം കനടങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴനി ലകേവരനിചതട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  നനികക്ഷപ
രലാംഗത്തനിലന്റെ ഉണര്വനിനഭായനി  5  നനികക്ഷപ സമഭാഹരണ യജങ്ങള സലാംഘടനിപനിച്ചു.
കൂടഭാലത,  സഹകേരണ  കമഖലയനിലല  നനികക്ഷപങ്ങളക്കട്ട്  ഇനഷസറനസട്ട്  പരനിരക്ഷ
ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി  കകേരള  സഹകേരണ  നനികക്ഷപ  ഗവഭാരന്റെനി  സതീലാം  2012
ആവനിഷ്കരനിച്ചു.   പസ്തുത  സതീമനിലന്റെ  നടത്തനിപനിനഭായനി  വകുപ്പുമനനി  ലചേയര്മഭാനഭായനി
കകേരള സഹകേരണ നനികക്ഷപ ഗവഭാരന്റെനി ഫൈണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് രൂപതീകേരനിചനിരുന.

(ബനി)  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  പവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  മതനിയഭായ  ഫൈണട്ട്
സമഭാഹരനിക്കുകേ എനതഭാണട്ട് നനികക്ഷപ സമഭാഹരണ യജങ്ങളനിലൂലട ലക്ഷവമനിടനിരുനതട്ട്.
കേഴനിഞ്ഞ  5  നനികക്ഷപ  സമഭാഹരണ  യജങ്ങളനിലൂലട  24,500  കകേഭാടനി  രൂപ
സമഭാഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ലക്ഷവമനിടനിരുന.  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് സമഭാഹരനിക്കുന
നനികക്ഷപങ്ങളക്കട്ട്  ഇനഷസറനസട്ട്  പരനിരക്ഷ  ഏര്ലപടുത്തുകേ,  നനികക്ഷപകേരുലട
തഭാല്പരവലാം സലാംരക്ഷനിക്കുകേ,  പഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് ഒരു നനികക്ഷപകേന
നനികക്ഷപനിക്കുന നനികക്ഷപങ്ങളക്കട്ട് പരമഭാവധനി  ഒനര ലക്ഷലാം രൂപവലര ഗവഭാരന്റെനി
നല്കുകേ  എനതഭാണട്ട്  നനികക്ഷപ  ഗവഭാരന്റെനി  സതീമനിലൂലട  ലകേ വരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചതട്ട്.
നനികക്ഷപങ്ങളക്കട്ട്  ഗവഭാരന്റെനി  നല്കുകേവഴനി  നനികക്ഷപകേര്ക്കട്ട്  സലാംഘങ്ങളനിലുള്ള
വനിശസഭാസലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേ,  നനികക്ഷപകേലര  കൂടുതല്  ആകേര്ഷനിക്കുകേ,  നനികക്ഷപ
ഗവഭാരന്റെനി സതീലാം നടപഭാക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ കേഭാരവങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയ
ലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്  കകേരള  സഹകേരണ  നനികക്ഷപ  ഗവഭാരന്റെനി  ഫൈണട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
പവര്ത്തനത്തനിലൂലട ലകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചതട്ട്.

(സനി) കേഴനിഞ്ഞ 5 നനികക്ഷപ സമഭാഹരണ യജങ്ങളനിലൂലട 29837.02 കകേഭാടനി
രൂപ സമഭാഹരനിക്കുനതനിനട്ട് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള സഹകേരണ നനികക്ഷപ ഗവഭാരന്റെനി
സതീലാം 2012 ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയലാം പസ്തുത സതീലാം നടപഭാക്കുനതനിനട്ട് കകേരള സഹകേരണ
നനികക്ഷപ ഗവഭാരന്റെനി ഫൈണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുകേവഴനി നനികക്ഷപങ്ങളക്കട്ട്
ഇനഷസറനസട്ട്  പരനിരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുകേയലാം  നനികക്ഷപകേരുലട  തഭാല്പരവലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം
ഇക്കൗ  കമഖലയനികലക്കട്ട്  കൂടുതല്  നനികക്ഷപലാം  ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  നനികക്ഷപ
സമഭാഹരണത്തനില്  സഹകേരണ  കമഖലയണഭായ  കനടങ്ങള  സഭായനിയഭായനി
നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുലാം  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.   ഇതുവലര  2259  സലാംഘങ്ങലള/ബഭാങ്കുകേലള
സതീമനികലക്കട്ട്  കനഭാടനിലഫൈ  ലചേയ്യുനതനിനുലാം  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫൈണനികലക്കട്ട്  പതീമനിയലാം
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ഇനത്തനില്  76.58  കകേഭാടനി രൂപ സമഭാഹരനിക്കുനതനിനുലാം കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട് എനതഭാണട്ട്
ഇതനിലൂലട ലകേവരനിചനിട്ടുളള കനടങ്ങള.

അനധനികൃത നനിയമനങ്ങള

198 (1735) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് പവര്ത്തനിക്കുന ഓകരഭാ ജനില്ലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കുലാം
സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസഭാര്  അലാംഗതീകേരനിച്ചു  നല്കേനിയ  പഭാര്ടട്ട്  ലടലാം  സസതീപര്
തസ്തനികേകേള എത്രയഭാണട്ട് എനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 13-2-2012 നു കശഷലാം ഏലതങനിലുലാം ജനില്ലഭാ ബഭാങനില് അലാംഗതീകൃത പഭാര്ടട്ട്
ലടലാം സസതീപര് തസ്തനികേക്കു പുറലമ അധനികേ നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില്
അതട്ട് ഏലതല്ലഭാലാം ജനില്ലഭാ ബഭാങ്കുകേളനിലഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  അലാംഗതീകൃത  തസ്തനികേകേകളക്കഭാള  കൂടുതല്  പഭാര്ടട്ട്  ലടലാം
സസതീപര്  ജതീവനക്കഭാര്  ഏലതങനിലുലാം  ജനില്ലഭാ  ബഭാങനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുനകണഭാ;
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത  തസ്തനികേയനിലല  അനധനികൃത  നനിയമനങ്ങളലക്കതനിലര  വകുപട്ട്
തലത്തനില്  അകനസഷണ  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലല്ലങനില്  ആയതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പഭാര്ടട്ട്  ലടലാം  സസതീപര്  തസ്തനികേയനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന  ലഡ്രെെവനിലാംഗട്ട്
ലലസനസുള്ള  ഏലതങനിലുലാം  ജതീവനക്കഭാര്  ജനില്ലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്
ലഡ്രെെവര്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  പഭാര്ടട്ട്  ലടലാം
സസതീപര് ശമ്പളത്തനിനട്ട് പുറലമ ഇവര്ക്കട്ട് നല്കുന അധനികേ കവതനലാം നനിശയനിചതട്ട്
ഏതട്ട് മഭാനദണ്ഡപകേഭാരമഭാണട്ട് എനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫൈട്ട്) ജനില്ലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലല ലഡ്രെെവര്മഭാര്ക്കുലാം ലഡ്രെെവര് ഡപ്യൂടനി
എടുക്കുനവര്ക്കുലാം കൂടുതല് സമയലാം തുടര്ചയഭായനി കജഭാലനിലചേയഭാല് ഡബനിള ഡപ്യൂടനിക്കട്ട്
അര്ഹതയകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഡബനിള  ഡപ്യൂടനിക്കട്ട്  കവതനലാം  നല്കുനതനിലന്റെ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; മഭാനദണ്ഡലാം പഭാലനിക്കഭാലത
ഏലതങനിലുലാം  ജനില്ലഭാ  ബഭാങ്കുനില്  ഇങ്ങലന  അധനികേ  കവതനലാം  നല്കുനലണങനില്
അക്കഭാരവലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;  ഇത്തരത്തനില്  അധനികേ  കവതനലാം  നല്കുനതട്ട്
ഏലതല്ലഭാലാം  ബഭാങനിലഭാലണനട്ട്  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ക്രമകക്കടുലണങനില്  അടനിയന്തര
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

958/2017
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(എ)  ജനില്ലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട  പഭാര്ടട്ട്  ലടലാം  സസതീപര്  തസ്തനികേയലട
വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.

തനിരുവനന്തപുരലാം 80

ലകേഭാല്ലലാം 62

ആലപ്പുഴ 58

പത്തനലാംതനിട 4

തൃശ്ശൂര് 67

ഇടുക്കനി 49

കകേഭാടയലാം 59

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 36

മലപ്പുറലാം 56

പഭാലക്കഭാടട്ട് 46

വയനഭാടട്ട് 25

കേണ്ണൂര് 56

എറണഭാകുളലാം 57

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 66

(ബനി) 13-2-2012-നുകശഷലാം ആലപ്പുഴ,  പത്തനലാംതനിട,  കകേഭാടയലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,
മലപ്പുറലാം, വയനഭാടട്ട്, കേണ്ണൂര്, എറണഭാകുളലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് എനതീ ജനില്ലഭാ ബഭാങ്കുകേളനില്
അലാംഗതീകൃത  പഭാര്ടട്ട്  ലടലാം  സസതീപര്  തസ്തനികേയപുറലമ  അധനികേ  നനിയമനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്.

ആലപ്പുഴ - 4

ഇടുക്കനി - 4 (13-2-2012-നുമുമ്പട്ട് നനിയമനലാം
നടത്തനിയതട്ട്)

പത്തനലാംതനിട - 57

എറണഭാകുളലാം - 3

കകേഭാടയലാം - 3

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് - 13

മലപ്പുറലാം - 6
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വയനഭാടട്ട് - 4 (ആശനിത നനിയമനലാം-1)

കേണ്ണൂര് - 4

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് - 4

(ഡനി)  പകതവകേമഭായനി അകനസഷണനടപടനി ആരലാംഭനിചനിടനില്ല.  എനഭാല് നനിയമ
വനിരുദമഭായനി സലാംഘങ്ങളനില് ഏലതങനിലുലാം നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്  ശദയനില്ലപടഭാല്
അപകേഭാരലാം നനിയമനിക്കലപടവലര പനിരനിച്ചുവനിടഭാന കജഭായനിന്റെട്ട് രജനിസഭാര്മഭാര് സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുനതനിനട്ട്  5/87 നമ്പര് സര്ക്കുലര് നനിര്കദ്ദേശലാം സഹകേരണ സലാംഘലാം
രജനിസഭാര്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപട  പരഭാതനി  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഇ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

ലകേഭാല്ലലാം - 1 (അധനികേ കവതനലാം നല്കുനനില്ല)

ആലപ്പുഴ - 1(അധനികേ  സമയലാം  കജഭാലനി  കനഭാക്കുനവര്ക്കുളള
കവതനലാം നല്കുന)

പത്തനലാംതനിട - പഭാര്ടട്ട്  ലടലാം സസതീപര്  തസ്തനികേയനില് ലഡ്രെെവനിലാംഗട്ട്
ലലസനസട്ട്  ഉള്ളവരുലട  കസവനലാം  അടനിയന്തര
ഘടങ്ങളനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന.  100  രൂപ
അധനികേ  കവതനലാം നല്കുന.

തൃശ്ശൂര് - ലഡ്രെെവറുലട  ഒഴനിവളള  തസ്തനികേ  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  അധനികേ കവതനലാം നല്കുന.

കകേഭാടയലാം - 150 രൂപ അധനികേ കവതനലാം നല്കുന.

പഭാലക്കഭാടട്ട് - 4 കപര്ക്കട്ട് അധനികേ കവതനലാം നല്കുന.

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് - 2  കപര്ക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നനിരക്കനിലുള്ള  അധനികേ
കവതനലാം നല്കുന.

എറണഭാകുളലാം - 2 ലകേ.എസട്ട്.ആര്. റൂള 31-ഉലാം ബഭാങട്ട് നനിര്വ്വഭാഹകേ
സമനിതനിയലട  തതീരുമഭാനവലാം  അനുസരനിചട്ട്
ആനുപഭാതനികേമഭായനി അധനികേകവതനലാം നല്കുന.

(എഫൈട്ട്)  ജനില്ലഭാ ബഭാങട്ട് ജതീവനക്കഭാരുലട കസവന കവതന ഉത്തരവനില് അധനികേ
ഡപ്യൂടനി,  ഡബനിള  ഡപ്യൂടനി  ആയനി  പരനിഗണനിക്കഭാന  വവവസ  ലചേയനിടനില്ല.  ആലപ്പുഴ,
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പത്തനലാംതനിട,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാടയലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  എറണഭാകുളലാം  എനതീ
ജനില്ലഭാ  ബഭാങ്കുകേള  അധനികേ  കവതനലാം  നല്കുന.  ക്രമകക്കടുകേള  ഉലണങനില്
അടനിയന്തര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ബഭാഞട്ട് മഭാകനജര് നനിയമനലാം

199 (1736) ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  14  ജനില്ലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  നനിയമഭാനുസൃതലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.
മുഖഭാന്തരലാം കനരനിടട്ട് നനിയമനലാം നടകത്തണ  25%  ബഭാഞട്ട് മഭാകനജര് തസ്തനികേകേളനിലല
മുഴവന  ഒഴനിവകേളനികലക്കുലാം  നനിലവനിലുള്ള  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  പടനികേയനില്  നനിനലാം
നനിയമന ഉത്തരവട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  2014  നവലാംബര്  -  ഡനിസലാംബര്  മഭാസങ്ങളനിലഭായനി  പനി.എസട്ട്.സനി.
പസനിദതീകേരനിച  ജനില്ലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്  ബഭാഞട്ട്  മഭാകനജര്  റഭാങട്ട്  പടനികേയനില്
നനിനലാം  ഇതുവലര  നടത്തനിയ  നനിയമനങ്ങളുലട  ജനില്ല  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിശദഭാലാംശലാം
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  2009-നു  കശഷലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയലപട  കമല്  തസ്തനികേയനിലല
ഒഴനിവകേളനികലക്കട്ട്  നനിലവനിലല  റഭാങട്ട്  ലനിസനില്  നനിനലാം  നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്
എലന്തങനിലുലാം തടസലാം ഉകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മുഴവന ഒഴനിവകേളനികലക്കുലാം നനിയമന ഉത്തരവട്ട് നല്കേനിയനിടനില്ല.

(ബനി) വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(സനി)  ബഭാഞട്ട്  മഭാകനജര്  തസ്തനികേയനിലല  നനിയമനവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്
ബഹുമഭാനലപട  സുപതീലാംകകേഭാടതനിയനില്  കകേസുകേള  നനിലവനിലുള്ളതനിനഭാല്  എല്ലഭാ
ഒഴനിവകേളനിലുലാം നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേഭാന പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് കേഴനിഞ്ഞനിടനില്ല.

ജനില്ലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം നടത്തനിയ യഭാത്രകേള

200 (1737) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനില്ലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുപകേളനില്  13-2-2012  മുതല് അധനികേഭാരത്തനിലനിരുന

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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അഡനിനനികസറര്മഭാര്, ഭരണ സമനിതനി അലാംഗങ്ങള, ജനറല് മഭാകനജര്മഭാര് എനനിവര് കകേരള
സലാംസഭാനത്തനിനു  പുറത്തുലാം  വനികദശത്തുലാം  നടത്തനിയ  പഠന,  പരനിശതീലന  ഔകദവഭാഗനികേ
യഭാത്രകേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള പടനികേ തനിരനിചട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  ജനില്ല  സഹകേരണ  ബഭാങനില്  നനിനലാം  യഭാത്ര  നടത്തനിയവരുലട
കപരുവനിവരലാം,  യഭാത്രഭാസലങ്ങള,  പരനിശതീലന  വനിഷയങ്ങള,  ഓകരഭാ  യഭാത്രയലാം
ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുലാം വന ലചേലവട്ട്, പരനിശതീലനലാം നടത്തനിയ അലല്ലങനില് കസഭാണ്സര് ലചേയ
സഭാപനലാം,  ബഭാങനില്  നനിനലാം  ലചേലവഴനിച  തുകേ  എനനിവയലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സര്ക്കഭാരനില് നനിനട്ട് മുനകൂര് അനുമതനിയനില്ലഭാലത ഏലതങനിലുലാം ജനില്ലഭാ ബഭാങനില്
നനിനലാം  വനികദശ  യഭാത്രയട്ട്  കപഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ആയതനിലന്റെ  വനിശദവനിവരലാം
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  മുനകൂര് അനുമതനിയനില്ലഭാലത വനികദശയഭാത്ര നടത്തനിയതഭായനി സര്ക്കഭാര്
കേലണത്തനിയ കകേസുകേളനില് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  മുനകൂര്  അനുമതനി  ലഭനിക്കുനതനിനുമുമ്പഭായനി  തൃശ്ശൂര്,
കേണ്ണൂര്, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്, മലപ്പുറലാം ജനില്ലഭാ ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം വനികദശയഭാത്ര നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
എനഭാല് കമല് ബഭാങ്കുകേള അനുമതനിക്കഭായനി അകപക്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കലബര് കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടട്ട് കകേഭാ -ഒഭാപകററതീവട്ട് ലസഭാലസറനികേള

201 (1738) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സഹകേരണവലാം
വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുന  സഹകേരണ  കമഖലയനിലുള്ള  കലബര്
കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടട്ട്  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ലസഭാലസറനികേളുലട  പവര്ത്തനലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനില് ഈ കമഖലയനില് പവര്ത്തനിക്കുന സഭാപനങ്ങള
ഏലതല്ലഭാലാം; കപരട്ട് വനിവരലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കലബര്  കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടട്ട്  കകേഭാ  -  ഓപകററതീവട്ട്  ലസഭാലസറനികേളക്കട്ട്,
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് പവൃത്തനികേള ഏലറടുക്കുകമ്പഭാള ലസകന്റെജട്ട്, ലവയനികറജട്ട്, ബഭാങട്ട് ഗവഭാരണനി
മുതലഭായ കേഭാരവങ്ങളനില് നനിലവനില് നനിയമ പഭാബലവമുള്ളതുലാം ബഭാധകേമഭായതുമഭായ സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവകേള ഏലതല്ലഭാലാം; വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പ്പുകേള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുന  സഹകേരണ  കമഖലയനിലുള്ള  കലബര്
കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടട്ട് കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് ലസഭാലസറനികേളുലട പവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തഭാറുണട്ട്.

(ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില്  പവര്ത്തനിക്കുന  കലബര്  കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടട്ട്
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട കപരട്ട് വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) വവക്തമഭാക്കഭാലാം.

1. 13-11-1197-  ലല ജനി  .  ഒ  .(  എലാംഎസട്ട്  .)  നമ്പര്   135/97/  സഹ

കലബര്  കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടട്ട്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  വര്ക്കട്ട്
ഏലറടുക്കുനതനിനട്ട്  മുനഗണന നല്കേനിലക്കഭാണ്ടുള്ള വവവസകേളുലാം
കഭാസനിഫൈനികക്കഷനുള്ള നനിബന്ധനകേളുലാം വവവസകേളുലാം.

2. 31-10-2011-  ലല ജനി  .  ഒ  . (  എലാംഎസട്ട്  .)  നമ്പര്   153/2011/  സഹ

13-11-1997-ലല  ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  135/97/സഹ  ഉത്തരവനില്
പഭാരഗഭാഫൈട്ട്  17(എ)  അധനികേമഭായനി  കൂടനികചര്ത്തട്ട്  കലബര്
കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടട്ട് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  10%  ബഭാങട്ട് ഗവഭാരന്റെനി
നല്കുനതനില്നനിനലാം  ഒഴനിവഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുള്ളതുലാം  കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടട്ട്
വവവസകേള  ലലാംഘനിക്കുന  സലാംഘങ്ങലള  കേരനിമ്പടനികേയനില്
ഉളലപടുത്തുനതനിനുള്ള ഉത്തരവട്ട്.

3. 2-5-2016-  ലല സ  .  ഉ  .(  ലകേ നമ്പര്  ) 28/16/  സഹ

13-11-1997-ലല ജനി.ഒ.(എലാം.എസട്ട്.)നമ്പര് 135/97/സഹ ഉത്തരവനിലല
പത്തഭാമതട്ട് പനിരനിവനില് പരഭാമഭാര്ശനിചനിട്ടുള്ള ലസകേപ്യൂരനിറനി ലഡകപഭാസനിറട്ട്
എന  പദത്തനിനുപകേരലാം  "ലപര്കഫൈഭാലമനസട്ട്  ഗവഭാരന്റെനി”എന
പദലാം കചേര്ത്തുലകേഭാണ്ടുള്ള ഉത്തരവട്ട്.

4. 29-06-2016-  ലല സ  .  ഉ  (  ലകേ  )   നമ്പര്   31/16/  സഹ

കലബര്  കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടട്ട്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  ഏലറടുക്കഭാവന
കേരഭാര്  പവൃത്തനികേളുലട  അടങല്  തുകേയലട  പരനിധനി  ഉയര്ത്തനി
ലകേഭാണ്ടുള്ള ഉത്തരവട്ട്.  ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പ്പുകേള അനുബന്ധമഭായനി*
കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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സഹകേരണ യൂണനിയനുകേളുലട ലതരലഞ്ഞടുപട്ട്

202 (1739) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  യൂണനിയനുകേളുലടയലാം  സര്ക്കനിള  സഹകേരണ
യൂണനിയനുകേളുലടയലാം ലതരലഞ്ഞടുപട്ട് കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് തടസലപടുത്തനിയതഭായളള
ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിരവധനി കേടലഭാസട്ട് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള രൂപതീകേരനിചട്ട് സര്ക്കനിള
സഹകേരണ  യൂണനിയനുകേളനില്  അഫൈനിലനികയഷന  നടത്തനിയതട്ട്  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന
കേഴനിയകമഭാ എനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കമല് സൂചേനിപനിച യൂണനിയനുകേളുലട ലതരലഞ്ഞടുപട്ട്  എത്ര സമയത്തനിനകേലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നനിയമവനിരുദമഭായനി  സലാംഘങ്ങള  രൂപതീകേരനിചട്ട്  അഫൈനിലനികയഷന
കനടനിയനിട്ടുലണങനില് അക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള ചേടകഭദഗതനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനനിയനിലഭാണട്ട്.
കഭദഗതനി പൂര്ത്തനിയഭാകുന മുറയട്ട് ലതരലഞ്ഞടുപട്ട് നടപടനികേള സഭാധവമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

നനികക്ഷപ സമഭാഹരണ യജ് ഞലാം

203 (1740) ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  നനികക്ഷപ
സമഭാഹരണ യജലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനികക്ഷപ  സമഭാഹരണ  യജലാം  വഴനി  എലന്തല്ലഭാലാം
ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട് ലകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) എലന്തല്ലഭാലാം കനടങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴനി ലകേവരനിലചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് 2011 നവലാംബര്, 2012 ഡനിസലാംബര്, 2013
ഡനിസലാംബര്,  2014  ഡനിസലാംബര്,  2016  ജനുവരനി  എനതീ  മഭാസങ്ങളനിലഭായനി  5
നനികക്ഷപ സമഭാഹരണ യജങ്ങള സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട/ബഭാങ്കുകേളുലട പവര്ത്തനത്തനിനട്ട് മതനിയഭായ
ഫൈണട്ട്  സമഭാഹരനിക്കുകേ  എനതഭാണട്ട്  നനികക്ഷപ  സമഭാഹരണ  യജങ്ങളനിലൂലട
ലക്ഷവമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്. കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ 5 നനികക്ഷപ സമഭാഹരണ യജങ്ങളനില്
ആലകേ 24,500 കകേഭാടനി രൂപ സമഭാഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ലക്ഷവമനിടനിരുന.

(സനി)  അഞട്ട്  നനികക്ഷപ  സമഭാഹരണ  യജങ്ങളനിലൂലട  29837.02  കകേഭാടനി
രൂപ സമഭാഹരനിക്കുനതനിനട്ട് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

സലാംകയഭാജനിത  സഹകേരണ വനികേസന പദതനി

204 (1741) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   ഷഭാഫൈനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  സലാംകയഭാജനിത
സഹകേരണ വനികേസനപദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലന്തല്ലഭാലാം ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴനി ലകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തല്ലഭാലാം;

(സനി) എലന്തല്ലഭാലാം കനടങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴനി ലകേവരനിചതട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ഇടുക്കനി,  പഭാലക്കഭാടട്ട് എനതീ ജനില്ലകേളനില്
സലാംകയഭാജനിത  സഹകേരണ  വനികേസന  പദതനിയലട  രണഭാലാം  ഘടലാം  പവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിച്ചു.  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനില്  പദതനിയലട  രണഭാലാം  ഘടലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഒരു പകദശത്തനിലന്റെ സമഗ വനികേസനലാം സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിലൂലട
എന ലക്ഷവകത്തഭാലട ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനിയഭാണട്ട് സലാംകയഭാജനിത സഹകേരണ
വനികേസന  പദതനി  (ഐ.സനി.ഡനി.പനി).   സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  അടനിസഭാന
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സക്കൗകേരവങ്ങള  (ഓഫൈതീസട്ട്  ലകേടനിടലാം,  കഗഭാഡക്കൗണ്,  ഫൈര്ണനിചര്,  കേമ്പപ്യൂടര്,  കസഫൈട്ട്
ലഡകപഭാസനിറട്ട് കലഭാക്കര്, കേക്കൗണര്, കസഭാലാംഗട്ട് റൂലാം തുടങ്ങനിയവ) ലമചലപടുത്തുനതനിനുലാം
കേഭാര്ഷനികേവലാം അനുബന്ധ കമഖലകേളനിലുള്ള ഉല്പഭാദനലാം,  സലാംസരണലാം,  വനിപണനലാം
എനനിവയലട  വനികേസനത്തനിനുലാം  നനിലവനിലുള്ള  വവഭാപഭാരലാം  ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനുലാം
സഹകേരണ  കമഖലയമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുനവരുലട  മഭാനവവനിഭവ
കശഷനി വനികേസനത്തനിനട്ട് പരനിശതീലനലാം, പഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് കകേഭാര്
ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  എ.റനി.എലാം.  എനനിവ  സഭാപനിക്കുകേ,  ആശുപത്രനി
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  അടനിസഭാന  സക്കൗകേരവ  വനികേസനലാം,  ഇടുക്കനി  ദര്ശന
കപഭാജക്ടട്ട്,  കതക്കടനിയനില്  സഹകേരണ  ഗസട്ട്  ഹക്കൗസട്ട്,  വനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലയനില്
ലതഭാടുപുഴ  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഹകേരണ  സലാംഘത്തനിനുലാം  ലനടുലാംങണലാം  കബഭാക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ  സഹകേരണ  സലാംഘത്തനിനുലാം  അടനിസഭാന  സക്കൗകേരവ  വനികേസനലാം,
കേഭാര്ഡമലാം  ഡ്രെെയര്  യൂണനിറകേള,  തങമണനി  ടതീ  ഫൈഭാക്ടറനി,  അറക്കുളലാം  ഫൈഭാര്കമഴട്ട്
സര്വ്വതീസട്ട്  സഹകേരണ  ബഭാങനിലന്റെ  ലസസട്ട്  പക്കൗഡറനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറനിലന്റെ  വനികേസന
പദതനികേള,  മലനഭാടട്ട്  ടതീ  ഫൈഭാക്ടറനിയലട  ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം  എനതീ
ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്  ഇടുക്കനി  രണഭാലാംഘട  പദതനിയനില്  ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില്  ഓഫൈതീസട്ട്  ലകേടനിടലാം,  കഗഭാഡക്കൗണ്,  ഫൈര്ണനിചര്,  കേമ്പപ്യൂടര്,
കസഫൈട്ട്  ലഡകപഭാസനിറട്ട്  കലഭാക്കര്,  കേക്കൗണര്,  കസഭാലാംഗട്ട്  റൂലാം  എനനിവ  നനിര്മ്മേനിക്കുകേ;
പഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം,  എ.ടനി.എലാം.
എനനിവ സഭാപനിക്കുകേ,  ഡയറനി സലാംഘങ്ങളുലട അടനിസഭാന സക്കൗകേരവ വനികേസനലാം
ശക്തനിലപടുത്തുകേ, വനിദവഭാഭവഭാസ കമഖലയനില് ചേനിറ്റൂര്, മണഭാര്ക്കഭാടട്ട്, പഭാലക്കഭാടട്ട് എനതീ
വനിദവഭാഭവഭാസ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  ലകേടനിടലാം,  ഫൈര് ണനിചര്,  കേമ്പപ്യൂടര്
എനനിവയള്ള  ധനസഹഭായലാം,  ആശുപത്രനി  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  അടനിസഭാന  സക്കൗകേരവ
വനികേസനലാം,  വവവസഭായ  കമഖലയനില്  പഭാഡനികകേഭായലട  ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനട്ട്
ധനസഹഭായലാം,  എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.ടനി.  ലകേത്തറനി  സലാംഘങ്ങളക്കുള്ള  ധനസഹഭായലാം,
സഹകേരണ  കമഖലയമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുനവരുലട  മഭാനവവനിഭവകശഷനി
വനികേസനത്തനിനുള്ള  പരനിശതീലനലാം  നല്കുകേ  എനതീ  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട്
ലകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(സനി) 1. ഐ  .  സനി  .  ഡനി  .  പനി  .   ഇടുക്കനി രണഭാലാംഘടലാം   :

പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്   കഗഭാഡക്കൗണ്,  കേവഭാഷട്ട്
കേക്കൗണര്,  കസഭാലാംഗട്ട്  റൂലാം,  കസഫൈട്ട്  ലഡകപഭാസനിറട്ട്  കലഭാക്കര്,
ജനകററര്,  കകേഭാണ്ഫൈറനസട്ട്  ഹഭാള,  കേറനസനി  കേക്കൗണനിലാംഗട്ട്
ലമഷതീന, ആലാംബുലനസട്ട് എനനിവയള്ള ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചു
നല്കേനി.  പഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗട്ട്

958/2017
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സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനി   ലക്കഭാണനിരനിക്കുന.   ഡയറനി
കപഭാജക്ടട്ട്,  വനനിതഭാ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  കഗഭാ ഡക്കൗണ്,  കസഫൈട്ട്
ലഡകപഭാസനിറട്ട്  കലഭാക്കര്,  മഭാര്ജനിന  മണനി  എനനിവയള്ള
ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചട്ട്  നല്കേനി.   വനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലയനില്
കലഭാ  കകേഭാകളജട്ട്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  തുകേ  അനുവദനിച്ചു.
തങമണനി ടതീ ഫൈഭാക്ടറനി നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള പഭാരലാംഭ നടപടനികേള
ആരലാംഭനിച്ചു.   ഇടുക്കനി  ജനില്ലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങനിനട്ട്  ശഭാഖകേളുലട
നവതീകേരണലാം, കേറനസനി കേക്കൗണനിലാംഗട്ട് ലമഷതീന, എ.ടനി.എലാം. ഓഹരനി
എനനിവയട്ട് തുകേ അനുവദനിച്ചുനല്കേനി.

2. ഐ  .  സനി  .  ഡനി  .  പനി  .   പഭാലക്കഭാടട്ട് രണഭാലാംഘടലാം   :

പഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് മഭാര്ജനിന മണനി, കേക്കൗണര്
ഫൈര്ണനിചര്,  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  അറകുറപണനികേള,  സനി.സനി.ടനി.വനി.,
കസഭാളഭാര്  പഭാനല്,  ഇനലവര്ടര്  എനനിവയള്ള  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിചട്ട് നല്കേനി.  ആകരഭാഗവ കമഖലയനില് ഇ. ലകേ. നഭായനഭാര്
സഹകേരണ ആശുപത്രനിക്കട്ട് ഓഹരനി,  കചേര്പ്പുളകശ്ശേരനി സഹകേരണ
ആശുപത്രനിക്കട്ട്  ആശുപത്രനി  ഉപകേരണങ്ങള  എനനിവയള്ള
ധനസഹഭായലാം നല്കേനി.  പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനില്ലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനിനട്ട്
ഓഹരനി,  ശഭാഖകേളക്കട്ട്  ആധുനനികേ  കേക്കൗണര്  എനനിവയള്ള
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചുനല്കേനി. 

കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പ

205(1742)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പകേള അനുവദനിക്കുന കേഭാരവത്തനില്
വനിമുഖത കേഭാണനിക്കുനതഭായള്ള വഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് അതനിലന്റെ മൂലകേഭാരണങ്ങലളന്തഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പരമഭാവധനി  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പകേള  അനുവദനിചട്ട്  നല്കേണലമന
മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നയത്തനില്  മഭാറലാം  വരുത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്
കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല്ല.

(ബനി)  ബഭാധകേമല്ല.

(സനി)  ഇല്ല.
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ബഭാഞട്ട് മഭാകനജര് നനിയമനലാം

206 (1743) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലഭാ  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ബഭാങനില്  ബഭാഞട്ട്  മഭാകനജര്
തസ്തനികേയനികലയളള പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  ലനിസട്ട് നനിലവനില് വനലതകപഭാഴഭാലണനലാം
എത്ര  ഒഴനിവകേള  ഇതുവലര  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുലണനലാം  എത്ര  നനിയമനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒഴനിവകേള  എത്രയലാം  കവഗലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയട്ട്  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
നനിയമനലാം നല്കുനതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങനില്  ബഭാഞട്ട്  മഭാകനജര്
തസ്തനികേയനികലക്കുള്ള  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  ലനിസട്ട്  നനിലവനില്  വനതട്ട്  17-11-2014-ലഭാണട്ട്.
ഇതുവലര ബഭാങട്ട്  15  ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   ടനി  തസ്തനികേ സലാംബന്ധനിച
കകേസുകേള  ബഹുമഭാനലപട  സുപതീലാംകകേഭാടതനിയലട  പരനിഗണനയനിലഭായതനിനഭാല്
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേഭാന കേഴനിഞ്ഞനിടനില്ല.

ത്രനികവണനി സൂപര് മഭാര്ക്കറകേള

207  (1744)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2011-2016  കേഭാലഘടത്തനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത്ര  ത്രനികവണനി  സൂപര്
മഭാര്ക്കറകേള ആരലാംഭനിച്ചുലവനലാം എവനിലടലയഭാലക്കലയനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2011-2016  കേഭാലഘടത്തനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  94  ത്രനികവണനി  സൂപര്
മഭാര്ക്കറകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

ഇളവട്ട് നല്കേനിയ വഭായ്പകേളനിലല സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതലാം

208 (1745) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനല്ലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടഭാശസഭാസ  കേമ്മേതീഷന  ഇളവട്ട്  നല്കേനിയ  വഭായ്പകേളനില്  സര്ക്കഭാര്
വനിഹനിതലാം  നല്കേഭാറുകണഭാ;  എങനില്  ഈ  തുകേ  ഏതട്ട്  കതഭാതനുസരനിചഭാണട്ട്
നല്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതു മൂലലാം  വഭായ്പക്കഭാരലന്റെ പണയവസ്തു
പനിടനിച്ചു  വയഭാറുകണഭാ;  എങനില്  ഈ  കേഭാരണത്തഭാല്  സര്വ്വതീസട്ട്  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേള  വഭായ്പക്കഭാരന  ഈടു  വച  വസ്തുക്കള  തനിരനിലകേ  നല്കേഭാത്ത  എത്ര
കകേസ്സുകേളുലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതലാം  നല്കേഭാറുണട്ട്.  കേടഭാശസഭാസ കേമ്മേതീഷന നല്കുന
അവഭാര്ഡകേളനില്  കേര്ഷകേര്  അടയ്കക്കണ  വനിഹനിതവലാം  സര്ക്കഭാര്  ഏലറടുകക്കണ
ബഭാദവതയലാം പരഭാമര്ശനിക്കഭാറുണട്ട്.  50,000  രൂപ വലര കേടലാം ബഭാക്കനി നനില്ക്കുന
വഭായ്പകേളനില് സര്ക്കഭാര് ബഭാദവത പരമഭാവധനി കേടത്തനിലന്റെ 75 ശതമഭാനവലാം 50,000
രൂപയട്ട് മുകേളനിലുള്ള കേടബഭാദവതയഭാലണങനില് സര്ക്കഭാര് ബഭാദവത കേടത്തനിലന്റെ 50
ശതമഭാനവലാം പരമഭാവധനി ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ വലര എന കതഭാതനില് നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
കേമ്മേതീഷന  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്യുന  സര്ക്കഭാര്  ബഭാദവത  ബഡ്ജറട്ട്  ലപഭാവനിഷനട്ട്
അനുസൃതമഭായനി സര്ക്കഭാര് സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസഭാര്ക്കട്ട് അനുവദനിക്കുകേയലാം ടനി
തുകേ  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശത്തനിനട്ട്  അനുസൃതമഭായ  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  അര്ഹത
ഉറപ്പുവരുത്തനി  ബന്ധലപട  വഭായ്പകേളക്കട്ട്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസഭാര്
അനുവദനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുന.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതലാം ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം വഭായ്പക്കഭാരലന്റെ പണയവഭായ്പ
പനിടനിച്ചുവയനതഭായള്ള പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ജനില്ല തനിരനിച്ചുള്ള പടനികേ
ചുവലട പരഭാമര്ശനിക്കുന.

ജനില്ല കകേസുകേളുലട എണലാം

തനിരുവനന്തപുരലാം 612

ലകേഭാല്ലലാം 3

ഇടുക്കനി 22

തൃശ്ശൂര് 2

മലപ്പുറലാം 26

കേണ്ണൂര് 22

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 56

ആലകേ 743

ത്രനികവണനി കസഭാറുകേള

209  (1746) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  വനിലക്കയറലാം  തടയനതനിനുലാം  ലപഭാതുവനിതരണലാം  ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനുലാം
വലനിയ സഹഭായലാം നല്കേനിയനിരുന കേണ്സപ്യൂമര്ലഫൈഡനിലന്റെ മനിക്ക ത്രനികവണനി കസഭാറുകേളുലാം
ഇനട്ട് പവര്ത്തനക്ഷമമല്ല എന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പസ്തപത ത്രനികവണനി  കസഭാറുകേള പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പുതുതഭായനി  ത്രനികവണനി  കസഭാറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)   വനില്പന വര്ദനിപനിക്കുനതനിലൂലടയലാം  കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് പര്കചസട്ട്
നടത്തുനതനിലൂലടയലാം  ലചേലവട്ട്  ചുരുക്കലനിലൂലടയലാം  ത്രനികവണനി,  നന്മേ  കസഭാറുകേള
ലഭാഭത്തനിലഭാക്കനികൂടുതല് കേഭാരവക്ഷമമഭാകുനതനിനുലാം ഊര്ജ്ജനിതലപടുത്തു നതനിനുമുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനകമഭാ സഹകേരണ-സര്ക്കഭാര്-അര്ദ സര്ക്കഭാര്
സഭാപനകമഭാ  സനദ  സലാംഘടനകേകളഭാ  വഭാടകേ  രഹനിതമഭായനി  കുറഞ്ഞതട്ട്
5 വര്ഷലത്ത കേഭാലഭാവധനിക്കട്ട് സലലാം അനുവദനിചട്ട് നല്കുകേയഭാലണങനില് കസഭാറുകേള
നഷലാം  കൂടഭാലത  പവര്ത്തനിക്കുനതനിനുള്ള  വനില്പന  സഭാദവതകൂടനി  പരനിഗണനിചട്ട്
ത്രനികവണനി കസഭാര്, നന്മേ കസഭാര് എനനിവയലട കസവനലാം ലഭവമഭാകേഭാത്ത സലങ്ങളനില്
അവ പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ത്രനികവണനി/ലമഭാലബല് ത്രനികവണ നി കസഭാറുകേള

210 (1747) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011  ലമയട്ട്  മഭാസലത്ത  കേണക്കനുസരനിചട്ട്  കേണ്സപ്യൂമര്  ലഫൈഡനിലന്റെ
കേതീഴനില്  പവര്ത്തനിചനിരുന  ത്രനികവണനി  കസഭാറുകേളുകടയലാം  ലമഭാലബല്  ത്രനികവണനി
കസഭാറുകേളുകടയലാം  എണലാം  എത്രയഭായനിരുനലവനട്ട്  ജനില്ല  തനിരനിച്ചുള്ള  പടനികേ
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2016  ലമയട്ട്  മഭാസത്തനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  ത്രനികവണനി/
ലമഭാലബല് ത്രനികവണനി കസഭാറുകേളുലട ജനില്ല തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  2011  കമയട്ട്  മഭാസലത്ത കേണക്കനുസരനിചട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ത്രനികവണ നി
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്  കസഭാര്,  ലമഗഭാമഭാര്ടട്ട്,  സൂപര് മഭാര്ക്കറട്ട്,  ലനിറനില്  ത്രനികവണനി  സൂപര്
കസഭാര് എനനിവ ഉളലപലട 177 ത്രനികവണനി യൂണനിറകേളുലാം, 3 ലമഭാലബല് ത്രനികവണനി
കസഭാറുകേളുലാം പവര്ത്തനിചനിരുന.  ജനില്ല തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

ജനില്ല ത്രനികവണനി
കസഭാറുകേളുലട എണലാം

ലമഭാലബല്   ത്രനികവണനി
കസഭാറുകേളുലട എണലാം

തനിരുവനന്തപുരലാം 23

ലകേഭാല്ലലാം 25 1

ആലപ്പുഴ 15 1

പത്തനലാംതനിട 11

കകേഭാടയലാം 8

ഇടുക്കനി 6 1

എറണഭാകുളലാം 17

തൃശ്ശൂര് 14

പഭാലക്കഭാടട്ട് 13

മലപ്പുറലാം 15

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 17

വയനഭാടട്ട് 3

കേണ്ണൂര് 6

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 4

ആലകേ 177 3

(ബനി)   2016  കമയട്ട്  മഭാസത്തനില് സലാംസഭാനത്തട്ട് ത്രനികവണനി ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്
കസഭാര്,  ലമഗഭാമഭാര്ടട്ട്,  സൂപര്മഭാര്ക്കറട്ട്,  ലനിറനില് ത്രനികവണനി സൂപര് കസഭാര്  എനനിവ
ഉളലപലട  229  ത്രനികവണനി യൂണനിറകേളുലാം  65  ലമഭാലബല്  ത്രനികവണനി കസഭാറുകേളുലാം
പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ജനില്ല തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന.
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ജനില്ല ത്രനികവണനി
കസഭാറുകേളുലട എണലാം

ലമഭാലബല്   ത്രനികവണനി
കസഭാറുകേളുലട എണലാം

തനിരുവനന്തപുരലാം 19 12

ലകേഭാല്ലലാം 30 4

ആലപ്പുഴ 24 6

പത്തനലാംതനിട 13 3

കകേഭാടയലാം 14 7

ഇടുക്കനി 10 2

എറണഭാകുളലാം 20 4

തൃശ്ശൂര് 22 4

പഭാലക്കഭാടട്ട് 14 5

മലപ്പുറലാം 18 3

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 23 12

വയനഭാടട്ട് 4 3

കേണ്ണൂര് 11 --

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 7 --

ആലകേ 229 65

ത്രനികവണനി കസഭാറുകേളനിലൂലട മതവവലാം പചക്കറനികേളുലാം

211 (1748) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തട്ട് കേണ്സപ്യൂമര്ലഫൈഡനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില് നടക്കുന ത്രനികവണനി
കസഭാറുകേളനില്  നനികതവഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളലക്കഭാപലാം  മതവലഫൈഡട്ട്,  കഹഭാര്ടനി
കകേഭാര്പട്ട് എനനിവയമഭായനി കയഭാജനിചട്ട് മതവലാം,  പചക്കറനികേള എനനിവയലട വനില്പന
കകേന്ദ്രങ്ങള  കൂടനി  ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട്  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;ഇലല്ലങനില്  അതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പരനിഗണയനിലുണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേണ്സപ്യൂമര്ലഫൈഡനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്
നടക്കുന ത്രനികവണനി കസഭാറുകേകളഭാടട്ട് അനുബന്ധനിചട്ട് നനികതവഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളലക്കഭാപലാം
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനിലന്റെ  വനിഷവനിമുക്ത  പചക്കറനികേളുലട  വനില്പന  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
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കൂടുതല് കസഭാറുകേളനികലക്കട്ട് പചക്കറനി വനില്പന വവഭാപനിപനിക്കുനതനിനുള്ള പദതനിയലാം
മതവലഫൈഡമഭായനി സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട് മതവലാം ത്രനികവണനി കസഭാറുകേളനില്ക്കൂടനി വനില്പന
നടത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.

സര്വ്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങനിലന്റെ ലബകലഭാ

212  (1749)   ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനിലല തത്തമലാംഗലലാം സര്വ്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങനിലന്റെ
ഇകപഭാഴലത്ത  പവര്ത്തന  പരനിധനി  സലാംബന്ധനിച  ലബകലഭായലട  പകേര്പട്ട്
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പസ്തുത ലബകലഭാ പകേഭാരമുള്ള പവര്ത്തന പരനിധനി കകേരള സഹകേരണ
നനിയമത്തനില്  നനിഷ്കര്ഷനിച  പകേഭാരലാം  കൃതവമഭായനി  നനിര്വ്വചേനിചനിടനിലല്ലന  കേഭാരവലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പവര്ത്തന  പരനിധനി  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ചേടവനിരുദമഭായ  ഈ  ലബകലഭാ
നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട് ഏതു തതീയതനി മുതലഭാലണനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഡനി) പവര്ത്തന പരനിധനി ക്രമപകേഭാരമഭാക്കുനതനിനുലാം വവക്തമഭായനി നനിര്വ്വചേനിചട്ട്
പൂര്വ്വസനിതനിയനിലഭാക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനിലല തത്തമലാംഗലലാം സര്വ്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങനിലന്റെ
ഒറനിജനിനല് ലബകലഭാ നമ്പര്  4-ലന്റെയലാം  1981-ലല കഭദഗതനിയലടയലാം  പകേര്പ്പുകേള*

അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(സനി)  ചേടവനിരുദമല്ല

(ഡനി)  ബഭാധകേമല്ല.

സര്വ്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങനിലന്റെ പവര്ത്തനലാം

213 (1750) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരകശ്ശേരനി  സര്വ്വതീസട്ട്  സഹകേരണബഭാങനിലന്റെ  ലലബകലഭായനില്
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  പവര്ത്തന  പരനിധനിയഭായനി  സര്ക്കഭാകരഭാ  സഹകേരണ
വകുകപഭാ അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  അലാംഗതീകേഭാരമനില്ലഭാത്ത  കേഭാരകശ്ശേരനി  സര്വ്വതീസട്ട്  സഹകേരണ  ബഭാങനിലന്റെ
ഏലതങനിലുലാം ശഭാഖകേള മറ പഞഭായത്തുകേളനില് പവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;  ഉലണങനില്
അതട്ട് അടച്ചുപൂട്ടുനതനിനട്ട് നനിയമപരമഭായ എന്തു നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കേഭാരകശ്ശേരനി സര്വ്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങനിനട്ട് 'സര്വ്വതീസട്ട്, ' സഹകേരണലാം'
എന വഭാക്കുകേൾ ഒഴനിവഭാക്കനി കേഭാരകശ്ശേരനി ബഭാങട്ട് എനട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് പദര്ശനിപനിക്കഭാന
സര്ക്കഭാകരഭാ സഹകേരണ വകുകപഭാ അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലബകലഭായനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിടനില്ല.

(ബനി)   അലാംഗതീകേഭാരമനില്ലഭാലത  കേഭാരകശ്ശേരനി  സര്വ്വതീസട്ട്  സഹകേരണ  ബഭാങനിലന്റെ
പൂവഭാട്ടുപറമ്പട്ട്  ശഭാഖ  ലപരുവയല്  പഞഭായത്തനിലുലാം  പഭാലഭാഴനി  ശഭാഖ  ഒളവണ
പഞഭായത്തനിലുലാം പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  പൂവഭാട്ടുപറമ്പനില് ശഭാഖ ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള നനിര്ത്തനിവയഭാന സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസഭാറുലട ഓഫൈതീസനില് നനിനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശവലാം പൂവഭാട്ടുപറമ്പട്ട്,  പഭാലഭാഴനി ഉളലപലട  13  ശഭാഖകേള അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്
ബഭാങട്ട്  നല്കേനിയ അകപക്ഷ നനിരസനിച്ചുലകേഭാണട്ട് കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  കജഭായനിന്റെട്ട്  രജനിസഭാര്
ഉത്തരവലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  അനുമതനി നല്കേനിയനിടനില്ല.

ജനില്ലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനിലല അലാംഗങ്ങള

214 (1751) ശതീ  .    എ  .    പദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനില് നനിലവനില് എത്ര അലാംഗങ്ങളുണട്ട്;
അവരുലട കപരുവനിവരങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനില്ലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനില് നനിലവനില് 633 അലാംഗങ്ങള ഉണട്ട്.
അവരുലട കപരട്ട് അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

പുതനിയ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള

215 (1752) ശതീ  .    എ  .    പദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങനിലല  13-2-2013-ലല
ലതരലഞ്ഞടുപനില്  ബഹു.  ലഹകക്കഭാടതനി  വനിധനിപകേഭാരലാം  കവഭാടര്പടനികേയനില്

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.

958/2017
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ഉളലപടുത്തനിയ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  13-2-2012-നട്ട്  മുമ്പട്ട്  അഫൈനിലനികയഷനു
കവണനി കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനില്ലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനില് അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില് ഓകരഭാ സലാംഘവലാം അകപക്ഷ നല്കേനിയ തതീയതനി,  പസ്തുത
അകപക്ഷ  ഭരണസമനിതനി  മുമ്പഭാലകേ  സമര്പനിച  ഓഫൈതീസട്ട്  കുറനിപനിലന്റെയലാം
ഫൈയലനിലന്റെയലാം നമ്പറുലാം തതീയതനിയലാം  പസ്തുത അകപക്ഷ പരനിഗണനിച ഭരണസമനിതനി
കയഭാഗത്തനിലന്റെ  തതീയതനിയലാം  അജണ  നമ്പറുലാം  അകപക്ഷയനികന്മേല്  ഭരണസമനിതനി
എടുത്ത തതീരുമഭാനലാം എനനിവയലട പകേര്പ്പുകേളുലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ബഭാങട്ട് കരഖകേള പരനികശഭാധനിചപകേഭാരലാം അകപക്ഷകേള ലഭനിചതഭായനി

കേഭാണുനനില്ല.  അലാംഗതസത്തനിനുള്ള അകപക്ഷ സലാംബന്ധനിചട്ട്  പകതവകേ രജനിസറുകേള

സൂക്ഷനിചതഭായനി  കേഭാണുനനില്ല.   26-2-2013  മുതല് അലാംഗതസലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്

ലഭനിക്കുന അകപക്ഷകേള കൃതവമഭായനി രജനിസര് ലചേയട്ട് സൂക്ഷനിച്ചു വരുന.

വവഭാജസസര്ണ പണയത്തടനിപട്ട്

216 (1753) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനില് വനിവനിധ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് വവഭാജ

സസര്ണലാം  പണയലാംലവചട്ട്  കകേഭാടനികേള  തടനിപ്പു  ന ടത്തനിയ  വനിഷയലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് ഏലതഭാലക്ക ബഭാങ്കുകേളനില് എത്ര കകേഭാടനി രൂപയലട തടനിപഭാണട്ട്

നടത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തടനിപട്ട് നടത്തനിയ ജതീവനക്കഭാര്ലക്കതനിലര വകുപട്ട് എന്തട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട്

സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലയനില്  7  ബഭാങട്ട്/സലാംഘങ്ങളനിലഭായനി ആലകേ  5.92

കകേഭാടനി രൂപയലട തടനിപഭാണട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആയതട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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1 മുടകത്തഭാടനി സര്വ്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങട്ട് - 4.06 കകേഭാടനി

2 പതീലനികക്കഭാടട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങട്ട് - 81.88 ലക്ഷലാം

3 ഉദുമ പനയഭാല് അര്ബന സഹകേരണ സലാംഘലാം - 42.55 ലക്ഷലാം

4 മജ്ബയനില് സര്വ്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങട്ട് - 44.80 ലക്ഷലാം

5 ലപര്ഡഭാല സര്വ്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങട്ട് - 10.10 ലക്ഷലാം

6 ലചേമ്മേനഭാടട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങട്ട് - 2.29 ലക്ഷലാം

7 ലപരുമ്പള സര്വ്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങട്ട് - 4.30 ലക്ഷലാം

                        ആലകേ - 5.92 കകേഭാടനി

(സനി) ക്രമകക്കടുമഭായനി  ബന്ധലപട അലപസര് ഉളലപലടയള്ള ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലര
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  തടനിപട്ട്  നടത്തനിയ  വഭായ്പക്കഭാരനില്  നനിനലാം  ബഭാങനിനട്ട്
ലഭനികക്കണ തുകേ ഈടഭാക്കുവഭാന കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം ബന്ധലപട
ബഭാങട്ട്/സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  കജഭായനിന്റെട്ട്  രജനിസഭാര്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ബഭാങട്ട്/
സലാംഘങ്ങളനില് നനിനള്ള റനികപഭാര്ട്ടുകേള പരനികശഭാധനിചട്ട് ആവശവലമങനില് വകുപ്പുതല
അകനസഷണലാം ഉളലപലടയള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.   ക്രമകക്കടുമഭായനി
ബന്ധലപട ജതീവനക്കഭാര്ലക്കതനിലര തഭാലഴപറയലാം പകേഭാരലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

1.  മുടകത്തഭാടനി സര്വ്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങട്ട്  :

സഭായഭാഹ്നശഭാഖ  മഭാകനജര്,  സഭായഭാഹ്ന  ശഭാഖയനികലയലാം
നഭായന്മേഭാര്മൂല  ശഭാഖയനികലയലാം  അലപസര്മഭാര്  എനനിവലര
സലസനഡട്ട്  ലചേയ്യുകേയലാം  അവര്ലക്കതനിലര  ക്രനിമനിനല്  കകേസട്ട്
ഫൈയല്  ലചേയ്യുകേയലാം  നഭായന്മേഭാര്മൂല  ശഭാഖ  മഭാകനജലര  ബഭാങട്ട്
സലസനഡട്ട് ലചേയ്യുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

2.  പതീലനികക്കഭാടട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങട്ട്  :

കേഭാലനിക്കടവട്ട് ശഭാഖ മഭാകനജര്,  അലപസര് എനനിവലര ബഭാങട്ട്
സലസനഡട്ട്  ലചേയ്യുകേയലാം  കേഭാലനിക്കടവട്ട്  ശഭാഖഭാ
മഭാകനജര്ലക്കതനിലര  ക്രനിമനിനല്  കകേസട്ട്  ഫൈയല്  ലചേയ്യുകേയലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
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3.  ഉദുമ പനയഭാല് അര്ബന സഹകേരണ സലാംഘലാം  :

സലാംഘലാം  ലസക്രടറനി,  അലപസര്,  ശഭാഖഭാ  മഭാകനജരുലട
ചേഭാര്ജനിലുണഭായനിരുന സതീനനിയര് കഭാര്ക്കട്ട് എനനിവലര സലാംഘലാം
സലസനഡട്ട് ലചേയ്യുകേയലാം അവര്ലക്കതനിലര അസനിസന്റെട്ട് രജനിസഭാര്
(ജനറല്) കകേസട്ട് ഫൈയല് ലചേയ്യുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

4.  മജ്ബയനില് സര്വ്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങട്ട്  :

ശഭാഖഭാ മഭാകനജലര ബഭാങട്ട് സലസനഡട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

5.  ലപരുമ്പള സര്വ്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങട്ട്  :

ബഭാങട്ട്  അലപസലറ  സലസനഡട്ട്  ലചേയ്യുകേയലാം  ലസക്രടറനിക്കട്ട്
കേഭാരണലാം കേഭാണനിക്കല് കനഭാടതീസട്ട് നല്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

6.  ലചേമ്മേനഭാടട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്  ,    ലപര്ഡഭാല  സര്വ്വതീസട്ട്
സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്  :

ക്രമകക്കടുകേള  നടനതഭായനി  കേലണത്തുകേയലാം  ഭരണസമനിതനി
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയലാം ലചേയ്യുനണട്ട്. 

സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള

217 (1754) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പകസനന :
ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  സലാംസഭാനലത്ത  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളുലട
ജനഭാധനിപതവ സസഭഭാവലാം തകേര്ത്തതഭായനി പറയലപടുന ആകക്ഷപലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  ഇടലപടല്മൂലലാം  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  യൂണനിയനുകേളുലടയലാം
സര്ക്കനിള  സഹകേരണ  യൂണനിയനുകേളുലടയലാം  ലതരലഞ്ഞടുപട്ട്  തടസലപടതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  ഇതട്ട്  തനിരുത്തുനതനിനഭായനി  യൂണനിയനുകേളുലട  ലതരലഞ്ഞടുപട്ട്
സമയബന്ധനിതമഭായനി നടത്തുനതനിനട്ട് അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന

(ബനി)  ഈ വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുസലാംബന്ധനിച
ചേടകഭദഗതനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(സനി)  ചേടകഭദഗതനി പൂര്ത്തനിയഭാകുന മുറയട്ട്  ലതരലഞ്ഞടുപട്ട് നടത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കേണ്സപ്യൂമര്ലഫൈഡനിനട്ട് നല്കേഭാനുള്ള തുകേ

218 (1755) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പദതീപട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്സപ്യൂമര്ലഫൈഡനിനട്ട്  നനികതവഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള  സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില്  നല്കേനിയ  വകേയനില്  നനിലവനില്  എത്ര കകേഭാടനി  രൂപ  നല്കേഭാനുലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേഴനിഞ്ഞ യ.ഡനി.എഫൈട്ട്. സര്ക്കഭാര്, കേണ്സപ്യൂമര്ലഫൈഡനിനട്ട് ആവശവമഭായ
തുകേ  നല്കേഭാത്തതുമൂലലാം  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  നനികതവഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള
നല്കേഭാന കേഴനിയഭാലത വനലവന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇതനിനട്ട് പരനിഹഭാരമഭായനി വനിലക്കയറലാം നനിയനനിക്കുനതനിലനറ ഭഭാഗമഭായനി
സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് നനികതവഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങള നല്കുനതനിനട്ട് കേണ്സപ്യൂമര്
ലഫൈഡട്ട് എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) വനിപണനിയനില് ഇടലപടുനതനിനഭായനി കേണ്സപ്യൂമര്ലഫൈഡനിനട്ട് എത്ര കകേഭാടനി
രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുലണനട്ട് വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനികതവഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  നല്കേനിയ
വകേയനില്  28.3583  കകേഭാടനി  രൂപ  നല്കുവഭാനുണട്ട്.  ഇതനില്  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം 10 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിച്ചുത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ടനി തുകേ
നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  കേണ്സപ്യൂമര് ലഫൈഡകറഷനട്ട് ലഭനികക്കണനിയനിരുന സബ്സനിഡനി
തുകേകേള  യഥഭാസമയലാം  ലഭനിക്കഭാതനിരുനതനിനഭാല്  ലഫൈഡകറഷനട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ
പതനിസന്ധനി  കനരനികടണനി  വനനിട്ടുണട്ട്.   തന്മൂലലാം  വനിപണനിയനില്  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി
ഇടലപടുനതനിനട്ട് കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരവലാം ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്. 
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(സനി)  വവക്തമഭാക്കഭാലാം.  അവശവ  സഭാധനങ്ങളുലട  വനിലക്കയറലാം  പനിടനിച്ചു
നനിര്ത്തുനതനിനഭായനി  കേണ്സപ്യൂമര്  ലഫൈഡകറഷലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  സഹകേരണ
കമഖലയലട  കൂടഭായ്മയനില്   കകേര  ലവളനിലചണ  ഉളലപലട  13  ഇനലാം  അവശവ
നനികതവഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള  സലപകകേഭാ  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  ഉതവ
കേഭാലങ്ങളനില്  വനിപണനലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  നന്മേ,
ത്രനികവണനി  കസഭാറുകേളുലട  പവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  ജനമനസ്സുകേളനില്  സഭാനലാം
പനിടനിക്കുനതനിനഭായനി  സലപകകേഭാ  അവരുലട  ഔടട്ട് ലലറകേള  വഴനി  നല്കുനതട്ട്  13
ഇനലാം അവശവ നനികതവഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങള കറഷന കേഭാര്ഡട്ട് മുകഖന നനിയനനിചട്ട്
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  വനില്പന  നടത്തുനതനിനുള്ള  പദതനികേള  പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.

( ഡനി)  1998  ഓണലാം മുതല് വനിപണനിയനില് ഇടലപടുനതനിനഭായനി  കേണ്സപ്യൂമര്
ലഫൈഡനിനട്ട്  436.6099  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ഉളലക്കഭാള്ളുന കസറലമന്റെട്ട് ഇകതഭാലടഭാപലാം ഉള്ളടക്കലാം* ലചേയ്യുന.  ഇതനിനുപുറലമ ഈ
സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  കുടനിശ്ശേനികേ  സബ്സനിഡനി  ഇനത്തനില്  10
കകേഭാടനി  രൂപയലാം  2016  റലാംസഭാന  വനിപണനിക്കഭായനി  5  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  അനുവദനിചട്ട്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്. 

സഞരനിക്കുന ത്രനികവണനി കസഭാറുകേള

219  (1756)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഞരനിക്കുന  ത്രനികവണനി  കസഭാറുകേളുലട  പവര്ത്തനലാം  തടസലപട്ടു
കേനിടക്കുന കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  കസഭാറുകേള  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം  സബ് സനിഡനി  നനിരക്കനില്
അവശവവസ്തുക്കള വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില് ത്രനികവണനി കസഭാറുകേള ഇല്ലഭാത്ത പഞഭായത്തുകേളനില് അവ
പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  എല്ലഭാ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം  സജ്ജമഭാക്കനിയനിരുന
ലമഭാലബല്  ത്രനികവണനി  കസഭാറുകേളനില്  77  എണത്തനിലന്റെ  പവര്ത്തനലാം  ലടസട്ട്
വര്ക്കനിനുകവണനിയള്ള അറകുറപണനികേള,  ലഫൈ  ഡകറഷന നല്കേനി വരുന കുറഞ്ഞ
കവതന നനിരക്കനില് ലഡ്രെെവര്മഭാരുലട ലഭവതക്കുറവട്ട്, ആവശവമഭായ അളവനില് കസഭാക്കട്ട്

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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എത്തനിക്കഭാനുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ പരനിമനിതനികേളമൂലമുണഭാകുന വനില്പനക്കുറവട്ട് എനതീ
കേഭാരണങ്ങളഭാല് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി നനിര്ത്തനി വചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശവലാം  ആയതനിലുള്ള  ധനസഹഭായവലാം  ലഭവമഭാക്കുന
പക്ഷലാം  ലമഭാലബല്  ത്രനികവണനി  കസഭാറുകേളനില്  അവശവ  വസ്തുക്കള  സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില് വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനുലാം  ഘടലാം  ഘടമഭായനി  ലമഭാലബല് ത്രനികവണനികേളുലട
അറകുറപണനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  വനില്പനയട്ട്  സജ്ജമഭാക്കുനതനിനുലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനകമഭാ,  സഹകേരണ, സര്ക്കഭാര്,  അര്ദ സര്ക്കഭാര്
സഭാപനകമഭാ,  സനദ  സലാംഘടനകേകളഭാ,  വഭാടകേ  രഹനിതമഭായനി  കുറഞ്ഞതട്ട്  5
വര്ഷലത്ത കേഭാലഭാവധനിക്കട്ട്  സലലാം  അനുവദനിചട്ട്  നല്കുകേയഭാലണങനില്  കസഭാറുകേള
നഷലാം  കൂടഭാലത  പവര്ത്തനിക്കുനതനിനുള്ള  വനില്പന  സഭാദവതകൂടനി  പരനിഗണനിചട്ട്
ത്രനികവണനി  കസഭാറുകേള  ഇല്ലഭാത്ത പഞഭായത്തുകേളനില്  അവ  പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കവഭാടവകേഭാശമുള്ള സലാംഘങ്ങള

220 (1757) ശതീ  .    എ  .    പദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 13-2-2012-ല് കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനില്ലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനില് നനിലവനിലുണഭായനിരുന
അലാംഗങ്ങള എത്രയഭാണട്ട് എനലാം ഈ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട കപരു വനിവരങ്ങളുലാം
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയനില്  കവഭാടവകേഭാശമുള്ള  സലാംഘങ്ങള  ഏലതല്ലഭാലമനലാം  കവഭാടവകേഭാശമനില്ലഭാത്തവ
ഏലതല്ലഭാലമനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  13-2-2013-നട്ട്  അധനികേഭാരകമറ  ഭരണ  സമനിതനിലയ,  ലതരലഞ്ഞടുത്ത
കവഭാടര് പടനികേയനില് ഉളലപട സലാംഘങ്ങള ഏലതല്ലഭാമഭാലണനട്ട് കപരു വനിവരങ്ങള
സഹനിതലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) 13-2-2013-ലല ലതരലഞ്ഞടുപനിലന്റെ കവഭാടര് പടനികേയനില് ബഹുമഭാനലപട
ലഹകക്കഭാടതനി  വനിധനി  പകേഭാരലാം  ഉളലപടുത്തനിയ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള
ഏലതല്ലഭാമഭാണട്ട് എനട്ട് കപരുകേള സഹനിതലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 13-2-2012-ല് കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങനില്  505
അലാംഗങ്ങളഭാണട്ട് നനിലവനിലുണഭായനിരുനതട്ട്.  
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കവഭാടവകേഭാശമുള്ള  സലാംഘങ്ങള  374  (2012-ലല  ഓര്ഡനിനനസട്ട്
നമ്പര്  18/2012 പകേഭാരലാം)  കവഭാടവകേഭാശമനില്ലഭാത്തവ 131 വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി
ആയനി കചേര്ക്കുന*.

(സനി)  13-2-2013-നട്ട്  അധനികേഭാരകമറട്ട്  ഭരണസമനിതനിലയ ലതരലഞ്ഞടുത്ത കവഭാടര്
പടനികേയനില്  ഉളലപട  593  സലാംഘങ്ങളുലട  കപരു  വനിവരങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി*
കചേര്ക്കുന.

(ഡനി)  13-2-2013-ലല  ലതരലഞ്ഞടുപനിലന്റെ  കവഭാടര്  പടനികേയനില്  ബഹുമഭാനലപട
ലഹകക്കഭാടതനി  വനിധനി  പകേഭാരലാം  ഉളലപടുത്തനിയ  80  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട
കപരുവനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി*  കചേര്ക്കുന.

ഇനലസക്ടര്/ആഡനിറര് തസ്തനികേയനിലല ട്രെഭാനസര്

221 (1758) ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സഹകേരണ വകുപനില് കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ലകേഭാല്ലലാം ജനില്ലയനില്
നനിനലാം ജനില്ലയട്ട്  പുറകത്തക്കട്ട്  ട്രെഭാനസര്  ലചേയലപട ഇനലസക്ടര്/ആഡനിറര് എത്രലയനലാം
ഏലതഭാലക്ക ജനില്ലകേളനികലക്കഭായനിരുന എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സഹകേരണ വകുപനില് കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ലകേഭാല്ലലാം ജനില്ലയനില്
നനിനലാം  ജനില്ലയട്ട്  പുറകത്തക്കട്ട്  ട്രെഭാനസര്  ലചേയലപട  വനനിതഭാ  ഇനലസക്ടര്/  ആഡനിറര്
എത്രലയനലാം എനഭാണട്ട്  ട്രെഭാനസര്  ലചേയലതനലാം ഏലതഭാലക്ക ജനില്ലകേളനികലക്കഭായനിരുന
എനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  25-5-2016-നട്ട്  കശഷലാം  ലകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലയനില്  നനിനലാം  ജനില്ലയട്ട്  പുറകത്തക്കട്ട്
ട്രെഭാനസര്  ലചേയ  ഇനലസക്ടര്/ആഡനിറര്മഭാര്  എത്രലയനലാം  ഏലതഭാലക്ക  ജനില്ലയനികലക്കട്ട്
എനലാം  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനില്  വനനിതഭാ  ജതീവനക്കഭാര്  എത്രലയനലാം  ഏലതഭാലക്ക
ജനില്ലകേളനികലക്കഭായനിരുന എനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  25-5-2016-നട്ട്  കശഷലാം  ഇറങ്ങനിയ  സലമഭാറ  ഉത്തരവട്ട്  തതീയതനിയനില്
ആലപ്പുഴ,  പത്തനലാംതനിട,  കകേഭാടയലാം  ജനില്ലകേളനിലല  ഇനലസക്ടര്/ആഡനിറര്  തസ്തനികേയനിലല
ഒഴനിവകേളുലട എണലാം എത്ര;

(ഇ)  ലകേഭാല്ലത്തനിനട്ട്  സമതീപ  ജനില്ലകേളഭായ  ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയലാം,  പത്തനലാംതനിട
ജനില്ലകേളനില് ഇനലസക്ടര്/ആഡനിറര് തസ്തനികേയനില് ഒഴനിവണഭായനിട്ടുലാം എറണഭാകുളലാം, മലപ്പുറലാം,
ഇടുക്കനി,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനില്ലകേളനികലക്കട്ട് ട്രെഭാനസര് നല്കേനിയതനിലന്റെ കേഭാരണലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(എഫൈട്ട്)  ഇങ്ങലന ട്രെഭാനസര് ലചേയവര്ക്കട്ട് സമതീപ ജനില്ലകേളനിലല ഒഴനിവകേളനില്
നനിയമനലാം നല്കുകമഭാലയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഹകേരണ  വകുപനില്  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ലകേഭാല്ലലാം
ജനില്ലയനില്  നനിനലാം  ജനില്ലയട്ട്  പുറകത്തയട്ട്  32 ജതീവനക്കഭാലര  സലലാം  മഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.
തനിരുവനന്തപുരലാം,  പത്തനലാംതനിട,  ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയലാം,  ഇടുക്കനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് എനതീ ജനില്ലകേളനികലക്കഭാണട്ട് സലലാം മഭാറലാം ലചേയലപടതട്ട്.

(ബനി)   സഹകേരണ  വകുപനില്  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ലകേഭാല്ലലാം
ജനില്ലയനില്  നനിനലാം  പത്തനലാംതനിട  ജനില്ലയനികലക്കട്ട്  2 വനനിതഭാ  ജതീവനക്കഭാലര  സലലാം
മഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.   16-8-2011,  10-12-2015  എനതീ  തതീയതനികേളനിലഭാണട്ട്  ഈ സലലാം
മഭാറങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  25-5-2016-നുകശഷലാം ലകേഭാല്ലലാം ജനില്ലയനില് നനിനലാം ജനില്ലയട്ട് പുറകത്തക്കട്ട്
25  ഇനലസക്ടര്/ആഡനിറര്മഭാലര  സലലാം  മഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേഭാടയലാം,  ഇടുക്കനി,
എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം എനതീ ജനില്ലകേളനികലക്കഭായനിരുന
സലലാം  മഭാറലാം.   ഇതനില്  5 വനനിതഭാ  ജതീവനക്കഭാലര  കകേഭാടയലാം  ജനില്ലയനികലക്കുലാം  3
വനനിതഭാ ജതീവനക്കഭാലര എറണഭാകുളലാം ജനില്ലയനികലക്കുമഭാണട്ട് സലലാം മഭാറനിയനിരുനതട്ട്.

(ഡനി)  സലലാംമഭാറ ഉത്തരവട്ട് തതീയതനിയനില് ആലപ്പുഴ, പത്തനലാംതനിട, കകേഭാടയലാം
എനതീ ജനില്ലകേളനില് 26 ഒഴനിവകേളുണഭായനിരുന.

(ഇ)  ഭരണപരമഭായ  സക്കൗകേരവലാം  മുനനനിര്ത്തനിയഭാണട്ട്  ടനി  സലലാംമഭാറങ്ങള
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(എഫൈട്ട്)  ഇപകേഭാരലാം  സലലാംമഭാറലാം  ലചേയലപട  ജതീവനക്കഭാരുലട  അകപക്ഷ
ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് ഇക്കഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പ

222 (1759) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫൈട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫൈട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനിലൂലടയലാം  ജനില്ലഭാബഭാങ്കുകേളനിലൂലടയലാം
ലപമറനി  ലസഭാലസറനികേളനിലൂലടയലാം  വനിദവഭാഭവഭാസവഭായ്പ  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങട്ട്,  ജനില്ലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള,  പഭാഥമനികേ
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേള  മുകഖന  നനിലവനില്  വനിദവഭാഭവഭാസ  വഭായ്പ
വനിതരണലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.

(ബനി)ഉനത  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനുലാം  ലപഭാഫൈഷണല്  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനുമഭായനി
സലാംസഭാനലത്ത സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള മുകഖന വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പ അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ബനിരുദഭാനന്തര ബനിരുദങ്ങള,  കപഭാസട്ട് ഗഭാകഡസറട്ട്,
ലപഭാഫൈഷണല്  ഡനികപഭാമകേള,  ഗകവഷണങ്ങള,  ലമഡനിക്കല്,  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്,
അഗനിക്കളചറല്,  ലവററനിനറനി,  നനിയമലാം,  ദന്തല്,  ബനിസനിനസട്ട്  മഭാകനജുലമന്റെട്ട്,
കനഴനിലാംഗട്ട്,  പഭാരഭാലമഡനിക്കല് കകേഭാഴ്സുകേള തുടങ്ങനി കകേരളത്തനിലല യൂണനികവഴനിറനികേള,
സര്ക്കഭാര്/സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  കേക്കൗണ്സനിലുകേള/എ.ഐ.സനി.ടനി.ഇ.തുടങ്ങനിയവ
അലാംഗതീകേരനിച നിട്ടുള്ള കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട് സര്ക്കഭാര്/സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകൃത കകേഭാകളജുകേളനില്
പകവശനലാം ലഭനിച വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള മുകഖന വനിദവഭാഭവഭാസ
വഭായ്പ അനുവദനിക്കുനണട്ട്. എനഭാല് നഭാലര ലക്ഷലാം രൂപ വലര വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനമുള്ള
കുടുലാംബങ്ങളനിലല വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള ഇന്തവന ബഭാങട്ട്സട്ട് അകസഭാസനികയഷലന്റെ കേതീഴനില്
വരുന ലഷ  ഡപ്യൂളഡട്ട്  ബഭാങ്കുകേളനില്  നനിലനടുക്കുന  വനിദവഭാഭവഭാസ  വഭായ്പക്കട്ട്  പലനിശ
സബ്സനിഡനി അനുവദനിക്കുന  1-4-2009-ല് നനിലവനില് വന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
വനിദവഭാഭവഭാസ  വഭായ്പയള്ള  പലനിശ  സബ്സനിഡനി  സതീമനില്  കകേരള  സലാംസഭാന
സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്  ഒഴനിലകേയള്ള  സലാംസഭാനലത്ത  മറട്ട്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള
ഉളലപടഭാത്തതട്ട്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുള  മുകഖനയള്ള  വനിദവഭാഭവഭാസ  വഭായ്പലയ
പതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുന.

ഗവനി ടൂറനിസലാം പദതനി

223 (1760) ശതീ  .    അടൂര്  പകേഭാശട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഗവനി ടൂറനിസലാം പദതനിയമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മുമ്പനില്
എലന്തങനിലുലാം  പദതനികേള  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ആയതനിനട്ട്  പണലാം
അനുവദനിചനിരുകനഭാ;

(ബനി)  എങനില്  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്  അനുവദനിചലതനട്ട്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  തുകേ
അനുവദനിചതനുസരനിചട്ട്  എനകത്തക്കട്ട്  പണനികേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  തുകേ  ലഭനിചനിട്ടുലാം  നഭാളനിതുവലര  കജഭാലനികേള  ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതട്ട്  എന്തു
ലകേഭാലണഭാലണനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സസകദശനി ദര്ശന സതീമനില് ഉളലപടുത്തനി ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം സര്കേപ്യൂടനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ഇടുക്കനി,  പത്തനലാംതനിട  ജനില്ലകേളനിലഭായനി  പത്തനലാംതനിട-ഗവനി-വഭാഗമണ്-
കതക്കടനി  ടൂറനിസലാം  സര്കേപ്യൂടനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  സമര്പനിച  പദതനിക്കട്ട്
കകേന്ദ്രഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)   ടനി  പദതനിക്കഭായനി  9921.87 ലക്ഷലാം രൂപയലട അനുമതനി ലഭനിചതനില്
ആദവഗഡവഭായനി 1984.37 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  പദതനി 3 മഭാസത്തനിനകേലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)  പദതനിയനില് ഉളലപട്ടുവരുന ഘടകേങ്ങള  (components)  പരനിസനിതനിക്കട്ട്
ഒരു  തരത്തനിലുലാം  കകേഭാടലാം  വരുത്തുനനില്ലഭാലയനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തനി വനിശദമഭായ  പദതനി
രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനി വരനികേയഭാണട്ട്.

വനികനഭാദസഞഭാരകമഖലയനിലല കനടങ്ങള

224 (1761) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് വനികനഭാദസഞഭാരകമഖലയനില് എലന്തല്ലഭാലാം
കനടങ്ങളഭാണട്ട് ലകേവരനിചലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാലത്തട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട  എണത്തനില്
എത്രമഭാത്രലാം വര്ദനവണഭായനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ കമഖലയനില് എത്ര കകേഭാടനിരൂപയലട വരുമഭാനവര്ദന ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  കനടങ്ങള  ലകേവരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തല്ലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് ലകേലക്കഭാണലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1. വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട എണലാം വര്ദനിച്ചു.

2. ടൂറനിസത്തനില് നനിനള്ള വരുമഭാനലാം  19,037.00  കകേഭാടനി രൂപയനില്
നനിനലാം     26, 689.63 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി വര്ദനിച്ചു.

3. അന്തര്കദശതീയ അവഭാര്ഡകേള കനടനി.

4. ഉത്തരവഭാദനിതസ  ടൂറനിസലാം  പവര്ത്തനങ്ങള  കലഭാകേത്തനിനട്ട്  മഭാതൃകേ-
UNWTO അവഭാര്ഡട്ട്.
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5. മുസനിരതീസട്ട്  പദതനി  ഒനഭാലാംഘടലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.   ലസസട്ട്  റൂടട്ട്
പദതനി ആരലാംഭനിച്ചു.

6. മഭാസര് പഭാനനിലൂലട പധഭാന ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളുലട വനികേസനലാം.

7. ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസത്തനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനലാം  100  കകേഭാടനി
രൂപയലട  സഹഭായലാം.   ശബരനിമല,  പത്മനഭാഭസസഭാമനി  കക്ഷത്രലാം
പദതനികേളക്കട്ട് കകേന്ദ്ര അനുമതനിക്കുള്ള നടപടനി.

(ബനി)   വനികനഭാദസഞഭാരനികേള  1,01,14,440-ല് നനിനട്ട്  1,34,43,050  ആയനി
വര്ദനിച്ചു.  എനഭാല് (2011-2015) വര്ഷങ്ങളനിലല ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട വളര്ചഭാ നനിരക്കനില്
കുറവട്ട് വനനിട്ടുണട്ട്.  2011-ല് ആലകേ വളര്ചഭാ നനിരക്കട്ട്  9.29  ശതമഭാനമഭായനിരുനതട്ട്
2015-ല് 6.53 ശതമഭാനമഭായനി കുറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്. അതനില് വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട വളര്ചഭാ
നനിരക്കട്ട്  11.18  ശതമഭാനമഭായനിരുനതട്ട്  5.86  ശതമഭാനമഭായലാം ആഭവന്തര ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട
വളര്ചഭാ നനിരക്കട്ട്  9.15  ശതമഭാനമഭായനിരുനതട്ട്  6.59  ശതമഭാനമഭായലാം  കുറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

Year 2011 2012 2013 2014 2015

വനികദശനികേള 732985 793696 858143 923366 977479

സസകദശനികേള 9381455 10076854 10857811 11695411 12465571

Total 10114440 10870550 11715954 12618777 13443050

(സനി)  ടൂറനിസത്തനില് നനിനള്ള വരുമഭാനലാം 19,037.00 കകേഭാടനി രൂപയനില് നനിനലാം
26, 689.63 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി വര്ദനിച്ചു.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

വര്ഷലാം

വനികദശ
വനിനനിമയ
വരുമഭാനലാം
(തുകേ
കകേഭാടനിയനില്)

തകദ്ദേശതീയരഭായ
വനികനഭാദ
സഞഭാരനികേളനില്
നനിനമുള്ള
വരുമഭാനലാം  (തുകേ
കകേഭാടനിയനില്)

വനികനഭാദസഞഭാര
ത്തനിലൂലട  ലഭവമഭായ
ആലകേ  വരുമഭാനലാം
(പതവക്ഷവലാം
പകരഭാക്ഷവലാം) 

(തുകേ കകേഭാടനിയനില്)

മുന
വര്ഷങ്ങളനിലല
വവതനിയഭാനലാം
(ശതമഭാനത്തനില്)

2011 4, 221.99 10, 131.97 19, 037.00 9.74

2012 4, 571.69 10, 883.00 20, 430.00 7.32

2013 5, 560.77 11, 726.44 22, 926.55 12.22

2014 6, 398.93 12, 981.91 24, 885.44 8.54

2015 6, 949.88 13, 836.78 26, 689.63 7.25
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(ഡനി)  ടൂറനിസലാം  വകുപനിലന്റെയലാം  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനികേളുലടയലാം
കനതൃതസത്തനില്  നടത്തനിവരുന  വനിവനിധ  പവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലടയഭാണട്ട്  ടൂറനിസലാം
രലാംഗത്തുള്ള കനടങ്ങള സഭാധവമഭാകുനതട്ട്.

ടൂറനിസട്ട് കകേന്ദ്രങ്ങള കേലണത്തുനതനിനുലാം വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുലാം പദതനി

225 (1762) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പുതനിയ  ടൂറനിസട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങള  കേലണത്തുനതനിനുലാം  അവ
വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുലാം എലന്തങനിലുലാം പദതനി നടപഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്രവനികനഭാദസഞഭാര  വകുപനിലന്റെ  ആഭനിമുഖവത്തനില്  നടപഭാക്കുന
ടൂറനിസലാം പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാണട്ട്  ;  ഈ പദതനിയനില് പത്തനലാംതനിട ജനില്ലലയ
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഫൈഭാലാം  ടൂറനിസലാം,  ലമഡനിക്കല് ടൂറനിസലാം,  കേഭായല് ടൂറനിസലാം എനനിവയ്ലക്കല്ലഭാലാം
പകയഭാജനലാം ലചേയ്യുലാം  വനിധലാം  കകേരളത്തനിലല വനിവനിധ  ടൂറനിസലാം കമഖലകേലള തമ്മേനില്
ബന്ധനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ലചേറുവനിമഭാന  സര്വ്വതീസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ബന്ധലപട  സലങ്ങളനില്  നനിനള്ള  ജനപതനിനനിധനികേളനില്  നനിനലാം
ഡനി.ടനി.പനി.സനി.-കേളനില്  നനിനലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനലമഭാലക്ക
ലഭനിക്കുന  നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  പുതനിയ  ടൂറനിസട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങള
വനികേസനിപനിക്കുനതട്ട്.  ഇലതഭാരു തുടര് പക്രനിയയഭാണട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനില് കകേന്ദ്ര ടൂറനിസലാം മനഭാലയലാം സസകദശനി ദര്ശന, പസഭാദട്ട് എനതീ
സതീമുകേളനിലൂലടയഭാണട്ട് പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുനതട്ട്.  ഇതനില് സസകദശനി ദര്ശന
സതീമനില്  ഉളലപടുത്തനിയള്ള  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  സര്കേപ്യൂടനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇടുക്കനി,
പത്തനലാംതനിട  ജനില്ലകേളനിലഭായനി  പത്തനലാംതനിട-ഗവനി-വഭാഗമണ്-കതക്കടനി  സര്കേപ്യൂടനിലന്റെ
വനികേസനത്തനിനഭായനി 9921.87 ലക്ഷലാം രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)   ടൂറനിസലാം വനികേസനലാം ലക്ഷവമനിട്ടുലകേഭാണട്ട്  കബക്കല്,  വയനഭാടട്ട്,  ഇടുക്കനി
എനനിവനിടങ്ങളനില്  എയര്  സനിപ്പുകേള  സഭാപനിക്കഭാന  ബഡ്ജറനില്  നനിര്കദ്ദേശലാം
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

വനികനഭാദസഞഭാരനികേലള ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് പദതനി

226 (1763) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  കേഭായല് തതീരങ്ങളനിലുലാം ഉളനഭാടന ജലപഭാതകേളക്കനിരുവശവലാം കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്
കൂടുതല് വനികനഭാദ  സഞഭാരനികേലള  ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തങനിലുലാം  പദതനികേള
പരനിഗണനയനില് ഉകണഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിലന്റെ തനതഭായ പകൃതനി സക്കൗനരവലാം  ആസസദനിക്കുനതനിനഭായനി
ലപഭാതുജനങ്ങലളക്കൂടനി  സഹകേരനിപനിചട്ട്  കൂടുതല്  സക്കൗകേരവങ്ങള  ഒരുക്കുനതനിനട്ട്
തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  എലന്തല്ലഭാലാം  പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനി  വരുനലണനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ; അവയലട വനിശദവനിവരലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)  അടനിസഭാന സക്കൗകേരവവനികേസനത്തനിനുള്ള പദതനികേള തയഭാറഭാക്കുകമ്പഭാള
ലപഭാതുജനങ്ങളുമഭായനി  ചേര്ച നടത്തഭാറുണട്ട്.   കൂടഭാലത തകദ്ദേശവഭാസനികേളക്കട്ട് കനരനിടട്ട്
ടൂറനിസത്തനില്നനിനലാം ഗുണഫൈലലാം ലഭവമഭാകുനലവനട്ട് ഉത്തരവഭാദനിതസ ടൂറനിസത്തനിലൂലട
ഉറപ്പുവരുത്തുനണട്ട്.  ഇതട്ട് സലാംസഭാനമഭാലകേ വവഭാപനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ടൂറനിസലാം പചേരണലാം

227 (1764)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികനഭാദസഞഭാരനികേലള  സലാംസഭാനകത്തക്കട്ട്  ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്,
ടൂറനിസലാം  പദതനികേളുലട  മഭാര്ക്കറനിങ്ങുലാം  പചേരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  ഗുണകമന്മേ
ഉറപ്പുവരുത്തലുലാം അനനിവഭാരവമഭാലണനട്ട് കേരുതുനകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  നൂതന  പചേരണ  രതീതനികേളക്കട്ട്  രൂപലാം
നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇലാംഗ്ലണട്ട്,  ജര്മനനി  തുടങ്ങനിയ  യൂകറഭാപവന  രഭാജവങ്ങളനില്  നനിനള്ള
ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കഭായനി പചേരണ പരനിപഭാടനികേള ശക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.   വനികനഭാദസഞഭാരനികേലള  സലാംസഭാനകത്തക്കട്ട്  ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്
വനിവനിധങ്ങളഭായ  മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  രതീതനികേളുലാം  പചേരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  വകുപട്ട്
സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനഭായനി  കദശതീയ അന്തര്കദ്ദേശതീയ ടൂറനിസലാം കമഖലകേളനിലുലാം മറലാം
ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്  എല്ലഭാ  വര്ഷങ്ങളനിലുലാം  പലങടുത്തുവരുന.  ടൂറനിസലാം  സനിതനിവനിവര
കേണക്കുകേലള ആശയനിചട്ട് വളര്നവരുന മഭാര്ക്കറകേളനിലുലാം ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് കറഭാ ഡട്ട് കഷഭാകേളുലാം
B2B, B2C മതീറകേളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) പല നൂതനമഭായ പചേരണ രതീതനികേളുലാം ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
പകതവകേനിചട്ട് കസഭാഷവല് മതീഡനിയകേള വഴനിയള്ള പചേരണ പരനിപഭാടനികേള.

(സനി&ഡനി)  WTM London, ITB  Berlin  എനതീ പശസ്തമഭായ കമളകേളനില്
ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്  പതനിവഭായനി  പലങടുത്തുവരുനണട്ട്.  കൂടഭാലത  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ
വനിപണന രതീതനികേളുലാം വകുപട്ട് ഇവനിടങ്ങളനില് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്. 

ടൂറനിസലാം പദതനികേളക്കട്ട് കകേന്ദ്ര ഫൈണട്ട്

228 (1765) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2010  മുതല്  2016 വലരയള്ള  കേഭാലയളവനിൽ  ടൂറനിസലാം  പദതനികേളക്കട്ട്
കവണനി ലഭനിച കകേന്ദ്ര ഫൈണനിലന്റെ കേണക്കുകേൾ വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ലഭനിച കകേന്ദ്ര ഫൈണട്ട്  പൂര്ണമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കലപടനിട്ടുകണഭാ
എനതട്ട് സലാംബന്ധനിച വനിശദവനിവരലാം നൽകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2010  മുതല്  2016  വലരയള്ള കേഭാലയളവനില് ടൂറനിസലാം പദതനികേളക്കട്ട്
കവണനി ലഭനിച കകേന്ദ്ര ഫൈണനിലന്റെ കേണക്കുകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വര്ഷലാം ലഭനിച തുകേ 

2010-11 29,84,76,000

2011-12 14,32,13,000

2012-13 12,00,03,000

2013-14 2,98,00,000

2014-15 Nil

2015-16 19,84,37,000

(ബനി)   കകേന്ദ്ര  ഫൈണനിലന്റെ  വനിനനികയഭാഗലാം  സലാംബന്ധനിച  കേണക്കുകേള  ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

2010-11 28,36,99,000

2011-12 2,09,00,000

2012-13 12,00,03,000

2013-14 2,98,00,000

2014-15 Nil
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2015-16  വര്ഷലാം  ലഭനിച  തുകേ  വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതനിനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

മഭാമ്പുഴ ടൂറനിസലാം ലഡസനികനഷന

229 (1766) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മഭാമ്പുഴ ടൂറനിസലാം ലഡസനികനഷനുമഭായനി ബന്ധലപട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനിലല മഭാമ്പുഴ സലാംരക്ഷനിചട്ട് ജലപഭാതലയഭാരുക്കഭാനുലാം ടൂറനിസട്ട്
ലഡസനികനഷന  ആക്കുനതനിനുമുള്ള  നനികവദനലാം  വകുപനിനട്ട്  ലഭനിക്കുകേയണഭായനി.
ഇതുപകേഭാരലാം പസ്തപത പദതനിയലട ടൂറനിസലാം വനികേസന സഭാദവതഭാപഠന റനികപഭാര്ടട്ട്
ലഭവമഭാക്കഭാന ഡനി.ടനി.പനി.സനി. കകേഭാഴനികക്കഭാടനികനഭാടട്ട് ആവശവലപടനിട്ടുണട്ട്.

കപപഭാറ ഡഭാമനിലന്റെ ടൂറനിസലാം സഭാധവതകേള

230 (1767) ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനന്തപുരലത്ത കപപഭാറ ഡഭാമനില് ടൂറനിസത്തനിനട്ട് വലനിയ സഭാധവതകേള
ഉലണനള്ള കേഭാരവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കപപഭാറ  ഡഭാമനില്  എത്തനികചരുന  സനര്ശകേര്ക്കട്ട്  മതനിയഭായ
സക്കൗകേരവങ്ങള ഇല്ലഭാലയനള്ളതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ  ;  എങനില്  ഇതനിനഭായനി
എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് ടൂറനിസലാം സഭാധവതകേള കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് ഡഭാമനിലന്റെ
സക്കൗനരവവത്കേരണത്തനിനഭായനി  എലന്തങനിലുലാം  കപഭാജക്ടുകേള  പരനിഗണനിചനിരുകനഭാ;
ഇതനിലന്റെ തുടര്നടപടനികേള എന്തഭായനി എനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്. ആയതനികലക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാലട കപപഭാറ ഡഭാലാം
ലസറട്ട്  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു പദതനിക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിരുന.
കകേന്ദ്ര  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  അനുസരനിചട്ട്  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  24
മഭാസത്തനിനകേലാം  പദതനി  നടപഭാക്കണലമനഭായനിരുന  വവവസ  ലചേയനിരുനതട്ട്.
എനഭാല് സമയ ബന്ധനിതമഭായനി പദതനി ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
പദതനി  ഉകപക്ഷനിക്കുകേയലാം  പദതനിക്കനുവദനിച  തുകേയലട  ഒരു  ഭഭാഗലാം  മലറഭാരു
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പദതനിക്കഭായനി  അനുവദനിക്കുകേയലാം  ബഭാക്കനി  തുകേ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  തനിരനിചട്ട്
നല്കുകേയലാം  ലചേയ.   തതീര്ത്തുലാം  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായനിരുന  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയനിരുനതട്ട് എനതനിനഭാല് ടൂറനിസലാം വകുപ്പുലാം പദതനി ഉകപക്ഷനിച്ചു.

ഹക്കൗസട്ട് കബഭാടട്ട് ലടര്മനിനല് നനിര്മ്മേഭാണലാം

231 (1768) ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ആലപ്പുഴ ടൂറനിസലാം സര്കേപ്യൂടട്ട്  പദതനിയനില് ഉളലപട വടക്കഭായലനിലല ഹക്കൗസട്ട്
കബഭാടട്ട്  ലടര്മനിനല്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എത്രകത്തഭാളലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുലവനലാം  ബഭാക്കനി
നനിര്മ്മേഭാണപവ ഹൃത്തനികേള സലാംബന്ധനിച്ചുലാം വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ആലപ്പുഴ ടൂറനിസലാം സര്കേപ്യൂടട്ട് പദതനിയനില് ഉളലപട ഹക്കൗസട്ട് കബഭാടട്ട് ലടര്മനിനല്
(ലനറട്ട് ഹഭാളടനിലാംഗട്ട് ലസന്റെര് വടക്കഭായല് ലവസട്ട്) എന പദതനിക്കട്ട് 12,25,25,000
രൂപ  നതീക്കനി  വചനിരുന.  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  സലാംരലാംഭമഭായ  കകേരള  ഇറനികഗഷന
ഇനഫഭാസക്ചേര്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനമുകഖന  ടൂറനിസലാം  വകുപനിലന്റെ
കനരനിട്ടുള്ള  കമല്കനഭാടത്തനില്  ലചേയവരുന  പദതനിയനില്  -  ഹക്കൗസട്ട്  കബഭാട്ടുകേള
പഭാര്ക്കട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനുള്ള  ലജടനികേള,  എ.ടനി.എലാം.  കേക്കൗണര്,  കേടമുറനികേള,
അഡനിനനികസറതീവട്ട് കബഭാക്കട്ട്, ലറയനിന ലഷല്ടര്, കപഭാലതീസട്ട് എയ്ഡട്ട് കപഭാസട്ട്, ടനിക്കറട്ട്
കേക്കൗണര്,  ലലഫൈട്ട് ഗഭാര്ഡട്ട് കേക്കൗണര് എനനിവയലട നനിര്മ്മേഭാണകജഭാലനികേള അന്തനിമ
ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  കടഭായട്ട് ലറട്ട് കബഭാക്കട്ട്,  ആലാംഫൈനി തതീകയറര്,  ഗവഭാലറനി,  ലവദബതതീകേരണലാം,
യഭാര്ഡട്ട് ലലറനിലാംഗട്ട് എനനിവയലട കജഭാലനികേള നടനലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

കേഭാപഭാടട്ട് ബതീചനിലല ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

232 (1769) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2006-11  കേഭാലയളവനില്  കചേമകഞരനി  പഞഭായത്തനില്  ഉളലപടുന
കേഭാപഭാടട്ട്  ബതീചനില്  കനഭാമനികനറഡട്ട്  എലാം.എല്.എ.  ശതീ.  ലസമണ്  ബനികടഭായലട
പഭാകദശനികേ  വനികേസന  ഫൈണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വനികനഭാദസഞഭാര  വനികേസനഭാർത്ഥലാം
നനിര്മ്മേനിച ലകേടനിടത്തനിലന്റെ ഇകപഭാഴലത്ത സനിതനി എന്തഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനി  ഇതുവലര  പൂര്ത്തനിയഭാവകേകയഭാ  പവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിക്കുകേകയഭാ
ലചേയനിടനില്ല എനതട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പസ്തുത നനിർമഭാണലാം ഏലറടുത്തതട്ട് ഏതട്ട് ഏജനസനിയഭായനിരുന എനതട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

958/2017
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   2006-11  കേഭാലയളവനില്  ശതീ.  ലസമന  ബനികടഭാ  കറഭാഡ്രെെനിഗ്സനിലന്റെ
(കനഭാമനികനകറഡട്ട് എലാം.എല്.എ) പഭാകദശനികേ വനികേസന ഫൈണനില് നനിനലാം 14,55,920 രൂപ
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കേഭാപഭാടട്ട് ആര്ടട്ട് ഗവഭാലറനിയലട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുലണങനിലുലാം ടനി
ലകേടനിടലാം  നനിലവനില്  തുറന  പവര്ത്തനിക്കുനനില്ല.   പസ്തുത  പവൃത്തനി  ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്
മുകഖനയല്ല നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്.

എറണഭാകുളലാം ജനില്ലയനിലല ടൂറനിസട്ട് കകേന്ദ്രങ്ങള

233  (1770)   ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനിലല  വനിവനിധ  ടൂറനിസട്ട്  ലഡസനികനഷനുകേലള
ബന്ധലപടുത്തനി  സസകദശ,  വനികദശ  വനികനഭാദ  സഞഭാരനികേലള  ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി
എലന്തല്ലഭാലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  എലന്തങനിലുലാം  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലല്ലങനില്  അതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ; ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനിലല ഏലതല്ലഭാലാം  ടൂറനിസട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങലളയഭാണട്ട്  നനിര്ദ്ദേനിഷ
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്  എനട്ട്  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  കപഭാജക്ടട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭവമഭാകണഭാ;  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  അങമഭാലനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ടൂറനിസലാം  ലഡസനികനഷന
ലസന്റെറുകേളനില് പുതുതഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന പദതനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  നനിലവനില്  അങമഭാലനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ടൂറനിസലാം  പദതനികേള
ഏലതല്ലഭാലമനലാം,  പസ്തുത  ടൂറനിസ് റട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  എലന്തല്ലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്
ഒരുക്കനിയനിരനിക്കുനലതനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനിലല  വനിവനിധ  ടൂറനിസട്ട്  ലഡസനികനഷനുകേളുമഭായനി
ബന്ധലപടട്ട്  അടുത്ത  30  വര്ഷലത്ത  വനികേസനലാം  മുനപനില്  കേണട്ട്  കഫൈഭാര്ടട്ട്  ലകേഭാചനി
മഭാസര്പഭാന  വകുപട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   കേഭാലടനി-മലയഭാറ്റൂര്-ആതനിരപനിള്ളനി  ടൂറനിസലാം
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സര്കേപ്യൂടട്ട്  മഭാസര്പഭാന  തയഭാറഭാക്കനി  വരുന.   കഫൈഭാര്ടട്ട്  ലകേഭാചനിക്കഭായള്ള  മഭാസര്പഭാന
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഈ  മഭാസര്പഭാനുകേളുലാം  മറട്ട്  സഭാദവതകേളുലാം  പരനിഗണനിചട്ട്  പുതനിയ
പദതനികേള രൂപതീകേരനികക്കണതുണട്ട്.

(ഡനി)  മണപഭാട്ടുചേനിറ  ലഡസനികനഷന  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  പദതനിക്കഭായലാം
മണപഭാട്ടുചേനിറ കസഭാളഭാര് സതീറട്ട് ലലറനിലാംഗട്ട് ആന്റെട്ട് ലഹമഭാസട്ട് ലലറട്ട് ഇനസകലഷന
പദതനിക്കഭായലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ) അങമഭാലനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് നനിലവനിലുള്ള ടൂറനിസലാം പദതനികേളുലടയലാം
പസ്തുത കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ഒരുക്കനിയനിട്ടുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലടയലാം പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി*

കചേര്ക്കുന:

ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനികേള

234 (1771) ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില്  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
നനിലവനിലുള്ള പദതനികേള ഏലതല്ലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  നഭാറഭാണത്തു  ഭഭാന്തലന്റെ  അവകശഷനിപ്പുകേള  നനിലനനില്ക്കുന  പടഭാമ്പനി
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല രഭായനിരലനല്ലൂര് ഭഭാന്തഭാലയലാം  ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തുവഭാന കേഴനിയകമഭാ ;

(സനി)  പടഭാമ്പനി മണ്ഡലത്തനിലല സനിതനിലചേയ്യുന ടനിപ്പുസുല്ത്തഭാലന്റെ പടകയഭാട
കേഭാലലത്ത  അവകശഷനിപ്പുകേള  നനിലനനില്ക്കുന  രഭാമഗനിരനികക്കഭാട  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തഭാന കേഴനിയകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1. പറമ്പനിക്കുളലാം  ലടഗര്  റനിസര്വനില്  കഫൈഭാറസട്ട്  ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
ഏജനസനി മുകഖന നടത്തനിവരുന പവര്ത്തനങ്ങള.

2. ലനല്ലനിയഭാമ്പതനി  ഡനിവനിഷനനില്  കഫൈഭാറസട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
ഏജനസനി മുകഖന നടത്തനിവരുന പവര്ത്തനങ്ങള.

3. ലസലന്റെട്ട് വഭാലനി നഭാഷണല് പഭാര്ക്കനില് കഫൈഭാറസട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
ഏജനസനി മുകഖന നടത്തനിവരുന പവര്ത്തനങ്ങള.

4. ശനിരുവഭാണനി  ഡഭാലാം  പരനിസരത്തട്ട്  കഫൈഭാറസട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
ഏജനസനി മുകഖന നടത്തനിവരുന പവര്ത്തനങ്ങള.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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5. മതീനവല്ലലാം ലവള്ളചഭാടലാം  പരനിസരത്തട്ട് കഫൈഭാറസട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
ഏജനസനി മുകഖന നടത്തനിവരുന പവര്ത്തനങ്ങള.

6. അനങ്ങന  മലയനില്  കഫൈഭാറസട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  ഏജനസനി
മുകഖന നടത്തനിവരുന പവര്ത്തനങ്ങള.

7. ചൂലനൂര്  മയനില്  സകങതത്തനില്  കഫൈഭാറസട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
ഏജനസനി മുകഖന നടത്തനിവരുന പവര്ത്തനങ്ങള.

(ബനി & സനി)  പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ഇരനിങ്ങല് ക്രഭാഫട്ട് വനികല്ലജട്ട്

235 (1772) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില്  2006-2011  കേഭാലയളവനില്  സര്ക്കഭാര്
നടപനിലഭാക്കനിയ വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയനിലല വനികേസന പദതനികേള എലന്തല്ലഭാമഭായനിരുന;

(ബനി) 2011-2016 കേഭാലയളവനില് മുന സര്ക്കഭാര് അവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയ
പദതനികേള എലന്തല്ലഭാമഭായനിരുന; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) 2006-2011-ല് സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിയ ഇരനിങ്ങല് ക്രഭാഫട്ട് വനികല്ലജനിലന്റെ
മഭാസര്  പഭാന  അനുസരനിചട്ട്  പസ്തുത  പദതനിയലട  2-ാം  ഘടലാം  2011-2016
കേഭാലയളവനില് നടപഭാക്കഭാതനിരുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇരനിങ്ങല്  ക്രഭാഫട്ട്  വനികല്ലജനിലന  കദശതീയ  കേരകേക്കൗശല  ഗഭാമമഭായനി
വനികേസനിപനിക്കഭാന  കേഴനിയന  വനിധത്തനില്  പുതനിയ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില്  2006-2011  കേഭാലയളവനില് ഇരനിങ്ങല്
ക്രഭാഫട്ട് വനികല്ലജട്ട് പദതനിയലാം കേഭാപഭാടട്ട് ബതീചട്ട് വനികേസന പദതനിയലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)“ഇരനിങ്ങല് ക്രഭാഫട്ട് വനികല്ലജനില് അക്കഭാഡമനി സഭാപനിക്കല് ”പദതനി.

(സനി&ഡനി)  ഇരനിങ്ങല്  ക്രഭാഫട്ട്  വനികല്ലജനിലന്റെ  2-ാംഘട  പവര്ത്തനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

മഭാകവലനിക്കര ലവടനികക്കഭാടട്ട് ചേഭാല് നവതീകേരണലാം

236 (1773) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനിലല ലവടനികക്കഭാടട്ട്  ചേഭാല് നവതീകേരണലാം ലമഗഭാ
ടൂറനിസലാം സര്കേപ്യൂടട്ട്  കപഭാജക്ടനില് ഉളലപടുത്തനി തുകേ അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആലപ്പുഴ  ഡനി.റനി.പനി.സനി.  മുഖഭാന്തരലാം  തയഭാറഭാക്കനിയ  കപഭാജക്ടനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തപത  കപഭാജക്ടട്ട്  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനിലല  ലവടനികക്കഭാടട്ട്  ചേഭാല്  നവതീകേരണ
പദതനിക്കഭായനി  ഡനി.ടനി.പനി.സനി.  തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിച  2  കകേഭാടനി  50  ലക്ഷലാം
രൂപയലട എസനികമറട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

തഭാമരക്കുളലാം വയഭാങരചനിറ ടൂറനിസലാം കപഭാജക്ടട്ട്

237 (1774) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മഭാകവലനിക്കര തഭാമരക്കുളലാം വയഭാങരചനിറ ടൂറനിസലാം കപഭാജക്ടട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) പസ്തുത കപഭാജക്ടനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പസ്തുത  കപഭാജക്ടനില്  ഇരപനപഭാറയലാം  ഉളലപടുത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കകേന്ദ്ര സഹഭായകത്തഭാലട നടപനിലഭാക്കനിവരുന ആലപ്പുഴ കേഭായകലഭാര
ലമഗഭാ സര്കേപ്യൂടട്ട് ടൂറനിസലാം പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി വരുന തഭാമരക്കുളലാം വയഭാങരചനിറ
ടൂറനിസലാം കപഭാജക്ടട്ട് കകേരള സര്ക്കഭാര് പങഭാളനിത്തമുള്ള കേനിറട്ട്കകേഭാ എന ഏജനസനിവഴനി
വകുപനിലന്റെ  കനരനിട്ടുള്ള കമല്കനഭാടത്തനില് ലചേയവരുന.  ലമകക്രഭാ  ലഡസനികനഷന
പദതനിയനില് വയഭാങരചനിറ കപഭാജക്ടനില് 2,59,52,000 രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.  ടനി
കപഭാജക്ടനില്  ഉളലപടനിരനിക്കുന  ഘടകേങ്ങള  കടഭായട്ട് ലലറട്ട്  കബഭാക്കട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,
നടപഭാത  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കപവ്ടട്ട്  കകേഭാര്ടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കബഭാര്ഡട്ട്  വഭാക്കട്ട്  വപ്യൂ
കപഭായനിന്റെട്ട്,  സനിരമഭായ  കബഭാടട്ട്  ലജടനി,  ലഭാനഡട്ട്  കസപനിലാംഗട്ട്,  ലവദബതതീകേരണലാം,
യഭാര്ഡട്ട് ലലറട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം എനനിവയഭാണട്ട്. 

(സനി) കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  കനടനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന
പദതനിയഭായതനിനഭാല് ഇരപനപഭാറ ഉളലപടുത്തുനതട്ട് ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല
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ഉളനഭാടന ജലഗതഭാഗതത്തനിലന്റെ ടൂറനിസലാം സഭാധവത

238 (1775) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിലന്റെ ടൂറനിസലാം കമഖലയനില് ഉളനഭാടന ജലഗതഭാഗതത്തനിനട്ട് വന
സഭാധവതയഭാണുള്ളലതനട്ട് കേരുതുനകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ഒരു  പഭാകക്കജനിനട്ട്  രൂപലാം  നല്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  നനിരവധനി പഭാകക്കജുകേള ഇകപഭാളത്തലന ആലപ്പുഴ, കുമരകേലാം, ലകേഭാല്ലലാം
കമഖലകേളനില് നനിലവനിലുണട്ട്.

ലവള്ളനികനഴനി കേലഭാഗഭാമലാം

239 (1776) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലഷഭാര്ണൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത
ലവള്ളനികനഴനി കേലഭാഗഭാമത്തനിലന്റെ പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് എന്തു
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു എനലാം ഇതനിനഭായനി ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് എത്ര തുകേ വകേയനിരുത്തനി
എനലാം  എലാം.എല്.എ-യലട  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫൈണനില്  നനിനലാം  എത്ര  തുകേ
വകേയനിരുത്തനി  എനലാം  ഈ  തുകേകേളനില്  നനിനട്ട്  കേലഭാഗഭാമ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്
ലചേലവഭാക്കനിയ തുകേ എത്ര എനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലവള്ളനികനഴനി  കേലഭാഗഭാമത്തനിലന്റെ  85  കകേഭാടനി  രൂപയലട  എസനികമറള്ള
തുടര് പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് എന്തു നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലഷഭാര്ണ്ണൂര്  എലാം.എല്.എയലട  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫൈണനില്  നനിനലാം
അനുവദനിച  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  സലാംബന്ധനിച  ടൂറനിസലാം  വകുപനിലന്റെ  1702/C2/2015
നമ്പര് ഫൈയലനിനകമലുള്ള  നടപടനികേള ഏതു  ഘടത്തനിലഭാണട്ട്  എനലാം പസ്തുത തുകേ
അനുവദനിക്കഭാനുള്ള കേഭാലതഭാമസത്തനിലന്റെ കേഭാരണലാം എലന്തനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത  കേലഭാഗഭാമവമഭായനി  ബന്ധലപട  പവര്ത്തനലാം  എകപഭാള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലഷഭാര്ണ്ണൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത
ലവള്ളനികനഴനി  കേലഭാഗഭാമത്തനിലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  സര്ക്കഭാര്  2  കകേഭാടനി
രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില് ഒരു കകേഭാടനി രൂപ ടൂറനിസലാം വകുപ്പുലാം
ഒരു കകേഭാടനി രൂപ എലാം.എല്.എ.-ഫൈണനില് നനിനമഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കുനതട്ട്.  ടൂറനിസലാം
വകുപനിലന്റെ  ആദവ  ഗഡവഭായനി  50 ലക്ഷലാം  രൂപ  ജനില്ലഭാ  ടൂറനിസലാം  ലപഭാകമഭാഷന
കേക്കൗണ്സനിലനിനട്ട്  (ഡനി.ടനി.പനി.സനി)  ലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത  കപഭാജക്ടനിനഭായനി
നഭാളനിതുവലര  58,09,045  രൂപ  (അനപത്തനിലയടട്ട്  ലക്ഷത്തനി ഒനപതനിനഭായനിരത്തനി
നഭാലത്തനിയഞട്ട് രൂപ) ലചേലവഴനിച്ചു.

(ബനി)  എസനികമറട്ട് ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് അവ പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  ലഷഭാര്ണ്ണൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകൃത ലവള്ളനികനഴനി
കേലഭാഗഭാമത്തനിലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  രണട്ട്  ഫൈണ്ടുകേളനിലുളലപടുത്തനിയഭാണട്ട്
പദതനിക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയതട്ട്. എലാം.എല്.എ.-യലട ആസ്തനി വനികേസന ഫൈണട്ട്
മറട്ട് ഫൈണ്ടുകേകളഭാടുകൂടനി കചേര്ത്തട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതട്ട് അനുവദനതീയമല്ലഭാത്തതനിനഭാല്
എലാം.എല്.എ. ഫൈണട്ട് ഉപകയഭാഗപദമഭാക്കുനതനിനുകവണനി പകതവകേ കേലാംകപഭാണന്റെട്ട്സട്ട്
തനിരനിച്ചു നല്കകേണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കഭാരണത്തഭാലഭാണട്ട് ആസ്തനി വനികേസന ഫൈണനില്
അനുവദനിച ഒരു കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചട്ട് നല്കേഭാന സഭാധനിക്കഭാലത വനതട്ട്.  ഇതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട് ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് ഡയറക്ടര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)   ലവള്ളനികനഴനി  കേലഭാഗഭാമവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  ഇകപഭാള  നനിര്മ്മേഭാണ
പവൃത്തനികേള നടനലക്കഭാണനിരനിക്കുന സഭാലാംസഭാരനികേ സമുചയലാം എലാം.എല്.എ.-യലട
ആസ്തനി  വനികേസന  ഫൈണ്ടുകൂടനി  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  മഭാത്രകമ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന
കേഴനിയകേയള.

ലകേഭാചനിയനിലല വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയലട വനികേസനലാം

240 (1777) ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാചനിയനിലല  വനികനഭാദ  സഞഭാര  കമഖലയലട  വനികേസനത്തനിനുലാം
സക്കൗനരവവല്ക്കരണത്തനിനുമഭായനി കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് ടൂറനിസലാം വകുപനില്
നനിനട്ട് എത്ര തുകേ ലചേലവഴനിചനിട്ടുലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  ഏലതല്ലഭാലാം  പവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  ലകേഭാചനിയനില്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ളലതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  പവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  തടസലാം  എലന്തങനിലുമുകണഭാലയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാചനി  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലയലട  വനികേസനത്തനിനട്ട്  വനികനഭാദ
സഞഭാര  വകുപട്ട്  10,51,43,000  (പത്തുകകേഭാടനി  അനപത്തനിലയഭാനട്ട്  ലക്ഷത്തനി
നഭാലത്തനി മൂവഭായനിരലാം രൂപ) ലചേലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)   പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള  പവൃത്തനികേളുലട  വനിവരങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി*

കചേര്ക്കുന.

(സനി) കഫൈഭാര്ടട്ട് ലകേഭാചനിയനിലല ടൂറനിസട്ട് ഇനഫൈര്കമഷന ഓഫൈതീസനിലന്റെ പവൃത്തനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട്  ലകേഭാചനിന  കകേഭാര്പകറഷനനില്  നനിനലാം  ലപര്മനിസതീവട്ട്
സഭാങ്ഷന ലഭനിചനിടനില്ല.  അതനിനുകവണ നടപടനികേള സസതീകേനിരച്ചു വരുന.

ആറന്മുളയനിലല ടൂറനിസലാം പദതനികേള

241 (1778) ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജ്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ആറന്മുള  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  നനിനലാം  കേഴനിഞ്ഞ  അഞട്ട്  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്
ഏലതങനിലുലാം  പുതനിയ  ടൂറനിസലാം  കപഭാജക്ടട്ട്  സമര്പനിക്കലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്
ഏലതല്ലഭാലാം; പസ്തുത കപഭാജക്ടുകേള പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ആറന്മുള നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് നനിനലാം കേഴനിഞ്ഞ അഞട്ട് വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്
ലഭനിച കപഭാജക്ടുകേള തഭാലഴപറയനവയഭാണട്ട്.

1. റൂറല് ടൂറനിസലാം കപഭാജക്ടട്ട് കേടമ്മേനനിട (Ist and 2nd Phase)

2. റൂറല് ടൂറനിസലാം കപഭാജക്ടട്ട് കേടമ്മേനനിട (3rd Phase)

3. ശബരനിമല ഇടത്തഭാവളലാം

4. റനിലനഭാകവഷന &ബപ്യൂടനിഫൈനികക്കഷന ഓഫൈട്ട് ഇലവലാംതനിട മുലൂര് സ്മഭാരകേലാം

5. ടൂറനിസട്ട് ലഫൈസനിലനികറഷന ലസന്റെര്, ആറന്മുള

6. ആറന്മുള ലഡസനികനഷന ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കപഭാജക്ടട്ട്

7. സുബല പഭാര്ക്കട്ട്, പത്തനലാംതനിട

പസ്തുത  കപഭാജക്ടുകേളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഇവയലട പവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ലഡസനികനഷന കകേരള സതീലാം

242  (1779)  ശതീമതനി  യ  .    പതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായകലഭാര  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവനിധ  ടൂറനിസലാം  പദതനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന  കേഭായലാംകുളലത്ത,  ടൂറനിസലാം  വകുപനിലന്റെ  ലഡസനികനഷന  കകേരള
സതീമനില് ഉളലപടുത്തുനതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ബന്ധലപട  ഡനി.ടനി.പനി.സനി.-യലട  ശനിപഭാര്ശയലട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്
ലഡസനികനഷന  കകേരള  സതീമനില്  ഉളലപടുത്തുനതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പരനിഗണനിക്കുനതട്ട്.   കേഭായലാംകുളലത്ത ടൂറനിസലാം വകുപനിലന്റെ  ലഡസനികനഷന സതീമനില്
ഉളലപടുത്തുനതനിനഭായനി  ഡനി.ടനി.പനി.സനി.-യലട  ശനിപഭാര്ശ  ലഭനിചനിടനില്ല.  ശനിപഭാര്ശ
ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

വനികനഭാദസഞഭാരകമഖലയനില് ലഭനിച അലാംഗതീകേഭാരങ്ങള

243 (1780) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ഷഭാഫൈനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന സര്ക്കഭാരനിലനറ കേഭാലത്തട്ട് വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയനില് ലഭനിചനിട്ടുള്ള
അലാംഗതീകേഭാരങ്ങള എലന്തല്ലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത അലാംഗതീകേഭാരങ്ങള ലഭനിച പവര്ത്തനങ്ങള എലന്തല്ലഭാമഭാലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തപത  അലാംഗതീകേഭാരങ്ങള  ലഭനിചതട്ട്  ഏലതല്ലഭാലാം  ടൂറനിസലാം  പദതനികേള
നടപഭാക്കനിയതനിനഭാലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത അലാംഗതീകേഭാരങ്ങള ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില് ലകേലക്കഭാണ
നടപടനികേലളലന്തല്ലഭാമഭാലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  2011  മുതല്  2016  വലരയള്ള വര്ഷങ്ങളനില് കകേരള ടൂറനിസത്തനിനട്ട്
ലഭനിച പധഭാനലപട അലാംഗതീകേഭാരങ്ങള തഭാലഴ ലകേഭാടുക്കുന.

958/2017
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2011

1. മനികേച  പഭാരനിസനിതനികേ  ടൂറനിസത്തനിനുള്ള  പഭാറഭാ  (PATA)
ഗഭാന്റെട്ട് അവഭാര്ഡട്ട് (കുമരകേലാം).

2. മനികേച  ലവബ്ലസറനിനുലാം  ഐ.ടനി.  കമഖലയലട  നൂതന
സഭാകങതനികേവനിദവയലട  ഉപകയഭാഗത്തനിനുമുളള  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ടൂറനിസലാം അവഭാര്ഡട്ട്.

3. മനികേച  ഹരനിത  തതീരത്തനിനുലാം  മനികേച  ഇന്തവന
സലാംസഭാനത്തനിനുമുള്ള ട്രെഭാവല് & ലതീഷസര് അവഭാര്ഡട്ട്.

2012

1. മനികേച  കേടല്ത്തതീര  ടൂറനിസട്ട്  കകേന്ദ്രത്തനിനുള്ള  ഔടട്ട്  ലുക്കട്ട്
ട്രെഭാവല് അവഭാര്ഡട്ട് (കകേഭാവളലാം).

2. മനികേച  ലശതവകേഭാല  ടൂറനിസട്ട്  കകേന്ദ്രത്തനിനുള്ള  ഔടട്ട്  ലുക്കട്ട്
ട്രെഭാവല് അവഭാര്ഡട്ട്.

3. മനികേച  ടൂറനിസലാം  സലാംസഭാനത്തനിനുള്ള  CNBC  Awaza
Travel Award 2012.

4. ഇന്തവയനിലല  മനികേച  ടൂറനിസലാം  ബഭാന്റെനിനുള്ള കകേഭാലണനഭാസട്ട്
ട്രെഭാവല് റതീകഡഴട്ട് ട്രെഭാവല് അവഭാര്ഡട്ട്.

5. മനികേച  വനിശമ  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രത്തനിനുള്ള  കകേഭാലണനഭാസട്ട്
ട്രെഭാവല് റതീകഡഴട്ട് ട്രെഭാവല് അവഭാര്ഡട്ട്.

6. മനികേച ലവബ്ലസറനിനുള്ള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അവഭാര്ഡട്ട്.

2013

1. മനികേച വനിശമ ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രത്തനിനുള്ള കലഭാണ്ലനി പഭാനറട്ട്-
ഇന്തവ ട്രെഭാവല് അവഭാര്ഡട്ട്

2. സകുടുലാംബലാം  യഭാത്ര  ലചേയഭാന  കയഭാഗവമഭായ  നല്ല  ടൂറനിസട്ട്
കകേന്ദ്രത്തനിനുള്ള  കലഭാണ്ലനി  പഭാനറട്ട്  -ഇന്തവഭാ  ട്രെഭാവല്
അവഭാര്ഡട്ട്

3. ഇന്തവഭാ ടൂറനിസത്തനിലന്റെ തഭാലഴപറയന നഭാലട്ട് കദശതീയ ടൂറനിസലാം
അവഭാര്ഡകേള കകേരളഭാ ടൂറനിസത്തനിനട്ട് ലഭനിക്കുകേയണഭായനി



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 299

➢ ഏറവലാം നല്ല സലാംസഭാനലാം

➢ ഏറവലാം നല്ല നൂതന ടൂറനിസലാം ആശയത്തനിനുള്ള അവഭാര്ഡട്ട്
(ലകേഭാചനി മുസനിരനിസട്ട്, ബനിനഭാലല)

➢ ലബസട്ട്  സനിവനികേട്ട്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  അവഭാര്ഡട്ട്
(ലറകസഭാണ്സനിബനിള ടൂറനിസലാം-കുമരകേലാം പഞഭായത്തട്ട്)

➢ ലബസട്ട്  ഇലനഭാകവറതീവട്ട്   ഐഡനിയ  ഇന  ഐ.ടനി.-
ലവബ്ലസറട്ട്

2014

1. 2014  വര്ഷലത്ത  ഗഭാമതീണ  ടൂറനിസലാം  പദതനിക്കുള്ള
(ലറകസഭാണ്  സനിബനിള  ടൂറനിസലാം-കുമരകേലാം  ഗഭാമതീണ  ടൂറനിസലാം
പദതനി)  ഐകേവ  രഭാഷ്ട്രസഭയലട  (UNWTO)  അവഭാര്ഡട്ട്
ലഭനിച്ചു.

2. Travel  Leisure  South  Asia  Award  in  Best  Green
destination in India and Best Indian State

3. സകുടുലാംബലാം  യഭാത്ര  ലചേയഭാന  കയഭാഗവമഭായ  നല്ല  ടൂറനിസട്ട്
കകേന്ദ്രത്തനിനുള്ള  കലഭാണ്ലനി  പഭാനറട്ട്-ഇന്തവഭാ  ട്രെഭാവല്
അവഭാര്ഡട്ട്.

4. Conde Nast Travel Readers Award 2014 - ഏറവലാം നല്ല
ഇന്തവന ലഡസനികനഷന- കകേരള (റണര് അപട്ട്). 

2015

1. പസഫൈനികേട്ട് ഏഷവഭാ ട്രെഭാവല് അകസഭാസനികയഷലന്റെ  (PATA)
കകേരളത്തനിലല  മനികേച  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രത്തനിനുള്ള  അവഭാര്ഡട്ട്
കതക്കടനിക്കട്ട് ലഭനിച്ചു.

2. പസഫൈനികേട്ട് ഏഷവഭാ ട്രെഭാവല് അകസഭാസനികയഷലന്റെ  (PATA)
ഏറവലാം  നല്ല ലപതൃകേവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവമഭായ പദതനിക്കട്ട്
കഗഭാളഡന  അവഭാര്ഡട്ട്  മുസനിരനിസട്ട്  ലപതൃകേ  ടൂറനിസലാം
പദതനിക്കട്ട് ലഭനിച്ചു.

3. മനികേച നൂതനമഭായ ഇനഫൈര്കമഷന ലടകകഭാളജനിക്കട്ട് ലബസട്ട്
ലവബ്ലസറട്ട് അവഭാര്ഡട്ട് ലഭനിച്ചു.
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4. ഏറവലാം നല്ല ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം പദതനിക്കട്ട് അവഭാര്ഡട്ട്
ലഭനിച്ചു.

2016

1. ഇന്തവയനിലല മനികേച വനിശമ ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രമഭായനി കകേരളലത്ത
ലതരലഞ്ഞടുത്തു (Runner Up).

2. ലവബട്ട്  രത  അവഭാര്ഡട്ട്:   ഔടട്ട്സഭാന്റെനിലാംഗട്ട്  കേണന്റെട്ട്
വനിഭഭാഗത്തനില്  കഗഭാളഡന  ഐക്കണ്  അവഭാര്ഡട്ട്  കകേരള
ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  ലവബ്ലസറനിനട്ട്  ലഭനിച്ചു.
(www.keralatorurism.org)

3. കലഭാണ്ലനി  പഭാനറട്ട്  മഭാഗസനിന  ഇന്തവയലട  ഏറവലാം  മനികേച
ഫൈഭാമനിലനി  ലഡസനികനഷനുള്ള  അവഭാര്ഡട്ട്  കകേരളത്തനിനട്ട്
ലഭനിച്ചു.

(ഡനി)  കൃതവമഭായ ആസൂത്രണവലാം നടത്തനിപ്പുലാം ലകേഭാണഭാണട്ട് ടൂറനിസലാം രലാംഗത്തട്ട്

മനികേച പവര്ത്തനങ്ങള കേഭാഴ്ചവയഭാനഭായതട്ട്.

അതനിരപനിള്ളനി കമഖലയനിലല ടൂറനിസലാം വനികേസനലാം

244 (1781) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനിലല  അതനിരപനിള്ളനി,  തുമ്പൂര്മുഴനി  എനതീ  ടൂറനിസട്ട്
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്,  കടഭായ് ലറട്ട്  അടക്കമുള്ള  അടനിസഭാന  സക്കൗകേരവങ്ങളുലാം
കൂടുതല് വനികേസന പദതനികേളുലാം അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അതനിരപനിള്ളനി കമഖലയനിലല ടൂറനിസലാം വനികേസനത്തനിനഭായനി എലന്തല്ലഭാലാം
പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്ക്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കുനതട്ട് എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കനരലത്ത  പഖവഭാപനിചനിരുന  'അതനിരപനിള്ളനി-  മലയഭാറ്റൂര്-കകേഭാടനഭാടട്ട്,
ഭൂതത്തഭാന  ലകേടട്ട്  ടൂറനിസലാം  സര്കേപ്യൂടട്ട്'നടപനിലഭാക്കുവഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അതനിരപനിള്ളനി മലയഭാറ്റൂര് ടൂറനിസലാം സര്കേപ്യൂടട്ട് മഭാസര് പഭാനനില് പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്,
കടഭായട്ട് ലലറട്ട് തുടങ്ങനിയ അടനിസഭാന സക്കൗകേരവങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുനതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട്
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുണട്ട്.  ഇതട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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(ബനി)  പദതനികേലള സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള പഠനലാം നടനവരുനകതയള.  പഠന
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  പരനിസനിതനി  സക്കൗഹൃദ  പദതനികേള  നടപഭാക്കുനതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

തനിരുവനന്തപുരലാം ഡനി.ടനി.പനി.സനി.-യലട പവര്ത്തനലാം

245 (1782) ശതീ  .    ബനി  .    സതവന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തപുരലാം  ഡനി.ടനി.പനി.സനി.-യലട  പവര്ത്തനലാം  തൃപ്തനികേരമല്ലഭാലയനതട്ട്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലസക്രടറനിയലട  ചേഭാര്ജട്ട്  വഹനിക്കുന  എ.ഡനി.എമ്മേനിലന്റെ  ശദക്കുറവട്ട്

സഭാപനത്തനിലന്റെ  പവര്ത്തനലത്ത  ബഭാധനിക്കുന  എന  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ  ;

എങനില് ഇതുലാം ഡനി.ടനി.പനി.സനി.-ക്കട്ട് ലസക്രടറനിലയ നനിയമനിക്കഭാത്തതുലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്

എലന്തല്ലഭാലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട് ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഡനി.ടനി.പനി.സനി.-ക്കട്ട്  ലസക്രടറനിലയ  നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട്  അടനിയന്തര

നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേനില കപഭാരഭായ്മകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

(സനി)  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

വനികനഭാദസഞഭാര വകുപനിലന്റെ പദതനിയനില്ലപടുത്തനിയ പവൃത്തനികേള

246 (1783) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേരുനഭാഗപള്ളനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് വനികനഭാദ സഞഭാര വകുപനിലന്റെ
പദതനിയനില്ലപടുത്തനിയ ഏലതങനിലുലാം കറഭാഡകേളുലട പവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാലതയകണഭാലയനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  കേഴനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  മണ്ഡലത്തനില്  പസ്തുത
വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില് നടനനിട്ടുള്ള പദതനികേള ഏലതല്ലഭാലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  കേഭായലാംകുളലാം  ഫൈനിഷനിലാംഗട്ട്  ഹഭാര്ബറനിനട്ട്  സമതീപമുള്ള  അഴതീക്കല്  ബതീചട്ട്
നവതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  വനികനഭാദ  സഞഭാര  വകുപനിനട്ട്  നനിലവനില്  പദതനിയകണഭാ;
അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  മഭാതഭാ  അമൃതഭാനനമയനി  മഠത്തനികലക്കട്ട്  കപഭാകുനതനിനുള്ള  പധഭാന
കറഭാഡഭായ ലചേറനിയഴനിക്കല് - അഴതീക്കല്, ആയനിരലാം ലതങ്ങട്ട് കറഭാഡനിലന്റെ ഇരുവശങ്ങളുലാം
മകനഭാഹരമഭാക്കുനതനിനട്ട്  വനികനഭാദ  സഞഭാര  വകുപട്ട്  പദതനി  തയഭാറഭാക്കഭാകമഭാ;
പദതനിയലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേരുനഭാഗപള്ളനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് വനികനഭാദസഞഭാര വകുപനിലന്റെ
പദതനിയനില്  കറഭാഡകേളുലട  പവൃത്തനികേള  ഉളലപടുത്തനിയനിരുനനില്ല.   കേഴനിഞ്ഞ
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  അനുമതനി  നല്കേനിയ  വനികനഭാദസഞഭാര  വകുപനിലന്റെ
തഭാലഴപറയന പദതനി നടന വരനികേയഭാണട്ട്. കേകണറനി കേഭായലനില് ടൂറനിസലാം അമനിനനിറനി
ലസന്റെറുലാം നടപഭാതയലാം പവനിലനിയനുലാം കബഭാട്ടുലജടനിയലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം (അനുവദനിച തുകേ
ഒരു കകേഭാടനി രൂപ)

(ബനി)  അഴതീക്കല്  ബതീചനിലന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  തഭാലഴപറയന
പവൃത്തനികേള വനികനഭാദസഞഭാര വകുപട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

1. നടപഭാതയലാം ഗവഭാലറനിയലാം

2. പടനിപ്പുര

3. ഓപണ് കസജട്ട്

4. കേളനിത്തടട്ട്

(സനി)  ടനി പകദശത്തനിലന്റെ ടൂറനിസലാം വനികേസന സഭാധവത പരനികശഭാധനിചട്ട് മഭാത്രകമ
ഇക്കഭാരവത്തനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാനഭാകൂ.

റനികസഭാര്ട്ടുകേള, കഹഭാലാംകസകേള എനനിവയനിലല സുരക്ഷ

247 (1784) ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  റനികസഭാര്ട്ടുകേളനിലുലാം കഹഭാലാംകസകേളനിലുലാം തഭാമസനിക്കുനവരുലട സുരക്ഷയലട
കേഭാരവത്തനില്  ഉയര്നനിട്ടുളള  ആശങകേള  ദുരതീകേരനിക്കഭാന  എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇവയലട പവര്ത്തനലാം നനിരതീക്ഷനിക്കഭാന എലന്തഭാലക്ക സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   റനികസഭാര്ട്ടുകേളക്കട്ട്  പവര്ത്തനഭാനുമതനി  നല്കുനതട്ട്  വനികനഭാദസഞഭാര
വകുപല്ല. എനഭാല് കഹഭാലാംകസകേളക്കുള്ള കഭാസനിഫൈനികക്കഷന സതീലാം വനികനഭാദസഞഭാര
വകുപട്ട്  നടപഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  കഹഭാലാംകസകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  വനികനഭാദ
സഞഭാരനികേളുലട  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേള  കഹഭാലാംകസ
കഭാസനിഫൈനികക്കഷന  സതീമനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   കപഭാലതീസനിലന്റെയലാം  അതതട്ട്
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനത്തനിലന്റെയലാം തടസവഭാദങ്ങളനില്ലഭാത്തവയട്ട് മഭാത്രകമ കഹഭാലാംകസയള്ള
അനുമതനി നല്കേഭാറുള.

(ബനി)  വനികനഭാദസഞഭാര  വകുപട്ട്  കഭാസനിഫൈനികക്കഷന  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള
കഹഭാലാംകസകേളനില്  വകുപനിലന്റെ  ജനില്ലഭാ  ഓഫൈതീസുകേള  മുകഖന  തുടര്  നനിരതീക്ഷണലാം
നടത്തനിവരുനണട്ട്.  കഭാസനിലഫൈഡട്ട് കഹഭാലാംകസകേലള സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള പരഭാതനികേള
പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഉചേനിത  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുനമുണട്ട്.   സുരക്ഷ  സലാംബന്ധനിച
കേഭാരവങ്ങളനില്  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനിനട്ട്  തുടര്  നടപടനിക്കഭായനി  വകുപനില്  നനിനലാം
അറനിയനിപ്പുലാം നല്കുനണട്ട്.

അരുവനികേഭാഴനി ലവള്ളചഭാടലാം

248 (1785) ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജ്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ആറന്മുള  മണ്ഡലത്തനിലല  കതഭാടപ്പുഴകശ്ശേരനി  പഞഭായത്തനിലല  അരുവനികേഭാഴനി
ലവള്ളചഭാടലാം  ലപഭാജക്ടനിനഭായനി  ഇതനികനഭാടകേലാം ലചേലവഴനിക്കലപട തുകേ എത്രലയനലാം
ഏതു  ഘടത്തനിലലനലാം  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ലപഭാജക്ടനിലന്റെ  വനിശദമഭായ  രൂപകരഖ
വകുപനിലുകണഭാ എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം

ആറന്മുള  മണ്ഡലത്തനിലല  കതഭാടപ്പുഴകശ്ശേരനി  പഞഭായത്തനിലല  അരുവനികേഭാഴനി
ലവള്ളചഭാടലാം  പദതനിക്കഭായനി  1999,  2000  വര്ഷങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാര്  ആലകേ  20
ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിരുന.  ടനി  തുകേ പസ്തപത പദതനിക്കുകവണനി ലചേലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.
പദതനിയലട വനിശദമഭായ രൂപകരഖ വകുപനില് ലഭവമഭാണട്ട്.

(കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള കേഴനിഞ്ഞു)
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9.30 AM]

II ശ്രദ്ധ ക്ഷണനിക്കല

(1) പ്രവവാസനികേളുടടെ പുനരധനിവവാസസ

ശ്രശ  .    ടകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള് ഖവാദര:  സര,  നമ്മുടടെ രവാജജ്യതനിടന്റെ വരുമവാനതനില
സുപ്രധവാന പങങ്ക് വഹനിക്കുന്നവരവാണങ്ക് പ്രവവാസനികേള്, പ്രകതജ്യകേനിചങ്ക് ഗള്ഫങ്ക് മലൈയവാളനികേള്.
അവരനിന്നങ്ക്  വലൈനിയ  പ്രതനിസനനി  കനരനിടുകേയവാണങ്ക്.  എണ്ണയുടടെ  വനിലൈതകേരചമൂലൈസ
വരുമവാനതനിലുണ്ടയ  കുറവങ്ക്  സസവാഭവാവനികേമവായുസ  പ്രവവാസനികേടളയവാണങ്ക്  കനരനിടങ്ക്
ബവാധനിക്കുന്നതങ്ക്.  വലൈനിയ കതവാതനിലുള്ള പനിരനിച്ചുവനിടെല പലൈ സവാപനങ്ങളനിലുസ നടെന
ടകേവാണ്ടനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  ഓയനില  ടസക്ടറനിലുസ  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  ടസക്ടറനിലുസ  കജവാലൈനി
ടചെയ്യുന്നവടര ഖതര കപവാലുള്ള രവാജജ്യങ്ങളനില പനിരനിച്ചുവനിട്ടുടകേവാണ്ടനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്;
ഒരു കൂടപനിരനിച്ചുവനിടെല നടെന്നനിടനിടല്ലെന്നങ്ക് മവാത്രകമയുള. എണ്ണയുടടെ വനിലൈതകേരചമൂലൈസ
പ്രവവാസനികേള് നവാടനികലൈക്കങ്ക്  വനടകേവാണ്ടനിരനിക്കുയവാണങ്ക്.  അതുകപവാടലൈതടന്ന സസൗദനി
അകറബജ്യകപവാലുള്ള  രവാജജ്യങ്ങളനിലുസ  നനിതവാഖത്തുമൂലൈമുള്ള  പനിരനിച്ചുവനിടെല  സമശപ
കേവാലൈതങ്ക് വജ്യവാപകേമവായനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  ഗള്ഫങ്ക് രവാജജ്യങ്ങളനില രണ്ടങ്ക് രശതനിയനിലുള്ള
പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടങ്ക്.  ഒന്നങ്ക്  അസസസ്കൃത  എണ്ണയുടടെ  വനിലൈതകേരചയുസ  മടറവാന്നങ്ക്
സസകദശശവലക്കരണവുമവാണങ്ക്.  ഇതങ്ക്  രണസ  പ്രതജ്യക്ഷതനില  ബവാധനിക്കുന്നതങ്ക്
കകേരളശയടരയവാണങ്ക്.  തനിരനിച്ചുവരുന്നവരക്കങ്ക്  പുനരധനിവവാസ  പദ്ധതനികേള്  ഏരടപടുത്തുകേ
എന്നതവാണങ്ക്  നമ്മുടടെ  മുന്നനിലുള്ള  പ്രധവാന  വനിഷയസ.  കേഴനിഞ്ഞ  സരക്കവാരനിടന്റെ
കേവാലൈതങ്ക് നനിതവാഖത്തുമവായനി ബനടപടങ്ക്  തനിരനിച്ചുവരുന്നവരക്കങ്ക് റശഹവാബനിലൈനികറഷന
കപ്രവാജക്ടുകേള്  പ്രഖജ്യവാപനിചനിരുടന്നങനിലുസ  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനികേടളവാനസ  ഫലൈവതവാക്കവാന
സവാധനിചനിടനില്ലെ.    ഇതരതനില  തനിരനിച്ചുവരുന്നവരക്കങ്ക്  ടതവാഴനില  നലകുന്നതനിനസ
അവടര  പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനമുളള  പദ്ധതനികേള്ക്കങ്ക്  സരക്കവാര  രൂപസ
നലകേണടമന്നവാണങ്ക്  ഈ ശ്രദ്ധക്ഷണനിക്കലൈനിലൂടടെ എനനിക്കങ്ക് അഭജ്യരതനിക്കവാനള്ളതങ്ക്.
മറററനന,പ്രവവാസനി മലൈയവാളനികേള്ക്കുകവണ്ടനിയുള്ള സവാനസനസകപവാലുള്ള പദ്ധതനികേള്
കേവാരജ്യക്ഷമമവായുസ കേവാകലൈവാചെനിതമവായുസ നടെപനിലൈവാകക്കണ്ടതുണ്ടങ്ക്. കേഴനിഞ്ഞ എല.ഡനി.എഫങ്ക്.
സരക്കവാരനിടന്റെ  കേവാലൈതങ്ക്  ആരസഭനിച  പ്രവവാസനി  കക്ഷമനനിധനിയുടടെ  പ്രവരതനസ
ഫലൈപ്രദമവായ രശതനിയനില മുകന്നവാട്ടുടകേവാണകപവാകേവാന നമുക്കനിതുവടര സവാധനിചനിടനില്ലെ.
അതങ്ക്  നല്ലെ രശതനിയനില സസഘടെനിപനിക്കുന്നതനിനസ അതനിലൂടടെ നലകുന്ന ആനകൂലൈജ്യങ്ങള്
വരദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനസ  സവാധനിചവാല  മവാത്രകമ  കക്ഷമനനിധനിയനില  പ്രവവാസനികേള്
അസഗങ്ങളവാകുകേയുള.  ഇകപവാള്  30  ലൈക്ഷകതവാളസ  പ്രവവാസനികേളുടണ്ടന്നവാണങ്ക്
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കേണക്കങ്ക്.  പകക്ഷ  ഈ  കക്ഷമനനിധനിയനില  കേഴനിഞ്ഞ  ഏഴങ്ക്  വരഷക്കവാലൈസടകേവാണ്ടങ്ക്
1,40,000 കപര മവാത്രമവാണങ്ക് അസഗങ്ങളവായതങ്ക്. കേവാകലൈവാചെനിതമവായനിട്ടുള്ള ആനകൂലൈജ്യങ്ങള്
നലകേവാന  സവാധനിക്കവാതതുടകേവാണ്ടവാണങ്ക്  കക്ഷമനനിധനിയനില  ആളുകേള്  കചെരവാതതങ്ക്.
അതുകപവാടലൈ   ടപനഷന  തുകേയുസ  വളടര  കുറവവാണങ്ക്.  ആയതനിനവാല  പ്രസ്തുത
തുകേയുസ വരദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനങ്ക് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കണസ.  പ്രവവാസനി കക്ഷമനനിധനിയനില
കചെരുന്നവരക്കങ്ക്  കേവാലൈവാവധനി  പൂരതനിയവാകുന്ന  സമയതങ്ക് അവര  അടെച  തുകേയുസ
അതനിടന്റെ ഇന്റെറസസ നലകേവാന സവാധനിചവാല മവാത്രകമ  കൂടുതല ആളുകേള് ഇതനില
കചെരുകേയുള.  അതുകപവാടലൈ അവടര ബവാധനിക്കുന്ന ഒരു പ്രധവാനടപട വനിഷയമവാണങ്ക്
യവാത്രവാപ്രശ്നസ.   ഇക്കവാരജ്യസ  കകേന-സസസവാന  സരക്കവാരുകേള്  നനിരവധനി  തവണ
സൂചെനിപനിചനിരുടന്നങനിലുസ അതനിടനവാരു പരനിഹവാരമുണ്ടവാക്കവാന ഇതുവടര സവാധനിചനില്ലെ.
ബഹുമവാനടപട മുഖജ്യമനനി ഇക്കവാരജ്യങ്ങളനില ശ്രദ്ധയുള്ള വജ്യകനിയവാണങ്ക്.  അകദ്ദേഹസ
പ്രവവാസനികേളുമവായനി നനിരനരസ ബനമുള്ളയവാളവാണങ്ക്. ഈ പ്രശ്നങ്ങള് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനങ്ക്
സരക്കവാര അടെനിയനര നടെപടെനി സസശകേരനിക്കണടമന്നവാണങ്ക് എനനിക്കങ്ക് അഭജ്യരതനിക്കവാനള്ളതങ്ക്.

