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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

ഒനഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016 ജൂണ് 29, ബുധന

വഭാലലലാം 162]                        ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                          [നമ്പര് 6

നനിയമസഭ  2016  ജൂണ്  മഭാസലാം  29-ാംതതീയതനി  ബുധനഭാഴ്ച  രഭാവനിലല  8.30-നട്ട്
ബഹുമഭാനലപട  സതീക്കര്  ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദലക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ  ഹഭാളനില്
കയഭാഗലാം കചേര്ന. 

I.  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള
(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലയട്ട് അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദലങ്ങളുലട പടനികേയനിലല

നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള
മനി  .   സതീക്കര്:  ഓര്ഡര്........ ഓര്ഡര്............ കചേഭാദലലാം നമ്പര് * 31

നനികുതനി കചേഭാര്ച തടയഭാന നടപടനി

1 (*31) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   ലഎ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ  .    ലകേ  .    സുകരഷട്ട്  കുറുപട്ട് :   തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനിലുള്ള വളര്ച,  സഭാധലതകേളക്കട്ട്
അനുസൃതമഭായനി ഉയരഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി  നനികുതനി  കചേഭാര്ച  തടയുനതനിനട്ട്  എലനഭാലക്ക  പരനിപഭാടനികേള
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഉകദലഭാഗസ തലത്തനിലുള്ള ലകേടുകേഭാരലസതയുലാം അഴെനിമതനിയുലാം നനികുതനി
കചേഭാര്ചയട്ട് ഒരു മുഖലകേഭാരണമഭായതനിനഭാല് ഇതട്ട് തടയുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

884/2017



2       കകേരള നനിയമസഭ                    ജൂണ്  29, 2016

ധനകേഭാരലവലാം  കേയറുലാം  വകുപ്പുമനനി  (കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ലഎസകേട്ട്):

സര്,

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനിലന്റെ  വളര്ച  സഭാധലതകേളക്കട്ട്

അനുസൃതമഭായനി  ഉയരഭാത്തതനിലന്റെ  കേഭാരണങ്ങള  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാന

വഭാറട്ട്  വരുമഭാനലാം 2006-2011 കേഭാലത്തട്ട് 17.41 ശതമഭാനലാം വചട്ട് വളര്നകപഭാള 2011-16

കേഭാലത്തട്ട്  12.5  ശതമഭാനലാം നനിരക്കനികല വളര്ച ഉണഭായുള.  സഭാധലതയനുസരനിചട്ട്

വഭാണനിജല  നനികുതനിവരുമഭാനലാം  ഉയരഭാത്തതനിനട്ട്  പല  കേഭാരണങ്ങളുണട്ട്.  സലാംസഭാന

ആഭലനരവരുമഭാനത്തനില്  ഇക്കഭാലത്തട്ട്  മുരടനിപട്ട്  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല്

സലാംസഭാന വരുമഭാനത്തനിലുണഭായ ഇടനിവനികനക്കഭാള വലനിയ കതഭാതനിലഭാണട്ട് നനികുതനി

വരുമഭാനത്തനില്  കുറവണഭായതട്ട്.  അതുകപഭാലല ഗളഫനില്നനിനലാം  മറ്റുമുള്ള  പുറലാം

വരുമഭാനലാം വര്ദനിക്കുകേയഭായനിരുന എനതുലാംകൂടനി കേണക്കനിലലടുക്കണലാം.  മഭാത്രമല,

വഭാറട്ട്  നനിരക്കുകേളനില്  സമതീപകേഭാലത്തട്ട്  ഗണലമഭായ വര്ദനവട്ട്  വരുത്തനിയനിട്ടുമുണട്ട്.

ഇവലയലഭാലാംമൂലലാം സലാംസഭാന ആഭലനര വരുമഭാനത്തനിലുണഭായ ഇടനിവഭാണട്ട് നനികുതനി

വരുമഭാനത്തനിലുണഭായ കുറവനിനട്ട് കേഭാരണലമനട്ട് സര്ക്കഭാര് കേരുതുനനില.

നനികുതനി  പനിരനിവനിലന പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിച  ഒരു ഘടകേലാം വര്ദനിച്ചുവന

അഴെനിമതനിയുലാം സര്ക്കഭാര് കസ്റ്റേകേളുലാം തന്മൂലലാം വര്ദനിച കുടനിശനികേയുമഭാണട്ട്.   നനികുതനി

കമഖലയനില് സഭാകങതനികേ നവതീകേരണലാം നടനനില.  വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപനിലല

സര്വ്വറനിലന്റെ കശഷനി വര്ദനിപനിചനില.  ഇലതലഭാലാം നനികുതനി ഭരണത്തനില് വരുത്തുന

പ്രയഭാസങ്ങള  നനിരവധനിയഭാണട്ട്.  കേമ്പമ്പ്യൂടര്വല്ക്കരണത്തനിലന്റെ  ആദലഘടത്തനില്

ഉപകയഭാഗനിച കസഭാഫട്ട് ലവയര് അകതകപഭാലല തുടരുകേയഭാണട്ട്.  ലചേറനിയ നവതീകേരണലാം

വരുത്തനിയഭാല്  തലന  ഗണലമഭായ  കതഭാതനില്  നനികുതനി  കചേഭാര്ച  തടയഭാന

കേഴെനിയുലമനട്ട് സനി.ആന്റെട്ട്.എ.ജനി.  തലന ചൂണനിക്കഭാടനിയതഭാണട്ട്.  നനികുതനി പനിരനിവനിലല

കേഭാരലക്ഷമതയുലാം ഇലഭാതഭായനി.  ഇതനികനറവലാം നല സൂചേനികേ സ്ക്രൂടനിണനി  ലചേയ്യലപടുന

റനികടണുകേളുലട  ശതമഭാനലാം  വളലര  തഭാഴ്ന്നതഭാലണനതഭാണട്ട്.  സ്ക്രൂടനിണനികയഭാ  ഓഡനിറട്ട്

വനിസനികറഭാമൂലമുണഭാകുന അധനികേ ഡനിമഭാനലാം വളലര ലചേറുതഭാണട്ട്.

രജനികസ്ട്രേഷന  വകുപനില്  നല്കേനിയ  ചേനില  ഇളവകേള  വരുമഭാനലത്ത  വളലര

പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  എലലക്സെെസട്ട്  നനികുതനി  വഭാറട്ട്-കനക്കഭാള  ലമചലപട

പ്രകേടനമഭാണട്ട്  കേഭാണനിചതട്ട്.   മദല  ലഭലതയനില് വരുത്തനിയ നനിയനണലാം നനികുതനി

വരുമഭാനത്തനില് പ്രകേടമഭായനിടനില. മദലനനികുതനിയനില് വരുത്തനിയ വര്ദനവട്ട് മൂലമഭാണനിതട്ട്.

എനഭാല് മുന വര്ഷങ്ങലള അകപക്ഷനിചട്ട് നനികുതനി വളര്ചഭാനനിരക്കട്ട് കുറവഭാണട്ട്.  
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കമഭാകടഭാര് വഭാഹനങ്ങളനില് നനിനള്ള നനികുതനി ഇനത്തനിലുലാം ഉകദ്ദേശനിച ലക്ഷലലാം

ലലകേവരനിക്കഭാന സഭാധനിചനിടനില.  മുന വര്ഷങ്ങളനില് 23 ശതമഭാനകത്തഭാളലാം വളര്ചഭാ

നനിരക്കട്ട്  കരഖലപടുത്തനിയ  സഭാനത്തട്ട്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  7%

വളര്ചയഭാണട്ട് കരഖലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി) വഭാണനിജല നനികുതനി വരുമഭാനലാം ലമചലപടുത്തുനതനിനട്ട് പല പദതനികേളുലാം

ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.

(1) ഏറവലാം പ്രധഭാനലാം അഴെനിമതനി ഇലഭാതഭാക്കലഭാണട്ട്.

(2) കേഭാരലക്ഷമത ഉയര്ത്തുനതനിനഭായനി കൂടുതല് കശഷനിയുള്ള സര്വ്വര്

സഭാപനിക്കുകേയുലാം സനിസ്റ്റേലാം സ്ക്രൂടനിണനി സഭാധലമഭാകുന കസഭാഫട്ട് ലവയര്

ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയലാം.

(3) ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ബനില് കചേഭാദനിചട്ട് വഭാങ്ങുനതനിലന കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന

നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.  അതുകപഭാലലതലന

കേമ്പമ്പ്യൂടര്  ബനിലനിലാംഗട്ട്  ഉള്ള വലഭാപഭാരനികേള  അവരുലട  ബനില്ലുകേള

തതമയലാംതലന  അപട്ട് കലഭാഡട്ട്  ലചേയന  എനട്ട്  ഉറപ്പു

വരുത്തുനതനിനഭായനി നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(4) കൂടുതല് വലഭാപഭാരനികേലള നനികുതനി  വലയത്തനില് ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുള്ള

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.

(5) ആധുനനികേ  സലാംകയഭാജനിത  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള  സമയബനനിതമഭായനി

സഭാപനിക്കുലാം.

(6) അപതീല്  കകേസ്സുകേളുലാം  കകേഭാടതനി  കകേസ്സുകേളുലാം  എത്രയുലാംകവഗലാം

തതീര്പഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.

(7) റനികടണ് സ്ക്രൂടനിണനി, കുടനിശനികേ അലസസട്ട്ലമന്റെട്ട് എനനിവ കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുലാം.

(8) റവനമ്പ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള തസരനിതലപടുത്തുലാം.

(9) നനികുതനി  കചേഭാര്ച  തടയുനതനിനട്ട്  റവനമ്പ്യൂ,  രജനികസ്ട്രേഷന

വകുപ്പുകേളുലാം കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

(10) അനധനികൃത  മദല  വനില്പനയ്ലക്കതനിലര  എകക്സെെസട്ട്  വകുപട്ട്

കേര്ശന നനിലപഭാടട്ട് സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.
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(11) വഭാഹനങ്ങളുലട സതീറനിലാംഗട്ട്  കേപഭാസനിറനി കുറച്ചുകേഭാണനിക്കുകേ,  പര്കചസട്ട്

വഭാലമ്പ്യൂ  കുറചട്ട്  കേഭാണനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയവയനിലൂലടയുള്ള  നനികുതനി

തടനിപനിലനതനിലര കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപട്ട് കേര്ശന നടപടനികേള

കകേലക്കഭാളലാം.

(സനി)  വനിവനിധ  തലങ്ങളനിലുള്ള  അഴെനിമതനി  നനികുതനി  വരുമഭാന  വളര്ചലയ

പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിച്ചുലവനതഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിലപഭാടട്ട്.  നനികുതനി ഭരണലാം

ആധുനതീകേരനിച്ചുലാം  അതുവഴെനി  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനിയുലാം അഴെനിമതനി  ഇലഭാതഭാക്കുകേലയനതട്ട്

സര്ക്കഭാര് മുനഗണന നല്കുന കേഭാരലമഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖഭാദര് :  സര്,  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  നനികുതനി

വരുമഭാനത്തനിലന്റെ വളര്ച സഭാധലതകേളക്കനുസൃതമഭായനി ഉയര്നനിടനിലലനട്ട്  കേണക്കുകേള

വലക്തമഭാക്കുനണട്ട്.  അങ്ങട്ട്  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുന  ഘടത്തനില്  മഭാതൃകേഭാപരമഭായ

ഒകടലറ പദതനികേള സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  വഭാളയഭാര്  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റേനിലന

അഴെനിമതനിരഹനിതമഭാക്കനി മഭാറ്റുനതനിനഭായനി വളലരയധനികേലാം രചേനഭാത്മകേമഭായ നടപടനികേള

അങ്ങയുലട ഭഭാഗത്തുനനിനമുണഭായനിട്ടുണട്ട്. മഭാത്രമല, നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് സര്വ്വകേഭാല

ലറകക്കഭാര്ഡുണഭാക്കഭാനുലാം അകങ്ങക്കട്ട് കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്. ഇനട്ട്, വഭാളയഭാര് ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുലാം മറട്ട്

പല ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളുലാം  അഴെനിമതനിയുലട കൂത്തരങ്ങഭായനി മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  വഭാളയഭാര്

ഇനട്ട്  നഭാഥനനിലഭാകേളരനിയഭായനി  മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  പലകപഭാഴലാം  മണനിക്കൂറുകേകളഭാളലാം

അവനിലട വഭാഹനങ്ങള  കേമ്പ്യൂവനില് നനില്ക്കുകേയുലാം പരനികശഭാധന ഫലപ്രദമലഭാതഭാവകേയുലാം

ലചേയന.  കേമ്പനിപഭാരലകേഭാണട്ട്  കുത്തുന  രതീതനിയനിലുള്ള  പ്രഭാകൃതമഭായ  പരനികശഭാധനകേള

ഇകപഭാഴലാം  തുടരുകേയഭാണട്ട്.  അങ്ങട്ട്  ഇവനിലട  പരനിഷ്കഭാര  നടപടനികേള  പ്രഖലഭാപനിച്ചു.

അഴെനിമതനിരഹനിത  വഭാളയഭാര്  മഭാത്രമഭായനി  ചുരുക്കഭാലത  കകേരളത്തനിലല  പ്രധഭാനലപട

ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേലളലഭാലാം  അഴെനിമതനിരഹനിതമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

അകതഭാലടഭാപലാം    പഴെയ രതീതനിയനിലുള്ള കേമ്പമ്പ്യൂടര് സലാംവനിധഭാനങ്ങള മഭാറനി  കമഭാകഡണ്

ആയനിട്ടുള്ള കേമ്പമ്പ്യൂടര് സലാംവനിധഭാനലാം നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ലഎസകേട്ട് :  സര്,  വഭാളയഭാര്  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റേനിലന്റെ
കേഭാരലലാം ഒരു ദുരനകേഥയഭാണട്ട്. വഭാളയഭാര് ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റേട്ട് സലാംകയഭാജനിത ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റേഭായനി
നവതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  15  ഏക്കര് സലലാം ഏലറടുക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിടട്ട്   ഇകപഭാള
15  വര്ഷമഭായനി.  10  വര്ഷമഭായനി  വനിധനി  പ്രസഭാവനിക്കഭാന  മഭാറനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
പരനിസനിതനി  പ്രശ്നമഭാണട്ട്  വനിഷയലാം.  അവനിലടയുള്ള  ഒരു ലപഭാടക്കുളലാം  ചുറ്റുമതനില്ലകേടനി
സലാംരക്ഷനിക്കഭാലമനട്ട് പറഞനിട്ടുകപഭാലുലാം വനിധനി പറയഭാലത നതീടനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാവകേയഭാണട്ട്.
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വനിധനി പറഞഭാല് പ്രശ്നമനിലഭായനിരുന.  ഇകപഭാള കേമ്പ്യൂവനില് കേനിടക്കുന വണനികേളനില്
നനിനള്ള പുകേമൂലലാം പരനിസനിതനി വനിനഭാശവലാം  കദശതീയനഷ്ടവമുണഭാവകേയഭാണട്ട്. ഇതട്ട്
വളലര പ്രയഭാസമുണഭാക്കുന സനിതനിവനികശഷമഭാണട്ട്. മഭാറനിമഭാറനി വന സര്ക്കഭാരുകേലളലഭാലാം
ഇതനിനഭായനി  പരനിശമനിചനിട്ടുണട്ട്.  അവനിലട നവതീകേരണലാം നടക്കഭാത്തതനിലന്റെ പ്രധഭാനലപട
കേഭാരണലാം ഇത്തരലാം പ്രശ്നമഭാണട്ട്.  അതുലാം അഴെനിമതനിയുലാം തമ്മേനില് കനരനിടട്ട്  ബനമനില.
ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതല മുനണനി ഭരനിച അഞട്ട് വര്ഷലാം യഭാലതഭാരു വനിധത്തനിലുള്ള
അഴെനിമതനി കകേസ്സുകപഭാലുലാം അവനിലട ഉണഭായനിടനിലലനട്ട് അഭനിമഭാനകത്തഭാലട പറയഭാന
കേഴെനിയുലാം.  ആദല  രണ്ടുവര്ഷലാം  ഇകത  സനിതനി  തലന  തുടരുകേയുലാം  അക്കഭാരലലാം
അഭനിമഭാനകത്തഭാലട  ഉകദലഭാഗസര്  പറയുകേയുലാം  ലചേയമഭായനിരുന.  മൂനഭാലാംവര്ഷലാം
മുതല് കേഭാരലങ്ങള മഭാറനി.  ഇകപഭാള അവനിലട അവസഭാനമഭായനി നടന  കേഥ എകനഭാടട്ട്
ഒരഭാള  കഫഭാണനില്  പറയുകേയുണഭായനി.  വണനി  കേടനവനകപഭാള  പതനിവകപഭാലല
പടനി  കചേഭാദനിചകപഭാള  ഇലലനട്ട്  പറഞ,  അകപഭാള  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  അകല
ഭരനിക്കുനലതനട്ട്  തനിരനിച്ചു കചേഭാദനിച്ചു.   എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  വരുലാം  എലഭാലാം  ശരനിയഭാകുലാം,
പകക്ഷ  നമുക്കട്ട്  കേനിടഭാനുള്ളതട്ട്  കേനിടണലമനട്ട്  ആ  സരസന  അകപഭാള  മറുപടനി
പറഞവകത്ര. അവര്ക്കട്ട്  കേനിടഭാനുള്ളതട്ട് ലകേഭാടുക്കഭാന തലനയഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
സര്വ്വശക്തനിയുമുപകയഭാഗനിചട്ട് അഴെനിമതനി അവസഭാനനിപനിക്കുലാം; വഭാളയഭാര്;  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റേനിലന
അഴെനിമതനി വനിമുക്തമഭാക്കുലാം. 

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖഭാദര് :  സര്,  കകേരളത്തനിലല  പ്രധഭാനലപട
പടണങ്ങളനിലുലാം നഗരങ്ങളനിലുലമഭാലക്ക ധഭാരഭാളലാം സസര്ണ്ണക്കടകേളുണട്ട്.  സസര്ണ്ണഭാഭരണങ്ങളുലട
കേചവടത്തനിനനുനുസൃതമഭായനിട്ടുള്ള  നനികുതനി  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ലഭനിക്കുനനിലലനഭാണട്ട്
പ്രഭാഥമനികേപരനികശഭാധനകേളനില്  നനിനലാം  വലക്തമഭാകുനതട്ട്.  സസര്ണ്ണഭാഭരണങ്ങളുലട
വനില്പനയനുസൃതമഭായനിട്ടുള്ള  നനികുതനി ഖജനഭാവനികലക്കട്ട് ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്? 

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ലഎസകേട്ട് :  സര്,  വളലര  സങതീര്ണ്ണമഭായനിട്ടുള്ള
പ്രശ്നമഭാണട്ട്  സസര്ണ്ണത്തനികന്മേലുള്ള  നനികുതനി.  കേഴെനിഞ  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില്  വരുകമ്പഭാള  21  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  സസര്ണ്ണത്തനില്  നനിനലാം
കേനിടനിയനിരുന  നനികുതനി.  എലഭാവരുലാം  ഒരു  കഫഭാര്മുല  അനുസരനിചട്ട്   നനികുതനി
അടചഭാല്,  ഒരു ശതമഭാനലാം നനികുതനി ആയഭാല്കപഭാലുലാം,   ചുരുങ്ങനിയതട്ട്  200 കകേഭാടനി
രൂപ  കേനിടണലമനഭാണട്ട്  കേണക്കഭാക്കനിയതട്ട്.  അതനിലനയഭാണട്ട്  കകേഭാമ്പമ്പൗണനിലാംഗട്ട്
കഫഭാര്മുല  എനപറയുനതട്ട്.  അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് നനികുതനി  വരവട്ട്  500
കകേഭാടനി  രൂപകയഭാളലാം  എത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഫകതീവട്ട്  കററട്ട്  ഒരു  ശതമഭാനമുള്ള
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കകേഭാമ്പമ്പൗണനിലാംഗനികലക്കട്ട് എലഭാവരുലാം വരഭാനുള്ള  deterrent  ആണനിതട്ട്. കകേഭാമ്പമ്പൗണനിലാംഗട്ട്
കഫഭാര്മുലയനില് നനിനട്ട് മഭാറനി നനിനഭാല് 4-5  ശതമഭാനലാം നനികുതനി തകരണനി വരുലമനള്ളതഭാണട്ട്. ഒരു
ശതമഭാനമഭാലണങനില്കപഭാലുലാം  ഇനട്ട്  കേനിട്ടുനതനിലനക്കഭാള കൂടുതല് നനികുതനി  കേനിടണലമനഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിഗമനലാം.  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കേഭാരലങ്ങള   പരനികശഭാധനിചട്ട്
നനികുതനി കചേഭാര്ച തടയുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം. 

ശതീ  .    ലഎ  .    ബനി  .    സതതീഷട്ട് :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട മനനിയുലട ഉത്തരത്തനില്,
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  ബനില്   വഭാങ്ങുലമനലാം  വലഭാപഭാരനികേള   ബനില്   നല്കുലമനലാം
സൂചേനിപനിക്കുനണട്ട്.  അതട്ട്  കൃതലമഭായനി   നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  എലനങനിലുലാം പ്രകതലകേ
നടപടനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയനകണഭാ? 

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട് : സര്,  ഇതുതലനയഭായനിരനിക്കുലാം നനികുതനി
ഭരണത്തനില്  വരുത്തഭാന  കപഭാകുന  ഏറവലാം  പ്രധഭാനലപട  മഭാറലാം.  പഴെയ  ലക്കനി
വഭാറനിലന്റെ പുനരവതരണമഭാണനിതട്ട്.  ഇത്തവണ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള കൂപണ് വഭാകങ്ങണതനില;
അതട്ട്  അപ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാണട്ട്.  ബനിലനിലന്റെ  കഫഭാകടഭാ  ലമഭാകബലനില്  അപട്ട് കലഭാഡട്ട്
ലചേയഭാല് മതനി.   അതനിനുള്ള  'ആപട്ട്  '  അവര്ക്കട്ട് ലകേഭാടുക്കുലാം.  കേമ്പമ്പ്യൂടറനില്ത്തലന
നറുലക്കടുപട്ട് നടത്തനി മഭാസത്തനില് ഒരുതവണ അവര് ലകേഭാടുത്ത നനികുതനിയുലട അഞട്ട്
മടങ്ങുവലര  സമ്മേഭാനമഭായനി നല്കുലാം. ഇതട്ട് ബനില് വഭാങ്ങഭാന ആളുകേലള കപ്രരനിപനിക്കുലമനട്ട്
കേരുതുന.  ഇതനിനട്ട്  രണഭാലാംഭഭാഗലാം  കൂടനിയുണട്ട്.  കേമ്പമ്പ്യൂടര്  ബനിലനിലാംഗട്ട്  നടത്തുന
വലഭാപഭാരനികേള തതമയലാം,  in  real  time  basis,  ബനില് അപട്ട് കലഭാഡട്ട്  ലചേയ്യണലാം.
അതനിനുള്ള നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടകത്തണനിവരുലാം.  അങ്ങലന ലചേയഭാല്  കവകുകനരലാം
എലഭാ ബനില്ലുലാം ഒരുമനിലചഴതനി നനികുതനിവകുപനിനട്ട്  നല്കുന രതീതനി അവസഭാനനിക്കുലാം.
വലഭാപഭാരനികേള  അപട്ട് കലഭാഡട്ട്  ലചേയന  ബനിലനിലന്റെ  കൂടത്തനില്   ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള
അയച്ചുതരുന  ബനില്ലുണഭാകേണലാം.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  നടപടനി  ഇനലത്ത  നനികുതനി
കചേഭാര്ച  ഗണലമഭായനി  കുറയുനതനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭാകുലമനഭാണട്ട്  കേരുതുനതട്ട്.
അതനിലന്റെ നനിയമവശങ്ങളുലാം മറ്റു കേഭാരലങ്ങളുലാം പരനികശഭാധനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് : സര്,  നനികുതനി  കചേഭാര്ചയുമഭായനി  ബനലപടട്ട്
ഉകദലഭാഗസര്ക്കുള്ള  പങട്ട്  വളലരയധനികേമഭാണട്ട്.  കേഭാരണലാം,  നനികുതനി  എങ്ങലന
ലവടനിക്കഭാലമന  പഠനിപനിച്ചുലകേഭാടുക്കുന  ഉകദലഭാഗസര്  ഇനട്ട്  സലാംസഭാനത്തുണട്ട്.
100  രൂപ  നനികുതനി  ലകേഭാടുക്കണലമങനില്  അതട്ട്  25  രൂപയഭാക്കനി  ചുരുക്കഭാന
ഉകദലഭാഗസര് കേചവടക്കഭാലര പഠനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്. അങ്ങലന നനികുതനി നഷ്ടലപടുത്തുന
അവസയുണട്ട്. അത്തരത്തനിലുള്ള  ഉകദലഭാഗസലര  കേലണത്തനി  അഴെനിമതനി
തടയുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് എനട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്?
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കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ലഎസകേട്ട് :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്

പറഞതനില് ശരനിയുണട്ട്.  കേഭാരണലാം,  റനിടകയര്ഡഭാകുന നനികുതനി ഉകദലഭാഗസര് ടഭാക്സെെട്ട്

കേണ്സളടനമഭാരഭായനി  മഭാറുകേയഭാണട്ട്.  ഇതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ   രഹസലങ്ങലളലലാം

അവര്ക്കറനിയഭാലാം.  വനിദഗ്ദ്ധ  ഉപകദശമഭാണട്ട്  അവര്  ലകേഭാടുക്കുനതട്ട്.  പകക്ഷ,  അവര്

റനിടകയര്ഡട്ട് ലചേയ്തുകേഴെനിഞതനിനഭാല് ഒനലാം ലചേയ്യഭാന സഭാധനിക്കനില. എനഭാല് സര്വ്വതീസനിലുള്ള

ഉകദലഭാഗസര് അഴെനിമതനിക്കട്ട് കൂട്ടുനനിനഭാല് കേചവടക്കഭാര്ക്കട്ട്  എളുപമഭാകുലാം.  ഉദഭാഹരണമഭായനി,

അപകലറട്ട്  അകതഭാറനിറനികേളനിലുള്ള  കകേസുകേള  ലവറുലത  റനിമഭാന്റെട്ട്  ലചേയകേയഭാണട്ട്.

അവനിലടലയഭാലക്ക നടക്കുന അഴെനിമതനികേള അതനിഭതീകേരമഭാണട്ട്.  ഇതനിനട്ട് രണ്ടു കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്

പരനിഹഭാരമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഒനട്ട്,  വനില്ക്കല്,  വഭാങ്ങല്  എനനിവലയക്കുറനിച്ചുള്ള  വനിവരങ്ങള

സുതഭാരലമഭായ രതീതനിയനില് ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള ഏര്പഭാടുണഭാകുകമ്പഭാള ആര്ബനിട്രറനിയഭായ

ഇടലപടലുകേള  കുറയഭാന  കേഴെനിയുലാം.  രണട്ട്,  അഴെനിമതനി  കേഭാണനിക്കുനവലര  കേര്ശനമഭായനി

ശനിക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള ഏര്പഭാടുണഭായനിരനിക്കണലാം.  കേമ്പമ്പ്യൂടകറകസഷന വനതുമൂലലാം

നനികുതനി  ഓഫതീസനില്  കേയറനിയനിറങ്ങുകേ  എനതട്ട്  അനഭാവശലമഭായനി  മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

എലഭാവരുലാം കഫഭാലാം ഡമ്പൗണ്കലഭാഡട്ട് ലചേയ്ലതടുക്കണലാം. ഇത്തരത്തനിലുള്ള നവതീകേരണത്തനിലൂലടയുലാം

അഴെനിമതനിലക്കതനിലര  കേര്ശന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതനിലൂലടയുലാം  അഴെനിമതനി  കുറച്ചു

ലകേഭാണ്ടുവരഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  അഴെനിമതനിക്കഭാര്ലക്കതനിലര  അടുത്ത  ദനിവസങ്ങളനില്  തലന

ചേനില നടപടനികേള  എടുക്കുനതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    ലകേ  .    സുകരഷട്ട്  കുറുപട്ട് :   സര്,  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  ഉത്തരത്തനില്

പറഞതുകപഭാലല  അപതീല്  കകേസ്സുകേളുലാം  കകേഭാടതനി  കകേസ്സുകേളുലാം  എത്രയുലാംകവഗലാം

തതീര്പഭാക്കുനതനിനഭായനി ആലാംലനസ്റ്റേനി സതീലാം ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിലനക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

നനികുതനി വകുപട്ട്,  ലലഹകക്കഭാടതനി,  ട്രനിബമ്പ്യൂണല് എനനിവനിടങ്ങളനിലലലഭാലാം ഒടനവധനി

കകേസ്സുകേള തതീര്പഭാക്കഭാനുണട്ട്.     

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട് : സര്, കകേസ്സുകേളുലട സസഭഭാവലത്തക്കുറനിചട്ട്

വനിശദമഭായനി  പഠനിചഭാല്  മഭാത്രകമ  ആലാംലനസ്റ്റേനി  സതീമനിലനക്കുറനിചട്ട്  പറയഭാന

സഭാധനിക്കുകേയുള.  ആലാംലനസ്റ്റേനി  സതീലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  രണ്ടു

കേഭാരലങ്ങള ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്. ഒനട്ട്,  പ്രനിസലാംപ്റതീവട്ട് ടഭാക്സെെട്ട് ലനിമനിറഭായ  65 ലക്ഷലാം

രൂപ  കേഴെനിഞഭാല് ഫുള ടഭാക്സെെട്ട് ലകേഭാടുകക്കണനിവരുലാം.  അതുലകേഭാണട്ട് എലഭാവരുലാം ആ

പരനിധനിക്കട്ട്  തഭാലഴെ  നനില്ക്കഭാന  കവണനിയുള്ള  ഏര്പഭാടുകേളഭായനിരനിക്കുലാം  ലചേയനതട്ട്.

ഇത്തരത്തനിലുള്ള ഇരുപതനിനഭായനിരലാം കകേസ്സുകേലളങനിലുലാം ഇകപഭാള കേണ്ടുപനിടനിചനിട്ടുണട്ട്.

അവര്ക്കട്ട് കവലറ കചേഭായ്സട്ട് ഇല, നനികുതനിയുലട മൂനട്ട് മടങ്ങട്ട് ലപനഭാല്റനി ലകേഭാടുക്കണലാം;
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അതു വലനിയ ഭഭാരമഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്  ഇമ്പൗ കകേസ്സുകേളനില്  ആലാംലനസ്റ്റേനി  സതീലാം  ലകേഭാണ്ടുവരഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  അതുകപഭാലല  സനി.ആന്റെട്ട്.എ.ജനി.-യുലട  2009-10-ലല  റനികപഭാര്ടനില്

ഏതഭാണട്ട്  14,000-കത്തഭാളലാം കകേസ്സുകേളനില് ചേനില പ്രശ്നങ്ങളുലണനലാം തത്ഫലമഭായനി

വലനിയ കതഭാതനില് നനികുതനി കചേഭാര്ചയുണഭായനിട്ടുലണനലാം  പറയുനണട്ട്.  അതനിനഭാല്

ഇതുസലാംബനനിച്ചുള്ള നടപടനികേള പരനികശഭാധനിചട്ട് അവനിലടയുലാം ഒരു ആലാംലനസ്റ്റേനി സതീലാം

ലകേഭാണ്ടുവരഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്. 

മനി  .    സതീക്കര് :  31-ാം  നമ്പര്  കചേഭാദലവമഭായനി  47-ാം  നമ്പര്  കചേഭാദലലാം

ക്ലബ്ബുലചേയ്യഭാന  ശതീ.  മുരളനി  ലപരുലനലനി  ഒരു  റനികേസസ്റ്റേട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്  ലചേയര്

പരനികശഭാധനിച്ചു. കചേഭാദലങ്ങളുലാം ഉത്തരങ്ങളുലാം വനിഭനിനമഭായതുലകേഭാണട്ട് ക്ലബനിലാംഗട്ട് അനുവദനിക്കുനനില.

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  സര്,  കേഴെനിഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്

സമ്മേഭാനനിച  വലനിയ സഭാമ്പത്തനികേ ദുരനമഭാണട്ട്  അങ്ങട്ട് ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ഇമ്പൗ

ദുരനത്തനിനനിടയനിലുലാം ലനലട്ട്ല്ല് സലാംഭരനിച വകേയനില് 170 കകേഭാടനി രൂപയുലാം വനിലക്കയറലാം

തടയഭാന  150  കകേഭാടനി രൂപയുലാം അനുവദനിച  അങ്ങലയ  ഞഭാന അഭനിനനനിക്കുന.

ഇവനിലട പ്രധഭാന പ്രശ്നലാം നനികുതനി കചേഭാര്ചയഭാണട്ട്.   ഇറചനികക്കഭാഴെനി,  ലറഡനിലമയ്ഡട്ട്

വസ്ത്രങ്ങള,  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  ഉപകേരണങ്ങള  തുടങ്ങനി  ഒകടലറ  ഉല്പനങ്ങള

വലഭാപകേമഭായനി  നനികുതനി  ലവടനിചട്ട്   ഉമ്പൗടുവഴെനികേളനിലൂലട കേടത്തുനലണനള്ള  കേഭാരലലാം  വസ്തുതയഭാണട്ട്.

നനികുതനി  ലവടനിപട്ട്  തടയുനതനിനഭായനി  ഇവലയലഭാലാം  പ്രകതലകേമഭായനി  ലഎഡന്റെനിലലഫ

ലചേയനതനിനട്ട് കവണനിയുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ലഎസകേട്ട് :  സര്,  എലഭാ  ഉമ്പൗടുവഴെനികേളനിലുലാം

ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള സഭാപനിക്കഭാന കേഴെനിയനില. ഇതുസലാംബനനിചട്ട് പരനികശഭാധനിചതനിനു

കശഷലാം  ചേനില  ഉമ്പൗടുവഴെനികേളനിലൂലട  വരഭാന  പഭാടനില  എന  നനിബനന  വയഭാന

സഭാധനിക്കുലമന  കതഭാനന.  മറ്റുള്ളനിടത്തട്ട്  കൂടുതല്  ലചേക്കനിലാംഗട്ട്  ഏര്ലപടുകത്തണനി

വരുലാം.  ലമയനിന  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  കേഭാലതഭാമസമനിലഭാലത  പരനികശഭാധനിചട്ട്

കേടത്തനിവനിടുനതനിനഭായനി അവലയ നവതീകേരനിക്കണലാം.  നവതീകേരണ പ്രകനിയ ഏറവലാം

എളുപത്തനില്  ലചേയ്യഭാന  കേഴെനിയുന  രണ്ടു  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളഭാണട്ട്  മകഞശസരവലാം

മുത്തങ്ങയുലാം. സലലാം  അകേസയര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. അതുലകേഭാണട്ട്  തുടക്കലമന രതീതനിയനില്

അവനിലട മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള സഭാപനിക്കുകേയുലാം അതനിലന്റെ ചുറ്റുപഭാടുമുള്ള

ഉമ്പൗടുവഴെനികേള  കേര്ശനമഭായനി  അടയ്ക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം

ലചേയലാം.
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ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  സര്,  വഭാലല്യു  ആഡഡട്ട്  ടഭാക്സെെട്ട്  സനിസ്റ്റേവമഭായനി
ബനലപട  നനിയമലാം   നനിയമസഭ  പഭാസഭാക്കനിയകപഭാള  അങ്ങട്ട്  ഉളലപലടയുള്ള
ആളുകേള അതനിലന അതനിശക്തനിയഭായനി എതനിര്ക്കുകേയുണഭായനി.  പകക്ഷ അതനിലൂലട
പതനിനഭായനിരക്കണക്കനിനട്ട് കകേഭാടനി രൂപയുലട വരുമഭാനമഭാണട്ട്   സലാംസഭാനത്തനിനുണഭായതട്ട്.
എനഭാല്  ഇകപഭാള ലകേഭാണ്ടുവരഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന ജനി.എസട്ട്.റനി.-ലയ സലാംബനനിചട്ട്
കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട് ഉളലപലടയുള്ള കദശതീയ പ്രതനിപക്ഷ കേക്ഷനികേള ഗമ്പൗരവകേരമഭായ ചേനില
ഉത്കേണ്ഠകേളുലാം  എതനിര്പ്പുകേളുലാം  ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  അങ്ങയുലട
പഭാര്ടനിയനിലല ചേനില കനതഭാക്കനമഭാരുലാം സമഭാനമഭായ അഭനിപ്രഭായപ്രകേടനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ജനി.എസട്ട്.റനി.-ലയ  സലാംബനനിച  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  അഭനിപ്രഭായവലാം
തതീരുമഭാനവലാം എനഭാണട്ട്;  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഇകപഭാള ലകേഭാണ്ടുവരഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
ജനി.എസട്ട്.റനി. അകതപടനി അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് തയ്യഭാറഭാകണഭാ?  