മുഖജ്യമനനി  (ശ്രശ  .    പനിണറവായനി  വനിജയന):  സര,  നമ്മുടടെ  സസസവാനടത
ഗസൗരവമവായനി ബവാധനിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമവാണങ്ക്  ശ്രശ. ടകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖവാദര ഇവനിടടെ
ഉന്നയനിചതങ്ക്.  ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമസ കേഴനിഞ്ഞവാല സസസവാനതനിടന്റെ അഭനിവൃദ്ധനിയനില
ഏറവുസ കൂടുതല പങ്കുവഹനിചതങ്ക് പ്രവവാസനികേളുടടെ സസഭവാവനയവാടണന്നതങ്ക് വസ്തുതയവാണങ്ക്.
പ്രവവാസനികേള്  വലൈനിയകതവാതനില  തനിരനിച്ചുവരവാന  ഇടെയവാകുകമവാടയന്ന  ആശങയവാണങ്ക്
അകദ്ദേഹസ  ഇവനിടടെ  പങ്കുടവചനിരനിക്കുന്നതങ്ക്.  ഗള്ഫങ്ക്  രവാജജ്യങ്ങളനിടലൈ  സവാമ്പതനികേ
പ്രശ്നങ്ങളുസ ആഭജ്യനരപ്രശ്നങ്ങളുമവാണങ്ക് ഇതരസ പ്രതനിസനനികേള്ക്കങ്ക് ഇടെയവാകുന്നതങ്ക്.
ഈ പ്രതനിസനനി അവനിടടെ കജവാലൈനിടയടുക്കുന്നവരക്കങ്ക് തനിരനിചങ്ക് നവാടനികലൈക്കങ്ക് വകരണ്ട
സവാഹചെരജ്യസ  സസജവാതമവാക്കുനണ്ടങ്ക്.  ഇവനിടടെ  സൂചെനിപനിചതുകപവാടലൈ  അസസസ്കൃത
എണ്ണയുടടെ  വനിലൈ  തവാകഴക്കങ്ക്  കപവാകുകമ്പവാഴുള്ള  പ്രതജ്യവാഘവാതസ  ടചെറനിയ  കതവാതനില
ആരസഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  എന്നവാല ഈ പ്രതജ്യവാഘവാതസ സസവാഭവാവനികേമവായുസ നടമ
ബവാധനിക്കുകമവാ  എന്നതനിടനക്കുറനിചങ്ക്   നവാസ  ആശങടപകടെണ്ടതവായനിട്ടുണ്ടങ്ക്.   സസൗദനി
അകറബജ്യയനിടലൈ  നനിതവാഖതങ്ക്  സമ്പ്രദവായസമൂലൈസ  കനരടതതടന്ന  മലൈയവാളനികേളനില
പലൈരക്കുസ കജവാലൈനി നഷ്ടടപട അവസ സസജവാതമവായനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  കൂടുതല വനികദശനികേള്
കജവാലൈനി ടചെയ്യുന്ന സവാപനങ്ങളനിലനനിനസ കുറചങ്ക് വനികദശനികേളുള്ള സവാപനങ്ങളനികലൈക്കങ്ക്
ഇതരതനില  ടതവാഴനില  നഷ്ടടപടുന്നവടര  മവാറവാന  സവാധനിക്കുകമവാടയന്നതവാണങ്ക്
ഇവനിടടെ പരനികശവാധനിക്കവാന കേഴനിയുന്ന ഒരു രശതനി. പകക്ഷ ഇതരസ നടെപടെനികേടളവാനസ
അത്രകേണ്ടങ്ക് പ്രവാകയവാഗനികേമല്ലെവാതതനിനവാല  സസവാഭവാവനികേമവായുസ അവരക്കങ്ക് നവാടനികലൈക്കങ്ക്
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മടെങ്ങനിവകരണ്ടതവായനിവരുസ.  അതുകപവാലൈതടന്ന ഇതരസ പരനികശവാധനകേള് ആരസഭനിക്കുകമ്പവാള്
അതനിടന്റെ ഭവാഗമവായനി അധനികേസ വരുന്ന ആളുകേള്ക്കങ്ക് മവാത്രമല്ലെ നവാടനികലൈക്കങ്ക്  മടെങ്ങനി
വകരണ്ടനിവരുന്നതങ്ക്.  മറങ്ക്  തരതനില  കജവാലൈനി  ടചെയ്യുന്നവരക്കുസ  സസവാഭവാവനികേമവായനി
അവനിടടെനനിന്നങ്ക്  തനിരച്ചുവകരണ്ടതവായനി  വരുസ.  ഇതനിടന്റെ  ഭവാഗമവായനി  പരനികശവാധന
നനിരബനനിതമവാകുന്ന  നനിലൈ  സസജവാതമവാകുസ.  ഇനജ്യന  എസബസനി,  അതുകപവാടലൈ
തടന്ന കകേരളശയരവായ വനികദശ ടതവാഴനില ദവാതവാക്കള് എന്നനിവരുമവായനി ബനടപടങ്ക്
ഇതരതനില  ടതവാഴനില  നഷ്ടടപടുന്നവരക്കങ്ക്  പകേരസ  ടതവാഴനില   ഉറപ്പുവരുതവാന
കേഴനിയുകമവാ  എന്ന  ശ്രമമവാണങ്ക്  നമുക്കങ്ക്  നടെതവാന  സവാധനിക്കുന്നതങ്ക്.  ആ  ശ്രമസ
സസസവാന ഗവണ്ടമന്റെങ്ക് നടെത്തുകേ തടന്ന ടചെയ്യുസ.  എന്നവാല ഇതങ്ക് നമ്മുടടെ കേയനില
മവാത്രസ  നനിലക്കുന്ന  ഒരു  കേവാരജ്യമല്ലെ.   എങനിലുസ  ഇക്കവാരജ്യതനില  നമുക്കങ്ക്  ടചെയവാന
കേഴനിയുന്ന  കേവാരജ്യങ്ങള്  ടചെയവാവുന്നതവാണങ്ക്.  തനിരനിടകേ  എത്തുന്ന  പ്രവവാസനികേടള
പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനവായനി ഒരു പുനരധനിവവാസ പവാകക്കജങ്ക് നടെപവാക്കുന്നതനിടന്റെ
ഭവാഗമവായനി  സസയസ  ടതവാഴനില  വവായ്പകേള്  നലകുന്ന  പദ്ധതനി  തയവാറവാക്കുനണ്ടങ്ക്.
എന്നവാല  അതനിടന്റെ  വനിവരങ്ങള്  പരനികശവാധനിക്കുകമ്പവാള്  അതങ്ക്  എത്രകതവാളസ
കേവാരജ്യക്ഷമമവാടണന്നങ്ക് പറയവാന സവാധനിക്കനില്ലെ. പ്രവവാസനികേള്ക്കനിടെയനില ഇതുസസബനനിചങ്ക്
വലൈനിയ  കതവാതനിലുളള  അസസതൃപനി  നനിലൈനനിലക്കുനണ്ടങ്ക്.  കനവാരക്ക  വകുപനിടന്റെ
പ്രവരതനങ്ങള്ക്കങ്ക്  28 കകേവാടെനി രൂപ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടങ്ക്. ശ്രശ. ടകേ. വനി. അബ്ദുള്
ഖവാദര സൂചെനിപനിചതുകപവാടലൈ പ്രവവാസനി കക്ഷമനനിധനി ആനകൂലൈജ്യങ്ങള് കേവാലൈവാനസൃതമവായനി
വരദ്ധനിപനികക്കണ്ടതവായനിട്ടുണ്ടങ്ക്. 30  ലൈക്ഷകതവാളസ പ്രവവാസനികേളുടണ്ടങനിലുസ കക്ഷമനനിധനിയനില
കേഴനിഞ്ഞ  ഏഴങ്ക്  വരഷക്കവാലൈസടകേവാണ്ടങ്ക്  അസഗങ്ങളവായ  പ്രവവാസനികേളുടടെ  എണ്ണസ
1,40,000  മവാത്രമവാടണനസ  അകദ്ദേഹസ  സൂചെനിപനിക്കുകേയുണ്ടവായനി.  ഇതരസ
ആനകൂലൈജ്യങ്ങളുടടെ കേവാരജ്യതനില മവാറസ ഉണ്ടവാകകേണ്ടതവായനിട്ടുണ്ടങ്ക്. ഇക്കവാരജ്യസ സരക്കവാര
പരനികശവാധനിക്കുകേതടന്ന ടചെയ്യുസ.  കേവാലൈവാനസൃതമവായനി  കക്ഷമനനിധനി  ആനകൂലൈജ്യങ്ങള്
വരദ്ധനിപനിക്കവാന ശ്രദ്ധനിക്കുസ.  ഗള്ഫനില നനിന്നങ്ക് തനിരനിടകേ വരുന്നവടര പുനരധനിവസനിപനിക്കവാന
പുതനിയ പദ്ധതനികേള്ക്കങ്ക്   രൂപസ നലകകേണ്ടതവായനി  വരുസ.   സസസവാന സരക്കവാര
അതശവ തവാലപരജ്യകതവാടുകൂടെനി ഇതരസ പദ്ധതനികേള്ക്കങ്ക് രൂപസ നലകുന്നതവായനിരനിക്കുസ.
ധനകേവാരജ്യ  സവാപനങ്ങളുമവായനി  സഹകേരനിച്ചുടകേവാണ്ടങ്ക്  വനികദശത്തുനനിന്നങ്ക്  മടെങ്ങനി
വരുന്നവടര പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനവായനി  ബവാക്കങ്ക് എനഡങ്ക് സബ്സനിഡനി എടന്നവാരു
സസവനിധവാനസ  ഉണ്ടവായനിരുന.  പകക്ഷ  അതനികപവാള്  അവതവാളതനിലൈവായനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.
ഈ സബ്സനിഡനി  മുനകൂറവായനി  നലകേവാനവാകേണടമന്നതവാണങ്ക്  സരക്കവാര നനിലൈപവാടെങ്ക്.
അകതവാടടെവാപസ പ്രവവാസനി സഹകേരണ സസഘങ്ങടള കപ്രവാതവാഹനിപനിക്കുകേയുസ വവായ്പവാ
സസൗകേരജ്യങ്ങള്  ടമചടപടുത്തുകേയുസ  ടചെകയണ്ടതവായനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  പ്രവവാസനികേള്ക്കങ്ക്
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സസരക്ഷണസ  നലകുന്നതനിനള്ള  പ്രകതജ്യകേ  സശസ  ഉണ്ടവാകകേണ്ടതവായനിട്ടുണ്ടങ്ക്.
ഇതനിടനല്ലെവാസ  സരക്കവാര  മുനഗണന  നലകുസ.  അകതവാടടെവാപസ  പ്രവവാസനികേള്
കനരനിടുന്ന ഒരു പ്രധവാനടപട  പ്രശ്നമവാണങ്ക്  നനിസവാരമവായ  കകേസുകേളുടടെ  കേവാരജ്യതനില
ദശരഘകേവാലൈമവായനി വനികദശതങ്ക് ജയനിലൈനില കേഴനികയണ്ടനിവരുന്നതങ്ക്.   നനിസഹവായരവായ
അവരക്കങ്ക്  നനിയമസഹവായസ  ലൈഭജ്യമവാകേവാത  അവസയുണ്ടങ്ക്.  അങ്ങടനയുള്ളവരക്കങ്ക്
നനിയമസഹവായമുള്ടപടടെ നലകുന്നതനിനള്ള പദ്ധതനികേളുസ ആവനിഷ്കരനികക്കണ്ടതവായനിട്ടുണ്ടങ്ക്.
അകതവാടടെവാപസ  അകദ്ദേഹസ ഉന്നയനിച മടറവാരു വനിഷയമവാണങ്ക്  യവാത്രവാപ്രശ്നസ.   എല്ലെവാ
വനിഷയങ്ങളനിലുസ  നമുക്കങ്ക്  ഒകര  വനികേവാരസ  തടന്നയവാണുളളതങ്ക്.  യവാത്രവാപ്രശ്നതനിടന്റെ
കേവാരജ്യതനില ഫലൈപ്രദമവായ നടെപടെനിയനികലൈക്കങ്ക് സരക്കവാര നശങ്ങുകേതടന്ന ടചെയ്യുടമന്നവാണങ്ക്
എനനിക്കങ്ക് ഉറപങ്ക് നലകേവാനള്ളതങ്ക്.  

ശ്രശ  .    ടകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള്  ഖവാദര:  സര,  അങ്ങങ്ക്  വളടര  കപവാസനിറശവവായനി
പ്രതനികേരനിചതനില വളടരയധനികേസ നനനിയുണ്ടങ്ക്.  സവാനസനസ കപവാലുളള പദ്ധതനികേളനില
നലകുന്ന ആനകൂലൈജ്യങ്ങള് വരദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനങ്ക് അടെനിയനര നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമവാ?

ശ്രശ  .    പനിണറവായനി  വനിജയന:  സര,  ഇക്കവാരജ്യങ്ങള്  പരനികശവാധനിചങ്ക്
കേവാലൈവാനസൃതമവായ മവാറങ്ങള് വരുത്തുന്നതനിനങ്ക് സരക്കവാര തയവാറവാകുസ. 

(2) ശ്രവണ സഹവായ ഉപകേരണങ്ങളുടടെ വവാറന്റെനി

കഡവാ  .    എസ  .    ടകേ  .    മുനശര:  സര,  സരക്കവാരനിടന്റെ  ഏറവുസ  ശ്രകദ്ധയമവായ
പദ്ധതനികേളനിടലൈവാന്നവാണങ്ക് 'ശ്രുതനി തരസഗസ'. തശവ്ര ശ്രവണടടവകേലൈജ്യമുള്ള കുടനികേള്ക്കങ്ക്
കകേവാകനിയര ഇസപവാകന്റെഷനനിലൂടടെ ശ്രവണശകനിയുസ സരജറനിക്കുകശഷസ രണവരഷസ
നശണനനിലക്കുന്ന ഓഡനികയവാ ടവരബല റശഹവാബനിലൈനികറഷനനിലൂടടെ സസസവാരകശഷനിയുസ
തനിരനിച്ചു  നലകുകേയവാണങ്ക്  പദ്ധതനിയുടടെ  ലൈക്ഷജ്യസ.  സരജറനിക്കുകശഷസ  രണവരഷസ
നശണ  നനിലക്കുന്ന  ഓഡനികയവാ  ടവരബല  റശഹവാബനിലൈനികറഷനങ്ക്  ഒരു  ലൈക്ഷസ
രൂപയവാണങ്ക്  ടചെലൈവങ്ക്.  ടപവാതുകമഖലൈയനില  ആ  കേവാലൈഘടതനില  സരക്കവാര
ആശുപത്രനികേളനില  ഇങ്ങടനയുള്ള  ഒരു  സസവനിധവാനമുണ്ടവായനിരുന്നനില്ലെ.  പകക്ഷ
ഇകപവാള് പവാരവാടമഡനിക്കല ജശവനക്കവാരക്കുസ കഡവാക്ടരമവാരക്കുടമവാടക്ക പരനിശശലൈനസ
നലകേനി പദ്ധതനി നല്ലെരശതനിയനില നടെനവരനികേയവാണങ്ക്. കേഴനിഞ്ഞ മവാരചങ്ക് 31 വടര 640-
ഓളസ കുടനികേള്ക്കങ്ക് സരജറനി നടെതവാന സവാധനിച്ചു.  ആദജ്യസ ആനവാപ്രകദശനില  ഇതങ്ക്
തുടെങ്ങനിടയങനിലുസ  അവനിടടെ  വനിജയകേരമവായനില്ലെ.  ഇകപവാള്  ആനവാപ്രകദശങ്ക്
കകേരളതനിടന്റെ മവാതൃകേ സസശകേരനിച്ചുടകേവാണ്ടങ്ക് ആ പദ്ധതനി പുനരവാവനിഷ്കരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.
കകേവാകനിയര ഇസപവാകന്റെഷന ഉപകേരണതനിനങ്ക്  പ്രധവാനടപട രണ്ടങ്ക്  ഭവാഗങ്ങളവാണുള്ളതങ്ക്.
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ഇകന്റെണല ഇസപവാന്റെങ്ക്  എനപറയുന്ന സരജറനി ടചെയങ്ക്  അകേതങ്ക് വയ്ക്കുന്ന ഇസപവാനസ
ബവാഹജ്യ കേരണ്ണതനില ഘടെനിപനിക്കുന്ന സശചങ്ക് കപ്രവാസസറസ. ഇകന്റെണല ഇസപവാന്റെനിനങ്ക്
10 വരഷടത വവാറന്റെനിയുണ്ടങ്ക്. പകക്ഷ സശചങ്ക് കപ്രവാസസറനിനങ്ക് സവാധവാരണ കേമ്പനനികേള്
3  വരഷമവാണങ്ക്  വവാറന്റെനി  ടകേവാടുക്കവാറള്ളടതങനിലുസ  സരക്കവാര  കേമ്പനനികേളുമവായനി
ടനകഗവാഷനികയറങ്ക് ടചെയതനിനവാല സസസവാനതങ്ക് 4 വരഷടത വവാറന്റെനി ലൈഭനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്.
2012 ആഗസങ്ക് മുതല 'ശ്രുതനി തരസഗസ' പദ്ധതനിവഴനി സരജറനി ആരസഭനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  ഇസൗ
കേവാലൈയളവനില സരജറനി ടചെയനിട്ടുള്ള അനപകതവാളസ കുടനികേളുടടെ സശചങ്ക് കപ്രവാസസറകേളുടടെ
4 വരഷടത  വവാറന്റെനി  2016 ആഗസങ്ക്-ടസപ്റസബര മവാസതനില അവസവാനനിക്കുകേയവാണങ്ക്.
ക്രമവാനഗതമവായനി  മറങ്ക്  കുടനികേളുടടെ  സശചങ്ക്  കപ്രവാസസറകേളുടടെ  വവാറന്റെനിയുസ
അവസവാനനിക്കുസ.  2  ലൈക്ഷസ  രൂപയവാണങ്ക്  സശചങ്ക്  കപ്രവാസസറനിടന്റെ  തുകേ.  അതങ്ക്
പവാവടപട  ജനങ്ങടള  സസബനനിചനിടെകതവാളസ  തവാങ്ങവാന  പറവാതതവാണങ്ക്.
അമമവാടര  സസബനനിചനിടെകതവാളസ  ഇതങ്ക്  വലൈനിയ  സകനവാഷമവാണങ്ക്.  ഒരനിക്കലുസ
സസസവാരനിക്കനിടല്ലെന്നങ്ക് വനിചെവാരനിച കുടനി അകമ എന്നങ്ക് വനിളനിക്കുന, നന്നവായനി പവാടുകേയുസ
സസസവാരനിക്കുകേയുസ  പ്രസസഗനിക്കുകേയുടമവാടക്ക  ടചെയ്യുന.  നനിരവധനി  കുടുസബങ്ങളുടടെ
ആശ്രയമവാണങ്ക് ഇസൗ പദ്ധതനി.  എനനിക്കങ്ക് ഗവണ്ടമന്റെനികനവാടെങ്ക്  അഭജ്യരതനിക്കവാനള്ളതങ്ക്
ഇസൗ കുടുസബങ്ങളുടടെ സകനവാഷസ നനിലൈനനിരതവാനവായനി  സശചങ്ക്  കപ്രവാസസറകേള്ക്കുസ
അനബന ഉപകേരണങ്ങള്ക്കുസ എകങ്ക്റന്റെഡങ്ക് വവാറന്റെനികയവാ ആനസല ടമയനിന്റെനനസങ്ക്
കകേവാണ്ടവാകകവാ  കകേവാസപ്രനിടഹനസശവങ്ക്  ആനസല  ടമയനിന്റെനനസങ്ക്  കകേവാണ്ടവാകകവാ
ഏരടപടുതനി ഇതനിടന്റെ ചുമതലൈ സരക്കവാരതടന്ന ഏടറടുക്കണടമന്നവാണങ്ക്. അതരസ
നടെപടെനികേള് സസശകേരനിക്കവാന സവാധനിക്കുകമവാ? 

ആകരവാഗജ്യവുസ സവാമൂഹജ്യനശതനിയുസ വകുപ്പുമനനി (ശ്രശമതനി ടകേ  .   ടകേ  .   ടടശലൈജ ടെശചര):
സര,  ബഹുമവാനടപട  ടമമ്പര  സൂചെനിപനിചതുകപവാടലൈ  വളടര  ഉപകേവാരപ്രദമവായനിട്ടുള്ള
ഒരു  പദ്ധതനിയവാണങ്ക്  'ശ്രുതനി  തരസഗസ'.   കഡവാ.  എസ.  ടകേ.  മുനശര  ഇസൗ  പദ്ധതനി
നടെപനിലൈവാക്കുന്നതനിനങ്ക്  മുനടടകേ  എടുതനിട്ടുമുണ്ടങ്ക്.  5  വയസ്സുവടരയുള്ള  ബധനിരരുസ
മൂകേരുമവായ  കുടനികേള്ക്കങ്ക്  കകേവാകനിയര  ഇസപവാകന്റെഷന  ശസ്ത്രക്രനിയയുസ  രണവരഷസ
നശണ  നനിലക്കുന്ന  ഓഡനികയവാ  ടവരബല ഹവാബനികറഷനസ  നലകേനി  കകേള്വനി
ശകനിയുസ  സസസവാരകശഷനിയുസ  വശടണ്ടടുക്കുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശജ്യകതവാടുകൂടെനിയവാണങ്ക്
'ശ്രുതനി തരസഗസ' പദ്ധതനി സവാമൂഹജ്യസുരക്ഷവാ മനിഷന മുകഖന നടെപനിലൈവാക്കനി വരുന്നതങ്ക്.
ഇസൗ പദ്ധതനിയുടടെ ആദജ്യ സരജറനി 2012 ഏപ്രനിലമവാസസ കകേവാഴനികക്കവാടെങ്ക് ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്
ടമഡനിക്കല  കകേവാകളജനിലൈവാണങ്ക്  നടെന്നതങ്ക്.  സരജറനി  ടചെയ  ഇസപവാന്റെനിനങ്ക്  ഇവനിടടെ
സൂചെനിപനിചതുകപവാടലൈ  10  വരഷവുസ  സശചങ്ക്  കപ്രവാസസറനിനങ്ക്  4  വരഷവുസ  മറങ്ക്
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അനബന ടസയറകേള്ക്കങ്ക് സവാകന്റെരഡങ്ക് വവാറന്റെനിയവായ  3  മവാസസ മുതല  3  വരഷസ
വടരയുമവാണങ്ക്  കേവാലൈവാവധനിയുള്ളതങ്ക്.  2012-13  വരഷസ  സരജറനി  പൂരതശകേരനിച
കുടനികേളുടടെ  സശചങ്ക്  കപ്രവാസസറനിടന്റെ  കേവാലൈവാവധനി  2016  ഏപ്രനില  മവാസതനില
അവസവാനനിച്ചു.  പ്രസ്തുത സവാഹചെരജ്യതനില   2016 ജൂണ് ഒന്നവാസ  തശയതനി  തടന്ന
കസറങ്ക്  ടലൈവല  ടടെകനിക്കല  കേമനിറനി  കയവാഗസ  കചെരുകേയുസ  ആദജ്യഘട  സരജറനി
നടെതനിയ  കുടനികേളനില  വച്ചുപനിടെനിപനിച  സശചങ്ക്  കപ്രവാസസറകേളുടടെയുസ  അനബന
ടസയറകേളുകടെയുസ വവാറന്റെനി പശരശഡങ്ക് അവസവാനനിക്കുന്ന വനിഷയസ പരനികശവാധനിക്കുകേയുസ
ടചെയനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  കേവാലൈവാവധനി  അവസവാനനിക്കുന്ന  മുറയങ്ക്  വവാറന്റെനി  ദശരഘനിപനിചങ്ക്
ലൈഭനിക്കുന്നതനിനവായനി  ബനടപട  കേമ്പനനികേളനില  നനിനസ  ആനസല  ടമയനിന്റെനനസങ്ക്
കകേവാണ്ടവാകങ്ക്/കകേവാസപ്രനിടഹനസശവങ്ക് ആനസല ടമയനിന്റെനനസങ്ക് കകേവാണ്ടവാകങ്ക് കററ്റുകേളുസ
നനിബനനകേളുസ വവാങ്ങുവവാനവായനി തശരുമവാനനിക്കുകേയുസ കമലനടെപടെനികേള് ആരസഭനിക്കുകേയുസ
ടചെയനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  എ.എസ.സനി.  കററനിലടപടെവാത  വനിലൈകൂടെനിയ  ടസകയഴനിടന്റെ  കററങ്ക്
ഉള്ടക്കവാള്ളനിച ടപ്രവാകപവാസല സമരപനിക്കുകേയുസ അവ വവാങ്ങുവവാന കസറങ്ക് ടലൈവല
ടടെകനിക്കല കേമനിറനി തശരുമവാനനിക്കുകേയുസ ടചെയനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  ഇതരതനില കേമ്പനനികേളനില
നനിനസ കററങ്ക്  കകേവാണ്ടവാകങ്ക്  വവാങ്ങനി ഉപകേരണങ്ങളുമവായനി  ബനടപട്ടുള്ള കസവനസ
തുടെരനസ  ലൈഭനിക്കുന്നതനിനള്ള നടെപടെനികേള്  സവാമൂഹജ്യസുരക്ഷവാ  മനിഷന  സസശകേരനിച്ചു
വരുനണ്ടങ്ക്. 2015 ജൂണ് മവാസസ മുതല ടമഡ്ഡല ഇനജ്യവാ ടടപ്രവറങ്ക് ലൈനിമനിറഡങ്ക് എന്ന
കേമ്പനനിയനില നനിനള്ള കകേവാകനിയര ഇസപവാന്റെവാണങ്ക് ഉപകയവാഗനിച്ചുവരുന്നതങ്ക്.  അതനിനങ്ക്
മുനപുള്ള  വരഷങ്ങളനില  കകേവാകനിയര  ടമഡനിക്കല  ഡനിടടവസങ്ക്  കേമ്പനനി,
അഡസവാനസ്ഡങ്ക് ബകയവാണനികങ്ക്  ഇനജ്യവാ ടടപ്രവറങ്ക്  ലൈനിമനിറഡങ്ക് എന്നശ കേമ്പനനികേളനില
നനിന്നവാണങ്ക്  കകേവാകനിയര  ഇസപവാനകേള്  വവാങ്ങനിയനിരുന്നതങ്ക്.  ഇസൗ  രണ്ടങ്ക്  കേമ്പനനികേളുസ
ഇസപവാനകേള്ക്കങ്ക്  10  വരഷവുസ  സശചങ്ക്  കപ്രവാസസറനിനങ്ക്  4  വരഷവുമവാണങ്ക്  ഗജ്യവാരന്റെനി
നലകേനിയനിരുന്നതങ്ക്.  2016  ജൂടടലൈ  മുതല  കകേവാകനിയര  ഇസപവാനകേളുസ  അനബന
ഉപകേരണങ്ങളുസ  വവാങ്ങുന്നതനിനള്ള  ഇ-ടടെണ്ടര  നടെപടെനി  ആരസഭനിച്ചുവരനികേയവാണങ്ക്.
ഒന്നവാസ  ഖണനികേയനില സൂചെനിപനിചനിട്ടുള്ള ഗജ്യവാരന്റെനിയവായനി  10  വരഷവുസ  4  വരഷവുസ
എനള്ളതങ്ക്  ദശരഘനിപനിക്കുന്നതനിനള്ള  ശ്രമങ്ങള്  നടെതനി  വരനികേയവാണങ്ക്.  ഗജ്യവാരന്റെനി
ദശരഘനിപനിക്കുന്നകതവാടടെവാപസ എ.എസ.സനി./സനി.എ.എസ.സനി.  എന്നനിവ  ഉള്ടപടുന്ന
കററ്റുകേള്ക്കനസരനിച്ചുള്ള  പരകചസങ്ക്  നടെപടെനികേള്ടക്കവാപസ  നനിരക്കങ്ക്  കുറചങ്ക്  കേരവാര
ഉറപനിക്കുന്നതനിനസ  സരക്കവാര  ആഗ്രഹനിക്കുനണ്ടങ്ക്.  ഇക്കവാരജ്യങ്ങടളല്ലെവാസ  പരനികശവാധനിചങ്ക്
കുടനികേള്ക്കങ്ക്  ഉപകേവാരപ്രദമവായനിട്ടുള്ള ഇസൗ  പദ്ധതനി  തുടെരന്നങ്ക്  നടെത്തുന്നതനിനസ  വവാറന്റെനി
പശരശഡങ്ക് അവസവാനനിചതങ്ക് പുനനഃസവാപനിക്കുന്നതനിനമവാവശജ്യമവായ അടെനിയനര നടെപടെനി
സരക്കവാര സസശകേരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.
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കഡവാ  .    എസ  .    ടകേ  .    മുനശര:  സര,  വലൈനിയ സകനവാഷമുള്ള കേവാരജ്യമവാണങ്ക്  'ശ്രുതനി
തരസഗസ'  എന്ന  പദ്ധതനി  തുടെരുന  എനള്ളതങ്ക്.  ടനകഗവാസനികയഷന  വളടര
പ്രധവാനമവാണങ്ക്.  കേവാരണസ ഇസൗ പദ്ധതനി തുടെങ്ങുകമ്പവാള് പുറതങ്ക്  8 ലൈക്ഷസ, 9  ലൈക്ഷസ
രൂപ വടര കകേവാകനിയര ഇസപവാന്റെനിനങ്ക്  വനിലൈയുണ്ടവായനിരുന.  പകക്ഷ ടനകഗവാഷനികയറങ്ക്
ടചെയങ്ക്  സസസവാനതങ്ക്  നവാലൈര  ലൈക്ഷസ  രൂപയങ്ക്  നമുക്കതങ്ക്  ടചെയവാന  സവാധനിച്ചു.
ഇനജ്യയനില കേനിട്ടുന്ന ഏറവുസ നല്ലെ കററവാണനിതങ്ക്.  ഇതനിടന്റെകൂടടെ ഓഡനികയവാ ടവരബല
ഹവാബനികറഷനവാണങ്ക്  ഏറവുസ  പ്രധവാനമവായനിട്ടുള്ളതങ്ക്.  അതനിനള്ള  കൂടുതല
സസൗകേരജ്യങ്ങള് മറങ്ക് സരക്കവാര ആശുപത്രനികേളനികലൈക്കങ്ക് ടകേവാണവരുന്നതനിനസ കമലൈനില
കകേള്വനി  ശകനിയനില്ലെവാത  കുടനികേള്  ജനനിക്കവാതനിരനിക്കവാനസകവണ്ടനി  നമള്  കസറങ്ക്
ഇനനികഷജ്യറശവങ്ക്  കഫവാര  ഡനിടസബനിലൈനിറനി  ഉണ്ടവാക്കനിയനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  അതുപ്രകേവാരസ  എല്ലെവാ
ആശുപത്രനികേളനിലുസ ഗരഭവാവസയനിലതടന്ന  ഇതങ്ക്  കേടണ്ടത്തുന്നതനിനസ  അകപവാള്
തടന്ന കേറക്ടങ്ക് ടചെയവാനമുള്ള നടെപടെനി തസരനിതടപടുത്തുകമവാ?

ശ്രശമതനി ടകേ  .   ടകേ  .   ടടശലൈജ ടെശചര  : തശരചയവായനിട്ടുസ. ഇതനിടന്റെ ഓപകറഷനസ
അതുകപവാലുള്ള മറങ്ക്  കേവാരജ്യങ്ങളുസ ജനില്ലെവാ തലൈതനിലുള്ള സരക്കവാര ആശുപത്രനികേളനികലൈക്കു
കൂടെനി  വജ്യവാപനിപനിക്കവാന  കേഴനിയുകമവാടയന്നങ്ക്  കനവാക്കുനണ്ടങ്ക്.  മവാത്രമല്ലെ  ഏരലൈനി
ഡനിറക്ഷനവാണങ്ക്  ഏറവുസ  പ്രധവാനടപട  ആവശജ്യകേത.  അതുടകേവാണ്ടങ്ക്  ജനനിചയുടെനതടന്ന
കുടനികേളനില  കകേള്വനി  ടടവകേലൈജ്യമുകണ്ടവാ  എന്നങ്ക്  പരനികശവാധനിക്കവാനള്ള  നടെപടെനി
ക്രമങ്ങള് ആരസഭനിക്കുന്നതനിനങ്ക് സരക്കവാര തശരുമവാനനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  കൂടുതല ചെനികേനിതയുസ
ഓപകറഷനടമല്ലെവാസ  കേശഴ്ഘടെകേങ്ങളനികലൈക്കടെക്കമുള്ള  ആശുപത്രനികേളനില  വജ്യവാപനിപനിക്കണസ.
അതനിനങ്ക്  ആവശജ്യമവായനിട്ടുള്ള  കഡവാക്ടരമവാടര  ടടയനിന  ടചെകയണ്ടതവായനിട്ടുവരുസ.
അതനിനങ്ക്  ആവശജ്യമവായ  സസവനിധവാനങ്ങളുസ  ആശുപത്രനികേളനില  ഒരുകക്കണ്ടതവായനിവരുസ.
എനവായവാലുസ  ഇസൗ  ഓപകറഷന  സസബനനിച  കേവാരജ്യങ്ങള്  വനികകേനശകേരനിക്കവാനസ
ജനനിച  ഉടെനതടന്ന കകേള്വനി  ടടവകേലൈജ്യസ  പരനികശവാധനിക്കവാനള്ള സസവനിധവാനങ്ങള്
ഒരുക്കുന്നതനിനസ സരക്കവാര നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.     

III സബ്മനിഷന

(1) മുഖജ്യമനനിയുടടെ നനിയകമവാപകദശകേന പ്രതനിക്കുകവണ്ടനി കകേവാടെതനിയനില
ഹവാജരവായതങ്ക് സസബനനിചങ്ക്

പ്രതനിപക്ഷ കനതവാവങ്ക് (ശ്രശ  .   രകമശങ്ക് ടചെന്നനിതലൈ):  സര, ഏറവുസ ഗസൗരവമുള്ള
ഒരു കേവാരജ്യസ സഭയുടടെ ശ്രദ്ധയനിലടപടുതവാന ഞവാന ആഗ്രഹനിക്കുകേയവാണങ്ക്. 5 കകേവാടെനി
രൂപയുടടെ തടനിപങ്ക് നടെതനി എന്ന പരവാതനിയനില സസസവാന ഡയറക്ടര ജനറല ഓഫങ്ക്
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കപ്രവാസനികേക്യൂഷന  അഡസ.  മകഞ്ചേരനി  ശ്രശധരന  നവായടര  രണ്ടവാസ  പ്രതനിയവാക്കനി
കകേവാഴനികക്കവാടെങ്ക് ജൂഡശഷജ്യല ഒന്നവാസ കവാസങ്ക് മജനികസ്ട്രേറങ്ക് കകേവാടെതനി കകേസങ്ക് എടുക്കവാനള്ള
നനിരകദ്ദേശസ നലകേനിയനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  അഡസ. മകഞ്ചേരനി ശ്രശധരന നവായടര ഡയറക്ടര
ജനറല ഓഫങ്ക് കപ്രവാസനികേക്യൂഷനവായനി ഇസൗ ഗവണ്ടമന്റെവാണങ്ക് നനികയവാഗനിചതങ്ക്.  അഡസ.
മകഞ്ചേരനി  ശ്രശധരന  നവായര  ഉള്ടപടടെ  7  കപര  ഡയറക്ടരമവാരവായനിരുന്ന  നനിലൈമ്പൂര
ഇനസനിറക്യൂടങ്ക്  ഓഫങ്ക്  ടമഡനിക്കല  സയനസങ്ക്  ലപ്രവറങ്ക്  ലൈനിമനിറഡങ്ക്  കേമ്പനനിയുടടെ  6
ഏക്കര 12 ടസന്റെങ്ക് സലൈസ കേമ്പനനിയുടടെ മറങ്ക് ഡയറക്ടരമവാര അറനിയവാടത ഇസൗടുനലകേനി
5 കകേവാടെനി രൂപ വവായ്പവാതടനിപങ്ക് നടെതനി എനള്ളതവാണങ്ക് ഇതനിനകേടത പ്രധവാനടപട
കേവാരജ്യസ.  റനിയല എകസറങ്ക് ബനിസനിനസനിനകവണ്ടനിയവാണങ്ക് ഇസൗ തുകേ വവായ്പടയടുതതങ്ക്.
സലൈതനിടന്റെ ജപനി കനവാടശസങ്ക് വന്നകപവാഴവാണങ്ക് മറ്റുള്ള ഡയറക്ടരമവാര ഇങ്ങടനടയവാരു
വവായ്പടയടുത്തുടവനള്ള  വനിവരസ  അറനിയുന്നതങ്ക്.  മുന  ഡനി.എസ.ഒ.-യുസ മടറവാരു
ഡയറക്ടറമവായ   കഡവാ. ടകേ. ആര. വവാസുകദവന  ഇതനിടനതനിടര കകേവാഴനികക്കവാടെങ്ക് സനിറനി
കപവാലൈശസങ്ക്  കേമശഷണരക്കുസ  കേസബ  കപവാലൈശസങ്ക്  കസഷനനിലുസ  പരവാതനി
നലകുകേയുണ്ടവായനി.  എന്നവാല ഒരു നടെപടെനിയുസ  സസശകേരനിചനില്ലെ.  ഇതനിനനിടെയനില ചെനിലൈ
മദ്ധജ്യസശ്രമങ്ങള് നടെക്കുകേയുണ്ടവായനി.  അതനിടന്റെ  വനിശദവാസശങ്ങളനികലൈക്കങ്ക്  ഞവാന
കേടെക്കുന്നനില്ലെ.  അവനിടടെയുസ  ഒരു നടെപടെനിയുസ  സസശകേരനിക്കവാത സവാഹചെരജ്യതനിലൈവാണങ്ക്
കകേവാഴനികക്കവാടെങ്ക്  ജുഡശഷജ്യല  ഒന്നവാസ  കവാസങ്ക്  മജനികസ്ട്രേറങ്ക്  കകേവാടെതനിടയ  അഭയസ
പ്രവാപനികക്കണ്ട സവാഹചെരജ്യമുണ്ടവായതങ്ക്. സസസവാനതങ്ക് നടെക്കുന്ന കകേസുകേളനില ലൈശഗല
അലഡസസങ്ക് നലകകേണ്ട പ്രധവാന വജ്യകനി എനപറയുന്നതങ്ക് ഡനി.ജനി.പനി. ആണങ്ക്. ഈ
ഡനി.ജനി.പനി.-ടയ  നനിലൈനനിരതനിടകേവാണ്ടങ്ക്  ഒരു  കകേസങ്ക്  അകനസഷനിക്കവാന  കേഴനിയുകമവാ?
പ്രതനിടയ  കകേസകനസഷണസ  ഏലപനിക്കുന്നതനിനങ്ക്  തുലൈജ്യമകല്ലെ  ഇസൗ  നടെപടെനി  എന്നങ്ക്
ആകലൈവാചെനിക്കണസ.  ഒരു  കകേസങ്ക്  കുഴനിച്ചുമൂടുന്നതനിനങ്ക്  തുലൈജ്യമകല്ലെ  ഇസൗ  നടെപടെനി?
യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  സരക്കവാര അധനികേവാരതനിലൈനിരുന്നകപവാള് കകേരളതനിലനനിന്നങ്ക് നവാടുകേടെതനിയ
കലൈവാടറനി  മവാഫനിയയവായ  സവാന്റെനിയവാകഗവാ  മവാരടനിനകവണ്ടനി ഹവാജരവാകുന്നതങ്ക്  മുഖജ്യമനനിയുടടെ
നനിയകമവാപകദഷ്ടവാവവായ ശ്രശ. എസ. ടകേ. ദവാകമവാദരനവാണങ്ക്. ഇങ്ങടന കപവായവാല ജനിഷവാ
വധകകേസനിടലൈ  പ്രതനിയവായ  അനവറനിനകവണ്ടനി  ശ്രശ.  എസ.  ടകേ.  ദവാകമവാദരന
ഹവാജരവാകുകമവാ എനളളതവാണങ്ക് സസശയനികക്കണ്ടതങ്ക്. എനവാണങ്ക് ഇവനിടടെ നടെക്കുന്നതങ്ക്?
മുഖജ്യമനനിയുടടെ നനിയകമവാപകദഷ്ടവാവങ്ക്  ക്രനിമനിനല കകേസുകേളനിടലൈ പ്രതനികേള്ക്കുകവണ്ടനി
ഹവാജരവാകുന,  ഡനി.ജനി.പനി.  ക്രനിമനിനല  കകേസനില  പ്രതനിയവായനിരനിക്കുന.  ഇസൗ
സസസവാനതങ്ക്  സരക്കവാര  നനികയവാഗനിചനിട്ടുള്ള  ഉകദജ്യവാഗസരുടടെ  സനിതനിടയ
സസബനനിചവാണങ്ക്  ഞവാന പറയുന്നതങ്ക്.  ഡനി.ജനി.പനി.  ഒരു കകേസനില പ്രതനിയവാകുന്നതങ്ക്
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ആര.ബനി.ടഎ.  ഗവരണ്ണര  കേള്ളകനവാടങ്ക്  കകേസനിടലൈ  പ്രതനിയവാകുന്നതുകപവാടലൈയകല്ലെ?
അതങ്ക്  നമള് ഗസൗരവമവായനി  ആകലൈവാചെനികക്കണ്ടതവാണങ്ക്.  ഇസൗ കകേസങ്ക്  തശരുന്നതുവടര
അഡസ. മകഞ്ചേരനി ശ്രശധരന നവായര എന്ന ഡയറക്ടര ജനറല ഓഫങ്ക് കപ്രവാസനികേക്യൂഷടന
മവാറനിനനിരതവാന  സരക്കവാര  തയവാറവാകേണടമന്നവാണങ്ക്  എനനിക്കങ്ക്  പറയവാനള്ളതങ്ക്.
അസവാധവാരണമവായ ഒരു സവാഹചെരജ്യമവാണങ്ക്  ഇവനിടടെ  ഉണ്ടവായനിരനിക്കുന്നതങ്ക്.  ഡയറക്ടര
ജനറല  ഓഫങ്ക്  കപ്രവാസനികേക്യൂഷന  ആ  പദവനിയനിലൈനിരനിക്കവാന  കയവാഗജ്യനടല്ലെന്നങ്ക്
ടതളനിയനിക്കടപടനിരനിക്കുന.  സരക്കവാര  ഇക്കവാരജ്യതനില  അടെനിയനര  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കണടമന്നങ്ക് ഞവാന അഭജ്യരതനിക്കുകേയവാണങ്ക്.

മുഖജ്യമനനി  (ശ്രശ  .    പനിണറവായനി  വനിജയന):  സര,  ബഹുമവാനജ്യനവായ
പ്രതനിപക്ഷകനതവാവങ്ക് ഇവനിടടെ പ്രസവാവനിച കേവാരജ്യങ്ങളനില കകേവാടെതനിയനില ഒരു കകേസുണ്ടങ്ക്
എന്ന  കേവാരജ്യസ  ശരനിയവാണങ്ക്.  എന്നവാല  ആ  കകേസങ്ക്  വരവാനനിടെയവായ  സവാഹചെരജ്യസ
അകദ്ദേഹസ  'വശക്ഷണസ'  ദനിനപത്രതനിലൂടടെ  മനസനിലൈവാക്കനിയനിട്ടുണ്ടവാകുടമന്നങ്ക്  ഞവാന
കേരുതുന.  നനിലൈമ്പൂര  ഇനസനിറക്യൂടങ്ക്  ഓഫങ്ക്  ടമഡനിക്കല  സയനസങ്ക്  എന്ന
സവാപനതനിടന്റെ ഡയറക്ടര കബവാരഡങ്ക് അസഗമവായനിരുന അഡസ. മകഞ്ചേരനി ശ്രശധരന
നവായര. ഡയറക്ടര കബവാരഡങ്ക് ടകേ.എഫങ്ക്.സനി.-യനിലനനിന്നങ്ക് 5 കകേവാടെനിരൂപ വവായ്പടയടുക്കവാന
തശരുമവാനനിച്ചു. അങ്ങടന ആ കേടെസ ആ സവാപനസ ഏടറടുത്തു. കേമ്പനനി നനിയമപ്രകേവാരസ
ടചെയരമവാനസ ഒരു ഡയറക്ടറസ അതനില ഒപങ്ക് വയണസ. ടചെയരമവാനപുറകമ ഒപങ്ക് വചതങ്ക്
ഡയറക്ടരമവാരനിടലൈവാരവാളവായ  അഡസ.  മകഞ്ചേരനി  ശ്രശധരന  നവായരവായനിരുന.
ഇങ്ങടനയവാണങ്ക് അഡസ.  മകഞ്ചേരനി ശ്രശധരന നവായരുടടെ ബവാദ്ധജ്യത അങ്ങങ്ക് പറയുന്ന
തരതനിലുണ്ടവായതങ്ക്.  ഇകപവാള്  പണസ  തനിരനിചടെയവാന  പ്രയവാസമുണ്ടവായകപവാള്
ഉണ്ടവാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളവായനിരനിക്കവാസ ഉയരനവന്നനിട്ടുള്ളതങ്ക്.  കേമ്പനനി അറനിയവാടതയവാണങ്ക്
കലൈവാടണടുതടതന്നങ്ക് ഇകപവാള് പരവാതനി വന്നനിട്ടുണ്ടങ്ക്. കകേവാഴനികക്കവാടെങ്ക് ജുഡശഷജ്യല ഫസങ്ക്
കവാസങ്ക്  മജനികസ്ട്രേറങ്ക്  കകേവാടെതനിയുടടെ  പരനിഗണനയനിലൈവാണങ്ക്  ഇസൗ  പരവാതനി.  ഇസൗ
പരവാതനിടയക്കുറനിചങ്ക് മറങ്ക് അഭനിപ്രവായങ്ങടളവാടക്കയുണ്ടവാകുസ.  അതനികലൈടക്കവാനസ ഞവാന
ഇകപവാള്  കേടെക്കുന്നനില്ലെ.  ഇതവാണങ്ക്  വസ്തുത.  അകപവാള് ഏടതങനിലുസ  ഒരു  തടനിപനിനങ്ക്
അകദ്ദേഹസ കപവായതല്ലെ, ഒരു സവാപനതനിടന്റെ ഡയറക്ടര കബവാരഡനിടലൈ  അസഗമവായനിരനിക്കുകമ്പവാള്
ആ  സവാപനതനിനകവണ്ടനി  എടുത  വവായ്പയനില   ടചെയരമവാകനവാടടെവാപസ  ഒപനിട്ടു
എന്നതവാണങ്ക് വസ്തുത. 

ശ്രശ  .    രകമശങ്ക്  ടചെന്നനിതലൈ:  സര,  കബവാരഡനിടലൈ മറങ്ക്  ഡയറക്ടരമവാരവാരുസ  ഇസൗ
കകേസങ്ക്  അറനിയുന്നനില്ലെ.  കേമ്പനനി  തശരുമവാനസതടന്ന  വജ്യവാജമവാണങ്ക്. ജപനി  നടെപടെനി
ഉണ്ടവായകപവാഴവാണങ്ക്  ഡയറക്ടര  കബവാരഡനിടലൈ  അസഗമവായ  മുന  ഡനി.എസ.ഒ.
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ശ്രശ.  വവാസുകദവന  ഉള്ടപടടെയുള്ളവര  കകേസനിനങ്ക്  കപവായതങ്ക്.  അങ്ങങ്ക്  അകദ്ദേഹടത
സസരക്ഷനിക്കുന്നതങ്ക്  ശരനിയല്ലെ.  ഇതനിടന്റെ  വസ്തുത  ബഹുമവാനടപട  മുഖജ്യമനനി
മനസനിലൈവാക്കണസ. 

ശ്രശ  .    പനിണറവായനി  വനിജയന:  സര,  കനരടത  അങ്ങങ്ക്  പറഞ്ഞതുസ
ഇതുതടന്നയവാണങ്ക്.  അതനില അങ്ങങ്ക് മനസനിലൈവാകക്കണ്ട കേവാരജ്യസ ഒരു സവാപനതനിടന്റെ
ഡയറക്ടര  കബവാരഡങ്ക്  വവായ്പ  എടുക്കവാന  തശരുമവാനനിക്കുനടവന്നതവാണങ്ക്.   ഇതവാണങ്ക്
സസഭവനിചതങ്ക്. 

ശ്രശ  .    രകമശങ്ക്  ടചെന്നനിതലൈ:   സര,  അങ്ങടന  ഒരു  കയവാഗസ  കചെരന്നതവായനി
യവാടതവാരു അറനിവുമനില്ലെ.  

ശ്രശ  .    പനിണറവായനി  വനിജയന:   സര,  തശരുമവാനനിചതനിടന്റെ  അടെനിസവാനതനില
വവായ്പ  എടുക്കുകമ്പവാള്  കബവാരഡങ്ക്  ടചെയരമവാനപുറകമ  ഒപ്പുവച  ഡയറക്ടര  കബവാരഡങ്ക്
അസഗസ അഡസ. മകഞ്ചേരനി ശ്രശധരന നവായരവായനിരുന. ഇതവാണങ്ക് സസഭവനിചതങ്ക്. 

ശ്രശ  .    രകമശങ്ക്  ടചെന്നനിതലൈ:  സര,  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  കപരനില  കകേസങ്ക്
എടുക്കവാനവാണങ്ക് കകേവാടെതനി പറഞ്ഞതങ്ക്. 

ശ്രശ  .   പനിണറവായനി വനിജയന:  സര, അല്ലെ. ഇതരസ ഒരു പരവാതനിയവാണങ്ക് അവനിടടെ
ഉയരനവന്നനിരനിക്കുന്നതങ്ക്. അതങ്ക് കകേവാടെതനിയുടടെ പരനിഗണനയനിലൈവാണങ്ക്. ..(… ബഹളസ)...
ഉള്ള  വസ്തുത  പറയകണ്ട?  വസ്തുതകേള്  പറയവാതനിരനിക്കകണവാ?  അഡസ.  മകഞ്ചേരനി
ശ്രശധരന  നവായര  എന്നങ്ക്  പറയുന്ന, നനിങ്ങള്  ആകക്ഷപനിക്കവാന  തയവാറവാകുന്നയവാള്
കകേരളതനിടലൈ  ഏറവുസ  നല്ലെ  ക്രനിമനിനല  ലൈവാകയഴനില ഒരവാളവാണങ്ക്.  ആ
അടെനിസവാനതനിലൈവാണങ്ക്  അകദ്ദേഹടത  ഞങ്ങള്  ഡനി.ജനി.പനി.  ആയനി  നനിയമനിചതങ്ക്.
അതുടകേവാണ്ടങ്ക്  അക്കവാരജ്യതനിടലൈവാനസ  ഒരുതരതനിലുള്ള  വശഴ്ചയുസ  ഞങ്ങള്ക്കങ്ക്
സസഭവനിചനിടനില്ലെ.  ഇസൗ  പറയുന്ന  ആകക്ഷപതനിനങ്ക്  അകദ്ദേഹസ  വജ്യകനിപരമവായനി
എടനങനിലുസ  തടനിപങ്ക്  നടെതനിടയന്നങ്ക്  പറയവാന  പറനില്ലെ.   അതരസ  ഒരവാകക്ഷപസ
ഇതനിടന്റെ ഭവാഗമവായനി ഉന്നയനിക്കുന്നതങ്ക് ശരനിയല്ലെ. 

ശ്രശ  .    രകമശങ്ക്  ടചെന്നനിതലൈ: ബഹുമവാനടപട  മുഖജ്യമനശ,  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ
കപരനില കകേടസടുക്കവാന കകേവാഴനികക്കവാടെങ്ക് ഫസങ്ക് കവാസങ്ക് മജനികസ്ട്രേറങ്ക് കകേവാടെതനി ഉതരവങ്ക്
ഇടനിട്ടുണ്ടങ്ക്. 

ശ്രശ  .    പനിണറവായനി  വനിജയന:  സര,  അതവാണകല്ലെവാ  അങ്ങങ്ക്  പറഞ
ടകേവാണ്ടനിരുന്നതങ്ക്.  അങ്ങങ്ക് പറഞ്ഞ കേവാരജ്യടതക്കുറനിചവാണങ്ക്  ഞവാന പറയുന്നതങ്ക്.  ഇതങ്ക്
കകേവാഴനികക്കവാടെങ്ക്  ജുഡശഷജ്യല ഫസങ്ക്  കവാസങ്ക്  മജനികസ്ട്രേറങ്ക്  കകേവാടെതനിയുടടെ  പരനിഗണനയനിലൈനിരനിക്കുന്ന
ഒരു  വനിഷയമവാണങ്ക്.  പരവാതനിടയക്കുറനിചങ്ക്  വജ്യതജ്യസ  അഭനിപ്രവായങ്ങളുണ്ടവാകുസ.  ആ
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അഭനിപ്രവായങ്ങളനികലൈക്കങ്ക്  ഞവാന  കപവായനിടനില്ലെ.  ശ്രശ.  എസ.  ടകേ.  ദവാകമവാദരന
മുഖജ്യമനനിയുടടെ ഉപകദശകേനവായനി എന്നങ്ക് അകദ്ദേഹസ പറയുകേയുണ്ടവായനി. ശ്രശ. എസ. ടകേ.
ദവാകമവാദരന മുഖജ്യമനനിയുടടെ ഉപകദശകേനവായനിരനിക്കുന്നതങ്ക് ഏടതങനിലുസ തരതനിലുള്ള
പ്രതനിഫലൈസ  പറനിടകേവാണ്ടല്ലെ,  ഒരു  പ്രതനിഫലൈവുസ  അകദ്ദേഹസ  പറ്റുന്നനില്ലെ.  ആ  നനിലൈയങ്ക്
അകദ്ദേഹസ  മുഖജ്യമനനിയുടടെ  ഉപകദശകേനവായനിതടന്ന  തുടെരുകേയവാണങ്ക്.  ഏടതങനിലുസ
കകേടസടുക്കുന്നതനിനങ്ക് അകദ്ദേഹതനിനങ്ക് ഒരു തരതനിലുള്ള വനികരവാധവുമനില്ലെ. ഏതങ്ക് കകേസങ്ക്
എടുക്കണടമടന്നവാടക്ക തശരുമവാനനികക്കണ്ടതങ്ക് അകദ്ദേഹമവാണങ്ക്. 

ശ്രശ  .   രകമശങ്ക് ടചെന്നനിതലൈ:  സര, ഏറവുസ പ്രധവാനടപട ഒരു കേവാരജ്യസ, ഡയറക്ടര
ജനറല  ഓഫങ്ക്  കപ്രവാസനികേക്യൂഷന  ആയനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  വജ്യകനിടക്കതനിടര  കകേവാടെതനി
കകേടസടുക്കവാന പറയുന.  അകദ്ദേഹസ നനിയകമവാപകദശസ നലകേവാന ബവാദ്ധജ്യസനവായ
വജ്യകനിയവാണങ്ക്. അകദ്ദേഹതനിനങ്ക് എങ്ങടന ഇസൗ സവാനതങ്ക് തുടെരവാന കേഴനിയുസ;  അതങ്ക്
ശരനിയവായ  നടെപടെനിയവാകണവാ?  

ശ്രശ  .    പനിണറവായനി  വനിജയന:   സര,  ഏടതവാരു  പരവാതനിയുസ  കകേവാടെതനിയുടടെ
മുന്നനില വന്നവാല  അതങ്ക് കകേവാടെതനി പരനിഗണനിക്കുസ. ആദജ്യസ പരവാതനി വലൈനിടചറനിയുകേയല്ലെ
കകേവാടെതനി  ടചെയ്യുന്നതങ്ക്.  പരവാതനി  പരനിഗണനിചതനിനകശഷമവാണങ്ക്  ആ  പരവാതനിടയ
കുറനിച്ചുള്ള നനിലൈപവാടെങ്ക്  എനവാടണന്നങ്ക്  കകേവാടെതനി  വജ്യകമവാക്കുന്നതങ്ക്. ഇകപവാള്  ഒരു
പരവാതനി  കകേവാടെതനിയുടടെ  മുന്നനില  വനടവന്നങ്ക്  മവാത്രകമയുള.  ആ  പരവാതനി  വന്ന
ഉടെനതടന്ന കകേവാടെതനി നനിഗമനതനില എത്തുകേയല്ലെ ടചെയ്യുന്നതങ്ക്.  അതവാണങ്ക് ഇവനിടടെ
സസഭവനിചനിരനിക്കുന്നതങ്ക്.  5  കകേവാടെനി  രൂപയുടടെ  തടനിപങ്ക്  നടെതനി  എന്ന  പരവാതനിയനില
സസസവാന ഡയറക്ടര ജനറല ഓഫങ്ക് കപ്രവാസനികേക്യൂഷന അഡസ.  മകഞ്ചേരനി  ശ്രശധരന
നവായരടക്കതനിടര കകേവാടെതനി കകേടസടുത്തുടവന്നവാണങ്ക് 'വശക്ഷണസ' ദനിനപത്രസ റനികപവാരടങ്ക്
ടചെയതങ്ക്.  കകേവാടെതനി  കകേടസടുത്തുടവന്നങ്ക്  പറഞ്ഞവാല  കകേവാടെതനിയുടടെ  മുന്നനില  ഒരു
പരവാതനി  വന,  ആ  പരവാതനി  സസശകേരനിച്ചുടവന്നവാണങ്ക്.  ആ  പരവാതനിടയക്കുറനിച്ചുള്ള
നനിഗമനങ്ങള് വരടട. ............(ബഹളസ)............ 

മനി  .    സശക്കര:  നനിയമകേവാരജ്യ  വകുപ്പുമനനികൂടെനി  പറയടട.  ബഹുമവാനടപട
പ്രതനിപക്ഷ കനതവാവനിനങ്ക് നനിയമകേവാരജ്യ വകുപ്പുമനനി പറയുന്ന അഭനിപ്രവായസ കകേള്ക്കകണ്ട?
അതുകൂടെനി  കകേടതനിനകശഷസ അങ്ങങ്ക്  സസസവാരനിക്കണസ….പശസങ്ക്.....പശസങ്ക്..................
(ബഹളസ)........ഗവണ്ടമന്റെനിനകവണ്ടനി  നനിയമകേവാരജ്യ  വകുപ്പുമനനി  പറയടട. ...…
(ബഹളസ)...... മനനി എഴുകന്നറങ്ക് നനിലക്കുകേയവാണങ്ക്. പ്രതനിപക്ഷകനതവാവനിനങ്ക് അവസരസ
നലകേവാസ.  അങ്ങങ്ക്  സഭയനില  ഉന്നയനിച  സബ്മനിഷടന്റെ  കേവാരജ്യതനില  നനിയമകേവാരജ്യ
വകുപ്പുമനനി പറയുന്നതങ്ക് ദയവവായനി  കകേള്ക്കണസ. ..(… ബഹളസ)......  അങ്ങങ്ക് അതങ്ക്
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കകേള്ക്കവാടത സസസവാരനിക്കുന്നതങ്ക് ശരനിയവാകണവാ?........(ബഹളസ)......  ബഹുമവാനടപട
പ്രതനിപക്ഷകനതവാവനിനങ്ക്  എനവാണങ്ക്  പറയവാനള്ളതങ്ക്?  ബഹുമവാനടപട  നനിയമകേവാരജ്യ
വകുപ്പുമനനി ദയവവായനി  ഇരനിക്കണസ.  

പടനികേജവാതനി  പടനികേവരഗ്ഗ  പനികന്നവാക്കസമുദവായകക്ഷമവുസ  നനിയമവുസ
സവാസസവാരനികേവുസ പവാരലൈടമന്റെറനികേവാരജ്യവുസ വകുപ്പുമനനി (ശ്രശ  .    എ  .    ടകേ ബവാലൈന): Sir,
I am on a point of order.....

മനി  .   സശക്കര  : അകങ്ങക്കങ്ക് കപവായനിന്റെങ്ക് ഓഫങ്ക് ഓരഡര അനവദനിക്കവാസ. അങ്ങങ്ക് ഒരു
മനിനനിടങ്ക് ഇരനിക്കണസ. 

ശ്രശ  .    എ  .    ടകേ  .    ബവാലൈന:  സര,  ഞവാനവാണങ്ക് ആദജ്യസ കപവായനിന്റെങ്ക് ഓഫങ്ക് ഓരഡര
ഉന്നയനിചതങ്ക്. 

മനി  .    സശക്കര:  ബഹുമവാനടപട  മനനിക്കങ്ക്  കപവായനിന്റെങ്ക്  ഓഫങ്ക്  ഓരഡര
അനവദനിക്കവാസ. പ്രതനിക്ഷകനതവാവങ്ക് ഒരു മനിനനിടങ്ക് പറയടട. 

ശ്രശ  .    രകമശങ്ക്  ടചെന്നനിതലൈ  : സര,  ബഹുമവാനടപട  മുഖജ്യമനനി  ഇവനിടടെ
പറഞ്ഞതങ്ക് വവാസവ വനിരുദ്ധമവാണങ്ക്. ഒന്നവാസ കവാസങ്ക് മജനികസ്ട്രേടങ്ക് കകേവാടെതനി കകേടസടുക്കവാന
നനിരകദ്ദേശനിച്ചു എന്നവാണങ്ക് വജ്യകമവായനി പറയുന്നതങ്ക്,  കകേടസടുക്കവാനവാണങ്ക് ആവശജ്യടപടനിരനിക്കുന്നതങ്ക്.
സസസവാനടത ഡയറക്ടര ജനറല ഓഫങ്ക് കപ്രവാസനികേക്യൂഷന ഇകപവാള് പ്രതനിയവാണങ്ക്. 

മനി  .   സശക്കര: ഇനനി അങ്ങങ്ക് ഇരനിക്കണസ. ബഹുമവാനടപട മനനി പറയടട. ....…
(ബഹളസ) ....  … ഇതങ്ക്  ശരനിയല്ലെ.  അങ്ങങ്ക് പറഞകേഴനിഞ.  ഇനനി  മനനി പറയുന്നതങ്ക്
കകേള്ക്കണസ. പശസങ്ക്....പശസങ്ക്....സവാനരഭനികേമവായനി ടചെയറനിനങ്ക് ഒരു കേവാരജ്യസ അങ്ങയുടടെ
ശ്രദ്ധയനിലടപടുതവാനണ്ടങ്ക്.  അങ്ങയുടടെ  സബ്മനിഷന  ഞവാന  അനവദനിച്ചു.  ആ
സബ്മനിഷനങ്ക് സകപവാരടനിസഗവായനി അങ്ങങ്ക് നലകേനിയ ദനിനപത്രതനിടലൈ ചെനിത്രസ അഡസ.
മകഞ്ചേരനി ശ്രശധരന നവായരുടടെതല്ലെ. അങ്ങങ്ക് പരനികശവാധനിക്കണസ. ആ ചെനിത്രതനിലുള്ളതങ്ക്
മടറവാരുശ്രശധരനനവായരവാണങ്ക്. ..(… ബഹളസ)....അങ്ങങ്ക് പ്രസസഗസ പൂരതശകേരനിചനിടനിടല്ലെങനില
പൂരതശകേരനിക. 

ശ്രശ  .    രകമശങ്ക്  ടചെന്നനിതലൈ  : സര,  കകേരളസ  കേണ്ട  ഏറവുസ  വലൈനിയ  തടനിപങ്ക്
നടെതനിയ  സവാന്റെനിയവാകഗവാ  മവാരടനിനകവണ്ടനി  മുഖജ്യമനനിയുടടെ  ഉപകദഷ്ടവാവങ്ക്
ഹവാജരവായതനിടന അകദ്ദേഹസ നജ്യവായശകേരനിക്കുകേയവാണങ്ക് ടചെയ്യുന്നതങ്ക്. 

മനി  .   സശക്കര: അങ്ങങ്ക് നലകേനിയ സബ്മനിഷനനില അതങ്ക് പറഞ്ഞനിടനില്ലെ. 

ശ്രശ  .    രകമശങ്ക്  ടചെന്നനിതലൈ:  സര,  അതുകപവാടലൈതടന്നയവാണങ്ക്  ഇസൗ കേവാരജ്യവുസ.
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ഡയറക്ടര ജനറല ഓഫങ്ക് കപ്രവാസനികേക്യൂഷന ഒരു കകേസനില പ്രതനിയവാണങ്ക്.  അകദ്ദേഹതനിനങ്ക്
എങ്ങടന  ഇസൗ  സവാനതങ്ക്  ഇരനിക്കവാന  കേഴനിയുടമന്നതങ്ക്  ബഹുമവാനടപട  മുഖജ്യമനനി
വജ്യകമവാക്കണസ.  അങ്ങടനയുള്ള  ഒരവാളനിടന  ഇസൗ  കകേസങ്ക്  തശരുന്നതുവടര
മവാറനിനനിരതവാന  തയവാറവാവുകേയകല്ലെ  കവണ്ടതങ്ക്.  അസവാധവാരണമവായ  സസഭവമവാണങ്ക്
ഇവനിടടെ  ഉണ്ടവായനിരനിക്കുന്നതങ്ക്.  അകദ്ദേഹസ  എല്ലെവാറനിടനയുസ  നജ്യവായശകേരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.
ശ്രശ.  എസ.  ടകേ.  ദവാകമവാദരന  സവാന്റെനിയവാകഗവാ  മവാരടനിനകവണ്ടനി  ഹവാജരവായതനിടന
അകദ്ദേഹസ  നജ്യവായശകേരനിക്കുന.  ഡയറക്ടര  ജനറല  ഓഫങ്ക്  കപ്രവാസനികേക്യൂഷടനതനിടര
കകേസങ്ക്  വന്നകപവാള് അതനിടനയുസ നജ്യവായശകേരനിക്കുന.  ഇതങ്ക്  ശരനിയവായ നടെപടെനിയവാകണവാ?
ഇസൗ  സസസവാനടത  നശതനി  നനിരവഹണതനിനതടന്ന  വലൈനിയ  കതവാതനിലുള്ള
ആഘവാതകമലപനിക്കുന്ന നടെപടെനിയവാണനിതങ്ക്.  അകദ്ദേഹത മവാറനിനനിരതവാനള്ള  നടെപടെനി
ഗവണ്ടമന്റെങ്ക് സസശകേരനിക്കണസ.

ശ്രശ  .    എ  .    ടകേ  .    ബവാലൈന  : സര,  ഞവാന അഡസ.  മകഞ്ചേരനി ശ്രശധരന നവായരുടടെ
പ്രശ്നമല്ലെ പറയുന്നതങ്ക്.  ഒരു കകേസനിടലൈ പ്രതനിയവാകുകേയുസ ചെവാരജ്ഷശറങ്ക്  ടകേവാടുക്കുകേയുസ
ടചെയ്യുന.  കകേവാടെതനിയുടടെ  മുന്നനില  പ്രതനിയവായ  ഒരവാടള  ചെശഫങ്ക്  ടസക്രടറനിയവാക്കവാന
കനതൃതസസ  നലകേനിയ  ആളവാണങ്ക്.  പവാസ  ഓയനില  കകേസുമവായനി  ബനടപട്ടുടകേവാണ്ടങ്ക്
ചെവാരജങ്ക്  ഷശറങ്ക്  ടകേവാടുതങ്ക്  കകേവാടെതനിയനില  പ്രതനിയവായനിട്ടുള്ള  ആള്.....(ബഹളസ)....
സസകേവാരജ്യ  അനജ്യവായതനിടന്റെ  ഭവാഗമവായനി  ഒരു  cognizance  എടുക്കവാന  കകേവാടെതനി
പറഞകേഴനിഞ്ഞവാല  അയവാടള  ഡനിസങ്ക് കേസവാളനിടടഫ  ടചെയണടമന്നവാടണങനില
മുനകേവാലൈ പ്രവാബലൈജ്യകതവാടുകൂടെനി ഇവര നനിശ്ചയനിച ചെശഫങ്ക് ടസക്രടറനിടയയവാണങ്ക് ആദജ്യസ
മവാകറണ്ടനിയനിരുന്നതങ്ക്. ....(… ബഹളസ).......  ഇവരുടടെ കേവാലൈഘടതനിലുള്ള അഡസകക്കറങ്ക്
ജനറല........ ....(… ബഹളസ).......നൂറകേണക്കനികനക്കര  ഭൂമനിയുമവായനി  ബനടപടങ്ക്
കകേവാടെതനിയനിലുള്ള  കകേസനില  സസകേവാരജ്യ  വജ്യകനിക്കങ്ക്  അനകൂലൈമവായ  നനിയകമവാപകദശസ
ടകേവാടുത അഡസകക്കറങ്ക് ജനറല ആരുടടെ കേവാലൈതവാണുണ്ടവായനിരുന്നതങ്ക്...(ബഹളസ).....

മനി  .    സശക്കര  : ഒരു  സബ്മനിഷനങ്ക്  ഇത്രയുസ  ചെരച  അനവദനിക്കുന്നതനില
പ്രയവാസമുണ്ടങ്ക്.  അകദ്ദേഹസ  നനിയമകേവാരജ്യ  വകുപ്പുമനനിയവാണങ്ക്.  അകദ്ദേഹതനിനങ്ക്
പറയകണ്ട?  ഉന്നയനിച  സബ്മനിഷനമവായനി  ബനടപട  വകുപനിടന്റെ  മനനിയവാണങ്ക്
അകദ്ദേഹസ. 

ശ്രശ  .    രകമശങ്ക്  ടചെന്നനിതലൈ:  സര,  ബഹുമവാനടപട വനി.  എസങ്ക്.  അച്ചുതവാനനന
മുഖജ്യമനനിയുസ അങ്ങങ്ക് മനനിയുമവായനിരുന്നകപവാള് കകേസനില പ്രതനിയവായ ശ്രശ. പനി. ടജ.
കതവാമസനിടന  ചെശഫങ്ക്  ടസക്രടറനിയവാക്കനിയതങ്ക്  മറനകപവാകേരുതങ്ക്.  ഇകങ്ങവാടങ്ക്  പറയുകമ്പവാള്
അകങ്ങവാട്ടുസ പറയുടമന്നറനിയണസ. 
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മനി  .    സശക്കര  : സഭയുടടെ  ശ്രദ്ധയനില  അങ്ങയുടടെ  സബ്മനിഷന  ടകേവാണവന,
മുഖജ്യമനനി അതനിനങ്ക് മറപടെനിയുസ പറഞ. ഇനനി എനവാണങ്ക് അങ്ങങ്ക് ആവശജ്യടപടുന്നതങ്ക്?

ശ്രശ  .    രകമശങ്ക്  ടചെന്നനിതലൈ:  സര,  നനിയമകേവാരജ്യ  വകുപ്പുമനനി  ശ്രശ.  എ.  ടകേ.
ബവാലൈന  എനങ്ക്  കപവായനിന്റെങ്ക്  ഓഫങ്ക്  ഓരഡറവാണങ്ക്  ഉന്നയനിചതങ്ക്?  ശ്രശ.  വനി.  എസങ്ക്.
അച്ചുതവാനനന  മുഖജ്യമനനി  ആയനിരുന്നകപവാള്  ശ്രശ.  പനി.  ടജ.  കതവാമസങ്ക്  ചെശഫങ്ക്
ടസക്രടറനിയവായനിരുന. അതനില എനങ്ക് കപവായനിന്റെങ്ക് ഓഫങ്ക് ഒവാരഡറവാണുള്ളതങ്ക്. 

ശ്രശ  .    പനിണറവായനി  വനിജയന:  സര,  ബഹുമവാനടപട  പ്രതനിപക്ഷകനതവാവങ്ക്
പറയുന്നതുകപവാടലൈയല്ലെ  കേവാരജ്യസ.  കകേസനില  അനജ്യവായക്കവാരടന്റെ  ടതളനിടവടുപങ്ക്
പൂരതനിയവായനിടനില്ലെ.  ടതളനിടവടുപങ്ക്  പൂരതനിയവായകശഷസ മവാത്രകമ  കകേസങ്ക്  കവണകമവാ
എനതടന്ന  കകേവാടെതനി  തശരുമവാനനിക്കുകേയുള.  ഇകപവാള്  അങ്ങങ്ക്  പറയുന്നതുകപവാടലൈ
കകേസനിടന്റെ  കേവാരജ്യതനില  അഡസ.  മകഞ്ചേരനി  ശ്രശധരന  നവായര  പ്രതനിയല്ലെ.  കേവാരജ്യസ
തശരുമവാനനിക്കവാനനിരനിക്കുന്നകതയുള. 

മനി  .    സശക്കര  : പശസങ്ക്.....  ഇതങ്ക്  അവസവാനനിപനിക്കവാസ.  പ്രതനിപക്ഷകനതവാവങ്ക്
സബ്മനിഷന  ഉന്നയനിച്ചു,  മുഖജ്യമനനി  മറപടെനി  പറയുകേയുസ  ടചെയ.  സബ്മനിഷടന്റെ
ഭവാഗമവായനി ചെരചയനിടല്ലെന്ന കേവാരജ്യസ പ്രതനിപക്ഷകനതവാവനിനങ്ക് അറനിയവാവുന്നതവാണങ്ക്. 

(2) പടയവുസ ഭൂനനികുതനി സസശകേരനിക്കലുസ

ശ്രശ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന:  സര,  പയന്നൂര  നനികയവാജകേമണലൈതനിടലൈ  470-ഓളസ
കുടുസബങ്ങള്  കനരനിട്ടുടകേവാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  പ്രശ്നസ  സഭയുടടെ  ശ്രദ്ധയനിലടപടുതവാനവാണങ്ക്
ഞവാന ഈ സബ്മനിഷന അവതരനിപനിക്കുന്നതങ്ക്.  ആലൈപടെമ്പങ്ക്  വനികല്ലെജനില ടവളനിചസകതവാടെങ്ക്,
കേരക്കവാടെങ്ക്, കൂടപ്പുന്ന പ്രകദശങ്ങളനില 85-ഓളസ കുടുസബങ്ങള് കേഴനിഞ്ഞ 35 വരഷമവായനി
50  ടസന്റെങ്ക്  വടരയുള്ള ഭൂമനി  ടടകേവശസവചങ്ക്  തവാമസനിച്ചുവരനികേയവാണങ്ക്.  ഇവരനില  52
കുടുസബങ്ങള്ക്കങ്ക്  1995-ല  50  ടസന്റെങ്ക്  ഭൂമനിവശതസ  കപവാടങ്ക്  തനിരനിച്ചുവചനിട്ടുടണ്ടങനിലുസ
ഇതുവടരയുസ  ആരക്കുസ  പടയസ  ലൈഭനിചനിടനില്ലെ.  ടവളനിചസകതവാടെങ്ക്,  കൂടപ്പുന്ന,  കേരനിയവാപങ്ക്
പ്രകദശങ്ങളനിടലൈ  152-ഓളസ  കുടുസബങ്ങളനിലനനിന്നങ്ക്  1994-95-ന  കശഷസ  ഭൂനനികുതനി
സസശകേരനിക്കുന്നനില്ലെ. ടപരനികങ്ങവാസ വനികല്ലെജനില മടെക്കവാസടപവായനില, ചെനിലൈകേങ്ക്, വണ്ണവാരടപവായനില,
കേരനിനടെസ,  പുക്കല,  കൂവടപവായനില,  കകേവാകടവാല,  അരവഞ്ചേവാല എന്നനിവനിടെങ്ങളനിടലൈ
60-ലപരസ  ടടകേവശക്കവാരനിലനനിനസ  1996  മുതല  വനികല്ലെജങ്ക്  അധനികൃതര  നനികുതനി
സസശകേരനിക്കുന്നനില്ലെ.  40  വരഷമവായനി  തവാമസനിക്കുന്നവരുള്ടപടടെ  40-ലപരസ
കുടുസബങ്ങള്ക്കങ്ക്  ടടകേവശകരഖയുസ  അനവദനിചനിടനില്ലെ.  എരമസ  വനികല്ലെജനില  എരമസ,
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പുല്ലുപവാറ,  കേണ്ണവാപള്ളനിടപവായനില പ്രകദശങ്ങളനില കരഖപ്രകേവാരസ സലൈസ ടടകേവശസ
വചനിരനിക്കുന്ന  200-ഓളസ  കുടുസബങ്ങളനിലനനിന്നങ്ക്  1997-നകശഷസ  നനികുതനി
സസശകേരനിക്കുന്നനില്ലെ.  ടവള്ളവാറ  വനികല്ലെജനില  ടടകേവശകരഖയുസ  പടയവുമുള്ള  7
കുടുസബങ്ങളനിലനനിനസ  1984-നകശഷസ  നനികുതനി  സസശകേരനിക്കുന്നനില്ലെ.  കേഴനിഞ്ഞ  30
വരഷതനിലൈധനികേമവായനി  ടവകള്ളവാറ, കേവായടപവായനില,  കേടെവനവാടെങ്ക്  പ്രകദശങ്ങളനില
തവാമസനിക്കുന്നവരനില ഭൂരനിഭവാഗവുസ പടനികേജവാതനി പടനികേവരഗ്ഗതനില ഉള്ടപടവരവാണങ്ക്.
ഇങ്ങടനയുള്ള  123-ഓളസ  കുടുസബങ്ങള്ക്കങ്ക്  ടടകേവശകരഖകയവാ  പടയകമവാ  ലൈഭനിക്കുന്നനില്ലെ.
ഇതുള്ടപടടെ  എടന്റെ  മണലൈതനിടലൈ  470-ഓളസ  കുടുസബങ്ങള്  കനരനിടുന്ന  ഇസൗ
ഭൂപ്രശ്നതനില ഇടെടപടങ്ക്  അതങ്ക്  പരനിഹരനിക്കുകേയുസ അരഹരവായവരക്കങ്ക് ടടകേവശകരഖ
നലകേവാന അടെനിയനര നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകേയുസ ടചെയണടമന്നങ്ക് ഇസൗ സബ്മനിഷനനിലൂടടെ
ഞവാന അഭജ്യരതനിക്കുന.

 (അദ്ധജ്യക്ഷകവദനിയനില മനി. ടഡപക്യൂടനി സശക്കര)

റവനക്യൂവുസ ഭവനനനിരമവാണവുസ വകുപ്പുമനനി  (  ശ്രശ  .    ഇ  .    ചെനകശഖരന  ):  സര,
കേണ്ണൂര ജനില്ലെയനിടലൈ തളനിപറമ്പങ്ക് തവാലൂക്കനിടന്റെ പരനിധനിയനില ഉള്ടപടുന്ന ടപരനികങ്ങവാസ,
ടപരനിനട,  ആലൈപടെമ്പങ്ക്, കേവാകങവാല, എരമസ, ടവകള്ളവാറ, കൂറ്റൂര, പുളനികങ്ങവാസ,
രവാമനളനി, ടബളര, പയന്നൂര  വനികല്ലെജുകേളനിലൈവായനി  തവാമസനിക്കുന്ന  ചെനിലൈ
കുടുസബങ്ങള്ക്കങ്ക് പടയസ ലൈഭനിക്കവാതതുസ ഭൂമനിയുടടെ ലകേവശക്കവാരനിലനനിന്നങ്ക് ഭൂനനികുതനി
സസശകേരനിക്കവാതതുമവായ  പ്രശ്നങ്ങള്  നനിലൈനനിലക്കുനണ്ടങ്ക്.  ഇവര  കേഴനിഞ്ഞ  25
വരഷതനിലൈധനികേമവായനി  മനിചഭൂമനി  കേകയറനി  തവാമസനിചവരവാണങ്ക്.  ഇവരനിലനനിന്നങ്ക്
ഭൂനനികുതനി സസശകേരനിക്കുവവാകനവാ ഇവരക്കങ്ക് പടയസ അനവദനിക്കവാകനവാ നനിലൈവനില കകേരള
ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമപ്രകേവാരസ  നനിരവവാഹമനില്ലെ.  എങനിലുസ  ഇസൗ  വനിഷയസ  പ്രകതജ്യകേസ
പരനിഗണനിചങ്ക് പ്രസ്തുത ലകേവശക്കവാരക്കങ്ക് പടയസ നലകുന്നതനിനങ്ക് നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചു
വരുനണ്ടങ്ക്.  ടവകള്ളവാറ വനികല്ലെജനിടലൈ 113  കുടുസബങ്ങള്ക്കങ്ക് പടയസ നലകുന്നതുമവായനി
ബനടപടങ്ക്  ഭൂമനി  അളനതനിരനിചങ്ക്  ലകേവശക്കവാരുടടെ  ഭൂമനിയുടടെ  ടസച്ചുസ  മഹസറസ
തയവാറവാക്കുന്ന  പ്രവൃതനി  പുകരവാഗമനിക്കുനടണ്ടന്നങ്ക്  കേണ്ണൂര  ജനില്ലെവാ  കേളക്ടര
അറനിയനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്. കൂടെവാടത ടപരനികങ്ങവാസ, ടപരനിനട, ആലൈപടെമ്പങ്ക്, കേവാകങവാല, എരമസ,
ടവകള്ളവാറ, കൂറ്റൂര, പുളനികങ്ങവാസ, രവാമനളനി, ടബളര, പയന്നൂര എന്നശ വനികല്ലെജുകേളനില
തവാമസനിക്കുന്ന  പടയസ  ലൈഭനിക്കവാതവരുടടെ  വനിശദവനിവരങ്ങള്  അടെങ്ങനിയ  ലൈനിസങ്ക്
തയവാറവാക്കുന്നതനിനങ്ക്  ബനടപട വനികല്ലെജങ്ക് ആഫശസരമവാരക്കങ്ക് കേണ്ണൂര ജനില്ലെവാ കേളക്ടര
നനിരകദ്ദേശസ നലകേനിയതവായുസ അറനിയനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്.
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(3) ബവാവനിക്കര റഗുകലൈറര-കേസ-ബനിഡ്ജനിടന്റെ നനിരമവാണസ

ശ്രശ  .    എന  .    എ  .    ടനല്ലെനിക്കുന്നങ്ക്:  സര,  ഇകപവാള്  സസസവാനതനിടന്റെ  എല്ലെവാ
ഭവാഗങ്ങളനിലുസ  മഴ  ലൈഭനിക്കുനണ്ടങ്ക്.  കേവാസരകഗവാഡങ്ക്  ജനില്ലെയനിലുസ  മഴ  തനിമരതങ്ക്
ടപയ്യുകേയവാണങ്ക്.  എന്നവാല  ഇസൗ  സമയത്തുകപവാലുസ  കേവാസരകഗവാഡങ്ക്  ജനില്ലെയനിടലൈ
ആളുകേള്,  പ്രകതജ്യകേനിച്ചുസ  വശടമമവാര  വനിളനിച്ചുപറയുന്ന ഒരു കേവാരജ്യമവാണങ്ക്  കുടെനിടവള്ള
ക്ഷവാമസ.  ഞവാനനിവനിടടെ  ഉന്നയനിക്കുന്ന  വനിഷയതനിടന്റെ  ഗസൗരവസ  എനവാടണന്നങ്ക്
ബഹുമവാനടപട മനനിടയ കബവാദ്ധജ്യടപടുത്തുന്നതനിനകവണ്ടനിയവാണങ്ക് ഇക്കവാരജ്യസ പറഞ്ഞതങ്ക്.
കേവാസരകഗവാഡങ്ക്  ജനില്ലെയനില  മൂളനിയവാര  ഗ്രവാമപഞ്ചേവായതനില ചെനഗനിരനിപ്പുഴയങ്ക്  കുറടകേയുള്ള
പദ്ധതനിയവാണങ്ക്  ബവാവനിക്കര ടറഗുകലൈറര-കേസ-ബനിഡ്ജങ്ക്.  1992-ടലൈ ടപ്രവാകപവാസലൈവാണനിതങ്ക്.
തുടെക്കതനില  ഇസൗ  പ്രവൃതനിയുടടെ  അടെങല  തുകേ  98  ലൈക്ഷസ  രൂപയവായനിരുന.
കേവാസരകഗവാഡങ്ക്  ജനില്ലെയനിടലൈ  പ്രധവാനടപട  വനിവനികധവാകദ്ദേശജ്യ  പദ്ധതനിയവാണനിടതന്നങ്ക്
ബഹുമവാനടപട  മനനിക്കുസ  അറനിയവാവുന്നതവാണങ്ക്.  കേവാസരകഗവാഡങ്ക്  ജനില്ലെയനിടലൈ
കേവാസരകഗവാഡങ്ക്  മുനനിസനിപവാലൈനിറനിയനിലുസ  മൂളനിയവാര,  ടചെങള,  മധൂര, ടമവാഗ്രവാല  പുതൂര
എന്നശ  ഗ്രവാമപഞ്ചേവായത്തുകേളനിലുസ  കുടെനിടവള്ളതനിനവായുസ  പ്രസ്തുത പ്രകദശടത  407
ഏക്കര  കൃഷനിസലൈടത  ജലൈകസചെനതനിനവായുസ  ഇസൗ  പദ്ധതനി  ഉപകയവാഗനിക്കവാസ.
1995-ലൈവാണങ്ക് ഇസൗ പദ്ധതനിക്കുള്ള അസഗശകേവാരസ ലൈഭനിചതങ്ക്.  പനിന്നശടെങ്ക്  എസനികമറങ്ക്  തുകേ
258  ലൈക്ഷസ രൂപയവാക്കനി വരദ്ധനിപനിക്കുകേയുസ ടചെയ.  രണ്ടങ്ക് കേരവാറകേവാര  ഏടറടുടതങനിലുസ
കുറച്ചുപണനി ടചെയങ്ക് ഉകപക്ഷനിച്ചുകപവാവുകേയവാണങ്ക് ടചെയതങ്ക്.  കേരവാറകേവാര ഓകരവാരുതരുസ
ടചെയ  പ്രവൃതനികേളുസ  ലകേപറനിയ  തുകേയുസ  വജ്യകമവാക്കവാകമവാ  എന്ന  എടന്റെ
കചെവാദജ്യതനിനങ്ക്,   ആദജ്യടത  കേരവാറകേവാരന  277.42  ലൈക്ഷസ  രൂപയുസ  രണ്ടവാമടത
കേരവാറകേവാരന  164.83  ലൈക്ഷസ രൂപയുസ  ലകേപറനിടയന്നവാണങ്ക്  സഭയനില അങ്ങുതന്ന
മറപടെനി.   രണ്ടങ്ക് കേരവാറകേവാരുസ ഇത്രയുസ രൂപ ലകേപറനിടയന്നല്ലെവാടത കേവാസരകഗവാഡങ്ക്
ജനില്ലെക്കവാര  കേഴനിഞ്ഞ  35  വരഷമവായനി  കുടെനിക്കുന്നതങ്ക്  ഉപ്പുടവള്ളമവാണങ്ക്.  മഴക്കവാലൈത്തു
കപവാലുസ കുടെനിക്കവാന ടവള്ളസ ലൈഭനിക്കനിടല്ലെനള്ളതവാണങ്ക് ഇസൗ പ്രശ്നതനിടന്റെ ഗസൗരവസ. റശ-
ടടെണ്ടര വനിളനിക്കുകമ്പവാള് മൂന്നവാമടതവാരു കേരവാറകേവാരന പണനി ഏടറടുക്കുമവായനിരനിക്കുസ.
അയവാളുസ ഇതുകപവാടലൈ കകേവാടെനിക്കണക്കനിനങ്ക് രൂപ ലകേപറനി ഉകപക്ഷനിച്ചുകപവാകുസ.  ഇസൗ
പദ്ധതനി  നടെക്കനിടല്ലെനള്ളതനിനങ്ക്  ടതളനിവുണ്ടങ്ക്.  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  ഉതരവനില പറയുന്നതങ്ക്,
“The Government feel that the field unit of Irrigation Department failed to
examine properly the actual site condition and the feasibility of Box type
caisson cut of wells before award of balance work to the contractor and
also  seen  lapses  on  the  part  of  Officers  in  Planning,  investigation  and
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execution of the scheme which was taken up in 1995. Therefore it is found
necessary  to  conduct  a  departmental  enquiry  in  this  case  to  find  out
whether there were any lapses on the part of the officials in the planning,
designing and execution of work എന്നവാണങ്ക്.  ഇസൗ പദ്ധതനി തുടെങ്ങുകമ്പവാള്തടന്ന
ചെനിലൈ അപവാകേതകേള് സസഭവനിചനിട്ടുടണ്ടന്നങ്ക്  ഇതനിലനനിനസ വജ്യകമവാണങ്ക്.   മൂന്നവാമടതവാരു
കേരവാറകേവാരടന ഏലപനിചവാലുസ പദ്ധതനി നടെപനിലൈവാകേവാന കപവാകുന്നനില്ലെ.  കകേവാടെനിക്കണക്കനിനങ്ക്
രൂപയവാണങ്ക് ഇതുവടര പവാഴവാക്കനിയതങ്ക്.   അതുടകേവാണ്ടങ്ക്,  ബവാവനിക്കര ടറഗുകലൈറര-കേസ-
ബനിഡ്ജങ്ക് ഇകപവാഴടത ലസറനില പൂരതശകേരനിക്കവാന കേഴനിയുകമവാ ഇല്ലെകയവാ എനള്ള
കേവാരജ്യസ ബഹുമവാനടപട മനനി വനിദഗ്ദ്ധമവായ ഒരു സസഘടതടക്കവാണ്ടങ്ക് പരനികശവാധനിപനിക്കണസ.
വജ്യകമവായ നനിലൈപവാടെങ്ക്  ഇക്കവാരജ്യതനില സസശകേരനികക്കണ്ടതുണ്ടങ്ക്.   കകേവാടെനിക്കണക്കനിനങ്ക്
രൂപ  കേരവാറകേവാരക്കങ്ക്  നലകുന്നതല്ലെവാടത  കുടെനിടവള്ളസ  ലൈഭനിക്കുന്നനിടല്ലെന്നങ്ക്  മവാത്രമല്ലെ,
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുസ ടപവാതുപ്രവരതകേരുസ സരക്കവാരുസ പഴനി കകേള്കക്കണ്ടനിവരനികേയുസ
ടചെയ്യുന.  അതുടകേവാണ്ടങ്ക്  ഇക്കവാരജ്യതനില  വജ്യകമവായ  നനിലൈപവാടെങ്ക്  ഉണ്ടവാകേണസ;
പരനികശവാധനിക്കവാസ എനള്ള മറപടെനി നലകേരുടതന്നങ്ക് അഭജ്യരതനിക്കുകേയവാണങ്ക്. 

ജലൈവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രശ  .    മവാതത്യു  ടെനി  .    കതവാമസങ്ക്):  സര,  ബഹുമവാനടപട
അസഗസ ഇവനിടടെ പറഞ്ഞതനസരനിചങ്ക് ബവാവനിക്കര ടറഗുകലൈറര-കേസ-ബനിഡ്ജനിനങ്ക് ആദജ്യസ
ഭരണവാനമതനി  ലൈഭനിചതങ്ക്  1995-ലൈവാണങ്ക്.  എടന്റെ  കേയനിലുള്ള  റനികക്കവാരഡനസരനിചങ്ക്
2005-ലൈവാണങ്ക് നനിരമവാണസ തുടെങ്ങനിയതങ്ക്.  കേവാസരകഗവാഡങ്ക് നഗരസഭയനിലുസ മൂളനിയവാര,
ടചെങള,  മധൂര,  ടമവാഗ്രവാല  പുതൂര  എന്നശ  ഗ്രവാമപഞ്ചേവായത്തുകേള്ക്കുസ  ശുദ്ധജലൈ
വനിതരണതനിനങ്ക്  ടവള്ളസ  സസഭരനിക്കുകേ,  പയസസനിനനി,  കേരനികചരനി  നദനികേളുടടെ
തശരങ്ങളനിടലൈ  407  ടഹക്ടര സലൈതങ്ക് ജലൈകസചെനസ ഒരുക്കുകേ,  ചെനഗനിരനിപ്പുഴയനില
ഉപ്പുടവള്ളസ കേയറന്നതങ്ക് തടെയുകേ തുടെങ്ങനിയവയവാണങ്ക് ഇസൗ പദ്ധതനിയുടടെ ഉകദ്ദേശജ്യങ്ങള്.
2005-ല ആരസഭനിച പ്രവൃതനി പുകരവാഗമനിക്കുകമ്പവാള് ലസറനിലവന്ന വജ്യതനിയവാനങ്ങള്ക്കനസരനിചങ്ക്
ആദജ്യകേരവാറകേവാരന  അധനികേനനിരക്കങ്ക്  ആവശജ്യടപടകപവാള്  പ്രസ്തുത  കേരവാര  റദ്ദേവാക്കനി.
ബവാക്കനി പ്രവൃതനി ഏടറടുത രണ്ടവാമടത കേരവാറകേവാരന പണനി തുടെരനവന്നകപവാള്
ടറഗുകലൈറര  വരുന്ന  ടപവാഴനിയുടടെ  അടെനിഭവാഗസ  ഒലൈനിച്ചുകപവായതവായനി  ശ്രദ്ധയനിലടപട്ടു.
ഇതുകേവാരണസ ഡനിലസനനില മവാറസവരുത്തുകേയുസ എസനികമറങ്ക്  റനിലവസങ്ക് ടചെകയണ്ടനി
വരനികേയുസ  ടചെയ.  ഒറനിജനിനല  എഗ്രനിടമന്റെങ്ക്  ടഷഡക്യൂളനിലൈനില്ലെവാത  സപനിടമന്റെറനി
എഗ്രനിടമന്റെങ്ക്  വയവാന രണ്ടവാമടത കേരവാറകേവാരന തയവാറവാകേവാതതുടകേവാണ്ടങ്ക് അകദ്ദേഹടത
ഒഴനിവവാകക്കണ്ടനിവന.  ഇതവാണങ്ക്  പ്രധവാനമവായുസ  ഉണ്ടവായ  തടെസങ്ങള്.  ഇകപവാള്
ബഹുമവാനടപട  എസ.എല.എ.  സൂചെനിപനിചതുകപവാടലൈ,  അടെനിതടങ്ക്  ക്രമവാതശതമവായനി
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തവാഴ ങ്ക്ന്നതുമൂലൈസ  നനിലൈവനിലുള്ള  ലസറങ്ക്  കേണ്ടശഷന  അനസരനിചങ്ക്  നൂതന
സവാകങതനികേവനിദജ്യ ഉപകയവാഗനിചങ്ക് പരനിഹരനിക്കവാന കേഴനിയുകമവാടയനസ  ബഡങ്ക് ടലൈവല
ക്രമവാതശതമവായനി തവാഴങ്ക് ന്നതുകേവാരണസ കേടങ്ക് ഓഫങ്ക് ടചെയവാനള്ള പ്രവാകയവാഗനികേ ബുദ്ധനിമുടങ്ക്
കേണക്കനിടലൈടുത്തുടകേവാണ്ടങ്ക് പുതനിയ കലൈവാകക്കഷനനില ടറഗുകലൈറര പണനിയുന്നതവാകണവാ
അഭനികേവാമജ്യടമനസ പരനികശവാധനിച്ചുവരനികേയവാണങ്ക്. 

(4) ജലൈവനിതരണതനിടലൈ തടെസസ

ശ്രശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര  രവാധവാകൃഷ്ണന:  സര,  കകേവാടയസ  പടണതനിടലൈ  കുടെനിടവള്ള
പ്രശ്നസ രൂക്ഷമവായനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  ടവള്ളമനില്ലെവാത പ്രശ്നമല്ലെ,  നനിരനരമവായനി ലപപങ്ക്
ടപവാട്ടുകേയവാണങ്ക്. അങ്ങടന വരുന്നതുടകേവാണ്ടങ്ക് ഒരു പടണസ മുഴുവന നനിവൃതനിയനില്ലെവാത
സവാഹചെരജ്യതനികലൈക്കങ്ക് കപവാകുകേയവാണങ്ക്.  അതുടകേവാണ്ടങ്ക്  ഇകപവാള് കേരവാര നലകേനിയ
പണനികേള്  അടെനിയനരമവായനി  തശരക്കുന്നതനിനകവണ്ട  നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കുകേയുസ
പ്രസ്തുത  നടെപടെനികേള്  തസരനിതടപടുത്തുകേയുസ  കവണസ.   ഇകപവാള്തടന്ന  അതനിടന്റെ
കേരവാറകേവാരന പണനി പകുതനിയവാക്കനി നനിരതനിയനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്. അകദ്ദേഹസ കകേവാടെതനിയനില
ഒരു കകേസുസ ടകേവാടുത്തു. ഏതവായവാലുസ ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ സതസരമവായ ഇടെടപടെലുണ്ടവായനി
പ്രസ്തുത  പ്രശ്നതനിനങ്ക്  പരനിഹവാരമുണ്ടവാക്കണസ.  രണ്ടവാമടത  പ്രശ്നസ,  അവനിടടെ
വനിജയപുരസ  കുടെനിടവള്ള  പദ്ധതനിയുണ്ടങ്ക്.  വനിജയപുരസ  കുടെനിടവള്ള  പദ്ധതനിയുടടെ
പ്രവരതനങ്ങള് ഭവാഗനികേമവായനിട്ടുകപവാലുസ പൂരതശകേരനിക്കവാന സവാധനിചനിടനില്ലെ.  അടെനിയനരമവായനി
വനിജയപുരസ  കുടെനിടവള്ള  പദ്ധതനിയുടടെ  പ്രവരതനങ്ങള്  ആരസഭനിക്കുന്നതനിനകവണ്ട
നടെപടെനി  എടുക്കണസ.  ഇസൗ രണ്ടങ്ക്  പ്രധവാനടപട കേവാരജ്യങ്ങള് ടചെയടവങനിലമവാത്രടമ
അവനിടടെ  കുടെനിടവള്ള  വനിതരണസ  റഗുലൈറവാക്കവാന  സവാധനിക്കുകേയുള.   മൂന്നവാമടത
പ്രശ്നസ,  ടപവാടനിടക്കവാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  ലപപ്പുകേളവാണങ്ക്.  കേസവാളനിറനി  വളടര  കമവാശമവായതു
ടകേവാണ്ടവാണങ്ക്  ലപപ്പുകേള്  ടപവാട്ടുന്നടതന്നവാണങ്ക്  വനിദഗ്ദ്ധര  പറയുന്നതങ്ക്.  അതങ്ക്
മനസനിലൈവാക്കനി കമവാശമവായ ലപപ്പുകേള് മവാറ്റുന്നതനിനകവണ്ട നടെപടെനികേളുണ്ടവാകേണസ. ഇസൗ
മൂനകേവാരജ്യങ്ങളുസ അടെനിയനര പ്രവാധവാനജ്യകതവാടുകൂടെനി ടചെയണടമന്നഭജ്യരതനിക്കുകേയവാണങ്ക്.

ജലൈവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (  ശ്രശ  .    മവാതത്യു  ടെനി  .    കതവാമസങ്ക്  ):  സര,  കകേവാടയസ
നഗരതനിടലൈ  30  ടകേവാല്ലെസ  പഴക്കമുള്ള  ലപപ്പുകേളനില  ഭൂരനിഭവാഗവുസ  എ.സനി.
ലപപ്പുകേളവാണങ്ക്.  അവ  ടപവാട്ടുന്നതുമൂലൈസ  ഉപകഭവാകവാക്കള്ക്കങ്ക്  ടവള്ളസ  നലകേവാന
കേഴനിയുന്നനിടല്ലെന്നങ്ക് മവാത്രമല്ലെ വലൈനിയ കതവാതനില ജലൈനഷ്ടസ ഉണ്ടവാകുകേയുസ ടചെയ്യുനണ്ടങ്ക്.
ആയതനിനവാല  എ.സനി.  ലപപ്പുകേള്  മവാറനി  ടഡകേങ്ക് ടടടെല  അയണ്  (ഡനി.ഐ.)
ലപപ്പുകേള്  ഘടസഘടമവായനി  സവാപനിച്ചുവരനികേയവാണങ്ക്.  കപരൂര  ടശറങ്ക്ടമന്റെങ്ക്  പവാന്റെനില
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നനിന്നങ്ക്  കകേവാടയസ  ഓഫശസങ്ക്  ജലൈസസഭരണനിവടര  ഇകപവാഴുള്ള  600  m.m  എ.സനി.
ലപപ്പുകേള്  മവാറനി  1000  m.m  ഡനി.ടഎ.  ലപപ്പുകേള്  സവാപനിക്കുന്ന  പ്രവൃതനി
അനനിമഘടതനിലൈവാണങ്ക്.   വനിജയപുരസ  പദ്ധതനി  എന്നങ്ക്  ബഹുമവാനടപട  അസഗസ
ഉകദ്ദേശനിചതങ്ക് വനിപുലൈശകേരണ പദ്ധതനിയവാടണന്നങ്ക് എനനിക്കങ്ക് കതവാനന.

ശ്രശ  .   തനിരുവഞ്ചൂര രവാധവാകൃഷ്ണന  : സര,  വനിജയപുരസ  പദ്ധതനി  പുതനിയ
പദ്ധതനിയവാണങ്ക്.  

ശ്രശ  .    മവാതത്യു  ടെനി  .    കതവാമസങ്ക്  : സര,  അതങ്ക്  പ്രകതജ്യകേമവായനി  എഴുതനിതന്നവാല
പരനികശവാധനിചങ്ക് മറപടെനി പറയവാസ.  വനിജയപുരസ പദ്ധതനിടയക്കുറനിചങ്ക് ഞവാന കൃതജ്യമവായനി
മനസനിലൈവാക്കനിയനിടനില്ലെ.  വനിപുലൈശകേരണ പദ്ധതനി കകേവാടയസ ജനില്ലെടയ സസബനനിച്ചുണ്ടങ്ക്.
കകേവാടയസ  ജലൈവനിതരണ  പദ്ധതനി  വനിപുലൈശകേരനിക്കുന്നതനിടന്റെ  ഭവാഗമവായനി  എ.സനി.
ലപപ്പുകേള്ക്കുപകേരസ  ഡനി.ടഎ.  ലപപ്പുകേള്  സവാപനിക്കുന്നതുള്ടപടടെയുള്ള  ഒരു
പദ്ധതനി  കകേരള  വവാടര  അകതവാറനിറനി  തയവാറവാക്കനിയനിട്ടുണ്ടങ്ക്.   കകേവാടയസ  നഗരതനിലുസ
സമശപ പഞ്ചേവായത്തുകേളനിലുസ എ.സനി.  ലപപ്പുകേള് മവാറ്റുന്നതനിനങ്ക്  27.64  കകേവാടെനി രൂപ
ബഹുമവാനടപട  ധനകേവാരജ്യ  വകുപ്പുമനനി  അവതരനിപനിച  ബഡ്ജറനില  പ്രകതജ്യകേ
നനികക്ഷപ  പദ്ധതനിയനിലുള്ടപടുതനിയനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  അതുകപവാടലൈതടന്ന  ഇസൗ  ലപപ്പുകേള്
ടപവാട്ടുന്നതങ്ക് യഥവാസമയസ നന്നവാക്കുന്നതനിനസ ലൈശക്കുണ്ടവാകുന്നതങ്ക് ശരനിയവാക്കുന്നതനിനസ
കവണ്ടനി  ബ്ലൂ  ബനികഗഡങ്ക്  സസവനിധവാനവുസ  പ്രവരതനിച്ചുവരുനണ്ടങ്ക്.  അങ്ങുകദ്ദേശനിച
വനിജയപുരസ പദ്ധതനിയുടടെ വനിശദവാസശങ്ങള് പരനികശവാധനിചങ്ക് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുന്നതവാണങ്ക്. 

(5) കേവാരഷനികേവാവശജ്യതനിനള്ള ലവദത്യുതനി കേണക്ഷന

ശ്രശ  .    കറവാഷനി  അഗസനിന:   സര,   കേവാരഷനികേവാവശജ്യതനിനകവണ്ടനി കേരഷകേര
എടുതനിട്ടുള്ള  ത്രശ  കഫസങ്ക്  കേണക്ഷന  ലവദത്യുതനി  നനിരക്കനില  വന  വരദ്ധനയവാണങ്ക്
ഉണ്ടവായനിട്ടുള്ളതങ്ക്.  പഴസ,  പചക്കറനികേള്,  പയര  വരഗ്ഗങ്ങള്,  ഖവാരനിഫങ്ക്  വനിളകേള്
എന്നനിവയുടടെ  കൃഷനിക്കുപുറടമ  നവാണജ്യവനിളകേള്ക്കവാവശജ്യമവായ  ജലൈകസചെനതനിനസ
എല.റനി.  കഫസങ്ക്  സശമനിലടപടുതനി  കേരഷകേരക്കങ്ക്  സബ്സനിഡനി  നലകേനിയനിരുന.
എന്നവാല ഏലൈസ, കേവാപനി, റബ്ബര, കുരുമുളകേങ്ക്, ടതങ്ങങ്ക് തുടെങ്ങനിയ കൃഷനികേള്ക്കങ്ക് നലകുന്ന
ലവദത്യുതനി ഒരു തവാരനിഫനിലുസ ഉള്ടപടുതവാതതനിനവാല ഇതരസ കൃഷനികേള്ക്കവാവശജ്യമവായ
ജലൈകസചെനതനിനവായനി  എടുതനിട്ടുള്ള  ലവദത്യുതനി  എല.റനി.  IV  തവാരനിഫനിലൈവാണങ്ക്
കേണക്കവാക്കുന്നതങ്ക്.  തന്മൂലൈസ യൂണനിറനിനങ്ക്  5.20  രൂപയവാണങ്ക് കേരഷകേര അടെയ്കക്കണ്ടനി
വരുന്നതങ്ക്.   ഇപ്രകേവാരമുള്ള  ഭശമമവായ  ലവദത്യുതനി  നനിരക്കങ്ക്  ടചെറകേനിടെ  കേരഷകേരക്കങ്ക്
തവാങ്ങവാനവാകേവാതതനിനവാല  ഇടുക്കനി  ജനില്ലെയനിടലൈ  നനിരവധനി  കേരഷകേരുടടെ  ലവദത്യുതനി
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കേണക്ഷനകേള്  വനികച്ഛേദനിക്കുന്നതനിനങ്ക്  നടെപടെനി  സസശകേരനിച്ചുവരനികേയവാണങ്ക്.  സസസവാന
സരക്കവാരനിടന്റെ  2016-17  ബഡ്ജറങ്ക്  പ്രസസഗതനില  5  ടഹക്ടറനില  തവാടഴയുള്ള
നവാണജ്യവനിളകേള് ഒഴനിടകേയുള്ള കേവാരഷനികേവനിളകേള്ക്കങ്ക് നനിലൈവനില ലവദത്യുതനി സബ്സനിഡനി
നലകുടമനസ  ഇസൗ  സസൗജനജ്യസ  നവാണജ്യവനിളകേള്ക്കുകൂടെനി  ലൈഭജ്യമവാക്കുടമനസ
പറഞ്ഞനിട്ടുണ്ടങ്ക്.   ഏലൈസ  ഉള്ടപടടെ  5  ടഹക്ടറനില  കൂടുതല  കൃഷനി  ടചെയ്യുന്നവരുടടെ
ലവദത്യുതനി ചെവാര ജങ്ക് കുറയ്ക്കുവവാനവായനി ആ വനിഭവാഗതനിടന്റെ തവാരനിഫങ്ക് പനിനവലൈനിക്കുടമനസ
ഇതുവഴനി പ്രതനിവരഷമുണ്ടവാകുന്ന  30  കകേവാടെനി  രൂപയുടടെ അധനികേബവാധജ്യത ഏടറടുക്കവാന
ടകേ.എസങ്ക്.ഇ.ബനി.  ലൈനിമനിറഡനിനങ്ക്  സരക്കവാര  സവാമ്പതനികേ  സഹവായസ  നലകുടമനസ
പ്രഖജ്യവാപനിചനിരുന.  ഇകതത്തുടെരന്നങ്ക്  കേവാരഷനികേവനിളകേളുടടെ  ജലൈകസചെനതനിനവായനി
കേരഷകേര എടുതനിട്ടുള്ള ലവദത്യുതനി കേണക്ഷന വനികച്ഛേദനിക്കുന്നതങ്ക് ഒഴനിവവാക്കുന്നതനിനസ
വനിലൈതകേരചയുസ  കേവാലൈവാവസവാ  വജ്യതനിയവാനവുസമൂലൈസ  കേഷ്ടടപടുന്ന  കേരഷകേരക്കങ്ക്
ആശസവാസകേരമവാകുന്നതനിനവായനി  എല.റനി.  IV  കേണക്ഷനങ്ക്  നലകുന്ന  സബ്സനിഡനി
സരക്കവാര  ടകേ.എസങ്ക്.ഇ.ബനി.  ലൈനിമനിറഡനിനങ്ക്  കനരനിടങ്ക്  ലകേമവാറന്നതനിനസ  ലവദത്യുതനി
നനിരക്കനിലുള്ള ഇളവങ്ക് ലവദത്യുതനി ബനില്ലെനിലതടന്ന ലൈഭനിക്കതക്ക രശതനിയനില നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കണടമനമവാണങ്ക് എടന്റെ സബ്മനിഷന.

ലവദത്യുതനിയുസ കദവസസവുസ വകുപ്പുമനനി  (  ശ്രശ  .    കേടെകേസപള്ളനി സുകരനന  ):  സര,
സസസവാനതങ്ക്  ലവദത്യുതനി  നനിരക്കുകേള്  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനള്ള  അധനികേവാരസ
ലവദത്യുതനി നനിയമസ 2003-ടലൈ 62, 64, 86 എന്നശ വകുപ്പുകേള് പ്രകേവാരസ സസസവാന
ലവദത്യുതനി  ടറഗുകലൈററനി  കേമശഷനനില  നനിക്ഷനിപമവാണങ്ക്.  14-8-2014-ടലൈ  തവാരനിഫങ്ക്
പരനിഷ്കരണ  ഉതരവുപ്രകേവാരസ  എല്ലെവാ  വനിഭവാഗസ  ഉപകഭവാകവാക്കളുടടെയുസ  കേവാരഷനികേ
ആവശജ്യതനിനങ്ക് ഉള്ടപടടെയുള്ള ലവ ദത്യുതനി നനിരക്കങ്ക് പരനിഷ്കരനിചനിരുന.  പരനിഷ്കരനിച
നനിരക്കുകേള് 16-8-2014 മുതലതടന്ന പ്രവാബലൈജ്യതനില വന്നനിട്ടുമുണ്ടങ്ക്.  14-8-2014-ടലൈ
തവാരനിഫങ്ക്  പരനിഷ്കരണ  ഉതരവുപ്രകേവാരസ  ഭക്ഷജ്യവനിളകേളവായ  ധവാനജ്യങ്ങള്,  പയറ
വരഗ്ഗങ്ങള്, പചക്കറനികേള്, പഴങ്ങള് മുതലൈവായവയുടടെ കൃഷനിക്കവാവശജ്യമവായ ലവദത്യുതനി
എല.റനി.  Vഎ കേവാരഷനികേ തവാരനിഫനിലുസ കകേവാഴനി,  പട്ടുനൂലപ്പുഴു,  മുയല,  കേനകേവാലൈനി,
പന്നനിവളരതല  കകേനങ്ങള്,  ടചെമശന  കൃഷനി,  അലൈങവാര  മതജ്യമുള്ടപടടെയുള്ള
മതജ്യവളരതല കകേനങ്ങള്, അഗ്രനികേള്ചറല നഴറനികേള്, കൂണ് കൃഷനി, പുഷ്പ കൃഷനി,
ടെനിഷക്യൂ കേള്ചര, അകേസവാകേള്ചര എന്നനിവയ്ക്കുള്ള ലവദത്യുതനി എല.റനി  Vബനി കേവാരഷനികേ
തവാരനിഫനിലുമവാണങ്ക് നലകേനിവരുന്നതങ്ക്. 16-08-2014  മുതല എല.റനി. V  എ കേവാരഷനികേ
വനിഭവാഗതനിലടപടുന്ന ഉപകഭവാകവാക്കളുടടെ എനരജനി ചെവാരജങ്ക്  യൂണനിറനിനങ്ക്  2  രൂപയുസ
ഫനികഡങ്ക്  ചെവാരജങ്ക്  പ്രതനിമവാസസ  8  രൂപയുമവാണങ്ക്.   നനിലൈവനില  കമലപറഞ്ഞ
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വനിഭവാഗതനിലുള്ള  കേവാരഷനികേ  ഉപകഭവാകവാക്കള്ക്കങ്ക്  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  85  ലപസ
നനിരക്കനില  സബ്സനിഡനി  നലകേനി  വരുന്നതനിനവാല  115  ലപസ  നനിരക്കനില  ഇവര
ലവദത്യുതനി  ചെവാരജങ്ക്  നലകേനിയവാല  മതനിയവാകുസ.  എല.റനി.  V  ബനി  തവാരനിഫങ്ക്
വനിഭവാഗതനിലടപടുന്ന  ഉപകഭവാകവാക്കള്ക്കങ്ക്  എനരജനി  ചെവാരജനിനതനില  യൂണനിറങ്ക്
ഒന്നനിനങ്ക്  2.50  രൂപയുസ  ഫനികഡങ്ക്  ചെവാരജങ്ക്  പ്രതനിമവാസസ  ഒരു  കേനികലൈവാ  വവാടനിനങ്ക്  8
രൂപയുമവാകുന.   എന്നവാല  നവാണജ്യവനിളകേളുടടെ  കൃഷനിക്കവാവശജ്യമവായ   ലവദത്യുതനിക്കങ്ക്
14-8-2014  വടര  ഒരു  പ്രകതജ്യകേ  തവാരനിഫങ്ക്  ലവദത്യുതനി  ടറഗുകലൈററനി  കേമശഷന
അനവദനിച്ചുനലകേവാതതനിനവാല ഭക്ഷജ്യവനിളകേളുടടെ തവാരനിഫവായ എല.റനി. V എ തടന്ന
നലകേനിവന്നനിരുന.  എന്നവാല എചങ്ക്.റനി.  വനിഭവാഗതനിലടപടുന്ന നവാണജ്യവനിളകതവാടങ്ങടള
1983  മുതല തടന്ന എചങ്ക്.റനി.1  വജ്യവാവസവായനികേ വനിഭവാഗതനില ഉള്ടപടുതനിയവാണങ്ക്
ബനില ടചെയവന്നനിരുന്നതങ്ക്.  14-8-2014-ടലൈ തവാരനിഫങ്ക് പരനിഷ്കരണ ഉതരകവവാടുകൂടെനി
നവാണജ്യവനിള  കൃഷനിക്കുള്ള  ലവദത്യുതനിയുടടെ  തവാരനിഫങ്ക്  വജ്യവാവസവായനികേ  തവാരനിഫങ്ക്
കേവാറഗറനിയനില ഉള്ടപടുതനിയതനിനവാല എല.റനി. IVഎ യൂണനിറങ്ക് ഒന്നനിനങ്ക് 5.20 രൂപ
ക്രമതനില  എനരജനി  ചെവാരജുസ  10  കേനികലൈവാവവാടങ്ക്  വടര  കേണക്ടഡങ്ക്  കലൈവാഡുള്ള
ഉപകഭവാകവാക്കളനിലനനിന്നങ്ക്  പ്രതനിമവാസസ  100  രൂപ  ഫനികഡങ്ക്  ചെവാരജസ  10
കേനികലൈവാവവാടനിനമുകേളനില കേണക്ടഡങ്ക് കലൈവാഡുള്ള ഉപകഭവാകവാക്കളനിലനനിന്നങ്ക് പ്രതനിമവാസസ
കേനികലൈവാവവാടനിനങ്ക്  60  രൂപ  ക്രമതനില  ഫനികഡങ്ക്  ചെവാരജുസ  ഇസൗടെവാക്കനി  വരുനണ്ടങ്ക്.
എന്നവാല  കകേരകേരഷകേരക്കങ്ക്  എല.റനി  V  എ-യനിലതടന്നയവാണങ്ക്  ലവദത്യുതനി
നലകേനിവരുന്നതങ്ക്. നവാണജ്യവനിള കൃഷനിക്കങ്ക് ജലൈതനിടന്റെ ആവശജ്യകേത വളടര കുറവുമവാത്രസ
മതനിടയനസ  യനവലകൃത  കൃഷനിരശതനികേള്  കൂടുതല  അവലൈസബനിക്കവാതതനിനവാലുസ
ലവദത്യുതനിയുടടെ ആവശജ്യകേത വളടര കുറച്ചുമവാത്രസ മതനിയവാകുടമനസ വനിലൈയനിരുതനിയവാണങ്ക്
നവാണജ്യവനിളകേള്ക്കങ്ക് വജ്യവാവസവായനികേ തവാരനിഫനിടന്റെ നനിരക്കനില ലവദത്യുതനി നലകേനിയവാല
മതനിടയന്നങ്ക് സസസവാന റഗുകലൈററനി കേമശഷന ഉതരവനിറക്കനിയതങ്ക്. ഇസൗ ഉതരവനിടന്റെ
അടെനിസവാനതനില  ബുദ്ധനിമുടനിലൈവായ  ടചെറകേനിടെ  കേരഷകേടര  സഹവായനിക്കുന്നതനിനങ്ക്
നവാണജ്യവനിളകേള്,  ഭക്ഷജ്യവനിളകേകളവാടടെവാപസ  ഇടെവനിളയവായനി  കൃഷനി  ടചെയ്യുന്ന സനരഭങ്ങളനില
ഭക്ഷജ്യവനിളകേള് നവാണജ്യവനിളകേകളക്കവാള് കൂടുതല അളവനില കൃഷനി ടചെയനിട്ടുടണ്ടങനില
അതരസ കേരഷകേരക്കങ്ക് കുറഞ്ഞ തവാരനിഫവായ എല.റനി. V  എ തവാരനിഫങ്ക് നലകേവാനള്ള
ഉതരവങ്ക്  4-6-2015-ല  പുറടപടുവനിക്കുകേയുസ  ആയതനിനങ്ക്  സസസവാന ടറഗുകലൈററനി
കേമശഷടന്റെ അനമതനി 4-2-2016-ല ലൈഭനിക്കുകേയുസ ടചെയനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  കൂടെവാടത സസസവാന
ലവദത്യുതനി  ടറഗുകലൈററനി  കേമശഷടന്റെ  4-2-2016-ടലൈ  ഉതരവുപ്രകേവാരസ  കേവാപനി
കേരഷകേരക്കുകൂടെനി  ഭക്ഷജ്യവനിളകേള്ക്കുള്ള  തവാരനിഫങ്ക്  പ്രകേവാരസ  ലവ ദത്യുതനി  നലകേനി
വരുനണ്ടങ്ക്.  4.75  ലൈക്ഷസ  വരുന്ന  ടമവാതസ  കേവാരഷനികേ  ഉപകഭവാകവാക്കളനില
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പതനിനവായനിരതനില  തവാടഴ  ഉപകഭവാകവാക്കള്  മവാത്രടമ  നവാണജ്യവനിള  കൃഷനി
ടചെയ്യുന്നവരവായുള.  ഇതനിലതടന്ന ഏറനിയപങ്കുസ ഇടുക്കനി,  വയനവാടെങ്ക് ജനില്ലെകേളനിലടപടവരവാണങ്ക്.
ടതവാടുപുഴ  സരക്കനിളനിനങ്ക്  കേശഴനിലതടന്ന  7500-ഓളസ  ഉപകഭവാകവാക്കള്  ഏലൈസ
കേരഷകേരവാണങ്ക്.   നവാണജ്യവനിള ഉപകഭവാകവാക്കളുടടെ തവാരനിഫങ്ക്  എല.റനി  IV  എ  -  യനികലൈക്കങ്ക്
മവാറനിയതനിനകശഷസ കൃഷനിഭവനമുകഖന ഇവരുടടെ ലവദത്യുതനി ചെവാരജങ്ക് ഒടുക്കുന്നതവായനി
കേവാണുന്നനില്ലെ.  അതവാണനികപവാള്  പ്രശ്നമവായനിരനിക്കുന്നതങ്ക്.  ആയതനിനവാല  ഇവരുടടെ
ലവദത്യുതബനസ  വനികച്ഛേദനികക്കണ്ടതവായനിട്ടുള്ള  സനിതനിവനികശഷസ  സസജവാതമവായനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.
ലവദത്യുതനി ടറഗുകലൈററനി കേമശഷന നനിശ്ചയനിച്ചുനലകുന്ന നനിരക്കുകേളനികന്മേല ഇളവുകേള്
അനവദനിക്കുന്നതനിനങ്ക്  വനിതരണ ലലൈസനസനിയവായ ടകേ.എസങ്ക്.ഇ.ബനി.  ലൈനിമനിറഡനിനങ്ക്
നനിയമപ്രകേവാരസ  അധനികേവാരമനില്ലെ.   എന്നവാല  2003-ടലൈ  കകേന  ലവദത്യുതനി  നനിയമസ
65-ാം  വകുപനസരനിചങ്ക്  ഏടതവാരു  വനിഭവാഗതനിടലൈ  ലവദത്യുതനി  ഉപകഭവാകവാവനിനസ
സബ്സനിഡനി  അനവദനിക്കുന്നതനിനങ്ക്  സസസവാന  സരക്കവാര  തശരുമവാനനിക്കുന്നപക്ഷസ
അതരസ  സബ്സനിഡനി  മുനകൂറവായനി  ലവദത്യുതനി  വനിതരണ  ലലൈസനസനിക്കങ്ക്
ലൈഭജ്യമവാക്കവാനസ  അങ്ങടന  വനിവനിധ  ഉപകഭവാകവാക്കള്ക്കങ്ക്  നനിലൈവനിലുള്ള  നനിരക്കനില
ഇളവുകേള്  അനവദനിച്ചുടകേവാണ്ടങ്ക്  ലവദത്യുതനി  ചെവാരജങ്ക്  ഇസൗടെവാക്കവാനസ  വജ്യവസ
ടചെയനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  പടക്ഷ അങ്ങനിവനിടടെ ചൂണ്ടനിക്കവാണനിച  2016-17-ടലൈ ബഡ്ജറങ്ക് ഞവാന
പരനികശവാധനിച്ചു.  അതനില ബഹുമവാനടപട മുഖജ്യമനനിയുടടെ ബഡ്ജറങ്ക്  പ്രസസഗതനില
നവാണജ്യവനിള കൃഷനിക്കവാരക്കങ്ക്  തവാരനിഫങ്ക്  ഇളവങ്ക്  അനവദനിക്കവാന ടകേ.എസങ്ക്.ഇ.ബനി.-ക്കങ്ക്
30  കകേവാടെനി  രൂപ  സഹവായസ  നലകുടമന്നങ്ക്  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതല്ലെവാടത  ബഡ്ജറനിടന്റെ
ഉള്ളടെക്കതനില  അപ്രകേവാരസ  തുകേ  വകേയനിരുതനിയതവായനി  കേവാണുന്നനില്ലെ.  ഇസൗ
സവാഹചെരജ്യതനില  ഇകപവാള്  നനിരക്കനിളവങ്ക്  അനവദനിക്കവാന  സവാധനിക്കനില്ലെവാടയന്ന
കേവാരജ്യമവാണങ്ക് സഭടയ അറനിയനിക്കവാനള്ളതങ്ക്.

(അദ്ധജ്യക്ഷകവദനിയനില മനി. സശക്കര)

(6) കുടെനിടവള്ള പദ്ധതനി

ശ്രശ  .    ഷവാഫനി  പറമ്പനില:  സര,  പവാലൈക്കവാടെങ്ക്  നനികയവാജകേ  മണലൈതനില
ഏകേകദശസ  നവാലപതയവായനിരകതവാളസ  ആളുകേള്  തവാമസനിക്കുന്ന  പനിരവായനിരനി
പഞ്ചേവായതങ്ക്,  ഇരുപതയവായനിരകതവാളസ  ആളുകേള്  തവാമസനിക്കുന്ന  മവാത്തൂര
പഞ്ചേവായതങ്ക് എന്നനിവനിടെങ്ങളനില യഥവാക്രമസ  21  വവാരഡുസ  17  വവാരഡുകേളുമവാണുള്ളതങ്ക്.
ഈ  രണ്ടങ്ക്  പഞ്ചേവായത്തുകേളനിലുസ  സമഗ്ര  കുടെനിടവള്ള  പദ്ധതനിക്കുകവണ്ടനിയുള്ള
പ്രവരതനങ്ങള് കേഴനിഞ്ഞ സരക്കവാരനിടന്റെ  കേവാലൈതങ്ക്  ആരസഭനിക്കുകേയുസ  എസനികമറങ്ക്,
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പവാന,  ഡനിലസന,  ഡനി.പനി.ആര.  തുടെങ്ങനിയവ തയവാറവാക്കനി വവാടര അകതവാറനിറനിവഴനി
സരക്കവാരനികലൈടക്കതനിക്കുകേയുസ ടചെയ.  നബവാരഡനിടന്റെ പരനിഗണനയനികലൈക്കങ്ക് പ്രസ്തുത
പദ്ധതനി  സമരപനിക്കുനടവന്നവാണങ്ക്  ഇലൈക്ഷന  സമയതങ്ക്  അറനിയവാന  കേഴനിഞ്ഞതങ്ക്.
കേഴനിഞ്ഞ  ടതരടഞ്ഞടുപങ്ക്  സമയതങ്ക്  പവാലൈക്കവാടെങ്ക്  42  ഡനിഗ്രനിയനിലൈധനികേസ  ചൂടെങ്ക്
അനഭവടപടുകേയുസ  കുടെനിടവള്ളതനിനങ്ക്  വലൈനിയ പ്രയവാസമുണ്ടവാവുകേയുസ  ടചെയ
സവാഹചെരജ്യമുണ്ടവായനി.  എസ.എല.എ.  ഫണ്ടനിലനനിനസ  മറ്റുസ  അനവദനിച  ടചെറകേനിടെ
കുടെനിടവള്ള  പദ്ധതനിടകേവാണ്ടങ്ക്  അവനിടുടത  ഭൂരനിഭവാഗസ  ജനങ്ങളുടടെയുസ  കുടെനിടവള്ളവാവശജ്യസ
നനിരവഹനിക്കവാന സവാധനിക്കുന്നനില്ലെ.  ആയതനിനവാല അവനിടടെടയവാരു സമഗ്ര കുടെനിടവള്ള
പദ്ധതനി അനനിവവാരജ്യമവാണങ്ക്. പവാലൈക്കവാടെനിടന്റെ പ്രകൃതനി പ്രകതജ്യകേതകേള്കൂടെനി പരനിഗണനിചങ്ക്
അതരടമവാരു പദ്ധതനിക്കങ്ക് അനമതനി നലകേണടമന്നങ്ക് അഭജ്യരതനിക്കുന. 

ജലൈവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രശ  .    മവാതത്യു  ടെനി  .    കതവാമസങ്ക്  ):  സര,  ബഹുമവാനടപട
അസഗസ സൂചെനിപനിച രണ്ടങ്ക് പഞ്ചേവായത്തുകേളനില പൂരണ്ണമവായുസ ജലൈവനിതരണസ നടെതവാന
നനിലൈവനിലുള്ള  പദ്ധതനികേള്  പരജ്യവാപമല്ലെ.  കസവാതസനിടന്റെ  അപരജ്യവാപതയുസ
ജലൈവനിതരണടത  പ്രതനികൂലൈമവായനി  ബവാധനിക്കുനണ്ടങ്ക്.  അതുടകേവാണ്ടങ്ക്  പനിരവായനിരനി,
മവാത്തൂര,  കകേവാടവായനി എന്നശ പഞ്ചേവായത്തുകേള്ക്കവായനി ഒരു സമഗ്ര കുടെനിടവള്ള പദ്ധതനി
ജലൈ അകതവാറനിറനി വനിഭവാവന ടചെയങ്ക് എഞ്ചേനിനശയറനിസഗങ്ക്  റനികപവാരടങ്ക് തയവാറവാക്കനിയനിട്ടുണ്ടങ്ക്.
ഈ പദ്ധതനിയുടടെ കസവാതസങ്ക് കേണ്ണവാടെനിപ്പുഴയവാണങ്ക്. 12.5 ദശലൈക്ഷസ ലൈനിറര കശഷനിയുള്ള
ജലൈ ശുദ്ധശകേരണശവാലൈയുസ മൂന്നങ്ക് പഞ്ചേവായത്തുകേളനിലുസ ഉന്നതതലൈ ജലൈസസഭരണനികേളുസ
ഇവയ്ക്കുള്ള  പമ്പനിസഗങ്ക്  ടമയനിനകേളുസ  പമ്പുടസറ്റുസ  ഉള്ടപടുന്ന  പദ്ധതനിയുടടെ
അടെങലത്തുകേ  35  കകേവാടെനി  10  ലൈക്ഷസ  രൂപയവാണങ്ക്.  പവാലൈക്കവാടെങ്ക്  ജനില്ലെയുടടെ
Comprehensive  District  Plan  (CDP)-ല  ഈ  പദ്ധതനി  ഉള്ടപടുതനിയനിട്ടുണ്ടങ്ക്.
അതനിനവാവശജ്യമവായ നടെപടെനികേള് സസശകേരനിച്ചുവരുന. 

(7) ടകേവാചനി തുറമുഖസ കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് 

ശ്രശ  .    കജവാണ് ടഫരണവാണ്ടസങ്ക്:  സര,  ഇനജ്യയനിടലൈ  8  കമജര തുറമുഖങ്ങളനില
ഒന്നവാണങ്ക്  ടകേവാചനി  തുറമുഖസ.  കകേരളതനിടന്റെ  സമ്പദ്ഘടെനയ്ക്കുസ  വജ്യവാവസവായനികേ
പുകരവാഗതനിക്കുസ ടകേവാചനി തുറമുഖസ വലൈനിയ പങ്കുവഹനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  ഇന്നങ്ക് ടകേവാചനി തുറമുഖസ
പ്രതനിസനനി കനരനിട്ടുടകേവാണ്ടനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്. ചെരനിത്രപ്രവാധവാനജ്യമുള്ള ടകേവാചനി തുറമുഖതനിടന്റെ
പ്രവരതനങ്ങള്  ഏടറക്കുടറ  നനിലൈച  മടനിലൈവാണങ്ക്.   അനവാരവാഷ്ട്ര  കേപലചവാലൈനിടന്റെ
സവാമശപജ്യമുള്ളതുടകേവാണ്ടവാണങ്ക് അനവാരവാഷ്ട്രതലൈതനിലതടന്ന കേടണ്ടയ്നര ടവാനഷനിപ്ടമന്റെങ്ക്
ടടെരമനിനല  ആരസഭനിക്കവാന  തശരുമവാനനിചതങ്ക്.  ഇനജ്യയനില  ആദജ്യമവായനി  കേടണ്ടയ്നര
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ലകേകേവാരജ്യസ  ടചെയതുടെങ്ങനിയതങ്ക്  ടകേവാചനി  തുറമുഖതവാണങ്ക്.  അനവാരവാഷ്ട്ര  കേടണ്ടയ്നര
ടടെരമനിനല  സവാപനിക്കുന്നതുമവായനി  ബനടപടങ്ക്  ദുബവായങ്ക്  കപവാരടങ്ക്  കവള്ഡുമവായനി
കേരവാറണ്ടവാക്കനി. പ്രസ്തുത കേരവാറനിടന്റെ അടെനിസവാനതനിലൈവാണങ്ക് 2011 മുതല അനവാരവാഷ്ട്ര
കേടണ്ടയ്നര ടടെരമനിനല പ്രവരതനിച്ചുവരുന്നതങ്ക്.  എന്നവാല സവാപനിതകശഷനിയുടടെ  40
ശതമവാനസ  മവാത്രകമ  ലകേവരനിക്കവാന  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുള.  അതനിടന്റെ  ഫലൈമവായനി  ടകേവാചനി
തുറമുഖതനിനങ്ക്  ലൈഭനികക്കണ്ട  റവനക്യൂ  വനിഹനിതസ  ഇന്നങ്ക്  ലൈഭനിക്കുന്നനില്ലെ.  എന്നവാല
ലൈഭനിക്കുന്ന  വരുമവാനടതക്കവാള്  കൂടുതല  ഓകരവാ  വരഷവുസ   അഴനിമുഖസ  ഡ്രഡ്ജങ്ക്
ടചെയ്യുന്നതനിനകവണ്ടനി ടചെലൈവഴനികക്കണ്ടനിവരനികേയവാണങ്ക്.  ഇതനിടന്റെ ഫലൈമവായനി  ടകേവാചനി
തുറമുഖടത ടപനഷനകേവാരക്കങ്ക് ടപനഷനസ ജശവനക്കവാരക്കങ്ക് ശമ്പളവുസ ടകേവാടുക്കവാന
കേഴനിയവാടതവരുന.   ദുബവായങ്ക്  കപവാരട്ടുമവായനിട്ടുള്ള  കേരവാറനിടന്റെ  അടെനിസവാനതനില
ഇനജ്യയനില  ആദജ്യമവായനി  പ്രവരതനസ  ആരസഭനിച  രവാജശവങ്ക്  ഗവാനനി  കേടണ്ടയ്നര
ടടെരമനിനല  ഇന്നങ്ക്  പ്രവരതനരഹനിതമവായനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  ഇതനിടന്റെടയല്ലെവാസ
ഫലൈമവായനി  ടകേവാചനി  തുറമുഖസ  വല്ലെവാത  പ്രതനിസനനി  കനരനിടുകേയവാണങ്ക്.  ഈ
പ്രതനിസനനി പരനിഹരനിക്കവാന ആവശജ്യമവായ നടെപടെനിയുണ്ടവാകേണസ.   രവാജശവ്ഗവാനനി
കേടണ്ടയ്നര ടടെരമനിനല പ്രവരതനക്ഷമമവാക്കനി കകേരളടത കകേവാസല ഷനിപനിസഗനിടന്റെ
ഒരു കകേനമവാക്കനി മവാറവാന തയവാറവാകേണസ.  ദുബവായങ്ക് കപവാരട്ടുമവായനി ഉണ്ടവാക്കനിയനിട്ടുള്ള
കേരവാര പുനനഃപരനികശവാധനിചങ്ക് ആവശജ്യമവായ കഭദഗതനി വരുതനി സസസവാന തവാല്പരജ്യസകൂടെനി
സസരക്ഷനിക്കവാന  കേഴനികയണ്ടതുണ്ടങ്ക്.  തുറമുഖതനിടന്റെ  മറങ്ക്  പ്രശ്നങ്ങള്  ചെരച
ടചെയ്യുന്നതനിനകവണ്ടനി ബഹുമവാനടപട മുഖജ്യമനനിയുടടെ സവാന്നനിദ്ധജ്യതനില ഒരു ചെരച
നടെതണടമന്നവാണങ്ക് എനനിക്കങ്ക് അഭജ്യരതനിക്കവാനള്ളതങ്ക്.

തുറമുഖവുസ  മക്യൂസനിയവുസ  പുരവാവസ്തു  സസരക്ഷണവുസ  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രശ  .
രവാമചെനന കേടെന്നപള്ളനി):  സര,  ബഹുമവാനടപട  ടമമ്പര ഉന്നയനിച കേവാരജ്യസ  വളടര
പ്രധവാനടപടതവാണങ്ക്. ടകേവാചനി തുറമുഖതനിടന്റെ സവാമ്പതനികേ പ്രതനിസനനിക്കങ്ക് കേവാരണസ
വല്ലെവാരപവാടെസ  ഐ.സനി.ടെനി.ടെനി.  ടടെരമനിനലൈനിടന്റെ  പ്രവരതനതനിലുണ്ടവായ മവാനജ്യമവാണങ്ക്.
10  ലൈക്ഷസ  കേടണ്ടയ്നര  കശഷനിയുള്ള  ടടെരമനിനലൈനിടന്റെ  40  ശതമവാനസ  മവാത്രകമ
ഉപകയവാഗടപടുതനിയനിരുനള.  2015  നവസബര  മുതല  മറങ്ക്  സസസവാനങ്ങളനില
നനിനള്ള കേയറ്റുമതനി കേടണ്ടയ്നറകേള്ക്കങ്ക് സഹവായകേമവാകുന്ന രശതനിയനില വവാളയവാറനിടലൈ
നടെപടെനിക്രമങ്ങള്  ചെനിടടപടുത്തുവവാന  സരക്കവാര  നടെപടെനികേടളടുതകതവാടടെ  ഐ.സനി.ടെനി.ടെനി.-യനില
15  ശതമവാനസ  വരദ്ധനവങ്ക്  കേണവരുന.  മലൈബവാര  സനിടമന്റെങ്ക്സങ്ക്  ഉള്ടപടടെയുള്ള
കേമ്പനനികേളുടടെ  വരകവവാടടെ  ബള്ക്കങ്ക്  കേവാരകഗവാ  കമഖലൈകേളനിലുസ  കനരനിയ  വരദ്ധനവങ്ക്
കേണതുടെങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  ടക്കനിസഗങ്ക്,  ടവയരഹസൗസനിസഗങ്ക്  കമഖലൈകേളനില  കൂടുതല
ടതവാഴനിലൈവസരങ്ങള്  വരുനണ്ടങ്ക്.  ഇനജ്യയനിലനനിന്നങ്ക്  കേയറ്റുമതനി  ടചെയടപടുന്ന
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കേടണ്ടയ്നറകേളനില  ഭൂരനിഭവാഗവുസ  ടകേവാളസകബവാ,  സനിസഗപ്പൂര  മുതലൈവായ  വനകേനിടെ
ടവാനസ്ഷനിപ്ടമന്റെങ്ക്  കപവാരട്ടുകേളനില ടവാനസ്ഷനിപങ്ക്  ടചെയ്യുന്നതനിനവാല  ഇനജ്യക്കുണ്ടവാകുന്ന
സവാമ്പതനികേവുസ  സമയബനനിതവുമവായ  നഷ്ടസ  ഒഴനിവവാക്കുന്നതനിനങ്ക്  വല്ലെവാരപവാടെതങ്ക്
2011-ല  അനവാരവാഷ്ട്ര  ടവാനസ്ഷനിപ്ടമന്റെങ്ക്  ടടെരമനിനല  പ്രവരതനസ  ആരസഭനിച്ചു.
പതനിനവാലൈര മശറര  ആഴസ ആവശജ്യമുള്ള വന മദരഷനിപ്പുകേള് ലകേകേവാരജ്യസ  ടചെയവാന
കശഷനിയുള്ള  ഈ  ടടെരമനിനല  ടകേവാചനി  തുറമുഖതനിടന്റെ  ഉടെമസയനില  ഡനി.പനി.
കവള്ഡങ്ക്  എന്ന  പ്രമുഖ  അനവാരവാഷ്ട്ര  കേമ്പനനി  30  വരഷടത  പനി.പനി.പനി.  കേരവാര
അടെനിസവാനതനില നനിരമനിചങ്ക് നടെതനിവരനികേയവാണങ്ക്.  ഏകേകദശസ 1500  കകേവാടെനി രൂപ
മൂലൈധനടചലൈവനില  10  ലൈക്ഷസ  ടെനി.യു. ലകേകേവാരജ്യസ  ടചെയവാനള്ള  കശഷനികയവാടടെ
ഒന്നവാസഘടസ  പൂരതശകേരനിച  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനി  അഞ്ചുവരഷമവായനി  പുകരവാഗമനിചങ്ക്
കേഴനിഞ്ഞ വരഷസ 4,20,000 ടെനി.യു.  ലകേകേവാരജ്യസ ടചെയ. ഇതങ്ക് മുന വരഷടതക്കവാള്
14.5  ശതമവാനസ കൂടുതലൈവാണങ്ക്.  ഈ ടടെരമനിനലൈനിടന്റെ പ്രവരതനതനിനങ്ക് സഹവായകേമവായനി
കകേരള സരക്കവാര എടുതനിട്ടുള്ള പ്രധവാന നടെപടെനികേള് തവാടഴകചരക്കുന.

1. തമനിഴ് നവാടെങ്ക്-കേരണ്ണവാടെകേ സസസവാനങ്ങളനിലനനിനസ വല്ലെവാരപവാടെസ  ടടെരമനിനലൈനികലൈക്കങ്ക്
കേയറ്റുമതനി ആവശജ്യങ്ങള്ക്കവായനി  വരുന്ന കേടണ്ടയ്നര കലൈവാറനികേള്ക്കങ്ക് ഒരു
ഗ്രശന ചെവാനല പദ്ധതനി വവാളയവാര ടചെക്കങ്ക്കപവാസനില നടെപവാക്കനിവരുന.
ഇതനിനവായനി  വവാണനിജജ്യ  നനികുതനി,  എലകസങ്ക്,  ഗതവാഗതസ  എന്നശ
വകുപ്പുകേള്  ഗ്രശന  ചെവാനല  പദ്ധതനി  നടെപവാക്കുന.  ടകേവാചനി  തുറമുഖത്തു
നനിനള്ള  കേടണ്ടയ്നര  ടടയ് ലൈര  വവാഹനങ്ങള്ക്കങ്ക്  ഇ-ടവാനസനിറങ്ക്  പവാസങ്ക്
വവാണനിജജ്യ  നനികുതനി  വകുപങ്ക്  വനിതരണസടചെയ്യുന.  കൂടെവാടത  വവാളയവാര
ഉള്ടപടടെയുള്ള  പ്രധവാനടപട  ടചെക്കങ്ക്കപവാസകേള്  വഴനിയുള്ള  ചെരക്കങ്ക്
ഗതവാഗതസ  സുഗമമവാക്കുന്നതനിനങ്ക്  പ്രസ്തുത  സലൈങ്ങളനില  ആധുനനികേ
സസൗകേരജ്യങ്ങകളവാടടെയുള്ള ഇന്റെകഗ്രറഡങ്ക് ടചെക്കങ്ക്കപവാസങ്ക് ഡവാറവാ കേളക്ഷന-
കേസ-ടഫസനിലൈനികറഷന  ടസന്റെറകേള്  സവാപനിക്കുന്നതനിനങ്ക്  നനികുതനി
വകുപനില  നടെപടെനി  സസശകേരനിച്ചുവരനികേയവാണങ്ക്.  ബവാരകകേവാഡങ്ക്  സശലൈനിസഗങ്ക്
ടമക്കവാനനിസസ നനിലൈവനില വരുന്നതവാണങ്ക്.  ടചെക്കങ്ക്കപവാസനില നനിലൈവനിലുള്ള
അശവാസ്ത്രശയമവായ ടചെക്കനിസഗങ്ക് രശതനി ഒഴനിവവാക്കവാടമന്നങ്ക് എലകസങ്ക് വകുപങ്ക്
ഉറപങ്ക് നലകേനിയനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.

2. കകേരള  സരക്കവാര  വല്ലെവാരപവാടെത്തുസ  ടകേവാചനിന  കപവാരടനിലുസ
യഥവാസമയങ്ങളനില ടതവാഴനില തരക്കങ്ങളനിലുസ  കേടണ്ടയ്നര  പവാരക്കനിസഗങ്ക്
സസബനനിച  തരക്കങ്ങളനിലുസ  കവണ്ട  നടെപടെനികേള്  സസശകേരനിചങ്ക്
പ്രശ്നപരനിഹവാരസ നടെതനിവരുന.
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3.  വല്ലെവാരപവാടെസ  ടടെരമനിനലൈനിടന്റെ  കേകബവാടവാഷങ്ക്  നനിയമസ  ഇളവങ്ക്
ടചെയകേനിട്ടുന്നതനിനവായനി  കകേനസരക്കവാരനിനങ്ക്  കേത്തുനലകേനിയനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  വല്ലെവാരപവാടെസ
ടടെരമനിനലൈനിടന്റെ വളരച കകേരളതനിടന്റെയുസ ഇനജ്യയുടടെയുസ സമ്പദങ്ക് വജ്യവസയ്ക്കുസ
മുതലകടവാവവാന  സവാധജ്യതയുള്ള  പദ്ധതനിയവാണങ്ക്.  കകേന സരക്കവാരനിടന്റെ
സഹവായകതവാടടെ ഈ പദ്ധതനി  കേവാരജ്യക്ഷമമവായനി വളരതനിടയടുക്കവാന
ആവശജ്യമവായ നടെപടെനികേള് സസസവാന സരക്കവാര സസശകേരനിക്കുന്നതവാണങ്ക്.
ബഹുമവാനടപട  അസഗസ  ചൂണ്ടനിക്കവാണനിച  മറങ്ക്  വനിഷയങ്ങള്കൂടെനി
ഗവണ്ടമന്റെങ്ക് ഗസൗരവപൂരവസ പരനിഗണനിക്കുന്നതവാണങ്ക്.

(8) കുഞണ്ണനിമവാഷങ്ക് സവാരകേസ

ശ്രശമതനി  ഗശതവാ  കഗവാപനി:  സര,  തൃശ്ശൂര  ജനില്ലെയനില  ചെവാവക്കവാടെങ്ക്  തവാലൂക്കനില
വലൈപവാടെങ്ക്  വനികല്ലെജനില  അനരനിച  കേവനി  കുഞണ്ണനിമവാഷങ്ക്  സവാരകേ  സമനിതനി
സമനിതനിയുടടെയുസ  സരക്കവാരനിടന്റെയുസ  കനതൃതസതനില  കുഞണ്ണനിമവാഷനിനങ്ക്   സവാരകേസ
പണനിയുന്നതനിനവായനി  വലൈപവാടെങ്ക്  വനികല്ലെജനില പള്ളനിപ്പുറസ കദശതങ്ക് റശസരടവ നമ്പര
160/8-ല ഭവാഗസ  1.35  ടസനസ റശസരടവ നമ്പര  112/1-ല ഭവാഗസ  3.65  ടസനസകൂടെനി
ആടകേ  5  ടസന്റെങ്ക്  സലൈമുണ്ടങ്ക്.  ഈ  സലൈതങ്ക്  കുഞണ്ണനിമവാഷനിടന്റെ  സരണയവായനി
സവാരകേസ  നനിരമനിക്കവാന  സതസര  നടെപടെനിടയടുക്കണടമന്ന  ആവശജ്യസ  ഈ
സബ്മനിഷനനിലൂടടെ ബഹുമവാനടപട മനനിയുടടെ ശ്രദ്ധയനില ടകേവാണവരനികേയവാണങ്ക്. 

പടനികേജവാതനി പടനികേവരഗ്ഗ പനികന്നവാക്കസമുദവായകക്ഷമവുസ നനിയമവുസ സവാസസവാരനികേവുസ
പവാരലൈടമന്റെറനികേവാരജ്യവുസ വകുപ്പുമനനി  (ശ്രശ  .    എ  .    ടകേ  .    ബവാലൈന):  സര,  പ്രശസ കേവനി
കുഞണ്ണനിമവാഷനിനങ്ക്  സവാരകേസ  നനിരമനിക്കുന്നതനിനങ്ക്  2010  ജൂലലൈ  മവാസസ  17-ാം
തശയതനി  കുഞണ്ണനിമവാഷനിടന്റെ  കുടുസബവാസഗങ്ങള്  അനവദനിച്ചുനലകേനിയ  5  ടസന്റെങ്ക്
സലൈസ സവാസസവാരനികേ വകുപനിനകവണ്ടനി സവാഹനിതജ്യ അക്കവാദമനിക്കങ്ക് ലകേമവാറനിയനിട്ടുണ്ടങ്ക്.
ഇതുസസബനനിചങ്ക്  2010  ഒകക്ടവാബര ഒന്നവാസ  തശയതനിയനിടലൈ  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  ഉതരവു
പ്രകേവാരസ ശ്രശ. ടെനി. എന. പ്രതവാപന, എസ.എല.എ. അദ്ധജ്യക്ഷനവായനി കുഞണ്ണനിമവാഷങ്ക്
സവാരകേ സമനിതനിയുടടെ ഭരണസമനിതനി പുനനഃസസഘടെനിപനിചനിരുന.  ഈ സമനിതനിയവാണങ്ക്
അടുതകേവാലൈസവടര സവാരകേതനിടന്റെ പ്രവരതനങ്ങള് നടെതനിയനിരുന്നതങ്ക്.  എങനിലുസ
മുനസരക്കവാര  ടകേടനിടെനനിരമവാണതനിനങ്ക്  തുകേടയവാനസ  വകേയനിരുതനിയനിരുന്നനില്ലെ.
കുഞണ്ണനിമവാഷങ്ക്  സവാരകേതനിടന്റെ  നനിരമവാണസ  എത്രയുസടപടടന്നങ്ക്  തുടെങ്ങവാന
കുഞണ്ണനിമവാഷങ്ക്  സവാരകേ  സമനിതനിക്കങ്ക്  സവാഹനിതജ്യ  അക്കവാദമനി  അനമതനി
നലകേനിയനിരുന.  നനിരമവാണ  പ്രവരതനങ്ങള്  ആരസഭനിക്കുന്നതനിനങ്ക്  കേവാലൈതവാമസസ
കനരനിടുന്നതങ്ക്  ശ്രദ്ധയനിലടപടതനിടനത്തുടെരന്നങ്ക്  കുഞണ്ണനിമവാഷനിടന്റെ സവാരകേസ  കകേരള
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സവാഹനിതജ്യ  അക്കവാദമനിയുടടെ  കനതൃതസതനില  നനിരമനിക്കുന്നതനിനങ്ക്  അടെനിയനര
നടെപടെനികേള്  സസശകേരനിക്കവാനസ  സവാരകേതനിടന്റെ  വനിശദമവായ  പവാനസ  എസനികമറ്റുസ
സരക്കവാരനിനങ്ക്  ലൈഭജ്യമവാക്കവാനസ അക്കവാദമനി  ടസക്രടറനിക്കങ്ക്  നനിരകദ്ദേശസ നലകേനിയനിരുന.
അതനിടന്റെ  അടെനിസവാനതനില  അക്കവാദമനി  നനിരവവാഹകേ  സമനിതനി  സവാരകേ
നനിരമവാണതനിനള്ള വനിശദമവായ പവാനസ എസനികമറ്റുസ തയവാറവാക്കനി നലകേവാന ജനില്ലെവാ
നനിരമനിതനി  കകേനടത  ഏലപനിക്കുകേയുസ  ടചെയനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  2016-17  സവാമ്പതനികേ
വരഷടത  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറങ്ക്  പ്രസസഗതനില  കുഞണ്ണനിമവാഷങ്ക്  സവാരകേ
നനിരമവാണതനിനങ്ക്  25  ലൈക്ഷസ  രൂപ  പ്രഖജ്യവാപനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  കുഞണ്ണനിമവാഷങ്ക്  സവാരകേ
നനിരമവാണതനിനള്ള വനിശദമവായ പവാനസ എസനികമറ്റുസ സരക്കവാരനില ലൈഭജ്യമവാകുന്ന മുറയങ്ക്
ബഡ്ജറങ്ക്  പ്രസസഗതനില  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള തുകേയനസരനിച്ചുള്ള സവാരകേ നനിരമവാണതനിനങ്ക്
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുന്നതവാണങ്ക്. 

  (9) മവാനനവവാടെനി ജനില്ലെവാ ആശുപത്രനി

ശ്രശ  .    ഒ  .    ആര  .    കകേളു:   സര,  കേഴനിഞ്ഞ  5  വരഷമവായനി  മവാനനവവാടെനി  ജനില്ലെവാ
ആശുപത്രനിയനില നനിരനരസ പ്രശ്നങ്ങളവാണങ്ക്  അനഭവടപടുന്നതങ്ക്. കഡവാക്ടരമവാരുടടെയുസ
അനബന ജശവനക്കവാരുടടെയുസ കുറവുകേവാരണമവാണങ്ക് പ്രധവാനമവായുസ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടവാകുന്നതങ്ക്.
ഇന്നടലൈയുസ മവാനനവവാടെനി ആശുപത്രനിയനില ഒരു ആദനിവവാസനി സ്ത്രശയുടടെ മരണവുമവായനി
ബനടപടങ്ക്  സമരവുസ  പ്രകക്ഷവാഭവുമുണ്ടവായനി.  രണ്ടവാമടത  കേവാരജ്യസ,  അവനിടെടത
എചങ്ക്.എസ.സനി.  ഫലൈപ്രദമല്ലെ. എകങ്ക്കറ എടുക്കുന്നതനിനള്ള എകങ്ക്കറ ഫനിലൈനിമനിനകപവാലുസ
കേവാശനിടല്ലെന്നവാണങ്ക്  പറയുന്നതങ്ക്.   അതുകപവാടലൈതടന്ന സനി.ടെനി.  സവാന എടുക്കുന്നതനിന
കവണ്ടനിയുള്ള  കേമ്പക്യൂടര  റനിസള്ട്ടുമവായനി  ബനടപടങ്ക്  എ.എസ.സനി.  ടചെയവാന 5000
രൂപയനില്ലെ  എന്നവാണങ്ക്  എചങ്ക്.എസ.സനി.  പറയുന്നതങ്ക്.  എചങ്ക്.എസ.സനി.-ക്കങ്ക്  പണമനില്ലെവാതതുസ
അവരുടടെ പ്രവരതനസ കേവാരജ്യക്ഷമമല്ലെവാതതുസ മറങ്ക് അടെനിസവാന സസൗകേരജ്യങ്ങളനില്ലെവാതതുസ
ആശുപത്രനിയുടടെ പ്രവരതനടത തവാളസ ടതറനിക്കുനണ്ടങ്ക്.  മരുന്നങ്ക് സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനങ്ക്
ഒരു കസവാര റസ കപവാലുമനില്ലെ.  ടടെറസനിടന്റെ മുകേളനിലൈവാണങ്ക് മരുന്നങ്ക് സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുന്നതങ്ക്.
ഇത്രയുസ  വനിഷയങ്ങള്  ടകേവാണ്ടങ്ക്  വശരപ്പുമുട്ടുന്നതനിനനിടെയനിലൈവാണങ്ക്  മവാനനവവാടെനി  ജനില്ലെവാ
ആശുപത്രനിയനില കഡവാക്ടരമവാരുടടെയുസ  അനബന ജശവനക്കവാരുടടെയുസ  കുറവുള്ളതങ്ക്.
ഇക്കവാരജ്യങ്ങള്  അടെനിയനരമവായനി  പരനിഹരനിക്കവാടത  വയനവാടെങ്ക്  ജനില്ലെയനിടലൈ  ഏറവുസ
പ്രധവാനടപട ജനില്ലെവാ ആശുപത്രനിക്കങ്ക് മുകന്നവാട്ടുകപവാകേവാന  കേഴനിയനില്ലെ. 