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ലഎസകേട്ട് :  സര്,  വഭാറട്ട്  ആയഭാലുലാം ജനി.എസട്ട്.റനി.
ആയഭാലുലാം അടനിസഭാനപരമഭായനിട്ടുള്ള ചേനില വനികയഭാജനിപ്പുകേള ഇടതുപക്ഷത്തനിനുണട്ട്.
കകേഭാണ്ഗ്രസനിനട്ട്  അതനില  എനറനിയഭാലാം.  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  വഭാറട്ട്
ഇവനിലട എതനിര്ത്തതട്ട്. സലാംസഭാനങ്ങളുലട അധനികേഭാരലാം  കേവര്ലനടുക്കുനതുലകേഭാണഭാണട്ട്
ആ  എതനിര്പട്ട്.  എനഭാല്  ഇകപഭാള  വഭാറട്ട്  യഭാഥഭാര്തലമഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട്  ഗുണവലാം
കദഭാഷവമുണട്ട്.  നഷ്ടലപകടണ  അധനികേഭാരലാം  നഷ്ടലപട്ടുകേഴെനിഞ.  കേഭാരണലാം,  വഭാറട്ട്
വലവസയനില് ഒരു സലാംസഭാനത്തനിനുലാം തനനിലയ നനികുതനി നനിരക്കട്ട് മഭാറഭാന പറനില.
ഇമ്പൗലയഭാരു  സഭാഹചേരലത്തനില്  ജനി.എസട്ട്.റനി.-യനികലക്കട്ട്  കപഭാകുനതുലകേഭാണട്ട്
സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  നഷ്ടമനില.   മറനിചട്ട്,  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  നനികുതനി  വലയത്തനില്
ഇലഭാത്ത സര്വ്വതീസട്ട് ടഭാക്സെെട്ട് കേനിട്ടുനണട്ട്. അതനിലന്റെ ഫലമഭായനി ഉപകഭഭാക്തൃസലാംസഭാനമഭായനിട്ടുള്ള
കകേരളത്തനില്  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  കൂടുന.  അതുലകേഭാണട്ട്  ജനി.എസട്ട്.റനി.-ലയ
എതനിര്ക്കുനനില.  കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട് അധനികേഭാരത്തനിലനിരുനകപഭാള ജനി.എസട്ട്.റനി.  ലകേഭാണ്ടുവരഭാന
ശമനിചതഭാണട്ട്.  അനണഭായതുകപഭാലലയുള്ള  ഉത്കേണ്ഠ ഇനമുണട്ട്.  ആ ഉത്കേണ്ഠ
പ്രകേടനിപനികക്കണ കവദനിയനില് പ്രകേടനിപനിക്കുകേയുലാം ചേര്ചകേള നടത്തുകേയുലാം അതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് നമ്മുലട നനിലപഭാടനികലക്കട്ട് ലകേഭാണ്ടുവരഭാന ശമനിക്കുകേയുലാം ലചേയലാം.
അലഭാലത ഇതനിലന കേലാംപതീറഭായനി തടഞ നനിര്ത്തുകേ എനള്ള സമതീപനമല.

ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  സര്,  കകേരളത്തനിനട്ട്  പുറത്തുനനിനട്ട്

സഭാധനങ്ങള ലകേഭാണ്ടുവരുകമ്പഭാള വലഭാപഭാരനി ഇ.എഫട്ട്.എ. ഫയല് ലചേയഭാല് അതനിലന്റെ

ഉത്തരവഭാദനിതസലാം  മുഴവന ആ വലഭാപഭാരനിക്കഭാണട്ട്.  പകക്ഷ,  അതനില് അക്ഷരലത്തറട്ട്,

ഫുളകസ്റ്റേഭാപട്ട്, കകേഭാമ എനനിവ ഇലഭാലയനട്ട് പറഞട്ട് വലഭാപഭാരനികേലള ബുദനിമുടനിക്കുന
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സനിതനിവനികശഷമുണട്ട്.  എത്ര തുകേ ലസകേമ്പ്യൂരനിറനി  ലചേയ്യണലമനട്ട്  അവര് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഇ-ലസകേമ്പ്യൂരനിറനി സനിസ്റ്റേമനിലഭാത്തതുലകേഭാണട്ട് കനരനിടഭാണട്ട് ഇമ്പൗ നടപടനികേള ലചേകയ്യണതട്ട്.

ഇ.എഫട്ട്.എ.  ഫയല്  ലചേയഭാല്  അതനിലന്റെ  മുഴവന  ഉത്തരവഭാദനിതസലാം  ആ

വലഭാപഭാരനിക്കഭാലണനള്ള  കേഭാരലലാം  തതീര്ചയഭാണട്ട്.  അതുകപഭാലല,  ഇനപുടട്ട്  ടഭാക്സെെട്ട്

കൂടുതലഭാകുകമ്പഭാള   റതീ-ഫണട്ട്  കേ കുടനിശനികേ  രണ്ടുലാം  മൂനലാം  ലകേഭാലലാം  ബഭാക്കനിയഭാണട്ട്.

അങ്ങലന  വരുകമ്പഭാള  ഇമ്പൗ  തുകേ  തനിരനിചട്ട്  ലകേഭാടുക്കുനതനിനട്ട്  ചേനില  ഓഫതീസുകേള

ലപര്ലസകന്റെജട്ട് കചേഭാദനിക്കഭാറുണട്ട്.   അതുലകേഭാണട്ട് റതീഫണട്ട് ഇ-കപലമന്റെട്ട് സനിസ്റ്റേലാം ഒരു

കൃതലമഭായ കേഭാലഭാവധനി വചട്ട് ലകേഭാടുക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട് :  സര്,  ഫുളകസ്റ്റേഭാപ്പുലാം കകേഭാമയുലമഭാലക്ക

ഇലഭാത്തതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് തടഞവയ്ക്കുകേ, വലനിയ കതഭാതനില് ലപനഭാല്റനി

അടചട്ട്  അപതീല് ലകേഭാടുത്തട്ട് അതട്ട്  പനിനവലനിക്കുകേ എനനിങ്ങലനയുള്ള സമ്പ്രദഭായലാം

അവസഭാനനിപനിക്കുകേതലന കവണലാം.  കേഴെനിഞ ഇടതുപക്ഷ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്

അങ്ങലനലയഭാരു  ആകക്ഷപലാം  വനനിരുനനില.  പനിനതീടട്ട്  അഴെനിമതനിമൂലലാം  നനികുതനി

വരുമഭാനലാം ഗണലമഭായനി കുറഞ.  അവസഭാന വര്ഷമഭായകപഭാള ആ കുറവട്ട് നനികേത്തഭാനുള്ള

ശമത്തനില്  ടഭാര്ജറട്ട്  തനികേയ്ക്കുനതനിനുകവണനി  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  കേര്ശന  നനിലപഭാടുകേള

പല സലത്തുലാം സസതീകേരനിച്ചുവനതഭാണട്ട്.  അതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  വലഭാപഭാരനികേളുമഭായനി

ചേര്ച  ലചേയതനിനുകശഷലാം  നനികുതനി  കചേഭാര്ച  തടയുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുനതനിലൂലട  ഇമ്പൗ  പ്രയഭാസലാം  ഇലഭാതഭാക്കുനതനിനട്ട്  പരമഭാവധനി  പരനിശമനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

റതീ-ഫണട്ട്  മൂനവര്ഷലത്ത  കുടനിശനികേ  ബഭാക്കനിയുലണന   കേഭാരലത്തനില്  എനനിക്കുലാം

അത്ഭുതമഭാണട്ട്. അതട്ട് പരനികശഭാധനിചകശഷലാം പരനിഹഭാരമുണഭാക്കുലാം. റതീ-ഫണട്ട് അകപഭാളത്തലന

ലകേഭാടുകക്കണ കേഭാരലകമയുള; കുടനിശനികേ വരുത്തഭാന പഭാടനിലഭാത്തതഭാണട്ട്.

ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന : സര്, ഇപ്രഭാവശലലത്ത നയപ്രഖലഭാപന പ്രസലാംഗത്തനില്

ബഡ്ജറനിനട്ട്  പുറലമയുള്ള വഭായ്പ വഭാങ്ങലനിലൂലട വനകേനിട പദതനികേളനിലുള്ള ലപഭാതു

നനികക്ഷപങ്ങള വര്ദനിപനിചട്ട് വനികേസനലാം തസരനിതലപടുത്തഭാനുള്ള ശമമുണഭാകുലമനട്ട്

പറയുനണട്ട്.  ഏലതഭാലക്ക വനകേനിട പദതനികേളനികലക്കഭാണട്ട് ഇത്തരലാം നനികക്ഷപങ്ങള

സസതീകേരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  മലറഭാരു കേഭാരലലാം,

എലന്റെ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് സലാംസഭാന അതനിര്ത്തനിയനില്നനിനട്ട് 50 കേനികലഭാമതീറര്

മഭാറനിയഭാണട്ട്  ഒരു  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുള്ളതട്ട്.  നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തുള്ളവര്തലന  ഇമ്പൗ

ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റേനില്  ലചേക്കനിലാംഗനിനട്ട്  വനികധയരഭാകുകേയഭാണട്ട്.  മടത്തുകേഭാടട്ട്  സഭാപനികക്കണ

ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റേഭാണട്ട്  ഇവനിലട  സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അടപഭാടനി,  തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്  കബഭാര്ഡറനിലഭാണട്ട്.
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അനട്ട് ഇക്കഭാരലലാം ശദയനില്ലപടുത്തനിയകപഭാള ഉമ്പൗടുവഴെനികേളനില്കൂടനി സഭാധനങ്ങള

കേടത്തനിലക്കഭാണട്ട്  കപഭാകുനതുലകേഭാണഭാണട്ട്  50  കേനികലഭാമതീറര്  മഭാറനി  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റേട്ട്

സഭാപനിചലതനഭാണട്ട്  പറഞതട്ട്.  ഉമ്പൗടുവഴെനികേള കൃതലമഭായനി  കബഭാക്കട്ട്  ലചേയകേയുലാം

ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  കൂടുതല്  ലചേക്കനിലാംഗട്ട്  ഏര്ലപടുത്തുകേയുലാം  ലചേയലമനട്ട്  ഒരു

കചേഭാദലത്തനിനുത്തരമഭായനി  അങ്ങട്ട്  പറഞ.  അങ്ങലനയഭാലണങനില്  ഇക്കഭാരലലാംകൂടനി

പരനിഗണനിക്കണലമനഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് സൂചേനിപനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട് : സര്, ഉമ്പൗടുവഴെനികേളനിലല ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റേനിലന്റെ

കേഭാരലലാം വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചതനിനുകശഷലാം പറയഭാലാം.  ഓഫട്ട് ഹഭാനഡഭായനി  മറുപടനി

പറയഭാന ബുദനിമുടഭാണട്ട്.  മലറഭാനട്ട്,  ബഡ്ജറനിനട്ട്  പുറലമയുള്ള വഭായ്പ വഭാങ്ങലനിലൂലട

ഏതട്ട്  പദതനികേളനിലഭാണട്ട്  നനികക്ഷപങ്ങള  നടത്തഭാന  കപഭാകുനലതന  കേഭാരലലാം

ബഡ്ജറട്ട്  ചേര്ചഭാസമയത്തട്ട്  ലവളനിലപടുത്തുനതഭായനിരനിക്കുലാം  ഉചേനിതലാം.  പകക്ഷ

ബഡ്ജറനിനട്ട് പുറത്തട്ട് വഭായ്പലയടുക്കഭാന കപഭാകുന രതീതനികേള നൂതനമഭായനിരനിക്കുലമങനിലുലാം

നമുക്കട്ട് സുപരനിചേനിതമഭാണട്ട്.  ലകേഭാചനി ലമകട്രഭാ നനിര്മ്മേഭാണലാം നടക്കുനതട്ട് സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാര്  നല്കുന  പണലാംലകേഭാണട്ട്  മഭാത്രമല,  ബഡ്ജറനിനട്ട്  പുറത്തട്ട്  വഭായ്പ

എടുക്കുനതുലകേഭാണ്ടുകൂടനിയഭാണട്ട്.  ഇമ്പൗ മഭാതൃകേ കൂടുതല് വനിപുലമഭായനി, ചേനിടയഭായ ഒരു

സമ്പ്രദഭായമഭായനി മഭാറഭാനഭാണട്ട് ശമനിക്കുനതട്ട്.

ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  സര്,  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമഗ്രവനികേസനത്തനിനുലാം

നനിതലനനിദഭാന ലചേലവകേളക്കുമുള്ള ശക്തമഭായ ഒരു ധനകേഭാരല കസഭാതസഭാണട്ട്  നനികുതനി

പനിരനിലചടുക്കല്.  ഇവനിലട  ചേര്ച  ലചേയനതട്ട്  നനികുതനി  കചേഭാര്ചയുലട  വഴെനികേളഭാണട്ട്.

എലന്റെ കചേഭാദലലാം,  കേഴെനിഞ അഞ്ചുവര്ഷത്തനിനനിടയനില് നനികുതനി കചേഭാര്ചയനില് എത്ര

കകേഭാടനി  രൂപ  കുടനിശനികേ  പനിരനിലചടുക്കഭാനുണട്ട്;  എത്ര  കചേഭാര്ച  സലാംഭവനിചനിട്ടുണട്ട്?

രണഭാമതഭായനി, ഇമ്പൗ കുടനിശനികേ പനിരനിലചടുക്കഭാന   ആധുനനികേസലാംവനിധഭാനങ്ങലളലനങനിലുലാം

ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആവനിഷ്കരനിക്കുനകണഭാ;  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  ലറയ്ഡഭാണട്ട് നടക്കുനതട്ട്.

പകക്ഷ, ലറയ്ഡുലകേഭാണട്ട് വലനിയ കേഭാരലമനില. എനഭാണട്ട് ഇതനിലനഭാരു പുതനിയ മഭാര്ഗലാം?

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട് : സര്, ലസയനില്സട്ട് ടഭാക്സെെട്ട്, സനി.എസട്ട്.ടനി.,

എകക്സെെസട്ട്,  കമഭാകടഭാര്  ലവഹനിക്കനിളസട്ട്  ടഭാക്സെെട്ട്  എനതീ  ഇനത്തനില്  ലമഭാത്തലാം

12,608 കകേഭാടനി രൂപ കുടനിശനികേയുണട്ട്.  അതനില്  7695  കകേഭാടനി രൂപ തര്ക്കത്തനില്

കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  എനഭാല്  5013  കകേഭാടനി  രൂപ  തര്ക്കമനിലഭാത്ത  തുകേയഭാണട്ട്.

തര്ക്കമനിലഭാത്ത തുകേ എന്തുലകേഭാണഭാണട്ട് പനിരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തലതനട്ട് എനനിക്കട്ട്

മനസനിലഭായനിടനില.  അതുലകേഭാണട്ട്  ഓകരഭാ  കകേസഭായനി  പരനികശഭാധനിചതനിനുകശഷലാം
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കേളകര്മഭാരുലട കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തട്ട് ഇക്കഭാരലലാം ചേര്ച ലചേയകേയുലാം റവനമ്പ്യൂ വകുപനിലന്റെ

സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി ഉമ്പൗര്ജനിത റവനമ്പ്യൂ റനിക്കവറനി  നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം

ലചേയനതഭാണട്ട്.  തര്ക്കത്തനില്ലപടട്ട്  കേനിടക്കുനലതലഭാലാം  കകേഭാടതനി  കകേസനിലുലാം

വലവഹഭാരത്തനിലുമഭാണട്ട്.  എ.ജനി.-യുലട സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി ഓകരഭാ കകേസുലാം  അനനമഭായനി

നതീണ്ടുകപഭാകേഭാലത എത്രയുലാംലപലടനട്ട് തതീര്ക്കഭാന കേഴെനിഞഭാല് ആ നനികുതനി പനിരനിലചടുക്കഭാന

സഭാധനിക്കുലാം.  അത്തരത്തനിലുള്ള നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

ധന ഉത്തരവഭാദനിതസ നനിയമലാം

2 (*32) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞനിരഭാമന :

ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :

ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് :

ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന സര്ക്കഭാര് പഭാസഭാക്കനിയ ധന ഉത്തരവഭാദനിതസ നനിയമത്തനിലല പ്രധഭാന

വലവസകേള  എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്;  മുന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  അതട്ട്  പഭാലനിക്കുനതനിനട്ട്  സഭാധനിച്ചുകവഭാ;

ഇലലങനില് അതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത നനിയമത്തനിലല വലവസകേകളഭാടുള്ള സമതീപനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  വളര്ചലയ  തസരനിതലപടുത്തഭാനുതകുലാം

വനിധലാം കകേന്ദ്രസഹഭായലാം ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ; ഇക്കഭാരലത്തനില് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ മുനനില്

ഉനയനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന ആവശലങ്ങള എലനഭാലക്കലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്  ): സര്, 

(എ)  2011-ലല  കകേരള  ധന  ഉത്തരവഭാദനിതസ  (കഭദഗതനി)  നനിയമത്തനിലല

പ്രധഭാന വലവസകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

2011-12,  2012-13,  2013-14,  2014-15  എനതീ  വര്ഷങ്ങളനില്  ലമഭാത്തലാം

സലാംസഭാന ആഭലനര  ഉല്പഭാദനലാം യഥഭാകമലാം  1.4%, 0.9%, 0.5%, 0%  എനതീ

കമത്തനില്  കുറച്ചു ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിലൂലട  2011  ഏപ്രനില്  1-നട്ട്  ആരലാംഭനിചട്ട്  2015

മഭാര്ചട്ട്  31-നട്ട്  അവസഭാനനിക്കുന  നഭാലു  വര്ഷക്കഭാലയളവനിനുള്ളനില്  റവനമ്പ്യൂകേമ്മേനി

ഇലഭാതഭാകക്കണതഭാണട്ട്. റവനമ്പ്യൂമനിചലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം  ആ  തുകേ  ആസനികേലളക്കഭാള

കൂടുതലഭായുള്ള ബഭാദലതകേള ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുനതനിനട്ട് ഉപകയഭാഗലപടുകത്തണതുമഭാണട്ട്.
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ഇകത ആകട്ട് പ്രകേഭാരലാം  2011-12, 2012-13  എനതീ വര്ഷങ്ങളനില് ധനസലാംബനമഭായ

കേമ്മേനി  ലമഭാത്തലാം  സലാംസഭാന  ആഭലനര  ഉല്പഭാദനത്തനിലന്റെ 3.5  ശതമഭാനത്തനില്

കേവനിയഭാത്ത  നനിലയനില്  നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണട്ട്  2013-14-ല്  3  ശതമഭാനമഭായനി

കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരുനതനിലൂലട  2011  ഏപ്രനില്  1-നട്ട് ആരലാംഭനിചട്ട്  2014  മഭാര്ചട്ട്  31-നട്ട്

അവസഭാനനിക്കുന  മൂനട്ട്  വര്ഷക്കഭാലയളവനിനുള്ളനില്  ധനസലാംബനമഭായ  കേമ്മേനി

സലാംസഭാനലത്ത ലമഭാത്തലാം മതനിപട്ട് ആഭലനര ഉല്പഭാദനത്തനിലന്റെ  3  ശതമഭാനമഭായനി

കുറയ്കക്കണതുമഭാണട്ട്. അതുകപഭാലലതലന 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15

എനതീ  വര്ഷങ്ങളനില്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ആലകേ  കേടബഭാധലത  ലമഭാത്തലാം

സലാംസഭാന  ആഭലനര  ഉല്പഭാദനത്തനിലന്റെ  യഥഭാകമലാം  32.3%,  31.7%,  30.7%,

29.8%  എന കമത്തനികലക്കട്ട്  കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരുനതനിലൂലട  2011  ഏപ്രനില്  1-നട്ട്

ആരലാംഭനിചട്ട്  2015  മഭാര്ചട്ട്  31-നട്ട് അവസഭാനനിക്കുന നഭാലുവര്ഷക്കഭാലയളവനിനുള്ളനില്

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ആലകേ  കേടബഭാധലത  ലമഭാത്തലാം  മതനിപട്ട്  ആഭലനര

ഉല്പഭാദനത്തനിലന്റെ 29.8 ശതമഭാനമഭായനി കുറയ്ക്കുകേയുലാം ലചേകയ്യണതഭാണട്ട്.

2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 എനതീ വര്ഷങ്ങളനിലല റവനമ്പ്യൂകേമ്മേനി,

ധനകേമ്മേനി,  കേടബഭാധലത തുടങ്ങനിയവയുലട ധന ഉത്തരവഭാദനിതസ നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള

ലക്ഷലവലാം കനടവലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.

(ജനി.എസട്ട്.ഡനി.പനി.-യുലട ശതമഭാനത്തനില്)

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

ലക്ഷലലാം കനടലാം ലക്ഷലലാം കനടലാം ലക്ഷലലാം കനടലാം ലക്ഷലലാം കനടലാം

റവനമ്പ്യൂ

കേമ്മേനി

1.4 2.61 0.9 2.68 0.5 2.44 ... 2.65

ധനകേമ്മേനി 3.5 4.16 3.5 4.29 3 3.66 3 3.59

കേടബഭാധലത 32.3 29.04 31.7 29.64 30.7 26.71 29.8 26.05

13-ാംധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷന ശനിപഭാര്ശയനുസരനിച്ചുള്ള  2011-ലല കകേരള ധന

ഉത്തരവഭാദനിതസ  (കഭദഗതനി)  നനിയമത്തനില് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള ലക്ഷലങ്ങള കനടഭാന

സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  സഭാധനിചനിടനില.  കമഭാനുഗതമഭായനി  വര്ദനിച്ചുവരുന  പലനിശ,
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ശമ്പളലാം,  ലപനഷന,  സബ്സനിഡനികേള  മുതലഭായ  റവനമ്പ്യൂ  ലചേലവകേളുലാം  നനികുതനി

(Tax-GSDP)  വളര്ചഭാനനിരക്കനിലുള്ള  കുറവലാം  കേഭാരണമഭാണട്ട്  13-ാം  ധനകേഭാരല

കേമ്മേതീഷലന്റെ  ശനിപഭാര്ശ  പ്രകേഭാരമുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  ദൃഢതീകേരണ  പ്രകനിയയുലട

ലക്ഷലങ്ങള കനടഭാന  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് കേഴെനിയഭാതനിരുനതട്ട്.   എനഭാല് കേടബഭാധലത

ജനി.എസട്ട്.ഡനി.പനി.-യുലട അനുപഭാത  ലക്ഷലങ്ങള  (Debt-GSDP)  2011-12

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല് കകേ വരനിക്കുവഭാന സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  റവനമ്പ്യൂകേമ്മേനി  കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരനികേ  എന  നനിബനനകയഭാടട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്

കയഭാജനിപഭാണട്ട്.  എനഭാല്  അനനിവഭാരല  ലചേലവകേള  ലവടനിക്കുറച്ചുലകേഭാകണഭാ  അവ

മഭാറനിവച്ചുലകേഭാകണഭാ അല ഇമ്പൗ ലക്ഷലലാം  കകേവരനികക്കണതട്ട്.  തനതു നനികുതനി  വരുമഭാനലാം

വര്ദനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട് റവനമ്പ്യൂകേമ്മേനി പടനിപടനിയഭായനി കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരനികേ എനതഭാണട്ട്

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സമതീപനലാം.  എനഭാല്  സലാംസഭാനങ്ങളുലട  Debt  Sustainability

പരനിഗണനിക്കഭാലത ധനകേമ്മേനിക്കട്ട് ഒരു ഏകേതീകൃത പരനിധനി നനിശ്ചയനിക്കുനതട്ട് ഇകപഭാഴെലത്ത

ആകഗഭാള  സഭാമ്പത്തനികേ  വലവസനിതനിയനില്  അഭനികേഭാമലമല.  ധന  ഉത്തരവഭാദനിതസ

നനിയമത്തനില്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന  കേടബഭാധലത  ജനി.എസട്ട്.ഡനി.പനി.-യുലട  അനുപഭാത

ലക്ഷലങ്ങള  (Debt-GSDP)  2011-12  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  മുതല് കകേ വരനിക്കുവഭാന

സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. ആയതനിനഭാല് സലാംസഭാനങ്ങളുലട Debt Sustainability

അടനിസഭാനമഭാക്കനി  ധനകേമ്മേനിയുലട  ലക്ഷലലാം  നനിശ്ചയനിക്കുകേയുലാം  അതനിലൂലട  വനികേസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി കൂടുതല്  വഭായ്പ  എടുക്കുനതനിനഭായനി  സലാംസഭാനങ്ങലള

അനുവദനികക്കണതുമഭാണട്ട്.

(സനി) 14-ാം ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷന സലാംസഭാനങ്ങളക്കുള്ള നനികുതനി വനിഹനിതലാം
(Vertical  Devolution)  32  ശതമഭാനത്തനില്നനിനട്ട്  42  ശതമഭാനമഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനിഹനിതലാം  (Horizontal  Devolution)  2.34  ശതമഭാനത്തനില്നനിനട്ട്
2.50  ശതമഭാനമഭായനി  വര്ദനിപനിലചങനിലുലാം  സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട്  നല്കുന  ആലകേ
വനിഹനിതലാം  മുനകേഭാലങ്ങളനിലലകപഭാലല  61-62  ശതമഭാനമഭായനി  മഭാത്രലാം  നനിലനനിര്ത്തനിയതുകേഭാരണലാം
കകേന്ദ്ര  നനികുതനിയനിനങ്ങളുലട  സലാംസഭാന  വനിഹനിതത്തനില്  മനിതമഭായ  വര്ദന
മഭാത്രമഭാണുണഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്. 14-ാം ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷന അവഭാര്ഡട്ട് വഴെനി ലഭനിക്കുന
വര്ദനവനിലന്റെ  സനിലാംഹഭഭാഗവലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേളുലാം  കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം  ലവടനിക്കുറച  പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി
ലചേലവഴെനികക്കണനി വരുനതനിനഭാല് പുതനിയ വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് പണലാം
കേലണത്തഭാന കേഴെനിയഭാലത വരുന. ധന ഉത്തരവഭാദനിതസ നനിയമത്തനില് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള
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ധനകേമ്മേനിയുലട  പരനിധനിക്കുള്ളനില്  തലന കേടലമടുപട്ട്  നനിര്കത്തണനി  വരുനതനിനഭാലുലാം  റവനമ്പ്യൂ
ലചേലവട്ട് ഒരു പരനിധനിക്കപ്പുറലാം കുറയഭാന കേഴെനിയഭാത്തതുകേഭാരണവലാം വനികേസന ലചേലവകേളക്കട്ട്
പണലാം  തനികേയഭാലത  വരുന.  ഇമ്പൗ  സഭാഹചേരലത്തനില്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ കേടലമടുപട്ട്
പരനിധനി  വര്ദനിപനിക്കഭാനുതകുന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള/അഭനിപ്രഭായങ്ങള,  നനിലവനിലല എഫട്ട്.ആര്.ബനി.എലാം.
ആകട്ട് അവകലഭാകേനലാം ലചേയനതനിനുകവണനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് നനിയമനിച എഫട്ട്.ആര്.ബനി.എലാം.
കേമ്മേനിറനിയുലട മുമ്പഭാലകേ അവതരനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

ശതീ  .    ലകേ  .   കുഞനിരഭാമന : സര്, ഇമ്പൗ നനിയമത്തനില് വലവസ ലചേയനിട്ടുള്ളതുകപഭാലല
നനിശ്ചനിത  കേഭാലയളവനിനുള്ളനില്  ധനകേമ്മേനി  കുറയ്ക്കുനതനിനുലാം  കേമ്മേനി  ഇലഭാതഭാക്കുനതനിനുലാം
കവണനി എലനങനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിരുകനഭാ; സസതീകേരനിച നടപടനി ഫലപ്രദമഭായനിരുകനഭാ;
ആകഗഭാള സഭാമ്പത്തനികേ മഭാനലലാം അനുഭവലപട കേഭാലത്തുകപഭാലുലാം ഇനഡലയുലാം കകേരളവലാം
പനിടനിച്ചുനനിന കേഭാരലലാം  എലഭാവര്ക്കുലാം  അറനിയഭാവനതഭാണട്ട്.  അതനികനക്കഭാളുലാം വലനിയ മഭാനലവലാം
കേടവമഭാണട്ട് കേഴെനിഞ കേഭാലത്തുണഭായതട്ട്. എന്തുലകേഭാണട്ട് അങ്ങലന സലാംഭവനിച്ചു എനതനിലന
കുറനിചട്ട് മറുപടനി പറയഭാകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ഐസകേട്ട് : സര്,  നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ധന
ഉത്തരവഭാദനിതസ  നനിയമലാം  പഭാസഭാക്കനിയ  സമയത്തട്ട്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരഭാണട്ട്
അധനികേഭാരത്തനിലുണഭായനിരുനതട്ട്.  വളലര  കേര്ശനമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചതനിലന്റെ
ഫലമഭായനി  റവനമ്പ്യൂ  കേമ്മേനി  ഗണലമഭായനി  കുറഞ.  പനിനതീടട്ട്  വന  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.
സര്ക്കഭാരുലാം  ഈ  പഭാതതലന  പനിന്തുടര്ന.  രണ്ടുകപരുലാം  തമ്മേനില്  ഒരു വലതലഭാസമുണട്ട്.
ശതീ.  എ.  ലകേ.  ആന്റെണനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ലചേലവകേള കേര്ശനമഭായനി ചുരുക്കുന
കേഭാരലത്തനിലഭാണട്ട് ഊനല് നല്കേനിയതട്ട്.  എല്.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്
ലചേലവട്ട്  ചുരുക്കുനതനിലനക്കഭാള വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിചട്ട്  കേമ്മേനി കുറയ്ക്കുനതനിനഭാണട്ട്
ഊനല്  നല്കേനിയതട്ട്.  ഈ  വലതലഭാസമുലണങനിലുലാം  ആ  പത്തുവര്ഷക്കഭാലലാം
കകേരളത്തനിലന്റെ റവനല്യു കേമ്മേനി കുറഞവരനികേയഭായനിരുന.  അക്കഭാരലലാം നഭാലള ഇവനിലട
അവതരനിപനിക്കുന  ധവളപത്രത്തനില്  വളലര  വലക്തമഭായനിട്ടുണഭാകുലാം.  ആ  രതീതനി
തുടര്നനിരുലനങനില് പതനിനഭാലഭാലാം ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷന പറഞതുകപഭാലല റവനല്യു
കേമ്മേനി  ഇലഭാതഭാകുമഭായനിരുന.  എനഭാല്  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഈ
ഗതനി  മഭാറനി,  റവനമ്പ്യൂ  കേമ്മേനി  കമഭാതതീതമഭായനി  കൂടഭാന  തുടങ്ങനി.  ബഡ്ജറനില്  കുറച്ചു
കേഭാണനിക്കുലമങനിലുലാം  യഥഭാര്തത്തനില്  കൂടുകേയഭാണുണഭായതട്ട്.  അങ്ങലന  പത്തുവര്ഷ
കേഭാലലത്ത  ഫനിസല് കേണ്കസഭാളനികഡഷന  ഇലഭാതഭായനി.  കേഴെനിഞ അഞ്ചുവര്ഷലത്ത
കപഭാലലയഭാണട്ട്  നനികുതനി  വരുമഭാനവലാം  ലചേലവലാം  കപഭാകുനലതങനില്  നടപ്പുവര്ഷലാം
പതനികനഴെഭായനിരലാം  കകേഭാടനി  രൂപ  റവനല്യു  കേമ്മേനി  വരുലമനതഭാണട്ട്  ഇനലത്ത
സനിതനിവനികശഷലാം. ശമ്പളലാം,ലപനഷന എനനിവയനിലുള്ള  കുടനിശനികേ അടുത്ത വര്ഷലാം
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ലകേഭാടുകക്കണതുണട്ട്. അടുത്ത വര്ഷലാം ഇരുപകത്തഴെഭായനിരലാം കകേഭാടനി രൂപ റവനമ്പ്യൂ കേമ്മേനി
വരുലമനഭാണട്ട്  കേഭാണുനതട്ട്.  നമുക്കട്ട് ഇരുപതനിനഭായനിരലാം കകേഭാടനി രൂപയനിലധനികേലാം
വഭായ്പലയടുക്കഭാന അനുവഭാദമുണഭാകേനില.  പരനിപൂര്ണ്ണമഭായ സലാംഭനത്തനികലക്കട്ട്  കപഭാകുന
പഭാതയഭാണട്ട്  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  സസതീകേരനിചതട്ട്.  നനിശ്ചയമഭായുലാം
ഇങ്ങലന കപഭാകേഭാന കേഴെനിയനില, തനിരുത്തലുകേള കവണനിവരുലാം.  

ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞനിരഭാമന : സര്, കേഴെനിഞ അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലലാം ഭരനിച  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ആലകേ വഭാങ്ങനിയ കേടലാം എത്രയഭാലണനലാം അതനില് വനികേസന കമഖലയനില് എത്ര
തുകേ ലചേലവഭാക്കനിലയനലാം പറയഭാകമഭാ; വരുമഭാനലത്തക്കഭാളുലാം ലചേലവട്ട് വര്ദനിക്കുനതനിലന്റെ
ഫലമഭായനിടഭാണട്ട് കേമ്മേനി ആയലതനഭാണട്ട് പറഞതട്ട്. അക്കഭാരലലാം ശരനിയഭാകണഭാ?   

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട് : സര്, ലമഭാത്തലാം കേടലാം അഞ്ചുവര്ഷലാംലകേഭാണട്ട്
എത്ര  കൂടനിലയനതനിലന്റെ   കൃതലമഭായ  കേണക്കട്ട്   ഇകപഭാള  പറയഭാന  കേഴെനിയനില.
ലമഭാത്തലാം  കേടലാം  ഭരണലാം  തുടങ്ങനിയകപഭാഴള്ളതനിലന്റെ  കനലര  ഇരടനിയഭായനി.   ഭരണലാം
തുടങ്ങനിയകപഭാഴള്ളതനിലന്റെ  ഇരടനിയഭായതുലകേഭാണട്ട്  അതനിലന  വനിമര്ശനിക്കഭാന  ഞഭാനനില.
പകക്ഷ  പ്രധഭാന  പ്രശ്നലാം,  എടുത്ത  കേടലാം  എനനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗനിച്ചു  എനള്ളതഭാണട്ട്.
എടുത്ത കേടലാം  നമ്മുലട  കറഭാഡുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം ആസനികേളുലമഭാലക്ക ഉണഭാക്കഭാന
കവണനിയഭാലണങനില്  കേടത്തനിലന്റെ  ബഭാധലതയട്ട്  സമമഭായനി  നമ്മുലട  ബഭാലനസട്ട്
ഷതീറനില് ആസനിയുണഭാകുലാം.   അതുലകേഭാണട്ട് പ്രശ്നമനില.  പകക്ഷ കേടത്തനിലന്റെ  60-70
ശതമഭാനവലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിതലനനിദഭാന  ലചേലവകേളക്കുകവണനിയഭാണട്ട്  വനിനനികയഭാഗനിചതട്ട്
എനതഭാണട്ട് വസ്തുത.  അതനിലന്റെ ഫലമഭായനി  കേടലാം  ഭഭാരമഭായനി മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം : സര്, പതനിനഭാലഭാലാം ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷന അവഭാര്ഡട്ട്
വഴെനി  ലഭനിക്കുന വര്ദനവനിലന്റെ സനിലാംഹഭഭാഗവലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലാം കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം ലവടനിക്കുറച പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി
ലചേലവഴെനികക്കണനി  വരുനതനിനഭാല്  പുതനിയ  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  പണലാം
കേലണത്തഭാന കേഴെനിയഭാലത വരുന എനഭാണട്ട് അങ്ങട്ട് നല്കേനിയ മറുപടനി.  ഇലതഭാരു
ഗുരുതരമഭായ  പ്രശ്നമഭാണട്ട്.  മറുഭഭാഗത്തട്ട്  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കട്ട്  ലകേഭാടുക്കഭാനുള്ള  കുടനിശനികേ
ആറഭായനിരലാം കകേഭാടനി രൂപയനിലധനികേവലാം  ലപഭാതുകേടലാം ഒനര ലക്ഷലാം കകേഭാടനി രൂപയനിലധനികേവലാം
വരുന.  ഈ   ധനകേഭാരല  പ്രതനിസനനിയനില്  നനിനലാം  കകേരളലത്ത  രക്ഷനിക്കഭാന
എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്? 