ആകരവാഗജ്യവുസ സവാമൂഹജ്യനശതനിയുസ വകുപ്പുമനനി (ശ്രശമതനി ടകേ  .    ടകേ  .    ടടശലൈജ
ടെശചര  ):   സര,  വയനവാടനില ആദനിവവാസനി  ജനവനിഭവാഗമടെക്കസ  വലൈനിടയവാരു വനിഭവാഗസ
ജനങ്ങള് ആശ്രയനിക്കുന്ന പ്രധവാനടപട ആശുപത്രനിയവാണങ്ക് മവാനനവവാടെനി ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്
ജനില്ലെവാ  ആശുപത്രനി.   ഇകപവാള് അവനിടടെ  സൂപ്രണ്ടങ്ക് ഉള്ടപടടെ  57  കഡവാക്ടരമവാരുടടെ
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തസനികേകേളവാണുള്ളതങ്ക്.   അതനില  19  തസനികേകേള്  ഒഴനിഞകേനിടെക്കുകേയവാണങ്ക്.   24
മണനികറസ പ്രവരതനിക്കുന്ന കേവാഷസവാലൈനിറനി,  ബ്ലഡങ്ക് ബവാങങ്ക്,  ടഎ.സനി.യു., എന.എന.ടഎ.സനി.യു.,
എകങ്ക്കറ,  ഡയവാലൈനിസനിസങ്ക്,  സനി.ടെനി.  സവാന,  NABH  Accredited  Lab  എന്നനിവ
പ്രവരതനിച്ചുവരുന.  ജനില്ലെവാ ടമഡനിക്കല കബവാരഡുസ നല്ലെ നനിലൈയനില പ്രവരതനിക്കുന്ന
ടമഡനിക്കല ടറകക്കവാരഡങ്ക് ടടലൈബറനിയുസ അവനിടടെയുണ്ടങ്ക്.  പ്രസവവവാരഡങ്ക് പുതുതവായനി
നനിരമനിക്കടപടനിട്ടുണ്ടങ്ക്.   കൂടെവാടത  നബവാരഡങ്ക്  അനവദനിച  തുകേ  വനിനനികയവാഗനിച്ചുള്ള
ബഹുനനിലൈ മനനിരതനിടന്റെ നനിരമവാണവുസ നടെക്കുനണ്ടങ്ക്.   കഫവാറനസനികേങ്ക്  സരജടന്റെ
കസവനകതവാടുകൂടെനിയ  ഫശസര  സസൗകേരജ്യമുള്ള  കമവാരചറനിയുസ  അവനിടടെയുണ്ടങ്ക്.   61
ഗസ റഡങ്ക് ജശവനക്കവാരുണ്ടങ്ക്.   എന.എചങ്ക്.എസ. വഴനി കഡവാക്ടരമവാടര നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്.
അഡ്കഹവാകേങ്ക് സസവനിധവാനതനില കഡവാക്ടരമവാടര നനിശ്ചയനിക്കുനണ്ടങ്ക്.  അതുകപവാടലൈ
തടന്ന എചങ്ക്.എസ.സനി.  വഴനി  നനിശ്ചയനിചനിക്കടപടനിട്ടുള്ള കഡവാക്ടരമവാരുസ പവാരവാടമഡനിക്കല
ജശവനക്കവാരുമവാണങ്ക് അവനിടടെയുള്ളതങ്ക്.  ഇടതവാടക്ക പറയുകമ്പവാഴുസ വരഷങ്ങളവായനി  19
തസനികേകേള്  അവനിടടെ  ഒഴനിഞകേനിടെക്കുനടവനള്ളതങ്ക്  ബഹുമവാനടപട  അസഗസ
പറഞ്ഞതുകപവാടലൈ വളടരകയടറ ബുദ്ധനിമുട്ടുള്ള വസ്തുതയവാണങ്ക്.  ആശുപത്രനിയുടടെ  ഇസൗ
പറഞ്ഞ  കുറവുകേള്  അടെനിയനരമവായനി  പരനിഹരനിക്കണടമന്നവാണങ്ക്  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്
കേരുതുന്നതങ്ക്.  ബഹുമവാനടപട മുഖജ്യമനനിയുടടെയടെക്കസ നനിരകദ്ദേശമനസരനിചങ്ക് ഒഴനിവുകേള്
റനികപവാരടങ്ക്  ടചെയവാനവാവശജ്യടപടുകേയുസ  അപ്രകേവാരസ  പനി.എസങ്ക്.സനി.  ലൈനിസനിലനനിന്നങ്ക്
നനിയമനസ  നടെതവാനള്ള  നടെപടെനികേള്  ആരസഭനിക്കുകേയുസ  ടചെയനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  അസനിസന്റെങ്ക്
സരജന്മേവാരുടടെ ഒരു കേസൗണ്സനിലൈനിസഗങ്ക് ഇന്നങ്ക് നടെക്കുനണ്ടങ്ക്. കനരടത   200 കപരുടടെ
കേസൗണ്സനിലൈനിസഗങ്ക് നടെന്നകപവാള്  54  കപര മവാത്രമവാണങ്ക് കജവായനിന ടചെയതങ്ക്.  അതനില
കേണ്ണൂര,  വയനവാടെങ്ക്,  കകേവാഴനികക്കവാടെങ്ക്,  കേവാസരകഗവാഡങ്ക്  കമഖലൈകേളനികലൈക്കങ്ക്  ആടരയുസ
കേനിടനിയനിടല്ലെനളളതവാണങ്ക്  വസ്തുത.  എന്നവാല  ഇന്നങ്ക്  നടെക്കുന്ന  കേസൗണ്സനിലൈനിസഗനില
വയനവാടനികലൈക്കുകൂടെനി കഡവാക്ടരമവാടര കേനിട്ടുടമന്നവാണങ്ക് കേരുതുന്നതങ്ക്. അവടര നനിയമനിക്കവാനള്ള
അടെനിയനര  നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കുന്നതവാണങ്ക്.  അതുകപവാടലൈ   അവനിടടെ  നൂതന
സസവനിധവാനങ്ങള്  ഏരടപടുത്തുസ.  എചങ്ക്.എസ.സനി.-ക്കങ്ക്  ഫണ്ടനില്ലെവാതതുടകേവാണ്ടങ്ക്  എകങ്ക്കറ,
സനി.ടെനി.  സവാന  തുടെങ്ങനിയവ  പ്രവരതനിക്കവാത  അനഭവമുണ്ടവാകേരുതങ്ക്.   അതങ്ക്
പ്രവരതനിപനിക്കവാനള്ള  അടെനിയനര  നടെപടെനി  വകുപ്പുതടന്ന  സസശകേരനിക്കുന്നതവാണങ്ക്.
എചങ്ക്.എസ.സനി. കേവാരജ്യക്ഷമമവാക്കവാനള്ള ഇടെടപടെലുസ നടെത്തുന്നതവാണങ്ക്. വയനവാടെങ്ക് ജനില്ലെവാ
ആശുപത്രനി ഞവാന അടുത്തുതടന്ന സനരശനിക്കുനണ്ടങ്ക്.  ആ സമയതങ്ക് അവനിടുടത
എചങ്ക്.എസ.സനി.-യുടടെ പ്രവരതനസ ശകമവാക്കവാനള്ള നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുന്നതവാണങ്ക്.
അതുകപവാടലൈ ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ നയപ്രഖജ്യവാപനതനില ഉള്ടപടുതനിടക്കവാണ്ടങ്ക് ജനില്ലെവാ
ആശുപത്രനികേടള സൂപര ടസഷജ്യവാലൈനിറനി സസൗകേരജ്യമുള്ള ആശുപത്രനികേളവാക്കനി മവാറ്റുടമന്ന
തശരുമവാനവുടമടുതനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  പശ്ചവാതലൈ  സസൗകേരജ്യതനിനകവണ്ട  ഡനി.പനി.ആര.
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സമരപനിക്കവാന  ബനടപട  ഡനി.എസ.ഒ.മവാകരവാടെങ്ക്  ആവശജ്യടപടനിട്ടുണ്ടങ്ക്.   പൂരണ്ണമവായനിട്ടുള്ള
ഡനി.പനി.ആര.  കേനിടനി  പ്രവരതനസ  തുടെങ്ങുന്നതനിനമുമ്പുതടന്ന  കേവാതങ്ക്  ലൈവാബങ്ക്,
ടനകഫവാളജനി  യൂണനിറങ്ക്  തുടെങ്ങനിയ  സസൗകേരജ്യങ്ങള്  അവനിടടെ  ഏരടപടുതവാനള്ള
അടെനിയനര ഇടെടപടെല ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ ഭവാഗത്തു നനിനണ്ടവാകുസ. മരുന്നനിടന്റെ കസവാര
റസ  ഏറവുസ  പ്രധവാനടപട  വനിഷയമവാണങ്ക്.  മരുന്നങ്ക്  സൂക്ഷനിച്ചുവയവാനള്ള  കസവാര
റമുകേളനിടല്ലെനള്ളതങ്ക്  ഇന്നങ്ക്  പലൈ  ജനില്ലെവാ  ആശുപത്രനികേളുടടെയുസ  ഏറവുസ  വലൈനിടയവാരു
ബുദ്ധനിമുടവാണങ്ക്.   അതങ്ക്  പരനിഹരനിക്കവാനള്ള അടെനിയനര നടെപടെനികേളുസ  സസശകേരനിക്കുസ.
വളടരകയടറ  പ്രവാധവാനജ്യസ  നലകേനിടക്കവാണ്ടങ്ക്  മലൈകയവാര  കമഖലൈയനിടലൈ  ഇസൗ  ജനില്ലെവാ
ആശുപത്രനിടയ  എല്ലെവാ  സസൗകേരജ്യങ്ങളുമുള്ള  ആശുപത്രനിയവാക്കനി  മവാറവാനള്ള  നടെപടെനി
സരക്കവാരനിടന്റെ ഭവാഗത്തുനനിനസ അടെനിയനരമവായനി സസശകേരനിക്കുന്നതവാണങ്ക്. 

 (10)  വനജ്യജശവനി ആക്രമണസ

ശ്രശ  .   എസങ്ക്  .   രവാകജനന:  സര,  ടപവാതുവനില മറങ്ക് വനകമഖലൈടയക്കവാള് എടന്റെ
മണലൈതനില  വളടരയധനികേസ  പ്രയവാസസ  സൃഷ്ടനിക്കുന്ന  ഒരു  വലൈനിയ  പ്രശ്നമവാണങ്ക്
വനജ്യജശവനികേളുടടെ  ആക്രമണസ.   പവാമ്പങ്ക്  വശടനിലക്കയറനി  കക്ഷമസ  അകനസഷനിക്കുന്ന
സവാഹചെരജ്യമുണ്ടങ്ക്.   കേനിടെക്കയനില  കേനിടെക്കുകേയുസ  തലൈടപവാക്കനി  കനവാക്കുകേയുസ  ഞവാന
കേനിടെന്നതനിനകശഷസ നശ ഉറങ്ങനിയവാല മതനിടയന്നങ്ക് വശട്ടുകേവാകരവാടെങ്ക് പറയുകേയുസ ടചെയ്യുന്ന
ഒരു സവാഹചെരജ്യവുമവാണുള്ളതങ്ക്.  കേടുവയവാടണങനില ലലൈവവായനി ടതവാലൈനിടപവാളനിക്കവാത
ചെനിക്കനസ  മടനസ  ബശഫുമുകണ്ടവാടയന്നങ്ക്  അകനസഷനിക്കുകേയുസ  അതനിടല്ലെങനില  നശ
വന്നവാല മതനിടയന്നങ്ക് വശട്ടുകേവാടര വനിളനിക്കുന്ന സവാഹചെരജ്യവുമുണ്ടങ്ക്.  ആനയവാടണങനില
വശടെനിന ചുറ്റുസ കേറങ്ങുകേയുസ മുഴുവന കൃഷനിയുസ നശനിപനിക്കുകേയുസ ടചെയ്യുന.   ടനല്ലെനിപവാറ,
ടകേവാരങ്ങവാടനി തുടെങ്ങനിയ പ്രകദശതങ്ക് ആളുകേള്ക്കങ്ക് ഒളനിചനിരനികക്കണ്ട സവാഹചെരജ്യമവാണുള്ളതങ്ക്.
വനജ്യമൃഗമവാടണന്നങ്ക്  പറഞ്ഞവാല  കകേടസടുക്കവാന  വനസ  വകുപ്പുകേവാര  പുറടകേ  വരുസ.
നശനിപനിച കൃഷനിയുടടെ കേണക്കങ്ക് വനസ വകുപനിനങ്ക് എഴുതനിടക്കവാടുതങ്ക് അവകരവാടെങ്ക് കേവാശങ്ക്
വവാങ്ങനികചവാ  എന്ന  നനിലൈയനിലൈവാണങ്ക്  കേവാട്ടുകപവാതനിടന്റെ  സനിതനി.  വലൈനിയ  പ്രശ്നങ്ങള്
അവനിടടെ  നനിലൈനനിലക്കുന.  വനജ്യജശവനികേളുടടെ  എണ്ണസ  വളടരയധനികേസ  കൂടെനിയതു
ടകേവാണ്ടവായനിരനിക്കുസ  ഇത്രയുസ  പ്രശ്നസ  ഉണ്ടവാകുന്നതങ്ക്.  വനജ്യജശവനികേളുടടെ  എണ്ണസ
കൂടെനിയനിട്ടുടണ്ടങനില  എണ്ണസ  കുറയവാനള്ള  തവാലവാലൈനികേ  നടെപടെനി  എടനങനിലുസ  വനസ
വകുപങ്ക്  ആകലൈവാചെനിക്കണസ.   പന്നനിയുടടെ  കേവാരജ്യതനില  ടപണ്ണവാകണവാ  ആണവാകണവാ
എടന്നവാനസ  കനവാക്കവാടതയുള്ള  നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കണസ  ഇതരതനിലുള്ള  ചെനിലൈ
ഇടെടപടെലുകേള് നടെതനിയനിടല്ലെങനില നവാടുവനിടങ്ക് കപവാകകേണ്ട സനിതനിയവാണങ്ക്.  എനനിക്കവാടണങനില
മൂന്നവാറനില കപവാകേവാന പറവാത സനിതനിയുമുണ്ടവായനിട്ടുണ്ടങ്ക്. അതുടകേവാണ്ടങ്ക് ബഹുമവാനടപട
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വനസ  വകുപ്പുമനനി  അവനിടടെ  എതനികചരുകേയുസ  നവാട്ടുകേവാടര  വനിളനിച്ചുകൂടനി  അവരുടടെ
ആശങ മനസനിലൈവാക്കനി നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകേയുസ ടചെയണസ.  അവനിടടെ വരുന്നതനിന
മുമ്പങ്ക് ഒരു കയവാഗസ വനിളനിച്ചുകൂടനി ഈ വനിഷയതനില ഇടെടപടെണസ. 

വനവുസ മൃഗസസരക്ഷണവുസ മൃഗശവാലൈകേളുസ വകുപ്പുമനനി (ശ്രശ  .   ടകേ  .   രവാജു  ):  സര,
തമനിഴങ്ക്   ചുവയനില  ശ്രശ.  എസങ്ക്.  രവാകജനന  ഇവനിടടെ  ഉന്നയനിച  സബ്മനിഷന
എഴുതനിടക്കവാടുതതങ്ക്  ഇങ്ങടനടയവാനമല്ലെ.  കതവാടസ  കമഖലൈകേളനിലുസ  കേവാരഷനികേ
കമഖലൈകേളനിലുസ  വനജ്യജശവനികേള്  ആള്നവാശവുസ  കൃഷനിനവാശവുസ  വരുത്തുന്നതനിനവാല
വകുപ്പുമനനിയുടടെ സവാന്നനിദ്ധജ്യതനില ഉകദജ്യവാഗസന്മേവാരുടടെ ഒരു കയവാഗസ വനിളനിച്ചുകൂടനി
ആവശജ്യമവായനിട്ടുള്ള നടെപടെനികേള് സസശകേരനിക്കണടമന്നവാണങ്ക് സബ്മനിഷന.  

കകേരളതനിടലൈ വനവാതനിരതനികയവാടെങ്ക് കചെരനകേനിടെക്കുന്ന കതവാടസ കമഖലൈകേളനിലുസ
മറങ്ക്  കേവാരഷനികേ കമഖലൈകേളനിലുസ വനജ്യജശവനികേള് വരുത്തുന്ന ആള്നവാശവുസ കൃഷനിനവാശവുസ
വളടര പ്രവാധവാനജ്യകമറനിയ ഒരു വനിഷയസ തടന്നയവാണങ്ക്.  വനജ്യജശവനികേളുടടെ ആക്രമണസ
തടെയുന്നതനിനസ അവ കൃഷനിസലൈങ്ങളനിടലൈതനി കൃഷനി നശനിപനിക്കുന്നതങ്ക് തടെയുന്നതനിനമവായനി
പലൈ  സലൈങ്ങളനിലുസ  സസൗകരവാരജ  കവലൈനികേളുസ  ആന  പ്രതനികരവാധ  കേനിടെങ്ങുകേളുസ
നനിരമനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  എങനിലുസ  ജനവവാസ  കമഖലൈകേടള  മുഴുവന  സസരക്ഷനിച്ചു
നനിരത്തുന്നതനിനങ്ക് അതങ്ക് പരജ്യവാപമവായനിടനില്ലെ.  അപകേടെങ്ങളുടടെ ആവൃതനി പരനികശവാധനിചങ്ക്
കൂടുതല  കമഖലൈകേളനില  ഇവ  നനിരമനിക്കുന്നതനിനങ്ക്  നനിരകദ്ദേശസ  നലകേനിയനിട്ടുണ്ടങ്ക്.
ഇതരതനിലുള്ള  അപകേടെങ്ങള്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനവായനി  വനസ  വകുപനിടന്റെ  കേശഴനിലുള്ള
ദ്രുതകേരമകസനയുസ  elephant  depredation  squad-ഉസ  ഉസൗരജനിതമവായനി
പ്രവരതനിക്കുനണ്ടങ്ക്.  ഇക്കവാരജ്യതനില  ഫലൈപ്രദമവായനി  എടനവാടക്ക  ടചെയവാന
കേഴനിയുടമന്നങ്ക്  പരനികശവാധനികക്കണ്ടതങ്ക്  വനിലൈകയറനിയ മനഷജ്യജശവനകേളുസ മനഷജ്യവാധസവാനവുസ
നഷ്ടടപടുന്ന ഇസൗ സവാഹചെരജ്യതനില അതജ്യവാവശജ്യമവാണങ്ക്.   അതനിടന്റെ ആദജ്യപടെനി എന്ന
നനിലൈയങ്ക് ഇസൗ കേവാരജ്യസ പരനികശവാധനിക്കുന്നതനിനങ്ക് വനസ വകുപനിടലൈ ഉകദജ്യവാഗസരുടടെ ഒരു
ഉന്നതതലൈ കയവാഗസ  വനസ വകുപ്പുമനനിയുടടെ  ഓഫശസനില വചങ്ക്  ഇസൗ മവാസസ  20-നങ്ക്
കൂടുന്നതനിനങ്ക് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്. ബഹുമവാനടപട അസഗസ ഉന്നയനിചപ്രകേവാരസ വനസവകുപങ്ക്
ഉകദജ്യവാഗസര,  പവാകന്റെഷന  പ്രതനിനനിധനികേള്,  ബവാങങ്ക്  അധനികൃതര,  വനിവനിധ
എന.ജനി.ഒ.-കേള്,  കേരഷകേ  പ്രതനിനനിധനികേള്  തുടെങ്ങനിയവരുടടെ  സസയുകകയവാഗസ
അതവാതു ജനില്ലെകേളനില വനിളനിച്ചുകൂടവാനകദ്ദേശനിക്കുനണ്ടങ്ക്.  അതനസരനിചങ്ക്  ഇസൗ വനിഷയതനിടലൈ
ആദജ്യകയവാഗസ  വയനവാടെങ്ക്  കേളകക്ട്രേറനില  ഇസൗ  മവാസസ  25-ാം  തശയതനി  കൂടുന്നതവാണങ്ക്.
ഇടുക്കനി  ജനില്ലെയനില  ഉകദജ്യവാഗസരുടടെ  കയവാഗസ  അടെനിയനരമവായനി  വനിളനിച്ചു
കൂട്ടുന്നതനിനവാവശജ്യമവായ നടെപടെനികേള് വനസ വകുപനിടന്റെ ഭവാഗത്തുനനിനണ്ടവാകുന്നതവാണങ്ക്.
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(11)  മവാലൈനിനജ്യപ്രശ്നസ

ശ്രശ  .    വനി  .    എസങ്ക്  .    ശനിവകുമവാര:  സര,  തലൈസവാന നഗരമവായ തനിരുവനനപുരത്തുസ
പരനിസര  പ്രകദശങ്ങളനിലുസ  മുടമ്പങ്ങുമുണ്ടവാകേവാത  വനിധതനില  മവാലൈനിനജ്യങ്ങള്
കുമനിഞകൂടുകേയവാണങ്ക്.  മവാലൈനിനജ്യസമൂലൈമുള്ള പകേരചവജ്യവാധനികേള് ഏറവുസ കൂടുതലുള്ളതങ്ക്
തനിരുവനനപുരതവാണങ്ക്.  പതങ്ക്  ദനിവസതനിനനിടെയനില  50  കപരക്കങ്ക്  ടഡങനിപനനി
ബവാധനിചതവായനി  പത്രമവാധജ്യമങ്ങളനിലൂടടെ  മനസനിലൈവാക്കവാന  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  അതങ്ക്
യവാഥവാരതജ്യവുമവാണങ്ക്.  എലൈനിപനനിയുസ  ടചെളപനനികപവാലുള്ള  പകേരചവജ്യവാധനികേളുസ
പടെരനപനിടെനിച്ചുടകേവാണ്ടനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്. ഇതങ്ക് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനകവണ്ട നടെപടെനികേള്
സസശകേരനികക്കണ്ട  കകേവാരപകറഷന  ഇതുമവായനി  ബനടപടങ്ക്  യവാടതവാരു  കേവാരജ്യവുസ
ടചെയ്യുന്നനിടല്ലെനള്ളതുസ  ഇസൗ  കേവാരജ്യതനില  സരക്കവാര  നനിസസഗത  പവാലൈനിക്കുന്നൂ
ടവനള്ളതുമവാണങ്ക് യവാഥവാരതജ്യസ.  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ കേവാലൈതങ്ക് ഇക്കവാരജ്യങ്ങള്ക്കു
കവണ്ടനി  പരമവാവധനി  പരനിശ്രമനിചനിരുനടവങനിലുസ  സരക്കവാരുസ  കകേവാരപകറഷനസ
വജ്യതജ്യസമവായനിട്ടുള്ള  നനിലൈപവാടുകേളുള്ള  ഒരു  സവാഹചെരജ്യമവായനിരുന്നതുടകേവാണ്ടങ്ക്  അതങ്ക്
വനിജയതനിടലൈതനിക്കവാന കേഴനിഞ്ഞനിടല്ലെനള്ളതങ്ക് ഒരു യവാഥവാരതജ്യവുമവാണങ്ക്.  ഇകപവാള്
സരക്കവാരുസ കകേവാരപകറഷനസ ഒരു മുന്നണനിയുടടെതടന്ന ഭവാഗമവായതുടകേവാണ്ടങ്ക് അടെനിയനര
നടെപടെനികേള് സസശകേരനിക്കണടമന്നവാണങ്ക് എനനിക്കങ്ക് പറയവാനള്ളതങ്ക്. സസസവാന തലൈസവാനസ
എനള്ള രശതനിയനില ബഹുമവാനടപട ധനകേവാരജ്യ വകുപ്പുമനനിയുടടെ  കനതൃതസതനില
വനികകേനശകൃത മവാലൈനിനജ്യസസസരണ പദ്ധതനികേള് നടെപനിലൈവാക്കവാന മുകന്നവാട്ടുവന്നനിട്ടുണ്ടങ്ക്.
അകദ്ദേഹസതടന്ന  ടകേവാണവന്ന  ബകയവാഗജ്യവാസങ്ക്  പവാനകേള്,  എയ്കറവാ  ബനിനകേള്,
തുമ്പൂരടമവാഴനി  പദ്ധതനികേള്  തുടെങ്ങനിയവ  15  സലൈതങ്ക്  വചനിട്ടുടണ്ടങനിലുസ  യവാടതവാരു
വനിധതനിലുള്ള  പ്രകയവാജനവുസ  ലൈഭനിക്കുന്നനിടല്ലെനള്ളതവാണങ്ക്  വസ്തുത.  ഇടതവാടക്ക
സവാപനിചനിരനിക്കുന്ന  സലൈസ  മുഴുവന  മവാലൈനിനജ്യകമ്പവാരങ്ങളവായനി  മവാറനിയനിരനിക്കുന.
ഇതുകപവാലുളള  സസവനിധവാനങ്ങള്  തനിരുവനനപുരസ  നഗരതനിടന്റെ  ജനജശവനിതസ
ദുസഹമവാക്കനിയനിരനിക്കുന്ന സവാഹചെരജ്യമവാണങ്ക് ഇനളളതങ്ക്.  അതുടകേവാണ്ടങ്ക്,  വനികകേനശകൃതമവായ
മവാലൈനിനജ്യസസസരണ പവാന്റെങ്ക് ടകേവാണവരുടമന്നവാണങ്ക് ഇസൗ ബഡ്ജറനില ബഹുമവാനടപട
ധനകേവാരജ്യ  വകുപ്പുമനനി  പ്രഖജ്യവാപനിചനിരനിക്കുന്നതങ്ക്.  ഒരു  കേവാരണവശവാലുസ  അതങ്ക്
വനിജയകേരമവാകേനില്ലെ.  വനിളപനിലശവാലൈയനില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടവായകപവാള്,  അവനിടടെ  മവാലൈനിനജ്യ
സസസരണ പവാന്റെങ്ക് പൂടനിയതനിടന്റെ പശ്ചവാതലൈതനിലൈവാണങ്ക് ഇവനിടടെ ബുദ്ധനിമുട്ടുണ്ടവായതങ്ക്.
അതങ്ക്  അവനിടെടത  ജനങ്ങടള  ബവാധനിക്കുന്ന  പ്രശ്നമവാണങ്ക്.  അതനിനങ്ക്  അവടര  കുറസ
പറഞ്ഞനിടങ്ക്  കേവാരജ്യമനില്ലെ.  പടക്ഷ,  വനികകേനശകൃതമവായ  മവാലൈനിനജ്യസസസരണ  പവാനകേള്
പരവാജയടപടനിരനിക്കുന്ന സവാഹചെരജ്യതനില തനിരുവനനപുരതങ്ക് രകണ്ടവാ മൂകന്നവാ സലൈസ
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കേടണ്ടതനി കകേനശകൃതമവായ മവാലൈനിനജ്യ പവാനകേള് സവാപനിചനിടല്ലെങനില ശവാശസതമവായനിട്ടുളള
പരനിഹവാരമുണ്ടവാക്കവാന  കേഴനിയനിടല്ലെന്നങ്ക്  പറയവാന  ഞവാന  ആഗ്രഹനിക്കുകേയവാണങ്ക്.
വനികകേനശകൃത  മവാലൈനിനജ്യതനിനങ്ക്  ബഡ്ജറനില  തുകേ  ഉള്ടകേവാളളനിചനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.
അതുകപവാടലൈ പവാസനികേങ്ക് സസസരണവുമവായനി ബനടപടങ്ക് യവാടതവാരു മുടന്നവാരുക്കങ്ങളുമനില്ലെവാത
നടെപടെനികേളവാണങ്ക് കകേവാരപകറഷന സസശകേരനിചനിരനിക്കുന്നതങ്ക്. അതങ്ക് വനിജയനിക്കുകമവാടയനളളതങ്ക്
അറനിയനില്ലെ. പടക്ഷ, കകേന ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ സഹവായകതവാടുകൂടെനി പവാസനികേങ്ക് മവാലൈനിനജ്യ
നനിരമവാരജനതനിനകവണ്ടനിയുളള  പവാസനികേങ്ക്  പവാരക്കങ്ക്  പ്രഖജ്യവാപനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  അതങ്ക്
തനിരുവനനപുരതങ്ക് സവാപനിക്കണടമന്നവാണങ്ക് എനനിക്കങ്ക് ആവശജ്യടപടെവാനളളതങ്ക്. അതങ്ക്
സവാപനിചവാല  പവാസനികേങ്ക്  മവാലൈനിനജ്യങ്ങള്  ടശറങ്ക്  ടചെയ്യുന്നതനിനളള  നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കവാന
കേഴനിയുസ. നഗരതനിടന്റെ കേവാരജ്യസ മവാത്രമല്ലെ ഇവനിടടെയനിരനിക്കുന്ന മുഴുവന എസ.എല.എ.-മവാരുസ
തനിരുവനനപുരത്തുവന്നങ്ക്  തവാമസനിക്കുന്ന ആളുകേളവാണങ്ക്.  ആ  ബുദ്ധനിമുടങ്ക്  അകങ്ങക്കുസ
കനരനിടങ്ക് കബവാദ്ധജ്യടപടനിട്ടുളളതവാണങ്ക്. ഇതനിനങ്ക് യുദ്ധകേവാലൈവാടെനിസവാനതനില തശരുമവാനടമടുക്കണസ.
അതനിനങ്ക്  രവാഷ്ട്രശയ സവാഹചെരജ്യസ അനകൂലൈമവായനിട്ടുടണ്ടന്നവാണങ്ക് എനനിക്കങ്ക് സൂചെനിപനിക്കവാനളളതങ്ക്.
ബഹുമവാനടപട മനനിയുടടെ ശ്രദ്ധ ഇക്കവാരജ്യതനിലുണ്ടവാകേണസ.

തകദ്ദേശസസയസഭരണവുസ  നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുസ  വഖഫങ്ക്  ഹജങ്ക്  തശരതവാടെനവുസ
വകുപ്പുമനനി  (കഡവാ  .    ടകേ  .    ടെനി  .    ജലൈശല):  സര,  തനിരുവനനപുരടത മവാലൈനിനജ്യപ്രശ്നസ
കകേരളതനിടലൈ മകറടതവാരു പ്രകദശടതയുസകപവാടലൈതടന്ന  ഗുരുതരമവാണങ്ക്.  കേഴനിഞ്ഞ
ഒകന്നവാ  രകണ്ടവാ  മവാസമവായനിട്ടുണ്ടവായനിട്ടുളളതല്ലെ  അതങ്ക്.  കേവാലൈങ്ങളവായനി  തലൈസവാന
നഗരനിയനില നനിലൈനനിലക്കുന്ന പ്രശ്നമവാണങ്ക്. 2011 ഡനിസസബറനില വനിളപനിലശവാലൈയനിടലൈ
കകേനശകൃത  മവാലൈനിനജ്യസസസരണ  പവാന്റെങ്ക്  അടെച്ചുപൂട്ടുന്നതുവടര  തനിരുവനനപുരടത
മവാലൈനിനജ്യസസസരണസ പ്രസ്തുത പവാന്റെനിടന മവാത്രസ ആശ്രയനിചവായനിരുന നനിലൈനനിന്നനിരുന്നതങ്ക്.
ബദലസസവനിധവാനസ  ഒരുക്കവാടതയവാണങ്ക്  പവാന്റെങ്ക്  അടെച്ചുപൂടനിയതങ്ക്.  ഇതുമൂലൈസ  ഗുരുതര
പ്രതനിസനനിയവാണങ്ക്  തനിരുവനനപുരസ  പടണതനില  ഉണ്ടവായനിരനിക്കുന്നതങ്ക്.  നഗരസഭയുസ
ശുചെനിതസമനിഷനസ സനരകഭവാചെനിതമവായുസ സസയുകമവായുസ ഫലൈപ്രദമവായ ഇടെടപടെലൈവാണങ്ക്
തുടെരന്നങ്ക്  നടെതനിയതങ്ക്.  അതുടകേവാണതടന്നയവാണങ്ക്  മവാലൈനിനജ്യപ്രശ്നസ  ഒരു പരനിധനിവടര
നനിയനണവനികധയമവാക്കുവവാന കേഴനിഞ്ഞതങ്ക്.  മുരുക്കുസപുഴയനിലുസ കവളനിയനിലുസ ടറയനിലടവ
പവാറങ്ക്കഫവാമുകേള് നനിരമനിക്കുന്നതനിനങ്ക് ലൈവാന്റെങ്ക് ഫനില്ലെനിസഗനിനവായനി നഗരതനിടലൈ മവാലൈനിനജ്യങ്ങള്
ഉപകയവാഗടപടുതനിയുസ  വനികകേനശകൃത  മവാലൈനിനജ്യ  സസസരണ  സസരസഭങ്ങള്
ആരസഭനിച്ചുമവാണങ്ക് നഗരസഭ ഇക്കവാരജ്യതനില അവരുടടെ പങങ്ക് നനിരവഹനിചതങ്ക്. 'എടന്റെ
നഗരസ സുനര നഗരസ' പദ്ധതനിയുടടെ ഭവാഗമവായനി 83000-തനിലൈധനികേസ ടടപപങ്ക് കേകമ്പവാസനിസഗങ്ക്
യൂണനിറ്റുകേളുസ  2500  വശടുകേളനില  ബകയവാഗജ്യവാസങ്ക്  പവാനകേളുസ  സബ്സനിഡനികയവാടടെ
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നഗരസഭ നടെപനിലൈവാക്കുകേയുണ്ടവായനി. എയ്കറവാബനികേങ്ക് ബനിനകേളുസ കവസങ്ക് കേണ്ടവരടറകേളുസ
കേനിചണ്  ബനിനകേളുസ  പടണതനിടന്റെ  വനിവനിധ  ഭവാഗങ്ങളനില  സവാപനിച്ചുസ  പവാസനികേങ്ക്
മവാലൈനിനജ്യങ്ങള്  തരസതനിരനിചങ്ക്  കശന  കകേരള  കേമ്പനനി  കശഖരനിചങ്ക്  റശ  ടടസകനിസഗങ്ക്
നടെത്തുന്നതനിനങ്ക്  അയല  സസസവാനങ്ങളനികലൈക്കങ്ക്  അയച്ചുസ  തനിരുവനനപുരടത
മവാലൈനിനജ്യപ്രശ്നസ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനങ്ക്  തശവ്രമവായ യത്നങ്ങള് നടെതനിടക്കവാണ്ടനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.
തനിരുവനനപുരസ  കകേവാരപകറഷന  കേഴനിഞ്ഞ  ഒന്നവാസ  തശയതനി  മുതല  50
ടടമകക്രവാണനില  തവാടഴയുളള  പവാസനികേങ്ക്  കേജ്യവാരനിബവാഗുകേള്  നഗര  പരനിധനിയനില
പൂരണ്ണമവായുസ നനികരവാധനിച്ചുടകേവാണളള നശക്കതനിനസ തുടെക്കമനിടനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  ശവാഘനശയമവായനിട്ടുളള
പ്രവൃതനികേളവാണങ്ക്  നഗരസഭയുടടെ  ഭവാഗത്തുനനിനണ്ടവായനിടക്കവാണ്ടനിരനിക്കുന്നതങ്ക്.  സസസവാന
സരക്കവാരുസ  തനിരുവനനപുരസ  നഗരതനിടന്റെ  കേവാരജ്യതനില  പ്രകതജ്യകേ  പരനിഗണന
തടന്ന നലകുസ.  ഒരു ശരശരകതവാടെങ്ക് കകേരളടത ഉപമനിചവാല അതനിടന്റെ ഹൃദയമവാണങ്ക്
തനിരുവനനപുരസ.  ഹൃദയസ  നന്നവായവാല  ശരശരസ  നന്നവായനിടയന്നവാണങ്ക്  പറയുന്നതങ്ക്.
തനിരുവനനപുരസ  മവാലൈനിനജ്യമുകമവായവാല  കകേരളസതടന്ന  മവാലൈനിനജ്യമുകമവായനിടയന്നങ്ക്
നമുക്കങ്ക്  പറയവാന  സവാധനിക്കുസ.  ഇസൗ  സരക്കവാര  അധനികേവാരതനില  വന്നതനിനകശഷസ
പദ്ധതനി വനിഹനിതതനിടന്റെ ഏറവുസ ചുരുങ്ങനിയതങ്ക്  10  ശതമവാനസ മവാലൈനിനജ്യസസസരണതനിന
കവണ്ടനി നശക്കനിവയണടമന്നങ്ക്  നനിഷ്കരഷനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്.   ഇതങ്ക്  എല്ലെവാ  തകദ്ദേശസസയസഭരണ
സവാപനങ്ങള്ക്കുസ ഇതനിനകേസ ടടകേമവാറനിക്കഴനിഞ.

കകേരളടത  വരുന്ന  നവസബര  മവാസസ  ഒന്നവാസ  തശയതനികയവാടുകൂടെനി  ഒരു
ഒ.ഡനി.എഫങ്ക്. സസസവാനമവായനി  പ്രഖജ്യവാപനിക്കുവവാനളള  തശവ്രയത്നതനിലൈവാണങ്ക്  സരക്കവാര.
സസസവാന മുഖജ്യമനനി പ്രധവാനമനനിടയക്കണ്ട സനരഭതനില ഇതരടമവാരു ഖജ്യവാതനി
കനടെനിടയടുക്കുന്നതനിനങ്ക് പ്രഥമ പരനിഗണന സസസവാനസ നലകുടമനസ കകേരളപനിറവനി
ദനിനമവായ  നവസബര  ഒന്നനിനമുമ്പങ്ക്  കകേരളതനിടലൈ  മുഴുവന  ഗ്രവാമശണ  കമഖലൈകേളനിലുസ
ഇതങ്ക്  സവാധജ്യമവാക്കുടമനസ  ഉറപ്പുടകേവാടുതനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  അതനിടന്റെ  തശവ്രയജ്ഞതനിലൈവാണങ്ക്
സസസവാന  സരക്കവാരുസ  ശുചെനിതസമനിഷനസ  തകദ്ദേശഭരണ  സവാപനങ്ങളുടമല്ലെവാസ.
അങ്ങുസ അങ്ങയുടടെ ആസനി വനികേസന ഫണ്ടങ്ക് ഉള്ടപടടെയുളള വനികേസന ഫണകേള്
ഇക്കവാരജ്യതനിനങ്ക്  പ്രകയവാജനടപടുത്തുവവാന  മുകന്നവാട്ടുവന്നവാല  അതുസ  നമുടക്കവാരു
മുതലകടവാകുടമനകൂടെനി ഇസൗ സനരഭതനില സൂചെനിപനിക്കുകേയവാണങ്ക്.

IV കമശപ്പുറത്തുവച കേടെലൈവാസുകേള്

ചെടസ 47(2) അനസരനിച്ചുളളതങ്ക് 

1.  ധനകേവാരജ്യവുസ കേയറസ വകുപ്പുമനനി  (കഡവാ  .    ടെനി  .    എസ  .    കതവാമസങ്ക് ടഎസകേങ്ക്) :
സര, തവാടഴപറയുന്ന കേടെലൈവാസുകേള് ഞവാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
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പതനിമൂന്നവാസ  കകേരള  നനിയമസഭയുടടെ  പതനിനവാലൈവാസ  സകമളനതനിടലൈ  3302,
പതനിനഞ്ചേവാസ  സകമളനതനിടലൈ  1885,  പതനിനവാറവാസ  സകമളനതനിടലൈ  98  എന്നശ
നമ്പരുകേളനിലുള്ള  നക്ഷത്രചെനിഹ്നമനിടെവാത  കചെവാദജ്യങ്ങളുടടെ  മറപടെനിയുസ  അവയങ്ക്
യഥവാസമയസ മറപടെനി നലകുവവാന സവാധനിക്കവാതനിരുന്നതനിനളള കേവാരണസ കേവാണനിക്കല
കസറങ്ക്ടമനകേളുസ.

2.  വജ്യവസവായവുസ കസവാരട്സുസ വകുപ്പുമനനി (ശ്രശ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരവാജന): സര,
തവാടഴപറയുന്ന കേടെലൈവാസുകേള് ഞവാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

പതനിമൂന്നവാസ  കകേരള  നനിയമസഭയുടടെ  പതനിനവാലൈവാസ  സകമളനതനിടലൈ  4545,
5893  പതനിനഞ്ചേവാസ  സകമളനതനിടലൈ  569  എന്നശ  നമ്പരുകേളനിലുള്ള  നക്ഷത്ര
ചെനിഹ്നമനിടെവാത കചെവാദജ്യങ്ങളുടടെ മറപടെനിയുസ അവയങ്ക് യഥവാസമയസ മറപടെനി നലകുവവാന
സവാധനിക്കവാതനിരുന്നതനിനള്ള കേവാരണസ കേവാണനിക്കല കസറങ്ക്ടമനകേളുസ.

മനി  .    സശക്കര:  ചെടസ  288  പ്രകേവാരസ  ശ്രശ.  എസ.  സസരവാജങ്ക്  ഒരു  കേതങ്ക്
നലകേനിയനിട്ടുണ്ടങ്ക്. അകങ്ങക്കങ്ക് വനിശദശകേരനിക്കവാവുന്നതവാണങ്ക്.

V വജ്യകനിപരമവായ വനിശദശകേരണസ

ടടബബനിള് പരവാമരശസ 

ശ്രശ  .    എസ  .    സസരവാജങ്ക്:  സര,  ബഡ്ജറങ്ക്  ചെരചയുടടെ ഭവാഗമവായനി  ഇവനിടടെ  ഞവാന
നടെതനിയ ടടബബനിളനിടലൈ ഒരു പരവാമരശസ  സഭയകേത്തുസ പുറത്തുസ വനിവവാദമവായനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.
യഥവാരതതനില ടതറനിദ്ധവാരണയനില നനിനണ്ടവായ വനിവവാദമവാണനിതങ്ക്.  ശൂനജ്യതയനില
നനിനണ്ടവായ ബഹളടമനസ  മറ്റുസ  കഷകങ്ക്പനിയര  പരവാമരശനിചതനിനങ്ക്  തുലൈജ്യമവാണതങ്ക്.
ടടബബനിളനിടന്റെ ഭവാഷയുസ പ്രകയവാഗങ്ങളുസ സവാഹനിതജ്യവുസ വളടര സവനികശമവായനിട്ടുള്ളതവാണങ്ക്.
സവനികശഷമവായ ഭവാഷ,  പ്രതശകേവാത്മകേമവായ പ്രകയവാഗങ്ങള്, അതുലൈജ്യമവായ സവാഹനിതജ്യ
ഭവാവസ  ഇവടയല്ലെവാസടകേവാണ്ടങ്ക്  സമ്പന്നമവാണങ്ക്  ടടബബനിള്.  ഇതങ്ക്  ഒറ  വവായനയനില
മനസനിലൈവായനിടക്കവാളളണടമന്നനില്ലെ.  മതവായനിയുടടെ  സുവനികശഷതനില  യഥവാരതതനില
പറയുന്നതങ്ക് പന്നനികേടളയുസ നവായടളയുസകുറനിടചവാനമല്ലെ.  ഒറ വവായനയനില അങ്ങടന
ടതറദ്ധരനിക്കവാനനിടെയുണ്ടങ്ക്.  അമൂലൈജ്യമവായതനിടന  അനരഹരവായവരക്കങ്ക്  അരഹനിക്കുന്ന
ഗസൗരവകതവാടടെ സമശപനിക്കവാനവാവനിടല്ലെന്ന സകനശസ മവാത്രമവാണങ്ക് അതനില പറയുന്നതങ്ക്.
അതനിനപകേരസ ടതറവായ നനിലൈയനിലൈവാണങ്ക്  പലൈരക്കുസ അതങ്ക്  മനസനിലൈവാക്കവാന കേഴനിഞ്ഞതങ്ക്.
ടടബബനിള്  ആഴതനില  പഠനിക്കവാതതുടകേവാണസ  ടടബബനിളനിടന്റെ  ഹൃദയടത
സരശനിക്കവാതതുടകേവാണമവാണനിതങ്ക്.  പത്രങ്ങളനിലുസ  മറ്റുസ  വന്ന വവാരതകേളവായനിരനിക്കുസ
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ഒരുപടക്ഷ  ചെനിലൈടര  അങ്ങടന  വഴനിടതറനിചനിട്ടുണ്ടവാകുകേ  എന്നങ്ക്  ഞവാന  കേരുതുന.
ഏടതങനിലുസ  അസഗടതകയവാ  അസഗങ്ങടളകയവാ  ആകക്ഷപനിക്കുവവാന  ഉകദ്ദേശനിച്ചു
ടകേവാണ്ടല്ലെ  മതവായനി  അതങ്ക്  എഴുതനിയതുസ  ഞവാന  അതങ്ക്  ഇവനിടടെ  പറഞ്ഞതുസ.
സതജ്യതനില  മതവായനി  ഒരു  കുഴപക്കവാരകനയല്ലെവാടയന്നങ്ക്  ഇസൗ  സഭയുടടെ  മുമ്പവാടകേ
ആവരതനിചങ്ക് വജ്യകമവാക്കവാന ഞവാന ഉകദ്ദേശനിക്കുകേയവാണങ്ക്.

ശ്രശ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതശശന: സര, കപവായനിന്റെങ്ക് ഒവാഫങ്ക് ഒവാരഡര.  

ശ്രശ  .    എസ  .    സസരവാജങ്ക്:  സര,   റള്  288  പ്രകേവാരമുള്ള  വജ്യകനിപരമവായ
വനിശദശകേരണതനിനങ്ക് ചെരച പവാടെനില്ലെവാതതവാണങ്ക്. പനിടന്നങ്ങടന ചെരച ടചെയ്യുസ. 

മനി  .   സശക്കര:  ഇവനിടടെ ചെരചടയവാനമനില്ലെ.

ശ്രശ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതശശന:   സര, ഞവാന അതല്ലെ പറഞ്ഞതങ്ക്, ഞവാന എനവാണങ്ക്
പറയവാന കപവാകുന്നടതന്നങ്ക് ഇകദ്ദേഹസ എങ്ങടനയവാണങ്ക് മുനകൂടനി അറനിയുന്നതങ്ക്.  ഞവാന
പറഞ്ഞതങ്ക്,  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസടത  പ്രസസഗതനില  പറഞ്ഞതവാണങ്ക്,  ഇതുമവായനി
ബനടപടല്ലെ.

മനി  .   സശക്കര: ഏതങ്ക് ചെടപ്രകേവാരമവാണങ്ക് പറയുന്നതങ്ക്? എകപവാഴുസ ചെടസ ഉദ്ധരനിക്കുന്ന
ആളകല്ലെ അങ്ങങ്ക്.  ഏതങ്ക് ചെടപ്രകേവാരമവാണങ്ക് അങ്ങങ്ക് സസസവാരനിക്കുന്നതങ്ക്?

ശ്രശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന:   സര,  ഞവാന റള്  303  അനസരനിചങ്ക്  ക്രമപ്രശ്നസ
ഉന്നയനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസടത  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  പ്രസസഗതനില  ഇസൗ
ഭവാഗമല്ലെ,  ഇസൗ ഭവാഗമവാടണങനിലൈകല്ലെ കപഴണല എകപകനഷനനില വരനികേയുളള.  ഇസൗ
ഭവാഗമല്ലെ,  അകദ്ദേഹസ  അല്ലെവാടത  പറഞ.  പ്രതനിപക്ഷതങ്ക്,  പ്രതനിപക്ഷ  കനതവാവങ്ക്
ഒഴനിച്ചുളള  ഒരവാളുസ  പുസകേസ  വവായനിക്കുന്ന  ആളുകേളല്ലെ,  പുസകേസ  കേതനിച്ചുകേളയുന്ന
ആളുകേളവാടണനളള പരവാമരശസ നടെതനി.  അകദ്ദേഹസ അന്നങ്ക് പരവാമരശസ നടെതനിയകപവാള്
ഞങ്ങള് ഇടെടപടെവാതനിരുന്നതങ്ക്  ഇസൗ സഭയനിടലൈ കേശഴ് വഴക്കസ അനസരനിചങ്ക്  ഒരവാളുടടെ
ആദജ്യടത  പ്രസസഗതനില  ഇടെടപടെവാന  പവാടെനില്ലെവാടയനള്ളതുടകേവാണ്ടവാണങ്ക്.   ശ്രശ.
വനി. ടെനി. ബലറവാസ പറഞ്ഞ വനിഷയടതപറനിയുസ പറഞ.  കുറപത്രമവാടണന്നങ്ക് ടടവറങ്ക്
കപപറനിടനക്കുറനിചങ്ക്  പറഞ.  സവാമ്പതനികേ കുറവവാളനികേള് അടതവാരു കുറപത്രമവാകയ
കേവാണുനളടവന്നങ്ക് പറഞ.  ശ്രശ.  വനി.  ടെനി.  ബലറവാസ ഏതങ്ക് സവാമ്പതനികേ കുറമവാണങ്ക്
ടചെയനിട്ടുളളതങ്ക്?  ഇതനില അകദ്ദേഹസ പറഞ്ഞതങ്ക് ഞങ്ങള് ടടബബനിള് വവായനിക്കവാതവരുസ
ഇതുമവായനി  ബനമനില്ലെവാതവരുസ  ടടബബനിളനിടന്റെ  ഹൃദയസ  സരശനിക്കവാത
ആളുകേളുമവാടണനടമവാടക്കയവാണങ്ക്. അങ്ങടന ഇസൗ സഭയനില പരവാമരശസ നടെത്തുന്നതങ്ക്
ഓരഡറനിലൈവാകണവാ?
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മനി  .    സശക്കര:  ചെടസ  288  പ്രകേവാരസ  ചെരചയനില്ലെ.  ശ്രശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശനസ
ശ്രശ.  എസ.  സസരവാജുസ  ഇരനിക്കണസ.  അകദ്ദേഹസ  ആടരയുസ  അപമവാനനിക്കവാന
ഉകദ്ദേശനിചനിടനിടല്ലെന്നങ്ക് വജ്യകമവായനി പറഞകേഴനിഞ.  വശണസ അതങ്ക് ഉയരതനിടക്കവാണ
വകരണ്ട യവാടതവാരു ആവശജ്യവുമനില്ലെ. പ്രധവാനടപട കേവാരജ്യങ്ങളനികലൈക്കങ്ക് കേടെകക്കണ്ടതുണ്ടങ്ക്.

VI ധനകേവാരജ്യസ  

കവവാടങ്ക് ഒണ് അക്കസൗണ്ടങ്ക്  - ചെരചയുസ കവവാടടടുപ്പുസ

ധനകേവാരജ്യവുസ കേയറസ വകുപ്പുമനനി (കഡവാ  .   ടെനി  .   എസ  .   കതവാമസങ്ക് ടഎസകേങ്ക്): സര,
"ഈ  ഉപകക്ഷപകതവാടെനബനനിച്ചുള്ള  പടനികേയനിടലൈ  നവാലൈവാസ  കകേവാളതനില
യഥവാക്രമസ  കേവാണനിചനിരനിക്കുന്ന  സസഖജ്യകേളനില  കേവനിയവാത  തുകേകേള്  പ്രസ്തുത
പടനികേയനിടലൈ  മൂന്നവാസ  കകേവാളതനില  കചെരതനിട്ടുള്ള  അനകയവാജജ്യമവായ  ഡനിമവാന്റെങ്ക്
ടഹഡ്ഡുകേള്  സസബനനിചങ്ക്  2016-17  സവാമ്പതനികേ  വരഷതനിടലൈ  ആഗസങ്ക്,
ടസപ്റസബര,  ഒകക്ടവാബര  മവാസങ്ങളനികലൈക്കുള്ള  ടചെലൈവുകേള്  നനിരവഹനിക്കുന്നതനിന
കവണ്ടനികയവാ  ടചെലൈവങ്ക്  ടചെയ്യുന്നതനികലൈകക്കവാ  ആയനി  ഗവരണ്ണരക്കങ്ക്  നലകേണടമന്ന
ഉപകക്ഷപസ" ഞവാന അവതരനിപനിക്കുന.

തുറമുഖവുസ  മക്യൂസനിയവുസ  പുരവാവസ്തു  സസരക്ഷണവുസ  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രശ  .
രവാമചെനന കേടെന്നപള്ളനി): സര, ഞവാന ഉപകക്ഷപടത പനിനവാങ്ങുന.

ശ്രശ  .    കമവാനസങ്ക്  കജവാസഫങ്ക്:  സര,  ഞവാന  തവാടഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപനിക്കുന.

കേവാരഷനികേവാദവായ  നനികുതനിയുസ  വനില്പന  നനികുതനിയുസ  എന്ന  V-ാം  നമ്പര
ധനവാഭജ്യരതനയുടടെ  കപരനില  വകേടകേവാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 71,81,60,000  കേ.യനില  നനിന്നങ്ക്
ഒരുനൂറ ഉറപനികേ കുറവു ടചെകയണ്ടതവാണങ്ക്.

ഭൂനനികുതനി  എന്ന  VI-ാം  നമ്പര  ധനവാഭജ്യരതനയുടടെ  കപരനില  വകേടകേവാള്ളനിചനിട്ടുള്ള
144,25,91,000 കേ.യനിലനനിന്നങ്ക് ഒരുനൂറ ഉറപനികേ കുറവു ടചെകയണ്ടതവാണങ്ക്. 

മുദ്രപത്രങ്ങളുസ  രജനികസ്ട്രേഷനസ  എന്ന  VII-ാം  നമ്പര  ധനവാഭജ്യരതനയുടടെ
കപരനില വകേടകേവാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 50,26,95,000 കേ.യനില നനിന്നങ്ക് ഒരുനൂറ ഉറപനികേ കുറവു
ടചെകയണ്ടതവാണങ്ക്. 

ശ്രശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന:  സര,  ഞവാന  തവാടഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപനിക്കുന.
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മുദ്രപത്രങ്ങളുസ  രജനികസ്ട്രേഷനസ  എന്ന  VII-ാം  നമ്പര  ധനവാഭജ്യരതനയുടടെ
കപരനില വകേടകേവാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 50,26,95,000 കേ.യനില നനിന്നങ്ക് ഒരുനൂറ ഉറപനികേ കുറവു
ടചെകയണ്ടതവാണങ്ക്.

എലകസങ്ക് എന്ന VIII-ാം നമ്പര ധനവാഭജ്യരതനയുടടെ കപരനില വകേടകേവാള്ളനിചനിട്ടുള്ള
65,49,62,000 കേ.യനില നനിന്നങ്ക് ഒരുനൂറ ഉറപനികേ കുറവു ടചെകയണ്ടതവാണങ്ക്.

ശ്രശ  .    ടകേ  .    എസങ്ക്  .    ശബരശനവാഥന:  സര,  ഞവാന തവാടഴപറയുന്ന കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപനിക്കുന.

വവാഹന  നനികുതനികേള്  എന്ന  IX-ാം  നമ്പര  ധനവാഭജ്യരതനയുടടെ  കപരനില
വകേടകേവാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  30,02,35,000  കേ.യനില  നനിന്നങ്ക്  ഒരുനൂറ  ഉറപനികേ  കുറവങ്ക്
ടചെകയണ്ടതവാണങ്ക്. 

ജനില്ലെവാഭരണവുസ പലൈവകേയുസ എന്ന XI-ാം നമ്പര ധനവാഭജ്യരതനയുടടെ കപരനില
വകേടകേവാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  148,60,02,000  കേ.യനില  നനിന്നങ്ക്  ഒരുനൂറ  ഉറപനികേ  കുറവു
ടചെകയണ്ടതവാണങ്ക്. 

ശ്രശ  .    അബ്ദുല  ഹമശദങ്ക്  .    പനി:  സര,  ഞവാന  തവാടഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന.

കപവാലൈശസങ്ക്  എന്ന  XII-ാം  നമ്പര ധനവാഭജ്യരതനയുടടെ  കപരനില വകേടകേവാള്ളനിചനിട്ടുള്ള
843,08,50,000 കേ.യനില നനിന്നങ്ക് ഒരുനൂറ ഉറപനികേ കുറവു ടചെകയണ്ടതവാണങ്ക്. 

ശ്രശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര  രവാധവാകൃഷ്ണന:  സര,  ഞവാന  തവാടഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപനിക്കുന.

കപവാലൈശസങ്ക് എന്ന XII-ാം നമ്പര ധനവാഭജ്യരതനയുടടെ കപരനില വകേടകേവാള്ളനിചനിട്ടുള്ള
843,08,50,000 കേ.യനില നനിന്നങ്ക് ഒരുനൂറ ഉറപനികേ കുറവു ടചെകയണ്ടതവാണങ്ക്. 

ജയനിലുകേള് എന്ന  XIII-ാം നമ്പര ധനവാഭജ്യരതനയുടടെ കപരനില വകേടകേവാള്ളനിചനിട്ടുള്ള
29,25,18,000 കേ.യനില നനിന്നങ്ക് ഒരുനൂറ ഉറപനികേ കുറവു ടചെകയണ്ടതവാണങ്ക്. 

ശ്രശ  .    ടകേ  .    മുരളശധരന:   സര,  ഞവാന  തവാടഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപനിക്കുന.

കസഷനറനിയുസ അചടെനിയുസ മറങ്ക്  ഭരണപരമവായ സരവശസുകേളുസ എന്ന  XIV-ാം
നമ്പര ധനവാഭജ്യരതനയുടടെ കപരനില വകേടകേവാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  105,89,31,000  കേ.യനില
നനിന്നങ്ക് ഒരുനൂറ ഉറപനികേ കുറവു ടചെകയണ്ടതവാണങ്ക്.
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ടപവാതുമരവാമതങ്ക്  എന്ന  XV-ാം  നമ്പര  ധനവാഭജ്യരതനയുടടെ  കപരനില
വകേടകേവാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1186,75,79,000  കേ.യനില  നനിന്നങ്ക്  ഒരുനൂറ  ഉറപനികേ
കുറവങ്ക് ടചെകയണ്ടതവാണങ്ക്. 

ശ്രശ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ ബ്ദുല റസവാക്കങ്ക്:   സര,  ഞവാന തവാടഴപറയുന്ന കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന.

വനിദജ്യവാഭജ്യവാസസ,  കേവായനികേവനികനവാദസ,  കേലൈ,  സസസവാരസ  എന്ന  XVII-ാം  നമ്പര
ധനവാഭജ്യരതനയുടടെ കപരനില വകേടകേവാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 4371,92,62,000 കേ.യനില നനിന്നങ്ക്
ഒരുനൂറ ഉറപനികേ കുറവു ടചെകയണ്ടതവാണങ്ക്. 

ശ്രശ  .    പനി  .    ടകേ  .    അബ്ദു  റബ്ബങ്ക്:  സര,  ഞവാന  തവാടഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന.

ലവദജ്യസഹവായരസഗവുസ  ടപവാതുജനവാകരവാഗജ്യവുസ  എന്ന  XVIII-ാം  നമ്പര
ധനവാഭജ്യരതനയുടടെ കപരനില വകേടകേവാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1324,33,91,000  കേ.യനില നനിന്നങ്ക്
ഒരുനൂറ ഉറപനികേ കുറവു ടചെകയണ്ടതവാണങ്ക്.

ശ്രശ  .    വനി  .    പനി  .    സജശനന:   സര,  ഞവാന  തവാടഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപനിക്കുന.

ഭവനനനിരമവാണസ  എന്ന  XXI-ാം  നമ്പര  ധനവാഭജ്യരതനയുടടെ  കപരനില
വകേടകേവാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  38,22,29,000  കേ.യനില  നനിന്നങ്ക്  ഒരുനൂറ  ഉറപനികേ  കുറവു
ടചെകയണ്ടതവാണങ്ക്. 

നഗരവനികേസനസ  എന്ന  XXII-ാം  നമ്പര  ധനവാഭജ്യരതനയുടടെ  കപരനില
വകേടകേവാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  332,40,13,000  കേ.യനില  നനിന്നങ്ക്  ഒരുനൂറ  ഉറപനികേ  കുറവു
ടചെകയണ്ടതവാണങ്ക്. 

ശ്രശ  .    കറവാജനി  എസ  .    കജവാണ്:  സര,  ഞവാന  തവാടഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപനിക്കുന.

ടതവാഴനിലുസ ടതവാഴനിലൈവാളനികക്ഷമവുസ പ്രവവാസനികക്ഷമവുസ എന്ന XXIV-ാം നമ്പര
ധനവാഭജ്യരതനയുടടെ കപരനില വകേടകേവാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  252,19,30,000  കേ.യനില നനിന്നങ്ക്
ഒരുനൂറ ഉറപനികേ കുറവു ടചെകയണ്ടതവാണങ്ക്. 

പടനികേജവാതനി/പടനികേവരഗ്ഗ/മറങ്ക്  പനിന്നവാക്ക/നക്യൂനപക്ഷ  വനിഭവാഗങ്ങള്  എന്നനിവരുടടെ
കക്ഷമസ എന്ന  XXV-ാം  നമ്പര ധനവാഭജ്യരതനയുടടെ കപരനില വകേടകേവാള്ളനിചനിട്ടുള്ള
758,10,83,000 കേ.യനില നനിന്നങ്ക് ഒരുനൂറ ഉറപനികേ കുറവു ടചെകയണ്ടതവാണങ്ക്.
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ശ്രശ  .    സണ്ണനി  കജവാസഫങ്ക്:  സര,  ഞവാന  തവാടഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപനിക്കുന.

സഹകേരണസ  എന്ന  XXVII-ാം  നമ്പര  ധനവാഭജ്യരതനയുടടെ  കപരനില
വകേടകേവാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  98,06,03,000  കേ.യനില  നനിന്നങ്ക്  ഒരുനൂറ  ഉറപനികേ
കുറവു ടചെകയണ്ടതവാണങ്ക്. 

കൃഷനി എന്ന  XXIX-ാം നമ്പര ധനവാഭജ്യരതനയുടടെ കപരനില വകേടകേവാള്ളനിചനിട്ടുള്ള
832,63,35,000 കേ.യനില നനിന്നങ്ക് ഒരുനൂറ ഉറപനികേ കുറവു ടചെകയണ്ടതവാണങ്ക്. 

ശ്രശ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി: സര, ഞവാന തവാടഴപറയുന്ന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

മൃഗസസരക്ഷണസ  എന്ന  XXXI-ാം  നമ്പര  ധനവാഭജ്യരതനയുടടെ  കപരനില
വകേടകേവാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  166,22,86,000  കേ.യനില  നനിന്നങ്ക്  ഒരുനൂറ  ഉറപനികേ  കുറവു
ടചെകയണ്ടതവാണങ്ക്. 

ശ്രശ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജവാസ  ഫങ്ക്:  സര,  ഞവാന  തവാടഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപനിക്കുന.

ക്ഷശരവനികേസനസ  എന്ന  XXXII-ാം  നമ്പര  ധനവാഭജ്യരതനയുടടെ  കപരനില
വകേടകേവാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  40,86,81,000  കേ.യനില  നനിന്നങ്ക്  ഒരുനൂറ  ഉറപനികേ  കുറവു
ടചെകയണ്ടതവാണങ്ക്. 

ഗ്രവാമവനികേസനസ  എന്ന  XXXVI-ാം  നമ്പര  ധനവാഭജ്യരതനയുടടെ  കപരനില  
വകേടകേവാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  758,16,60,000  കേ.യനില  നനിന്നങ്ക്  ഒരുനൂറ  ഉറപനികേ  കുറവു
ടചെകയണ്ടതവാണങ്ക്. 

ശ്രശ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബലറവാസ:  സര,  ഞവാന  തവാടഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപനിക്കുന.

തുറമുഖങ്ങള് എന്ന XL-ാം നമ്പര ധനവാഭജ്യരതനയുടടെ കപരനില വകേടകേവാള്ളനിചനിട്ടുള്ള
43,57,49,000 കേ.യനില നനിന്നങ്ക് ഒരുനൂറ ഉറപനികേ കുറവു ടചെകയണ്ടതവാണങ്ക്. 

സവാമൂഹജ്യസുരക്ഷനിതതസവുസ  കക്ഷമവുസ  എന്ന  XLVI-ാം  നമ്പര  ധനവാഭജ്യരതനയുടടെ
കപരനില  വകേടകേവാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1111,04,19,000  കേ.യനില  നനിന്നങ്ക്  ഒരുനൂറ  ഉറപനികേ
കുറവു ടചെകയണ്ടതവാണങ്ക്. 

ശ്രശ  .    എലകദവാസങ്ക്  പനി  .    കുന്നപനിള്ളനില :  സര,  ഞവാന  തവാടഴപറയുന്ന
കഭദഗതനികേള് അവതരനിപനിക്കുന.
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ജലൈകസചെനസ  എന്ന  XXXVIII-ാം  നമ്പര  ധനവാഭജ്യരതനയുടടെ  കപരനില
വകേടകേവാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  183,06,49,000  കേ.യനില  നനിന്നങ്ക്  ഒരുനൂറ  ഉറപനികേ  കുറവു
ടചെകയണ്ടതവാണങ്ക്. 

ഗതവാഗതസ എന്ന  XLI-ാം നമ്പര ധനവാഭജ്യരതനയുടടെ കപരനില വകേടകേവാള്ളനിചനിട്ടുള്ള
120,02,48,000 കേ.യനില നനിന്നങ്ക് ഒരുനൂറ ഉറപനികേ കുറവു ടചെകയണ്ടതവാണങ്ക്. 

ശ്രശ  .    വനി  .    എസങ്ക്  .    ശനിവകുമവാര:  സര,  ഞവാന  തവാടഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന.

വനികനവാദസഞ്ചേവാരസ  എന്ന  XLII-ാം  നമ്പര  ധനവാഭജ്യരതനയുടടെ  കപരനില
വകേടകേവാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  100,82,33,000  കേ.യനില  നനിന്നങ്ക്  ഒരുനൂറ  ഉറപനികേ  കുറവു
ടചെകയണ്ടതവാണങ്ക്. 

11.02 AM]

ശ്രശ  .   വനി  .   ടകേ  .   സനി  .   മമതങ്ക് കകേവായ: സര, ഞവാന കവവാടങ്ക് ഓണ് അക്കസൗണ്ടനിടന
അനകൂലൈനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  സസനമവായനി  ഒരു  വശടെങ്ക്  എന്നതങ്ക്  കകേരളതനിടലൈ  എല്ലെവാ
മനഷജ്യരുടടെയുസ ആവശജ്യവുസ ആഗ്രഹവുമവാണങ്ക്.  സവാദ്ധജ്യതയുള്ളവടരവാടക്കയുസ അവരവരുടടെ
കേഴനിവനിനനസരനിചങ്ക്  വശടുവയ്ക്കുന.  എന്നവാല  വശടെനില്ലെവാത പവാവടപടവര  നനിരവധനിയവാണങ്ക്.
ഇവരുടടെ വശടെങ്ക് എന്ന സസപസ സവാക്ഷവാലക്കരനിക്കുന്നതനിന കവണ്ടനിയവാണങ്ക് എല.ഡനി.എഫങ്ക്.
സരക്കവാര ഇ.എസ.എസങ്ക്. ഭവന പദ്ധതനിയുസ എസ.എന. ഭവനപദ്ധതനിയുസ ആവനിഷ്കരനിചങ്ക്
നടെപനിലൈവാക്കനിവന്നതങ്ക്.  കുകറകപരക്കങ്ക് വശടെങ്ക് വയവാനവാടയങനിലുസ യു.ഡനി.എഫങ്ക്. സരക്കവാര
ഈ  പദ്ധതനി  ഉകപക്ഷനിച്ചു.  രണ്ടങ്ക്  കേമക്യൂണനിസങ്ക്  കനതവാക്കളുടടെ  കപരുകേകളവാടുള്ള
എതനിരപവാണങ്ക് കേവാരണടമങനില മകറതങ്ക് കപരനിലൈവായവാലുസ പവാവങ്ങള്ക്കങ്ക് വശടുവയവാനവായവാല
ഞങ്ങള് സഹകേരനിക്കുമവായനിരുന.  അതങ്ക് ടചെയനില്ലെ.  ഒനസ രണസ ഗഡുക്കള് വവാങ്ങനി
ഭവാഗനികേമവായനി  പണനിത  ഒരു  ലൈക്ഷകതവാളസ  വശടുകേള്  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  ഭരണകേവാലൈസ
മുഴുവന  അങ്ങടനതടന്ന   കേനിടെക്കുകേയവായനിരുന.  പവാവങ്ങകളവാടെങ്ക്  ഇത്രയുസ  ക്രൂരത
കവണ്ടനിയനിരുന്നനില്ലെ.  2015-16-ടലൈ  ബഡ്ജറനില  ടപകടവാള്,  ഡശസല  വനിലൈയനില
ലൈനിററനിനങ്ക്  ഒരു   രൂപ അധനികേ  നനികുതനി  പനിരനിക്കവാന  തശരുമവാനനിച്ചു.  375  കകേവാടെനി
രൂപയവാണങ്ക് ലൈക്ഷജ്യമനിടതങ്ക്; ഏഴങ്ക് മവാസസടകേവാണ്ടങ്ക് 254 കകേവാടെനി രൂപ പനിരനിടചടുതതവായനി
അന്നങ്ക് നനിയമസഭയനില പറ ഞ്ഞനിട്ടുണ്ടങ്ക്. ഇതങ്ക് പവാവങ്ങള്ക്കങ്ക് വശടുവചങ്ക് ടകേവാടുക്കവാനവാടണന്നവാണങ്ക്
പറഞ്ഞതങ്ക്.  എന്നവാല ഇതനിലനനിനസ ഒരു വശടുകപവാലുസ  വച്ചുടകേവാടുതനില്ലെ.  ഇകപവാള്
കഡവാ.  ടെനി.  എസ.  കതവാമസങ്ക്  ഐസകേങ്ക്  അവതരനിപനിച  ബഡ്ജറനില  അഞ്ചേങ്ക്  വരഷസ
ടകേവാണ്ടങ്ക്  വശടെനില്ലെവാത മുഴുവന ആളുകേള്ക്കുസ വശടുവച്ചുടകേവാടുക്കുടമന്നങ്ക്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.
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പവാവടപടവരുടടെ വശടെങ്ക് എന്ന സസപസ സവാക്ഷവാത്കേരനിക്കവാന കേഴനിയുന്ന ധശരമവായ ഈ
തശരുമവാനസ അഭനിമവാനകേരമവാണങ്ക്.  കകേവാഴനികക്കവാടെങ്ക് ജനില്ലെയനില രണ്ടങ്ക് ടസനമുതല അഞ്ചേങ്ക്
ടസനവടര ഭൂമനിയുള്ളവരുസ സസനമവായനി വശടെനില്ലെവാതവരുമവായ നനിരവധനി ആളുകേളുണ്ടങ്ക്.
അവരുടടെ  കരഖയനില  നനിലൈടമന്നങ്ക്  കേവാണനിചതനിനവാല  വശടെങ്ക്  വയവാന  അനവവാദസ
ലൈഭനിക്കവാടത കേഷ്ടതനിലൈവാണങ്ക്.  റനികക്കവാരഡുകേളനില നനിലൈസ എന്നവാടണങനിലുസ നവാല്പതുസ
അമ്പതുസ വരഷസ പഴക്കമുള്ള ടതങ്ങുകേളുസ  അവനിടടെയുണ്ടങ്ക്.  ഇക്കവാരജ്യസ  ഗസൗരവമവായനി
പരനികശവാധനിചങ്ക്  ഈ  പവാവടപടവരക്കങ്ക്  വശടുവയവാന  അനവവാദസ  നലകേവാന
നടെപടെനിയുണ്ടവാകേണടമന്നങ്ക് അഭജ്യരതനിക്കുന. 

കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫങ്ക്. ഭരണകേവാലൈതങ്ക് കുടറ പഞ്ചേവായത്തുകേടള മുനനിസനിപവാലൈനിറനികേളവാക്കനി
പ്രഖജ്യവാപനിച്ചു.  കപരങ്ക്  മവാറനിയതല്ലെവാടത  കവടറവാനസ  മവാറനിയനിടനില്ലെ.  എനമവാത്രമല്ലെ
പഞ്ചേവായതനിലുള്ള  പലൈരുസ  മറങ്ക്  പഞ്ചേവായത്തുകേളനികലൈക്കങ്ക്  സലൈസമവാറനി  കപവാകുകേയുസ
ടചെയ. മുനനിസനിപവാലൈനിറനിയനില ചുരുങ്ങനിയതങ്ക് 29 വവാരഡുകേടളങനിലുസ കവണസ.  ഇകപവാള്
പലൈ മുനനിസനിപവാലൈനിറനികേളനിലുസ  12-ഉസ  14-ഉസ  വവാരഡുകേള് മവാത്രമവാണുള്ളതങ്ക്.  ഭരണസ
പനിടെനിക്കവാനകവണ്ടനി  മവാത്രസ  ടചെയ  സൂത്രപണനിയവാണങ്ക്  ഇടതനകേവാണവാസ.  2014-15
വരഷതനില  തകദ്ദേശഭരണ സവാപനങ്ങളനില ഫണ്ടങ്ക്  ടചെലൈവഴനിചതങ്ക്  41  ശതമവാനസ
മവാത്രമവാണങ്ക്.  ഇതനിടന്റെ കേവാരണസ ഓഡനിറങ്ക് റനികപവാരടനില പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതങ്ക്, സഞ്ചേനിത
നനിധനിയനിലനനിന്നങ്ക്  പബ്ലനികേങ്ക്  അക്കസൗണ്ടനികലൈക്കങ്ക്  മവാസസകതവാറസ  ഫണ്ടങ്ക്  മവാറവാടത  110
ദനിവസസ വടര കേവാലൈതവാമസസ വരുതനിയതവായനി ഓഡനിറങ്ക് നനിരശക്ഷനിക്കുന എന്നവാണങ്ക്.

തനിരുവനനപുരസ,  ടകേവാല്ലെസ,  ആലൈപ്പുഴ,  കകേവാഴനികക്കവാടെങ്ക്,  കേണ്ണൂര  എന്നനിവനിടെങ്ങളനില
2500 കകേവാടെനി രൂപ ടചെലൈവഴനിചനിട്ടുസ കുടെനിടവള്ളസ എതനിക്കവാന ഇതുവടര കേഴനിഞ്ഞനിടനില്ലെ.
കകേവാഴനികക്കവാടെങ്ക്  കകേവാരപകറഷനനിലുസ  രണ്ടങ്ക്  മുനനിസനിപവാലൈനിറനികേളനിലുസ  13  ഗ്രവാമ
പഞ്ചേവായത്തുകേളനിലുമുള്ള കുടെനിടവള്ള പദ്ധതനിയനില  172  എസ.എല.ഡനി.  ടവള്ളമവാണങ്ക്
എതനികക്കണ്ടതങ്ക്.  ബഹുമവാനടപട  മുന  മുഖജ്യമനനി  ശ്രശ.  ഉമന  ചെവാണ്ടനി  ഇതങ്ക്
ഉദ്ഘവാടെനസ ടചെയനിടങ്ക്  ഒരു വരഷതനിലൈധനികേമവായനി.  ഇകപവാള്  172-ല  40  എസ.എല.ഡനി.
ടവള്ളസ  മവാത്രമവാണങ്ക്  ഉപകയവാഗതനിനങ്ക്  ലൈഭജ്യമവാകുന്നതങ്ക്.  വനിതരണ  ലപപ്പുകേള്
യഥവാസമയസ  സവാപനിക്കവാതതുകേവാരണസ  20  ഓവരടഹഡങ്ക്  ടെവാങ്കുകേളനിലുസ  ടവള്ളസ
നനിറഞകേനിടെക്കുന്ന സമയതങ്ക് ജനങ്ങള്ക്കങ്ക് ടെവാങര കലൈവാറനികേളനില ടവള്ളസ  എതനിച്ചു
ടകേവാണ്ടനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  ഇതങ്ക്  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  ഭരണതനിടന്റെ  ടകേടുകേവാരജ്യസതയല്ലെവാടത
മടറനവാണങ്ക്?  ജലൈവാശയങ്ങളവാല സമ്പന്നമവായ നമ്മുടടെ നവാടനിടലൈ നദനികേള്,  കേവായലുകേള്,
തടെവാകേങ്ങള്,  ടചെറജലൈവാശയങ്ങള്  എന്നനിവ  കവണ്ടവനിധസ  സസരക്ഷനിക്കവാകനവാ
പ്രകയവാജനടപടുതവാകനവാ തയവാറവാകേവാതതവാണങ്ക്  കേവാരണസ.  ജനസ  കുടെനിടവള്ളതനിനങ്ക്
വളടര പ്രയവാസമനഭവനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  
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2006-ല എല.ഡനി.എഫങ്ക്. സരക്കവാര അധനികേവാരതനില വരുകമ്പവാഴുണ്ടവായനിരുന്ന 96
ടപവാതുകമഖലൈവാ സവാപനങ്ങളുടടെ ശരവാശരനി നഷ്ടസ  213.74  കകേവാടെനി രൂപയവായനിരുന.
2011-ല  എല.ഡനി.എഫങ്ക്.  സരക്കവാര  അധനികേവാരതനിലനനിനസ  കപവാകുകമ്പവാള്
ശരവാശരനി  292.45  കകേവാടെനി  രൂപ  ലൈവാഭതനിലൈവായനിരുന.  അന്നങ്ക്  പൂടനിക്കനിടെന്ന  പലൈ
സവാപനങ്ങളുസ തുറന്നങ്ക് പ്രവരതനിപനിച്ചു.  പതങ്ക് പുതനിയ വജ്യവസവായങ്ങള് ആരസഭനിച്ചു.
എല്ലെവാസ ലൈവാഭതനിലൈവാക്കനി.  കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  സരക്കവാര അഞ്ചേങ്ക് വരഷസ ഭരണസ
നടെതനി അധനികേവാരസ ഒഴനിയുകമ്പവാള് 646 കകേവാടെനി രൂപ നഷ്ടതനിലൈവായനി.  ഇടതനവാണങ്ക്
കേവാണനിക്കുന്നതങ്ക്? അഴനിമതനിയുസ ദുരഭരണവുസ തടന്നയകല്ലെ? യു.ഡനി.എഫങ്ക്. ഭരണതനില
പുതനിയ കകേന വജ്യവസവായ സവാപനങ്ങള് തുടെങ്ങവാന ലധരജ്യമനിടല്ലെന്നങ്ക് മുന കകേനമനനി
ശ്രശ.  എ.  ടകേ.  ആന്റെണനി  പറഞ്ഞതങ്ക്  ഇതുടകേവാണതടന്നയവാണങ്ക്.   കകേവാഴനികക്കവാടട
പ്രമുഖ ടപവാതുകമഖലൈവാ സവാപനമവായ സശല കകേവാസപകങ്ക്,  തനിരുവണ്ണൂര കകേവാടണ് മനില
എന്നനിവ  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  ഭരണതനില  ഉലപവാദനസ  നനിലൈചങ്ക്  തവാറമവാറവായനി
കേനിടെക്കുകേയവാണങ്ക്.  ബവാസബൂ കകേവാരപകറഷടന്റെ ഭവാഗമവായുള്ള മുള ടകേവാണള്ള കഫവാര ലടെല
നനിരമവാണ ഫവാക്ടറനിയനില ഉലപവാദനവുസ ടതവാഴനിലുസ നനിലൈചനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  ടപവാതുകമഖലൈവാ
സവാപനങ്ങകളവാടുള്ള  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  സരക്കവാരനിടന്റെ  നയസ  ഇതുതടന്നയവായനിരുന.
പുതനിയതങ്ക് തുടെങ്ങുന്നനിടല്ലെന്നങ്ക് മവാത്രമല്ലെ ഉള്ളതങ്ക് നഷ്ടതനിലൈവാക്കനി പൂട്ടുന്ന നനിലൈപവാടെവാണങ്ക്
കേവാണവാന കേഴനിയുന്നതങ്ക്.  കേയര ടതവാഴനിലൈവാളനികേള്ക്കങ്ക് പണനിയനില്ലെ,  പണനിടയടുതതനിന
തടന്ന  കൂലൈനിയുമനില്ലെവാടത  പടനിണനിയനിലൈവാണങ്ക്.  അരപടനിണനിക്കവാരവായ  കേയര  ടതവാഴനിലൈവാളനികേകളവാടെങ്ക്
കേഴനിഞ്ഞ സരക്കവാര ദയ കേവാണനിചനില്ലെ.   എല്ലെവാ കേവാലൈത്തുസ യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  സരക്കവാര
അരപടനിണനിക്കവാരവായ  കേയര  ടതവാഴനിലൈവാളനികേടളയുസ  പരമ്പരവാഗത  ടതവാഴനിലൈവാളനികേടളയുസ
സസരക്ഷനിക്കവാന  നടെപടെനിടയടുക്കവാറനില്ലെ.   എന്നവാല  എല.ഡനി.എഫങ്ക്. സരക്കവാരനിടന്റെ
ബഡ്ജറനില  മനിനനിമസ  കൂലൈനി  ഉറപ്പുവരുതനി  ഉലപന്നസ  സരക്കവാര  സസഭരനിക്കുടമന്നങ്ക്
പറഞ്ഞതങ്ക് ഈ കമഖലൈയങ്ക് ആശസവാസസ പകേരുന്നതവാണങ്ക്.  കൂടെവാടത ആധുനനികേവലക്കരണവുസ
ഉലപവാദന വരദ്ധനവുസ  ഉറപ്പുവരുതവാന 50 ശതമവാനസ വടര സബ്സനിഡനി നലകേവാന
തശരുമവാനനിചതുസ ധശരമവായ നടെപടെനിയവാണങ്ക്.  

[അദ്ധജ്യക്ഷകവദനിയനില പവാനല ഓഫങ്ക് ടചെയരകപഴണ് ശ്രശമതനി ഇ. എസങ്ക്. ബനിജനികമവാള്]

കകേവാഴനികക്കവാടെങ്ക് കവകങ്ങരനിയനില യൂകറവാപജ്യന യൂണനിയടന്റെ സഹവായകതവാടടെ 40
ഏക്കര  ഭൂമനിടയടുതങ്ക്  കേവാരഷനികേ  വനിപണന  കകേനസ  തുടെങ്ങനി.  ഇന്നവനിടടെ
നവാമമവാത്രമവായ  പ്രവരതനമവാണങ്ക്  നടെക്കുന്നതങ്ക്.  വലൈനിയ  മുതലമുടെക്കുള്ള  ഈ
സവാപനതനില മവാതൃകേവാ കൃഷനികതവാടവുസ ടടയനിനനിസഗങ്ക്  ടസന്റെറസ ആകഗ്രവാ ലൈവാബുസ
ഉള്ളതവാണങ്ക്.  ഇകപവാള്  കകേവാഴനികക്കവാടെങ്ക്  വവാടെകേ  മുറനിയനില  പ്രവരതനിക്കുന്ന  മണ്ണുതനി
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അഗ്രനികേള്ചറല യൂണനികവഴനിറനിയുടടെ ഔടങ്ക് ടലൈറങ്ക് അവനികടെക്കങ്ക് മവാറവാന കേഴനിയുസ.  കൃഷനി
ഡയറക്ടറടടെ ജനില്ലെവാതലൈ ഓഫശസുസ അവനികടെക്കങ്ക് മവാറനി ഇതങ്ക് പ്രകയവാജനടപടുത്തുന്നതങ്ക്
നല്ലെതവാണങ്ക്.  എടന്റെ  മണലൈതനിലൈവാണങ്ക്  ടഞളനിയസപറമ്പങ്ക്.  അവനിടടെ  മവാലൈനിനജ്യസ
സസസരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞവാലുണ്ടവാകുന്ന റനിജക്ഷന  കുനകൂടെനി കേനിടെക്കുകേയവാണങ്ക്. ഇതങ്ക് നശക്കസ
ടചെയ്യുന്നതനിനവാവശജ്യമവായ സവാമ്പതനികേ സഹവായസ ടചെയതരണടമന്നങ്ക്  അഭജ്യരതനിക്കുന.
എടന്റെ മണലൈസ കേടെകലൈവാര കമഖലൈയനിലൈവാണങ്ക്.  കഗവാതശശസരസ, വവാക്കടെവങ്ക്, കേപലൈങ്ങവാടെനി
മുതലൈവായ  സലൈടതല്ലെവാസ  കേടെലൈവാക്രമണസ  കേവാരണസ  മതജ്യടതവാഴനിലൈവാളനികേള്  വശടെങ്ക്
വനിട്ടുകപവാകകേണ്ട  അവസയനിലൈവാണങ്ക്.  ഇതനിനങ്ക്  പരനിഹവാരസ  കേവാണവാന  ശവാസ്ത്രശയമവായനി
കേടെല  ഭനിതനി  നവശകേരനിക്കുകേയുസ  ഇല്ലെവാത  സലൈതങ്ക്  പുതുതവായനി  ഭനിതനി  ടകേടനി
സസരക്ഷനിക്കുകേയുസ ടചെയണടമന്നങ്ക് അഭജ്യരതനിക്കുന. ബനിവകറജസങ്ക് കകേവാരപകറഷടന്റെ
ഔടങ്ക് ടലൈറ്റുകേള് കറവാഡ ങ്ക്  ലസഡനിലൈവാണങ്ക്  പ്രവരതനിക്കുന്നതങ്ക്.  അവനിടടെ നശണ്ട കേക്യൂവവാണങ്ക്.
മണനികറകേകളവാളസ അവര കറവാഡനില നനിന്നവാണങ്ക് സവാധനസ വവാങ്ങുന്നതങ്ക്.  ഇതങ്ക് മവാറനി
മദജ്യപനമവാരക്കങ്ക്  മവാനജ്യമവായനി  കേള്ളങ്ക്  കുടെനിക്കവാന  അവസരമുണ്ടവാക്കണടമന്നങ്ക്
അഭജ്യരതനിക്കുന.  

11.12 AM]

ശ്രശ  .    ടകേ  .    എസങ്ക്  .    ശബരശനവാഥന: സര,  കവവാടങ്ക് ഓണ് അക്കസൗണ്ടനിടന ഞവാന
എതനിരക്കുകേയവാണങ്ക്.  പുതനിയ സരക്കവാര ഭരണകമറനിയതനിനകശഷമുള്ള മൂന്നങ്ക് പ്രധവാനടപട
കപവാളനിസനി  കഡവാകേത്യുടമനകേളവായ ഗവരണ്ണറടടെ  നയപ്രഖജ്യവാപനസ,  ധവളപത്രസ,
അതനിനകശഷമുള്ള ബഡ്ജറങ്ക്  കഡവാകേത്യുടമന്റെങ്ക്  എന്നനിവ വവായനിചതനിനസ  പഠനിചതനിനസ
കശഷസ എനനിക്കങ്ക് ഓരമ വന്നതങ്ക് 19-ാം നൂറവാണ്ടനിടലൈ ബനിടശഷങ്ക് പ്രധവാനമനനിയവായനിരുന്ന
ടബഞ്ചേമനിന  ഡനികസലൈനി  പറഞ്ഞതുസ  വളടര  വനിശസപ്രസനിദ്ധവുമവായ  ഒരു
പ്രകയവാഗമവാണങ്ക്. ''There are three kinds of lies in this world: lies, damn lies
and  statistics''.  അകദ്ദേഹസ  പറഞ്ഞതങ്ക്  ഇസൗ  കലൈവാകേതങ്ക്  മൂനതരതനിലുള്ള
കേള്ളങ്ങളുടണ്ടന്നവാണങ്ക്.  ഒന്നങ്ക് - ടചെറനിയ നണകേള്, രണ്ടങ്ക് - കേല്ലുവച നണകേള്, മൂന്നങ്ക് -
കേണക്കുകേള് ടകേവാണള്ള നണകേള്. ഇതുടകേവാണ്ടങ്ക് ഞവാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതങ്ക് ബഹുമവാനടപട
കഡവാ.  ടെനി.  എസ.  കതവാമസങ്ക്  ടഎസകേങ്ക്  കേള്ളസ  പറഞടവന്നല്ലെ.  അകദ്ദേഹസ  വളടര
ഷവാരപവായനി  കേണക്കുകേള്  ഉപകയവാഗനിചങ്ക്,  കേണക്കനിടലൈ  ടചെറനിയ  കേവാരജ്യങ്ങള്
കേവാണനിച്ചുടകേവാണ്ടങ്ക്  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചേങ്ക്  വരഷസടകേവാണ്ടങ്ക്  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  സരക്കവാര  ഇസൗ
നവാടനില ടചെയ വനികേസന പ്രവരതനങ്ങടളയുസ കക്ഷമ പ്രവരതനങ്ങടളയുസ തവാറമവാറവാക്കനി
കേവാണനിക്കവാനവാണങ്ക്  ശ്രമനിചനിട്ടുള്ളതങ്ക്.  ആ  കേസൗശലൈടതക്കുറനിചവാണങ്ക്  പറഞ്ഞതങ്ക്.
അകദ്ദേഹസ ഏറവുസ കൂടുതല വനിലൈപനിക്കുന്നതങ്ക് റവനക്യൂ എകങ്ക്ടപനഡനിചറനിടന കുറനിചവാണങ്ക്.
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കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുവരഷസടകേവാണ്ടങ്ക് കകേരളതനിലുണ്ടവായ റവനക്യൂ എകങ്ക്ടപനഡനിചര നമുടക്കല്ലെവാസ
അറനിയവാസ. അകദ്ദേഹസ പറയുന്ന കഡവാകേത്യുടമന്റെങ്ക്സനിടലൈ ഏറവുസ പ്രധവാനടപട കേവാരജ്യസ,
സവാലൈറനിയുസ ടപനഷനസ ഇന്റെറസസ കൂടെവാടതയുള്ള റവനക്യൂ എകങ്ക്ടപനഡനിചര 2011-ല
12000  കകേവാടെനി  രൂപയനില  നനിന്നങ്ക്  2016  ആയകപവാള്  30000  കകേവാടെനി  രൂപയവായനി
എനള്ളതവാണങ്ക്.   അതങ്ക്  വസ്തുത തടന്നയവാണങ്ക്.   ആ സമയതങ്ക്  Other Revenue
expenditure  കൂടെനിയതങ്ക്  ഏടതവാടക്ക  വകുപ്പുകേളനിലുസ   ഘടെകേങ്ങളനിലുമവാടണനള്ള
കേവാരജ്യസ  അകദ്ദേഹസ  പറഞ്ഞനിടനില്ലെ.   കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവരഷസടകേവാണ്ടങ്ക്  കകേരളതനില
പുതനിയ ടമഡനിക്കല കകേവാകളജുകേള് വന്നതുസ പുതനിയ തവാലൂക്കുകേള് വന്നതുസ  45000
പുതനിയ തസനികേകേള് വന്നതുടമവാടക്ക ഇസൗ പണസ ടകേവാണ്ടവാണങ്ക്.  അതുകപവാടലൈതടന്ന
ഇന്നടലൈ ബഹുമവാനടപട  മുഖജ്യമനനി   ഞവാന പഠനിചനിരുന്ന  തനിരുവനനപുരടത
കകേവാകളജങ്ക്  ഓഫങ്ക്  എ നജനിനശയറനിസഗനില  സവാരടങ്ക്-അപങ്ക്  വനികല്ലെജനിടന്റെ   രണ്ടവാമടത
ഘടതനിനള്ള കപ്രവാഗ്രവാസ  ഉദ്ഘവാടെനസ ടചെയനിരുന.  അതനിടന്റെ ഒന്നവാമടത ഘടസ
തുടെങ്ങനിയതങ്ക്  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  സരക്കവാരനിടന്റെ  സമയതവാണങ്ക്.  ആളുകേകളവാടെങ്ക്   സസപസ
കേവാണവാനവാണകല്ലെവാ  കഡവാ.  എ.  പനി.   ടജ.  അബ്ദുലക്കലൈവാസ   പറഞ്ഞതങ്ക്.  കേഴനിഞ്ഞ
പ്രവാവശജ്യസ സസപസ  കേവാണുന്ന  എഞ്ചേനിനശയറനിസഗങ്ക്  വനിദജ്യവാരതനികേടള,   സവാരടങ്ക്-അപങ്ക്
വനികല്ലെജനിടലൈ  കുടനികേടള,  അകമരനിക്കയനിടലൈ  സനിലൈനികക്കവാണ്  വവാലൈനിയനിലുസ  ടഫയ്സങ്ക്
ബുക്കനിടന്റെയുസ  കമവാസനിലൈയുടടെയുസ ലൈനിങങ്ക്ഡങ്ക്ഇന ഓഫശസുകേളനിലുസ  വനിടങ്ക്  ടടയനിനനിസഗങ്ക്
നലകുകേയുസ  അതുകേഴനിഞ്ഞങ്ക്  തനിരനിച്ചുവന്ന  അവടരടയല്ലെവാസടകേവാണ്ടങ്ക് കേജ്യവാബനിനറനില
കവാസങ്ക്  എടുപനിക്കുകേയുസ  ടചെയതുസ  ഇസൗ  പണസ  ടകേവാണ്ടവാണങ്ക്.  അതുസ  റവനക്യൂ
എകങ്ക്ടപനഡനിചറവാണങ്ക്.  അതുകപവാടലൈതടന്ന  കേഴനിഞ്ഞ  അരുവനിക്കര  ഉപടതരടഞ്ഞടുപങ്ക്
നടെന്നകപവാള് ഏറവുസ പ്രധവാനടപട ഒരു പരവാതനിയുണ്ടവായതങ്ക് വനിതുരയനിടലൈ ടജഴനിഫവാമനിടലൈ
ടതവാഴനിലൈവാളനികേളുടടെ  ടതവാഴനില  സനിരതടയക്കുറനിചവായനിരുന.  നമടളല്ലെവാവരുസ  ഇലൈക്ഷനങ്ക്
കപവായകപവാള്  വനിലൈപനിച  ഒരു  കേവാരജ്യമവാണങ്ക്.  അന്നങ്ക്  ടഡയങ്ക് ലൈനി  കവജസവായനിരുന്ന
145  ടതവാഴനിലൈവാളനികേടള  കേവാഷസല  ടതവാഴനിലൈവാളനികേളവാക്കണടമന്ന  വലൈനിടയവാരു
ആവശജ്യമുണ്ടവായനിരുന. ആ ആവശജ്യവുമവായനി ഞവാന ബഹുമവാനടപട മുഖജ്യമനനിയുടടെയുസ
കൃഷനിമനനിയുടടെയുസ  അടുത്തു  കപവായകപവാള്  എടന്റെ  കൂടടെ  വന്നതങ്ക്  അവനിടെടത
ടഎ.എന.ടെനി.യു.സനി.,  എ.ടഎ.ടെനി.യു.സനി.,  സനി.ടഎ.ടെനി.യു.  തുടെങ്ങനി  എല്ലെവാവനിഭവാഗസ
ടതവാഴനിലൈവാളനികേളുമവാണങ്ക്.  എല്ലെവാവരുസ ഒരുമനിചങ്ക് ഇസൗടയവാരു ആവശജ്യസ പറഞ്ഞകപവാള്
കകേരളതനിടന്റെ  മുഖജ്യമനനിയുസ  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  സരക്കവാരുസ   വനിതുരയനിടലൈ  മവാത്രമല്ലെ
കകേരളതനിടലൈ  234  ടജഴനിഫവാസ  ടതവാഴനിലൈവാളനികേടളയുസ  സനിരടപടുത്തുകേ
യവാണുണ്ടവായതങ്ക്.  അവരുടടെ ശമ്പളസ ഇരടനിയവാക്കനി.  ഇടതവാടക്ക  മുന സരക്കവാരനിടന്റെ
കേനനിവുടകേവാണണ്ടവായതവാണങ്ക്.   അതനിടന  വനിതുരയനിലുള്ള  പവാരടനിക്കവാരുസ  ആളുകേളുസ
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വനിളനിക്കുന്നതങ്ക്  financial  mismanagement  എന്നല്ലെ,  unprudent  financial
management  എന്നല്ലെ,  wasteful  expenditure  എനമല്ലെ,  അതനിനങ്ക്
ടകേവാടുതനിരനിക്കുന്ന കപരങ്ക്  'കസ്നേഹസ'  എന്നവാണങ്ക്, 'മനഷജ്യതസസ'  എന്നവാണങ്ക്,  കേമ്പവാഷന
എന്നവാണങ്ക്.  രണ്ടവാമടത  ഒരു  വവാദഗതനി, അങ്ങയുടടെ  സ്ട്രേവാറജനി   കഡവാകേത്യുടമന്റെനിടന്റെ
(capital  expenditure)   മൂന്നവാസ ചെവാപ്ററനില  'Outlines  of  strategy'-ടയക്കുറനിചങ്ക്
വനിവരനിക്കുനണ്ടങ്ക്.  അതനില  അങ്ങങ്ക് പറയുന്ന  CAPEX as a percentage of GSDP/
GDP എടന്നവാരു കറകഷജ്യവാ ഉണ്ടങ്ക്. കകേരളതനിടന്റെ ആ കറകഷജ്യവാ 1.79 ശതമവാനമവാണങ്ക്,
അതങ്ക് കുറവവാണങ്ക്.  അതങ്ക് 4 ശതമവാനസ ആകേണടമന്നവാണങ്ക് അങ്ങങ്ക് പറയുന്നതങ്ക്.  അതങ്ക്
വനിവരനിക്കുവവാനകവണ്ടനി ഒരു വലൈനിയ കടെബനിളുസ  ഇതനില തന്നനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  അങ്ങങ്ക് സസപസ
കേവാണുന്ന  കേനിനവാകശ്ശേരനിയനിലുള്ള  ആ  കടെബനിളനില  ആദജ്യടത  സസസവാനസ
ഉതരപ്രകദശവാണങ്ക്.  പടനിണനിപവാവങ്ങളുടടെയുസ  ഏറവുസ  കൂടുതല  ശനിശുമരണങ്ങള്
നടെക്കുന്നതുമവായ ഉതരപ്രകദശങ്ക്  ആകേണസ കകേരളസ എന്നവാണങ്ക് അങ്ങങ്ക് പറയുന്നതങ്ക്.
അങ്ങങ്ക്  കേവാണുന്ന  കേനിനവാകശ്ശേരനിയനില  നവാലൈവാമടത  സസസവാനസ  ഗുജറവാതവാണങ്ക്.
നമടളവാടക്ക  ഇലൈക്ഷന  സമയതങ്ക്  ഏറവുസ  കൂടുതല  വവാദഗതനി
നടെതനിടക്കവാണ്ടനിരുന്നതങ്ക്  കകേരള  കമവാഡല  ഓഫങ്ക്  ടഡവലൈപങ്ക്ടമന്റെനിടനക്കുറനിച്ചുസ
ഗുജറവാതങ്ക്  കമവാഡലൈനിടനക്കുറനിച്ചുമവാണങ്ക്.  ഇലഷനനില  സനി.പനി.ഐ.(എസ)
സവാനവാരതനിയവായനി  വടനിയൂരക്കവാവനില  മതരനിച  സവാനവാരതനിയുടടെ പ്രചെരണവാരതസ
കപരൂരക്കടെ  ജസഗ്ഷനനില  ഒരു  ഫക്സുണ്ടവായനിരുന.  ശ്രശ.  ടകേ.  മുരളശധരന  ആ
സവാനവാരതനിടയ കതവാല്പനിച്ചു.  ആ  സവാനവാരതനി  മൂന്നവാമതവായനി.    കകേരളതനിടന്റെ
ടഡവലൈപ്ടമന്റെങ്ക്  ഇനഡനികക്കകറഴസ  മധജ്യപ്രകദശനിടന്റെ  ടഡവലൈപ്ടമന്റെങ്ക്
ഇനഡനികക്കകറഴസ  ഗുജറവാതനിടലൈ ടഡവലൈപ്ടമന്റെങ്ക്  ഇനഡനികക്കകറഴസ  കേവാണനിചവാണങ്ക്
ആ  സവാനവാരതനിക്കുകവണ്ടനി  കവവാടങ്ക്  പനിടെനിചതങ്ക്.  ഇന്നങ്ക്  ഇലൈക്ഷനനില  ജയനിചതനിന
കശഷവുസ  കകേരളവാ  കമവാഡല  വനിടങ്ക്  നമടളല്ലെവാവരുസ   ഗുജറവാതങ്ക്  കമവാഡലൈനികലൈക്കങ്ക്
കപവാകേണടമന്നവാണങ്ക് ഇസൗ കഡവാകേത്യുടമന്റെനിലൂടടെ അങ്ങങ്ക് പറയുന്നതങ്ക്.   

ഇനനി പ്രധവാനയുസ പറയവാനള്ളതങ്ക്   ബഡ്ജറനിടനക്കുറനിചവാണങ്ക്.  എടന്റെ എളനിയ
അഭനിപ്രവായതനില ഇടതവാരു ഒസൗടങ്ക്കസവാഴങ്ക് ബഡ്ജറവാണങ്ക്.   കുപനിയനില കേനിടെനറങ്ങുന്ന
കേനിഫ്ബനി  എന്ന  ഒരു  ഭൂതതനിനങ്ക്  ഭക്ഷണസ  ടകേവാടുതങ്ക്   വലുതവാക്കനി  പുറതങ്ക്
ടകേവാണവരുന്ന ഒരു പുതനിയ ബഡ്ജറവാണനിതങ്ക്.   ഞവാന അതജ്യവാവശജ്യസ ഫനിനവാനഷജ്യല
കനവാളഡ്ജുള്ള ആളവാണങ്ക്.  അങ്ങങ്ക് കേനിഫ്ബനിയനിലകടെനി എങ്ങടന പണസ സമവാഹരനിക്കുസ,
ഫനിനവാനഷജ്യല ഇനസനിറക്യൂഷനസനിനങ്ക് എങ്ങടന പണസ കേനിട്ടുടമനമുള്ള കേവാരജ്യടമവാക്ക
വനിശദമവായനി  ഇതനില  പറഞ്ഞനിട്ടുണ്ടങ്ക്.   അതങ്ക്  ഇന്നടലൈ  സഭയനിലുസ  പറഞ്ഞതവാണങ്ക്.
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ബവാങനിസഗങ്ക്  കമഖലൈയനിലുള്ള ആളുകേള്,  പ്രകതജ്യകേനിചങ്ക്  കബവാസടബയനിടലൈ ബവാന കുരള
കകേവാസപകനിലുസ നരനിമന കപവായനിന്റെനിലുസ ഡലഹനിയനിടലൈ ബവാറവാഖമ്പ  കറവാഡനിലുടമവാടക്കയുള്ള
ബവാങനിസഗങ്ക്  ഇനസനിറക്യൂഷനസനിടലൈ  പനി.ഇ.  കപകയഴങ്ക്  ആവടട  ഇകേസനിറനി
പവാരടങ്ക്കണഴവാവടട അതനിടന്റെ ഫണ്ടങ്ക് മവാകനകജഴങ്ക് ആവടട,  എടന്റെ അഭനിപ്രവായതനില
ഇവരടക്കവാടക്ക  സവാമൂഹനികേ  പ്രതനിബദ്ധത അല്പസ  കുറവവാണങ്ക്.  അങ്ങങ്ക്  ബുദ്ധനി
ജശവനിയവായതുടകേവാകണ്ടവാ, Fab India കുരത ധരനിക്കുന്നതുടകേവാകണ്ടവാ, 3132 ടചെടെനികേള്
നടതുടകേവാകണ്ടവാ അവര എളുപതനില വന്നങ്ക് നമുക്കങ്ക് കലൈവാണ് തരനില്ലെ.  അവടരല്ലെവാവരുസ
കനവാക്കുന്നതങ്ക് ലൈവാഭമവാണങ്ക്.  പ്രശസമവായ ഒരു ഇസഗശഷങ്ക് സനിനനിമയുണ്ടങ്ക്, Jerry Maguire.
അതനില പ്രശസമവായ ഒരു ടടലൈനണ്ടങ്ക്,  'show me the money...'  മലൈയവാളതനില
പറയുകേയവാടണങനില, 'എനനിക്കങ്ക് ലൈവാഭസ കേവാണനിച്ചുതരൂ'  എന്നവാണങ്ക്.  എനനിക്കങ്ക് ലൈവാഭസ
കേവാണനിച്ചുതരൂ എന്നങ്ക് പറഞവരുന്ന ഫണ്ടങ്ക് മവാകനജരമവാടരയവാണങ്ക് അങ്ങങ്ക് അകപ്രവാചങ്ക്
ടചെയവാന  കപവാകുന്നതങ്ക്.  അങ്ങടന  അവടര  അകപ്രവാചങ്ക്  ടചെയവാന  കപവാകുകമ്പവാള്
അവരുടടെ ഏറവുസ പ്രധവാനടപട ലൈക്ഷജ്യസ നമ്മുടടെ കേയനില നനിനസ ഏറവുസ കൂടുതല
പണസ എങ്ങടന കനടെനിടയടുക്കവാടമന്നതവായനിരനിക്കുസ.ഒരുപകക്ഷ മുകന്നവാട്ടുകപവാകുകമ്പവാള്
നമ്മുടടെ സവാമൂഹനികേ സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള ഫണ്ടങ്ക് ടവടനിക്കുറയവാന അവര പറയുസ.  ഇതനിടന്റെ
ടചെറനിയ ലൈക്ഷണങ്ങള് കകേനസരക്കവാരനില കേവാണുനണ്ടങ്ക്.  നമടളല്ലെവാവരുസ ഇവനിടടെ
ഉചക്കഞ്ഞനിക്കുസ ടതവാഴനിലുറപനിനമുള്ള ബഡ്ജറങ്ക് കുറച്ചു എനപറഞ്ഞങ്ക് വനിലൈപനിക്കുനണ്ടങ്ക്.
കകേനസരക്കവാര  അടതവാടക്ക  കുറയ്ക്കുന്ന  ഇതുകപവാടലൈയുള്ള  തശരുമവാനങ്ങടളടുതതങ്ക്
ഫണ്ടങ്ക് മവാകനജരമവാര പറഞ്ഞതു  ടകേവാണ്ടവായനിരനിക്കുസ.  ഞവാന മടറവാരു ഉദവാഹരണസകൂടെനി
പറയവാസ.   നവഇടെതുപക്ഷതനിടന്റെയുസ ഇടെതുപക്ഷക്കവാരുടടെയുടമവാടക്ക  പറദശസയവാണങ്ക്
എന്നതനിനങ്ക്  ഏറവുസ  നല്ലെ ഉദവാഹരണമവായനി മവാറനിടക്കവാണ്ടനിരനിക്കുന്നതങ്ക്  വനിയറങ്ക്നവാമവാണങ്ക്.
ദൂടരടയവാനസ  കപവാകേണ്ട,  റഷജ്യയനിലുസ  ടടചെനയനിലുടമവാനസ  കപവാകേണ്ട.  നമ്മുടടെ
അയലപക്കത്തുള്ള വനിയറങ്ക്നവാമനില കപവാകുകേയവാടണങനില അവനിടടെ 'Vinashin' എന്ന
ഒരു  കേമ്പനനിയുണ്ടവായനിരുന.   വനിയറങ്ക്നവാസ  സരക്കവാരനിടന്റെ  കേശഴനിലുള്ള  വനിയറങ്ക്നവാസ
ഷനിപനിസഗങ്ക് കകേവാരപകറഷനവാണങ്ക്. 2010-ല അങ്ങങ്ക് പറഞ്ഞതുകപവാടലൈ  എസങ്ക്.പനി.വനി.-
ടയവാടക്കയുണ്ടവാക്കനി ഒരു ബനിലൈജ്യന കഡവാളര  മവാരക്കറനില നനിനസ  Vinashin  എന്ന
ഷനിപനിസഗങ്ക് കേമ്പനനി എടുക്കവാന കപവായനി. ആ ഒരു ബനിലൈജ്യന കഡവാളര ഡനിഫവാള്ടങ്ക് ടചെയങ്ക്
60  മനിലൈജ്യന കഡവാളറനിടന്റെ കേടെസ  Credit Suisse-നങ്ക് ടകേവാടുക്കവാന പറവാടത  Vinashin
എന്ന ഷനിപനിസഗങ്ക്  കേമ്പനനി തകേരന്നനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  Vinashin  തകേരന്നകപവാള് അവനിടടെ
തകേരന്നതങ്ക്  ആ  കേമ്പനനിയുസ  ടതവാഴനിലൈവാളനികേളുസ  അവരുടടെ  കുടുസബങ്ങളുസ  മവാത്രമല്ലെ,
അവനിടടെ  തകേരന്നതങ്ക്  വനിയറങ്ക്നവാസ  എന്ന  രവാജജ്യതനിടന്റെ  സമ്പദങ്ക്  വജ്യവസയവാണങ്ക്.
അവനിടടെ തകേരന്നതങ്ക് വനിയറങ്ക്നവാസ  എന്ന രവാജജ്യതനിടന്റെ വനിശസവാസങ്ങളവാണങ്ക്.   ഞവാന
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നശട്ടുന്നനില്ലെ,  എനനിക്കങ്ക് ഒരു കേവാരജ്യകമ പറയവാനള,  അങ്ങങ്ക് വളടര  prudent ആയ ഒരു
എക്കകണവാമനിസവാണങ്ക്.  അങ്ങങ്ക്  ഇസൗ  സനിനവാരനികയവാ  പറഞ്ഞകപവാഴുസ  ഇന്നടലൈ
സസസവാരനിചകപവാഴുസ വളടര വനിശദമവായനി, വളടര ലൈവാഘവകതവാടടെ 30,000 കകേവാടെനിടയനസ
40,000 കകേവാടെനിടയനസ പറയുന്നതങ്ക് ഒരു ടഎഡനിയല സനിറത്യുകവഷനവാണങ്ക്.  എന്നവാല
ഒരു സനിനവാരനികയവാ അനവാലൈനിസനിസങ്ക് നടെത്തുകമ്പവാള്  കേനിഫ്ബനിയനിലകടെനി ഏറവുസ നല്ലെ
രശതനിയനില,  30  ശതമവാനവുസ  50  ശതമവാനവുസ എഫനിഷജ്യനസനിയനിലൈവാടണങനില
അടതങ്ങടന വരുനടവന്നങ്ക് മലൈയവാളനികേടള കേവാണനിക്കുവവാനള്ള ബവാദ്ധജ്യത അകങ്ങക്കുണ്ടങ്ക്.
അങ്ങങ്ക്  ടടവറങ്ക്കപപര  ഇടകപവാള്  2020-ല യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  സരക്കവാര കപവായനിരുടന്നങനില
എങ്ങടന വകന്നടന എനള്ള ഒരു  സനിനവാരനികയവാ അനവാലൈനിസനിസങ്ക് നടെതനിയനിട്ടുണ്ടങ്ക്.
അതുകപവാടലൈ  കേനിഫ്ബനിയനിലൂടടെ  നമള്  വനിചെവാരനിച  രശതനിയനില  കേവാരജ്യങ്ങള്
വന്നനിടല്ലെങനില എങ്ങടന വരുടമന്ന  സനിനവാരനികയവാ അനവാലൈനിസനിസങ്ക് നടെതണടമന്ന
ഒരു അഭനിപ്രവായസ എനനിക്കുണ്ടങ്ക്.  അകതവാടടെവാപസ എനനിക്കങ്ക് പറയവാനള്ള ഒരു കേവാരജ്യസ,
ഇസൗ ബഡ്ജറങ്ക്  കഡവാകേത്യുടമന്റെനിടന്റെ അവസവാനസ  114-ാം  കപജനില  306-ാം  നമ്പര
പവാരഗ്രവാഫവായനി  2015-16-ടലൈ സസസവാന സരക്കവാരനിടന്റെ വരവു-ടചെലൈവങ്ക്  എന്നവാണങ്ക്
എഴുതനിയനിരനിക്കുന്നതങ്ക്.  ആ  കടെബനിള്  2015-16  ആകണവാ  2016-17  ആകണവാ
എനള്ളതനിനങ്ക് കവാരനിഫനികക്കഷന ആവശജ്യമുണ്ടങ്ക്.  അതങ്ക് ഇസഗശഷങ്ക് ടവരഷനനിലുമനില്ലെ.

ഞവാന ഒരു കേസകടഷന കേസവാടങ്ക് ടചെയങ്ക് സസസവാരനിക്കണടമന്നങ്ക് ആഗ്രഹനിചതവാണങ്ക്.
പകക്ഷ ഇവനിടടെ ശ്രശനവാരവായണ ഗുരുവനിടന്റെയുസ മഹവാത്മവാഗവാനനിയുടടെയുസ കേസവാട്ടുകേള്
ഉപകയവാഗനിച്ചുടകേവാണ്ടനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്. അതുടകേവാണ്ടങ്ക് ഞവാന അതനികലൈക്കങ്ക് കപവാകുന്നനില്ലെ.
എനനിക്കങ്ക്  ഒരു  കേവാരജ്യസ  കൂടെനികയ  പറയവാനള,   തവാങളുടടെ   വനിശസവാസസ  തവാങടള
രക്ഷനിക്കുടമന്നങ്ക്  ടടബബനിളനില  പറയുനണ്ടങ്ക്.  അതുകപവാടലൈ  കേനിഫ്ബനിയനിലുള്ള
കഡവാ.  ടെനി.  എസ.  കതവാമസങ്ക്  ടഎസക്കനിടന്റെ  വനിശസവാസസ  അങ്ങടയ  രക്ഷനിക്കടട
എനപറഞടകേവാണ്ടങ്ക് ഞവാന പ്രസസഗസ അവസവാനനിപനിക്കുന. നനനി.

11.21 AM]

ശ്രശമതനി  സനി  .    ടകേ  .    ആശ:  സര,  ജനപക്ഷത്തുനനിനടകേവാണ്ടങ്ക്  കകേരളതനിടന്റെ
സമഗ്ര  പുകരവാഗതനി  മുന്നനിലക്കണ്ടങ്ക്  ബഹുമവാനടപട  ധനകേവാരജ്യ  വകുപ്പുമനനി
അവതരനിപനിച  ഇസൗ  മനനിസഭയുടടെ  കേന്നനി  ബഡ്ജറനികന്മേലുള്ള  കവവാടങ്ക്  ഓണ്
അക്കസൗണ്ടനിടന  ഞവാന  പൂരണ്ണമവായുസ  പനിനതവാങ്ങുന.  അകതവാടടെവാപസ  ശ്രശ.  ടകേ.
സുകരഷങ്ക്  കുറപങ്ക്  എസ.എല.എ  പ്രതനിപവാദനിചതുകപവാടലൈ  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.
സരക്കവാരനിടന്റെ കേവാലൈഘടതനില ഒരു പ്രതനിപക്ഷ എസ.എല.എ.-യുടടെ മണലൈടമന്ന
നനിലൈയനില  പൂരണ്ണമവായുസ  അവഗണനിക്കടപട  ടടവക്കസ  മണലൈതനിനങ്ക്  അതനിടന്റെ
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പനികന്നവാക്കവാവസ  മനസനിലൈവാക്കനി  ഇസൗ  ബഡ്ജറനില  അരഹമവായ  പരനിഗണന
നലകേനിയ ധനകേവാരജ്യ വകുപ്പുമനനിക്കങ്ക് ഹൃദയസ നനിറഞ്ഞ നനനി കരഖടപടുത്തുന്നതനിന
കൂടെനി  ഇസൗ  അവസരസ  വനിനനികയവാഗനിക്കുന.  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  സരക്കവാരനിടന്റെ
ഭരണകേവാലൈതങ്ക് നനിരതലൈവാക്കടപട എസ.എന.  ലൈക്ഷസ വശടെങ്ക് പദ്ധതനി,  ഇ.എസ.എസങ്ക്.
ഭവന നനിരമവാണ പദ്ധതനി എന്നനിവ പുനരവാരസഭനിക്കവാന അങ്ങങ്ക് ഇസൗ ബഡ്ജറനിലൂടടെ
എടുത തശരുമവാനസ  അഭനിനനനവാരഹമവാണങ്ക്.  കേവാരണസ  അതങ്ക്  നനിരതലൈവാക്കടപടതനിടന്റെ
ദുരനസ  അനഭവനിക്കുന്ന  നനിരവധനി  ആളുകേളുള്ള  ഒരു  മണലൈമവാണങ്ക്  എകന്റെതങ്ക്.
യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  ഭരണകേവാലൈതങ്ക്  കേനിടെപവാടെതനിനവായനി  സമരസ  ആരസഭനിചങ്ക്  ഇരുന്നൂറനിനടുത
ദനിവസങ്ങള്  പനിന്നനിട  നനിലൈനനിലപങ്ക്  സമരസ  ടടവക്കസ  തവാലൂക്കങ്ക്  ഓഫശസനിടന്റെ
പടെനിക്കല  നടെക്കുന്നതങ്ക്  കേണടകേവാണ്ടവാണങ്ക്  ഞവാന  ഇസൗ  സഭയനിടലൈതനിയതങ്ക്.  അതങ്ക്
അവസവാനനിപനിക്കുന്നതനിനസ  അരഹമവായ  അവകേവാശസ  അവരക്കങ്ക്  ടകേവാടുക്കുന്നതനിനസ
ഇസൗ തശരുമവാനസ ഗുണകേരമവാകുടമന്നങ്ക് പ്രതശക്ഷനിക്കുന. 

ബഡ്ജറനിടലൈ മടറവാരു പ്രധവാനടപട  നനിരകദ്ദേശസ  അങണവവാടെനി  ടെശചരമവാരക്കുസ
ടഹലപരമവാരക്കുസ ശമ്പളസ വരദ്ധനിപനിച്ചു നലകേനിയതവാണങ്ക്.  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  സരക്കവാരനിടന്റെ
കേവാലൈതങ്ക് ഇതരതനിലുള്ള ഒരു തശരുമവാനടമടുക്കുകേയുസ എന്നവാല അതങ്ക് തകദ്ദേശഭരണ
സവാപനങ്ങളുടടെ  കമല  ചുമതടപടുകേയുമവാണുണ്ടവായതങ്ക്.  ഇസൗ  സവാഹചെരജ്യതനില
അതനിനങ്ക് തുകേ കേടണ്ടതവാനവാകേവാടത വനിഷമനിചനിരുന്ന,  സവാമ്പതനികേമവായനി പനികന്നവാക്കവാവസയനിലുള്ള
തകദ്ദേശഭരണ സവാപനങ്ങള്ക്കങ്ക് വരദ്ധനിപനിച ശമ്പളതനിടന്റെ പകുതനി തുകേ സരക്കവാര
നലകുടമടന്നടുത തശരുമവാനസ വളടരകയടറ സഹവായകേരമവാണങ്ക്.  ആയതനിനവാല ഇസൗ
ബഡ്ജറങ്ക്  നനിരകദ്ദേശസ  അഭനിനനനവാരഹമവാണങ്ക്.  പുന്നപ്ര-വയലൈവാര  സമരടത
സസവാതനജ്യസമരതനിടന്റെ  ഭവാഗമവായനി  അസഗശകേരനിക്കുകേയുസ  സമരകസനവാനനികേടള
സസവാതനജ്യസമര കസനവാനനികേളവായനി അസഗശകേരനിക്കുകേയുസ ടചെയതങ്ക് സഖവാവങ്ക് ഇനജനിതങ്ക്
ഗുപ  കകേന  ആഭജ്യനര  വകുപ്പുമനനിയവായനിരുന്ന  കേവാലൈയളവനിലൈവാണങ്ക്.  2011  മുതല
പുന്നപ്ര-വയലൈവാര  സമരകസനവാനനികേളുടടെ ഡനി.എ. കുടെനിശ്ശേനികേയവാണങ്ക്. പ്രസ്തുത ഡനി.എ.
കുടെനിശ്ശേനികേ  ടകേവാടുത്തുതശരക്കുടമന്നങ്ക് ഇസൗ ബഡ്ജറനില പ്രഖജ്യവാപനിചതങ്ക്  സസവാഗതവാരഹ
ടമന്നതനിലുപരനി യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  സരക്കവാര അപമവാനനിച സസവാതനജ്യസമര കസനവാനനികേള്ക്കുള്ള
ആദരവുകൂടെനിയവാണങ്ക്.  എല.ഡനി.എഫങ്ക്.  പ്രകേടെനപത്രനിയനില  നലകേനിയനിരുന്ന  ഒരു
പ്രധവാന വവാഗവാനമവായനിരുന സ്ത്രശകേള്ക്കവായനി ഒരു പ്രകതജ്യകേ വകുപങ്ക്, ഇസൗ ബഡ്ജറനില
അതങ്ക്  പ്രഖജ്യവാപനിചനിട്ടുമുണ്ടങ്ക്.  എന്നവാല  സ്ത്രശകേളുടടെ  പ്രശ്നങ്ങള്  കപവാടലൈതടന്നയവാണങ്ക്
കുടനികേളുടടെയുസ  പ്രശ്നങ്ങള്.  പനണ്ടങ്ക്  വയസനിനതവാടഴയുള്ള  കുടനികേള്  ശവാരശരനികേ
പശഡനങ്ങള്  മുതല  ലൈഹരനിമവാഫനിയയുടടെ  ആക്രമണങ്ങള്  വടര  കനരനിടുനണ്ടങ്ക്.
ആയതനിനവാല ഭവാവനിതലൈമുറടയ സസരക്ഷനിക്കുന്നതനിനകവണ്ടനി ഇസൗ പ്രകതജ്യകേ വകുപനില
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കുടനികേടളകടെനി  ഉള്ടപടുതനി സ്ത്രശകേള്ക്കുസ കുടനികേള്ക്കുമവായനി  ഒരു പ്രകതജ്യകേ വകുപങ്ക്
എന്ന രശതനിയനില വനിപുലൈടപടുതണടമന്നങ്ക് ഇസൗ അവസരതനില ഞവാന അഭജ്യരതനിക്കുന.
ഇസൗ പ്രകതജ്യകേ വകുപനില സ്ത്രശകേള്ക്കുസ കുടനികേള്ക്കുടമതനിടരയുള്ള അതനിക്രമങ്ങള്ക്കുസ
ഫയല ടചെയടപടുന്ന കകേസുകേള്ക്കുസ അതനികവഗസ നനിയമനടെപടെനികേള് പൂരതശകേരനി
ക്കുന്നതനിനവാവശജ്യമവായ  നനിയമ  സസവനിധവാനസകൂടെനി  ഉള്ടപടുതണടമന്നങ്ക്  ഇസൗ
അവസരതനില ഞവാന അങ്ങയുടടെ ശ്രദ്ധയനിലടപടുത്തുകേയവാണങ്ക്. 

ഞവാന  ടടവക്കസ  മണലൈതനിടലൈ  ടവച്ചൂര  എന്ന  പഞ്ചേവായതനില  നനിന്നവാണങ്ക്
വരുന്നതങ്ക്.  എടന്റെ  പഞ്ചേവായതനിടന്റെ കപരനില അറനിയടപടുന്ന ടവച്ചൂര പശുക്കളുടടെ
സസരക്ഷണവുമവായനി  ബനടപട  കേവാരജ്യമവാണങ്ക് എനനിക്കങ്ക്  പറയവാനള്ളതങ്ക്.  കരവാഗ
പ്രതനികരവാധകശഷനിയുസ പവാലൈനിടന്റെ ഒസൗഷധഗുണപരമവായ സവനികശഷതകേളുസ ആകരവാഗജ്യപരമവായനി
ഏടറ  പ്രകതജ്യകേതകേളുമുള്ളതവാണങ്ക്.  കകേരളതനിടന്റെ  തനതങ്ക്  നവാടെന  പശുയനിനമവായ
ടവച്ചൂര  പശു.  വളരതവാന  എളുപമുള്ളതുസ  എന്നവാല  പരനിപവാലൈന  ടചെലൈവങ്ക്
കുറവുള്ളതുമവായ കലൈവാകേതനിടലൈ ഏറവുസ കുറകേനിയ പശുവരഗ്ഗവുമവാണനിതങ്ക്.  ഇവ ഇന്നങ്ക്
വസശനവാശഭശഷണനി  കനരനിടുകേയവാണങ്ക്.  ഇന്നങ്ക്  ഇസൗ  പശുക്കള്  കകേരളതനില  വളടര
വനിരളമവാണങ്ക്.  അതുടകേവാണ്ടങ്ക്  ഇവയുടടെ  തനതങ്ക്  ജനസനിടന  നനിലൈനനിരത്തുന്നതനിനസ
വജ്യവാപനിപനിക്കുന്നതനിനസ പരനിപവാലൈനിക്കുന്നതനിനമവായനി പുതനിയ പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിക്കണടമന്നങ്ക്
ഇസൗ അവസരതനില ഞവാന വനിനയപുരസരസ  അഭജ്യരതനിക്കുകേയവാണങ്ക്. കകേരളതനിടലൈ
മവാധജ്യമ കമഖലൈയനില പതനിനവായനിരകതവാളസ പ്രവാകദശനികേ കലൈഖകേന്മേവാരുസ കഫവാകടവാഗ്രവാഫരമവാരുസ
പ്രവരതനിക്കുനണ്ടങ്ക്.  ഇസൗ കമഖലൈയനില പ്രവരതനിക്കുന്നവരക്കങ്ക് വജ്യകമവായ കസവന
കവതന  വജ്യവസകേകളവാ  ആകരവാഗജ്യ  സുരക്ഷവാ  പദ്ധതനികേകളവാ  കക്ഷമനനിധനികയവാ
ലൈഭനിക്കുന്നനില്ലെ.  പ്രവാകദശനികേ  വവാരതകേളുടടെ  90  ശതമവാനതനിലൈധനികേവുസ  കശഖരനിക്കുന്നതങ്ക്
ഇതരതനിലുള്ള പ്രവാകദശനികേ പത്രപ്രവരതകേരവാണങ്ക്. എന്നവാല ഇവരക്കങ്ക് അരഹമവായ
പരനിഗണന ലൈഭനിക്കുന്നനില്ലെ. പ്രവാകദശനികേ പത്രപ്രവരതകേരക്കുകവണ്ടനി പത്രപ്രവരതകേ
കക്ഷമനനിധനിയനികലൈക്കങ്ക്  2013-14-ടലൈ ബഡ്ജറനില മുന ധനകേവാരജ്യ  വകുപ്പുമനനി ഒരു
കകേവാടെനി  രൂപ വകേയനിരുതനിടയങനിലുസ തുടെരനടെപടെനികേടളവാനമുണ്ടവായനില്ലെ.  ഇതരതനിലുള്ള
പ്രഖജ്യവാപനങ്ങള് മവാത്രമവാണങ്ക്  ആ സരക്കവാരനിടന്റെ കേവാലൈതങ്ക് നടെപനിലൈവാക്കനിയനിട്ടുള്ളതങ്ക്.
2014  ജൂണ്  14-നങ്ക്  പത്രപ്രവരതകേ  യൂണനിയന  നലകേനിയ  നനികവദനതനിടന്റെ
അടെനിസവാനതനില  സസസവാന  മനഷജ്യവാവകേവാശ  കേമശഷന  ആറങ്ക്  മവാസതനിനകേസ
ഇസൗ  പദ്ധതനി  നടെപനിലൈവാക്കുന്നതനിനങ്ക്  നനിരകദ്ദേശസ  നലകേനിയനിരുന.  എന്നവാല
ഇക്കവാരജ്യതനിലുസ  ഒരു  നടെപടെനിയുമുണ്ടവായനില്ലെ.  ഇസൗ  വസ്തുത  കേണക്കനിടലൈടുതങ്ക്
പത്രപ്രവരതനതനിടന്റെ അടെനിസവാന കസവാതസവായനി  പ്രവരതനിക്കുന്ന പ്രവാകദശനികേ
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മവാധജ്യമസമൂഹതനിടന്റെ  നജ്യവായമവായ  അവകേവാശങ്ങള്  അസഗശകേരനിക്കണടമന്നങ്ക്  ഇസൗ
അവസരതനില  ഞവാന   വനിനയപുരസരസ  അറനിയനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  എല.ഡനി.എഫങ്ക്.
സരക്കവാരനിടന്റെ  പ്രകേടെനപത്രനികേയനില  വനിദജ്യവാഭജ്യവാസതനിനങ്ക്  പ്രകതജ്യകേ  പരനിഗണന
നലകുനണ്ടങ്ക്.  സരക്കവാര  കകേവാകളജുകേളനില  പുതനിയതവായനി  അനവദനിക്കുന്ന
കകേവാഴകേളനില മവാധജ്യമ പഠനതനിനങ്ക് പ്രകതജ്യകേ പരനിഗണന നലകേണടമനകൂടെനി ഞവാന
അഭജ്യരതനിക്കുന. 

ടടകേതറനിക്കുസ  ഖവാദനിക്കുസ  മുനനിയ  പരനിഗണനയവാണങ്ക്  ഇസൗ  ബഡ്ജറനില
നലകേനിയനിരനിക്കുന്നതങ്ക്.  ഖവാദനിഗ്രവാമ  വജ്യവസവായതനിനങ്ക്  14  കകേവാടെനി  രൂപയുസ  വരുമവാന
ഉറപ്പു  പദ്ധതനിപ്രകേവാരസ  10  കകേവാടെനി  രൂപ  അധനികേമവായുസ  ഇസൗ  ബഡ്ജറനില
പ്രഖജ്യവാപനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  എന്നവാല  വളടര  കവദനകയവാടടെ  ഞവാന  അറനിയനിക്കടട,  ഇസൗ
കമഖലൈയനില  മനിനനിമസ  കവജസങ്ക്  ഇതുവടര  പ്രഖജ്യവാപനിചനിടനില്ലെ.  ഇസൗ  കമഖലൈയനിടലൈ
സ്ത്രശകേള് ഒരു മവാസതനില ആയനിരസ  രൂപയ്ക്കുവടര  കജവാലൈനി  ടചെയ്യുനണ്ടങ്ക്.  ഇസൗ തുകേ
തവണകേളവായനിടവാണങ്ക്  അവരുടടെ  കേയനില  കേനിട്ടുന്നതങ്ക്.  അതുടകേവാണ്ടങ്ക്  ജശവനിതതനിടലൈ
യവാടതവാരുകേവാരജ്യവുസ  മുകന്നവാടങ്ക്  ടകേവാണകപവാകേവാനവാവവാത  അവസയവാണങ്ക്.  ഖവാദനി
കമഖലൈയനിടലൈ  ടതവാഴനിലൈവാളനികേള്ക്കങ്ക്  മനിനനിമസ  കവജസങ്ക്  പ്രഖജ്യവാപനിക്കുകേയുസ  അതരതനില
അവര  ആരജനിക്കുന്ന  വരുമവാനസ  മവാസശമ്പളമവായനി  അവരുടടെ  ടടകേകേളനില
എതനിക്കുന്നതനിനസകവണ്ട നടെപടെനി സസശകേരനിക്കണടമന്നങ്ക് ഞവാന ഇസൗ അവസരതനില
അഭജ്യരതനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  കകേരളതനിടലൈ പലൈ പ്രകദശങ്ങളനിലുമുള്ള കുടെനില വജ്യവസവായമവാണങ്ക്
തഴപവായ  നനിരമവാണസ.  കകേരളതനില  അനജ്യസനനിനടകേവാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  കുടെനില
വജ്യവസവായമവാണനിതങ്ക്.  വളടരകയടറ  സ്ത്രശകേള്  ഉപജശവനമവാരഗ്ഗവായനി  ഇതനിടന
കേണക്കവാക്കുനണ്ടങ്ക്.  അവരക്കങ്ക്  അരഹമവായ  പരനിഗണന  ലൈഭനിക്കുന്നനില്ലെ.  തഴപവായ
നനിരമവാണ  വനികേസന  സസഘങ്ങള്  രൂപശകേരനിചനിട്ടുടണ്ടങനിലുസ  സവാമ്പതനികേപരവാധശനതമൂലൈസ
ഇവരുടടെ  പ്രവരതനസ  കേവാരജ്യക്ഷമമവായനി  നടെക്കുന്നനില്ലെ.  ആയതനിനവാല  ഗ്രവാമ
വജ്യവസവായതനിനങ്ക്  ബഡ്ജറനില  നശക്കനിവചനിരനിക്കുന്ന  തുകേ  തഴപവായ  നനിരമവാണ
വനികേസനതനിനകൂടെനി  ലൈഭജ്യമവാക്കണടമന്നങ്ക്  അഭജ്യരതനിക്കുന.  ടതവാഴനിലുറപ്പു  പദ്ധതനി
വളടരകയടറ പ്രതനിസനനിയനില നനിലക്കുന്ന ഒരു കേവാലൈഘടമവാണനിതങ്ക്.   കകേനസരക്കവാരനിടന്റെ
ചെനിലൈ നനിയമങ്ങളുടടെ നൂലൈവാമവാലൈകേള് കേവാരണസ നൂറങ്ക് ടതവാഴനിലദനിനങ്ങള് സവാധജ്യമവാകേവാത
അവസയവാണുള്ളതങ്ക്.  ഒരു പ്രവാവശജ്യസ കജവാലൈനി ടചെയ കൃഷനിയനിടെതനികലൈവാ സലൈകതവാ
വശണസ ടതവാഴനില ടചെയ്യുന്നതനിനങ്ക് ടതവാഴനിലുറപങ്ക് പദ്ധതനി ഇകപവാള് അനവദനിക്കുന്നനില്ലെ.
അതനില  ടചെറനിയ  മവാറസ  വരുതനി,  തരനിശുനനിലൈങ്ങടള  കൃഷനികയവാഗജ്യമവാക്കുന്നതനിന
കവണ്ടനി ടതവാഴനിലുറപങ്ക്  പദ്ധതനിയുമവായനി കബങ്ക്  ടചെയവാല കൂടുതല ടതവാഴനിലദനിനങ്ങള്
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ലൈഭജ്യമവാക്കുന്നതനിനസ  കേവാരഷനികേകമഖലൈയനിടലൈ  ഉലപവാദനസ  വരദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനസ
ടടജവകൃഷനി  കപ്രവാതവാഹനിപനിക്കുന്നതനിനസ   സവാധജ്യമവാകുസ.  ഇതനിലൂടടെ  ടതവാഴനിലുറപ്പു
പദ്ധതനി വനിഭവാവനസ ടചെയ്യുന്ന നൂറങ്ക് ടതവാഴനിലദനിനങ്ങള് എന്ന ലൈക്ഷജ്യസ ടടകേവരനിക്കവാന
സവാധനിക്കുസ.  ഇതനിലൂടടെ  കകേരളസ  തരനിശുരഹനിത സസസവാനമവായനി മവാറടമനമുള്ള
വസ്തുത അങ്ങയുടടെ ശ്രദ്ധയനിലടപടുതനിടക്കവാണ്ടങ്ക് ഇവനിടടെ അവതരനിപനിച ബഡ്ജറനികനയുസ
കവവാടങ്ക് ഓണ് അക്കസൗണ്ടനികനയുസ ഒരനിക്കലകടെനി പനിനതുണച്ചുടകേവാണ്ടങ്ക്   നനിരത്തുന.

11.29 AM]

ശ്രശ  .    സനി  .    ടകേ  .    നവാണു:  സര,  ഞവാന  ഇസൗ  കവവാടങ്ക്  ഓണ്  അക്കസൗണ്ടനിടന
പനിനവാങ്ങുന. ബഹുമവാനടപട ധനകേവാരജ്യ വകുപ്പുമനനി സസസവാനടത കേടെകലൈവാരങ്ങളനില
വമ്പനിച കേടെലകക്ഷവാഭമുണ്ടവാകുന്നതനിടന്റെ ഫലൈമവായനി മതജ്യടതവാഴനിലൈവാളനി കുടുസബങ്ങള്
ഭയതനിലൈവാകുകമ്പവാള്  അവടര  സസരക്ഷനിക്കുന്നതനിനങ്ക്   കേടെലഭനിതനി  നനിരമനിക്കവാന
കേഴനിഞ്ഞകേവാലൈകതക്കവാള്  കൂടുതല  ഫണ്ടങ്ക്  അനവദനിക്കുകേയുസ  കേടെകലൈവാരങ്ങളനില
കുടെനിടവള്ളസ എതനിക്കുന്നതനിനവാവശജ്യമവായ സകേലൈ സസൗകേരജ്യങ്ങളുസ ടചെയവാന ഫണ്ടങ്ക്
അനവദനിക്കുകേയുസ   ടചെയ.  വരഷസകതവാറസ  ഇതരതനിലുള്ള സവാഹചെരജ്യമുണ്ടവാകുകമ്പവാള്
അതനിലനനിനസ  രക്ഷകനടെവാന  കുറച്ചുകൂടെനി  ശവാസ്ത്രശയമവായ പരനികശവാധനയങ്ക്  കകേരളതനിടലൈ
മതജ്യടതവാഴനിലൈവാളനി  കുടുസബങ്ങളുസ ആ കമഖലൈയനിലുള്ള എല്ലെവാ ആളുകേളുസ ചെനിനനിക്കണടമന്ന
രൂപതനില വളടര ശവാസ്ത്രശയമവായ ഒരു സമശപനസ സസശകേരനിചതങ്ക് അവര  അസഗശകേരനിക്കുടമന്നങ്ക്
ഞവാന കേരുതുന. ഇനജ്യവാഗവണ്ടമന്റെങ്ക് സവാമ്പതനികേകമഖലൈയനില  മുതലൈവാളനിതതനിനങ്ക്
അനകൂലൈമവായ, വനകേനിടെ കുതകേകേള്ക്കങ്ക് അനകൂലൈമവായ നനിലൈപവാടെങ്ക് സസശകേരനിചകപവാള്
ബഹുമവാനടപട  ധനകേവാരജ്യ  വകുപ്പുമനനി   പ്രധവാനമവായുസ  ശ്രദ്ധനിചതങ്ക്  കകേരളതനിടലൈ
കേവാരഷനികേകമഖലൈയനിടലൈ  ഉല്പവാദന   വരദ്ധനവനിലൈവാണങ്ക്.  അതനിനങ്ക്  സഹവായകേരമവായ
രശതനിയനില  ജലൈകസചെന  സസൗകേരജ്യങ്ങള്  വരദ്ധനിപനിച്ചു.  കവടറ  എടനവാടക്ക
തരതനിലുള്ള സസൗകേരജ്യങ്ങള് വരദ്ധനിപനികക്കണ്ടതുകണ്ടവാ ആ സസൗകേരജ്യങ്ങള് മുഴുവന
വരദ്ധനിപനിച്ചു.   കുടനവാടെങ്ക് പ്രകദശത്തുള്ള ടനല്ലുലപവാദനസ അകങ്ങയറസ വരദ്ധനിപനിക്കുന്ന
വനിധതനില  അതനിനങ്ക്  കപ്രവാലസവാഹനസ  നലകേനി.  കകേരളതനിലുടെനശളസ  കുകറ
വരഷങ്ങളവായനി  നനിശ്ചലൈമവായ  കേവാരഷനികേ  കമഖലൈടയ  സജശവമവാക്കനി  ഉലപവാദന
വരദ്ധനവനികലൈക്കങ്ക്  കകേരളതനിടലൈ  ജനങ്ങടള  മുകന്നവാട്ടുനയനിക്കവാന  ആവശജ്യമവായ
സമശപനമവാണങ്ക് ബഹുമവാനടപട ധനകേവാരജ്യ വകുപ്പുമനനി അകദ്ദേഹതനിടന്റെ ബഡ്ജറനില
സസശകേരനിചനിരനിക്കുന്നതങ്ക്. ഒരു വനിഭവാഗടതയുസ അകദ്ദേഹസ  ഒഴനിവവാക്കനിയനിടനില്ലെ. അകദ്ദേഹസ
ഇവനിടടെ  ഇടെതുപക്ഷ  ജനവാധനിപതജ്യമുന്നണനി  അധനികേവാരതനിലൈനിരനിക്കുന.   ഇന്നടലൈ
എല്ലെവാ  പത്രങ്ങളുസ  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  സമശപനടതക്കുറനിചങ്ക്  എഴുതനിയനിട്ടുണ്ടങ്ക്.



ധനകേവാരജ്യസ 355

ഇടെതുപക്ഷ  ജനവാധനിപതജ്യമുന്നണനിയുടടെ  ധനകേവാരജ്യ  വകുപ്പുമനനി  എനള്ള  നനിലൈയങ്ക്
അകദ്ദേഹസ മുകമ്പവാട്ടുവച സമശപനങ്ങള്, ഒവാകരവാ നനികയവാജകേമണലൈതനിനസ കേഴനിഞ്ഞ
കേവാലൈടതവാനസ ലൈഭനിചനിടനില്ലെവാത വനിധസ ആ നനികയവാജകേമണലൈതനിടന്റെ അടെനിസവാനപരമവായ
വനികേസനങ്ങള്ക്കുകവണ്ടനി  ഫണ്ടങ്ക്  അനവദനിച്ചുടകേവാണ്ടങ്ക്  ഭരണകേക്ഷനികയവാ  പ്രതനിപക്ഷകമവാ
വനിമരശനിക്കുനകവവാ  ഇല്ലെകയവാ  എന്നങ്ക്  കനവാക്കവാടത,  നവാടെനിടന്റെ  ആവശജ്യങ്ങള്
മനസനിലൈവാക്കനിടക്കവാണ്ടവാണങ്ക്  അകദ്ദേഹസ  ബഡ്ജറങ്ക്  അവതരനിപനിചനിരനിക്കുന്നതങ്ക്.  ഞവാന
കുറച്ചുവരഷങ്ങളവായനി എല്ലെവാസ പരവാജയടപടുടമന്നങ്ക്  പ്രതനിപക്ഷസ പറയുന്ന ഘടതനിലുസ
ഒരു കേവാലൈത്തുമനില്ലെവാത വനിധസ പ്രതനിപക്ഷടതയുസ ഭരണപക്ഷടതയുസ സസതൃപരവാക്കുന്ന,
നവാടെനിടന്റെ  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കുന്ന  രൂപതനിലുള്ള  നനിലൈപവാടുകേള്   സസശകേരനിക്കവാനവാണങ്ക്
അകദ്ദേഹതനിനങ്ക് സവാധനിചതങ്ക്. ഒരു ധനകേവാരജ്യ വകുപ്പുമനനി എനള്ള നനിലൈയങ്ക് ഏടതല്ലെവാസ
തരതനിലുള്ള  ഫണ്ടങ്ക്  കശഖരനിച്ചുടകേവാണ്ടങ്ക്  തന്നനില  ഒരു ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്   ഏലപനിചനിരനിക്കുന്ന
ഉതരവവാദനിതസസ   വളടര  നല്ലെ നനിലൈയനില, മവാതൃകേവാപരമവായനി ഈ സസസവാനതനിനങ്ക്
നലകേവാകമവാ അതവാണങ്ക്  കഡവാ. ടെനി. എസ. കതവാമസങ്ക് ടഎസകേങ്ക്  ഇന്നടലൈ കകേരളതനിടലൈ
ജനങ്ങള്ക്കങ്ക്  ഈ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  ആദജ്യടത  ബഡ്ജറങ്ക്  എനള്ള  നനിലൈയങ്ക്
നലകേനിയനിരനിക്കുന്നതങ്ക്.  അതനില  അകദ്ദേഹതനിനങ്ക്  അഭനിമവാനനിക്കവാസ.  അതുവഴനി
ഇടെതുപക്ഷ ജനവാധനിപതജ്യമുന്നണനിക്കുസ  അഭനിമവാനനിക്കവാടമനള്ള കേവാരജ്യതനില  യവാടതവാരു
സസശയവുമനില്ലെ.  

ടപവാതുകമഖലൈയനിലുള്ള  നമ്മുടടെ  സരക്കവാര വനിദജ്യവാലൈയങ്ങളുസ  കകേവാകളജുകേളുസ
ഏറവുസ  നല്ലെ  നനിലൈയനില  എങ്ങടന   ടകേവാണകപവാകേവാന  സവാധനിക്കുസ?   ബഡ്ജറങ്ക്
അസഗശകേരനിചകശഷസ  കകേവാകളജുകേളനില  സശറ്റുകേള്  കൂട്ടുടമന്നങ്ക്  ബഹുമവാനടപട
വനിദജ്യവാഭജ്യവാസ വകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞനിരനിക്കുന.  അങ്ങടന പറയവാനണ്ടവായ ടടധരജ്യസ
നമ്മുടടെ നവാടനിടലൈ  സരക്കവാര കകേവാകളജുകേളുസ സരക്കവാര വനിദജ്യവാലൈയങ്ങളുസ  ഏറവുസ
മവാതൃകേവാപരമവായ  വനിധതനില  മുകമ്പവാട്ടുവരുന  എന്നതുടകേവാണ്ടകല്ലെ?  ഓകരവാ
നനികയവാജകേമണലൈതനിടലൈയുസ  പവാവടപട  ആളുകേള്ക്കങ്ക് അവരുടടെ മക്കടള ടചെറനിയ
കവാസ്സുകേളനില കചെരക്കവാന ആയനിരങ്ങള് ടചെലൈവഴനികക്കണ്ടതങ്ക് ഒഴനിവവാക്കവാന തക്കതരതനില
നല്ലെ  വനിദജ്യവാഭജ്യവാസസ  സരക്കവാര  കമഖലൈയനില   നലകുന്നതനിനങ്ക്  സഹവായകേരമവായ
എടനവാടക്ക കവണസ  എനള്ള നനിലൈപവാടെങ്ക്  സസശകേരനിക്കുന്ന ഒരു ധനകേവാരജ്യ  വകുപ്പുമനനി.
അകദ്ദേഹതനിടന്റെ സമശപനങ്ങള് ഒരുപകക്ഷ വനിലൈയനിരുത്തുന്ന കേവാരജ്യതനില  നമള്
അവനിടടെ എതനിടപടുന്നനില്ലെ എന ഞവാന മനസനിലൈവാക്കുന.  ഇനജ്യയനിടലൈ  വനകേനിടെ
കുതകേകേള്ക്കങ്ക്  അനകൂലൈമവായ  സവാമ്പതനികേ  നനിലൈപവാടെങ്ക്  കകേനഗവണ്ടമന്റെങ്ക്
സസശകേരനിക്കുന്നതനിടന്റെ  ഫലൈമവായനി  പലൈ  തരതനിലുസ  സവാമ്പതനികേമവായനി  തകേരന
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ടകേവാണ്ടനിരനിക്കുന്ന ഇനജ്യയനിടലൈ സസസവാനങ്ങള്ക്കങ്ക് മവാതൃകേവാപരമവായ  ഒരു  ബഡ്ജറങ്ക്,
കകേനസ  സസസവാനങ്ങടള  അവഗണനിചവാലുസ  സസസവാനടത  രക്ഷടപടുതവാന
സവാധനിക്കുടമന്നങ്ക് ഇനജ്യയനിടലൈ മറങ്ക് സസസവാനങ്ങടള കബവാദ്ധജ്യടപടുത്തുന്ന വനിധതനിലുള്ള
ഒരു ബഡ്ജറങ്ക് കഡവാ. ടെനി. എസ. കതവാമസങ്ക് ടഎസക്കനിനങ്ക് ഇവനിടടെ  അവതരനിപനിക്കവാനസ
പവാസവാക്കനി എടുക്കവാനസ  സവാധനിച്ചു.  സസവാഭവാവനികേമവായുസ അടെനിസവാനപരമവായനി  ഇതങ്ക്
നമ്മുടടെ  നവാടനിടലൈ  ഉലപവാദന  വരദ്ധനവനിനള്ളതവാണങ്ക്  എന്നവാണങ്ക്  എനനിക്കങ്ക്
കതവാനന്നതങ്ക്.  നവാളനികകേര  കേരഷകേരക്കങ്ക്   ഉലപവാദനസ  എങ്ങടന  വരദ്ധനിപനിക്കവാന
സവാധനിക്കുസ; കേവാരഷനികേ കമഖലൈടയ എങ്ങടന  ടമചടപടുതനി എടുക്കവാന സവാധനിക്കുസ;
ടനലകൃഷനിക്കവാരക്കങ്ക് എങ്ങടന ഉലപവാദനസ വരദ്ധനിപനിടചടുക്കവാന സവാധനിക്കുസ; എന്ന
രശതനിയനില ഉലപവാദന വരദ്ധനവനില കകേനശകേരനിച്ചുടകേവാണള്ള ഒരു ബഡ്ജറവാണനിതങ്ക്.
കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ കേവാലൈതങ്ക് ലൈവാഭതനിലൈവായനിരുന്ന ടപവാതുകമഖലൈവാ സവാപനങ്ങള്
നഷ്ടതനിലൈവായനി.  ഇവനിടെടത വജ്യവാവസവായനികേ കമഖലൈയനില ടതവാഴനിടലൈടുക്കുന്നവരുടടെ
ടതവാഴനിലുകേള്  നഷ്ടടപട്ടു.  ആ സനിതനിയനിലനനിന്നങ്ക്  അവടര രക്ഷടപടുതനിടക്കവാണ
വരവാന ഒരു ധനകേവാരജ്യ വകുപ്പുമനനിയുടടെ സമശപനങ്ങള്ക്കങ്ക് സവാധനിക്കുന.  കകേരളതനിടലൈ
നഷ്ടതനിലൈവായനിരുന്ന ടപവാതുകമഖലൈവാ സവാപനങ്ങളനിടലൈ  ജശവനക്കവാരക്കങ്ക്  തങ്ങളുടടെ
സവാപനസ വശണസ   ലൈവാഭതനികലൈക്കുസ പുകരവാഗതനിയനികലൈക്കുസ വരുടമന്നങ്ക്   പ്രതശക്ഷ
നലകുന്ന രൂപതനില  ഒരു ധനകേവാരജ്യ വകുപ്പുമനനി നനിലൈപവാടുകേള് സസശകേരനിക്കുന.
അടെനിസവാനപരമവായനി  ഇനസ  നമ്മുടടെ  നവാടനിടലൈ  പ്രശ്നസ  കുടെനിടവള്ളതനികന്റെതവാണങ്ക്.
കുടെനിടവള്ളസ പരനിശുദ്ധമവാക്കുന്നതങ്ക് എങ്ങടന;  ഭൂഗരഭ  ജലൈസ കമവാശമവാകേവാതനിരനിക്കവാന
എടനവാടക്ക ടചെയണസ;  കേവാരഷനികേകമഖലൈയനിലുസ അതുകപവാടലൈ  കൃഷനിക്കുസ ടവള്ളസ
ടകേവാടുക്കുന്നതനിനസ കുടെനിക്കവാനള്ള ടവള്ളസ ലൈഭജ്യമവാക്കുന്നതനിനസ ഭൂഗരഭജലൈസ സസരക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ
എന്തുടചെയണസ,  ഇതരതനിലുള്ള പ്രധവാനടപട പ്രശ്നങ്ങള്ക്കുകവണ്ടനിയവാണങ്ക് നമള്
ശ്രമനിക്കവാനള്ളതങ്ക്.  അടതല്ലെവാസ  വളടര  സമരതമവായ  രൂപതനില  പരനികശവാധനിചങ്ക്
നമ്മുടടെ അഭനിമവാനമവായ ധനകേവാരജ്യ വകുപ്പുമനനി ഇവനിടടെ സമരപനിച  കവവാടങ്ക്  ഓണ്
അക്കസൗണ്ടനിടന ഞവാന പനിനവാങ്ങുന. 
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ശ്രശ  .    അബ്ദുല ഹമശദങ്ക് പനി  .:  സര,  ഈ കവവാടങ്ക് ഓണ് അക്കസൗണ്ടനിടന ഞവാന
എതനിരക്കുകേയവാണങ്ക്.  കേഴനിഞ്ഞ രണ്ടങ്ക് ദനിവസമവായനി ഭരണപക്ഷത്തുനനിനസ പ്രതനിപക്ഷത്തു
നനിനസ  ഒടനവധനികപര  ഈ  ചെരചയനില  പടങടുത്തുടകേവാണ്ടങ്ക്  സസസവാരനിക്കുകേയുസ
അഭനിപ്രവായങ്ങള്  കരഖടപടുത്തുകേയുമുണ്ടവായനി.  ആ  അഭനിപ്രവായങ്ങളനില  നമ്മുടടെ
മുനമുഖജ്യമനനി  ശ്രശ.  ഉമന  ചെവാണ്ടനിയുടടെ  വജ്യകമവായ  നനിരകദ്ദേശങ്ങളുസ   അടെങ്ങുന.
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അകദ്ദേഹസ ചെരച ടചെയ കേവാരജ്യങ്ങള് സഭ നനിശ്ശേബസ  കകേള്ക്കുകേയുണ്ടവായനി.  അതരസ
നനിരകദ്ദേശങ്ങളുസ അഭനിപ്രവായങ്ങളുസ സസശകേരനിക്കുകേയുസ അതനിടലൈ കപവാരവായ്മകേള് തനിരുത്തുകേയുസ
ടചെയടകേവാണ്ടങ്ക് ഈ ബഡ്ജറങ്ക് കുറമറതവാക്കവാന അങ്ങങ്ക് തയവാറവായതനിലുള്ള സകനവാഷസ
ഞവാന ആദജ്യമവായനി കരഖടപടുത്തുന. ഒരു സസസവാനതനിടന്റെ സവാമ്പതനികേ ഭദ്രതയുസ
ഭവാവനിയുടടെ  നനിലൈനനിലപ്പുസ  അടെനിസവാനമവാകക്കണ്ടതങ്ക്  സസസവാനടത  ജനങ്ങടള
സവാമ്പതനികേ ഭദ്രതയുള്ളവരവാക്കുകേയുസ അവരക്കങ്ക് ക്രയവനിക്രയസ ടചെയവാന സവാധനിക്കുകേയുസ
ടചെയ്യുകേ  എന്നതനിലൂടടെയവാണങ്ക്.  ഈ  ബഡ്ജറനിടന  വനിശകേലൈനസ  ടചെയ്യുകമ്പവാള്
ജനങ്ങളുടടെ കേയനില കേവാശങ്ക് ഇല്ലെവാത അവസയുസ കേകമ്പവാളങ്ങളനില ഇടെടപട്ടുടകേവാണ്ടങ്ക്
സവാധവാരണക്കവാരനങ്ക് ക്രയവനിക്രയസ ടചെയവാന കേഴനിയവാത അവസയുമവാണുള്ളതങ്ക്. ഒരു
നയസ  ഏറവുസ  നല്ലെതവാകുനടവങനില  അതങ്ക്  അടെനിസവാനവരഗ്ഗതനിനങ്ക്,  തവാടഴതടനിലുള്ള
ജനങ്ങള്ക്കങ്ക്   വനികേസനസ  എന്ന  കകേവാണനിയനിലൂടടെ  ഉയരതനികലൈക്കങ്ക്  കപവാകുവവാന
സവാധനിക്കുന  എന്നവാണങ്ക്.   ഇവനിടടെ  വളരച  തവാകഴവാടവാണങ്ക്.   മനിക്ക  കമഖലൈകേളനിലുസ
നനികുതനിഭവാരസ  ജനങ്ങളുടടെകമല അടെകചലപനിക്കുന്ന നയമവാണങ്ക്  കേവാണവാന സവാധനിക്കുന്നതങ്ക്.
ചെരക്കുകേടെതങ്ക്  വവാഹനങ്ങള്ക്കങ്ക്  ടെവാകങ്ക്  കൂട്ടുടമന്നങ്ക്  പറയുന.  ഫലൈതനില  ഇതനിലൂടടെ
വനിലൈവരദ്ധനവവാണുണ്ടവാകുന്നതങ്ക്.   നനികതജ്യവാപകയവാഗ സവാധനങ്ങളുടടെ വനിലൈവരദ്ധനവങ്ക്
സവാധവാരണക്കവാരടന്റെ  നടുടവവാടെനിക്കുകേയവാണങ്ക്  ടചെയ്യുന്നതങ്ക്.  കറവാഡങ്ക്  ടെവാകങ്ക്  വരദ്ധനവങ്ക്
കകേരളതനിടലൈ  സവാധവാരണക്കവാടരയുസ  യവാത്രക്കവാരവായ ആളുകേടളയുസ   ബുദ്ധനിമുടനിക്കുകേയവാണങ്ക്.
കഫവാര  ഏരനിയ  പ്രകേവാരസ  ടെവാകങ്ക്  വരദ്ധനിപനിക്കുടമന്നവാണങ്ക്  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതങ്ക്.
കകേരളതനിടലൈ സസകേവാരജ്യ ബസങ്ക് ഉടെമകേള് ഈ നയതനിടനതനിടര സമരപ്രഖജ്യവാപനസ
നടെതനിക്കഴനിഞ.  ഹരനിത  ടനിബക്യൂണലൈനിടന്റെ  വനിധനിയനസരനിചങ്ക്  അനരശക്ഷ
മലൈനിനശകേരണസ  ഒഴനിവവാക്കവാന  ശ്രമനിക്കുന്നതനിടന  സസവാഗതസ  ടചെയ്യുന.  പകക്ഷ  10
ടകേവാല്ലെസ കേഴനിഞ്ഞ വവാഹനങ്ങള് എനപറയുകമ്പവാള്,  കകേരളതനിടലൈ പതനിനവായനിരക്കണക്കനിനങ്ക്
കുടുസബങ്ങളനില ഗുഡ്സങ്ക് ഓകടവായുസ പനികേങ്ക് അപങ്ക് വവാനസ ഓടെനിച്ചുടകേവാണ്ടങ്ക് ഉപജശവനസ
നടെത്തുന്നവരുണ്ടങ്ക്.  വരഷതനിടന്റെ കേണക്കങ്ക് പറയുകമ്പവാള് അതരസ  കുടുസബങ്ങടളവാടക്ക
പടനിണനിയനികലൈക്കങ്ക് കപവാകുന്നതങ്ക് തടെയവാന ആവശജ്യമവായ നനിരകദ്ദേശങ്ങളുസ നടെപടെനികേളുസ
ഉണ്ടവാകകേണ്ടതവാണങ്ക്.  രണ്ടങ്ക്  വരഷകതക്കങ്ക്  തസനികേകേടളവാനസ  സൃഷ്ടനിക്കുകേയനിടല്ലെന്നങ്ക്
ബഡ്ജറനിലൂടടെ കബവാദ്ധജ്യമവാകുന.  എന്നവാല  ഗവരണറടടെ  നയപ്രഖജ്യവാപന
പ്രസസഗതനിലൂടടെയുസ  പ്രകേടെനപത്രനികേയനിലൂടടെയുസ 25 ലൈക്ഷസ യുവവാക്കള്ക്കങ്ക് ടതവാഴനില
നലകുടമന്നങ്ക്  പറയുന്നതങ്ക്  എങ്ങടന  യവാഥവാരതജ്യമവാക്കവാനവാണങ്ക്?  അഭജ്യസവനിദജ്യരവായ
ലൈക്ഷക്കണക്കനിനങ്ക് യുവവാക്കടള നനിരവാശരവാക്കുന്ന നനിലൈപവാടെനിലനനിന്നങ്ക് ബഹുമവാനജ്യനവായ
ധനകേവാരജ്യ  വകുപ്പുമനനി പനിനനിരനിയണടമന്നങ്ക്  ആവശജ്യടപടുന.  വനികേസന പദ്ധതനി
വനിഹനിതകതക്കവാള് ഉയരന്ന വനികേസകനതര  ടചെലൈവുസ   ഉയരന്ന നനികുതനി  ഭവാരവുസ
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സവാധവാരണക്കവാരടന പ്രയവാസടപടുത്തുന്നതവാടണന്നങ്ക്  കേവാണവാന സവാധനിക്കുന.  കേടെസ
എടുക്കുന്നതനിടനക്കുറനിചങ്ക്  പറയുകേയുസ  നനികുതനികയതര വരുമവാനടതക്കുറനിചങ്ക്  പറയവാതനിരനിക്കുകേയുസ
ടചെയ്യുന്നതവാണങ്ക് ഈ ബഡ്ജറങ്ക്.  ഈ ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ ആദജ്യബഡ്ജറനിലൂടടെ തടന്ന
കകേരളതനിടന്റെ  കേടെബവാദ്ധജ്യതയുസ  പലൈനിശയുസ  വരദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനസ  കേടെടക്കണനിയനികലൈക്കങ്ക്
കകേരളടത  വശഴവാനമുള്ള  നനിലൈപവാടുകേളവാണങ്ക്  ഈ  നനിരകദ്ദേശതനിലൂടടെ  കേവാണവാന
സവാധനിക്കുന്നതങ്ക്.  കസവാഷജ്യലൈനിസങ്ക്  ആശയടതക്കുറനിചങ്ക്  അഭനിമവാനസ  ടകേവാളന്ന
അങ്ങടയകപവാലുള്ള  ഒരവാള്ക്കങ്ക്  എങ്ങടന  ജനങ്ങള്ടക്കതനിരവായ  ഇതരസ  നനിരകദ്ദേശങ്ങള്
ഉള്ടക്കവാളന്ന ഒരു ബഡ്ജറങ്ക് അവതരനിപനിക്കവാന കേഴനിയുനടവന്നതനില അത്ഭുതടപടുന.
ഇതങ്ക്  തശരത്തുസ ജനവനിരുദ്ധമവാണങ്ക്,  സവാധവാരണക്കവാരനങ്ക് എതനിരവാണങ്ക്,  യുവവാക്കള്ക്കങ്ക്
എതനിരവാണങ്ക്. 

നയപ്രഖജ്യവാപന  പ്രകമയതനിടന്റെ  ചെരചകേള്ക്കനിടെയനിലുസ  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.ടനതനിരവായ
രവാഷ്ട്രശയ  വനിമരശനങ്ങള് ഒകടടറ കകേള്ക്കവാന സവാധനിച്ചു.  ടതരടഞ്ഞടുപങ്ക്  പരവാജയടത
വനിലൈയനിരുതനിടക്കവാണ്ടവാണങ്ക്  പലൈ അസഗങ്ങളുസ ഇതുമവായനി  ബനടപടങ്ക്  അഭനിപ്രവായങ്ങള്
പറഞ്ഞതങ്ക്.   എനനിക്കങ്ക്  ഒരു  കേവാരജ്യസ  പറയവാനള്ളതങ്ക്,  ഈ  പറയുന്ന  അസഗങ്ങള്
കുറച്ചുവരഷസ  പുറകേനികലൈക്കങ്ക്  തനിരനിച്ചുകപവാകേണടമന്നവാണങ്ക്.  2006-ടലൈ  നനിയമസഭവാ
ടതരടഞ്ഞടുപനില  മൂന്നനില  രണ്ടങ്ക്  ഭൂരനിപക്ഷതനിനവാണങ്ക്  ഇടെതുപക്ഷ  ജനവാധനിപതജ്യ
മുന്നണനി  സരക്കവാര  ഇവനിടടെ  അധനികേവാരതനില  വന്നതങ്ക്.  140  നനിയമസഭവാ
മണലൈതനികലൈക്കങ്ക്  ടതരടഞ്ഞടുപങ്ക്  നടെന്നകപവാള്  100  അസസബ്ലനി സശറനിലുസ
ഇടെതുപക്ഷ ജനവാധനിപതജ്യ മുന്നണനി വനിജയനിച്ചു.   ശ്രശ.  വനി.  എസങ്ക്.  അച്ചുതവാനനടന്റെ
കനതൃതസതനിലുള്ള ഗവണ്ടമന്റെങ്ക് അധനികേവാരതനില വന.  തുടെരന്നങ്ക് 2006 മുതല 2011
വടരയുള്ള  കേവാലൈഘടതനില  തകദ്ദേശഭരണ  സവാപനങ്ങളനികലൈക്കങ്ക്  നടെന്ന  ടതരടഞ്ഞടുപനിലുസ
പവാരലൈടമന്റെങ്ക്  ടതരടഞ്ഞടുപനിലുസ  2011-ടലൈ  നനിയമസഭവാ  ടതരടഞ്ഞടുപനിലുസ
അഭൂതപൂരവമവായ മുകന്നറസ ഐകേജ്യ ജനവാധനിപതജ്യ മുന്നണനി കേരസമവാക്കുകേയുണ്ടവായനി.
അതുടകേവാണ്ടങ്ക് അഹനയുസ അഹങവാരവുസ ഒഴനിവവാക്കണടമന്നവാണങ്ക് ഈ സനരഭതനില
എനനിക്കങ്ക് പറയവാനള്ളതങ്ക്.  

വള്ളനിക്കുന്നങ്ക്  നനികയവാജകേ  മണലൈസ  തശരകദശ  കമഖലൈ  ഉള്ടക്കവാളന്ന  ഒരു
കമഖലൈയവാണങ്ക്.  കകേവാഴനികക്കവാടെങ്ക് അനവാരവാഷ്ട്ര വനിമവാനതവാവളവുസ കേവാലൈനിക്കറങ്ക് യൂണനികവഴനിറനിയുസ
ഉള്ടക്കവാളന്ന  ഒരു  മണലൈമവാണങ്ക്.  തശരകദശ  കമഖലൈയനിടലൈ   മതജ്യടതവാഴനിലൈവാളനികേളുടടെ
പ്രശ്നടത  സസബനനിചങ്ക്  ഇവനിടടെ  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസവുസ  ഇനടമവാടക്ക  ഒടനവധനി
അസഗങ്ങള്  സസസവാരനിക്കുകേയുണ്ടവായനി.  ജശവനിതതനിടന്റെ  രണ്ടറസ  കൂടനിമുടനിക്കുന്നതനിന
കവണ്ടനി ടപടെവാപവാടെങ്ക് ടപടുകേയവാണങ്ക് നമ്മുടടെ മതജ്യടതവാഴനിലൈവാളനികേള്.  മതജ്യടതവാഴനിലൈവാളനി
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കമഖലൈയനില വറതനിയുസ പടനിണനിയുമവാണങ്ക്.  ജശവനിക്കവാനകവണ്ടനി അവര പ്രയവാസടപടുകേയവാണങ്ക്.
അവരുടടെ പ്രയവാസസ ലൈഘൂകേരനിച്ചുടകേവാണവരുന്നതനിനകവണ്ടനി  എടനങനിലുസ ടചെയവാന
സവാധനിക്കുടമങനില തശരചയവായുസ ഒരു പ്രകതജ്യകേ പവാകക്കജനിലൂടടെ ഗവണ്ടമന്റെങ്ക് അതങ്ക്
ടചെയവാന  മുകന്നവാട്ടുവരണടമന്നവാണങ്ക്  ഈ  സനരഭതനില  എനനിക്കങ്ക്  പറയവാനള്ളതങ്ക്.
അതുകപവാടലൈതടന്ന, കകേവാഴനികക്കവാടെങ്ക് അനവാരവാഷ്ട്ര വനിമവാനതവാവളവുമവായനി ബനടപടങ്ക്
ഈ  നനിയമസഭയനിലതടന്ന  ചെരച  നടെക്കുകേയുണ്ടവായനി.  വനിമവാനതവാവളതനിന
കവണ്ടനി സലൈസ ടകേവാടുത ആള്ക്കവാരവാണങ്ക്  അതനിടന്റെ പരനിസരതങ്ക്  ജശവനിക്കുന്നതങ്ക്.
ഇനനിയുസ സലൈസ ടകേവാടുക്കവാന അവര തയവാറവാണങ്ക്.  പടക്ഷ അവരക്കങ്ക് മവാരക്കറങ്ക് വനിലൈ
നലകേവാന ആവശജ്യമവായ നടെപടെനികേള് ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ ഭവാഗത്തുനനിനസ ഉണ്ടവാകേണടമന്നങ്ക്
അകപക്ഷനിക്കുകേയവാണങ്ക്. ബഹുടപട മുഖജ്യമനനി ആ വനിഷയതനില ഇടെടപടങ്ക് പ്രകതജ്യകേ
മശറനിസഗങ്ക്  വനിളനിച്ചുകൂടവാന  തശരുമവാനനിച്ചുടവന്നറനിയുന്നതനില  വളടര  സകനവാഷമുണ്ടങ്ക്.
ആ  വനിഷയതനില  മുഖജ്യമനനിടയ  ഞവാന  പ്രകതജ്യകേമവായനി  അഭനിനനനിക്കുകേയവാണങ്ക്.
അകതവാടടെവാപസതടന്ന വനികേസനവുമവായനി ബനടപട ഒരു കേവാരജ്യസ കൂടെനി പറയവാനണ്ടങ്ക്.
കുടെനിടവള്ളതനിനങ്ക്  അകങ്ങയറസ  ബുദ്ധനിമുട്ടുന്ന  ഒരു  നനിയമസഭവാ  മണലൈമവാണങ്ക്
വള്ളനിക്കുന്നങ്ക്.  ഇരുകമ്പവാതനിക്കടെവങ്ക്  പവാലൈസ  യവാഥവാരതജ്യമവാക്കുന്നതനിനകവണ്ടനിയുള്ള
അടെനിയനര  നടെപടെനികേള്  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  ഭവാഗത്തുനനിനസ  ഉണ്ടവാകേണടമന്നങ്ക്
അകപക്ഷനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  അകതവാടടെവാപസതടന്ന ആനങ്ങവാടെനി മുതല കേടെലുണ്ടനി നഗരസ
വടര  വരുന്ന  തശരകദശ   കമഖലൈയനില ഒരു മനിനനി  ഹവാരബര  നനിരമനിക്കുന്നതനിനങ്ക്
ആവശജ്യമവായ  നടെപടെനി ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ ഭവാഗത്തുനനിനസ ഉണ്ടവാകേണടമനകൂടെനി ഞവാന
അകപക്ഷനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  ഇരുകമ്പവാതനിക്കടെവങ്ക്  ടറഗുകലൈറര-കേസ-ബനിഡ്ജങ്ക്  യവാഥവാരതജ്യമവാക്കുന്നകതവാടു
കൂടെനി  കുടെനിടവള്ളക്ഷവാമതനിനങ്ക്  പരനിഹവാരസ  ഉണ്ടവാകുടമനകൂടെനി  ഈ  സനരഭതനില
ചൂണ്ടനിക്കവാണനിക്കവാന ഞവാന ആഗ്രഹനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  തശരകദശ കമഖലൈയുമവായനി ബനടപട
പ്രശ്നങ്ങള്ക്കങ്ക്  അടെനിയനരമവായ  പരനിഹവാരസ  ഉണ്ടവാകേണടമന്നങ്ക്  ഒരനിക്കലകൂടെനി
അകപക്ഷനിച്ചുടകേവാണ്ടങ്ക് ഞവാന എടന്റെ പ്രസസഗസ അവസവാനനിപനിക്കുന.

11.44 AM]

ശ്രശ  .    എ  .    എന  .    ഷസസശര  : സര,  മവാരകേങ്ക്  ആന്റെണനിയുടടെ  ഒരു പ്രസസഗമുണ്ടങ്ക്,
"Friends,  Romans,  Countrymen,  lend  me  your  ears."  ഞവാന  അതനില
ടചെറനിടയവാരു വകേകഭദസ  വരുത്തുന, "Friends,  Comrades  and  Senior  Leaders
lend  me your  ears  to  listen  my  first  speech."   ഞവാന ഈ ബഡ്ജറനിടന
വനികശഷനിപനിക്കുന്നതങ്ക്  welfare economics  എന്നവാണങ്ക്.  ഇവനിടടെ ഈ സരക്കവാരനിടന
കുറനിചങ്ക്  ചെനിലൈ  യുവജന  എസ.എല.എ.-മവാര  കചെവാദനിച്ചു,  യുവവാക്കള്ക്കുകവണ്ടനി  എനങ്ക്
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ടചെയടവന്നങ്ക്.  കകേരളതനിടലൈ പതനിനവായനിരക്കണക്കനിനങ്ക് യുവവാക്കളുസ വനിദജ്യവാരതനികേളുസ
ഒഴുക്കനിയ  കചെവാരയനില  നനിന്നവാണങ്ക്  ഈ  സരക്കവാര  രൂപവാനരടപടതങ്ക്.   അതനിടന്റെ
ഭവാഗമവായനിതടന്നയവാണങ്ക് ഈ സരക്കവാര അധനികേവാരസ ഏടറടുത  25-ാം  തശയതനിയനിടലൈ
പ്രഥമ  കേജ്യവാബനിനറങ്ക്  കയവാഗതനില  ഒഴനിവുള്ള തസനികേകേളനില പനി.എസങ്ക്.സനി.  മുകഖന
നനിയമനസ നടെതവാന ആവശജ്യമവായ ഉതരവങ്ക് നലകുബ്ദുന്നതനിനങ്ക് തശരുമവാനനിചതങ്ക്.   അതങ്ക്
മവാത്രമല്ലെ, കഡവാ. ടെനി. എസ. കതവാമസങ്ക് ഐസകേങ്ക് അവതരനിപനിച ബഡ്ജറനിനകേതങ്ക്  യുവ
സസരസഭകേരക്കങ്ക്  രണ്ടങ്ക്  ലൈക്ഷകതവാളസ  വരുന്ന  ഉപവാധനിരഹനിത  വവായ്പയുസ  അതനില
വനിജയനിചവരക്കങ്ക്  ഒരു  കകേവാടെനി  രൂപയുടടെ  ഉപവാധനിരഹനിത  വവായ്പയുസ  സസബനനിചങ്ക്
സൂചെനിപനിക്കുന.  ഇങ്ങടന ഒരു നനിലൈപവാടെങ്ക് സസശകേരനിക്കവാന  പനിണറവായനി സരക്കവാരനിടന്റെ
കേജ്യവാബനിനറനിനല്ലെവാടത കവടറവാരു ഗവണ്ടമന്റെനിനസ സവാധനിക്കനിടല്ലെന്നങ്ക് പറയവാന ഞവാന
ആഗ്രഹനിക്കുകേയവാണങ്ക്.

ഒരു സമൂഹതനിടന്റെ നനിലൈനനിലപങ്ക് മുഖജ്യമവായുസ ആകരവാഗജ്യമവാണങ്ക്.   Dr.  T.  M.
Thomas Isaac, you are not only a scholar, you are real doctor.  അതവാണങ്ക്
കഡവാ.  ടെനി.  എസ.  കതവാമസങ്ക് ഐസക്കനിടന ഫവാറങ്ക് ടെവാക്സുമവായനി ബനടപടങ്ക് ഹനിന്ദു എന്ന
പത്രസ  വനികശഷനിപനിചതങ്ക്.  അതുകപവാടലൈ ഇന്നലൈടത ഹനിന്ദു  പത്രതനിടന്റെ മുഖപ്രസസഗസ,
slowing  fast  food  സസബനനിചവാണങ്ക്.  ടഡനമവാരക്കനിലുസ  ടമകനികക്കവായനിലുസ
പരശക്ഷനിച അകത പരശക്ഷണമവാണങ്ക്  കഡവാ.  ടെനി.  എസ.  കതവാമസങ്ക്  ഐസകേങ്ക്  ഇവനിടടെ
നടെപനിലൈവാക്കുന്നതങ്ക്.  അതങ്ക് മവാത്രമല്ലെ, Right to Medical care, ഒരു പസൗരടന്റെ right to
livelihood.  right to life  എന്നങ്ക് പറഞ്ഞതുകപവാടലൈതടന്ന right to medical care
നടെപനിലൈവാക്കനിയ  സരക്കവാരവാണങ്ക്  ഈ  സരക്കവാര.   അതങ്ക്  മവാത്രമല്ലെ,  കകേരളതനിടന്റെ
ചെരനിത്രതനില ആദജ്യമവായനി കഹവാസനിറല ഇനഫവാസ്ട്രേക്ചെര ടഡവലൈപ്ടമന്റെനിനകവണ്ടനി
ഈ സരക്കവാര  ബഡ്ജറനില  തുകേ വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  സ്കൂള്  വനിദജ്യവാഭജ്യവാസതനിന
കവണ്ടനി  140  മണലൈതനികലൈയുസ ഓകരവാ സ്കൂളുകേള് ലഹടടെകേങ്ക് ആക്കനിമവാറവാന  1,000
കകേവാടെനി രൂപ  ഈ സരക്കവാര നശക്കനിവച്ചു.  അതങ്ക് മവാത്രമല്ലെ, മനഷജ്യടന്റെ അടെനിസവാന
ആവശജ്യങ്ങളവായ ഭക്ഷണസ, വസ്ത്രസ, പവാരപനിടെസ, കുടെനിടവള്ളസ  എന്നനിവയ്ടക്കല്ലെവാസ തുകേ
നശക്കനിവച  സരക്കവാരവാണനിടതന്നങ്ക്  ഓരമനിപനിക്കവാന  ഞവാന  ആഗ്രഹനിക്കുകേയവാണങ്ക്.
എനവായനിരുന  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.;  നനിങ്ങളുടടെ  ഫവാഗ്ഷനിപങ്ക്  കപ്രവാജക്ടുകേള്  എവനിടടെ?
അതനിടലൈവാന്നവായനിരുന്നകല്ലെവാ കേണ്ണൂര എയരകപവാരടങ്ക്.  ഞവാന ആ കേണ്ണൂര എയരകപവാരടങ്ക്
ഉള്ടപടുന്ന ജനില്ലെയനിലനനിന്നങ്ക് വരുന്ന ഒരവാളവാണങ്ക്.  അതനിടന്റെ ഉദ്ഘവാടെനതനിനങ്ക് ഇവര
ഒരു  ടചെറനിയ  വനിമവാനസ  ടകേവാണവന്നനിറക്കനി.  അന്നടത  മുഖജ്യമനനി
ശ്രശ. ഉമന ചെവാണ്ടനിയുസ അന്നങ്ക് വകുപങ്ക് ലകേകേവാരജ്യസ ടചെയനിരുന്ന ശ്രശ. ടകേ. ബവാബുവുസ
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ആ വനിമവാനതനില ഉണ്ടവാകുടമന്നവാണങ്ക് ഞവാന ധരനിചതങ്ക്.  പടക്ഷ അവര ഉണ്ടവായനിരുന്നനില്ലെ,
അവര  ബുദ്ധനിയുള്ളവരവാണങ്ക്.   കേവാരണസ,  അഥവവാ  ഈ  വനിമവാനസ  ലൈവാന്റെങ്ക്  ടചെയ്യുകമ്പവാള്
അതനിടന്റെ  അടെനിഭവാഗസ  കുതനികപവായവാകലൈവാ,  അതുടകേവാണ്ടങ്ക്  അവര  കേയറനിയനില്ലെ.
എവനിടടെകപവായനി  വനിഴനിഞ്ഞസ തുറമുഖസ,  എവനിടടെകപവായനി  സവാരടങ്ക്  സനിറനി,  എവനിടടെകപവായനി
ടമകടവാ?  എല്ലെവാസ ഉദ്ഘവാടെനസ ടചെയതനിനപ്പുറകതക്കങ്ക് നനിങ്ങള്ക്കങ്ക് എനങ്ക് നടെപനിലൈവാക്കവാന
സവാധനിച്ചുടവന്ന കചെവാദജ്യമവാണങ്ക് എനനിക്കങ്ക് ഉന്നയനിക്കവാനള്ളതങ്ക്. അതങ്ക് മവാത്രമല്ലെ, കേഴനിഞ്ഞ
സരക്കവാര   ജനസമ്പരക്ക പരനിപവാടെനി നടെതനി.  ടതരടഞ്ഞടുപങ്ക്  സമയതങ്ക് ഞവാടനവാടക്ക
ടവള്ളവാനകേളുടടെ  നവാടനിടലൈ  കുതനിരവടസ  പപ്പുവനികനവാടെങ്ക്  മുഖജ്യമനനിടയ  കേളനിയവാക്കനി
പറഞ്ഞനിട്ടുണ്ടങ്ക്. ഇപസ ശരജ്യവാക്കനിതരവാടമന്നവായനിരുന അന്നങ്ക് സൂചെനിപനിചതങ്ക്.  യഥവാരതതനില
ഈ ടതരടഞ്ഞടുപനില സവാനവാരതനിയവായനി മതരനിചകപവാഴവായനിരുന  ജനസമ്പരക്ക
പരനിപവാടെനിയുടടെ മറവനില  ആളുകേടള  പറനിച  കേവാരജ്യസ  ഞവാന  മനസനിലൈവാക്കുന്നതങ്ക്.
ഡയവാലൈനിസനിസങ്ക്  കരവാഗനികയവാടെങ്ക്  കേവാശങ്ക്  തരവാടമനപറഞ,  എവനിടടെ  കേനിടനി?   ആരക്കവാണങ്ക്
നലകേനിയടതന്നങ്ക് പറയടട.  ഇകപവാള് ഇതങ്ക് നടെപനിലൈവാക്കവാന സവാധനിക്കുകമവാടയന്നങ്ക് നനിങ്ങള്
ഞങ്ങടള കേളനിയവാക്കുന.   ഒരു സസശയവുസ  നനിങ്ങള്ക്കവാരക്കുസ കവണ്ട;  ടെശസ  പനിണറവായനി
അഞ്ചേങ്ക്  വരഷസ  ഇതങ്ക്  നടെപനിലൈവാക്കുസ.  ടപനഡുലൈസ  ടപവാളനിറനികങ്ക്  കകേരളതനില
അവസവാനനിചനിരനിക്കുന.  ഇനനി  ഇടെതുപക്ഷതനിടന്റെ  ഭരണത്തുടെരചയവായനിരനിക്കുസ
കകേരളതനിടലൈന്ന കേവാരജ്യതനില നനിങ്ങള്ക്കവാരക്കുസ സസശയസ കവടണ്ടന്നങ്ക് ഓരമനിപനിക്കവാന
ഞവാന ആഗ്രഹനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  അതങ്ക്  മവാത്രമല്ലെ,  എങ്ങടന നനികുതനി  കേടണ്ടത്തുസ.  നനിങ്ങള്
കേള്ളപണക്കവാടര  സഹവായനിച്ചു.  നനികുതനി  ടവടനിപ്പുകേവാരക്കങ്ക്  കൂട്ടുനനിന.  25  ശതമവാനമവായനി
നനികുതനി വരദ്ധനിപനിക്കുടമന്നവാണങ്ക് കഡവാ.  ടെനി.  എസ.  കതവാമസങ്ക് ഐസകേങ്ക് പ്രഖജ്യവാപനിചനിട്ടുള്ളതങ്ക്.
അതങ്ക് ഈ സരക്കവാര നടെപനിലൈവാക്കുടമന്ന കേവാരജ്യതനില ഒരു സസശയവുസ നനിങ്ങള്ക്കങ്ക് കവണ്ട.

രവാഷ്ട്രശയതനില  ചെനിലൈ  മരജ്യവാദകേളുണ്ടങ്ക്.  ഇവനിടടെ  ഈ  സഭയകേതങ്ക്  ഏറവുസ
പ്രവായസടചെന്ന  നനിയമസഭവാ  സവാമവാജനികേന  ശ്രശ.  വനി.  എസങ്ക്.  അച്ചുതവാനനനവാണങ്ക്.
നനിങ്ങളുടടെ  ഏറവുസ  സശനനിയര  ലൈശ ഡരമവാര  സസസവാരനിക്കുകമ്പവാള്  ഞങ്ങള്  മസൗനസ
പവാലൈനിചതങ്ക്  ദസൗരബലൈജ്യമല്ലെ.  മറനിചങ്ക്  സഭയകേതങ്ക്  ചെനിലൈ  അണ്-റനിടണ്  റള്സുണ്ടങ്ക്,
നനിയമസഭവാ  സവാമവാജനികേരനില  മുതനിരന്നവര  സസസവാരനിക്കുകമ്പവാള്  മസൗനസ  പവാലൈനിക്കണടമനള്ളതങ്ക്.
അതുപ്രകേവാരസ ഞങ്ങള് മസൗനസപവാലൈനിച്ചു.  കകേരളതനിടന്റെ മുന മുഖജ്യമനനി ശ്രശ.  ഉമന
ചെവാണ്ടനി അഞ്ചേങ്ക് മനിനനിടനിലൈധനികേസ ഈ സഭയകേതങ്ക്  സസസവാരനിചകപവാള് ഞങ്ങളവാരുസ
ഒചവചനില്ലെകല്ലെവാ;  എനനിനവായനിരുന  ഈ  അസഹനിഷ്ണുത?  ശ്രശ.  വനി.  എസങ്ക്.
അച്ചുതവാനനടന്റെ വവാക്കുകേടള നനിങ്ങള് ഭയടപടുന.  സഖവാവങ്ക്  വനി.  എസങ്ക്.  അച്ചുതവാനനന
സഭയകേതങ്ക്  പ്രസസഗനിക്കുകമ്പവാള്  നനിങ്ങളുടടെ  യുവജന  എസ.എല.എ.മവാര  ഒച
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വചകപവാള് നനിയനനിക്കവാന  മുനനനിരയനിടലൈ നനിങ്ങളുടടെ സശനനിയര ലൈശഡരമവാരവാരുസ
തയവാറവായനിടല്ലെന്നതങ്ക് വളടര ദസൗരഭവാഗജ്യകേരമവായ കേവാരജ്യമവാണങ്ക്. മവാരക്കങ്ക് സൂക്കര ബരഗ്ഗല്ലെ
ഞങ്ങടള  രവാഷ്ട്രശയതനില  ടകേവാണവന്നതങ്ക്.   മവാരക്കങ്ക്  സൂക്കര  ബരഗ്ഗങ്ക്  ഇടല്ലെങനില
പലൈരുസ  ഇന്നങ്ക്  ഈ  രവാഷ്ട്രശയതനില  ഉണ്ടവാകുമവായനിരുന്നനില്ലെ.  തജ്യവാഗനനിരഭരമവായ
സമരതനിടന്റെ  ഉലപന്നമവായവാണങ്ക്  ഈ  നനിയമസഭയകേതങ്ക്  ഇരനിക്കുന്ന  യുവജന
പ്രസവാനതനിടന്റെ  ഓകരവാ  പ്രതനിനനിധനികേളുടമന്ന  കേവാരജ്യതനില  ഒരു  സസശയവുസ
ആരക്കുസ കവണ്ട എന്നങ്ക് പറയവാന ഞവാന ആഗ്രഹനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  നനിങ്ങള് ഒകന്നകേവാല
കസറങ്ക്  എന്നങ്ക്  കേളനിയവാക്കനി.  നനിങ്ങളുടടെ  സനിതനി  ഇകപവാള്  എവനിടടെടയതനി?
കകേവാണ്ഗ്രസനിനങ്ക് 415 പവാരലൈടമന്റെങ്ക് ടമമ്പരമവാരുണ്ടവായനിരുന . ഇകപവാള് ശ്രശ. രവാഹുല
ഗവാനനിക്കങ്ക്  വയസങ്ക്  46,  കകേവാണ്ഗ്രസനിടന്റെ  സശറങ്ക്  45.  എനവാണങ്ക്  ഇങ്ങടന
എതനികപവായതങ്ക്?  നനിങ്ങള്ക്കനിനനി  തനിരനിച്ചുവരവാന  സവാധനിക്കനില്ലെ.  കകേവാണ്ഗ്രസനിടന്റെ
ചെരനിത്രതനിലൈവാദജ്യമവായനി 1967-നങ്ക് കശഷമുള്ള ഏറവുസ വലൈനിയ കപവാള് ഡനികബക്കനിളകല്ലെ
കകേരളസ  കേണ്ടതങ്ക്?  ഇനനിടയങനിലുസ  നനിങ്ങള്  പവാഠസ  ഉള്ടക്കവാള്ളണസ.   നനിങ്ങള്
തകേരനകപവാകേണടമന്നങ്ക്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നവരല്ലെ  ഞങ്ങള്.  പടക്ഷ,  നനിങ്ങള്ക്കനിനനി
തനിരനിച്ചുവരവാന  സവാധനിക്കുകമവാടയന്ന  കേവാരജ്യതനില  ഞങ്ങള്ക്കങ്ക്  ആശങയുണ്ടങ്ക്.
എവനിടടെകപവായനി  കകേവാണ്ഗ്രസനിടന്റെ  അവസ;  ഇത്ര  തകേരന്ന  നനിലൈയനികലൈക്കങ്ക്
കകേവാണ്ഗ്രസങ്ക്  എന്തുടകേവാണ്ടങ്ക്  എതനി?  നനിങ്ങളുടടെ  കേയനിലൈനിരുപവാണങ്ക്.  നനിങ്ങള്
അനവരതനിച്ചുവന്ന നയതനിടന്റെ പ്രതജ്യവാഘവാതമവാണങ്ക്  ഈ നനിലൈയനികലൈക്കങ്ക് കകേവാണ്ഗ്രസങ്ക്
തകേരനകപവായതങ്ക്.   

ഞങ്ങള്ക്കങ്ക്  ഒരു  കപവാറലുകപവാലുസ  ഏറനിടനിടല്ലെന്നങ്ക്  ചെനിലൈര  പറഞ.  ഞവാന
ടവല്ലുവനിളനിക്കുകേയവാണങ്ക്,  കകേവാണനി  കുതടന  വയ്ക്കുകമവാ;  കകേവാണനി  എവനിടടെടയങനിലുസ
ചെവാരനിവയണസ.  ചെവാരനിവയവാടത  കകേവാണനിക്കങ്ക്  എവനിടടെയുസ  ഒറയങ്ക്  നനിലക്കവാന
സവാധനിക്കനില്ലെ. ഒരുകേവാരജ്യസ ഞങ്ങള് ഉറപനിച്ചു പറയവാസ.  പണ്ടങ്ക് സ്കൂളനില പഠനിക്കുകമ്പവാള്
ഞവാന  കകേവാഴനികക്കവാടട  മുതലൈക്കുളസ  ടടമതവാനസ  കേവാണവാന  കപവായനിരുന.  അവനിടടെ
മുതലൈയുസ  കുളവുസ  ടടമതവാനവുടമവാടക്കയുടണ്ടന്നവാണങ്ക്  ധരനിച്ചുവചനിരുന്നതങ്ക്.  പകക്ഷ
ടചെനകനവാക്കുകമ്പവാള് മുതലൈയുമനില്ലെ, കുളവുമനില്ലെ, ടടമതവാനവുമനില്ലെ. അതുകപവാടലൈയവാണങ്ക്
ഇനഡജ്യന യൂണനിയന മുസശസ ലൈശഗങ്ക്.  നനിങ്ങളനികപവാള് മലൈപ്പുറത്തു മവാത്രകമയുള.  ഒരു
സസശയവുസ കവണ്ട, 2026  എത്തുകമ്പവാകഴക്കുസ മുസശസ ലൈശഗങ്ക് എന്ന രവാഷ്ട്രശയ പവാരടനി
ഇല്ലെവാത,  മുസശസ ലൈശഗങ്ക് മുക മലൈപ്പുറസ ജനില്ലെയുണ്ടവാക്കവാന ഞങ്ങള്ക്കങ്ക് സവാധനിക്കുടമനള്ള
വനിശസവാസസ ഞങ്ങള്ക്കുണ്ടങ്ക്.  അതുകപവാടലൈ ഇന്നടലൈ ഞങ്ങടള കേളനിയവാക്കനി.  എ.ടകേ.ജനി.-ടയ
കുറനിച്ചു  പറഞ;  ഇ.എസ.എസങ്ക്.-ടനക്കുറനിച്ചു  പറഞ;  നല്ലെതുതടന്നയവാണങ്ക്.  1983
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ടസപ്റസബര 28-നവാണങ്ക് മഹവാനവായ മരഹസ സനി. എചങ്ക്. മുഹമദങ്ക് കകേവായ സവാഹനിബങ്ക്
അനരനിചതങ്ക്.  അകദ്ദേഹസ  കകേരളതനിടന്റെ  മുഖജ്യമനനിയവായനിരുന;  അകദ്ദേഹസ  ഉപ
മുഖജ്യമനനിയവായനിരുന;  സശക്കറവായനിരുന;  പവാരലൈടമന്റെങ്ക്  ടമമ്പറവായനിരുന.  അകദ്ദേഹസ
മരനിചങ്ക് അകദ്ദേഹതനിടന്റെ മയതങ്ക് കേബറടെക്കതനിനകശഷസ കകേരളസ കകേടതങ്ക് ഒരു നയവാ
ടടപസകപവാലുമനില്ലെവാടതയവാണങ്ക്  അകദ്ദേഹസ  അനരനിചടതന്നവാണങ്ക്.  ഇന്നങ്ക്  ലൈശഗനിടന്റെ
കനതൃതസസ  അങ്ങടനയവാകണവാ;  നനിങ്ങള്ക്കങ്ക്  വനിശുദ്ധ  ഖുരആന  സതജ്യസ  ടചെയങ്ക്
പറയവാന  സവാധനിക്കുകമവാ?  മുഹമദങ്ക്  കകേവായ  സവാഹനിബനിടന്റെ  മകേനവായ  മുനശറനിടന്റെ
ഉള്ടപടടെ  സസതങ്ക്  എത്രടയന്നങ്ക്  ഇവനിടടെ  ടവളനിടപടുതണസ.  അതുടകേവാണ്ടങ്ക്  ലൈശഗങ്ക്
എന്ന  രവാഷ്ട്രശയപവാരടനി  അപഥസഞ്ചേവാരസ  നടെതനിയകപവാള്,  മുസശസ  ലൈശഗങ്ക്  എന്ന
രവാഷ്ട്രശയ പവാരടനിയുടടെ ഗതനികകേടെങ്ക്  ഇടന്നവനിടടെയവാണങ്ക്?  ഇവനിടടെ പനിടന്നവാരു പവാരടനിയുണ്ടങ്ക്,
ശ്രശ.  ടകേ.  എസ.  മവാണനിയുകടെതങ്ക്.  നനിങ്ങളുടടെ  ഇടെത്തുസ  വലൈത്തുമനിരനിക്കുന്നവടര
വനിശസസനിക്കരുതങ്ക്.  നശലൈകേണ്ഠ  ശരമ മരനിചകപവാള് അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  ഹൃദയസ  മവാതത്യു
അചവാടെനങ്ക് ഘടെനിപനിക്കവാന ടകേവാണകപവാടയവാരു കവഗതയുണ്ടവായനിരുന,  ആ കവഗതയവായനിരുന
മുഖജ്യമനനി  ശ്രശ.  ഉമന ചെവാണ്ടനിക്കങ്ക് നനിങ്ങളുടടെ രവാജനി ഗവരണ്ണറടടെ ഹസൗസനികലൈക്കങ്ക്
എതനിചകപവാഴുണ്ടവായനിരുന്നതങ്ക്.  എന്നവാല അകദ്ദേഹതനിടന്റെ വനിശസസനവായ ശ്രശ.  ടകേ.
ബവാബുവനിടന്റെ  രവാജനി  അകദ്ദേഹസ  കേശശയനിലൈനിട്ടു  നടെന.  ഇതകല്ലെ  കകേരളസ  കേണ്ടതങ്ക്?
അതുടകേവാണ്ടങ്ക്  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  എനപറയുന്ന  രവാഷ്ട്രശയ  സസവനിധവാനസ  വസശനവാശസ
സസഭവനിച  ടടഡകനവാസറകേളവാണങ്ക്.  2011-ല  ഒനപതു  പവാരടനികേളുമവായനി  അധനികേവാരതനികലൈക്കങ്ക്
വന്നവര  ഇന്നങ്ക്  കകേവലൈസ  രകണ്ടകേവാല  പവാരടനിമവാത്രമുള്ള  രവാഷ്ട്രശയ  മുന്നണനിയവായനി
എന്തുടകേവാണ  മവാറനി?  ഈ  ടതരടഞ്ഞടുപങ്ക്  യഥവാരത  ടതരടഞ്ഞടുപവായനിരുന.
രവാഷ്ട്രശയ ഒറ്റുകേവാടരല്ലെവാസ  പരവാജയടപട്ടു.  ശ്രശ.  എ.  പനി.  അബ്ദുള്ളക്കുടനി കതവാറ്റു,  ശ്രശ.
ആര.  ടസലവരവാജങ്ക്  കതവാറ്റു.  ഒരവാള്  മവാത്രമവകശഷനിക്കുന.  അതങ്ക്  2021
ആകുകമ്പവാകഴക്കുസ ഞങ്ങള് അവസവാനനിപനിക്കുസ. ഒരു സസശയവുസ നനിങ്ങള്ക്കങ്ക് കവണ്ട.
എവനിടടെകപവായനി ടജ.ഡനി.യു;  എവനിടടെകപവായനി ആര.എസങ്ക്.പനി?  ടവളുപവാന രവാവനിടലൈ
കകേവാഴനികൂവുന്നതനിനമുനപങ്ക്  കയശുവനിടന  തള്ളനിപറഞ്ഞ  പകത്രവാസനിടനകപവാടലൈ
ആര.എസങ്ക്.പനി.  എന്ന  രവാഷ്ട്രശയ  പ്രസവാനസ  ഇടെതുപക്ഷടത  വഞ്ചേനിച്ചുടകേവാണ്ടങ്ക്
യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  കൂടെവാരതനികലൈക്കങ്ക് കേയറനി.   ഞവാന ഒരുകേവാരജ്യസ കൂടെനി പറഞടകേവാണ്ടങ്ക്
അവസവാനനിപനിക്കുകേയവാണങ്ക്. Richard J. Daley എന്നയവാളുടടെ  ഒരു കേസവാടനിസഗങ്ക്  Good
government is good politics  എന്നവാണങ്ക്.  ഞങ്ങടളവാകന്ന പറയുനള, നല്ലെതനിടന
അസഗശകേരനിക്കവാന നനിങ്ങള് തയവാറവാകേണസ. 
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ശ്രശ  .    എ  .    എന  .    ഷസസശര:  സര,  അകമരനിക്കന പ്രസനിഡന്റെവായനിരുന്ന കജവാണ്
ആഡസസനിടന്റെ ഒരു കേസകടഷന പറഞടകേവാണ്ടങ്ക് ഞവാന അവസവാനനിപനിക്കവാസ. “As
the happiness of the people is the sole end of  government, so the consent
of  the  people  is  the  only  foundation  of  it.”ഇതനിവനിടടെ  ആവരതനിച്ചു
പറഞടകേവാണ്ടങ്ക്  ഞവാന  ഈ  കവവാടങ്ക്  ഓണ്  അക്കസൗണ്ടനിടന  ശകമവായനി
പനിന്തുണയ്ക്കുന.

11.53 AM]

ശ്രശ  .    കറവാഷനി  അഗസനിന:  സര,  ഇവനിടടെ  അവതരനിപനിച  കവവാടങ്ക്  ഓണ്
അക്കസൗണ്ടനിടന  ഞവാന  എതനിരക്കുകേയവാണങ്ക്.  സവാധവാരണക്കവാരടന്റെ  ജശവനിതഭവാരസ
കൂട്ടുന്ന നനികുതനി  നനിരകദ്ദേശങ്ങളടെങ്ങുന്ന ബഡ്ജറവാണനിവനിടടെ  ശ്രവനിചതങ്ക്.  കകേരളടത
വനിലൈക്കയറതനിടന്റെ പടുകുഴനിയനികലൈക്കങ്ക്  തള്ളനിവനിടുന്ന നനികുതനി  നനിരകദ്ദേശങ്ങള് ആദജ്യ
ബഡ്ജറനിലതടന്ന ഇടെസപനിടെനിച്ചു എനള്ളതങ്ക് കകേരളജനത എങ്ങടനയവാണങ്ക് വനിലൈയനിരുത്തുന്നതങ്ക്
എന്നതനിടനക്കുറനിചങ്ക്  ചെനിനനിച്ചുടകേവാണ്ടനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  ചെരക്കുവവാഹനങ്ങള്ക്കങ്ക്  നനികുതനി
വരദ്ധനിപനിച്ചു.  അതുമുകഖന  നനികതജ്യവാപകയവാഗ  സവാധന  വനിലൈവരദ്ധനവനിലൂടടെ
സവാധവാരണക്കവാരടന്റെ  ജശവനിത  നനിലൈവവാരടത  ഭവാരനിചതവായ  ഒരു  ചുമതലൈയനികലൈക്കങ്ക്
മവാറനിടക്കവാണ്ടനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  കകേരകേരഷകേടര  സഹവായനിക്കവാന  ടകേവാണവന്ന
ടവളനിടചണ്ണ  നനികുതനിവരദ്ധനവനിലൂടടെ  പവാവടപടവടന  പവാകമവായനില  കുടെനിപനിചങ്ക്
കകേരകേരഷകേടന്റെ  വയറതടെനിക്കവാനള്ള നശക്കമവാണങ്ക്  നടെക്കുന്നതങ്ക്.  കേടുസബവാസഗങ്ങള്
തമനിലുള്ള ഭൂമനിയനിടെപവാടെനിടലൈ ആധവാര മുദ്രവനിലൈ വസ്തുവനിലൈയുടടെ മൂന്നങ്ക് ശതമവാനമവായനി
വരദ്ധനിപനിച  നടെപടെനി  പനിനവലൈനിക്കുടമന്നവാണങ്ക്  കേരുതനിയതങ്ക്.  പകക്ഷ പനിനവലൈനിചനില്ലെ.
ഇതനിടനല്ലെവാസ  ഉപരനിയവായനി  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെകേവാലൈതങ്ക്  അനവദനിച
ടമഡനിക്കല  കകേവാകളജുകേടള  അതനിടന്റെ  ടടശശവദശയനിലതടന്ന  ടഞരുക്കനി
ടകേവാനകേളയുന്ന  ഒരു  ക്രൂരവനികനവാദതനിനങ്ക്  നനിനടകേവാടുക്കരുതങ്ക്  എന്ന  എളനിയ
അഭജ്യരതന  എനനിക്കുണ്ടങ്ക്.  എനങ്ക്  നടെപടെനികേളുടടെ  കപരനിലൈവാടണങനിലുസ  അതങ്ക്
നജ്യവായശകേരനിക്കവാന സവാധനിക്കുകേയനില്ലെ. 

"പടനിണനിയവായ മനഷജ്യവാ നശ
പുസകേസ ടടകേയനിടലൈടുകതവാള.
പുതടനവാരവായുധമവാണു നനിനക്കതു-

പുസകേസ ടടകേയനിടലൈടുകതവാള"  എന്നങ്ക് ആകവശസ ടകേവാള്ളനിചവര തടന്നയവാണങ്ക്
പഠനിക്കവാന  സമരതരവായ  വനിദജ്യവാരതനികേള്ക്കങ്ക്  ടമഡനിക്കല  വനിദജ്യവാഭജ്യവാസതനിനള്ള
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അവസരസ  നനികഷധനിചനിരനിക്കുന്നതങ്ക്.  ശ്രശ.  ആര.  രവാകജഷങ്ക്  ഉള്ടപടടെ  ഇവനിടടെ
സസസവാരനിചകപവാള്  ഞവാന  ശ്രദ്ധനിച്ചു,  വനിദജ്യവാരതനി  യുവജന  പ്രസവാനങ്ങളനിലൂടടെ
ടപവാതുരസഗത്തുവന്നങ്ക്  നനിയമസഭവാസഗമവായനി  മവാറനിക്കഴനിഞ്ഞകപവാള്  അവരുടടെ  വനിദജ്യവാരതനി
ജശവനിത  കേവാലൈഘടതനിടലൈ  മുദ്രവാവവാകേജ്യങ്ങള്കപവാലുസ  മവാറനിടക്കവാണ  കപവാകുന
എനള്ളതങ്ക്  ഏടറ  ബുദ്ധനിമുടവാണങ്ക്.  അതങ്ക്  പ്രകതജ്യകേമവായനി  ശ്രദ്ധനികക്കണ്ടതവായനിട്ടുണ്ടങ്ക്.
സരക്കവാര കമഖലൈയനില ഉണ്ടവായനിരുന്ന അഞ്ചേങ്ക് ടമഡനിക്കല കകേവാകളജുകേള്ക്കുകശഷസ
മൂന്നങ്ക്  പതനിറവാണ്ടങ്ക്  കേഴനിഞ്ഞതനിനകശഷമകല്ലെ  പുതനിയ  ടമഡനിക്കല  കകേവാകളജുകേടള
കുറനിച്ചുള്ള  ഒരവാരസഭസ  കുറനിക്കവാനവായനി  കേഴനിഞ്ഞതങ്ക്?  1951-ടലൈ  തനിരുവനനപുരസ
ടമഡനിക്കല കകേവാകളജങ്ക്,  1957-ടലൈ കകേവാഴനികക്കവാടെങ്ക് ടമഡനിക്കല കകേവാകളജങ്ക്, 1960-ല
അനവദനിചങ്ക്  1970-ല  പ്രവരതനസ  ആരസഭനിച  കകേവാടയസ  ടമഡനിക്കല  കകേവാകളജങ്ക്,
1972-ല സരക്കവാര ഏടറടുത ആലൈപ്പുഴ  ടെനി.  ഡനി. ടമഡനിക്കല കകേവാകളജങ്ക്, 1981-ല
അനവദനിചങ്ക്  1982-ല  എസവാബ്ലനിഷങ്ക്  ടചെയ  തൃശ്ശൂര  ടമഡനിക്കല  കകേവാകളജങ്ക്  ഈ
ടമഡനിക്കല  കകേവാകളജുകേള്  എന്നനിവയ്ക്കുകശഷസ  മൂന്നങ്ക്  പതനിറവാണകേള്  കേഴനിഞ്ഞങ്ക്
പുതനിയതവായനി കകേരളതനില അനവദനിക്കടപട ടമഡനിക്കല കകേവാകളജുകേള്, അതനിടന്റെ
ചെരനിത്രപരമവായ  പശ്ചവാതലൈതനികലൈക്കങ്ക്  കനവാക്കുകമ്പവാള്  ഈ  നശക്കങ്ങള്  നമള്
ഏതുവനിധതനിലൈവാണങ്ക് ടടകേകേവാരജ്യസ ടചെകയണ്ടതങ്ക് എന്നതനിടനക്കുറനിചങ്ക് ഈ സഭതടന്ന
ചെരച  ടചെയണസ.  ടമഡനിക്കല  കേസൗണ്സനില  ഓഫങ്ക്  ഇനഡജ്യയുടടെ  അസഗശകേവാരസ
ഇടുക്കനി ടമഡനിക്കല കകേവാകളജനിന ലൈഭനിച്ചു. അതുടകേവാണ്ടവാണകല്ലെവാ കവാസങ്ക് ആരസഭനിചതങ്ക്.
രണ  വരഷസ  കേഴനിഞ.  ഒന്നവാസ  വരഷ  വനിദജ്യവാരതനികേളുടടെ  പരശക്ഷ  കേഴനിഞ.
അടെനിസവാന സസൗകേരജ്യങ്ങളനില്ലെ എന്നതവാണങ്ക് പറയുന്ന കപവാരവായ്മ. കകേരളതനിടലൈ എല്ലെവാ
ടമഡനിക്കല കകേവാകളജുകേളനിടലൈയുസ കുടനികേള് പരശക്ഷ എഴുതനിയനിടങ്ക്, പരശക്ഷ എഴുതനിയ
മുഴുവന  കുടനികേളുസ  വനിജയനിചങ്ക്  കകേരളതനില ഒന്നവാമടതതനിയ  ടമഡനിക്കല
കകേവാകളജവാണങ്ക് ഇടുക്കനി ടമഡനിക്കല കകേവാകളജങ്ക്. അതുടകേവാണ്ടങ്ക് അവനിടടെ  സസൗകേരജ്യങ്ങള്
ഇല്ലെവാതതല്ലെ   പ്രശ്നസ.   ഈ  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  വളടര  ഗസൗരവമവായനി  ആ  തലൈതനില
ചെനിനനിക്കണസ.  ഇവനിടടെ  ടപരുമവാറചടസ  നനിലൈനനിന്ന സമയതങ്ക്  ഉകദജ്യവാഗസ  തലൈതനില
നടെതനിയ തശരുമവാനതനിടന്റെ  ഫലൈമവായനി  അവനിടടെ  അസസൗകേരജ്യങ്ങളുടണ്ടനസ  അകങ്ങവാകടക്കങ്ക്
കജവാലൈനിക്കുവരവാന സവാധജ്യമടല്ലെന വനിചെവാരനിക്കുന്ന ചെനിലൈ  കഡവാക്ടരമവാരുസകൂടെനി കചെരടന്നടുത
നടെപടെനിയുടടെ  ഭവാഗസ  ഈ  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  അസഗശകേരനിച്ചു  ടകേവാടുക്കരുതങ്ക്.  അവനിടടെ
ടമഡനിക്കല  വനിദജ്യവാഭജ്യവാസതനികനവാടടെവാപസ  പവാവടപടവരക്കങ്ക്  ഉയരന്ന  ചെനികേനിത
ലൈഭജ്യമവാകേവാന കവണ്ടനി ഗവണ്ടമന്റെങ്ക് ടകേവാണവന്ന സസരസഭമവാണതങ്ക്.  കപവാരവായ്മകേളുണ്ടവാകേവാസ.
ഒരു  ടമഡനിക്കല  കകേവാകളജുസ  ഒരു  എഞ്ചേനിനശയറനിസഗങ്ക്  കകേവാകളജുസ  എല്ലെവാ
സസൗകേരജ്യങ്ങളുസ  പൂരതശകേരനിചങ്ക്  തുടെങ്ങവാന  കേഴനിഞ്ഞനിടനില്ലെ.  ആലൈപ്പുഴ  ടമഡനിക്കല
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കകേവാകളജനിനങ്ക്  ഇകപവാഴകല്ലെ  അടെനിസവാന  സസൗകേരജ്യങ്ങള്  ടമചടപടുതനി  നല്ലെ
നനിലൈയനികലൈക്കങ്ക്  പ്രവരതനസ ആരസഭനിക്കവാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുള്ളതങ്ക്.  അതുടകേവാണ്ടങ്ക്  ഘടസ
ഘടമവായനി  ടഡവലൈപങ്ക്  ടചെയങ്ക്  ടകേവാണവന്നങ്ക്  ടമഡനിക്കല  വനിദജ്യവാഭജ്യവാസതനിനസ
ആകരവാഗജ്യ ചെനികേനിതവാ രസഗത്തുസ പുതനിയ രശതനി അവലൈസബനിക്കവാന തുടെക്കസ കുറനിചനിട്ടുള്ള
ടമഡനിക്കല കകേവാകളജുകേടളക്കുറനിചങ്ക് പുനരവനിചെനിനനസ നടെതണസ. അവനിടടെനനിന്നങ്ക് മറ്റു
ടമഡനിക്കല  കകേവാകളജുകേളനികലൈക്കങ്ക്  മവാറനിയനിരനിക്കുന്ന  കുടനികേടള  തനിരനിചങ്ക്  ഇടുക്കനിയനികലൈക്കു
തടന്ന  എതനിക്കുന്നതനിനങ്ക് കവണ്ടനിയുള്ള  നടെപടെനികേടളക്കുറനിചവാണങ്ക് ചെനിനനികക്കണ്ടതങ്ക്.
അതങ്ക്  വളടര ഗസൗരവപൂരവസ കേണക്കവാക്കുടമനതടന്ന കേരുതുകേയവാണങ്ക്.  ഇതുസസബനനിചങ്ക്
ബഹുമവാനടപട  ആകരവാഗജ്യ  വകുപ്പുമനനിക്കങ്ക്  കരഖവാമൂലൈസ  എഴുതനിടക്കവാടുക്കുകേയുസ
സസസവാരനിക്കുകേയുസ ടചെയനിരുന. ഒരു മശറനിസഗങ്ക് വനിളനിച്ചു കചെരക്കവാടമന പറടഞ്ഞങനിലുസ
അതുണ്ടവായനില്ലെ.  അടെനിയനരമവായനി ഒരു മശറനിസഗങ്ക് വനിളനിച്ചു കചെരക്കുകേതടന്ന ടചെയണസ.
ആകരവാഗജ്യ  വകുപ്പുമനനികയവാടടെവാപസ  പ്രകതജ്യകേനിചങ്ക്  ധനകേവാരജ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഇക്കവാരജ്യതനില
നടല്ലെവാരു ഇടെടപടെല നടെതണസ.  മുഖജ്യമനനിയുസ ഇക്കവാരജ്യതനില ഇടെടപടെണടമന്ന
ഒരു എളനിയ റനികേസസങ്ക് ഇടുക്കനിക്കുകവണ്ടനി ഞവാന  ഈ സഭയനില സമരപനിക്കുകേയവാണങ്ക്. 

അതുകപവാടലൈതടന്ന  പ്രധവാനടപടതവാണങ്ക്  മുല്ലെടപരനിയവാര.  മുല്ലെടപരനിയവാറമവായനി
ബനടപടനിട്ടുള്ള  വനിഷയസ  ഇടുക്കനിയനിടലൈ  സവാധവാരണക്കവാരവായ  ജനങ്ങടള  മുഴുവന
ബവാധനിക്കുന്ന  ആപലക്കരമവായ  ബുദ്ധനിമുടനിടന്റെ  വക്കനില  നനിലക്കുന്ന  പ്രശ്നമവാണങ്ക്.
അവനിടടെ  പുതനിയ  അണടക്കട്ടുണ്ടവാക്കണസ.  അതങ്ക്  ഈ  നനിയമസഭയുടടെ  തടന്ന
ആവശജ്യമവായനിരുന.  നമ്മുടടെ സഭയനില ചെരച ടചെയടപട്ടു.  പ്രതനിപക്ഷ-ഭരണകേക്ഷനി
വജ്യതജ്യവാസമനില്ലെവാടത യുനവാനനിമസവായനി  പ്രകമയസ  പവാസവാക്കനി  എടുതനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  അക്കവാരജ്യടത
കുറനിചങ്ക്  പരവാമരശനിക്കവാടത  കപവായതങ്ക്  ഏടറ  കഖദകേരമവാണങ്ക്.  പ്രധവാനമനനിടയ
മുഖജ്യമനനി  ആദജ്യമവായനി  കേണ  സസസവാരനിചതനിനകശഷസ  അകദ്ദേഹസ  നടെതനിയ
കസറങ്ക്ടമന്റെങ്ക് കകേരളതനിലുസ ഇടുക്കനിയനിലുസ ഭശതനി വളരതനി. പകക്ഷ പനിന്നശടെങ്ക് അകദ്ദേഹസ
അതനിലനനിന്നങ്ക്  പുറകകേവാട്ടുകപവായനി.   ഒരു  പുതനിയ  ഡവാസ  ഉണ്ടവാകേണസ  എടന്നവാടക്ക
സസസവാരനിക്കുകമ്പവാഴുസ ഈ ബഡ്ജറങ്ക് പരവാമരശതനിടന്റെ ഭവാഗമവായനി അതങ്ക് ഉണ്ടവായനില്ലെ.
കേഴനിഞ്ഞ ബഡ്ജറനില 100 കകേവാടെനി രൂപ അതനിനകവണ്ടനി വകേടകേവാള്ളനിച്ചു. 1984-ടലൈ
ടസനടല  വവാടര  കേമശഷടന്റെ  റനികപവാരടങ്ക്  അനസരനിചങ്ക്  അവനിടടെ  ബലൈക്ഷയമുണ്ടങ്ക്
എനള്ളതനിടന്റെ  കപരനില തടന്ന  1,300  അടെനി  തവാടഴ  പുതനിയ ഡവാസ  ഉണ്ടവാകേണസ.
അതനിനകവണ്ടനിയുള്ള സലൈസ കേടണ്ടതനി അവനിടടെ കകേന പരനിസനിതനി മനവാലൈയതനിടന്റെ
അനമതനി വവാങ്ങനി പുതനിയ ഡവാസ നനിരമനിക്കുടമനള്ള ടഡഡനികക്കഷകനവാടുകൂടെനിയുള്ള
ഒരു അചെഞ്ചേലൈമവായ തശരുമവാനസ ഈ നനിയമസഭയുകടെതവാണങ്ക്. അതുടകേവാണ്ടങ്ക് തശരചയവായനിട്ടുസ
അതങ്ക്  പരവാരശനിക്കവാടത കപവായതങ്ക്  കഖദകേരമവാണങ്ക്.  2011  ഡനിസസബറനില   ശ്രശമതനി
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ഇ.  എസങ്ക്.  ബനിജനികമവാള്,  സരവശ്രശ.  ചെനിറയസ  കഗവാപകുമവാര,   ടകേ.  അജനിതങ്ക്,
ജനി.  എസങ്ക്.  ജയലൈവാല,  കമവാനസങ്ക്  കജവാസഫങ്ക്,  എസങ്ക്.  രവാകജനന,  സവാജുകപവാള്
ഉള്ടപടടെ  അവനിടടെ  നനിരവാഹവാരസ അനഷനിച  സവാഹചെരജ്യസ  ഓരക്കുന.   2011
ഡനിസസബര  9-നങ്ക്  ശ്രശ.  എസങ്ക്.  രവാകജനന  എസ.എല.എ.  നനിരവാഹവാരസ  കേനിടെന്ന
വണ്ടനിടപരനിയവാറനിടലൈ  സമരപനലൈനില വന്നങ്ക്  ഇന്നടത  മുഖജ്യമനനി  സഖവാവങ്ക്
പനിണറവായനി  വനിജയന നടെതനിയ പ്രസവാവനയുസ  പ്രസസഗവുസ ഞങ്ങകളവാരക്കുനണ്ടങ്ക്.
എനവാണതനില വന്ന മവാറസ?  തശരചയവായനിട്ടുസ കഖദകേരമവാണങ്ക്.  മലൈകയവാര കമഖലൈയുടടെ
ഉറക്കസ  ടകേടുത്തുന്ന  ഏടറ  ദുനഃഖകേരമവായ  ഒരു  വനിഷയമവാണങ്ക്.  മഴക്കവാലൈസ
രൂക്ഷമവാകുന്നകതവാടടെ ജലൈനനിരപ്പുയരുസ. ഡവാമനിടന്റെ കചെവാരച വരദ്ധനിക്കുകേയുസ ടചെയനിരനിക്കുന.
അതുടകേവാണ്ടങ്ക് തകദ്ദേശവവാസനികേളവായ 250-ലൈധനികേസ ആളുകേടള മവാറനിപവാരപനിച്ചുവരനികേയവാണങ്ക്.
അതനിനങ്ക് പരനിഹവാരസ  കേവാണവാനള്ള തശരുമവാനതനിലനനിന്നങ്ക് ഈ സഭയുസ ഗവണ്ടമനസ
പുറകേനികലൈക്കങ്ക്  കപവായനിടനിടല്ലെന്ന  അടെനിയുറച  വനിശസവാസസ  രൂപടപടുതനിടയടുക്കവാന,
മുല്ലെടപരനിയവാറമവായനി  ബനടപട്ടുടകേവാണള്ള  വനിഷയസ  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  ചെരചയനില
ഉണ്ടവാകകേണ്ടതവായനിരുന.  അതങ്ക്  ഉകപക്ഷനിക്കരുടതന്നങ്ക്  അതുസസബനനിചങ്ക്
സൂചെനിപനിക്കടട.  MGLC  സ്കൂളുകേളനില  369  അദ്ധജ്യവാപകേരവാണുള്ളതങ്ക്.  അവരക്കങ്ക്
കവതനസ  ടടകേപറവാന  ഇതുവടര  കേഴനിഞ്ഞനിടനില്ലെ.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  അവരക്കങ്ക്
ടപവാതുവനിദജ്യവാഭജ്യവാസ വകുപനിടന്റെ സരക്കവാര ഉതരവങ്ക് നസ.954/14 പ്രകേവാരസ സഞ്ചേനിത
കവതനമവായനി  10,000  രൂപ  അനവദനിടചങനിലുസ  കേഴനിഞ്ഞ  നവാലുമവാസമവായനി
അവരക്കതങ്ക്  ലൈഭനിക്കുന്നനില്ലെ.  ഏടറ  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള്  സഹനിചങ്ക്  മലൈകയവാര  കമഖലൈകയവാടു
കചെരനള്ള  വനവാനരങ്ങകളവാടെങ്ക്  കചെരന  കേനിടെക്കുന്ന  പ്രകദശങ്ങളനില  പവാവടപട
കുടനികേടള വനിദജ്യ അഭജ്യസനിപനിക്കുവവാനവായനി തുടെങ്ങനിയ ആ ഏകേവാദ്ധജ്യവാപകേരക്കങ്ക് 10,000
രൂപ  consolidated pay  ആയനി ടകേവാടുകക്കണ്ടതവാണങ്ക്.  അവരുടടെ ശമ്പളസ എത്രയുസ
ടപടടന്നങ്ക്  ടകേവാടുക്കവാന   തശരുമവാനസ  ഉണ്ടവാകേണടമന്നങ്ക്  ഈ  സനരഭതനില
സൂചെനിപനിക്കുന. അതുടകേവാണതടന്ന ഒകടടറ വനിലൈടപട നനിരകദ്ദേശങ്ങള് തശചയവായനിട്ടുസ
ഇതുമവായനി  ബനടപടങ്ക്  സസസവാരനിക്കുവവാനണ്ടങ്ക്.  സമയപരനിമനിതനിടകേവാടണ്ടവാനസ
സൂചെനിപനിക്കുന്നനില്ലെ.

12.01 PM]

ശ്രശ  .    കേവാരവാടങ്ക് റസവാഖങ്ക്:  സര,  ഇവനിടടെ അവതരനിപനിച കവവാടങ്ക് ഓണ് അക്കസൗണ്ടനിടന
ഞവാന  അനകൂലൈനിക്കുന.   ഞവാന  ഉള്ടപടടെയുള്ള  ടകേവാടുവളളനിക്കവാര  പരമ്പരവാഗതമവായനി
വജ്യവാപവാര  രസഗതങ്ക്  പ്രവരതനിക്കുന്നവരവാണങ്ക്.  മലൈകയവാര  പ്രകദശടത  കേരഷകേര
ഉള്ടപടടെയുള്ളവരുടടെ  ഇടെയനിലൈവാണങ്ക്  ഞവാന  ജശവനിക്കുന്നതങ്ക്.   വജ്യവാപവാര
ആവശജ്യങ്ങള്ക്കവായനി  ഗ്രവാമശണ  പവാതയനിലൂടടെയുസ  പടണങ്ങളനിലൂടടെയുസ  ഏടറ  യവാത്ര
ടചെയ്യുന്നവരവാണങ്ക്  ഞങ്ങള്.   ഇതരസ  യവാത്രകേള്  ഞങ്ങള്ക്കങ്ക്  നലകുന്നതങ്ക്   പുതനിയ
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അനഭവങ്ങളവാണങ്ക്.   പ്രവാകദശനികേമവായ  വനിഷയങ്ങടളയുസ  ജനങ്ങടളയുസ  അടുതറനിയവാന
എനനിക്കങ്ക്  സവാധനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്.   2006-2011  കേവാലൈടത   എല.ഡനി.എഫങ്ക്.  സരക്കവാരനിടന്റെ
ഭരണകേവാലൈസ  കകേരളതനിടന്റെ  സുവരണ്ണ  കേവാലൈഘടമവായനിരുന്നകല്ലെവാ;  അന്നടത  ധനകേവാരജ്യ
വകുപ്പുമനനിയവായനിരുന്ന കഡവാ. ടെനി.  എസ. കതവാമസങ്ക് ടഎസക്കനിടന്റെ വനികേസന കേവാഴ്ചപവാടെവാണങ്ക്
ടകേവാടുവളളനിയുടടെ  വനികേസനക്കുതനിപനിനങ്ക്  കേവാരണമവായടതന്നങ്ക്  പറയവാടത  വയ.
അതുടകേവാണതടന്ന ഇസൗ സരക്കവാരനിടന്റെ കേന്നനി ബഡ്ജറനിടന ഞവാനടെക്കമുളള കകേരള ജനത
പ്രതശക്ഷകയവാടടെ പനിന്തുണയ്ക്കുന.  പതനിറവാണകേളവായനി യു.ഡനി.എഫങ്ക്.-ടന്റെ ഭവാഗമവായനി നനിന്ന
ഒരവാളവാണങ്ക്  ഞവാന.   മുന്നണനിയുടടെ  ഭവാഗമവായനി  നനിലക്കുകമ്പവാള്  തടന്ന  വശരപ്പുമുടലൈനിടന്റെ
സുദശരഘമവായ  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചേങ്ക്  വരഷസ  എടന്റെ  മനസനിലുണ്ടവാക്കനിയ  വനിങ്ങലുകേളുസ
കുറകബവാധവുസ  ടചെറതല്ലെ.  ബനങ്ങള്  സവാപനിക്കുന്നതനിലുസ  അതങ്ക്  ടകേടെവാടത  കേവാത്തു
സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ എനസ മുനപനനിയനില നനിലക്കവാറളള എടന്റെ നവാട്ടുകേവാര പലൈകപവാഴുസ
ഞങ്ങളുടടെ സസകേവാരജ്യ സസഭവാഷണങ്ങളനില പങ്കുടവച അനഭവങ്ങള് ഞവാനനിനസ ഒവാരക്കുന.
മനനഃസവാക്ഷനിയുടടെ പനിനതുണയനില്ലെവാടത ഇത്രയുസകേവാലൈസ എങ്ങടന യു.ഡനി.എഫനികനവാടടെവാപസ
നനിലക്കവാനവായനി  എന്നതങ്ക്  എടന്ന  അത്ഭുതടപടുത്തുന.   യു.ഡനി.എഫനികനവാടടെവാപസ
നനിലക്കുകമ്പവാള്തടന്ന  2006-2011  കേവാലൈഘടടത  വളടര  പ്രതശക്ഷകയവാടടെയവാണങ്ക്
ഞവാനസ  സമവാന  മനനഃസനിതനിയുളളവരുസ  കനവാക്കനി  ടകേവാണ്ടനിരുന്നതങ്ക്.  ആകരവാഗജ്യസ,
വനിദജ്യവാഭജ്യവാസസ,  ടപവാതുവനിതരണസ,  കേവാരഷനികേസ,  വജ്യവാപവാരസ  തുടെങ്ങനിയ  രസഗങ്ങളുടടെ
സുവരണ്ണകേവാലൈഘടടമന്നങ്ക്  വനികശഷനിപനിക്കവാന  ആഗ്രഹനിച്ചു.  എന്നവാല  ആയതങ്ക്
ടവളനിടപടുതവാന സവാധനിക്കവാടത നശറന്ന മനസ്സുമവായനി  കേഴനിഞ്ഞതങ്ക്  ടഞടകലൈവാടടെ  ഞവാന
ഓരക്കുന.  കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചു വരഷക്കവാലൈസ ഇവനിടടെ ദല്ലെവാളുമവാരുടടെയുസ ഭൂമവാഫനിയയുടടെയുസ
ടടകേകലൈനിക്കവാരുടടെയുസ കതകരവാടമവായനിരുന.  ടടകേകലൈനി നലകേവാടത സവാധവാരണക്കവാരനങ്ക്
ഒരു  കേവാരജ്യവുസ  നടെക്കവാത  കേനിരവാത  കേവാലൈമവായനിരുന  അതങ്ക്.  ഭരണമുന്നണനി  പവാരടനിയുടടെ
ജനില്ലെവാ  കനതവാക്കള്വടര  ടടകേകലൈനിക്കവാരുടടെ  ഏജന്റെവായനി  മവാറനിയതങ്ക്  എനനിക്കങ്ക്  കനരനില
അറനിയവാവുന്നതവാണങ്ക്.   ഇതരസ  മവാഫനിയകേളുടടെയുസ  കുതകേ  തവാലപരജ്യക്കവാരുടടെയുസ
ആഗ്രഹതനിടനവാതങ്ക്  ഭരണസ  നടെതനിയ  കേഴനിഞ്ഞ  സരക്കവാരനിടന  ബവാലൈറനിലൂടടെ
പനിഴുടതറനിഞ്ഞതനില  മറകചെരനിയനില  നനിലക്കുന്നവരക്കുകപവാലുസ  അത്ഭുതമുണ്ടവാകുടമന്നങ്ക്
എനനിക്കങ്ക് കതവാനന്നനില്ലെ.  പവാവടപട കേരഷകേരുടടെ  നടുടവവാടെനിച ടതറവായ നയങ്ങളവാണങ്ക്
കേഴനിഞ്ഞ സരക്കവാര സസശകേരനിചതങ്ക്.   ഭക്ഷജ്യധവാനജ്യങ്ങള്,  പയരവരഗ്ഗങ്ങള്,  മധുരവനിളകേള്,
സുഗനവനിളകേള്,  പഴവരഗ്ഗങ്ങള്,  കതവാടവനിളകേള്  തുടെങ്ങനിയവയുടടെ  ഉലപവാദനസ
ഗണജ്യമവായനി  കുറഞ.   ഭക്ഷജ്യധവാനജ്യവനിളകേള്  2001-02  കേവാലൈഘടകതക്കവാള്   40
ശതമവാനമവായനി  കുറഞ.  2005-06-ല   26,100  ഏക്കറനില  കൃഷനി   ടചെയനിരുന്ന
പയരവനിളകേള് 2014-15 ആയകപവാകഴക്കുസ 8899 ഏക്കറവായനി കുറഞ.  റബ്ബര ഉലപവാദനസ
2001-02-ല  5.80  ലൈക്ഷസ ടെണ് ആയനിരുന്നതങ്ക്  2014-15  ആയകപവാകഴക്കുസ  5.07  ലൈക്ഷസ
ടെണ്ണവായനി ഇടെനിഞ.  കേപകൃഷനി  32  ശതമവാനവുസ,  ടതങ്ങങ്ക് കൃഷനി 12  ശതമവാനവുസ കുറഞ.
കൃഷനി ടമവാതതനില  17  ശതമവാനസ കുറഞ.  വനിലൈക്കയറതനിടന്റെ  5  വരഷക്കവാലൈമവാണങ്ക്
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കേഴനിഞകപവായതങ്ക്.  കേണ്സക്യൂമരടഫഡങ്ക്,  സടടപകകേവാ,  മറ്റു  സഹകേരണ  സവാപനങ്ങള്
എന്നനിവനിടെങ്ങളനില  ടകേടുകേവാരജ്യസതയുടടെ  പൂട്ടുകേള്  വശഴവാന  തുടെങ്ങനി.   ആകഘവാഷ
കേവാലൈടത വനിലൈയനിടെനിവങ്ക്  കനരനിടുന്നതനിനങ്ക്  2006-ടലൈ  എല.ഡനി.എഫങ്ക്.  സരക്കവാര  400
കകേവാടെനി   രൂപ  മവാറനിവചകപവാള്  2011-ടലൈ  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  സരക്കവാര  ടവറസ  30  കകേവാടെനി
രൂപയവാണങ്ക്  മവാറനിവചതങ്ക്.  2006-ടലൈ  എല.ഡനി.എഫങ്ക്.  സരക്കവാരനിടന്റെ  കേവാലൈതങ്ക്
ബഹുമവാനടപട ജനി.  സുധവാകേരന സഹകേരണ വകുപ്പുമനനിയവായനിരനിടക്ക രവാജജ്യതനിനവാടകേ
മവാതൃകേയവായതരതനില മുക്കനിനമുക്കനിനങ്ക് സസഘടെനിപനിച സഹകേരണ ചെനകേള് ഇന്നങ്ക് ഓരമ
മവാത്രമവായനി.   569  നന്മേ  കസവാറകേളുസ  11  ത്രനികവണനി  മവാരക്കറ്റുകേളുസ  അടെച്ചുപൂട്ടുന്ന
കവദനവാജനകേമവായ കേവാഴ്ചയവാണങ്ക് നമുക്കങ്ക് കേവാണവാന കേഴനിഞ്ഞതങ്ക്.  സരക്കവാര ആവശജ്യതനിനങ്ക്
പണസ അനവദനിക്കവാതതനിനവാലുസ വനിതരണക്കവാരക്കങ്ക്  400  കകേവാടെനികയവാളസ രൂപ കുടെനിശ്ശേനികേ
വന്നതനിനവാലുസ കേണ്സക്യൂമര ടഫഡങ്ക്,  സടടപകകേവാ എന്നശ സവാപനങ്ങളുടടെ പ്രവരതനസ
നനിലൈച  മടവാണങ്ക്.  ആകഘവാഷനവാളുകേളനിലകപവാലുസ  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  സരക്കവാര
ഇടെടപടെവാതനിരുന്നതനിലൂടടെ  നനികതജ്യവാപകയവാഗ  സവാധനങ്ങളുടടെ  വനിലൈ  ഇരടനിയവായനി
കുതനിച്ചുയരന.  കേഴനിഞ്ഞ  വനിഷു  ദനിനതനില  സവാധവാരണക്കവാരുടടെ  അടുപങ്ക്  പുകേയവാത
അവസയവാണുണ്ടവായനിരുന്നതങ്ക്.   ദവാരനിദജ്യ  കരഖയങ്ക്  തവാടഴയുളളവരക്കങ്ക്  ഒരു  രൂപയ്ക്കുസ
മുകേളനിലുളളവരക്കങ്ക്  രണ രൂപയ്ക്കുസ പ്രതനിമവാസസ  25  കേനികലൈവാ അരനി  നലകുടമന്നങ്ക്  കേഴനിഞ്ഞ
സരക്കവാര  വവാഗവാനസ  നലകേനിയനിരുനടവങനിലുസ  മനിക്ക  മവാസങ്ങളനിലുസ  17  കേനികലൈവാ  അരനി
മവാത്രമവാണങ്ക്  നലകേനിയതങ്ക്.  എ.പനി.എല.  കുടുസബങ്ങള്ക്കവാകേടട  7  കേനികലൈവാ  അരനി  മവാത്രകമ
നലകേനിയനിട്ടുളള.  അഞ്ചുവരഷസ  ഇതരസ  ടപവാളളയവായ  വവാഗവാനങ്ങളുടടെ
ടപരുമഴക്കവാലൈമവായനിരുന.  എനകഡവാസള്ഫവാന  ഇരകേടള  ദടതടുക്കുടമന്നങ്ക്
പറടഞ്ഞങനിലുസ  അഞ്ചുവരഷമവായനി  ഇവര  കുടുസബസകമതസ  ടസക്രകടറനിയറനിലുസ
മുഖജ്യമനനിയുടടെ  വശടനിലുസ  കേയറനിയനിറങ്ങുന്ന  ദയനശയമവായ  കേവാഴ്ചയവാണങ്ക്  നവാസ  കേണ്ടതങ്ക്.
സസൗജനജ്യ ചെനികേനിത, 3 ശതമവാനസ പലൈനിശനനിരക്കനില കേവാരഷനികേ വവായ്പ തുടെങ്ങനിയ ഒരുപവാടെങ്ക്
വവാഗവാനങ്ങള്  നടെപനിലൈവായനില്ലെ.   അഞ്ചുവരഷസ  ടകേവാണ്ടങ്ക്  3000  ടമഗവാവവാടങ്ക്  ടടവദത്യുതനി
ഉലപവാദനിപനിക്കുടമന്നങ്ക് പറഞ്ഞവരുടടെ ഒസൗകദജ്യവാഗനികേ കേണക്കുപ്രകേവാരസ  44.06  ടമഗവാവവാടങ്ക്
ടടവദത്യുതനിയവാണങ്ക്  അധനികേമവായനി  ഉലപവാദനിപനിചതങ്ക്.  ചുരുക്കതനില  പവാഴങ്ക് വവാക്കുകേള്  കകേടങ്ക്
ജനസ തഴമ്പനിചങ്ക് എല.ഡനി.എഫനി.-കനവാടടെവാപസ നനിന.  നവാലു കവവാടനിനകവണ്ടനി കഡവാ. എസ.
ടകേ.  മുനശര  സവാഹനിബനിടന്റെ  പനിതവാവങ്ക്  സനി.  എചങ്ക്.  മുഹമദങ്ക്  കകേവായ  സവാഹനിബനിടന്റെ
കപരനിലുള്ള  സനി.എചങ്ക്.  ടസന്റെറനിടന്റെ  കപരുകപവാലുസ  മുസശസലൈശഗനിടന്റെ  ചെനിലൈ  ആളുകേള്
ദുരുപകയവാഗസ  ടചെയടവന്നതങ്ക്  വളടര  കവദനകയവാടുകൂടെനിയവാണങ്ക്  ഞവാന  ഓരക്കുന്നതങ്ക്.
വരഗ്ഗശയതടക്കതനിടര  വലൈനിയവവായനില  പ്രസസഗനിക്കുകേയുസ  ഒളനിഞസ  ടതളനിഞസ
ബനി.ടജ.പനി. ഉള്ടപടടെയുളള വരഗ്ഗശയ കേക്ഷനികേളുമവായനി കൂട്ടുകൂടുകേയുസ ടചെയ്യുന്നതനില എടന്റെ
പഴയ  സഹപ്രവരതകേര  മുനപനനിയനിലൈവായനിരുന.  അതനിടന്റെ  അലൈടയവാലൈനികേള്  എടന്റെ
നനികയവാജകേ  മണലൈതനിടലൈ  തകദ്ദേശഭരണ  സവാപനങ്ങളനികലൈക്കുളള  ടതരടഞ്ഞടുപനിലുസ
മുഴങ്ങനിയതനിനങ്ക്  ഞവാന  കനരസവാക്ഷനിയവാണങ്ക്.   അടന്നവാടക്ക  വനിങ്ങുന്ന  മനസ്സുമവായനി  കൂടടെ
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നനിന്ന  ഞവാന  ഇകപവാള്  മവാറനി  ചെനിനനിചതനിടന്റെ  ആശസവാസതനിലൈവാണങ്ക്.  പലൈകപവാഴവായനി
എനനിക്കങ്ക്  കനരനിടറനിയവാവുന്ന  അഴനിമതനിടക്കതനിടര  ശബനിചതനിനവാല  ഞവാന  അവരുടടെ
കേണ്ണനിടലൈ  കേരടെവായനി  മവാറനി.  ടപവാതുമുതല  കേട്ടുമുടെനിക്കുന്നവടര  സസരക്ഷനിക്കുന്ന
കനതൃതസതനിടന്റെ  നനിലൈപവാടെനിടനതനിടര  ഞവാന  ശകമവായനി  പ്രതനികഷധനിചതനിനവാല
യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  വനിടങ്ക്  എല.ഡനി.എഫനിടന്റെ  കൂടടെ  നനിലകക്കണ്ടനിവന,  അതനില  ഞവാന
അഭനിമവാനനിക്കുന.  ഞവാന  സവാധവാരണക്കവാരടക്കവാപസ  നനിന്നകപവാള്  എടന്റെ
മുനപവാരടനിയുടടെ കനതൃതസസ എടന്റെ കൂടടെ നനിലക്കുടമന്ന  വനിശസവാസസ ടവറടതയവായനി.
അഴനിമതനിടക്കതനിടര  നനിലൈപവാടെങ്ക്  എടുതകപവാള്  പവാരടനി  എടന്ന  തളളനിപറയുകേയുസ,
എടന്റെ  കബവാഡനി  ലൈവാസകഗസജങ്ക്  കേണ്ടവാല  ലൈശഗങ്ക്  കേള്ചര  ഇടല്ലെന  പറയവാനസ  ലൈശഗങ്ക്
കനതൃതസസ  അഴനിമതനിക്കവാരക്കുകവണ്ടനി  തയവാറവായനി.   ഇതനില  പ്രതനികഷധനിചങ്ക്  ലൈശഗങ്ക്
വനിടകപവാള്  ഞവാന  മുസലമവാനല്ലെ  കേവാഫനിറവാടണനസ  ജൂദവാസവാടണനസ  ചെതനിയനസ
വഞ്ചേകേനമവാടണനസ പറയുകേയുണ്ടവായനി.  എന്നവാല ഇടെതുപക്ഷകതവാടെങ്ക് വനിടെ പറഞ്ഞ
ശ്രശ. മഞ്ഞളവാസകുഴനി അലൈനി,  ശ്രശ.  ടകേ. എന. എ. ഖവാദര,  ശ്രശ.  ആര. ടസലവരവാജങ്ക്
എന്നനിവര ഏതങ്ക് മതതനിലൈവാടണന്നതങ്ക് മനസനിലൈവാകുന്നനില്ലെ.  അഴനിമതനിക്കവാരടക്കവാപസ
നനിന്നനിടല്ലെങനില  പവാരടനിയനില മവാത്രമല്ലെ മുന്നണനിയനിലുസ സവാനമുണ്ടവാകേനിടല്ലെന്ന എടന്റെ
മുനഗവാമനി  പനി.  ടെനി.  എ.  റഹശസ  സവാഹനിബ്ബനിടന്റെ  വവാക്കുകേള്  ശരനിയവായനിരുനടവന്നങ്ക്
അറനിയവാന ഞവാന  അല്പസ ടടവകേനികപവായനി.  പുതനിയ സരക്കവാര ഏടറ പ്രതശക്ഷയവാണങ്ക്
കകേരള  ജനതയങ്ക്  നലകുന്നതങ്ക്.  അഴനിമതനി  രഹനിതമവായ  ഒരു  ഭരണസസവനിധവാനസ
ഇവനിടടെയുണ്ടവാകുടമനറപവാണങ്ക്. ഭരണതനിടന്റെ  തുടെക്കതനിലതടന്ന  ടകേവാടുവളളനി
മണലൈതനിനങ്ക്  ഏടറ  പരനിഗണന  നലകേനിയതനിനങ്ക്  ഞവാന  എല.ഡനി.എഫങ്ക്
സരക്കവാരനിനസ  വനികശഷനിചങ്ക്  ബഹുമവാനടപട  ധനകേവാരജ്യ  വകുപ്പുമനനിക്കുസ
ടകേവാടുവളളനിയനിടലൈ ജനങ്ങള്ക്കുകവണ്ടനി നനനി കരഖടപടുത്തുന.  എടന്റെ മണലൈതനിടലൈ
ജനങ്ങളുടടെ സസപ പദ്ധതനികേള് പൂവണനിയവാന കപവാകുകേയവാണങ്ക്.  ജനങ്ങളുടടെ പ്രശ്നങ്ങള്
മനസനിലൈവാക്കുകേയുസ  അവയങ്ക്  പരനിഹവാരസ  കേവാണുകേയുസ  ടചെയ്യുന്ന  ബഹുമവാനടപട
പനിണറവായനി  വനിജയടന്റെ  കനതൃതസതനിലുളള  ഭരണസ  കകേരളതനിടലൈ എല്ലെവാ  വനിഭവാഗസ
ജനങ്ങളനിലുസ  വലൈനിയ  പ്രതശക്ഷയവാണങ്ക്  വളരത്തുന്നതങ്ക്.   ഇസൗ  മുന്നണനിയുടടെ
ഭവാഗമവായനിരനിക്കവാന  ടടവകേനിടയങനിലുസ  സവാധനിചതനിലുളള  സകനവാഷസ  പങ്കുടവയവാന
ഞവാന  ഇസൗ  അവസരസ  വനിനനികയവാഗനിക്കുന.   എടന്റെയുസ  മണലൈതനിടലൈ
ജനങ്ങളുടടെയുസ  സകനവാഷസ  പങ്കുടവച്ചുടകേവാണ്ടങ്ക്  ഇസൗ  മുന്നണനിക്കുസ  സരക്കവാരനിനസ
ഒരനിക്കലകടെനി  അഭനിവവാദജ്യസ  അരപനിചങ്ക്  ഇസൗ  കവവാടങ്ക്  ഓണ്  അക്കസൗണ്ടനിടന
പനിനതുണച്ചുടകേവാണ്ടങ്ക് ഞവാന നനിരത്തുന.

12.10 PM]

ശ്രശ  .   പനി  .   സനി  .   കജവാരജങ്ക് : സര, അനകൂലൈനിക്കവാനസ പ്രതനികൂലൈനിക്കവാനമുള്ള എടന്റെ
സസവാതനജ്യസ  ഉപകയവാഗനിച്ചുടകേവാണ്ടവാണങ്ക്  ഞവാന  സസസവാരനിക്കുന്നതങ്ക്.  എനനിക്കങ്ക്
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ഇടെതുപക്ഷകതവാടുസ   യു.ഡനി.എഫങ്ക്.-കനവാടുസ ഒരു കേടെപവാടുമനില്ലെ.   എന.ഡനി.എ.-കയവാടെങ്ക്
യവാടതവാരു കേടെപവാടുമനില്ലെ.  മൂന്നങ്ക് മുന്നണനികയവാടുസ ഒരു ബനവുമനില്ലെവാടത ഇസൗ സഭയനില
വന്നങ്ക്   ജനപക്ഷതങ്ക് നനിന്നങ്ക്  സസസവാരനിക്കവാനവാണങ്ക്  പൂഞ്ഞവാറനിടലൈ ജനങ്ങള് എടന്ന
ഇകങ്ങവാടയചതങ്ക്.   ആ  നനിലൈയനിലൈവാണങ്ക്  ഞവാന  സസസവാരനിക്കവാന  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതുസ.
ഇന്നങ്ക് കചെവാകദജ്യവാതര കവളയനില  ബഹുമവാനടപട  ഇ.  പനി.  ജയരവാജനങ്ക് ഞവാടനവാരു
നല്ലെകേവാരജ്യസ പറഞടകേവാടുതതവാണങ്ക്. അകദ്ദേഹടതപറനി ഒരു നല്ലെ കേവാരജ്യസ പറഞ്ഞകപവാള്
അകദ്ദേഹതനിനതങ്ക്  ഇഷ്ടടപടനില്ലെ.  അകദ്ദേഹവുസ  ഞവാനസ  തമനിലുള്ള  രഹസജ്യ
ചെരചടയവാനസ എടന്റെ മവാനജ്യതടകേവാണ്ടങ്ക് ഞവാന പറയുന്നനില്ലെ.   സഭയനില വന്നകപവാള്
മുതല ഞവാടനവാരു കേവാരജ്യസ ശ്രദ്ധനിക്കുന. ബഹുമവാനടപട മുഖജ്യമനനി ശ്രശ. പനിണറവായനി
വനിജയന  ഒരു മള്ടനിപനിള്/ഡക്യൂവല കപഴണവാലൈനിറനിയുടടെ ഉടെമയവാണങ്ക്. ചെനിലൈ സമയതങ്ക്
അകദ്ദേഹസ  വളടര  സസൗമജ്യനവായ മുഖജ്യമനനിടയന്ന നനിലൈയനില  സസസവാരനിക്കുസ.  1067
ടമഗവാവവാടങ്ക്  ടടവദത്യുതനി  ഉലപവാദനിപനിക്കവാന  തകന്റെടെസ  കേവാണനിച  ടടവദത്യുതനി  വകുപ്പു
മനനിയവായനിടവായനിരനിക്കുസ ചെനിലൈകപവാള് അകദ്ദേഹസ സസസവാരനിക്കുന്നതങ്ക്.   മറ്റുചെനിലൈകപവാള്
അകദ്ദേഹസ  പവാരടനിയുടടെ  കലൈവാക്കല  കേമനിറനി  ടസക്രടറനിയവാകുസ.  അതങ്ക്  പവാടെനില്ലെ.
കകേരളതനിടന്റെ മുഖജ്യമനനിടയന്നങ്ക് പറയുകമ്പവാള് ഉതരവവാദനിതസകബവാധമുള്ള ആളവായനിരനിക്കണസ.
ആ നനിലൈയനില  കപവാകേവാന  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതുടകേവാണ്ടവാണങ്ക് ഞവാനങ്ങടന പറഞ്ഞതങ്ക്.
വക്കശലൈന്മേവാരുടടെ  നനിയമനസ  എത്രകയവാ  ഭശകേരമവാണങ്ക്.  ഏതങ്ക്  കേള്ളനസ വക്കശലൈവാകേവാസ,
പണതനിനകവണ്ടനി എനങ്ക് വൃതനികകേടുസ പറയുന്ന വക്കശലൈന്മേവാടര എനനിനവാണങ്ക് നമള്
കപ്രവാതവാഹനിപനിക്കുന്നതങ്ക്. 

ടചെയരകപഴണ്: അങ്ങങ്ക് വക്കശലൈന്മേവാടരടയല്ലെവാസ കേള്ളനമവാടരന്നങ്ക് വനിളനിക്കരുതങ്ക്.

ശ്രശ  .    പനി  .    സനി  .    കജവാരജങ്ക്:  കേളളനമവാടരന വനിളനിചനിരനിക്കുന.  നനിങ്ങള്ടക്കനവാണങ്ക്
ഇത്ര  വനിഷമസ,  എനനിക്കങ്ക്  സസൗകേരജ്യമുണ്ടവായനിടവാണങ്ക്  വനിളനിക്കുന്നതങ്ക്.  ധനകേവാരജ്യ
വകുപ്പുമനനികയവാടെങ്ക്  ഞവാന  പറയുകേയവാണങ്ക്,  ദവാകമവാദരന  വക്കശല   മുഖജ്യമനനിയുടടെ
കവടറവാരു ഉപകദശകേനവാണങ്ക്.  അങ്ങനിവനിടടെ വവാദനിക്കുസ പ്രതനിക്കുസ കവണ്ടനി വവാദനിക്കവാന
ഒരു പ്രകതജ്യകേ കകേവാടെതനി സവാപനിചങ്ക് അവനിടെടത വക്കശലൈവായനി അകദ്ദേഹടത കപവാസങ്ക്
ടചെയണസ.  ബഹുമവാനടപട മുഖജ്യമനനിക്കനിതങ്ക്  അപമവാനമകല്ലെ?  ഒരു വക്കശലൈവായനിടങ്ക്
മുഖജ്യമനനിക്കങ്ക് ഉപകദശസ ടകേവാടുക്കുകേ, എതനിര കേക്ഷനികേളവായ സവാന്റെനിയവാകഗവാ മവാരടനിനസ
ടകേവാള്ള സസഘതനിനസകവണ്ടനി കകേവാടെതനിയനില കപവായനി കകേസങ്ക് വവാദനിക്കുകേ.  ടചെറപക്കവാര
അതനിനകവണ്ട  പനിന്തുണ  ടകേവാടുക്കണസ.  ഇടതല്ലെവാസ  അപമവാനകേരമവായ  കേവാരജ്യങ്ങളവാണങ്ക്.
ബഹുമവാനടപട ധനകേവാരജ്യ വകുപ്പുമനനി കഡവാ. ടെനി. എസ. കതവാമസങ്ക് ടഎസകേങ്ക് അവരക്കങ്ക്
വവാദനിക്കവാനവായനി  ഒരു  കകേവാടെതനി  തനിരുവനനപുരതങ്ക്  സവാപനിച്ചുടകേവാടുക്കണസ.
അകദ്ദേഹസ  ഇവനിടടെയനിരുനടകേവാണ്ടങ്ക്  വവാദനിക്കുസ  പ്രതനിക്കുസ  കവണ്ടനി  വവാദനിചങ്ക്
കേവാശുണ്ടവാക്കടട.  പണമവാണകല്ലെവാ ഇവരുടടെ ആഗ്രഹസ.  പണതനിനകവണ്ടനി ഇങ്ങടന
വക്കശലൈന്മേവാര ടപരുമവാറവാകമവാ?  അതവാണങ്ക് ഞവാനനിവനിടടെ സൂചെനിപനിചതങ്ക്.  അതുകപവാടലൈ
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ടകേ.എസങ്ക്.ആര.ടെനി.സനി. ഇടന്നവനിടടെ  നനിലക്കുകേയവാണങ്ക്? ടകേ.എസങ്ക്.ആര.ടെനി.സനി.-ടയ
മൂന്നങ്ക്  കകേവാരപകറഷനവായനി  വനിഭജനിചവാല  എനവാണങ്ക്  കുഴപസ?  മുഖജ്യമനനി  
ശ്രശ.  പനിണറവായനി  വനിജയന  വനിചെവാരനിചവാല  നടെക്കുസ  എനളളതുടകേവാണ്ടങ്ക്
പറയുകേയവാണങ്ക്.  അകദ്ദേഹസ  ഇലൈക്ട്രേനിസനിറനി  കബവാരഡനിടന  എങ്ങടനയവാണങ്ക്
നന്നവാക്കനിയതങ്ക്?  1067  ടമഗവാവവാടങ്ക്  ടടവദത്യുതനി  രണ  ടകേവാല്ലെസ  ടകേവാണ്ടങ്ക്  എങ്ങടന
ഉലപവാദനിപനിച്ചു?  അകത  മവാനസനികേ  നനിലൈകയവാടുകൂടെനി  ബഹുമവാനടപട  പനിണറവായനി
വനിജയടനന്ന മുഖജ്യമനനി ശ്രമനിചവാല ടകേ.എസങ്ക്.ആര.ടെനി.സനി.ടയ ലൈവാഭകേരമവാക്കനി മവാറവാന
കേഴനിയുസ.  എറണവാകുളസ, തനിരുവനനപുരസ,  കകേവാഴനികക്കവാടെങ്ക്  എന്നനിങ്ങടന  മൂന്നങ്ക്
കകേവാരപകറഷനകേളവാക്കണസ. ഫവാസങ്ക് പവാസഞ്ചേര,  സൂപര ഫവാസങ്ക്, ഇന്റെര കസറങ്ക് സരവശസങ്ക്
എന്നനിവയവായനി മടറവാരു കകേവാരപകറഷന.  അങ്ങടന നവാലൈങ്ക് കകേവാരപകറഷനകേളവാക്കണസ.
ടകേ.എസങ്ക്.ആര.ടെനി.സനി.ക്കങ്ക് ശമ്പളസ വവാങ്ങനിടക്കവാടുക്കുന്ന ടവറസ ടതവാഴനിലൈവാളനിയവായനി ഒരു
ഗതവാഗത  വകുപ്പുമനനി  മവാറവാകമവാ?  ഗതവാഗത  വകുപനിടലൈ  ടതവാഴനിലൈവാളനികേള്ക്കങ്ക്  ശമ്പളസ
വവാങ്ങനിടക്കവാടുക്കുന്ന  ഏജനസനിപണനിയവാകണവാ  ഗതവാഗതവകുപ്പുമനനിക്കുള്ളതങ്ക്?
ധനകേവാരജ്യവകുപ്പുമനനി ഇതുസസബനനിചങ്ക് ആകലൈവാചെനിക്കണസ. ടകേ.എസങ്ക്.ആര.ടെനി.സനി.-ടയ
നവാലൈങ്ക് കകേവാരപകറഷനകേളവാക്കനി സസരക്ഷനിച്ചുടകേവാണ്ടങ്ക് കകേരളതനിടന്റെ ഖജനവാവനിടലൈ പണസ
കചെവാരുന്നതങ്ക്  തടെയവാനളള  നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കണടമന്നവാണങ്ക്  എനനിക്കങ്ക്
അഭജ്യരതനിക്കവാനള്ളതങ്ക്.  

ടചെയരകപഴണ്: ഇതുകൂടെനി  പറഞടകേവാണ്ടങ്ക് അങ്ങങ്ക് പ്രസസഗസ അവസവാനനിപനിക്കണസ.

ശ്രശ  .    പനി  .    സനി  .    കജവാരജങ്ക്:  സമതനിചനിരനിക്കുന.  എടന്റെ  അയലവവാസനിടയ
ബഹുമവാനനിക്കണമകല്ലെവാ.  അനകൂലൈനിക്കവാനസ പ്രതനികൂലൈനിക്കവാനസ ഇല്ലെവാടത ഞവാടനടന്റെ
പ്രസസഗസ നനിരത്തുന.  

12.14 PM]

ശ്രശ  .    മുല്ലെക്കര  രത്നവാകേരന:  സര,  ഞവാന  ഇസൗ  ഓടങ്ക്  ഓണ്  അക്കസൗണ്ടനിടന
പനിന്തുണയ്ക്കുന.  അകമരനിക്കന ടഫമനിനനിസവായ ഇ.വനി. കഡ എന്ന ആരടനിസകൂടെനിയവായ
ഒരവാള്  പറഞ്ഞ  ഒരു  അഭനിപ്രവായമുണ്ടങ്ക്.  'പണമുണ്ടവാക്കുകേ  പ്രയവാസമവാണങ്ക്;   പണസ
കേവാത്തുസൂക്ഷനിക്കുകേ അതനികനക്കവാള് പ്രയവാസമവാണങ്ക്;  അതങ്ക് ശരനിയവായനി വനിനനികയവാഗനിക്കുകേ
അതനികലൈടറ  പ്രയവാസമവാണങ്ക്.'  ആ  പ്രയവാസകേരമവായ  കേവാരജ്യസ,  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  ഭരണ
കേവാലൈതങ്ക് അതനസരനിക്കവാടത അതനിടനതനിരവായവാണങ്ക് വനിനനികയവാഗനിചതങ്ക്.  എല.ഡനി.എഫങ്ക്.
ഭരണകേവാലൈതങ്ക്  കഡവാ.  ടെനി.  എസ.  കതവാമസങ്ക്  ടഎസകേങ്ക്  ഇസൗ  പ്രയവാസമുള്ള  കേവാരജ്യസ
ശരനിയവായനി വനിനനികയവാഗനിക്കവാന ശ്രമനിക്കുന്നതവാണങ്ക് ഇസൗ ബഡ്ജറങ്ക്. ഇതങ്ക് യു.ഡനി.എഫങ്ക്.-കേവാരക്കുസ
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അറനിയവാസ.  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.-ല  നനിനസ  പ്രസസഗനിക്കുന്നവരുടടെ  ഉളസ  ചുണസ  ഒന്നല്ലെ.
അവര  ചുണ്ടവാല  വനിമരശനിക്കുകമ്പവാള്  തടന്ന  ഉള്ളവാല  ബഹുമവാനനിക്കുകേയവാണങ്ക്.
കേവാരണസ  അവരക്കങ്ക്  കേഴനിയവാതതങ്ക്  എല.ഡനി.എഫങ്ക്.  സരക്കവാര  ടചെയ്യുകേയവാണങ്ക്.
ഇങ്ങടന പ്രതനിസനനിയുണ്ടവാകുകമ്പവാള് അതനിടന അതനിജശവനിക്കവാന രണ്ടങ്ക് മവാരഗ്ഗകമയുള.
ഏതങ്ക് രവാജജ്യതനിനവാടണങനിലുസ വജ്യകനിക്കവാടണങനിലുസ കുടുസബതനിനവാടണങനിലുസ ഒന്നങ്ക്
ആത്മഹതജ്യ  ടചെയ്യുകേ,  അടല്ലെങനില  സവാഹസനികേമവായനി  ഇസൗ  നൂലപവാലൈസ  കേടെന്നങ്ക്
കപവാകുകേ.   ആദജ്യതതങ്ക്  ടചെയവാവുന്ന തരതനികലൈക്കങ്ക്  കകേരളടത എതനിചവരവാണങ്ക്
യു.ഡനി.എഫങ്ക്.    ആത്മഹതജ്യവാമുനമ്പനിടലൈതനി നനിലക്കുന്ന കകേരളടത ടടകേപനിടെനിചങ്ക്
ജശവനിതതനിടന്റെ ഗൃഹപ്രകവശതനികലൈക്കങ്ക് ഇസൗ നൂലപവാലൈതനിലൂടടെ ടകേവാണകപവാകുകേയവാണങ്ക്
കകേരളതനിടലൈ   ധനകേവാരജ്യ  വകുപ്പുമനനി.  അതനിടന്റെ  അഭനിമവാനസ  അവരക്കുമുണ്ടങ്ക്.
കേവാരണസ  ഇസൗ  നൂലപവാലൈതനിലൂടടെ  അക്കടര  എതനിയവാല  അക്കടരടയത്തുന്നതങ്ക്
അവരുസ കകേരളസ ടമവാതവുമവാണങ്ക്.  അങ്ങടന എല്ലെവാവടരയുസ അക്കടര എതനിക്കുന്ന
ബഡ്ജറവാണനിതങ്ക്. അതുടകേവാണ്ടങ്ക് അവര  ബഡ്ജറനിടന എതനിരതനില്ലെ. എനമവാത്രമല്ലെ,
ഓകരവാ  എസ.എല.എ.-ക്കുസ  70  കകേവാടെനി  രൂപയുടടെ  വനികേസന  പദ്ധതനികേളനില
കുറവുടണ്ടങനില  നനിങ്ങള്  വന്നങ്ക്   എടന്ന കേവാണണടമന്നങ്ക് പറയുകമ്പവാള് അവടരല്ലെവാസ
ഉള്ളനില  ആഹവാദനിക്കുകേയവായനിരുന,  അങ്ങടന  കേവാണവാന  ഒരവാളുണ്ടകല്ലെവാ  എകന്നവാരതങ്ക്.
കേഴനിഞ്ഞ  ധനകേവാരജ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഇവനിടടെ  ബഡ്ജറങ്ക്  അവതരനിപനിക്കുകമ്പവാള്
ഭരണകേക്ഷനിയുടടെ കനതവാക്കള് അകദ്ദേഹടത  കേണ്ടങ്ക്  തുടണ്ടവാടക്ക ടകേവാടുതനിരുന.
അതങ്ക് കകേരളതനിടലൈ  തവാലൂക്കങ്ക് പ്രഖജ്യവാപനവുമവായനി ബനടപടതവായനിരുന.  അതനില
എടനങനിലുസ നശതനിയുണ്ടവായനിരുകന്നവാ? കകേരളതനില തവാലൂക്കങ്ക് വനിഭജനവുമവായനി ബനടപടങ്ക്
നനിലൈനനിലക്കുന്ന ഒരുപവാടെങ്ക് റനികപവാരട്ടുകേളുണ്ടവായനിരുന.  ആ റനികപവാരട്ടുകേളനസരനിചങ്ക് പയന്നൂരുസ
ടകേവാല്ലെവുസ  ടകേവാടവാരക്കരയുസ  ആയനിരുന  വനിഭജനികക്കണ്ടനിയനിരുന്നതങ്ക്.   അടതവാനസ
വന്നനില്ലെ.  എങ്ങടനയവാണങ്ക് നശതനിപൂരവമവായനി  ഒരു ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  പ്രവരതനികക്കണ്ടടതനസ
നശതനിപൂരവമല്ലെവാടത  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  പ്രവരതനിചവാലുളള  അനനരഫലൈടമനവാടണനസ
പ്രതനിസനനിടയനവാടണനസ  ഇവനിടടെ  ടതളനിയനിക്കടപടുകേയവായനിരുന. ശരനിയവായനി
കപവാകുകമ്പവാള് തശരചയവായനിട്ടുസ ആ ശരനിയുടടെ കൂടടെ ഒരു ജനതയുടടെ മനസ്സുണ്ടവാകുസ.
കകേരളതനിടലൈ ജനതയുടടെ  മനസങ്ക്  ഇന്നങ്ക്   ഇസൗ ബഡ്ജറനിനസ   ഇസൗ  ബഡ്ജറനില
പ്രഖജ്യവാപനിച  കേവാരജ്യങ്ങള്ക്കുടമവാപമവാണങ്ക്;  ഇസൗ  പ്രതനിസനനിടയ മറനികേടെക്കവാന
ശ്രമനിക്കുന്ന പവാതകയവാടടെവാപമവാണങ്ക്.  അതനിനകവണ്ടനി നനിങ്ങളുടടെയുസ കകേരളതനിടന്റെയുസ
ടപവാതു  പ്രവാരതനയുണ്ടവാകേണസ.  കേവാരണസ  നമുക്കങ്ക്  രക്ഷടപകട  മതനിയവാകൂ.   ആ
രക്ഷടപടെലൈനിനള്ള ഒരു വഴനിയവാണങ്ക് ധനകേവാരജ്യ വകുപ്പുമനനി കേവാണനിച്ചുതന്നതങ്ക്. നനിങ്ങളുസ
ഞങ്ങളുസ  ഇസൗ  വനിധനിയനില  നനിനസ  ഒരുപവാടെങ്ക്  പവാഠസ  പഠനിക്കണസ.  കകേരളതനിടലൈ
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രവാഷ്ട്രശയ വനിദജ്യവാരതനികേള്ക്കങ്ക്  പവാഠമവാകകേണ്ട ഒരുപവാടെങ്ക്  കേവാരജ്യങ്ങള് ഇസൗ വനിധനിയനില
അടെങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  ശ്രശ. ഷവാഫനി പറമ്പനിലൈനിടന കപവാടലൈയുളളവര സവാമവാനജ്യസ നന്നവായനി
കേവാരജ്യങ്ങള്  പഠനിക്കുന്നവരവാണങ്ക്,  അങ്ങടന  നന്നവായനി  പഠനിക്കവാന  ശ്രമനിക്കണസ.
കകേരളതനില  തനിരുവനനപുരത്തുനനിനസ  നവാഷണല  ടടഹകവ  വഴനി  എറണവാകുളസ
വടര കപവാകുകമ്പവാള് ഒടരവാറ ആള് മവാത്രകമ യു.ഡനി.എഫനില നനിനസ വനിജയനിചനിട്ടുള.
അതങ്ക് ശ്രശ. രകമശങ്ക് ടചെന്നനിതലൈടയന്ന ഹരനിപവാട്ടുകേവാരനവാണങ്ക്. അകദ്ദേഹതനിനങ്ക് ഇടെകതവാട്ടുസ
വലൈകതവാട്ടുസ  കേനിഴകക്കവാട്ടുസ  പടെനിഞ്ഞവാകറവാട്ടുസ  കനവാക്കനിയവാല  കൂടനിനങ്ക്  ഒരവാളനില്ലെ.
എന്തുടകേവാണ്ടവാണങ്ക് ഇങ്ങടനടയവാനണ്ടവായതങ്ക്;  എന്തുടകേവാണ്ടനിതങ്ക്  കകേരളതനില സസഭവനിച്ചു?
തശരചയവായുസ കകേവാണ്ഗ്രസങ്ക് പവാരടനി ഇതങ്ക് പഠനിക്കണസ.  കകേവാണ്ഗ്രസങ്ക് ജനവാധനിപതജ്യപരമവായനി
തനിരനിച്ചുവരവാനളള വഴനി അകനസഷനിക്കുനടണ്ടങനില  അവരനിതങ്ക് പഠനിക്കണസ.

കുടനികേടള  കസ്നേഹനിച,  സസനമവായനി  കുടുസബമനില്ലെവാത  കഡവാ.  എ.  പനി.  ടജ.
അബ്ദുള് കേലൈവാമനിനങ്ക്  ജന്മേദനിനടതക്കുറനിടചവാരു നനിരവചെനമുണ്ടങ്ക്.  അകദ്ദേഹസ ടെസനിററനില
ഇങ്ങടന എഴുതനി: 'ജന്മേദനിനസ എനപറഞ്ഞവാല',  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ സങല്പസ  'കുടനി
കേരയുന്ന കനരസ അമ ചെനിരനിക്കുന്ന കനരമവാണങ്ക്.  ഒരനിക്കല മവാത്രകമ കുഞ്ഞങ്ക് കേരയുകമ്പവാള്
അമ  ചെനിരനിക്കുകേയുളള.  അതങ്ക്  തടന്റെ  കനവാവങ്ക്  മുഴുവന  അനഭവനിചങ്ക്  തനനിടക്കവാരു
പനിനഗവാമനി  ഉണ്ടവാടയന്നങ്ക്  തനിരനിചറനിയുന്ന കനരമവാണങ്ക്.  അമ പ്രസവനിചകശഷസ ഏഴങ്ക്
ദനിവസസ  കബവാധമനില്ലെവാടത   കേനിടെന്നവാല എടവാമടത  ദനിവസസ   അമ ചെനിരനിക്കുന്ന
കനരമവാണങ്ക്  ജന്മേദനിനസ. അല്ലെവാടത ആ ദനിനമല്ലെ'. അങ്ങടനടയവാരു  ജന്മേദനിനമവാണങ്ക് ഇസൗ
ബഡ്ജറങ്ക്.  കകേരളസ  മുഴുവന  ചെനിരനിക്കവാന  ആഗ്രഹനിചകപവാള്  ഇസൗ  കകേരളതനിടലൈ
പ്രതനിസനനികയവാരതങ്ക്  കേരഞ്ഞ  ധനകേവാരജ്യ  വകുപ്പുമനനി  കകേരളതനിനങ്ക്  ചെനിരനിക്കവാന
കവണ്ടനി  അവതരനിപനിച  ഒരു  പുതുജന്മേമവാണങ്ക്  ഇസൗ  ബഡ്ജറങ്ക്.  ഇസൗ  ബഡ്ജറങ്ക്
വനിജയനിചനിടല്ലെങനില  കകേരളസ കേരയുസ. ഇസൗ ബഡ്ജറങ്ക്  വനിജയനിചവാല കകേരളസ ചെനിരനിക്കുസ.
ഇസൗ ബഡ്ജറങ്ക് വനിജയനിക്കവാനകവണ്ടനി നനിങ്ങളുസ പ്രവാരതനിക്കണസ.  അതങ്ക് പ്രതനിപക്ഷ-
ഭരണപക്ഷ വജ്യതജ്യവാസസടകേവാടണ്ടവാനമല്ലെ,  ശകമവായ പ്രതനിപക്ഷവുസ ഭരണപക്ഷവുസ
എകപവാഴുസ ആവശജ്യമവാണങ്ക്.  പ്രതനിപക്ഷവുസ  ഭരണപക്ഷവുസ കചെരന്നങ്ക്  ഇസൗ ബഡ്ജറങ്ക്
പൂരണ്ണമവായനി   വനിജയനിപനിടചടുകക്കണ്ടതുണ്ടങ്ക്.  അതങ്ക്  കകേരളതനിടന്റെ  ആവശജ്യമവാണങ്ക്.
കേഴനിഞ്ഞ ടതരടഞ്ഞടുപനില ടകേവാല്ലെതങ്ക് എനവാണങ്ക് സസഭവനിചതങ്ക്? പതനിമൂന്നവാസ കകേരള
നനിയമസഭയനില  ഭരണകേക്ഷനിയനിലുണ്ടവായനിരുന്ന  ആരുസതടന്ന  ടകേവാല്ലെതങ്ക്  വനിജയനിചനില്ലെ.
ആലൈപ്പുഴ ഒരവാള്,  പ്രതനിപക്ഷകനതവാവങ്ക്  ജയനിച്ചു,   തൃശ്ശൂരുസ ഒരവാള്,  അനനില അക്കര
ജയനിച്ചു.  ടകേവാല്ലെതങ്ക്  എന്തുടകേവാണ്ടവാണങ്ക്  ആരുസ  ജയനിക്കവാതനിരുന്നതങ്ക്?  കേവാരണസ,
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ടകേവാല്ലെതങ്ക്  കേശുവണ്ടനിടതവാഴനിലൈവാളനികേള്,  കേയരടതവാഴനിലൈവാളനികേള്,  കേരഷകേര,
സവാധവാരണക്കവാര  എന്നനിവര  കൂടുതലൈവാണങ്ക്.  അഞ്ചേങ്ക്  വരഷക്കവാലൈടത  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.
ഭരണതനില കകേരളതനിടലൈ ഏതങ്ക് ജനത അനഭവനിചതനിടനക്കവാളുസ കൂടുതല അവര
അനഭവനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്. അവസവാനസ ടകേവാല്ലെതങ്ക് ഞവാനള്ടപടടെ പ്രസസഗനിച്ചു. ശ്രശ. കകേവാവൂര
കുഞകമവാന ആര.എസങ്ക്.പനി.-യനിലനനിന്നങ്ക്  അപ്പുറത്തുമവാറനിയനിരുന.  ഭരണകേക്ഷനിയവായനി
കുഞകമവാന  ഇരനിക്കുകമ്പവാഴുസ  ഇകങ്ങയറതവാണങ്ക്  ഇരനിക്കുന്നതങ്ക്.   ടതരടഞ്ഞടുപനിനങ്ക്
ടതവാട്ടുമുമ്പങ്ക്  എല.ഡനി.എഫ് -കലൈക്കങ്ക്  വന.  ബവാക്കനി  എല്ലെവാ  ആര.എസങ്ക്.പനി.-ക്കവാരുസ
എല.ഡനി.എഫങ്ക്-ടന കതവാല്പനിക്കവാന നനിന. അന്നങ്ക് ഞവാനതടന്ന അവസവാനസ  പ്രസസഗനിച്ചു.
'കുരുകക്ഷത്രയുദ്ധസ നടെക്കുന്ന സമയസ  അവസവാനസ  കൃഷ്ണടന്റെ  നനിരകദ്ദേശവാനസരണസ
അപ്പുറത്തുസ  ഇപ്പുറത്തുസ  പവാണവ-കേസൗരവ  ടടസനജ്യങ്ങള്  അണനിനനിരക്കുകമ്പവാള്
കൃഷ്ണന  നനിരകദ്ദേശനിചതനസരനിചങ്ക്  ധരമപുത്രര  രണ്ടനികന്റെയുസ  നടുക്കുടചെന്നങ്ക്
കേസൗരവപടെടയകനവാക്കനി  പറഞ:  ധരമപക്ഷമവാണങ്ക്  എടന്റെ  പക്ഷസ.  അപ്പുറതങ്ക്
രവാജവാവുസ  രഥവുടമവാടക്കയുടണ്ടങനിലുസ  അതങ്ക്  അധരമപക്ഷമവാണങ്ക്.  അപ്പുറത്തുളള
ആരടക്കങനിലുസ  ഇപ്പുറതങ്ക് വരണടമങനില  ഇകപവാള് വരവാസ.  അകപവാള് ഒരവാള് വന.
അതങ്ക്  ധൃതരവാഷ്ട്രരക്കങ്ക്  കതവാഴനിയനിലുണ്ടവായ  പുത്രനവായ  യുയുത്സുവവാണങ്ക്.  അകദ്ദേഹസ
വന്നകപവാള് ധരമപുത്രര യുയുത്സുവനിടന  തകലൈവാടെനിടക്കവാണ്ടങ്ക് പറഞ:  ടപവാനമകേകന
ഇസൗ  യുദ്ധസ  കേഴനിയുകമ്പവാള്   ആ പക്ഷത്തുനനിന്നങ്ക്   ഇസൗ  പക്ഷതങ്ക്  വന്നതുടകേവാണ്ടങ്ക്
ബവാക്കനിയുണ്ടവാകുന്നതങ്ക്  നശ  മവാത്രമവായനിരനിക്കുസ'.  ഞങ്ങള്  ടകേവാല്ലെതങ്ക്  പറഞ;
'കുഞകമവാകന,  നശ  മവാത്രസ  ഇപ്പുറതങ്ക്  വന്നതുടകേവാണ്ടങ്ക്  ഇസൗ  ടതരടഞ്ഞടുപങ്ക്
കേഴനിയുകമ്പവാള്  ടകേവാല്ലെതങ്ക് നശ മവാത്രകമ ബവാക്കനിയുണ്ടവാവൂ'  എന്നങ്ക്.  അതങ്ക് സസഭവനിച്ചു.
രണ്ടവാമതവായനി  എനനിക്കങ്ക്  പറയവാനളളതങ്ക്  നനിങ്ങള്  ഇവനിടടെ  ബനി.ടജ.പനി. -യുമവായനി
ബനടപടങ്ക്  പറയുകേയുണ്ടവായനി.  കകേരളതനില  ചെനിലൈയനിടെതങ്ക്  ഞങ്ങള്  മൂന്നവാസ
സവാനത്തുസ ചെനിലൈയനിടെതങ്ക് രണ്ടവാസ സവാനത്തുമവായനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  ഇടതല്ലെവാസ സസഭവനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്.
പടക്ഷ  നനിങ്ങള്  മൂന്നവാസ  സവാനതവായ  കനമതങ്ക്  ജയനിചതങ്ക്   ബനി.ടജ.പനി.യവാണങ്ക്.
ഞങ്ങള് മൂന്നവാസ  സവാനമവായനിടെതങ്ക്  ജയനിചതങ്ക്,  ശ്രശ.  ഷവാഫനി  പറമ്പനില ഉള്ടപടടെ
യു.ഡനി.എഫവാണങ്ക്.  നനിങ്ങള് മൂന്നവാസ സവാനതവായകപവാള്  എന്തുടകേവാണ്ടങ്ക് ബനി.ടജ.പനി.
ജയനിച്ചു? ഞങ്ങള് മൂന്നവാസ സവാനതവായകപവാള് എന്തുടകേവാണ്ടങ്ക് യു.ഡനി.എഫങ്ക്. ജയനിച്ചു?
ആ രവാഷ്ട്രശയതനിടന്റെ മരമടമങനിലുസ  നനിങ്ങള്  മനസനിലൈവാക്കണസ.   കകേരളതനിടന്റെ
രവാഷ്ട്രശയസ  നമുക്കുസ  നനിങ്ങള്ക്കുസകവണ്ടനിയനിങ്ങടന  നനിലക്കുന്നതല്ലെ.  ബഹുമവാനടപട
കഡവാ. ടെനി. എസ. കതവാമസങ്ക് ടഎസക്കനിടന്റെ  ബഡ്ജറനിടനക്കുറനിചങ്ക്   നനിങ്ങള് പറഞ്ഞതങ്ക്,
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ശ്രശ.  ഒ.  രവാജകഗവാപവാല  ഇകപവാള്  ഇവനിടടെയനിടല്ലെങനിലുസ  അതങ്ക്  പറകയണ്ടനിവരുന.
ബഡ്ജറനില  എന്തുടകേവാണ്ടങ്ക്  ശ്രശനവാരവായണഗുരുവനിടന്റെ  കപരങ്ക്  ഒരുപവാടെങ്ക്  സലൈത്തു
വനടവന്നങ്ക് നനിങ്ങടളല്ലെവാസ കചെവാദനിച്ചു. ശ്രശ. ഒ. രവാജകഗവാപവാല പറഞ്ഞതങ്ക്  കേവനിയവായ
കുഞ്ചേന നമ്പജ്യവാരുടടെ കപരങ്ക് ഉപകയവാഗനിചനിടല്ലെന്നവാണങ്ക്.  സതജ്യതനില  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ
ധവളപത്രസ   മുഴുവന  കുഞ്ചേന  നമ്പജ്യവാരവാണങ്ക്.  അതങ്ക്  പരനികശവാധനിചങ്ക്  കനവാക്കനിയവാല
യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  ടചെയ  ടതറങ്ക്,  കുഞ്ചേന  നമ്പജ്യവാര  അക്കവാലൈതങ്ക്  രവാജവാധനികേവാരടത
എങ്ങടനയവാകണവാ ചെനിരനിയനിലൂടടെ ആകക്ഷപനിചതങ്ക് അതുകപവാടലൈ ചെനിരനി അധനികേമനിടല്ലെങനിലുസ
കുഞ്ചേനനമ്പജ്യവാര  ഭവാഷയനില  ആകക്ഷപനിചനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്  ആ  ധവളപത്രതനില.
അതനില  എല്ലെവാമുണ്ടങ്ക്.  കകേരളസ  രവാഷ്ട്രശയമവായുസ  സവാമ്പതനികേമവായുസ   രക്ഷടപടെണസ
അടല്ലെങനില രക്ഷടപകടെണ്ട എനളളതല്ലെ ഇവനിടുടത പ്രശ്നസ. നനിങ്ങള് ഉണ്ടവാക്കനിതശരത
സവാമ്പതനികേമവായ  പ്രതനിസനനിടയക്കവാള്  വളടര  പ്രധവാനമവാണങ്ക്  ആധുനനികേ
കകേരളതനിടന്റെ  മുന്നനില നകവവാതവാനതനിനങ്ക്  വലൈനിടയവാരു പ്രതനിസനനിയുണ്ടവായതങ്ക്.
നകവവാതവാനതനിനങ്ക്  പ്രതനിസനനിയുണ്ടവായവാല  അതങ്ക്  സവാമ്പതനികേ  പ്രതനിസനനി
കപവാടലൈയല്ലെ, സവാമ്പതനികേ പ്രതനിസനനി 5 വരഷസടകേവാണ്ടങ്ക് വശടണ്ടടുക്കവാസ എന്നവാല
നകവവാതവാനതനിടന്റെ പ്രതനിസനനി  50  വരഷസടകേവാണസ വശടണ്ടടുക്കവാന കേഴനിയനില്ലെ.
50  വരഷസടകേവാണ്ടങ്ക്  വശടണ്ടടുക്കവാന  കേഴനിയവാത  ഒരു  ധവാരമനികേ  ജനവാധനിപതജ്യ
പ്രതനിസനനി  നകവവാതവാനപരമവായനി  ഇവനിടടെയുണ്ടവായനിരുന്നതങ്ക്  ഇല്ലെവാതവാക്കനിയതനില
നനിന്നങ്ക്  വശടണ്ടടുക്കണടമനളള  പ്രവാരതനയവാണങ്ക്  ആ  ധവളപത്രതനിലുസ  ഇസൗ
ബഡ്ജറനിലുമുളളതങ്ക്.  ആ പ്രവാരതന നനിങ്ങള് ഏറ്റുവവാങ്ങണസ.  മവാത്രവുമല്ലെ   അതനിന
കവണ്ടനി നനിങ്ങള് നനിങ്ങടളതടന്ന തനിരുതവാന ശ്രമനിക്കണസ.  ഞവാന കകേവാണ്ഗ്രസനിടന
കുറസ  പറയുകേയല്ലെ,  നനിങ്ങള്  ജവഹരലൈവാല  ടനഹ്റവനിടന  ആകലൈവാചെനിച്ചുകനവാക.
സവാമ്പതനികേ  നകവവാതവാന  പ്രതനിസനനിയനിലനനിന്നങ്ക്  രക്ഷടപടെവാനകവണ്ടനിയവാണങ്ക്
1956  ടസപസബര 1-ാം തശയതനി  അകദ്ദേഹസ ഇനഷസറനസങ്ക് കമഖലൈ  കദശസവാലക്കരനിചങ്ക്
ഇനജ്യന  ഇനഷസറനസങ്ക് കകേവാരപകറഷനണ്ടവാക്കനിയതങ്ക്.  സതജ്യതനില  ജവഹരലൈവാല
ടനഹ്റവനിടന പനിന്തുണക്കുനടണ്ടങനില, നവാടെനിടന്റെ പണസടകേവാണ്ടങ്ക് നവാടെനിടന്റെ വനികേസനസ
നടെക്കുന്നതവാണങ്ക്  ശരനിയവായ  ധനകേവാരജ്യരശതനി എനടണ്ടങനില,  ടനഹ്റവനിടന്റെ ആ
രശതനിയനിലുളള,  കകേരളതനിടലൈ പ്രതനിസനനിക്കുളള  പരനിഹവാരമവാണങ്ക് കേനിഫ്ബനി എന്നങ്ക്
പറയുന്ന, നവാടെനിടന്റെ പണസ കകേരളതനിടന്റെ വനികേസനതനിനകവണ്ടനി, ടഎശസരജ്യതനിന
കവണ്ടനി  ഉപകയവാഗനിക്കവാവുന്ന  വളടര ധവാരമനികേവുസ  സതജ്യസനവുസ ഒപസ ഭവാവനവാ
പൂരണ്ണവുമവായ ഇസൗ പദ്ധതനി. ആ പദ്ധതനിടയ ബഹുമവാനനിക്കുകേയുസ അസഗശകേരനിക്കുകേയുസ
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ടചെയ്യുകേ.  ചുണ്ടനില  എതനിരതവാലുസ  ഉളളനില  പ്രവാരതനകയവാടടെ   ബഹുമവാനനിക്കുകേ
എന്നങ്ക് അഭജ്യരതനിച്ചുടകേവാണ്ടങ്ക്  ഇസൗ കവവാടങ്ക് ഓണ് അക്കസൗണ്ടനിടന പനിന്തുണച്ചുടകേവാണ്ടങ്ക്
ഞവാന അവസവാനനിപനിക്കുന.  

(അദ്ധജ്യക്ഷകവദനിയനില മനി. സശക്കര)
12.26 PM]

ശ്രശ  .    മുരളനി  ടപരുടനല്ലെനി:  സര,  കകേവലൈസ  വരവുടചെലൈവങ്ക്  കേണക്കല്ലെ
ബഡ്ജടറനസ  സവാധവാരണ  മനഷജ്യടന്റെ  സസപങ്ങള്  യവാഥവാരതജ്യമവാക്കവാനളള  ഒരു
സുവരണ്ണ  കരഖയവാണങ്ക്  അടതനസ  മനസനിലൈവാക്കനിടക്കവാണ്ടങ്ക്  കകേരളസ  കേണ്ട
പ്രഗത്ഭനവായ  ധനകേവാരജ്യ  വകുപ്പുമനനി  കഡവാ.  ടെനി.  എസ.  കതവാമസങ്ക്  ടഎസകേങ്ക്
അവതരനിപനിച  ബഡ്ജറനിടന്റെ ഭവാഗമവായ ഇസൗ കവവാടങ്ക്  ഓണ് അക്കസൗണ്ടനിടന ഞവാന
ഹൃദയപൂരവസ പനിന്തുണയ്ക്കുകേയവാണങ്ക്.

സരവതലൈ സരശനിയവായ ഒരു ബഡ്ജറവാണനിതങ്ക്.  കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസങ്ങളനില ഇസൗ
സഭയനിലൈവാടകേ നനിറഞനനിന്നനിരുന്നതങ്ക് സസപങ്ങടള സസബനനിച ചെരചകേളവായനിരുന.
വയലൈവാറനിടന്റെ ഇസൗരടെനികേള് കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസസ ശ്രശ. ടകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖവാദര ഇവനിടടെ
ടചെവാല്ലുകേയുണ്ടവായനി.  ഞവാനതങ്ക്  ആവരതനിക്കുന്നനില്ലെ.  അതനിടന്റെ ഉളളടെക്കസ  ഇവനിടടെ
സസപങ്ങളനില്ലെവായനിരുടന്നങനില ഇസൗ കലൈവാകേസ ശൂനജ്യമവാകുമവായനിരുന എന്നവാണങ്ക്,  അഥവവാ
സസപങ്ങളവാണങ്ക്   ഇസൗ കലൈവാകേടത മുകന്നവാടങ്ക്  നയനിചനിട്ടുളളടതന്നവാണങ്ക്  അതനിലനനിന്നങ്ക്
നമുക്കങ്ക് മനസനിലൈവാക്കവാന കേഴനിയുന്നതങ്ക്.  നമ്മുടടെ സമൂഹതനില ഏറവുസ  സസവാധശനസ
ടചെലുതനിയ  ചെനിനകേരനില  പ്രമുഖ  സവാനസ  ഇസൗ  സഹസവാബതനിടലൈ  മനികേച
ചെനിനകേനവായനി ബനിടശഷങ്ക്  കബവാഡ്കേവാസനിസഗങ്ക്  കകേവാരപകറഷന  ടതരടഞ്ഞടുത
മവാരകനിസങ്ക് ആചെവാരജ്യന  കേവാറല മവാകവാടണന്നങ്ക് നമുക്കറനിയവാസ. സമൂഹതനിടന്റെ ഭവാവനിടയ
ടവറടത വജ്യവാഖജ്യവാനനിക്കുകേ എന്നതനിലുപരനി അതനിടന എങ്ങടന മവാറനിമറനിക്കവാസ എന്ന
സസപസ ഇസൗ കലൈവാകേതനിനങ്ക് നലകേനിയതങ്ക്  കേവാറല മവാരകവാണങ്ക്.  കലൈവാകേതനിടലൈ നടല്ലെവാരു
വനിഭവാഗസ  ജനത  ആ  സസപങ്ങളുടടെ  ഗുണഫലൈങ്ങള്  ഇകപവാള്  അനഭവനിച്ചു
ടകേവാണ്ടനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്. ഇനജ്യക്കങ്ക് മവാതൃകേയവായനി ഇസൗ കകേരളവുസ മുകന്നവാടങ്ക് കപവാകുന്നതങ്ക്
മവാരകനിയന  ആശയങ്ങടള  ടനകഞ്ചേവാകടെറ്റുപനിടെനിച്ചുടകേവാണ്ടവാണങ്ക്.  സസപങ്ങടള  പരനിഹസനിക്കുന്ന
പ്രതനിപക്ഷകതവാടെങ്ക്  എനനിക്കങ്ക്  കചെവാദനിക്കുവവാനളളതങ്ക്  നനിങ്ങള്ക്കങ്ക്  എങ്ങടന   ഇസൗ
ഗതനിവനടപട്ടു എന്നവാണങ്ക്.  നനിങ്ങള് അതങ്ക്  ഗസൗരവപൂരവസ ചെനിനനിക്കണസ.  കേഴനിഞ്ഞ
അഞ്ചേങ്ക്  വരഷടത  ദുരഭരണതനില  നനിങ്ങളുസ  സസപകലൈവാകേതവായനിരുനടവന്നതനില
ഒരു തരക്കവുമനില്ലെ.  പടക്ഷ സവാധവാരണ മനഷജ്യടന്റെ ജശവനിതടത എങ്ങടന ഭദ്രമവായനി
മുകന്നവാടങ്ക് ടകേവാണകപവാകേവാടമന്നതവായനിരുന്നനില്ലെ നനിങ്ങളുടടെ സസപസ; കസവാളവാര പ്രഭയനില,
ബവാര  വശരജ്യതനില,  നനിങ്ങള് സസരഗ്ഗകുമവാരനികേടളപറനി  സസപസകേണ്ടങ്ക് നടെക്കുകേയവായനിരുന.
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അതനിനനിടെയനില അഞ്ചേങ്ക് വരഷവുസ പവാവടപട ജനവനിഭവാഗങ്ങടള സസബനനിചങ്ക് മറന
എനളളതവാണങ്ക് യവാഥവാരതജ്യസ.  ഇസൗ ദുഷ്ടന്മേവാരുടടെ ഭരണസ തൂടതറനിഞ്ഞങ്ക്  ജനപക്ഷ
ഭരണസ വരണടമന്നവാണങ്ക് കകേരളതനിടലൈ മൂന്നരകക്കവാടെനി മലൈയവാളനികേള്  സസപസകേണ്ടതങ്ക്.
ആ സസപമവാണങ്ക്  കേഴനിഞ്ഞ കമയങ്ക്  16-ാംതശയതനി യവാഥവാരതജ്യമവായതങ്ക്.  അതുടകേവാണ്ടവാണങ്ക്
അവരനികപവാള്  അപ്പുറതനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  സനിതനിവനികശഷമുണ്ടവായതങ്ക്.  സലൈജലൈ
വനിഭവാനനിയനിലനനിന്നങ്ക്  ഇകപവാഴുസ  പ്രതനിപക്ഷസ  കമവാചെനസ  കനടെനിയനിടനില്ലെ.  ദുഷ്ടടന്റെ
വവാസസലൈതങ്ക്  സരകവശസരടന്റെ  ശവാപസ  പതനിക്കുസ,  നശതനിനനിഷരുടടെ  വവാസസലൈടത
സരകവശസരന അനഗ്രഹനിക്കുസ.  ഇതങ്ക് മതവായനിയുടടെ സുവനികശഷമവാകണവാ  അല്ലെകയവാ
എന്നങ്ക്  എനനിക്കറനിയനില്ലെ.   ഇതങ്ക്  നനിയമസഭയുടടെ  പ്രധവാനകേവവാടെതനിനങ്ക്  പുറതങ്ക്
കേവാണുന്ന  പളളനിയുടടെ  ചുമരനില  എഴുതനിവചനിരനിക്കുന്ന  വവാചെകേമവാണങ്ക്.   കേഴനിഞ്ഞ  5
വരഷവുസ  ഇവനിടടെ ഭരണസ നടെതനിയനിരുന്ന യു.ഡനി.എഫനിടന്റെ ഭരണക്കവാര  ഇസൗ കഗറങ്ക്
കേടെന്നവാണങ്ക് ദനിവസവുസ കപവായതങ്ക്.  ഇസൗ വവാകേജ്യസ സനിരമവായനി വവായനിക്കുന്നതുമവാണങ്ക്. ഇസൗ
വവാകേജ്യസ  ശരനിയവായനി  വവായനിചനിരുടന്നങനില  ശരനിയവായ  രശതനിയനില  ഭരണസ  മുകന്നവാട്ടു
കപവാകുമവായനിരുന.  അതനിനങ്ക്  തയവാറവാകേവാതതുടകേവാണ്ടവാണങ്ക്  നനിങ്ങളനികപവാള്
പ്രതനിപക്ഷതനിരനിക്കുന്നതങ്ക്.  ദുഷ്ടന്മേവാരുടടെ  വവാസസലൈമവായനിട്ടുളള  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.
കൂടെവാരതനിനങ്ക്  മുകേളനില  ശവാപസ  പതനിചകപവാള്  അതങ്ക്   കേതനിയമരവാന  തുടെങ്ങനി.
പ്രവാണകവദനകയവാടടെ അവര അലൈറനിവനിളനിച്ചു.  അകപവാഴവാണങ്ക് ഒരു രക്ഷകേന വരുന്നതങ്ക്.
ആരവാണങ്ക് ആ രക്ഷകേന?  നനിങ്ങടളല്ലെവാസ പറയുന്ന സസപകലൈവാകേടത  സസപൂജജ്യനവായ
രവാകജടന. ബനി.ടജ.പനി.യുടടെ പനിനബലൈസകൂടെനിയനില്ലെവായനിരുടന്നങനില  എനവാകുമവായനിരുന ആ
കൂടെവാരതനിടന്റെ അവസ എനളളതങ്ക്  ആകലൈവാചെനിക്കവാവുന്നകതയുളള.  കേരതവാവനിടന്റെ
കൃപടകേവാണ്ടങ്ക്  ചുമരങ്ക് കേതനിയനില്ലെ എടന്നവാരു ടചെവാല്ലുണ്ടങ്ക്.  അതവാണങ്ക് യു.ഡനി.എഫനിടന്റെ
ഇടപവാഴടത അവസ.  ഇവനിടടെ  ചെനിലൈ ആസവാന ഗവായകേര നവാടെകേതനിടലൈ, 

'പവാമ്പുകേള്ക്കങ്ക് മവാളമുണ്ടങ്ക്, പറവകേള്ക്കങ്ക് ആകേവാശമുണ്ടങ്ക്, 

മനഷജ്യപുത്രനങ്ക് തലൈചെവായവാന മണ്ണനിലൈനിടെമനില്ലെ'  

എന്ന ഇസൗരടെനികേള്  പവാടുന്നതങ്ക്  കകേള്ക്കുകേയുണ്ടവായനി.  ഇവനിടടെ  മണ്ണനിനകവണ്ടനി
നനിങ്ങള്ക്കുപറയവാന  ഒരവകേവാശവുമനില്ലെ.  ഇവനിടടെ  കേടെനിചവാല  വനിഷമനിറങ്ങവാത  ചെനിലൈ
കേരനിമൂരഖന്മേവാരക്കങ്ക്   ഏക്കര  കേണക്കനിനങ്ക്  ഭൂമനി   പതനിച്ചുടകേവാടുതവരവാണങ്ക്  നനിങ്ങള്.
അവരക്കങ്ക് ഇനനി തലൈ ചെവായവാന ഇടെമനില്ലെവാതവടരപറനി പവാട്ടുപവാടെവാന ഒരവകേവാശവുമനില്ലെ.
അങ്ങടന പവാട്ടുപവാടെനി ടതരുവനിലൈനിറങ്ങനിയവാല ജനസ കേടല്ലെറനിയുസ.  ഇവനിടടെ ഇടെതുപക്ഷ
ജനവാധനിപതജ്യമുന്നണനി  മുഴുവന  ഭൂരഹനിതരക്കുസ  കേരനിമൂരഖന്മേവാരക്കങ്ക്  ടകേവാടുത
ഭൂമനിയടെക്കസ തനിരനിച്ചുപനിടെനിചങ്ക്  നലകേവാന ആവശജ്യമവായ നടെപടെനി  എടുക്കുന്നതവാണങ്ക്.  
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ഭൂമനി അതനിടന്റെ കകേനതനികലൈക്കങ്ക് സരവ വസ്തുക്കടളയുസ ആകേരഷനിക്കുടമന്നതങ്ക്
ഐസകേങ്ക്  നക്യൂടടന്റെ സനിദ്ധവാനമവാണകല്ലെവാ.  ആ സനിദ്ധവാനസ ഇവനിടടെ  കേവാണുകേയവാണങ്ക്.
നമ്മുടടെ  ഭരണസനിരവാകകേനമവാണങ്ക്  മുഖജ്യനനിയുടടെ  ഓഫശസങ്ക്.  അവനികടെക്കങ്ക്  എല്ലെവാ
ദുഷ്ടമൂരതനികേടളയുസ ആകേരഷനിക്കുന്ന ഒരു സനിദ്ധവാനസ ആവനിഷ്കരനിചതങ്ക് ആരവാടണനള്ളതങ്ക്
മവാകലൈവാകേരടക്കല്ലെവാസ  അറനിയവാവുന്ന  കേവാരജ്യമവാണങ്ക്.  ഇതരസ  ദുഷ്ടമൂരതനികേളുടടെ
കനതൃതസതനിലുളള ഭരണമവാണങ്ക് അന്നനിവനിടടെ നടെന്നതങ്ക്.  'എനനിക്കങ്ക് ലൈവാഭസ തരൂ' എന്നങ്ക്
ശബരനിനവാഥങ്ക്  ഇവനിടടെ  പറയുകേയുണ്ടവായനി.  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  ഭരണതനില
മുഖജ്യമനനിയുടടെ  ഓഫശസങ്ക്  'ടകേവാള്ളലൈവാഭസ  തരൂ'  എന്നങ്ക്  പറഞവരുന്ന  എല്ലെവാ
ദുഷ്ടമൂരതനികേടളയുസ ആകേരഷനിക്കുന്ന ഒരു കകേനമവായനി  മവാറന്ന കേവാഴ്ചയവാണങ്ക് നമുക്കങ്ക്
കേവാണവാന  സവാധനിചതങ്ക്.  സഖവാവങ്ക്  പനിണറവായനി  വനിജയന  കനതൃതസസ  നലകുന്ന
സരക്കവാര അധനികേവാരതനില വന്നനിടങ്ക്  ഒരു മവാസസ കേഴനിഞ്ഞനികടയുള.  അകപവാകഴക്കുസ
അക്രമ രവാഷ്ട്രശയതനിടനതനിടര നനിങ്ങള് അടെനിനരപ്രകമയസ ടകേവാണവന.  നനിങ്ങളുടടെ
ഇരുണ്ട കേവാലൈഘടതനിടലൈ അവസ എനവായനിരുന?  'പൂരങ്ങളനില വചങ്ക് പൂരസ തൃശ്ശൂര
പൂരസ'  എടന്നവാരു  ടചെവാല്ലുണ്ടങ്ക്.  എടങ്ക്  നനിലൈയനില  അമനിടങ്ക്  ടപവാടനിവനിരനിയുന്ന
വനിസയകേരമവായ കേവാഴ്ചയുസ  ടതകക്കവാടനിറക്കതനിടന്റെ  മവാസരനികേ കേവാഴ്ചയുസ  അതുകപവാടലൈ
ഇലൈഞ്ഞനിതറ കമളവുസ ആസസദനിക്കുന്നതനിനകവണ്ടനി കകേരളമവാടകേ തൃശ്ശൂരനിടലൈത്തുന.
കകേവാണ്ഗ്രസനിടന്റെ പലൈ കനതവാക്കന്മേവാരുസ അവനിടെടത ചെനിലൈ കകേവാണ്ഗ്രസങ്ക് കനതവാക്കളുടടെ
വശടുകേളനില  എത്തുമവായനിരുന.  പകക്ഷ  കേഴനിഞ്ഞ  കുറചങ്ക്  വരഷങ്ങളവായനി  ഈ
സനരശനസ  ഇവനിടടെ  നടെക്കവാറനില്ലെ.  കേവാരണസ  ഈ  വശടുകേളനിടലൈ  ഗൃഹനവാഥന്മേവാര
ടകേവാല്ലെടപട്ടു. ഇവരുടടെ വനിധവകേളവായ സകഹവാദരനിമവാര പറഞ്ഞടതനവാണങ്ക്? തങ്ങളുടടെ
ഭരതവാക്കന്മേവാര ടകേവാല്ലെടപടകപവാള് അനകശവാചെനസ കരഖടപടുത്തുന്നതനികനവാ  വശടനിടലൈതനി
കുടുസബവാസഗങ്ങടള ആശസസനിപനിക്കുന്നതനികനവാ യു.ഡനി.എഫങ്ക്.-ടലൈ  കനതവാക്കന്മേവാരവാരുസ
എതനിയനില്ലെ എന്നവാണങ്ക്.   ഇവനിടടെ ടകേവാല്ലെടപടവര ആരവാണങ്ക്?  ടകേവാന്നതങ്ക് ആരവാണങ്ക്?
രണസ കകേവാണ്ഗ്രസ്സുകേവാര  തടന്ന.  തൃശ്ശൂര  അയകനവാള് ശ്രശകേവാരതജ്യവായനനി  കക്ഷത്ര
നടെയനില വചവാണങ്ക് സസനസ മക്കളുടടെയുസ ഭവാരജ്യയുടടെയുസ മുന്നനിലൈനിടങ്ക് മധു ഈചരതനിടന
ടവടനിടക്കവാന്നതങ്ക്.  അകദ്ദേഹടത ടകേവാന്നതങ്ക് ആരവാണങ്ക്?  എതനിര ഗ്രൂപ്പുകേവാര!  സസനസ
വശടനികലൈക്കങ്ക് കപവാകുന്ന ഇടെവഴനിയനില വചവാണങ്ക്  ലൈവാലജനി ടകേവാള്ളന്നൂര എനപറയുന്ന
മടറവാരു  കകേവാണ്ഗ്രസ്സുകേവാരടന  എതനിരഗ്രൂപ്പുകേവാര  ടകേവാലൈടപടുതനിയതങ്ക്.  ചെവാവക്കവാടെങ്ക്
ഹനശഫടയ  ഉമയുടടെയുസ  മക്കളുടടെയുസ  ഭവാരജ്യയുടടെയുസ  മുന്നനില  വചവാണങ്ക്  ദുഷ്ടന്മേവാര
ടവടനിടക്കവാലൈടപടുതനിയതങ്ക്. പ്രസ്തുത കകേസുമവായനി ബനടപടങ്ക് പ്രതനിപടനികേയനില വന്ന



380  കകേരള നനിയമസഭ ജൂലലൈ 14, 2016

ഒരു  കനതവാവനിടന  കപവാലൈശസങ്ക്  കചെവാദജ്യസ  ടചെയ്യുകേകപവാലുസ  ടചെയവാടത  അന്നങ്ക്  ഭരണ
പക്ഷതവായനിരുന്ന  നനിങ്ങള്  എല്ലെവാ  സസവാധശനവുസ  ഉപകയവാഗനിചങ്ക്  സസരക്ഷനിക്കുന്ന
നനിലൈപവാടെവാണങ്ക് സസശകേരനിചതങ്ക്.  മവാത്രമല്ലെ, തൃശ്ശൂര ജനില്ലെയനിടലൈ ഒരു യൂതങ്ക് കകേവാണ്ഗ്രസങ്ക്
കനതവാവങ്ക്  ഇകപവാഴുസ  ജശവച്ഛേവമവായനി  കേനിടെക്കുകേയവാണങ്ക്.  അകദ്ദേഹടത  ആടരങനിലുസ
തനിരനിഞ  കനവാക്കുനകണ്ടവാ?  ഇവനിടടെ  എനവാണങ്ക്  സസഭവനിചതങ്ക്?  പതനസതനിട
ജനില്ലെയനിടലൈ  അടൂരനില  ഒരു ബവാര കഹവാടലൈനില വച്ചുനടെന്ന യൂതങ്ക് കകേവാണ്ഗ്രസനിടന്റെ
പഠന  കേജ്യവാമ്പനിനനിടെയനില  തലൈയടെനികയറങ്ക്  മവാരകേമവായനി  പരനിക്കുപറനി  വരഷങ്ങളവായനി
ഒരവാള് നനിശ്ചലൈമവായനി കേനിടെക്കുകേയവാണങ്ക്.  ഇതങ്ക് ആരവാണങ്ക് ടചെയതങ്ക്?  യൂതങ്ക് കകേവാണ്ഗ്രസ്സുകേവാരവാണങ്ക്
ഇതങ്ക്  ടചെയതങ്ക്.   ഇവടരടയവാനസ ആരുസ  തനിരനിഞകനവാക്കുന്നനില്ലെ.  ഗ്രൂപങ്ക്  ലവരസ
തശരക്കുന്നതനിനകവണ്ടനി  ഹനിസസജന്തുക്കടളകപവാടലൈ  പരസരസ  ടകേവാനതനിനന്ന
അവനിശുദ്ധ  രവാഷ്ട്രശയ  കമലൈവാളന്മേവാരവായ  നനിങ്ങള്ക്കങ്ക്  ഈ  അക്രമ  രവാഷ്ട്രശയടതപറനി
സസസവാരനിക്കവാന ഒരവകേവാശവുമനില്ലെ.  