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട് : സര്, ഇതനിനട്ട് മറുപടനി പറയുകേ  എനതട്ട്
എളുപമുള്ള  കേഭാരലമല.  ഒരു  കേഭാരലലാം  പറയഭാനുള്ളതട്ട്,  ലചേലവകേള  ചുരുക്കഭാന
സഭാധനിക്കനില.  ലചേലവനില്  ഏറവലാം  പ്രധഭാനലപടതട്ട്  ശമ്പളലാം,  പലനിശ,  ലപനഷന
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എനനിവയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  ആര്ലക്കങനിലുലാം  കുറയഭാന  കേഴെനിയുകമഭാ?  അതുകപഭാലല  മറട്ട്
നനികക്ഷപങ്ങള കുറയഭാനുലാം കേഴെനിയനില.  കനഭാണ്-പഭാന റവനമ്പ്യൂ എക്സെെട്ട്ലപന്റെനിചറഭാണട്ട്
കുറയഭാന കേഴെനിയുനതട്ട്. പദതനികയതര റവനമ്പ്യൂ ലചേലവനില്നനിനട്ട് ശമ്പളവലാം ലപനഷനുലാം
പലനിശയുലാം  കുറചഭാല് വരുന തുകേ   നനിയനനിക്കഭാലാം.  കേഴെനിഞ  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പദതനികയതര  റവനമ്പ്യൂ  ലചേലവനില്  നനിനട്ട്  ശമ്പളവലാം
ലപനഷനുലാം പലനിശയുലാം കുറചഭാല് കേനിട്ടുന തുകേ  25  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം വരുമഭായനിരുന.
അതട്ട്  30  ശതമഭാനമഭായനി വര്ദനിച്ചു.  അതഭാണട്ട് ധൂര്ത്തനിലന്റെ സൂചേനികേലയന പറയുനതട്ട്.
മറട്ട് ലചേലവകേള വര്ദനിചതനിലനക്കുറനിചല പറയുനതട്ട്.  ഇതട്ട് നനിയനനിക്കഭാമഭായനിരുന.
പലക്ഷ നനിയനനിചനില.  അവനിലട  ഞങ്ങള  നനിയനണലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുലാം.  മലറഭാനട്ട്,
വരുമഭാനത്തനിലന്റെ  വളര്ചഭാ നനിരക്കട്ട് പകുതനിയഭായനി കുറഞ. അവനിലട തനിരുത്തലുണഭാകേണലാം.
ഇനലത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  20-25  ശതമഭാനത്തനിനനിടയട്ട്  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം
വര്ദനിപനിക്കഭാന  കേഴെനിഞഭാല്  മഭാത്രകമ  ധനപ്രതനിസനനിയനില്നനിനട്ട്  രക്ഷലപടഭാന
കേഴെനിയ.  അതനിനുള്ള നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുലാം. 

ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  സര്,  കേഴെനിഞ  അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലയളവനില്  ആലകേ
എടുത്ത വഭായ്പ എത്രയഭായനിരുലനനലാം അതനില് എത്ര തുകേ വനികേസനകമഖലയനില്
ഉപകയഭാഗനിച്ചുലവനലാം പറയഭാകമഭാ? 

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ഐസകേട്ട് :  സര്,  ഇതനിനുള്ള  ഉത്തരലാം  ഓഫട്ട്
ഹഭാനഡഭായനി  പറയഭാന കേഴെനിയനില.  പ്രകതലകേ കചേഭാദലമഭായനി  തനകേഴെനിഞഭാല് നനിശ്ചയമഭായുലാം
പറയഭാലാം.  കേഴെനിഞ  അഞ്ചുവര്ഷലാംലകേഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേടലാം  ഇരടനിയഭായനി.
ഇനനിയുലാം  അഞട്ട്  വര്ഷലാം  കേഴെനിഞട്ട് കനഭാക്കുകമ്പഭാള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവദനിച
കേടലമടുത്തഭാല് ഗണലമഭായ വര്ദനവട്ട് വരുലാം. പകക്ഷ ഇവനിലട കേഭാതലഭായ പ്രശ്നലാം, ഇതനില്
എത്ര കകേഭാടനി രൂപ റവനമ്പ്യൂ ലചേലവനിനു കവണനിയുലാം കദനലാംദനിന ലചേലവനിനുകവണനിയുലാം
ഉപകയഭാഗനിച്ചു എനതഭാണട്ട്.  റവനമ്പ്യൂ  ലചേലവട്ട്  റവനമ്പ്യൂ  വരുമഭാനത്തനില്  നനിനഭാകേണലമനതഭാണട്ട്
ബഡ്ജറനിലാംഗട്ട് തതസലാം. അതഭാണട്ട് റവനമ്പ്യൂ കേമ്മേനി പൂജലമഭാക്കഭാലമന പറയുനതനിലന്റെ അര്തലാം.
എനഭാല്  ഇവനിലടയുണഭായനിരനിക്കുനതട്ട്,  റവനമ്പ്യൂ  കേമ്മേനി  കൂടനി  വരനികേയുലാം  എടുക്കുന  വഭായ്പ
ലചേലവഴെനിക്കുകേയുലാം അതനിലന്റെ ഫലമഭായനി കകേഭാണ്ട്രഭാകര്മഭാര്ലക്കലഭാലാം കുടനിശനികേ ഉണഭാകുകേയുലാം
ലചേയകേയഭാണട്ട്.  പുതനിയ  വനകേനിട  നനികക്ഷപങ്ങലളടുക്കഭാന നമുക്കട്ട്  കേഴെനിയുനനില.  അങ്ങലന
വരുകമ്പഭാള  പുറത്തുനനിനട്ട്  വഭായ്പലയടുകക്കണനിവരുലാം.  വഭായ്പ തരുനവര്  നമ്മുലട  ബഡ്ജറട്ട്
കനഭാക്കുകമ്പഭാള  റവനമ്പ്യൂ  കേമ്മേനി  കൂടുതലഭാലണങനില്  ഇതനിലന്റെ  ഉടമസന സര്ക്കഭാരഭായതനിനഭാല്
വഭായ്പ തരുന കേഭാരലത്തക്കുറനിചട്ട്  അവര് ആകലഭാചേനിക്കുലാം.  ഭഭാവനിലയകപഭാലുലാം പണയലപടുത്തുന
ഒരു ലചേലവട്ട് രതീതനിയഭാണട്ട് കേഴെനിഞ അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലലാം ഇവനിലട അനുവര്ത്തനിചനിരുനതട്ട്.  
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ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  സര്,  റവനമ്പ്യൂ  കേമ്മേനി  കുറയഭാനഭായനി  ധനകേഭാരല

കേമ്മേതീഷന അവഭാര്ഡട്ട് പ്രകേഭാരലാം കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനട്ട് ലഭനിച ഗ്രഭാന്റെട്ട് , വലവസകേളക്കട്ട്

വനികധയമഭായനിരുകനഭാ; എങനില് എലനഭാലക്ക വലവസകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനിരുന;

ഈ വലവസ നനിലവനിലല  സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനിലയ എങ്ങലന ബഭാധനിക്കുലമനട്ട്

വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ? 

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട് : സര്, കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് തരുന നനികുതനി

വനിഹനിതലാം  വലവസകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനിരനിക്കുലാം.   നമ്മുലട  ഗ്രഭാന്റെട്ട്  ഇനങ്ങള

കൂടുതല്  കൂടുതല്  വലവസകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതനിലന്റെ

അടനിസഭാന വലവസ  ധന ഉത്തരവഭാദനിതസ നനിയമത്തനിലന്റെ പുതുക്കനിയ ടഭാര്ജറ്റുകേള

നമ്മേള  മതീറട്ട്  ലചേയ്യണലമനതഭാണട്ട്.  അതട്ട്  മതീറട്ട്  ലചേയനിലലങനില്  ചേനില  ഗ്രഭാനകേള

നഷ്ടലപടുലാം.  ഇതുവലര അങ്ങലന  വനനിടനില.  പകക്ഷ  അങ്ങലനലയഭാരു  ഭതീഷണനി

നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്.  ധന ഉത്തരവഭാദനിതസ നനിയമത്തനിലന്റെ നനിബനനകേള പൂര്ണ്ണമഭായനി

പഭാലനിചനിരുലനങനില് നമുക്കട്ട്  ഒരു ശതമഭാനലാം കൂടുതല് വഭായ്പ കേനിട്ടുമഭായനിരുന.  കേഴെനിഞ

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അവസഭാനകേഭാലത്തട്ട്  ഒരു  ശതമഭാനലാം  കൂടുതല്  വഭായ്പ  ആവശലലപട്ടുലകേഭാണട്ട്

കേലത്തഴതനിലയങനിലുലാം വഭായ്പ  കേനിടനിയനില.  ധന  ഉത്തരവഭാദനിതസ  നനിയമത്തനിലന്റെ  നനിബനനകേള

പഭാലനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് ഒരു ശതമഭാനലാം കൂടുതല് വഭായ്പ കേനിടഭാന  അവകേഭാശമനിലലനഭാണട്ട്

പറഞതട്ട്. 

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്  (ശതീ  .    രകമശട്ട്  ലചേനനിത്തല  ) :  സര്,  കകേരള  ഫനിസല്

ലറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി  ആകട്ട്  പഭാസഭാക്കനിയതട്ട്  പഭാര്ലലമന്റെട്ട്  പഭാസഭാക്കനിയ നനിയമത്തനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്.  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലുള്ളതഭാണട്ട്  കകേരള  പബനികേട്ട്

എക്സെെട്ട്ലപനഡനിചര് റനിവമ്പ്യൂ കേമ്മേനിറനിയുലട കേഴെനിഞ മൂന വര്ഷക്കഭാലലത്ത റനികപഭാര്ടട്ട്.

അതട്ട്  ധനസനിതനി ലമചലപടുത്തഭാനുള്ള റനികപഭാര്ടട്ട്  തലനയഭാണട്ട്.  അതനിലല ചേനില

കേഭാരലങ്ങള  അനലത്ത  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  നടപഭാക്കുകേയുണഭായനി.  പല

സലാംസഭാനങ്ങളനിലുലാം ഫനിസല് ലറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി ആകട്ട് കടഭാടല് ലലറര് ആന്റെട്ട്

സനിരനിറനില്  നടപഭാക്കഭാനുള്ള  പ്രയഭാസലത്തക്കുറനിചട്ട്  അകങ്ങക്കറനിയഭാലാം.  പല  സലാംസഭാനങ്ങളനിലുലാം

അലതത്തനിയനിടനില.  കകേന്ദ്രലാം വനിഭഭാവന ലചേയതുകപഭാലല എത്തഭാന നമുക്കട്ട് കേഴെനിഞനിടനില.

കേഴെനിഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ധൂര്ത്തനിലനക്കുറനിചട്ട്  അങ്ങട്ട് പറഞ.  കേഴെനിഞ ഗവണ്ലമന്റെട്ട്

ലപനഷന  ലകേഭാടുക്കുന  കേഭാരലത്തനില്  ഉദഭാരസമതീപനലാം  സസതീകേരനിച്ചു.  ലവല്ഫയര്

എന  കേണ്ലസപ്റനിനട്ട്  മുനതൂക്കലാം  ലകേഭാടുത്തു;  അതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  ലചേലവട്ട്

കൂടനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനിലന്റെ  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഫനിസല്  ലറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി



  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള                            19 

ആകനിലന  ലലറര്  ആന്റെട്ട്  സനിരനിറനില് നടപഭാക്കഭാനുള്ള  ബുദനിമുടട്ട് അങ്ങുലാം  കനരനിടഭാന

കപഭാവകേയഭാണട്ട്.  ഫനിസല് ലഡഫനിസനിറട്ട്  ലകേഭാണ്ടുവരുലമനട്ട്  അകങ്ങക്കട്ട് പൂര്ണ്ണമഭായനി

പറയഭാന കേഴെനിയനില.  കകേരളത്തനിലന്റെ പ്രകതലകേ സഭാഹചേരലത്തനില് ലവല്ലഫയര് ലമകഷഴലാം

രണട്ട്  ശമ്പള കേമ്മേതീഷന  നടപഭാകക്കണ ബഭാധലതയുലാം  കേഴെനിഞ ഗവണ്ലമന്റെനിനുണഭായനിരുന.

ഇലതലഭാലാം  കേണക്കനിലലടുത്തുലകേഭാണ്ടുള്ള  നടപടനികേളഭാണട്ട്  കേഴെനിഞ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്

സസതീകേരനിചതട്ട്.  എനനിക്കട്ട് കചേഭാദനിക്കഭാനുള്ള കചേഭാദലലാം,  പബനികേട്ട്  എക്സെെട്ട്ലപന്റെനിചര് റനിവമ്പ്യൂ

കേമ്മേനിറനിയുലട റനികപഭാര്ടനിലല ഏലതലഭാലാം ഭഭാഗങ്ങള നടപഭാക്കഭാന കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്; അങ്ങട്ട്

അതനില് എലനലഭാലാം നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ലഎസകേട്ട് :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  പ്രതനിപക്ഷ

കനതഭാവനിലന്റെ കചേഭാദലലാം സലാംബനനിചട്ട് കനഭാടതീസട്ട് തനഭാല് പഠനിചട്ട് മറുപടനി പറയഭാലാം.

എക്സെെട്ട്ലപന്റെനിചര്  റനിവമ്പ്യൂ  കേമ്മേനിറനിയുലട  മൂന  വര്ഷലത്ത  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഇകപഭാള

ലലകേവശമനില.  പകക്ഷ ബഹുമഭാനലപട പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട്  പറഞതട്ട്,   ലപനഷന

കപഭാലലയുള്ള കേഭാരലങ്ങള ലകേഭാടുത്തതുലകേഭാണഭാണട്ട് റവനമ്പ്യൂ കേമ്മേനി വര്ദനിചതട്ട്,  അതട്ട്

അനനിവഭാരലമഭാണട്ട്,  നമുലക്കഭാനലാം  ലചേയ്യഭാന  സഭാധനിക്കനിലലനഭാണട്ട്.  ഇതനിനുമുമ്പുള്ള

പത്തട്ട് വര്ഷലത്ത ലട്രന്റെട്ട് തുടര്നനിരുലനങനില് ഇനട്ട് റവനമ്പ്യൂ കേമ്മേനിയുണഭാകേനിലഭായനിരുന.

ധവളപത്രത്തനില് അതട്ട്  വളലര വലക്തമഭാണട്ട്.  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് കേഴെനിഞ

പത്തട്ട്  വര്ഷലാം  നടനതനികനക്കഭാള  എനട്ട്  കകേമതസമഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  വനനിട്ടുള്ളതട്ട്.

കനഭാണ്-പഭാന റവനമ്പ്യൂ എക്സെെട്ട്ലപന്റെനിചറനില് ശമ്പളലാം,  ലപനഷന,  ഇന്റെറസ്റ്റേട്ട്  കേഴെനിഞഭാല്

കേനിട്ടുന  പണലാം  മുഴവന  ധൂര്ത്തഭാലണനല  ഞഭാന  പറയുനതട്ട്.  എനഭാല്  അതനിലഭാണട്ട്

ധൂര്ത്തനിലന്റെ  കേകമ്പഭാണന്റെട്ട്  വരുനതട്ട്.  അതട്ട്  25  ശതമഭാനമഭായനിരുനതട്ട്  കേഴെനിഞ

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  30  ശതമഭാനമഭായനി  വര്ദനിച്ചു.  അതനിലനയഭാണട്ട്  ഞങ്ങള

വനിമര്ശനിചതട്ട്.  

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    കുഞഭാലനിക്കുടനി :   സര്,  ബഹുമഭാനലപട പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട്

കചേഭാദനിചതനിലന്റെ  തുടര്ച തലനയഭാണട്ട്  കചേഭാദനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.  കേഴെനിഞ ഗവണ്ലമന്റെനില്നനിനട്ട്

വലതലസമഭായനി  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങള,  വനികേസനങ്ങള,  ശമ്പളലാം,  ലപനഷന

കപഭാലുള്ള  അനനിവഭാരലലചലവകേള  എനനിവയട്ട്   നനിയനണലാം  വരുലമനഭാകണഭാ?

അങ്ങട്ട് പറയുന ഉത്തരത്തനില്നനിനട്ട് കേനിട്ടുന ലമകസജട്ട് അതഭാണട്ട്.  അസറട്ട് ഉണഭാക്കുനതനില്

വനികരഭാധമനില,  അസലറങനിലുലാം അവനിലടയുണഭാകുമകലഭാ എനലാം അങ്ങട്ട് പറയുനണട്ട്.

ഇക്കഭാരലത്തനില് ഒരു കേണ്ഫമ്പ്യൂഷനുണട്ട്. വരുമഭാന വര്ദനവനിനുകവണനി എനട്ട് സമതീപനലാം

സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് അങ്ങട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?
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കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട് :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട അലാംഗത്തനിലന്റെ

കേണ്ഫമ്പ്യൂഷന തതീര്ക്കുന കേഭാരലത്തനില് സകനഭാഷകമയുള.  ഒനട്ട്,  ഇമ്പൗ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

ആദല  തതീരുമഭാനലാം  കക്ഷമലപനഷന  1000  രൂപയഭാക്കുകേ  എനതഭാണട്ട്.  കക്ഷമ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് ഒരു കുറവലാം വരുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില.  രണട്ട്,  ധൂര്ത്തനിലന്റെ സൂചേനികേ

ഗണലമഭായനി  കുറയ്ക്കുലാം.  മൂനട്ട്,  റവനമ്പ്യൂ  വരുമഭാനവലാം  നനികുതനി  വരുമഭാനവലാം  കേഴെനിഞ

മൂനവര്ഷമഭായനി  10-12  ശതമഭാനത്തനില് നനിനതട്ട് കനലര ഇരടനിയഭാക്കനി വര്ദനിപനിക്കഭാനഭാണട്ട്

ശമനിക്കുനതട്ട്.  നഭാലട്ട്,  മനിചലാം വയ്ക്കുന പണമുപകയഭാഗലപടുത്തനി,  അതനിലന്റെ പല മടങ്ങട്ട്

പണലാം പുറത്തുനനിനട്ട്  ലനിവകറജട്ട്  ലചേയട്ട്  മൂലധനലചലവട്ട് വര്ദനിപനിക്കുലാം.  ഇതഭാണട്ട്

കൃതലമഭായനി ലചേയ്യഭാന കപഭാകുനതട്ട്. 

ഉമ്പൗര്ജ വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള

3 (*33)  ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :

ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റേനിന :

ശതീ  .   കമഭാനസട്ട് കജഭാസഫട്ട് :

കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലലവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ;

(എ)  പരനിസനിതനിക്കട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായുലാം  ലചേലവ  ചുരുങ്ങനിയ  രതീതനിയനിലുലാം

സലാംസഭാനത്തട്ട് ഉമ്പൗര്ജ വനികേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ; 

(ബനി)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുലട  തനതഭായ  പദതനികേള  ഏലതലഭാലമനലാം

സലാംസഭാന പദതനികേള ഏലതലഭാലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)   പ്രസ്തുത  പദതനികേളക്കഭായനി  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറനില്  ആവശലമഭായ

തുകേ വകേയനിരുത്തുകമഭാ? 

ലലവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന  ): സര്,

(എ)  ഉണട്ട്.  പരനിസനിതനിക്കട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ  പഭാരമ്പകരലതര  ഉമ്പൗര്ജ

കസഭാതസ്സുകേളഭായ സമ്പൗകരഭാര്ജലാം,  കേഭാറട്ട്,  ലചേറുകേനിട  ജലലലവദല്യുതനി  എനനിവയനില്

നനിനള്ള  പദതനികേള  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപനില്  വരുത്തഭാന  ലക്ഷലമനിടുന.

എനഭാല് ഇത്തരലാം പദതനികേളക്കട്ട് മൂലധനലചലവട്ട് ഇകപഭാള കൂടുതലഭാണട്ട്.
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(ബനി) പരനിസനിതനിക്കട്ട് അനുകയഭാജലമഭായ പഭാരമ്പകരലതര ലലവദല്യുത പദതനികേള

ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. മുകഖന നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  നനിലവനില് ആലകേ 66.9

ലമഗഭാവഭാടട്ട് കശഷനി വരുന  6  ലചേറുകേനിട ജലലലവദല്യുത പദതനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

നടനവരുന. പുറലമ 142.5  ലമഗഭാവഭാടനിനുള്ള 16 പുതനിയ ലചേറുകേനിട ജലലലവദല്യുത

പദതനികേള  നടപഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  സമ്പൗകരഭാര്ജത്തനില്  നനിനലാം  72.53  ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം

കേഭാറനില് നനിനലാം 42.375 ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  

(സനി) കമല് പരഭാമര്ശനിച പദതനികേളക്കുലാം പുതനിയ പദതനികേളുലട ഇനലവസ്റ്റേനികഗഷനുലാം

കകേരള  കസ്റ്റേറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  ബഡ്ജറനില്  തുകേ

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരലാം പുതനിയ ജലലലവദല്യുത പദതനികേളക്കഭായനി 27 കകേഭാടനി

രൂപയുലാം പുതനിയ ജലലലവദല്യുത പദതനികേളുലട ഇനലവസ്റ്റേനികഗഷനഭായനി ഒരു കകേഭാടനി

രൂപയുലാം  കേഭാറട്ട്,  സമ്പൗകരഭാര്ജലാം  എനതീ  കസഭാതസ്സുകേള  വഴെനി  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.

നടപനിലഭാക്കനി വരുന പദതനികേളക്കഭായനി 50 കകേഭാടനി രൂപയുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  

ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  പരനിസനിതനിക്കട്ട്  കുറഞ  ആഘഭാതലാം

വരുത്തുന കൂടുതല് ജലലലവദല്യുത പദതനികേള ഏലറടുക്കുന കേഭാരലലാം ഗവണ്ലമന്റെട്ട്

ഗമ്പൗരവമഭായനി  ആകലഭാചേനിക്കുലമനലാം ഇതു സലാംബനനിചട്ട്  തല്പരകേക്ഷനികേളുമഭായനി  ചേര്ച

നടത്തുലമനലാം നയപ്രഖലഭാപന പ്രസലാംഗത്തനില് പറയുന.സമയബനനിതമഭായനി ഇക്കഭാരലത്തനില്

ഒരു നയലാം ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ;  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഇതുകപഭാലലയുള്ള ഏലതഭാലക്ക ജലലലവദല്യുത

പദതനികേളഭാണുള്ളതട്ട്; സമയബനനിതമഭായനി ഇലതഭാരു പരനിപഭാടനിയഭായനി  ഏലറടുക്കഭാന

ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട് ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന :  സര്,  പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

ലചേറുകേനിട  ജലലലവദല്യുത പദതനികേളുണട്ട്.  ഇടുക്കനി ജനിലയനില് അപര് കേലഭാര്  (2 MW),

ചേനിനഭാര് (24 MW), അപര് ലചേങ്കുളലാം (24 MW), ലഭാഡലാം (3.5 MW), ലവകസ്റ്റേണ്

കേലഭാര് (5 MW),  പതീചഭാടട്ട്  (3 MW),  കദവനിയഭാര് (24 MW),  കകേഭാടയത്തട്ട് മഭാര്മല

(7 MW), തൃശ്ശൂരനില് ആനക്കയലാം (7.5 MW), കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് - ഒലനിക്കല്  (5 MW),

പൂവഭാരലാംകതഭാടട്ട് (3 MW), ലചേമ്പൂക്കടവട്ട് III (7.5 MW), ലപരുവണ്ണഭാമുഴെനി  (6 MW),

മരനിപ്പുഴെ (6 MW),  വഭാളഭാലാംകതഭാടട്ട്  (7.5 MW),  കേണ്ണൂരനില് പഴെശനി സഭാഗര്  (7.5 MW).

ഇങ്ങലന 142.5  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ ലചേറുകേനിട ജലലലവദല്യുത പദതനികേള പരനിസനിതനിക്കട്ട്

അനുകയഭാജലമഭായ  തരത്തനില്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുകവണനിയനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  
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ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് : സര്, എലന്റെ ആദലകചേഭാദലലാം അതല.  പരനിസനിതനിക്കട്ട്
കുറഞ  ആഘഭാതലാം  ഏല്പനിക്കുന  നനിലവനിലുള്ള  ജലലലവദല്യുത  പദതനികേള
ഏലറടുക്കുനതനിലന സലാംബനനിചട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുലമനഭാണട്ട് പറഞനിരനിക്കുനതട്ട്.  അങ്ങലനയുള്ള
പദതനികേള പ്രധഭാനമഭായുലാം ഏലതലഭാമഭാണട്ട്;  അതനിരപനിള്ളനി ഇതനിനകേത്തട്ട് ഉളലപടുകമഭാ;
അങ്ങലനയുലണങനില് എത്ര പദതനികേളുണട്ട്; ഇമ്പൗ ആകലഭാചേനകേള നതീണ്ടുകപഭാകുകമഭാ ? 

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  ഇമ്പൗ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  നയമഭാണട്ട്
ബഹുമഭാനലപട ഗവര്ണര് നയപ്രഖലഭാപന പ്രസലാംഗത്തനില് പറഞതട്ട്.  പരനിസനിതനിക്കട്ട്
അനുകയഭാജലമഭായ പദതനികേലള സലാംബനനിചഭാണട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനതട്ട്.
ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്   പരനിസനിതനിക്കട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായനി  സസതീകേരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകേലയനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്   പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    കറഭാഷനി അഗസ്റ്റേനിന :  സര്, മൂവഭാറ്റുപുഴെ നദതീതട പ്രകദശത്തനിലല വടകക്കപ്പുഴെ
റനിസര്കവഭായറനില് നനിനട്ട്  0.474  കേല്യുബനികേട്ട് മനി.മതീ.  അധനികേജലലാം  240 hp  അധനികേ
യണനിറട്ട് പമ്പട്ട് ലചേയട്ട് ഇടുക്കനി റനിസര്കവഭായറനികലക്കട്ട് തനിരനിച്ചുവനിടട്ട്  ഉമ്പൗര്കജഭാലഭാദനലാം
നടത്തനിവരുന പദതനിയഭാണട്ട് വടകക്കപ്പുഴെ റനിസര്കവഭായര് പദതനി. നനിലവനില് തഭാലട്ട് കേഭാലനികേ
ബണട്ട്  നനിര്മ്മേനിചഭാണട്ട്  പ്രസകുത  പദതനി  കേമ്മേനിഷന  ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഡഭാമനിലന്റെ
വൃഷ്ടനിപ്രകദശത്തട്ട് കേനത്ത മഴെ ലപയകമ്പഭാള  പമ്പുകേള പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭാകുകേയുലാം
വടകക്കപ്പുഴെ  നനിറഞകേവനിയുകേയുലാം  തഭാലഴെത്തലങ്ങളനില്  തഭാമസനിക്കുനവര്ക്കട്ട്  ഭതീതനി
ഉളവഭാകുകേയുലാം ലചേയനണട്ട്. അതനിലന്റെ ബലക്ഷയലത്തക്കുറനിച്ചുള്ള ആശങകേളുലാം നനിലവനിലുണട്ട്.
അതനിനുപകേരമഭായനി  ഒരു  സനിരലാം  ബണട്ട്  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  കൂടുതല്  ജലലാം  കശഖരനിചട്ട്
വടകക്കപ്പുഴെയനില് നനിനട്ട് പമ്പട്ട് ലചേയന ജലലാം ഇടുക്കനിയനികലക്കട്ട് എത്തനിചട്ട് കൂടുതല്
ഉമ്പൗര്കജഭാലഭാദനത്തനിനുകവണനിയുള്ള ശമലാം നടത്തുകമഭാ;   പുതനിയ ബണട്ട് നനിര്മ്മേനിചട്ട്
ജനങ്ങളുലട ആശങയകേറ്റുനതനിനുകവണനി ഒരു പഠനലാം നടത്തനി വടകക്കപ്പുഴെ ലലഡവര്ഷന
സതീമനിലന പുനരുദരനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന :  സര്,   പരനികശഭാധനിചട്ട്  മറുപടനി  പറകയണ
കചേഭാദലമഭാണനിതട്ട്.  അങ്ങട്ട് പ്രകതലകേമഭായനി എഴതനിത്തനഭാല് അക്കഭാരലലാം സലാംബനനിചട്ട്
പരനികശഭാധനിചട്ട് സഭയനില് മറുപടനി പറയുനതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  സര്,  ലലവദല്യുതനി  രലാംഗത്തട്ട്  വനിവനിധങ്ങളഭായ

വനികേസന പദതനികേള നടപഭാക്കുനതനിലനക്കുറനിചട്ട് അങ്ങട്ട് സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.

ഇമ്പൗ  പദതനികേളുലട  പൂര്ണ്ണപ്രകയഭാജനലാം  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുന

വനിധത്തനിലുള്ള വനിവനിധ നടപടനികേള  സജതീവമഭായനി  പരനിഗണനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.
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അപകേടഭാവസയനിലുള്ള ഇലകനികേട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേള  മറനിഞ വതീണതനിനുകശഷമഭാണട്ട്

ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  കപഭാലുലാം  അതനികന്മേല് നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന തയ്യഭാറഭാകുനതട്ട്.

അതനിനുള്ള ഇടലപടലുകേള ജനപ്രതനിനനിധനികേള നടത്തുകമ്പഭാള  പഞഭായത്തട്ട് പണലാം

സസരൂപനിച്ചു ലകേടണലാം അലലങനില് എലാം.എല്.എ.  ഫണനില് നനിനലാം ലകേടണലമനഭാണട്ട്

ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുലട ഭഭാഗത്തു നനിനലാം വരുന മറുപടനി.  ഇതുകപഭാലുള്ള ഉത്തരവഭാദനിതസങ്ങളനില്

നനിനട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ഒഴെനിഞമഭാറുനതഭായനിടഭാണട്ട് പലകപഭാഴലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.

ഇത്തരലാം അപകേടഭാവസയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളനില് ഇടലപട്ടുലകേഭാണട്ട് ജനങ്ങലള സഹഭായനിക്കഭാന

കേഴെനിയുന നനിലപഭാടട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് സസതീകേരനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  അങ്ങട്ട് ഇക്കഭാരലലാം പ്രകതലകേമഭായനി

പരനികശഭാധനിക്കണലാം.  അകതഭാലടഭാപലാം  മുന  ലലവദല്യുതനി  വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുന  ബഹുമഭാനലനഭായ

എ.  ലകേ.  ബഭാലന  സമ്പൂര്ണ്ണ  ലലവദല്യുതതീകേരണലാം എന  പദതനി  വനിജയകേരമഭായനി

നടപഭാക്കനി.  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട ഫണട്ട് കൂടനി കകേഭാണ്ട്രനിബമ്പ്യൂടട്ട് ലചേയ്തുലകേഭാണഭാണട്ട്

ആ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്. പനിനതീടട്ട് വനിവനിധ കേഭാരണങ്ങളഭാല് അതട്ട് നടനനില.

എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട  ഫണട്ട്  ലകേഭാണ്ടുമഭാത്രലാം  ഇതട്ട്  നടത്തഭാന പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി  കേഴെനിയഭാത്ത

അവസയുണട്ട്.  അകപഭാള  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെയുലാം  ലലവദല്യുതനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെയുലാം  അടക്കലാം

വനിവനിധ  ഏജനസനികേളുലട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി   ഇത്തരത്തനിലലഭാരു  പദതനി  ജനങ്ങളനില്

എത്തനിക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള ഒരു കേര്മ്മേപരനിപഭാടനിലയക്കുറനിചട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന :  സര്,  അങ്ങട്ട് കചേഭാദനിച ആദലലത്ത കചേഭാദലലാം,

അപകേടഭാവസയനിലുള്ള കപഭാസ്റ്റേട്ട് ഒടനിഞട്ട് വതീഴനതുമഭായനി ബനലപട കേഭാരലങ്ങലള

സലാംബനനിചഭാണട്ട്.  അതട്ട് എകപഭാള ഒടനിഞട്ട് വതീഴലമനട്ട് മുനകൂടനി പറയഭാന സഭാധനിക്കുകേയനില.

തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില്  ലനയ്യഭാറനിനകേര  തഭാലൂക്കനില്  വലനിയ  ചുഴെലനിക്കഭാറ്റുണഭായനി.

ആയനിരത്തനില്പരലാം കപഭാസ്റ്റുകേള ഒരു രഭാത്രനിയനില് എതഭാണട്ട് ഒരു മണനിക്കൂര് നതീണ്ടുനനിന

കേഭാറനില് ഒടനിഞട്ട് വതീഴന സനിതനിയുണഭായനി. വലനിയ കേഭാറടനിക്കുകമ്പഭാള കപഭാസ്റ്റേനിലന്റെ

പരനിസരകത്തഭാ ലലലനനിലന്റെ പരനിസരകത്തഭാ നനില്ക്കുന വലനിയ മരങ്ങള കേടപുഴെകേനി

ലലലനനില് വതീണട്ട് ഒരു കൂടലാം കപഭാസ്റ്റുകേള ഒരുമനിചട്ട്  ഒടനിയുന സനിതനിയഭാണുള്ളതട്ട്.

ആയനിരകത്തഭാളലാം  കപഭാസ്റ്റുകേള ഒടനിഞട്ട് വതീണനിട്ടുകപഭാലുലാം യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില് എതഭാണട്ട്

മൂനനഭാലട്ട്  ദനിവസലാം  ലകേഭാണട്ട്  എലഭാലാം  ശരനിയഭാക്കഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  മണ്സൂണ്

പൂര്വ്വകേഭാല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഴെനിഞ  കേഭാലങ്ങളനില്  നടനനിരുനനില.  ഇലക്ഷന

പ്രഖലഭാപനിച സഭാഹചേരലത്തനില് ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഇടലപകടഭാ  എനറനിയനില,  ആ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുന അവസഭാവനികശഷമുണഭായനി.  ലതരലഞടുപനിലന്റെ പ്രചേഭാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

നടക്കുന ഘടത്തനിലഭായനിരുന മണ്സൂണ് പൂര്വ്വകേഭാല പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടകക്കണതട്ട്.

യഥഭാസമയലാം  അതട്ട്  നടക്കഭാലത  കപഭായതുലകേഭാണഭാണട്ട്  ഇമ്പൗ  അടുത്തകേഭാലത്തട്ട്
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ലചേറനിയ  മഴെയുലാം  കേഭാറ്റുലാം  വനകപഭാള  തലന  ലലവദല്യുതനി  രലാംഗത്തട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേള

മറനിഞവതീഴനതടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണഭായതട്ട്. മലറഭാനട്ട്, സമ്പൂണ്ണ ലലവദല്യുതതീകേരണമഭാണട്ട്. അതട്ട് ഇമ്പൗ

ഗവണ്ലമനനിലന്റെ നയമഭായനി ബഹുമഭാനലപട ഗവര്ണര്  സഭയനില് പ്രഖലഭാപനിച കേഭാരലമഭാണട്ട്.

2017 -ല്,  സലാംസഭാനലത്ത  സമ്പൂര്ണ്ണ  ലലവദല്യുതതീകേരണത്തനികലക്കട്ട്  എത്തനിക്കുനതനിനു

കവണനിയുള്ള  ബഹുമുഖമഭായനിട്ടുള്ള  പദതനിക്കഭാണട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  രൂപലാം  നല്കുനതട്ട്.

അതനില് എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലടയുലാം എലാം.പനി.-മഭാരുലടയുലാം തകദ്ദേശ ഭരണസഭാപനങ്ങളുലടയുലാം

കകേഭാണ്ട്രനിബമ്പ്യൂഷന കൂടഭാലത ആരുലടലയഭാലക്ക  സഹഭായലാം  സസതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ

അവലയലഭാലാം സസതീകേരനിചട്ട് സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദല്യുതതീകേരണലാം നടത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള

ഗവണ്ലമന്റെട്ട് സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  സര്,  കേഴെനിഞ രണട്ട് ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തുലാം

വളലരകയലറ ചേര്ച ലചേയ്യലപട വനിഷയമഭാണട്ട് കൂടലാംകുളലാം-ഇടമണ് പവര് ലലഹകവ.

ഏതഭാണട്ട്  149  കേനികലഭാമതീറര് നതീളത്തനില്  46  മതീറര് വതീതനിയനിലഭാണട്ട് ഇമ്പൗ ലലഹകവ

കേടനകപഭാകുനതട്ട്.  ആ  ഭഗത്തട്ട്  എതഭാണട്ട്  രണഭായനിരകത്തഭാളലാം  ഏക്കര്  സലലാം

പൂര്ണ്ണമഭായനി  കൃഷനികയഭാഗലമലഭാത്ത  രതീതനിയനികലക്കട്ട്  മഭാറുന  സഭാഹചേരലമുണഭാകുലാം.

പരനിസനിതനി അനുകയഭാജലമഭായ ലചേലവട്ട്  ചുരുക്കനിയ പദതനിലയ സലാംബനനിചഭാണട്ട്

എലന്റെ കചേഭാദലലാം.  എതഭാണട്ട് 266 ലമഗഭാവഭാടട്ട് ലലവദല്യുതനിയഭാണട്ട് കൂടലാംകുളത്തട്ട് നനിനട്ട്

കകേരളത്തനിനട്ട് കേനിടഭാനുള്ളതട്ട്, യഥഭാര്തത്തനില് കേനിടനിലക്കഭാണനിരനിക്കുനമുണട്ട്. ഉദുമല്കപട

വഴെനി   കപഭാത്തനകകേഭാകടക്കട്ട്  ലലലനുകേള വലനിചതുലകേഭാണട്ട് ലലവദല്യുതനി  കേനിട്ടുനണട്ട്.

ഇതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനില്,  പ്രകതലകേനിചട്ട്  കൃഷനിക്കഭാരുലട  ഇടയനില്

വളലരകയലറ  ആശങകേളുണട്ട്.  കൃഷനിക്കഭാരുകടയുലാം  അകതഭാലടഭാപലാം  പഭാരനിസനിതനികേ

പ്രശ്നങ്ങളുലാം  പരനിഗണനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ഒരു ആളടര്കനറതീവട്ട് ലലലന  ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിലന

കുറനിച്ചുള്ള  ചേര്ച  കനരലത്തയുണഭായനിരുന.  അതനിനട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ  ;

അകതഭാലടഭാപലാം ജലലലവദല്യുത പദതനികേള മഭാത്രമല മറട്ട് ഇതര പദതനികേളക്കുകൂടനി

പരനിസനിതനി  ആഘഭാതപഠനങ്ങള  നനിര്ബനമഭാക്കഭാന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന :  സര്,  കേഴെനിഞ ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  പുറത്തുനനിനട്ട്
ലലവദല്യുതനി വഭാങ്ങുന കേഭാരലത്തനിലഭാണട്ട് ശദ കകേന്ദ്രതീകേരനിചനിരുനതട്ട്. നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തട്ട്
ലലവദല്യുതനി  ഉത്പഭാദനത്തനിലന്റെ  കേഭാരലത്തനില്  കവണത്ര  പരനിഗണന  ലകേഭാടുക്കഭാന
കേഴെനിഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്  സഭാധനിചനിരുനനില.  പുറത്തുനനിനട്ട്  ലലവദല്യുതനി   ഇഷ്ടലാംകപഭാലല
വഭാങ്ങനിക്കുന ഒരു സനിതനിയഭാണുണഭായതട്ട്.  അങ്ങലന വഭാങ്ങനിയഭാല് സലാംസഭാനകത്തക്കട്ട്
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ലകേഭാണ്ടുവരനികേ എനള്ളതട്ട് മഭാത്രകമ മഭാര്ഗമുള.  അതനിനട്ട്  സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം ചേനില
പ്രശ്നങ്ങളുണഭാകുലാം.  അത്തരലാം  പ്രശ്നമുള്ള  സലങ്ങളനിലലലഭാലാം   കൂടനിയഭാകലഭാചേന  നടത്തനി
കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  വനിഷമമുണഭാകേഭാത്ത തരത്തനില് ലലലന വലനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേ  മഭാത്രകമ  വഴെനിയുള.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എതഭാണട്ട്  എഴെഭായനിരലാം
കകേഭാടനി രൂപയുലട ലലവദല്യുതനി പുറത്തുനനിനട്ട് വഭാങ്ങുകേയഭാലണനള്ള കേഭാരലലാം നമ്മേള
കേഭാണണലാം.

മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന) :  സര്,  സലാംസഭാനത്തട്ട് ലലവദല്യുതനി
ലഭനികക്കണ കേഭാരലത്തനില് വളലര പ്രധഭാനലപട  ഒനഭാണട്ട്   കൂടലാംകുളലാം-ഇടമണ് പവര്ലലലന.
ബഹുമഭാനലപട അലാംഗവലാം കകേഭാടയലാം ജനിലയനിലല ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം മറട്ട് ബഹുജന
സലാംഘടനകേളുലാം  കചേര്നട്ട്  ആ ലലലന വലനിക്കഭാനുള്ള സഭാഹചേരലമഭാണട്ട് സൃഷ്ടനികക്കണതട്ട്.
നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തട്ട് ലലവദല്യുതനി ലഭലമഭാകുനതനിനുള്ള ഏറവലാം പ്രധഭാനലപട ഒരു
ലലലനഭാണതട്ട്.  അതനിനുള്ള  തടസലാം  നതീക്കനി  ആ  ലലലന  വലനിക്കഭാന  നമുക്കട്ട്
കേഴെനികയണതഭായനിട്ടുണട്ട്. 

മനി  .    സതീക്കര് :  33-ാം  നമ്പര്  കചേഭാദലവലാം  49-ാം  നമ്പര്  കചേഭാദലവലാം  ക്ലബട്ട്
ലചേയ്യണലമനട്ട് ശതീ. സണ്ണനി കജഭാസഫനിലന്റെ ഒരു റനികേസസ്റ്റുണട്ട്; കചേഭാദലങ്ങളുലാം ഉത്തരങ്ങളുലാം
വനിഭനിനമഭായതുലകേഭാണട്ട് അതട്ട് അനുവദനിക്കുനനില.

ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  സര്,   കേഴെനിഞ  ഇടതുപക്ഷമുനണനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദല്യുതതീകേരണലാം നടപനിലഭാക്കഭാന കവണനി ഒരു പദതനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിരുലനങനിലുലാം
കേഴെനിഞ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് അതട്ട് പൂര്ണ്ണമഭായനി തകേര്ത്തു. അതുകേഭാരണലാം നനിലച്ചുകപഭായ
പദതനികേള പലതുമുണട്ട്.  ആറനിങ്ങല് പടണലാം ഒരു ചേരനിത്രനഗരവലാം പനില്ഗ്രനിലാം ലസന്റെറുലാം
ടൂറനിസലാം ലസന്റെറുമഭാണട്ട്. തനിരുവനനപുരലാം പടണലാം കേഴെനിഞഭാല് അതനിപ്രശസമഭായനിട്ടുള്ള
നഗരലാം  ആറനിങ്ങലുലാം  വര്ക്കലയുലമഭാലക്ക  വരുന  പ്രകദശമഭാണട്ട്.   അവനിലട   ശതീ.  എ.  ലകേ.
ബഭാലന കവദല്യുതനിവകുപ്പുമനനി ആയനിരുനകപഭാള 10 കകേഭാടനി രൂപയുലട  ഒരു പദതനിക്കട്ട്
തറക്കലനിടുകേയുലാം  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ഏതഭാണട്ട്  30  കേനികലഭാമതീറര്  എല്.ടനി.ലലലന
വലനിക്കുകേയുലാം  അതുവഴെനി  വലനിയ  മഭാറമുണഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുകേയുലാം  ലചേയ്തു.  അതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി 33 ലകേ.വനി. സബ്കസ്റ്റേഷനട്ട് ശതീ. എ. ലകേ. ബഭാലന തറക്കലനിട്ടു. ആ ഒലരഭാറ
കേഭാരണലാം  ലകേഭാണട്ട്  ആ  പദതനി  നടപനിലഭാകക്കണ  എനട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  തതീരുമഭാനനിച്ചു.
നനിരനരമഭായനി നടത്തനിയ പരനിശമങ്ങലളലഭാലാം തമസ്ക്കരനിക്കുകേയുലാം ഇകപഭാള എടഭാലാം മഭാസലാം
ആ  പദതനി  പതീരനിയഡട്ട്  അവസഭാനനിക്കുകേയുമഭാണട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  അങ്ങട്ട്
മുനകേലയ്യടുത്തനിട്ടുലണനട്ട്  ഞഭാന  മനസനിലഭാക്കുന.  50  ശതമഭാനലാം  കകേന്ദ്ര  ഫണഭാണട്ട്.
ബനലപട   ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി ചേര്ച ലചേയട്ട് അതനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനു
കവണനി   മുനലലകേ എടുക്കുകമഭാ; അതട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിയുകമഭാ എനഭാണട്ട് കചേഭാദലലാം?
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ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന :  സര്,  ശതീ.  എ.ലകേ.  ബഭാലന  തറക്കലനിട

പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേ എനള്ളതട്ട് എലന്റെ ഉത്തരവഭാദനിതസമഭാണട്ട്,  അതട്ട് നനിര്ബനമഭായുലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന ആവശലമഭായനിട്ടുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം. 

ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന : സര്, കകേരളലാം ഇനട്ട് കനരനിടുന ലലവദല്യുതനി പ്രതനിസനനിക്കട്ട്

പരനിഹഭാരലാം  ജലലലവദല്യുത പദതനികേള മഭാത്രമഭാണട്ട്.  എലന്റെ കചേഭാദലലാം രണട്ട്  ഭഭാഗത്തുലാം

പ്രശ്നമുണഭാക്കുലമനട്ട് എനനിക്കറനിയഭാലാം.  എനനിക്കട്ട് കചേഭാദനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്,  ഇചഭാശക്തനികയഭാടുകൂടനി

അതനിരപനിള്ളനി പദതനി നടപഭാക്കഭാന  അങ്ങട്ട് തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ എനള്ളതഭാണട്ട്?

ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന : സര്, ഇമ്പൗ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട

കേഭാരലത്തനില്  കൃതലമഭാലയഭാരു  നയലാം  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആ  നയലാം  പരനിസനിതനി

സമ്പൗഹൃദമഭായനിട്ടുള്ള വനികേസനലാം എനള്ളതഭാണട്ട്.  പരനിസനിതനി സമ്പൗഹൃദത്തനിനട്ട്  തടസമുണഭാകുന

ഒരു  വനികേസന  യജ്ഞത്തനിനുലാം  ഇമ്പൗ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തയ്യഭാറലലനഭാണട്ട്  അതനിലന്റെ

അര്തലാം.  പരനിസനിതനി  സമ്പൗഹൃദമഭാകണഭാ  എനള്ള  കേഭാരലലാം  വനിവനിധ  തലങ്ങളനില്

ചേര്ച  ലചേകയ്യണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  അതനിരപനിള്ളനിയുലട  കേഭാരലമഭായനിരുനഭാലുലാം  ചേതീകമനനിയുലട

കേഭാരലമഭായനിരുനഭാലുലാം  പരനിസനിതനി  സമ്പൗഹൃദമഭാകണഭാലയനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്  ജനങ്ങളുലട

അഭനിപ്രഭായലത്ത മഭാനനിചട്ട് വനിശദമഭായ ചേര്ചകേളക്കട്ട് വനികധയമഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്

ആകലഭാചേനിക്കുനതട്ട്. 

ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :  സര്, 2017-ഓടുകൂടനി  കകേരളത്തനില് സമ്പൂര്ണ്ണ

ലലവദല്യുതതീകേരണലാം  നടപനിലഭാക്കുലമനട്ട്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനില്  ജലലലവദല്യുത

പദതനികേള കൂടഭാലത മറട്ട് നനിരവധനി ലലവദല്യുത പദതനികേള നനിലവനിലുണട്ട്. എനഭാല്

കേഴെനിഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഇവ  പലതുലാം  അടച്ചുപൂടനിയനിടട്ട്  ലലവദല്യുതനി

പുറത്തുനനിനട്ട് വഭാങ്ങുകേയഭാണുണഭായതട്ട്.  അങ്ങലന അടച്ചുപൂടലപടകതഭാ അലലങനില്

സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം ലകേഭാടുത്തുലകേഭാണനിരനിക്കുനകതഭാ ആയ ഇമ്പൗ

പദതനികേള മനികേച നനിലയനില് പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനുകവണ നടപടനികേള അങ്ങയുലട

ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകുകമഭാ? 

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന :  സര്,  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന എലഭാ പദതനികേളുലാം

പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള  ചേര്ചകേള  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്,  തടസങ്ങള  നതീക്കുകേ

തലന ലചേയലാം. ജലലലവദല്യുത പദതനികേള മഭാത്രമല  ലലവദല്യുതനി ലഭലമഭാകുന എലഭാ

കസഭാതസ്സുകേളുലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനതനിനുകവണനിയുള്ള  പരനിശമത്തനിലഭാണട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്

ഏര്ലപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.
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ശതീ  .    വനി  .    റനി  .    ബല്റഭാലാം :  സര്,  ഇമ്പൗയനിലട ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനിയുലട ഒരു
പ്രസഭാവന ലഫയനിസ്ബുക്കനിലൂലട വളലര ശദയഭാകേര്ഷനിക്കലപടനിരുന.  "ഇവനിലട
എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള വലഭാപകേമഭായനി വനിതരണലാം ലചേയഭാല് ഏതഭാണട്ട്  250  കകേഭാടനി
രൂപ ലകേഭാണട്ട് ഇനട്ട് അതനിരപനിള്ളനി പദതനിയനില് നനിനട്ട് ലക്ഷലമഭാക്കുന ലലവദല്യുതനി
ഉണഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം”എനഭാണട്ട്. അകപഭാള ഇത്തരത്തനിലുള്ള ബദല് ഉമ്പൗര്ജ
സഭാധലതകേള  കതടനിലക്കഭാണട്ട്  ലമഗഭാവഭാട്ടുകേളക്കട്ട്  പകേരലാം  ലനഗഭാവഭാട്ടുകേലള
(ലനഗറതീവട്ട്  വഭാട്ടുകേള)  കുറനിചട്ട്,  നമ്മേള  കസവട്ട്  ലചേയന  എനര്ജനിലയക്കുറനിചട്ട്
ചേനിനനിക്കുന ഒരു ബദല് നയലാം ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ; എതഭാണട്ട് 1500 കകേഭാടനി
രൂപ  ലചേലവട്ട്  ഇകപഭാള  തലന  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന  അതനിരപനിള്ളനി  പദതനിക്കപ്പുറത്തട്ട്,
എനവകയഭാണ്ലമന്റെല്  ഡനിസഭാസ്റ്റേറഭാകേഭാന  സഭാധലതയുള്ള  ആ  പദതനിക്കപ്പുറത്തട്ട്
ഭഭാവനഭാസമ്പനമഭായനിട്ടുള്ള  ബദല് ഉമ്പൗര്ജ  സഭാധലതകേലള കതടഭാന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ;  അതനിരപനിള്ളനി പദതനി എനകനക്കുമഭായനി ഉകപക്ഷനിക്കണമനഭാണട്ട്
എലന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം. ആ അഭനിപ്രഭായലാം ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന :  സര്,  ഞഭാന കനരലത്ത വനിശദതീകേരനിച്ചുകേഴെനിഞ.
ഉമ്പൗര്ജലാം  ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാന  കേഴെനിയുന  എലഭാ  കസഭാതസ്സുകേളുലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേ
എനള്ളതുതലനയഭാണട്ട് ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ നയലാം;  അതനിരപനിള്ളനിയുലട കേഭാരലത്തനില്
നനിങ്ങള തമ്മേനില് അഭനിപ്രഭായ ലഎകേലമുണഭാക്കനിയഭാല് നമുക്കതട്ട് ആകലഭാചേനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

(കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴെനിഞ)

2. കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

4 (*34) ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയകവകേലലലാംമൂലലാം സലാംസഭാനലത്ത സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് പനികനഭാടടനിയുണഭായതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  രഭാഷതീയ  ലക്ഷലകത്തഭാലട  മുനസര്ക്കഭാര്  നടത്തനിയ  ഇടലപടലുകേളുലാം
തതീരുമഭാനങ്ങളുലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി)   സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് ഉണര്വ്വു  പകേരഭാനുതകുന എലനങനിലുലാം
പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയട്ട് നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

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

(എ &ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  മുന സര്ക്കഭാര് സഹകേരണ കമഖലയനില്
നടത്തനിയ ഇടലപടലുകേളുലാം തതീരുമഭാനങ്ങളുലാം പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.  അപ്രകേഭാരമുള്ള
പരനികശഭാധനയനില്  ലതറഭായ  ഇടലപടലുകേളുലാം  തതീരുമഭാനങ്ങളുലാം  ഉള്ളതഭായനി
കേലണത്തുകേയഭാലണങനില് ആവശലമഭായ തനിരുത്തല് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  സഹകേരണ  കമഖലയട്ട്  ഉണര്വട്ട്  പകേരുനതനിനുലാം
കമഖലലയ  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുമഭായനി  ഇനനിപറയുന  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

1. നനിലവനിലുള്ള  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ  വനനിതഭാ  മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങലള  ശക്തനിലപടുത്തുനതഭാണട്ട്.

2. ലലജവ പചക്കറനി  കൃഷനി പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  'സുവര്ണ്ണലാം'
കഷഭാപ്പുകേള ആരലാംഭനിക്കുലാം. 

3. റബര് മഭാര്ക്കനിലന്റെ ഉല്പനങ്ങളുലട ലലവവനിദലവല്ക്കരണത്തനിനുലാം
നനിലവനിലുള്ള  ഉലനങ്ങളുലട  ഉലഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം. 

4. അലപക്സെെട്ട് ലഫഡകറഷനുകേലള ശക്തനിലപടുത്തുലാം.

5. സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലള  ഇ-കകേഭാകമഴട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനു
കവണനി സജമഭാക്കുലാം.

6. ഇകപഭാള പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായ സലാംഘങ്ങളനില് പ്രവര്ത്തന
സഭാദലമഭായ  സലാംഘങ്ങലള  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുള്ള  പ്രകതലകേ
ശമങ്ങള നടത്തുനതഭാണട്ട്.

7. സലാംസഭാന, ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേലള സലാംകയഭാജനിപനിക്കുലാം.

8. സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗട്ട് ശലാംഖല നടപനിലഭാക്കുലാം.
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9. സസകേഭാരല  പണമനിടപഭാടുകേഭാരുലട  പനിടനിയനില്നനിനലാം  പഭാവലപടവലര

സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് ഒരു വനിശഭാല വനിതരണ കശഖരണ ശലാംഖല

കുടുലാംബശതീ മനിഷലന്റെ സഹഭായകത്തഭാലട നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

10. കേണ്സമ്പ്യൂമര്  ലഫഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പുനനഃകമതീകേരനിചട്ട്

വനിലക്കയറലാംമൂലലാം  കേഷ്ടലപടുന  സമൂഹത്തനിലല  പഭാവലപടവരുലട

കേഷ്ടപഭാടുകേള പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം. 

കേണ്സമ്പ്യൂമര്ലഫഡനിലല അഴെനിമതനി

5(*35) ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന :

ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :

ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് :

ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്സമ്പ്യൂമര് ലഫഡനില് അഴെനിമതനിയുലാം ലകേടുകേഭാരലസതയുലാം വലഭാപകേമഭാലണന

പരഭാതനി പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേണ്സമ്പ്യൂമര് ലഫഡനിലല അഴെനിമതനിലയക്കുറനിചട്ട് അക്കഭാലലത്ത മഭാകനജനിലാംഗട്ട്

ഡയറകര് കപഭാലുലാം പരഭാതനിലപടഭാനനിടയഭാക്കനിയ സഭാഹചേരലലാം ഇകപഭാഴലാം നനിലനനില്ക്കുനകണഭാലയനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) അക്കഭാലലത്ത മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറകര് നല്കേനിയ റനികപഭാര്ടനിലന്റെ ഉള്ളടക്കലാം

ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  മുന  സര്ക്കഭാര്

സസതീകേരനിച നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  അഴെനിമതനിയഭാകരഭാപണലത്തക്കുറനിച്ചുലാം  ലകേടുകേഭാരലസതലയക്കുറനിച്ചുലാം  സമഗ്രഭാകനസഷണലാം

നടത്തഭാന തയ്യഭാറഭാകുകമഭാലയനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

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

(എ)  ഉണട്ട്.  കേണ്സമ്പ്യൂമര്ലഫഡനിലല അഴെനിമതനിയുമഭായനി  ബനലപട പരഭാതനി
അകനസഷനിചതനില്  ഗുരുതരമഭായ  കമകക്കടുകേള  കേലണത്തനിയതനിലനത്തുടര്നട്ട്
കേഭാരലക്ഷമമഭായ അകനസഷണലാം നടത്തുനതനിനഭായനി നനിലവനിലുണഭായനിരുന ഭരണസമനിതനിലയ
25-9-2015-ല്  സലസന്റെട്ട്  ലചേയകേയുലാം  ലലദനലാംദനിന  ഭരണ  കേഭാരലങ്ങള
നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനഭായനി  പഭാര്ടട്ട് ലലടലാം അഡനിനനികസ്ട്രേറലറ നനിയമനിചട്ട് ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം
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സലസന്റെട്ട് ലചേയ്യലപട ഭരണസമനിതനിയ ലാംഗങ്ങള രഭാജനിവയ്ക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.  കേണ്സമ്പ്യൂമര്
ലഫഡനിലന്റെ  ലഹഡട്ട്  ഓഫതീസനിലലയുലാം  റതീജനിയണല്  ഓഫതീസുകേളനികലയുലാം  എലഭാ
യണനിറ്റുകേളനികലയുലാം  ഡനികപഭാകേളനികലയുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  സലാംബനനിചട്ട്  വനിശദമഭായ  അകനസഷണലാം
നടത്തുനതനിനഭായനി  കകേരളഭാ  സഹകേരണ  നനിയമലാം  65-ാം  വകുപട്ട്  പ്രകേഭാരമുള്ള
അകനസഷണത്തനിനട്ട് ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം അകനസഷണലാം പുകരഭാഗമനിചട്ട്  വരനികേയുമഭാണട്ട്.
അകനസഷണത്തനിനഭായനി  14  ജനിലകേളനിലുലാം പ്രകതലകേലാം അകനസഷണ ഉകദലഭാഗസലര
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത അകനസഷണത്തനിലന്റെ ഇടക്കഭാല റനികപഭാര്ടനികനഭാലടഭാപലാം
തനിരുവനനപുരലാം,  തൃശ്ശൂര്,  ആലപ്പുഴെ,  കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം  എനതീ ജനിലകേളനില്
സഭാമ്പത്തനികേ  കമകക്കടുകേളുലാം  പണഭാപഹരണവലാം  നടനതനികന്മേലുള്ള  സഹകേരണ
സലാംഘലാം രജനിസ്ട്രേഭാറുലട  11/79-ാം നമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരമുള്ള റനികപഭാര്ട്ടുലാം  തുടര്
നടപടനികേളക്കഭായനി  ആഭലനര  വകുപനിനട്ട്  ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  സഹകേരണ
നനിയമലാം 65-ാം വകുപട്ട് പ്രകേഭാരമുള്ള അകനസഷണലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  നനിലവനില് ഇത്തരലാം സഭാഹചേരലലാം ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള
എടുത്തുവരുന. 

(സനി)  ഉതവകേഭാല സബ്സനിഡനി, നന്മേ സതീലാം, തഭാല്ക്കഭാലനികേ ദനിവസ കവതന
ജതീവനക്കഭാരുലട നനിയമനലാം, കഫഭാടനിലാംഗട്ട് ത്രനികവണനി കസ്റ്റേഭാറുകേള, ലമഭാലലബല് ത്രനികവണനി
കസ്റ്റേഭാറുകേള,  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  തുടക്കലാം
കുറനിചതുലാം എനഭാല് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതുമഭായ വനിവനിധ തരലാം പദതനികേള,  വനികദശമദല
വലഭാപഭാരലാം  തുടങ്ങനിയ  വനിഷയങ്ങളനികന്മേലുള്ള  കമകക്കടുകേള  സലാംബനനിചട്ട്  അക്കഭാലലത്ത
മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറകര്  നല്കേനിയ  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കേണ്സമ്പ്യൂമര്
ലഫഡനിലന്റെ  കേഴെനിഞ  ആറട്ട്  വര്ഷലത്ത  പ്രവര്ത്തനലാം  സലാംബനനിചട്ട്  അകനസഷനിചട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട്  സഹകേരണ സലാംഘലാം  രജനിസ്ട്രേഭാറഭാഫതീസനിലല ലഡപമ്പ്യൂടനി
രജനിസ്ട്രേഭാര് (വനിജനിലനസട്ട്),  ലഡപമ്പ്യൂടനി രജനിസ്ട്രേഭാര് (ഇനലസക്ഷന ലസല്) എനനിവലര
സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസ്ട്രേഭാര് നനികയഭാഗനിചനിരുന. പ്രസ്തുത അകനസഷണ ഉകദലഭാഗസര്
സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  കകേരള  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  കേണ്സമ്പ്യൂമര്
ലഫഡകറഷനനില്  കേലണത്തനിയ  നമ്പ്യൂനതകേള  ഗുരുതര  സസഭഭാവമുള്ളതഭാകേയഭാലുലാം ലഹഡട്ട്
ആഫതീസനിലുലാം റതീജനിയണല് ആഫതീസുകേളനിലുലാം  ഡനികപഭാകേളനിലുലാം  ലഫഡകറഷലന്റെ എലഭാ
യണനിറ്റുകേളനിലുലാം  വനിശദമഭായ  അകനസഷണലാം  നടകത്തണതട്ട്  ആവശലമഭാലണനട്ട്
കബഭാധലലാം  വനതനിലന്റെയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  കേണ്സമ്പ്യൂമര്  ലഫഡകറഷനനിലല
ഗുരുതരമഭായ കമകക്കടുകേള,  ഘടന,  പ്രവര്ത്തനലാം,  സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി  എനനിവലയപറനി
കകേരള സഹകേരണ നനിയമലാം വകുപട്ട്  65  പ്രകേഭാരമുള്ള അകനസഷണത്തനിനട്ട് ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം
അകനസഷണലാം  നടനവരനികേയുമഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത  വനിവനിധ  അഴെനിമതനികേളുമഭായനി ബനലപടട്ട്
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വനിജനിലനസട്ട് അകനസഷണവലാം കേണ്സമ്പ്യൂമര്ലഫഡട്ട് കനരനിടുനണട്ട്.  മുന മഭാകനജനിലാംഗട്ട്
ഡയറകര് സമര്പനിച ചേനില റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലാം കേണ്സമ്പ്യൂമര് ലഫഡനിലനതനിലര നടനവരുന
വനിജനിലനസട്ട്  എനകേസയറനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി അകനസഷനിക്കുനതനിനട്ട്  വനിജനിലനസട്ട് വകുപനിനട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  നനിലവനില്  നടനവരുന  വകുപ്പുതല  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് തുടര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.
ഇകപഭാള നടനവരുന വനിജനിലനസട്ട്  അകനസഷണലാം  ഊര്ജനിതലപടുത്തുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ധനസനിതനി

6 (*36) കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   റനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട് :
ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :
(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ധനസനിതനിലയ  സലാംബനനിചട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

കേഭാഴ്ചപഭാടട്ട് എനഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
(ബനി)  മുന സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരലമഭാഴെനിയുകമ്പഭാഴള്ള ട്രഷറനി ബഭാലനസനിലനക്കുറനിച്ചുള്ള

വനിശദവനിവരലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
(സനി) പുതനിയ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം കേടലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ; എങനില്

വനിശദവനിവരലാം നലഭാകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം  കേയ റുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്): 

(എ)  സലാംസഭാനലാം അതതീവ ഗുരുതരമഭായ ധന പ്രതനിസനനിലയ കനരനിടുകേയഭാണട്ട്.
മുന സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരലാം ഒഴെനിയുകമ്പഭാള  24-5-2016-ല്  1009.30  കകേഭാടനി  രൂപ
മഭാത്രമഭാണട്ട് ട്രഷറനി ബനില് കഹഭാളഡനിലാംഗ്സട്ട് ഉണഭായനിരുനതട്ട്.എനഭാല് 2016 കമയട്ട്
അവസഭാനലത്ത  വകുപ്പുതല  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  ലപനഷന  കുടനിശനികേ  (1000
കകേഭാടനിയനില്പരലാം  രൂപ),  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളക്കുലാം  മറ്റുലാം  ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാനുള്ള
ബനില് (2000 കകേഭാടനി രൂപ), കേരഭാറുകേഭാര്ക്കുലാം ബനില് റതീ-ഡനിസമ്പൗണനിലാംഗട്ട് ഇനത്തനില്
ബഭാങനിനുലാം  നല്കകേണതട്ട്  (1600  കകേഭാടനി  രൂപ)  എനനിവയുളലപലട  4600
കകേഭാടനിയനില്പരലാം രൂപ അടനിയനരമഭായനി ലകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കഭാനുള്ള ബഭാധലതയഭായുണട്ട്.
മഭാത്രമല  വനിവനിധ  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള/കക്ഷമനനിധനികേള/കബഭാര്ഡുകേള
തുടങ്ങനിയവയനില് നനിനലാം 1365 കകേഭാടനി രൂപ സനിര നനികക്ഷപമഭായനി സമഭാഹരനിചനിട്ടുമുണട്ട്.
അതുകൂടനി  കചേര്ത്തഭാല് ബഭാധലത  5965  കകേഭാടനിയനില്പരലാം  രൂപ വരുലാം.  ഇടക്കഭാല



32       കകേരള നനിയമസഭ                    ജൂണ്  29, 2016

ബഡ്ജറട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  2016-17-ലല  റവനമ്പ്യൂ  കേമ്മേനി  9697  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.
ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെ ലപ്രഭാജക്ഷന പ്രകേഭാരലാം ഇതട്ട് 18195 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി ഉയരുലാം.
2016-17-ല്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  വഭായ്പലയടുക്കഭാന  അനുവഭാദലാം
നല്കേനിയനിരനിക്കുനതട്ട് 18524 കകേഭാടനി രൂപ മഭാത്രമഭാണട്ട്. ഇകപഭാള അനുവദനിചനിരനിക്കുന
മുഴവന  വഭായ്പയുലാം  നനിതലനനിദഭാന  ലചേലവകേളക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനികക്കണനി  വരുലാം.
മൂലധനലചലവകേളക്കട്ട്  പണലാം ബഭാക്കനിയുണഭാവനില  എന സനിതനി  വനികശഷമഭാണട്ട്
നനിലവനിലുള്ളതട്ട്. 

(ബനി)  മുന സര്ക്കഭാന അധനികേഭാരലാം ഒഴെനിയുകമ്പഭാള  24-5-2016-ല്  1009.30
കകേഭാടനി രൂപ ട്രഷറനി ബനില് കഹഭാളഡനിലാംഗ്സുണഭായനിരുന.  അടനിയനര ബഭാധലത 5965.
കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുന.

(സനി)  പുതനിയ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമലറടുത്ത  കശഷലാം  15-6-2016-ല്
ലപഭാതുവനിപണനിയനില്നനിനലാം 1000 കകേഭാടനി രൂപ വഭായ്പലയടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനിലന്റെ  ആദലപഭാദത്തനില്  ലപഭാതുവനിപണനിയനില്നനിനലാം  4300  കകേഭാടനിരൂപ
വഭായ്പലയടുക്കഭാനഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിരുനതട്ട്.   ഇതനില്
2800 കകേഭാടനി രൂപ മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തുതലന വഭായ്പ എടുത്തനിരുന. 

ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം

7 (*37)   ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് : 

ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് : 

ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന : 

ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളക്കുള്ള ധനസഹഭായത്തനിനട്ട്
മുന സര്ക്കഭാര് എലനലഭാലാം കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനിയലതന വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴെനി കകേവരനിക്കഭാന കേഴെനിഞലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി നടത്തനിപ്പുമൂലലാം എലനലഭാലാം കനടങ്ങളഭാണട്ട് കകേവരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് കകേലക്കഭാണനി
ട്ടുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന) : 

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് വലവസഭായ വകുപനിലന്റെ അധനിനതയനിലുള്ള ലപഭാതുകമഖലഭാ

സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  ധനസഹഭായലാം  നല്കുനതനിനഭായനി  ''പ്രവര്ത്തന

സഭാധലതയുള്ള സഭാപനങ്ങളുലട പുനരുജതീവനവലാം പുനരുദഭാരണവലാം'' എന കപരനിലുള്ള

സതീമനില്  [ലഹഡട്ട്  ഓഫട്ട്  അക്കമ്പൗണട്ട്  4885-60-800-96(P)]  എലഭാ  വര്ഷവലാം

പ്രകതലകേ ധനസഹഭായലാം  ബഡ്ജറനില്  പദതനി  വനിഹനിതമഭായനി  നല്കേനിവരുനണട്ട്.

കൂടഭാലത പരമ്പരഭാഗത കമഖലയനിലുള്ള സഭാപനങ്ങളക്കുലാം ലടക്സെെട്ട്ലലറല് കമഖലയനിലുള്ള

ചേനില മനില്ലുകേളക്കുലാം പദതനി വനിഹനിതമഭായനി കവലറയുലാം ധനസഹഭായലാം നല്കേഭാറുണട്ട്. 

(ബനി&സനി) ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കുകേ മുകഖന

കേഭാലപഴെക്കലാംലചേന ലമഷനിനറനികേളുലട നവതീകേരണവലാം ഉല്പഭാദന സലാംവനിധഭാനങ്ങളനില്

നൂതനമഭായ സഭാകങതനികേ വനിദലകേളുലാം  നടപനിലഭാക്കുകേ,  ഉല്പനങ്ങളുലട  ലലവവനിദലവല്ക്കരണലാം

എനതീ  നടപടനികേളനിലൂലട  സഭാപനങ്ങലള  മതരക്ഷമതയുള്ളവയഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടനിരുനതട്ട്.

എനഭാല് വനിപണനിയനില്നനിനലാം കനരനിടുന കേടുത്ത മതരലാം ലപഭാതുകമഖലലയ ബഭാധനിക്കുനണട്ട്.

സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന  ധനസഹഭായലത്ത  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടു

കപഭാകുനതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തന മൂലധനമഭായുലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന.  ചേനില സഭാപനങ്ങളുലട

കേഭാലഭാ  കേഭാലങ്ങളഭായുള്ള  കമഭാശമഭായ  പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  നവതീകേരണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായുള്ള അധനികേ ധനലാം ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം മറ്റുലാം കേലണത്തുനതനിലുള്ള

പരനിമനിതനികേളുലാം പുനരുദഭാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങലള പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കഭാറുണട്ട്.

മഭാത്രമല ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെ നനിയനണങ്ങള ഉണഭാകുന സമയങ്ങളനില് സര്ക്കഭാരനില്

നനിനള്ള ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുനതനില് ഉണഭാകുന കേഭാലതഭാമസലാം പദതനികേളുലട

സമയബനനിതമഭായ  നടത്തനിപനിലന  ബഭാധനിക്കഭാറുലണനള്ളതുലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

പ്രധഭാനമഭായുലാം സര്ക്കഭാര് സഹഭായകത്തഭാലട നവതീകേരണ വനിപുലതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

നടനവരുന സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്  മലബഭാര് സനിലമന്റെട്ട്സട്ട്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ സനിലമന്റെട്ട്ബളക്കട്ട്

ഹഭാന്റെട്ട് ലനിലാംഗട്ട് ലടര്മനിനല്,  ട്രഭാവനകൂര് ലകേഭാചനിന ലകേമനിക്കല്സട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്,  ലസയനില്-

എസട്ട്.സനി.എല്. കകേരളഭാ ലനിമനിറഡനില്  (സ്റ്റേതീല് കകേഭാലാംപക്സെെനില്) സ്റ്റേതീല് കറഭാളനിലാംഗട്ട് മനില്,

കകേരളഭാ  ഇലകനിക്കല്&അലലലഡട്ട്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കേമ്പനനി  ലനിമനിറഡട്ട്,  ലകേല്കട്രഭാണ്

കേകമ്പഭാണന്റെട്ട് കകേഭാലാംപക്സെെട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്, ട്രഭാകക്കഭാ കകേബനിള കേമ്പനനി എനനിവ.  ലടക്സെെട്ട്ലലറല്

കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  പരമ്പരഭാഗത  കമഖലയനിലുള്ള

സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കമല്പറഞ

സഭാപനങ്ങളനില്. മലബഭാര് സനിലമന്റെട്ട്സട്ട് ഒഴെനിലകേ എലഭാലാം നഷ്ടത്തനിലഭാണട്ട്.
884/2017
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(ഡനി) സര്ക്കഭാരനില് നനിനള്ള ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി സഭാപനങ്ങള സമര്പനിക്കുന
ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള ലപഭാതുകമഖലഭാ വലവസഭായ പുനനഃസലാംഘടനഭാ കബഭാര്ഡട്ട്  (റനിയഭാബട്ട്)
മുകഖന  പരനികശഭാധനിചട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കുന  വനിശകേലന  റനികപഭാര്ടട്ട്  റനിയഭാബട്ട്  കനരനിടട്ട്
വലവസഭായ  വകുപനിനട്ട്  നല്കുന.  ഇങ്ങലന  സമര്പനിക്കുന  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേളനില്
5  കകേഭാടനി  രൂപ  വലരയുള്ളവ  വലവസഭായ  വകുപട്ട്  പ്രനിനസനിപല്  ലസകടറനി
ലചേയര്മഭാനഭായുള്ള  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്  ഗ്രൂപട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുലാം  5  കകേഭാടനി  രൂപയട്ട്  മുകേളനിലുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള ധനകേഭാരല വകുപട്ട് പ്രനിനസനിപല് ലസകടറനി ലചേയര്മഭാനഭായുള്ള
ലസഷലല് വര്ക്കനിലാംഗട്ട് ഗ്രൂപട്ട് കേമ്മേനിറനിയുലാം പരനികശഭാധനിചട്ട്  ആവശലമഭായ ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിവരുന. ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച ലപ്രഭാകപഭാസലുകേളക്കട്ട് ധനകേഭാരല വകുപട്ട് മുകഖന
ധനലാം ലഭലമഭാക്കുന. 

ലലകേത്തറനി വലവസഭായലാം

8 (*38) ശതീ  .   ജയനിലാംസട്ട് മഭാതല്യു :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :
ശതീ  .   സനി  .  ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേത്തറനി  വലവസഭായലാം  കനരനിടുന  പ്രയഭാസങ്ങള  അവകലഭാകേനലാം
ലചേയനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേത്തറനി  ഉലനങ്ങളുലട  വനിപണനത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്
എലനഭാലക്ക  സഹഭായലാം  ലചേയ്തു  ലകേഭാടുക്കുനലണനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  വനികദശ  വനിപണനി
കനടുനതനിനഭായനി എലനങനിലുലാം പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ;

(സനി) സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ആഴ്ചയനില് ഒരു ദനിവസലമങനിലുലാം കകേത്തറനി
വസ്ത്രലാം നനിര്ബനമഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ?