പവാവടപട സ്കൂള് കുടനികേകളവാടുകപവാലുസ കേരുണയനില്ലെവാത നനിലൈപവാടെവാണങ്ക് നനിങ്ങള്
സസശകേരനിചനിരുന്നതങ്ക്.  അതനിടന്റെ വനിശദവാസശങ്ങളനികലൈക്കങ്ക്  ഞവാന കേടെക്കുന്നനില്ലെ.   ഓണപരശക്ഷ
എനപറഞ്ഞവാല ഓണതനിനമുമ്പങ്ക് നടെത്തുന്ന പരശക്ഷയവാണങ്ക്.  ഇപ്രകേവാരസ  ഓണതനിന
മുമ്പങ്ക് പരശക്ഷ നടെത്തുന്നതനിനങ്ക് ചെനിലൈ ശവാസ്ത്രശയ വശങ്ങളുണ്ടങ്ക്.  കുടനികേടള സസബനനിചനിടെകതവാളസ
ഓണടമന്നങ്ക് പറയുന്നതങ്ക് പഠനസ പൂരതനിയവാക്കനി പുസകേടമല്ലെവാസ അടെച്ചുവചങ്ക്  അടെനിചങ്ക്
ടപവാളനിക്കവാനള്ള  അവസരമവായനിരനിക്കണസ.  പകക്ഷ  കേഴനി ഞ്ഞ  വരഷസ  എനവാണങ്ക്
സസഭവനിചതങ്ക്?  ഓണസ കേഴനിഞ്ഞതനിനകശഷമവാണങ്ക്  പരശക്ഷ നടെന്നതങ്ക്.   കുടനികേള്ക്കുസ
രക്ഷനിതവാക്കള്ക്കുസ ടടെനഷനവാണങ്ക്.  നവാട്ടുകേവാരടക്കവാനസ നനിങ്ങള് ടപനഷന നലകേനിയനില്ലെ.
എല്ലെവാവരക്കുസ  ടടെനഷന  ടകേവാടുക്കുകേ  എനളള  നനിലൈപവാടെവാണങ്ക്  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചേങ്ക്
വരഷസ  നനിങ്ങള്  സസശകേരനിചതങ്ക്.  അണ്  ഇക്കകണവാമനികേങ്ക്  എന്ന  കേവാരണസ  പറഞ്ഞങ്ക്
സ്കൂളുകേടളല്ലെവാസ  അടെച്ചുപൂട്ടുകേയവാണങ്ക്.  ഇതരതനില  അടെച്ചുപൂടനി  ആ  ഭൂമനിടയല്ലെവാസ
ഭൂമവാഫനിയകേള്ക്കങ്ക്  തശടറഴുതനി  ടകേവാടുക്കുകേയവാണങ്ക്.  ഇക്കവാരജ്യതനില  കകേവാണ്ഗ്രസ്സുസ
ബനി.ടജ.പനിയുസ  തമനില  വജ്യതജ്യവാസമനില്ലെ. കേനിരവാലൂര  സ്കൂള്  മവാടെമ്പങ്ക്  കുഞ്ഞനിക്കുടടന്റെ
കനതൃതസതനിലുള്ള  സ്കൂളവായനിരുന.  അതങ്ക്  ആര.എസങ്ക്.എസങ്ക്.  ടസങ്ക്  വവാങ്ങനി.  അവര
എനനിനവാണങ്ക് വവാങ്ങനിയതങ്ക്?  അതനിടന അനവാരവാഷ്ട്ര  പദവനിയനികലൈക്കങ്ക് ടകേവാണവരുന്നതനിന
കവണ്ടനിയവാണങ്ക്  വവാങ്ങനിയതങ്ക്.  എന്നവാല ഭൂമനി  ലൈഭനിചകപവാള് അനവാരവാഷ്ട്ര  നനിലൈവവാരടമല്ലെവാസ
മവാറനി.  ഭൂമനി മുറനിച്ചുവനിലക്കുന്ന നനിലൈപവാടെങ്ക് അവര സസശകേരനിച്ചു.  പ്രശസ കനവാവലൈനിസവായ
മവാടെമ്പങ്ക് കുഞ്ഞനിക്കുടന പത്രക്കവാകരവാടെങ്ക്  'ഞവാന ചെതനിക്കടപട്ടു,  എടന്ന ആര.എസങ്ക്.എസങ്ക്.
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വഞ്ചേനിച്ചു,  ഞവാന  ഇതനിനകവണ്ടനിയല്ലെ അവരക്കങ്ക്  ഭൂമനി  ടകേവാടുതതങ്ക്'  എനപറഞ.
ഇവനിടടെ കേചവടെക്കവാരജ്യതനില  കകേവാണ്ഗ്രസ്സുസ ബനി.ടജ.പനി.-യുസ തമനില യവാടതവാരു
വജ്യതജ്യവാസവുമനില്ലെ.  ഭൂമവാഫനിയകേളനില നനിനസ സ്കൂളുകേടള സസരക്ഷനിക്കുന്ന നനിലൈപവാടെവാണങ്ക്
ഇടെതുപക്ഷ സരക്കവാര സസശകേരനിക്കുന്നതങ്ക്.   ഈ കവവാടങ്ക് ഓണ് അക്കസൗണ്ടങ്ക് പവാവടപട
ജനങ്ങള്ക്കുകവണ്ടനി പണസ ടചെലൈവഴനിക്കവാനള്ളതവാണങ്ക്.  അതുടകേവാണതടന്ന  ഞവാന
ഇതനിടന  പൂരണ്ണമവായുസ  പനിന്തുണയ്ക്കുകേയവാണങ്ക്.  ഈ  ഇരുണ്ട  കേവാലൈഘടതനില
നനിനടകേവാണ്ടങ്ക് സഖവാവങ്ക് പനിണറവായനി വനിജയന നയനിക്കുന്ന ഇടെതുപക്ഷ സരക്കവാരനിടന്റെ
സൂരജ്യടവളനിചതനില  കകേരള  സമൂഹടത  നയനിക്കവാന  ആവശജ്യമവായ  ടചെലൈവനിനള്ള
കവവാടങ്ക് ഓണ് അക്കസൗണ്ടനിടന ഒരനിക്കലകടെനി പനിന്തുണയ്ക്കുന. 
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ശ്രശ  .    അനനില  അക്കര:  സര,  ഞവാന  ഈ  കവവാടങ്ക്  ഓണ്  അക്കസൗണ്ടനിടന
എതനിരക്കുകേയവാണങ്ക്.  'കേവാണവാടത  വനിശസസനിക്കുന്നവര  ഭവാഗജ്യവവാന്മേവാര'  എന്നതവാണങ്ക്
കേരതവാവങ്ക് കതവാമവാശശഹവാടയക്കുറനിചങ്ക് പറഞ്ഞതങ്ക്.  ഇവനിടടെ കതവാമവാശശഹവായുടടെ കപരനിലുള്ള
പുതനിയ  ധനകേവാരജ്യ  വകുപ്പുമനനി  കേവാണവാടത  വനിശസസനിക്കണടമന്നങ്ക്  കേരതവാവനികനവാടെങ്ക്
പറയുന്നതുകപവാടലൈയവാണങ്ക് കകേരളതനിടലൈ ജനതകയവാടെങ്ക് മവാനജ്യവനിരുദ്ധ പവാകക്കജനിടനക്കുറനിചങ്ക്
പറയുന്നതങ്ക്.   ഈ മവാനജ്യവനിരുദ്ധ പവാകക്കജനിലൂടടെ  എത്ര രൂപ സമ്പവാദനിച്ചുടവന്നങ്ക്  അടുത
ബഡ്ജറനില  ടവളനിടപടുതണടമന്നങ്ക്  ഞവാന  അഭജ്യരതനിക്കുകേയവാണങ്ക്.   എടന്റെ  അടുത
മണലൈതനിലനനിനസ  വന്ന  ശ്രശ.  മുരളനി  ടപരുടനല്ലെനി
ആര.എസങ്ക്.എസങ്ക്.-ടനക്കുറനിച്ചുസ  ശ്രശ.  ഒ.  രവാജകഗവാപവാലൈനിടനക്കുറനിച്ചുസ  തൃശ്ശൂര  ജനില്ലെയനിടലൈ
ടകേവാലൈപവാതകേടതക്കുറനിച്ചുടമല്ലെവാസ സൂചെനിപനിക്കുകേയുണ്ടവായനി.  ശ്രശ.  മുരളനി ടപരുടനല്ലെനി ഒരു
കേവാരജ്യസ  മനസനിലൈവാക്കണസ,  കകേരളതനിടലൈ  എസങ്ക്.എഫങ്ക്.ഐ.-യുടടെ  ആദജ്യടത
രകസവാക്ഷനിയവായ  സഖവാവങ്ക്  ടസയവാലൈനി  പടവാമ്പനി  സസസ്കൃത  കകേവാകളജനില  കുകതറവാണങ്ക്
മരനിചതങ്ക്.  ടസയവാലൈനിടയ  ടകേവാന്നതങ്ക്  ആര.എസങ്ക്.എസങ്ക്.-കേവാരനവായ  സഖവാവങ്ക്
ശങരനവാരവായണനവാണങ്ക്.   ആ ശങരനവാരവായണടന കപരങ്ക്  മവാറനി  കകേരള  നനിയമസഭയനില
എതനിചതങ്ക് നനിങ്ങളവാടണന്ന സതജ്യസ തനിരനിചറനിയണടമന്നങ്ക് ഞവാന അഭജ്യരതനിക്കുകേയവാണങ്ക്.
ഞവാന അതനിടന്റെ വനിശദവാസശങ്ങളനികലൈക്കങ്ക് കേടെക്കുന്നനില്ലെ.   ബഹുമവാനജ്യനവായ ടെനി.എസ.കതവാമസങ്ക്
ഐസകേനിടന്റെ  പ്രസസഗസ  വളടര  സകനവാഷകതവാടു  കൂടെനിയവാണങ്ക്  ഞവാന  കകേടതങ്ക്.  പകക്ഷ
 പ്രസസഗസ  കകേട്ടുകേഴനിഞ്ഞകപവാള്  ഞവാന  നനിരവാശനവായനി.  അകദ്ദേഹസ  തകദ്ദേശഭരണ
സവാപനങ്ങടള  രക്ഷനിക്കവാന  വന്ന  മനിശനിഹവായവാടണന്നവാണങ്ക്  ഞവാന  ധരനിചനിരുന്നതങ്ക്.
തകദ്ദേശഭരണ  സവാപനങ്ങള്ക്കങ്ക്  ശ്രശ.  ഉമനചെവാണ്ടനി  കനരടത  അ യവായനിരസ  കകേവാടെനി
രൂപയവാണങ്ക്  വകേയനിരുതനി  യനിരുന്നതങ്ക്.  കഡവാ.  ടെനി.  എസ.  കതവാമസങ്ക്  ടഎസക്കനിടന്റെ  ഈ
ബഡ്ജറനില 500 കകേവാടെനി രൂപ കൂടനി എന്നതങ്ക് യവാഥവാരതജ്യമവാണങ്ക്.  അങ്ങങ്ക് ഒരു കേവാരജ്യസ
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മനസനിലൈവാക്കണസ, കകേരളതനിടലൈ സരക്കവാര ജശവനക്കവാരുടടെ ശമ്പളസ വരദ്ധനിചകപവാള്
പഞ്ചേവായതങ്ക് ജശവനക്കവാരുടടെയുസ ശമ്പളസ വരദ്ധനിക്കുകേയുണ്ടവായനി.  ഇന്നങ്ക് കകേരളതനില
ഒരു പഞ്ചേവായതങ്ക് ടസക്രടറനി ഏതവാണ്ടങ്ക്  65,000  രൂപയവാണങ്ക്  ശമ്പളമവായനി വവാങ്ങുന്നതങ്ക്.
അതങ്ക് പഞ്ചേവായതനിടന്റെ ഫണ്ടനില നനിന്നവാണങ്ക് നലകുന്നതങ്ക്. ഇകപവാഴടത കേണക്കനസരനിചങ്ക്
അസഗനവവാടെനി  ജശവനക്കവാരുടടെ  അധനികേകവതനസ,  പഞ്ചേവായതങ്ക്  ടമമ്പരമവാരുടടെയുസ
ജശവനക്കവാരുടടെയുസ  അധനികേകവതനസ  എന്നനിവടയല്ലെവാസ  നലകേവാന  ഒരു  പഞ്ചേവായതനിനങ്ക്
പ്രതനിമവാസസ  ഏതവാണ്ടങ്ക്  10 ലൈക്ഷസ  രൂപടയങനിലുസ  കേടണ്ടകതണ്ടതവായനി  വരുസ.
അങ്ങടന കേടണ്ടതനിയവാല  12  മവാസകതക്കങ്ക്  1,20,00,000  രൂപ ഒരു പഞ്ചേവായതനിനങ്ക്
ശമ്പള  ഇനതനില  മവാത്രസ  കേടണ്ടതണസ.  പകക്ഷ  ഇവനിടടെ  ജനറല  പരപസങ്ക്
ഗ്രവാന്റെവായനി  നമുക്കങ്ക്  ലൈഭനിക്കുന്നതങ്ക്  65  ലൈക്ഷസ  രൂപയവാണങ്ക്.   ശരവാശരനി  ഒരു
പഞ്ചേവായതനിനങ്ക് ലൈഭനിക്കുന്ന സസഖജ്യ ഏതവാണ്ടങ്ക്  40,00,000  രൂപയവാണങ്ക്.  അങ്ങടന
വരുകമ്പവാള് ഏതവാണ്ടങ്ക് ഒരുകകേവാടെനി അഞ്ചേങ്ക് ലൈക്ഷസ രൂപ മവാത്രമവാണങ്ക് പഞ്ചേവായതനിടന്റെ
ജനറല പരപസങ്ക് ഗ്രവാനസ  തനതങ്ക് ഫണമവായനി വരുന്നതങ്ക്.  പനിടന്ന എങ്ങടനയവാണങ്ക്
ശമ്പളസ ടകേവാടുക്കവാന സവാധനിക്കുന്നതങ്ക്?  ഇലൈക്ട്രേനിസനിറനിക്കുസ കുടെനിടവള്ള ലപപങ്ക് ലലൈനനിടന്റെ
ടമയനിന്റെനനസനിനമുള്ള  തുകേകേള്  എങ്ങടനയവാണങ്ക്  അടെയവാന  സവാധനിക്കുന്നതങ്ക്?
ഇടതവാടക്ക  ഒരുകേവാരണവശവാലുസ  അടെയവാന  സവാധനിക്കനില്ലെ.  ഈ  ബഡ്ജറനില
തകദ്ദേശഭരണ സവാപനങ്ങളുടടെ  തനതങ്ക്  വരുമവാനടത അടനിമറനിക്കുന്ന,  ലദനസദനിന
പ്രവരതനങ്ങടളകപവാലുസ  അടനിമറനിക്കുന്ന  രശതനിയനിലൈവാണങ്ക്  പ്രഖജ്യവാപനമുണ്ടവായതങ്ക്.
ആയതനിനവാല   അടെനിയനരമവായനി  ജനറല  പരപസങ്ക്  ഗ്രവാന്റെങ്ക്  നൂറങ്ക്  ശതമവാനമവായനി
വരദ്ധനിപനിചനിടല്ലെങനില ഒരു കേവാരണവശവാലുസ പഞ്ചേവായത്തുകേള്ക്കങ്ക് മുകന്നവാടങ്ക് കപവാകേവാന
സവാധനിക്കനില്ലെ.  പവാലൈക്കവാടെങ്ക്  ജനില്ലെയനിടലൈ  അഗളനിയനിലുസ  ചെനിറ്റൂരനിലുമുളള  പഞ്ചേവായത്തുകേള്ക്കങ്ക്
ഇകപവാള് തടന്ന ശമ്പളസ നലകേവാന സവാധനിക്കവാത സവാഹചെരജ്യമവാണുളളതങ്ക്.  ഞവാന
അതനിടന്റെ വനിശദവാസശങ്ങളനികലൈക്കങ്ക്  കേടെക്കുന്നനില്ലെ.  ഇക്കവാരജ്യങ്ങടളല്ലെവാസ ശ്രദ്ധനിക്കണടമന്നങ്ക്
പറയവാന ഞവാന ആഗ്രഹനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  

അതുകപവാടലൈതടന്ന ഇവനിടടെ എല്ലെവാവരക്കുസ വശടെങ്ക്,  കേകസങ്ക് എന്നങ്ക് പറയുകേയുണ്ടവായനി.
എല.ഡനി.എഫങ്ക്.  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കേവാലൈതവാണങ്ക്  എസ.എന.  ലൈക്ഷസ  വശടെങ്ക്  പദ്ധതനി
ഉണ്ടവായടതന്നങ്ക്  എല്ലെവാവരുസ പറയുന. എസ.എന. ലൈക്ഷസ വശടെങ്ക് പദ്ധതനി ഉണ്ടവാക്കനിയതങ്ക്
എല.ഡനി.എഫങ്ക്.  സരക്കവാരവാകണവാ?  എടന്റെ ഒവാരമ ശരനിയവാടണങനില അചെത്യുതകമകനവാന
കകേരളതനിടന്റെ  മുഖജ്യമനനിയവായനിരനിക്കുന്ന  സമയതവാണങ്ക്  എസ.എന.  ലൈക്ഷസ  വശടെങ്ക്
പദ്ധതനിക്കങ്ക്  രൂപസ  നലകേനിയതങ്ക്.  അന്നങ്ക്  ആ  ഗവണ്ടമന്റെനില  കകേവാണ്ഗ്രസ്സുസ
ഉണ്ടവായനിരുനടവന്ന കേവാരജ്യസ  ഓരക്കണസ. ശ്രശ. ബനികനവായങ്ക് വനിശസസ മനനിയവായനിരുന്ന
കേവാലൈതങ്ക് ഇരടവശടുകേള്  ഒറ വശടുകേള് ആക്കുന്നതനിനങ്ക് തശരുമവാനടമടുത്തു.  ഇവനിടടെ
എട്ടുകേവാലൈനി  മമ്മൂഞ്ഞനിടനകപവാടലൈ  എല്ലെവാ  പദ്ധതനിയുസ  ഏടറടുക്കരുടതന്നങ്ക്  ഞവാന
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അഭജ്യരതനിക്കുകേയവാണങ്ക്.   ഇ.എസ.എസങ്ക്.-ടന്റെ  കപരനിലുള്ള  പവാരപനിടെ  പദ്ധതനി  കഡവാ.
ടെനി. എസ. കതവാമസങ്ക് ഐസക്കവാണങ്ക് അന്നങ്ക് പ്രഖജ്യവാപനിചതങ്ക്.  അന്നങ്ക് പ്രഖജ്യവാപനിചകപവാഴുസ
ഇന്നങ്ക് പ്രഖജ്യവാപനിചകപവാഴുസ അതനിനങ്ക് ഫണ്ടങ്ക് അനവദനിചനിടനില്ലെ.  ഭവനരഹനിതരവായ നവാലൈങ്ക്
ലൈക്ഷകതവാളസ കുടുസബങ്ങള് ഇന്നങ്ക് കകേരളതനിലുണ്ടങ്ക്.  അവരക്കങ്ക് രണ്ടങ്ക് ലൈക്ഷസ രൂപ
വശതസ ധനസ ഹവായസ നലകേണടമങനില എണ്ണവായനിരസ കകേവാടെനി രൂപ പഞ്ചേവായത്തുകേള്ക്കങ്ക്
കേടെടമടുകക്കണ്ടനി  വരുസ.   ഇപ്രകേവാരസ  കേടെടമടുകക്കണ്ടനി  വന്നവാല  പ്രസ്തുത  തുകേകേള്
എങ്ങടനയവാണങ്ക്  തനിരനിചടെയ്ക്കുന്നതങ്ക്?  ഇവനിടടെ  കേടെടമടുതങ്ക്  കക്ഷമപ്രവരതനങ്ങള്
നടെത്തുന്നതങ്ക് ധൂരതവാടണന്നവാണങ്ക് ശ്രശ. ഉമന ചെവാണ്ടനിയുടടെ പ്രവരതനടതക്കുറനിചങ്ക്
നനിങ്ങള്  സൂചെനിപനിചതങ്ക്.  പ്രനിയടപട  ധനകേവാരജ്യ  വകുപ്പുമനനികയവാടെങ്ക്  ഒരു  കേവാരജ്യസ
കചെവാദനിക്കവാന  ഞവാന  ആഗ്രഹനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  കേടെടമടുതങ്ക്  നടെത്തുന്ന  ഇതരസ
പ്രവരതനങ്ങള് ധൂരതവാടണങനില ആ ധൂരതനിനങ്ക്  ഇ.എസ.എസങ്ക്.-ടന്റെ കപരനിടെരുടതന്നങ്ക്
അഭജ്യരതനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  അതുകപവാടലൈതടന്ന എല്ലെവാവരക്കുസ കേകസങ്ക്  എനപറഞ്ഞങ്ക്
പുതനിയ പദ്ധതനി അവതരനിപനിക്കുന.  സനിക്കനിസ എന്ന സസസവാനമവാണങ്ക് ഇനജ്യയനില
ആദജ്യമവായനി 'നനിരമല ഭവാരതങ്ക് അഭനിയവാന' എന്ന അവവാരഡങ്ക് കനടെനിയടതനള്ള കേവാരജ്യസ
നനിങ്ങള്ടക്കല്ലെവാവരക്കുസ  അറനിയവാവുന്നതവാണങ്ക്.  രണ്ടവാമതങ്ക്  2012-ല  കകേരളമവാണങ്ക്
'നനിരമല  ഭവാരതങ്ക്  അഭനിയവാന'  എന്ന അവവാരഡങ്ക്  കനടെനിയതങ്ക്.  കകേരളതനിടലൈ എല്ലെവാ
പഞ്ചേവായതനിലുസ എല്ലെവാ നഗരസഭയനിലുസ എല്ലെവാ കബ്ലവാക്കങ്ക് പഞ്ചേവായതങ്ക് അതനിരതനിയനിലുസ
കേകസുകേള് നനിരമനിചതനിടന്റെ ഭവാഗമവായവാണങ്ക് കകേരളതനിനങ്ക് നനിരമല ഗ്രവാമ പുരസവാരസ
കനടെനിടയടുക്കവാന സവാധനിചതങ്ക്. പ്രസ്തുത പുരസവാരസ കനടെനിടയടുത  കകേരള സസസവാനസ
ഇനനിടയങ്ങടനയവാണങ്ക് വശണസ കേകസുകേള് നനിരമനിക്കവാന കപവാകുന്നതങ്ക്?   അങ്ങടനയവാടണങനില
ശ്രശ.  പവാകലൈവാളനി മുഹമദങ്ക് കുടനിടയടക്കവാണ്ടങ്ക് നനിങ്ങള് കേള്ളസവാക്ഷജ്യസ പറയനിച്ചു എന്നങ്ക്
കേരുകതണ്ടനിവരുടമന്നങ്ക് പറയവാന ഞവാന ആഗ്രഹനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  അതുകപവാടലൈതടന്ന
ഏറവുസ  മവാതൃകേവാപരമവായനി  നടെതനിയ  പദ്ധതനിയവാണങ്ക്  കേവാരുണജ്യ  പദ്ധതനി.   പ്രസ്തുത
പദ്ധതനിയുമവായനി ബനടപടുതനി ശ്രശ.  ഉമന ചെവാണ്ടനിടയ  അങ്ങങ്ക് എ പസങ്ക് നലകേനി
ആദരനിക്കുകേയുസ അതങ്ക്  അവകേവാശമവാക്കനി  മവാറ്റുകേയുസ  ടചെയ.   പകക്ഷ ആ കേവാരുണജ്യ
പദ്ധതനിക്കങ്ക്  എതനിരവായനി  നനിലക്കുന്നതങ്ക്  ആരവാണങ്ക്?  കകേരളതനില  സവാന്റെനിയവാകഗവാ
മവാരടനിന ഉള്ടപടടെയുള്ള ആളുകേളവാണങ്ക്  കലൈവാടറനിടക്കതനിടര നനിന്നടതന്നങ്ക് നമുടക്കല്ലെവാവരക്കുസ
അറനിയവാസ.   എടന്റെ  കപരങ്ക്  ഉപകയവാഗനിച്ചുടകേവാണ്ടങ്ക്  പലൈ  അവതവാരങ്ങളുസ   നടെക്കുസ.
അങ്ങടനയുള്ളവടരക്കുറനിചങ്ക്  വനിളനിചറനിയനിക്കണടമന്നങ്ക്  ശ്രശ.  പനിണറവായനി  വനിജയന
പറയുകേയുണ്ടവായനി.  എന്നവാല  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  അവതവാരമവായ  ദവാകമവാദരന  വക്കശലൈവാണങ്ക്
ഇന്നങ്ക്  സവാന്റെനിയവാകഗവാ  മവാരടനിനകവണ്ടനി  വവാദനിക്കുന്നതങ്ക്.  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  മടറവാരു
അവതവാരമവായ  മകഞ്ചേരനി  ശ്രശധരന  നവായരവാണങ്ക്  കകേവാടെതനിയനില  പ്രതനിയവായനി
നനിലക്കുന്നതങ്ക്.  ഇതരതനിലുള്ള  അവതവാരങ്ങടള  എങ്ങടനയവാണങ്ക്  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്
സസരക്ഷനിക്കുന്നടതന്നങ്ക് അറനികയണ്ടതുണ്ടങ്ക്.  
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ശ്രശ.  പനി.  സനി.  കജവാരജങ്ക്  പറഞ്ഞതനിടന അനകൂലൈനിച്ചുടകേവാണ പറയുകേയവാണങ്ക്,
തനിരുവനനപുരതല്ലെ  പറ്റുടമങനില  കനിഫങ്ക്  ഹസൗസനില  ഇവരക്കുകവണ്ടനി  പ്രകതജ്യകേ
കകേവാടെതനി രൂപശകേരനിക്കണടമന്നവാണങ്ക് എനനിക്കങ്ക് അഭജ്യരതനിക്കവാനള്ളതങ്ക്.  കകേരള പഠന
കകേവാണ്ഗ്രസങ്ക് നടെതനി എടനവാടക്ക പറഞ? ആയനിരസ ചെതുരശ്രയടെനിക്കങ്ക് തവാടഴയുള്ള
സവാധവാരണക്കവാരടന്റെ  വശടുകേള്ക്കങ്ക്  ടകേടനിടെ  നനികുതനി  ഒഴനിവവാക്കുടമന്നങ്ക്  പറഞ.
സരക്കവാര  ജശവനക്കവാര  നടെതനിയ ഏറവുസ  വലൈനിയ  സമരടത  അഭനിസസകബവാധന
ടചെയടകേവാണ്ടങ്ക്  കകേവാണ്ടനിബക്യൂടറനി ടപനഷന ഒഴനിവവാക്കുടമന്നങ്ക് പറഞ. പകക്ഷ ഇസൗ
ബഡ്ജറനില കകേവാണ്ടനിബക്യൂടറനി ടപനഷടന മറങ്ക്  കമഖലൈയനികലൈക്കങ്ക് കപ്രവാതവാഹനിപനിക്കുന്ന,
ടകേവാണകപവാകുന്ന  നയമവാണങ്ക്  നനിങ്ങള് സസശകേരനിചതങ്ക്.  നൂറങ്ക്  ചെതുരശ്രയടെനിക്കങ്ക്
തവാടഴയുള്ള ടകേടനിടെങ്ങള്ക്കങ്ക്  നനികുതനി  കുറയവാനള്ള ഒരു നനിരകദ്ദേശവുസ  കേവാണുന്നനില്ലെ.
കദശശയ ടതവാഴനിലുറപങ്ക്  പദ്ധതനിടയ ബഹുമവാനജ്യനവായ ധനകേവാരജ്യ വകുപ്പുമനനി വളടര
ശവാഘനിചനിരുന.  മഹവാത്മവാഗവാനനി  ടതവാഴനിലുറപങ്ക്  പദ്ധതനി  എല.ഡനി.എഫങ്ക്.ടന്റെ
പനിന്തുണകയവാടടെ  ഉണ്ടവായനിരുന്ന ഒന്നവാസ  യു.പനി.എ.  സരക്കവാരനിടന്റെ  മകേളവാടണങനില
അകത കേവാലൈതങ്ക് തടന്ന ധനകേവാരജ്യ വകുപ്പുമനനി പ്രഖജ്യവാപനിച പദ്ധതനിയവാണങ്ക് അയങവാളനി
ടതവാഴനിലുറപങ്ക്  പദ്ധതനി.  നഗരങ്ങളനില  നടെപനിലൈവാക്കുന്ന  ടതവാഴനിലുറപങ്ക്  പദ്ധതനിയവാണനിതങ്ക്.
മഹവാത്മവാഗവാനനി പദ്ധതനി യു.പനി.എ.-യുകടെതവാടണങനില  അയങവാളനി ടതവാഴനിലുറപങ്ക് പദ്ധതനി
സസസവാന  ഗവണ്ടമന്റെനികന്റെതവാണങ്ക്.  കഡവാ.  ടെനി.  എസ.  കതവാമസങ്ക്  ടഎസകേങ്ക്  പ്രഖജ്യവാപനിച
പദ്ധതനിയവാണങ്ക്. പകക്ഷ ഞവാന ഇസൗ ബഡ്ജറങ്ക് വവായനിചങ്ക് കനവാക്കനിയകപവാള്, കകേരളതനില
ഗ്രവാമശണ  സസഭവാവമുള്ള  ഒരുപവാടെങ്ക്  പഞ്ചേവായത്തുകേള്  മുനനിസനിപവാലൈനിറനികേളവാക്കനി;  ആ
പഞ്ചേവായത്തുകേളനില  നവസബര  ഒന്നവാസ  തശയതനി  മുതല  കദശശയ  ടതവാഴനിലുറപങ്ക്
പദ്ധതനിയനില്ലെ.  അവനിടടെ നടെപനിലൈവാകക്കണ്ടതങ്ക് അയങവാളനി ടതവാഴനിലുറപങ്ക് പദ്ധതനിയവാണങ്ക്.
അയങവാളനി  ടതവാഴനിലുറപ്പു  പദ്ധതനിക്കങ്ക്  ഒരു  രൂപ  കപവാലുസ  ഇസൗ  ബഡ്ജറനില
മവാറനിവചനിടനില്ലെ  എന്നതങ്ക്  വളടര  പ്രതനികഷധവാരഹമവായ  കേവാരജ്യമവാണങ്ക്.  അതങ്ക്
പരനിഗണനിക്കണടമനകൂടെനി ഞവാന പറയുകേയവാണങ്ക്.  തകദ്ദേശ സസയസഭരണ വകുപനിടന
ഒന്നവാക്കനിയതങ്ക്  നല്ലെ  കേവാരജ്യമവാണങ്ക്,  സകനവാഷമുള്ള  കേവാരജ്യമവാണങ്ക്.  പകക്ഷ  തകദ്ദേശ
സസയസഭരണ  വകുപനിടന  ഒന്നവാക്കുന്ന  സമയതങ്ക്  ഗ്രവാമവനികേസന  വകുപങ്ക്  കേഴനിഞ്ഞ
എല.ഡനി.എഫങ്ക്. സരക്കവാരനിടന്റെ ഭരണ കേവാലൈതങ്ക് കവടറയവായനിരുന. കകേവാടെവാനകകേവാടെനി
രൂപയുടടെ പദ്ധതനികേളവാണങ്ക് ഗ്രവാമവനികേസന വകുപ്പുമവായനി ബനടപടങ്ക് അന്നങ്ക് ശ്രശ. ഉമന
ചെവാണ്ടനിയുടടെ  കനതൃതസതനിലുളള  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  നടെപനിലൈവാക്കനിയനിരുന്നതങ്ക്. ഇന്നങ്ക്   തകദ്ദേശ
സസയസഭരണ വകുപനികനവാടുകൂടെനി ഗ്രവാമവനികേസന വകുപങ്ക് വരുകമ്പവാള് സസവാഭവാവനികേമവായുസ
അതനിനങ്ക്  ആവശജ്യമവായ  തുകേകൂടെനി  അതനിനതങ്ക്  വരണസ.  അന്നങ്ക്  അനവദനിച  5500
കകേവാടെനി  രൂപ  മവാത്രമവാണങ്ക്  ഇസൗ  ബഡ്ജറനിലുമുള്ളതങ്ക്  എനള്ളതങ്ക്  വളടര
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പ്രതനികഷധവാരഹമവായ കേവാരജ്യമവാണങ്ക് എന്നങ്ക് സൂചെനിപനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  ഞവാന ദശരഘമവായനി
പറഞ കപവാകുന്നനില്ലെ,  നനിരത്തുകേയവാണങ്ക്. ഗ്രവാമകതയുസ നഗരകതയുസ ജനങ്ങകളയുസ
സരക്കവാര  ജശവനക്കവാകരയുസ  വഞ്ചേനിചങ്ക്  സവാന്റെനിയവാകഗവാ  മവാരടനിന  കവണ്ടനിയുസ
മുഖജ്യമനനിയുടടെ  അവതവാരങ്ങള്ക്കങ്ക്  കവണ്ടനിയുസ  മുകന്നവാടങ്ക്  കപവാകുന്ന  ഇസൗ
ബഡ്ജറനിടനയുസ കവവാടങ്ക്-ഓണ് അക്കസൗണ്ടനികനയുസ ഞവാന എതനിരക്കുകേയവാണങ്ക്.

12.42 PM]

ശ്രശ  .    ടകേ  .    ടജ  .    മവാകനി:  സര,  ബഹുമവാനടപട ധനകേവാരജ്യ  വകുപ്പുമനനി കഡവാ.
ടെനി.  എസ.  കതവാമസങ്ക്  ടഎസകേങ്ക്  അവതരനിപനിച കവവാടങ്ക്-ഓണ് അക്കസൗണ്ടനിടന ഞവാന
പനിന്തുണയ്ക്കുകേയവാണങ്ക്.  ഇസൗ ബഡ്ജറനിടന കകേരളസ  വളടര   ആഹവാദകതവാടടെയവാണങ്ക്
കേണ്ടതങ്ക്.  ടഎശസരജ്യ സമ്പൂരണ്ണമവാടയവാരു കകേരളസ ടകേടനിപടുക്കവാനതകുന്നതവാണങ്ക് ഇസൗ
ബഡ്ജറങ്ക് എന്നവാണങ്ക് കകേരളജനത പറയുന്നതങ്ക്.  മഹവാത്മവാക്കളുടടെ പുകരവാഗമനവാശയങ്ങള്
പലൈകപവാഴുസ  പവാഠപുസകേങ്ങളനില  മവാത്രസ  ഒതുങ്ങനി  നനിലക്കടപടുകേയുസ  സവാമൂഹനികേ
ജവാതനിമത തവാല്പരജ്യങ്ങള്ക്കവായനി തശരുമവാനനിക്കടപടുകേയുസ ടചെയ്യുന്ന ഇസൗ കേവാലൈഘടതനില
അവയുടടെ  അനസത  സമൂഹതനിനങ്ക്  ആകേമവാനടമകന്നവാണസ  ഏടതങനിലുസ
തവാല്പരജ്യങ്ങള്ക്കങ്ക്  എതനിരങ്ക്  നനിലക്കവാടതയുള്ള ഓരമടപടുതലൈനിലൂടടെ  അവതരനിപനിച
സസസവാന ബഡ്ജറങ്ക്  നമ്മുടടെ  ദനിശവാകബവാധടത കനരക്കവാഴ്ചയനികലൈക്കങ്ക്  നയനിക്കുന.
ഇസൗ  ബഡ്ജറങ്ക്  കകേരള  സമൂഹതനിടലൈ  നവാനവാവനിഭവാഗതനിനസ  പുതനണരവങ്ക്
സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  കക്ഷമ  ടപനഷനകേള്  വരദ്ധനിപനിക്കുകേവഴനി  അവശരുസ  അശരണരുമവായ
ജനവനിഭവാഗതനിടന്റെ  പ്രതശക്ഷവാനനിരഭരമവായ  മുഖങ്ങളനില  ആനനബവാഷ്പസ  അണനിയുന്നതങ്ക്
കേണ്ടനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  ചെനികേനിതവാ ലൈഭജ്യതയവായനി കേഴനിഞ്ഞ കേവാലൈങ്ങളനില ടനകടവാടകമവാടെനിയനിരുന്ന
ജനതനിനങ്ക് സമഗ്ര ആകരവാഗജ്യ പദ്ധതനി,  പവാരപനിടെമനില്ലെവാതവരക്കങ്ക് പവാരപനിടെ പദ്ധതനി,
പവാതനിവഴനിയനില  നനിനകപവായ  പവാരപനിടെ  പദ്ധതനികേള്  പൂരതനിയവാക്കവാന  നടെപടെനി
എന്നനിവയനിലൂടടെ ടകേട്ടുറപ്പുള്ള സമൂഹ നനിരമനിതനിയനികലൈക്കവാണങ്ക് ഇസൗ ബഡ്ജറങ്ക് വനിരല
ചൂണന്നടതന്നങ്ക് ഞവാന മനസനിലൈവാക്കുന.  കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചേങ്ക് വരഷടത ദുരനിതപൂരണ്ണമവായ
തശരകദശ നനിവവാസനികേളുടടെ ജശവനിതതനിനങ്ക് പ്രതശക്ഷയുടടെ ചെവാകേരയവാണങ്ക് പ്രവാകയവാഗനികേ
കേവാഴ്ചപവാടുള്ള സസസവാന ബഡ്ജറങ്ക്. 

വനികദശ  കേപലുകേളുടടെ  കടവാളനിസഗുസ  വളസ  നനിരമവാണതനിനവായനി  വളരച
എതവാത  മതജ്യങ്ങടള  വലൈനിയ  കതവാതനില  കേയറ്റുമതനി  ടചെയ്യുന്നതുസ  പരമ്പരവാഗത
മതജ്യടതവാഴനിലൈവാളനികേളുടടെ  ജശവനിതടത പ്രതനികൂലൈമവായനി  ബവാധനിക്കുന.  കകേവാസല
ടറഗുകലൈററനി കസവാണനിടന്റെ മറവനില  9800  തശരകദശവവാസനികേളുടടെ ഭവന നനിരമവാണ
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അകപക്ഷകേള് തള്ളനിക്കളഞ്ഞതങ്ക് ഇസൗ നനിയമസ കകേരളതനില സൃഷ്ടനിക്കുന്ന പ്രവാകയവാഗനികേ
ബുദ്ധനിമുടങ്ക്  കകേന  സരക്കവാരനിടന്റെ  ശ്രദ്ധയനില  എതനിക്കുന്നതനില  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.
സരക്കവാരനിനങ്ക്  സസഭവനിച  പരവാജയസ  കേവാരണമവാണങ്ക്.  എന്നവാല  ശ്രദ്ധനികക്കണ്ട
പ്രധവാനകേവാരജ്യസ വമ്പന ടകേടനിടെങ്ങള്ക്കങ്ക് ഇസൗ നനിയനണസ   ബവാധകേമവാകേനില്ലെവാടയനള്ളതവാണങ്ക്.
പവാവടപട  മതജ്യടതവാഴനിലൈവാളനികേളുടടെ  പവാരപനിടെ  നനിരമവാണടമന്ന സസപസ  തടെസടപടുത്തുന്നതനില
കേരക്കശത  പുലൈരതനിയനിരുന്നവര  പരനിസനിതനിടയ  ദുരബ്ബലൈടപടുത്തുന്നതനിനവായനി
ടമത്രവാന കേവായലകപവാലുള്ള തണ്ണശര കൃഷനിതടെങ്ങടള വനിറഴനിക്കവാനവാണങ്ക്  ശ്രമനിചതങ്ക്.
പ്രകൃതനികയവാടെങ്ക്  മല്ലെനിടങ്ക്  ജശവനിക്കുന്ന  മതജ്യടതവാഴനിലൈവാളനികേള്ക്കങ്ക്  തവാങ്ങവാകകേണ്ട  മുന
സരക്കവാര പുറസ തനിരനിഞനനിന്ന സനരഭതനിലൈവാണങ്ക് എല.ഡനി.എഫങ്ക്.-ടന്റെ ജനപക്ഷ
സരക്കവാര പഞ്ഞമവാസ സമവാശസവാസ പദ്ധതനിക്കവായനി  10  കകേവാടെനി രൂപ വകേയനിരുതനിയതങ്ക്.
കേടെവാശസവാസ നടെപടെനി തശരത്തുസ അവസവാനനിപനിച്ചുടവന്ന ഘടതനിലൈവാണങ്ക് ഇസൗ സരക്കവാര
അതനിനവായനി  50  കകേവാടെനി രൂപ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ളതങ്ക്.  ജശവനിതസ ടകേടനിയുയരതവാന
കൂറന  തനിരമവാലൈകേടള  കനരനിടുന്നവരുടടെ  വശടെനിടന്റെയുസ  കുടുസബതനിടന്റെയുസ
സസരക്ഷണസകൂടെനി ഉറപവാകക്കണ്ടതുണ്ടങ്ക്. ഇതനിടലൈ മവാനഷനികേ പ്രവാധവാനജ്യസ മനസനിലൈവാക്കനി
42  കകേവാടെനി  രൂപയവാണങ്ക്  കേടെലൈവാക്രമണ  ഭശഷണനി  കനരനിടുന്ന  നടെപടെനികേള്ക്കവായനി
ബഡ്ജറനില വകേവചനിട്ടുള്ളതങ്ക്  എന്നതുകൂടെനി  വനിലൈയനിരുത്തുകമ്പവാള് ഇസൗ സരക്കവാരനിനങ്ക്
മുന സരക്കവാരനില നനിന്നങ്ക് വജ്യതജ്യസമവായനി മതജ്യടതവാഴനിലൈവാളനികേകളവാടുള്ള സസൗഹവാരദ്ദേ
സമശപനസ നടമ അഭനിമവാനസ ടകേവാള്ളനിക്കുന.  ഭൂമനിയുടടെ അവകേവാശസ നനിലൈനനിരതനി
ടകേവാണതടന്ന  സനി.ആര.ഇസഡങ്ക്.  പദ്ധതനിയനില  തവാമസനിക്കുന്നവരക്കങ്ക്  അവരുടടെ
തവാല്പരജ്യപ്രകേവാരസ  സുരക്ഷനിതകമഖലൈയനികലൈക്കങ്ക്  മവാറനി  തവാമസനിക്കുന്നതനിനങ്ക്  10  ലൈക്ഷസ
രൂപ ധനസഹവായസ നലകുന്ന പ്രഖജ്യവാപനസ ഒരു വനിഭവാഗസ മതജ്യടതവാഴനിലൈവാളനികേള്ടക്കങനിലുസ
പ്രകയവാജനടപടുടമന്നതങ്ക്  സസശയവാതശതമവാണങ്ക്.  കേവാലൈഘടതനിനങ്ക്  അനസൃതമവായനി,
മതജ്യബനനസ  ആധുനനികേ  രശതനിയനിടലൈന്ന  ലൈക്ഷജ്യകതവാടടെ  ആഴക്കടെലൈനില  മതജ്യ
ബനനതനിനങ്ക്  ടതവാഴനിലൈവാളനികേടള  പ്രവാപരവാക്കുന്നതനിനങ്ക്  യവാനങ്ങളുസ  പരനിശശലൈനവുസ
നലകുന്നതനിനവായനി  10  കകേവാടെനി  രൂപ അനവദനിചതങ്ക്  ഇസൗ കമഖലൈയനിടലൈ യുവവാക്കടള
ഏടറ ആകേരഷനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്. യു.ഡനി.എഫങ്ക്. സരക്കവാര അടനിമറനിച സമ്പവാദജ്യ സമവാശസവാസ
പദ്ധതനി,  കേടെവാശസവാസ  പദ്ധതനി,  മടണ്ണണ്ണ  കേരനിഞ്ചേനയനില  മവാത്രസ  ലൈഭനിക്കുന്ന
സവാഹചെരജ്യസ എന്നനിവയ്ക്കുള്ള അവസവാനമവായനിരനിക്കുസ മതജ്യകമഖലൈയവായനി ബഡ്ജറനില
ഉള്ടപടുതനിയനിട്ടുള്ള  468  കകേവാടെനി രൂപ,  അതങ്ക് ഇസൗ കമഖലൈയുടടെ സമഗ്രതയനികലൈക്കങ്ക്
വഴനിതുറക്കുടമന്നങ്ക്  ഞവാന  ഉറചങ്ക്  വനിശസസനിക്കുന.  ആധുനനികേ  കകേരളതനിടന്റെ  ചെടുലൈ
വനികേസനതനിനവായനി സവാമ്പതനികേ വളരചയനിലുസ വനിലൈടപട സസഭവാവന വഹനിചനിട്ടുള്ളതവാണങ്ക്
ടകേവാചനി  തുറമുഖസ.  കകേരളതനിടന്റെ  വനികേസന  ഹൃദയവുസ  ടകേവാചനി  തടന്നയവാണങ്ക്.
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എന്നവാല  പശ്ചനിമ  ടകേവാചനി  വവാണനിജജ്യ  വജ്യവാപവാര  കമഖലൈയനില  മനശഭവനിക്കുകേയുസ
തുറമുഖ  വനികേസന  പ്രക്രനിയയനില  ആദജ്യ  കേവാലൈതങ്ക്  പ്രകയവാജനടപടുതനി  വന്ന
പശ്ചവാതലൈ വനികേസനസ  ഇന്നങ്ക്  നനിശ്ചലൈവാവസയനിലുമവാണങ്ക്.  വല്ലെവാരപവാടെസ  കേടണ്ടയ്നര
ടടെരമനിനല വരനികേയുസ അതുവഴനി കേയറനിറക്കുമതനി തുറമുഖതങ്ക് നടെക്കുന എന്നനിരനിക്കനിലുസ
പശ്ചനിമ  ടകേവാചനിയുടടെ  നഷ്ടപ്രതവാപസ   വശടണ്ടടുക്കവാന സമഗ്രവനികേസന പദ്ധതനിക്കങ്ക്
രൂപസ ടകേവാടുകത മതനിയവാകൂ. കകേരളതനിടന്റെ വളരചയനില മുഖജ്യ പങ്കുവഹനിച ടകേവാചനി
തകേരുകേയവാണങ്ക്.  ടകേവാചനി  തുറമുഖതനിടന്റെ  ഇന്നടത  അവസ  ശവപറമ്പനിനങ്ക്
തുലൈജ്യമവാണങ്ക്.  കേപലൈടുക്കവാത  ടകേവാചനി  തുറമുഖതനിടന്റെ  വനിവനിധ  പ്രകദശങ്ങളനിലുള്ള
പതനിനവായനിരക്കണക്കനിനങ്ക്  ടതവാഴനിലൈവാളനികേള്ക്കങ്ക്  ടതവാഴനില  നഷ്ടടപട്ടുസ  തുറമുഖ
കജവാലൈനിക്കവാരക്കുകപവാലുസ കവതനസ ടകേവാടുക്കവാനനില്ലെവാത അവസയുമവാണങ്ക് സസജവാതമവായനിരനിക്കുന്നതങ്ക്.
ഇസൗ സവാഹചെരജ്യതനിലകപവാലുസ  തുറമുഖടത   സസരക്ഷനിക്കവാന കകേന ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്
തയവാറവാകുന്നനില്ലെ. ആകഗവാള സവാമ്പതനികേ പരനിഷ്കവാരങ്ങള് അടെനികചലപനിക്കുന്ന  കകേന
നയസവഴനി  ഇനജ്യന  സമ്പദ്ഘടെനടയ  പരകദശനികേള്ക്കങ്ക്  അടെനിയറവചങ്ക്  ജനങ്ങടള
ഉത്കേണ്ഠയനികലൈക്കുസ  പ്രതനിസനനിയനികലൈക്കുസ  തള്ളനിവനിടുകമ്പവാള്  ബഹുമവാനടപട
ധനകേവാരജ്യ  വകുപ്പുമനനി  അവതരനിപനിച  ബഡ്ജറങ്ക്  സവാകങതനികേമവായനി  സസസവാന
ബഡ്ജറവാടണങനിലകടെനി  നയപരമവായനി  ഇടതവാരു  കദശശയ  ബഡ്ജറനിടന്റെ  ഗുണസ
ടചെയ്യുസ.   ഇസൗ  ബഡ്ജറനിടന സസപ  ബഡ്ജറങ്ക്,  സവാങലപനികേ  ബഡ്ജറങ്ക്  എന്നശ
തലൈങ്ങളനില വജ്യവാഖജ്യവാനനിക്കുന്നവരുണ്ടങ്ക്. എന്നവാല ഇസൗ  ബഡ്ജറനിടന കകേരളതനിടന്റെ
സമഗ്ര  വനികേസനതനിടന്റെയുസ  ഉയരടതഴുകന്നലപനിടന്റെയുസ  കേവാഹളമവായനി  ഞവാന
കേവാണുന.  ബഡ്ജറനിനസ  കവവാടങ്ക്-ഓണ്  അക്കസൗണ്ടനിനസ  സരവവാത്മനവാ  പനിന്തുണ
ടകേവാടുത്തുടകേവാണ്ടങ്ക് ഞവാന എടന്റെ വവാക്കുകേള് ചുരുക്കുന.

12.49 PM]

ശ്രശ  .    ആന്റെണനി  കജവാണ്:  സര,  ഇസൗ  കവവാടങ്ക്  ഓണ്  അക്കസൗണ്ടനിടന  ഞവാന
പൂരണ്ണമവായനി  പനിന്തുണയ്ക്കുന.  കേഴനിഞ്ഞ  ഒന്നരമവാസക്കവാലൈമവായനി  അധനികേവാരതനില
വന്നനിട്ടുള്ള ഇടെതുപക്ഷ ജനവാധനിപതജ്യമുന്നണനി ഗവണ്ടമന്റെങ്ക് ആദജ്യനവാളുകേളനില എടുതനിട്ടുളള
തശരുമവാനങ്ങള്  പരനികശവാധനിചവാല,  ഇകപവാള്  അവതരനിപനിച  ബഡ്ജറങ്ക്  ഉള്ടപടടെ
ഇവനിടടെ  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസങ്ങളനിടലൈല്ലെവാസ  നടെന്ന  ചെരചകേളുടടെ  അടെനിസവാനതനില
പ്രതനിപക്ഷത്തുള്ളവര  വളടര  രൂക്ഷമവായനി  ഇസൗ  ബഡ്ജറനിടനയുസ  ധനകേവാരജ്യ
വകുപ്പുമനനിടയയുസ  വനിമരശനിക്കുകമ്പവാള്കപവാലുസ അവരുടടെ  ഉള്ളനില  കുറകബവാധമുടണ്ടന്നങ്ക്
മനസനിലൈവാക്കവാന സവാധനിച്ചു.  എല്ലെവാവകരയുസ ഒരുകപവാടലൈ കേണടകേവാണ്ടങ്ക്,  ഇസൗ കേടുത
സവാമ്പതനികേ  പ്രതനിസനനിയനിലുസ  എല്ലെവാ  മണലൈങ്ങളനിലുസ  70  കകേവാടെനി  രൂപയനില
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കുറയവാത ഫണ്ടങ്ക് അനവദനിചനിട്ടുടണ്ടന്നങ്ക് ഇന്നടലൈ ധനകേവാരജ്യ വകുപ്പുമനനി പറയുകേയുണ്ടവായനി.
ആ കുറകബവാധസ വച്ചുടകേവാണ്ടങ്ക് വനിമരശനിക്കുകമ്പവാള് തശരചയവായുസ ആഗ്രഹനിചതനിടനക്കവാള്
കൂടുതല  തുകേ  അനവദനിച്ചു  നലകേനി  എനള്ളതങ്ക്  ഇനനിടയങനിലുസ  നനിങ്ങള്
അസഗശകേരനിക്കണടമന്നവാണങ്ക് എനനിക്കങ്ക് അഭജ്യരതനിക്കവാനള്ളതങ്ക്.

കകേവാതമസഗലൈസ നനികയവാജകേ മണലൈതനില നനിന്നവാണങ്ക് ഞവാന വരുന്നതങ്ക്. എടന്റെ
മണലൈസ പൂരണ്ണമവാടയവാരു കേവാരഷനികേ കമഖലൈയവാണങ്ക്. ഇസൗ ബഡ്ജറങ്ക് പരനികശവാധനിക്കുകമ്പവാള്
കേവാരഷനികേ കമഖലൈയങ്ക് മുന സരക്കവാര നലകേനിയതനികനക്കവാള് പതനിന്മേടെങ്ങങ്ക് പരനിഗണന,
പ്രകതജ്യകേനിചങ്ക് റബ്ബര കേരഷകേരക്കങ്ക് ഇസൗ ഗവണ്ടമന്റെങ്ക് നലകേനിയനിട്ടുണ്ടങ്ക്. റബ്ബര കേരഷകേര
തനിങ്ങനിപവാരക്കുന്ന  ഒരു  കമഖലൈയവാണങ്ക്  എടന്റെ  നനികയവാജകേ  മണലൈസ.  കേഴനിഞ്ഞ  5
വരഷസ  റബ്ബര  കേരഷകേരുടടെ  ജശവനിതസ  ദുരനിതപൂരണ്ണമവായനി  മുകന്നവാട്ടുകപവായ  ഒരു
കേവാലൈഘടമവായനിരുന. ടെവാപനിസഗങ്ക് ആരസഭനിക്കവാറവായ റബ്ബര മരങ്ങള് ടവടനി നശനിപനിക്കുന്ന
ഒരു നനിലൈയനികലൈക്കങ്ക് കേവാരജ്യങ്ങള് എതനിയനിരുന. എന്നവാല ഇന്നനികപവാള് ആ സനിതനി
മവാറനിയനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  ഇസൗ  ബഡ്ജറനിനകശഷവുസ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  പ്രഖജ്യവാപനങ്ങള്ക്കു
കശഷവുസ കേരഷകേടരല്ലെവാസ വലൈനിയ ആകവശതനിലുസ പ്രതശക്ഷയനിലുമവാണങ്ക്. 500 കകേവാടെനി
രൂപകയവാളമവാണങ്ക്  ഇതുമവായനി  ബനടപടങ്ക്  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  അനവദനിചനിട്ടുളളതങ്ക്.  റബ്ബര
കേരഷകേരക്കങ്ക്  കേനികലൈവാക്കങ്ക്  150  രൂപടയങനിലുസ  റബ്ബറനിനങ്ക്  ലൈഭജ്യമവാക്കുന്ന  തരതനില
നനിലൈപവാടെങ്ക് സസശകേരനിച ഇസൗ ഗവണ്ടമന്റെനിടന ഞവാന ഇസൗ അവസരതനില പ്രകതജ്യകേസ
അഭനിനനനിക്കുകേയവാണങ്ക്.   കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  തശരുമവാനങ്ങള്
പരനികശവാധനിചവാല അവര  പലൈ  പ്രഖജ്യവാപനങ്ങളുസ  നടെതനിയനിട്ടുള്ളതവായനി  കേവാണവാന
കേഴനിയുസ.  അവരുടടെ  അവസവാന  കേവാലൈഘടങ്ങളനില  300  കകേവാടെനി  രൂപ  ഇതനിനവായനി
വകേയനിരുത്തുടമന്നങ്ക്   പ്രഖജ്യവാപനിചനിടങ്ക് ഏതവാണ്ടങ്ക്  64  കകേവാടെനി  രൂപ മവാത്രമവാണങ്ക്  റബ്ബര
കമഖലൈയനില  വനിനനികയവാഗനിചനിട്ടുള്ളതങ്ക്.  എന്നവാല  റബ്ബര  കേരഷകേടര  സസബനനിച്ചുസ
എല്ലെവാ  കമഖലൈകേടള  സസബനനിച്ചുസ   ഇസൗ ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  വജ്യകമവാടയവാരു നനിലൈപവാടെങ്ക്
സസശകേരനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  കേരഷകേ  ജനതടയ  സസരക്ഷനിക്കുന്നതനിനകവണ്ടനി,  പ്രകതജ്യകേനിചങ്ക്
സവാമ്പതനികേ  പ്രതനിസനനികേള്ക്കനിടെയനിലുസ  ധശരമവായ  നനിലൈപവാടെങ്ക്  സസശകേരനിച  ഇസൗ
ഗവണ്ടമന്റെനിടന ഞവാന പ്രകതജ്യകേസ അഭനിനനനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  കേഴനിഞ്ഞ 5 വരഷക്കവാലൈസ
എനവായനിരുന  കകേരളതനിടന്റെ  സനിതനി?  ഇസൗ  ബഡ്ജറങ്ക്  പരനികശവാധനിക്കുകമ്പവാള്
കേവാരഷനികേ കമഖലൈ എന്നകപവാടലൈ കകേരളതനിടന്റെ ടപവാതുജനവാകരവാഗജ്യസ ഉള്ടപടടെയുളള
എല്ലെവാ കമഖലൈയുസ സസരക്ഷനിക്കുന്നതനിനകവണ്ടനിയുള്ള ധശരമവായ നനിലൈപവാടുകേള് സസശകേരനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്.
ജനില്ലെവാ ആശുപത്രനികേള്, തവാലൂക്കങ്ക് ആശുപത്രനികേള്,  ആകരവാഗജ്യ കമഖലൈയനിടലൈ സവാഫങ്ക്
പവാകറണ്  അടെക്കമുള്ള  കേവാരജ്യങ്ങള്  എന്നനിവ  സസരക്ഷനിക്കുന്നതനിനകവണ്ടനി  ഇസൗ



ധനകേവാരജ്യസ 389

ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  ധശരമവായ  നനിലൈപവാടെങ്ക്  സസശകേരനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  അതുകപവാടലൈതടന്നയവാണങ്ക്
വനിദജ്യവാഭജ്യവാസ  കമഖലൈയുസ.  കേഴനിഞ്ഞ  5  വരഷക്കവാലൈസ  കകേരളതനിടലൈ  വനിദജ്യവാഭജ്യവാസ
കമഖലൈയനിടലൈ  സനിതനി  എനവായനിരുന?   കകേരളതനിടന്റെ  ടപവാതുവനിദജ്യവാഭജ്യവാസ
കമഖലൈടയ ഇത്രയധനികേസ തകേരക്കുന്ന സമശപനസ സസശകേരനിചനിട്ടുള്ള ഒരു ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്
ഇസൗ  കകേരളതനില  ഉണ്ടവായനിട്ടുകണ്ടവാ?  ഇസൗ  ബഡ്ജറനിടന്റെ  തശരുമവാനങ്ങള്
പരനികശവാധനിക്കണസ.  ആയനിരസ  സരക്കവാര  വനിദജ്യവാലൈയങ്ങടളയവാണങ്ക്  അനവാരവാഷ്ട്ര
നനിലൈവവാരതനില  ഉയരത്തുന്നതനിനകവണ്ടനി  ഇസൗ  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  തശരുമവാനടമടുതങ്ക്
മുകന്നവാട്ടുകപവാകുന്നതങ്ക്.  ടപവാതുവനിദജ്യവാലൈയങ്ങടള സസരക്ഷനിക്കുന്നതനിനകവണ്ടനി ഇതരടമവാരു
തശരുമവാനടമടുത  ഗവണ്ടമന്റെനിടന  ഞവാന  പ്രകതജ്യകേസ  അഭനിനനനിക്കുകേയവാണങ്ക്.
കേഴനിഞ്ഞ  5  വരഷക്കവാലൈടത  ടചെയനികേള്  നമുക്കങ്ക്  പരനികശവാധനിക്കവാസ.  അണ്-
ഇക്കകണവാമനികേങ്ക്  എന്ന പദസ ഉപകയവാഗനിക്കവാന പവാടെനിടല്ലെന്നങ്ക് ഇവനിടടെ പറയുകേയുണ്ടവായനി.
വനിദജ്യവാഭജ്യവാസ  കമഖലൈയനിടലൈ  അന്നടത  സനിതനി  എനവായനിരുന?  കകേരളതനിടന്റെ
ടപവാതുവനിദജ്യവാലൈയങ്ങടള  ശസവാസസ  മുടനിചങ്ക്  ടകേവാല്ലുന്ന  സമശപനമകല്ലെ  കേഴനിഞ്ഞ
യു.ഡനി.എഫങ്ക്. ഗവണ്ടമന്റെങ്ക് സസശകേരനിചനിട്ടുള്ളതങ്ക്?  ടപവാതുവനിദജ്യവാലൈയങ്ങളനില പഠനിക്കുന്ന
കുടനികേള്ക്കങ്ക്  യഥവാസമയതങ്ക്  പവാഠപുസകേസ  ലൈഭനിക്കനില്ലെ,  അടല്ലെങനില  അവരുടടെ
റനിസള്ടങ്ക്  എടന്നങനിലുസ എങ്ങടനടയങനിലുസ വരുടന്നവാരു സമശപനസ കകേരളതനിനകേതങ്ക്
ഉണ്ടവായനിരുന. ടപവാതുവനിദജ്യവാലൈയങ്ങളനിലനനിനസ വനിദജ്യവാരതനികേടള ആടനികയവാടെനിക്കുന്ന
സമശപനമവാണങ്ക് കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ടമന്റെങ്ക് സസശകേരനിചനിട്ടുള്ളതങ്ക്. എന്നവാല അതനിലനനിനസ
വജ്യതജ്യസമവായനി  കകേരളതനിടന്റെ  ടപവാതുവനിദജ്യവാഭജ്യവാസ  കമഖലൈടയ  സസരക്ഷനിക്കവാന
ധശരമവായ  നനിലൈപവാടെങ്ക്  സസശകേരനിച്ചുടകേവാണ്ടങ്ക്  ഈ  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  മുകന്നവാടങ്ക്  വന്നനിട്ടുണ്ടങ്ക്.
അതനിടന്റെ പ്രഖജ്യവാപനങ്ങളുസ തശരുമവാനങ്ങളുസ ഇസൗ ബഡ്ജറനിനകേത്തുണ്ടങ്ക്.  പ്രവാഥമനികേ
വനിദജ്യവാഭജ്യവാസ കമഖലൈ മുതല സരവകേലൈവാശവാലൈവാതലൈസവടര ആ നനിലൈപവാടെങ്ക് സസശകേരനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്.
കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ടമന്റെങ്ക് ഭരനിക്കുകമ്പവാള് സനിതനി എനവായനിരുനടവനള്ളതങ്ക് അറനിയവാസ.
അനധനികൃത  നനിയമനവുമവായനി  ബനടപട്ടുസ  സൂചെനിപനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ
ഭരണകേവാലൈതങ്ക് സരവകേലൈവാശവാലൈകേളുടടെ സനിതനി എനവായനിരുന?  സരവകേലൈവാശവാലൈകേളുടടെ
കേവാരജ്യസ പരനികശവാധനിക്കുകമ്പവാള് പക്യൂണ് മുതല ലവസങ്ക് ചെവാനസലൈരവടര കയവാഗജ്യതയനില്ലെവാത
ആളുകേടള നനിയമനിചനികല്ലെ?  കകേരളതനിടന്റെ അടല്ലെങനില രവാജജ്യതനിടന്റെ ചെരനിത്രതനില
ആദജ്യമവായവാണങ്ക്  ഒരു സരവകേലൈവാശവാലൈയുടടെ   ലവസങ്ക്  ചെവാനസലൈടറ കയവാഗജ്യതയനില്ലെ
എനള്ളതനിടന്റെ കപരനില ഗവരണ്ണരക്കങ്ക് പുറതവാകക്കണ്ടനി വന്നനിട്ടുള്ളതങ്ക്. കകേവാഴനികക്കവാടെങ്ക്
സരവകേലൈവാശവാലൈയുടടെ കേവാരജ്യസ നമള് കകേട്ടു.  അവനിടടെ മുസശസ ലൈശഗങ്ക് കനതവാക്കന്മേവാര
കകേവാഴനികക്കവാടെങ്ക് സരവകേലൈവാശവാലൈയുടടെ ഭൂമനി വനിലക്കുന്നതനിനകവണ്ടനി നനിലൈപവാടെങ്ക് സസശകേരനിച്ചു.
ആ  നനിലൈയനില  കകേരളതനിടന്റെ   ടപവാതുവനിദജ്യവാഭജ്യവാസ  കമഖലൈടയ  തകേരക്കുടന്നവാരു
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സമശപനസ ആ ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  സസശകേരനിച്ചു.  അതനിലനനിനസ വജ്യതജ്യസമവായനി  ഇകപവാള്
കൃതജ്യമവായ നനിലൈപവാടെങ്ക് സസശകേരനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്. വനിദജ്യവാരതനികേള്ക്കങ്ക് കൃതജ്യമവായനി പവാഠപുസകേസ
കേനിട്ടുകേയുസ കൃതജ്യമവായ റനിസള്ടങ്ക്  ഉണ്ടവാകുകേയുസ  ടചെയ്യുസ.   സ്കൂളുകേള്ക്കങ്ക്  ആവശജ്യമവായ
ഫണ്ടങ്ക്  നലകേനിടകേവാണ്ടങ്ക്  അവടയ സസരക്ഷനിക്കുന്നതനിനകവണ്ടനിയുള്ള നനിലൈപവാടെങ്ക്  ഇസൗ
ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  സസശകേരനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  കകേരളതനിടന്റെ  ടപവാതുവനിദജ്യവാഭജ്യവാസ  കമഖലൈടയ
സസരക്ഷനിക്കുന്നതനിനകവണ്ടനി  ഇസൗ  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  എടുതനിട്ടുള്ള  തശരുമവാനങ്ങള്
പ്രകതജ്യകേസ പ്രശസസനശയമവാണങ്ക്. 

കേവായനികേരസഗവുമവായനി  ബനടപടങ്ക്  കകേരളതനില  വളടര  മുന്നനില നനിലക്കുന്ന
ഒരു നനികയവാജകേമണലൈമവാണങ്ക് കകേവാതമസഗലൈസ. ഒടനവധനി വനിദജ്യവാഭജ്യവാസ സവാപനങ്ങള്
അവനിടടെ  പ്രവരതനിക്കുനണ്ടങ്ക്.  കേവായനികേരസഗടത  കപ്രവാതവാഹനിപനിക്കുന്നതനിന
കവണ്ടനിയുള്ള  സമശപനങ്ങള്  ഇസൗ  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  സസശകേരനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  ഒടനവധനി
കസഡനിയങ്ങള്ക്കങ്ക്  ഫണ്ടങ്ക്  അനവദനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  വജ്യകമവായ  കേവാഴ്ചപവാകടെവാടുകൂടെനി  ആ
കമഖലൈയനില  ഇടെടപടെവാന ശ്രദ്ധനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  ഒരു കേവായനികേകമള നടെതവാനള്ള അവസരസ
കപവാലുസ അഴനിമതനി നടെത്തുന്നതനിനള്ള കവദനിയവാക്കനി മവാറനിയനിട്ടുള്ള മുന യു.ഡനി.എഫങ്ക്.
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  സമശപനതനിലനനിന്നങ്ക്  വജ്യതജ്യസമവായനി  കേവായനികേ  കമഖലൈയനില
വജ്യകമവായ  കേവാഴ്ചപവാകടെവാടുകൂടെനിയുളള  ഒരു  സമശപനസ  സസശകേരനിച്ചുടകേവാണ്ടവാണങ്ക്
ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  മുകന്നവാടങ്ക്   കപവാകുന്നതങ്ക്.  ഞവാന  കൂടുതല സമയസ  എടുക്കുന്നനില്ലെ.  ഇസൗ
കവവാടങ്ക്  ഓണ്  അക്കസൗണ്ടനിടന  ഒരനിക്കലകൂടെനി  സരവവാത്മനവാ   പനിന്തുണയ്ക്കുന. ഇനനി
വരുന്ന  നവാളുകേള്  കകേരളതനിനകേതങ്ക്  ഇടെതുപക്ഷതനികന്റെതവാണങ്ക്.  മഹവാഭൂരനിപക്ഷസ
വരുന്ന  ജനങ്ങളുസ  കകേരളതനില  ഇടെതുപക്ഷതനിടന്റെ  ഭരണത്തുടെരച  ആഗ്രഹനിച്ചു
ടകേവാണള്ള  നനിലൈപവാടെങ്ക്  സസശകേരനിചങ്ക്  ഇനനിയുസ മുകന്നവാട്ടുകപവാകുസ.   കകേരളതനില
തുടെരനസ  ഇടെതുപക്ഷതനിനവായനി എല്ലെവാവരുസ അണനിനനിരക്കണടമന്നങ്ക്  അഭജ്യരതനിച്ചു
ടകേവാണ്ടങ്ക് നനിരത്തുന. നനനി, നമസവാരസ.

12.57 PM]

ശ്രശ  .    പനി  .    ടകേ  .    ബഷശര:  സര,  ഞവാന  ഇസൗ  കവവാടങ്ക്  ഓണ്  അക്കസൗണ്ടനിടന
എതനിരക്കുകേയവാണങ്ക്. ബഹുമവാനടപട ധനകേവാരജ്യ വകുപ്പുമനനി കഡവാ. ടെനി. എസ. കതവാമസങ്ക്
ടഎസക്കനിടന്റെ എല്ലെവാ ബഡ്ജറങ്ക് പ്രസസഗങ്ങളുസ 'ഏ വനി സ' പ്രസസഗങ്ങളവാണങ്ക്.   'ഏ
വനി  സ'  പ്രസസഗടമന്നങ്ക്  പറയവാന  കേവാരണസ  ഒന്നവാമതവായനി  ഏകകേവാപനവുസ
രണ്ടവാമതവായനി  വനികകേനശകേരണവുസ  മൂന്നവാമതവായനി  സസകയവാജനവുസ  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ
പ്രസസഗതനില  ഉണ്ടവാകുസ  എന്നതനിനവാലൈവാണങ്ക്.  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  ഏതങ്ക്  ബഡ്ജറങ്ക്
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പ്രസസഗസ എടുതവാലുസ അകദ്ദേഹസ പറയുന്നതങ്ക് ഏകകേവാപനിപനിചങ്ക് നടെപനിലൈവാക്കുടമന്നവാണങ്ക്.
ഒരു വനപദ്ധതനി പ്രഖജ്യവാപനിചവാല അടുത വവാക്കനില അകദ്ദേഹസ പറയുന്നതങ്ക്  തകദ്ദേശ
സവാപനങ്ങളുമവായനി  ബനടപടങ്ക്  മറങ്ക്  പദ്ധതനിയുമവായനി  ഏകകേവാപനിപനിചങ്ക്  അതങ്ക്
വനികകേനശകേരനിചങ്ക് നടെപനിലൈവാക്കുസ എന്നവാണങ്ക്.  എടനങനിലുസ കേവാരണതവാല ടടവകുകേയവാടണങനില
അകദ്ദേഹസ അടുതങ്ക് പറയുസ ഇതങ്ക് സസകയവാജനിപനിക്കുടമന്നങ്ക്. ഇതങ്ക് അകദ്ദേഹതനിടന്റെ ഒരു
ലശലൈനിയവാണങ്ക്.  2011 ടഫബ്രുവരനി മവാസസ 10-ാം തശയതനി അകദ്ദേഹസ അവതരനിപനിച
ബഡ്ജറങ്ക് പ്രസസഗതനില വരദ്ധനിച്ചുവരുന്ന അസമതസവുസ കേശഴങ്ക് തടനിലുള്ള പവാപരശകേരണവുസ
പരനിഹരനിക്കണടമന്നങ്ക് പറയുനണ്ടങ്ക്. 2006  മുതല  2011  ഭരനിചനിരുന്നതങ്ക്   ഇടെതുപക്ഷ
ജനവാധനിപതജ്യ മുന്നണനിയവാണങ്ക്.  ആ  5  ടകേവാല്ലെമവാണങ്ക് പവാപരശകേരണമുണ്ടവായതങ്ക്.  അതങ്ക്
ഞങ്ങളുടടെ കേവാലൈതല്ലെ.  നനിങ്ങള് അതങ്ക്  ആകലൈവാചെനിച്ചുകനവാക്കണസ.   കേശഴങ്ക് തടനിലുള്ളവടര
പവാപരവാക്കനിയതങ്ക് 2006 മുതല 2011 വടരയുള്ള കേവാലൈഘടതനിലൈവായതവാണങ്ക് നനിങ്ങളുടടെ
ഭരണകനടസ.  ആ കേവാലൈതങ്ക് 12.5 ലൈക്ഷസ ആളുകേള്ക്കവാണങ്ക് നനിങ്ങള് കക്ഷമടപനഷന
നലകേനിയതങ്ക്. ശ്രശ. ഉമനചെവാണ്ടനി സരക്കവാരനിടന്റെ കേവാലൈതവാണങ്ക് അതങ്ക് 36 ലൈക്ഷമവാക്കനി
വരദ്ധനിപനിചതങ്ക്.  മൂലൈധനടചലൈവനിനതനില ആയതുടകേവാണ്ടവാണങ്ക് കക്ഷമടപനഷനകേള്
ടവടനിക്കുറചടതന്നങ്ക്  ബഡ്ജറനില  പറയുനണ്ടങ്ക്.  കറഷന   കേടെകേള്  നവശകേരനിക്കവാന
ടകേ.എസങ്ക്.എഫങ്ക്.ഇ.  വഴനി  പലൈനിശരഹനിത  വവായ്പ  നലകുനടണ്ടനസ  പറയുനണ്ടങ്ക്.
അതനിടന്റെ മവാനദണസ എനവാടണന്നങ്ക് വജ്യകമവാക്കണസ. ടകേ.എസങ്ക്.എഫങ്ക്.ഇ.  എങ്ങടനയവാണങ്ക്
പലൈനിശരഹനിത  വവായ്പ  നലകുന്നതങ്ക്?  പവാവടപട  കരവാഗനികേള്ക്കുസ  ആളുകേള്ക്കുസ
ഇതുകപവാടലൈ പലൈനിശരഹനിത വവായ്പ   നലകേവാനള്ള നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കുകമവാ?  എല്ലെവാ
ബഡ്ജറ്റുകേളനിലുസ  കകേന  സരക്കവാരനിടന  കുറസ  പറയുനണ്ടങ്ക്.  കകേവാണ്ഗ്രസ്സുകേവാടര
നനിങ്ങള്  എടനവാടക്കയവാണങ്ക്  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതങ്ക്;  എനവാണങ്ക്  നനിങ്ങള്ക്കങ്ക്  നവാവങ്ക്  കപവാകയവാ,
നനിങ്ങളുടടെ അണ്ണവാക്കങ്ക് ഇറങ്ങനികപവാകയവാ; എനവാണങ്ക് നനിങ്ങള് ബനി.ടജ.പനി.-ടയക്കുറനിചങ്ക്
ഒനസ  പറയവാതതങ്ക്;  ഇസൗ ബഡ്ജറനില നനിങ്ങള്  എവനിടടെടയങനിലുസ  കകേനതനിടനതനിടര
എടനങനിലുസ പറഞ്ഞനിട്ടുകണ്ടവാ?  

കകേരളതനില  എവനിടടെയവാണങ്ക്  പ്രശ-ഫവാബനികക്കഷന  പവാരപനിടെ  പദ്ധതനി
നടെത്തുന്നതങ്ക്?  കകേരളതനില  അതനിനവാവശജ്യമവായ  ടടെകകവാളജനിയുള്ള  സലൈങ്ങള്
എവനിടടെയവാണുള്ളതങ്ക്? സസസവാനതങ്ക് അങ്ങടനടയവാരു സസഭവസ തടന്നയനില്ലെ.  ഇനനി
അതങ്ക്  വരണടമങനിലതടന്ന വടെടക്ക ഇനജ്യയനിലനനിനസ ടകേവാണവരണസ.  തകദ്ദേശ
ഭരണ  സവാപനങ്ങള്  അതനിടന്റെ  കമവാഡല   നലകുടമന്നങ്ക് ബഡ്ജറനില  പറയുന;
എവനിടടെ  നലകേവാനവാണങ്ക്? അകപവാകഴക്കുസ  ഇസൗ വരഷസ കേഴനിഞകേനിട്ടുസ; ഇസൗ പറഞ്ഞ
പരനിപവാടെനികേടളവാനസ നടെപവാകുകേയുമനില്ലെ. ഇവനിടടെ എല്ലെവാവരുസ ബഡ്ജറനിടനക്കുറനിച്ചുള്ള
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കമവാഹങ്ങളുസ  കേവാരജ്യങ്ങളുടമവാടക്ക  പറഞ.  ഞവാന  അതുസസബനനിചങ്ക്  ഒനസ
പറയുന്നനില്ലെ.  പനിടന്ന കനവാസസങ്ക് കനവാക്കനി കപവാസങ്ക് ക്രനികയഷന നടെത്തുടമന്നങ്ക് പറഞ.
ഞവാന  ടചെറപവാക്കവാകരവാടെങ്ക്  കചെവാദനിക്കടട;  നനിങ്ങള്  കചെവാര  നശരവാക്കനിയ  കുടറ
ആള്ക്കവാരുണ്ടകല്ലെവാ. ടവറടത അങ്ങടന പറയവാടമന്നല്ലെവാടത നനിങ്ങള് എവനിടടെയവാണങ്ക്
കചെവാര നശരവാക്കനിയതങ്ക്.  പണ്ടങ്ക് കചെവാര നശരവാക്കവാന എ.ടകേ.ജനി.-യുസ പനി.  കൃഷ്ണപനിള്ളയുസ
ഇ.  ടകേ.  നവായനവാരുടമവാടക്ക ഉണ്ടവായനിരുന.  നനിങ്ങള്ക്കങ്ക് എവനിടടെടയങനിലുസ  കചെവാര
നശരവാക്കവാനള്ള  അവസരസ  കേനിടനിയനിട്ടുകണ്ടവാ?  5  വരഷസ  ടകേവാണ്ടങ്ക്  25  ലൈക്ഷസ
ആളുകേള്ക്കങ്ക്  ടതവാഴനില ടകേവാടുക്കുടമന്നങ്ക് പറയുന. പകക്ഷ  2 വരഷസതടന്ന കനവാസസവാണങ്ക്.
ഏതവാണങ്ക് ആ കനവാസസങ്ക്;  അങ്ങടനയവാടണങനില ടതവാഴനില എവനിടടെ ലൈഭനിക്കവാനവാണങ്ക്?
നനിങ്ങള്  ടതവാഴനില   നലകേവാന കപവാകുന്നതങ്ക്  ആരക്കവാണങ്ക്?  സവാമ്പതനികേ
അചടെക്കടതക്കുറനിചങ്ക് പറഞ്ഞ അങ്ങകയവാടെങ്ക് കചെവാദനിക്കടട,  ഉചയ്ക്കുകശഷസ ഒരു ബനില
വരുനണ്ടകല്ലെവാ,  കേമക്യൂണനിസങ്ക് പവാരടനിക്കങ്ക് കയവാജനിചതവാകണവാ.  ആ ബനില നനിങ്ങള്ക്കങ്ക്
കയവാജനിചതവാകണവാടയന്നങ്ക്  നനിങ്ങള് ആകലൈവാചെനിക്കണസ.  ഒരവാടള  മൂലൈയനിരുതവാനവായനി,
ഭരണപരനിഷ്കവാര  കേമനിറനിയുടടെ ടചെയരമവാന  സവാനസ  ടകേവാടുക്കവാനവായനി  നനിയമസഭയുടടെ,
കകേരളതനിടന്റെ  ചെരനിത്രതനില  ആദജ്യമവായനി  കേമക്യൂണനിസങ്ക്  പവാരടനിടയകപവാടലൈവാരു
പവാരടനി  കനതവാവനിനകവണ്ടനി  ഒരു  നനിയമ  കഭദഗതനി  ടകേവാണവരുന.  നവാണമുകണ്ടവാ
നനിങ്ങള്ക്കങ്ക്?  16  ടകേവാല്ലെസ  ശ്രശ.  പനിണറവായനി  വനിജയന  സനി.പനി.ടഎ.(എസ).ടന്റെ
ടസക്രടറനിയവായനി.  10  ടകേവാല്ലെസ  അകദ്ദേഹടത  മുള്മുനയനില  നനിരതനിയ   ശ്രശ.
വനി.എസങ്ക്. അച്ചുതവാനനടന ശ്രശ. പ്രകേവാശങ്ക് കേവാരവാട്ടുസ ശ്രശ.  സശതവാറവാസ യച്ചൂരനിയുസ വന്നങ്ക്
ഫനിഡല  കേവാകസ്ട്രേവാ  എന്നങ്ക്  വനികശഷനിപനിച്ചു.  ഞവാന  എടന്റെ  ജശവനിതതനില  ഫനിഡല
കേവാകസ്ട്രേവാടയ  ജശവകനവാടടെ  കേണ്ടനിടനില്ലെ.  ഡക്യൂപനികക്കറങ്ക്  ഫനിഡല  കേവാകസ്ട്രേവാടയ  കേണ.
അകദ്ദേഹതനിനങ്ക് ആ കവഷടമവാന്നങ്ക് മവാറനിടക്കവാടുക്കണസ.  കേവാരജ്യസ എനവായവാലുസ ഞവാന
ശ്രശ.  പനിണറവായനി  വനിജയടന്റെ കൂടടെയവാണങ്ക്.  കേവാരണസ   അകദ്ദേഹസ  പറഞ്ഞനിടെതങ്ക്
നനിലക്കുടമന്ന കേവാരജ്യതനില എനനിക്കങ്ക് ഉറപവാണങ്ക്.  ശ്രശ.  വനി.  എസങ്ക്.  അച്ചുതവാനനടന്റെ
കേയനിലൈനിരനിപ്പുടകേവാണ്ടവാണങ്ക് നനിങ്ങളനിടതവാടക്ക ടചെയ്യുന്നടതന്നങ്ക് എനനിക്കറനിയവാസ.  ഭരണ
പരനിഷ്കവാര  കേമനിറനിയുടടെ  ടചെയരമവാന  സവാനസ  നലകുന്നതനിടന്റെ  കേണ്ടശഷന
എനവാണങ്ക്?  ഞവാന  നനിങ്ങളുടടെ  പവാരടനി  കേമനിറനിക്കങ്ക്  വന്നനിടനില്ലെ,  പത്രതനില
വന്നതവാണങ്ക്.  പണ്ടടതകപവാടലൈ അടെചനിട മുറനിയനിലൈല്ലെ ഇകപവാള് കയവാഗസ നടെക്കുന്നതങ്ക്.
എല്ലെവാവരുസ ടമവാടടബലൈനില റനികക്കവാരഡങ്ക് ടചെയ്യുകേയുസ അതങ്ക് പത്രക്കവാരക്കങ്ക് ടകേവാടുക്കുകേയുസ
അവര പത്രതനില വവാരത ടകേവാടുക്കുകേയുസ ടചെയ്യുസ. ഇതവാണകല്ലെവാ നനിങ്ങളുടടെ പവാരടനി.
ബഹുമവാനടപട  ധനകേവാരജ്യ  വകുപ്പുമനനി  പറയണസ,  നനിങ്ങളവാണങ്ക്  ഇതനിനങ്ക്  പണസ
നലകകേണ്ടതങ്ക്.  88  ലൈക്ഷസ  രൂപയവാണങ്ക്  5  വരഷതനിനള്ളനില  കേകന്റെവാണ്ടമന്റെങ്ക്
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ഹസൗസനിനങ്ക്  കമവാടെനി  പനിടെനിപനിക്കവാനവായനി  ടചെലൈവവായതങ്ക്.  എന്നനിടങ്ക്  അകദ്ദേഹസ പറയുകേയവാണങ്ക്,
ഞവാന തകേര ഷശറങ്ക് ഉപകയവാഗനിച്ചുള്ള ടഷഡ്ഡനിലൈവാണങ്ക് തവാമസനിചടതന്നങ്ക്.  അകദ്ദേഹസ  5
വരഷസ അങ്ങടന നനിന്നനിട്ടുടണ്ടങനില അകദ്ദേഹതനിടനവാരു ടപനഷന ടകേവാടുക്കണസ.
ശ്രശ.  വനി.  എസങ്ക്.  അച്ചുതവാനനടനപറനി എനങ്ക് പറഞ്ഞവാലുസ നനിങ്ങള് അവനിടടെനനിന്നങ്ക്
എഴുകന്നലക്കനിടല്ലെന്നങ്ക്  എനനിക്കങ്ക്  ഉറപവാണങ്ക്.  കേവാരണസ പനിണറവായനി  ടെശമവാടണന്നവാണങ്ക്
പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതങ്ക്.  നനിങ്ങള്  എഴുകന്നലക്കനില്ലെ.  ടെശസ  പനിണറവായനി,  ടെശസ  കസവാളവാര
കപവാടലൈ ശരനിയവാകുസ......(ബഹളസ).......  നനിങ്ങള് പനിണറവായനിടയന്നങ്ക് പറഞ്ഞകപവാള്
എഴുകന്നറ്റു. അതങ്ക് എവനിടടെയുസ എഴുകന്നലക്കുസ. ശ്രശ. വനി. എസങ്ക്. അച്ചുതവാനനടനപറനി
പറഞ്ഞവാല നനിങ്ങള് എഴുകന്നലക്കനില്ലെ. ........ … ഞവാന ഒനസ പനിനവലൈനിക്കനില്ലെ. 

മനി  .   സശക്കര: പശസങ്ക്....പശസങ്ക്..... അങ്ങകയവാടെങ്ക് തുടെക്കസ മുതലതടന്ന ടചെയറനിടന
കനവാക്കനി സസസവാരനിക്കവാന പറഞ്ഞതവാണങ്ക്.

ശ്രശ  .    പനി  .    ടകേ  .    ബഷശര:  സര,  1964-ല  പവാരടനി  പനിളരന്നകപവാഴുണ്ടവായ
കേമക്യൂണനിസങ്ക്  കനതവാവനിടനപറനി  ഞവാന  ഇത്രകനരവുസ  പറടഞ്ഞങനിലുസ  ആടരങനിലുസ
എഴുകന്നകറവാ;  ഒന്നങ്ക്  ആകലൈവാചെനിച്ചു  കനവാക.  നനിങ്ങള്ക്കങ്ക്  അത്രകയയുള.  2021
ആകുകമ്പവാകഴക്കുസ ഞങ്ങള് മലൈപ്പുറത്തുണ്ടവാകേനിടല്ലെന്നങ്ക്   കനരടത ഇവനിടടെ പറഞ.
എടന്റെ ബവാപയുടടെ  കേവാലൈസ മുതല ഇങ്ങടന പറഞടകേവാണ്ടനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  അന്നങ്ക്
ലൈശഗനിനങ്ക്  13-ഉസ ഇകപവാള്  18-ഉസ കേഴനിഞ്ഞ പ്രവാവശജ്യസ  20-ഉസ സശറവാണങ്ക്.  നനിങ്ങളുടടെ
ഗതനി  എനവാണങ്ക്?  നനിങ്ങള് എവനിടടെയവാണുള്ളതങ്ക്?  അങ്ങങ്ക് ബസഗവാളനികലൈക്കങ്ക്  കനവാക.
ഇകപവാള് ബസഗവാളനിടലൈ സനിതനിടയനവാണങ്ക്? 38  വരഷസ ബസഗവാള്  ഭരനിച നനിങ്ങള്
മമതവാബവാനരജനിടയ കതവാലപനിക്കവാന കവണ്ടനി ഉളുപനില്ലെവാടത കസവാണനിയവാ ഗവാനനിയുടടെ
പുറകകേ നടെക്കുകേയകല്ലെ ടചെയതങ്ക്?  ആ നനിങ്ങളവാകണവാ ഞങ്ങടളക്കുറനിചങ്ക്  പറയുന്നതങ്ക്?
എവനിടടെകപവായനി നനിങ്ങളുടടെ പവാരടനി?  എന്നനിടങ്ക് ബസഗവാളനില പവാരടനിക്കവാരക്കങ്ക് സസരക്ഷണസ
കേനിടണസ.  അതനിനങ്ക് കകേവാണ്ഗ്രസനിടന നനിങ്ങള്ക്കങ്ക് കവണസ.  അതുമവാത്രമല്ലെ,  ഡലഹനി
കകേവാരപകറഷനനില  മതരനിചവാല  500  കവവാടങ്ക്  കേനിടവാത  ആളുകേള്  ബസഗവാളനില
സസസവാന  കേമനിറനിക്കങ്ക്  വരണ്ടവാടയന്നങ്ക്  അവനിടെടത  ആളുകേള്  കപവാളനിറങ്ക്  ബക്യൂകറവാ
ടമമ്പരമവാകരവാടെങ്ക്  പറഞ.  നനിങ്ങള്ക്കങ്ക്  ബസഗവാളനിലനനിന്നങ്ക് കലൈവാകേങ്ക് സഭയനികലൈക്കങ്ക് രണ
സശറ്റുസ മുസശസ ലൈശഗനിനങ്ക്  ഇനജ്യന പവാരലൈടമന്റെനില രണ സശറ്റുമവാണങ്ക്. നനിങ്ങളുസ നമളുസ
തമനില എവനിടടെയവാണങ്ക് വജ്യതജ്യവാസമുള്ളതങ്ക്?  തമനിഴവാടനില ഞങ്ങള്ക്കങ്ക് ഒരു സശറ്റുണ്ടങ്ക്,
നനിങ്ങള്ക്കങ്ക് വടപൂജജ്യമവാണങ്ക്.  നനിങ്ങള് ബവാരബര കഷവാപനിടലൈ  ഒസവാടന്റെ കേല്ലുകപവാടലൈ
കതഞകതഞ്ഞങ്ക് ഇല്ലെവാതവാകുന്ന ഒരു പവാരടനിയവാടണന്നങ്ക്   ആദജ്യസ  മനസനിലൈവാക്കണസ.
പനിടന്ന പണതനിടന്റെ കേവാരജ്യസ ഇവനിടടെ പറഞ. സരവശ്രശ. വനി. അബ്ദുറഹനിമവാനസ പനി.
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വനി.  അനവറസ   കേവാരവാടങ്ക്  റസവാഖുസ  ടടപസക്കവാരകല്ലെ. ഞങ്ങളുടടെ  ആള്ക്കവാരുടടെ
സസത്തുസ നനിങ്ങളുടടെ ആള്ക്കവാര ഡനികയര ടചെയ സസത്തുസ കനവാക്കനിയവാല എവനിടടെയവാണങ്ക്
കൂടുതടലൈന്നങ്ക്  മനസനിലൈവാകുസ.  ബഹുമവാനടപട  നമ്മുടടെ  സശക്കര  ശ്രശ.  പനി.
ശ്രശരവാമകൃഷ്ണടന്റെ  സുഹൃതവാണങ്ക്  കജജ്യവാതനിബവാസു. അകദ്ദേഹസ  പവാരടനിക്കുകവണ്ടനി
തവന്നൂരനില എത്ര സഹനിച്ചു. ഒരു സശറ്റുകണ്ടവാ, ഇല്ലെ.  അതനിനങ്ക് പണ്ടടത പവാരടനിയല്ലെ
നനിങ്ങള്.  കഡവാ.  ടെനി.  എസ.  കതവാമസങ്ക് ടഎസക്കനികനവാടെങ്ക് പറയടട,  നനിങ്ങടളനനിനവാണങ്ക്
ശ്രശ.  ജനി.  സുധവാകേരകനവാടെങ്ക്  ഇങ്ങടന  ടപരുമവാറന്നതങ്ക്?  നനിങ്ങള്  ആകലൈവാചെനിച്ചു
കനവാക്കണസ.  ഉമന  ചെവാണ്ടനി  സരക്കവാരനിടന്റെ  കേവാലൈതങ്ക്  ഭവാഗപത്രതനിനങ്ക്  1,000
രൂപയവായനിരുന.  അതങ്ക്  നനിങ്ങള്  3  ശതമവാനമവായനി  കൂടനി.  അകദ്ദേഹസ  നടല്ലെവാരു
കേമക്യൂണനിസകേവാരനവാണങ്ക്.  അതജ്യവാവശജ്യസ  വനിവരമുള്ള  ഒരു  കേമക്യൂണനിസകേവാരന.
സവാധവാരണക്കവാരുടടെ  ഉള്വനികേവാരങ്ങള് അറനിയുന്ന  കേമക്യൂണനിസകേവാരന.  അമ്പലൈപ്പുഴ
യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  സശറവാണങ്ക്.  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ ജനകേശയതടകേവാണ്ടങ്ക്  ജയനിക്കുസ.
ഭവാഗപത്രതനിനങ്ക് നനികുതനി കൂടനിയതനില ഇനനി അകദ്ദേഹതനിനങ്ക് എടനങനിലുസ ടചെയവാന
കേഴനിയുകമവാ,  എനവാണങ്ക് മനനിയുടടെ ഉകദ്ദേശജ്യസ?  ഒരു അഴനിമതനിയുസ കേവാരജ്യങ്ങളുമനില്ലെവാത
നടല്ലെവാരു  മനനികയവാടെവാണങ്ക്  ഇങ്ങടന  ടപരുമവാറന്നതങ്ക്.  ജനങ്ങള്  5  വരഷകതക്കങ്ക്
നനിങ്ങടള  ഭരണസ  ഏലപനിച്ചു.  കകേരളതനില ഇങ്ങടനടയവാടക്ക  നടെക്കുസ.  ഞവാന
കചെവാദനിക്കടട,  നനിങ്ങള്  ഇകപവാള്  ആടരയവാണങ്ക്  പവാരടനിയനില  എടുക്കവാതതങ്ക്?
നനിങ്ങളനികപവാള് എല്ലെവാവടരയുസ എടുക്കുസ. 5 വരഷസ കേഴനിഞ്ഞങ്ക് നനിങ്ങള് കകേവാണ്ഗ്രസ്സുമവായനി
സഖജ്യമുണ്ടവാക്കനിയവാകലൈവാ  എന്ന  കപടെനിയവാണങ്ക്  എനനിക്കുള്ളതങ്ക്.  അങ്ങടന  വന്നവാല
പ്രതനിപക്ഷകനതവാവങ്ക്  ഞങ്ങളുമവായനി  ആകലൈവാചെനിക്കണസ,  ടപടടന്നങ്ക്  സമതനിക്കരുതങ്ക്.
ഞങ്ങള്ക്കങ്ക് 47 വരഷമവായനി കകേവാണ്ഗ്രസ്സുമവായനി ശകമവായ ബനമവാണുള്ളതങ്ക്. ഞങ്ങളുടടെ
സുഖതനിലുസ  ദുനഃഖതനിലുസ  പ്രതനിസനനിയനിലുടമവാടക്ക  ഞങ്ങളുടടെകൂടടെ  നനിന്നതവാണങ്ക്
കകേവാണ്ഗ്രസങ്ക്.  സനി.പനി.ടഎ.-ക്കവാരക്കങ്ക്  തലൈയനില  കുറചങ്ക്  ബുദ്ധനിയുണ്ടവായതുടകേവാണ്ടങ്ക്
ഇനജനിതങ്ക് ഗുപ അന്നങ്ക് ആഭജ്യനര വകുപ്പുമനനിയവായനി. എന്നവാല ഞങ്ങളുടടെ പവാരടനിക്കങ്ക്
നനിരഭവാഗജ്യകേരമവായ ഒരു പരവാജയസ  2004-ടലൈ പവാരലൈടമന്റെങ്ക് ടതരടഞ്ഞടുപനിലുണ്ടവായകപവാള്
അന്നങ്ക്   മലൈപ്പുറതങ്ക്  നനിങ്ങള്  കപവാതനിനങ്ക്  പച  ടപയനിന്റെടെനിചങ്ക്  അതനിടന അറതങ്ക്
ഇറചനിയവാക്കനി വനിതരണസ  ടചെയ്യുകേയവായനിരുന.  ആ സമയതവാണങ്ക്  യു.പനി.എ.  അദ്ധജ്യക്ഷ
ശ്രശമതനി  കസവാണനിയവാ  ഗവാനനി  ഞങ്ങളുടടെ  പവാരടനിയുടടെ  ടസക്രടറനി  ശ്രശ.  ഇ.  അഹമദങ്ക്
സവാഹനിബനിടന  കകേനതനില  വനികദശകേവാരജ്യ  വകുപ്പുമനനിയവാക്കനിയതങ്ക്.  ശ്രശ.  വനി.  എസങ്ക്.
അച്ചുതവാനനന നനിങ്ങളുടടെ അന്നടത അഖനികലൈനജ്യവാ പവാരടനി ടസക്രടറനി ഹരകേനിഷനസനിങങ്ക്
സുരജനിതനിനങ്ക്  42  ആള്ക്കവാരുടടെ പനിന്തുണ  നലകേവാന പവാടെനില്ലെ  എനപറഞ്ഞങ്ക് കേതയച്ചു.
അകദ്ദേഹസ 'no, can't'  എനപറഞ. നനിങ്ങളുടടെ പനിന്തുണയനില 5 വരഷസ കകേനതനില
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ഇനജ്യയുടടെ  വനികദശകേവാരജ്യ  വകുപങ്ക്  സഹമനനിയവായനി  കകേവാണ്ഗ്രസ്സുസ  ഭരനിച്ചു.  അതവാണങ്ക്
പവാരടനിടയന്നങ്ക് നനിങ്ങള് മനസനിലൈവാക്കണസ.  ശ്രശ.  ഷസസശര പറയുകമ്പവാള് ആകലൈവാചെനിചങ്ക്
പറയണസ. ഇത്രയുസ  സമയസ  ഞങ്ങള്  മനിണ്ടവാതനിരനിക്കുകേയവായനിരുന.    ഇകങ്ങവാടങ്ക്
പറഞ്ഞവാല  ഞങ്ങള്  മനിണ്ടവാതനിരനിക്കനില്ലെ.  നനിങ്ങടളവാടക്ക  കുടനികേളകല്ലെ,  നല്ലെ
പ്രസസഗമകല്ലെ ശ്രശ. എസ. സസരവാജങ്ക് ടചെയതങ്ക്. അടതവാടക്ക മനസനിലൈവാക്കണസ. എനനിക്കങ്ക്
ബഹുമവാനടപട  ധനകേവാരജ്യ  വകുപ്പുമനനികയവാടെങ്ക്  പറയവാനള്ളതങ്ക്  നനിങ്ങളുടടെ  സസപവുസ
ഭവാവനയുടമവാടക്ക തരകക്കടെനില്ലെ എന്നവാണങ്ക്.  പകക്ഷ അതങ്ക് നടെപനിലൈവാകേണസ.  ഞങ്ങള്
ഏതവായവാലുസ  6  മവാസസ ടവയനിറങ്ക് ടചെയവാന തശരുമവാനനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്. 6  മവാസസ കേഴനിഞ്ഞനിടങ്ക്
നമുക്കറനിയവാസ.    1987-ല നനിങ്ങള് ഭരനിക്കുകമ്പവാള്  10  ലൈക്ഷസ   കപരക്കങ്ക് ടതവാഴനില
നലകുടമന്നങ്ക് പറഞ്ഞനിരുന.  ഇന്നടത  പ്രതനിപക്ഷകനതവാവങ്ക്  സസസവാന  യൂതങ്ക്
കകേവാണ്ഗ്രസനിടന്റെ  പ്രസനിഡന്റെവായനിരുന്നകപവാള്   വവാഗവാനസ  നലകേനിയ  10  ലൈക്ഷസ
ടതവാഴനില  എവനിടടെടയന്നങ്ക്  കചെവാദനിചങ്ക്  കേവാസരകഗവാഡുനനിന്നങ്ക്  തനിരുവനനപുരകതക്കങ്ക്
മവാരചങ്ക്  നടെതനിയനികല്ലെ?  നനിങ്ങള്  ഒനസ  ടകേവാടുക്കുകേയനില്ലെ,  തനിനകേയനില്ലെ,
തശറനിക്കുകേയുമനില്ലെ.  അതവാണങ്ക്  നനിങ്ങളുടടെ  സസഭവാവടമന്നങ്ക്  ഞങ്ങള്ക്കറനിയവാസ.  ഞവാന
ബഹുമവാനടപട  സശക്കറടടെ  അഭനിപ്രവായസ  മവാനനിചങ്ക്  നനിരത്തുന,  ഒരനിക്കലകൂടെനി  ഇസൗ
കവവാടങ്ക് ഓണ് അക്കസൗണ്ടനിടന എതനിരക്കുന. 

1.10 PM]

ശ്രശ  .    ഡനി  .    ടകേ  മുരളനി:  സര,  കവവാടങ്ക്  ഓണ്  അക്കസൗണ്ടനിടന  ഞവാന
പനിനവാങ്ങുകേയവാണങ്ക്. അബദ്ധങ്ങളുടടെ ടപരുമഴയ്ക്കുകശഷസ കേന്നനിപ്രസസഗസ നടെകതണ്ടനി
വന്നതനിടന്റെ നനിരവാശയനിലൈവാണങ്ക് ഞവാന.  അവസവാനടത ഉരുളയുസ ഭക്ഷനിചങ്ക് ഒഴനിച്ചുവച
അക്ഷയപവാത്രതനിലനനിന്നങ്ക് മഹവാസദജ്യ ഒരുക്കനിയ ശ്രശകൃഷ്ണടന്റെ കേഥ പുരവാണങ്ങളനിലുണ്ടങ്ക്.
ക്രമരഹനിതമവായ  ധവാരവാളനിതകതവാടടെ  ധൂരതടെനിചങ്ക്  കേവാലൈനിയവാക്കനിയ  ടപവാതുഖജനവാവനില
പുതനിയ  ആശയങ്ങളുടടെയുസ  ഭവാവനയുടടെയുസ  യവാഥവാരതജ്യ  കബവാധതനിടന്റെയുസ
പനിന്തുണകയവാടുകൂടെനി  പണസ  സമവാഹരനിചങ്ക്  ഭവാവനികകേരളടത  സൃഷ്ടനിക്കുവവാന  പദ്ധതനി
തയവാറവാക്കനിയ  എല.ഡനി.എഫങ്ക്.-ടന്റെ  ബഡ്ജറങ്ക്  കേവാണുകമ്പവാള്  ആ  കേഥ
ഓരത്തുകപവാവുകേയവാണങ്ക്. ഇലൈടപവാഴനിയുസ കേവാലൈമവാണങ്ക് ശനിശനിരസ. സവാമ്പതനികേ രസഗതങ്ക്
കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുവരഷസ ഇലൈടപവാഴനിയുസ കേവാലൈമവായനിരുന. എന്നവാല ഓകരവാ ശനിശനിരവുസ
ഒരു വസനടത  കേരുതനിവയ്ക്കുനടവന്നങ്ക്  പറഞ്ഞതങ്ക്  ടഷല്ലെനിയവാണങ്ക്.   ഭവാവനികകേരളസ
സമഗ്രവനികേസനതനിടന്റെ  വസനസ  ടകേവാണവരുടമന്ന  കേവാരജ്യതനില  യവാടതവാരു
സസശയവുസ  കവണ്ട.   സസശയതനിടന്റെ  പുകേമറ  സൃഷ്ടനിചങ്ക്  രവാഷ്ട്രശയ  ദുഷ്ടലൈവാക്കനിടന്റെ
വനിഷസപുരടനിയ വനിമരശനങ്ങളുമവായനി ഭവാവനി കകേരളതനിടന്റെ വനികേസന സങലപങ്ങളുടടെ
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ചെനസ ടകേടുതരുടതന്നങ്ക് പ്രതനിപക്ഷകതവാടെങ്ക് അകപക്ഷനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  'എത്ര പൂക്കള്
കവണടമങനിലുസ  ഇറടതടുക്കവാസ,  പകക്ഷ  വസനടത  തടെയവാനവാകേനില്ലെ'  ഇതങ്ക്
ടനരൂദയുടടെ വവാചെകേങ്ങളവാണങ്ക്.  ഇവര എത്രതടന്ന വജ്യവാജപ്രചെരണങ്ങള് നടെതനിയവാലുസ
കകേരളതനിടന്റെ കശവാഭനമവായ ഭവാവനിടയ തടെഞനനിരതവാന ഇടെതുപക്ഷ ജനവാധനിപതജ്യ
മുന്നണനി  സമതനിക്കനില്ലെ.  മവാനജ്യവനിരുദ്ധ  പവാകക്കജനിടനക്കുറനിചവാണങ്ക്  വനിമരശനങ്ങളുസ
ആശങളുസ പങ്കുവചതങ്ക്.  നനിയമവാധനിഷനിതമവായ വരവനിടന ടസകേക്യൂരനിലറസങ്ക് ടചെയടകേവാണ്ടങ്ക്
നനികക്ഷപകേടര  ക്ഷണനിചവാല  നനിശ്ചയമവായുസ  ആരുടടെയുസ  വശടനികലൈക്കല്ലെവാടത
ടപവാതുഖജനവാവനികലൈക്കങ്ക്  പണസ  ഒഴുകേനിടയത്തുസ.  ഒരുപകക്ഷ  വശടനില  വവാങ്ങനി
വചനിരനിക്കുന്ന  കനവാടടണ്ണുന്ന  ടമഷശന  തുരുടമ്പടുതങ്ക്  കപവാകയക്കവാസ.  എങനിലുസ
പ്രതനിപക്ഷസ  ഇസൗ  ബഡ്ജറനിടന  പനിന്തുണയ്കക്കണ്ടതകല്ലെ.  നവാടെനിടന്റെ  നന്മേയ്ക്കു
കവണ്ടനിയവാണങ്ക്   ഇസൗ  പുതനിയ  പദ്ധതനികേള്.  അതങ്ക്  മനസനിലൈവാക്കവാനള്ള  വനികവകേസ
ഇവരക്കങ്ക് കവകണ്ട? ഒരു കേവാരജ്യതനില പ്രതനിപക്ഷതനിടന്റെ നനിരവാശ മനസനിലൈവാക്കവാവുന്നകതയുള.
അഴനിമതനിക്കുള്ള പഴുതുകേള് അടെഞകപവാവുകേയണങ്ക്.  ഇനനി ഈ നവാടനില ഒരു മരുന്നങ്ക്
കേമ്പനനിക്കവാരനസ  ഒരവാളുടടെയുസ  മകേടള  തടനിടക്കവാണകപവായനി  അഴനിമതനിപണതനിന
കവണ്ടനി വനിലൈകപശുന്ന സവാഹചെരജ്യസ ഉണ്ടവാകേനില്ലെ.  കേവാരണസ ഇടെതുപക്ഷമുന്നണനിയവാണങ്ക്
അധനികേവാരതനിലൈനിരനിക്കുന്നതങ്ക്.  കദശശയ  ടഗയനിസസനിടനക്കുറനിചങ്ക്  ഓരക്കുന്നനികല്ലെ;
ആരവായനിരുന കദശശയ ടഗയനിസസനിടന്റെ  ഗകവണനിസഗങ്ക് കബവാഡനിയുടടെ ഭവാരവവാഹനികേള്?
അന്നടത മുഖജ്യമനനി ശ്രശ. ഉമന ചെവാണ്ടനി ടചെയരമവാനസ കേവായനികേ വകുപ്പുമനനി ശ്രശ.
തനിരുവഞ്ചൂര  രവാധവാകൃഷ്ണന  ലവസങ്ക്  ടചെയരമവാനമവായനിരുന.  കകേവാടെനിക്കണക്കനിനങ്ക്
രൂപയുടടെ  അഴനിമതനിയവാണങ്ക്  അതുമവായനി  ബനടപടങ്ക്  നടെന്നടതന്നങ്ക്  സനി.എ.ജനി.
റനികപവാരടനില  പരവാമരശസ  വന.  കസഡനിയസ  നനിരമവാണസ  മുതല വവാടര  കബവാടനില
വവാങ്ങനിയതനില വടര  അഴനിമതനി നടെതനിയതങ്ക് മറനകപവാകയവാ?  ടടെണ്ടര നലകേവാടത
കേരവാര  നലകേനിയതനില  10  കകേവാടെനി  രൂപയുടടെ  നഷ്ടമുണ്ടവായനി.  ഇടതവാടക്ക  രവാഷ്ട്രശയ
കപ്രരനിതമവായനി പറയുന്നതല്ലെ,  സനി. ആന്റെങ്ക് എ.ജനി. റനികപവാരടനില വന്ന സതജ്യങ്ങളവാണങ്ക്.
ആ കേവാലൈതനികലൈക്കങ്ക് ഇനനി മടെങ്ങനികപവാകേവാന കേഴനിയനില്ലെ.  ഇസൗ അഴനിമതനികേളുടടെടയല്ലെവാസ
പവാപക്കറ  കേഴുകേനിക്കളയവാനള്ള  അവസരമവാണങ്ക്  ഇനനി  വരുന്നതങ്ക്.  ബഡ്ജറ്റുമവായുസ
ഭവാവനിയനിടലൈ പ്രവരതനങ്ങളുമവായുസ സഹകേരനിക്കുടമന്നങ്ക് മുനമുഖജ്യമനനി പറഞ്ഞകപവാള്
ഞങ്ങള്  ആശസസനിച്ചു.  അകദ്ദേഹടത ലഹക്കമവാന്റെനിലുസ  കകേവാണ്ഗ്രസനിലുസ  അപമവാനനിക്കുന്നതു
കപവാടലൈ നനിയമസഭയനിലുസ  കൂടടെയനിരനിക്കുന്നവര അപമവാനനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ
വവാഗവാനസ  ലൈസഘനിക്കവാനള്ള  കവദനിയവാക്കനി  ഇസൗ  നനിയമസഭടയകപവാലുസ  മവാറനിയനിരനിക്കുന.
രണമവാസസകപവാലുസ  തനികേയവാത  ഗവണ്ടമന്റെനിടന  വനിമരശനിക്കവാന,  ടപറനികക്കസ്സുകേളുടടെ
കേണടക്കടുതങ്ക് ക്രമസമവാധവാനസ തകേരന്നനിരനിക്കുനടവന്നങ്ക്  പ്രചെരണസ നടെത്തുകമ്പവാള്
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എനങ്ക് സഹകേരണമവാണുള്ളതങ്ക്. നനിങ്ങളുടടെ ഉകദ്ദേശജ്യസ മനസനിലൈവാക്കവാന കകേരളതനിനവാകുസ.
അതങ്ക്  തനിരുതണടമനതടന്നയവാണങ്ക്  മറ്റുള്ളവര  പറഞ്ഞതുകപവാടലൈ  എനനിക്കുസ
പറയവാനള്ളതങ്ക്.  കേവാരണസ  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  തകേരുന്നതങ്ക്  നല്ലെതല്ലെ.  ഇകപവാള്
യു.ഡനി.എഫങ്ക്.-ടന്റെ  ടചെലൈവനില  കനമത്തുനനിനസ  ജയനിച്ചുവന്നതങ്ക്  ഒരു  രവാജകഗവാപവാല
ആടണങനില  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.-ടന്റെ തകേരചയനിലൂടടെ ഒന്നനിലൈധനികേസ രവാജകഗവാപവാലമവാര ഇവനിടടെ
വരവാനനിടെയവാകുസ.  അതനിനങ്ക്  വളസവച്ചുടകേവാടുക്കവാന യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  തയവാറവാകേരുതങ്ക്.  നനിങ്ങളുടടെ
പരവാജയതനിലനനിനസ  പവാഠസ  ഉള്ടക്കവാള്ളവാന  തയവാറവാകേണടമന്നവാണങ്ക്  എനനിക്കങ്ക്
വനിനയപൂരവസ   അഭജ്യരതനിക്കവാനള്ളതങ്ക്.   ക്രമസമവാധവാനടത  സസബനനിചങ്ക്  വലൈനിയ
ആകക്ഷപങ്ങളവാണങ്ക് ഉന്നയനിക്കുന്നതങ്ക്.  കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുവരഷടത ഭരണസ എനവായനിരുന?
അന്നങ്ക്   കവടയവാടെനിയ  സനി.പനി.ടഎ.(എസ)  കനതവാക്കന്മേവാരനില  പലൈരുസ  ഇന്നങ്ക്  വമ്പനിച
ജനവനിധനികയവാടുകൂടെനി ഇസൗ സഭയനിടലൈതനിയനിട്ടുണ്ടങ്ക്. നനിങ്ങടള ജനങ്ങള് മനസനിലൈവാക്കുകേയവാണങ്ക്.
കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവരഷസ  അധനികേവാരസ  ദുരവനിനനികയവാഗസ  ടചെയടകേവാണസ  കപവാലൈശസനിടന
ഉപകയവാഗനിച്ചുടകേവാണസ സനി.പനി.ടഎ.(എസ).ടന തകേരക്കവാനള്ള നനിങ്ങളുടടെ വജ്യവാകമവാഹസ ഇസൗ
ടതരടഞ്ഞടുപനില  ടപവാലൈനിഞകപവായനികല്ലെ?  രണ്ടങ്ക്  ഉപടതരടഞ്ഞടുപ്പുകേളനില  അധനികേവാര
ദുരവനിനനികയവാഗവുസ  വരഗ്ഗശയ  ധ്രുവശകേരണവുസ  നടെതനി  ചെനിലൈ  ഒറ്റുകേവാരുടടെ  കൂട്ടുപനിടെനിചങ്ക്
ജയനിചതനിടന്റെ അഹങവാരതനില എന്തുമവാകേവാടമന്നങ്ക്  ധരനിചങ്ക്  അഞ്ചുവരഷസ ഭരണസ നടെതനി.
ഇടതല്ലെവാസ  ജനങ്ങള്  കേണടകേവാണ്ടനിരനിക്കുകേയവാടണന്നങ്ക്  നനിങ്ങള്  മറനകപവായനി.  കേഴനിഞ്ഞ
അഞ്ചുവരഷടത അഴനിമതനിയുടടെ ടപവാടെനിപൂരസ ഇനനി കകേരളതനില ഉണ്ടവാകേവാതനിരനിക്കവാനള്ള
ജവാഗ്രത  എല.ഡനി.എഫങ്ക്.  കേവാണനിക്കുടമന്ന  കേവാരജ്യതനില  യവാടതവാരു  സസശയവുസ  കവണ്ട.
മുഖസകനവാക്കവാടത  നടെപടെനിടയടുക്കവാന  ഇസൗ  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  തയവാറവാകുടമന്നങ്ക്
ക്രമസവാമവാധവാനടതക്കുറനിചങ്ക്  മുഖജ്യമനനി  ഇവനിടടെപറയുകേയുണ്ടവായനി.  കകേരളതനില  ഇനനി
ഇരടനശതനി ഉണ്ടവാകേനിടല്ലെന്ന കേവാരജ്യതനില മവാണനിസവാറനിനങ്ക് ആശസസനിക്കവാസ.  

ഇസൗ  ബഡ്ജറനിടന  സസബനനിചങ്ക്  രണ്ടങ്ക്  സമശപനമവാണുള്ളതങ്ക്.
യു.ഡനി.എഫങ്ക്.-ടന്റെ  കേവാലൈതങ്ക്  ടപവാതുമുതല  സസകേവാരജ്യ  കമഖലൈയങ്ക്  തശടറഴുതനിടക്കവാടുക്കുന്ന
സമശപനമുണ്ടവായനിരുന.  ടപവാതുഖജനവാവനിടലൈ  പണസ  സസകേവാരജ്യ  കകേവാരപകററ്റുകേള്ക്കുസ
കേമ്പനനികേള്ക്കുസ  ആസനിയുണ്ടവാക്കവാന  വനിനനികയവാഗനിക്കവാമവായനിരുന.  എന്നവാല   കഭദഗതനി
ബഡ്ജറനിലൂടടെ കഡവാ. ടെനി. എസ. കതവാമസങ്ക് ടഎസകേങ്ക് സസകേവാരജ്യ സസരസഭകേടര/നനികക്ഷപകേടര
ക്ഷണനിച്ചു വരുതനി  ടപവാതുആസനി  വരദ്ധനിപനിക്കുവവാന  ഉപകയവാഗനിക്കുടമന്ന
പ്രഖജ്യവാപനതനിലൂടടെ അതങ്ക് തനിരുതനിയനിരനിക്കുന.  എന്തുടകേവാണസ  ഭവാവനികകേരളടത
കശവാഭനമവാക്കുന്നതനിനങ്ക്  ഉതകുന്ന  ബദല  സമശപനമുള്ള  ബഡ്ജറവാണങ്ക്  ഇവനിടടെ
അവതരനിപനിചനിരനിക്കുന്നടതന്ന കേവാരജ്യതനില  തരക്കസ  കവണ്ട.  എന്തുടകേവാണ്ടങ്ക്  കകേന
ഗവണ്ടമന്റെനിടനക്കുറനിചങ്ക് പറയുന്നനിടല്ലെന്നതവാണങ്ക് അടുതകചെവാദജ്യസ.  അതനിനള്ള മറപടെനി
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വളടര  വജ്യകമവായനി  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  മറപടെനി  പ്രസസഗതനില  പറഞ.
നവഉദവാരവലക്കരണതനിടന്റെ വകവാക്കള്  കകേവാണ്ഗ്രസ്സുസ ബനി.ടജ.പനി.യുസ  തടന്നയവാണങ്ക്.
അതനിടനതനിരവായുള്ള  ഒരു  ബദലൈവാണങ്ക്  ഇസൗ  ബഡ്ജടറന്നങ്ക്  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  മറപടെനി
പ്രസസഗതനില വജ്യകമവായനി സൂചെനിപനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്. അതുടകേവാണ്ടങ്ക് അക്കവാരജ്യതനില യവാടതവാരു
ആശങയുസ കവണ്ട. ഭവാവനികകേരളടത കശവാഭനമവാക്കവാന ഇവനിടടെ അവതരനിപനിച കവവാടങ്ക്
ഓണ് അക്കസൗണ്ടനിടന ആവരതനിചങ്ക്  പനിനവാങ്ങനിടക്കവാണ്ടങ്ക് നനിരത്തുന. 

1.18 PM]

ശ്രശ  .   എ  .   എസ  .   ആരനിഫങ്ക്: സര, ഞവാന കവവാടങ്ക് ഓണ് അക്കസൗണ്ടനിടന ശകമവായനി
പനിന്തുണയ്ക്കുകേയവാണങ്ക്.   ചെരചയനികലൈക്കങ്ക്  കേടെക്കുന്നതനിനമുമ്പങ്ക്  എടന്റെ  സുഹൃതങ്ക്  
ശ്രശ.  പനി.  ടകേ.  ബഷശര  ഞങ്ങടളക്കുറനിചങ്ക്  പരവാമരശനിചതുകപവാടലൈ,  അഭനിമവാനപുരസരസ
പറയുന, ഞങ്ങള്  ടെശസ   പനിണറവായനി  തടന്നയവാണങ്ക്.  അതുകപവാടലൈ
അപ്പുറതനിരനിക്കുന്നവര  ടെശസ  കസവാളവാര  ആടണനസ  ശ്രശ.  പനി.  ടകേ.  ബഷശര
സമതനിചതനില  ഞങ്ങള്ക്കങ്ക്  അതനിയവായ  സകനവാഷമുണ്ടങ്ക്.  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ
വവാദഗതനികേടള  ഞങ്ങള്  അസഗശകേരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  കേഴനിഞ്ഞ  കുറച്ചുദനിവസങ്ങളവായനി
കഡവാ. ടെനി. എസ. കതവാമസങ്ക് ടഎസക്കനിടനക്കുറനിചങ്ക് കേസൗശലൈക്കവാരന, സൂത്രവനിദജ്യക്കവാരന,
മലൈരടപവാടെനിക്കവാരന,  സസപവാടെനക്കവാരന,  മവായവാജവാലൈക്കവാരന  എന്നനിങ്ങടനയുള്ള
ടെണ്കേണക്കനിനങ്ക് പദപ്രകയവാഗങ്ങളവാണങ്ക് ഇവനിടടെ നടെതനിടക്കവാണ്ടനിരനിക്കുന്നതങ്ക്.  നനിങ്ങള്ക്കങ്ക്
അസവാദ്ധജ്യമവായതങ്ക്  ഞങ്ങള്  നടെത്തുവവാന  ശ്രമനിക്കുകമ്പവാള്  അടതല്ലെവാസ  സസഭവനിച്ചു
കപവായവാകലൈവാടയന്നങ്ക്  ആകലൈവാചെനിക്കുകമ്പവാഴുണ്ടവാകുന്ന മവാനസനികേ  പനിരനിമുറക്കതനില
നനിനണ്ടവാകുന്ന  പദവാവലൈനികേളവാണങ്ക്  അവടയല്ലെവാസ.  അതങ്ക്  ഇരുഭവാഗത്തുസ
ഇരനിക്കുന്നവരക്കങ്ക്  അറനിയവാവുന്നതവാണങ്ക്.  ഇതവാകണവാ  മുമ്പുണ്ടവായനിരുന്ന  സനിതനി?
ബഡ്ജറങ്ക്  കചെവാരതനിടക്കവാടുക്കുന്നവര,  ബഡ്ജറങ്ക്  വനിറങ്ക്  കേവാശുണ്ടവാക്കുന്നവര
എന്നനിങ്ങടനയുള്ള  പദപ്രകയവാഗങ്ങള്ക്കങ്ക്  സവാക്ഷജ്യസ  വഹനിച  ഇസൗ  സഭയനില
അതരക്കവാരക്കങ്ക്  ലൈഡു  ടകേവാടുക്കുന്ന  സവാഹചെരജ്യമുണ്ടവായനി.  ബഡ്ജറങ്ക്  എന്നങ്ക്
പറഞതുടെങ്ങുകമ്പവാഴുസ അതങ്ക് അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനങ്ക് മുമ്പുസ സസരണ്ണക്കചവടെക്കവാരുസ
ടടെകങ്ക്ലറലസുകേവാരുസ നനിയമസഭയുടടെ ഇടെതവാവളങ്ങളനിലുസ മനനിമവാരുടടെ ഓഫശസുകേളനിലുസ
ടസക്രകടറനിയറങ്ക്  പരനിസരങ്ങളനിലുസ  വടസചുറനിക്കറങ്ങുന്നതങ്ക്  നമള്  കേണ്ടതവാണങ്ക്.
ബഡ്ജറങ്ക്  അവതരനിപനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞവാലപനിടന്ന  ഇളവുകേള്  പ്രഖജ്യവാപനിക്കുന്നതനിന
കവണ്ടനിയുളള ടനകടവാടമവാണങ്ക്.  അതങ്ക് നമള് കേവാണവാറണ്ടങ്ക്.  അങ്ങടന ഒവാകരവാന്നവായനി
കേഴനിയുകമ്പവാള് അവസവാനസ ബഡ്ജറങ്ക് എനപറയുന്നതങ്ക് നമ്മുടടെ സസസവാനതനിടന്റെ
വരവുടചെലൈവു കേണക്കുകേള്ക്കപ്പുറസ ധനകേവാരജ്യ വകുപ്പുമനനിയുടടെ വരവനിനങ്ങള്ക്കുളള
ആയുധമവായനി  മവാറന്ന  കേവാഴ്ചയകല്ലെ  നമളനിവനിടടെ  കേണ്ടതങ്ക്?  അതങ്ക്  നമുക്കവാരക്കുസ
അറനിയനില്ലെവായനിരുന.  'കൂടടെ  കേനിടെക്കുന്നവരകക്ക രവാപനനി  അറനിയവാവൂ'  എന്നങ്ക്  പറഞ്ഞ
കപവാടലൈ  ബഹുമവാനജ്യനവായ  ശ്രശ.  ആര.  ബവാലൈകൃഷ്ണപനിള്ളയവാണങ്ക്  ബഡ്ജറങ്ക്
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കചെവാരതനിടക്കവാടുതങ്ക്  കേവാശുണ്ടവാക്കുന്ന  വനിവരടത  സസബനനിചങ്ക്  പുറസകലൈവാകേടത
അറനിയനിചതങ്ക്.   എനവായവാലുസ  ഇതവായനിരുന ഇവനിടെടത സനിതനി.   'കേമനിയവാകണവാ
എനകചെവാദനിചവാല  കേമനി,  മനിചമവാകണവാടയന്നങ്ക്  കചെവാദനിചവാല  മനിചസ'  എനപറഞ്ഞങ്ക്
'കേമനിച'ടമന്ന പദപ്രകയവാഗസ നമ്മുടടെ ബഡ്ജറങ്ക് പദവാവലൈനിക്കങ്ക് സമവാനനിച ആളവാണങ്ക്
മുന ധനകേവാരജ്യ വകുപ്പുമനനി.  എനവായവാലുസ അകദ്ദേഹതനിനങ്ക് ലൈഡു ടകേവാടുത ആളുകേടള
സസബനനിചങ്ക് ഏടറ നവാള് കേഴനിയുന്നതനിനമുമ്പങ്ക്  ഇസൗ ലൈഡു ടകേവാടുത ആളുകേള് അതങ്ക്
ടകേവാടുത ലകേടകേവാണതടന്ന  ഒറ്റുടകേവാടുത്തുടവന്നങ്ക് അകദ്ദേഹസ പറഞ.   അതനിടന
തുടെരന്നങ്ക് 'രവാഷ്ട്രശയതനില ചുറ്റുപവാടുസ ചെതനിയന്മേവാരവാണങ്ക്; കുഞ്ഞവാലൈനിക്കുടനിടയ വനിശസസനിക്കവാന
ടകേവാള്ളവാസ  അകദ്ദേഹസ  ചെതനിക്കനില്ലെ;  പടക്ഷ  ഇടെവുസ  വലൈവുസ  നനിലക്കുന്നവര
ചെതനിയന്മേവാരവാണങ്ക് '  എന്നകദ്ദേഹസ പരസജ്യമവായനി പറഞ്ഞനികല്ലെ?  ഇകപവാള് ഒരു വനിവവാഹ
നനിശ്ചയ  കവദനിയനികലൈക്കങ്ക്  കൂടകതവാടടെ  കപവായതനിടനടചവാല്ലെനിയുള്ള  വനിവവാദങ്ങളനിലുസ
തടന്ന  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.-ല  തളചങ്ക്  നനിരതവാനകവണ്ടനി  നടെതനിയ  ഗൂഢവാകലൈവാചെനടയ
കുറനിചങ്ക്  അകദ്ദേഹതനിനങ്ക്  പറകയണ്ടനിവന്നനികല്ലെ?  ചെതനിയന്മേവാടരന്ന പ്രകയവാഗസ ഇവടര
സസബനനിചങ്ക്  ആദജ്യമവായവാകണവാ;  ബഹുമവാനജ്യയവായ  ഗസൗരനിയമ  കുറച്ചുകേവാലൈസ
അവനിടടെയവായനിരുന,  അവരക്കങ്ക്  പറകയണ്ടനി  വന,  പനിന്നശടെങ്ക്  എസ.  വനി.  രവാഘവനങ്ക്
പറകയണ്ടനിവന.  ഇകപവാഴനിതവാ  ശ്രശ.  എസ.  പനി.  വശകരന  കുമവാര  പറഞ
ടകേവാണ്ടനിരനിക്കുന.  അകപവാള്  നനിങ്ങള്ക്കുകചെരുന്ന  ഏറവുസ  നല്ലെ  പദപ്രകയവാഗസ
ചെതനിയന്മേവാര  എനതടന്നയവാണങ്ക്.  ടെശസ  കസവാളവാര  ഇവടര  വനിടെവാടത  പനിനതുടെരുന്നതനിടന്റെ
ലൈക്ഷണസ ഇനസ നമള് കേണ്ടകല്ലെവാ.  'വശക്ഷണസ'   ദനിനപത്രതനില ഡനി.  ജനി.  പനി.
ശ്രശധരന  നവായരക്കങ്ക്  പകേരമവായനി  അവതരനിപനിചതുസ  പഴയ  കസവാളവാര  ശ്രശധരന
നവായടരയവാണങ്ക്.  ഇകപവാഴുസ ഇവര കസവാളവാര കപ്രമസ വനിടനിടനില്ലെവാടയന്നങ്ക് ടതളനിയനിക്കുന്ന
സസഭവമവാണങ്ക്  ഇന  രവാവനിടലൈയുസ  ഉണ്ടവായതങ്ക്.  അതുതടന്നയവാണങ്ക്  ശ്രശ.  പനി.  ടകേ.
ബഷശറസ  പ്രകേടെനിപനിചതങ്ക്.  ഇസൗ  ചെതനിയന്മേവാരുടടെ  ഭവാഗത്തുനനിനസ  ഇടതവാടക്ക
വന്നനിടല്ലെങനികലൈ അത്ഭുതമുള.  ബഡ്ജറനിടന അധനികേരനിച്ചുള്ള ചെരചകേടളല്ലെവാസ ഇവനിടടെ
നടെന. സവാധവാരണഗതനിയനില കഡവാ. ടെനി. എസ. കതവാമസങ്ക് ടഎസക്കനിടന്റെ ബഡ്ജറനിടന
വനിമരശനിക്കുന്ന  കഡവാ.  കമരനി  കജവാരജങ്ക്,  ശ്രശ.  കജവാസങ്ക്  ടസബവാസജ്യന,  പവാനനിസഗങ്ക്
കബവാരഡങ്ക്  ടചെയരമവാന    ശ്രശ.  ജനി.  വനിജയരവാഘവന,  എസങ്ക്.ബനി.റനി.-യുടടെ ചെശഫങ്ക്
ശ്രശ.  ആദനികകേശവന  എന്നനിവടരല്ലെവാസ   ചെരചയനില  പടങടുക്കുകമ്പവാള്  ഇസൗ
ബഡ്ജറനിടന്റെ  ടപവാതു  സമശപനടത  ശവാഘനിക്കുന്ന  സമശപനമവാണങ്ക്  കേണ്ടതങ്ക്.
വനിമരശനങ്ങളുസ  അവരുടടെ  ഭവാഗത്തുനനിനണ്ടങ്ക്.  കേരശനമവായനി  കുറച്ചുകൂടെനി  ശകമവായ
നടെപടെനികേടളടുക്കണടമന്നവാണങ്ക്   പറയുന്നതങ്ക്.  പടക്ഷ  ഒരു  ജനപക്ഷ  സരക്കവാരനിനങ്ക്
അതരതനിലുളള  കേരശന  നടെപടെനികേളനികലൈടക്കവാനസ  കപവാകേവാന  കേഴനിയനില്ലെ.
ഉസൗരകജവാലപവാദനടതക്കുറനിചങ്ക്  കുറച്ചുകൂടെനി  ടസസനിഫനിക്കവായനി പറകയണ്ടതവായനിരുന,
അങ്ങടനയുള്ള  വനിമരശനങ്ങളുസ  ഉണ്ടവായനിരുന.   ടപവാതുവനില  അതനിടന്റെ
അകപ്രവാചനിടനയവാണങ്ക് അവര അസഗശകേരനിചതങ്ക്. 
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ബഡ്ജറനിതര വരുമവാനടതക്കുറനിചങ്ക് കനരടത ബഹുമവാനടപട മുനമുഖജ്യമനനി
ഇവനിടടെ പറയുകേയുണ്ടവായനി. ഞങ്ങള് ബഡ്ജറനിതര വരുമവാനസ ഇത്ര ശതമവാനമവാക്കനിടയന്നങ്ക്
അകദ്ദേഹസ  പറഞ.  ബഡ്ജറനിതര  വരുമവാനതനിടന്റെ  കസവാതസ്സുകേടള  കേണടകേവാണ്ടവാണകല്ലെവാ
ഇവനിടടെ  ഇതങ്ക്  തയവാറവാക്കവാന  ഗവണ്ടമനസ  ധനകേവാരജ്യ  വകുപ്പുമനനിയുസ  മുകന്നവാട്ടു
വന്നനിട്ടുള്ളതങ്ക്.  'പവാരടങ്ക്ണരഷനിപങ്ക്  കകേരള  മനിഷന'  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കപ്രവാജക്ടവായനിരുന.
തകദ്ദേശ ഭരണവുമവായനി ബനടപട കേവാരജ്യതനിനവായനിരുന അതരതനിലുള്ള സവാധജ്യതകേള്
ഉപകയവാഗടപടുതവാന  ശ്രമനിചതങ്ക്.  എസങ്ക്.എല.ബനി.സനി.  ഗൃഹനനിരമവാണതനിനവായനി
ഉപകയവാഗനിച്ചു.  കുടെവാടത,  ആശസവാസങ്ക്  പബ്ലനികേങ്ക്  കേമക്യൂണനിറനി  ടസന്റെര  കപവാടലൈയുള്ള
ധവാരവാളസ  പദ്ധതനികേള്.  കേവാരുണജ്യ  പദ്ധതനിയനില  കേവാരുണജ്യ  കലൈവാടറനി  വനിറ്റുകേനിട്ടുന്ന
ലപസടകേവാണ്ടങ്ക്  കേവാരുണജ്യ  ഫവാരമസനിയുടടെ  ടകേടനിടെങ്ങള്  നനിരമനിച്ചുടകേവാടുതനികല്ലെ?
എങ്ങടനടയല്ലെവാസ ബഡ്ജറനിതര വരുമവാനടത ഉപകയവാഗടപടുതവാസ?  ബഡ്ജറനിതര
വരുമവാനങ്ങടള  ഉപകയവാഗടപടുത്തുന്നതനിനങ്ക്  ഏറവുസ  നല്ലെ   ഉദവാഹരണതനിനങ്ക്
2006-2011-ടലൈ എല.ഡനി.എഫങ്ക്. ഗവണ്ടമന്റെനിടന കനവാക്കനിയവാല കപവാകര?  ഇവനിടടെ
എടന്റെ  സുഹൃതങ്ക്  ശ്രശ.  പനി.  ടെനി.  കതവാമസുകപവാലുസ  പവാമ്പുകേള്ക്കങ്ക്  മവാളമുണ്ടങ്ക്,
പറവകേള്ക്കവാകേവാശമുണ്ടങ്ക്, മനഷജ്യപുത്രനങ്ക് തലൈ ചെവായവാന മണ്ണനിലൈനിടെമനില്ലെ   എന്നങ്ക് പവാടെനി.
വശടുവയവാന  സലൈമനില്ലെവാടത  വന്നകപവാള്  എനവാണങ്ക്  ടചെയതങ്ക്;  ശ്രശ.  അനനില
അക്കരയുസ  ചെരചയനില പടങടുതകപവാള് വശടെനിടനക്കുറനിചങ്ക്  പറഞ.  എല.ഡനി.എഫങ്ക്.
ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  5  ലൈക്ഷസ വശടുകേള് വയവാന പവാന ടചെയ പടക്ഷ  2  ലൈക്ഷസ വശടുകേള്
മവാത്രകമ  വച്ചുടകേവാടുത്തുള.   ഇ.എസ.എസങ്ക്.  ഭവനനനിരമവാണ  പദ്ധതനിക്കങ്ക്  പദ്ധതനി
വനിഹനിതമവായനി  ടകേവാടുക്കവാനളള  പണടമടുതതങ്ക്  സഹകേരണ  ബവാങനിലനനിന്നവാണങ്ക്.
അന്നടത  സഹകേരണ  വകുപ്പുമനനി  ശ്രശ.  ജനി.  സുധവാകേരന,  സഹകേരണ  ബവാങങ്ക്
നനിങ്ങള്ക്കങ്ക്  വവായ്പ തരുസ  നനിങ്ങള് പദ്ധതനി  വനിഹനിതസ  തനിരനിചടെചവാല മതനി  പലൈനിശ
സരക്കവാര  അടെയ്ക്കുടമന്നങ്ക്  പറഞ.  അങ്ങടന  5  ലൈക്ഷസ  വശടുകേള്  വനിഭവാവന
ടചെയടവങനിലുസ 2 ലൈക്ഷസ കപരക്കങ്ക് വശടുവചങ്ക്  തവാകക്കവാല നലകേനിയനികല്ലെ?  അകപവാള്
ബഡ്ജറനിതര വരുമവാനടത ഉപകയവാഗടപടുത്തുകേയകല്ലെ ടചെയതങ്ക്?  ശ്രശ.  ബനികനവായങ്ക്
വനിശസതനിടന്റെ വകുപനിടന ശ്രശ. ജനി.  സുധവാകേരന ലഹജവാക്കങ്ക് ടചെയവാന ശ്രമനിക്കുനടവന്നങ്ക്
അനസ ശ്രശ. വനി. ഡനി. സതശശടനകപവാലുള്ള ആളുകേള് പറഞ്ഞതവാണങ്ക്.  അതുകപവാടലൈ
തടന്നയവാണങ്ക് വനിലൈകേയറതനിടന്റെ പ്രശ്നസ വന്നകപവാഴുസ,  ശ്രശ.  ജനി.  സുധവാകേരന അന്നങ്ക്
സഹകേരണ പ്രസവാനടത ഉഷവാറവാക്കനി  അതനിടന്റെയടെനിസവാനതനില  വനിലൈക്കയറസ
പനിടെനിച്ചുനനിരതവാന നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചു.  പവാരലൈടമന്റെനില വനിലൈക്കയറടതക്കുറനിച്ചുള്ള
ചെരച  നടെക്കുകമ്പവാള്  'നനിങ്ങള്  കകേരളടത  മവാതൃകേയവാക'  എന്നവായനിരുന
ശ്രശ. ചെനിദസബരവുസ ശ്രശ. ശരതങ്ക് പവവാറസ ശ്രശ. ടകേ. വനി. കതവാമസുടമവാടക്ക പറഞ്ഞതങ്ക്.
അങ്ങടന  എത്രകയവാകപരക്കങ്ക്  പറയവാനനിടെവരുതനി.  അടതല്ലെവാസ  കേവാകണണ്ടതകല്ലെ?
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ശ്രശ.  സനി.  ദനിവവാകേരടന  ലഹജവാക്കങ്ക്  ടചെയവാന  ശ്രശ.  ജനി.  സുധവാകേരന  ശ്രമനിക്കുനടവന്നങ്ക്
അനസ  നനിങ്ങള്  പറഞ.  എനവായവാലുസ  ഇകപവാള്  ഓകരവാന്നനിങ്ങടന  പറഞ
കനവാക്കുകേയവാണങ്ക്.  വനിവനിധ സവാധജ്യതകേടള ഉപകയവാഗടപടുതനിയവാണങ്ക് ബഡ്ജറനിതര
വരുമവാനങ്ങടള  ഉപകയവാഗടപടുതനി  പരനിഹവാരമുണ്ടവാക്കവാന  ശ്രമനിക്കുന്നതങ്ക്.   ഞവാന
വനിചെവാരനിചതങ്ക്  ലഹജവാക്കങ്ക്  എന്നതങ്ക്  ശ്രശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശടന്റെ  മവാത്രസ
പ്രകയവാഗമവായനിരനിക്കുടമന്നവാണങ്ക്.  ബഹുമവാനടപട  പ്രതനിപക്ഷകനതവാവുസ  ഇതരതനിലുള്ള
പ്രകയവാഗസ  നടെതനിയകപവാഴവാണങ്ക്  ഇപ്പുറടതടനങനിലുസ  കുതനിതനിരനിപ്പുണ്ടവാക്കവാന
പറ്റുകമവാ  എന്നതനിനള്ള  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.ടന്റെ  തശരുമവാനമവാടണന്നങ്ക്  മനസനിലൈവായതങ്ക്.
എനവായവാലുസ  അനനടെതനിയ  ഇടെടപടെലൈനിടന്റെ  ഭവാഗമവായനി  ഒരുപവാടെങ്ക്  മവാറങ്ങളുണ്ടവാക്കവാന
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  മവാനജ്യവനിരുദ്ധ പവാകക്കജനിടനപറനി ഇവനിടടെ പറഞ.  ഞവാന മവാനജ്യവനിരുദ്ധ
പവാകക്കജനിടന്റെ  ഒരു  വലൈനിയ  ഗുണകഭവാകവാവവാണങ്ക്.   അതനിടന്റെ  അടെനിസവാനതനില
ധവാരവാളസ മവാറങ്ങള് എടന്റെ മണലൈതനിലുണ്ടവായനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  മവാനജ്യവനിരുദ്ധ പവാകക്കജങ്ക് അന്നങ്ക്
പ്രഖജ്യവാപനിചതനിടന്റെ അടെനിസവാനതനില എല്ലെവാ ടമമ്പരമവാരക്കുസ  15  കകേവാടെനി രൂപയനില
കുറയവാത  തുകേ  അനവദനിക്കുടമന്നങ്ക്  നമ്മുടടെ  ധനകേവാരജ്യ  വകുപ്പുമനനി  പ്രഖജ്യവാപനിച്ചു.
അങ്ങടന  പ്രഖജ്യവാപനിചങ്ക്  കേനിടനിയതനിടന്റെ  അടെനിസവാനതനിലൈവാണങ്ക്  2011-ല
ശ്രശ.  ടകേ.  എസ.  മവാണനി ബഡ്ജറങ്ക് അവതരനിപനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞകപവാള് അനണ്ടവായനിരുന്ന
ശ്രശ.  ടെനി.  എന.  പ്രതവാപന ഉള്ടപടടെയുള്ള ആളുകേള് പ്രതനികഷധനിചതങ്ക്.  ശ്രശ.  ടകേ.
ബനി. ഗകണഷങ്ക് കുമവാര അന്നങ്ക് പ്രതനികഷധനിചങ്ക് ഇറങ്ങനികപവായനി.  അന്നങ്ക് കഡവാ. ടെനി. എസ.
കതവാമസങ്ക്  ടഎസകേങ്ക്  ഞങ്ങള്ടക്കല്ലെവാസ  15  കകേവാടെനി  രൂപയനില  കുറയവാത  തുകേ
അനവദനിച്ചുടവങനിലുസ ശ്രശ.  ടകേ.  എസ.  മവാണനിയുടടെ  തനിരുതനിയ  ബഡ്ജറനില
തുകേടയവാനസ നശക്കനിവചനിടല്ലെന്ന പരവാതനി ഇസൗ സഭയനിലുയരന്ന ഘടതനിലൈവാണങ്ക്  2012
മുതല  ആസനി  വനികേസന  ഫണ്ടങ്ക്  പ്രഖജ്യവാപനിക്കവാനനിടെവന്നതങ്ക്.  യഥവാരതതനില
അതവാണങ്ക് ചെരനിത്രസ. അതനിടന്റെ അടെനിസവാനതനില ഒരുപവാടെങ്ക് കേവാരജ്യങ്ങള് ഉണ്ടവായനികല്ലെ?
ആ മവാനജ്യവനിരുദ്ധ പവാകക്കജനിടന്റെ പനിനതുടെരചക്കവാരനവായനി ബഹുമവാനടപട വനി.  ടകേ.
ഇബവാഹനിസ  കുഞ്ഞങ്ക്  എനവാണങ്ക്  പറഞ്ഞതങ്ക്,  അകദ്ദേഹസ  ടകേവാണവന്ന  മവാനജ്യവനിരുദ്ധ
പവാകക്കജനിടന എല്ലെവാ പരനിരക്ഷയുസ നലകേനി ലൈവാളനിച്ചു വലുതവാക്കനി എടുത്തുടവന്നവാണങ്ക്
പറഞ്ഞതങ്ക്.  അതങ്ക് നടെപവാക്കവാന പറ്റുടമന്നകല്ലെ അപ്പുറത്തുനനിനസ ലൈഭനിച സവാക്ഷജ്യപത്രസ;
അതനിലപരസ  കവടറ  എന്തുകവണസ?   ഇടതല്ലെവാസ  നമ്മുടടെ  നവാടനില  വരുതനിയ
മവാറങ്ങളവാണങ്ക്.  വനിവനിധ ഫണകേടള ഏകകേവാപനിപനിച്ചുടകേവാണ്ടങ്ക് അതനിടന്റെടയവാരു വനികേസനിത
രൂപസ  ഇന്നങ്ക്  നടെതവാന  സവാധനിക്കുടമന്നവാണങ്ക്  അതങ്ക്  അനഭവനിചറനിഞ്ഞ  ആടളന്ന
നനിലൈയനില ഞവാന പറയുന്നതങ്ക്. ബഹുമവാനടപട  ഉമന ചെവാണ്ടനി മുഖജ്യമനനിയവായനിരുന്നകപവാള്
കേസൗശലൈതനിനനസരനിചങ്ക്  സവാധവാരണ  മറപടെനി  പറയവാറണ്ടവായനിരുന.  പടക്ഷ,
അതനികപവാള് പറയുടമന്നങ്ക് ഞവാന വനിചെവാരനിചനില്ലെ.  'മനിസര കതവാമസങ്ക് ടഎസകേങ്ക്, നനിങ്ങള്
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6  ബഡ്ജറങ്ക്  അവതരനിപനിചനികല്ലെ;  നനിങ്ങള്  സവാമൂഹനികേ  കക്ഷമ  ടപനഷനകേള്  ഒരു
രൂപടയങനിലുസ വരദ്ധനിപനികചവാ;  ഞങ്ങളകല്ലെ വരദ്ധനിപനിചതങ്ക്?'  എന പറഞ.  ഞവാന
അകദ്ദേഹസ അവതരനിപനിച ബഡ്ജറ്റുകേടളല്ലെവാസ പരനികശവാധനിച്ചു. 2008-09-ല,   അന്നടത
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കേവാലൈതങ്ക്  125  രൂപയവായനിരുന്ന  കേരഷകേടതവാഴനിലൈവാളനി  ടപനഷനടെക്കമുള്ള
എല്ലെവാ സവാമൂഹനികേ ടപനഷനകേളുസ വരദ്ധനിപനിക്കണടമന്നങ്ക്  2005-ല സസഘടെനകേടളല്ലെവാസ
ആവശജ്യടപട്ടുടവങനിലുസ  മുഖജ്യമനനിയവായനിരുന്ന അകദ്ദേഹസ വരദ്ധനിപനിചനില്ലെ.   2010-11-ല
ഞങ്ങളതങ്ക്  300  രൂപയവാക്കനി,  2011  ടഫബ്രുവരനിയനില  അവ  400  രൂപയവാക്കനി
വരദ്ധനിപനിക്കുടമന്നങ്ക്  പറഞടകേവാണ്ടവാണങ്ക്  ബഡ്ജറങ്ക്  അവതരനിപനിചതങ്ക്.  ആ
ബഡ്ജറ്റുകേടളല്ലെവാസ എടന്റെ കേയനിലുണ്ടങ്ക്.  അങ്ങങ്ക് അതുകൂടെനി മറനിച്ചുകനവാക്കണസ.  ഒനസ
വരദ്ധനിപനിചനില്ലെവാടയന്നങ്ക്  സഭടയ  ടതറനിദ്ധരനിപനിചങ്ക്  അങ്ങടയകപവാലുള്ള  ആളുകേള്
പറയരുതങ്ക്. ഞവാന വനിശദവാസശങ്ങളനികലൈടക്കവാനസ കേടെക്കുന്നനില്ലെ. നമ്മുടടെ പ്രതനിക്ഷകനതവാവങ്ക്
കുകറ  കേവാരജ്യങ്ങള്  ഇവനിടടെ  പറഞ.  കുറച്ചുകൂടെനി  ടസനസ്ഫുള്ളവായനി  കേവാരജ്യങ്ങള്
പറയണടമന്നവാണങ്ക് എനനിക്കങ്ക് അകദ്ദേഹകതവാടെങ്ക് പറയവാനള്ളതങ്ക്. 