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

(എ) ഉണട്ട്. ലലകേത്തറനികമഖലയനിലല പ്രതനിസനനികേളുലട കേഭാരണലാം ലനയ്ത്തുകേഭാരുലട
അഭഭാവലാം,  പ്രവര്ത്തന മൂലധനത്തനിലന്റെ കുറവട്ട്,  ലനയ്ത്തുകേഭാരുലട കൂലനിക്കുറവട്ട്,  ലലകേത്തറനി
ഉല്പനങ്ങളുലട  മഭാര്ക്കറട്ട്  എനനിവയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  വനിവനിധ
സതീമുകേള  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  മുഖഭാനരലാം  നടപഭാക്കനിവരുന.  അവ
തഭാലഴെപറയുനവയഭാണട്ട്.
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1. ലപ്രഭാഡക്ഷന  ഇനലസന്റെതീവട്ട്  അനുവദനിക്കുകേ  വഴെനി  ഉല്പഭാദനക്ഷമത

വര്ദനിക്കുന.

2. ഇനകേലാം  സകപഭാര്ടട്ട്  സതീലാം  വഴെനി  മനിനനിമലാം  150   രൂപ  കവതനലാം

ഉറപഭാക്കുന.  നൂറു ദനിവസലാം വര്ഷലാം പ്രതനി 75 രൂപ പ്രകേഭാരലാം ഇനകേലാം

സകപഭാര്ടട്ട് സതീലാം നടപനിലഭാക്കനി ഗവണ്ലമന്റെട്ട് നല്കുനണട്ട്.

3. പുതനിയ  ആളക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലനയനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  ലനയനിനട്ട്

പ്രഭാപ്തരഭാക്കുന. 

4. നനിലവനിലുള്ള ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കട്ട്  ലലവവനിധലമഭാര്ന ഉല്പനങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്

പരനിശതീലനലാം നല്കുന. ഇതുവഴെനി ഉല്പഭാദനക്ഷമത വര്ദനിക്കുന.

(ബനി) ലലകേത്തറനി  ഉല്പനങ്ങളുലട  വനിപണനത്തനിനഭായനി  തഭാലഴെപറയുന

സഹഭായങ്ങള സര്ക്കഭാര് ലചേയ്തുലകേഭാടുക്കുനണട്ട്.

1. വനിപണനലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  വനിഷ,  ഓണലാം,  റലാംസഭാന,

കനിസ്തുമസട്ട്  ഉതവകേഭാലകത്തഭാടനുബനനിചട്ട്  ജനിലകേള  കതഭാറുലാം  ലലകേത്തറനി

പ്രദര്ശനങ്ങള, വനില്പനകമളകേള എനനിവ സലാംഘടനിപനിക്കുന. 

2. റനികബറട്ട് നല്കുന.

3. നനിലവനിലുള്ള കഷഭാറലാം നവതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം പുതുതഭായനി നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം

സഹഭായലാം നല്കുന. 3 ലക്ഷലാം രൂപ വലര സഹഭായലാം നല്കുനണട്ട്.

4. സ്കൂള  യണനികഫഭാമനിനട്ട്  30%  പ്രകതലകേ  റനികബറട്ട്  സര്ക്കഭാര്

അനുവദനിക്കുനണട്ട്.

5. ലലകേത്തറനി  വസ്ത്രങ്ങളുലട ഉപകയഭാഗലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
പ്രചേഭാരണലാം  നടത്തനിവരുന.  ലലകേത്തറനി  ഉല്പനങ്ങളക്കട്ട്  വനിപണനി
കേലണത്തുനതനിനഭായനി  വനികദശരഭാജലങ്ങളനില്  നടക്കുന  പ്രദര്ശനങ്ങളനില്
പലങടുക്കുനതനിനട്ട്  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് അവസരലാം  ഉണഭാക്കഭാറുണട്ട്.
ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ജര്മ്മേനനിയനില് വചട്ട് സലാംഘടനിപനിച കഹഭാലാംലടക്സെെട്ട്ലലറല്
എക്സെെനിബനിഷനനില്  2  തവണയഭായനി  ഹഭാലന്റെക്സെെട്ട്,  ഹഭാനവതീവട്ട്,
5  പ്രഭാഥമനികേ ലലകേത്തറനി സലാംഘങ്ങള എനനിവര് പലങടുത്തനിട്ടുണട്ട്.
കകേരളത്തനിനു പുറത്തട്ട് ജയട്ട് പൂര് ലഫസ്റ്റേട്ട്,  ഇനല ഇന്റെര്നഭാഷണല്
കട്രഡട്ട്  ലഫയര്,  ഇനല ഇന്റെര്നഭാഷണല് ഹഭാന്റെട്ട് ലൂലാം  ലഫയര്,
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ബഭാലാംഗ്ളൂര്  ലഫസ്റ്റേട്ട്  എനതീ  പ്രദര്ശനങ്ങളനില്  കകേരളത്തനിലന്റെ
തനതഭായ ഉല്പനങ്ങള പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാനുലാം  അതുവഴെനി വനിപണനി
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനിലന്റെ തനതു ലലകേത്തറനി
ഉല്പനങ്ങളഭായ കുത്തഭാമ്പുളളനി സഭാരനികേള, ബഭാലരഭാമപുരലാം സഭാരനികേള,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  സഭാരനികേള,  കചേനമലാംഗലലാം  ലസറ്റുമുണ്ടുകേള,  കേണ്ണൂര്
ഫര്ണനിഷനിലാംഗട്ട്  ലമറതീരനിയല്  എനനിവയട്ട്  വനികദശ  വനിപണനി
ലക്ഷലമഭാക്കനി  ഭമ്പൗമസൂചേനികേ  നനിലവഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതട്ട്
ലലകേത്തറനി വസ്ത്രങ്ങളുലട പ്രചേഭാരണലാം ശക്തമഭാക്കഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലാം അദലഭാപകേരുലാം ലപഭാതുകമഖലഭാ-സഹകേരണ
കമഖലയനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലാം  ബുധനഭാഴ്ച  ദനിവസലാം  ഖഭാദനി/ലലകേത്തറനി  വസ്ത്രലാം
ധരനിക്കഭാന അഭലര്തനിച്ചുലകേഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. 

കേയര് കമഖലയനിലല പ്രതനിസനനി

9 (*39) ശതീ  .   എലാം  .   നമ്പൗഷഭാദട്ട് :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :.
ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത കേയര് കമഖല സലാംഭനിചതനിലനത്തുടര്നട്ട് ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട്
കുടുലാംബങ്ങള പടനിണനിയനിലഭായനിരനിക്കുനതട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ചേകേനിരനിക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാന 'കുടുലാംബശതീ' വഴെനി ലതഭാണട്ട് സലാംഭരനിക്കുലമന
മുന കേയര് വകുപ്പുമനനിയുലട പ്രഖലഭാപനലാം നടപനിലഭാക്കനികയഭാ;  ഇലലങനില് കേഭാരണലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലതഭാണ്ടുസലാംഭരണവലാം ലതഭാണഴക്കലുലാം ശഭാസ്ത്രതീയവലാം സമഗ്രവമഭാക്കുനതനിനഭായനി
പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയനകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്): 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കേയര്  കമഖല  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന  രൂക്ഷമഭായ
പ്രതനിസനനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  കേഴെനിഞ മൂനലകേഭാലങ്ങളഭായനി
കേയര് കമഖലയട്ട് വകേയനിരുത്തുന പണത്തനില് ഗണലമഭായ ഒരു പങട്ട് ലചേലവഴെനിക്കലപടഭാലത
കപഭാകുകേയഭാണട്ട്. 2013-14-ല്  61.36%, 2014-15-ല്  52.78%, 2015-16-ല്  58.40%
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എനനിങ്ങലന  മഭാത്രമഭാണട്ട്  പദതനി  ലചേലവട്ട്.  പരമ്പരഭാഗത  കേയര്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനിലുലാം കൂലനിയുലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേ എനതട്ട് ഇമ്പൗ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മുനഗണനകേളനിലലഭാനഭാണട്ട്.
അതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  കുടുലാംബശതീലയ ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി ലതഭാണട്ട് സലാംഭരനിക്കുലമന പ്രഖലഭാപനലാം
നടപനിലഭായനിടനില. 

(സനി) 1. സലാംസഭാനത്തട്ട്  വലഭാപകേമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന  നഭാളനികകേര  കേര്ഷകേ
ലഫഡകറഷനുകേലള ചേകേനിരനി  ഉല്പഭാദനത്തനില് കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാള്ളഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

2. നഭാളനികകേര  കൃഷനി  സജതീവമഭായ  കമഖലകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ചേകേനിരനി
ഉല്പഭാദനലാം ഗണലമഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുനണട്ട്.

3. ചേകേനിരനികചഭാറനിലന്റെ  വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  വനിനനികയഭാഗത്തനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് കപ്രഭാതഭാഹനലാം നല്കുനതനിനുലാം ലക്ഷലമനിടുന.

4. നനിലവനില് പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായനി  കേനിടക്കുന ചേകേനിരനി  മനില്ലുകേള
പ്രവര്ത്തനസജമഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

5. കുടുലാംബശതീ  സലാംഘങ്ങലള  ലതഭാണട്ട്  സലാംഭരണത്തനില്  സജതീവമഭാക്കു
നതനിനട്ട് കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

6. ചേകേനിരനി മനില്ലുകേളക്കട്ട് 50% ഇനലവസ്റ്റേട്ട്ലമന്റെട്ട് സബ്സനിഡനി നല്കുലാം.

ട്രഭാവനകൂര് ലലടറഭാനനിയലാം

10 (*40) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ട്രഭാവനകൂര് കടറഭാനനിയലാം കനരനിടുന പ്രതനിസനനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി  സഭാപനത്തനിനുകവണ  അസലാംസ്കൃത  വസ്തു  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  എനട്ട്
സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്  നനിലവനിലുള്ളതട്ട്;  നനിലവഭാരലാം  കുറഞ അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള ഇറക്കുമതനി
ലചേയട്ട്  ഉലനങ്ങളുലട  നനിലവഭാരലാം  തകേര്ക്കുനതുമൂലലാം  വനിപണനിയനില്  നനിനലാം
സഭാപനത്തനിലന്റെ ഉലനങ്ങള പുറത്തഭാകേഭാനനിടയുലണനള്ളതു  പരനിഗണനിചട്ട്,  ഇതു
പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) സഭാപനത്തനില് നടക്കുനതഭായനി  ആകക്ഷപനിക്കലപടുന അഴെനിമതനിലയക്കുറനിചട്ട്
സമഗ്രഭാകനസഷണലാം നടത്തഭാന തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ?
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വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന): 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  ലഎ.ആര്.ഇ.-യനില്നനിനലാം
ചേനില സസകേഭാരല ഏജനസനികേളനില് നനിനമഭാണട്ട് കേമ്പനനി കേരനിമണല് വഭാങ്ങനിയനിരുനതട്ട്.
മറ്റു കസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനമുള്ള കേരനിമണല് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഉല്പഭാദനിപനിച ലലടറഭാനനിയലാം
ഡകയഭാലലക്സെെഡട്ട്  പനിലഗ്മെന്റെനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലത്തക്കുറനിചട്ട്  ചേനില  പരഭാതനികേള  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുണട്ട്. അടനിയനരമഭായുലാം അകനസഷണലാം നടത്തനി ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനങ്ങലളടുക്കുലാം.

(സനി)  സഭാപനത്തനിലല  അഴെനിമതനി  സലാംബനനിചട്ട്  ആകക്ഷപങ്ങള  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
അതുസലാംബനനിചട്ട് സമഗ്രമഭായ അകനസഷണലാം നടത്തുനതഭാണട്ട്.

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലലവദല്യുതനി ആവശലകേത

11 (*41) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പവര് സര്കവ്വ പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ നനിലവനിലുള്ള കവദല്യുതനി
ആവശലകേത എത്രയഭാണട്ട്;

(ബനി) വനിവനിധ കസഭാതസ്സുകേളനില് നനിനള്ള ഉലഭാദനലാം എത്രലയനലാം സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
പുറത്തു നനിന വഭാങ്ങുന കവദല്യുതനി എത്രലയനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ആവശലകേത  നനിറകവറ്റുനതനിനഭായനി  പുതുതഭായനി  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
ഉലഭാദന പദതനികേളുലാം ഊര്ജസലാംരക്ഷണ പരനിപഭാടനികേളുലാം എലനഭാലക്കയഭാലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ലലവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന): 

(എ)  നനിലവനിലുള്ള പവര് സര്കവ്വ റനികപഭാര്ടട്ട്  (പതനിലനടഭാമലത്ത ലലവദല്യുത
പവര് സര്കവ്വ)  പ്രകേഭാരലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് കേണക്കഭാക്കലപടനിട്ടുളള
കകേരളത്തനിലന്റെ  ഏറവലാം  കൂടനിയ  ലലവദല്യുതനി  ആവശലകേത  4,669  ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം
ഊര്ജ ഉപകഭഭാഗലാം 26,584 ദശലക്ഷലാം യണനിറ്റുമഭാണട്ട്.  കകേരള കസ്റ്റേറട്ട് ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന ആവശലകേത ഏകേകദശലാം 4,300  ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം
24,400 ദശലക്ഷലാം യണനിറട്ട് ഉപകഭഭാഗവമഭാണട്ട്. 
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(ബനി) 2016  ജൂണ് മഭാസത്തനില് ആഭലനര ജലലലവദല്യുത കസഭാതസ്സുകേളനില്

നനിനലാം ശരഭാശരനി  1550  ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം  സസകേഭാരല  ജലലലവദല്യുത  പദതനികേളനില്നനിനട്ട്

ശരഭാശരനി  30  ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം ലഭനിക്കുനകതഭാലടഭാപലാം സലാംസഭാനത്തനിനു പുറത്തട്ട് നനിനട്ട്  2065

ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം ലഭനിക്കുന. (കകേന്ദ്ര നനിലയങ്ങള -1150 ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം അനര് സലാംസഭാന

പദതനികേള-915  ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  വനിവനിധ

കസഭാതസ്സുകേളനില്  നനിനള്ള  ഉല്പഭാദനലാം,  പുറകമനനിനലാം  വഭാങ്ങനിയ  ലലവദല്യുതനിയുലട

കേണക്കുകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

തഭാപനനിലയങ്ങള 150.8633 മനിലലന യണനിറട്ട്

കേഭാറനില്നനിനള്ള ഉലഭാദനലാം 3.547 മനിലലന യണനിറട്ട്

കസഭാളഭാര് പദതനി 0.792 മനിലലന യണനിറട്ട്

കസഭാളഭാര് പദതനി (IPP)

മറട്ട്  IPPS (ലചേറുകേനിട ജലലലവദല്യുത

പദതനികേള,  തഭാപലാം,  കേഭാറട്ട്,  കകേഭാ-

ജനകറഷന)

കകേരളത്തനിനു പുറകമനനിനലാം വഭാങ്ങനിയതട്ട്

5.86 മനിലലന യണനിറട്ട്

318.399 മനിലലന യണനിറട്ട് 

15635.72 മനിലലന യണനിറട്ട്

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലലവദല്യുത ആവശലകേത നനിറകവറ്റുനതനിനഭായനി ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.

പരനിഗണനിക്കുന 445.5  ലമഗഭാവഭാടട്ട് വരുന 20  ജലലലവദല്യുത പദതനികേളുലട ലനിസ്റ്റേട്ട്

അനുബനലാം  ആയനി  കചേര്ക്കുന.* കൂടഭാലത  പരനിഗണനയനിലുളള  വനിവനിധ  പഭാരമ്പകരലതര

ഊര്ജ  കസഭാതസ്സുകേള  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയുള്ള  115  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  വരുന

പദതനികേള അനുബനലാം  ആയനി കചേര്ക്കുന.* കകേരളത്തനിനുള്ളനില് ഒരു തഭാപലലവദല്യുതനി

നനിലയലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  സഭാദലതയുലാം  പരനികശഭാധനിച്ചു  വരുന.ഉമ്പൗര്ജ സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  കകേരള  കസ്റ്റേറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  എനര്ജനി

കസവനിലാംഗ്സട്ട് കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന ടതീലാം  (എകസഭാടട്ട്)  ഊര്ജ നഷ്ടലാം  കുറയ്ക്കുനതനിനുലാം

ഉമ്പൗര്ജ  ഉപകഭഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുനതനിനുമഭായനി  വനിവനിധതരലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്  ഊര്ജ

സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായ കമഖല കനരനിടുന പ്രശ്നങ്ങള

12 (*42) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :

ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :

ശതീ  .    എലാം  .    നമ്പൗഷഭാദട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വലവസഭായവലാം

കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായ കമഖല കനരനിടുന പ്രശ്നങ്ങള അവകലഭാകേനലാം

ലചേയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വനിവനിധ  പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായങ്ങളനിലഭായനി  എത്രകപര്  ലതഭാഴെനില്

എടുക്കുനലണനട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത  വലവസഭായങ്ങളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  പുകരഭാഗതനിക്കുമഭായനി

എലനഭാലക്ക പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചു നടപഭാക്കുലമനട്ട് അറനിയനിയ്ക്കുകമഭാ?

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

(എ)  പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായ  കമഖല  കനരനിടുന  പ്രശ്നങ്ങള  സമഗ്രമഭായനി

വനിലയനിരുത്തനി  അവലയ  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള  കനിയഭാത്മകേമഭായ  നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുന. ലലകേത്തറനികമഖലയനിലല നനിലവനിലല അവസ പഠനിക്കുനതനിനുലാം

വനിലയനിരുത്തുനതനിനുലാംകവണനി  സനി.എലാം.ഡനി.-ലയ  ഒരു  സര്കവ്വ  നടത്തുനതനിനട്ട്

ഏല്പനിചനിരുന.  പഠനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  പ്രഭാഥമനികേ  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

അനനിമ  റനികപഭാര്ടനിനഭായനി  ചേര്ചകേള  നടനവരുന.  കൂടഭാലത  ലലകേത്തറനി  കമഖലയുലട

ഉനമനത്തനിനട്ട്  കനിയഭാത്മകേമഭായ പദതനികേളുലാം  ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.  ഖഭാദനികമഖലയനിലല

പ്രശ്നങ്ങള സലാംബനനിച പഠനലാം നടത്തുവഭാന  ശതീ. കഗഭാപനിനഭാഥന നഭായര് ലചേയര്മഭാനഭായ

സമനിതനിലയ നനികയഭാഗനിചനിരുന. 2012-ല് സമനിതനി റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചനിരുന.  ഖഭാദനി

കമഖലയനിലല ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട അഭനിവൃദനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി തറനികേളുകടയുലാം  ചേര്ക്കകേളുകടയുലാം

ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനുകവണനിയുലാം  ഖഭാദനി  കമഖലയുലട  നവതീകേരണത്തനിനുകവണനിയുലാം

ഇമ്പൗ കമഖലയനിലല പ്രശ്നങ്ങലളപറനി പഠനിക്കുവഭാനഭായനി കകേരള സര്ക്കഭാര് നനികയഭാഗനിച

ശതീ. കഗഭാപനിനഭാഥന നഭായര് ലചേയര്മഭാനഭായ കേമ്മേനിറനി ശനിപഭാര്ശ ലചേയ ലപ്രഭാകപഭാസലനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില് ഗവണ്ലമന്റെനില്നനിനലാം അനുവദനിച തുകേ ഉപകയഭാഗനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി

വരുന പദതനികേള വഴെനി ഖഭാദനി കമഖല ലമചലപടനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി) വനിവനിധ പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായ കമഖലകേളനിലഭായനി ഏകേകദശലാം ഏഴെര

ലക്ഷകത്തഭാളലാം കപര് ലതഭാഴെനിലലടുക്കുനതഭായനി കേണക്കഭാക്കുന.

(സനി) പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായങ്ങളുലട സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം പുകരഭാഗതനിക്കുമഭായനി

വനിവനിധ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.  പരമ്പരഭാഗത കമഖലയഭായ ഇമ്പൗറ,  ചൂരല്,

മുള,  തഴെപഭായ ലനയട്ട്,  ലലകേത്തറനി,  ഖഭാദനി,  കേയര് തുടങ്ങനിയ കമഖലകേളനില് ലതഭാഴെനിലലടുക്കുന

ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുള്ള  വരുമഭാന  തഭാങ്ങല്  പദതനി  നടപഭാക്കനിവരുന. ലലകേത്തറനി

കമഖലയുലട  പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി  വനിവനിധ  സതീമുകേള  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്

മുഖഭാനരലാം നടപഭാക്കനിവരുന. ലലകേത്തറനി കമഖലയനില് ലപ്രഭാഡക്ഷന ഇനലസന്റെതീവട്ട്

സതീമുലാം  ഇനകേലാം  സകപഭാര്ടട്ട്  സതീമുലാം  നടപഭാക്കനി  കവതന  വര്ദനവട്ട്  വരുത്തനി

ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള  ഇമ്പൗ  കമഖലയനില്  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനട്ട്  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

മൂലലവര്ദനിത ഉല്പനങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ പരനിശതീലനവലാം സഭാകങതനികേ

സഹഭായവലാം ആവശലമഭായ ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം

നല്കേനിവരുന.  ലലകേത്തറനി  ലനയ്ത്തുകേഭാരുലട  സഭാകങതനികേ  മനികേവട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി

പരനിശതീലനലാം നല്കുകേയുലാം  അതുവഴെനി  ഉല്പഭാദന വര്ദനവലാം  കവതന വര്ദനവലാം

ലലകേവരനിച്ചുവരുന. കേരകേമ്പൗശല ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ഉനമനത്തനിനഭായനി കേരകേമ്പൗശല

വലവസഭായ  ക്ലസ്റ്റേറുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കേരകേമ്പൗശല ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനഭായനി കദശതീയ അവഭാര്ഡനിലന്റെ

മഭാതൃകേയനില് സലാംസഭാന അവഭാര്ഡുകേള നല്കുനതനിനട്ട് പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കകേരള കസ്റ്റേറട്ട് ബഭാലാംബൂ കകേഭാര്പകറഷലന്റെ അലാംഗതീകൃത ഇമ്പൗറ പനമ്പട്ട് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്

മനിനനിമലാം കവജസട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ഖഭാദനി  വലവസഭായലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നല്കുന

വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  വനിഹനിതമുപകയഭാഗനിചട്ട്  പുതനിയ  വര്ക്കട്ട്ലഷഡ്ഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,

പുതനിയ ചേര്ക്കകേളുലാം തറനികേളുലാം സഭാപനിക്കല്, ഖഭാദനി ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ഉല്പഭാദന

ഇനലസന്റെതീവട്ട്, ഉതവബത്ത നല്കേല് തുടങ്ങനിയ വനിവനിധ പദതനികേള നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി

13 (*43) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   അച്ചുതഭാനനന :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം

കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി അവകലഭാകേനലാം നടത്തനിയനിരുനകവഭാ ;

(ബനി) സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി പ്രതനിസനനിയനിലഭാകേഭാനുള്ള കേഭാരണങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) സഭാമ്പത്തനികേ നനിലലയക്കുറനിചട്ട് ധവളപത്രലാം പുറലപടുവനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;

(ഡനി) സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനി മറനികേടക്കഭാന എലനഭാലക്ക മഭാര്ഗങ്ങളഭാണട്ട്
ആരഭായുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്): 

(എ) സലാംസഭാനലാം അതതീവ ഗുരുതരമഭായ ധനപ്രതനിസനനിലയ കനരനിടുകേയഭാണട്ട്.
മുന സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരലാം ഒഴെനിയുകമ്പഭാള  24-5-2016-ല്  1009.30  കകേഭാടനി  രൂപ
മഭാത്രമഭാണട്ട് ട്രഷറനി ബനില് കഹഭാളഡനിലാംഗ്സുണഭായനിരുനതട്ട്.  എനഭാല്  2016  കമയട്ട്
അവസഭാനലത്ത  വകുപ്പുതല  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  ലപനഷന  കുടനിശനികേ  (1000
കകേഭാടനിയനില്പരലാം  രൂപ),  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളക്കുലാം  മറ്റുലാം  ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാനുള്ള
ബനില് (2000 കകേഭാടനി രൂപ), കേരഭാറുകേഭാര്ക്കുലാം ബനില് റതീ ഡനിസമ്പൗണനിലാംഗട്ട് ഇനത്തനില്
ബഭാങനിനുലാം  നല്കകേണതട്ട്  (1600  കകേഭാടനി  രൂപ)  എനനിവയുളലപലട  4600
കകേഭാടനിയനില്പരലാം രൂപ അടനിയനരമഭായനി ലകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കഭാനുളള ബഭാധലതയഭായുണട്ട്.
മഭാത്രമല  വനിവനിധ  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള/കക്ഷമനനിധനികേള/കബഭാര്ഡുകേള തുടങ്ങനിയവയനില്
നനിനലാം  1365  കകേഭാടനി  രൂപ  സനിര  നനികക്ഷപമഭായനി  സമഭാഹരനിചനിട്ടുമുണട്ട്. അതുകൂടനി
കചേര്ത്തഭാല് ബഭാധലത  5965  കകേഭാടനിയനില്പരലാം  രൂപ വരുലാം.  ഇടക്കഭാല ബഡ്ജറട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  2016-17-ലല  റവനമ്പ്യൂ  കേമ്മേനി  9,697  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.  ധനകേഭാരല
വകുപനിലന്റെ പുതനിയ കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം ഇതട്ട് 18,195 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി ഉയരുലാം.
2016-17-ല്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  വഭായ്പലയടുക്കഭാന അനുവഭാദലാം
നല്കേനിയനിരനിക്കുനതട്ട് 18,524 കകേഭാടനി രൂപ മഭാത്രമഭാണട്ട്. ഇകപഭാള അനുവദനിചനിരനിക്കുന
മുഴവന  വഭായ്പയുലാം  നനിതലനനിദഭാന  ലചേലവകേളക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനികക്കണനിവരുലാം.
മൂലധനലചലവകേളക്കട്ട്  പണലാം  ബഭാക്കനിയുണഭാകേനില  എന  സനിതനിവനികശഷമഭാണട്ട്
നനിലവനിലുള്ളതട്ട്. 
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(ബനി) നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനിലല  ഗണലമഭായ  ഇടനിവഭാണട്ട്  നനിലവനിലല

സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനിക്കുള്ള മുഖലകേഭാരണലാം. 2006-07-നുലാം 2010-11-നുലാം ഇടയട്ട്

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ തനതട്ട് നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് പ്രതനിവര്ഷലാം 17.4  ശതമഭാനലാം

ശരഭാശരനി വളര്ച കരഖലപടുത്തനിയനിരുന. എനഭാല് ഇതട്ട് 2011-12 മുതല് 2015-16

കേഭാലയളവനില്  12.5  ശതമഭാനകമ ഉയര്നള.  സലാംസഭാന ആഭലനര വരുമഭാനത്തനിലന്റെ

വളര്ചഭാനനിരക്കനികനക്കഭാള തഭാഴ്ന്ന നനിരക്കനിലഭാണട്ട് ഇക്കഭാലയളവനിലല നനികുതനി വരുമഭാനത്തനിലന്റെ

വളര്ച. ഇനലത്ത സനിതനിവനികശഷത്തനിനട്ട് മലറഭാരു കേഭാരണലാം പദതനികയതര ലചേലവകേളുലട

കമഭാതതീതമഭായ  വര്ദനവഭാണട്ട്.  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  സമഭാഹരനിച  വഭായ്പ

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  നനിതലനനിദഭാന  ലചേലവകേളക്കട്ട്  വനിനനികയഭാഗനിചതനിലൂലട  പദതനി

ലചേലവകേളക്കട്ട് ഫണട്ട് തനികേയഭാലത വരനികേയുലാം തനമൂലലാം കേഴെനിഞ രണട്ട് വര്ഷങ്ങളനിലല

പദതനി ലചേലവട്ട് അടങലനിലന്റെ 60 ശതമഭാനലാം മഭാത്രമഭായനി ചുരുങ്ങുകേയുലാം ലചേയ്തു. 

(സനി) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ധനസനിതനിലയക്കുറനിച്ചുലാം ഇതട്ട് മറനികേടക്കഭാന

സസതീകേരനികക്കണ നടപടനികേലളക്കുറനിച്ചുലാം വനിശദമഭായുലാം സമഗ്രമഭായുലാം പ്രതനിപഭാദനിക്കുന

ഒരു  ധവളപത്രലാം  തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുലാം  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  റവനമ്പ്യൂ വര്ദനിപനിക്കഭാനുള്ള ആത്മഭാര്തവലാം ഊര്ജനിതവമഭായ ശമങ്ങള

വഴെനി നനിലവനിലല സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനി മറനികേടക്കഭാനഭാവലാം.  ഇകതഭാലടഭാപലാം  തലന

അനഭാവശല ലചേലവകേള ഒഴെനിവഭാകക്കണതുണട്ട്.  മൂലധനലചലവനിനഭായനി  വനിപണനിയനില്നനിനലാം

ഫണട്ട് സസരൂപനിക്കുനതനിനട്ട് ബഡ്ജറനില് വലവസ ലചേയനകതഭാലടഭാപലാം ലസഷലല്

പര്പസട്ട്  ലവഹനിക്കനിളസട്ട്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ബഡ്ജറനിനട്ട്  പുറകമയുള്ള  വഭായ്പ

വഭാങ്ങലുകേളനിലൂലട  വനകേനിട  പദതനികേളനിലുള്ള  ലപഭാതുനനികക്ഷപങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുനതു

വഴെനി  വളര്ച  തസരനിതലപടുത്തുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.  ലപഭാതുകമഖലയനിലുലാം  സസകേഭാരലകമഖലയനിലുമുള്ള

അടനിസഭാന  സമ്പൗകേരല  വനികേസനത്തനിനുകവണനി  50,000-1,00,000  കകേഭാടനി  രൂപയുലട

നനിധനി സമഭാഹരനികക്കണനിയനിരനിക്കുന.  അക്കമ്പൗണന്റെട്ട് ജനറല് ഓഫതീസട്ട്,  ധനകേഭാരല

വകുപട്ട്,  ട്രഷറനികേള  എനനിവനിടങ്ങളനില്  സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുന  വനിവനിധ  ഡഭാറഭാ

കബസുകേലള  സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ഒരു പുതനിയ ഫനിനഭാനഷലല്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്

സനിസ്റ്റേലാം,  ട്രഷറനി ശലാംഖലയട്ട് കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗട്ട് സനിസ്റ്റേലാം,  ഇന്റെലനിജനസട്ട് കഫഭാര്കേഭാസ്റ്റേനിലാംഗട്ട്

ഉപഭാധനികേളുളലപടുന  ലനികേസനിഡനിറനി  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  സനിസ്റ്റേലാം  എനനിവ  തയ്യഭാറഭാക്കുലാം.

ഇമ്പൗ  ഉപഭാധനികേള  ഇകപഭാഴള്ള  ഗുരുതരമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനിയനില്  നനിനലാം

കേരകേയറഭാന സഹഭായനിക്കുലാം എനട്ട് കേരുതുന.
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പദതനി നടത്തനിപട്ട്

14 (*44) ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന :

ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :

ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട് :

ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പത്തട്ട്  കകേഭാടനിക്കട്ട്  മുകേളനില്  ഉള്ള  ഓകരഭാ  പ്രവൃത്തനിക്കുലാം  സഭാകങതനികേ

സമനിതനിയുലട പരനികശഭാധനയുലാം അനുമതനിയുലാം കവണലമന നനിബനന ഏര്ലപടുത്തനിയനിടട്ട്

ഉകണഭാ; എങനില് ഏതു സഭാഹചേരലത്തനിലഭായനിരുനലവനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുന സര്ക്കഭാര് ഇമ്പൗ അനുമതനി ആവശലമനിലലന ഉത്തരവനിറക്കനിയതട്ട്

ഏലതങനിലുലാം  സമനിതനിയുലടകയഭാ,  സഭാകങതനികേ വനിദഗ്ദ്ധരുലടകയഭാ പഠനത്തനിലന്റെകയഭാ

നനിര്കദ്ദേശത്തനികന്റെകയഭാ അടനിസഭാനത്തനിലഭായനിരുകനഭാലയനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത തതീരുമഭാനലാം പനിനവലനിക്കഭാന തയ്യഭാറഭാകുകമഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പദതനി നടത്തനിപനിലുണഭാകുന കേഭാലതഭാമസലാം ഇലഭാതഭാക്കഭാന സസതീകേരനി

ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്): 

(എ) ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനില.

(ബനി)  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കുനതനിനട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  പരനിധനി  നനിശ്ചയനിചനിടട്ട്
ഇലഭായനിരുനതനിനഭാല് അതട്ട്  വളലരയധനികേലാം  വര്ദനിക്കുന സഭാഹചേരലലാം  ശദയനില്ലപടകപഭാഴെഭാണട്ട്
10-12-2003-ലല ജനി.ഒ. (പനി) 656/2003/ധന ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം കേമ്മേനിറനി സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനി  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചതട്ട്.  എനഭാല്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളുലട
എസ്റ്റേനികമറ്റുകേളനിലല  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികമങ്ങള
സങതീര്ണ്ണവലാം  വനിവനിധ  തട്ടുകേളനില്  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധന  ആവശലമുള്ളതുമഭായ  ഒരു
പ്രകനിയയഭാണട്ട്.  നനിലവനിലുള്ള കേമ്മേനിറനി  സലാംവനിധഭാനത്തനില് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളുലട
എസ്റ്റേനികമറ്റുകേളനിലുള്ള സഭാകങതനികേ കൃതലത ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട് പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായ
പല  പരനിമനിതനികേളുലാം  ഉള്ളതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  കേമ്മേനിറനി  സലാംവനിധഭാനത്തനില്
എലഭാ അലാംഗങ്ങളക്കുലാം എസ്റ്റേനികമറനിലന്റെ സഭാകങതനികേ കൃതലത സൂക്ഷ്മമഭായനി വനിലയനിരുത്തഭാന
പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി കേഴെനിയനില.  മഭാത്രമല  ഇതട്ട്  പ്രവൃത്തനികേളുലട  നനിര്വ്വഹണത്തനില്
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കേഭാലതഭാമസമുളവഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയന.  ഇമ്പൗ  വനിഷയലാം  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാര്
ആവശലലപടതനുസരനിചട്ട്  ധനകേഭാരല  അഡതീഷണല്  ചേതീഫട്ട്  ലസകടറനി, ബനലപട
വകുപ്പു  ലസകടറനിമഭാരുമഭായുലാം  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാരുമഭായുലാം  ചേതീഫട്ട്  ലടകനിക്കല്
എക്സെെഭാമനിനറുമഭായുലാം  വനിശദമഭായനി  ചേര്ച  ലചേയകേയുലാം  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നല്കുനതനിനുള്ള
അധനികേഭാരലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  പരനിധനിയനിലഭാലത  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കട്ട്  അനുവദനിക്കുനതഭാണട്ട്
ഉചേനിതലമന തതീരുമഭാനലാം  ലലകേലക്കഭാളകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇമ്പൗ  തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  മനനിസഭയുലട  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട  16-1-2016-ലല ജനി.ഒ.  (പനി)
നമ്പര് 6/2016/ധന.  ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചതട്ട്.  പദതനികേളക്കട്ട് സഭാകങതനികേ പരനികശഭാധനയുലാം
അനുമതനിയുലാം ഒഴെനിവഭാക്കനിലക്കഭാണല മറനിചട്ട്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി നല്കുനതനിനുള്ള
പൂര്ണ്ണമഭായ അധനികേഭാരലാം  ബനലപട ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കട്ട്  നല്കേനി  ലകേഭാണഭാണട്ട്
ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചതട്ട്. 

(സനി &ഡനി) സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

കസഭാര്ട്സട്ട് കേമ്പൗണ്സനില് പുനനഃസലാംഘടന

15 (*45) ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേമ്പൗണ്സനില്  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലല  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേമ്പൗണ്സനിലനിലന്റെ  ഘടനയട്ട്  വലതലസമഭായനി
എലനലഭാലാം മഭാറങ്ങളഭാണട്ട് പുന:സലാംഘടന വഴെനി വരുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  എലനലഭാലാം  കേഭാരണങ്ങളഭാണട്ട്  പുനനഃസലാംഘടനയട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന
കപ്രരനിപനിചലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള കേമ്പൗണ്സനില് പ്രസനിഡനലാം മറലാംഗങ്ങളുലാം രഭാജനിവചതനിനഭാല്.



46       കകേരള നനിയമസഭ                    ജൂണ്  29, 2016

ലലവദല്യുതനി വനിതരണ ശലാംഖലയുലട സുരക്ഷനിതതസലാം

16 (*46) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബട്ട് : 
ശതീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള : 
ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട് പനി : 
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കവദല്യുതനി വനിതരണ ശലാംഖല സുരക്ഷനിതവലാം കേഭാരലക്ഷമവമഭാക്കുനതനിനട്ട്
എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഓവര്ലഹഡട്ട് കലനുകേള ഉണഭാക്കുന അപകേട സഭാദലതകേള കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്
അണര്  ഗ്രമ്പൗണട്ട്  കകേബനിള സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള ഏതു
ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപ്പുമഭായനി  എലനങനിലുലാം  ധഭാരണ
ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്  അതനിനഭായുള്ള  നടപടനികേള  അടനിയനരമഭായനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ലലവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന): 

(എ) ലലവദല്യുതനി വനിതരണ ശലാംഖല സുരക്ഷനിതവലാം കേഭാരലക്ഷമവമഭാക്കുനതനിനു
കവണനി  ലലവദല്യുതനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പ്രതനിഷഭാപനങ്ങള  (installation)  നനിശ്ചനിത
നനിലവഭാരലാം (standards) പഭാലനിച്ചുലകേഭാണഭാണട്ട് സഭാപനിക്കുനതട്ട് എനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുനണട്ട്.
നനിലവനിലുള്ള  ചേഭാലകേകശഷനി  കുറഞകതഭാ  ബലലാം  കുറഞകതഭാ  ആയ ലലവദല്യുതനി
കേമ്പനികേള മഭാറനി ലമചലപട കേമ്പനികേള ഉപകയഭാഗനിക്കുകേ,  സനിലാംഗനിള കഫസട്ട് ലലലന
ത്രതീ കഫസഭാക്കനി മഭാറ്റുകേ, നഗരങ്ങളനിലുലാം മറ്റുലാം ഓവര് ലഹഡട്ട് ലലലനുകേള മഭാറനി ABC
(Aerial  Bunched  Cable)/ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിളുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേ  എനതീ
പ്രവൃത്തനികേളുലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  നടപഭാക്കനിവരുന.  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പ്രതനിഷഭാപനങ്ങളനില്
നനിനള്ള  അപകേട  നനിരക്കട്ട്  കുറയ്ക്കുനതനിനുള്ള  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  2015-16  മുതല്
2017-18 വലരയുള്ള കസഫനി ബഡ്ജറട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതുകൂടഭാലത
പള്ളലാം പുഞ പ്രകദശലത്ത ലലലനുകേള നവതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് 22.6988 കകേഭാടനി രൂപയുലട
പദതനി നടപഭാക്കനി വരനികേയഭാണട്ട്.കൂടഭാലത ലലവദല്യുതനി വനിതരണ ശലാംഖല ശക്തനിലപടുത്തനി
ഗുണകമന്മേയുള്ള ലലവദല്യുതനി എലഭാ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം പ്രസരണ
വനിതരണ വഭാണനിജല നഷ്ടലാം കുറയ്ക്കുകേയുലാം ലചേയകേ എന ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി  കകേന്ദ്ര
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി 1078.03 കകേഭാടനി രൂപയുലട പ്രവൃത്തനികേള കകേരളത്തനിലല 43
പടണങ്ങളനില് നടനവരുന. 



  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള                            47 

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  1356  km  ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിള

സഭാപനിക്കുവഭാനുള്ള അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതനില് 886 km കകേബനിള സഭാപനിച്ചുകേഴെനിഞ.

ഇതനിനുപുറകമ പുതനിയ കകേന്ദ്ര പദതനിയഭായ IPDS മുകഖന 193 km ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള

സഭാപനിക്കുവഭാനുള്ള അനുമതനിയുലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) പല സലങ്ങളനിലുലാം പുതുതഭായനി കറഭാഡുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള വശങ്ങളനില്

അണര് ഗ്രമ്പൗണട്ട് കകേബനിളുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള utility bay നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനികേള  ലലകേലക്കഭാള്ളണലമനട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനികനഭാടട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്

അഭലര്തനിലചങനിലുലാം പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിക്കുള്ള ലചേലവട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് വഹനിക്കണലമനട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് ആവശലലപടുകേയുണഭായനി.  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി ഏലറടുക്കഭാന

നനിലവനില് കബഭാര്ഡനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി പരലഭാപ്തമലഭാത്തതനിനഭാല് നനിലവനിലുള്ള

ലപഭാതു വഴെനികേളക്കടനിയനിലൂലട കകേബനിള കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടു കപഭാകേഭാന ലഹഭാറനികസഭാണല്

ഡയറക്ഷണല് ഡനിലനിലാംഗട്ട് സഭാകങതനികേ വനിദലയഭാണട്ട് ഇകപഭാള ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനതട്ട്.

വഭാണനിജല നനികുതനി ലവടനിപട്ട്

17 (*47) ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി  : 

ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട്  : 

ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന  : 

ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാണനിജല  നനികുതനിയനില്  ലവടനിപട്ട്  നടക്കുന  പ്രധഭാന  ചേരക്കുകേളുലാം

കസവനങ്ങളുലാം  ഏലതഭാലക്കയഭാലണനട്ട്  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്

വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സസര്ണ്ണഭാഭരണ  രലാംഗത്തട്ട്  നടക്കുന  വലഭാപഭാരലാം  എത്രലയനതനിനട്ട്

ഏലതങനിലുലാം  വനിശസസനതീയമഭായ കേണക്കുകേള ലഭലമഭാകണഭാ;  അതനിനനുസൃതമഭായനി

നനികുതനി ലഭനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം അകനസഷനിചനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സസര്ണ്ണ വലഭാപഭാരത്തനിലൂലട കേഴെനിഞ അഞ്ചുവര്ഷലാം ലഭനിച നനികുതനിലയത്രലയനട്ട്

ലവളനിപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഡനി) നനികുതനി കചേഭാര്ച തടയഭാന പുതുതഭായനി എന്തു സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട് ഏര്ലപടുത്തഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?



48       കകേരള നനിയമസഭ                    ജൂണ്  29, 2016

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്): 

(എ)  നനികുതനി  ലവടനിപനിനട്ട്  സഭാധലത  ഏലറയഭായനി  വകുപട്ട്  കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ള
ചേരക്കുകേള തഭാലഴെപറയുനവയഭാണട്ട്. 

Sl. No. Commodities

(1)              (2)

1 Marble Slabs and Tiles

2 Granite Slabs and Tiles

3 Ceramic Floor and Wall Tiles including witrified tiles

4 Glass Sheets

5
Cuddapah  stones, kotta stones, any other similar stones and
slabs

6 Readymix concrete

7 Generator whether assembled or not

8 Timber

9 Live chicken and chicken Meat

10 Bitumen

11
TMT bars, MS rods, MS wires, Tor steel, Corrosive resistant
Steel Bars, MS Flats and MS angles. 

ഇതുകൂടഭാലത  സസര്ണ്ണലാം,  കേശുവണനി,  ലലപവഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗ്രനികേള
ലറഡനിലമയ്ഡട്ട്  കമഖലകേളനിലുലാം  നനികുതനി  ലവടനിപട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത
നനികുതനി കുറയുന കമഖലകേള കേലണത്തനി പ്രകതലകേ നനിരതീക്ഷണത്തനിനട്ട് വനികധയമഭാക്കുനതനിനുലാം
വഭാഹന പരനികശഭാധന ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

(ബനി) കകേരളത്തനില് ലമഭാത്തലാം  നടക്കുന സസര്ണ്ണ വലഭാപഭാരത്തനിലന്റെ കൃതലമഭായ

കേണക്കട്ട് ലഭലമല.  എനഭാല് ഇമ്പൗയനിലട  E&Y  നല്കേനിയ റനികപഭാര്ടട്ട് പ്രകേഭാരലാം ഇതട്ട്

77000  കകേഭാടനിരൂപകയഭാളമഭാണട്ട്.  സസര്ണ്ണ  വലഭാപഭാരത്തനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കലപടുന
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സസര്ണ്ണത്തനിലന്റെ  സനിലാംഹഭഭാഗവലാം  അനധനികൃത  മഭാര്ഗങ്ങളനിലൂലട  എത്തുനവയഭാണട്ട്.

വനിമഭാനത്തനിലുലാം ലട്രയനിനനിലുമഭായനി കേണക്കനില്ലപടഭാത്ത ധഭാരഭാളലാം സസര്ണ്ണലാം കബഭാലാംലബ,

കേല്ക്കത്ത എനതീ സലങ്ങളനില്നനിനലാം സസര്ണ്ണഭാഭരണ വലഭാപഭാര സഭാപനങ്ങളനില്

എത്തുനണട്ട്.  ഇത്തരലാം  അനല  സലാംസഭാന  വലഭാപഭാര  സഭാപനങ്ങളുമഭായുള്ള  കേരഭാര്

പ്രകേഭാരലാം  അവര് സസര്ണ്ണലാം അവരുലട  ഉത്തരവഭാദനിതസത്തനില് സഭാപനങ്ങളനില്  എത്തനിച്ചു

ലകേഭാടുക്കണലാം. ഇത്തരലാം ആഭരണങ്ങള ഒരു കേണക്കനിലുലാംലപടഭാലത വലഭാപഭാരലാം നടക്കുകേയഭാണട്ട്

ലചേയനതട്ട്.  വകുപനിലല ഇന്റെലനിജനസട്ട് വനിഭഭാഗലാം ഇത്തരത്തനില് അനധനികൃതമഭായനി  ലകേഭാണ്ടുവരുന

സസര്ണ്ണലാം കേലണത്തുനണട്ട്. എനഭാല് ഇതട്ട് ഇത്തരത്തനിലുള്ള സസര്ണ്ണവലഭാപഭാരത്തനിലന്റെ ഒരു

തുചമഭായ  ഭഭാഗലാം  മഭാത്രമഭാണട്ട്.  ലചേറനിയ  ബഭാഗുകേളനില്  ലകേഭാണ്ടുവനട്ട്  വനില്പന

നടത്തഭാവന സഭാധനമഭായതനിനഭാല് ഇത്തരലാം കേള്ളക്കടത്തുകേള കേലണത്തുകേ വളലര

ദുഷ്കരമഭാണട്ട്. 

(സനി)  സസര്ണ്ണ  വലഭാപഭാരത്തനിലൂലട  കേഴെനിഞ  അഞ്ചുവര്ഷലാം  ലഭനിച  നനികുതനി

വരുമഭാനലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.

വര്ഷലാം സസര്ണ്ണ വലഭാപഭാരത്തനിലൂലട ലഭനിച വരുമഭാനലാം

(തുകേ കകേഭാടനിയനില്)

2011-12 302.2

2012-13 393.54

2013-14 471.53

2014-15 456.76

2015-16 541.7

(ഡനി)  നനികുതനി കചേഭാര്ച തടയഭാന വഭാഹന പരനികശഭാധന കേര്ശനവലാം ശക്തവമഭാക്കഭാന

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  നനികുതനി  ലവടനിപനിനു  സഭാധലതയുള്ള  കമഖലകേള

നനിരതീക്ഷണത്തനിനട്ട്  വനികധയമഭാക്കനി  കേട  പരനികശഭാധന  കൂടുതല്  ശക്തനിലപടുത്തഭാനുലാം

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. 

884/2017
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സഹകേരണ അലപക്സെെട്ട് സലാംഘങ്ങളുലട പ്രതനിസനനി പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള

പദതനികേള

18 (*48) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :

ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :

ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :

ലപ്രഭാഫ  .    ലകേ  .    യു  .    അരുണന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ അലപക്സെെട്ട് സലാംഘങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) വനിവനിധ കമഖലകേളനിലല അലപക്സെെട്ട് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള കനരനിടുന

പ്രതനിസനനികേള എലനലഭാമഭാണട്ട്;

(സനി)  ഈ സലാംഘങ്ങളുലട കേതീഴെനിലുള്ള അലാംഗസലാംഘങ്ങളനില് എത്ര ശതമഭാനലാം

നഷ്ടത്തനിലഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്; പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായതട്ട് എത്ര ശതമഭാനലാം ;

(ഡനി) അലപക്സെെട്ട് സലാംഘങ്ങളുലട പ്രതനിസനനി പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി എലനഭാലക്ക

പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ) ഉണട്ട്.  സഹകേരണ അലപക്സെെട്ട് സലാംഘങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരു

ത്തുനതനിനഭായനി  സഹകേരണ നനിയമലാം  വകുപട്ട്  64  പ്രകേഭാരലാം  നടത്തുന വഭാര്ഷനികേ

ആഡനിറനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സഹകേരണ  അലപക്സെെട്ട്  സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം

വനിലയനിരുത്തലപടുനണട്ട്. കൂടഭാലത 17-12-2015 തതീയതനിയനില് സഹകേരണ വകുപട്ട് ലസഷലല്

ലസകടറനിയുലട  അദലക്ഷതയനില്  അലപക്സെെട്ട്  സഭാപനങ്ങളുലട  ചേതീഫട്ട്  എക്സെെനികേമ്പ്യൂടതീവട്ട്

ഓഫതീസര്മഭാരുലടയുലാം  പ്രസനിഡനമഭാരുകടയുലാം  കയഭാഗലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം

അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ടനി  സഭാപനങ്ങലള  പുനരുദരനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

കൂടുതല്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായ  ശനിപഭാര്ശകേള  സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്  സമര്പനിക്കുവഭാന  ബനലപട

ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.  അലപക്സെെട്ട് സലാംഘങ്ങളുലട ഭഭാരവഭാഹനികേളുലട

കയഭാഗലാം വകുപ്പുമനനിയുലട  അദലക്ഷതയനില് കൂടനി ടനി സഭാപനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

ലമചലപടുത്തുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്. 
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(ബനി)  വഭായ്പഭാകമഖലയനിലുലാം വഭായ്കപതര കമഖലയനിലുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന സഹകേരണ

അലപക്സെെട്ട്  സഭാപനങ്ങള  കനരനിടുന  പ്രതനിസനനികേള  വനിഭനിനമഭാണട്ട്.  വഭായ്പഭാ

കമഖലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങട്ട്,  കകേരള സലാംസഭാന

കേഭാര്ഷനികേ  ഗ്രഭാമ  വനികേസന  ബഭാങട്ട്,  ഹമ്പൗസട്ട് ലഫഡട്ട്  എനനിവ  കനരനിടുന  പ്രധഭാന

പ്രതനിസനനി വര്ദനിച വഭായ്പഭാകുടനിശനികേയഭാണട്ട്.  വഭായ്കപതര കമഖലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന

അലപക്സെെട്ട്  സഭാപനങ്ങള പ്രവര്ത്തനത്തനില്  മതരനികക്കണനി  വരുനതട്ട്  വര്ദനിച

നനിരക്കനില്  ഫതീസട്ട്  ഇമ്പൗടഭാക്കനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സസകേഭാരല  കമഖലയനിലല  സഭാപനങ്ങളുമഭായഭാണട്ട്.

കുറഞ നനിരക്കനില് കസവനലാം നല്കുവഭാന ബഭാദലസരഭായ സഹകേരണ അലപക്സെെട്ട്

സഭാപനങ്ങള  സര്ക്കഭാരനികലക്കുലാം  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനികലക്കുലാം

നല്കകേണ  ഫതീസുകേളനികലഭാ  നനികുതനി  നനിരക്കുകേളനികലഭാ  പ്രകതലകേ  ആനുകൂലലങ്ങലളഭാനലാം

ലഭനിക്കുനനില. മൂലധന അപരലഭാപ്തതയുലാം വഭായ്കപതര കമഖലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന

അലപക്സെെട്ട് സഭാപനങ്ങള കനരനിടുന പ്രതനിസനനിയഭാണട്ട്. ഭൂരനിഭഭാഗലാം സഭാപനങ്ങളുലാം

അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന  പ്രധഭാന  പ്രതനിസനനി  സഭാമ്പത്തനികേ  അപരലഭാപ്തതയഭാലണനട്ട്

കേഭാണുന.

(സനി)  സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങട്ട് :

നഷ്ടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനവ –14%

പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായവ – 0%

കകേരള സലാംസഭാന സഹകേരണ കേഭാര്ഷനികേ ഗ്രഭാമ വനികേസന ബഭാങട്ട് :

നഷ്ടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനവ –54%

പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായവ – 0%

ഹമ്പൗസട്ട് ലഫഡട്ട് :

നഷ്ടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനവ –50%

പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായവ – 2%

കേണ്സമ്പ്യൂമര് ലഫഡട്ട് :

നഷ്ടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനവ –76%

പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായവ – 16%



52       കകേരള നനിയമസഭ                    ജൂണ്  29, 2016

റബര്മഭാര്ക്കട്ട് :

നഷ്ടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനവ –90%

പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായവ – 5%

മഭാര്ക്കറട്ട്ലഫഡട്ട് :

നഷ്ടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനവ –80%

പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായവ – 12%

കഹഭാസനിറല് ലഫഡകറഷന  :

നഷ്ടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനവ –21%

പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായവ – 0%

എസട്ട്  .  സനി  ./  എസട്ട്  .  റനി  .   ലഫഡകറഷന :

നഷ്ടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനവ –85%

പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായവ – 56%

ടൂര്ലഫഡട്ട് :

നഷ്ടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനവ –45%

പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായവ – 2%

വനനിതഭാലഫഡട്ട് :

നഷ്ടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനവ –30%

പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായവ – 12%

കലബര്ലഫഡട്ട് :

നഷ്ടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനവ –80%

പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായവ –10%
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(ഡനി) അലപക്സെെട്ട് സലാംഘങ്ങളുലട പ്രതനിസനനി പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി ഉല്പനങ്ങളുലട

ലലവവനിധലവല്ക്കരണലാം,  ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കല്,  ഇ-ലകേഭാകമഴട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുകേ,

ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി  സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട്  സലാംസഭാന  സഹകേരണ

ബഭാങനിലന  കൂടുതല്  ശക്തനിലപടുത്തുകേ,  വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങളുലട  റനികസഭാഴകേളുലട

ലഷയറനിലാംഗട്ട് എനതീ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. കൂടഭാലത മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്

കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം  കമവനിരുദമഭായ  നടപടനികേളലക്കതനിലര  ശക്തമഭായ  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം ഫണട്ട് വനിനനികയഭാഗലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

നഭാകളക്കനിത്തനിരനി ഊര്ജലാം പദതനി

19 (*49) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് : 

ശതീ  .   അനനില് അക്കര : 

ശതീ  .   വനി  .   റനി  .   ബല്റഭാലാം : 

ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  "നഭാകളക്കനിത്തനിരനി  ഉമ്പൗര്ജലാം"  പദതനി  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

എങനില്  വനിശദഭാലാംശലാം  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലനലഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴെനി ലലകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിരുനതട്ട്;

(സനി) പദതനി നടത്തനിപനില് ലലകേവരനിച കനടങ്ങള എലനലഭാലമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ലലവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപളളനി സുകരന്ദ്രന): 

(എ &  ബനി)  ഉണട്ട്.  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുലാം ഇ.എലാം.സനി.-യുലാം കചേര്നട്ട്  2011  ആഗസ്റ്റേട്ട്

1 മുതല് 2012 കമയട്ട് 31 വലരയുള്ള കേഭാലയളവനില് നടത്തനിയനിരുന പരനിപഭാടനിയഭാണട്ട്

''നഭാകളക്കനിത്തനിരനി  ഊര്ജലാം.''  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സ്കൂള  വനിദലഭാര്തനികേളക്കനിടയനില്

ഊര്ജ  സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ  പ്രഭാധഭാനലലത്തക്കുറനിച്ചുള്ള  അറനിവട്ട്  നല്കുകേ,

ഊര്ജ  ദുരുപകയഭാഗലാം  വഴെനിയുണഭാകുന  വനിപത്തുകേലളക്കുറനിചട്ട്  അവലര

കബഭാധവഭാന്മേഭാരഭാക്കുകേ,  തദസഭാര  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കനിടയനില് ഊര്ജ സലാംരക്ഷണലാം

കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ എനതഭാണട്ട് ഇമ്പൗ പദതനിയുലട പ്രധഭാന ഉകദ്ദേശലലാം. 

(സനി) “നഭാകളക്കനിത്തനിരനി  ഊര്ജലാം''  എന  പദതനിയനിലൂലട  ഊര്ജ

സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടത്തഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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ലനയ ട്ട് കമഖലയുലട വനികേസനലാം

20 (*50) ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :

ശതീ  .    ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .    ലകേ  .   മുരളതീധരന :

ശതീ  .     കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ലനയട്ട് കമഖലയുലട വനികേസനത്തനിനട്ട് എലനലഭാലാം കേര്മ്മേ

പദതനികേളഭാണട്ട് മുനഗവണ്ലമന്റെട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനിയതട്ട്;

(ബനി)  എലനലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  കനടഭാനുകദ്ദേശനിചലതനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപ്പുമൂലലാം  എലനലഭാലാം  കനടങ്ങളഭാണട്ട്  കകേവരനിചതട്ട്;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് കകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളതട്ട് ?

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

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ലനയട്ട്  കമഖലയുലട വനികേസനത്തനിനട്ട് മുന ഗവണ്ലമന്റെട്ട്

തയ്യഭാറഭാക്കനിയ കേര്മ്മേ പദതനികേള തഭാലഴെപറയുനവയഭാണട്ട്.

1. ലനയ്ത്തു ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ലപ്രഭാഡക്ഷന ഇനലസന്റെതീവട്ട് സതീലാം.

2. ലലകേത്തറനി കമഖലയനിലുലാം പവര്ലൂലാം കമഖലയനിലുലാം ഓകരഭാ ഇനകുകബഷന

ലസന്റെര് തുടങ്ങഭാനുള്ള പദതനി

3. ലലകേത്തറനി കമഖലയനില് ലസല്ഫട്ട് എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട് സതീലാം.

4. കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണ പദതനിയഭായ  റനിലലവവല്,

റനികഫഭാലാം  &  റതീസ്ട്രേക്ചേറനിലാംഗട്ട്  പഭാകക്കജനിലന്റെ സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കഭാന

സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ലലകേത്തറനി കമഖലയുലട സമഗ്രമഭായ വനികേസനമഭാണട്ട് പ്രസ്തുത പദതനികേളനിലൂലട

ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്. 
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(സനി)  ലപ്രഭാഡക്ഷന  ഇനലസന്റെതീവട്ട്  നല്കുനതനിലൂലട  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
ദനിവസലാം ആവകറജട്ട് ഉല്പഭാദനത്തനിനട്ട് മുകേളനിലുള്ള ഉല്പഭാദനത്തനിനട്ട് കൂലനി ഇരടനിയഭായനി
(മഭാസലാം പരമഭാവധനി  4000  രൂപ വലര)  വര്ദനിപനിച്ചു നല്കുന.  ഇതട്ട് ഉല്പഭാദന
വര്ദനവണഭാക്കഭാന കേഴെനിയുന. വതീവനിലാംഗട്ട് മഭാസ്റ്റേറുലട കേതീഴെനില് തറനികേള ലവചട്ട് ലനയട്ട്
കജഭാലനി ലചേയന വതീവനിലാംഗട്ട് യണനിറ്റുകേളക്കട്ട് ഫനിക്സെെഡട്ട് കേലഭാപനിറലനിലന്റെ 40% മഭാര്ജനിന
മണനിയഭായുലാം (പരമഭാവധനി 4 ലക്ഷലാം രൂപ വലരയുലാം) പ്രവര്ത്തന മൂലധനത്തനിനട്ട് 30%
(പരമഭാവധനി  1.5  ലക്ഷലാം രൂപ വലരയുലാം)  നല്കേനി സഹകേരണ കമഖലയട്ട്  പുറത്തട്ട്
വലക്തനിഗത  ലലകേത്തറനി  യണനിറട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടതട്ട്.  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തട്ട്  86  യണനിറ്റുകേളക്കട്ട്  169  ലക്ഷലാം  രൂപ  സഹഭായലാം  നല്കുകേയുണഭായനി.
ഹഭാന്റെട്ട് ലൂലാം  ബനിസനിനസട്ട്  ഇനകുകബഷന  ലസന്റെര്  ബഭാലരഭാമപുരത്തുലാം  പവര്ലൂലാം
ബനിസനിനസട്ട്  ഇനകുകബഷന  ലസന്റെര്  ലനയ്യഭാറനിന  കേരയനിലുലാം  കേഴെനിഞ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഉദ്ഘഭാടനലാം  ലചേയ്തുലവങനിലുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  ഇകതവലര
ആരലാംഭനിചനിടനില. 

(ഡനി)  ഭരണതലത്തനില് ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ള നടപടനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന.
ജനിലഭാ  വലവസഭായ  കകേന്ദ്രങ്ങള  ലലകേത്തറനി  ലസല്ഫട്ട്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം അകപക്ഷകേലര കേലണത്തനി തുകേ അനുവദനിക്കുന. ലപ്രഭാഡക്ഷന ഇനലസന്റെതീവട്ട്,
ജനിലഭാ വലവസഭായ കകേന്ദ്രലാം വഴെനി ലലകേത്തറനി സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് നനിനള്ള
അകപക്ഷകേള പരനികശഭാധനിചട്ട് അര്ഹതയനുസരനിചട്ട് തുകേ അനുവദനിചട്ട് അവരവരുലട
ബഭാങട്ട്  അക്കമ്പൗണനിലൂലടയഭാണട്ട്  നല്കേനിവരുനതട്ട്.   കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തട്ട്  785  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവഴെനിച്ചു.കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  റനിലലവവല്,
റതീകഫഭാലാം  &  റതീസ്ട്രേക്ചേറനിലാംഗട്ട്  (ആര്.ആര്.ആര്.  പഭാകക്കജട്ട്)  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
അതുപ്രകേഭാരലാം സലാംഘങ്ങളക്കുള്ള ബഭാധലത 100% കലഭാണുലാം പലനിശയുലട  25%വലാം
എഴതനി തള്ളനിയനിട്ടുണട്ട്. 

കേണ്സമ്പ്യൂമര്ലഫഡട്ട്

21 (*51) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട്  : 
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന  : 
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി  : 
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് സഹകേരണവലാം

വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുവനിപണനിയനില്  ഇടലപടട്ട്  വനിലക്കയറലാം  നനിയനനിക്കണലമന
ഉകദ്ദേശലകത്തഭാലട  സഭാപനിച കേണ്സമ്പ്യൂമര്ലഫഡട്ട്  ഇക്കഭാരലത്തനില് പരഭാജയലപടഭാനുണഭായ
കേഭാരണങ്ങള വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കേണ്സമ്പ്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ വനിപണനശഭാലകേള സസകേഭാരലവത്ക്കരനിക്കഭാന

ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ;

(സനി)  ജകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭായനി  കേണ്സമ്പ്യൂമര്ലഫഡനിലന  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനട്ട്

പദതനിയുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

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

(എ)  ഉണട്ട്.  ഉപകഭഭാക്തൃ സഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് ശരനിയഭായ മഭാനദണ്ഡലാം

ഇലഭായ, ലമഭാലലബല് ത്രനികവണനി, കഫഭാടനിലാംഗട്ട് ത്രനികവണനി എനനിവയുലട പ്രവര്ത്തന

ലലവകേലലലാം,  വനില്പനയ്ക്കുള്ള  സഭാധനങ്ങള  വനിതരണലാം  ലചേയനതനില്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള

പഭാലനിക്കഭാലതയുള്ള കപഭാരഭായകേള,  ലഭാഭകേരമലഭാത്ത നന്മേ,  ത്രനികവണനി കസ്റ്റേഭാറുകേള,

നനിലവനിലല  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനി,  അധനികേ  ജതീവനക്കഭാര്  തുടങ്ങനിയവ

കേണ്സമ്പ്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട് മങ്ങല് ഏല്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇല.

(സനി) ഉണട്ട്. കേണ്സമ്പ്യൂമര്ലഫഡനിലന കൂടുതല് ജകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭായനി മഭാറ്റുനതനിനട്ട്

ഉതകുന തരത്തനില് ചുവലട കചേര്ക്കുന സലാംവനിധഭാനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

1. ഇ-ലടണര്  സലാംവനിധഭാനലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി.

2. ലചേലവകേളനില്  നനിയനണലാം  ഏര്ലപടുത്തനി  സലാംവനിധഭാനലാം  അഴെനിമതനി

രഹനിതമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

3. വനിവനിധ കസ്റ്റേഭാറുകേള മുകഖന വനിതരണലാം ലചേയന സഭാധനങ്ങളക്കട്ട്

ഗുണകമന്മേ  ഉറപഭാക്കുനതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുന  നടപടനികേള

പുകരഭാഗമനിക്കുന.

4. വനിവനിധ വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ആവശലമഭായ പരനിശതീലനലാം നല്കുലാം.

5. ലഫഡകറഷന ലലബകലഭാ  പ്രകേഭാരമുള്ള ഭരണസലാംവനിധഭാനലാം നടപനില്

വരുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

6. സലലപകകേഭാ  നല്കുനതുകപഭാലല  വര്ഷലാം  മുഴവന  13  ഇനലാം

അവശല നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങള സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില്

സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കണലമന ലഫഡകറഷലന്റെ  ശനിപഭാര്ശ

പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 
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7. വനിപണന ശലാംഖല ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനുലാം ലഫഡകറഷലന്റെ ലമഭാത്തത്തനിലുള്ള

പ്രവര്ത്തനത്തനില് നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തുനതനികന്റെയുലാം ഭഭാഗമഭായനി

കേമ്പമ്പ്യൂടര് സലാംവനിധഭാനലാം കൂടുതല് ശക്തനിലപടുത്തനിവരുന. 

8. റലാംസഭാന വനിപണനിയനില് ഇടലപടുനതനിനട്ട് 5 കകേഭാടനി രൂപ കേണ്സമ്പ്യൂമര്

ലഫഡനിനട്ട്  നല്കുനതനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി.  സര്ക്കഭാര്

സബ്സനിഡനി  ഇനത്തനില്  നല്കുവഭാനുണഭായനിരുന  തുകേയനില്

35 കകേഭാടനി രൂപ നല്കേനി കേഴെനിഞ. 

കസഭാളഭാര് യണനിറ്റുകേള വലഭാപകേമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള

22 (*52) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുനട്ട് :

ശതീ  .   സനി  .  മമ്മൂടനി :

ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുകസന തങ്ങള :

ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)   റഫട്ട് കടഭാപട്ട്  കസഭാളഭാര് യണനിറ്റുകേള വലഭാപകേമഭാക്കഭാനുള്ള കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്

നടപടനികേള, സലാംസഭാനത്തുലാം പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില്

ഇക്കഭാരലത്തനില് എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഏഷലന ഡവലപട്ട്ലമന്റെട്ട് ബഭാങ്കുമഭായനി കചേര്നട്ട് കവളഡട്ട് ബഭാങട്ട് നലഭാലമകനറനിട്ടുള്ള

കലഭാണ്  സലാംസഭാനലത്ത  കസഭാളഭാര്  വനികേസനത്തനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന

എലനങനിലുലാം പദതനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദവനിവരലാം നലഭാകമഭാ ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത ഊര്ജ ദമ്പൗര്ലഭലലാം പരനിഹരനിക്കഭാന പഭാരമ്പകരലതര

ഊര്ജകസഭാതസ്സുകേള കൂടുതലഭായനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ എന

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ലലവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന):  

(എ)  ഉണട്ട്.  റഫട്ട് കടഭാപട്ട്  കസഭാളഭാര് യണനിറ്റുകേള വലഭാപകേമഭാക്കുനതനിനഭായനി,

നൂതനമഭായ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുലട

ധനസഹഭായകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അലനര്ടട്ട്

വഴെനി  1-5  കേനികലഭാവഭാടട്ട്  ബഭാററനി  കസ്റ്റേഭാകറജുള്ള പവര് പഭാനകേള സഭാപനിക്കഭാനുള്ള



58       കകേരള നനിയമസഭ                    ജൂണ്  29, 2016

പദതനി തയ്യഭാറഭാക്കനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

നനിലവനില് 2-50 കേനികലഭാവഭാടട്ട് കശഷനിയുള്ള പവര് പഭാനകേള സഭാപനിക്കുകേ വഴെനി 15

ലമഗഭാവഭാടട്ട്  സഭാപനിത  കശഷനി  ലലകേവരനിക്കഭാന  ലക്ഷലമനിട്ടുള്ള  കസഭാളഭാര്  കേണകട്ട്

ശലാംഖലഭാബനനിത പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 14  ലമഗഭാവഭാകടഭാളലാം സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള

അകപക്ഷകേള  ലഭനിച  പദതനിയനില്  4  ലമഗഭാവഭാകടഭാളലാം  പവര്  പഭാനകേളക്കട്ട്

പ്രതനിഷഭാപനത്തനിനുള്ള അനുമതനിയുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അകതഭാലടഭാപലാം  2012-13-ല്

ആരലാംഭനിച  10000  സമ്പൗരഗൃഹ പദതനിയനില്,  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുലട

ധനസഹഭായകത്തഭാലട ആലകേ 9 ലമഗഭാവഭാടട്ട് പഭാനകേള സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.

ലനിമനിറഡട്ട് മുഖഭാനരലാം 2.070 ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ കസഭാളഭാര് പദതനികേള സലാംസഭാനത്തട്ട്

നടനവരുന.  ജനകറഷന ലകേടനിടങ്ങളുലട മുകേളനില്  0.045  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ പണനി

പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  അനുകയഭാജലമഭായ  സര്ക്കഭാര്  ലകേടനിടങ്ങളുലട  മുകേളനില്  കസഭാളഭാര്

യണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട

കമല്ക്കൂരകേളനില്  സമ്പൗകരഭാര്ജ  പഭാനലുകേള  സഭാപനിചട്ട്  1.335  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ

63  പഭാനകേള  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ  ഗ്രനിഡനികലക്കട്ട്  കേണകട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

കൂടഭാലത  ഗ്രനിഡട്ട്  കേണകഡട്ട്  അലഭാത്ത  (ഓഫട്ട്  ഗ്രനിഡട്ട്)  കസഭാളഭാര്  പഭാനകേളുള്ള

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന കസഭാളഭാര്  ലലവദല്യുതനിക്കട്ട്  യണനിറനിനട്ട്  ഒരു

രൂപ വതീതലാം ഇനലസന്റെതീവട്ട് നല്കേനിവരുന. ലമഭാത്തലാം 8.25 ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ പദതനി

സ ലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനിലുണട്ട്.  പഭാനനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡുമഭായനി  കചേര്നട്ട്  കകേരളത്തനിലല

13  ജനിലകേളനിലല ജനിലഭാ പഞഭായത്തനിനട്ട് കേതീഴെനിലുളള ലകേടനിടങ്ങളുലട കമല്ക്കൂരയനില്

1.751  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  കസഭാളഭാര്  പഭാനലുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി) ഇല.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തട്ട്  ഉലഭാദനകശഷനി വര്ദനവനിനുലാം  റനിനമ്പ്യൂവബനിള

പര്കചസട്ട് ഒബനികഗഷന (ആര്.പനി.ഒ.)  നനികേത്തുനതനിനുലാം പഭാരമ്പകരലതര ഊര്ജ

സഭാധലതകേള പരമഭാവധനി പ്രകയഭാജനലപടുത്തുനണട്ട്. വനകതഭാതനില് ലലവദല്യുകതഭാര്ജലാം

സലാംഭരനിക്കഭാന കേഴെനിയുന സഭാകങതനികേ വനിദലകേള  (ബഭാററനി)  ലഭലമഭായഭാല് മഭാത്രകമ

ഉയര്ന ആവശലകേത കരഖലപടുത്തുന സമയങ്ങളനിലല ആവശലകേത നനിറകവറഭാന

പഭാരമ്പകരലതര ഊര്ജ കസഭാതസ്സുകേലള ആശയനിക്കഭാന കേഴെനിയുകേയുള. 
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വഭാണനിജലനനികുതനി വകുപനിലന്റെ  ലചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളനിലല പരനിഷ്കഭാരങ്ങള

23 (*53) ശതീ  .  അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് : 
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വഭാണനിജലനനികുതനി  വകുപനിലന്റെ  ലചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്
പരനികശഭാധന നടത്തുനതനിനുലാം അവ പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുലാം മുന ഗവണ്ലമന്റെട്ട് എലനലഭാലാം
നടപടനികേള എടുത്തനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതുമൂലലാം നനികുതനി വര്ദനവനില് എലനലഭാലാം കനടങ്ങളഭാണട്ട് ഉണഭായനിട്ടുള്ളലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനികുതനി വര്ദനവനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേള
എടുത്തനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്): 

(എ)  സ ലാംസഭാനത്തട്ട്  വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപനിലന്റെ  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്
പരനികശഭാധന കേര്ശനമഭാക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇന്റെലനിജനസട്ട് സസഭാഡുകേള ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്
കടകക്കഭാവര്  ലചേയനണട്ട്.  കൂടഭാലത  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  പരനികശഭാധന  കേഴെനിഞവരുന
വഭാഹനങ്ങലള  ഓവര്ലചേക്കട്ട്  ലചേയ്യഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനവലാം ഇന്റെലനിജനസട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനിനുണട്ട്.
വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപനിലല  ഉയര്ന  ഉകദലഭാഗസര്   ഇടയനിലട  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്
പരനികശഭാധന  നടത്തുനണട്ട്.  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള  പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
മുന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  വയനഭാടനിലല  മുത്തങ്ങയനില് സലാംകയഭാജനിത  ലചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റേനിനഭായനി
7.53 ഏക്കര് ഭൂമനി ഏലറടുക്കുനതനിനഭായനി ഇനലസകനിലാംഗട്ട് അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് കേമ്മേതീഷണര്
വയനഭാടനിലന  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലകേഭാലലാം  ആരലങഭാവനില്  സലാംകയഭാജനിത
ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റേനിനഭായനി നനിലവനില് ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള  1.37  ഏക്കര് ഭൂമനിയനില് ആധുനനികേവല്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  PWD  എക്സെെനികേമ്പ്യൂടതീവട്ട്  എഞനിനതീയലറ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  മകഞശസരത്തട്ട്  സലാംകയഭാജനിത  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റേനിനഭായനി 9.33  ഏക്കര്  ഭൂമനി
അകേസയര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല വഭാളയഭാറനില്  (IN)  എലാംപകവര്ഡട്ട്
കേമ്മേനിറനിയുലട  തതീരുമഭാനത്തനിനട്ട്  വനികധയമഭായനി  സലാംകയഭാജനിത  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റേട്ട്  നടപനില്
വരുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള  സതീകേരനിച്ചുവരുന.   മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല വഴെനിക്കടവനില്
സലാംകയഭാജനിത ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റേട്ട് സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള ഭൂമനി കേലണത്തുനതനിനുള്ള ശമലാം
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നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന. സലാംസഭാനലത്ത സുപ്രധഭാന ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള സലാംകയഭാജനിത
ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റേഭായനി  ഉയര്ത്തുനതനികലക്കഭായനി  ഒരു ഉനതഭാധനികേഭാര  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിച്ചുലകേഭാണട്ട്
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമനകേളനിലല ഉനത ഉകദലഭാഗസലര കനഭാഡല് ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി നനികയഭാഗനിച്ചു
ലകേഭാണ്ടുലാം  ഓകരഭാ  വകുപ്പുകേളുകടയുലാം ആവശലങ്ങള കശഖരനിചട്ട്  ഒരു പ്രഭാഥമനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്
തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ഇമ്പൗ  നടപടനികേളമൂലലാം  എത്ര  വരുമഭാന  വര്ദനയുണഭായനി  എനട്ട്
കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.  എനഭാല്  കേഴെനിഞ  അഞ്ചുവര്ഷങ്ങളനിലല  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റേട്ട്
വരുമഭാന  വര്ദനവട്ട്  സൂചേനിപനിക്കുന  പടനികേ  ചുവലട  കചേര്ക്കുന.  അതനില്
കേഭാണഭാവനതുകപഭാലല വരുമഭാന വര്ദന നനിരക്കട്ട് തുടര്ചയഭായനി കുറഞവരനികേയഭാണട്ട്. 