ശ്രശ  .   ഉമന ചെവാണ്ടനി  : സര,  സവാമൂഹജ്യ  ടപനഷന  വരദ്ധനിപനിചനില്ലെ  എന്നല്ലെ
ഞവാന പറഞ്ഞതങ്ക്,  6  ബഡ്ജറ്റുകേള് അവതരനിപനിചനിട്ടുസ കക്ഷമ ടപനഷനകേള്  300
രൂപയവായനിരുനടവന്നവാണങ്ക് പറഞ്ഞതങ്ക്.  അടതവാരു യവാഥവാരതജ്യമവാണങ്ക്. 

ശ്രശ  .    എ  .    എസ  .    ആരനിഫങ്ക്  : സര,  125  രൂപയനിലനനിന്നങ്ക്  300  രൂപയവാക്കനിയ
കേവാരജ്യസ അങ്ങങ്ക് അസഗശകേരനിക്കണസ. 

ശ്രശ  .   ഉമന ചെവാണ്ടനി  : സര, സവാമൂഹജ്യകക്ഷമ ടപനഷന 300 രൂപയവായനിരുന
എന്നവാണങ്ക് ഞവാന പറഞ്ഞതങ്ക്.

ശ്രശ  .    എ  .    എസ  .    ആരനിഫങ്ക്  : സര,  സവാമൂഹജ്യകക്ഷമ  ടപനഷനകേടളവാനസ
പ്രതത്യുലപവാദനപരമല്ലെ എനപറഞ്ഞങ്ക് അതനിടന ആദജ്യസ മുതകലൈ എതനിരക്കുന്നതവാണങ്ക്
അവരുടടെ നയസ.  അതനിടനയവാണങ്ക് തനിരുതനി ഞങ്ങള് 125 രൂപയവായനിരുന്നതങ്ക് 300
രൂപയവാക്കനിയതങ്ക്.  2011  ടഫബ്രുവരനിയനില  അവതരനിപനിച  ബഡ്ജറനില  400
രൂപയവാക്കനി വരദ്ധനിപനിക്കുടമന്നങ്ക് പറഞ്ഞനിട്ടുണ്ടങ്ക്. അതങ്ക് അങ്ങങ്ക് പരനികശവാധനിചവാല മതനി.

ശ്രശ  .   ഉമന ചെവാണ്ടനി: സര, ടഫബ്രുവരനി മവാസതനില അവതരനിപനിച ബഡ്ജറനില
ഇസൗ ടപനഷന  1,500  രൂപയവാക്കുടമന്നങ്ക്  പറഞ പനികറദനിവസസ ഓരഡറസ  ഇഷക്യൂ
ടചെയ.

ശ്രശ  .    എ  .    എസ  .    ആരനിഫങ്ക്  : സര,  എനവായവാലുസ നനിങ്ങളുടടെ അകപ്രവാചങ്ക് ഇതവാണങ്ക്.
ഞവാനതനിടന്റെ വനിശദവാസശങ്ങളനികലൈടക്കവാനസ കേടെക്കുന്നനില്ലെ. നനിങ്ങടളവാനസ ടകേവാടുക്കവാതനിരുന്ന
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സവാനതവാണങ്ക്  ഞങ്ങള്  300  രൂപയവാക്കനിയതങ്ക്.   അതങ്ക്  സമതനിചകല്ലെവാ.   എന്നല്ലെ
അതനിനങ്ക് നനിങ്ങള് എതനിരുമവായനിരുന.  ഉണ്ടവായനിരുന്ന ടപനഷന കുടെനിശ്ശേനികേടയല്ലെവാസ
ഞങ്ങള്   വന്നതനിനകശഷമവാണങ്ക്   നലകേനിയതങ്ക്.   അടതവാനസ നനിങ്ങള് കേവാണവാടത
കപവാകേരുതങ്ക്.   എനവായവാലുസ ബഹുമവാനടപട പ്രതനിക്ഷകനതവാവനികനവാടെങ്ക്  വനിനശതമവായനി
അഭജ്യരതനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  ഒരു  ടകേവാലൈകക്കസങ്ക്  പ്രതനി  ജയനിലൈനിലനനിന്നങ്ക്  വനിളനിചങ്ക്
അകദ്ദേഹടത അഭനിനനനിച്ചുടവന്നങ്ക് ഏകതവാ ഒരു സനരഭവശവാല അകദ്ദേഹസ പറഞ.
അന്നങ്ക്  'ഇന  ഹരനിഹര  നഗര'  എന്ന സനിനനിമയനില  ശ്രശ.  ജഗദശഷങ്ക്  അവതരനിപനിച
കേഥവാപവാത്രകതവാടെവാണങ്ക്  മവാധജ്യമങ്ങള്  അകദ്ദേഹടത  ഉപമനിചതങ്ക്.  അതുകപവാടലൈ
തടന്നയവാണങ്ക്  ഇന്നടലൈ  ചെരചയനില  പടങടുത്തുടകേവാണ്ടങ്ക്  ഞവാന  കപവാലൈശസങ്ക്  എഴുതനി
തരുന്നതല്ലെ,  പവാരടനി  കസവാഴപകയവാഗനിചങ്ക്  ലൈഭനിക്കുന്നതവാണങ്ക്  പറയുന്നടതനപറഞ.
ഇതരതനിലുള്ള ടസനസ്ഫുള് അല്ലെവാത വരതമവാനസ ബഹുമവാനടപട പ്രതനിക്ഷകനതവാകവ,
അങ്ങയുടടെ സവാനതനിനങ്ക് നനിരക്കുന്നതല്ലെ. അതു പനിടന്ന ആസഗജ്യടതയുസ വജ്യസഗജ്യടതയുസ
കുറനിച്ചുളള  ചെരചകേളനികലൈക്കങ്ക്  കപവാകേരുതങ്ക്.  ഇങ്ങടനടയവാടക്ക  പറയുന്നതവാണങ്ക്
കുഴപതനികലൈക്കങ്ക്  കപവാകുന്നടതന്നവാണങ്ക്  എനനിക്കങ്ക്  പറയവാനള്ളതങ്ക്.  കസവാഷജ്യല
മശഡനിയയനിടലൈവാടക്ക അടുത കേവാലൈതങ്ക് നല്ലെ കേടമനകേള് വരുനണ്ടങ്ക്.  ഒരു കേടമന്റെനില
ഹവാസജ്യ  നടെന  നവായനികേകയവാടെങ്ക്  കചെവാദനിക്കുകേയവാണങ്ക്  'തവാന  ടഎസകേങ്ക്  ഫവാനവാകണവാ
അകതവാ  മവാണനിസവാര  ഫവാനവാകണവാ  എന്നങ്ക്,  അകപവാള്  നടെനി  പറയുകേയവാണങ്ക്  ഞവാന
ടഎസകേങ്ക്  ഫവാനവാണങ്ക്.  ഉടെടന  നടെന  പറയുന  ഞവാന  മവാണനിസവാര  ഫവാനവാണങ്ക്,
ടഎസകേവാടണങനില  വനിദജ്യവാഭജ്യവാസസ,  മവാലൈനിനജ്യസ,  കേകസങ്ക്,  ഭനിന്നകശഷനി,  സ്ത്രശ
ശവാകശകേരണസ എന്നനിങ്ങടനടയവാടക്ക പറയുസ.  മവാണനി സവാറവാടണങനില കറവാക്കറങ്ക്,
മനിലസല,  വനിമവാനതവാവളസ എന്നനിങ്ങടന only top class'  എന്നവാണങ്ക് പറയുന്നതങ്ക്.
നമ്മുടടെ  നവാടെനിടന്റെ  വനികേസന  കേവാരജ്യതനില  ഇടതവാരു  തമവാശയവായനി  കേരുകതണ്ട.
ഭക്ഷണസ,  പവാരപനിടെസ,  ആകരവാഗജ്യസ,  വനിദജ്യവാഭവാസസ,  ടതവാഴനില,   സവാമൂഹജ്യകക്ഷമസ,
പശ്ചവാതലൈ വനികേസനസ എന്നനിങ്ങടന ഒന്നനിനങ്ക് പൂരകേമവായനി, മടറവാന്നനിനങ്ക് പശ്ചവാതലൈ
വനികേസനമടെക്കസ ആദജ്യപവാദതനിനനകൂലൈമവായ നനിലൈയനില ഗവണ്ടമന്റെനിടന സഹവായനിക്കുകേ
എന്നതവാണങ്ക് ഇസൗ ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ സമശപനസ.  ആ സമശപനതനിടന്റെ അടെനിസവാനതനിലൈവാണങ്ക്
ഇവനിടടെ  ബഡ്ജറങ്ക്  അവതരനിപനിചനിട്ടുള്ളതങ്ക്.   ടെശസ  പനിണറവായനി   ഇക്കവാരജ്യങ്ങടളല്ലെവാസ
ഭസഗനിയവായനി  നടെപവാക്കുസ.   തുടെക്കതനില പ്രഖജ്യവാപനിചതുടകേവാണ്ടങ്ക് അതങ്ക് നടെപവാക്കവാന
സമയടമവാതനിരനിയുണ്ടങ്ക്.  അതുടകേവാണ്ടങ്ക്  70  കകേവാടെനി  രൂപയനില  കുറവുള്ളവര എഴുതനി
ടകേവാടുതവാല  അവരക്കുസ  കേനിട്ടുസ  എനപറഞടകേവാണ്ടങ്ക്  ഞവാന  ഇസൗ  കവവാടങ്ക്  ഓണ്
അക്കസൗണ്ടനിടന പനിന്തുണച്ചുടകേവാണ്ടങ്ക് എടന്റെ വവാക്കുകേള് ചുരുക്കുന.
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ശ്രശ  .    വനി  .    എസങ്ക്  .    ശനിവകുമവാര:  സര   ,  ബഹുമവാനജ്യനവായ ധനകേവാരജ്യ വകുപ്പുമനനി
അവതരനിപനിച കവവാടങ്ക് ഓണ് അക്കസൗണ്ടനിടന ഞവാന എതനിരക്കുകേയവാണങ്ക്.  സവാധവാരണ
സസപമല്ലെ  ഉറക്കസടകേടുത്തുന്ന  തശഷ്ണമവായ  സസപമവാണങ്ക്  എടന്റെ  ബഡ്ജറങ്ക്  എന്നവാണങ്ക്
ഇന്നടലൈ  ബഹുമവാനജ്യനവായ  ധനകേവാരജ്യ  വകുപ്പുമനനി  നനിയമസഭയനില  പറഞ്ഞതങ്ക്.
ശ്രശ.  ഉമന  ചെവാണ്ടനിയുടടെ  കനതൃതസതനിലുള്ള  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  സരക്കവാര
സസപസ  കേവാണുകേയല്ലെ,  സസപ  പദ്ധതനികേള്  (dream projects)  നടെപനിലൈവാക്കുകേയവാണങ്ക്
ടചെയതങ്ക്.  കകേരള  സസസവാന  രൂപശകേരണതനിനകശഷസ  ഇത്രയധനികേസ  സസപ
പദ്ധതനികേള്  നടെപനിലൈവാക്കനിയ  ഒരു  കേവാലൈഘടസ  ഉണ്ടവായനിടനില്ലെ.  ഒരു  മവാനജ്യവനിരുദ്ധ
പവാകക്കജനിടന്റെയുസ  സഹവായമനില്ലെവാടത  കകേരളതനില  മവാനജ്യമനില്ലെവാടത  വനികേസനസ
നടെതനിയ  സരക്കവാരവാണങ്ക്  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  സരക്കവാര  എനള്ളതങ്ക്
അഭനിമവാനകതവാടുകൂടെനി പറയവാന ആഗ്രഹനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  വനിഴനിഞ്ഞസ പദ്ധതനി,  ടകേവാചനി
ടമകടവാ,  കേണ്ണൂര  എയരകപവാരടങ്ക്,  സവാരടങ്ക്  സനിറനി  തുടെങ്ങനിയ  പദ്ധതനികേള്,  എല്ലെവാ
ജനില്ലെകേളനിലുസ  ടമഡനിക്കല  കകേവാകളജുകേള്,  ആരട്സങ്ക്  ആന്റെങ്ക്  സയനസങ്ക്
കകേവാകളജനില്ലെവാത  സലൈങ്ങളനിടലൈല്ലെവാസ  ആരട്സങ്ക്  ആന്റെങ്ക്  സയനസങ്ക്  കകേവാകളജുകേള്
തുടെങ്ങനി  എത്രടയത്ര  വനികേസന  പ്രവരതനങ്ങളവാണങ്ക്  നടെപനിലൈവാക്കനിയതങ്ക്.  കേണ്ണൂര
വനിമവാനതവാവളടതയുസ വനിഴനിഞ്ഞസ തുറമുഖ  പദ്ധതനിടയയുടമവാടക്ക ശ്രശ. എ. എന. ഷസസശര
ഇവനിടടെ  അധനികക്ഷപനിക്കുകേയുണ്ടവായനി.  രണമവാസസ  കേഴനിയുകമ്പവാള് ബഹുമവാനജ്യനവായ
മുഖജ്യമനനി അടെക്കമുള്ള ആളുകേള്ക്കങ്ക് കേണ്ണൂര എയരകപവാരടനില നനിനസ തനിരുവനനപുരതങ്ക്
വന്നനിറങ്ങവാന  കേഴനിയുന്ന  സവാഹചെരജ്യടമവാരുക്കനിയതങ്ക്
ശ്രശ.  ഉമന  ചെവാണ്ടനിയുടടെ  ഗവണ്ടമന്റെവാടണന്ന  കേവാരജ്യതനില  യവാടതവാരു  സസശയവുമനില്ലെ.
അതുകപവാടലൈ  വനിഴനിഞ്ഞസ  പദ്ധതനി  നടെപവാക്കവാന  എത്രയധനികേസ  തടെസങ്ങളുണ്ടവായനിരുന,
എത്രയധനികേസ  പ്രതനിസനനികേളുണ്ടവായനിരുന.  എത്ര ഗവണ്ടമനകേള്  കകേരളതനില  വന?
ആ പദ്ധതനികേടളവാടക്ക നനിശ്ചയ ദവാരഢജ്യകതവാടുകൂടെനി നടെപനിലൈവാക്കുവവാന മുനഗവണ്ടമന്റെനിനങ്ക്
കേഴനിഞ  എനള്ളതങ്ക്  ഏറവുസ  പ്രധവാനടപട  കേവാരജ്യമവാണങ്ക്.  അകതവാടടെവാപസതടന്ന നനിരവധനി
കക്ഷമപ്രവരതനങ്ങള് കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ കേവാലൈതങ്ക് നടെപനിലൈവാക്കനി.  കകേരളതനിടന്റെ
ചെരനിത്രതനില  ഇത്രയധനികേസ  കക്ഷമ  പദ്ധതനികേള്  നടെപനിലൈവാക്കനിയനിടനില്ലെ.  ബഹുമവാനജ്യനവായ
ധനകേവാരജ്യ വകുപമനനി കഡവാ. ടെനി. എസ. കതവാമസങ്ക് ഐസകേങ്ക് ഇവനിടടെ അവതരനിപനിചനിരനിക്കുന്ന
ബഡ്ജറനിടന്റെ അടെനിസവാനസ തടന്ന കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ വനികേസനവുസ
കേരുതലുമവാണങ്ക് എന പറയവാന ഞവാന ആഗ്രഹനിക്കുകേയവാണങ്ക്. പടക്ഷ അതങ്ക് അകദ്ദേഹതനിടന്റെ
സസപതനിലുള്ള  ചെനിലൈ പദ്ധതനികേളവായനി  പ്രഖജ്യവാപനിചതുടകേവാണ്ടവാണങ്ക്  അതങ്ക്
നടെപനിലൈവാവനിടല്ലെന്നങ്ക് ഞങ്ങള് പറയുന്നതങ്ക്. കേവാരുണജ്യ ടബനവലൈന്റെങ്ക് ഫണവഴനി  1200
കകേവാടെനി രൂപ കകേരളതനിടലൈ പവാവടപട ആളുകേള്ക്കങ്ക് ടകേവാടുക്കുവവാന ഗവണ്ടമന്റെനിനങ്ക്
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കേഴനിഞ. കകേരളതനിടലൈ 35 ലൈക്ഷകതവാളസ വരുന്ന ബനി.പനി.എല. കുടുസബങ്ങളനിലുള്ള
കേജ്യവാനസര കരവാഗനികേള്ക്കങ്ക് സുകൃതസ പദ്ധതനിയനിലൂടടെ സസൗജനജ്യ  ചെനികേനിതവാ പദ്ധതനി
നടെപനിലൈവാക്കനി.  ഇനജ്യയനിടലൈ  ഒരു  സസസവാനത്തുസ   ഇതരതനിലുള്ള  പദ്ധതനി
നടെപനിലൈവാക്കനിയനിടനില്ലെ. 750 കകേവാടെനി രൂപയവാണങ്ക് കകേരളതനിടലൈ പവാവടപട ആളുകേള്ക്കങ്ക്
മുഖജ്യമനനിയുടടെ ദുരനിതവാശസവാസ നനിധനിയനിലൂടടെ നലകേനിയതങ്ക്.  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ രണ്ടവാസ
വവാരഷനികേതനില  സസൗജനജ്യ  മരുനവനിതരണസ  എന്ന  പദ്ധതനി  പ്രഖജ്യവാപനിചങ്ക്  1400
കകേവാടെനി  രൂപയുടടെ  സസൗജനജ്യ  മരുന്നവാണങ്ക്  കകേരളതനിടലൈ  ലപ്രമറനി  ടഹലതങ്ക്
ടസന്റെറകേള്  മുതല  ടമഡനിക്കല  കകേവാകളജുകേള്വടരയുള്ള  ആശുപത്രനികേളനിലൂടടെ
പവാവടപട  കരവാഗനികേള്ക്കങ്ക്  നലകേനിയതങ്ക്. ഇന്നനിവനിടടെ  കഡവാ.  എസ.  ടകേ.  മുനശര
സസസവാരനിച  കകേവാകനിയര  ഇസപവാകന്റെഷന  കപവാടലൈ  ഇനജ്യക്കങ്ക്  മവാതൃകേയവായനിട്ടുള്ള
എത്രടയത്ര പദ്ധതനികേള് നടെപനിലൈവാക്കനി. 640 കുടനികേള്ക്കങ്ക് കകേവാകനിയര ഇസപവാകന്റെഷന
നടെതനി. നവാടള നമ്മുടടെ സമൂഹതനില ബധനിരരുസ മൂകേരുമവായനിട്ടുള്ള കുടനികേളുണ്ടവാകേനില്ലെ.
അതനികലൈക്കുകവണന്ന  ഒരു  വലൈനിയ  കേരമപദ്ധതനി  നമള്  നടെപനിലൈവാക്കനി.
ബഹുമവാനജ്യനവായ  ധനകേവാരജ്യ  വകുപ്പുമനനി  മുന  ബഡ്ജറ്റുകേളനില  പ്രഖജ്യവാപനിചനിട്ടുള്ള
സസപപദ്ധതനികേളനില ഏടതങനിലുടമവാന്നങ്ക് വനിജയകേരമവായനി നടെപനിലൈവാക്കവാന അകദ്ദേഹതനിനങ്ക്
കേഴനികഞ്ഞവാ  എന  ഞവാന  കചെവാദനിക്കുകേയവാണങ്ക്.   ആധുനനികേ  പണക്കകമ്പവാളസ
പ്രവരതനിക്കുന്നതങ്ക് എങ്ങടനടയന്നങ്ക് സഭയനിലുള്ളവരക്കങ്ക് അറനിയനില്ലെവാടയന്നവാണങ്ക് കഡവാ.
ടെനി.  എസ.  കതവാമസങ്ക് ഐസകേങ്ക് ഇന്നടലൈ  പ്രസസഗനിചതങ്ക്.  ഈ സങല്പസ  വച്ചുടകേവാണ്ടങ്ക്
അകദ്ദേഹസ  കേഴനിഞ്ഞ  ബഡ്ജറ്റുകേളനില  പ്രഖജ്യവാപനിച  ലൈക്കനി  വവാറങ്ക്  എന്ന  പദ്ധതനി,
ജനനിക്കുന്ന  ഓകരവാ  കുടനിക്കുസ  പതനിനവായനിരസ  രൂപ  നനികക്ഷപനിക്കുന്ന പദ്ധതനി,  18
വയസവാകുകമ്പവാള് ആ കുടനികേള്ക്കങ്ക് വനിദജ്യവാഭജ്യവാസ കലൈവാണ് കേനിട്ടുന്ന പദ്ധതനി, ഇടതവാടക്ക
എവനിടടെയവായനി?  മറ്റുപലൈരുസ സൂചെനിപനിചതുകപവാലൈതടന്ന ഡവാമുകേളനില നനിനസ മണല
വവാരനി  15,000  കകേവാടെനി  രൂപ  ഇവനിടടെ  സസരൂപനിക്കുടമന്നങ്ക്  പറഞ,  അടതനവായനി?
അതുകപവാലൈതടന്ന  പലൈനിശരഹനിത  ഇസവാമനികേങ്ക്  ബവാങങ്ക്  എനവായനി?  കചെരമന
ലഫനവാനഷജ്യല  സരവശസസങ്ക്  എനപറയുന്ന  സസപ  പദ്ധതനി  ടകേ.എസങ്ക്.ഡനി.പനി.-ടയ
പുനരുദ്ധരനിക്കവാന  ഇകപവാള് നടെപനിലൈവാക്കുടമന്നങ്ക് അകദ്ദേഹസ പറയുന.  കേഴനിഞ്ഞകേവാലൈ
അനഭവങ്ങള് വച്ചുടകേവാണ്ടങ്ക് അടതത്രകതവാളസ വനിജയകേരമവാകുടമന്നങ്ക് നമുക്കങ്ക് പറയവാന
കേഴനിയുകമവാ?  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  സരക്കവാര  ഡ്രശസ  കപ്രവാജക്ടുകേള്  യവാഥവാരതജ്യമവാക്കനിയകപവാള്
അങ്ങയുകടെടതല്ലെവാസ സസപമവായനിതടന്ന അവകശഷനിക്കുന എനള്ളതവാണങ്ക് യവാഥവാരതജ്യസ.
ശ്രശ.  ബവാലൈചെനന  ചുള്ളനിക്കവാടെനിടന്റെ  18  കേവനിതകേളുടടെ  ആമുഖതനില  അകദ്ദേഹസ
പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതുകപവാടലൈ  ധവളപത്രതനില  അറനിഞ്ഞതനില  പവാതനി  പറയവാടത
കപവായനി,  പറഞ്ഞതനില  പവാതനിയനികലൈടറയുസ  പതനിരവായുസകപവായനി  എനപറയവാന
ആഗ്രഹനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  കേവാരണസ  കേഴനിഞ്ഞ  കേവാലൈഘടങ്ങളനില  പറഞ്ഞ  കേവാരജ്യങ്ങടളവാനസ
ടചെയ്യുവവാന  അകദ്ദേഹതനിനങ്ക്  കേഴനിഞ്ഞനില്ലെ.  ബഹുമവാനജ്യനവായ മുനമുഖജ്യമനനി ഇവനിടടെ
സൂചെനിപനിചതുകപവാടലൈ ധവളപത്രതനിലൂടടെ യഥവാരത കേണക്കുകേടള മറച്ചുവച്ചുടകേവാണ്ടങ്ക്
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ആ  കേണക്കുകേള്  അകങ്ങക്കങ്ക്  അനകൂലൈമവാക്കുന്നതനിനകവണ്ടനിയുള്ള  പദ്ധതനികേളവാണങ്ക്
അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  പ്രസസഗതനില  ഉടെനശളസ  ഉണ്ടവായനിട്ടുള്ളതങ്ക്.  2011-ല  അങ്ങങ്ക്
ചൂണ്ടനിക്കവാണനിചതുകപവാടലൈ നശക്കനിയനിരനിപങ്ക്  3,514  കകേവാടെനി രൂപയവാണങ്ക്. 3,514  കകേവാടെനി
രൂപ  നശക്കനിയനിരനിപ്പുവന്നകപവാള്  കകേന  പദ്ധതനികേളുടടെ  സസസവാന  വനിഹനിതസ
നലകേനിയനിരുന്നനില്ലെ. ഞവാന ആകരവാഗജ്യ വകുപ്പുമനനിയവായനി ചുമതലൈടയടുത സമയതങ്ക്
എന.ആര.എചങ്ക്.എസ.-ടന്റെ സസസവാന വനിഹനിതമവായ 250 കകേവാടെനി രൂപ യു.ഡനി.എഫങ്ക്.
സരക്കവാര വന്നതനിനകശഷമവാണങ്ക്  നലകേനിയതങ്ക്.  സസസവാന വനിഹനിതസ  നലകേവാതതനിടന്റെ
കപരനില  2013-ല  കകേനവനിഹനിതസ  തടെഞവചനിരുന.  ഇടതവാരു  ഉദവാഹരണസ
മവാത്രമവാണങ്ക്.  അതരതനിലുള്ള മവാജനിക്കുകേള് കേവാണനിച്ചുടകേവാണ്ടങ്ക് അകദ്ദേഹസ  ബഡ്ജറ്റുകേടള
വനിശകേലൈനസ ടചെയങ്ക് മുകന്നവാട്ടുകപവാവുകേയവാണങ്ക്.  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  സരക്കവാര ആവനിഷ്കരനിച
സസൗജനജ്യ ചെനികേനിതവാപദ്ധതനികേള് അടനിമറനിക്കവാനള്ള ശ്രമമവാണങ്ക് ഇകപവാള് ബഡ്ജറനിലൂടടെ
നടെതനിടക്കവാണ്ടനിരനിക്കുന്നതങ്ക്.  ഗരഭവാവസ മുതല വവാരദ്ധകേജ്യസവടരയുള്ള കേവാലൈഘടങ്ങളനില
എല്ലെവാ ചെനികേനിതയുസ ഇന്നങ്ക് കകേരളതനില സസൗജനജ്യമവാണങ്ക്.  ആകരവാഗജ്യസ ഒരവകേവാശമവാക്കണടമന്ന
ലൈക്ഷജ്യകതവാടുകൂടെനിയവാണങ്ക്  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  മുകന്നവാട്ടുകപവായതങ്ക്.  അതുമുഴുവന
അടനിമറനിച്ചുടകേവാണ്ടങ്ക്  ഇനഷസറനസങ്ക്  കേമ്പനനികേള്ക്കങ്ക്  സസൗജനജ്യ  ചെനികേനിതയുടടെ
ഉതരവവാദനിതസ  ഏലപനിക്കുന്ന  തരതനികലൈക്കങ്ക്  കപവാകേവാനള്ള  ശ്രമമവാണങ്ക്  ഈ
ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  നടെതനിടക്കവാണ്ടനിരനിക്കുന്നതങ്ക്.  ഗരഭവാവസ  മുതല  വവാരദ്ധകേജ്യസ
വടരടയന്നങ്ക്  ഞവാന പറയുകമ്പവാള്  'അമയുസ കുഞസ പദ്ധതനി'  വഴനി  ഇന്നങ്ക്  പ്രസവ
ചെനികേനിത  സസൗജനജ്യമവാണങ്ക്.  18  വയസനിനങ്ക്  തവാടഴയുള്ള  കുടനികേള്ക്കുള്ള  ചെനികേനിത
സസൗജനജ്യമവാണങ്ക്.  90  ലൈക്ഷസ  കുടനികേള്ക്കങ്ക്  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ് ടമന്റെനിടന്റെ  കേവാലൈതങ്ക്
സസൗജനജ്യമവായനി  ചെനികേനിത നലകേനി.  എത്രലൈക്ഷസ  രൂപയവാടണങനിലുസ  സസൗജനജ്യ
ചെനികേനിതയവാണങ്ക്.  'അമൃതസ  ആകരവാഗജ്യസ  പദ്ധതനി'  എനപറയുന്നതങ്ക്  സസൗജനജ്യ
ചെനികേനിതവാ പദ്ധതനിയവാണങ്ക്.  ജശവനിതലശലൈശ കരവാഗങ്ങള് സശനനിസഗങ്ക്  നടെതനി മരുനസ
ചെനികേനിതയുസ സസൗജനജ്യമവായനി ടകേവാടുക്കുന്ന പദ്ധതനി,  സസൗജനജ്യ കേജ്യവാനസര ചെനികേനിതവാ
പദ്ധതനി,  എല്ലെവാ  ആശുപത്രനികേളനിലുസ  മരുന്നങ്ക്  സസൗജനജ്യസ  തുടെങ്ങനി  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.
തുടെങ്ങനിവച  ഈ  പദ്ധതനികേള്  മുഴുവന  ആകരവാഗജ്യ  ഇനഷസറനസങ്ക്  പദ്ധതനിയവാക്കനി
ടകേവാണവരവാനവാണങ്ക് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതങ്ക്.   ആനവാ പ്രകദശനില നടെപനിലൈവാക്കനി ടപവാളനിഞ്ഞ
ഈ പദ്ധതനി ഇവനിടടെ നടെപനിലൈവാക്കരുടതന്നങ്ക് ഞവാന  വനിനയപുരസരസ അഭജ്യരതനിക്കുകേയവാണങ്ക്.
യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  സരക്കവാര  തുടെങ്ങനിവച  സസൗജനജ്യ  ചെനികേനിത  ensure  ടചെയ്യുന്നതനിന
പകേരസ ആളുകേടള  insure  ടചെയ്യുന്ന പദ്ധതനിയനിലനനിനസ പനിനതനിരനിയണടമന്നവാണങ്ക്
എനനിക്കങ്ക് ഈ അവസരതനില പറയവാനള്ളതങ്ക്.  സസൗജനജ്യമവായനി എല്ലെവാ ചെനികേനിതയുസ
നലകുന്ന പദ്ധതനി ഉകപക്ഷനിചങ്ക്  ഇനഷസറനസങ്ക് കേമ്പനനികേളുടടെ ദയവാദവാക്ഷണജ്യതനിനങ്ക്
കകേരളതനിടലൈ കരവാഗനികേടള ഒറ്റുടകേവാടുക്കുന്ന പരനിഷ്കവാരസ കരവാഗനികേകളവാടെങ്ക് കേവാണനിക്കുന്ന
ക്രൂരതയവാണങ്ക്. 

ശ്രശ  .   രവാജു എബഹവാസ : സര, കപവായനിന്റെങ്ക് ഓഫങ്ക് ഓരഡര.
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മനി  .   ടഡപക്യൂടനി സശക്കര : എനവാണങ്ക് കപവായനിന്റെങ്ക് ഓഫങ്ക് ഓരഡര?

ശ്രശ  .   രവാജു എബഹവാസ : സര, 18 വയസനിനങ്ക് തവാടഴയുള്ള കുടനികേള്ക്കങ്ക് സസൗജനജ്യ
ചെനികേനിത നടെപവാക്കനിയതങ്ക് യു. ഡനി.എഫങ്ക്. സരക്കവാരവാടണന്നവാണങ്ക് അകദ്ദേഹസ പറഞ്ഞതങ്ക്.
അതങ്ക്  ടതറവാണങ്ക്.  ബഹുമവാനജ്യയവായ  ശ്രശമതനി  ടെശചര  ആകരവാഗജ്യ  വകുപ്പുമനനി
ആയനിരുന്നകപവാള് നടെപവാക്കനിയ പദ്ധതനിയവാണതങ്ക്.  നനിയമസഭടയ ടതറനിദ്ധരനിപനിക്കലൈവാണങ്ക്.
അതങ്ക് കരഖയനിലനനിനസ നശക്കസ ടചെയണസ.

ശ്രശ  .    വനി  .    എസങ്ക്  .    ശനിവകുമവാര:  സര,  അതങ്ക് ഒരനിക്കലുസ ശരനിയല്ലെ. 18  വയസനിനങ്ക്
തവാടഴയുള്ള  കുടനികേള്ക്കങ്ക്  സസൗജനജ്യ  ചെനികേനിത  എന്നതനിനങ്ക്  'ആകരവാഗജ്യ  കേനിരണസ'
പദ്ധതനി എന്നങ്ക് കപരുടകേവാടുതങ്ക് ഈ ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  വന്നതനിനകശഷസ നടെപനിലൈവാക്കനി.
യു.പനി.എ.  അദ്ധജ്യക്ഷയവായനിരുന്ന  ശ്രശമതനി  കസവാണനിയ  ഗവാനനി  കേനകേക്കുന്നങ്ക്
ടകേവാടവാരതനില വചങ്ക്   ഉദ്ഘവാടെനസ ടചെയ പരനിപവാടെനിയവാണനിതങ്ക്.  എത്ര ലൈക്ഷസ രൂപ
കവണടമങനിലുസ സസൗജനജ്യമവായനി  ചെനികേനിതയങ്ക് ടകേവാടുക്കുന്ന പദ്ധതനിയവാണനിതങ്ക്. ഇവനിടടെ
മവാനജ്യവനിരുദ്ധ പവാകക്കജനിടന്റെ സഹവായമനില്ലെവാടത ആയനിരസ കകേവാടെനി രൂപയുടടെ വനികേസന
പ്രവരതനങ്ങള്  അഞ്ചേങ്ക്  ടമഡനിക്കല  കകേവാകളജുകേളനിലൈവായനി  അഞ്ചുവരഷസ  ടകേവാണ്ടങ്ക്
നടെപനിലൈവാക്കവാന കേഴനിഞ.  ബഹുമവാനജ്യയവായ ലശലൈജ ടെശചര  കേഴനിഞ്ഞ സരക്കവാര
ടമഡനിക്കല കകേവാകളജുകേടള തനിരനിഞകനവാക്കനിയനില്ലെ എന്നവാണങ്ക് ഇവനിടടെ സൂചെനിപനിചതങ്ക്.
അഭനിമവാനകതവാടുകൂടെനി ഞവാന പറയടട,  തനിരുവനനപുരസ ടമഡനിക്കല കകേവാകളജനില
കപവായനി കനവാക്കുന്ന ആളുകേള്ക്കങ്ക് അതങ്ക് മനസനിലൈവാകേസ. അവനിടടെ ലൈനിവര ടവാനസങ്ക് പവാകന്റെഷന
യൂണനിറ്റുസ  മൃതസഞശവനനി  പദ്ധതനിയുസ  മള്ടനി  ടസഷജ്യവാലൈനിറനി  യൂണനിറ്റുസ  ആധുനനികേ
കമവാരചറനിയുസ ആധുനനികേ ലൈവാബുസ  തുടെങ്ങനി;  എല്ലെവാ വവാരഡുകേളുസ നവശകേരനിച്ചു;  Burns
യൂണനിറങ്ക് തുടെങ്ങനി;  ടമയനിന ഒ.പനി.  കബ്ലവാക്കനിലനനിനസ സൂപര ടസഷജ്യവാലൈനിറനി ടമയനിന
കബ്ലവാക്കനിലനനിനസ കകേവാറനികഡവാറകേള് നനിരമനിച്ചു.  ഇനജ്യയനിലൈവാദജ്യമവായനി എസങ്ക്.എ.റനി.
ആശുപത്രനിയനില  ഐ.വനി.എഫങ്ക്  ടശറങ്ക്ടമന്റെങ്ക്  തുടെങ്ങനി.  150  കേനിടെക്കകേളുള്ള ടകേടനിടെസ
വരുന.  ഇടതല്ലെവാസ  തനിരുവനനപുരസ  ടമഡനിക്കല  കകേവാകളജനിലുണ്ടങ്ക്.  കകേവാഴനികക്കവാടെങ്ക്
ടമഡനിക്കല  കകേവാകളജനിടന്റെ  വനികേസനടതക്കുറനിചങ്ക്,  ഇത്രയധനികേസ  വനികേസന
പ്രവരതനങ്ങള് നടെക്കുനടവനപറഞടകേവാണ്ടങ്ക് മവാതൃഭൂമനി പത്രസ എഡനികറവാറനിയല
എഴുതനി.  തൃശ്ശൂര  ടമഡനിക്കല  കകേവാകളജനില  300  കകേവാടെനി  രൂപയുടടെ  വനികേസന
പ്രവരതനങ്ങളവാണങ്ക്  നടെന്നതങ്ക്.  മവാനജ്യവനിരുദ്ധ  പവാകക്കജനില്ലെവാടതതടന്ന  ഓകരവാ
കമഖലൈകേളനിലുസ  സമഗ്രമവായ  പദ്ധതനികേള്  നടെപനിലൈവാക്കനിടക്കവാണ്ടങ്ക്  മുകന്നവാട്ടുകപവാകേവാന
കേഴനിഞ.  കേവാരുണജ്യ കലൈവാടറനി ഒരു അവകേവാശമവാക്കുടമന്നങ്ക് ബഹുമവാനടപട ധനകേവാരജ്യ
വകുപ്പുമനനി  പറഞ.  ഞവാന  അതനിടന സസവാഗതസ  ടചെയ്യുകേയവാണങ്ക്.  കകേരളതനിടലൈ
പവാവടപട ലൈക്ഷക്കണക്കനിനങ്ക് ആളുകേള്ക്കങ്ക് അതനിടന്റെ പ്രകയവാജനസ ലൈഭജ്യമവായനി. കലൈവാടറനിടയ
സസബനനിചനിടെകതവാളസ  കകേരളതനിടലൈ  കകേവാടെനിക്കണക്കനിനങ്ക്  രൂപ  നഷ്ടടപട്ടു
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ടകേവാണ്ടനിരുന്ന സവാഹചെരജ്യതനിലനനിനസ കേവാരുണജ്യ കലൈവാടറനി തുടെങ്ങനിടക്കവാണ്ടങ്ക് ഇവനിടടെ
നമുക്കങ്ക് ലൈവാഭകേരമവായ സനിതനിവനികശഷസ ഉണ്ടവാക്കവാന കേഴനിഞ. 2010-11 കേവാലൈഘടതനില
സസസവാനതനിനങ്ക് കലൈവാടറനിയനിലനനിനള്ള ലൈവാഭസ 111 കകേവാടെനി രൂപയവായനിരുനടവങനില
2015-16  കേവാലൈഘടതനില അതങ്ക്  3,337  കകേവാടെനി രൂപയവാക്കവാന കേഴനിഞ.  അതനില
നനിന്നവാണങ്ക്   കേവാരുണജ്യ കലൈവാടറനി  നമള് തുടെങ്ങനിയതങ്ക്.  കേഴനിഞ്ഞ ഒന്നരമവാസക്കവാലൈസ
ടകേവാണ്ടങ്ക് നനികുതനി വരുമവാനതനിടന്റെ ഗ്രവാഫങ്ക് 19 ശതമവാനസ കൂടെനിടയന്നവാണങ്ക് ബഹുമവാനടപട
ധനകേവാരജ്യ വകുപ്പുമനനി അവകേവാശടപടുന്നതങ്ക്. 

ഞവാടനവാരു  കേവാരജ്യസ  സങടെകതവാടു  കൂടെനി  പറയടട,  കകേരളതനിടലൈ  അക്രമ
രവാഷ്ട്രശയതനിടന്റെ  ഗ്രവാഫങ്ക്  അതനികനക്കവാള്  ഉയരതനികലൈക്കങ്ക്  ഉയരനടകേവാണ്ടനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.
അതങ്ക്  കേണ്ടനിടല്ലെന്നങ്ക്  നടെനിക്കരുടതന്നങ്ക്  പറയവാനവാഗ്രഹനിക്കുകേയവാണങ്ക്.   വനിലൈക്കയറസ
ടകേവാണ്ടങ്ക്  ടപവാറതനിമുട്ടുകമ്പവാള്  കകേരളതനില  മനഷജ്യജശവനങ്ക്  മവാത്രസ  വനിലൈയനില്ലെവാത
സനിതനിയവായനി  മവാറനിയനിരനിക്കുന.  ടകേവാലൈപവാതകേ രവാഷ്ട്രശയടത നനിസവാരവലക്കരനിക്കുന്ന
മറപടെനികേളവാണങ്ക് സരക്കവാരനിടന്റെ ഭവാഗത്തു നനിനണ്ടവായനിരനിക്കുന്നതങ്ക്.  കകേനസ ഭരനിക്കുന്ന
ബനി.ടജ.പനി.-യുസ  സസസവാനസ  ഭരനിക്കുന്ന  സനി.പനി.ടഎ.(എസ.)-ഉസ  അക്രമരവാഷ്ട്രശയസ
നനിരതണസ.  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക് അതനികലൈക്കുകവണ്ടനി മുനടടകേടയടുക്കണടമന്നവാണങ്ക് എനനിക്കങ്ക്
ഇസൗയവസരതനില  സൂചെനിപനിക്കവാനള്ളതങ്ക്.  ബഹുമവാനജ്യനവായ  ധനകേവാരജ്യ  വകുപ്പുമനനി
നനിരകദ്ദേശനിക്കുന്നതുകപവാടലൈ നനികക്ഷപ സസൗഹൃദ സസസവാനമവാകേണടമങനില ഇവനിടടെ
അക്രമരഹനിതമവായനിട്ടുള്ള  ഒരു  സമൂഹമുണ്ടവാകേണസ.  അങ്ങടനയുണ്ടവായവാല  മവാത്രകമ
നമുക്കങ്ക്  അതരതനില  മുകന്നവാട്ടുകപവാകേവാന  കേഴനിയുകേയുളടവനള്ളതങ്ക്  സൂചെനിപനിക്കുവവാന
ഞവാന  ആഗ്രഹനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  ശ്രശനവാരവായണ  ഗുരുകദവടന  നനിരവധനി  പ്രവാവശജ്യസ
ബഡ്ജറനില  അങ്ങങ്ക്  ഉദ്ധരനിച്ചുവകല്ലെവാ.  ആ  ദരശനങ്ങള്  ഉയരതനിപനിടെനിചനിരുന്ന
ഗുരുവനിടന്റെ പ്രഥമശനിഷജ്യന മഹവാകേവനി കുമവാരനവാശവാടന്റെ നളനിനനിയനിടലൈ വരനികേള് ഞവാന
ഉദ്ധരനിച്ചുടകേവാണ്ടങ്ക് അവസവാനനിപനിക്കടട.  

"അനജ്യജശവനതകേനി സസജശവനിതസ

ധനജ്യമവാകുമമകലൈ വനികവകേനികേള്"

എന്നവാല  അനജ്യജശവടനടുതങ്ക്  അവനികവകേസ  കേവാട്ടുകേയവാണങ്ക്  കകേരളതനിടലൈ
ഭരണവരഗ്ഗവുസ  ബനി.ടജ.പനി.-യുടമന്നങ്ക്  പറയവാന  ഞവാന  ആഗ്രഹനിക്കുകേയവാണങ്ക്.
സനി.പനി.ടഎ.(എസ.)കനവാടുസ ബനി.ടജ.പനി.-കയവാടുസ ഇതനില നനിനസ പനിനനിരനിയണടമന്നങ്ക്
അഭജ്യരതനിക്കുവവാന ഇസൗയവസരസ വനിനനികയവാഗനിക്കുന.  

1.43 PM]

ധനകേവാരജ്യവുസ കേയറസ വകുപ്പുമനനി (കഡവാ  .   ടെനി  .   എസ  .   കതവാമസങ്ക് ടഎസകേങ്ക്): സര,
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കേനിഫ്ബനിടയ പരനിഹസനിക്കുന്നതനില ഇന്നലൈടത വവാശനി ഇന്നടത ചെരചയനിലുണ്ടവായനിടനില്ലെ,
നല്ലെതങ്ക്.  അത്രയുസ മുകന്നവാട്ടുള്ള കേവാലവയ്പവാണങ്ക്.  ഉമന ചെവാണ്ടനി സവാറനിടന്റെ മുഖടത
ചെനിരനി,  അതങ്ക്  സസവാഭവാവനികേമവാണങ്ക്.  ഇസൗ  കേനിഫ്ബനിക്കങ്ക്  പൂരവവാശ്രമമുടണ്ടന്നങ്ക്  അങ്ങങ്ക്
മവാത്രമവാണങ്ക്  ഓരതതങ്ക്.  പകക്ഷ പലൈയനിടെത്തുനനിനസ സസശയങ്ങള് വശണസ വന്നനിട്ടുണ്ടങ്ക്.
കേനിഫ്ബനി  നമടള എങ്ങടന  സഹവായനിക്കുനടമനള്ളതങ്ക്  ഒരു  മൂരതമവായ ഉദവാഹരണസ
ടകേവാണ്ടങ്ക് പറയവാസ.  പ്രകതജ്യകേനിചങ്ക് ഇവനിടടെ പവാരപനിടെ പദ്ധതനി എങ്ങടന നടെപവാക്കവാടമനള്ളതനിടനപറനി
ശ്രശ. വനി. ടകേ. സനി. മമതങ്ക് കകേവായ കചെവാദനിച്ചു. ഇസൗ പതനിനവായനിരസ കകേവാടെനി രൂപ എവനിടടെ
നനിനണ്ടവാക്കുസ;  അതനിടന്റെ  ഭവാരതനില  പഞ്ചേവായതവാടകേ  തവാഴങ്ക് നകപവാകുമകല്ലെവാ
എടന്നവാടക്ക ശ്രശ. അനനില അക്കര ആകക്ഷപമുന്നയനിക്കുകേയുണ്ടവായനി.  ഇ.എസ.എസങ്ക്.
പവാരപനിടെ പദ്ധതനി നടെപവാക്കവാന നമള് തശരുമവാനനിച്ചു. പഞ്ചേവായത്തുകേള്ക്കുസ മുനനിസനിപവാലൈനിറനികേള്ക്കുസ
അനവവാദസ നലകേനി.  വശടെനില്ലെവാതവരുടടെ എണ്ണസ എത്രടയന്നങ്ക് കനവാക്കനിയനിടങ്ക്  അവരക്കങ്ക്
വശടെങ്ക്  നലകേവാനള്ള  പണസ  സഹകേരണ  ബവാങ്കുകേളനില  നനിന്നങ്ക്  വവായ്പടയടുക്കുകേ,
അങ്ങടന  വവായ്പടയടുക്കുന്നവരുടടെ  പലൈനിശ  സസസവാന  സരക്കവാര  നലകുടമന്നങ്ക്
സഹകേരണ ബവാങ്കുകേകളവാടെങ്ക് പറഞ.  15-20 വരഷസ ടകേവാണ്ടങ്ക് മുതല അടെച്ചുതശരക്കുസ.
ഇതനിടന്റെ ഗുണടമനവാടണനവചവാല,  ഏതവായവാലുസ  15-20  വരഷസ ടകേവാണ്ടങ്ക് എല്ലെവാവരക്കുസ
വശടെങ്ക്  ടകേവാടുക്കണസ.  ഇങ്ങടന വവായ്പടയടുതങ്ക് വശടെങ്ക്  പണനിതവാല  20  വരഷസ വടര
കേവാതനിരനിക്കണ്ട,  ഇനതടന്ന നമുടക്കല്ലെവാവരക്കുസ വശടെങ്ക് ടകേവാടുക്കവാസ,  അതവാണങ്ക് ശ്രശ.
അനനില  അക്കരയങ്ക്  മനസനിലൈവാകേവാതതങ്ക്.  അവര  വശടുകേളനില  തവാമസനിക്കടട.  11
വരഷക്കവാലൈസ അടല്ലെങനില  15  വരഷക്കവാലൈസ വശടെനിനകവണ്ടനിയുള്ള പണടമടുതങ്ക് ആ
വവായ്പ തനിരനിചടെയവാന ടകേവാടുതവാല മതനി.  ഇതവാണങ്ക് സശസ.   പകക്ഷ എനവാണുണ്ടവായതങ്ക്?
യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  ഭരണസ വന്നതനിനകശഷസ ഇസൗ പലൈനിശ കൃതജ്യമവായനി ടകേവാടുക്കുന്നതനില
വശഴ്ച  വന.  മുതല  ടകേവാടുകക്കണ്ടതങ്ക്  പഞ്ചേവായത്തുകേളവാണങ്ക്.  ആ  ഗഡുക്കള്കപവാലുസ
ഡനിഡക്ടങ്ക്  ടചെയങ്ക്  എതനിക്കുന്നതനില തവാമസസ വരുതനി.  അതനിടന്റെ ഫലൈടമനവാണങ്ക്?
നനിങ്ങള് അധനികേവാരതനില വന്നകപവാള് ആദജ്യവരഷസ തടന്ന ഇനനി വവായ്പടയടുക്കടണ്ടന്നങ്ക്
തശരുമവാനനിച്ചു. അകതവാടടെ ആ പദ്ധതനി മുടെങ്ങനി.  എന്നവാല മൂനവരഷസ കേഴനിഞ്ഞകപവാള്
നനിങ്ങള്ക്കങ്ക്  കബവാധജ്യമവായനി.  വശടടെവാന്നനിനങ്ക്  അധനികേമവായനിടങ്ക്  50000  രൂപ നലകുടമടന്നവാടക്ക
ഇസൗ  നനിയമസഭയനില  പലൈവടസ  പ്രഖജ്യവാപനിടചങനിലുസ  പണസ  നലകേവാനനില്ലെ.   പണസ
ടകേവാടുത്തുമനില്ലെ,  അതുടകേവാണ്ടങ്ക് വശടെനിടന്റെ പണനി തശരനമനില്ലെ.  ലൈക്ഷക്കണക്കനിനങ്ക് വശടുകേളവാണങ്ക്
പവാതനിവഴനിയനില കേനിടെക്കുന്നതങ്ക്.  എസങ്ക്എസനി/എസ് ടെനി വനിഭവാഗക്കവാരക്കുള്ടപടടെ എല്ലെവാ
കമഖലൈയനിലുസ  വശഴ്ച  വന.  ശ്രശ.  ടകേ.  സനി.  കജവാസഫങ്ക്  അവസവാനമവായകപവാള്
ആനവവായനില  അമ്പഴങ്ങ  കപവാടലൈ  400  കകേവാടെനി  രൂപ  ടകേവാടുത്തു.  അതനിനകശഷസ
പഞ്ചേവായത്തുകേള്ക്കങ്ക്  ബവാങനില  നനിന്നങ്ക്  വവായ്പടയടുക്കവാടമന്നങ്ക്  വശണസ  നനിങ്ങള്
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തശരുമവാനനിച്ചു.  ഏടതങനിലുസ ബവാങങ്ക്  ടകേവാടുകതവാ?  ഇല്ലെ.  കേവാരണസ പറഞ്ഞ വവാക്കങ്ക്
പവാലൈനിക്കവാന നമുക്കങ്ക് കേഴനിഞ്ഞനില്ലെ.  എന്നവാല ഇന്നങ്ക് നമ്മുടടെ സഹകേരണ ബവാങ്കുകേളുടടെ
കേയനില ഏതവാണ്ടങ്ക്  40000  കകേവാടെനി  രൂപ സരപസങ്ക് ഫണണ്ടങ്ക്.  പണ്ടടതകപവാടലൈ
ഉതരവനിറക്കനിയതുടകേവാണ്ടങ്ക് ഇന്നങ്ക് കേവാരജ്യസ നടെക്കനില്ലെ. കേവാരണസ തനികവാനഭവമനിതവാണങ്ക്.
അവനിടടെയവാണങ്ക്  കേനിഫ്ബനി  വരുന്നതങ്ക്.   ഒരു  പവാരപനിടെ  കബവാണ്ടനിറക്കുസ.  പവാരപനിടെ
കബവാണ്ടനിറക്കനിയവാല അടതടുക്കുന്ന സഹകേരണ സവാപനങ്ങള്ക്കങ്ക് അതങ്ക് എകപവാള്
കവണടമങനിലുസ  ഡനിസസൗണ്ടങ്ക്  ടചെയവാകനവാ  വനിലക്കവാകനവാ സവാധനിക്കുസ.  മകറടതങനിലുസ
ബവാങങ്ക് അതങ്ക് കമടെനിചവാല ആ ബവാങനിനങ്ക് കേനിഫ്ബനി ടടപസ ടകേവാടുക്കുസ.  അതങ്ക് assured
market  ആണങ്ക്.   ഞങ്ങള്ക്കങ്ക് കവടണ്ടന്നങ്ക് സഹകേരണ ബവാങങ്ക് പറഞ്ഞവാല നമ്മുടടെ
ടകേ.എസങ്ക്.എഫങ്ക്.ഇ.-യുണ്ടങ്ക്, ടകേ.എഫങ്ക്.സനി.-യുണ്ടങ്ക്.  ഇസൗ സവാപനങ്ങള്ക്കങ്ക് കബവാണ്ടങ്ക്
ഡനിസസൗണ്ടങ്ക്  ടചെയ്യുന്നതനികനവാ വവാങ്ങുന്നതനികനവാ തടെസമുണ്ടവാകേനില്ലെ.   എങ്ങടനയവാണങ്ക്
ഇസൗ  കബവാണകേള്  redeem  ടചെയ്യുകേ.  അവസവാനസ  പലൈനിശയടെക്കസ  ബവാങനിനങ്ക്
ടകേവാടുക്കണമകല്ലെവാ. 

ശ്രശ  .    അനനില  അക്കര:  സര,  ഇസൗ  ഭരണസമനിതനിയുടടെ  കേവാലൈവാവധനിക്കുള്ളനില
അടെച്ചുതശരക്കവാന ബവാങ്കുകേള് നനിരബനനിക്കുകേയവാണങ്ക്. അടുത ഭരണസമനിതനിക്കങ്ക് ഇസൗ
കേടെസ ടകേവാടുക്കവാന ബവാങ്കുകേള് സമതനിക്കുന്നനില്ലെ.

കഡവാ  .    ടെനി  .    എസ  .    കതവാമസങ്ക്  ടഎസകേങ്ക്:  സര,  ആ  പ്രശ്നങ്ങടളവാടക്ക  തശരുസ.
എങ്ങടന?  നനിങ്ങളുടടെ  കബവാണ്ടങ്ക്  എകപവാള്  കവണടമങനിലുസ  ഡനിസസൗണ്ടങ്ക്  ടചെയവാസ.
തനിരനിച്ചുടകേവാടുക്കവാസ.  കബവാണ്ടനിനങ്ക് മവാരക്കറങ്ക് ടഡവലൈപങ്ക് ടചെയ്യുകേയവാണങ്ക്.

ശ്രശ  .    ടടഹബനി  ഇസൗഡന:   സര,  സലൈസ  സസബനനിചങ്ക്  എടനങനിലുസ  ഒരു
രൂപകരഖയുകണ്ടവാ?  മനിനനിമസ ഇത്ര ടസന്റെങ്ക് സലൈസ കവണടമനള്ളതനിടനക്കുറനിചങ്ക്? 

കഡവാ  .   ടെനി  .   എസ  .   കതവാമസങ്ക് ടഎസകേങ്ക്: സര, ഇതങ്ക് കേഴനിഞ്ഞനിടങ്ക് ഞവാന അതനികലൈക്കങ്ക്
വരവാസ. അകപവാള് ബവാങനിടന സസബനനിചനിടെകതവാളസ റനിസനില്ലെ. എകപവാള് കവണടമങനിലുസ
കബവാണ്ടങ്ക്  തനിരനിച്ചുനലകേനി  ഡനിസസൗണ്ടങ്ക്  ടചെയവാസ.  അങ്ങടന  ടചെകയണ്ട  ആവശജ്യസ
വരനില്ലെ.  അവരക്കവാടകേ  കവണ്ടതങ്ക്  കൃതജ്യമവായനിട്ടുള്ള  പലൈനിശയവാണങ്ക്.  കേനിഫ്ബനിക്കങ്ക്
സരക്കവാര നലകുന്ന ഗജ്യവാരന്റെനി,  മുതല തനിരനിച്ചുപനിടെനിചങ്ക് ടകേവാടുക്കുസ;  വരഷവാദജ്യസ തടന്ന
ഡനിഡക്ടങ്ക് ടചെയങ്ക് ആ പണസ കേനിഫ്ബനിയനികലൈക്കങ്ക് ടചെല്ലുസ;  ബവാങ്കുകേള് ഓടെനി നടെകക്കണ്ട.
രണ്ടങ്ക്,  ഇതനിടന്റെ പലൈനിശ വയബനിലൈനിറനി ഗജ്യവാപങ്ക് ഫണ്ടനിസഗവായനി സരക്കവാര കേനിഫ്ബനിക്കവായനി
ടടകേമവാറസ.  അതനിടനവാരു റവനക്യൂ കമവാഡലുണ്ടവാക്കവാസ.  10000  കകേവാടെനി രൂപടയടുതങ്ക്
കകേരളതനിടലൈ മുഴുവന കപരക്കുസ വശടെങ്ക്  ടകേവാടുക്കുന്നതനില പ്രയവാസമനില്ലെകല്ലെവാ.    ഇതവാണങ്ക്
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നനിരദ്ദേനിഷ്ട പദ്ധതനിക്കുകവണ്ടനി കനരനിടങ്ക് വവായ്പ അകറഞ്ചേങ്ക് ടചെയ്യുന്നതുസ ഇതരതനില ഒരു
കബവാണ്ടങ്ക് മവാരക്കറനിലൂടടെ പണസ സമവാഹരനിക്കുന്നതുസ തമനിലുള്ള വജ്യതജ്യവാസസ.   

ശ്രശ  .    പനി  .    ടകേ  .   കുഞ്ഞവാലൈനിക്കുടനി: സര, ഇന്നടലൈയുസ ഇസൗ കചെവാദജ്യസ കചെവാദനിചതവാണങ്ക്.
വയബനിലൈനിറനി ഗജ്യവാപങ്ക് ഫണ്ടനിടനപറനി അങ്ങങ്ക് പറയുനണ്ടങ്ക്. ഇന്നടലൈ ഇനസനിറക്യൂഷണല
ഫനിനവാനസനിടനപറനിയുസ  പറഞ.  റവനക്യൂ  വരദ്ധനിപനിക്കവാടത  ഇതനിടനവാടക്കയുള്ള
ഫണ്ടങ്ക് എവനിടടെ  നനിന്നവാണങ്ക്?   ഇതനിനകേതങ്ക് ടെവാകങ്ക്  ഗജ്യവാപുള്ളതങ്ക്  പനിരനിടചടുക്കുടമന
പറയുന്നതല്ലെവാടത പുതനിയ   ധനവാഗമ മവാരഗ്ഗങ്ങടളവാനസ കേവാണവാടത അവനിടടെനനിന്നങ്ക്
കലൈവാണ് എടുക്കവാസ,  ഇവനിടടെനനിന്നങ്ക് കലൈവാണ് എടുക്കവാസ,  ഇവനിടടെ വനി.ജനി.എഫങ്ക്.  ഫണ്ടങ്ക്
ടചെയവാടമടന്നവാടക്ക  പറഞ്ഞവാല  കേവാശനില്ലെവാടത  വല്ലെതുസ  നടെക്കുകമവാ?   അവസവാനസ
സഹകേരണ  ബവാങ്കുകേള്  ടപവാളനിയുന്ന  സനിതനി  വരനികല്ലെ?  ആളുകേളുടടെ തലൈയനില
ഇടതല്ലെവാസകൂടെനി വലൈനിയ കേടെബവാദ്ധജ്യതയവായനി മവാറകേയനികല്ലെ? ഫണ്ടങ്ക് ടറയനിസങ്ക് ടചെയവാടത
ഇനസനിറക്യൂഷണല ഫനിനവാനസങ്ക്  സസപസ  കേണ്ടങ്ക് കേവാരജ്യങ്ങള് ഇങ്ങടന  പവാന ടചെയ
കപവായനിക്കഴനിഞ്ഞവാല ഇതങ്ക് എവനിടടെ ടചെടന്നത്തുസ?  

കഡവാ  .    ടെനി  .    എസ  .    കതവാമസങ്ക്  ടഎസകേങ്ക്  :  സര,  എങ്ങടനയവാണങ്ക്  കേനിഫ്ബനിക്കങ്ക്
പണസ നലകുടമനളള ഗജ്യവാരന്റെനി ടകേവാടുക്കവാന കേഴനിയുടമനളളതവാണങ്ക് കചെവാദനിക്കുന്നതങ്ക്.
അതനിനവാണങ്ക്  നനിയമസഭ പവാസവാക്കുന്ന നനിയമസമൂലൈസ  ചെനിലൈ നനിശ്ചനിത വരുമവാനങ്ങള്,
അതനില രണ്ടങ്ക് കേവാരജ്യങ്ങളവാണങ്ക് പറഞ്ഞതങ്ക്,  ടപകടവാളനിനങ്ക് കമലുളള ടസസുസ കമവാകടവാര
വവാഹന നനികുതനിയുടടെ പകുതനിയുസ അവരക്കങ്ക് സനിരമവായനി ടകേവാടുത്തുടകേവാണ്ടനിരനിക്കുസ.
ഇതരതനില ഉറപവായനിട്ടുളള ധനവാഗമ മവാരഗ്ഗങ്ങളുണ്ടങ്ക്. നനിയമതനിടന്റെ അടെനിസവാനതനില
ഭരനിക്കവാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന സരക്കവാരകല്ലെയനിതങ്ക്. നമ്മുടടെ നനിയമസ പറയുന്നതങ്ക് എനവാണങ്ക്?
ഇസൗ  വരഷസ  റവനക്യൂ  കേമനി  പൂജജ്യസ  ആകേണമവായനിരുന.  അതനിനങ്ക്  പറനിയനില്ലെ.  ഒരു
പുതനിയ ടെവാരജറങ്ക് പറയുന,  അഞ്ചുവരഷസ കേഴനിയുകമ്പവാള് റവനക്യൂ കേമനി പൂജജ്യമവാക്കുടമന്നങ്ക്.
റവനക്യൂ കേമനി പൂജജ്യമവാകുടമന്നങ്ക് പറഞ്ഞവാല,  അഞ്ചുവരഷസ കേഴനിയുകമ്പവാള് നനിങ്ങളുടടെ
വവായ്പവാ  പരനിധനി  25000-26000  കകേവാടെനി  രൂപ  വരുസ.  മൂന്നങ്ക്  ശതമവാനസ  നമ്മുടടെ
സസസവാന  വരുമവാനതനിനങ്ക്  കപവാകുസ. ഇതങ്ക്  കേജ്യവാപനിറല  എകങ്ക്ടപനഡനിചറവാണങ്ക്.
ഇതനിടന്റെ  പകുതനി  കേനിഫ്ബനിക്കങ്ക്  ബുക്കങ്ക്  ടചെയ്യുസ.  ബവാക്കനി  പകുതനി  ബഡ്ജറങ്ക്  വഴനി
ടചെലൈവവാക്കുസ.  അതടല്ലെങനില  പനിടന്ന  എവനിടടെ  എതനികചരുസ?  നനിങ്ങളുടടെ  ഇസൗ
ധനസനിതനി  ടമചടപടുന്നതുവടര  വരവുസ  ടചെലൈവുസ  ഒപനിചങ്ക്  നമുക്കങ്ക്  കേവാലൈകക്ഷപസ
കേഴനിക്കവാടമനവചവാല  അതങ്ക്  പറനില്ലെ.  അതനിനങ്ക്  പറ്റുന്ന  സവാമ്പതനികേ  സനിതനിയല്ലെ.
അതുടകേവാണ്ടങ്ക്  ഇസൗ  പറയുന്ന  റനിസങ്ക്  ഒടക്കയുണ്ടങ്ക്.  ഞവാന  പറയുന്നതങ്ക്  നനിങ്ങളുസ
ആകലൈവാചെനിചനിട്ടുളള  കേവാരജ്യമവാണങ്ക്.  എകനവാ  കേവാരണവശവാല  പ്രവരതന  പഥതനില
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വന്നനില്ലെ.  ഇതനികപവാള്  ആകേവാശത്തുനനികന്നവാ  ശൂനജ്യവാകേവാശത്തുനനികന്നവാ  എടുതതല്ലെ.
ഇക്കവാരജ്യസ  ഞവാന  ഇന്നടലൈ  വനിശദശകേരനിച്ചു.  കേനിഫ്ബനിയുടണ്ടങനില  ഇന്നങ്ക്  ഇസൗ
പതനിനവായനിരസ കകേവാടെനി രൂപ സഹകേരണ ബവാങ്കുകേള്ക്കങ്ക് ഒരു റനിസ്കുമനില്ലെവാടത, അവരക്കങ്ക്
പ്രയവാസവുസ  ടടവഷമജ്യവുമനില്ലെവാടത,  നമുക്കങ്ക്  സമവാഹരനിചങ്ക്  ഇസൗ  പവാരപനിടെ  പദ്ധതനി
നടെപനിലൈവാക്കവാസ.  ആ  പവാരപനിടെ  പദ്ധതനി  നടെപനിലൈവാക്കുന്നതനിടന്റെ  പ്രവാകയവാഗനികേ
പ്രശ്നങ്ങടളക്കുറനിചങ്ക്  കചെവാദജ്യങ്ങള്  വന്നനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  പ്രശ-ഫവാബനികക്കഷന  എവനിടടെ  നനിന
കേനിട്ടുടമനളളതങ്ക്  സസബനനിചങ്ക്  കചെവാദനിച്ചു.  നടെക്കവാവങ്ക്  സ്കൂള്  കനവാക്കനിയവാല  മതനി.
തനിരുപ്പൂരനില നനിന്നങ്ക് കലൈവാറനിയനില സവാധനങ്ങള് ടകേവാണവന്നവാണങ്ക് മുഴുവനസ പണനിതതങ്ക്.
ഒരു ആഴ്ച ടകേവാണ്ടങ്ക്  ടകേടനിടെതനിടന്റെ പണനി തശരന. നമ്മുടടെ കദശശയ ടഗയനിസസനിടന്റെ
ഭവാഗമവായനി പണനിതതങ്ക് പ്രശ-ഫവാബനികക്കഷനവാണങ്ക്.  

ശ്രശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര  രവാധവാകൃഷ്ണന:  സര,  കദശശയ  ടഗയനിസസനിടന്റെ  ഭവാഗമവായനി
ടകേവാണവന്നതനില അടുക്കള ഉണ്ടവാക്കവാന പറനില്ലെ, അവനിടടെ പവാചെകേസ ടചെയവാന പറനില്ലെ.
ഇസൗ പ്രശ-ഫവാബങ്ക് നമുക്കങ്ക് ഗുണസ ടചെയനില്ലെ.  അകതസമയസ ഒരു കലൈവാഡ്ജനിടന്റെ രൂപതനില
നമുക്കങ്ക്  ആളുകേടള  തവാമസനിപനിക്കവാന  പറ്റുസ.  അതനിടന്റെ  ടടെകകവാളജനി  വന്നനിടനില്ലെ.
പനിടന്ന, കമവാകടവാര വവാഹന നനികുതനിടയക്കുറനിചങ്ക് അങ്ങങ്ക് പറഞ. ഇനജ്യവാ ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്
പുതനിയ നനിയമസ ടകേവാണവരനികേയവാണങ്ക്.  ആ ബനില ഇകപവാള് സരക്കുകലൈഷനനിലൈവാണങ്ക്.
ആ നനികുതനി ഇകപവാള് പനിരനിക്കവാന കപവാകുന്നതങ്ക് ഇനജ്യവാ ഗവണ്ടമന്റെവാണങ്ക്. അകപവാള്
ഒവാകരവാ മവാസതനിലുസ നമള് പനിരനിക്കവാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന നനികുതനി അവര പനിരനിക്കവാന
കപവാവുകേയവാണങ്ക്. ആ പനിരനിവങ്ക് ഏതങ്ക് രൂപതനിടലൈനളളതങ്ക് സസബനനിചങ്ക് തനിടമനില്ലെവാടത
എങ്ങടനയവാണങ്ക് യവാഥവാരതജ്യതനികലൈക്കങ്ക് കപവാകേവാന കപവാകുന്നതങ്ക്?

(അദ്ധജ്യക്ഷകവദനിയനില മനി. സശക്കര)

കഡവാ  .   ടെനി  .   എസ  .   കതവാമസങ്ക് ടഎസകേങ്ക്: സര, നനികുതനിടയക്കുറനിചങ്ക് ഭവാവനിയനില  പലൈ
മവാറങ്ങളുസ  വരുസ.  ആ  മവാറങ്ങള്  വരുകമ്പവാള്  നമള്  പവാസവാക്കുന്ന  നനിയമതനിലുസ
ഉചെനിതമവായ കഭദഗതനികേള് വരുസ.  ഇകപവാഴുളള വജ്യവസ ഇങ്ങടനയവാണങ്ക്.  ആ വജ്യവസയുടടെ
അടെനിസവാനതനില  നമള്  കേനിട്ടുന്ന  വരുമവാനതനിടന്റെ  പകുതനി  ടകേവാടുക്കുനടവന്നങ്ക്
പറയുന.  ഒരു  കപ്രവാജക്ടനിനകവണ്ടനി  വവായ്പ  എടുക്കുകമ്പവാള്  സരക്കവാര  വയബനിലൈനിറനി
ഗജ്യവാപങ്ക് ഫണ്ടനിസഗനിലൂടടെകയവാ അല്ലെവാടതകയവാ ഇസൗ സവാപനതനിനങ്ക് പണസ തനിരനിചടെകചവാളവാസ
എന്നങ്ക് ഗജ്യവാരന്റെനി ടകേവാടുക്കുനണ്ടങ്ക്.  ഇതങ്ക്  കബവാണ്ടങ്ക് വഴനിയവാകുകമ്പവാള് കനരടതയനില്ലെവാത
ഒരുപവാടെങ്ക്  സസൗകേരജ്യങ്ങള്  നനിങ്ങള്ക്കങ്ക്  ലൈഭനിക്കുന്നൂടവനളളതവാണങ്ക്.  എനമവാത്രമല്ലെ,
ഇകപവാള്  ധനകേവാരജ്യ  സവാപനങ്ങള്  കനരനിട്ടുടകേവാടുക്കുന്ന  വവായ്പയുടടെ  തുകേകയക്കവാള്
എത്രകയവാ  വലൈനിയ  മടെങ്ങവാണങ്ക്  മണനി/കബവാണ്ടങ്ക്  മവാരക്കറനില  ദനിവസവുസ  വവാങ്ങുകേയുസ



ധനകേവാരജ്യസ 413

വനിലക്കുകേയുസ ടചെയടകേവാണ്ടനിരനിക്കുന്ന തുകേ.  വലൈനിടയവാരു കകേവാരപകറഷനനില വരഷവാവസവാനസ
ആയനിരസ കകേവാടെനി രൂപ ബവാക്കനിവന, അവര ടഷറനിയനില  ടഡകപവാസനിറങ്ക് ടചെയവാനല്ലെ
കപവാകുന്നതങ്ക്,  അവര ടപടടന്നങ്ക്  ഒരു  ഇനസ്ട്രുടമന്റെനില  ടഡകപവാസനിറങ്ക്  ടചെയ്യുകേയവാണങ്ക്.
ഒരു ആറമവാസസ അടല്ലെങനില മൂന്നങ്ക് മവാസസ,  അതനിടന്റെ പലൈനിശ വലുതവാണങ്ക്.  കേവാരണസ
ഡശല ആയനിരസ  കകേവാടെനി  രൂപ വചനിടവാണങ്ക്.   ഇതുകപവാലുളള വലൈനിയ സവാപനങ്ങള്
കേളനിക്കുന്നതവാണങ്ക്  കബവാണ്ടങ്ക്  മവാരക്കടറന്നങ്ക്  പറയുന്നതങ്ക്.  കേവാരണസ  പണസ  ടടടെഡല്ലെ.
എകപവാള് കവണടമങനിലുസ   അതങ്ക്  കേവാശവാക്കനി മവാറവാസ.  പടക്ഷ, ഇതങ്ക്  കഷവാരടങ്ക്  കടെസ
ടലൈനഡനിസഗങ്ക് ആയതുടകേവാണ്ടങ്ക് എകപവാള് കവണടമങനിലുസ വനിലക്കുകേയുസ വവാങ്ങുകേയുസ
ടചെയവാസ.  ദശരഘകേവാലൈ  നനികക്ഷപതനികലൈക്കങ്ക്  കപവാകുന്നതങ്ക്  പ്രയവാസമവാണങ്ക്.  ഇതങ്ക്
മനസനിലൈവാക്കനിയനിടവാണങ്ക്  ആര.ബനി.ടഎ.,  ടസബനി  എന്നനിവ  20  വരഷമവായനി
ഓള്ടരകനറശവങ്ക്  ഇനടവസങ്ക്ടമന്റെങ്ക്  ടസങ്ക്,  അതുകപവാടലൈ  ഇനടവസങ്ക്ടമന്റെങ്ക്  ടഡബ്റങ്ക്
ഫണ്ടങ്ക്  ഇവടയവാടക്ക  ഉപകയവാഗനിക്കുന്നതങ്ക്.  ഇനഫവാസ്ട്രേക്ചര  ഇനടവസടമന്റെനിനങ്ക്
ഇങ്ങടനയുളള  ചെനിലൈ  ഫണകേളുണ്ടങ്ക്;  അവരക്കങ്ക്  ഇതരതനിലുളള  കേവാരജ്യങ്ങളവാണങ്ക്
കവണ്ടതങ്ക്; അതനിനകവണ്ടനി പ്രകതജ്യകേമവായനി പണസ വവായ്പ എടുക്കവാനളള പദ്ധതനികേള്ക്കങ്ക്
രൂപസ നലകുനണ്ടങ്ക്.   കഷവാരടങ്ക്  കടെമനില എകപവാഴുസ പണസ തനിരനിമറനി  ടചെയ്യുന്ന ഇസൗ
മവാരക്കറനിലനനിനസ  പരമവാവധനി  തുകേ  ഇനഫവാസ്ട്രേക്ചര  ഇനടവസടമന്റെനികലൈക്കങ്ക്
നയനിക്കുന്നതനിനകവണ്ടനി ടസബനിയുസ ആര.ബനി.ടഎ. -യുസ ഇങ്ങടനയുളള നടെപടെനികേള്
രണ്ടങ്ക് പതനിറവാണകേളവായനി സസശകേരനിച്ചുവരനികേയവാണങ്ക്.  

ശ്രശ  .    വനി  .    ടകേ  .    ഇബവാഹനിസകുഞ്ഞങ്ക്:  സര,  ഒരു  പ്രശ്നമുണ്ടവാക്കവാനകവണ്ടനി
പറയുന്നതല്ലെ.  ടപവാതുമരവാമതങ്ക് വകുപ്പുസ ധനകേവാരജ്യ വകുപ്പുസ അങ്ങടന നമ്മുടടെ ഭരണ
സസവനിധവാനവുസ തമനിലുളള വലൈനിയ ഷനിഫനിടനപറനിയവാണങ്ക് അങ്ങങ്ക് സസസവാരനിക്കുന്നതങ്ക്.
വലൈനിയ  ഷനിഫങ്ക്  വരവാന  കപവാവുകേയവാണങ്ക്.  വവാസവതനില  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്
ലൈനിററനിനങ്ക്  ഒരു  രൂപ  വചങ്ക്  ടപകടവാള്  ടസസങ്ക്  പനിരനിച്ചു.  അതനില  50  ശതമവാനസ
ടപവാതുമരവാമതങ്ക്  വകുപനിനസ  50  ശതമവാനസ  ഹസൗസനിസഗനിനസ  മവാറനിവച്ചു.  ടപവാതുമരവാമതങ്ക്
വകുപനിനങ്ക്, അതനിടന്റെ കനവാഡല ഏജനസനിയവായനി കകേരള കറവാഡങ്ക് ഫണ്ടങ്ക് കബവാരഡനിടന
നനിശ്ചയനിച്ചുടകേവാണ്ടങ്ക്, 200 -300  കകേവാടെനി  രൂപകയവാളസ ഒരു വരഷസ ലൈഭനിച്ചു.  അതുവച്ചു
ടകേവാണ്ടങ്ക്  പനി.പനി.പനി.  ആനജ്യ ന്യൂറനി  കമവാഡനില  നബവാരഡനിടന്റെ  subsidiary ആയനിട്ടുളള
നനിഡയുമവായനി  (NABARD  Infrastructure  Development  Assistance) ചെരച
ടചെയതനിടന്റെ ഫലൈമവായനി അവടരത്ര കകേവാടെനി രൂപ കവണടമങനിലുസ  കുറഞ്ഞ പലൈനിശക്കങ്ക്
നമുക്കങ്ക് തരവാടമനളള ധവാരണയവായനി.  അര ശതമവാനസ പലൈനിശയുടടെ കേവാരജ്യതനിലൈവാണങ്ക്
അന്നങ്ക്  എഗ്രനിടമനണ്ടവാകേവാടത  കപവായതങ്ക്.  അകപവാള്  നമുക്കങ്ക്  പനി.പനി.പനി.  ആനക്യൂറനി
കമവാഡങ്ക് കപവാകര;  ടപവാതുമരവാമതങ്ക് വകുപനിടന തടന്ന വനിശസവാസതനിടലൈടുത്തുടകേവാണ്ടങ്ക്
കപവായവാല കപവാകര?  
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കഡവാ  .    ടെനി  .    എസ  .    കതവാമസങ്ക്  ടഎസകേങ്ക്:  സര,  ഞവാന  അതനികലൈക്കങ്ക്  വരവാസ.
കചെവാദജ്യങ്ങള്  ഇങ്ങടന  മവാറനികപവായവാല  പറഞടകേവാണ്ടനിരനിക്കുന്ന  ടത്രഡവാടകേ  കപവാകുസ.
ഇങ്ങടനയുളള ഇനസ്ട്രുടമന്റെങ്ക്സുണ്ടങ്ക്.  അതങ്ക്  നമ്മുടടെ  ഇനടവസങ്ക്ടമന്റെനിനകവണ്ടനി
ഉപകയവാഗടപടുതവാന  ശ്രമനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  ഉദവാഹരണതനിനങ്ക്,  ഇനജ്യയനിടലൈ  എല്ലെവാ
സസസവാനങ്ങളുസ മുനനിസനിപല കബവാണകേള് ഇറക്കുനണ്ടങ്ക്.  അരബന ഏരനിയയനിടലൈ
എല്ലെവാ  കമജര  ഇനഫവാസ്ട്രേക്ചറകേള്ക്കുസ  മുനനിസനിപല  കബവാണ്ടങ്ക്  ആര.ബനി.ടഎ.
അസഗശകേരനിചനിട്ടുളളതവാണങ്ക്.  കകേരളതനില  നമുക്കകങ്ങവാടങ്ക്  കപവാകേവാന  കേഴനിഞ്ഞനിടനില്ലെ.
ഹസൗസനിസഗങ്ക്  കബവാണകേള്,  മുനനിസനിപല കബവാണകേള് കനരടത പറഞ്ഞ സ്ട്രേക്കചരഡങ്ക്
ഇനസ്ട്രുടമന്റെങ്ക്സങ്ക് ഇടതവാടക്ക നമുക്കനിറക്കനി വലൈനിയ കതവാതനില സമവാഹരനിക്കവാന കേഴനിയുസ.
കേടെടക്കണനിയനികലൈക്കങ്ക്  ഇങ്ങടന  exponential ആയനിടങ്ക്  കപവാകുന്ന  ഏരപവാടെനിടല്ലെന്നങ്ക് ഞവാന
പറഞ. അഞ്ചു വരഷതനിനളളനില സവാമ്പതനികേ നനിലൈ സവാധവാരണ ഗതനിയനിലൈവാകുകമ്പവാള്
അവനിടടെവചങ്ക് ഇസൗ വവായ്പകേള് കേജ്യവാപങ്ക് ടചെയ്യുസ. അതങ്ക് ടചെയനിടല്ലെങനില ഇക്കവാലൈയളവനില
നമള് വനിചെവാരനിക്കുന്നതുകപവാടലൈ നനികക്ഷപത്തുകേ ഉയരതവാന പറനില്ലെ.  അകപവാഴവാണങ്ക്
ഇസൗ  50  ടടപസ  പ്രകതജ്യകേമവായനി  കറവാഡങ്ക്  ഫണ്ടങ്ക്  കബവാരഡനിനങ്ക്  അടല്ലെങനില
പനി.ഡബ്ലക്യൂ.ഡനി. ഡനിപവാരട്ടുടമന്റെനിനങ്ക് ടകേവാടുതവാല അതുപകയവാഗനിചങ്ക് കൂടുതല ടചെയവാന
പറനികല്ലെടയന്നങ്ക് ശ്രശ. വനി. ടകേ. ഇബവാഹനിസ കുഞ്ഞങ്ക് കചെവാദനിക്കുന്നതങ്ക്.   ഇതുപകയവാഗനിചങ്ക്
എത്രയവാണങ്ക് പണസ  leverage  ടചെയവാന   കേഴനിയുന്നതങ്ക്; കവടറ മവാരഗ്ഗസ എനവാണങ്ക്?
നനിങ്ങള് നബവാരഡനില നനിനസ വവായ്പ എടുക്കവാന കപവാകുന,  നബവാരഡനിടന്റെ വവായ്പ
സരക്കവാര തനിരനിച്ചുടകേവാടുക്കുന,  ഇതുകൂടെനി അതനിടന്റെ കൂടടെ കചെരക്കുന.   അടല്ലെങനില
ആനജ്യ ന്യൂറനി  കമവാഡനില,  എത്ര  ശതമവാനമവാണങ്ക്  ആനക്യൂറനി  കമവാഡനിടന്റെ  കകേവാസങ്ക്
ടബനനിഫനിറങ്ക്  വരുന്നടതന്നങ്ക്  കനവാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടവാ?  അകതസമയസ  ഇന്നനികപവാള്  ഇസൗ
leveraging രശതനി  ആടകേ 100 കകേവാടെനി രൂപയവാണങ്ക്. ഇസൗ 100 കകേവാടെനി രൂപ ഉപകയവാഗനിചങ്ക്
leverage ടചെയ്യുന്നതങ്ക്  എത്രയവാണങ്ക്?  7000  കകേവാടെനി  രൂപയുടടെ  നനിരമവാണ
പ്രവൃതനികേളവാണങ്ക്  പനി.ഡബ്ലക്യൂ.ഡനി.-ക്കങ്ക്  വരുന്നതങ്ക്.  നനിങ്ങള്  പറയുന്ന  പദ്ധതനികേള്
കറവാഡങ്ക്  ഫണ്ടങ്ക്  കബവാരഡകല്ലെ  ടചെയ്യുന്നതങ്ക്;  അതല്ലെവാടത  പനി.ഡബ്ലക്യൂ.ഡനി.
ടചെയതല്ലെകല്ലെവാ?  ഇസൗ 7000 കകേവാടെനി രൂപയുസ കറവാഡങ്ക് ഫണ്ടങ്ക് കബവാരഡല്ലെവാടത കവടറ
ആരവാണങ്ക്  ടചെയ്യുന്നതങ്ക്?   കറവാഡങ്ക്  ഫണ്ടങ്ക്  കബവാരഡങ്ക്,  കറവാഡ്സങ്ക്  ആന്റെങ്ക്  ബനിഡ്ജസങ്ക്
കകേവാരപകറഷന,  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന കകേവാരപകറഷന,  തുടെങ്ങനിയ  അരദ്ധസരക്കവാര
സവാപനങ്ങളവാണുള്ളതങ്ക്.   മുമ്പനില്ലെവാതനിരുന്ന ഒരു ഷനിഫസ ഉണ്ടവാകക്കണ്ട. കനരടത എനങ്ക്
ഷനിഫകണ്ടവാ അകതയുളള.  യഥവാരതതനില  ഇന്നങ്ക് തവാങ്ങവാന പറവാത വനിധതനികലൈക്കങ്ക്
അതനിടന്റെ  തുകേ  വരദ്ധനിചനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  നമുടക്കവാരു  എകങ്ക്പശരനിയനസങ്ക്  കേനിട്ടുന്നതങ്ക്
കനവാക്കനിയനിടവാകേവാസ  ആദജ്യമവായനി  ഒരു  സസരസഭതനികലൈക്കങ്ക് കപവാകുന്നതങ്ക്.  അതുടകേവാണ്ടവാണങ്ക്
മവാണനി സവാറനിടന്റെ ബഡ്ജറങ്ക് സശചനില പറഞ്ഞ 25,000  കകേവാടെനി രൂപയനില്ലെ,  ആടകേ
12,000 കകേവാടെനി രൂപ, ഇകപവാള് 13,000 കകേവാടെനി രൂപയവായനി കേവാണുസ. ആ തുകേയനില
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നനിരത്തുന്നതങ്ക്  ആദജ്യടത  tranche.  ഇടതങ്ങടന  കപവാകുനടവനളളതങ്ക്
പരനികശവാധനിചങ്ക്  കനവാക്കനിയനിടങ്ക്  നമുക്കങ്ക്  improvise  ടചെയവാസ.   ഇതങ്ക്  അപ്പുറത്തുസ
ഇപ്പുറത്തുടമവാനസ കനവാകക്കണ്ട കേവാരജ്യമല്ലെ.  ഇതങ്ക് long term vision ആണങ്ക്.  നനിങ്ങള്
തടന്ന  ആകലൈവാചെനിച്ചു തുടെങ്ങനി.  അന്നടത  രവാഷ്ട്രശയ  അനരശക്ഷവുസ  തരക്കവുസ
ബഹളവുസ തുടെങ്ങനി എന്തുകേവാരണസ ടകേവാണ്ടവായവാലുസ മുകന്നവാടങ്ക് കപവായനില്ലെ.  കഷവാരടങ്ക് കടെസ
ഫണ്ടങ്ക്സങ്ക്  എങ്ങടനയുണ്ടവാക്കവാസ  എന്നതനിനങ്ക്  എസങ്ക്.ബനി.ടഎ.  കേജ്യവാപനിറല
പറഞതന.  അതങ്ക് സസശകേരനിച്ചു, ബവാക്കനിയുളളടതവാനസ നടെപവായനില്ലെ. ഇകപവാള് അതങ്ക്
കപവാകുന.  We will  experiment,  ആ എകങ്ക്പശരനിയനസനിടന്റെ അടെനിസവാനതനില
തശരുമവാനടമടുക്കവാസ.

ശ്രശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന:  സര,  അങ്ങങ്ക്  പറഞ്ഞ  പവാരപനിടെ  കമവാഡലൈനിടന
കുറനിചവാണങ്ക് എനനിക്കങ്ക് കചെവാദനിക്കവാനള്ളതങ്ക്.  ഇ.എസ.എസങ്ക്.  ഭവന നനിരമവാണ പദ്ധതനി
വന്നകപവാഴുസ ഇതുകപവാടലൈയുള്ള ഒരു കമവാഡലൈവാണങ്ക് അങ്ങങ്ക് നലകേനിയതങ്ക്. അതനിനകവണ്ടനി 15
ശതമവാനസ  പഞ്ചേവായതനിടന്റെ  പവാന  ഫണ്ടനില  നനിന്നവാണങ്ക്  ഉപകയവാഗനിചതങ്ക്.  15
വരഷകതക്കങ്ക് ആ പവാന ഫണ്ടങ്ക് ഉപകയവാഗനിക്കവാന കേഴനിയുസ.   വശണസ ഒരു പുതനിയ
പവാരപനിടെ  പദ്ധതനി  വരുകമ്പവാള്  പഞ്ചേവായത്തുകേള്ക്കങ്ക്  പവാന  ഫണ്ടനിലനനിന്നങ്ക്  വശണസ
പകതവാ പതനിനകഞ്ചേവാ  ശതമവാനസ തനിരനിചടെവവായനി ടകേവാടുകക്കണ്ടനി വരുസ.  അതവായതങ്ക്
you are imposing restriction on the expenditure, which is their right. നനിങ്ങള്
ഡനി-ടസനടലലൈകസഷന നടെതനി പഞ്ചേവായതനികനവാടെങ്ക്  ഞങ്ങള് നനിങ്ങള്ക്കങ്ക്  ലപസ
തരനികേയവാണങ്ക്,  ഞങ്ങള് പറയുന്നതുകപവാടലൈ അതവായതങ്ക്, 25  മുതല  30  ശതമവാനസ
വടര  നനിങ്ങള്  ടചെലൈവവാക്കണടമന്നങ്ക്  പറയുന്ന  ഒരു  restriction  വയ്ക്കുന്നതങ്ക്
ശരനിയവാകണവാ, അതങ്ക് അവരുടടെ ലകേകേള് ടകേട്ടുന്നതനിനങ്ക് തുലൈജ്യമവാകേനികല്ലെ?

കഡവാ  .    ടെനി  .    എസ  .    കതവാമസങ്ക്  ഐസകേങ്ക്:  സര,  ഒരു  പഞ്ചേവായതനികനവാടുസ
മുനനിസനിപവാലൈനിറനികയവാടുസ  നനിരബനപൂരവസ  നനിങ്ങളനിതങ്ക്  നടെപവാക്കണടമന്നങ്ക്  പറയുന്നനില്ലെ.
ഏടതങനിലുസ പഞ്ചേവായതനികനവാ മുനനിസനിപവാലൈനിറനികക്കവാ ഭവനരഹനിതരവായനിട്ടുള്ള മുഴുവന
ആളുകേള്ക്കുസ വശടെങ്ക് ടകേവാടുക്കവാനള്ള പദ്ധതനികയവാ സഹവായകമവാ കവണടമങനില അതങ്ക്
സരക്കവാര നലകുസ.    ഏടതങനിലുസ  ഒരു  പഞ്ചേവായതങ്ക് അതങ്ക്  നടെപവാക്കുന്നനിടല്ലെന്നങ്ക്
പറഞ്ഞവാല  നടെപവാകക്കണ്ട. അല്ലെവാടത ഒരു സരക്കവാര ഉതരവുപ്രകേവാരസ നനിങ്ങളനിതങ്ക്
ടചെയണടമന്നങ്ക് പണസ ഞങ്ങള് പറഞ്ഞനില്ലെ, ഇനനി പറയവാനസ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില്ലെ.  

ശ്രശ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബലറവാസ:  സര,  അങ്ങയുടടെ  മവാനജ്യവനിരുദ്ധ  പവാകക്കജനിടന്റെ
കലൈവാജനികേങ്ക് നല്ലെ രശതനിയനില എകങ്ക്ടപയനിന ടചെയ. ടചെറനിടയവാരു കവാരനിറനിക്കുറവങ്ക് ഒഴനിചങ്ക്
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തവാങളുടടെ ശുഭവാപനിവനിശസവാസതനില ഞങ്ങള് പങ്കുകചെരുകേയവാണങ്ക്.  എടന്റെ  സസശയസ,
ഒരു വരഷതനിനകേതങ്ക് ഏതവാണ്ടങ്ക്  12000  കകേവാടെനി രൂപയുടടെ കേജ്യവാപനിറല എകങ്ക്ടപനഡനിചര
നടെക്കുടമന്നങ്ക് പറയുന.  കേഴനിഞ്ഞ ബഡ്ജറനിടനതനിടര അങ്ങങ്ക് ഉന്നയനിച വനിമരശനസ,
പവാനണ്ടങ്ക്  പകക്ഷ  പവാനനിടന്റെ  30  ശതമവാനസ  മവാത്രകമ  സവാധവാരണഗതനിയനില
നടെപവാക്കവാറള എനള്ളതവാണങ്ക്. ഈ ബഡ്ജറനില നനിരകദ്ദേശനിക്കടപടനിരനിക്കുന്ന എത്ര
കേവാരജ്യങ്ങള് ഫനിസനിക്കലൈവായനി നടെനടവന്നങ്ക് ടതളനിയനിക്കവാന,  അതവായതങ്ക് പ്രഖജ്യവാപനിചതനില
എത്ര  കറവാഡുകേള്  പണനിതു,  എത്ര  വശടുകേളുണ്ടവാക്കനി  എന്ന  തരതനില  കവാരനിറനി
വരുത്തുന്ന ഒരു ഔടങ്ക്കേസ ബഡ്ജറങ്ക് അടുത ബഡ്ജറനിനമുമ്പവായനി അവതരനിപനിക്കവാന
അങ്ങങ്ക് തയവാറവാകുകമവാ?

കഡവാ  .    ടെനി  .    എസ  .    കതവാമസങ്ക്  ഐസകേങ്ക്:  സര,  കേജ്യവാപനിറല  എകങ്ക്ടപനഡനിചര
സസബനനിചങ്ക്  ഞവാന സഭയനില പറഞ്ഞ കേവാരജ്യസ  നടെപവാക്കുന്നതനിനങ്ക്  ഒരു തടെസവുസ
ഉണ്ടവാകുകേയനില്ലെ.  എകപവാള് ബനില വരുനകവവാ അകപവാള്തടന്ന ഓണ്ലലൈനവായനി
കകേവാണ്ടവാക്ടരക്കങ്ക് പണസ ടകേവാടുതനിരനിക്കുസ.  പകക്ഷ,  എനനിക്കങ്ക് ആ ഉറപങ്ക് ബഡ്ജറങ്ക്
സസബനനിചങ്ക് തരവാന കേഴനിയനില്ലെ. ഞവാനനികപവാള് കേയറനിയനിരുന്നതകല്ലെയുള. അതുടകേവാണ്ടങ്ക്
എടന്ന വനിരടണ്ട. This  is  what  I  have inherited.  എനനിക്കങ്ക് കേനിടനിയനിരനിക്കുന്നതങ്ക്
ഇതവാണങ്ക്.  ഇതങ്ക്  നനിങ്ങള്  കുളമവാക്കനിടയടന്നവാനസ  പറയവാന  ഞവാന  നനിലക്കുന്നനില്ലെ.
ഇതവാണങ്ക്  ഇന്നടത  സനിതനിവനികശഷസ.  ഇതനിടന്റെ  അടെനിസവാനതനില വരഷവാവസവാനമവാകുകമ്പവാള്
25 ശതമവാനസ വചങ്ക് നനികുതനി വരുമവാനസ വരദ്ധനിപനിക്കണടമന്നങ്ക് ഞവാന വനിചെവാരനിക്കുന.
അതനിനകവണ്ടനി നമുക്കങ്ക് പണനിടയടുക്കണസ.  

ശ്രശ  .    വനി  .     ഡനി  .    സതശശന:  സര,  എനനിക്കങ്ക്  inherit  ടചെയങ്ക്
കേനിടനിയനിരനിക്കുന്നതനിതവാടണന്നങ്ക് പറയുന്നതങ്ക് ശരനിയല്ലെ.  അങ്ങടനയവാടണങനില ഞങ്ങള്ക്കങ്ക്
inherit  ടചെയങ്ക്  കേനിടനിയതങ്ക്  എത്രയവാണങ്ക്.  ഫസങ്ക്  ടറസഷന  പവാകക്കജനില
60 ശതമവാനതനില കൂടുതല ബനില കപ ടചെയതങ്ക്  2011-നകശഷമവാണങ്ക്.  ഞവാന ഈ
പറയുന്ന കേവാരജ്യങ്ങളുടടെ കേണടക്കടുതങ്ക് കനവാക്കണസ.  ഫസങ്ക് ടറസഷന പവാകക്കജനില
ഒരു  നനികയവാജകേമണലൈതനില  15  കകേവാടെനി  രൂപ  വചങ്ക്  ടകേവാടുതതനില  കടെവാടല
ബനില്ലെനിടന്റെ  60 ശതമവാനതനില  കൂടുതല  കപ  ടചെയതങ്ക്  2011-നങ്ക്  കശഷമുള്ള
യു.ഡനി.എഫങ്ക്. ഗവണ്ടമന്റെവാണങ്ക്. I challenge you. 

കഡവാ  .    ടെനി  .    എസ  .    കതവാമസങ്ക്  ഐസകേങ്ക്:  സര,   ഈ  പറഞ്ഞതങ്ക്  ശരനിയവാണങ്ക്.
എവനിടടെയവാണങ്ക് ടതറ്റുപറനിയതങ്ക്?  നനിങ്ങള്ക്കങ്ക് ഒരു പ്രശ്നവുസ ഉണ്ടവാകുകേയനില്ലെവായനിരുന.
റവനക്യൂ ടഡഫനിസനിറങ്ക്  പൂജജ്യമവാക്കണടമനള്ള ടടന്റെങ്ക് തള്ളനികപവായതനിടന്റെ ഫലൈമവായനിടവാണങ്ക്
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പണമനില്ലെവാടത വന്നതങ്ക്.  യഥവാരതതനില അന്നങ്ക് ഈ പ്രവൃതനികേള്ക്കങ്ക് അനവവാദസ
ടകേവാടുതനിരുന്നനിടല്ലെന്നനിരനിക്കടട.  അകലൈവാടഡങ്ക്  കേജ്യവാഷനിടന്റെ  150  ശതമവാനസ  പുതനിയ
കറവാഡുകേള്ക്കവായനി  എടുക്കുകേ.  അങ്ങടന  ടകേവാടുത്തുവരടവ  റവനക്യൂ  ടഡഫനിസനിറങ്ക്
പൂജജ്യമവാകുകേയുസ ടചെയനിരുടന്നങനില നനിങ്ങള്ക്കങ്ക്  15000 കകേവാടെനി രൂപ ടചെലൈവവാക്കവാന
നനിരവവാഹമനില്ലെവാടത  റനിസരവങ്ക്  ബവാങനിടന്റെ  ടസകേക്യൂരനിറനിയനില  നനികക്ഷപനികക്കണ്ടനി
വരുമവായനിരുന.  നമ്മുടടെ  ഇന്നടത  വരവുസ  ടചെലൈവുമല്ലെ,  മൂനനവാലൈങ്ക്  വരഷസ
കേഴനിഞ്ഞവാല എങ്ങടനയവായനിരനിക്കണസ  എന്നതവാണങ്ക്  കനവാക്കുന്നതങ്ക്.  ആ വനിഷനനില
നനിന്നങ്ക് മവാറനിയതനിനങ്ക് എടന്ന കുറസപറയരുതങ്ക്. അകപവാഴവാണങ്ക് കേജ്യവാപനിറല എകങ്ക്ടപനഡനിചര
വളടര  ഉയരനനനിലക്കുന്ന  സസസവാനങ്ങള്  ഗുജറവാതങ്ക്,  യു.പനി.  എന്നനിവയവാണങ്ക്;
അകപവാള്  കേജ്യവാപനിറല  എകങ്ക്ടപനഡനിചര  നവാലൈങ്ക്  ശതമവാനമവായനി  ഉയരതണടമന്നങ്ക്
പറഞ്ഞവാല  നനിങ്ങള്  കകേരള  കമവാഡല  വനിടങ്ക്  ഗുജറവാതങ്ക്  കമവാഡലൈനികലൈക്കുള്ള
കപവാക്കവാകണവാ  എന്ന ശ്രശ.  ടകേ.  എസങ്ക്.  ശബരശനവാഥടന്റെ  ഗസൗരവകമറനിയ  കചെവാദജ്യസ
വന്നതങ്ക്.  ഈ കചെവാദജ്യസ ഞവാന അങ്ങയനിലനനിനസ പ്രതശക്ഷനിചനില്ലെ.  കേവാരണസ നമ്മുടടെ
സസസവാനതങ്ക് കകേരള വനികേസന മവാതൃകേയുടടെ കനടതനിടന്റെ ഫലൈമവായനി എല്ലെവാവരക്കുസ
വനിദജ്യവാഭജ്യവാസസ കേനിടനിയനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  എല്ലെവാവരുടടെയുസ ജശവനിത നനിലൈവവാരസ  ടമചടപടനിട്ടുണ്ടങ്ക്.
ഇന്നടത  തലൈമുറയങ്ക്  പഴയ  കജവാലൈനി  കപവാരവാ,  അവരക്കങ്ക്  അവരുടടെ  വനിദജ്യവാഭജ്യവാസ
കയവാഗജ്യതയനസരനിച്ചുള്ള പുതനിയ ടതവാഴനിലൈവസരങ്ങള് കവണസ.  അങ്ങടനയുള്ള  25
ലൈക്ഷസ ടതവാഴനിലൈവസരങ്ങടളക്കുറനിചവാണങ്ക് ഞങ്ങള് പറയുന്നതങ്ക്.  അതനിടല്ലെങനില ഭവാവനി
എനവായനിരനിക്കുസ,  ടതവാഴനിലൈനില്ലെവായ്മ  വരദ്ധനിക്കുകേയകല്ലെയുള.  ഐ.ടെനി.-യനികലൈവാ ബനി.ടെനി.-യനികലൈവാ
ലലൈറങ്ക്  എഞ്ചേനിനശയറനിസഗനികലൈവാ  ടൂറനിസസ  കപവാലുള്ള  കസവന  വജ്യവസവായങ്ങളനികലൈവാ
അതരതനിലുള്ള ടതവാഴനിലൈവസരങ്ങള് ഉണ്ടവാകേണടമങനില അതങ്ക് സരക്കവാരനില നനികക്ഷപനിചങ്ക്
നടെതവാന  കേഴനിയനില്ലെ.  അതനിനങ്ക് സസകേവാരജ്യ നനികക്ഷപസ വരണസ.  അകപവാള് ഇവനിടടെവരുന്ന
സസകേവാരജ്യ  നനികക്ഷപകേകരവാടെങ്ക്  നനിങ്ങള്  ടതവാഴനില  നനിയമങ്ങകളവാ  പരനിസനിതനി
നനിയമങ്ങകളവാ  ഭൂവനിനനികയവാഗ  നനിയമങ്ങകളവാ  കനവാക്കണ്ട  എടന്നവാരു  നനിലൈപവാടെങ്ക്
സസശകേരനിക്കവാന  നമുക്കങ്ക്  കേഴനിയനില്ലെ.  അതനിനങ്ക്  ടചെയവാന  കേഴനിയുന്നതങ്ക്,  ഏറവുസ  നല്ലെ
പശ്ചവാതലൈ സസൗകേരജ്യസ ഇവനിടടെയുണ്ടങ്ക്. അതുടകേവാണ്ടങ്ക് നനിങ്ങള് വകന്നവാളു, നനിങ്ങള്ക്കങ്ക്
ടൂറനിസതനില  പണസ  മുടെക്കണടമങനില  ഇതവാ  ടൂറനിസങ്ക്  ടഡസനികനഷന,  ഇവനിടടെ  എല്ലെവാ
സസൗകേരജ്യങ്ങളുമുടണ്ടന്നങ്ക് പറയവാന കേഴനിയണസ. അതുകവണടമങനില നനിങ്ങളുടടെ നനികക്ഷപസ
4  ശതമവാനതനികലൈക്കങ്ക്  ഉയരണസ.  അതുടകേവാണ്ടങ്ക്  ഇന്നടത  സവാഹചെരജ്യതനില
കകേരളതനിടന്റെ  വനികേസനവാനഭവതനിടന്റെ  കനടങ്ങടള  നനിലൈനനിരതനി  മുകന്നവാടങ്ക്
ടകേവാണകപവാകേവാന ഇതുമവാത്രമവാണങ്ക് വഴനി. ഗുജറവാതനികലൈക്കല്ലെ കപവാകുന്നതങ്ക്. കകേരളതനിടന്റെ
പവാതടയ  അതനിടന്റെ  കലൈവാജനിക്കലൈവായനിട്ടുള്ള  അടുത  ടസപനികലൈക്കങ്ക്  ടകേവാണ
കപവാകുന്നതനിനവാണങ്ക് നമള് ശ്രമനിക്കുന്നതങ്ക്. 
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ഇതനികനക്കവാള്  വലൈനിയ  വനിമരശനസ  വന്നതങ്ക്,  പഞ്ചേവായത്തുകേള്ക്കുള്ള  ഫണ്ടങ്ക്
ടവടനിക്കുറച്ചു,  അവരക്കങ്ക്  ശമ്പളതനിനള്ള  പണസ  കപവാലുമനില്ലെ  എന്നവാണങ്ക്.  വലൈനിയ
മവാറടമവാനസ  ഞവാന  വരുതനിയനിടനില്ലെ.  ഒനസ  കുറചനിടനില്ലെ.  പുതനിയ  പഞ്ചേവായതവായ
ആന്തൂറനിടനവാടക്ക ടകേടനിടെസ  പണനിയവാനകവണ്ടനി  കൂടുതല  പണസ  നലകുകേമവാത്രടമ
ടചെയനിട്ടുള.  ഇതവായനിരുന  നനിലൈവനിലുള്ള  ബഡ്ജറങ്ക്.  ഒരു  സസയസവനിമരശനമവായനി
ഇടതടുക്കവാസ.  അതനിടന്റെ അടെനിസവാനതനില അടുത വരഷങ്ങളനില നമുക്കങ്ക്  എനങ്ക്
കവണടമനള്ളതനിടനക്കുറനിചങ്ക്  ആകലൈവാചെനിക്കവാസ.  പകക്ഷ  സസസവാന  സരക്കവാരനിടന്റെ
റവനക്യൂ  വരുമവാനതനികന്റെയുസകൂടെനി  കേണടക്കടുതനികട  ടചെയവാന  കേഴനിയൂ.  ഇവനിടടെ
ഇരനിക്കുന്ന മനനിമവാരുടടെ ഡനിപവാരട്ടുടമനകേളനില എത്ര തുകേ ഫശ  ഔടങ്ക്  കലൈ ആയനി?
കകേന  സരക്കവാരനിടന്റെ  സശമുകേള്,  ഇലൈക്ട്രേനിസനിറനി,  എസങ്ക്.സനി.എ.  ടു  എസങ്ക്.സനി.പനി,
ടെനി.എസങ്ക്.പനി.  എന്നനിവ മവാറനിവചവാല ബവാക്കനിയുള്ള പണസ  പഞ്ചേവായതനിടനടക്കവാണ്ടങ്ക്
കേഴനിഞ്ഞനിടനിടല്ലെങനില, പണമനില്ലെ. ഈടയവാരു അവസവാവനികശഷമുണ്ടങ്ക്.  

ശ്രശ  .    അനനില അക്കര:  സര,   ഞവാന പറഞ്ഞതങ്ക്,  സരക്കവാര ജശവനക്കവാരുടടെ
ശമ്പളസ  വരദ്ധനിച്ചു.  അതനസരനിചങ്ക്  പഞ്ചേവായതനിടലൈ  ജശവനക്കവാരുടടെ  ശമ്പളവുസ
വരദ്ധനിച്ചു.  മുപതനി  അയവായനിരസ  രൂപ  ശമ്പളസ  വവാങ്ങുന്ന  പഞ്ചേവായതങ്ക്  ടസക്രടറനി
ഇകപവാള് വവാങ്ങുന്നതങ്ക് അറപതനിനവായനിരസ  രൂപയവാണങ്ക്.  ഈ ശമ്പളസ ടകേവാടുക്കുന്നതങ്ക്
പഞ്ചേവായതനിടന്റെ  തനതങ്ക്  ഫണ്ടനിലനനിനസ  ജനറല പരപസങ്ക്  ഗ്രവാന്റെനിലനനിനമവാണങ്ക്.
ഇരടനിയവായനി  ശമ്പളസ  വരദ്ധനിചകപവാള്  പഞ്ചേവായതനിടന്റെ  തനതങ്ക്  ഫണ്ടനികലൈവാ
ജനി.പനി.-യനികലൈവാ വരുമവാനസ വരദ്ധനിചനിടനില്ലെ. ഒരു കകേവാരപകറഷന ടസക്രടറനി ഒരു ലൈക്ഷസ
രൂപയവാണങ്ക് ശമ്പളസ വവാങ്ങുന്നതങ്ക്.  ഇതങ്ക് കകേവാരപകറഷടന്റെ തനതങ്ക് ഫണ്ടനിലനനികന്നവാ ജനി.പനി.-
യനിലനനികന്നവാ ടകേവാടുക്കണസ. ഇവനിടടെ വരദ്ധനവുണ്ടവായനിടനില്ലെ.  

കഡവാ  .   ടെനി  .   എസ  .   കതവാമസങ്ക് ഐസകേങ്ക്: സര, അതനിനങ്ക് തുകേ കേടണ്ടതണസ.  അതങ്ക്
കേടണ്ടതവാനള്ള  മവാരഗ്ഗങ്ങടളക്കുറനിചങ്ക്  ആകലൈവാചെനിക്കണസ.  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണസ
നടെപനിലൈവാക്കനിയതങ്ക്  നനിങ്ങള്  ഭരനിക്കുകമ്പവാഴകല്ലെ.  കുറചങ്ക്  കൂടുതല  തുകേ  ടകേവാടുക്കവാതനിരുന്നതങ്ക്
എനവാണങ്ക്;   ആടരങനിലുസ  തടെസസ  നനികന്നവാ;  500  കകേവാടെനി  രൂപ  കുറചതല്ലെവാടത
കൂടനിടക്കവാടുകതവാ?  അകപവാള് അതനിനങ്ക് ചെനിലൈ കേണ്സ്ട്രേയനിനസങ്ക് അന്നടത ധനകേവാരജ്യ
വകുപ്പുമനനിക്കുണ്ടവായനിരുന.  അതുടകേവാണ്ടവാണങ്ക്  എടന്റെ  ബഡ്ജറങ്ക്  നനിരകദ്ദേശതനില
ടകേടനിടെ നനികുതനിടയക്കുറനിചങ്ക് പറഞ്ഞതങ്ക്.  വരുമവാനസ വരദ്ധനിപനികക്കണ്ടനിവരുസ.  ഫനിനവാനസങ്ക്
കേമശഷടന്റെ  നനിരകദ്ദേശങ്ങടള  സസബനനിചങ്ക്  വനിശദമവായനി  പഠനികക്കണ്ടനിവരുസ.   കേഴനിഞ്ഞ
എല.ഡനി.എഫങ്ക്.  സരക്കവാരനിടന്റെകേവാലൈതങ്ക്  ഇങ്ങടനടയവാരു  സനിതനിവനികശഷസ  വരനികേയുസ
സസസവാന സരക്കവാരനിനങ്ക് റവനക്യൂ ഉണ്ടവാകേനില്ലെവാടയന്നങ്ക് കേണ്ടതുടകേവാണമവാണങ്ക് പഞ്ചേവായതനിന
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കവണ്ടനി  ഒരു  ശതമവാനസ  പലൈനിശയങ്ക്  30  വരഷസ  കേവാലൈവാവധനിവചങ്ക്  കലൈവാകേബവാങങ്ക്
വവായ്പകപവാലുസ  എടുക്കവാന  തയവാറവായതങ്ക്.  ഇങ്ങടന  സവാഹചെരജ്യങ്ങടള  മനസനിലൈവാക്കനി
അതനിനള്ള മവാരഗ്ഗങ്ങള് നമള് കേടണ്ടതണസ.    

പ്രശ-ഫവാബനികക്കഷടന സസബനനിചങ്ക്  സസശയടമവാനസ കവണ്ട,  അതങ്ക്  ഇങ്ങനകയ
കപവാകേവാന   കേഴനിയൂ.  ഇകപവാള് എടനല്ലെവാസ ടമകതഡ്സങ്ക് ഉണ്ടങ്ക്.  ഫവാക്ടങ്ക്  ഉണ്ടവാക്കുന്ന
ജനിപസ പവാനലസങ്ക് നമുക്കങ്ക് ലട ഒസൗടങ്ക്  ടചെയവാസ. ഏതുകവണടമനള്ളതു സസബനനിചങ്ക്
നമുടക്കവാരുമനിചനിരുന  ഓകരവാകന്നവാകരവാന്നവായനി  പരനികശവാധനിക്കവാസ.  വശടുപണനിയുന്നതനിലുസ
നല്ലെതങ്ക്  ഇതവാണങ്ക്.  ഇവനിടടെ  വലൈനിയ  ഫവാബനികക്കകറഴസ  ബനിലകഡഴമുണ്ടങ്ക്,  അവരക്കങ്ക്
വലൈനിയ അവസരമവാണങ്ക്.  കകേരളതനില പ്രശ-ഫവാബനികക്കഷന യൂണനിറനിടന്റെ സവാധജ്യത
നമുക്കങ്ക് തുറക്കവാസ. ഞങ്ങള് അങ്ങടനയവാണങ്ക് ചെനിനനിക്കുന്നതങ്ക്.  

ശ്രശ  .    എ  .    പ്രദശപ്കുമവാര  : സര,  പ്രശ-ഫവാബനികക്കഷനനില  കേനിചന  ഫസഗ്ഷന
ടചെയനിപനിക്കവാകമവാടയനള്ളതു  സസബനനിചങ്ക്  ശ്രശ.  തനിരുവഞ്ചൂര  രവാധവാകൃഷ്ണനവാണങ്ക്
കനരടത  സസശയസ  ഉന്നയനിചതങ്ക്.  പ്രശ-ഫവാബനികക്കഷന  സ്ട്രേക്ചെര  ടകേവാണ്ടവാണങ്ക്
നടെക്കവാവങ്ക്  സ്കൂളനില  ലഹടടെകേങ്ക്  ഇനഡസ്ട്രേനിയല  കേനിചന  പ്രവരതനിക്കുന്നതങ്ക്.
ലഡനനിസഗങ്ക് ഹവാളുസ ലൈകബവാറടറനിയുമുള്ള മള്ടനിടലൈവല ടകേടനിടെമവാണങ്ക്. അതങ്ക് നനിരവധനി
നനിലൈകേളുണ്ടവാക്കവാവുന്ന  ടടെകകവാളജനിയവാണങ്ക്.  ഒരുപടക്ഷ,  നവാഷണല  ടഗയനിസസനിനങ്ക്
ഉപകയവാഗനിചതങ്ക് തവാലക്കവാലൈനികേമവായനിട്ടുള്ള ടമറശരനിയലൈവായനിരനിക്കുടമന്നവാണങ്ക് കതവാനന്നതങ്ക്.

കഡവാ  .    ടെനി  .    എസ  .    കതവാമസങ്ക് ടഎസകേങ്ക്:  സര,  ഇവനിടടെ  ചെനിലൈര  ബ ഡ്ജറനിടലൈ
46- ാാമടത പവാരഗ്രവാഫനിടനപറനി പരവാമരശനിക്കുകേയുണ്ടവായനി. സസസവാന നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമ
വനികേസനകകേവാരപകറഷനങ്ക്  15  കകേവാടെനി  രൂപകയ  വകേയനിരുതനിയുളടവനപറഞ.
അല്ലെ,  ഉകപക്ഷനിക്കടപടകതവാ വനിവവാഹകമവാചെനസ നടെതനിയകതവാ വനിധവകേകളവാ ആയ
സ്ത്രശകേള്ക്കങ്ക്  വശടുവയ്ക്കുന്നതനിനങ്ക്  വകേയനിരുതനിയ  31  കകേവാടെനി  രൂപയുസ  നക്യൂനപക്ഷ
വനിഭവാഗങ്ങള്ക്കുകവണ്ടനിയുള്ള ഫണ്ടനില ഉള്ടപടുന്നതവാണങ്ക്. 

ശ്രശ  .   എസ  .   സസരവാജങ്ക്  : സര, എറണവാകുളതനിടന്റെ സവാസസവാരനികേ സമുചയതനിടന്റെ
തലൈസവാനസ ഏതവാടണന്നങ്ക് പറയവാകമവാ? 

കഡവാ  .    ടെനി  .    എസ  .    കതവാമസങ്ക്  ടഎസകേങ്ക്:  സര,  അതനിടനപറനി  ബനടപട
വകുപവാണങ്ക് തശരുമവാനനിക്കവാനള്ളതങ്ക്.  എറണവാകുളതനിടന്റെ സവാസസവാരനികേ തലൈസവാനസ
തൃപ്പൂണനിതറ തടന്നയവാണങ്ക്. എന്നവാല തശരുമവാനങ്ങടളവാടക്ക ബനടപട വകുപവാണങ്ക്
എടുക്കുന്നതങ്ക്.  



420  കകേരള നനിയമസഭ ജൂലലൈ 14, 2016

ശ്രശ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതവാമസങ്ക്  : സര, എറണവാകുളതങ്ക് ഇടെപള്ളനി, പവാലൈവാരനിവടസ,  ലവറനിലൈ,
കുണ്ടന്നൂര എന്നശ നവാലൈങ്ക് ഫ്ലള ഓവറകേളവാണങ്ക് അനവദനിചതങ്ക്.  അതനില രണ്ടങ്ക് ഫ്ലള
ഓവറനിടന്റെ  പണനി  തശരന.  കുണ്ടന്നൂരനിനങ്ക്   ഇന്നടലൈ  പണസ  അനവദനിച്ചു,  എന്നവാല
ലവറനിലൈയങ്ക് പണസ അനവദനിചനിടനില്ലെ.  ലവറനിലൈയങ്ക് പണസ വയ്ക്കുന്നനിടല്ലെങനില വല്ലെവാടതവാരു
സവാകഗ്നേഷനണ്ടവാകുസ. അതനിടനടനങനിലുസ നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമവാ?

കഡവാ  .    ടെനി  .    എസ  .    കതവാമസങ്ക്  ടഎസകേങ്ക്:   സര,   ഫണ്ടങ്ക്  അനവദനിചനിടനില്ലെവായനിരുന.
അങ്ങങ്ക്  ഇവനിടടെ  ഉന്നയനിക്കുന്നതുവടര  ഇതുസസബനനിചങ്ക്  ആരുസ  നനിയമസഭയനില
ആവശജ്യടപട്ടുമനില്ലെ.  കനരടത  ബഡ്ജറനില  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്നടതവാടക്ക
തുടെരുനണ്ടങ്ക്.  ഇതനിനങ്ക്  ഫണ്ടനിസഗനിനകവണ്ടനി സമരപനിചനിട്ടുടണ്ടന്നങ്ക്  കകേള്ക്കുന.  ആ പവാത
ടറഡനിയവാകേണടമങനില  ലവറനിലൈയങ്ക്  പണസ  കൂടെനികയ  തശരു.  അതുടകേവാണ്ടങ്ക്  ഫണ്ടങ്ക്
അനവദനിചനിടനില്ലെവാടയനടണ്ടങനില ഇതുസസബനനിചങ്ക് മുഖജ്യമനനിയുമവായനി ആകലൈവാചെനിചങ്ക് ഒരു
തശരുമവാനടമടുക്കവാസ.  

ശ്രശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന  : സര, കേഴനിഞ്ഞ ഉമന ചെവാണ്ടനി സരക്കവാര അവതരനിപനിച
ബഡ്ജറനില  ഉണ്ടവായനിരുന്ന  ബഡ്ജററനി  ടപ്രവാവനിഷനസനില  ചെനിലൈടതല്ലെവാസ  പുതനിയ
ബഡ്ജറനില  വന്നനിട്ടുണ്ടങ്ക്;  ചെനിലൈതങ്ക്  വന്നനിടനില്ലെ.   പനി.ഡബ്ലത്യു.ഡനി.-ക്കുള്ള  അകലൈവാകക്കഷന
ഫണ്ടനില കേവാരജ്യമവാടയവാനസ നടെക്കവാന കപവാകുന്നനില്ലെ. കേവാരണസ കേടെസ ഉള്ളതുടകേവാണ്ടങ്ക് അതങ്ക്
എകനികേക്യൂടങ്ക് ടചെയവാന ബുദ്ധനിമുടവാടണന്നങ്ക് അങ്ങങ്ക് ബഡ്ജറനിലതടന്ന പറയുനണ്ടങ്ക്. അകപവാള്
പ്രകതജ്യകേ  നനികക്ഷപ  നനിധനിയനില  നനിനള്ളവരക്കു  മവാത്രകമ  സവാധനിക്കുകേയുള.   ഇസൗ
പ്രകതജ്യകേ  നനികക്ഷപനനിധനിയനില  അങ്ങയുടടെ  ബഡ്ജറനില  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന
കേവാരജ്യങ്ങളല്ലെവാടത,  കപരു  പറഞ്ഞങ്ക്  ഇയര  മവാരക്കങ്ക്  ടചെയനിരനിക്കുന്ന  കേവാരജ്യങ്ങള്ക്കല്ലെവാടത
കനരടത ടകേവാടുതനിരനിക്കുന്ന ടപ്രവാവനിഷനസങ്ക് വചങ്ക്  ടകേവാടുക്കവാന  കേഴനിയുകമവാ;  അതുസകൂടെനി
ഇനക്ലൂഡങ്ക് ടചെയവാന കേഴനിയുകമവാ?  

കഡവാ  .    ടെനി  .    എസ  .    കതവാമസങ്ക്  ടഎസകേങ്ക്:  സര,  അതങ്ക്  ഇകപവാള്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില്ലെ.
ബഡ്ജറനില  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന  വരക്കുകേള്  ടചെയ്യുസ.  അതനിലടപടെവാത  കേവാരജ്യങ്ങള്
മവാത്രമവാണങ്ക്  ഇവനിടടെ  എടുതനിട്ടുള്ളതങ്ക്.  ഇതനിനപുറകമ  അന്നടത   ധനകേവാരജ്യ
വകുപ്പുമ നനിയുടടെ പ്രസസഗതനില  പറയുകേയുസ  പറഞ്ഞകശഷസ  നബവാരഡനിനസ  മറ്റുസ
സസസവാന  സരക്കവാര  അസഗശകേവാരതനിനവായനി  അയച്ചുടകേവാടുതനിട്ടുള്ളവയുസ
ഉള്ടപടുതനിയനിടനില്ലെ.  ഇതുസസബനനിചങ്ക് നബവാരഡങ്ക് എന്തു പറയുസ എനള്ളതുടകേവാണ്ടവാണങ്ക്
അവടയ ഉള്ടപടുതവാതതങ്ക്.  ഏതവായവാലുസ ഇവനിടടെ ബഹുമവാനടപട അസഗസ ഉന്നയനിചതങ്ക്
പ്രധവാനടപട  കേവാരജ്യമവാണങ്ക്.  ബഹുമവാനടപട  മുഖജ്യമനനികയവാടെങ്ക്  സസസവാരനിചതനിനകശഷസ
അതനിടന്റെ അടെനിസവാനതനില തശരുമവാനടമടുക്കവാസ. കപവാസനിറശവവായനി ടറകസവാണ്ടങ്ക് ടചെയ്യുസ. 
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അവസവാനടത ലടെ 2016-17 വരഷടതക്കുറനിച്ചുള്ളതവാണങ്ക്. സവാധവാരണഗതനിയനില
മുനവരഷകതയുസകൂടെനി  നലകേവാറണ്ടങ്ക്.  എന്നവാല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറങ്ക് അവതരനിപനിക്കുകമ്പവാള്
അങ്ങടന  മുനവരഷടത  നലകേവാറനില്ലെ.  There  is  no  practice  in  Kerala.
അതുടകേവാണ്ടവാണങ്ക്  ഒരുവരഷകതതുമവാത്രസ  വചനിരനിക്കുന്നതങ്ക്.  പ്രവാകദശനികേ  പത്രപ്രവരതകേ
കക്ഷമനനിധനിയനികലൈക്കങ്ക്  2  കകേവാടെനി  രൂപ  കനരടത  പ്രഖജ്യവാപനിചനിരുന.  അതങ്ക്  ഈ
ബഡ്ജറനില  ഇടല്ലെന്നങ്ക്  പറഞ;  അതങ്ക്  പരനികശവാധനിക്കവാസ.  കരഖയനില  ഉടണ്ടങനില
ഞവാന വശണസ പ്രഖജ്യവാപനികക്കണ്ട കേവാരജ്യമനില്ലെ.  അല്ലെവാടയനടണ്ടങനില അതനിനങ്ക് പണസ
വകേയനിരുത്തുസ.  ഖവാദനിടതവാഴനിലൈവാളനികേളുടടെ  റനികബറങ്ക്  കുടെനിശ്ശേനികേടയക്കുറനിച്ചു  പറഞ.
ഇതനിനകവണ്ടനി  ഒരു  നനികവദകേസസഘസ  എടന്ന  വന  കേണ്ടനിരുന.  കേഴനിഞ്ഞ
ഓണതനിനങ്ക് ടകേവാടുകക്കണ്ടനിയനിരുന്ന  16  കകേവാടെനി രൂപ നലകേനിയനിടനില്ലെ.  നനിശ്ചയമവായുസ
ആ  കുടെനിശ്ശേനികേ  അടെനിയനരമവായനി  ടകേവാടുത്തു  തശരക്കുന്നതവാണങ്ക്.  ഖവാദനി-ലകേതറനി
കബവാരഡുതടന്ന  അതനിടന്റെ  ഉലപന്നങ്ങളനില  നടല്ലെവാരു  പങങ്ക്  കനരനിടങ്ക്  വവാങ്ങനി
സരക്കവാര  ആശുപത്രനികേള്കക്കവാ  സ്കൂള്  യൂണനികഫവാമനികനവാ  ഒടക്ക  ഉപകയവാഗനിക്കുന്ന
രശതനി അടുതവരഷസ മുതല നനിലൈവനില വരുടമന്നങ്ക് ഞവാന കനരത പറഞ. ശ്രശമതനി
സനി.  ടകേ.  ആശ  തഴപവായ  നനിരമവാണ  വജ്യവസവായടതക്കുറനിചങ്ക്  പറഞ്ഞതങ്ക്
സസബനനിചങ്ക്  വജ്യവസവായ  വകുപങ്ക്  വനിശദമവായനി  പഠനിചങ്ക്  കപ്രവാഗ്രവാസ  ഉണ്ടവാക്കുകമ്പവാള്
അതങ്ക് സസബനനിചങ്ക്  പരനികശവാധനിക്കവാസ.  

ശ്രശമതനി സനി  .    ടകേ  .    ആശ:  സര,  ഖവാദനി ടതവാഴനിലൈവാളനികേള്ക്കങ്ക് മനിനനിമസ കവജസങ്ക്
നനിശ്ചയനിചങ്ക് മവാസകവതനസ ടകേവാടുക്കണടമന്ന ആവശജ്യസ ഉന്നയനിചനിരുന.

കഡവാ  .    ടെനി  .    എസ  .    കതവാമസങ്ക് ടഎസകേങ്ക്:  സര,  അടതവാടക്ക വജ്യവസവായ വകുപങ്ക്
തശരുമവാനനിക്കുന്നതവാണങ്ക്.  അതനിനങ്ക് ധനകേവാരജ്യ വകുപനിടന്റെ എല്ലെവാ പനിന്തുണയുമുണ്ടവാകുസ.
എനനിക്കങ്ക് അതനിടന്റെ വനിശദവാസശങ്ങള് അറനിയനില്ലെ. ഫ്കളവാര ഏരനിയ അടെനിസവാനതനില
നനികുതനി നനിരണ്ണയനിക്കുകമ്പവാള് വലൈനിയ വരദ്ധനവങ്ക്  വരുടമന്നങ്ക്  ശ്രശ.  അബ്ദുല ഹമശദങ്ക്
പനി. പറഞ.  അങ്ങടന വരനില്ലെ, അതങ്ക് റവനക്യൂ നക്യൂടലൈവാണങ്ക്. അതുടകേവാണ്ടവാണങ്ക്  അതങ്ക്
ഉള്ടപടുതനിയനിട്ടുള്ളതങ്ക്.  തരക്കമുടണ്ടങനില  നമുക്കങ്ക്  കനവാക്കവാസ.  ഇകപവാള്  പുതനിയ
നനിയമങ്ങള് വന്നതനിടന്റെ പശ്ചവാതലൈതനില സശറ്റുകേളുടടെ എണ്ണസ കുറച്ചുടകേവാണ്ടനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.
ചെനിലൈ  വലൈനിയ  ആഡസബര  ബസ്സുകേളനില  കേനിടെനറങ്ങുന്ന  സശറ്റുകേളുണ്ടങ്ക്.  സശറങ്ക്
എണ്ണനിക്കഴനിഞ്ഞവാല  സരക്കവാരനിനങ്ക്  ലൈഭനിക്കുന്ന  നനികുതനി  പകുതനിയവാകുസ.  അതുടകേവാണ്ടവാണങ്ക്
സശറങ്ക് എണ്ണതനില നനിന്നങ്ക് വനിടങ്ക് ഫ്കളവാറനികലൈക്കങ്ക് കപവായതങ്ക്.  നനികുതനിവരദ്ധനവങ്ക് അതങ്ക്
ലൈക്ഷജ്യമനിടുന്നനില്ലെ. കൂടെനിയനിട്ടുടണ്ടങനില പരനികശവാധനിക്കുന്നതവാണങ്ക്.
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ശ്രശ  .    കമവാനസങ്ക്  കജവാസഫങ്ക്:  സര,  ഇത്രയുസ  ഫലൈപ്രദമവായ  പ്രവരതനങ്ങള്
മുകന്നവാടങ്ക്  ടകേവാണകപവാകേവാനള്ള അങ്ങയുടടെ  പരനിശ്രമസ  തശരചയവായുസ യവാഥവാരതജ്യമവായവാല
ഏറവുസ  നല്ലെ  കേവാരജ്യമവാണങ്ക്.  പകക്ഷ  ഇവനിടടെ  കനരടത  മവാനജ്യവനിരുദ്ധ  പവാകക്കജങ്ക്
പ്രഖജ്യവാപനിച  സമയതങ്ക്  കുറച്ചുകേവാലൈസ  ഞവാന  മനനിയവായനിട്ടുണ്ടവായനിരുന.  നമള്
ഇവനിടടെ  കേവാരജ്യങ്ങടളല്ലെവാസ  ചെരച  ടചെയ്യുകമ്പവാള്  ഫലൈപ്രദമവായനി  ഇതങ്ക്  നടെപവാക്കവാന
കേഴനിയണടമങനില,  അങ്ങങ്ക്  പറയുന്ന  പനി.ഡബ്ലക്യൂ.ഡനി.-ക്കങ്ക്  ടവളനിയനില  നനിലക്കുന്ന
കേവാരജ്യങ്ങള് വളടര  സസവാഗതവാരഹമവാണങ്ക്;  പകക്ഷ പനി.ഡബ്ലക്യൂ.ഡനി.-ക്കുള്ളനില വരുന്ന
കേവാരജ്യങ്ങള്, അതങ്ക് കകേരളതനിന്റെ കറവാഡങ്ക് നനിരമവാണ രസഗതങ്ക് ഏറവുസ ഫലൈപ്രദമവായനി
ടടദനസദനിന വരക്കുകേള് നടെകക്കണ്ട കേവാരജ്യമവാണങ്ക്. ഇവനിടടെ നനിരമവാണ പ്രവരതനങ്ങളനികലൈക്കങ്ക്
കേടെക്കണടമങനില കേരവാറകേവാരുടടെ കുടെനിശ്ശേനികേ ടകേവാടുത്തുതശരക്കുകേ എന്നടതവാരവാവശജ്യമവാണങ്ക്.
കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  സമയതങ്ക്  നടെതനിയ  നനിരമവാണ  പ്രവരതനങ്ങള്
വനികേസന പ്രവരതനങ്ങളുടടെ ഭവാഗമവാണങ്ക്.  എങനിലകപവാലുസ അവ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനങ്ക് ഒരു
ഇടെടപടെല  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  തുടെക്കതനിലതടന്ന  ടചെയ്ടതങനില  മവാത്രകമ  നമുക്കങ്ക്
നനിരമവാണ കേവാരജ്യങ്ങള് മുകന്നവാട്ടുടകേവാണകപവാകേവാന കേഴനിയുകേയുള.  അങ്ങയുടടെ ഇസൗ
പദ്ധതനികേള്  ഫലൈപ്രദമവാകേണടമനടണ്ടങനിലുസ  അതങ്ക്  ആവശജ്യമവാടണന്നതവാണങ്ക്
എനനിക്കങ്ക് ശ്രദ്ധയനിലടപടുതവാനള്ളതങ്ക്.  അതനിനള്ള വഴനികേള്കൂടെനി അങ്ങങ്ക് കേവാരജ്യമവായനി
പരനിഗണനിക്കുകമവാ?

കഡവാ  .    ടെനി  .    എസ  .    കതവാമസങ്ക്  ടഎസകേങ്ക്:  സര,  അതനിനങ്ക്  ടപവാതുമരവാമതങ്ക്
വകുപ്പുതടന്ന നടെപടെനികേള് സസശകേരനിച്ചു തുടെങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടങ്ക്. ഇക്കവാരജ്യതനില ഇനനി ഫയല
ഫനിനവാനസങ്ക്  വകുപനികലൈക്കങ്ക്  വകരണ്ടതനില്ലെ.  ബഡ്ജറനില  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളവരക്കവാടണങനില
ഭരണവാനമതനി ബനടപട വകുപനിനങ്ക് നലകേവാസ. ധനകേവാരജ്യ വകുപങ്ക് ഇതങ്ക് അസഗശകേരനിചനിരനിക്കുന്നതു
ടകേവാണ്ടങ്ക്  ഓകരവാകരവാ  ഫയലൈവായനി  വരണടമന്നനില്ലെ.   അതുകപവാടലൈ എല്ലെവാതനിടന്റെയുസ
ഡനി.പനി.ആര.  തയവാറവാക്കുന്നതുവടര  കേവാതനിരനികക്കണ്ട.  അഞ്ഞൂറകകേവാടെനി  രൂപയുടടെ
ബണ്ടനിലുകേളവായനി  കേനിഫ്ബനിക്കങ്ക്  ടകേവാടുതങ്ക്  ടമകമവാറവാണ്ടസ  ഒപനിടങ്ക്  അതനിടന്റെ
അടെനിസവാനതനില  പ്രവൃതനി ആരസഭനിക്കവാസ.  ഏറവുസ  ലൈളനിതമവായ  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്
മവാത്രകമ ഇതനിനണ്ടവാകുകേയുള. 

ശ്രശമതനി  ഇ  .    എസങ്ക്  .    ബനിജനികമവാള്:  സര,  മുല്ലെടപരനിയവാറനിടലൈ  പുതനിയ  ഡവാസ
നനിരമവാണവുമവായനി  ബനടപടങ്ക്  ഫണ്ടങ്ക് വകേയനിരുതവാതതങ്ക് സസബനനിചങ്ക്  ഇന്നടലൈ
ഒരു വനിഷയസ  ചൂണ്ടനിക്കവാണനിചനിരുന.

കഡവാ  .   ടെനി  .   എസ  .   കതവാമസങ്ക് ടഎസകേങ്ക്: സര, അതനിനങ്ക് കനരകത ബഡ്ജറനിലുണ്ടവായനിരുന്ന
ടപ്രവാവനിഷന  അതുകപവാടലൈതടന്ന  നനിലൈനനിരതനിയനിട്ടുണ്ടങ്ക്,  ഒരു  മവാറവുസ  വരുതനിയനിടനില്ലെ.
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അനവവാദങ്ങടളല്ലെവാസ  കേനിട്ടുന്ന മുറയങ്ക്  കൂടുതല  പണസ   അനവദനിക്കവാസ.  ഇകപവാള്
കനരടത  ബഡ്ജറനിലുണ്ടവായനിരുന്ന  ടപ്രവാവനിഷന  നനിലൈനനിലക്കുനണ്ടങ്ക്.  ഞവാന
പറഞ്ഞനില്ലെ എനള്ളതുടകേവാണ്ടങ്ക് അതങ്ക് എടുത്തുമവാറ്റുന്ന പ്രശ്നമനില്ലെ. 

മനി  .    സശക്കര:  ബഡ്ജറങ്ക്  ഇന്നടലൈ സബ്ജക്ടങ്ക് കേമനിറനിയുടടെ പരനിഗനണയങ്ക് വനിട്ടു.
ഇന്നങ്ക് കവവാടങ്ക് ഓണ് അക്കസൗണ്ടവാണങ്ക്.  നനിങ്ങള് ബഡ്ജറനികലൈക്കങ്ക് തനിരനിച്ചുകപവാകേരുതങ്ക്.

ശ്രശ  .    എന  .    എ  .    ടനല്ലെനിക്കുന്നങ്ക്:  സര,  കേവാരുണജ്യ ടബനവലൈന്റെങ്ക് ഫണ്ടങ്ക് സശമനില
മസഗലൈവാപുരസ  ആശുപത്രനികേടളകടെനി  ഉള്ടപടുതനിയവാല  മവാത്രകമ  വടെകക്ക  മലൈബവാറനിടലൈ
ആളുകേള്ക്കങ്ക് ആ  സശസടകേവാണ്ടങ്ക് ഗുണസ കേനിട്ടുകേയുള. 

കഡവാ  .   ടെനി  .   എസ  .   കതവാമസങ്ക് ടഎസകേങ്ക്: സര, ഇതനില നയപരമവായ ഒരു പ്രശ്നസകൂടെനി
അനരഭവനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്. അതങ്ക് ചെരച ടചെയങ്ക്  ബനടപട വകുപങ്ക് തശരുമവാനനിക്കുസ. 

ശ്രശ  .    വനി  .    കജവായനി: സര, കനരടത അയങവാളനി ടതവാഴനിലുറപ്പു പദ്ധതനിക്കങ്ക്  തുകേ
വകേയനിരുതനിയനിരുന.  ഇപ്രവാവശജ്യസ  അതങ്ക് കേവാണുന്നനില്ലെ.

കഡവാ  .    ടെനി  .    എസ  .    കതവാമസങ്ക്  ടഎസകേങ്ക്:  സര,  അതനിനങ്ക്  കനരകത ബഡ്ജറനില
വകേയനിരുതനിയ തുകേയുണ്ടങ്ക്.   അതനികനക്കവാള് കൂടുതല കവണടമങനില ധനസനിതനി
കനവാക്കനിയനിടങ്ക് തശരുമവാനനിക്കവാസ.  കറഷന കേടെക്കവാരക്കങ്ക് എങ്ങടന പലൈനിശരഹനിത വവായ്പ
ടകേവാടുക്കുടമന്നങ്ക് കചെവാദനിച്ചു.  കറഷന കേടെടയനപറയുന്നതങ്ക് മടറവാരു സസസവാനത്തുമനില്ലെവാത
വലൈനിടയവാരു  ടപവാതുവനിതരണ  ശസഖലൈയവാണങ്ക്.  ഇതങ്ക്  ഒരു  വരഷസ  ടകേവാണ്ടല്ലെ,
പതനിറവാണടകേവാണ്ടങ്ക്  ഉരനിതനിരനിഞവന്നതവാണങ്ക്.  പുതനിയ  കകേന  സരക്കവാരനിടന്റെ
നനിലൈപവാടുകേളനിലൂടടെയവാണങ്ക്  അതനിടന  നനിഷ്കരുണസ  തകേരത്തുകേളഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതങ്ക്.
ബവാങ്കുവഴനി പണസ ടകേവാടുക്കവാടനവാനസ നമള് ഉകദ്ദേശനിക്കവാതതുടകേവാണ്ടങ്ക് കറഷനകേടെ
സസവനിധവാനസ  നനിലൈനനിരകതണ്ടതങ്ക്  ആവശജ്യമവാണങ്ക്.  കറഷനരനി  വനിറ്റുടകേവാണ്ടങ്ക്  മവാത്രസ
നനിലൈനനിലക്കവാന പറനില്ലെ. അതുടകേവാണ്ടങ്ക് അവരക്കങ്ക്  മറങ്ക് സവാധനങ്ങള്കൂടെനി വനിലക്കവാസ.
വനിലക്കുകമ്പവാള്  മറ്റു  കേടെകേളനില  നനിനസ  വജ്യതജ്യസത  കവണസ.  ആ  രശതനിയനില
കമവാകഡടടണസങ്ക് ടചെയ്യുന്നതനിനള്ള ഒരു പരനിപവാടെനി നമ്മുടടെ ടപവാതുവനിതരണ വകുപങ്ക്
തയവാറവാക്കനികേഴനിയുകമ്പവാള്  അതങ്ക്  ടചെയവാനവായനി  പലൈനിശരഹനിത  വവായ്പ  ടകേ.എസങ്ക്.
എഫങ്ക്.ഇ. നലകുസ; ടകേ.എസങ്ക്.എഫങ്ക്.ഇ.-ക്കങ്ക് സരക്കവാര പലൈനിശ  നലകുസ.  

മുനകേവാലൈങ്ങളനില പറഞ്ഞനിട്ടുസ  ടചെയവാന  കേഴനിയവാത പലൈ കേവാരജ്യങ്ങടളക്കുറനിച്ചുസ
പറഞ.  ചെനിലൈ  കേവാരജ്യങ്ങടളവാടക്ക  അങ്ങടന  വനകപവാകുസ.  അതുവചങ്ക്  ഇതനിടന
അളക്കവാന കനവാക്കണ്ട.  ടചെയവാത കേവാരജ്യങ്ങടളക്കുറനിചങ്ക് മവാത്രമല്ലെ ടചെയ കേവാരജ്യങ്ങള്
കൂടെനി  നനിങ്ങള് കനവാക.  അന്നങ്ക്  മവാനജ്യവനിരുദ്ധ പവാകക്കജനിടനക്കുറനിചങ്ക്  പറഞ്ഞകപവാള്
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ഇസൗ  സഭയനില  എടനവാടക്ക  സസസവാരമവാണുണ്ടവായടതന്നങ്ക്  എനനിക്കങ്ക്  ഇകപവാഴുസ
ഓരമയുണ്ടങ്ക്.  കവാരനിഫനികക്കഷനകവണ്ടനി ഒരു കേവാരജ്യസ കൂടെനി പറയടട,  ശ്രശ.  കറവാഷനി
അഗസനിന  ഇടുക്കനിയനിടലൈ  മൂന്നവാസ  വരഷ  ടമഡനിക്കല  കകേവാകളജങ്ക്  വനിദജ്യവാരതനികേടള
കുറനിചങ്ക്  പറഞ.  ഇന്നങ്ക്  ആ  മൂന്നവാസ  വരഷ  വനിദജ്യവാരതനികേള്  എവനിടടെയവാണങ്ക്
പഠനിക്കുന്നതങ്ക്?  ആ  പവാവടപട  വനിദജ്യവാരതനികേടള  അഞ്ചുകപരവായുസ  പത്തുകപരവായുസ
കകേരളതനിടലൈ പലൈ ടമഡനിക്കല കകേവാകളജനികലൈക്കങ്ക് വനിടനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  ടമഡനിക്കല
കകേവാകളജനിനകവണ്ടനി എടനങനിലുടമവാരു ഇനഫവാസ്ട്രേക്ചറണ്ടവാക്കകണ്ട? അവനിടടെ മൂന്നങ്ക്
ബവാചങ്ക്  കുടനികേള്  വന.  അവനിടുടത  ഇനഫവാസ്ട്രേക്ചര  എങ്ങടനയുണ്ടവാക്കുസ;  ഒരു
ടമഡനിക്കല കകേവാകളജനിടന്റെ കയവാഗജ്യതയനികലൈക്കങ്ക് എങ്ങടന ഉയരതവാസ എനള്ളതനിടന
കുറനിചങ്ക്,  വയനവാടെനിടന്റെ  കേവാരജ്യസ  പറഞ്ഞതുകപവാടലൈ,  ഡനിപവാരട്ടുടമന്റെങ്ക്  സജശവമവായനി
ആകലൈവാചെനിക്കുനണ്ടങ്ക്. ഒരനിക്കലുസ ആ കുടനികേടള വഴനിയവാധവാരമവാക്കവാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില്ലെ.
ഞവാന ഇസൗ ഉപകക്ഷപങ്ങള് അസഗശകേരനിച്ചുതരണടമന്നങ്ക് അഭജ്യരതനിക്കുന. 