വര്ഷലാം
ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില് നനിനലാം ലഭനിച
വരുമഭാനലാം (കകേഭാടനിയനില്)

  വര്ദനവട്ട്    
(കകേഭാടനിയനില്)

2011-12 659.72 391.45

2012-13 925.01 265.29

2013-14 1021.76 96.75

2014-15 1093.56 71.8

2015-16 1094.18 0.62

(സനി) വഭാണനിജല നനികുതനി വരുമഭാനലാം ലമചലപടുത്തുനതനിനട്ട് പല പദതനികേളുലാം
ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.

1. ഏറവലാം പ്രധഭാനലാം അഴെനിമതനി ഇലഭാതഭാക്കലഭാണട്ട്.

2. കേഭാരലക്ഷമത ഉയര്ത്തുനതനിനഭായനി കൂടുതല് കശഷനിയുള്ള സര്വ്വര്
സഭാപനിക്കുകേയുലാം  സനിസ്റ്റേലാം  സ്ക്രൂടനിണനി  സഭാധലമഭാകുന കസഭാഫട്ട് ലവയര്
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയലാം.

3. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ബനില് കചേഭാദനിചട്ട് വഭാങ്ങുനതനിലന കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.  അതുകപഭാലലതലന  കേമ്പമ്പ്യൂടര്
ബനിലനിലാംഗുള്ള  വലഭാപഭാരനികേള  അവരുലട  ബനില്ലുകേള  തതമയലാം
തലന  അപട്ട്-കലഭാഡട്ട്  ലചേയനലവനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി
നനിയമ നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.
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4. കൂടുതല് വലഭാപഭാരനികേലള  നനികുതനി  വലയത്തനില് ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.

5. ആധുനനികേ  സലാംകയഭാജനിത  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള  സമയബനനിതമഭായനി
സഭാപനിക്കുലാം.

6. അപതീല്  കകേസ്സുകേളുലാം  കകേഭാടതനി  കകേസ്സുകേളുലാം  എത്രയുലാം  കവഗലാം
തതീര്പഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.

7. റനികടണ് സ്ക്രൂടനിണനി, കുടനിശനികേ അസസട്ട്ലമന്റെട്ട് എനനിവ കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുലാം.

8. റവനമ്പ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള തസരനിതലപടുത്തുലാം.

9. നനികുതനി കചേഭാര്ച തടയുനതനിനട്ട് റവനമ്പ്യൂ, രജനികസ്ട്രേഷന വകുപ്പുകേളുലാം
കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

10. അനധനികൃത മദല വനില്പനലക്കതനിലര എലലക്സെെസട്ട് വകുപട്ട് കേര്ശന
നനിലപഭാടട്ട് സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

11. വഭാഹനങ്ങളുലട  സതീറനിലാംഗട്ട്  കേപഭാസനിറനി  കുറച്ചുകേഭാണനിക്കുകേ,  പര്കചസട്ട്
വഭാലമ്പ്യൂ  കുറച്ചു  കേഭാണനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയവയനിലൂലടയുള്ള  നനികുതനി
തടനിപനിലനതനിലര കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപട്ട് കേര്ശന നടപടനികേള
ലലകേലക്കഭാളലാം. 

പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായങ്ങളുലട സലാംരക്ഷണലാം
24 (*54) ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് : 

ശതീമതനി  ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള : 
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന : 
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില് കുമഭാര്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തുള്ള പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായങ്ങള  തകേര്ച കനരനിടുന
വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് അവലയ സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് എനട്ട്
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ:

(ബനി)  പ്രസ്തുത കമഖലയനില് പണനിലയടുത്തനിരുന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള ലതഭാഴെനില്
ഉകപക്ഷനിച്ചു  കപഭാകുനതട്ട്  തടയുവഭാനുലാം  അവരുലട  കക്ഷമലാം  ഉറപട്ട്  വരുത്തുവഭാനുലാം
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന): 

(എ)  സ ലാംസഭാനലത്ത പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായങ്ങലള തകേര്ചയനില്നനിനലാം

സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  കനിയഭാത്മകേമഭായ നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലലകേത്തറനി കമഖലയനില് ലപ്രഭാഡക്ഷന ഇനലസന്റെതീവട്ട്  സതീമുലാം  ഇനകേലാം സകപഭാര്ടട്ട്

സതീമുലാം നടപഭാക്കനി കവതന വര്ദനവട്ട് വരുത്തനി ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള ഇമ്പൗ കമഖലയനില്

നനിലനനിര്ത്തുനതനിനട്ട്  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പനങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കു

നതനിനഭാവശലമഭായ പരനിശതീലനവലാം സഭാകങതനികേ സഹഭായവലാം ആവശലമഭായ ഉപകേരണങ്ങള

വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവലാം  നല്കേനിവരുന.   ലലകേത്തറനി  ലനയ്ത്തുകേഭാരുലട

സഭാകങതനികേ മനികേവട്ട് വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി പരനിശതീലനലാം നല്കുകേയുലാം അതുവഴെനി

ഉല്പഭാദന  വര്ദനവലാം  കവതന  വര്ദനവലാം  ലലകേവരനിച്ചുവരുന.  കേരകേമ്പൗശല

കമഖലലയ  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  കകേരള  കേരകേമ്പൗശല  വനികേസന

കകേഭാര്പകറഷന, കേഭാഡ്കകേഭാ, കകേരള സലാംസഭാന ബഭാലാംബൂ കകേഭാര്പകറഷന, സുരഭനി,

ലകേല്പഭാലാം  എനതീ  സഭാപനങ്ങള  വഴെനി  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  വലവസഭായ

സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി ഒരു പുതനിയ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.

വനിവനിധ കമഖലയനിലല കേരകേമ്പൗശല ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ഉനമനത്തനിനഭായനി കേരകേമ്പൗശല

വലവസഭായ ക്ലസ്റ്റേറുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേരകേമ്പൗശല

ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനഭായനി കദശതീയ അവഭാര്ഡനിലന്റെ മഭാതൃകേയനില്

സലാംസഭാന അവഭാര്ഡുകേള നല്കുനതനിനട്ട് പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്. ഖഭാദനി വലവസഭായലാം

സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സര്ക്കഭാര് നല്കുന വഭാര്ഷനികേ പദതനി വനിഹനിതമുപകയഭാഗനിചട്ട്

പുതനിയ വര്ക്കട്ട്ലഷഡ്ഡുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം,  പുതനിയ ചേര്ക്കകേളുലാം തറനികേളുലാം സഭാപനിക്കല്,

ഖഭാദനി  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ഉല്പഭാദന  ഇനലസന്റെതീവട്ട്,  ഉതവബത്ത  നല്കേല്

തുടങ്ങനിയ വനിവനിധ പദതനികേള നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായ  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  കക്ഷമലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം  അവലര  പ്രസ്തുത  കമഖലയനില്  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുമഭായനി

സര്ക്കഭാര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പരമ്പരഭാഗത  ലലകേത്തറനി  കമഖലയനില്

ലപ്രഭാഡക്ഷന ഇനലസന്റെതീവലാം ഇനകേലാം സകപഭാര്ടട്ട്  സതീമുലാം വഴെനി കവതന വര്ദനവട്ട്

വരുത്തനി  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള  ഇമ്പൗ  കമഖലയനില്  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനട്ട്  പദതനികേള

നടപഭാക്കനിവരുന.  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പനങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ

പരനിശതീലനവലാം  സഭാകങതനികേ  സഹഭായവലാം  ആവശലമഭായ  ഉപകേരണങ്ങള

വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം നല്കുന. മൂലലവര്ദനിത ഉല്പനങ്ങളുലട
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ഉല്പഭാദനത്തനിലൂലട ഉയര്ന കവതനലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് സഹഭായനിക്കുന. ലലകേത്തറനി

ലനയ്ത്തുകേഭാരുലട സഭാകങതനികേ മനികേവട്ട് വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി പരനിശതീലനലാം നല്കുകേയുലാം

അതുവഴെനി  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിക്കുകേയുലാം  കവതനലാം  വര്ദനിക്കുകേയുലാം  ലചേയന.

കേരകേമ്പൗശല കമഖലയനില് ഉല്പഭാദനക്ഷമതയനിലല കുറവലാം സഭാകങതനികേ കവദഗ്ദ്ധലത്തനിലന്റെ

കുറവലാം ലമചലപട പണനിയഭായുധങ്ങളുലട അഭഭാവവലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാരനികന്റെയുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികന്റെയുലാം വനിവനിധ പദതനികേള നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേരകേമ്പൗശല  കമഖലയനില്  പണനിലയടുക്കുന

ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  കുടുലാംബ  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കട്ട്

അനുബന  കമഖലയനില്  വനിദഗ്ദ്ധ  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  സസയലാം  സലാംരലാംഭങ്ങള

ആരലാംഭനിക്കുവഭാന സഹഭായലാം നല്കുനതനിനഭായനി നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

സര്ക്കഭാര് അനുവദനിക്കുന വഭാര്ഷനികേ പദതനി വനിഹനിതലാം ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ലനയട്ട്

കമഖലയനിലുലാം നൂല്പട്ട് കമഖലയനിലുമുള്ള ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് മനിനനിമലാം കവതനലാം നല്കുനതനിനുലാം

ഉല്പഭാദന ഇനലസന്റെതീവട്ട് നല്കുനതനിനുലാം ഉല്സവ ബത്ത അനുവദനിക്കുനതനിനുലാം

കകേരള ഖഭാദനിഗ്രഭാമ വലവസഭായ കബഭാര്ഡട്ട് നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഗ്രഭാമവലവസഭായ

കമഖലയനില് ലതഭാഴെനില് ലചേയനവര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കേനി പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായങ്ങള

നനിലനനിര്ത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

വനികനഭാദസഞഭാര നയലാം

25 (*55) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് :

ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :

ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :

ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനികനഭാദസഞഭാര  നയത്തനില്  മഭാറങ്ങലളലനങനിലുലാം  വരുത്തഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  വനികനഭാദസഞഭാര  വനികേസനകത്തഭാലടഭാപലാം,  കപതൃകേവലാം  പരനിസനിതനിയുലാം

സലാംരക്ഷനിക്കണലമന കേഭാഴ്ചപഭാടനില് മഭാറലാം വരുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) എങനില് എപ്രകേഭാരമഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന): 

(എ-സനി) 2012-ലല വനികനഭാദസഞഭാര നയമഭാണട്ട് ഇകപഭാള പ്രഭാബലലത്തനിലുള്ളതട്ട്.
ഇതനിലഭാവശലമഭായ  കഭദഗതനികേള  വരുത്തനി  പുതനിയ  വനികനഭാദസഞഭാര  നയലാം
രൂപതീകേരനിക്കുനതട്ട് സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

കേഭായനികേരലാംഗലത്ത വനികേസനലാം

26 (*56) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന  :
ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന  :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് മനികേച കേഭായനികേ തഭാരങ്ങലള വളര്ത്തനിലയടുക്കുനതനിനട്ട്
നനിലവനിലുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള എലനലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനികദശ പരനിശതീലനലാം ലഭനിച എത്ര കപരുലട കസവനലാം ഈ രലാംഗത്തട്ട്
കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കട്ട് ലഭനിക്കുനലണനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ ;

(സനി) കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുന കസ്റ്റേഡനിയങ്ങളുലാം,
ട്രഭാക്കുകേളുലാം, മറട്ട് സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം ഉപകയഭാഗ ശൂനലമഭായനി കേനിടപ്പുകണഭാ; ഉലണങനില്
അവ പുനരുദരനിചട്ട് ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാക്കുനതനിനട്ട് എന്തു നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  കേഭായനികേ രലാംഗത്തട്ട് നനിലനനില്ക്കുന അഴെനിമതനികേള അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  മനികേച കേഭായനികേതഭാരങ്ങലള കേലണത്തുനതനിനുലാം ഓകരഭാ കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കുലാം
അവരുലട  ഇഷ്ട  കേഭായനികേ  ഇനത്തനില്  കപ്രഭാതഭാഹനലാം  നല്കുനതനിനുലാം  വനിദഗട്ട് ദ
പരനിശതീലനലാം നല്കുനതനിനുലാംകവണനി കകേരള  കസ്റ്റേറട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട് കേമ്പൗണ്സനിലനിലന്റെ
കേതീഴെനില് വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  ഒളനിലാംപനികേട്ട് ലമഡല് ലക്ഷലമഭാക്കനി
അതട്ട് ലറനിക്സെെട്ട്  (എലലലറട്ട് അതട്ട് ലറനികേട്ട് ലട്രയനിനനിലാംഗട്ട് ലസന്റെര്),  കവഭാളനികബഭാള (ലലഹ
ലപര്കഫഭാമനസട്ട്  ലട്രയനിനനിലാംഗട്ട്  ലസന്റെര്),  സസനിമ്മേനിലാംഗട്ട്  (Swimming  Effort
Training  Programme  in  swimming  (SET)),  ലഫനസനിലാംഗട്ട്  എനതീ കേഭായനികേ
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ഇനങ്ങളനില്  എലലലറട്ട്  ലട്രയനിനനിലാംഗട്ട്  പദതനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   കകേരളത്തനിലല
മനികേച കേഭായനികേ പ്രതനിഭകേലള  കേലണത്തനി അവലര  ഏഷലന/  കകേഭാമണ്ലവല്ത്തട്ട്/
ഒളനിലാംപനികേട്ട്  എനതീ രഭാജലഭാനര കേഭായനികേ മതരങ്ങളനില് ലമഡല് സഭാധലത ഉറപഭാക്കുന
രതീതനിയനില്  വളര്ത്തനിലയടുക്കുകേ  എനതഭാണട്ട്  എലലലറട്ട്  സതീമനിലൂലട  ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.
അനര്കദ്ദേശതീയ നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള കേഭായനികേ സമ്പൗകേരലങ്ങളുലാം പരനിശതീലനവലാം തഭാമസവലാം
ഭക്ഷണവലാം  മറട്ട്  ഉനതനനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  അനുബന  സമ്പൗകേരലങ്ങളുലാം  പദതനിയനില്
കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കനിവരുന. സസനിമ്മേനിലാംഗനില് അനഭാരഭാഷ നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള
പരനിശതീലനലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനികലക്കഭായനി  വനികദശ  പരനിശതീലകേലന്റെ  കസവനവലാം
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  മനികേച കേഭായനികേതഭാരങ്ങലള ലതരലഞടുത്തട്ട് അവര്ക്കട്ട് ഉനത
പരനിശതീലനലാം  ലഭലമഭാക്കനി  കകേരള  കസ്റ്റേറട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേമ്പൗണ്സനിലനിലന്റെ  കനരനിട്ടുള്ള
നനിയനണത്തനില്,  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  വനിവനിധ  കേഭായനികേ  ഇനങ്ങളനിലഭായനി  23
കകേന്ദ്രതീകൃത കസഭാര്ട്സട്ട് കഹഭാസ്റ്റേലുകേള  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത സ്കൂള,  കകേഭാകളജട്ട്
മഭാകനജട്ട് ലമനകേളുലട സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി  56  കകേഭാകളജട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് കഹഭാസ്റ്റേലുകേളുലാം
24 സ്കൂള കസഭാര്ട്സട്ട് കഹഭാസ്റ്റേലുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. 

കകേരള  കസ്റ്റേറട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേമ്പൗണ്സനിലനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന
കസഭാര്ട്സട്ട് കഹഭാസ്റ്റേലുകേളനിലല കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ കസഭാര്ട്സട്ട് കേനിറട്ട്,
ട്രഭാക്കട്ട് സമ്പ്യൂടട്ട്, കേഭായനികേ ഉപകേരണങ്ങള എനനിവ കേമ്പൗണ്സനിലനില് നനിനലാം നല്കുന.
ഇവരുലട  തഭാമസ  ഭക്ഷണ  ലചേലവകേളുലാം,  ചേനികേനിതഭാ  ലചേലവലാം  കേമ്പൗണ്സനില്
വഹനിച്ചുവരുന.  സലാംസഭാന ടതീമനിലന പ്രതനിനനിധതീകേരനിചട്ട് കദശതീയ, ദക്ഷനിണ കമഖലഭാ
മതരങ്ങളനില്  പലങടുക്കുന  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട്  ട്രഭാക്കട്ട്  സമ്പ്യൂട്ടുലാം  യണനികഫഭാമുലാം
കേമ്പൗണ്സനില് നല്കേനി വരുനണട്ട്.  കൂടഭാലത  14  ജനിലകേളനിലഭായനി  വനിവനിധ കേഭായനികേ
ഇനങ്ങളനില്  108  കഡ  കബഭാര്ഡനിലാംഗട്ട്  ലസന്റെറുകേള  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.   കഡ
കബഭാര്ഡനിലാംഗട്ട്  ലസന്റെറുകേളനിലല കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട് ലഘുഭക്ഷണത്തനിനഭായനി ഒരു
ദനിവസലാം  25  രൂപ  നനിരക്കനില്  ആഴ്ചയനില്  അഞ്ചുദനിവസവലാം,  അതലഭാവശലമുള്ള
കേഭായനികേ ഉപകേരണങ്ങളുലാം കേമ്പൗണ്സനില് നല്കേനി വരുന.

(ബനി)  എലലലറട്ട്  സസനിമ്മേനിലാംഗട്ട്  സതീമനില് അനഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള പരനിശതീലനലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനികലക്കഭായനി വനികദശ പരനിശതീലകേലന്റെ കസവനലാം 2013 ആഗസ്റ്റേട്ട് മുതല്
2014  ആഗസ്റ്റേട്ട്  വലര  ലഭലമഭാക്കനിയനിരുന.  കൂടഭാലത  കകേരള  കസ്റ്റേറട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്
കേമ്പൗണ്സനിലനിലന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള ഒരു ഫുടട്ട് കബഭാള പരനിശതീലകേനുലാം രണട്ട്  അതട്ട് ലറനിക്സെെട്ട്
പരനിശതീലകേര്ക്കുലാം വനികദശ പരനിശതീലനലാം ലഭനിക്കുകേയുലാം ടനിയഭാനനില് നനിനലാം വനിദഗട്ട് ദ
കസവനലാം കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട് ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയുമഭാണട്ട്.
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(സനി) കകേരള കസ്റ്റേറട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് കേമ്പൗണ്സനിലനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള കസ്റ്റേഡനിയങ്ങകളഭാ

ട്രഭാക്കുകേകളഭാ  മറ്റു  സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാ  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായനി  കേനിടക്കുനതഭായനി

ശദയനില്ലപടനിടനില.   അവനിലടലയലഭാലാം  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി

വരുന.

(ഡനി)  കേഭായനികേ  വകുപനില്  നനിനട്ട്  നല്കുന  ധനസഹഭായലാം  മുതലഭായവ

അര്ഹരഭായവര്ക്കട്ട് ലഭനിക്കുനലവനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുകേ, അനുവദനിക്കുന തുകേ കൃതലമഭായനി

കേഭായനികേഭാവശലങ്ങളക്കട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനകണഭാ  എനട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുമഭായനി കൃതലമഭായ

കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് സനിസ്റ്റേലാം നടപനിലഭാക്കുലാം. കേഭായനികേ അകസഭാസനികയഷനുകേളുമഭായനി ബനലപടതുലാം

കകേഭാച്ചുമഭാര്ലക്കതനിലരയുള്ള  പരഭാതനികേളുലാം  ഗമ്പൗരവകത്തഭാടുകൂടനി  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര

കേര്ശന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയകേ,  കൂടഭാലത  കകേരള  കസ്റ്റേറട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്

കേമ്പൗണ്സനിലനില് ഇകന്റെണല് ഓഡനിറട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം ശക്തനിലപടുത്തുലാം,  എ.ജനി.  ആഡനിറട്ട്,

കലഭാക്കല്  ഫണട്ട്  ആഡനിറട്ട്  എനനിവയനില്  എലഭാ  വര്ഷവലാം  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള

ശനിപഭാര്ശകേള കേര്ശനമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുലാം.  ഒരു കേണ്കേറന്റെട്ട് ആഡനിറട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

രൂപലപടുത്തഭാന ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദല്യുതതീകേരണലാം

27 (*57) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന  : 

ശതീ  .    ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട്  : 

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  :  

ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സമ്പൂര്ണ്ണ കവദല്യുതതീകേരണത്തനിനട്ട് എലനലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേള മുന

സര്ക്കഭാര് കകേലക്കഭാണനിട്ടുലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ഏലതലഭാലാം കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന പദതനികേളഭാണട്ട് ഇതനിനഭായനി പ്രകയഭാജന

ലപടുത്തുനലതനട്ട് ലവളനിപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനില്  എലനലഭാലാം  കനടങ്ങള  കകേവരനിചനിട്ടുലണനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ലലവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന): 

(എ&ബനി) 2011-2016  കേഭാലയളവനില് സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദല്യുതതീകേരണ പദതനി
നനിലവനിലുണഭായനിരുനനില.  ഗുണകഭഭാക്തഭാവട്ട് സസനലാം ലചേലവനില് എടുത്ത കേണക്ഷനുകേളുലാം
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളഭായ രഭാജതീവട്ട്  ഗഭാനനി ഗ്രഭാമതീണ ലലവദല്യുതതീകേരണ കയഭാജന,
ദതീന ദയഭാല് ഉപഭാദലഭായ ഗ്രഭാമകജലഭാതനി കയഭാജന എനതീ പദതനികേളുലാം പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി
11,04,868 ഗഭാര്ഹനികേ ലലവദല്യുതനി കേണക്ഷനുകേള ഇക്കഭാലയളവനില് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) രഭാജതീവട്ട് ഗഭാനനി ഗ്രഭാമതീണ ലലവദല്യുതതീകേരണ കയഭാജന പദതനി പ്രകേഭാരലാം
കകേരളത്തനിലല 1,07,526 ഗ്രഭാമതീണ ഭവനങ്ങള ലലവദല്യുതതീകേരനിച്ചു. ഇതനില് ബനി.പനി.എല്.
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  96182  വതീടുകേളക്കട്ട്  സമ്പൗജനലമഭായനി  ലലവദല്യുത  കേണക്ഷന
നല്കേനി.  ഇമ്പൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം 1612.1 കേനി.മതീ. 11 ലകേ.വനി. ലലലനുലാം 3398.6 കേനി.മതീ.
എല്.റനി.  ലലലനുലാം  നനിര്മ്മേനിച്ചു.  ആലകേ  1556  ട്രഭാനസട്ട് കഫഭാര്മറുകേള  സഭാപനിച്ചു.
മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് ഒരു പുതനിയ സബ്കസ്റ്റേഷനുലാം നനിര്മ്മേനിച്ചു.  പഭാലക്കഭാടട്ട്, വയനഭാടട്ട്,
എറണഭാകുളലാം  എനതീ  ജനിലകേളനിലഭായനി  ആലകേ  5  സബട്ട്  കസ്റ്റേഷനുകേളനില്  പുതനിയ
ട്രഭാനകസഭാര്മറുകേള  വചട്ട്  കേപഭാസനിറനി  വര്ദനിപനിച്ചു.  ദതീന  ദയഭാല്  ഉപഭാദലഭായ
ഗ്രഭാമതീണ  കജലഭാതനി  കയഭാജന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കകേരളത്തനിലല  ആലകേ  1,61,199
ഗ്രഭാമതീണ  ഭവനങ്ങള  ലലവദല്യുതതീകേരനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനില്
ഉളലപട  41,884  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  വതീടുകേളക്കട്ട്  സമ്പൗജനല
ലലവദല്യുതതീകേരണമഭാണട്ട് നല്കുനതട്ട്.  പദതനിയുലട പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.  

പഭാരമ്പകരലതര കസഭാതസ്സുകേളനില് നനിനള്ള ഉമ്പൗര്കജഭാലഭാദനലാം

28 (*58) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : 
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് : 
ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാക്സെെനി : 
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഊര്കജഭാലഭാദന  രലാംഗത്തട്ട്  സസയലാംപരലഭാപ്തത  കനടുനതനിനട്ട്
ആവനിഷ്കരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന പദതനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പഭാരമ്പകരലതര  കസഭാതസ്സുകേളനില്  നനിനള്ള  ഊര്കജഭാലഭാദനത്തനിനട്ട്
കപ്രഭാതഭാഹനലാം  നല്കേഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  അതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശലാം
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  'അലനര്ടനി'-ലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
പ്രസ്തുത  പദതനികേള  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപഭാക്കഭാനഭാവലാംവനിധലാം  ഈ  ഏജനസനിലയ
ശക്തനിലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ലലവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന): 

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ലലവദല്യുകതഭാലഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള

സഭാധലത തഭാലഴെപറയുലാം  പ്രകേഭാരലാം  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  ജലലലവദല്യുത പദതനികേളനില്

നനിനട്ട്  500  ലമഗഭാവഭാടട്ട്,  കേഭാറട്ട്,  സമ്പൗകരഭാര്ജലാം  മുതലഭായ  പുനരുപകയഭാഗ

കസഭാതസ്സുകേളനില് നനിനട്ട് 1500 ലമഗഭാവഭാടട്ട്, തഭാപനനിലയത്തനില് നനിനട്ട് 1320 ലമഗഭാവഭാടട്ട്

ഇമ്പൗ  നനിലയട്ട്  വനകതഭാതനില്  ലലവദല്യുതനി  ഉലഭാദനകശഷനി  കൂടനികചര്ത്തു  മഭാത്രകമ

കകേരളത്തനിനട്ട് ഉമ്പൗര്കജഭാലഭാദന രലാംഗത്തട്ട് സസയലാം പരലഭാപ്തത ലലകേവരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയ. 

നനിലവനില്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുന  9  ജലലലവദല്യുത  പദതനികേള

പൂര്ത്തനിയഭാകുനതുവഴെനി  166.9  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  സഭാപനിതകശഷനി  വര്ദനവഭാണട്ട്

പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.  ഡതീലറയനില്ഡട്ട്  കപ്രഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  (DPR)  തയ്യഭാറഭാക്കനി

ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച  18  ജലലലവദല്യുത പദതനികേളുലട സലലമടുപട്ട്  നടപടനികേളുലാം,

പ്രതീ-കേണ്സ്ട്രേക്ഷന സര്കവ്വയുലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. ഇമ്പൗ പദതനികേള നടപഭാക്കുനതു

വഴെനി  345.5  ലമഗഭാവഭാടട്ട് സഭാപനിതകശഷനി വര്ദനവലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.   കൂടഭാലത  60

ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  ലലവത്തനിരനി  ജലലലവദല്യുത  പദതനിക്കട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച  40  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ പഭാമ്പഭാര് ജലലലവദല്യുത

പദതനിക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര വനലാം-പഭാരനിസനിതനികേ മനഭാലയത്തനിലന്റെ അനുമതനി ലഭനിക്കുന

മുറയട്ട് നടപഭാക്കുവഭാനുലാം ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട്ട്.

പുതനിയ ജലലലവദല്യുത പദതനികേള കേലണത്തുനതനിനുലാം അവയുലട വനിശദമഭായ

പഠന റനികപഭാര്ടട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ സര്കവ്വയുലാം അനുബന കജഭാലനികേളുലാം

പുകരഭാഗമനിക്കുന. ആലകേ 110.5 ലമഗഭാവഭാടട്ട് സഭാപനിതകശഷനി വരുന 18 ജലലലവദല്യുത

പദതനികേളുലട  സര്കവ്വ  കജഭാലനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ഡതീലറയനില്ഡട്ട്   കപ്രഭാജകട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കുവഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കൂടഭാലത നനിലവനിലുള്ള ജലഭാശയങ്ങലള

ബനനിപനിചട്ട്  പമ്പട്ട്ഡട്ട്  കസ്റ്റേഭാകറജട്ട്  സതീമുകേളുലാം,  നനിലവനിലുള്ള  പദതനികേളുലട

സഭാപനിതകശഷനി വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുമുള്ള സഭാധലതഭാപഠനവലാം നടനവരുന.

ഉമ്പൗര്കജഭാലഭാദന രലാംഗത്തട്ട് പഭാരമ്പകരലതര ഉമ്പൗര്ജ കസഭാതസ്സുകേളനില് നനിനലാം

സമ്പൗകരഭാര്ജലാം, കേഭാറട്ട് എനനിവയനില് നനിനലാം കകേരള കസ്റ്റേറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട്

ലനിമനിറഡട്ട്  വഴെനി  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനില്  വരുത്തഭാന  ലക്ഷലലാം  വയ്ക്കുന  21.2915

ലമഗഭാവഭാടട്ട് പദതനികേളുലട പടനികേ അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.* കൂടഭാലത കകേരള

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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കസ്റ്റേറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡുലാം സലാംസഭാന പഭാനനിലാംഗട്ട് കബഭാര്ഡുലാം കചേര്നട്ട്

20.331  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  സമ്പൗകരഭാര്ജ  പദതനികേള  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ

ജനിലകേളനിലുമഭായനി  നടപനില്  വരുത്തഭാനുള്ള  രൂപകരഖയട്ട്  അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

കസഭാളഭാര്  എനര്ജനി  കകേഭാര്പകറഷന  ഓഫട്ട്  ഇനലയുലാം  (SECI)  കകേരള  കസ്റ്റേറട്ട്

ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡുലാം സലാംയുക്തമഭായനി  200  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ കസഭാളഭാര്

പഭാര്ക്കട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  നടപനില്  വരുത്തുന.   ആദലഘടലാം  50  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിച്ചു.   കൂടഭാലത  ഉമ്പൗര്കജഭാലഭാദന  രലാംഗത്തട്ട്  സസയലാംപരലഭാപ്തത

കനടുനതനിനുലാം പഭാരമ്പകരലതര കസഭാതസ്സുകേളനില് നനിനള്ള  ഉമ്പൗര്കജഭാലഭാദനത്തനിനട്ട്

കപ്രഭാതഭാഹനലാം നല്കുനതനിനുമഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അലനര്ടട്ട് മുകഖന

തഭാലഴെപറയുന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

1. 2  മുതല്  100  കേനികലഭാവഭാടട്ട്  വലര  കശഷനിയുള്ള ശലാംഖലഭാബനനിത

റഫട്ട് കടഭാപട്ട്  കസഭാളഭാര് പവര് പഭാനകേള വലക്തനികേളക്കുലാം സഭാപനങ്ങളക്കുലാം

സഭാപനിച്ചു നല്കുകേ.

2. 1 മുതല് 5 കേനികലഭാവഭാടട്ട് വലര കശഷനിയുള്ള ഓഫട്ട് ഗ്രനിഡട്ട് റഫട്ട് കടഭാപട്ട്

കസഭാളഭാര് പവര് പഭാനകേള സഭാപനിച്ചു നല്കുകേ.

3. ബകയഭാഗലഭാസട്ട് പഭാനകേള സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് സഭാപനിച്ചു നല്കുകേ.

4. ലലവദല്യുതനിയുലാം  ഖനനിജ  ഉല്പനങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി

ETC,  FPC  മഭാതൃകേയനിലുള്ള കസഭാളഭാര് വഭാടര് ഹതീറനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള

സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് സഭാപനിച്ചു നല്കുകേ.

5. കേഭാറനില്  നനിനലാം  ലലവദല്യുതനി  ഉലഭാദനിപനിക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള

സഭാധലതഭാപഠനത്തനിനഭായനി  100  മതീറര്  ഉയരമുള്ള  4  വനിന്റെട്ട്

കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് കസ്റ്റേഷന സഭാപനിക്കുകേ.

6. കസഭാളഭാര്  വഭാടര്  പമ്പുകേള,  കസഭാളഭാര്  കകേഭാണ്സനകട്രറര്  കേളകര്

ലലടപട്ട് സ്റ്റേതീലാം ജനകറഷന സനിസ്റ്റേലാംസട്ട് എനതീ കസഭാളഭാര് സലാംവനിധഭാനങ്ങള

സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് സഭാപനിച്ചു നല്കുകേ.

(സനി) ഉണട്ട്. അനര്ടട്ട് ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
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കേയര് വലവസഭായത്തനിലല പ്രതനിസനനികേള

29 (*59) ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന  :

ശതീ  .    എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട്  :

ശതീ  .    ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര്  :

ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം

കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത കേയര് വലവസഭായലാം കേഴെനിഞ യു.ഡനി.എഫട്ട് ഭരണകേഭാലത്തട്ട്

വന പ്രതനിസനനിലയ കനരനിട്ടുലകേഭാണനിരുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതു  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  പരനിഗണനിക്കലപടുന  മഭാര്ഗങ്ങള

എലനലഭാമഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട്

നടപടനിയുണഭാകുകമഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കഫഭാലാം  മഭാറനിങ്സട്ട്,  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷന,  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡട്ട്

എനനിവയുലട പ്രവർത്തനങ്ങൾ  നഭാമമഭാത്രമഭായനിരനിക്കുനതട്ട്  എന്തുലകേഭാണഭാലണനട്ട്

പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  കേയര്കമഖലയനിലല കക്ഷമ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം

ഊര്ജനിതമഭാക്കനി കേയര് വലവസഭായലത്ത സലാംരക്ഷനിക്കഭാന കവണ നടപടനി അടനിയനരമഭായനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്): 

(എ&ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  കേയര്കമഖലയട്ട്  വകേയനിരുത്തനിയ തുകേയനില്

ഗണലമഭായ പങട്ട് വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാത്ത സനിതനിയഭാണട്ട്  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്

നനിലനനിനതട്ട്.  2013-14  പദതനി  അടങലനിലന്റെ  61.36  ശതമഭാനവലാം  2014-15-ല്

52.78  ശതമഭാനവലാം  2015-16-ല്  58.40  ശതമഭാനവലാം  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ലചേലവഴെനിചതട്ട്.

ആയതനിനഭാല് മുന എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ആവനിഷ്കരനിച പദതനികേള

മനഗതനിയനിലഭായനി.  ഇമ്പൗ  സനിതനിവനികശഷത്തനിനട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുനതനിനഭാണട്ട്

സര്ക്കഭാര് ശമനിക്കുനതട്ട്.
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കേയര്കമഖലയനിലല ഇമ്പൗ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സമതീപനലാം ഇപ്രകേഭാരമഭായനിരനിക്കുലാം  . :

i. പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ലതഭാഴെനിലുലാം അടനിസഭാന കവതനവലാം ഉറപഭാക്കുലാം.
ഉല്പഭാദനിപനിക്കലപടുന  കേയറുലാം  കേയറുലനങ്ങളുലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  കേയര്
കകേഭാര്പകറഷന, കേയര്ലഫഡട്ട് എനനിവ വഴെനി സമഭാഹരനിക്കുലാം. നനിശ്ചയനിക്കലപടുന
കയവനില നല്കേനിയഭാവലാം ഇവ സലാംഭരനിക്കുകേ.  ഇങ്ങലന സലാംഭരനിക്കലപടുന
ഉല്പനങ്ങള വനിറഴെനിക്കുകമ്പഭാള കേയര് കകേഭാര്പകറഷനുലാം കേയര്ലഫഡനിനുലാം
വരുന നഷ്ടലാം സര്ക്കഭാര് നനികേത്തുലാം.

ii. ഇതനിനഭായനി കേയര് കമഖലയുലട വനിഹനിതലാം ഗണലമഭായനി ഉയര്ത്തുലാം.

iii. പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനികനഭാലടഭാപലാം  കേയര്
വലവസഭായത്തനിലന്റെ സതസര ആധുനനികേവത്കേരണത്തനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.

iv. ചേകേനിരനി ഉലഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം

(സനി) (i) കേയര്പനിരനി സഹകേരണസലാംഘങ്ങളക്കട്ട് കേയര്ലഫഡട്ട് നല്കേഭാനുള്ള
കുടനിശനികേ ലകേഭാടുക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇനനികമല്
സലാംഘങ്ങള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന കേയര് പൂര്ണ്ണമഭായുലാം കേയര്ലഫഡട്ട് സലാംഭരനിക്കുലാം.
നനിശ്ചനിത  വനിലയഭായനിരനിക്കുലാം കേയര്  സലാംഭരനിക്കുകേ.  കേയര്പനിരനി  കമഖലയനിലല
പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനിയഭാകുലാം
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുകേ.