റവനക്യൂവുസ ഭവനനനിരമവാണവുസ വകുപ്പുമനനി  (ശ്രശ  .    ഇ  .    ചെനകശഖരന  ):  സര,
കവവാടങ്ക്  ഓണ്  അക്കസൗണ്ടങ്ക്  ചെരചയുമവായനി  ബനടപടങ്ക്  ബഹുമവാനജ്യരവായ  ചെനിലൈ
എസ.എല.എ.-മവാര  ചൂണ്ടനിക്കവാണനിച  സസശയങ്ങടളക്കുറനിചങ്ക്  ഒനരണ്ടങ്ക്  വവാക്കുകേള്
ഞവാന  പറയുകേയവാണങ്ക്.  ശ്രശ.  വനി.  ടകേ.  സനി.  മമതങ്ക്  കകേവായയവാണങ്ക്  നനിലൈസ
നനികേത്തുന്നതുമവായനി  ബനടപട  വനിഷയങ്ങടളക്കുറനിചങ്ക്  സസശയസ  ഉന്നയനിചതങ്ക്.
അതനില  പ്രധവാനടപട  വനിഷയസ,  ബനി.ടെനി.ആര.-ലുസ ആധവാരതനിലുസ  നനിലൈടമന്നങ്ക്
കേവാണനിചനിരുന്നതനിനവാല വശടെങ്ക് വയവാന അനവവാദസ നലകുന്നനിടല്ലെനള്ളതവാണങ്ക്.  അതനിനള്ള
നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കണടമന്നവാണങ്ക്  അകദ്ദേഹസ  ആവശജ്യടപടതങ്ക്.  ബനി.ടെനി.ആര.-ല
നനിലൈടമന്നങ്ക്  കേവാണനിചനിരനിക്കുന്ന  ഭൂമനിയനില  മറങ്ക്  കേരഭൂമനി   ടടകേവശമനില്ലെവാതവരക്കങ്ക്
വശടുവയ്ക്കുന്നതനിനവായനി കകേവാരപകറഷനനില മൂന്നങ്ക് ടസനസ  മുനസനിപവാലൈനിറനിയനില അഞ്ചേങ്ക്
ടസനസ പഞ്ചേവായതനില  10  ടസനസ  നനിലൈസ നനികേത്തുന്നതനിനങ്ക് അനമതനി  നലകേവാന
ആവശജ്യമവായ  നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കുന്നതനിനങ്ക്  അനകൂലൈമവായ  തശരുമവാനടമടുക്കുന്ന
കേവാരജ്യസ പരനികശവാധനിക്കവാവുന്നതവാണങ്ക്.  ശ്രശ.  മുരളനി ടപരുടനല്ലെനി ഇവനിടടെ ചൂണ്ടനിക്കവാണനിചതങ്ക്
തലൈചെവായവാന  ഇടെമനില്ലെവാതവരുടടെ  ഭൂമനിയുടടെ  കേവാരജ്യമവാണങ്ക്.  ഭൂമനിയനില്ലെവാതവരക്കങ്ക്
ഭൂമനിയുസ വശടെനില്ലെവാതവരക്കങ്ക് വശടുസ   നലകുടമന്നങ്ക് കനരകത ഇവനിടടെ പറഞ്ഞതവാണങ്ക്.
ശ്രശ.  അനനില  അക്കര  എസ.എന  ലൈക്ഷസ  വശടെങ്ക്  പദ്ധതനിയനില  ഇരട  വശടുകേള്
ഒറവശടെവാക്കുന്ന കേവാരജ്യടതക്കുറനിചങ്ക് സൂചെനിപനിക്കുകേയുണ്ടവായനി.  ഇരടവശടുകേള്  ഒറവശടെവാക്കുന്നതങ്ക്
തുടെരനസ നടെത്തുന്നതനിനള്ള എല്ലെവാ നടെപടെനികേളുസ സസശകേരനിക്കുസ. 

മനി  .    സശക്കര:  ശ്രശ.  കമവാനസങ്ക്  കജവാസഫങ്ക്  അവതരനിപനിച  കഭദഗതനി  പ്രസങ്ക്
ടചെയ്യുനകണ്ടവാ?

958/2017
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ശ്രശ  .   കമവാനസങ്ക് കജവാസഫങ്ക് : സര, ഞവാന പ്രസങ്ക് ടചെയ്യുന.

മനി  .    സശക്കര:  ശ്രശ.  കമവാനസങ്ക്  കജവാസഫങ്ക്  അവതരനിപനിച  കഭദഗതനി
അസഗശകേരനിക്കണടമന്ന പ്രകമയടത 

അനകൂലൈനിക്കുന്നവര ….................................

പ്രതനികൂലൈനിക്കുന്നവര …................................

കഭദഗതനി സഭ നനിരവാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശ്രശ. വനി. ഡനി. സതശശന അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസങ്ക് ടചെയ്യുനകണ്ടവാ? 

ശ്രശ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതശശന: സര,  ഞവാന പ്രസങ്ക് ടചെയ്യുന.

മനി  .    സശക്കര:  ശ്രശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശന  അവതരനിപനിച  കഭദഗതനി
അസഗശകേരനിക്കണടമന്ന പ്രകമയടത 

അനകൂലൈനിക്കുന്നവര ….................................

പ്രതനികൂലൈനിക്കുന്നവര …................................

കഭദഗതനി സഭ നനിരവാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശ്രശ. ടകേ. എസങ്ക്. ശബരശനവാഥന അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസങ്ക് ടചെയ്യുനകണ്ടവാ?  

ശ്രശ  .   ടകേ  .   എസങ്ക്  .   ശബരശനവാഥന: സര,  ഞവാന പ്രസങ്ക് ടചെയ്യുന.

മനി  .    സശക്കര:  ശ്രശ.  ടകേ.  എസങ്ക്.  ശബരശനവാഥന  അവതരനിപനിച  കഭദഗതനി
അസഗശകേരനിക്കണടമന്ന പ്രകമയടത 

അനകൂലൈനിക്കുന്നവര ….................................

പ്രതനികൂലൈനിക്കുന്നവര …................................

കഭദഗതനി സഭ നനിരവാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശ്രശ. അബ്ദുല ഹമശദങ്ക് പനി. അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസങ്ക് ടചെയ്യുനകണ്ടവാ?  

ശ്രശ  .   അബ്ദുല ഹമശദങ്ക് പനി  . : സര,  ഞവാന പ്രസങ്ക് ടചെയ്യുന.

മനി  .    സശക്കര:  ശ്രശ.  അബ്ദുല  ഹമശദങ്ക്  പനി.  അവതരനിപനിച  കഭദഗതനി
അസഗശകേരനിക്കണടമന്ന പ്രകമയടത 
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അനകൂലൈനിക്കുന്നവര ….................................

പ്രതനികൂലൈനിക്കുന്നവര …................................

കഭദഗതനി സഭ നനിരവാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശ്രശ. തനിരുവഞ്ചൂര രവാധവാകൃഷ്ണന  അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസങ്ക് ടചെയ്യുനകണ്ടവാ?

ശ്രശ  .   തനിരുവഞ്ചൂര രവാധവാകൃഷ്ണന: സര,  ഞവാന പ്രസങ്ക് ടചെയ്യുന.

മനി  .    സശക്കര:  ശ്രശ.  തനിരുവഞ്ചൂര  രവാധവാകൃഷ്ണന  അവതരനിപനിച  കഭദഗതനി
അസഗശകേരനിക്കണടമന്ന പ്രകമയടത 

അനകൂലൈനിക്കുന്നവര ….................................

പ്രതനികൂലൈനിക്കുന്നവര …................................

കഭദഗതനി സഭ നനിരവാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശ്രശ. ടകേ. മുരളശധരന  അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസങ്ക് ടചെയ്യുനകണ്ടവാ?

ശ്രശ  .   ടകേ  .   മുരളശധരന:  സര,  ഞവാന പ്രസങ്ക് ടചെയ്യുന.

മനി  .    സശക്കര:  ശ്രശ.  ടകേ.  മുരളശധരന  അവതരനിപനിച  കഭദഗതനി
അസഗശകേരനിക്കണടമന്ന പ്രകമയടത 

അനകൂലൈനിക്കുന്നവര ….................................

പ്രതനികൂലൈനിക്കുന്നവര …................................

കഭദഗതനി സഭ നനിരവാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശ്രശ. പനി. ബനി. അബ ബ്ദുല റസവാക്കങ്ക് അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസങ്ക് ടചെയ്യുനകണ്ടവാ?

ശ്രശ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ ബ്ദുല റസവാക്കങ്ക്:   സര,  ഞവാന പ്രസങ്ക് ടചെയ്യുന.

മനി  .    സശക്കര:  ശ്രശ.  പനി.  ബനി.  അബ ബ്ദുല  റസവാക്കങ്ക്  അവതരനിപനിച  കഭദഗതനി
അസഗശകേരനിക്കണടമന്ന പ്രകമയടത 

അനകൂലൈനിക്കുന്നവര ….................................

പ്രതനികൂലൈനിക്കുന്നവര …................................

കഭദഗതനി സഭ നനിരവാകേരനിചനിരനിക്കുന.
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ശ്രശ. പനി. ടകേ. അബ്ദു റബ്ബങ്ക് അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസങ്ക് ടചെയ്യുനകണ്ടവാ?

ശ്രശ  .   പനി  .   ടകേ  .   അബ്ദു റബ്ബങ്ക് :   സര,  ഞവാന പ്രസങ്ക് ടചെയ്യുന.

മനി  .    സശക്കര:  ശ്രശ.  പനി.  ടകേ.  അബ്ദു  റബ്ബങ്ക്  അവതരനിപനിച  കഭദഗതനി
അസഗശകേരനിക്കണടമന്ന പ്രകമയടത 

അനകൂലൈനിക്കുന്നവര ….................................

പ്രതനികൂലൈനിക്കുന്നവര …................................

കഭദഗതനി സഭ നനിരവാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശ്രശ. വനി. പനി. സജശനന അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസങ്ക് ടചെയ്യുനകണ്ടവാ?

ശ്രശ  .   വനി  .   പനി  .   സജശനന :  സര,  ഞവാന പ്രസങ്ക് ടചെയ്യുന.

മനി  .   സശക്കര: ശ്രശ. വനി. പനി. സജശനന അവതരനിപനിച കഭദഗതനി അസഗശകേരനിക്കണടമന്ന
പ്രകമയടത

അനകൂലൈനിക്കുന്നവര ….................................

പ്രതനികൂലൈനിക്കുന്നവര …................................

കഭദഗതനി സഭ നനിരവാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശ്രശ. കറവാജനി എസ. കജവാണ്  അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസങ്ക് ടചെയ്യുനകണ്ടവാ?

ശ്രശ  .   കറവാജനി എസ  .   കജവാണ് : സര,  ഞവാന പ്രസങ്ക് ടചെയ്യുന.

മനി  .    സശക്കര:  ശ്രശ.  കറവാജനി  എസ.  കജവാണ് അവതരനിപനിച  കഭദഗതനി
അസഗശകേരനിക്കണടമന്ന പ്രകമയടത 

അനകൂലൈനിക്കുന്നവര ….................................

പ്രതനികൂലൈനിക്കുന്നവര …................................

കഭദഗതനി സഭ നനിരവാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശ്രശ. സണ്ണനി കജവാസഫങ്ക്  അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസങ്ക് ടചെയ്യുനകണ്ടവാ?

ശ്രശ  .   സണ്ണനി കജവാസഫങ്ക്: സര,  ഞവാന പ്രസങ്ക് ടചെയ്യുന.

മനി  .    സശക്കര:  ശ്രശ.  സണ്ണനി  കജവാസഫങ്ക്  അവതരനിപനിച  കഭദഗതനി
അസഗശകേരനിക്കണടമന്ന പ്രകമയടത 
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അനകൂലൈനിക്കുന്നവര ….................................

പ്രതനികൂലൈനിക്കുന്നവര …................................

കഭദഗതനി സഭ നനിരവാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശ്രശ. സനി. മമ്മൂടനി  അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസങ്ക് ടചെയ്യുനകണ്ടവാ?

ശ്രശ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി : സര,  ഞവാന പ്രസങ്ക് ടചെയ്യുന.

മനി  .   സശക്കര: ശ്രശ. സനി. മമ്മൂടനി അവതരനിപനിച കഭദഗതനി അസഗശകേരനിക്കണടമന്ന
പ്രകമയടത

അനകൂലൈനിക്കുന്നവര ….................................

പ്രതനികൂലൈനിക്കുന്നവര …................................

കഭദഗതനി സഭ നനിരവാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശ്രശ. ടകേ. സനി. കജവാസഫങ്ക്  അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസങ്ക് ടചെയ്യുനകണ്ടവാ?

ശ്രശ  .   ടകേ  .   സനി  .   കജവാസഫങ്ക്: സര, ഞവാന പ്രസങ്ക് ടചെയ്യുന.

മനി  .    സശക്കര:  ശ്രശ.  ടകേ.  സനി.  കജവാസഫങ്ക്  അവതരനിപനിച  കഭദഗതനി
അസഗശകേരനിക്കണടമന്ന പ്രകമയടത 

അനകൂലൈനിക്കുന്നവര ….................................

പ്രതനികൂലൈനിക്കുന്നവര …................................

കഭദഗതനി സഭ നനിരവാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശ്രശ. വനി. ടെനി. ബലറവാസ  അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസങ്ക് ടചെയ്യുനകണ്ടവാ?

ശ്രശ  .   വനി  .   ടെനി  .   ബലറവാസ: സര, ഞവാന പ്രസങ്ക് ടചെയ്യുന.

മനി  .    സശക്കര:  ശ്രശ.  വനി.  ടെനി.  ബലറവാസ  അവതരനിപനിച  കഭദഗതനി
അസഗശകേരനിക്കണടമന്ന പ്രകമയടത 

അനകൂലൈനിക്കുന്നവര ….................................

പ്രതനികൂലൈനിക്കുന്നവര …................................

കഭദഗതനി സഭ നനിരവാകേരനിചനിരനിക്കുന.
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ശ്രശ.  എലകദവാസങ്ക്  പനി.  കുന്നപനിള്ളനില  അവതരനിപനിച  കഭദഗതനി  പ്രസങ്ക്
ടചെയ്യുനകണ്ടവാ?

ശ്രശ  .   എലകദവാസങ്ക് പനി  .   കുന്നപനിള്ളനില: സര, ഞവാന പ്രസങ്ക് ടചെയ്യുന.

മനി  .    സശക്കര:  ശ്രശ.  എലകദവാസങ്ക്  കുന്നപനിള്ളനി  അവതരനിപനിച  കഭദഗതനി
അസഗശകേരനിക്കണടമന്ന പ്രകമയടത 

അനകൂലൈനിക്കുന്നവര ….................................

പ്രതനികൂലൈനിക്കുന്നവര …................................

കഭദഗതനി സഭ നനിരവാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശ്രശ. വനി. എസങ്ക്. ശനിവകുമവാര അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസങ്ക്  ടചെയ്യുനകണ്ടവാ?

ശ്രശ  .   വനി  .   എസങ്ക്  .   ശനിവകുമവാര:  സര, ഞവാന പ്രസങ്ക് ടചെയ്യുന.

മനി  .    സശക്കര:  ശ്രശ.  വനി.  എസങ്ക്.  ശനിവകുമവാര  അവതരനിപനിച  കഭദഗതനി
അസഗശകേരനിക്കണടമന്ന പ്രകമയടത 

അനകൂലൈനിക്കുന്നവര ….................................

പ്രതനികൂലൈനിക്കുന്നവര …................................

കഭദഗതനി സഭ നനിരവാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ധനകേവാരജ്യവുസ കേയറസ വകുപ്പുമനനി അവതരനിപനിച ഡനിമവാന്റെങ്ക്സങ്ക് കഫവാര ഗ്രവാന്റെങ്ക്സങ്ക്
ഓണ് അക്കസൗണ്ടനിനള്ള ഉപകക്ഷപസ പവാസവാക്കണടമന്ന പ്രകമയടത...

അനകൂലൈനിക്കുന്നവര......................

പ്രതനികൂലൈനിക്കുന്നവര.......................

ശ്രശ  .   ടകേ  .   സനി  .   കജവാസഫങ്ക്: സര, ഞവാന കപവാള് ആവശജ്യടപടുന.

(സഭവാസഗങ്ങള് തവാടഴപറയുസ പ്രകേവാരസ കവവാടങ്ക് കരഖടപടുതനി)

അനകൂലൈനിക്കുന്നവര: 

1. ശ്രശ.  ടകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖവാദര  

2. ശ്രശ. വനി. അബ്ദുറഹനിമവാന 

3. ശ്രശ. വനി. എസങ്ക്. അച്ചുതവാനനന 



430  കകേരള നനിയമസഭ ജൂലലൈ 14, 2016

4. ശ്രശമതനി പനി. അയനിഷവാ കപവാറനി 

5. ശ്രശ. ടകേ. ആനസലൈന 

6. ശ്രശ. ആന്റെണനി കജവാണ് 

7. ശ്രശ. പനി. വനി. അനവര 

8. ശ്രശ. എ. എസ. ആരനിഫങ്ക് 

9. ടപ്രവാഫ. ടകേ. യു. അരുണന 

10. ശ്രശമതനി സനി. ടകേ. ആശ 

11. ശ്രശ. ടകേ. ബവാബു 

12. ശ്രശ. എ. ടകേ. ബവാലൈന 

13. ശ്രശമതനി ഇ. എസങ്ക്. ബനിജനികമവാള് 

14. ശ്രശ. ഇ. ചെനകശഖരന  

15. ശ്രശ. ടകേ. ദവാസന 

16. ശ്രശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

17. ശ്രശ. സനി. ദനിവവാകേരന 

18. ശ്രശ. എലകദവാ എബഹവാസ 

19. ശ്രശ. ടകേ. ബനി. ഗകണഷങ്ക് കുമവാര 

20. ശ്രശമതനി ഗശതവാ കഗവാപനി 

21. ശ്രശ. കജവാരജങ്ക് എസ. കതവാമസങ്ക് 

22. ശ്രശ. ചെനിറയസ കഗവാപകുമവാര 

23. ശ്രശ. സനി. ടകേ. ഹരശനന 

24. കഡവാ. ടകേ. ടെനി. ജലൈശല 

25. ശ്രശ. ടജയനിസസങ്ക് മവാതത്യു 

26. ശ്രശ. ജനി. എസങ്ക്. ജയലൈവാല 

27. ശ്രശ. ഇ. പനി. ജയരവാജന 
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28. ശ്രശ. കജവാണ് ടഫരണവാണ്ടസങ്ക്

29. ശ്രശ. വനി. കജവായനി 

30. ശ്രശ. ഒ. ആര. കകേളു  

31. ശ്രശ. സനി. കൃഷ്ണന 

32. ശ്രശ. ടകേ. കൃഷ്ണനകുടനി 

33. ശ്രശ. ടകേ. കുഞ്ഞനിരവാമന 

34. ശ്രശ. കകേവാവൂര കുഞകമവാന 

35. ശ്രശ. വനി. ടകേ. സനി. മമതങ്ക് കകേവായ

36. ശ്രശ. എസ. എസ. മണനി 

37. ശ്രശ. മവാതത്യു ടെനി. കതവാമസങ്ക് 

38. ശ്രശ. ടകേ. ടജ. മവാകനി 

39. ശ്രശമതനി ടജ. കമഴനിക്കുടനി അമ 

40. ശ്രശ. എ. സനി. ടമവായശന 

41. ശ്രശ. മുഹമദങ്ക് മുഹസനിന പനി.

42. ശ്രശ. എസ. മുകകേഷങ്ക് 

43. ശ്രശ. ഡനി. ടകേ. മുരളനി  

44. ശ്രശ. മുരളനി ടപരുടനല്ലെനി 

45. ശ്രശ. സനി. ടകേ. നവാണു 

46. ശ്രശ. എസ. നസൗഷവാദങ്ക് 

47. ശ്രശ. യു. ആര. പ്രദശപങ്ക് 

48. ശ്രശ. എ. പ്രദശപ്കുമവാര 

49. ശ്രശ. ടകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

50. ശ്രശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 
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51. ശ്രശ. പുരുഷന കേടെലുണ്ടനി 

52. ശ്രശ. പനി. ടെനി. എ. റഹശസ 

53. ശ്രശ. എസ. രവാജകഗവാപവാലൈന

54. ശ്രശ. ടകേ. രവാജന

55. ശ്രശ. എസങ്ക്. രവാകജനന

56. ശ്രശ. ആര. രവാകജഷങ്ക്

57. ശ്രശ. റനി. വനി. രവാകജഷങ്ക്

58. ശ്രശ. ടകേ. രവാജു 

59. ശ്രശ. രവാജു എബഹവാസ 

60. ശ്രശ. ആര. രവാമചെനന 

61. ശ്രശ. രവാമചെനന കേടെന്നപള്ളനി  

62. ശ്രശ. ടകേ. ടകേ. രവാമചെനന നവായര 

63. ശ്രശ. റനി. പനി. രവാമകൃഷ്ണന 

64. ശ്രശ. മുല്ലെക്കര രത്നവാകേരന 

65. ടപ്രവാഫ. സനി. രവശനനവാഥങ്ക് 

66. ശ്രശ. കേവാരവാടങ്ക് റസവാഖങ്ക് 

67. ശ്രശ. എസങ്ക്. ശരമ  

68. ശ്രശ. എ. ടകേ. ശശശനന 

69. ശ്രശ. സനി. ടകേ. ശശശനന 

70. ശ്രശ. പനി. ടകേ. ശശനി

71. ശ്രശ. വനി. ശശനി 

72. ശ്രശ. ഐ. ബനി. സതശഷങ്ക് 

73. ശ്രശ. ബനി. സതജ്യന 
958/2017
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74. ശ്രശ. എ. എന. ഷസസശര  

75. ശ്രശമതനി ടകേ. ടകേ. ലശലൈജ ടെശചര 

76. ശ്രശ. ജനി. സുധവാകേരന 

77. ശ്രശ. വനി. എസങ്ക്. സുനനില കുമവാര

78. ശ്രശ. കേടെകേസപള്ളനി സുകരനന 

79. ശ്രശ. ടകേ. സുകരഷങ്ക് കുറപങ്ക്

80. ശ്രശ. എസ. സസരവാജങ്ക്

81. ശ്രശ. ഇ. ടെനി. ലടെസണ് മവാസര

82. ശ്രശ. പനി. തനികലൈവാതമന 

83. ശ്രശ. കതവാമസങ്ക് ചെവാണ്ടനി 

84. കഡവാ. ടെനി. എസ. കതവാമസങ്ക് ഐസകേങ്ക് 

85. ശ്രശ. പനി. ഉണ്ണനി

86. ശ്രശമതനി വശണവാ കജവാരജങ്ക് 

87. ശ്രശ. ടകേ. വനി. വനിജയദവാസങ്ക്

88. ശ്രശ. ഇ. ടകേ. വനിജയന

89. ശ്രശ. പനിണറവായനി വനിജയന 

90. ശ്രശ. എന. വനിജയന പനിള്ള

പ്രതനികൂലൈനിക്കുന്നവര  : 

1. ശ്രശ. അബ്ദുല ഹമശദങ്ക് പനി. 

2. ശ്രശ. പവാറക്കല അബ്ദുള്ള

3. ശ്രശ. പനി. ടകേ. അബ്ദു റബ്ബങ്ക് 

4. ശ്രശ. പനി. ബനി. അബ്ദുല റസവാക്കങ്ക്

5. ടപ്രവാഫ. ആബനിദങ്ക് ഹുലസന തങ്ങള്
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6. ശ്രശ. അടൂര പ്രകേവാശങ്ക് 

7. ശ്രശ. റനി. എ. അഹമദങ്ക് കേബശര 

8. ശ്രശ. മഞ്ഞളവാസകുഴനി അലൈനി 

9. ശ്രശ. അനനില അക്കര 

10. ശ്രശ. എ. പനി. അനനില കുമവാര 

11. ശ്രശ. അനൂപങ്ക് കജക്കബങ്ക് 

12. ശ്രശ. അനവര സവാദതങ്ക് 

13. ശ്രശ. ഐ. സനി. ബവാലൈകൃഷ്ണന

14. ശ്രശ. വനി. ടെനി. ബലറവാസ

15. ശ്രശ. പനി. ടകേ. ബഷശര

16. ശ്രശ. വനി. ടകേ. ഇബവാഹനിസ കുഞ്ഞങ്ക് 

17. ശ്രശ. എലകദവാസങ്ക് പനി. കുന്നപനിള്ളനില 

18. ശ്രശ. ലഹബനി ഈഡന  

19. ശ്രശ. ടെനി. വനി. ഇബവാഹനിസ 

20. കഡവാ. എന. ജയരവാജങ്ക് 

21. ശ്രശ. ടകേ. സനി. കജവാസഫങ്ക് 

22. ശ്രശ. പനി. ടകേ. കുഞ്ഞവാലൈനിക്കുടനി 

23. ശ്രശ. സനി. മമ്മൂടനി 

24. ശ്രശ. ടകേ. എസ. മവാണനി

25. ശ്രശ. കമവാനസങ്ക് കജവാസഫങ്ക് 

26. കഡവാ. എസ. ടകേ. മുനശര 

27. ശ്രശ. ടകേ. മുരളശധരന  

28. ശ്രശ. എന. എ. ടനല്ലെനിക്കുന്നങ്ക് 
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29. ശ്രശ. ഉമന ചെവാണ്ടനി 

30. ശ്രശ. തനിരുവഞ്ചൂര രവാധവാകൃഷ്ണന 

31. ശ്രശ. രകമശങ്ക് ടചെന്നനിതലൈ

32. ശ്രശ. കറവാജനി എസ. കജവാണ്

33. ശ്രശ. കറവാഷനി അഗസനിന

34. ശ്രശ. ടകേ. എസങ്ക്. ശബരശനവാഥന

35. ശ്രശ. വനി. പനി. സജശനന 

36. ശ്രശ. എന. ഷസസുദ്ദേശന 

37. ശ്രശ. വനി. ഡനി. സതശശന 

38. ശ്രശ. ഷവാഫനി പറമ്പനില 

39. ശ്രശ. ടകേ. എസ. ഷവാജനി

40. ശ്രശ. വനി. എസങ്ക്. ശനിവകുമവാര

41. ശ്രശ. സണ്ണനി കജവാസഫങ്ക് 

42. ശ്രശ. പനി. ടെനി. കതവാമസങ്ക്

43. ശ്രശ. പനി. ഉലബദുള്ള

44. ശ്രശ. എസ. ഉമര 

നനിഷ്പക്ഷത പവാലൈനിക്കുന്നവര  : 

ശ്രശ. പനി. സനി. കജവാരജങ്ക്

മനി  .   സശക്കര:

അനകൂലൈനിക്കുന്നവര - 90

പ്രതനികൂലൈനിക്കുന്നവര - 44

നനിഷ്പക്ഷത പവാലൈനിക്കുന്നവര  - 1

കവവാടങ്ക് ഓണ് അക്കസൗണ്ടങ്ക് പവാസവായനിരനിക്കുന.

ഗ്രവാന്റെങ്ക് അനവദനിചനിരനിക്കുന.
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VII നനിയമനനിരമവാണകേവാരജ്യസ

2016-  ടലൈ നനിയമസഭ    (  അകയവാഗജ്യതകേള് നശക്കസ ടചെയല  )   കഭദഗതനി   ബനില്ലെനിടന്റെ
അവതരണവുസ സബ്ജക്ടങ്ക് കേമനിറനിക്കങ്ക് അയയണടമന്ന പ്രകമയവുസ

പടനികേജവാതനി  പടനികേവരഗ്ഗ  പനികന്നവാക്ക  സമുദവായകക്ഷമവുസ  നനിയമവുസ
സവാസസവാരനികേവുസ  പവാരലൈടമന്റെറനികേവാരജ്യവുസ  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രശ  .    എ  .    ടകേ  .    ബവാലൈന):  സര,
2016-ടലൈ  നനിയമസഭ  (അകയവാഗജ്യതകേള്  നശക്കസ  ടചെയല)കഭദഗതനി  ബനില   ഞവാന
അവതരനിപനിക്കുന. 

മനി  .   സശക്കര:  ബനില അവതരനിപനിചനിരനിക്കുന.

VIII ക്രമപ്രശ്നസ

ധനകേവാരജ്യടമകമവാറവാണ്ടതനിടലൈ അവജ്യകത 

2.29 PM]

പ്രതനിപക്ഷകനതവാവങ്ക്  (ശ്രശ  .    രകമശങ്ക്  ടചെന്നനിതലൈ):  സര,  നനിയമസഭവാ  ചെടസ  73
അനശവാസനിക്കുന്നപ്രകേവാരസ  പണടചലൈവങ്ക്  അനരഭവനിക്കുന്ന  ബനില്ലെനികനവാടുകൂടെനി  ധനകേവാരജ്യ
ടമകമവാറവാണ്ടസ കചെരകക്കണ്ടതുസ ടചെലൈവങ്ക്  അനരഭവനിക്കുന്ന ഖണങ്ങളനികലൈക്കങ്ക് പ്രകതജ്യകേ
ശ്രദ്ധ  ക്ഷണനികക്കണ്ടതുസ  ബനില  നനിയമമവായനി  പവാസവാക്കുന്ന  പക്ഷസ  ഉണ്ടവാകുന്ന
ആവരതകേവുസ  അനവാവരതകേവുമവായ  മതനിപ്പുടചെലൈവുകൂടെനി  ധനകേവാരജ്യ
ടമകമവാറവാണ്ടതനില  സൂചെനിപനികക്കണ്ടതുമവാണങ്ക്.  എന്നവാല  ഇവനിടടെ  അങ്ങടന
ചൂണ്ടനിക്കവാണനിചനിടനില്ലെ.  നനിയമസഭയനിടലൈ  ഒരസഗടത  ഭരണ  പരനിഷ്കവാര  കേമശഷന
ടചെയരമവാനവായനി  നനിയമനിക്കുന്ന  കവളയനില  ഉളവവാകുന്ന  അകയവാഗജ്യത  നശക്കസ
ടചെയ്യുന്നതനിനവാണങ്ക്  ഈ  ബനില  ടകേവാണവന്നനിരനിക്കുന്നതങ്ക്.  ആരക്കുകവണ്ടനിയവാണങ്ക്  ഈ
ബനില ടകേവാണവന്നനിരനിക്കുന്നടതന്നങ്ക് എല്ലെവാവരക്കുസ അറനിയവാമകല്ലെവാ; ഈ ബനില്ലെനിനങ്ക്     ശ്രശ.
വനി.  എസങ്ക്.  അച്ചുതവാനനന ബനില എന്നങ്ക് പറയുന്നതവായനിരനിക്കുസ നല്ലെടതന്നവാണങ്ക് എനനിക്കങ്ക്
കതവാനന്നതങ്ക്.  ഏതവായവാലുസ  പ്രസ്തുത  വജ്യകനിടയ  ഭരണ  പരനിഷ്കവാര  കേമശഷന
ടചെയരമവാനവായനി നനിയമനിചങ്ക് അകദ്ദേഹതനിനങ്ക് കേജ്യവാബനിനറങ്ക് പദവനി നലകേനിക്കഴനിഞ്ഞവാല,  ഒരു
മനനിയുടടെ  ആനകൂലൈജ്യസ  നലകുന്നതനിടന്റെ  ആദജ്യപടെനിയവാണങ്ക്  ഈ  ബനില,   ഈ  ബനില
നനിയമമവാക്കുകേയുസ  പ്രവാബലൈജ്യതനില  വരനികേയുസ  ടചെയവാല  സസസവാനതനിടന്റെ
സഞ്ചേനിതനനിധനിയനില നനിനസ വലൈനിടയവാരു ടചെലൈവുണ്ടവാകുസ എനള്ളതവാണങ്ക് യവാഥവാരതജ്യസ.
അതുടകേവാണ്ടങ്ക് ധനകേവാരജ്യ ടമകമവാറവാണ്ടതനില പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതങ്ക് ശരനിയല്ലെ.  ഈ ബനില
അവതരനിപനിച ശ്രശ. എ. ടകേ. ബവാലൈന 11-6-2012-ല ഈ നനിയമസഭയനില ടചെയ്ടതവാരു 
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പ്രസസഗമുണ്ടങ്ക്.  അതനില  അകദ്ദേഹസ  പറയുന്നതങ്ക്-ഈ  ബനില  നനിയമമവാകുകേയുസ
പ്രവാബലൈജ്യതനില  ടകേവാണവരനികേയുസ  ടചെയവാല  സസസവാന  സഞ്ചേനിത നനിധനിയനിലനനിനസ
യവാടതവാരു ടചെലൈവുസ  ഉണ്ടവാകുന്നതല്ലെ  എനപറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതങ്ക്  ഈ  ബനില്ലെനികനവാടടെവാപസ
ഉള്ളടെക്കസ  ടചെയനിട്ടുള്ള  ഫനിനവാനഷജ്യല  ടമകമവാറവാണ്ടതനില  യവാഥവാരതജ്യടത
മറച്ചുപനിടെനിക്കുനടവന്നതുടകേവാണ്ടങ്ക്  ഫനിനവാനഷജ്യല  ടമകമവാറവാണ്ടസ  മുഖജ്യമനനി
അവതരനിപനിക്കണടമന്നങ്ക്  അഭജ്യരതനിക്കുന.   ശ്രശ.  എ.  ടകേ.  ബവാലൈന  ഈ
നനിയമസഭയനില 11-6-2012-ല ടകേവാണവന്ന ഒരു ഒബ്ജക്ഷനവാണങ്ക് ഞവാന അങ്ങയുടടെ
ശ്രദ്ധയനിലടപടുത്തുന്നതങ്ക്.

രണ്ടവാമടത എടന്റെ ഒബ്ജക്ഷന എനപറയുന്നതങ്ക്, ഈ കഭദഗതനി ബനില 1974-ടലൈ
ഭഗവവാനദവാസങ്ക് ടസഗവാള് Vs കസറങ്ക് ഓഫങ്ക്  ഹരനിയവാന [AIR 1974 SC 2355] എന്ന
കകേസനിടലൈ സുപ്രശസകകേവാടെതനി വനിധനിയുടടെ  അനനഃസതയങ്ക് എതനിരവായനിട്ടുള്ളതവാണങ്ക്. ഈ
നനിയമസ  എനനിനകവണ്ടനിയവാണങ്ക്;  പവാരലൈടമന്റെസഗങ്ങള്  അടല്ലെങനില  നനിയമസഭവാസഗങ്ങള്
സരക്കവാരവകേ സവാനങ്ങള് നലകേനി അവടര ഭരണകൂടെതനിടന്റെ സവാപനിത വലൈയതനില
ടകേവാണവരുന എനള്ളതുടകേവാണ്ടങ്ക് ഇതങ്ക് തടെയവാന കവണ്ടനിയവാണങ്ക്  Office of profit
എന്ന ആശയസതടന്ന  വന്നതങ്ക്. ഭരണഘടെനയുടടെ 191(1)(a) പ്രകേവാരസ അങ്ങടനയുള്ള
ഒരു  വജ്യകനി,  ഒരു  എസ.എല.എ.-കയവാ  എസ.പനി.-കയവാ  ആയനിരനിക്കുന്ന  വജ്യകനി
Office  of  profit  ആയനി  വന്നവാല  അകദ്ദേഹതനിനങ്ക്  അകയവാഗജ്യത  കേലപനിക്കടപടുന
ടവനള്ളതവാണങ്ക്  യവാഥവാരതജ്യസ.  അതങ്ക്  മറനികേടെക്കവാന  കവണ്ടനിയവാണങ്ക്  ഈ  നനിയമസ
ടകേവാണവന്നനിരനിക്കുന്നതങ്ക്.  ഒരു സസസവാന  നനിയമസഭയനിടലൈ  അസഗമവായനി
ടതരടഞ്ഞടുക്കടപടെവാനസ  അസഗമവായനിരനിക്കുവവാനസ  ഭവാരത  സരക്കവാരനിടന്റെകയവാ  ഒന്നവാസ
പടനികേയനില   വനിവരനിചനിട്ടുള്ള ഏടതങനിലുസ  സസസവാനടത സരക്കവാരനിടന്റെകയവാ  കേശഴനില
ഏതങ്ക്  ഉകദജ്യവാഗസ  വഹനിക്കുന്ന  ആടളയവാകണവാ  അകയവാഗജ്യ  നവാക്കുകേയനിടല്ലെന്നങ്ക്  ആ
സസസവാനതനിടന്റെ  നനിയമനനിരമവാണ  മണലൈസ  നനിയമസവഴനി  പ്രഖജ്യവാപനിചനിട്ടുള്ളതങ്ക്,
അങ്ങടനയുള്ള ഒരു ഉകദജ്യവാഗമല്ലെവാടത ആദവായകേരമവായ (pecuniary benefits) എടതങനിലുസ
ഉകദജ്യവാഗസ  വഹനിക്കുന്നയവാടള  അകയവാഗജ്യനവാക്കുടമന്നവാണങ്ക്  ഭരണഘടെനയുടടെ  191(1)(a)
അനശവാസനിക്കുന്നതങ്ക്. നനിയമസഭയങ്ക്  നലകേനിയനിരനിക്കുന്ന  ഈ  അധനികേവാരസ  ഉപകയവാഗനിചങ്ക്
കേവാലൈവാകേവാലൈങ്ങളനില  പലൈയവാളുകേടളയുസ  ഇതുകപവാടലൈ  ഒഴനിവവാക്കനിയനിട്ടുടണ്ടനള്ളതങ്ക്
യവാഥവാരതജ്യമവാണങ്ക്.  എന്നവാല  മവാറനി  വരുന്ന  കേവാലൈവാഘടതനിടന്റെ  പ്രകതജ്യകേതകേള്
ഉള്ടക്കവാകള്ളണ്ടനിയനിരനിക്കുന.  XIV-ാം  നനിയമസഭയുടടെ  ആദജ്യസകമളനതനില  തടന്ന
ഇങ്ങടനടയവാരു  നനിയമസ ടകേവാണ്ടവന്നതനിടന്റെ  യുകനി  അടല്ലെങനില  ആവശജ്യകേത,
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അതനിടന്റെ  പ്രവാധവാനജ്യസ  ആരക്കുസ മനസനിലൈവാകുന്നനില്ലെ.  ഭഗവവാനദവാസങ്ക്  ടസഗവാള്  Vs  കസറങ്ക്
ഓഫങ്ക് ഹരനിയവാന  എന്ന കകേസനിടലൈ സുപ്രശസകകേവാടെതനി വനിധനി സുപ്രധവാനമവായ ഒന്നവാണങ്ക്.  മുന
കലൈവാകേങ്ക് സഭവാ  ടസക്രടറനിയവായനിരുന്ന പനി.ഡനി.റനി.  ആചെവാരനി  മവാത്രമവാണങ്ക്  Office  of   Profit
സസബനനിചങ്ക്  ആടകേ ഒരു പുസകേസ  ഇറക്കനിയനിട്ടുള്ളതങ്ക്.  അതനിടലൈ  355-ാാമതത  കപജനില
പറയുന്നതങ്ക്  "It must be remembered that Article 191(1)(a) of the Constitution gives
a wide power to the State Legislature to declare by law what office or offices of
profit  held  under  the  Government  shall  not  disqualify  the  holder  thereof  from
being chosen or for being a member of the State Legislature. Classification of such
offices for the purpose of removing the disqualification has thus been left primarily
to the legislative discretion. It follows that so long as this exemptive power is
exercised reasonably and with due restraint and in a manner in which does not
drain out the Article 191(1)(A) of its  real content or disregard any constitution
guarantee or mandate, the Court will not interfere.”  എന്നവാണങ്ക്. ഇതവാണങ്ക് സുപ്രശസ
കകേവാടെതനി വനിധനിയനില പറയുന്നതങ്ക്.  Due restraint പവാലൈനിക്കണസ;   അതവാണങ്ക് ഏറവുസ
പ്രവാധവാനടപട കേവാരജ്യസ.  ഈ അടുത സമയതങ്ക് ഡലഹനി  ടടഹകക്കവാടെതനിയുടടെ ഒരു
വനിധനിയുണ്ടവായനി.  23  നനിയമസഭവാ   സവാമവാജനികേടര പവാരലൈടമന്റെറനി ടസക്രടറനിമവാരവായനി
നനിയമനിചങ്ക്  അവരക്കങ്ക്  പ്രകതജ്യകേ  അധനികേവാരങ്ങള്  ഡലഹനി  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്
നലകുകേയുണ്ടവായനി.  ആ പദവനിടയ Office of profit-ടന്റെ പരനിധനിയനില നനിന്നങ്ക് പുറത്തു
ടകേവാണവരുന്നതനിനങ്ക് ഡലഹനി നനിയമസഭ പവാസവാക്കനിയ കഭദഗതനി രവാഷ്ട്രപതനി ഒപ്പുവയവാന
വനിസമതനിച്ചു.  രവാഷ്ട്രപതനി അസഗശകേരനിക്കവാടത ബനില തനിരനിചയയ്ക്കുകേയുണ്ടവായനി.  അതനിനകേതങ്ക്
ഏറവുസ  പ്രധവാനടപടതവായനി  പറയുന്നതങ്ക്  ആരടനിക്കനിള്  191(a)(1)-ടന്റെ  സനിരനിനങ്ക്
എതനിരവായനിട്ടുള്ള ഒരു അടമന്റെങ്ക്ടമന്റെവാണങ്ക് ഇവനിടടെ ടകേവാണവന്നനിരനിക്കുന്നതങ്ക് എനള്ളതവാണങ്ക്.
ഭരണഘടെന നലകേനിയ അധനികേവാരസ ഉപകയവാഗനിചങ്ക് കഭദഗതനി വരുത്തുകമ്പവാള് സസയമനസ
പവാലൈനിക്കണസ. കഭദഗതനി യുകനിപൂരണ്ണമവാകേണസ. കഭദഗതനി യുകനിപൂരണ്ണമവായനിടല്ലെങനില
കകേവാടെതനിയുടടെ  ഇടെടപടെലുകേളുണ്ടവാകുസ  എടന്നവാരു  തവാക്കശതവാണങ്ക്  ഭഗവവാനദവാസങ്ക്
കകേസനില പ്രകതജ്യകേമവായനി സൂചെനിപനിക്കുന്നതങ്ക്.  ചുരുക്കതനില  സരവതന സസതനമവായ
ഒരു അധനികേവാരമല്ലെ ഇടതനസ ഏതങ്ക് തരതനിലുള്ള സവാനടതയുസ അകയവാഗജ്യതയനില
നനിടന്നവാഴനിവവാക്കവാന ശ്രമനിക്കരുടതനമുള്ള ധസനനി സുപ്രശസകകേവാടെതനിയുടടെ പരവാമരശതനില
കേവാണവാന കേഴനിയുന.  ഭരണഘടെനയുടടെ 191-ാം വകുപനിടന്റെ കേവാതല നഷ്ടടപടുത്തുന്ന
രശതനിയനിലുള്ള കഭദഗതനികേള് പവാടെനിടല്ലെന്നങ്ക് കകേവാടെതനി നനിയമസഭകേടളയുസ പവാരലൈടമന്റെനിടനയുസ
ഓരമനിപനിക്കുന്ന സുപ്രധവാനമവായ ഒരു വനിധനിയവാണങ്ക് ഇക്കവാരജ്യതനില സുപ്രശസകകേവാടെതനി
1974-ടലൈ ഭഗവവാനദവാസങ്ക് കകേസനില വജ്യകമവാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതങ്ക്. അതുടകേവാണ്ടങ്ക്  പതനിനവാലൈവാസ
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കകേരള നനിയമസഭയുടടെ ആദജ്യടത സകമളനതനില ഇത്ര ധൃതനിപനിടെനിചങ്ക് ഒരു ബനില
ടകേവാണവകരണ്ടതനിടന്റെ ആവശജ്യകേത എനവാണങ്ക്?  ഇതങ്ക് യുകനിരഹനിതമവായ ഒന്നവാണങ്ക്.
എനങ്ക്  അടെനിയനര പ്രവാധവാനജ്യമവാണങ്ക് ഇവനിടടെ ഉണ്ടവായനിരനിക്കുന്നതങ്ക്;  ഏതങ്ക് വജ്യകനിക്കു
കവണ്ടനിയവാണങ്ക്  ഈ  നനിയമസ  ടകേവാണവന്നനിരനിക്കുന്നതങ്ക്?  കനരകത  ഇവനിടടെ  നനിയമങ്ങള്
വന്നനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  കനരകത  ശ്രശ.  പനി.  സനി.  കജവാരജനിടനയുസ  അന്നടത  പ്രതനിപക്ഷ
കനതവാവവായ  ശ്രശ.  വനി.  എസങ്ക്.  അച്ചുതവാനനടനയുസ  ഇതനിലനനിനസ  എകസപ്റങ്ക്
ടചെയവാനവായനി  നനിയമസ  ടകേവാണവന്നതങ്ക്  കകേവാടെതനിയനില  കചെവാദജ്യസ  ടചെയടപടതനിടന്റെ
അടെനിസവാനതനിലൈവാണങ്ക്,  ഗവരണ്ണരക്കങ്ക് പരവാതനി ടകേവാടുതതനിടന്റെ അടെനിസവാനതനിലൈവാണങ്ക്.
അതനിനമുമ്പങ്ക്  ശ്രശ.  ദവാകമവാദരന കേവാളവാകശ്ശേരനിക്കുകവണ്ടനി ഒരു നനിയമസ ടകേവാണവന്നതങ്ക്
കകേവാടെതനിയനില കചെവാദജ്യസ ടചെയടപടതനിടന്റെ അടെനിസവാനതനിലൈവാണങ്ക്.  ശ്രശ.  ടെനി.  എചങ്ക്.
മുസഫ  എസ.എല.എ.  ആയനിരുന്ന  കേവാലൈഘടതനില  അകദ്ദേഹസ  ഖവാദനി  കബവാരഡങ്ക്
ടടവസങ്ക്  ടചെയരമവാനവായനി.  അകപവാഴുസ  ഈ  നനിയമസഭയനില  ഒരു  ബനില  ടകേവാണ
വന്നനിരുന.  അതുസ   കകേവാടെതനിയനില കചെവാദജ്യസ  ടചെയതനിടന്റെ അടെനിസവാനതനിലൈവാണങ്ക്.
ആരുടടെയുസ  ടപറശഷന  വരവാടത,  കകേവാടെതനിയനില  ആരുസ  കചെവാദജ്യസ  ടചെയവാടത
ഇതരടമവാരു  നനിയമസ  ടകേവാണവരുന്നതങ്ക്  ഭരണഘടെനയുടടെ  191(1)(a)-വകുപനിടന്റെ
സനിരനിനങ്ക്  എതനിരവായതുടകേവാണ്ടങ്ക്  ഞവാന  ഇതനിടന  ഒബ്ജക്ടങ്ക്  ടചെയ്യുന.   ഈ  ബനില
അവതരനിപനിക്കവാന അനവദനിക്കരുടതന്നവാണങ്ക് എടന്റെ ഒബ്ജക്ഷന. 

2.38 PM]

ശ്രശ  .    എസ  .    ഉമര:  സര,  ബഹുമവാനടപട പ്രതനിപക്ഷ കനതവാവങ്ക്  പറഞ്ഞതനിനങ്ക്
സമവാനമവായനിട്ടുള്ള  ചെനിലൈ  കേവാരജ്യങ്ങളവാണങ്ക്  എനനിക്കുസ  പറയവാനള്ളതങ്ക്.  ഇതങ്ക്   യുകനി
രഹനിതടമനമവാത്രമല്ലെ  ചെടലൈസഘനവുസ  ഭരണഘടെനവാ  വനിരുദ്ധവുമവാണങ്ക്.  ഇവനിടടെ
ബഹുമവാനടപട  പ്രതനിപക്ഷകനതവാവങ്ക്  ചൂണ്ടനിക്കവാണനിചതുകപവാടലൈ  റള്  73,  ആരടനിക്കനിള്
207(3)  എന്നനിവയുടടെ  ലൈസഘനമവാണങ്ക്.  അതങ്ക്  വളടര  വജ്യകമവായനി  പറഞ്ഞനിട്ടുണ്ടങ്ക്.
ഇവനിടടെ പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതങ്ക്“The Bill, if enacted and brought into operation,
would  not  involve  any  expenditure  from the  Consolidated  Fund  of  the
State.”എന്നവാണങ്ക്.  ചെശഫങ്ക്  വനിപനിടന്റെ  പദവനി  എനപറഞ്ഞവാല  കേവാറസ  ബസഗവാവുസ
സവാഫുസ  ടകേവാടുകക്കണ്ടനിവരുസ.  അതനിനകവണ്ടനിവരുന്ന  ഫണ്ടങ്ക്  എവനിടടെ  നനിനമവാണങ്ക്
നലകേവാന കേഴനിയുന്നതങ്ക്?  ഭരണ  പരനിഷ്കവാര  കേമശഷന  നനിയമസഭയുടടെ  ഭവാഗമല്ലെ,
പുറതവാണങ്ക്.  നനിയമസഭയങ്ക് പുറതവാണങ്ക് കേമശഷന ടചെയരമവാടന്റെ ഓഫശസങ്ക് വരക്കങ്ക്
ടചെയ്യുന്നതങ്ക്. അകതസമയസ മുമ്പങ്ക് ഈ ബനില്ലുസ ആക്ടുസ വന്നതങ്ക് പ്രതനിപക്ഷ കനതവാവനിടന്റെ
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ശമ്പളവുമവായനി  ബനടപടവാണങ്ക്,  ചെശഫങ്ക്  വനിപനിടന്റെ  ശമ്പളവുമവായനി  ബനടപടവാണങ്ക്
കഭദഗതനികേള്  വന്നനിട്ടുള്ളതങ്ക്.  അവര   നനിയമസഭയുടടെ  part  and  parcel   ആണങ്ക്.
നനിയമസഭയനില  വരുന്ന  ഫണ്ടങ്ക്  consolidated  fund-ല  നനിനമടല്ലെങനില  ഏതങ്ക്
ഫണ്ടനില നനിന്നവാണങ്ക് നലകുന്നതങ്ക്? ബഹുമവാനടപട എ. ടകേ. ബവാലൈന  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന
വവാദഗതനികേള് തടന്ന അകദ്ദേഹതനിടനതനിരവായനിട്ടുള്ള ടതളനിവുകേളവായനി നനിലൈനനിലക്കുകേയവാണങ്ക്.
അകദ്ദേഹസ സമരതമവായനി അവതരനിപനിചനിട്ടുള്ള വവാദഗതനികേള് ഇവനിടടെ നനിലൈനനിലക്കുകേയവാണങ്ക്.
അതുടകേവാണ്ടങ്ക്  ഇതങ്ക്  ആരടനിക്കനിള്  207(3)-നസ  റള്  73-നസ  വനിരുദ്ധമവാണങ്ക്.   ഇതങ്ക്
അനവദനിക്കവാന  പവാടെനില്ലെ.  മവാത്രമല്ലെ  consolidated  fund-ല  നനിനസ  ടചെലൈവങ്ക്
വഹനിക്കണങനില ഗവരണ്ണറടടെ അസഗശകേവാരസ ആവശജ്യമവാണങ്ക്.  ഗവരണ്ണറടടെ അസഗശകേവാരസ
ഇതനിനങ്ക്  ലൈഭനിചനിടനില്ലെ.  ഗവരണ്ണറടടെ  അസഗശകേവാരകതവാടുകൂടെനി  ബനില  രണ്ടവാമതങ്ക്
അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനങ്ക് ഈ ബനില പനിനവലൈനിക്കണടമന്നവാണങ്ക് എനനിക്കങ്ക് പറയവാനള്ളതങ്ക്. 

2.39 PM]

ശ്രശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന  : സര,  ഞവാന ഈ ക്രമപ്രശ്നസ ഉന്നയനിക്കുന്നതനിടന്റെ
പ്രധവാനടപട  കേവാരണസ  ഇവനിടടെ  ബഹുമവാനടപട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതവാവുസ  ബഹുമവാനടപട
ടമമ്പര  എസ.  ഉമറസ സൂചെനിപനിചതുകപവാടലൈ ഫനിനവാനഷജ്യല ടമകമവാറവാണ്ടസ ഇതനില
അവനിഭവാജജ്യ  ഘടെകേമവാണങ്ക്  എനള്ളതുടകേവാണ്ടവാണങ്ക്.  എനങ്ക്   കേവാരണസടകേവാണ്ടവാണങ്ക്
ഫനിനവാനഷജ്യല  ടമകമവാറവാണ്ടസ  കചെരക്കവാതടതന്നങ്ക്  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  വജ്യകമവാകക്കണ്ടതുണ്ടങ്ക്.
1956-ടലൈ  എസനഷജ്യല  കേകമവാഡനിറശസങ്ക്  ആക്ടങ്ക്  പവാരലൈടമന്റെങ്ക്  പവാസവാക്കുന്ന
സമയതങ്ക്  ഇതുകപവാടലൈ  തടെസവവാദസ  ഉന്നയനിചകപവാള്,  ഇനജ്യയുടടെ  പവാരലൈടമന്റെറനി
ചെരനിത്രതനില എല്ലെവാവരുസ കേസവാടങ്ക് ടചെയ്യുന്ന, ആദജ്യടത നനിയമസഭവാ സശക്കറവായനിരുന്ന
മസൗലൈങവാരതടന്ന  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കേണ്കസവാളനികഡറ ഡങ്ക്  ഫണ്ടനിലനനിനസ  ടചെലൈവവാകുന്ന
തുകേയുടണ്ടങനില  തശരചയവായുസ  ഫനിനവാനഷജ്യല  ടമകമവാറവാണ്ടസ  കവണടമന്നങ്ക്  ഒരു
മവാനകഡററനി ടപ്രവാവനിഷനവായനി  പറഞ്ഞനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  മവാത്രമല്ലെ,  ശക്ധര ആന്റെങ്ക് കേസൗളനില
ഇതനിടനക്കുറനിചങ്ക്  കുടറകൂടെനി  വജ്യകമവായനി  പറയുനണ്ടങ്ക്.   A  Bill  involving
expenditure  from  the  Consolidated  Fund  of  India  is  required  to  be
accompanied by a financial  memorandum which outlines the objects  on
which the expenditure is likely to be involved.  The memorandum has to
invite particular attention to the clauses involving expenditure and also to
give an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved in
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case the Bill is passed into law.   ഇവനിടടെ ഒരു ഭരണ പരനിഷ്കവാര കേമശഷന ഈ
നനിയമ  കഭദഗതനിയനിലൂടടെ  നനിലൈവനില  വരനികേയവാണങ്ക്.  ഭരണ  പരനിഷ്കവാര  കേമശഷനങ്ക്
പ്രകതജ്യകേ നനിയമനനിരമവാണതനിടന്റെ ആവശജ്യമനില്ലെ.  കേജ്യവാബനിനറങ്ക്കൂടെനി ഭരണ പരനിഷ്കവാര
കേമശഷടന നനിയമനിക്കവാന തശരുമവാനനിചങ്ക് ഒരു ഗവണ്ടമന്റെങ്ക് ഓരഡര ഇഷക്യൂ ടചെയവാല
ഭരണ  പരനിഷ്കവാര  കേമശഷന  നനിലൈവനില  വരുസ.  ഒനകേനില  ഒരു  ഭരണ  പരനിഷ്കവാര
കേമശഷനണ്ടവാക്കവാന ഞങ്ങള് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനിടല്ലെന്നങ്ക്  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  ഇവനിടടെ  വജ്യകമവാക്കണസ.
കേവാരണസ അതങ്ക്  ഓഫശസങ്ക്  ഓഫങ്ക്  കപ്രവാഫനിറവാണങ്ക്.   അല്ലെവാടത പ്രതനിപക്ഷ കനതവാവങ്ക്
സൂചെനിപനിചതുകപവാടലൈ  ഈ  നനിയമസഭയുടടെ  ആദജ്യടത  സകമളനതനിലതടന്ന
വളടര  ധൃതനിപനിടെനിചങ്ക്  ഇങ്ങടനടയവാരു  ബനില  ടകേവാണവരുന്നതനിടന്റെ  അരതസ  ഈ
ബനില  പവാസവാകുന്നതനിടന  തുടെരന്നങ്ക്  ഒരു  ഭരണ  പരനിഷ്കവാര  കേമശഷന  ഇവനിടടെ
ഉണ്ടവാകുനടവനള്ളതവാണങ്ക്.  ആ  ഭരണ  പരനിഷ്കവാര  കേമശഷന  ഈ  ബനില്ലെനിടന്റെ
തുടെരചയവായവാണങ്ക്  ഇവനിടടെ  ഉണ്ടവാകുന്നതങ്ക്.    ബനില്ലെനിടന്റെ  തുടെരചയവായനി  ഒരു  ഭരണ
പരനിഷ്കവാര കേമശഷനണ്ടവാകുകമ്പവാള് അതനിനങ്ക് കേണ്കസവാളനികഡറ ഡങ്ക് ഫണ്ടനില നനിനസ
പണസ  ടചെലൈവവാകുനണ്ടങ്ക്.  അതുടകേവാണ്ടങ്ക്  ഫനിനവാനഷജ്യല  ടമകമവാറവാണ്ടസ  കവണസ.
ഇവനിടടെ ശ്രശ. എ. ടകേ. ബവാലൈടന്റെ കേവാരജ്യസ എല്ലെവാവരുസ സൂചെനിപനിച്ചു. കേഴനിഞ്ഞ പ്രവാവശജ്യസ ശ്രശ.
പനി.  സനി.  കജവാരജനിടനയുസ  പ്രതനിപക്ഷ  കനതവാവനിടനയുസ   ഡനിസ് കേസവാളനിലഫ
ടചെയവാതനിരനിക്കവാന കവണ്ടനിയവാണങ്ക് നമള് ആ നനിയമസ ഇവനിടടെ ടകേവാണവന്നതങ്ക്.   അന്നങ്ക്
ശ്രശ.  എ.  ടകേ.  ബവാലൈന  തടെസവവാദസ  ഉന്നയനിച്ചുടകേവാണ്ടങ്ക്  പറഞ്ഞതങ്ക്  ഫനിനവാനഷജ്യല
ടമകമവാറവാണ്ടസ കവണടമന്നവാണങ്ക്. യഥവാരതതനില ആ ബനില ടകേവാണവരുകമ്പവാള്തടന്ന
അവര  ആ  സവാനങ്ങളനില  ഇരനിക്കുന്നവരവാണങ്ക്.
ശ്രശ.  പനി.  സനി.  കജവാരജങ്ക്  അന്നങ്ക്  ചെശഫങ്ക്  വനിപങ്ക്  തടന്നയവായനിരുന.   അകദ്ദേഹസ
കേണ്കസവാളനികഡറ ഡങ്ക് ഫണ്ടനിലനനിനസ തുകേ വവാങ്ങനിടക്കവാണ്ടനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  പ്രതനിപക്ഷ
കനതവാവുസ  അന്നങ്ക്  കേണ്കസവാളനികഡറ ഡങ്ക്  ഫണ്ടനിലനനിനസ  പണസ
വവാങ്ങനിച്ചുടകേവാണ്ടനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.   പടക്ഷ  ഈ  നനിയമസ  ഞങ്ങള്  ടകേവാണവന്നകപവാള്
കേണ്കസവാളനികഡറ ഡങ്ക്  ഫണ്ടനില  നനിന്നങ്ക്  ഒരു  രൂപകപവാലുസ  പുതനിയതവായനി
വരവാതതുടകേവാണ്ടവാണങ്ക്  ഫനിനവാനഷജ്യല  ടമകമവാറവാണ്ടസ  കചെരക്കവാതനിരുന്നതങ്ക്.   ഇവനിടടെ
ഭരണ പരനിഷ്കവാര കേമശഷന നനിലൈവനില വരുകമ്പവാള് കേണ്കസവാളനികഡറ ഡങ്ക് ഫണ്ടനിലനനിനസ
പണസ ആവശജ്യമുണ്ടങ്ക്.  അടല്ലെങനില,  ഭരണ പരനിഷ്കവാര കേമശഷന ഉടെന ടകേവാണവരവാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനിടല്ലെനസ  ഇതങ്ക്  ഭവാവനിയനില എസ.എല.എ.-മവാരക്കുള്ള  ഒരു
ടപ്രവാടക്ഷനകവണ്ടനി മവാത്രമവാടണനസ   ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  അസന്നനിഗ്ദ്ധമവായനി  പറഞ്ഞവാല
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ഫനിനവാനഷജ്യല  ടമകമവാറവാണ്ടസ  ഒഴനിവവാക്കവാസ.   അങ്ങടന  പറയവാന  സരക്കവാര
തയവാറകണ്ടവാ.  അതുടകേവാണ്ടങ്ക് ഞവാന ഈ തടെസവവാദസ ഉന്നയനിക്കുന.  

2.43 PM]

ശ്രശ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജവാസഫങ്ക്  : സര,  ഈ ബനില അസവാധവാരണമവായ ഒന്നവാണങ്ക്.
ഇടതവാരു  ടപവാളനിറനിക്കലൈനി  കമവാടനികവറ ഡങ്ക്  ബനില്ലെവാണങ്ക്.  1951  ഒകക്ടവാബര  11  മുതല
പ്രവാബലൈജ്യതനില വരുടമന്നവാണങ്ക് ഈ ബനില പറയുന്നതങ്ക്.  64  ടകേവാല്ലെസ മുമ്പങ്ക് ബനില
പ്രവാബലൈജ്യതനില വരനികേയവാണങ്ക്.  ഈ സഭയനില 64 ടകേവാല്ലെസ മുമ്പുണ്ടവായ കേവാരജ്യസവടര
സവാധൂകേരനികക്കണ്ട കേവാരജ്യമുകണ്ടവാ?   ഒന്നവാസ  ഭരണപരനിഷ്കവാര  കേമശഷന ടചെയരമവാന
അന്നങ്ക് മുഖജ്യമനനിയവായനിരുന്ന ഇ. എസ. ശങരന നമ്പൂതനിരനിപവാടെങ്ക് ആയനിരുന.  

പ്രതനിപക്ഷ  കനതവാവങ്ക്  (  ശ്രശ  .    രകമശങ്ക്  ടചെന്നനിതലൈ  ):  സര,  1957  ആഗസങ്ക്
15-നനിറങ്ങനിയ  ഒന്നവാസ  ഭരണ  പരനിഷ്കവാര  കേമശഷടന്റെ  കനവാടനിഫനികക്കഷന  എടന്റെ
കേയനിലുണ്ടങ്ക്. മുഖജ്യമനനിയവായനിരുന്ന ഇ. എസ. ശങരന നമ്പൂതനിരനിപവാടെങ്ക് ടചെയരമവാനവായവാണങ്ക്
അന്നതങ്ക് രൂപശകേരനിചതങ്ക്.   അങ്ങടന ആദജ്യടത ഭരണ പരനിഷ്കവാര കേമശഷന 1957-ല
രൂപശകേരനിക്കുകമ്പവാള് എനനിനവാണങ്ക്  1951  മുതലുള്ള  മുനകേവാലൈ  പ്രവാബലൈജ്യകതവാടടെ
വരുന്നടതന്നങ്ക് അങ്ങയുടടെ ശ്രദ്ധയനിലടപടെനിട്ടുകണ്ടവാ;

ശ്രശ  .   ടകേ  .   സനി  .   കജവാസഫങ്ക്  : സര, ഇതങ്ക് 64 ടകേവാല്ലെസ പുറകകേവാടങ്ക് കപവാകുകേയവാണങ്ക്.
ഒന്നവാസ  കേമശഷന  ടചെയരമവാന  അന്നടത  മുഖജ്യമനനി  ഇ.  എസ.  ശങരന
നമ്പൂതനിരനിപവാടെവാണങ്ക്.  മൂന്നവാസ കേമശഷന ടചെയരമവാന അന്നടത മുഖജ്യമനനി ഇ. ടകേ.
നവായനവാര. അവടരപറനി ബനില്ലെനില പരവാമരശമനില്ലെ. ഈ ബനില്ലെനിടലൈ പരപസങ്ക് ലൈനിമനിറഡവാണങ്ക്.
എസ.എല.എ.  ആയ  ആളനിടന  കേമശഷന  ടചെയരമവാനവാക്കവാന  കവണ്ടനിയുള്ള
പരപസവാണങ്ക് ഈ ബനില്ലെനിലുള്ളതങ്ക്.   അന്നങ്ക് മുഖജ്യമനനിമവാര വഹനിച  പദവനിക്കങ്ക് ഈ
ബനില്ലെനിടന്റെ  സസരക്ഷണസ വരുന്നനില്ലെ.   അങ്ങടനയനിരനിടക്ക ഈ ബനില്ലെനിനങ്ക്  മുനകേവാലൈ
പ്രവാബലൈജ്യസ ആവശജ്യമനില്ലെ.  ഇതങ്ക് ഒന്നവാമടത കേവാരജ്യസ.  രണ്ടവാമടത കേവാരജ്യസ ഇവനിടടെ
എല്ലെവാവരുസ  ആവരതനിച്ചു-  ഈ  ബനില്ലെനില  ധനകേവാരജ്യ  ടമകമവാറവാണ്ടസ  ഇല്ലെ.
ബഹുമവാനജ്യനവായ  നനിയമ  വകുപ്പുമനനി  ശ്രശ.  എ.  ടകേ.  ബവാലൈടന്റെ  വവാദസ
അകദ്ദേഹതനിനതടന്ന  വനിനയവാണങ്ക്.  2012-ല  അകദ്ദേഹസ  സമവാനമവായ  ബനില്ലെനിടന്റെ
ചെരചയനില  പറഞ്ഞതങ്ക്   ധനകേവാരജ്യ  ടമകമവാറവാണ്ടസ  കവണടമന്നവായനിരുന.  അന്നങ്ക്
ചെശഫങ്ക്  വനിപനിനസ  പ്രതനിപക്ഷ  കനതവാവനിനസ  കവണ്ടനിയവാണങ്ക്  ബനില  ടകേവാണവന്നതങ്ക്.
അവരുടടെ  ശമ്പളസ  ടകേവാടുക്കുന്നതങ്ക്  നനിയമസഭവാസഗങ്ങളുടടെ  കപയ്ടമന്റെങ്ക്സങ്ക്  ഓഫങ്ക്
സവാലൈറശസങ്ക്  ആക്ടങ്ക് അനസരനിചങ്ക്  അസസബ്ലനിയനില നനിന്നവാണങ്ക്.  ഈ ഭരണ പരനിഷ്കവാര
കേമശഷന ടചെയരമവാനങ്ക്  ശമ്പളവുസ ആനകൂലൈജ്യങ്ങളുസ ടകേവാടുക്കുന്നതങ്ക് കേണ്കസവാളനികഡറ ഡങ്ക്
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ഫണ്ടനിലനനിന്നവാണങ്ക്.  അങ്ങങ്ക്  പറഞ്ഞതുകപവാടലൈ  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  ചെശഫങ്ക്  വനിപനിടന്റെ
എസ.എല.എ.  സവാനസ  സസരക്ഷനിക്കവാനകവണ്ടനിയവാണങ്ക്  അന്നടത  ബനില  ടകേവാണ
വന്നതങ്ക്.  ചെശഫങ്ക്  വനിപങ്ക്  നനിയമസഭയുടടെ  ഭവാഗമവാണങ്ക്.  ഭരണപരനിഷ്കവാര  കേമശഷന
ടചെയരമവാനങ്ക്  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  നലകുന്ന എല്ലെവാ ആനകൂലൈജ്യങ്ങളുസ  കേണ്കസവാളനികഡറ ഡങ്ക്
ഫണ്ടനില നനിന്നവാണങ്ക്  നലകുന്നതങ്ക്.   ഈ ഭരണ പരനിഷ്കവാര  കേമശഷന ടചെയരമവാനങ്ക്
ശമ്പളസ   നലകുന്നതങ്ക് നനിയമസഭയല്ലെ,  കേണ്കസവാളനികഡറ ഡങ്ക് ഫണ്ടനില നനിന്നവാണങ്ക്.
അതങ്ക്  ധനകേവാരജ്യ  ടമകമവാറവാണ്ടതനില  കവകണ്ട?  ഈ  പദവനി  ശമ്പളമനില്ലെവാത
പദവനിയവാകണവാ;  ഈ  പദവനിക്കങ്ക്  എസ.എല.എ.-ക്കുള്ള  ആനകൂലൈജ്യമല്ലെവാടത  മറങ്ക്
ആനകൂലൈജ്യങ്ങടളവാനമനികല്ലെ?  അങ്ങടനയവാടണങനില കുഴപമനില്ലെ.  ഈ പുതനിയ കേമശഷന
ടചെയരമവാനവാകുന്ന  ആളനിനങ്ക്  ശമ്പളവുസ  ആനകൂലൈജ്യങ്ങളുസ  വവാഹനവുസ  വശടുസ
നലകുനടണ്ടങനില  അതനിനങ്ക്  പണസ  ടചെലൈവവാകുസ.   ആ  പണസ  ടചെലൈവവാകുന്നതങ്ക്
കേണ്കസവാളനികഡറ ഡങ്ക്  ഫണ്ടനില  നനിന്നവാണങ്ക്.  ഇവനിടടെ  പറയുന്നതങ്ക്,  ഈ  ബനില
നനിയമമവാകുകേയുസ  പ്രവാബലൈജ്യതനില  വരനികേയുസ  ടചെയവാല  സസസവാന  സഞ്ചേനിത
നനിധനിയനിലനനിനസ  ടചെലൈവുണ്ടവാകുകേയനിടല്ലെന്നവാണങ്ക്.  കേമശഷന  ടചെയരമവാനവാകേവാന
കപവാകുന്ന  എസ.എല.എ.-ക്കങ്ക്  ശമ്പളകമവാ  വശകടെവാ  ആനകൂലൈജ്യങ്ങകളവാ  ഇടല്ലെങനില
കുഴപമനില്ലെ.  അതല്ലെ,  ശമ്പളസ  നലകുനടണ്ടങനില  അതങ്ക്  കേണ്കസവാളനികഡറ ഡങ്ക്
ഫണ്ടനില വരണസ.  ധനകേവാരജ്യ ടമകമവാറവാണ്ടതനില പണടചലൈവനിടന്റെ  പരവാമരശസ
ഉള്ടപടുതവാടതയുസ  ഗവരണ്ണറടടെ  സവാ സഗ്ഷനനില്ലെവാടതയുസ  ടകേവാണവന്ന  ബനില
നനിയമപരമവായനി നനിലക്കുന്നതല്ലെ.  ശ്രശ.  എ. ടകേ.  ബവാലൈന, അങ്ങങ്ക് അന്നങ്ക് പറഞ്ഞതു
കപവാടലൈ ഈ ബനില മടെക്കനി അയയ്ക്കുകേയുസ വശണസ പുതനിയ ധനകേവാരജ്യ ടമകമവാറവാണ്ടമവായനി
ടകേവാണവരനികേയുസ ടചെയണസ.

2.47 PM]

ശ്രശ  .    ടകേ  .    എസ  .    മവാണനി  : സര,   എകപവാഴുസ  ഒരു  ബനില ടകേവാണവരുകമ്പവാള്
അതനിടന്റെ കസറങ്ക്ടമന്റെങ്ക് ഓഫങ്ക് ഒബ്ജക്ടങ്ക്സങ്ക് ആന്റെങ്ക് റശസണ്സനില ഇങ്ങടന ഒരു നനിയമസ
ടകേവാണവരുന്നതനിടന്റെ  ഉകദ്ദേശജ്യസ  എനവാണങ്ക്;  ഇതങ്ക്  ആരക്കുകവണ്ടനിയവാണങ്ക്  എന്നങ്ക്
വജ്യകമവാക്കണസ.  ഈ ബനില്ലെനില അതങ്ക് മറച്ചുവചനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  ശ്രശ.  വനി.  എസങ്ക്.
അച്ചുതവാനനനങ്ക്  കവണ്ടനിയവാടണങനില  കനടര  ടതളനിച്ചുപറയടട.  അകദ്ദേഹസ  വളടര
ആദരണശയനവായ  ഒരു  വജ്യകനിയവാണങ്ക്.   അകദ്ദേഹതനിനങ്ക്  എടനങനിലുസ  സസൗകേരജ്യസ
കവണടമങനില മവാരകനിസങ്ക് പവാരടനിക്കങ്ക് ടചെയടകേവാടുക്കവാമവായനിരുന.  അടല്ലെങനില  കസറങ്ക്
അതങ്ക് ടചെയടകേവാടുക്കണടമങനില ഞങ്ങള് അതനിനങ്ക് തയവാറവാണങ്ക്. മവാരകനിസങ്ക് പവാരടനിക്കങ്ക്
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അതനിനങ്ക് കേഴനിവനില്ലെ, കസറങ്ക് എകങ്ക്ടചെക്കറനിലനനിന്നങ്ക് കവണസ അകദ്ദേഹതനിടന പരനിരക്ഷനിക്കവാടനങനില
ശരനി,  ഞവാനതനിനങ്ക് എതനിരങ്ക് പറയുകേയനില്ലെ.  പടക്ഷ, അതനിടന സസബനനിചനിടെകതവാളസ
കസറങ്ക്ടമന്റെങ്ക്  ഓഫങ്ക്  ഒബ്ജക്ടങ്ക്സങ്ക്  ആന്റെങ്ക്  റശസണ്സനില  പറകയണ്ടതവാണങ്ക്.  നനിലൈവനില
ഭരണപരനിഷ്കവാര കേമശഷന ടചെയരമവാന സവാനസ ഓഫശസങ്ക് ഓഫങ്ക് കപ്രവാഫനിറങ്ക് അല്ലെ.
ഭരണപരനിഷ്കവാര കേമശഷന ടചെയരമവാന ശമ്പളസ വവാങ്ങുന്നനില്ലെ.  സഭയനിടലൈ  എസ.എല.എ.-മവാരനില
രണകപര  ഇതനിനങ്ക്  മുമ്പുണ്ടവായനിരുന.  ഇ.  എസ.  ശങരന  നമ്പൂതനിരനിപവാടെങ്ക്  ശമ്പളസ
വവാങ്ങനിയനിരുന്നനില്ലെ.  ഇ.  ടകേ.  നവായനവാരുസ ശമ്പളസ വവാങ്ങനിയനിരുന്നനില്ലെ.  അങ്ങടനടയങനില
ശ്രശ. വനി. എസങ്ക്. അച്ചുതവാനനനങ്ക് ശമ്പളസ വവാങ്ങവാതനിരനിക്കവാസ. കജവാസഫങ്ക് മുണ്ടകശ്ശേരനിയുസ
ശമ്പളസ  വവാങ്ങനിയനിരുന്നനില്ലെ.   മനനിയുടടെ  ശമ്പളവുസ  ടപരക്സുസ  ടകേവാടുക്കുനടവന്നങ്ക്
മശഡനിയ പറയുന്നതങ്ക് കകേട്ടു.  എനനിക്കറനിയനില്ലെ.  മശഡനിയയനില കകേടതങ്ക് ശ്രശ. വനി. എസങ്ക്.
അച്ചുതവാനനനങ്ക്  മനനിയുടടെ  ശമ്പളവുസ  ടപരക്സുസ  ടകേവാടുക്കുന  എനള്ളതവാണങ്ക്.
അങ്ങടന കവണടമങനില കപയ്ടമന്റെങ്ക് ഓഫങ്ക് സവാലൈറശസങ്ക് ആന്റെങ്ക് അലൈവനസസങ്ക് ആക്ടങ്ക്
കഭദഗതനി ടചെയണസ.  അല്ലെവാടത ടവറടത ഇതനില പറഞ്ഞവാല പറനില്ലെ.  കപയ്ടമന്റെങ്ക്
ഓഫങ്ക്  സവാലൈറശസങ്ക്  ആന്റെങ്ക്  അലൈവനസസങ്ക് ആക്ടങ്ക് കഭദഗതനി ടചെയവാടത ഈ ലൈക്ഷജ്യസ
നനിറകവറവാന  കേഴനിയനില്ലെ.  കൂടെവാടത,  ഭരണഘടെനയുടടെ  207  (3)  അനസരനിചങ്ക്
ഗവരണ്ണറടടെ ശനിപവാരശയുസ ഈ ബനില്ലെനിനങ്ക് ആവശജ്യമവാണങ്ക്.  അടല്ലെങനില ഈ നനിയമസ
പവാസവാക്കനിയനിടങ്ക്  ഒരു കേവാരജ്യവുമനില്ലെ.   അതങ്ക്  കേനിടനിയനിട്ടുകണ്ടവാ;  ഗവരണ്ണറടടെ ശനിപവാരശ
കേനിടനിയനിടനിടല്ലെങനില ഈ സഭയനില ഇതങ്ക് പവാസവാക്കവാനസ   കേഴനിയനില്ലെ.  എകനികേക്യൂടശവങ്ക്
ഓരഡര അനസരനിചങ്ക് സവാറക്യൂടറനി ആക്ടങ്ക് കഭദഗതനി ടചെയവാന കേഴനിയനില്ലെ.  പനിന്നശടെങ്ക് അതങ്ക്
ടചെയവാടമന്നങ്ക്  നനിങ്ങളുടടെ  മനസനിലുടണ്ടങനില  അതങ്ക്   കേഴനിയനില്ലെ.  നനിയമപ്രകേവാരസ
ആകേണടമങനില  കപയ്ടമന്റെങ്ക്  ഓഫങ്ക്  സവാലൈറശസങ്ക്  ആന്റെങ്ക്  അലൈവനസസങ്ക്  ആക്ടങ്ക്
കഭദഗതനി ടചെയണസ.  അതനിനള്ള അടമന്റെങ്ക്ടമന്റെങ്ക് ടപ്രവാകപവാസല ഈ ബനില്ലെനില ഇല്ലെ.
അതുടകേവാണ്ടങ്ക് ഇതങ്ക് പ്രവാകയവാഗനികേമല്ലെ.  

2.49 PM]

പടനികേജവാതനി  പടനികേവരഗ്ഗ  പനികന്നവാക്ക  സമുദവായ  കക്ഷമവുസ  നനിയമവുസ

സവാസസവാരനികേവുസ പവാരലൈടമന്റെറനികേവാരജ്യവുസ വകുപ്പുമനനി (  ശ്രശ  .   എ  .   ടകേ  .   ബവാലൈന  ): സര,

ഇതങ്ക് അത്ര കകേവാസപനികകേറഡവായുള്ള ഒരു ബനില അല്ലെ. അതങ്ക് ആദജ്യസ മനസനിലൈവാക്കണസ.

ഇതങ്ക് വളടര ലൈളനിതമവാണങ്ക്.  ആദജ്യടത കചെവാദജ്യസ,  നനിയമസഭയങ്ക് ഇതനിടന്റെ കകേവാസപനിറനസനി

ഉകണ്ടവാടയനള്ളതവാണങ്ക്.  ഇതങ്ക്  ഭരണഘടെനവാപരമവായനി  നനിലൈനനിലക്കുന്നതടല്ലെന്നങ്ക്

പറഞ്ഞകല്ലെവാ;   191(1)(a)  പ്രകേവാരസ  നനിയമസഭയങ്ക്  ഈ  നനിയമസ  ടകേവാണവരവാനള്ള
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അധനികേവാരമുണ്ടങ്ക്.  ഇതനിടന്റെ അടെനിസവാനതനില 1951-ലുസ 1957-ലുസ 1968-ലുസ 1979-ലുസ

2012-ലുസ ഇവനിടടെ നനിയമസ ടകേവാണവന്നനിട്ടുണ്ടങ്ക്. 2012-ല നനിയമസ ടകേവാണവന്നതനിടന്റെ

പ്രധവാനടപട ഉകദ്ദേശജ്യസ ചെശഫങ്ക് വനിപ്പുമവായനി ബനടപട്ടുടകേവാണ്ടവാണങ്ക്.  ആദജ്യസ വന്നതങ്ക്

അതവാണങ്ക്. ചെശഫങ്ക് വനിപനിനങ്ക് കേജ്യവാബനിനറങ്ക് റവാങങ്ക് ടകേവാടുക്കുന്നതങ്ക് വനിവവാദമവായനി.  അതനിടന്റെ

ഭവാഗമവായനി  അന്നടത  മുഖജ്യമനനി  ശ്രശ.  ഉമന  ചെവാണ്ടനി  നനിയമസ  ടകേവാണവന.

അതനിടന്റെ കൂടടെ ബഹുമവാനടപട പ്രതനിപക്ഷ കനതവാവനിടനയുസ ഉള്ടപടുതനി.  അതനില

ശ്രശ. ടസബവാസജ്യന കപവാളനിടന്റെ പരവാതനി ബഹുമവാനടപട ഗവരണ്ണരക്കങ്ക് ലൈഭനിച്ചു.  ശ്രശ.

വനി.  എസങ്ക്.  അച്ചുതവാനനടന്റെ  പ്രതനിപക്ഷസവാനവുസ  ഓഫശസങ്ക്  ഓഫങ്ക്  കപ്രവാഫനിറനില

വരുന്നതവാടണന്നങ്ക്  പറഞള്ള പരവാതനിയുണ്ടവായനി.   അതനിടന്റെ ഭവാഗമവായവാണങ്ക്  ബനില

ടകേവാണവന്നതങ്ക്.  ആ  ബനില  ഇവനിടടെ  അവതരനിപനിച  സമയതങ്ക്  ഞവാന  അതനിനങ്ക്

ക്രമപ്രശ്നസ  ടകേവാണവന്നനിരുന.  എടന്റെ  ക്രമപ്രശ്നസ  ദയവുടചെയങ്ക്  കവദവവാകേജ്യമവായനി

നനിങ്ങടളടുക്കരുതങ്ക്.   ശ്രശ. തനിരുവഞ്ചൂര രവാധവാകൃഷ്ണന ഇവനിടടെ പറഞ്ഞതങ്ക് നനിങ്ങള്ക്കങ്ക്

ഓരമയുണ്ടകല്ലെവാ,  പ്രതനിപക്ഷതനിരനിക്കുന്ന  സമയതങ്ക്  നനിയമമല്ലെവാത  കേവാരജ്യവുസ

നനിയമമുള്ള  കേവാരജ്യങ്ങളുടമവാക്ക  ഞങ്ങള്  കനവാക്കുസ.  ബഹുമവാനടപട  സശക്കറവാണങ്ക്

റളനിസഗങ്ക്   നലകകേണ്ടതങ്ക്.  ഞവാന  വളടര  സൂക്ഷനിചനിടവാണനിതങ്ക്  പറയുന്നതങ്ക്.  എ.  ടകേ.

ബവാലൈടന്റെ  ക്രമപ്രശ്നസ  നനിലൈനനിലക്കനിടല്ലെന്നങ്ക്  ബഹുമവാനടപട  സശക്കര  റളനിസഗങ്ക്

ടകേവാടുത്തു.  അതുതടന്നയവാണങ്ക്  ഇവനിടടെയുസ  ഞവാന  പറയുന്നതങ്ക്.  നനിങ്ങളനിവനിടടെ

ഉയരതനിടക്കവാണ  വന്ന  ക്രമപ്രശ്നടത  സസബനനിചങ്ക്  വളടര  വനിശദമവായനി

സൂചെനിപനിക്കവാന  ഞവാന  ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില്ലെ.  എന്നവാല  ബഹുമവാനടപട  പ്രതനിപക്ഷ

കനതവാവങ്ക്  ശ്രശ.  രകമശങ്ക്  ടചെന്നനിതലൈ  ഉന്നയനിചനിട്ടുള്ള  ആകക്ഷപസ  വളടര

പ്രസകമവായനിട്ടുള്ളതവാണങ്ക്.  കകേള്ക്കുകമ്പവാള് എകനവാ ഒരു വലൈനിയ സസഭവമവാണങ്ക് അകദ്ദേഹസ

പറയുന്നടതന്നങ്ക്  നമുക്കുകതവാനസ.  അതനിടന്റെ  ഭവാഗമവായനി  ബഹുമവാനടപട

സുപ്രശസകകേവാടെതനിയുടടെ  ഒരു  വനിധനിയുണ്ടങ്ക്,  ആരടനിക്കനിള്  191-ടന്റെ  ഇന്റെനഷനങ്ക്

വനിരുദ്ധമവായനി  ഒരു  നനിയമനനിരമവാണസ  ടകേവാണ  വരുകമ്പവാള്  ആകലൈവാചെനിചങ്ക്

ടചെകയണ്ടതവാണങ്ക്,  ഇതനിടന  misuse  ടചെയവാന  പവാടെനില്ലെ.  ഇടതവാടക്കയവാണങ്ക്  ഈ

കകേസുമവായനി ബനടപട്ടുടകേവാണ്ടങ്ക് അകദ്ദേഹസ ഇവനിടടെ അവതരനിപനിചതങ്ക്. ഭഗവവാന ദവാസങ്ക്

ടസഗവാള്  v/s  കസറങ്ക്  ഓഫങ്ക്  ഹരനിയവാന  AIR  1974  SC കകേസനിടലൈ  വനിധനിയുടടെ

അനനഃസതയങ്ക്  എതനിരവാണങ്ക്  ഈ  നനിയമടമന്നവാണങ്ക്  ബഹുമവാനടപട  പ്രതനിപക്ഷ
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കനതവാവങ്ക്  പറഞ്ഞതങ്ക്.  ഭഗവവാനദവാസങ്ക്  കകേസങ്ക്  ഒരു  ടതരടഞ്ഞടുപങ്ക്  കകേസവാണങ്ക്.

എതനിരസവാനവാരതനി  അനസനിലൈവാല  സൂരനി  കസറങ്ക്  അഗ്രനിക്കള്ചറല  കബവാരഡങ്ക്

ടചെയരമവാനവായനി  ആദവായകേരമവായ  പദവനി  വഹനിക്കുന  എന്നതുടകേവാണ്ടങ്ക്  അതങ്ക്

അസവാധുവവാക്കണസ  എനള്ളതവായനിരുന  കകേസങ്ക്.  ഇതനിടന്റെ  ഭവാഗമവായനി  പഞ്ചേവാബങ്ക്

കസറങ്ക് ടലൈജനികസചര  Prevention of Disqualification Act-ടലൈ വജ്യവസപ്രകേവാരസ

ഈ പദവനി വഹനിക്കുന്നതനിനള്ള അകയവാഗജ്യത നശക്കസ ടചെയ.  ഇക്കവാരജ്യസ  കകേവാടെതനി

പരനികശവാധനിച്ചു.  ഭരണഘടെനയുടടെ  ആരടനിക്കനിള്  191(1)(a)  പ്രകേവാരസ

നനിയമസഭവാസഗതനിനങ്ക് ആദവായകേരമവായ മറ്റു പദവനികേള് വഹനിക്കുന്നതനിനള്ള വനിലൈക്കങ്ക്

നശക്കസ  ടചെയവാന  സസസവാന  നനിയമസഭയങ്ക്  അധനികേവാരമുടണ്ടന്നങ്ക്  ബഹുമവാനടപട

സുപ്രശസകകേവാടെതനി  വനിധനിച്ചു.  അതനിടന്റെ  അടെനിസവാനതനില  Punjab  Legislature

(Prevention  of  Disqualification)  Act  ഭരണഘടെനവാപരമവാടണന്നങ്ക്  വനിധനിച്ചു.

ആദവായകേരമവായ  ഒരു  പദവനി  നനിയമസഭവാസഗസ  വഹനിക്കുന്നതനിനങ്ക്  ആവശജ്യമവായ നനിയമസ

പവാസവാക്കവാന  സസസവാന  നനിയമസഭയങ്ക്  അധനികേവാരമുണ്ടങ്ക്  എനതടന്നയവാണങ്ക്  ഈ

വനിധനിയനിലുസ  വജ്യകമവാക്കനിയനിട്ടുള്ളതങ്ക്.  2007-ടലൈ  Rajaram  Paul  v/s  Hon'ble

Speaker,  Loksabha  കകേസനില അഞ്ചേസഗ ഭരണഘടെനവാ ടബഞ്ചേനിടന്റെ വനിധനിയനിലുസ

ആരടനിക്കനിള്  191  പ്രകേവാരസ  നനിയമസ  ടകേവാണവരുന്നതനിനള്ള  നനിയമസഭയുടടെ

അധനികേവാരസ  ബഹുമവാനടപട  സുപ്രശസകകേവാടെതനി  അസഗശകേരനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  അതുടകേവാണ്ടങ്ക്

പ്രതനിപക്ഷ കനതവാവനിടന്റെ ഈ ആകക്ഷപതനിനങ്ക് ഇവനിടടെ ഒരു പ്രസകനിയുമനില്ലെ.  ഇതങ്ക്

ബഹുമവാനടപട സുപ്രശസകകേവാടെതനി അപ്കഹവാള്ഡങ്ക് ടചെയതവാണങ്ക്.  രണ്ടവാമടത കേവാരജ്യസ

അകദ്ദേഹസ  പറഞ്ഞതങ്ക്  കേണ്കസവാളനികഡറഡങ്ക്  ഫണ്ടനിലനനിന്നങ്ക്  വലൈനിയ ടചെലൈവുവരുടമന്നതനിനവാല

ധനകേവാരജ്യ  ടമകമവാറവാണ്ടസ  ഇതനിടന്റെ  ഭവാഗമവായനിടനില്ലെ  എനള്ളതവാണങ്ക്.  ഇതനിന

സമവാനമവായനി  ഞവാന  ഒരു  കേവാരജ്യസ  പറയവാസ.  2012-ല  ഓരഡനിനനസങ്ക്  നമ്പര  23

നമളനിവനിടടെ  ബനില്ലെവാക്കനി  (95/2012).  2012-ടലൈ നനിയമസഭവാ അകയവാഗജ്യത നശക്കസ

ടചെയല  ബനില  അനടകേവാണവന്നതങ്ക്  കനരടത  ഞവാന  സൂചെനിപനിചതുകപവാടലൈ

ബഹുമവാനടപട  ശ്രശ.  പനി.  സനി.  കജവാരജങ്ക്  ചെശഫങ്ക്  വനിപവായതനിടനത്തുടെരന്നങ്ക്

ഡനിസസവാളനിഫനികക്കഷന നശക്കുന്നതുമവായനി ബനടപട്ടുള്ളതവായനിരുന. അതനില ഞവാന

ക്രമപ്രശ്നസ ടകേവാണവന. ബഹുമവാനടപട അന്നടത മുഖജ്യമനനി ശ്രശ. ഉമന ചെവാണ്ടനി

ധനകേവാരജ്യ ടമകമവാറവാണ്ടടത സസബനനിചങ്ക് ഈ ബനില നനിയമവാകുകേയുസ പ്രവാബലൈജ്യതനില

വരനികേയുസ ടചെയവാല  സസസവാനതനിടന്റെ  സഞ്ചേനിത  നനിധനിയനില  നനിന്നങ്ക്  യവാടതവാരു
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ടചെലൈവുസ ഉണ്ടവാകുന്നതടല്ലെന്നങ്ക് പറഞ.   ഇതനിനങ്ക്  സമവാനമവായനിടങ്ക്  തടന്നയുള്ള ഒരു

നനിയമമവാണങ്ക് ഇവനിടടെ ടകേവാണവന്നതങ്ക്. 

ശ്രശ  .   ടകേ  .   സനി  .   കജവാസഫങ്ക്: സര, അങ്ങങ്ക് ദയവവായനി ഭവാഗനികേമവായനി വവായനിക്കരുതങ്ക്.
ശ്രശ. ഉമന ചെവാണ്ടനി ചെശഫങ്ക് വനിപനിനങ്ക് മനനിക്കങ്ക് തുലൈജ്യമവായ പദവനിയുസ ആനകൂലൈജ്യങ്ങളുസ
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതങ്ക് Payment of Salaries and Allowances Act പ്രകേവാരമവാണങ്ക്.

ശ്രശ  .   എ  .   ടകേ  .    ബവാലൈന: സര, ഞവാന പറയടട, ഞവാന അതനികലൈക്കങ്ക് തടന്നയവാണങ്ക്

വരുന്നതങ്ക്. അതുകപവാലുസ കവണ്ടനിയനിരുന്നനില്ലെ എനള്ള  നനിയകമവാപകദശമവാണങ്ക് എനനിക്കു

കേനിടനിയതങ്ക് എനകൂടെനി ബഹുമവാനടപട മുഖജ്യമനനി അന്നനിവനിടടെ സൂചെനിപനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്. അതുസ

ഇതനിടന്റെ ഭവാഗമവായനിട്ടുതടന്ന സൂചെനിപനിക്കവാന ഞവാന ആഗ്രഹനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  Administrative

Reforms  Committee-ടയ  ഇതനിടന്റെ  ഭവാഗമവായനി  നനിയമനിക്കവാന  കപവാകുന്നനില്ലെ.

ഇതുമവായനി  ബനടപട്ടുടകേവാണ്ടങ്ക്  ഭരണ പരനിഷ്കരണ കേമശഷന രൂപശകേരനിക്കുകമ്പവാള്

ഒരു എസ. എല. എ. അതനില ടചെയരമവാനവാകുനടവങനില അതങ്ക് Office of Profit-ല

വരുസ  എന്നതവാണങ്ക്  പ്രശ്നസ.  അതങ്ക്  ഡനിസസവാളനിഫനികക്കഷനവാണങ്ക്.  അതങ്ക്  എകസപ്റങ്ക്

ടചെയവാന  നനിയമസഭയങ്ക്  അധനികേവാരമുകണ്ടവാ?  അതനിനങ്ക്  അധനികേവാരമുണ്ടങ്ക്.  അതനിടന്റെ

ഭവാഗമവായനിടവാണങ്ക്  ഈ  ബനില  ഇവനിടടെ  ടകേവാണവരുന്നതങ്ക്.  ബനില്ലെനിടന്റെ  ഉകദ്ദേശജ്യലൈക്ഷജ്യങ്ങള്

വജ്യകമവാക്കനിയനിടനിടല്ലെന്നവാണങ്ക് ബഹുമവാനടപട  ടകേ.  എസ.  മവാണനിസവാര   പറഞ്ഞതങ്ക്.

നനിയമസഭയനിടലൈ  ഒരസഗസ  ഭരണപരനിഷ്കവാര  കേമശഷന  അദ്ധജ്യക്ഷന  പദവനി

വഹനിക്കുന്നതുമൂലൈസ ഉണ്ടവാകേവാവുന്ന അകയവാഗജ്യത പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനവാണങ്ക് ഈ ബനില.

അതനില കൃതജ്യമവായനി  ഉകദ്ദേശജ്യകേവാരണങ്ങളുടടെ വനിവരണടമന പറഞടകേവാണ്ടങ്ക് ഒരു

കപജങ്ക്  അങ്ങടനതടന്ന എഴുതനിവചനിട്ടുണ്ടങ്ക്.   അതനില  പ്രതനിപക്ഷ കനതവാവങ്ക്,  ചെശഫങ്ക്

വനിപങ്ക്  എന്നനിവടര  ആദവായകേരമവായ  ഉകദജ്യവാഗതനിന  കേശഴനിടലൈ  അകയവാഗജ്യതയനില

നനിനസ  ഒഴനിവവാക്കുന്നതനിനവായനി  കമലപറഞ്ഞ  '2012-ടലൈ  നനിയമസഭ  (അകയവാഗജ്യതകേള്

നശക്കസ  ടചെയല)കഭദഗതനി  ആക്ടങ്ക്''  പ്രകേവാരസ  കഭദഗതനി  ടചെയടവന്നങ്ക്  പ്രകതജ്യകേനിചങ്ക്

പറയുന.  നനിയമസഭയനിടലൈ ഏടതങനിലുസ  ഒരസഗടത  ഭരണപരനിഷ്കവാര കേമശഷടന്റെ

ടചെയരമവാനവായനി  നനിയമനിക്കുന്ന  സസഗതനിയനില  അപ്രകേവാരമുള്ള  നനിയമനസ  ലൈഭനിച

അസഗസ  നനിയമസഭവാസഗമവായനി  തുടെരുവവാന  അകയവാഗജ്യനവാകുന്നതവാണങ്ക്.  അതനിനവാല

അപ്രകേവാരമുള്ള അകയവാഗജ്യത നശക്കസ ടചെയ്യുന്നതനിനവായനി  മുനകേവാലൈ പ്രവാബലൈജ്യകതവാടു
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കൂടെനി  1951-ടലൈ  നനിയമസഭവാ  (അകയവാഗജ്യതകേള്  നശക്കസ  ടചെയല)  ആക്ടങ്ക്  കഭദഗതനി

ടചെയവാന  സരക്കവാര  തശരുമവാനനിച്ചു.  ഇതവാണങ്ക്  ഉകദ്ദേശജ്യകേവാരണങ്ങള്.  അകപവാള്

ഉകദ്ദേശജ്യകേവാരണങ്ങള്  പറഞ്ഞനില്ലെ  എന്നങ്ക്  പറയുന്നതങ്ക്  ശരനിയല്ലെ.  ഇതനിടനനനിനവാണങ്ക്

64 ടകേവാല്ലെടത മുനകേവാലൈ പ്രവാബലൈജ്യസ ടകുവാടുക്കുന്നടതന്നങ്ക് ബഹുമവാനടപട  ടകേ. സനി.

കജവാസഫങ്ക്  ഇവനിടടെ   കചെവാദനിച്ചു.   ബഹുമവാനടപട   ഉമന  ചെവാണ്ടനിസവാര ടകേവാണവന്ന

''2012-ടലൈ  നനിയമസഭവാ  (അകയവാഗജ്യതകേള്  നശക്കസ  ടചെയല)  കഭദഗതനി  ബനില''

നമളനിവനിടടെ  ചെരച  ടചെയതതവാണങ്ക്.  ഈ  ആക്ടനില  മറ്റുവനിധതനില  വജ്യവസ  ടചെയ്യുന്ന

പ്രകേവാരടമവാഴനിടകേ  ഇതങ്ക്  1951  ഒകക്ടവാബര  11-ാം  തശയതനി  പ്രവാബലൈജ്യതനില  വന്നതവായനി

കേരുതടപടെവാവുന്നതവാണങ്ക്  എന്നവാണങ്ക്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതങ്ക്.   ഇതങ്ക്  മൂലൈനനിയമവുമവായനി

ബനടപട്ടുടകേവാണള്ളതവാണങ്ക്.  അതുടകേവാണ്ടങ്ക് മൂലൈനനിയമസ എകപവാഴവാകണവാ പവാസവായതങ്ക് ആ

വരഷസ മുതല തടന്നയവാണങ്ക് with effect പറയുകേ. അതറനിഞകൂടെവാത ആളുകേടളവാനമല്ലെ

അവര.  1951-കലൈതവാണങ്ക്  നനിലൈവനിലുള്ള  അകയവാഗജ്യത  നശക്കസ  ടചെയല  ആക്ടങ്ക്.  ഞവാന

ബഹുമവാനടപട  മവാണനിസവാര   പറഞ്ഞ  കേവാരജ്യതനികലൈക്കങ്ക്  വരവാസ.   1956-ല  കകേരളസ

രൂപശകൃതമവായകതവാടടെ  അഡവാപ്കറഷന ഓഫങ്ക്  ലൈവാസങ്ക്  ഓരഡര പ്രകേവാരസ മദ്രവാസങ്ക് ആക്ടങ്ക്

കകേരളതനില  മുഴുവനസ ബവാധകേമവാക്കനിയനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  നനിയമ കഭദഗതനി നനിയമതനിടന്റെ ആരസഭസ

മുതല  പ്രവാബലൈജ്യതനില  വരുത്തുന്നതനില  അപവാകേതയനില്ലെ.  2012-ല  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.

ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  ടകേവാണവന്ന  കഭദഗതനി  ടറകടവാടസക്ടശവവായനി  പ്രവാബലൈജ്യതനില

വരുതനിയനിട്ടുണ്ടങ്ക്. 

ബഹുമവാനടപട  മവാണനി  സവാര   ഉന്നയനിച  പ്രശ്നസ  സസബനനിചങ്ക്,  ഓഫശസങ്ക്  ഓഫങ്ക്
കപ്രവാഫനിറങ്ക്  പരനിധനിയനില  ഇസൗ  സവാനസ  വരുകമവാ  എന്നങ്ക്  ഇകപവാള്  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനില
അരതമനില്ലെ. ചെശഫങ്ക് വനിപങ്ക് പദവനി സസബനനിചങ്ക് കേഴനിഞ്ഞ നനിയമസഭയനിലൈവാണങ്ക് ആദജ്യമവായനി
കഭദഗതനി  വരുതനിയതങ്ക്.  അതങ്ക്  സസബനനിചങ്ക്  ബഹുമവാനടപട  ഗവരണരക്കങ്ക്  പരവാതനി
വന്നകപവാഴവാണങ്ക്  ഭവാവനിയനില  ഉണ്ടവാകയക്കവാവുന്ന  നനിയമപ്രശ്നസ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനവായനി
ബനില  ടകേവാണവന്നതങ്ക്.  അന്നങ്ക്  ആരുസ  അടതവാരു  നനിയമപ്രശ്നമവായനി  പറഞ്ഞനിരുന്നനില്ലെ;
അതുണ്ടവാകേവാന പവാടെനില്ലെ എന്നതുടകേവാണ തടന്നയവാണങ്ക് ഇടതവാരു അനഭവമവായനി എടുതങ്ക്,
പ്രനികക്കവാഷന  എനളള  നനിലൈയനില  ഇസൗ  ബനിലൈങ്ക് ല്ല്  ടകേവാണവരുന്നതങ്ക്.  ഇസൗ  പദവനി  ആരു
വഹനിക്കുസ എനളളതങ്ക്  ഇസൗ ബനില്ലെനിടന്റെ ഭവാഗമല്ലെ,  അതനിനങ്ക്  ഇതുമവായനി  ഒരു  ബനവുമനില്ലെ.
അതുകപവാടലൈ  Payment  of  Salaries  and  Allowances  Act  കഭദഗതനി  ടചെകയണ്ട
ആവശജ്യമനില്ലെ. പ്രസ്തുത നനിയമപ്രകേവാരസ ആനകൂലൈജ്യസ പറനികയക്കവാവുന്നതങ്ക് അകയവാഗജ്യതയവായനി
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വരുന്ന  പക്ഷസ,  ആ  അകയവാഗജ്യത  നശക്കസ  ടചെയ്യുന്നതനിനവാണങ്ക്  ഇകപവാള്
അവതരനിപനിചനിരനിക്കുന്ന ഇസൗ കഭദഗതനി  ബനില.  അതുടകേവാണ്ടങ്ക്  മറ്റു  നനിയമങ്ങള് കഭദഗതനി
ടചെകയണ്ട ആവശജ്യമനില്ലെ.     പനിടന്ന  ഇടതവാരു ധനബനില അല്ലെവാതതനിനവാല യവാടതവാരു
ടചെലൈവുസ  വരവാതതു  ടകേവാണ്ടങ്ക്  ഫനിനവാനഷജ്യല  ടമകമവാറവാണ്ടസ  ആവശജ്യമനില്ലെ.  ഇതങ്ക്
അകയവാഗജ്യത  നശക്കസ  ടചെയ്യുന്നതവാണങ്ക്,  ഡനിസങ്ക് കേസവാളനിഫനികക്കഷന  കേസവാളനിഫനികക്കഷന
ആക്കുന്നതവാണങ്ക്.  അതനിനങ്ക്  പതങ്ക്  ടടപസയുടടെ  ടചെലൈവനില്ലെ.  അതനിനവാല  ഫനിനവാനഷജ്യല
ടമകമവാറവാണ്ടസ ആവശജ്യമനില്ലെ. അതുകപവാടലൈ കേണ്കസവാളനികഡറഡങ്ക് ഫണ്ടനിലനനിന്നങ്ക് ടചെലൈവങ്ക്
വരുടന്നങനില  മവാത്രകമ  ആരടനിക്കനിള്  207  (3)  പ്രകേവാരസ  ഗവരണറടടെ  ശനിപവാരശ
ആവശജ്യമുളളടവന്നങ്ക് ഭരണഘടെനയനിലതടന്ന കൃതജ്യമവായനി പറയുനണ്ടങ്ക്.  ഞവാന ഇതനിടന്റെ
രവാഷ്ട്രശയടമവാനസ  പറയുന്നനില്ലെ,  നനിയമവശസ  മവാത്രകമ  പറയുനളള.   Article  207(3)-ല
പറയുന്നതങ്ക്, A Bill which, if enacted and brought into operation, would involve
expenditure from the Consolidated Fund of a State shall not be passed by a
House of the Legislature of the State unless the Governor has recommended to
that  House  the  consideration  of  the  Bill  എന്നവാണങ്ക്.  ഇതങ്ക്  എകങ്ക്ടപനഡനിചര
ഇനകവവാള്വങ്ക്  ടചെയ്യുന്നനില്ലെ.  ബഹുമവാനടപട   ടകേ.  സനി.  കജവാസഫങ്ക്  പറഞ്ഞ  കേവാരജ്യവുസ
ഇതനിനങ്ക്  സമവാനമവായനിട്ടുളളതവാണങ്ക്.  1951-ടലൈ  നനിയമസഭ  (അകയവാഗജ്യതകേള്  നശക്കസ
ടചെയല)  നനിയമതനിലൈവാണങ്ക്  കഭദഗതനി  നനിരകദ്ദേശനിക്കുന്നതങ്ക്.  നനിയമസ  കഭദഗതനി
വരുത്തുന്നതനില  ടറകടവാടസക്ടശവങ്ക്  ഇഫക്ടങ്ക് നലകുന്നതങ്ക്  സവാധവാരണയവാണങ്ക്.  അതനിനങ്ക്
ഫനിനവാനഷജ്യല  ടമകമവാറവാണ്ടതനിടന്റെ  ആവശജ്യമനില്ലെ.  ആരടനിക്കനിള്  191(1)(a)  പ്രകേവാരസ
നനിയമസഭവാസഗതനിനങ്ക്  ആദവായകേരമവായ  പദവനി  വഹനിക്കുന്നതനിനളള  അകയവാഗജ്യത
പരനിഹരനിക്കവാന  നനിയമസഭയങ്ക്  അധനികേവാരമുണ്ടങ്ക്.  അതനസരനിചങ്ക്  1979-ല
നനിയമസഭവാസഗതനിനങ്ക്  കേമ്പനനി/കകേവാരപകറഷന  ഡയറക്ടര/ടചെയരമവാന  പദവനി
വഹനിക്കുന്നതനിനങ്ക്  നനിയമകഭദഗതനി  നമള്  ടകേവാണവന്നനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  നനിയമസഭയുമവായനി
ബനമുളള പദവനികേള് മവാത്രകമ അസഗസ വഹനിക്കവാവൂ എന പറയുന്നതനില അടെനിസവാനമനില്ലെ.
ഇതവാണങ്ക്  ക്രമപ്രശ്നവുമവായനി  ബനടപട്ടുടകേവാണ്ടങ്ക്  ടപവാതുവനില  സൂചെനിപനിക്കവാനളളതങ്ക്.
നനിയമതനിടന്റെ  ഭവാഗമവായനി  വരുകമ്പവാള്  മറങ്ക്  രവാഷ്ട്രശയ  കേവാരജ്യങ്ങടളവാനസ  പറയുന്നതങ്ക്
ശരനിയല്ലെവാതതുടകേവാണ്ടങ്ക്  ഞവാന  ആ  ഭവാഗസ  ഒഴനിവവാക്കുകേയവാണങ്ക്.  ഈ  ബനില  സബ്ജക്ടങ്ക്
കേമനിറനിയനില ചെരച ടചെയ്യുകമ്പവാള് എടനങനിലുസ പറയണടമങനില ആ സമയതങ്ക് ഞവാന
പറയവാസ.  ഇത്രയുസ കേവാരജ്യങ്ങളവാണങ്ക് കപവായനിന്റെങ്ക് ഓഫങ്ക് ഓരഡറമവായനി ബനടപടങ്ക് എനനിക്കങ്ക്
സൂചെനിപനിക്കവാനളളതങ്ക്.
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IX റളനിസഗങ്ക്

മനി  .  സശക്കര:  2016-ടലൈ  നനിയമസഭ  (അകയവാഗജ്യതകേള്  നശക്കസ  ടചെയല)
കഭദഗതനി ബനില്ലെനിടന്റെ അവതരണതനിടനതനിടര ബഹുമവാനടപട പ്രതനിപക്ഷ കനതവാവുസ
ശ്രശ.  എസ.  ഉമര, ശ്രശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശന,  ശ്രശ.  ടകേ.  സനി.  കജവാസഫങ്ക്,  ശ്രശ.
ടകേ.  എസ.  മവാണനി എന്നശ ബഹുമവാനടപട അസഗങ്ങളുസ തടെസവവാദസ ഉന്നയനിക്കുകേയുണ്ടവായനി.
അതനിനങ്ക് ബഹുമവാനടപട നനിയമ വകുപ്പുമനനി സരക്കവാരനിടന്റെ വനിശദശകേരണസ നലകുകേയുസ
ടചെയനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  ഇവനിടടെ  ഉന്നയനിക്കടപട പ്രധവാനടപട തടെസവവാദസ ബനില്ലെനികനവാടടെവാപസ
കചെരതനിരനിക്കുന്ന ധനകേവാരജ്യ ടമകമവാറവാണ്ടസ വസ്തുതവാപരമല്ലെ എന്നതവാണങ്ക്.  ഏടതങനിലുസ
ഒരസഗസ  ഭരണപരനിഷ്കവാര കേമശഷടന്റെ ടചെയരമവാനവായനി  നനിയമനിക്കടപടുന്ന സവാഹചെരജ്യതനില
പ്രസ്തുത  നനിയമസഭവാസഗതനിനങ്ക്  ഭരണഘടെനയുടടെ  191-ാം  അനകച്ഛേദപ്രകേവാരസ
ഉണ്ടവാകയക്കവാവുന്ന  അകയവാഗജ്യത  നശക്കസ  ടചെയ്യുകേ  എന്ന ഉകദ്ദേശജ്യകതവാടുകൂടെനിമവാത്രസ
നടെത്തുന്ന ഒരു നനിയമ കഭദഗതനിയവാണനിതങ്ക്. ഇസൗ അവസരതനില സഞ്ചേനിത നനിധനിയനില
നനിനസ ടചെലൈവവാകുന്ന തുകേ സസബനനിച കേണക്കങ്ക് ധനകേവാരജ്യ ടമകമവാറവാണ്ടതനില
വജ്യകമവാകക്കണ്ട  സവാഹചെരജ്യസ  ഉളളതവായനി  കേവാണുന്നനില്ലെ.  ഏടതങനിലുസ  ഒരവാടള
ടചെയരമവാനവാക്കവാന നനിരകദ്ദേശമനില്ലെവാതതനിനവാലുസ  ഭരണപരനിഷ്കവാര കേമശഷന രൂപശകേരനിക്കുന്നതങ്ക്
ഇസൗ ബനില്ലെനിടന്റെ ഭവാഗമല്ലെവാതതനിനവാലുസ ധനകേവാരജ്യ വനിശകേലൈനടതപറനിയുളള തരക്കസ
പ്രസകമവാകുന്നനില്ലെ.  മവാത്രവുമല്ലെ,  ഇതുസസബനനിച  മൂലൈനനിയമസ  ഇതനിനമുനപങ്ക്
കഭദഗതനി ടചെയകപവാടഴവാടക്ക പ്രസബ്ദുത ബനില്ലുകേകളവാടടെവാപസ കചെരതനിരുന്ന ധനകേവാരജ്യ
ടമകമവാറവാണ്ടവുസ സമവാനമവായനിട്ടുളളതവായനിരുന.  അതുടകേവാണതടന്ന  2016-ടലൈ കഭദഗതനി
ബനില്ലെനികനവാടടെവാപസ കചെരതനിരനിക്കുന്ന ധനകേവാരജ്യ ടമകമവാറവാണ്ടസ വസ്തുതവാപരമടല്ലെന്ന
വവാദസ  നനിലൈനനിലക്കുന്നതല്ലെ.  അതുകപവാടലൈ  ബനില്ലെനിടന്റെ  മുനകേവാലൈ  പ്രവാബലൈജ്യടത
കുറനിച്ചുസ ഇവനിടടെ വനിശദശകേരനിക്കടപട്ടു.  മുനകേവാലൈങ്ങളനില മൂലൈനനിയമസ കഭദഗതനി ടചെയ
എല്ലെവാ സനരഭങ്ങളനിലുസ മൂലൈനനിയമതനിടന്റെ പ്രവാബലൈജ്യതശയതനി മുതല തടന്നയവാണങ്ക്
കഭദഗതനി നനിയമങ്ങള്ക്കുസ പ്രവാബലൈജ്യസ നലകേനിയനിട്ടുളളതങ്ക്.  അതനിലുസ അപവാകേതയുളളതവായനി
കേവാണുന്നനില്ലെ. 

ബഹുമവാനടപട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതവാവങ്ക്  ചൂണ്ടനിക്കവാണനിച  കകേവാടെതനി  വനിധനിയുസ
ടചെയര  പരനികശവാധനിക്കുകേയുണ്ടവായനി.  (ഭഗവവാനദവാസങ്ക്  ടസഗവാള്  Vs  കസറങ്ക്  ഓഫങ്ക്
ഹരനിയവാന)  പ്രസ്തുത കകേവാടെതനിവനിധനിയനിലൂടടെ ഇപ്രകേവാരമുളള  നനിയമനനിരമവാണതനിനങ്ക്
സസസവാന  നനിയമസഭയ്ക്കുളള  അധനികേവാരടത  ഉറപനിക്കുകേയവാണങ്ക്  ബഹുമവാനടപട
സുപ്രശസകകേവാടെതനി ടചെയനിട്ടുളളതങ്ക്. എന്നവാല ഇസൗ കകേസനില ബഹുമവാനടപട സുപ്രശസകകേവാടെതനി
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പ്രകതജ്യകേമവായനി  ചൂണ്ടനിക്കവാണനിചതങ്ക്  ഇതുസസബനനിച  നനിയമനനിരമവാണസ  ബഹുമവാനടപട
പ്രതനിപക്ഷ  കനതവാവങ്ക്  ഇവനിടടെ  ചൂണ്ടനിക്കവാണനിചതുകപവാടലൈ  വനികവചെന  രഹനിതമവായനി
ടചെകയണ്ടതവാണങ്ക്  എനമവാത്രമവാണങ്ക്.  ബഹുമവാനടപട  സുപ്രശസകകേവാടെതനിയുടടെ  കമലപറഞ്ഞ
വനിധനിക്കങ്ക്  കേവാരണമവായനിട്ടുളള  സവാഹചെരജ്യങ്ങള്  ഒനസതടന്ന  ഇസൗ  ബനില്ലെനിടന്റെ
കേവാരജ്യതനില ബവാധകേമടല്ലെന്നതങ്ക്  വളടര  വജ്യകമവാണങ്ക്.  ഇവനിടടെ  ഉന്നയനിക്കടപട മറ്റു
തടെസ  വവാദങ്ങള്  ഭരണഘടെന  പ്രകേവാരകമവാ,  നടെപടെനി  ചെടപ്രകേവാരകമവാ,  കേശഴ്വഴക്ക
പ്രകേവാരകമവാ  നനിലൈനനിലക്കവാത  സവാഹചെരജ്യതനിലുസ,  ബഹുമവാനടപട  മനനിയുടടെ
വനിശദശകേരണതനിടന്റെ  അടെനിസവാനതനിലുസ  ഉന്നയനിക്കടപടനിട്ടുള്ള  തടെസവവാദങ്ങള്
ഒനസ നനിലൈനനിലക്കുന്നതടല്ലെന്നങ്ക് ടചെയര റള് ടചെയ്യുന. 

നനിയമനനിരമവാണകേവാരജ്യസ (തുടെരച)

പടനികേജവാതനി പടനികേവരഗ്ഗ പനികന്നവാക്കസമുദവായകക്ഷമവുസ നനിയമവുസ സവാസസവാരനികേവുസ
പവാരലൈടമന്റെറനികേവാരജ്യവുസ  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രശ  .    എ  .    ടകേ  .    ബവാലൈന):  സര,  2016-ടലൈ
നനിയമസഭ  (അകയവാഗജ്യതകേള്  നശക്കസ  ടചെയല)  കഭദഗതനി  ബനില  ആഭജ്യനര
കേവാരജ്യങ്ങള്  സസബനനിച  XIV-ാംനമ്പര  സബ്ജക്ടങ്ക്  കേമനിറനിയുടടെ  പരനിഗണനയങ്ക്
അയയണടമന്ന പ്രകമയസ ഞവാന  അവതരനിപനിക്കുന. 

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശ്രശ  .   വനി  .   എസങ്ക്  .   സുനനിലകുമവാര): സര, ഞവാന പ്രകമയടത
പനിനതവാങ്ങുന.

മനി  .  സശക്കര:  ശ്രശ.  സനി.  മമ്മൂടനിക്കുകവണ്ടനി  ശ്രശ.  എസ.  ഉമറനിനങ്ക്  ബനില
ടപവാതുജനവാഭനിപ്രവായസ ആരവായുന്നതനിനവായനി സരക്കുകലൈറങ്ക് ടചെയണടമന്ന 1(A)  നമ്പര
കഭദഗതനി അവതരനിപനിച്ചു സസസവാരനിക്കവാവുന്നതവാണങ്ക്.

3.07 PM]

ശ്രശ.  സനി.  മമ്മൂടനിക്കുകവണ്ടനി  ശ്രശ  .    എസ  .    ഉമര:  സര,  2016-ടലൈ  നനിയമസഭ
(അകയവാഗജ്യതകേള്  നശക്കസ  ടചെയല)  കഭദഗതനി  ബനില  ടപവാതുജനവാഭനിപ്രവായസ
ആരവായുന്നതനിനവായനി 31-10-2016 വടര സരക്കുകലൈറങ്ക് ടചെയണടമന്ന കഭദഗതനി ഞവാന
അവതരനിപനിക്കുന.  ഇസൗ ബനില്ലെനിടന്റെ  ടടനതനികേതയുസ രവാഷ്ട്രശയവുസ നനിയമപരവുമവായ
സസഗതനികേള്കൂടെനി ഇവനിടടെ പരനികശവാധനിക്കുവവാനണ്ടങ്ക്. 1957-ല ഇ.എസ.എസങ്ക്. നമ്പൂതനിരനിപവാടെനിടന്റെ
കനതൃതസതനില  ആദജ്യടത  കേമക്യൂണനിസങ്ക്  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  അധനികേവാരതനികലൈറകേയുണ്ടവായനി.
ആദജ്യടത കേമക്യൂണനിസങ്ക് ഗവണ്ടമന്റെങ്ക് വരനികേ എനളളതങ്ക് കലൈവാകേചെരനിത്രതനിലതടന്ന
മഹതവായ സസഭവമവായനി.  ജനവാധനിപതജ്യതനിലൂടടെ ഒരു ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്   വരനികേയവായനിരുന.
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ആ ഗവണ്ടമന്റെങ്ക് വന്നതനിനകശഷസ ആദജ്യമവായനി പവാസവാക്കനിയതങ്ക്  കുടെനിടയവാഴനിപനിക്കല
നനികരവാധന നനിയമമവാണങ്ക്.  പവാവടപട കേരഷകേടര കുടെനിടയവാഴനിപനിക്കുന്നതനിടനതനിരവായനി
അന്നടത റവനക്യൂ വകുപ്പുമനനി ശ്രശമതനി ടകേ. ആര. ഗസൗരനിയമ കുടെനിടയവാഴനിപനിക്കല
നനിയമസ  മൂന്നവാമടത ദനിവസസ ടകേവാണവന്നങ്ക്  ഒന്നവാസ  നമ്പര ബനില്ലെവായനി  പവാസവാക്കനി.
കകേരള  ചെരനിത്രതനിടലൈ  പവാവടപട  ആളുകേള്ക്കങ്ക്,  കുടെനിടയവാഴനിപനിക്കടപടുന്ന ആളുകേള്ക്കങ്ക്
അകങ്ങയറസ ആകവശസ പകേരന്ന ഒരു ബനില്ലെവായനിരുന അതങ്ക്. അതനിനകശഷസ 1967-ല
വന്ന ഇ.എസ.എസങ്ക്. നമ്പൂതനിരനിപവാടെനിടന്റെ ഗവണ്ടമന്റെങ്ക് ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമസ ടകേവാണ
വരനികേയുണ്ടവായനി.  1967-ടലൈ  ഗവണ്ടമന്റെനില  എടന്റെ  പവാരടനിയുസ  അസഗമവായനിരുന.
അന്നങ്ക് പവാസവാക്കനിടയടുതതങ്ക് ഭൂപരനിഷ്കരണ കഭദഗതനി ബനില്ലെവാണങ്ക്. അതുസ ഇതുകപവാടലൈ
തടന്ന പവാടപറ തല്ലെനിടപവാളനിക്കുവവാനസ പവാട കുടെനിശ്ശേനികേടകേവാണ്ടങ്ക് കുടെനിടയവാഴനിപനിക്കുന്ന
ആളുകേള്ക്കങ്ക് സസരക്ഷണസ നലകേവാനസ അവടര ഭൂവുടെമകേളവാക്കവാനസകവണ്ടനി  ടകേവാണ
വന്നതവായനിരുന.  മുനപങ്ക്  കുടെനിടയവാഴനിപനിക്കലൈനിനങ്ക്  എതനിരവായനിട്ടുളള  നനിയമമവാണങ്ക്
ടകേവാണവന്നടതങനില  2016-ല  സഖവാവങ്ക്  പനിണറവായനി  വനിജയടന്റെ  കനതൃതസതനില
വനഭൂരനിപക്ഷകതവാടുകൂടെനി അധനികേവാരതനില വന്ന  ഇടെതുപക്ഷ ജനവാധനിപതജ്യ മുന്നണനി
ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  അവതരനിപനിച ബനില ഒരു മുതനിരന്ന കേമക്യൂണനിസകേവാരടന കുടെനിയനിരുത്തുന്നതനിന
കവണ്ടനിയുളളതവാണങ്ക്.  ഇതങ്ക്  കേമക്യൂണനിസങ്ക്  പവാരടനിയുടടെ  അപചെയവുസ  അകതവാടടെവാപസ
കകേരള  ചെരനിത്രതനിലതടന്ന  ഒരു തുലൈജ്യതയനില്ലെവാത  സസഭവവുമവാണങ്ക്.  1964-ല
കേമക്യൂണനിസങ്ക്  പവാരടനി  വനിഭജനിചകപവാള് അതനില  നനിനസ  ഇറങ്ങനിവന്ന  പരനിണനിത
പ്രജ്ഞനവായ സഖവാവങ്ക് വനി. എസങ്ക്. അച്ചുതവാനനന ഇസൗ ബനില്ലെനിടന്റെ ഒരു ഇരയവാകുകമവാടയന്നങ്ക്
ഞവാന  ഭയടപടുകേയവാണങ്ക്.  ഇവനിടടെ  അവതരനിപനിച  തടെസവവാദങ്ങള്ക്കങ്ക്   ബഹുമവാനടപട
ശ്രശ.  എ.  ടകേ.  ബവാലൈന  വളടര  സമരതമവായനി  തടന്ന  മറപടെനി  പറഞ്ഞനിട്ടുണ്ടങ്ക്.
അകദ്ദേഹസ  പറയുന്നതങ്ക്  ഇടതവാരു  പ്രശ്നമടല്ലെന്നവാണങ്ക്.  പ്രശ്നമടല്ലെന്നങ്ക്  പറഞ്ഞവാല,
അകദ്ദേഹതനിനങ്ക്  ഇസൗ  ആനകൂലൈജ്യങ്ങകളവാടുകൂടെനിയ  പദവനി  ടകേവാടുകക്കണ്ടനിവരനികേയവാടണങനില
ഇടതവാടക്ക  ആവശജ്യമവാണങ്ക്.  അകദ്ദേഹതനിനങ്ക്  അങ്ങടന  ടകേവാടുക്കവാതനിരനിക്കവാന
കവണ്ടനിയവാടണങനില,  ഒരു പദവനി മവാത്രസ മതനിടയങനില തടെസടമവാനസ ഉണ്ടവാകേനില്ലെ.
പകക്ഷ ഉകദ്ദേശനിച  തരതനില  പദവനികേളുസ  സവാനങ്ങളുസ  അനവദനിക്കുകമ്പവാള് അതങ്ക്
കകേസുകേളുസ മറങ്ക്  തടെസങ്ങളുമവായനി  മുകന്നവാടങ്ക്   കപവാകുസ. ഉകദ്ദേശനിച ഫലൈമുണ്ടവാകേണടമങനില
ഇതനിടന്റെ നനിയമപരമവായ വശങ്ങള് കുടറകടെനി അവധവാനപൂരവസ പരനികശവാധനികക്കണ്ടതവായനിട്ടുണ്ടങ്ക്.
മവാത്രമല്ലെ ഇസൗ ബനില ഇത്രടപടടന്നങ്ക് പവാസവാക്കനിടയടുകക്കണ്ട എന്തു സവാഹചെരജ്യമവാണുള്ളതങ്ക്?
'ഒരു അച്ഛേന മകേള്ക്കങ്ക് അയച കേത്തുകേള്' എന്നതങ്ക് ഇനജ്യവാ ചെരനിത്രതനിടന്റെ ഭവാഗമവാണങ്ക്.
സസവാതനജ്യ സമരവുമവായനി ബനടപടങ്ക് പണനിറങ്ക് ജവഹരലൈവാല ടനഹ്റവനിടന ബനിടശഷങ്ക്
ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  ജയനിലൈനില  അടെചകപവാള് അകദ്ദേഹസ  തടന്റെ മകേള്ക്കങ്ക്  കേതയയ്ക്കുകേയുണ്ടവായനി.
അതനിടന  സസബനനിചങ്ക്  നമുടക്കവാടക്ക  അറനിയവാസ.  ആ  കേതനിടനസസബനനിചങ്ക്
പ്രതനിപവാദനിക്കവാന  ഞവാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില്ലെ.  അതനിടലൈ  വനിഷയസ  വശടനില  സുഖസ
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തടന്നയകല്ലെ,  പവാലൈങ്ക്  കുടെനികചവാടയടന്നവാനസ  അല്ലെ.  അതങ്ക്  കലൈവാകേ  ചെരനിത്രടതയുസ
ഇനജ്യവാ  ചെരനിത്രടതയുസ  ടറവലൈക്യൂഷടന  സസബനനിച്ചുടമവാടക്ക  ഒരച്ഛേനസ  മകേളുസ
തമനിലുള്ള ആശയവനിനനിമയതനിടന്റെ വളടര ഉദവാതമവായ കേത്തുകേളവായനിരുന. പകക്ഷ
ഇസൗ  ബനില്ലെനിടന്റെ  അടെനിസവാനടമന്നങ്ക്  പറയുന്നതങ്ക്  2016  ടമയങ്ക്  24-നങ്ക്  ടസനടല
കസഡനിയതനില വചങ്ക് ബഹുമവാനടപട പനിണറവായനി വനിജയടന്റെ മനനിസഭ അധനികേവാരകമറ
സമയതങ്ക് പവാരടനി അഖനികലൈനജ്യവാ ടസക്രടറനിക്കങ്ക് ശ്രശ. വനി. എസങ്ക്. അച്ചുതവാനനന  ഒരു
കുറനിപങ്ക്  ടകേവാടുക്കുകേയുണ്ടവായനി.  ആ  കുറനിപവാണങ്ക്  ഇസൗ  ബനില്ലെനിടന്റെ  തുടെക്കടമന്നങ്ക്
നമുടക്കല്ലെവാകപരക്കുമറനിയവാസ.  സകേലൈ  മവാധജ്യമങ്ങളുസ  വലൈനിയ  പ്രവാധവാനജ്യകതവാടുകൂടെനി
ഇതുസസബനനിച വവാരത പ്രസനിദ്ധശകേരനിക്കുകേയുണ്ടവായനി.  ആ കുറനിപനില ഇവനിടെടത
പവാവടപട ടതവാഴനിലൈവാളനി വരഗ്ഗടതകയവാ അദ്ധസവാന വരഗ്ഗടതകയവാ കുറനിചല്ലെ,  എടന്റെ
കേവാരജ്യടമനവായനി  എനള്ളതവായനിരുന.  അങ്ങടനയവാണങ്ക് പത്രങ്ങളനിടലൈല്ലെവാസ  വന്നനിട്ടുള്ളതങ്ക്.
വളടരയധനികേസ കഖദസ കതവാനകേയവാണങ്ക്.  ഒരുപവാടെങ്ക് കചെവാരചവാലുകേള് നശനനിക്കയറനിയ
ഒരു  മഹവാനവായ  കനതവാടവന്നങ്ക്  വനികശഷനിപനിക്കുന്ന  ഒരവാള്  സസനമവായനി  ഒരു
സവാനതനിനകവണ്ടനി  പവാരടനി  അഖനികലൈനജ്യവാ  ടസക്രടറനിക്കങ്ക്  അങ്ങടനടയവാരു
മുഹരതതനില ഒരു കേതങ്ക് ടകേവാടുക്കുകേയവാണങ്ക്.  ടതരടഞ്ഞടുക്കടപട ഒരു സരക്കവാര
അധനികേവാരതനില വരുകമ്പവാള് എടനല്ലെവാസ ചെനിനകേളവായനിരനിക്കുസ ഉണ്ടവാകുകേ?  പുതനിയ
ഗവണ്ടമന്റെനിടന  സസബനനിചങ്ക്,  ജനങ്ങടള  സസബനനിചങ്ക്  ഒരുപവാടെങ്ക്  ആശകേളുസ
പ്രതശക്ഷകേളുസ ടനവാമ്പരങ്ങളുടമവാടക്കതടന്ന പൂരതശകേരനിക്കടപകടെണ്ട സനരഭതനിലൈവാണങ്ക്
ഇങ്ങടനടയവാരു  കേതങ്ക്  ടകേവാടുതതങ്ക്.......(ബഹളസ..)  ഇതങ്ക്  പത്രതനില  വന്ന
കേവാരജ്യമവാണങ്ക്. ......(… ബഹളസ..)   ഒരു  ബഹളവുസ  ബഹളസ കവണ്ട,  ആരടക്കങനിലുസ
സസശയമുടണ്ടങനില  ഞവാന   വഴങ്ങനിതരവാസ.  അതനിടനല്ലെവാസ   വജ്യകമവായ  മറപടെനി
എടന്റെ കേയനിലുണ്ടങ്ക്. 

മനി  .    സശക്കര:  ദയവവായനി  അങ്ങങ്ക്  വഴങ്ങരുതങ്ക്.  അങ്ങങ്ക്  ടചെയറനിടന  കനവാക്കനി
സസസവാരനിക.

ശ്രശ  .    എസ  .    ഉമര:   സര,  കേമക്യൂണനിസങ്ക്  പവാരടനിയുടടെ  60  വരഷക്കവാലൈടത
കകേരളതനിടലൈ  ഭരണവുമവായനി  ബനടപട  ചെരനിത്രമവാണങ്ക്  ഞവാന  പറഞ്ഞതങ്ക്.
1957-ലനനിന്നങ്ക് 2016-കലൈക്കങ്ക്  എതനിയകപവാഴുണ്ടവായ  അപചെയതനിടന്റെ  പരവാജയ
സവാനമവാണനിടതന്നങ്ക് നനിങ്ങള് മനസനിലൈവാക്കണസ. എനനിക്കങ്ക് ടടബബനികളവാ സുവനികശഷകമവാ
അറനിയനില്ലെ.  അതുടകേവാണ്ടങ്ക് ഞവാന അതനികലൈടക്കവാനസ കേടെക്കുന്നനില്ലെ.  പകക്ഷ എനനിക്കങ്ക്
ഒന്നറനിയവാസ, 'വനിശുദ്ധമവാക്കടപടതങ്ക് അനജ്യരക്കങ്ക് ടകേവാടുക്കരുതങ്ക് അതങ്ക് കേഴനിയുന്നതുസ നശ
തടന്ന  ഭുജനിക്കുകേ'.  എനപറഞ്ഞവാല  കേവാരജ്യമവായനിട്ടുള്ള  സസഗതനിടയടനങനിലുമവാടണങനില
അതങ്ക് സസനമവായനി എടുക്കുകേ. ഇടെയനിടടെ ശലൈജ്യസ ടചെയ്യുന്നവരക്കങ്ക് നശ അതനില നനിനസ
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അലപടമടനങനിലുസ  എറനിഞടകേവാടുക്കുകേ.  അതങ്ക്  ബനില്ലെനിടന്റെ  രൂപതനിലൈവായവാലുസ
മതനിയവാകുസ.  അതകല്ലെ സവാര ഇസൗ ബനില?  എനനിനവാണങ്ക് പരനിണനിതപ്രജ്ഞനവായ ഒരു
കനതവാവനിടന ഇങ്ങടന പരനിഹവാസജ്യനവാക്കുന്നതങ്ക്?  കകേവാടെതനിയനില കേയറനിയനിറങ്ങുകേടയന്നതങ്ക്
അകദ്ദേഹതനിനങ്ക്  പ്രയവാസമുള്ള  കേവാരജ്യമല്ലെവാതതുടകേവാണ്ടങ്ക്  ഇനനി  കകേസുസ  വക്കവാലൈത്തുമവായനി
അകദ്ദേഹതനിനങ്ക്  കകേവാടെതനി  കേയറവാനള്ള  സവാഹചെരജ്യവുമുണ്ടവാകയക്കുസ.  പകക്ഷ  ഇനനി
കകേവാടെതനി കേയറന്നതങ്ക് സസനസ നനിലൈനനിലപനിനസ അധനികേവാരതനിനസ കവണ്ടനിയുള്ളതവാടണന്ന
ഒരു  സവാഹചെരജ്യമുണ്ടവാകുകേയവാടണങനില  പരനിതപനിക്കുകേ  കകേരളകമ  എന്നല്ലെവാടത
എനനിടക്കവാനസ പറയവാനനില്ലെ.  'ടവട്ടുകേ,  മുറനിക്കുകേ,  പങങ്ക്  വയ്ക്കുകേ'  എന്നങ്ക് ഒ.എന.വനി.
കുറപങ്ക്  പറഞ്ഞതുകപവാടലൈ  ഒവാകരവാരുതരക്കുസ  പങങ്ക്  വയ്ക്കുന്നതനിടന്റെ  തുടെക്കമവാണനിതങ്ക്.
അല്ലെവായനിരുനടവങനില  1957-ലുസ  1967-ലുസ   ഇ.  ടകേ.  നവായനവാര മുഖജ്യമനനി
ആയനിരുന്നകപവാഴുടമവാടക്ക ഉണ്ടവായനിരുന്നതുകപവാടലൈ പവാവടപടവകനവാടെങ്ക്,  അടെനിസവാന
വരഗ്ഗകതവാടെങ്ക്  ഒരു  തവാലപരജ്യമുണ്ടവായനിരുനടവങനില  അങ്ങടനയുള്ള ഒരു ബനില്ലെകല്ലെ
ആദജ്യസ  അവതരനിപനികക്കണ്ടതങ്ക്.  രവാജജ്യതങ്ക്  മറങ്ക്  പ്രശ്നങ്ങടളവാനമനികല്ലെ?   (ബഹളസ..)
ആരങ്ക് എനങ്ക് കചെവാദനിചവാലുസ അതനിടനവാടക്ക മറപടെനിയുണ്ടങ്ക്. 

മനി  .   സശക്കര: ശ്രശ. എസ. ഉമര അങ്ങങ്ക് ഇകങ്ങവാടങ്ക് കനവാക്കനി സസസവാരനിക. 

ശ്രശ  .    എസ  .    ഉമര:  സര,  അങ്ങങ്ക് അവകരവാടെങ്ക് പറയണസ.  ഇടതവാരു സവാധവാരണ
ബനില്ലെല്ലെ.  നനിയമതനിടന്റെ  പരനിധനിയനിലമവാത്രസ  ഒതുങ്ങനിനനിനടകേവാണ്ടങ്ക്  ബനില്ലെനിടന്റെ
ചെടവടങ്ങളവാണങ്ക് സസസവാരനിക്കുന്നതങ്ക്. ഇതനിടന്റെ രവാഷ്ട്രശയമവായ മവാനങ്ങള് പരനികശവാധനിക്കണസ.
ഇസൗ ബനില്ലെനിടന്റെ  ടടനതനികേതയുസ ഇതനിടന്റെ നനിയമപരമവായ വശങ്ങളുസ പരനികശവാധനിക്കണസ.
അകപവാള് സസവാഭവാവനികേമവായുസ രവാഷ്ട്രശയസ കേടെനവരുസ.   ഭരണ പക്ഷതനിരുന്നകപവാള്
ഞങ്ങളുടടെ പവാരടനിയനിലടപട മനനിമവാര ടകേവാണവന്ന ബനില്ലുകേള്ക്കങ്ക് ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ
വജ്യതജ്യവാസമനില്ലെവാടത,  മനനിമവാരുടടെ  ഇഷ്ടവാനനിഷ്ടങ്ങള്  കനവാക്കവാടത  കഭദഗതനി
ടകേവാണവന്ന ആളവാണങ്ക് ഞവാന. അതുടകേവാണ്ടങ്ക് ഇസൗ ബനില്ലെനിടനക്കുറനിചങ്ക് സസസവാരനിക്കവാന
എനനിക്കങ്ക് ബഹുമവാനടപട സശക്കര സസരക്ഷണസ നലകേണസ.  അവനിടടെയുള്ളവരക്കങ്ക്
എടനങനിലുസ സസശയമുണ്ടവാകുസ, അതങ്ക് സസവാഭവാവനികേമവാണങ്ക്. ഒരു ബനില  ഏകേപക്ഷശയമവായനി
പറഞ്ഞങ്ക് കപവാകകേണ്ട ഒന്നല്ലെ,  നന്നവായനി ഇടെടപടെല നടെതനി കുറമറതവാക്കണസ. .....
(ബഹളസ)..... അഞ്ചേവാസമനനി ഇസൗ ബനില്ലെനിടന്റെ പരനിധനിയനില വരുന്നതല്ലെവാതതുടകേവാണ്ടങ്ക്
അതനിടനക്കുറനിചങ്ക് പറയുന്നനില്ലെ.  

മനി  .    സശക്കര:  അങ്ങങ്ക് നനിയമസഭയനിടലൈ നടെപടെനിക്രമസ കൃതജ്യമവായനി  പവാലൈനിചവാല
നൂറ ശതമവാനസ സസരക്ഷണസ അകങ്ങക്കങ്ക് ഞവാന ഉറപ്പുതരവാസ.  

ശ്രശ  .   എസ  .   ഉമര: സര, ബഹുമവാനടപട  മവാണനിസവാര പറഞ്ഞതുസ  ഇസൗ  ബനില



നനിയമനനിരമവാണകേവാരജ്യസ 455

ഇവനിടടെ  പവാസവാകക്കണ്ടതടല്ലെന്നവാണങ്ക്.  എന്നനിടങ്ക്  എത്രടയത്ര  ചെരചകേളവാണങ്ക്  നടെക്കുന്നതങ്ക്.
മുടമ്പവാടക്ക  കേമക്യൂണനിസങ്ക്  പവാരടനിയുടടെ  സസസവാന  കേമനിറനിടയന്നങ്ക്  പറഞ്ഞവാല
ഞങ്ങള്ടക്കവാടക്ക  വലൈനിയ  മതനിപവായനിരുന.  ഞങ്ങളുടടെ  പവാരടനിടയവാനസ  ഇങ്ങടന
ഒരുപവാടെങ്ക് ദനിവസടമവാനസ ചെരച ടചെയവാറനില്ലെ.  ഞങ്ങള് വളടര കുറചങ്ക് സമയസ മവാത്രകമ
ചെരച ടചെയ്യുകേയുള, പകക്ഷ ഞങ്ങള്ക്കങ്ക് അതുമതനി.  നനിങ്ങള്ക്കങ്ക് കപവാളനിറങ്ക് ബക്യൂകറവാ,
സസസവാന കേമനിറനി എന്നനിങ്ങടനയുള്ള കേമനിറനിയനിടലൈവാടക്ക ചെരച നടെത്തുകേയവാണങ്ക്.
ഇകപവാഴുണ്ടവായ  ചെരചകേടളവാടക്ക  എനവാണങ്ക്?  ശ്രശ.  വനി.  എസങ്ക്.  അച്ചുതവാനനനങ്ക്
എനവാണങ്ക് പദവനി? അവസവാനസ ബഹുമവാനടപട വനി. എസങ്ക്. അച്ചുതവാനനന കപവാളനിറങ്ക്
ബക്യൂകറവായനില  പടങടുക്കവാനകവണ്ടനി കപവായനി.  കപവാളനിറങ്ക്  ബക്യൂകറവായനില  ടചെന്നകപവാള്
പറഞ്ഞതങ്ക് അതവനിടടെ തശരുമവാനനിചവാല മതനിടയന്നവാണങ്ക്.  ഇവനിടടെ വരുകമ്പവാള് അവനിടടെ
ടകേവാടുക്കണടമന്നങ്ക്  പറയുസ.  മുമ്പങ്ക്  കുടനികേടളവാടക്ക കേളനിക്കുകമ്പവാള്  'ആരുടടെയടുതവാ
അമവാവശ മുതനിരക്കലൈങ്ക് ല്ല്,  അതങ്ക് തങതനിലൈവാണങ്ക്;  തങസ വനിടടന്നങ്ക് പറയുകമ്പവാള് പനിടന്ന
അപ്പുറകതക്കങ്ക് കപവാകുകേയവാണങ്ക്'  എന പറയുന്നതുകപവാടലൈയവാണനിതങ്ക്.  ബഹുമവാനടപട
കനതവാവനിനങ്ക്  ടകേവാടുകക്കണ്ട  പദവനിയവാടണങനില  ടകേവാടുകക്കണ്ട  വനിധതനിലുള്ള
അസഗശകേവാരസ ടകേവാടുക്കണസ.  ടതരടഞ്ഞടുപ്പുകേവാലൈതങ്ക് ഇടതവാനസ ആയനിരുന്നനില്ലെകല്ലെവാ,
ടപവാകന്ന  കേകണ്ണ  കേണ്മണനികയ  എന്നങ്ക്  പറഞ്ഞങ്ക്  മുഖജ്യമനനിയവാക്കുടമന്നകല്ലെ
പറഞ്ഞനിരുന്നതങ്ക്?  എന്നനിടനികപവാള് ഒരു ഭനിക്ഷക്കവാരടനകപവാടലൈ ഇങ്ങടന നടെക്കുന.
വളടര  നനിരഭവാഗജ്യകേരമവായനികപവായനി.  എന്നനിടടനവാ,  ടകേവാണവന്ന  ബനില്ലെനിനങ്ക്  ഒരു
കവാരനിറനികവകണ്ട?  ഞങ്ങള്  ടകേവാണവന്ന  ബനില്ലുകേളുടടെ  കഭദഗതനികേള്ടക്കവാടക്ക
കവാരനിറനിയുണ്ടവായനിരുന്നകല്ലെവാ.  

ശ്രശ  .    ആര  .    രവാകജഷങ്ക്:  സര,  തുടെരഭരണമുണ്ടവാകുടമനസ ഉമന ചെവാണ്ടനി സവാര
തടന്ന  വശണസ   മുഖജ്യമനനിയവാകുടമനമകല്ലെ  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.  പറഞ്ഞതങ്ക്.  എന്നനിടങ്ക്
ഇകപവാഴടത സനിതനിടയനവാണങ്ക്? 

ശ്രശ  .    എസ  .    ഉമര:  സര,  അങ്ങടന  ആയനിരനിക്കണടമന്നവാണങ്ക്  ഞങ്ങള്
ആഗ്രഹനിചതങ്ക്.  പകക്ഷ  ജനങ്ങള്ക്കതങ്ക്  മനസനിലൈവായനില്ലെ.  ജനങ്ങളുടടെ  തശരുമവാനസ
മറനിചവായനിരുന.  ഞങ്ങള് ആ തശരുമവാനസ സസശകേരനിക്കുന. ഞങ്ങള്ക്കങ്ക് ജനവാധനിപതജ്യതനിലൈവാണങ്ക്
വനിശസവാസസ.  ജനങ്ങളുടടെ വനിധനി ഞങ്ങള്ക്കങ്ക് എതനിരവായനിരുന.  ഇനജ്യവാചെരനിത്രതനില
കേമക്യൂണനിസങ്ക്  പവാരടനിക്കങ്ക്  ആദജ്യമവായനിടല്ലെ  ഒരു  മുനമുഖജ്യമനനി  ഉണ്ടവായനിരനിക്കുന്നതങ്ക്.
പശ്ചനിമ  ബസഗവാള്  മുഖജ്യമനനിയവായനിരുന്ന  കജജ്യവാതനിബവാസു  പത്തുമുപതു  വരഷമവാണങ്ക്
മുഖജ്യമനനിയവായനിരുന്നതങ്ക്.  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ അകക്കവാമകഡഷനകവണ്ടനി എടനങനിലുസ
ബനില  ടകേവാണവകന്നവാ?   കജജ്യവാതനിബവാസു  അകക്കവാമകഡഷന  ബനിടല്ലെനസ  പറഞ്ഞങ്ക്
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പശ്ചനിമ  ബസഗവാള്  നനിയമസഭയനില  ഒരു  ബനില്ലു  ടകേവാണവകന്നവാ?  ഇസ.എസ.എസങ്ക്.
അകക്കവാമകഡഷന  ബനിടല്ലെനസ  പറഞ്ഞങ്ക്  ഒരു  ബനില  കകേരള  നനിയമസഭയനില
അവതരനിപനിചനിട്ടുകണ്ടവാ?  നവായനവാര  അകക്കവാമകഡഷന  ബനിടല്ലെനസ  പറഞ്ഞങ്ക്  ഒരു
ബനില്ലുണ്ടവായനിട്ടുകണ്ടവാ?  ഇതങ്ക്  ബഹുമവാനടപട വനി.  എസങ്ക്.  അച്ചുതവാനനടന അകക്കവാമകഡറങ്ക്
ടചെയ്യുന്നതനിനങ്ക്  കവണ്ടനിയുള്ള  ഒരു  അകക്കവാമകഡഷന  ബനില്ലെവാണങ്ക്.  അകദ്ദേഹടത
അപമവാനനിചങ്ക്  അവസവാനനിപനിക്കുകേയവാണങ്ക്,  ഇതങ്ക്  വളടര നനിരഭവാഗജ്യകേരമവാണങ്ക്.  പകക്ഷ
ഇതനില  ശ്രശ.  വനി.  എസങ്ക്.  അച്ചുതവാനനന വശണുകപവാകുടമന്നങ്ക് ഞവാന വനിശസസനിക്കുന്നനില്ലെ.
സവാനമവാനങ്ങള്ക്കങ്ക് പുറടകേ കപവാകുന്ന ആളല്ലെ ഞവാടനന്നങ്ക് അകദ്ദേഹസ പറഞ്ഞനിട്ടുണ്ടങ്ക്.
അതുടകേവാണ്ടങ്ക്  നനിങ്ങള്  വച്ചുനശട്ടുന്ന  ഇതുകപവാടലൈയുള്ള  ഓഫറകേള്ക്കങ്ക്  അകദ്ദേഹസ
നനിലക്കനില്ലെ. അകദ്ദേഹസ ഇന്നനിവനിടടെ ഇരനിക്കുന്നതുതടന്ന ഈ ബനില്ലെനിടന്റെ സനിരനിററനിയവാനവാണങ്ക്.
ഭരണ പ്രതനിപക്ഷങ്ങളുടടെ അഭനിപ്രവായ വജ്യതജ്യവാസങ്ങള് കകേള്ക്കവാന നനിലക്കുകേയവാണങ്ക്.
അകദ്ദേഹസ വളടര പ്രയവാസടപടങ്ക് ഇസൗ നനിലൈയനില എതനിയ ആളവാണങ്ക്.  അതുടകേവാണ്ടങ്ക്
അകദ്ദേഹതനിനങ്ക് ഇസൗ നവാലൈഞ്ചേങ്ക് വരഷകതക്കങ്ക് ഒരു കേവാറസ പദവനിയുസ   നലകേനിയവാല
അതനില  അകദ്ദേഹസ  വശണുകപവാകേവാതനിരനിക്കടടടയന്നവാണങ്ക്  എടന്റെ  പ്രവാരതന.
അകദ്ദേഹതനിനങ്ക് കകേരളതനിടന്റെ മനസനില സവാനമുണ്ടങ്ക്. അകദ്ദേഹതനിടന്റെ ആ സവാനസ
നനിലൈനനിലക്കണസ.  സവാനമവാനങ്ങള് വരുസ കപവാകുസ.  ബഹുമവാനടപട മുനമുഖജ്യമനനി
ഉമന  ചെവാണ്ടനിസവാര  ഇവനിടടെ  ഇരനിക്കുന,  അകദ്ദേഹതനിനങ്ക്  വല്ലെ  പ്രശ്നവുമുകണ്ടവാ?
അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  മനനിസഭയനിടലൈ  മുന  മനനിമവാര  ഇവനിടടെ  ഇരനിക്കുനണ്ടങ്ക്.  അതങ്ക്
ജനവാധനിപതജ്യതനിടന്റെ വനിധനിയകല്ലെ? അങ്ങടന അകദ്ദേഹതനിനസ അതങ്ക് ഉള്ടക്കവാള്ളവാന
കേഴനിയണസ.  പവാവടപടവനകവണ്ടനി  ഇത്രമവാത്രസ  പവാടുടപടങ്ക്  പണനിടയടുതങ്ക്  പവാരടനി
അധനികേവാരതനില  വന്നകപവാള്  ആദജ്യമവായനി  ആറ്റുകനവാറ്റു  ടകേവാണവന്ന  ബനില
ഇതവായനികപവായതങ്ക്  വളടര നനിരഭവാഗജ്യകേരമവായനികപവായനി എന്നവാണങ്ക് എനനിക്കങ്ക് പറയവാനള്ളതങ്ക്.
എടന്റെ സസസവാരസ ഞവാന ദശരഘനിപനിക്കവാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില്ലെ. മഹവാഭവാരത യുദ്ധതനില
ഭശഷവാചെവാരജ്യരക്കുണ്ടവായനിട്ടുള്ള  അവസ  നമുക്കറനിയവാസ.   ഭശഷവാചെവാരജ്യരുമവായനി  കനരനിടങ്ക്
ഏറ്റുമുടനിയവാല  അകദ്ദേഹടത  വശഴവാന  കേഴനിയനില്ലെ.  അകപവാള്  ശനിഖണനിടയ  മുന്നനില
നനിരതനി അകദ്ദേഹകതവാടെങ്ക്  യുദ്ധസ ടചെയ. അവസവാനസ ഉതരവായനസ വടര അകദ്ദേഹസ
ശരശയയനിലൈവായനിരുന.  അതുകപവാടലൈതടന്ന കേമക്യൂണനിസങ്ക് പ്രസവാനതനിടലൈ ഭശഷവാചെവാരജ്യരവായ
സഖവാവങ്ക് വനി. എസങ്ക്.  അച്ചുതവാനനടന രവാഷ്ട്രശയമവായനി വധനിക്കുവവാനകവണ്ടനി, അല്ലെവാടത
കദകഹവാപദ്രവസ  ഏലപനിക്കവാനല്ലെ,  അകദ്ദേഹതനിനങ്ക്  ഭശഷവാചെവാരജ്യരക്കങ്ക്  ഒരുക്കനിയതു
കപവാലുള്ള ഒരു ശരശയയവാണങ്ക് ഇസൗ ടകേവാണവന്ന ബനിടല്ലെന്ന കേവാരജ്യസ ഞവാന പറയുന.
മവാത്രമല്ലെ,  ഇതങ്ക്  നനിലൈനനിലക്കവാത  ബനില്ലെവായതുടകേവാണ്ടങ്ക്  അതങ്ക്  പനിനവലൈനിചങ്ക്
ഇകപവാടഴങനിലുസ  ഒരു നല്ലെ ബനില അവതരനിപനിക്കണടമന്നങ്ക്  പറഞടകേവാണ്ടങ്ക് ഞവാന
എടന്റെ കഭദഗതനി അവസവാനനിപനിക്കുന.
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മനി  .    സശക്കര:  ശ്രശ.  രവാജു എബഹവാസ,  അകങ്ങക്കങ്ക്  2(ബനി)  നമ്പര കഭദഗതനി
അവതരനിപനിചങ്ക് സസസവാരനിക്കവാവുന്നതവാണങ്ക്. 

3.20 PM]

ശ്രശ  .   രവാജു എബഹവാസ: സര, 2016-ടലൈ  നനിയമസഭ (അകയവാഗജ്യതകേള് നശക്കസ
ടചെയല)  കഭദഗതനി ബനില  31-7-2016  വടര ഒരു ടസലൈക്ടങ്ക്  കേമനിറനിയുടടെ പരനിഗണനയങ്ക്
അയയണടമന്ന  കഭദഗതനി ഞവാന അവതരനിപനിക്കുന.  ആടരയുസ ഉകദ്ദേശനിച്ചുടകേവാണ
വന്ന  ഒരു  ബനില്ലെല്ലെ  ഇതങ്ക്.  ഇവനിടടെ  പ്രതനിപക്ഷത്തുനനിന്നങ്ക്  സസസവാരനിച  എടന്റെ
കസ്നേഹനിതന ശ്രശ.  എസ.  ഉമര അനരശക്ഷതനിലനനിന്നങ്ക് മുയലൈനിടനപനിടെനിക്കുകേയവാണങ്ക്.
ശ്രശ. വനി. എസങ്ക്. അച്ചുതവാനനടന്റെ കപരങ്ക് ഇസൗ ബനില്ലെനില കനവാക്കനിയനിടങ്ക് ഞവാന കേണ്ടനില്ലെ.
പടക്ഷ   ഒരു  കേവാരജ്യസ  ശ്രശ.  എസ.  ഉമര  അടെക്കമുളള  ബഹുമവാനടപട  ടമമ്പരമവാര
മനസനിലൈവാക്കണസ.  ഇ.  എസ.  എസങ്ക്.  അകക്കവാമകഡഷകനവാ നവായനവാര അകക്കവാമകഡഷകനവാ
അല്ലെ  ഇവനിടടെ  നടെതനിയതങ്ക്.  ശ്രശമതനി  കസവാണനിയവാ  ഗവാനനിടയ  അകക്കവാമകഡറങ്ക്
ടചെയവാനകവണ്ടനി പവാരലൈടമന്റെനില ഒരു ബനില ടകേവാണവന.  അതങ്ക്  മറക്കരുതങ്ക്,  നല്ലെ
ഓരമകവണസ. മലൈരനകേനിടെന്നങ്ക് തുപരുടതന്നങ്ക് പറയുന്നതവായനിരനിക്കുസ കൂടുതല ഭസഗനി. 

ശ്രശ  .   പനി  .   ടെനി  .   എ  .   റഹശസ: സര, ഇവനിടടെതടന്ന ഒരു അടമന്റെങ്ക്ടമന്റെങ്ക് വന്നനിട്ടുണ്ടങ്ക്.
കകേരളവാ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  51  ശതമവാനസ  ഓഹരനിയുളള  കേമ്പനനികേളുടടെ  ടചെയരമവാനമവാടര
നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനവായനിരുന  അതങ്ക്. ആരക്കുകവണ്ടനിയവാണങ്ക്  ആ  നനിയമസ  ടകേവാണ
വന്നനിട്ടുളളടതന്നങ്ക്  നനിങ്ങള്ക്കറനിയവാകമവാ?  ശ്രശ.  ഇ.  അഹമദനിനകവണ്ടനി  സനിഡ്കകേവായുടടെ
ടചെയരമവാനവാകേവാനകവണ്ടനി ടകേവാണവന്നതവാണങ്ക്. 

ശ്രശ  .    രവാജു എബഹവാസ:  സര,  എല്ലെവാസ  പറഞ്ഞവാല  വളടര നവാണകക്കടെവാകുസ.
അതുടകേവാണ്ടങ്ക്  ഞവാന  അതനികലൈക്കങ്ക്  കേടെക്കുന്നനില്ലെ.  ഭരണപരനിഷ്കരണസ  കകേരളടത
സസബനനിചനിടെകതവാളസ വളടര അനനിവവാരജ്യമവായ സസഗതനിയവാണങ്ക്. 

പ്രതനിപക്ഷകനതവാവങ്ക്  (ശ്രശ  .    രകമശങ്ക്  ടചെന്നനിതലൈ):  സര,  അന്നങ്ക്  ശ്രശ.
ഇ.  അഹമദനിടന്റെ  അസനിസന്റെങ്ക്  ടടപ്രവറങ്ക്  ടസക്രടറനിയവായനിരുന്നയവാളവാണങ്ക്  ശ്രശ.
പനി. ടെനി. എ. റഹശസ എന്നങ്ക് അകങ്ങക്കങ്ക് അറനിയവാകമവാ?

ശ്രശ  .    പനി  .    ടെനി  .    എ  .    റഹശസ:  സര,  അകദ്ദേഹസ  സനിഡ്കകേവായുടടെ  ടചെയരമവാന
ആയനിരുന്നകപവാഴല്ലെ,  മനനിയവായനിരുന്നകപവാഴവാണങ്ക് ഞവാന അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  ടടപ്രവറങ്ക്
ടസക്രടറനിയവായനിരുന്നതങ്ക്.
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ശ്രശ  .    രവാജു എബഹവാസ:  സര,  ഞങ്ങകളവാടടെവാപസ ശ്രശ.  എ.  ടകേ.  ആന്റെണനിയുസ
ബഹുമവാനടപട ഉമനചെവാണ്ടനിയുസ വന്നനിടനികല്ലെ? ഇടതവാടക്ക രവാഷ്ട്രശയമവാണങ്ക്.  നയതനിടന്റെ
അടെനിസവാനതനിലൈവാണങ്ക്  രവാഷ്ട്രശയ  തശരുമവാനങ്ങളുണ്ടവാകുന്നതങ്ക്.  ഞവാന  ബനില്ലെനികലൈക്കങ്ക്
വരനികേയവാണങ്ക്. ഭരണപരനിഷ്കവാര നടെപടെനികേള് ഏറവുസ കുറമറ രശതനിയനില രൂപശകേരനികക്കണ്ടതങ്ക്
സസസവാനടത സവാധവാരണക്കവാരുടടെ  കക്ഷമതനിനകവണ്ടനി  പ്രവരതനിക്കുന്ന  ഏതങ്ക്
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെയുസ  മുഖജ്യമവായ  കേടെമയവാണങ്ക്.  അതുടകേവാണ്ടവാണങ്ക്  ഇ.  എസ.  എസങ്ക്.
ടചെയരമവാനവായനിട്ടുളള  ഭരണപരനിഷ്കവാര  കേമനിറനിയുസ  ടവകള്ളവാടെനി ടചെയരമവാനവായുളള
കേമശഷനസ ഇ.  ടകേ.  നവായനവാര   ടചെയരമവാനവായനിട്ടുളള  കേമശഷനകേളുടമവാടക്ക
വന്നനിട്ടുളളതങ്ക്.  ഇസൗ കേമശഷനകേള്  സമരപനിചനിട്ടുളള നനിരകദ്ദേശങ്ങള് കകേരളതനിടലൈ
ഭരണരസഗതങ്ക് വലൈനിയ മവാറങ്ങള് ഉണ്ടവാക്കനിയനിട്ടുടണ്ടനളളതങ്ക് വവാസവമവാണങ്ക്. ഇവനിടടെ
ടകേവാകളവാണനിയല ഭരണതനിടന്റെ  നകേതനിടന്റെ ഉളളനിലടപട്ടുകേനിടെക്കുന്ന നനിയമങ്ങടള
ടപവാളനിടചഴുതവാനകവണ്ടനിയവാണങ്ക്  പ്രധവാനമവായുസ  ഇ.എസ.എസങ്ക്.  കേമശഷന  പരനിശ്രമനിചനിട്ടുളളതങ്ക്.
അതുടകേവാണതടന്ന  ജനങ്ങളുടടെ  കക്ഷമതനിനകവണ്ടനി  നനിരവധനി  സസഭവാവനകേള്
മുകന്നവാട്ടുവയവാന ആ കേമശഷനങ്ക്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  മൂന്നങ്ക്  ഭരണപരനിഷ്കരണ കേമശഷനകേള്
കകേരളതനില നലകേനിയനിട്ടുളള കനടങ്ങള് വളടര വലുതവാണങ്ക്. 1959-ല ജനില്ലെവാ കേസൗണ്സനില
ബനില്ലുസ 1958-ല കകേരള പഞ്ചേവായതങ്ക് ബനില്ലുസ ഇവനിടടെ ടകേവാണവന്നനിട്ടുണ്ടങ്ക്. അടതല്ലെവാസ
പനിന്നശടുവന്ന  ഇടെതുപക്ഷ  ജനവാധനിപതജ്യമുന്നണനി  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  നടെപനിലൈവാക്കനിടയന
മവാത്രസ.  അധനികേവാര വനികകേനശകേരണസ ആദജ്യസ ഇവനിടടെ  നടെപനിലൈവാക്കനിയതങ്ക് ഇ.എസ.എസങ്ക്.
ആണങ്ക്.  അധനികേവാര  കകേനശകേരണമവായനിരുന  ബനിടശഷങ്ക്  ടടശലൈനി.  ജനില്ലെകേള്
രൂപശകേരനിചതങ്ക് ബനിടശഷങ്ക് കേവാലൈഘടതനിലൈവാണങ്ക്. ഗവണ്ടമന്റെങ്ക് കേഴനിഞ്ഞവാല അധനികേവാരസ
മുഴുവന ജനില്ലെവാ  കേളക്ടരക്കുസ ജനില്ലെവാ  ഭരണകൂടെതനിനമവായനിരുന.  ജനില്ലെവാ  കേസൗണ്സനില
വന്നകതവാടുകൂടെനി അധനികേവാരതനില മവാറങ്ങളുണ്ടവായനി. ടചെറനിയ മവാറമല്ലെ ഇവനിടടെയുണ്ടവാക്കനിയനിട്ടുളളതങ്ക്.
അതനിനകശഷസ ജനകേശയവാസൂത്രണസ വന്നതുടകേവാണസ ഇതുകപവാടലൈയുളള ഭരണപരനിഷ്കവാര
കേമശഷനകേള്  നനിലൈവനില  വന്നതുടകേവാണമവാണങ്ക്  ഒരു  പഞ്ചേവായതങ്ക്  ടമമ്പരകക്കവാ
ഗ്രവാമസഭയ്കക്കവാ അധനികേവാരസ ടടകേവന്നനിട്ടുളളതങ്ക്.  അതരതനിലുളള ഒരു മവാറതനിനങ്ക്
വശണസ  ഇടെതുപക്ഷ  ജനവാധനിപതജ്യമുന്നണനി  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  തയവാടറടുതനിരനിക്കുന
എനളളതവാണങ്ക് ഏറവുസ പ്രധവാനടപട കേവാരജ്യമവായനി നമുക്കനിവനിടടെ ചൂണ്ടനിക്കവാട്ടുവവാനളളതങ്ക്. 

മൂന്നവാമതങ്ക്  ഭരണപരനിഷ്കവാര കേമശഷന റനികപവാരടനിടലൈ അസഗശകേരനിച ശനിപവാരശകേള്
പസൗരവാവകേവാശപത്രനികേയുസ സുതവാരജ്യതയുസ  അറനിയുവവാനളള   അവകേവാശവുമവായനിരുന.
നവായനവാര ഭരണപരനിഷ്കവാര കേമശഷന ശനിപവാരശയനിടലൈ ഒരു നനിരകദ്ദേശമവാണങ്ക് പനിന്നശടെങ്ക്
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കകേനഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  Right to Information Act  ആയനി   ടകേവാണവന്നതങ്ക്.  ഒകടടറ
കേവാരജ്യങ്ങളനില  കകേരളസ  രവാജജ്യതനിനങ്ക്  മവാതൃകേയവാടണന്നങ്ക്  നമുടക്കല്ലെവാവരക്കുമറനിയവാസ.
അകപവാള് അറനിയുവവാനളള അവകേവാശസ എന്ന നനിരകദ്ദേശസ സഖവാവങ്ക് ഇ. എസ. എസനിടന്റെ
കനതൃതസതനില  ടകേവാണവനടവന്നങ്ക്  പറയുകമ്പവാള്  എത്രമവാത്രസ  ദശരഘവശക്ഷണകതവാടു
കൂടെനിയവാണങ്ക്  നമള് രൂപശകേരനിചനിട്ടുളള  ഇതരസ  കേമശഷനകേള് പ്രവരതനിചടതന്നങ്ക്
മനസനിലൈവാക്കവാന സവാധനിക്കുസ.  അതുകപവാടലൈ ടപവാതുജന പരവാതനി  പരനിഹവാരടമന്നതങ്ക്
ഇ.  ടകേ.  നവായനവാരുടടെ  നനിരകദ്ദേശമവാണങ്ക്.  അധനികേവാര  വനികകേനശകേരണസ,  ഭരണ
പരനിഷ്കവാരസ,  കമവാണനിററനിസഗങ്ക്,  രണ്ടവാമതങ്ക്  റനികപവാരടനിടലൈ  ശനിപവാരശയവായ  സരക്കവാര
ഉകദജ്യവാഗസന്മേവാരുടടെ  ഹവാജര  നനിരശക്ഷണ  നനിയനണസ  അതവായതങ്ക്  പഞ്ചേനിസഗങ്ക്
തുടെങ്ങനിയവടയല്ലെവാസ ഇ.  ടകേ.  നവായനവാര  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  ടകേവാണവന്നനിട്ടുളള  ഭരണ
പരനിഷ്കവാര  നനിരകദ്ദേശങ്ങളവാണങ്ക്.  ഭരണവകുപനിടലൈ വകുപദ്ധജ്യക്ഷന്മേവാരുടടെ  ധനപരമവായ
അധനികേവാരസ  വരദ്ധനിപനിക്കുകേ,  സവാമ്പതനികേ  നനിയനണസ  ഏകേശകേരനിക്കുകേ,  കേഴനിവങ്ക്
ടമചടപടുതല,  നനിയമ  സവാനനനിരണ്ണയസ,  അചടെക്കസ  തുടെങ്ങനി  പടനികേജവാതനി -
പടനികേവരഗ്ഗ/കേനിരതവാഡ്സങ്ക്/കസവാഷജ്യല  ടവലടഫയര  വകുപ്പുകേളുടടെ  ഭരണപരനിഷ്കവാരങ്ങള്,
ടപവാതുമരവാമതങ്ക്  പ്രവൃതനികേളുടടെ  നടെപനിലൈവാക്കല,  സരക്കവാരുസ  ടപവാതുകമഖലൈവാ
സവാപനങ്ങളുസ  തമനിലുളള  അനരഞനസ,  ആകരവാഗജ്യകമഖലൈയനിടലൈ  വനികേസനസ,
അധനികേവാര  വനികകേനശകേരണസ  സസബനനിച  സവാപനവലക്കരണ  ശനിപവാരശകേള്
എന്നനിവയവാണങ്ക് ധനപരമവായ പരനിഷ്കവാരങ്ങള്. കകേരളതനില ഏറവുസ വലൈനിയ മവാറങ്ങള്
ടകേവാണവന്നനിട്ടുളള ശനിപവാരശകേളവാണങ്ക്  ടസന കേമശഷനടെക്കസ  അധനികേവാരവനികകേനശ
കേരണതനിലൂടടെ  നടെപനിലൈവാക്കനിയനിട്ടുളളതങ്ക്.  ഇന്നങ്ക്  കകേരളതനില  കേവാണുന്ന  ഇസൗ
മവാറങ്ങള്  കേവാലൈഘടതനിനനസരനിച്ചുളള  മവാറങ്ങളവാണങ്ക്.  ഉദവാഹരണതനിനങ്ക്, ഫണ്ടങ്ക്
ഓഫശസങ്ക്  ഇതനിടനത്തുടെരന്നങ്ക്  പനിന്നശടെങ്ക്  നടെപനിലൈവാക്കനിയതവാണങ്ക്.  ഇതുകപവാടലൈയുളള
കേവാകലൈവാചെനിതമവായ ധവാരവാളസ മവാറങ്ങള് തശരചയവായുസ നമുക്കങ്ക് ഉണ്ടവാകകേണ്ടനിയനിരനിക്കുന.
അതനിനങ്ക്  കേവാലൈവാനസ സൃതമവായനിട്ടുളള നനിരകദ്ദേശങ്ങള്  ഇവനിടടെ  സമരപനികക്കണ്ടതവായനിട്ടുണ്ടങ്ക്.
നമ്മുടടെ  നവാടെനിടന്റെ  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്  എങ്ങടനയവാണങ്ക്  മുകന്നവാടങ്ക്  കപവാകുന്നടതന്നങ്ക്
നമുക്കറനിയവാസ.   ഞവാന  എസ.എല.എ.  ആയനിടങ്ക്  കുടറ  നവാളുകേളവാടയങനിലുസ  സതജ്യസ
പറഞ്ഞവാല ഇകപവാഴുസ ഭയപവാകടെവാടുകൂടെനിയവാണങ്ക്  ഒരു മനനിയുടടെ കേയനില  അകപക്ഷ
ടകേവാടുക്കുന്നതങ്ക്.  മനിനനിസര  നമ്മുടടെ  മുന്നനിലവച്ചുതടന്ന  ഒപനിടുസ.  പകക്ഷ  അതങ്ക്
അകനസഷണതനിനങ്ക്  കേളക്ടകററനില  വകരണ്ട  ഒരു  കേടെലൈവാസവാടണങനില  അതനിനങ്ക്
മനിനനിമസ  മൂനനവാലൈങ്ക്  മവാസടമടുക്കുസ.  അതനിടന്റെ  റനികപവാരട്ടുസഹനിതസ  തവാടഴനനിന്നങ്ക്
മുകേളനില വരണടമങനില മനിനനിമസ ഒരു വരഷമവായനിരനിക്കുസ എടുക്കുന്നതങ്ക്.  ഇതങ്ക്  എത്ര
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വനികരവാധവാഭവാസമവാണങ്ക്.  21-ാം  നൂറവാണ്ടനിലൈവാണങ്ക് നമള് ജശവനിക്കുന്നതങ്ക്.  മറങ്ക്  രവാജജ്യങ്ങളനില
ഒരു  അകപക്ഷ  ടകേവാടുതവാല   അകപവാള്തടന്ന  അതങ്ക്  ഓണ്ടടലൈനവായനികപവായനി
അനതടന്ന   സരടനിഫനിക്കറങ്ക് കേനികടണ്ട സവാനതവാണങ്ക് നമള് ഒരു വരഷസ പുറകേനില
നനിലക്കുന്നതങ്ക്.  അതുടകേവാണ്ടവാണങ്ക്  കകേരളതനിടന്റെ  ആരവാധജ്യനവായ  മുഖജ്യമനനി  ശ്രശ.
പനിണറവായനി  വനിജയന  അധനികേവാരകമടറടുതയുടെനതടന്ന  ടസക്രകടറനിയറങ്ക്  ജശവനക്കവാടര
അഭനിസസകബവാധന  ടചെയടകേവാണ്ടങ്ക്  അവനിടടെ  ഉറങ്ങനിക്കനിടെക്കുന്ന  ഫയലുകേടളപറനിയുസ
ജശവനിതങ്ങടളപറനിയുമുളള  പ്രവാധവാനജ്യസ  വനിശദശകേരനിചതങ്ക്.  അതനിനങ്ക് ബഹുമവാനടപട
മുഖജ്യമനനിതടന്ന  മുനകേടയടുതങ്ക്  തുടെക്കസകുറനിചനിരനിക്കുന.  അതനിടന്റെ  മവാറങ്ങള്
സവാവധവാനസ ഉണ്ടവാകുടമന്ന കേവാരജ്യതനില യവാടതവാരു സസശയവുമനില്ലെ. പടക്ഷ അതനിനങ്ക്
നനിയമപരമവായ പരനിരക്ഷ ഉണ്ടവാകേണടമനളളതവാണങ്ക് നമുക്കങ്ക് ഏറവുസ പ്രധവാനമവായുസ
കവണ്ടതങ്ക്.  ടസക്രകടറനിയറങ്ക്  ഇടെനിച്ചുകേളയണടമനളള  അഭനിപ്രവായസ  പറകയണ്ടനിവന്ന
മനനിമവാരകപവാലുസ കകേരളതനിലുണ്ടങ്ക്.  എന്തുടകേവാണ്ടങ്ക് അങ്ങടന അഭനിപ്രവായസ പറഞ;
ഇടെനിച്ചുകേളയവാന കവണ്ടനിയവാകണവാ?  അല്ലെ.  പടക്ഷ,  കേവാലൈതവാമസസ നമ്മുടടെ നവാടെനിടന്റെ
ഏറവുസ  വലൈനിയ  ശവാപമവായനി  മവാറനിയനിരനിക്കുന.  ഇതനിനങ്ക്  കേവാരണടമനവാണങ്ക്?
ടസക്രകടറനിയറങ്ക്  മവാത്രമവായനി  ഞവാന  പറയുന്നനില്ലെ;  പലൈ  സരക്കവാര  ഓഫശസുകേളനിലുസ
അഴനിമതനിക്കുകവണ്ടനിയവാണങ്ക്  കേവാലൈതവാമസസ  വരുത്തുന്നതങ്ക്.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്
കസവനവാവകേവാശനനിയമസ  ടകേവാണവന.  ബഹുമവാനടപട  ഉമന  ചെവാണ്ടനിയുടടെ
കനതൃതസതനില ടകേവാണവന്ന ആ കസവന നനിയമതനില പറയുന്നതങ്ക് ഒരവാഴ്ചയ്ക്കുളളനില
സരടനിഫനിക്കറങ്ക്   നലകേണടമന്നവാണങ്ക്.  പകക്ഷ ഇകപവാള് അങ്ങടന  നലകുനകണ്ടവാ?
സരടനിഫനിക്കറനിനങ്ക്  ടചെന്നവാല  ഒരുമവാസസ  കേഴനിഞവരവാനവാണങ്ക്  പറയുന്നതങ്ക്.  എന
പറഞ്ഞവാല  അവനിടടെ  പണസ  ടകേവാടുക്കണടമന്നവാണങ്ക്  മനസനിലൈവാകക്കണ്ടതങ്ക്.
നനിയമങ്ങളുടണ്ടങനിലകപവാലുസ  അതങ്ക്  നടെപനിലൈവാക്കവാന  നമുക്കങ്ക്  കേഴനിയുന്നനില്ലെ
എനളളതവാണങ്ക് വവാസവസ.  ഇതരസ കേവാരജ്യങ്ങളനില നമുക്കങ്ക് എന്തുടചെയവാന കേഴനിയുസ;
ടസക്രകടറനിയറനില  ഇത്രയുസ  ഉകദജ്യവാഗസന്മേവാര  കേണടകേവാണ്ടങ്ക്  ഇസൗ  ഫയല
കപവാകകേണ്ടതുകണ്ടവാ?  ഫയലുകേള്  അങ്ങടന   കപവായവാലുസ അതനില വനിദഗ്ദ്ധവാഭനിപ്രവായസ
എഴുതുന്നതങ്ക്  ഏറവുസ  തവാടഴയുളള  ഒരു  കവാരക്കവാണങ്ക്.  ആ  കവാരക്കങ്ക്   എഴുതുന്ന
കേവാരജ്യമവാണങ്ക്  ഏറവുസ മുകേളനിലൈനിരനിക്കുന്ന ഗവണ്ടമന്റെങ്ക് ടസക്രടറനി അസഗശകേരനിക്കുന്നതങ്ക്.
ഇതങ്ക്  എടനവാരു  വനികരവാധവാഭവാസമവാണങ്ക്?  ആ  കവാരക്കനിടന്റെ  മൂഡങ്ക്  അനസരനിചവാണങ്ക്
അഭനിപ്രവായസ  എഴുതുകേ.  ഏടതങനിലുസ  നനിയമസ  റഫര  ടചെയങ്ക്  എഴുതുന്നതവാടണങനില,
കനവാടങ്ക്  ആടണങനില  നമുക്കങ്ക്  അസഗശകേരനിക്കവാസ.   പടക്ഷ  പലൈ  ഫയലുകേളനിലുസ
എഴുതുന്നതങ്ക്  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  അഭനിപ്രവായമവാണങ്ക്.  അതവാണങ്ക്  ഒരു  ജശവനിതടത
ഇല്ലെവാതവാക്കുന്നതങ്ക്.  അവനിടടെയവാണങ്ക്  നമള്  മവാറസ  വരുകതണ്ടതങ്ക്.  അകപക്ഷ



നനിയമനനിരമവാണകേവാരജ്യസ 461

ടകേവാടുക്കുന്ന ആളനിടന്റെ വനികേവാരടമനവാടണന്നങ്ക് ഇസൗ  അഭനിപ്രവായടമഴുതുന്ന കവാരക്കനികനവാ
കജവായനിന്റെങ്ക് ടസക്രടറനികക്കവാ അണ്ടര ടസക്രടറനികക്കവാ ആരക്കുമറനിയനില്ലെ.  ഭരണപരനിഷ്കവാര
കേമശഷന  നനിലൈവനില  വരുകമ്പവാള്  ടചെയരമവാന  ആരവായവാലുസ  കേമശഷനമുമ്പനില
പരനിഗണനികക്കണ്ട ഒരു പ്രധവാനടപട പ്രശ്നസ, ഇങ്ങടന അകപക്ഷ ടകേവാടുക്കുന്ന ആളുകേടള
വനിളനിചങ്ക് ചെരച നടെതനി അതനിടന്റെ അടെനിസവാനതനില അണ്ടര ടസക്രടറനികയവാ കജവായനിന്റെങ്ക്
ടസക്രടറനികയവാ അഡശഷണല ടസക്രടറനികയവാ ഏതങ്ക് ടലൈവലൈനിലുളള ഉകദജ്യവാഗസകരവാ
ആയനികക്കവാടട,  അകപക്ഷകേടന്റെ  വനികേവാരതനി  നനസരനിച്ചുളള  ഒരു  അഭനിപ്രവായസ
ഫയലൈനില  വരവാന  കേഴനിയുന്ന  രൂപതനിലുളള  ഒരു  നനിരകദ്ദേശസ  കേമശഷടന്റെ
ഭവാഗത്തുനനിനസ  നനിരബനമവായുസ  ഉണ്ടവാകേണടമനളള  അഭനിപ്രവായമവാണങ്ക്
എനനിക്കുളളതങ്ക്.  

ശ്രശ  .    എന  .    ഷസസുദ്ദേശന:  സര,  ഇവനിടടെ  സസസവാരനിക്കുന്നതങ്ക്  ഭരണ
പരനിഷ്കവാരതനിടന്റെ  അനനിവവാരജ്യതടയക്കുറനിച്ചുസ ഇനള്ള കപവാരവായ്മകേടളക്കുറനിച്ചുമവാണങ്ക്.
ഭരണപരനിഷ്കവാര ബനില്ലെനിടനക്കുറനിചവാടണങനില  അങ്ങനിവനിടടെ  പറയുന്നടതല്ലെവാസ  പ്രസകമവാണങ്ക്.
ഇന്നനിവനിടടെ  നമള്  ചെരച  ടചെയടപടുന്ന  ബനില  'റനിമൂവല  ഓഫങ്ക്  ദനി  ഡനിസസവാളനി
ഫനികക്കഷന ഓഫങ്ക് എ ടലൈജനികസചര'  എനള്ളതവാണങ്ക്.  ഒരു എസ.എല.എ.  തടന്ന
അതനിടന്റെ  അദ്ധജ്യക്ഷനവാകേണടമന്ന  രശതനിയനിലുള്ള  യവാടതവാരുവനിധ  വവാദമുഖങ്ങളുസ
അങ്ങനിവനിടടെ സമരപനിചനിടനില്ലെ.   ഭരണപരനിഷ്കവാരസ ഉണ്ടവാകേണടമനസ കേവാരജ്യങ്ങടളല്ലെവാസ
സശഡവാകേണടമനസ  പറഞ്ഞതനില ഞങ്ങള്ടക്കല്ലെവാസ  കയവാജനിപവാണുള്ളതങ്ക്.   പകക്ഷ
ഒരു  എസ.എല.എ.  തടന്ന  അതനിടന്റെ  അദ്ധജ്യക്ഷനവാകേണടമന്ന  വവാദമുഖസ  ഇവനിടടെ
ഉന്നയനിചനിടനില്ലെ.  അങ്ങടനയവാടണങനില ഇനനി അതരടമവാരു ഭരണപരനിഷ്കവാര കേമശഷന
വരുകമ്പവാള് അതനിടന്റെ അദ്ധജ്യക്ഷ സവാനകതക്കങ്ക് വരുന്ന വജ്യകനിടയ സസബനനിചങ്ക്
പ്രവായപരനിധനി  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതങ്ക്  ഉചെനിതമവായനിരനിക്കനികല്ലെടയന്ന  കതവാന്നല  ഞവാന
അങ്ങയുടടെ  മുമ്പനില  വയ്ക്കുകേയവാണങ്ക്.   കേവാരണസ  അറപതങ്ക്  വയസനിനള്ളനില  വരുന്ന
ഒരവാള് അദ്ധജ്യക്ഷസവാനകതക്കങ്ക് വരുകമ്പവാഴകല്ലെ കൂടുതല ഇഫക്ടശവവായനി കേവാരജ്യങ്ങള്
മുകന്നവാടങ്ക് ടകേവാണകപവാകേവാന സവാധനിക്കുന്നടതന്ന അഭനിപ്രവായസ  അകങ്ങക്കനികല്ലെ?

ശ്രശ  .    രവാജു  എബഹവാസ:  സര,  നമടളല്ലെവാസ  രവാഷ്ട്രശയ  പ്രവരതകേരകല്ലെ?
ആദജ്യകമതടന്ന പവാരലൈടമന്റെങ്ക് അസഗങ്ങള്ക്കങ്ക്  ഇതരതനിടലൈവാരു പ്രവായസ  നനിശ്ചയനിക്കു
കേയവായനിരുന നല്ലെതങ്ക്. അങ്ങയുടടെ അഭനിപ്രവായകതവാടെങ്ക് എനനിക്കങ്ക് പൂരണ്ണ കയവാജനിപവാണുള്ളതങ്ക്.
ഇവനിടടെ ആരക്കുസ ടചെയരമവാനവാകേവാസ.  ഇക്കവാരജ്യങ്ങള് ഗവണ്ടമന്റെവാണങ്ക് തശരുമവാനനിക്കുന്നതങ്ക്.
ഇവനിടടെ ഇതനിടനക്കുറനിചങ്ക് യവാടതവാനസ പരവാമരശനിക്കുന്നനില്ലെകല്ലെവാ. ശ്രശ. എസ. ഉമറനിടന്റെ
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എല്ലെവാ  വവാദങ്ങളുസ  അങ്ങങ്ക്  ടപവാളനിച്ചുകേളഞ്ഞനികല്ലെ?  ബഹുമവാനടപട  വനി.  എസങ്ക്.
അച്ചുതവാനനടനക്കുറനിചങ്ക് എടനല്ലെവാസ  അഭനിപ്രവായങ്ങളവാണങ്ക്  ശ്രശ. എസ. ഉമര  ഇവനിടടെ
പറഞ്ഞതങ്ക്.   അതനിടന  മുഴുവന  ശ്രശ.  എന.   ഷസസുദ്ദേശന  ടപവാളനിച്ചുകേളഞ്ഞനികല്ലെ?
അങ്ങയുടടെ അഭനിപ്രവായതനിനങ്ക് നനനി.  ഞവാന എടന്റെ കപവായനിന്റെനികലൈക്കങ്ക് വരനികേയവാണങ്ക്.  

ഇന്നങ്ക് നവാസ കേവാണുന്ന ചുവപ്പുനവാടെകേള് മവാകറണ്ട സമയസ അതനിക്രമനിചനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.
ഒനരണ്ടങ്ക് ഉദവാഹരണങ്ങള് മവാത്രകമ ഞവാന പറയുനള.  ഒന്നവാമതവായനി കഡറങ്ക് ഓഫങ്ക്
ബരതങ്ക്  സസബനനിചങ്ക്  വലൈനിടയവാരു  പ്രശ്നസ  നനിലൈനനിലക്കുകേയവാണങ്ക്.  മുന  ഭരണ
പരനിഷ്കവാര  കേമശഷനകേള്  ഇതരസ  കേവാരജ്യങ്ങടളക്കുറനിചങ്ക്  യവാടതവാനസ  പറഞ്ഞനിരുന്നനില്ലെ.
അതനില  ഏറവുസ  പ്രധവാനടപട  പ്രശ്നസ,  അമ  പ്രസവനിചങ്ക്  കേനിടെക്കുകമ്പവാള്  ജനന
തശയതനി  പഞ്ചേവായതനിലകപവായനി  എഴുതനിടക്കവാടുക്കുന്നതങ്ക്  മുതച്ഛേകനവാ  ബന്ധുക്കകളവാ
ആയനിരനിക്കുസ.  

ശ്രശ  .    പനി  .    സനി  .    കജവാരജങ്ക്:  സര,  ബഹുമവാനടപട  എസ.  ഉമറനിടന്റെ  സസസവാരസ
കകേടകപവാള് എനനിക്കങ്ക് മനനഃപ്രയവാസസ കതവാന്നനി.  ഇത്രയുസ പ്രവായമവായ ഒരു വജ്യകനിടയ
ഇങ്ങടന ആക്രമനിക്കണമവായനിരുകന്നവാ? എന്നവാല ഭരണ കേക്ഷനിക്കുകവണ്ടനി സസസവാരനിക്കുന്ന,
മവാരകനിസങ്ക്  പവാരടനിയുടടെ  ജനില്ലെവാ  കേമനിറനി  വടരടയങനിലുസ  ഉയരന്നനിട്ടുള്ള  ശ്രശ.  രവാജു
എബഹവാസ  സസസവാരനിക്കുകമ്പവാള്, ശ്രശ. എസ. ഉമര കമവാശമവായ അഭനിപ്രവായസ  പറഞ്ഞ
ഒരു വജ്യകനിടയപറനി ഒരു വവാടക്കങനിലുസ നല്ലെതങ്ക് പറയവാമവായനിരുന്നനികല്ലെ?   ഇപ്രകേവാരടമവാരു
അഭനിപ്രവായസ പറയവാനള്ള ധവാരമനികേത ശ്രശ. രവാജു എബഹവാമനിനടണ്ടന്നവാണങ്ക് എടന്റെ
അഭനിപ്രവായസ. എന്നവാല എനനിക്കങ്ക് സമയമുണ്ടവായനിരുടന്നങനില ഞവാന അങ്ങടനടയവാരു
അഭനിപ്രവായസ പറയുമവായനിരുന. 

ശ്രശ  .    എസ  .    ഉമര:  സര,  ഞവാന  യവാടതവാരു  കമവാശസ  വവാക്കുസ  അകദ്ദേഹടത
കുറനിചങ്ക്  പറഞ്ഞനിടനില്ലെ,  ഇനനി  ഒരനിക്കലുസ  പറയുകേയുമനില്ലെ.  നനിങ്ങള്  അങ്ങടന
വനിചെവാരനികക്കണ്ട.  അങ്ങടന  ചെനിനനിചനിട്ടുടണ്ടങനില  അകദ്ദേഹതനികനവാടെങ്ക്  കനരനിടങ്ക്
മവാപ്പുകചെവാദനിക്കവാന ഞവാന തയവാറവാണങ്ക്.

ശ്രശ  .    പനി  .    സനി  .    കജവാരജങ്ക്:  ശ്രശ.  എസ.  ഉമര അകദ്ദേഹതനിടനതനിടര കമവാശമവായ
പരവാമരശസ  നടെതനിടയന്നങ്ക്   ഞവാന പറയുന്നനില്ലെ.   പകക്ഷ ഇതങ്ക്  വനടകേവാളന്നതങ്ക്
എവനിടടെയവാണങ്ക്?  അതവാണനിവനിടെടത പ്രശ്നസ. 

ശ്രശ  .    രവാജു എബഹവാസ:  സര,  ശ്രശ.  എസ.  ഉമറനിടന്റെ ഇതരടമവാരു പ്രസസഗസ
നമടളല്ലെവാസ ആദജ്യമവായനി കകേള്ക്കുകേയവാണങ്ക്.  ഏറവുസ നല്ലെ ലൈശഗല കപവായനിന്റെങ്ക് പറയുന്ന
മനികേടചവാരു  എസ.എല.എ.  ആയനിടവാണങ്ക്  ശ്രശ.  എസ.  ഉമറനിടന  ഞങ്ങടളല്ലെവാസ
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കേണടകേവാണ്ടനിരുന്നതങ്ക്. പകക്ഷ ശ്രശ. എസ. ഉമറനിനങ്ക് ഇങ്ങടനടയവാരു മുഖമുണ്ടവായനിരുടന്നന്നങ്ക്
ഇകപവാഴവാണങ്ക് മനസനിലൈവാകുന്നതങ്ക്.   അക്കവാരജ്യടതക്കുറനിചങ്ക് കൂടുതല പറയവാന ഞവാന
ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില്ലെ.  ഇവനിടടെ ടകേവാണവകരണ്ട മവാറങ്ങടളക്കുറനിചവാണങ്ക്   ഞവാനനിവനിടടെ
സൂചെനിപനിക്കുന്നതങ്ക്.   കഡറങ്ക്  ഓഫങ്ക്  ബരതങ്ക്  തനിരുത്തുന്നതനികനവാ  കപരനിനകേതങ്ക് ഒരു
അക്ഷരടതറ്റുടണ്ടങനില അതങ്ക് പഞ്ചേവായതനില കപവായനി തനിരുത്തുന്നതനികനവാ നമുക്കങ്ക്
സവാധനിക്കുന്നനില്ലെ.   ഇടതല്ലെവാസ  വളടര ഗുരുതരമവായ  പ്രശ്നങ്ങളവാണങ്ക്.   ആയതനിനവാല
ഇതരസ  നടെപടെനികേളനില  കേവാകലൈവാചെനിതമവായ  മവാറങ്ങള്  വരുകതണ്ട  സമയസ
അതനിക്രമനിചനിരനിക്കുന.  ഇപ്രകേവാരസ തനിരുതനിടക്കവാടുക്കുന്ന ഏടതങനിലുസ പഞ്ചേവായതങ്ക്
ടസക്രടറനിമവാരുടണ്ടങനില  അവരക്കുള്ള  ലകേകലൈനി  അനപതനിനവായനിരസ  രൂപകയവാ
ഒരുലൈക്ഷസ  രൂപകയവാ  ആയനിരനിക്കുസ.  ഇപ്രകേവാരമുളള  അതനിഗുരുതരമവായ  പ്രശ്നങ്ങള്
നനിലൈനനിലക്കുന്ന  സവാഹചെരജ്യതനില  ഇതരസ  കേവാരജ്യങ്ങളനില  കേവാകലൈവാചെനിതമവായ
മവാറങ്ങള് എങ്ങടന വരുതവാന സവാധനിക്കുടമന്നതനിടനക്കുറനിചങ്ക് ഈ കേമശഷനകേതങ്ക്
കൃതജ്യമവായ പരവാമരശമുണ്ടവാകേണസ.  

ശ്രശ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള: സര,  കഡറങ്ക് ഓഫങ്ക് ടബരതനില കേറക്ഷന വരുത്തുന്നതനിനങ്ക്
വലൈനിയ പ്രയവാസസ അനഭവനിക്കുകേയവാടണന്നങ്ക്  അങ്ങനിവനിടടെ സൂചെനിപനിക്കുകേയുണ്ടവായനി.
ഇതനിനവായനി   ദനിവസങ്ങകളവാളസ  പഞ്ചേവായതനില കേയറനിയനിറകങ്ങണ്ട അവസയുണ്ടങ്ക്.
ഇതനിനകവണ്ടനിയവാകണവാ  എസ.എല.എ.  ടചെയരമവാനവായനിട്ടുള്ള  ഒരു  ഭരണ  പരനിഷ്കവാര
കേമശഷടന നനിയമനിക്കവാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതങ്ക്,   ഇതനിനകവണ്ടനിയവാകണവാ ഇതരടമവാരു
ബനില ടകേവാണവരുന്നതങ്ക്? 

ശ്രശ  .    രവാജു  എബഹവാസ:  എസ.എല.എ.  ടചെയരമവാനവായനിട്ടുള്ള  ഒരു  ഭരണ
പരനിഷ്കവാര  കേമശഷനവാണനിടതന്നങ്ക്  ആരവാണങ്ക്  പറഞ്ഞതങ്ക്?  ഇക്കവാരജ്യടതക്കുറനിചങ്ക്
ഇതനില പരവാമരശനിചനിട്ടുകണ്ടവാ?  ഇവനിടടെ ഏതങ്ക് എസ.എല.എ.-ക്കുസ ടചെയരമവാനവാകേവാസ.
ശ്രശ.  ടകേ.  വനി.  അബ്ദുള് ഖവാദര വഖഫങ്ക്  കബവാരഡനിടന്റെ ടചെയരമവാനവായനിരുന്നകപവാള്
അതങ്ക് തടനിടതറനിപനിക്കവാന കകേസനിനങ്ക് കപവായ ആളുകേളകല്ലെ നനിങ്ങള്?   

പ്രതനിപക്ഷ  കനതവാവങ്ക്  (ശ്രശ  .    രകമശങ്ക്  ടചെന്നനിതലൈ  ):  സര,   ശ്രശ.  ടകേ.  വനി.
അബ്ദുള് ഖവാദര വഖഫങ്ക് കബവാരഡങ്ക് ടചെയരമവാനവായനിരുന്നതുകപവാടലൈയവാടണങനില അതങ്ക്
നല്ലെ കേവാരജ്യമവാണങ്ക്.   ഞവാന അതനിടന സസവാഗതസ ടചെയ്യുന.  ഇവനിടടെ  അതരടമവാരു
അവസയല്ലെ നനിലൈനനിലക്കുന്നതങ്ക്.  ഇവനിടടെ മനനിയുടടെ പദവനി, pecuniary benefits
ഇടതല്ലെവാമുണ്ടങ്ക്.  ശ്രശ.  ടകേ.  വനി.  അബ്ദുള്  ഖവാദര  ടചെയരമവാനവായതുകപവാലുള്ള
അവസയവാടണങനില ഇവനിടടെ  ബനില്ലെനിടന്റെ ആവശജ്യസ തടന്നയനില്ലെ.  
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ശ്രശ  .    രവാജു  എബഹവാസ:  ശ്രശമതനി  കസവാണനിയവാ  ഗവാനനി  എനനിനവാണങ്ക്
ഇതരടമവാരു  പദവനി ഏടറടുതതങ്ക്? 

ശ്രശ  .    ടകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള് ഖവാദര:  സര,   ശ്രശ. ടകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖവാദര വഖഫങ്ക്
കബവാരഡനിടന്റെ ടചെയരമവാനവായതുകപവാടലൈയവാടണങനില അതുടകേവാണ്ടങ്ക് പ്രശ്നമനില്ലെവാടയന്നങ്ക്
ബഹുമവാനടപട പ്രതനിപക്ഷകനതവാവങ്ക് ഇവനിടടെ പറഞ. എടന്ന സുപ്രശസകകേവാടെതനി വടര
കേയറനിയതനിനകശഷമവാണങ്ക്  ബഹുമവാനടപട  ലൈശഗുകേവാര  പരവാജയസ  സമതനിചതങ്ക്.
2005-ടലൈ  കകേന  വഖഫങ്ക്  നനിയമമനസരനിചവാണങ്ക്  എസ.എല.എ.-മവാര  വഖഫങ്ക്
കബവാരഡനില  വരണടമനള്ള  നനിയമസ  വന്നതങ്ക്.   അങ്ങടന  വഖഫങ്ക്  കബവാരഡനില
വരുന്നയവാള്  ടചെയരമവാനവാകേവാന  പവാടെനിടല്ലെന്നങ്ക്  അതനില  വജ്യവസയനില്ലെ.   പ്രസ്തുത
നനിയമമനസരനിചവാണങ്ക്  2009-ല  ഞവാന  വഖഫങ്ക്  കബവാരഡങ്ക്  ടചെയരമവാനവാകുന്നതങ്ക്.
എനനിടക്കതനിരവായനി  കകേസനിനങ്ക്  കപവായവരവാണങ്ക്  ലൈശഗുകേവാര.  ഭരണമുന്നണനി  ചെശഫങ്ക്
വനിപനിടന  അകയവാഗജ്യതയനില  നനിന്നങ്ക്  ഒഴനിവവാക്കുന്നതനിനള്ള  നനിയമസ  ടകേവാണ
വന്നകപവാള് വഖഫങ്ക് കബവാരഡങ്ക് ടചെയരമവാന സവാനടതയുസ ഈ അകയവാഗജ്യതയനില
നനിന്നങ്ക് ഒഴനിവവാക്കണടമന്ന നനിയമസ അവര ടകേവാണവന്നനില്ലെ.  ഇതരതനില രവാഷ്ട്രശയ
വനികവചെനസ  കേവാണനിച  ആളുകേളവാണങ്ക്  ഇവടരന്ന കേവാരജ്യസ  ശ്രശ.  രവാജു  എബഹവാമനിനങ്ക്
ഓരമയനികല്ലെ?  

ശ്രശ  .    പനി  .    ടെനി  .    എ  .    റഹശസ:   സര,  ഹജങ്ക്  കേമനിറനി  ടചെയരമവാനവായ  എടന്ന
പുറതവാക്കുന്നതനിനവായനി ലഹകക്കവാടെതനിയനിലുസ സുപ്രശസ കകേവാടെതനിയനിലുസ ഇവര കകേസങ്ക്
നടെത്തുകേയുണ്ടവായനി. 

ശ്രശ  .    സനി  .    ടകേ  .    നവാണു:  സര,  വളടര പ്രധവാനടപട ഒരു കേമനിറനിയനികലൈക്കങ്ക്
ഒരവാടള  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതങ്ക്  സസബനനിച്ചുള്ള  നനിയമടതക്കുറനിചവാണങ്ക്  ഞവാനനിവനിടടെ
പരവാമരശനിക്കുന്നതങ്ക്.  ഇവനിടടെ എസ.എല.എ.-മവാരക്കുസ  പവാരലൈടമന്റെങ്ക് അസഗങ്ങള്ക്കുസ
പ്രവായപരനിധനി ഇല്ലെകല്ലെവാ?  പനിടന്ന ഇവനിടടെയനിരുന്നങ്ക് ഇക്കവാരജ്യടതക്കുറനിചങ്ക് സസസവാരനിക്കുന്ന
അവസരതനില  ഇതരതനില  പരനിഹസനിക്കണകമവാ?   വളടര  അനഭവസമ്പത്തുസ
കേഴനിവുമുള്ള രവാഷ്ട്രശയ കനതവാക്കള്  ഉന്നതസവാനസ വഹനികക്കണ്ട  ഒരു നനിയമമവാണനിതങ്ക്.
ഇനജ്യന സസവാതനജ്യസമര കേവാലൈഘടതനിടലൈ  പ്രധവാനടപട കനതവാക്കള്, പവാരലൈടമന്റെങ്ക്
അസഗങ്ങളുസ അടല്ലെങനില പവാരലൈടമന്റെങ്ക് അസഗമല്ലെവാത വളടര പ്രവായമുള്ള അസഗങ്ങളുസ
ഇതരസ കേമനിറനിയുടടെ ടചെയരമവാനമവാരവായനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  അവര വന്നകപവാള്  പവാരലൈടമന്റെനിലുണ്ടവായനിരുന്ന
ആളുകേള്ക്കങ്ക്  കവണടമങനില  പരനിഹസനിക്കവാമവായനിരുന.  പകക്ഷ പവാരലൈടമന്റെനിടന്റെ
ചെരനിത്രതനില  അങ്ങടന  ഉണ്ടവായനിടനില്ലെ.  നമ്മുടടെ  നവാടനിടലൈ  ജനവാധനിപതജ്യതനില
പരസരസ ശകമവായ രൂപതനില വനിമരശനമുണ്ടവാകേവാറണ്ടങ്ക്.  ഒരു നനിയമസ വരുകമ്പവാള്
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കനതവാക്കടളക്കുറനിചങ്ക്  പലൈ  ചെരചകേളുസ  നടെക്കുസ.  പ്രസ്തുത  ചെരചകേള്  ഇവനിടടെ
ആവശജ്യമനില്ലെവാതതുടകേവാണ്ടങ്ക് ഞവാന അതനികലൈക്കങ്ക് കേടെക്കുന്നനില്ലെ.    അവസവാനസ കവടറ
ആരക്കുസ അവസരസ നലകേവാടത സസനസ കുടുസബതനിലുള്ളവരക്കുമവാത്രസ സവാനങ്ങള്
നലകുന്ന സസവനിധവാനമുണ്ടങ്ക്. അതനിടന സസബനനിചങ്ക് നമളവാരുസ ഇവനിടടെ പറയുന്നനില്ലെ.
അക്കവാരജ്യസ എല്ലെവാവരക്കുസ അറനിയവാവുന്നതവാണങ്ക്.  ഒരു മവാനജ്യമവായ കവദനിയനില ഇതരടമവാരു
പ്രശ്നടത  സസബനനിചങ്ക്  ചെരച  വരുന്നതങ്ക്  സസവാഭവാവനികേമവാണങ്ക്.  ഇടതവാനസ  ഒരു
സവാപനിത തവാലപരജ്യസ സസരക്ഷനിക്കുന്ന രൂപതനിലുള്ളതല്ലെ.    നമടളല്ലെവാസ സവാപനിത
തവാലപരജ്യങ്ങള് സസരക്ഷനിക്കുന്നവരവാണങ്ക്. ആ രൂപതനിലുള്ള ചെരച രവാജജ്യതങ്ക് നടെക്കുന്നതങ്ക്
ഗുണകേരമല്ലെ.  കകേവാണ്ഗ്രസങ്ക് (ഐ.)യുടടെ ആളുകേള്  പ്രതനിപക്ഷത്തുസ ഭരണപക്ഷത്തുസ
ഇരുന്നകപവാള് പ്രധവാനമനനിയുസ മനനിയുമല്ലെവാടത പ്രധവാനടപട സവാനതങ്ക് ശ്രശമതനി
കസവാണനിയവാഗവാനനി എങ്ങടനയവാണങ്ക് വന്നതങ്ക്.   അതനിടനക്കുറനിചങ്ക് ഇവനിടടെ ചെരചകേള്
നടെന്നനില്ലെ.  പകക്ഷ  രവാജജ്യടത സസബനനിചനിടെകതവാളസ പ്രധവാനടപട ഒരു സമനിതനി
കവണടമന്നങ്ക്  ഇവനിടടെ  അധനികേവാരതനിലുളള  കേക്ഷനിക്കങ്ക്  അഭനിപ്രവായമുണ്ടങ്ക്.   അതനിടന്റെ
അടെനിസവാനതനില ഒരു നനിയമസ ടകേവാണവരുകമ്പവാള് ആ കേക്ഷനിക്കങ്ക് തവാലപരജ്യമുള്ള,
കേക്ഷനിടയ അസഗശകേരനിക്കുന്ന,  ഒരു പകക്ഷ ജശവനിചനിരനിക്കുന്നതനില  ഏറവുസ  കൂടുതല
പ്രവായമുള്ള  വജ്യകനിടയ  അടല്ലെങനില  ടചെറപക്കവാരടന  ഇതനിടന്റെ  ടചെയരമവാനവാക്കവാസ.
അങ്ങടനടയവാരു കേമനിറനി വരുന്ന അവസരതനില  സശനനിയറവായനിട്ടുള്ള പ്രധവാനടപട
ആളുകേളടെക്കസ  ഈ  പ്രശ്നടത  സസബനനിചങ്ക്  ചെരച  ടചെയ്യുന്ന  അവസരതനില
പവാലൈനികക്കണ്ട സസയമനസ ഈ സഭയനില ഇന്നങ്ക് ആവശജ്യമനികല്ലെ? 

ശ്രശ  .    രവാജു  എബഹവാസ:  വളടര  പ്രസകമവായനിട്ടുള്ള  കേവാരജ്യങ്ങളവാണങ്ക്  ശ്രശ.
സനി.  ടകേ.  നവാണു ഇവനിടടെ സൂചെനിപനിചതങ്ക്.  ഞവാടനടന്റെ ബനില്ലെനികലൈക്കങ്ക് കപവാകുകേയവാണങ്ക്.
ഭരണപരനിഷ്കവാര നടെപടെനികേള് നമ്മുടടെ നവാടനില ടകേവാണവരുന്നതങ്ക് എല്ലെവാ മവാറങ്ങള്ക്കുസ
തുടെക്കമവാണങ്ക്.  കേവാരണസ  ഇസൗ  നവാടനില  ടതറവായനികപവായനിട്ടുള്ള,  കമവാശടപട
കേവാരജ്യങ്ങടളടയല്ലെവാസ കനരവായ വഴനിയനിലൂടടെ ടകേവാണവന്നങ്ക് എല്ലെവാസ ശരനിയവാകുസ എനള്ള
ഒരു മുദ്രവാവവാകേജ്യസ ജനങ്ങളുടടെ മുനപനില വച്ചുടകേവാണ തടന്നയവാണങ്ക് ഇസൗ ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്
പ്രവരതനിക്കുന്നതങ്ക്.  അതുടകേവാണതടന്ന നമ്മുടടെ നവാടനില ഒകടടറ മവാറങ്ങളുണ്ടവാകയ
മതനിയവാകൂ. 

ശ്രശ.  കതവാമസങ്ക് ടഎസകേങ്ക് അവതരനിപനിച   ബഡ്ജറനിനകേടത  പ്രധവാനടപട
ഒരു കേവാരജ്യസ,   ആയനിരസ ടടഹസ്കൂളുകേടള അഞ്ചേങ്ക് വരഷസ ടകേവാണ്ടങ്ക് കമവാകഡലണസങ്ക്
ടചെയ്യുടമനള്ള  ഒരു  നനിരകദ്ദേശമവാണങ്ക്.   ആളുകേള്  പലൈരുസ  അഴനിമതനിയനികലൈക്കങ്ക്
കപവാകുന്നതങ്ക്  മക്കടള  പഠനിപനിക്കവാന  തുടെങ്ങുകമ്പവാള്  മുതലൈവാണങ്ക്.  മക്കടള
പഠനിപനിക്കണടമങനില വലൈനിയ കതവാതനില പണസ കവണസ. അങ്ങടന  പണതനിനവായനി
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സസവാഭവാവനികേമവായുസ  പലൈ ആളുകേളുസ  അഴനിമതനിയനികലൈക്കങ്ക്  കപവാകുന്ന ഒരു കേവാഴ്ച സരവ
വജ്യവാപകേമവായനി  കേവാണവാന  കേഴനിയുസ.  കേവാരണസ  നല്ലെ  പഠനസ  കവണടമങനില  മറങ്ക്
സ്കൂളുകേളനികലൈക്കങ്ക് കപവാകേണസ.  എന്തുടകേവാണ്ടങ്ക്  ടപവാതുകമഖലൈയനിടലൈ  വനിദജ്യവാഭജ്യവാസ
സവാപനങ്ങള് നല്ലെ നനിലൈയനില ഉയരതനിടക്കവാണവരവാന നമ്മുടടെ ഭരണകൂടെങ്ങള്ക്കങ്ക്
കേഴനിഞ്ഞനില്ലെ എനള്ളതങ്ക് ഏറവുസ പ്രധവാനടപട ഒരു കേവാരജ്യമവാണങ്ക്.  നല്ലെ നനിലൈയനികലൈക്കങ്ക്
നമ്മുടടെ  സ്കൂളുകേടള  ഉയരതനിടക്കവാണവന്നവാല  സസവാഭവാവനികേമവായുസ  ജനങ്ങള്
അവനികടെക്കങ്ക്  വരുസ.  വനിലൈ  കുറച്ചുടകേവാടുക്കുന്ന സസവനിധവാനങ്ങള് വജ്യവാപകേമവാക്കനിയവാല
സസവാഭവാവനികേമവായുസ  മനഷജ്യനങ്ക്  പണകതവാടുള്ള  ആക്രവാനസ  കുറയുസ.  ആരക്കവാണങ്ക്
സസശയസ?  അങ്ങടനയുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്  വരുകമ്പവാള്  ഒരു  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  ഉയരന
വകരണ്ടതനിടന്റെ  പ്രസകനിയവാണങ്ക്  ഞവാന  ഇവനിടടെ  സൂചെനിപനിചതങ്ക്.  അങ്ങടനയുള്ള
നനിരവധനി വനിഷയങ്ങളനില നമള് ഗസൗരവമവായനി ഇടെടപടെണസ.  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക് ടകേവാണ
വരുന്ന  ഉതരവുകേളുണ്ടങ്ക്. മണ്ണങ്ക് നശക്കവാനള്ള ഉതരവങ്ക് ടകേവാണവന. എന്നവാല എല്ലെവാ
തലൈങ്ങളനിലുസ വലൈനിയ കതവാതനിലുള്ള ടടകേകലൈനിയവാണങ്ക്.   ഭരണപരനിഷ്കവാര കേമശഷടന്റെ
മുനപനില ഞവാന അവതരനിപനിക്കുന്ന പ്രധവാനടപട കേവാരജ്യങ്ങളനിടലൈവാന്നങ്ക്  ഇതുകപവാടലൈയുള്ള
കേവാരജ്യങ്ങളനില  ഭരണപരനിഷ്കവാര  കേമശഷന  നനിരകദ്ദേശങ്ങള്  വയണടമനള്ളതവാണങ്ക്.
ഇതുകപവാലുള്ള  കേവാകലൈവാചെനിതമവായനിട്ടുള്ള  നനിരകദ്ദേശങ്ങള്,  അഴനിമതനിയനില്ലെവാതവാക്കവാന
കവണ്ടനിയുള്ള നനിരകദ്ദേശങ്ങള്, നമ്മുടടെ നവാടനിടലൈ ജനങ്ങള്ക്കങ്ക് കൂടുതല സസൗകേരജ്യങ്ങള്
ലൈഭനിക്കവാന  കവണ്ടനിയുള്ള  നനിരകദ്ദേശങ്ങള്,  മുനപങ്ക്  ഇ.  ടകേ.  നവായനവാര  കേമശഷന
വചതുകപവാടലൈ,  ഇ.  എസ.  എസങ്ക്.  കേമശഷന  വചതുകപവാടലൈ,  ഭരണ
സുതവാരജ്യതയ്ക്കുകവണ്ടനി  നല്ലെ  നനിരകദ്ദേശങ്ങള്  മുകന്നവാട്ടുവയവാന  ഇസൗ  കേമശഷനങ്ക്
കേഴനിയണടമനകൂടെനിപറഞ  ടകേവാണ്ടങ്ക്  ഞവാന  ഇതനിടന ഒരനിക്കല  കൂടെനി
പനിനതുണയ്ക്കുന.

മനി  .    സശക്കര:  ശ്രശ.  എസ.  ഉമര അങ്ങയുടടെ  1  (എ)  നമ്പര കഭദഗതനി  പ്രസങ്ക്
ടചെയ്യുനകണ്ടവാ? 

ശ്രശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന:  .........(ടടമക്കങ്ക്  ഓഫങ്ക്)..........സര,  ഞവാന
സസസവാരനിക്കുനണ്ടങ്ക്. 

മനി  .   സശക്കര: ഇവനിടടെ ശ്രശ. എസ. ഉമറസ ശ്രശ. രവാജു എബഹവാമുസ  വനിശദമവായനി
സസസവാരനിചനികല്ലെ? ഇതങ്ക്  കഭദഗതനി  ബനില്ലെവാണങ്ക്.  കഭദഗതനി  ബനില്ലെനില  രണകപടര
സസസവാരനിക്കവാറള.  ശ്രശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശന,  സബ്ജക്ടങ്ക്  കേമറനിക്കങ്ക്  കപവായനി
വന്നതനിനകശഷസ നവാലുകപരക്കങ്ക് സസസവാരനിക്കവാസ.  കഭദഗതനി ബനില്ലെനില രണ കപരടല്ലെ
സസസവാരനിക്കവാറള?
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പ്രതനിപക്ഷ  കനതവാവങ്ക്  (ശ്രശ  .    രകമശങ്ക്  ടചെന്നനിതലൈ):  സര,  ശ്രശ.  വനി.  ഡനി.
സതശശടന്റെ കപരങ്ക്  കലൈവാടനില വന്നനിട്ടുള്ളതവാണങ്ക്.  4  കപരവാണങ്ക്  എല്ലെവാ ബനില്ലുകേളുകടെയുസ
ചെരചയനില പടങടുക്കുന്നതങ്ക്. അടങ്ങനനിനവാണങ്ക് ഇതങ്ക് കുറയ്ക്കുന്നതങ്ക്? 

മനി  .    സശക്കര:  കഭദഗതനി  ബനില്ലെനില  സവാധവാരണ  ഗതനിയനില  രണ്ടവാളുകേടള
സസസവാരനിക്കവാറള.  പ്രതനിപക്ഷ  കനതവാവനിനങ്ക്  നനിരബനമവാടണങനില  അകദ്ദേഹസ
ചുരുക്കനി സസസവാരനിക്കടട.

3.44 PM]

ശ്രശ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതശശന: സര, ഞവാന പ്രനിടപയര ടചെയങ്ക് വന്നനിരനിക്കുകേയവാണങ്ക്.
ബനില്ലെനിടന്റെ ചെരചയനില നനിയനണടമവാനസ കവണ്ട.  ആടകേ ഇതു മവാത്രകമ ഇവനിടടെ
സസസവാരനിക്കവാന  സവാധനിക്കുകേയുള.  ഭരണപരനിഷ്കവാര  കേമശഷടന്റെ  രൂപശകേരണസ
നടെതനിയ  ബനിലൈങ്ക് ല്ല് അല്ലെകല്ലെവാ ഇതങ്ക്? ശ്രശ. രവാജു എബഹവാസ ഇവനിടടെ സസസവാരനിചകപവാള്
ഭരണപരനിഷ്കവാര  കേമശഷന  രൂപശകേരനിക്കുന്നതുകപവാടലൈയവാണങ്ക്  സസസവാരനിചതങ്ക്.
അങ്ങയുടടെ  ഭവാഗത്തുനനിന്നങ്ക്  ഒരു  നനിയനണവുസ  ഉണ്ടവായനില്ലെകല്ലെവാ?  ഞവാന
സസസവാരനിക്കവാന തുടെങ്ങവാന കപവാകുന്നതകല്ലെയുള. 

മനി  .   സശക്കര: ഞവാന നനിയനനിക്കുകേയവാണങ്ക് എന്നങ്ക് പറഞ്ഞനില്ലെകല്ലെവാ?

ശ്രശ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതശശന: സര, ഞവാന ഇവനിടടെ മൂവങ്ക് ടചെയ 1 (എ) കഭദഗതനിടയ
അനകൂലൈനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  കനരടത  സൂചെനിപനിചതുകപവാടലൈ  ഇടതവാരു  ഭരണപരനിഷ്കവാര
കേമശഷന  രൂപശകേരനിക്കുന്ന  ബനില്ലെല്ലെ.  ഭരണപരനിഷ്കവാര  കേമശഷന  രൂപശകേരനിക്കുന്ന
ബനില്ലെവാടണങനില  സഞ്ചേനിതനനിധനി  കവണമകല്ലെവാ?  സഞ്ചേനിത  നനിധനിയനിലനനിന്നവാണങ്ക്
പണടമടുക്കുന്നടതന്ന തടെസവവാദടത അസഗശകേരനിക്കകണ്ട? ഇതങ്ക് Sub clause A of
clause  1  of  Article  191.  ഭരണഘടെനയുടടെ  191  1(A)  അനസരനിചങ്ക്
Disqualification  ആണങ്ക്.  നനിയമസഭവാസഗങ്ങള്കക്കവാ  ടലൈജനികസറശവങ്ക്  കേസൗണ്സനില
അസഗങ്ങള്കക്കവാ  Office of Profit  എന്നതുടണ്ടങനില  otherwise  അവടര ലൈനിസങ്ക്
ടചെയണസ,  ഡനികയര  ടചെയണസ.  ആ  സവാനങ്ങകളടതല്ലെവാടമന്നങ്ക്  ടലൈജനികസചര
ഡനിസസങ്ക്  ടചെയണസ.   1950-ലതടന്ന  ഇനജ്യന  പവാരലൈടമന്റെങ്ക്,  The  Parliament
Prevention of Disqualification Act 1950  പവാസവാക്കനിയനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  1950-ല അതങ്ക്
repeal  ടചെയ്യുകേയുസ  The Parliament Prevention of Disqualification Act 1959
നനിലൈവനില  വരനികേയുസ  ടചെയ.  അതുവടരയുണ്ടവായനിരുന്ന  എല്ലെവാ  അടമന്റെങ്ക്ടമനകേളുസ
കേണ്കസവാളനികഡറങ്ക്  ടചെയടകേവാണള്ള  ഒരു  അടമന്റെങ്ക്ടമന്റെങ്ക്  പുറത്തുവരനികേയുസ  ടചെയ.
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പകക്ഷ കകേരളതനില  1951-ല നമ്മുടടെ ടകേവാചനി-തനിരുവനിതവാസകൂര നനിയമസഭയനിലൈവാണങ്ക്
Travancore-Kochi  Removal  of  Disqualification  Bill,  1951   ആദജ്യമവായനി
ചെരചയങ്ക്  വന്നതങ്ക്.  അതനിനകശഷസ  ടഎകേജ്യകകേരളസ  രൂപശകൃതമവായകപവാള്
കകേരളതനിടന്റെ ഭവാഗമവായനി മവാറനി.  1951-ല നനിയമസഭയനില നടെന്ന ചെരചയനില പടസ
തവാണുപനിള്ള ഇസൗ ബനില്ലെനില പടങടുത്തുടകേവാണ്ടങ്ക്  സസസവാരനിച്ചു. വളടര ഗസൗരവകേരമവായ
ചെരചയവാണങ്ക്  അന്നങ്ക്  നടെന്നതങ്ക്.  ആ  ചെരചയനില  പടസ  തവാണുപനിള്ള  സസസവാരനിചതങ്ക്
ഇവനിടടെ  സൂചെനിപനിചവാല  നമുക്കങ്ക്  കൃതജ്യമവായനി  മനസനിലൈവാകുസ.  അകദ്ദേഹസ  പറയുന്നതങ്ക്
“What is the Principle on which this disability is imposed by Article 191 ?
Is it that the members of the Legislature should not be under obligation of
Government. A member is expected to do his duty out of consideration for
the interests of the state and not to please particular Ministers or Ministries
or Government. That evidently is one of the basic consideration in respect
of this provision.  It is the source of money that really matters. Chairman of
the Administrative Reforms Commission is an office which is remunerated
out of the Consolidated Fund,....”എന്നവാണങ്ക്. സഞ്ചേനിതനനിധനിയനില നനിന്നങ്ക് പണസ
ടചെലൈവവാക്കനിയനിടവാണങ്ക് ഇസൗ ഭരണപരനിഷ്കവാര കേമശഷടന ഇവനിടടെ നനിയമനിക്കുന്നതങ്ക്. 

പവാരലൈടമന്റെനില  ജവഹരലൈവാല  ടനഹ്റവനിടന്റെ  കേവാലൈതങ്ക്  ഇതങ്ക്  വളടര
വനിശദമവായനി  പഠനിക്കുന്നതനിനകവണ്ടനി  ഒരു  കേമനിറനി  രൂപശകേരനിക്കുകേയുണ്ടവായനി.  ആ
കേമനിറനിയുടടെ  ടചെയരമവാനവായനിരുന്നതങ്ക്  അന്നടത  പ്രശസനവായനിരുന്ന  പണനിറങ്ക്  ഠവാകര
ദവാസങ്ക്  ഭവാരഗ്ഗവയവാണങ്ക്.  ഭവാരഗ്ഗവ  കേമനിറനി  എന്ന  പ്രശസമവായ  ആ  കേമനിറനിയുടടെ
റനികപവാരടനില വളടര വജ്യകമവായനി  പറയുന, "It  is  at  the  same  time  felt  that
consistent with the above view expressed, Members of Parliament should
not be permitted to go on committees, commissions, etc, which jeopardise
their  independence or which will  place  them in a  position of power or
influence  in  a  position  where  they  receive  some  patronage  from
Government  or  are  themselves  in  a  position  to  distribute  patronage.”
ഭവാരഗ്ഗവ  കേമനിറനിയുടടെ  റനികപവാരടനിലതടന്ന   സവാദ്ധജ്യതയുടണ്ടങനില  പരമവാവധനി
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  patronage  കേനിട്ടുന്ന  സവാനങ്ങള്  സസശകേരനിക്കുന്നതനികലൈക്കങ്ക്
പവാരലൈടമന്റെങ്ക്  ടമമ്പരമവാര,  അതനിനങ്ക്  കേറകസവാണ്ടനിസഗവായനി ടലൈജനികസറശവങ്ക്  അസസബ്ലനിയനിടലൈ
ടമമ്പരമവാര ഒരു കേവാരണവശവാലുസ കപവാകേരുടതന്നവാണങ്ക് നനിരകദ്ദേശനിക്കടപടനിരനിക്കുന്നതങ്ക്.
എസ.എല.എ.-മവാരവായനിരനിക്കുന്നവരുസ  പവാരലൈടമന്റെങ്ക്  അസഗങ്ങളുസ  പരമവാവധനി  കപവാകേരുടതന്നവാണങ്ക്
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പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതങ്ക്. അകപവാഴവാണങ്ക് ശ്രശമതനി കസവാണനിയവാ ഗവാനനി എന്തുടകേവാണ്ടങ്ക് ഇതങ്ക്
ഏടറടുത്തു എന്ന കചെവാദജ്യസ വന്നതങ്ക്? ഞവാന അടതവാരു സനി.പനി.ടഎ.(എസ) ടമമ്പറനില
നനിന്നങ്ക്  ഒരനിക്കലുസ  പ്രതശക്ഷനിചനില്ലെ.  ഒരു  ടവള്ളനിതളനികേയനിലൈവാക്കനി  ഇനജ്യയുടടെ
പ്രധവാനമനനി സവാനസ ടകേവാടുതനിടങ്ക് അതങ്ക് കവടണ്ടനവച്ചു. എനവാ അടതവാരു ചെരനിത്ര
യവാഥവാരതജ്യമകല്ലെ,  ചെരനിത്രയവാഥവാരതജ്യമവാണങ്ക്,  അതങ്ക്  കവണ്ടവാടയന  പറഞ്ഞനിടവാണങ്ക്.
അന്നങ്ക്  അതങ്ക്  കപവാരവാ  വശണസ  എടുക്കണടമന്നങ്ക്  ആവശജ്യടപടങ്ക്  അന്നടത  ഇടെതു
മുന്നണനിയുടടെ  കനതവാക്കളവാണങ്ക്  ഏറവുസ  കൂടുതല  ശ്രശമതനി  കസവാണനിയവാ  ഗവാനനിടയ
നനിരബനനിചതങ്ക്.  ഒരു കേവാരണവശവാലുസ ഇതങ്ക് സസശകേരനിക്കനിടല്ലെന്ന പരസജ്യമവായ അഭനിപ്രവായ
പ്രകേടെനമവാണങ്ക്  അവര നടെതനിയതങ്ക്.  അതനിനകശഷസ യു.പനി.എ.ക്കുസ  പുറത്തു നനിന
വരുന്ന കേക്ഷനികേള്ക്കുസ  തമനില ഒരു കകേവാ-ഓരഡനികനഷനണ്ടവാകേണടമനസ അതനിനങ്ക്
യു.പനി.എ.യുടടെ  ടചെയരകപഴണ്  സവാനസ  കേജ്യവാബനിനറങ്ക്  റവാകങവാടടെ  സസശകേരനിക്കണടമനസ
ശ്രശമതനി  കസവാണനിയവാ  ഗവാനനിയുടടെ  വസതനിയനില  കപവായനി  ഒരു  സകഹവാദരനിയുടടെ
വവാതലൈജ്യകതവാടുകൂടെനി  അവടര  നനിരബനനിചതങ്ക്  സനി.പനി.ടഎ.(എസ).ടന്റെ  ജനറല
ടസക്രടറനിയവായനിരുന്ന ഹരകേനിഷന സനിസഗങ്ക്  സുരജനിതങ്ക് ആയനിരുന എന്ന യവാഥവാരതജ്യസ
നനിങ്ങളവാരുസ  മറക്കരുതങ്ക്.   കകേവാണ്ഗ്രസങ്ക്  വരക്കനിസഗങ്ക്  കേമനിറനിയുടടെ  നനിരബനമല്ലെ,
ഹരകേനിഷന  സനിസഗങ്ക്  സുരജനിതങ്ക്  ഉള്ടപടടെയുള്ള  ഇടെതുമുന്നണനി  കനതവാക്കളുടടെ
നനിരബനമവാണങ്ക്  അതനിന  കേവാരണമവായതങ്ക്.  എന്നനിടങ്ക്   അവര എങ്ങടനയവാണങ്ക്
സസശകേരനിചതങ്ക്?  അവര എസ.പനി.  സവാനസ രവാജനിവച്ചു.  എന്നനിടങ്ക്  രണ്ടവാമതങ്ക് മതരനിചങ്ക്
വനിജയനിച്ചു.  അങ്ങടനയവാണങ്ക്  അവര  യു.പനി.എ.-യുടടെ  ടചെയരകപഴണ്  സവാനസ
സസശകേരനിചതങ്ക്.  ഇവനിടടെ  നടെക്കവാന കപവാകുന്നതുകപവാടലൈയല്ലെ.  അതുടകേവാണ്ടങ്ക്  പറയുകമ്പവാള്
ചെരനിത്രസ അറനിഞടകേവാണകവണസ സസസവാരനിക്കവാന. എനനിക്കങ്ക് ധനകേവാരജ്യ വകുപ്പുമനനികയവാടെങ്ക്
ഒരു കചെവാദജ്യമുണ്ടങ്ക്.  വളടര ലൈളനിതമവാടയവാരു കചെവാദജ്യസ.  ഇങ്ങടനടയവാരു ഭരണപരനിഷവാര
കേമശഷന ഇകപവാള് ആവശജ്യമുകണ്ടവാ?    

ശ്രശ  .    റനി  .    വനി  .    രവാകജഷങ്ക്:   സര,  രണ്ടവാസ  യു.പനി.എ.  സരക്കവാരനിടന്റെ കേവാലൈതങ്ക്
കേജ്യവാബനിനറങ്ക് റവാങങ്ക് കേനിടനിയതങ്ക് ആരങ്ക് നനിരബനനിചനിടവാണങ്ക്? 

ശ്രശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന:  സര,  ആ കചെവാദജ്യതനിനങ്ക് ഉതരമുകണ്ടവാ? അടതവാരു
തുടെരചയകല്ലെ;  ഭരതവാവുസ ഭരതൃമവാതവാവുസ തശവ്രവവാദനികേളവാല ടകേവാലൈടചെയടപട ഒരു
കുടുസബതനിടലൈ  അസഗമവാണവര.   അവരുടടെയുസ കുടുസബതനിടന്റെയുസ സുരക്ഷനിതതസസ
ഇസൗ രവാജജ്യതനിടന്റെ ഉതരവവാദനിതസമവാണങ്ക്.  ഇങ്ങടന ഒരു ഭരണപരനിഷ്കവാര കേമശഷന
ഇകപവാള്  ആവശജ്യമുകണ്ടവാ  എനള്ളതവാണങ്ക്  ധനകേവാരജ്യ  വകുപ്പുമനനികയവാടുള്ള  എടന്റെ
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കചെവാദജ്യസ?  ഇതങ്ക്  സസസവാന  ഖജനവാവനിനങ്ക്  അധനികേടചെലൈവുണ്ടവാക്കുന്ന  ഒന്നവാണങ്ക്.
കേഴനിഞ്ഞ സരക്കവാര ഖജനവാവനിലുള്ള പണസ മുഴുവനസ ധൂരതടെനിച്ചുടവന്നവാണങ്ക് ധനകേവാരജ്യ
വകുപ്പുമനനി പറയുന്നതങ്ക്.  ഈ ഗവണ്ടമനറങ്ക് സതജ്യപ്രതനിജ്ഞവാ ചെടെങ്ങനിനങ്ക് 50 ലൈക്ഷസ
രൂപയുസ  പത്രപരസജ്യതനിനങ്ക്  കകേവാടെനികേളുസ  ടചെലൈവവാക്കനി.  ഇകപവാള്  കകേവാടെനികേള്
ടചെലൈവവാക്കനി നനിങ്ങള് ഒരു ഭരണപരനിഷ്കവാര കേമശഷന  രൂപശകേരനിക്കുന. സസസവാനസ
സവാമ്പതനികേ ടഞരുക്കതനിടന്റെ നൂലപവാലൈതനിലൂടടെ കേടെനകപവാകുന്ന ഇസൗ അവസയനില
ഭരണപരനിഷ്കവാര കേമശഷന ഇകപവാള് കവണമവായനിരുകന്നവാ? 

ധനകേവാരജ്യവുസ കേയറസ വകുപ്പുമനനി (കഡവാ  .   ടെനി  .   എസ  .   കതവാമസങ്ക് ടഎസകേങ്ക്):  സര,
ഭരണപരനിഷ്കവാരസ  സമയബനനിതമവായനി  നടെപവാക്കുന്നതനിനങ്ക്  ഒരു  കേമശഷന
രൂപശകേരനിക്കുടമന്നങ്ക്  ഇടെതുപക്ഷ  ജനവാധനിപതജ്യമുന്നണനിയുടടെ  മവാനനിടഫകസവായനില
പറഞ്ഞനിട്ടുണ്ടങ്ക്. 

ശ്രശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന: സര, മവാനനിടഫകസവാ  തയവാറവാക്കനിയകപവാള്തടന്ന
ഇസൗ ടഎഡനിയ ഉണ്ടവായനിരുനടവനള്ളതങ്ക് ഇകപവാഴവാണങ്ക് മനസനിലൈവായതങ്ക്. 

കഡവാ  .    ടെനി  .    എസ  .    കതവാമസങ്ക്  ടഎസകേങ്ക്:  സര,  കകേരള  പഠന  കകേവാണ്ഗ്രസനില
ഇതരതനില  ധവാരവാളസ റനികപവാരട്ടുകേളുണ്ടങ്ക്. എന്നവാല പ്രവാകയവാഗനികേമവായനി കേവാരജ്യങ്ങള്
നശങ്ങുന്നനില്ലെ.   അതുടകേവാണ്ടങ്ക്  ഇതങ്ക്  സമയബനനിതമവായനി  നടെപവാക്കുന്നതനിനകവണ്ടനി,
നനിരകദ്ദേശങ്ങള്  നലകുന്നതനിനകവണ്ടനി,  നനിരശക്ഷണതനിനകവണ്ടനി  ഒരു  സമനിതനി
കവണടമന്ന  നനിരകദ്ദേശതനിടന്റെ  അടെനിസവാനതനിലൈവാണങ്ക്  ഭരണപരനിഷ്കവാര  കേമശഷന
രൂപശകേരനിക്കുന്നതങ്ക്. 

ശ്രശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന:  സര,  ഇതനികപവാള്  എങ്ങടനയവാണങ്ക്
രൂപശകേരനിക്കുന്നതങ്ക്;  എനനിനവാണങ്ക് രൂപശകേരനിക്കുന്നതങ്ക് എന്നറനിയവാന പവാനൂര പഠനിപ്പുര
വടര  കപവാകകേണ്ട  ആവശജ്യമനില്ലെകല്ലെവാ?  ബഡ്ജറങ്ക്  മുകന്നവാട്ടുവയ്ക്കുന്ന  സവാമ്പതനികേ
ടചെലൈവുകേളുടടെ നനിയനണതനിനങ്ക് ഇതങ്ക് കയവാജനിചതവാകണവാടയന്നങ്ക് അങ്ങങ്ക് പരനികശവാധനിചവാല
മതനിയവാകുസ.  ഇതുസസബനനിചങ്ക്  വളടര  വജ്യകമവായനി  കകേരളതനിടലൈ  ജനങ്ങള്ക്കറനിയവാസ.
ശ്രശ. പനിണറവായനി വനിജയടന്റെയുസ ശ്രശ. വനി. എസങ്ക്. അച്ചുതവാനനടന്റെയുസ കനതൃതസതനില
വരഷങ്ങളവായനി സനി.പനി.ഐ(എസ).ല നടെനവരുന്ന വനിഭവാഗശയതയുടടെ ഉലപന്നമവാണങ്ക്
ഇസൗ  ഭരണപരനിഷ്കവാര  കേമശഷന.  അതുടകേവാണ്ടങ്ക്   നനിയമ  വകുപ്പുമനനിയവായ  ശ്രശ.
എ. ടകേ. ബവാലൈന പറഞ്ഞതുകപവാടലൈ ഭവാരത സരക്കവാരനിടന്റെകയവാ കകേരള സരക്കവാരനിടന്റെകയവാ
സഞ്ചേനിത നനിധനിയനില നനിന്നല്ലെ, കപവാളനിറങ്ക് ബക്യൂകറവായുടടെ സഞ്ചേനിത നനിധനിയനിലനനിന്നവാണങ്ക്



നനിയമനനിരമവാണകേവാരജ്യസ 471

ഇതനിടന്റെ  ടചെലൈവങ്ക്  വഹനികക്കണ്ടതങ്ക്.  ഇങ്ങടന  ഒരു  കേമശഷനനില  ഇരുതവാനവാ
യനിരുനടവങനില സഖവാവങ്ക്  വനി.  എസങ്ക്.  അച്ചുതവാനനടന നനിങ്ങള് ടതരടഞ്ഞടുപനിനങ്ക്
മതരനിപനിക്കണമവായനിരുകന്നവാ?  അങ്ങടന  ആയനിരുടന്നങനില  ഇസൗ  ബനില്ലെനിടന്റെ
ആവശജ്യമനില്ലെവാടത  തടന്ന  അകദ്ദേഹതനിടന  കനരനിടങ്ക്  ഭരണപരനിഷ്കവാര  കേമശഷന
ടചെയരമവാന  ആക്കവാമവായനിരുന്നകല്ലെവാ?  ഇസൗ  ബനില  ഇവനിടടെ  ടകേവാണവകരണ്ട
ആവശജ്യമനില്ലെവായനിരുന.  ടപണ്ണങ്ക്  കേവാണവാന  വന്നകപവാള്  അനനിയതനിടയ  കേവാണനിചങ്ക്
കചെടതനിടയ വനിവവാഹസ കേഴനിപനിച്ചുടവന്ന കസവാഷജ്യല മശഡനിയയനിടലൈ തമവാശടയവാനസ
ഞവാന  ഇവനിടടെ  ആവരതനിക്കുന്നനില്ലെ.  പകക്ഷ  ജനങ്ങളുടടെ  മുന്നനില  മുഖജ്യമനനി
സവാനവാരതനിടയ  പ്രഖജ്യവാപനിക്കവാടത,  ശ്രശ.  വനി.  എസങ്ക്.  അച്ചുതവാനനനസ  സവാദ്ധജ്യതയുടണ്ടന്നങ്ക്
വരുതനിതശരതങ്ക്  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  ജനപനിന്തുണടയ നനിങ്ങള്  നന്നവായനി  മവാരക്കറങ്ക്
ടചെയ. 'പവാലൈസ കേടെക്കുകവവാളസ നവാരവായണവാ, പവാലൈസ കേടെനകേഴനിഞ്ഞകപവാള് കൂരവായണവാ'
എന പറഞ്ഞതുകപവാടലൈയവാണങ്ക് നനിങ്ങള് അകദ്ദേഹതനികനവാടെങ്ക്  കേവാണനിചതങ്ക്.  ഞങ്ങള്
അകദ്ദേഹടത അപമവാനനിക്കനില്ലെ,  ഞങ്ങള് അകദ്ദേഹടത ബഹുമവാനനിക്കുന.  നനിങ്ങള്
ഗസൗനനിക്കുന്നനില്ലെ  എനകേണ്ടകപവാള്  അകദ്ദേഹതനിനങ്ക്  നനിരവാശയവായനി.   ഇവനിടടെ  ശ്രശ.
എസ.  ഉമര  പറഞ്ഞതുകപവാടലൈ,  സനി.പനി.ഐ.(എസ)  ജനറല  ടസക്രടറനി  ശ്രശ.
സശതവാറവാസ  ടയച്ചൂരനിയുടടെ  കപവാക്കറനില  തനനിക്കങ്ക്  നലകകേണ്ട  സവാനങ്ങടള
സസബനനിച  കുറനിപങ്ക്  നലകകേണ്ട  സനിതനിയനികലൈക്കങ്ക്  വനജ്യവകയവാധനികേനവായ  ഇസൗ
കേമക്യൂണനിസങ്ക് കനതവാവനിടന നനിങ്ങളവാണങ്ക് തരസ തവാഴനിയതങ്ക്.  ശ്രശ.  സശതവാറവാസ ടയച്ചൂരനിയവാണങ്ക്
അകദ്ദേഹടത  ചെതനിചതങ്ക്.  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  ഏറവുസ  അടുത  ആളവാണങ്ക്,  അകദ്ദേഹകതവാടെങ്ക്
പ്രകതജ്യകേ സനിമ്പതനിയുടണ്ടനപറഞ്ഞങ്ക് ടകേവാണനടെന.  ടകേവാണനടെന്നങ്ക് ടകേവാണനടെന്നങ്ക്
അവസവാനമവായകപവാള്  കേവാലുവവാരനി.  ശ്രശ.  സശതവാറവാസ  ടയച്ചൂരനിടക്കങനിലുസ  ആ
കുറനിപനിടലൈ  കേടണ്ടന്റെങ്ക്  നനികഷധനിചങ്ക്  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  മവാനസ   കേവാക്കവാമവായനിരുന.
അകദ്ദേഹവുസ  അതങ്ക്  ടചെയനില്ലെ.  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  പ്രവായടതയുസ   പവാരമ്പരജ്യടതയുസ
പ്രവരതനടതയുസ  പരനിഗണനിക്കവാടത  നനിങ്ങള്  ദനിവസങ്ങകളവാളസ  എനവാണങ്ക്
ടചെയതങ്ക്?  ശ്രശ.  വനി.  എസങ്ക്.  അച്ചുതവാനനടന്റെ  പദവനിടയ  സസബനനിചങ്ക്  ഇന്നങ്ക്
സസസവാന  കേമനിറനി  തശരുമവാനനിക്കുസ  -  വവാരത;  പനികറ  ദനിവസടത  വവാരത  -
ഇന്നലൈടത  സസസവാന  കേമനിറനി  വനി.എസങ്ക്.-ടന്റെ  പദവനിയുടടെ  കേവാരജ്യതനില
തശരുമവാനസ എടുതനില്ലെ. രണദനിവസസ കേഴനിയുകമ്പവാള് വശണസ വവാരത - ഇന്നങ്ക് പനി.ബനി.
കയവാഗസ  തശരുമവാനനിക്കുസ;  പനികറദനിവസടത  വവാരത-പനി.ബനി.  കയവാഗസ  ഇന്നടലൈ
തശരുമവാനനിചനില്ലെ.  കുകറ  ദനിവസങ്ങള്  കേഴനിയുകമ്പവാള്  വരുന്ന വവാരത,  ഇന്നങ്ക്  കകേന
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കേമനിറനി  തശരുമവാനനിക്കുടമന്നവാണങ്ക്;  പനിന്നശടെങ്ക്  പറയുന്നതങ്ക്  കകേന  കേമനിറനി  ഇന്നടലൈ
തശരുമവാനനിചനില്ലെ  എന്നങ്ക്.  ഇതവാണങ്ക്  ഇവനിടടെ  കേണടകേവാണ്ടനിരനിക്കുന്നതങ്ക്.  ഇന്നലൈടത
കേജ്യവാബനിനറനില  തശരുമവാനമവായനില്ലെ.   സവാനങ്ങള്ക്കങ്ക്  പുറടകേ  നടെക്കുന്ന  ഒരവാളവാണങ്ക്
ശ്രശ.  വനി.  എസങ്ക്.  അച്ചുതവാനനന  എന്നങ്ക്  വരുതനിതശരതങ്ക്,  അകദ്ദേഹടത
അപമവാനനിക്കവാന ശ്രമനിചതങ്ക്  ഞങ്ങളല്ലെ,  അപ്പുറതനിരനിക്കുന്നവരവാടണന്നങ്ക് ഒവാരതവാല
നനിങ്ങള്ക്കങ്ക് നന്നവായനിരനിക്കുസ.  ശ്രശ.  വനി.  എസങ്ക്.  അച്ചുതവാനനന മുഖജ്യമനനിയവായനിരനിക്കുകമ്പവാള്
ഞങ്ങള്  രൂക്ഷമവായനി  വനിമരശനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്. പകക്ഷ  കകേരളതനിടലൈ  തലൈമുതനിരന്ന
കേമക്യൂണനിസങ്ക്  കനതവാവനിടന  ഞങ്ങള്  ബഹുമവാനനിക്കുകേയുസ  ടചെയ്യുനണ്ടങ്ക്.  അതനില
എനവാണങ്ക് സസശയസ?  നനിങ്ങടളകപവാടലൈ അകദ്ദേഹതനിനങ്ക് കേജ്യവാപനിറല പണനിഷങ്ക് ടമന്റെങ്ക്
ടകേവാടുക്കണടമന്നങ്ക് പറയുകേയുസ ടതരടഞ്ഞടുപനില മതരനിക്കവാന കനരതങ്ക് എകന്നവാടെങ്ക്
ക്ഷമനിക്കണടമനപറഞ്ഞങ്ക് കേവാലുപനിടെനിക്കവാന കപവാകുകേയുമല്ലെ ഞങ്ങള് ടചെയതനിട്ടുള്ളതങ്ക്.
പണ്ടങ്ക് നമള് കുടനികേളവായനിരനിക്കുകമ്പവാള് മുദ്രവാവവാകേജ്യസ വനിളനിക്കുന്നതുകപവാടലൈ ലൈവാതനികേള്ക്കുസ
കതവാക്കുകേള്ക്കുസ  വഴനിമുടെക്കവാനവാകേവാത  വഴനികേളനിലൂടടെ  കേടെനവന്ന  ഇസൗ  പുന്നപ്ര-
വയലൈവാര  സമരനവായകേന  നനിങ്ങള്  നലകുന്ന  ഇസൗ  ഒസൗദവാരജ്യസ  സസശകേരനിക്കുടമന്നങ്ക്
ഞവാന  കേരുതുന്നനില്ലെ.   വനിപവ  കകേരളതനിടന്റെ  വശരവാസഗനയവായനിരുന്ന  ശ്രശമതനി
ടകേ.  ആര.  ഗസൗരനിയമടയ  നനിങ്ങള്  നല്ലെ  വവാക്കുപറഞ്ഞങ്ക്  കൂടനിടക്കവാണകപവായനി
ഒനമല്ലെവാതവാക്കനിയതുകപവാടലൈ,  ഇസൗ  കേമശഷനനില  ഒതുക്കനി  ശ്രശ.  വനി.  എസങ്ക്.
അച്ചുതവാനനടന  ഇല്ലെവാതവാക്കവാനള്ള  രവാഷ്ട്രശയ  ഗൂഢവാകലൈവാചെനയവാണങ്ക്  ഇസൗ  ബനില്ലെനിലുള്ളതങ്ക്.
ഇവനിടടെ  സസസവാരനിചവടരവാടക്ക  ഇസൗ  ബനില്ലെനിടനക്കുറനിചങ്ക്  എടനവാക്കയവാണങ്ക്
പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതങ്ക്?   ഇസൗ ബനില സഭയനില വന്നസമയതങ്ക്  ശ്രശ.  എ.  ടകേ.  ബവാലൈന
എനവാണങ്ക് പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതങ്ക്?  ശ്രശ.  പനി.  സനി.  കജവാരജനിനസ പ്രതനിപക്ഷ കനതവാവനിനസ
കവണ്ടനി  അന്നങ്ക്  ഇസൗ  ബനില  സഭയനില  ടകേവാണവന്നകപവാള്  ഒരു  വജ്യകനിക്കുകവണ്ടനി
മവാത്രസ ബനില അവതരനിപനിക്കടപടുന്നതങ്ക് ചെരനിത്രതനില ആദജ്യടത സസഭവമവാടണന്നങ്ക്
പറയുകേയുണ്ടവായനി.  അന്നങ്ക്  രണകപരക്കുകവണ്ടനിയവാണങ്ക്  ഇസൗ  ബനില  ടകേവാണവന്നതങ്ക്.
ഇകപവാള്  ഒരവാള്ക്കുകവണ്ടനിയവാണങ്ക്  ഇസൗ  ബനില  സഭയനില  ടകേവാണവന്നനിട്ടുള്ളതങ്ക്.
ഇവനിടെടത  പ്രസസഗതനില  ഇടതവാടക്കയുണ്ടങ്ക്.  മനനിസവാനതനിനപകേരമുള്ള  ഒരു
പവാരനികതവാഷനികേസ  തടന്നയവാണനിടതനള്ള  കേവാരജ്യതനില  യവാടതവാരു  സസശയവുമനിടല്ലെന്നങ്ക്
ശ്രശ.  കകേവാലൈനിയകക്കവാടെങ്ക്  എന.  കൃഷ്ണന  നവായരുസ  പറയുകേയുണ്ടവായനി.  ടകേ.  വനി.
സുകരനനവാഥങ്ക്,  ഇസൗ സഭയനിടലൈ ബഹുമവാനനിക്കടപടുന്ന വളടര സശനനിയര അസഗമവായനിരുന.
അകദ്ദേഹസ  പറഞ്ഞതങ്ക്,  'എകനികേക്യൂടശവങ്ക്  അധനികേവാരവുസ  ഭവാരനിച  ചുമതലൈയുമുള്ള,  തശടര
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സമയമനില്ലെവാത  ഒരു  എസ.എല.എ.-ടയ  ഇസൗ  സവാനസ  പനിടെനികചലപനിക്കുന്നതങ്ക്
സവാകങതനികേമവായ  അകയവാഗജ്യത  നശക്കവാനവാടണന്നങ്ക്  പറഞ്ഞവാലുസ  വവാസവതനില
അകതവാടുകൂടെനി  ധവാരമനികേമവായ  അകയവാഗജ്യത  സൃഷ്ടനിക്കുകേയവാണങ്ക്'  എന്നവാണങ്ക്.  ആ
ആളനിനങ്ക്  ആ  കജവാലൈനി  ടചെയവാനസ   ഇസൗ  കജവാലൈനി  ടചെയവാനസ  സമയസ  കേനിട്ടുകേയനില്ലെ.
അങ്ങടന  നല്ലെ  ഒരവാളനിടന  ചെശതയവാക്കവാന  കവണ്ടനി,  എടനങനിലുസ  തവാലക്കവാലൈനികേമവായ
രവാഷ്ട്രശയ കനടമുണ്ടവാക്കവാനകവണ്ടനി മവാത്രസ ഒരവാളനിടന ബലൈനി ടകേവാടുക്കുന്ന സമ്പ്രദവായമവാണങ്ക്
ഞവാന ഇസൗ ബനില്ലെനില കേവാണുന്നതങ്ക്.  ടകേ.  വനി.  സുകരനനവാഥങ്ക്  അന്നടത ബനില്ലെനികന്മേലുള്ള
ചെരചയനില  പറഞ്ഞ  കേവാരജ്യസ  ഞവാന  വശണസ  ആവരതനിക്കുന.  കകേരളസ
ബഹുമവാനനിക്കുന്ന,  ആദരനിക്കുന്ന കകേരളതനിടന്റെ മുന മുഖജ്യമനനികൂടെനിയവായ ശ്രശ.  വനി.
എസങ്ക്.  അച്ചുതവാനനടന അപമവാനനിചങ്ക് ഒതുക്കുന്നതനിനകവണ്ടനി നനിങ്ങള് സൃഷ്ടനിച ഒരു
ബനില്ലെവാണനിതങ്ക്. അതുടകേവാണ്ടങ്ക് ഞവാന ഇസൗ ബനില്ലെനിടന ശകനിയവായനി എതനിരക്കുന.

4.00 PM]

ശ്രശ  .    മുല്ലെക്കര  രത്നവാകേരന:   സര,  ഞവാന  ഇവനിടടെ  അവതരനിപനിച  2  ബനി
കഭദഗതനിടയ അനകൂലൈനിക്കുകേയവാണങ്ക്.  ഒരു സമൂഹതനിനങ്ക്,  അതങ്ക് ഏതങ്ക് സമൂഹതനിനമവാകേവാസ,
നമ്മുടടെ മുനപനില വരുന്ന ചെനിലൈ പ്രശ്നങ്ങടള മവാറനിയ സവാഹചെരജ്യതനില,  നനിയമസഭവാ
അസഗമവായനിരനിക്കുന്ന  ഒരവാള്  ഏടറടുക്കുന്ന  ഉതരവവാദനിതസവുമവായനി  ബനടപടങ്ക്
നനിലൈനനിലക്കുന്ന  അകയവാഗജ്യത  നശക്കുന്നതുമവായനി  ബനടപട  ബനില്ലെവാണനിതങ്ക്.   അതങ്ക്
ഒരവാവശജ്യമവാണങ്ക്.  നനിയമസഭവാസഗങ്ങള്  ജനങ്ങളവാല ടതരടഞ്ഞടുക്കടപടവരവാണങ്ക്,
ജനപ്രതനിനനിധനികേളവാണങ്ക്,  ജനങ്ങളുമവായനി ബനടപടങ്ക്  നനിലക്കുന്ന ഒരു ജനവാധനിപതജ്യ
സമൂഹതനിടലൈ  ഏറവുസ  വലൈനിയ  കേണ്ണനിയവാണങ്ക്.   ആ  ജനങ്ങളുമവായനി  ബനടപട്ടു
നനിലക്കുന്ന സമൂഹതനിടലൈ ഏറവുസ വലൈനിയ കേണ്ണനിക്കങ്ക് ഏടതങനിലുസ പദവനി ഏടറടുക്കുന്നതനിനങ്ക്
എടനങനിലുസ  അകയവാഗജ്യതയുടണ്ടങനില  അതങ്ക്  മവാറ്റുന്നതങ്ക്  ജനവാധനിപതജ്യടത
ശകനിടപടുതവാന ആവശജ്യമവാണങ്ക്.   ഇവനിടടെ മവാത്രമല്ലെ,  എവനിടടെയുസ ആവശജ്യമവാണങ്ക്.
പകക്ഷ  ഇവനിടടെ  പ്രതനിപക്ഷ  കേക്ഷനിയനില  നനിനസ  സസസവാരനിച  രണ്ടങ്ക്  അസഗങ്ങളുസ
ശ്രശ. വനി. എസങ്ക്. അച്ചുതവാനനടന  ആക്രമനിക്കവാനവാണങ്ക് ശ്രമനിചതങ്ക്.  അവര ആക്രമനിക്കവാനല്ലെ
എനപറടഞ്ഞങനിലുസ  ഇത്രയുസ  തജ്യവാഗപൂരണ്ണമവായനി,  കസവനപരമവായനി,  ഒളനിവനിലുസ
ജയനിലൈനിലുടമവാടക്കയവായനി  ജശവനിതതനിടന്റെ  എല്ലെവാ  അരതതനിലുമുള്ള  വനിപവ
പ്രവരതനതനിടന്റെ  കേയറനിറക്കങ്ങളനിലൂടടെടയല്ലെവാസ  സഞ്ചേരനിചങ്ക്  ഇകപവാള്  നകമവാടടെവാപസ
സഭയനില ഇരനിക്കുന്ന ശ്രശ.  വനി.  എസങ്ക്.  അച്ചുതവാനനടനതനിടരയുള്ള വവാക്കുകേള്,  മുമ്പങ്ക്
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ശ്രശകൃഷ്ണടനതനിടര  വന്ന  അമ്പുകേള്  പൂക്കളവായതുകപവാടലൈ,   അകദ്ദേഹതനിടന്റെ
കേവാലക്കല  പൂക്കളവായനി  മവാത്രകമ  വശഴുകേയുള.   ശ്രശ.  വനി.  എസങ്ക്.  അച്ചുതവാനനന
കകേരളതനില  ഇന്നങ്ക്  ജശവനിചനിരനിക്കുന്ന  വനിപവ  തലൈമുറയനിടലൈ  ഏറവുസ  പ്രധവാനടപട
ഒരവാളവാണങ്ക്,  ഒരു കപരവാണങ്ക്,  ഒരു അടെയവാളമവാണങ്ക്.  

ശ്രശ  .    എ  .    എസ  .    ആരനിഫങ്ക്: സര,  ശ്രശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശന  മവാധജ്യമ
വവാരതകേടളയുസ മറ്റുസ  ഉദ്ധരനിച്ചുടകേവാണ്ടവാണങ്ക്  പവാരടനിക്കുള്ളനില നടെന്ന ചെരചകേടളയുസ
കേവാരജ്യങ്ങടളയുസ പരവാമരശനിചങ്ക് ഇവനിടടെ  സസസവാരനിചതങ്ക്.  അകത മവാധജ്യമ വവാരതകേള്
നമള് ആധനികേവാരനികേമവായനി എടുക്കുകേയവാടണങനില,  അഴനിമതനിടക്കതനിടര ശകമവായ
നനിലൈപവാടടെടുത  ശ്രശ.  വനി.  എസ.  സുധശരടന,  എ-യുസ  ടഎ-യുസ, ശ്രശ.  വനി.  ഡനി.
സതശശനള്ടപടടെയുള്ള  എല്ലെവാവരുസകൂടെനികചരന്നങ്ക്  തല്ലെനിടക്കവാല്ലുന്ന,  ഇവനിടടെനനിന്നങ്ക്
പറഞ്ഞയയവാനള്ള നശക്കമവാണങ്ക്   നടെതനിടക്കവാണ്ടനിരനിക്കുന്നതങ്ക്  എന്ന  വവാരതയുസ
അങ്ങയുടടെ ശ്രദ്ധയനിലടപടനിട്ടുകണ്ടവാ എന്നതങ്ക് സനരഭവശവാല കചെവാദനിക്കുകേയവാണങ്ക്.

ശ്രശ  .    മുല്ലെക്കര രത്നവാകേരന:  സര, കകേവാണ്ഗ്രസനിടന്റെ ഇകപവാഴടത പ്രവരതന
ങ്ങടളക്കുറനിടചവാനസ  ഞവാന  പറയുന്നനില്ലെ.  കുറച്ചുകൂടെനി  ആകലൈവാചെനിചങ്ക്  പകേസതകയവാടടെ
ജനവാധനിപതജ്യ  സസവനിധവാനതനിലവന്ന  കുറവുകേള്  തനിരനിചറനിഞ്ഞങ്ക്   മടെങ്ങനിവരവാന
ശ്രമനിക്കണടമന്നവാണങ്ക് എല്ലെവാ കകേവാണ്ഗ്രസങ്ക്  കനതവാക്കന്മേവാകരവാടുമുള്ള എടന്റെ അഭജ്യരതന.
പണനിറങ്ക്  ജവഹരലൈവാല ടനഹ്റവനിനങ്ക്  പകേരസ  വയവാന ആടരങനിലുമുണ്ടവായനിരുകന്നവാ;
ജവഹരലൈവാല  ടനഹ്റവനിടന  ഇനജ്യ  മുഴുവനസ  കേവാലൈസ  കേഴനിയുകനവാറസ  കൂടുതല
ബഹുമവാനനിക്കുകേയവാണങ്ക്  ടചെയ്യുന്നതങ്ക്.  പകക്ഷ  പുതനിയ  കകേന  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്
ജവഹരലൈവാല  ടനഹ്റവനിടന  തനിരസരനിക്കവാനസ  തമസരനിക്കവാനസ  ശ്രമനിക്കുകമ്പവാള്
ഇനജ്യന ജനവാധനിപതജ്യതനില, ഇനജ്യയനിടലൈ ഇടെതുപക്ഷസകപവാലുസ ആ തമസരണടത
എതനിരത്തുനനിലക്കുന്ന ഒരു കേവാലൈതവാണങ്ക് നമള് ജശവനിക്കുന്നതങ്ക്.  ശ്രശ.  വനി.  എസങ്ക്.
അച്ചുതവാനനനങ്ക് സമസ വയവാവുന്ന കകേരളതനിടലൈ ഒരു കകേവാണ്ഗ്രസങ്ക് കനതവാവവാണങ്ക് സനി.
കകേശവന.  ടകേവാല്ലെടത രവാഷ്ട്രശയ കനതൃതസതനില ജശവനിചനിരുന്ന സനി.  കകേശവകനവാടെങ്ക്
വളടര  ബഹുമവാനമുള്ള ഒരവാളവാണങ്ക് ഞവാന. ഒരുപകക്ഷ  സനി.  കകേശവന  ജശവനിചനിരുനടവങനില
കകേവാണ്ഗ്രസനിലതടന്ന നനിലക്കുമവായനിരുകന്നവാ  എന്ന സസശയസ  എനനിക്കുണ്ടങ്ക്.  സനി.
കകേശവന പ്രസസഗനിചതുസ പറഞ്ഞതുടമവാനസ ഇന്നങ്ക് ഒരു കകേവാണ്ഗ്രസങ്ക് കനതവാവനിനസ
കകേരളതനിലനനിന്നങ്ക് സസസവാരനിക്കവാന കേഴനിയുകേയനില്ലെ. ആ കേവാലൈതനികന്റെയുസ  ആ കേവാലൈസ
ടടകേടക്കവാണ്ട  നകവവാതവാന  സസവനിധവാനങ്ങളുടടെയുസ  അതനിടന്റെ  മൂലൈജ്യങ്ങളുടടെയുസ
കേനിരശടെസവയവാത  രവാജവാവവായനിനനിന്ന  കകേവാണ്ഗ്രസനിടന്റെ  കനതവാവവായനിരുന  സനി.
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കകേശവന.  അകദ്ദേഹടതക്കുറനിചങ്ക്  എ.  അയപന  എഴുതനിയ  ഒരു  കുറനിപ്പുണ്ടങ്ക്.
കകേവാണ്ഗ്രസ്സുകേവാരുസ  ഇതങ്ക്  വവായനിക്കണസ.  ഇന്നടത  ടകേവാല്ലെസ  ഉള്ടപടതവാണങ്ക്
അന്നടത ഇരവനിപുരസ മണലൈസ. സനി. കകേശവന 1952-ല ഇരവനിപുരസ മണലൈതനില
സവാനവാരതനിയവായനിരുന.  സനി.  കകേശവടന്റെ മകേന ടകേ.  ബവാലൈകൃഷ്ണന അനസ സനി.
കകേശവനങ്ക് എതനിരവായനിരുന.  ടകേ. ബവാലൈകൃഷ്ണന ആര.എസങ്ക്.പനി.  ആയനിരുന.  ടകേ.
ബവാലൈകൃഷ്ണന സനി. കകേശവടനതനിടര പ്രസസഗനിക്കണടമനസ ആ പ്രസസഗസ നടെകതണ്ടതങ്ക്
സനി.കകേശവടന്റെ മയനവാടുള്ള വശടെനിടന്റെ എതനിരവശത്തുള്ള പുരയനിടെതനിലൈവായനിരനിക്കണടമനസ
പ്രതനിപക്ഷതനിനങ്ക് നനിരബനമവായനിരുന.  അവനിടടെ കസജങ്ക് ടകേട്ടുകേയുസ അഞ്ഞൂകറവാളസ
ആളുകേള്  എത്തുകേയുസ  ടകേ.  ബവാലൈകൃഷ്ണന  പ്രസസഗസ  ആരസഭനിക്കുകേയുസ  ടചെയ.
ടകേ.  ബവാലൈകൃഷ്ണടന്റെ പ്രസസഗസ ഒരു പ്രസസഗമല്ലെ, രണ്ടര മണനികര നശണനനിലക്കുന്ന
ഒരു  ഒന്നര  പ്രസസഗമവായനിരുന.  ടകേ.  ബവാലൈകൃഷ്ണന  പ്രസസഗനിക്കുകമ്പവാള്  മുറതങ്ക്
കേകസരയനിടങ്ക്  അപ്പുറടത പുരയനിടെതനില ആദജ്യ കകേള്വനിക്കവാരനവായനിരനിക്കുന്നതങ്ക് സനി.
കകേശവനവാണങ്ക്.  സനി.  കകേശവടന്റെ  സമശപതങ്ക്  ടതങ്ങനിലചവാരനിനനിന്നങ്ക്  പ്രസസഗസ
കകേള്ക്കുന്നതങ്ക്  സനി.കകേശവടന്റെ  ഭവാരജ്യ,  ടകേ.  ബവാലൈകൃഷ്ണടന്റെ  അമയവാണങ്ക്.   രണ്ടര
മണനികര  നശണ്ട  പ്രസസഗതനിടന്റെ  അവസവാനസ  ടകേ.  ബവാലൈകൃഷ്ണന  പറഞ്ഞതങ്ക്
'എനനിക്കങ്ക്  ടടദവ  വനിശസവാസമനില്ലെ,  പകക്ഷ  എനനിടക്കവാരു  ടടദവമുടണ്ടങനില  അതങ്ക്
എടന്റെ പ്രസസഗസ  കകേടങ്ക്  അപ്പുറടത പുരയനിടെതനില ചെവാരുകേകസരയനില ഇരനിക്കുന്ന
എടന്റെ  അച്ഛേനവാണങ്ക്.  എടന്റെ  അച്ഛേന എടന്റെ  പവാരടനിയല്ലെ,  എടന്റെ  അച്ഛേടനതനിരവാണങ്ക്
ഞവാന.  എതനിരവായതങ്ക് എടന്റെ അച്ഛേന കകേവാണ്ഗ്രസങ്ക് ആയതുടകേവാണ്ടവാണങ്ക്.  അതുടകേവാണ്ടങ്ക്
എടന്റെ അച്ഛേടന കതവാലപനിചങ്ക് കകേവാണ്ഗ്രസനിലനനിനസ പുറതവാക്കനി എടന്ന ഏലപനിചങ്ക്
എടന്റെ അച്ഛേടന രക്ഷടപടുതണസ'  എന്നവാണങ്ക്.  ഇതങ്ക് എ.  അയപടന്റെ പുസകേതനിലുള്ളതവാണങ്ക്.
അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  പുസകേതനിലുള്ള  ഇക്കവാരജ്യസ  വവായനിക്കുകമ്പവാള്  നമുക്കങ്ക്
സനി. കകേശവകനവാടുസ ടകേ. ബവാലൈകൃഷ്ണകനവാടുസ ബഹുമവാനസ കൂടുകേയവാണങ്ക്. ടകേ. ബവാലൈകൃഷ്ണടന്റെ
പ്രസസഗസ കേഴനിഞ്ഞതനിനകശഷസ ടകേ.  ബവാലൈകൃഷ്ണടന്റെ അമ സനി.  കകേശവടന്റെ മുന്നനിലൂടടെ
കപവാകുകമ്പവാള്  'പ്രസസഗസ  എങ്ങടനയുണ്ടവായനിരുന'  എന്നങ്ക്  സനി.  കകേശവന
കചെവാദനിക്കുനണ്ടങ്ക്. അകപവാള് ടകേ. ബവാലൈകൃഷ്ണടന്റെ അമ പറയുന്നതങ്ക് 'പ്രസസഗനിചതങ്ക് മുഴുവന
നനിങ്ങടളക്കുറനിചവായനിരുന,  കകേള്ക്കവാന നല്ലെ രസമവായനിരുന'ടവന്നവാണങ്ക്.  അകപവാള് സനി.
കകേശവന  ടകേ.  ബവാലൈകൃഷ്ണടന്റെ  അമകയവാടെങ്ക്  പറയുന്നതങ്ക്,  'എന്നവാല  അവനങ്ക്  നല്ലെ
വനിശപ്പുകേവാണുസ,  അവന  കനടരയനികങ്ങവാടങ്ക്  വരുസ,  കപവായനി  തശയല  ഉണ്ടവാക്കനി  വയ'
എന്നവാണങ്ക്.  ഇതവാണങ്ക്  രവാഷ്ട്രശയസ.  അച്ഛേനസ  മകേനസ  രണ്ടങ്ക്  പവാരടനിയനില  നനിലക്കുകമ്പവാഴുസ
അതനിടനവാരു ബഹുമവാനമുണ്ടങ്ക്.  അതുടകേവാണ്ടവാണങ്ക്  ടകേ.  ബവാലൈകൃഷ്ണന   പറഞ്ഞതങ്ക്
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'എനനിക്കങ്ക്  ഏറവുസ  വലൈനിയ  അനസങ്ക്,  എടന്റെ  അച്ഛേന  ആത്മകേഥ  എഴുതനിയകപവാള്
അതനില  ആമുഖസ  എഴുതവാന  അച്ഛേന  ഏലപനിചതങ്ക്  എടന്നതടന്നയവാണങ്ക്; എനനിക്കങ്ക്
അതനിടനക്കവാള്  വലൈനിടയവാരു  ബഹുമവാനസ  കകേരളതനില   കേനിടവാനനില്ലെ'  എന്നങ്ക്.  ആ
നനിരയനിലടപടുന്ന  ഒരവാളവാണങ്ക്  കകേരളതനിടലൈ  മണ്ണനിടന്റെയുസ  മനഷജ്യടന്റെയുസ  മുന്നനില
സഖവാവങ്ക് വനി. എസങ്ക്.  അച്ചുതവാനനന. 

ശ്രശ  .    ടകേ  .    എസ  .    ഷവാജനി  : സര,   ഞവാന  ഇടെടപടുകേയല്ലെ,   തവാങള്  ശ്രശ.
വനി.  എസങ്ക്.  അച്ചുതവാനടനക്കുറനിചങ്ക്  പറയുന്ന  നല്ലെ  വവാക്കുകേടളല്ലെവാസ  മനസനിലൈവായനി.
തവാങള്  സനി.പനി.ടഎ.-ക്കവാരനവാണങ്ക്.  ഇസൗ  അഭനിപ്രവായസ  ശ്രശ.  രവാജു  എബഹവാമനിനങ്ക്
കതവാന്നവാതനിരുന്നതങ്ക്  എന്തുടകേവാണ്ടവാണങ്ക്;   അതവാണങ്ക്  ഞങ്ങള്  പറഞ്ഞ  കപവായനിന്റെങ്ക്.
തവാങള് പറഞ്ഞ അഭനിപ്രവായസ ഒരു സനി.പനി.ടഎ.(എസ) കേവാരനമനില്ലെ.

ശ്രശ  .    മുല്ലെക്കര രത്നവാകേരന  : സര,  ഞവാന  പറയുന്നതങ്ക്,  നമള് കകേവാണ്ഗ്രസങ്ക്,
മുസശസലൈശഗങ്ക്,  സനി.പനി.ടഎ,  സനി.പനി.ടഎ.(എസ),  ബനി.ടജ.പനി  തുടെങ്ങനി  ഏതുമവാകേവാസ.
മുഖജ്യമനനിയവാകുടമകന്നവാ  പഞ്ചേവായതങ്ക്  ടമമ്പറവാകുടമകന്നവാ  വനിചെവാരനിക്കവാന  പറവാതനിരുന്ന
ഒരു  കേവാലൈതങ്ക്  രവാഷ്ട്രശയതനികലൈക്കങ്ക്  എടുത്തുചെവാടെനിയ  ഒരവാളവാണങ്ക്  ശ്രശ.  വനി.  എസങ്ക്.
അച്ചുതവാനനന.  അങ്ങടന അപൂരവസ ആളുകേകളയുള.  ഒരു  നനിയമസഭവാസഗതനിനങ്ക്
ജനവാധനിപതജ്യതനില പവനിത്രമവായ ഒരു സവാനമവാണങ്ക് ജനങ്ങള് നലകേനിയനിരനിക്കുന്നതങ്ക്.
അതങ്ക്  സതജ്യസനതകയവാടടെ  നനിരവഹനിക്കവാനള്ള  ഉതരവവാദനിതസതനില,  ഭരണ
പരനിഷ്കവാര  കേമശഷടന്റെകയവാ  മകറടതങനിലുകമവാ  പദവനി  വഹനിക്കുന്നതനില  ഒരു
നനിയമസഭവാസഗതനികനവാ  പവാരലൈടമന്റെസഗതനികനവാ  അകയവാഗജ്യത  വരവാന  പവാടെനില്ലെ.
കേവാരണസ ജനവാധനിപതജ്യ സസവനിധവാനതനിടന്റെ കേവാതലൈവായ, പവനിത്രമവായ സലൈതവാണങ്ക്
ജനസ നമടള ടകേവാണ്ടനിരുതനിയനിരനിക്കുന്നതങ്ക്. ജനതനിനകവണ്ടനി ഏടറടുകക്കണ്ട ഏതങ്ക്
ഉതരവവാദനിതസവുസ നലകേണസ.  പകക്ഷ ശ്രശ.  വനി.  എസങ്ക്.  അച്ചുതവാനനടനകപവാലുള്ള
ഒരവാള്  ഇവനിടടെ  ഇങ്ങടന  ആക്രമനിക്കടപടുകമ്പവാള്  സസഭവനിക്കുന്നതങ്ക്   എനവാണങ്ക്?

..(… ബഹളസ)....നമ്മുടടെ  കപവായകേവാലൈ  തലൈമുറയനില  വജ്യതജ്യസമവായ  രവാഷ്ട്രശയ
പ്രസവാനങ്ങളുടടെ  പലൈ  ഘടങ്ങളനില  ജശവനിച  രവാഷ്ട്രശയ  ധവാരകേളുണ്ടവായനിരുന.
അങ്ങടന ആക്രമനിക്കടപടുകമ്പവാള് സസഭവനിക്കുന്നതങ്ക് ആ ധവാരകേളനില ഇന്നങ്ക്  നമ്മുടടെ
കേണ്ണനിനമുന്നനില ഇരനിക്കുന്ന ഒരു അടെയവാളമവാണങ്ക്,  ഒരഭനിവവാദജ്യമവാണങ്ക്,  ഒരു തരതനില
അഭനിമവാനവുസ അനസ്സുമവാണങ്ക് സഖവാവങ്ക് വനി.  എസങ്ക്.  അച്ചുതവാനനന.  ശ്രശ.  വനി.  എസങ്ക്.
അച്ചുതവാനനടന്റെ  കേവാരജ്യതനിലുള്ള  ചെരചടയവാഴനിടകേ  ഇസൗ  നനിയമസഭയനില  ഭരണ
പരനിഷ്കവാര  കേമശഷനമവായനി  ബനടപട്ടുടകേവാണ്ടങ്ക്   നടെന്ന  ചെരചയനില  പടങടുത്തു
ടകേവാണ്ടങ്ക്  ഞവാന അവസവാനനിപനിക്കുന. 
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പടനികേജവാതനി പടനികേവരഗ്ഗ പനികന്നവാക്കസമുദവായകക്ഷമവുസ നനിയമവുസ സവാസസവാരനികേവുസ
പവാരലൈടമന്റെറനികേവാരജ്യവുസ വകുപ്പുമനനി (ശ്രശ  .   എ  .   ടകേ  .   ബവാലൈന  ):  സര, ഇസൗ ബനില്ലെനിടന്റെ
കസവാപങ്ക് ഞവാന ആദജ്യസ തടന്ന പറഞ്ഞതവാണങ്ക്.   ഇകപവാള് രൂപശകേരനിക്കവാന കപവാകുന്ന
ഭരണപരനിഷ്കവാര കേമശഷന അദ്ധജ്യക്ഷ പദവനി ഏടതങനിലുസ നനിയമസഭവാ സവാമവാജനികേന
വഹനികക്കണ്ടനി  വന്നവാല  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  നനിയമസഭവാസഗതസതനിനങ്ക്  അകയവാഗജ്യത
ഉണ്ടവാകേവാതനിരനിക്കുന്നതനിനങ്ക്  കവണ്ടനി  മവാത്രമവാണങ്ക്  ഇസൗ  നനിയമസ  കഭദഗതനികയവാടുകൂടെനി
ബനില്ലെവായനി  ഇവനിടടെ  അവതരനിപനിചതങ്ക്.  അതനിടന്റെ  ഭരണഘടെനവാപരമവായ  സസവാതനജ്യടത
സസബനനിചങ്ക്  കചെവാദനിക്കുകേയുസ  ക്രമപ്രശ്നങ്ങള് ഉന്നയനിക്കുകേയുസ  ടചെയ.   അതനിനള്ള
മറപടെനി  പറയുകേയുസ  ബനില  സബ്ജക്ടങ്ക്  കേമനിറനിക്കങ്ക് അയയണടമന്ന  പ്രകമയസ
അവതരനിപനിക്കുകേയുസ ടചെയ.  ഭരണപരനിഷ്കവാര കേമനിറനിടയ സസബനനികചവാ അതനിടന്റെ
ഉള്ളടെക്കടത സസബനനികചവാ  അതനിടന്റെ ഭവാഗമവായനി  വരുന്ന സവാമ്പതനികേ  ബവാദ്ധജ്യതടയ
സസബനനികചവാ ഉള്ള ഒരു  ബനില്ലുസ  ഇവനിടടെ  അവതരനിപനിചനിടനില്ലെ.  എന്നവാല
ബഹുമവാനടപട, പരനിണനിതപ്രജ്ഞരവായ പ്രതനിപക്ഷ കനതവാക്കള് ഇവനിടടെ പ്രകയവാഗനിച
ചെനിലൈ വവാക്കുകേള് ബഹുമവാനടപട സശക്കറസ കകേടനിട്ടുണ്ടവാവുസ. 'ആടര കുടെനിയനിരുതവാനവാണങ്ക്'
എന്നതവായനിരുന  ശ്രശ.  എസ.  ഉമറനിടന്റെ  പ്രകയവാഗസ.  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമസ
ടകേവാണവന്നങ്ക് പവാവടപടവനങ്ക് കുടെനിയനിരനിപവകേവാശസ നലകേനിയ കേമക്യൂണനിസങ്ക് പവാരടനിടയന്നങ്ക്
അകദ്ദേഹസ  പറഞ്ഞതങ്ക്  വളടര  നല്ലെതങ്ക്.  പൂചയുടടെയുസ  നവായയുടടെയുസ  കപരനില
ഇഷ്ടദവാനമുണ്ടവാക്കനി  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമടത  തകേരതവരവാണങ്ക്  പ്രതനിപക്ഷതനിരനി
ക്കുന്നടതന്നങ്ക്  മനസനിലൈവാക്കണസ. ഭൂപരനിഷ്കരണ   നനിയമതനിനങ്ക്  കഭദഗതനി  ടകേവാണ
വന്നതുസ മനിചഭൂമനി ഇല്ലെവാതവാക്കനിയതുസ ഇഷ്ടദവാനസ ടകേവാണവന്നതുസ ആരവായനിരുന.  

ശ്രശ  .   തനിരുവഞ്ചൂര രവാധവാകൃഷ്ണന: സര,.....

ശ്രശ  .   എ  .   ടകേ  .   ബവാലൈന: സര, ഞവാന ഇകപവാള് വഴങ്ങുന്നനില്ലെ.

മനി  .    സശക്കര:  അകദ്ദേഹസ  വഴങ്ങുന്നനിടല്ലെങനില  ശ്രശ.  തനിരുവഞ്ചൂര  രവാധവാകൃഷ്ണന
ഇരനിക.

ശ്രശ  .   എ  .   ടകേ  .   ബവാലൈന: സര, ഞവാന  വഴങ്ങവാതനിടെകതവാളസ ശ്രശ. തനിരുവഞ്ചൂര
രവാധവാകൃഷ്ണനങ്ക്   സസസവാരനിക്കവാന  പറനില്ലെ.  .....(ബഹളസ)... ബഹുമവാനടപട  സശക്കര
എകന്നവാടെങ്ക് വഴങ്ങുനകണ്ടവാടയന്നങ്ക് കചെവാദനിക്കുകമ്പവാള് ഞവാന പറയുസ. ശ്രശ. തനിരുവഞ്ചൂര
രവാധവാകൃഷ്ണന  പറഞ്ഞവാല എനനിക്കങ്ക് വഴങ്ങവാന കേഴനിയനില്ലെ.  ഇവനിടടെ ഒരു ചെടമനികല്ലെ?
കപവായനിന്റെങ്ക് ഓഫങ്ക് ഓരഡര ഉന്നയനിചവാല ഞവാന വഴങ്ങവാസ.
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ശ്രശ  .   തനിരുവഞ്ചൂര രവാധവാകൃഷ്ണന: സര, കപവായനിന്റെങ്ക് ഓഫങ്ക് ഓരഡര.

മനി  .    സശക്കര:  ശ്രശ.  തനിരുവഞ്ചൂര  രവാധവാകൃഷ്ണനങ്ക്  കപവായനിന്റെങ്ക്  ഓഫങ്ക്  ഓരഡര
അനവദനിക്കവാസ. അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  വവാചെകേസ പൂരതശകേരനിക്കടട. 

ശ്രശ  .   എ  .  ടകേ  .   ബവാലൈന: സര, കപവായനിന്റെങ്ക് ഓഫങ്ക് ഓരഡര ആകണവാ? 

മനി  .   സശക്കര: അടത. 

ശ്രശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര രവാധവാകൃഷ്ണന:  സര,   എനനിക്കങ്ക്  ലമക്കങ്ക്  തന്നതനിനകശഷസ
ശ്രശ. എ. ടകേ. ബവാലൈന സസസവാരനിക്കുന്നതങ്ക് ശരനിയവാകണവാ? 

മനി  .   സശക്കര: തവാങള് കചെവാദനിക.

ശ്രശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര  രവാധവാകൃഷ്ണന:  സര,  ഇവനിടടെ  അകദ്ദേഹസ  ഭൂപരനിഷ്കരണ
നനിയമടതക്കുറനിചങ്ക് പറഞ.....(ബഹളസ).... 1963-ല ശ്രശ.  പനി.  ടെനി.  ചെവാകക്കവായവാണങ്ക്
ഇസൗ സഭയനില ഭൂപരനിഷ്കരണ കദദഗതനി ബനില  അവതരനിപനിക്കുന്നതങ്ക്. 

മനി  .   സശക്കര: കപവായനിന്റെങ്ക് ഓഫങ്ക് ഓരഡര എനവാണങ്ക്? 

ശ്രശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര രവാധവാകൃഷ്ണന:  സര,  ആ നനിയമസ  1964-ടലൈ ആക്ടവായനിടവാണങ്ക്
ചെരനിത്രസ  കരഖടപടുതനിയനിട്ടുള്ളതങ്ക്.  അതങ്ക്  സഭയുടടെ  റനികക്കവാരഡുകേളനിലുള്ളതവാണങ്ക്.
അങ്ങടനയനിരനിടക്ക  ഭൂപരനിഷ്കരണ  കഭദഗതനി  നനിയമസ   തയവാറവാക്കനിയതങ്ക് കവടറവാരു
രൂപതനിലൈവാടണന്നങ്ക് ബഹുമവാനടപട നനിയമവുസ പവാരലൈടമന്റെറനികേവാരജ്യവുസ വകുപ്പുമനനി
ഇവനിടടെ പറയുകേയുസ  'പടനിക്കുസ പൂചയ്ക്കുസ ഇഷ്ടദവാനസ ടകേവാടുത്തു'ടവന്നങ്ക് അണ്പവാരലൈടമന്റെറനി
ആയനി പറയുകേയുസ ടചെയ. ഒന്നങ്ക്,  അക്കവാരജ്യസ വസ്തുതവാവനിരുദ്ധമവാണങ്ക്.  രണ്ടങ്ക്,  ചെടസ  307
അനസരനിചങ്ക്   അണ്പവാരലൈടമന്റെറനി  ആയ  പദങ്ങള്   കരഖയനിലനനിന്നങ്ക്  നശക്കസ
ടചെയണസ*. 

മനി  .   സശക്കര: പരനികശവാധനിക്കുന്നതവാണങ്ക്. 

ശ്രശ  .    എ  .    ടകേ  .    ബവാലൈന:  സര,  ഞവാന  പറഞ്ഞ  വവാചെകേസ  പൂരതശകേരനി

ക്കുന്നതനിനമുമ്പങ്ക്  കപവായനിന്റെങ്ക്  ഓഫങ്ക്  ഓരഡര  ഉന്നയനിക്കുന്നതങ്ക്  ശരനിയല്ലെ.  കപവായനിന്റെങ്ക്

ഓഫങ്ക്  ഓരഡര  പറഞ്ഞവാല  ഞവാന  നനിശ്ചയമവായുസ  ഇരനിക്കുസ.  ഭൂപരനിഷ്കരണ

നനിയമതനിടന്റെ ഭവാഗമവായനി പവാവടപടവരക്കങ്ക് കേനികടണ്ട ലൈക്ഷക്കണക്കനിനങ്ക് ഏക്കര ഭൂമനി

ഇല്ലെവാതവായതങ്ക്  ഏതങ്ക്  കഭദഗതനിയുടടെ  ഭവാഗമവായനിടവാടണനള്ളതങ്ക്  ചെരനിത്രതനിടന്റെ

*   സഭവാദ്ധജ്യക്ഷടന്റെ ഉതരവങ്ക് പ്രകേവാരസ നനിലൈനനിരതവാന തശരുമവാനനിച്ചു.
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ഭവാഗമവാണങ്ക്.  ഞവാന  അതനികലൈക്കങ്ക്  കേടെക്കുന്നനില്ലെ.  അങ്ങടനയുള്ള  നനിയമനനിരമവാണതനിനസ

ഇന്നടത  കകേരളടത  ഇസൗ  രൂപതനില  വളരതനിടയടുക്കുന്നതനിനസ  പങ്കുവഹനിച,

രവാജജ്യതനിടന്റെ  സസവാതനജ്യസമരവുമവായനി  ബനടപടങ്ക്  നവാടുവവാഴനിതതനിനസ

ജന്മേനിതസതനിനസ  എതനിരവായനിട്ടുള്ള  സമരതനില  പടങടുത,  ഇന്നങ്ക്  ജശവനിചനിരനിക്കുന്ന

ചെരനിത്രപുരുഷന്മേവാരനില  ഏറവുസ  മുനപനനിയനില  നനിലക്കുന്ന  ആളവാണങ്ക്  സഖവാവങ്ക്

വനി.  എസങ്ക്.  അച്ചുതവാനനന. അകദ്ദേഹടതക്കുറനിചങ്ക് നനിങ്ങള്  ഏതു  രൂപതനിലുള്ള

നവാമവനികശഷണങ്ങളവാണങ്ക്  നടെതനിയതങ്ക്?  വയസങ്ക്  കചെരക്കണടമന്നങ്ക്  പറഞ്ഞതങ്ക്

എനനിനകവണ്ടനിയവാണങ്ക്?   ഇസൗ  ബനില്ലെനിടന്റെ  ഭവാഗമവായനി  ആടര  ടചെയരമവാനവാക്കണസ,

ആടര  ടചെയരമവാനവാക്കണ്ട  എടന്നവാനസ  തശരുമവാനനിചനിടനില്ലെ.  പകക്ഷ,  ഒരു  കേവാരജ്യസ

ബഹുമവാനടപട  പ്രതനിപക്ഷവാസഗങ്ങകളവാടെങ്ക്  പറയുകേയവാണങ്ക്,  ഒരനിക്കലുസ  ടകേ.  കേരുണവാകേരനണ്ടവായ

അനഭവസ  കകേരള  രവാഷ്ട്രശയതനില  ശ്രശ.  വനി.  എസങ്ക്.  അച്ചുതവാനനനങ്ക്  ഉണ്ടവാകേനില്ലെ.

ഇടെതുപക്ഷ  ജനവാധനിപതജ്യ  മുന്നണനിയുടടെ  കേഴനിഞ്ഞ  മവാനനിടഫകസവായനില,  ഭരണ

പരനിഷ്കവാരവുമവായനി ബനടപടങ്ക് അതനിശകമവായനിട്ടുള്ള നനിലൈപവാടുകേള് സസശകേരനിക്കുടമന്നങ്ക്

കൃതജ്യമവായനി  പറഞ്ഞതവാണങ്ക്.  അതനിടന്റെ  സൂചെനയവാണങ്ക്  ബഹുമവാനടപട  മുഖജ്യമനനി

ടസക്രകടറനിയറങ്ക് ജശവനക്കവാരുടടെ കയവാഗസ വനിളനിച്ചുകചെരതങ്ക് ഒരു സകനശസ ടകേവാടുതകപവാള്

കേക്ഷനിരവാഷ്ട്രശയതനിനതശതമവായനി  എല്ലെവാവരുസ  സസശകേരനിചതങ്ക്.   നനിങ്ങളുടടെ  മുമ്പനിലുള്ള

ഫയലൈനില  ഒരു  മനഷജ്യടന്റെ  ജശവനിതമവാണുള്ളടതന്നവാണങ്ക്  അകദ്ദേഹസ  പറഞ്ഞതങ്ക്.

അധനികേവാരവുസ  ജനങ്ങളുസ  തമനിലുള്ള  അതനിരവരമ്പനില്ലെവാതവാക്കനി  അധനികേവാരടത

ജനങ്ങളനികലൈക്കുസ  ജനങ്ങടള  അധനികേവാരതനികലൈക്കുസ  ലൈയനിപനിക്കുന്ന  ഒരു  പ്രക്രനിയ

ഇവനിടടെ  പൂരതശകേരനിക്കവാന  കേഴനിഞ്ഞനിടനില്ലെ.  അധനികേവാര  വനികകേനശകേരണ  പ്രക്രനിയ

കകേരളതനില  മവാതൃകേവാപരമവായനി കനരടത ആരസഭനിചനിട്ടുടണ്ടങനിലുസ യഥവാരതതനില

അക്കസൗണ്ടബനിലൈനിറനി  എനപറയുന്നതങ്ക്  ബക്യൂകറവാക്രസനികയവാടെവാണങ്ക്;  ജനങ്ങകളവാടെല്ലെ,

തകദ്ദേശഭരണ സവാപനങ്ങകളവാടെല്ലെ.  ഭരണരസഗതങ്ക് കൂടുതല സുതവാരജ്യത ഉറപ്പുവരുകതണ്ടതുണ്ടങ്ക്.

ഉകദജ്യവാഗസ സസവനിധവാനസ അഴനിമതനി വനിമുകമവായനിരനിക്കണസ.  സരക്കവാര ആവനിഷ്കരനിക്കുന്ന

ജനകക്ഷമകേരമവായനിട്ടുള്ള  പദ്ധതനികേള്  കനരനിടങ്ക്  ജനങ്ങളനികലൈക്കങ്ക്  എതനിക്കുന്നതനിനങ്ക്

നനിരവധനി  കേടെമ്പകേളുണ്ടങ്ക്.  വനിവനിധ തടനിലുള്ള ഉകദജ്യവാഗസ സസവനിധവാനസ ഏകകേവാപനിപനിചങ്ക്

കേവാരജ്യക്ഷമമവാക്കണസ.  ദശരഘകേവാലൈടത  ആവശജ്യമവായ  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറശവങ്ക്

സരവശസങ്ക്  കപവാലുള്ള കേവാതലൈവായ  ഭരണ പരനിഷ്കവാരങ്ങള് അനനിവവാരജ്യമവാണങ്ക്.   ജനകക്ഷമതനിനസ
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സന്തുലൈനിത വനികേസനതനിനസ ഭരണസസവനിധവാനസ മവാറനിതശരക്കുന്നതനിനങ്ക് ഉചെനിതമവായ

പഠനസ  നടെത്തുകേയുസ  ശനിപവാരശകേള്  സമരപനിക്കുകേയുസ  ടചെയ്യുന്നതനിനങ്ക്   1997-നങ്ക്

കശഷസ  ഒരു  സസവനിധവാനസ  ഇവനിടടെ  ഉണ്ടവായനിടനില്ലെ.  അതനിടന്റെ  ഭവാഗമവായനി  ഒരു

ഭരണപരനിഷ്കവാര കേമശഷന രൂപശകേരനികക്കണ്ടതങ്ക് അനനിവവാരജ്യമവാണങ്ക്.  കേവാകലൈവാചെനിതമവായ ഇസൗ

ആവശജ്യസ നനിരവഹനിക്കുന്നതനിനങ്ക് ഒരു പുതനിയ ഭരണപരനിഷ്കവാര കേമശഷടന നനിയമനികക്കണ്ടതങ്ക്

അതജ്യനവാകപക്ഷനിതമവാടണനള്ളതങ്ക്  ഇടെതുപക്ഷതനിടന്റെ  മവാനനിടഫകസവായനിലുള്ള

കേവാരജ്യമവാണങ്ക്.  ഭരണപരനിഷ്കവാര കേമനിറനിടയ സരക്കവാര പനിന്നശടെവാണങ്ക് നനിശ്ചയനിക്കുന്നതങ്ക്.

അതനിടന്റെ  Modus  Operandi  എനവായനിരനിക്കണടമന്നങ്ക്  പനിന്നശടെങ്ക്  തശരുമവാനനിക്കുസ.

അതനിടന്റെ  ഉള്ളടെക്കതനികലൈടക്കവാനസ  കേടെക്കവാന  ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില്ലെ.  ഞങ്ങള്

ഇതുവച്ചുടകേവാണ്ടവാണങ്ക് കകേരളതനിടലൈ ജനങ്ങകളവാടെങ്ക് കവവാടങ്ക് കചെവാദനിചതങ്ക്. അതനില കുറചങ്ക്

നനിങ്ങളുസ സഹവായനിച്ചു.   ശ്രശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശടന്റെ ചെനിലൈ പ്രകയവാഗങ്ങള്  നമുക്കങ്ക്

സഹവായകേരമവായനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  അഴനിമതനിയനില്ലെവാത  ഗവണ്ടമന്റെവാണങ്ക്  യു.ഡനി.എഫങ്ക്.

ഗവണ്ടമടന്റെന്നങ്ക്  ഭൂകഗവാളതനിലുള്ള ഒരവാള്കപവാലുസ വനിശസസനിക്കനിടല്ലെന്നങ്ക് ജനങ്ങകളവാടെങ്ക്

പറഞ്ഞതങ്ക്  ശ്രശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശനവാണങ്ക്.   അങ്ങടനയുള്ള  ധവാരവാളസ  കേവാരജ്യങ്ങള്

നമുക്കങ്ക് ഉപകേരനിചനിട്ടുണ്ടങ്ക്.  അതുടകേവാണ്ടവാണങ്ക് ഞങ്ങള് വനിചെവാരനിചതനിലുസ കൂടുതല കവവാടങ്ക്

കേനിടനിയതങ്ക്.   ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമസ കപവാടലൈയുസ  വനിദജ്യവാഭജ്യവാസ നനിയമസ കപവാടലൈയുസ

ജനകേശയസൂത്രണവുമവായനി  ബനടപടങ്ക്  അധനികേവാര  വനികകേനശകേരണതനിനങ്ക്  കകേരളതനിടലൈ

ഇടെതുപക്ഷ ജനവാധനിപതജ്യ മുന്നണനി കനതൃതസസ ടകേവാടുതതുകപവാടലൈയുസ  ഭരണതലൈതനില

ഇനജ്യവാരവാജജ്യതനിനങ്ക്  മവാതൃകേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതവായനിരനിക്കുസ  ഭരണപരനിഷ്കവാര  കേമനിറനി.   അതനിടന്റെ

രൂപശകേരണവുമവായനി  ബനടപടങ്ക്  കകേരള  നനിയമസഭയനിടലൈ  ഒരസഗസ  ഇതനിടന്റെ

കനതൃതസസ ഏടറടുകക്കണ്ടനിവരുകമ്പവാള് നനിലൈവനിലുള്ള നനിയമപ്രകേവാരസ ഡനിസസവാളനിലഫ

ആകുസ.  അതങ്ക് നശക്കസ ടചെയ്യുന്നതനിനള്ള കഭദഗതനിയവാണങ്ക് ഇവനിടടെ അവതരനിപനിചതങ്ക്.

മറങ്ക്  കേവാരജ്യങ്ങളനികലൈക്കങ്ക്  ഞവാന  കേടെക്കുന്നനില്ലെ.   ബനില  സബ്ജക്ടങ്ക്  കേമനിറനിയുടടെ

പരനിഗണനയങ്ക് അയയണടമന്നങ്ക് അഭജ്യരതനിക്കുന. 

മനി  .    സശക്കര:  ശ്രശ.  എസ.  ഉമര  അങ്ങയുടടെ  1(എ)  നമ്പര  കഭദഗതനി  പ്രസങ്ക്
ടചെയ്യുനകണ്ടവാ? 

(ബഹുമവാനടപട അസഗസ സശറനില ഇല്ലെവായനിരുന)

ശ്രശ. എസ. ഉമര അവതരനിപനിച 1(എ) നമ്പര കഭദഗതനി സഭ നനിരവാകേരനിച്ചു.
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ശ്രശ.  രവാജു  എബഹവാസ  അങ്ങയുടടെ  2(ബനി)  നമ്പര  കഭദഗതനി  പ്രസങ്ക്
ടചെയ്യുനകണ്ടവാ? 

(ബഹുമവാനടപട അസഗസ സശറനില ഇല്ലെവായനിരുന)

ശ്രശ.  രവാജു  എബഹവാസ  അവതരനിപനിച  2(ബനി)  നമ്പര  കഭദഗതനി  സഭയുടടെ
അനമതനികയവാടടെ പനിനവലൈനിച്ചു.  

2016-ടലൈ  നനിയമസഭ  (അകയവാഗജ്യതകേള് നശക്കസ  ടചെയല)  കഭദഗതനി  ബനില
ആഭജ്യനര  കേവാരജ്യങ്ങള്  സസബനനിച  XIV-ാം  നമ്പര  സബ്ജക്ടങ്ക്  കേമനിറനിയുടടെ
പരനിഗണനയങ്ക് അയയണടമന്ന  പ്രകമയടത 

അനകൂലൈനിക്കുന്നവര........

പ്രതനികൂലൈനിക്കുന്നവര........

പ്രകമയസ  സഭ  അസഗശകേരനിചനിരനിക്കുന.  ബനില  സബ്ജക്ടങ്ക്  കേമനിറനിയുടടെ
പരനിഗണനയങ്ക് അയയ്ക്കുന. 

ഓരഡര...........ഒവാരഡര.............സഭ ഇകപവാള് പനിരനിയുന്നതുസ നവാടള രവാവനിടലൈ
8.30 -നങ്ക് വശണസ സകമളനിക്കുന്നതുമവാണങ്ക്.

(2016 ജൂടടലൈ മവാസസ 15-ാം തശയതനി ടവള്ളനിയവാഴ്ച രവാവനിടലൈ 8.30 -നങ്ക് വശണസ
സകമളനിക്കുന്നതനികലൈക്കവായനി സഭ ലവകേനിടങ്ക് 4.19-നങ്ക് പനിരനിഞ.)