(ii)  കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിലല  ജതീവനക്കഭാര് അനുഭവനിക്കുന
ബുദനിമുട്ടുകേളുലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്
ആശസഭാസ നടപടനികേളുലാം ലലകേലക്കഭാളനതഭാണട്ട്

      (ഡനി) കേയര്ലഫഡട്ട്,  കേയര് കകേഭാര്പകറഷന എനനിവയട്ട് കേയര് വലവസഭായത്തനില്
വളലര പ്രധഭാനലപട സഭാനമുണട്ട്.  കേയര്പനിരനി സലാംഘങ്ങളുലട അലപക്സെെട്ട് കബഭാഡനിയഭായ
കേയര്ലഫഡട്ട് കേയര്പനിരനി  കമഖലയനിലല ലതഭാഴെനിലുലാം കൂലനിയുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം
കേയര്പനിരനി  കമഖലലയ  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം  ഉകദ്ദേശനിച്ചുള്ള സഭാപനമഭാണട്ട്.
കേയര്  കകേഭാര്പകറഷനഭാകേലട  ലചേറുകേനിട  കേയര്  ഉല്പന നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയുലട
സലാംരക്ഷണവലാം കപ്രഭാതഭാഹനവലാം ലക്ഷലലാം വചട്ട് രൂപതീകേരനിച  സഭാപനവമഭാണട്ട്.  ഇമ്പൗ
സഭാപനങ്ങലള അവയുലട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളക്കട്ട് അനുസൃതമഭായനി കൂടുതല് ചേനിടലപടുത്തുകേ
എനതഭായനിരനിക്കുലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയലാം.കഫഭാലാം മഭാറനിലാംഗ്സട്ട് ഒരു സ്റ്റേഭാനഡട്ട് എകലഭാണ്
യണനിറഭാണട്ട്. കേയര്രലാംഗലത്ത പുതനിയ സഭാദലതകേളലക്കഭാത്തട്ട് അതനിലന രൂപലപടുത്തുകേ
എന സമതീപനമഭായനിരനിക്കുലാം സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുകേ.  കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനവലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാളനതഭാണട്ട്.

(ഇ )  'എ' പനിരനിവനിലല ഉത്തരലാം കേണഭാലുലാം.
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ലലവദല്യുതനി കേണക്ഷനുലാം ലലവദല്യുതനി ഉപകഭഭാഗവലാം

 30 (*60) ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :

ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :

ശതീ  .    സനി  .   മമ്മൂടനി :

ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇമ്പൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  ലലവദല്യുതനി  കേണക്ഷന

നല്കുന കേഭാരലത്തനില് ലലകേവരനിക്കഭാനഭായ കനടലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കട്ട്  സമ്പൗജനല  ലലവദല്യുതനി  കേണക്ഷന

നലഭാനുള്ള തതീരുമഭാനലാം എഎ്രത കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ആശസഭാസലാം നല്കുലമനതു സലാംബനനിചട്ട്

വനിവരലാം കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ ; ഉലണങനില് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ ;

(സനി) സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഗഭാര്ഹനികേ  ഗഭാര്ഹനികകേതര  ലലവദല്യുതനി  ഉപകഭഭാഗ

അനുപഭാതത്തനില് ഇമ്പൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷമുള്ള  വലതനിയഭാനലാം

സലാംബനനിച വനിശദ വനിവരലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ലലവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന): 

(എ) 27363 എണ്ണലാം പുതനിയ ലലവദല്യുതനി കേണക്ഷനുകേള ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  ദതീന  ദയഭാല്  ഉപഭാദലഭായ  ഗ്രഭാമതീണ

കജലഭാതനി കയഭാജന പ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനിലല 41,885 ബനി.പനി.എല്. വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കട്ട്

സമ്പൗജനല  ലലവദല്യുതനി  കേണക്ഷന  നല്കുനതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനലാം

അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത

സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് സമ്പൗജനല ലലവദല്യുത കേണക്ഷനുകേള നല്കേനി വരുന. 1-4-2014

മുതല്  29-2-2016  വലരയുള്ള  കേഭാലയളവനില്  പുതനിയതഭായനി  ലലലന  വലനികക്കണ

ആവശലമനിലഭാത്ത,  500  വഭാടട്ട്സട്ട്  വലരയുള്ള  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട് 4386

സമ്പൗജനല ലലവദല്യുതനി കേണക്ഷനുകേള നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഇമ്പൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷമുള്ള ലലവദല്യുതനി ഉപകഭഭാഗത്തനിലുള്ള

വലതനിയഭാനലാം സലാംബനനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള, നനിലവനിലല മതീററനിലാംഗട്ട് സമ്പ്രദഭായമനുസരനിചട്ട്

ജൂലലല മഭാസലാം അവസഭാനകത്തഭാടുകൂടനി മഭാത്രകമ ലഭലമഭാകുകേയുള.
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(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

എലാം.എല്.എ. എസട്ട്.ഡനി.എഫട്ട്.

1 (270) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല്.എ.  എസട്ട്.ഡനി.എഫട്ട്  -  ഉലാം എല്.എ.സനി.എ.ഡനി.എസട്ട്-  ഉലാം

നനിര്ത്തലഭാക്കുനതുമഭായനി ബനലപട എലനങനിലുലാം ശനിപഭാര്ശ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് ഇതുമഭായനി ബനലപടട്ട് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എലാം.എല്.എ.  എസട്ട്.ഡനി.എഫട്ട്  -ഉലാം എല്.എ.സനി.  എ.ഡനി.എസട്ട്  -ഉലാം

വര്ദനിപനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങനില് ഇതുമഭായനി ബനലപട നടപടനികേള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ലഭനിചനിടനില.

(സനി&ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ആസനിവനികേസന ഫണട്ട് പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയ പ്രവൃത്തനികേളുലട

വനിശദഭാലാംശങ്ങള

2  (271)  ശതീ  .  രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആസനി  വനികേസന  ഫണട്ട്  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി

ലഭനിചനിരുന എത്ര പദതനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള ഇനനിയുലാം ആരലാംഭനിചനിടനില

എനതു സലാംബനനിച കേണക്കട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പക്കലുകണഭാ; അവയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പല കേഭാരണങ്ങളഭാലുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം മുടങ്ങുകേകയഭാ ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാതനിരനിക്കുകേകയഭാ

ലചേയനിട്ടുള്ള  പ്രവൃത്തനികേളുലട  അനുമതനി  റദ്ദേഭാക്കുനതനിനുലാം  ഈ  തുകേ  പുതനിയ  പദതനികേളക്കഭായനി

മഭാറനിനല്കുനതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ആസനിവനികേസന  ഫണട്ട്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി

ലഭനിചനിട്ടുള്ളതനില് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള ഇനനിയുലാം ആരലാംഭനിചനിടനിലഭാത്തവ സലാംബനനിച

കേണക്കട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പക്കലനില.

(ബനി) 2-4-2016-ലല 33/2016/ധന നമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം 2012-13 മുതല്

2015-16  വലരയുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനികലക്കഭായനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ള

പ്രവൃത്തനികേള  റദ്ദേട്ട്  ലചേയനതനിനട്ട്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല്  പ്രസ്തുത

പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് പകേരമഭായനി 1-4-2016-നട്ട് കശഷലാം മറട്ട് പ്രവൃത്തനികേള അനുവദനതീയമല.

ട്രഷറനി മനിചലാം

3 (272) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം

കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലാം  കേടുത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനി  കനരനിടുകേയഭാകണഭാ;

എങനില് പ്രസകുത വനിഷയലാം പഠനിചട്ട് ധവളപത്രലാം പുറലപടുവനിക്കുവഭാന എലനഭാലക്ക

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2016-ല് യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരലാം ഒഴെനിയുകമ്പഭാള ട്രഷറനി

മനിചലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപ ആയനിരുന;

(സനി) 2011-ല് എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരലാം ഒഴെനിഞ അവസരത്തനില്

ട്രഷറനി മനിചലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപ ആയനിരുന;

(ഡനി)  കേഴെനിഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര് ഏലതഭാലക്ക കക്ഷമലപനഷനുകേള

നല്കേഭാലത കുടനിശനികേ വരുത്തനി എനലാം പ്രസ്തുത കുടനിശനികേ ലകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കഭാന

എഎ്രത തുകേ കവണനി വരുലമനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  മരഭാമത്തട്ട്  പണനി  നടത്തനിയവര്ക്കട്ട്  നല്കകേണ  കുടനിശനികേ  ഉളലപലട

ഏലതഭാലക്ക വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ളവര്ക്കട്ട് കേഴെനിഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര് കുടനിശനികേ

നല്കേഭാലത അധനികേഭാരലാം ഒഴെനിഞലവനലാം ആയതനിലന്റെ കുടനിശനികേ തതീര്ക്കഭാന ഇമ്പൗ

സര്ക്കഭാരനിനട്ട് എത്ര കകേഭാടനി രൂപ കേലണകത്തണനി വരുലമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ&ബനി)  സലാംസഭാനലാം  അതതീവ  ഗുരുതരമഭായ  ധനപ്രതനിസനനിലയ
കനരനിടുകേയഭാണട്ട്.  മുന സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരലാം  ഒഴെനിയുകമ്പഭാള  24-5-2016-ല്  1009.30
കകേഭാടനിരൂപ മഭാത്രമഭാണട്ട് ട്രഷറനി ബനില് കഹഭാളഡനിലാംഗ്സട്ട് ഉണഭായനിരുനതട്ട്. എനഭാല്
മുനസര്ക്കഭാര് വനിവനിധ ഇനങ്ങളനിലഭായനി കുടനിശനികേയഭാക്കനിയ 4600 കകേഭാടനിയനില്പരലാം
രൂപ അടനിയനരമഭായനി  ലകേഭാടുത്തുതതീര്കക്കണതഭായുണട്ട്.  ഇടക്കഭാല ബഡ്ജറട്ട്  പ്രകേഭാരലാം
2016-17-ലല  റവനമ്പ്യൂ  കേമ്മേനി  9,697  കകേഭാടനിരൂപയഭാണട്ട്.  ധനകേഭാരല  വകുപനിലന്റെ
പുതനിയ കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം ഇതട്ട്  18,195  കകേഭാടനി രൂപയഭായനി ഉയരുലാം. 2016-17-ല്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  വഭായ്പലയടുക്കഭാന  അനുവഭാദലാം  നല്കേനിയനിരനിക്കുനതട്ട്
18,524  കകേഭാടനി രൂപ മഭാത്രമഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള അനുവദനിചനിരനിക്കുന മുഴവന വഭായ്പയുലാം
നനിതലദഭാന  ലചേലവകേളക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനികക്കണനിവരുലാം.  മൂലധനലചലവകേളക്കട്ട്
പണലാം ബഭാക്കനിയുണഭാകേനില എന സനിതനിവനികശഷമഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ധനസനിതനിലയക്കുറനിച്ചുലാം  ഇതട്ട്  മറനികേടക്കഭാന  സസതീകേരനികക്കണ
നടപടനികേലളക്കുറനിച്ചുലാം വനിശദമഭായുലാം സമഗ്രമഭായുലാം പ്രതനിപഭാദനിക്കുന ഒരു ധവളപത്രലാം
തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുലാം പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  2011-ല്  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരലാം  ഒഴെനിയുകമ്പഭാള  (16-5-2011-ല്)
സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  1963.47  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ട്രഷറനി  ബനില്  കഹഭാളഡനിലാംഗ്സട്ട്
ഉണഭായനിരുന.  31-3-2011-ല്  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  3513.72  കകേഭാടനിരൂപ  ട്രഷറനി
ബനില് കഹഭാളഡനിലാംഗ്സട്ട് ഉണഭായനിരുന.

(ഡനി)  കേര്ഷകേലത്തഭാഴെനിലഭാളനി ലപനഷന കുടനിശനികേ  2014  ഒകകഭാബര് മുതല്
2014  ഡനിസലാംബര്  വലരയഭാണട്ട്.  മറട്ട്  കക്ഷമലപനഷനുകേളഭായ  വഭാര്ദകേലകേഭാല
ലപനഷന,  വനികേലഭാലാംഗ  ലപനഷന,  വനിധവഭാ  ലപനഷന,  50  വയസട്ട്  കേഴെനിഞ
അവനിവഭാഹനിതകേളക്കുള്ള  ലപനഷന  എനനിവയുലട  കുടനിശനികേ  2014  ഒകകഭാബര്
മുതല് 2015 ജനുവരനി വലരയഭാണട്ട്. 2015 ലഫബ്രുവരനി മുതല് ഡനി.ബനി.റനി മുഖഭാനരലാം
കക്ഷമലപനഷന  വനിതരണലാം  ലചേയ്തുതുടങ്ങുനതനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള വലതലസ കേഭാലയളവകേള അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണട്ട് തുകേ വനിതരണലാം
ലചേയനിരുനതട്ട്  എനതനിനഭാലുലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആലകേ നടപനിലഭാക്കനിയ സമ്പൂര്ണ്ണ
ലപനഷന പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ലപനഷന അനുവദനിക്കലപട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
വനിവരങ്ങള  കസഭാഫട്ട് ലവയറനില്  ഉളലപടുത്തനിയതനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭായതനിനഭാലുലാം
ചേനില  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  കമല്  സൂചേനിപനിച  കേഭാലയളവനിലനക്കഭാളുലാം
കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുണട്ട്. നനിലവനിലല ലമഭാത്തലാം കുടനിശനികേ 1000 കകേഭാടനി രൂപ വരുലാം.
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(ഇ) 2016  കമയട്ട് അവസഭാനലത്ത വകുപ്പുതല കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം കേരഭാറുകേഭാര്ക്കുലാം

ബനില് റതീ-ഡനിസമ്പൗണനിലാംഗട്ട്  ഇനത്തനില് ബഭാങനിനുലാം നല്കകേണതട്ട്  (1600  കകേഭാടനിരൂപ),

ലപനഷന കുടനിശനികേ  (1000  കകേഭാടനി  രൂപകയഭാളലാം),  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളക്കുലാം മറ്റുലാം

ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാനുള്ള  ബനിലട്ട്ല്ല്  (2000  കകേഭാടനിരൂപ)  എനനിവയുളലപലട  4600

കകേഭാടനികയഭാളലാം രൂപ അടനിയനരമഭായനി ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാനുള്ള ബഭാദലതയഭായുണട്ട്.

മഭാത്രമല  വനിവനിധ  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള/കക്ഷമനനിധനികേള/കബഭാര്ഡുകേള

തുടങ്ങനിയവയനില് നനിനലാം 1365 കകേഭാടനിരൂപ സനിര നനികക്ഷപമഭായനി സമഭാഹരനിചനിട്ടുമുണട്ട്.

അതുകൂടനി കചേര്ത്തഭാല് ബഭാദലത 5965 കകേഭാടനിയനിലരലാം രൂപ വരുലാം. 

നനികുതനി സമഭാഹരണലാം

4 (273) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം

കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2006-2011-ലലയുലാം  2011-2016-ലലയുലാം സര്ക്കഭാരുകേള അതതട്ട്  കേഭാലഘടങ്ങളനിലല

അഞട്ട്  വര്ഷങ്ങളനില്  ലക്ഷലമനിട  നനികുതനി  സമഭാഹരണലാം  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ

ആയനിരുന; അതനില് എത്ര കകേഭാടനി രൂപ പനിരനിലചടുത്തു; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനികുതനി  പരനിലചടുക്കുനതനില്  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാര്  ഗുരുതരമഭായ

അലലാംഭഭാവലാം കേഭാണനിചതഭായനി കേരുതുനകണഭാ; എങനില് കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാര് അഞട്ട് വര്ഷത്തനിനനിലട എത്ര കകേഭാടനി രൂപയുലട

നനികുതനി സമഭാഹരണത്തനിനട്ട് കസ്റ്റേ നല്കേനി എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാര് വഭാറട്ട് നനികുതനി നനിരക്കുകേള എഎ്രത ശതമഭാനലാം വലര

വര്ദനിപനിച്ചു; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം    

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട്  2006-11-ലലയുലാം 2011-16-ലലയുലാം സര്ക്കഭാരുകേള   ഓകരഭാ

സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവലാം ലക്ഷലമനിട തനതട്ട് നനികുതനി വരുമഭാനവലാം ലഭനിച  വരുമഭാനവലാം

സലാംബനനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാലഴെലക്കഭാടുക്കുന.
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സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം

ലക്ഷലമനിട  സലാംസഭാന  തനതട്ട്
നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  (തുകേ
കകേഭാടനി രൂപയനില്)

    ലഭനിച വരുമഭാനലാം
(തുകേകകേഭാടനി രൂപയനില്)

2006-07 11662.86       11941.82

2007-08 13789.79 13668.95

2008-09 15780.85 15990.18

2009-10 18228.28 17625.02

2010-11 20884.23 21721.69

2011-12 26641.53 25718.60

2012-13 32122.21 30076.61

2013-14 38771.10 31995.02

2014-15 42467.49 35232.50

2015-16 45428.03 39002.09
(അക്കമ്പൗണന്റെട്ട്  ജനറലനിലന്റെ
പ്രഭാരലാംഭ കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം)

(ബനി)  ഉണട്ട്.  വര്ദനിച്ചുവരുന അഴെനിമതനിയുലാം  സര്ക്കഭാര് കസ്റ്റേകേളുലാം തന്മൂലമുണഭായ

നനികുതനി  കുടനിശനികേയുലാം  നനികുതനി  പനിരനിവനിലന  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിച്ചു.  നനികുതനി

കമഖലയനില് സഭാകങതനികേ നവതീകേരണലാം നടനനില.  വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപനിലല

സര്വ്വറനിലന്റെ കശഷനി വര്ദനിപനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം നനികുതനി ഭരണത്തനില് ഉണഭാക്കനിയനിരനിക്കുന

പ്രയഭാസങ്ങള നനിരവധനിയഭാണട്ട്.  കേമ്പമ്പ്യൂടര്വല്ക്കരണത്തനിലന്റെ ആദലഘടത്തനില് ഉപകയഭാഗനിച

കസഭാഫട്ട് ലവയര് അതുകപഭാലല തുടരുകേയഭാണട്ട്. ലചേറനിയ നവതീകേരണലാം വരുത്തനിയഭാല്ത്തലന

ഗണലമഭായ കതഭാതനില് നനികുതനി കചേഭാര്ച തടയഭാന കേഴെനിയുലമനട്ട്   സനി  &  എ.ജനി.

തലന ചൂണനിക്കഭാടനിയതഭാണട്ട്.  നനികുതനി  പനിരനിവനിലല കേഭാരലക്ഷമതയുലാം  ഇലഭാതഭായനി.

ഇതനികനറവലാം  നല  സൂചേനികേ  സ്ക്രൂടനിണനി  ലചേയ്യലപടുന  റനികടണുകേളുലട  ശതമഭാനലാം

വളലര  തഭാഴ്ന്നതഭാലണനഭാണട്ട്.  സ്ക്രൂടനിണനികയഭാ  ഓഡനിറട്ട്  വനിസനികറഭാ  മൂലമുണഭാകുന

അധനികേ ഡനിമഭാനലാം  വളലര  ലചേറുതഭാണട്ട്.  രജനികസ്ട്രേഷന വകുപനില്  നല്കേനിയ ചേനില

ഇളവകേളുലാം വരുമഭാനലത്ത വളലര പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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(സനി) കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാര് 5 വര്ഷത്തനിനനിടയനില് വഭാണനിജല നനികുതനിയനിനത്തനില്

440.41  കകേഭാടനിരൂപയുലട  നനികുതനി  സമഭാഹരണത്തനിനട്ട്  കസ്റ്റേ  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ലഭാന്റെട്ട്  റവനമ്പ്യൂ  ഇനങ്ങളനില്  നനിലനനിനനിരുന

കസ്റ്റേയുലട വനിശദഭാലാംശലാം ഇനലാം തനിരനിചട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന. 

സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷലാം

കസ്റ്റേ തുകേ (കകേഭാടനിരൂപയനില്)

കകേഭാടതനി ഗവണ്ലമന്റെട്ട് അപകലറട്ട് ആലകേ

2011-12 56.13 23.44 8.23 87.80

2012-13 66.35 35.98 10.95 113.28

2013-14 47.16 39.63 12.69 99.48

2014-15 49.24 34.20 18.54 101.98

2015-16 56.74 34.50 20.87 112.11

(ഡനി)  കകേരള മൂലലവര്ദനിത നനികുതനി നനിയമത്തനിലല ലപഭാതു നനിരക്കുകേളഭായ

4  ശതമഭാനലാം, 12.5  ശതമഭാനലാം എനനിവ യഥഭാകമലാം  5  ശതമഭാനലാം, 13.5  ശതമഭാനലാം

എനനിവയഭായനി കകേരള ധനകേഭാരലനനിയമലാം, 2012 പ്രകേഭാരലാം വര്ദനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.

2013-ലല  കകേരള  ധനകേഭാരല  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  13.5  ശതമഭാനലാം  നനിരക്കട്ട്  14.5

ശതമഭാനമഭായുലാം ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാലത ചേനില ഉല്പനങ്ങളുലട നനികുതനി നനിരക്കട്ട്

കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  20  മുതല്  30  ശതമഭാനലാം  വലര

വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട്  സലാംബനനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനമഭായനി

കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

കേകമ്പഭാള ഇടലപടലനിനട്ട് അനുവദനിച തുകേ

5  (274)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന കശഷലാം വനിലക്കയറലാം തടയഭാന

കേകമ്പഭാള ഇടലപടലനിനട്ട് തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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ഉത്തരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം സലാംസഭാനലത്ത അവശല

സഭാധനങ്ങളുലട വനിലക്കയറലാം തടയുനതനിനഭായനി  വനിപണനി ഇടലപടലനിനട്ട്  സനിവനില്

സലലപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  2408-01-102-99-33  എന  ശതീര്ഷകേത്തനില്  50

കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  കേണ്സമ്പ്യൂമര്  ലഫഡനിനട്ട്  കേകമ്പഭാള  ഇടലപടലുമഭായനി  ബനപടട്ട്

സബ്സനിഡനി കുടനിശനികേ ഇനത്തനില് 2425-108-80-subsidy to Co-operatives for

conducting festival markets-33 subsidies (NPV)  എന ശതീര്ഷകേത്തനില്  10

കകേഭാടനി രൂപയുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  (2016-17)   ബഡ്ജറനില്  കേകമ്പഭാള

ഇടലപടലനിനഭായനി  സനിവനില്  സലലപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  2408-01-102-99-33

ശതീര്ഷകേത്തനില് 70 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിരുന. എനഭാല് ഈ സര്ക്കഭാര്

അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  വനിലക്കയറലാം  നനിയനനിക്കുനതനിനുലാം  വനിപണനി

ഇടലപടല് നടത്തുനതനിനുലാം സനിവനില് സലലപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന വഴെനി വനിതരണലാം

ലചേയന നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുലട  നനിലവനിലുള്ള വനില വര്ദനിപനിക്കഭാലത

വനിതരണലാം ലചേകയ്യണതഭാലണനട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം ആയതനികലക്കഭായനി സനിവനില്

സലലപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  150  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി

ഉയര്ത്തഭാന 25-5-2016-ല് കൂടനിയ ബഹുമഭാനലപട മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം തതീരുമഭാനലമടുത്തു.

ബഹുമഭാനലപട  മനനിസഭഭാകയഭാഗ തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് വനിപണനി

ഇടലപടലനിനഭായനി  2408-01-102-99-33  ശതീര്ഷകേത്തനില്  10-6-2016-ലല  സ.ഉ.

(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  5185/16/ധന.  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  80  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേ

തുകേയഭായനി അനുവദനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്. (അനുബനലാം-I)* കേണ്സമ്പ്യൂമര്ലഫഡനിനട്ട്

2425-108-80-subsidy to Co-operatives for  conducting  festival markets-33

subsidies  (NPV)  എന  ശതീര്ഷകേത്തനില്  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)   നമ്പര്   5523/16/ധന.

തതീയതനി  24-6-16  പ്രകേഭാരലാം  10  കകേഭാടനിരൂപയുലാം കേകമ്പഭാള ഇടലപടലുമഭായനി ബനപടട്ട്

സബ്സനിഡനി  കുടനിശനികേ  ഇനത്തനില്  അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി  (അനുബനമഭായനി

വചനിട്ടുണട്ട്.)* 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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പദതനി നനിര്വ്വഹണലാം

6 (275) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :

ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :

ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :

ശതീ  .    ലകേ  .    സുകരഷട്ട്  കുറുപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലലത്ത പദതനി നനിര്വ്വഹണലാം അവകലഭാകേനലാം

ലചേയനിരുകനഭാ, വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  2011-12  മുതലുള്ള ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  നനിശ്ചയനിച  പദതനി  വനിഹനിതലാം

എത്രയഭായനിരുന എനലാം എത്ര തുകേ ലചേലവഴെനിച്ചു എനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനികേളക്കഭായനി അനുവദനിച തുകേയനില്,  ലചേലവഴെനിക്കഭാലത വനിവനിധ

അക്കമ്പൗണ്ടുകേളനില് കേനിടക്കുന തുകേലയത്രലയനട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പദതനി നനിര്വ്വഹണലാം സമയബനനിതവലാം കേഭാരലക്ഷമവമഭാക്കഭാന എലനഭാലക്ക

നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പദതനി  നനിര്വ്വഹണലാം  അവകലഭാകേനലാം

ലചേയനിരുന. എലഭാ മഭാസവലാം ചേതീഫട്ട് ലസകടറനി വനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുന ലസകടറനിമഭാരുലട

കയഭാഗത്തനില്  പദതനി  നനിര്വ്വഹണലാം  സലാംബനനിച  വനിശദമഭായ  അവകലഭാകേനലാം

നടത്തനിയനിരുന. കൂടഭാലത മുഖലമനനി തലത്തനിലുലാം പദതനി അവകലഭാകേനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  അക്കമ്പൗണന്റെട്ട്  ജനറലനിലന്റെ  കേണക്കട്ട്  (Accounts  at  a  Glance)

പ്രകേഭാരലാം  2011-12  മുതല്  2015-16  വലരയുള്ള  പദതനിയുലട  ബഡ്ജറട്ട്

എസ്റ്റേനികമറനിലന്റെയുലാം ലചേലവഴെനിച തുകേയുലടയുലാം വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന.
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(തുകേ കകേഭാടനിയനില്)

വര്ഷലാം ബഡ്ജറട്ട്

എസ്റ്റേനികമറട്ട് 

ലചേലവഴെനിചതട്ട്

ലചേലവഴെനിച തുകേ

ബഡ്ജറട്ട്എസ്റ്റേനികമറനിലന്റെ

അനുപഭാതത്തനില്  (%)

2011-12 11141.53 9141.99 82.05%

2012-13  12627.37 10848.05 85.91%

2013-14 16187.59 11108.81 68.63%

2014-15   23342.69 14406.71 61.72%

2015-16  21570.32 18059.05** 83.72%

(**തഭാത്കേഭാലനികേ കേണക്കട്ട് പ്രകേഭാരലാം)

കുറനിപട്ട്: LSGD ഒഴെനിലകേയുലാം  CSS  ഉളലപലടയുലാം 

(സനി) 2005 മുതല് 2012 വലരയുള്ള കേഭാലയളവനില് പദതനി വനിഹനിതത്തനിലന്റെ

ഏകേകദശലാം  10-15%  വരുന തുകേ ട്രഷറനി അക്കമ്പൗണ്ടുകേളനികലക്കട്ട് വകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.

എനഭാല്  പദതനികേളക്കഭായനി  അനുവദനിക്കുന  ഫണട്ട്  ലചേലവഴെനിക്കഭാലത  ട്രഷറനി

അക്കമ്പൗണ്ടുകേളനില് നനികക്ഷപനിക്കുന പ്രവണത നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി, ഇപ്രകേഭാരലാം

മഭാറനിയനിടുന  തുകേ  അടുത്ത  6  മഭാസത്തനിനുള്ളനില്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ലചേലവഭാക്കഭാന

കേഴെനിയുലമനട്ട്  കബഭാദലമുള്ള പക്ഷലാം ഒരു ഇലകകഭാണനികേട്ട്  ലലഡ്ജര് അക്കമ്പൗണനികലക്കട്ട്

നതീക്കനി വയ്ക്കുനതനിനുള്ള ഒരു സലാംവനിധഭാനലാം 2015-16 മുതല് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  പദതനി നനിര്വ്വഹണലാം സമയബനനിതവലാം കേഭാരലക്ഷമവമഭാക്കുനതനിലന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാ  പഭാദവര്ഷത്തനിലുലാം  മുഖലമനനിയുലട  അദലക്ഷതയനില്  പദതനി

അവകലഭാകേനലാം നടത്തുനതനിനട്ട് സ.ഉ. (അ)  നമ്പര്  29/2016-ധന.  തതീയതനി  27-2-2016

പ്രകേഭാരലാം ഒരു പഭാന എക്സെെട്ട്ലപനഡനിചര് റനിവമ്പ്യൂ കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത

എലഭാ  മഭാസവലാം  നനിശ്ചനിത  ദനിവസത്തനില്  ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം  വകുപ്പു  തലത്തനിലുലാം

പദതനി അവകലഭാകേനലാം നടത്തുനതുലാം സഭാമ്പത്തനികേ പുകരഭാഗതനിക്കട്ട് പുറലമ ഗുണപരമഭായുലാം

ഭമ്പൗതനികേവമഭായുള്ള  പദതനി  നനിര്വ്വഹണകനടലാം  വനിലയനിരുത്തുനതുലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

884/2017
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അലസറട്ട് ഡവലപ്ലമന്റെട്ട് സതീലാം

7 (276) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല കുറലഭാടനി
നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് നനിനട്ട്  'അസറട്ട് ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  സതീമനില്'  ഉളലപടുത്തനി
ഏലതഭാലക്ക  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണട്ട്  ധനകേഭാരലവകുപട്ട്  അനുമതനി  നല്കേനിയലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയുലട  കപരട്ട്;  അനുവദനിച  തുകേ;  ഏതു  വകുപനിലഭാണട്ട്  പദതനി
അനുവദനിചതട്ട് എനതീ കേഭാരലങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല
കുറലഭാടനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  നനിനട്ട്  'അലസറട്ട്  ഡവലപട്ട്ലമന്റെട്ട്  സതീമനില്'
ഉളലപടുത്തനി  ധനകേഭാരലവകുപട്ട്  അനുമതനി  നല്കേനിയ  പ്രവൃത്തനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

നനികുതനി പനിരനിലചടുക്കല്

8 (277) ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീമതനി  സനി  .   ലകേ  .   ആശ :
ശതീമതനി  ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം

കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് നനികുതനിയനിനത്തനിലുലാം  അലഭാലതയുമഭായനി  എത്ര കകേഭാടനി
രൂപ പനിരനിലചടുക്കുവഭാനുണട്ട് ;  ഏലതലഭാലാം വകുപ്പുകേളനില് നനിനലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപ
വതീതലാം പനിരനിഞ കേനിടഭാനുലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കുത്തകേ കേമ്പനനികേള, വലഭാപഭാര സഭാപനങ്ങള, ഫഭാകറനികേള തുടങ്ങനിയവയനില്
നനിനലാം പനിരനിഞ കേനിടഭാനുള്ള തുകേയുലട കൃതലമഭായ കേണക്കട്ട് കകേവശമുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  തുകേ  കൃതലമഭായനി  പനിരനിലചടുക്കുവഭാന  കേഴെനിയഭാലത  കപഭായതട്ട്
എന്തുലകേഭാണഭാലണനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് നനികുതനി ഇനത്തനിലുലാം അലഭാലതയുമഭായനി പനിരനിലചടുക്കഭാനുള്ള
തുകേ സലാംബനനിചട്ട് വകുപ്പുതനിരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി&സനി) വനിവരലാം കശഖരനിചട്ട് നല്കുനതഭാണട്ട്. 

സലാംസഭാന സലാംരലാംഭകേ മനിഷന

9 (278) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .    എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് : 
ശതീ  .     പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിച  സലാംസഭാന  സലാംരലാംഭകേ  മനിഷലന  കുറനിചട്ട്
അവകലഭാകേനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത മനിഷലന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എലനഭാലക്കയഭായനിരുന; പദതനി
നടത്തനിപനിനഭായനി  എടുത്ത  ഭരണപരമഭായ  നടപടനികേള  എലനഭാലക്കയഭായനിരുന.;
പദതനി ലക്ഷലലാം കനടനികയഭാ;  ഇതനിന പ്രകേഭാരലാം എത്ര സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങനിലയനലാം
അതുവഴെനി എത്രകപര്ക്കട്ട് ലതഭാഴെനില് ലഭനിലചനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  തുടരഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഇലലങനില്  പകേരലാം
ലതഭാഴെനില് വനികേസന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത യുവതതീയുവഭാക്കളക്കനിടയനില് സലാംരലാംഭകേതസ സസഭഭാവലാം
വളര്ത്തനിലയടുക്കുനതനിനഭായനി  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  രൂപലാം  നല്കേനിയ  പദതനിയഭാണട്ട്
കകേരള സലാംസഭാന സലാംരലാംഭകേ വനികേസന മനിഷന.  ആത്മഭാര്തതയുലാം ആശയങ്ങളുമുള്ള
ലതഭാഴെനില്രഹനിതരഭായ  വനിദലഭാസമ്പനലര  കേലണത്തുകേയുലാം  അവര്ക്കഭാവശലമഭായ
പരനിശതീലനലാം നല്കേനി ലളനിതമഭായ ജഭാമലവലവസകേളനിലൂലട സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം
നല്കുകേയഭാണട്ട് ഈ മനിഷനനിലൂലട ലക്ഷലമനിടതട്ട്. 50,000  യുവജനങ്ങളക്കട്ട് വനിദഗ്ദ്ധ
ലതഭാഴെനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  10,000  ലചേറുകേനിട  ലതഭാഴെനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.



84       കകേരള നനിയമസഭ                    ജൂണ്  29, 2016

സഭാപനിചട്ട് ഒരു ലക്ഷലാം കപര്ക്കട്ട് പ്രതലക്ഷമഭായുലാം 5 ലക്ഷലാം കപര്ക്കട്ട് പകരഭാക്ഷമഭായുലാം
ലതഭാഴെനില് ഉറപ്പുവരുത്തുന ഒരു പദതനിയഭാണട്ട് കകേരള സലാംസഭാന സസയലാം സലാംരലാംഭകേ
വനികേസന മനിഷന.  കകേരള ഫനിനഭാനഷലല് കകേഭാര്പകറഷനഭാണട്ട് ഈ പദതനിയുലട കനഭാഡല്
ഏജനസനി. കകേരള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  8-12-2011-ലല ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട് .) 590/11/ഫനിന
നമ്പര് ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് ഈ പദതനി നനിലവനില് വനതട്ട്.  പദതനി പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
ലക്ഷലലാം കനടനിയനിടനില.  ഈ പദതനിയുലട  31-05-2016-ലല കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം
1757 സലാംരലാംഭങ്ങളനിലൂലട 8904 കപര്ക്കട്ട് മഭാത്രമഭാണട്ട് ലതഭാഴെനില് ലഭനിചതട്ട്. 

(സനി)  8-12-2011-ലല  സ.ഉ.  (എലാം.എസട്ട്.)  നമ്പര്  590/11/ധന.  ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  2011  മുതല്  5  വര്ഷകത്തക്കട്ട്  സമഭാരലാംഭനിച  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട
കേഭാലഭാവധനി ഈ വര്ഷലാം അവസഭാനനിക്കുലാം.  ഈ പദതനി തുടരുനതട്ട് സലാംബനനിച്ചുലാം
പകേരലാം  ലതഭാഴെനില്  വനികേസന  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിച്ചുലാം
സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാളനതഭാണട്ട്. 

കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് പദതനി

10 (279) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിനുപുറത്തട്ട്  മലാംഗലഭാപുരലാം  അടക്കമുള്ള  സലങ്ങളനിലല
ആശുപത്രനികേള  കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെട്ട്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തുനതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് പദതനിയനില് കരഭാഗനികേള അടച തുകേ തനിരനിച്ചു
കേനിട്ടുനതനിനുലാം ഡയഭാലനിസനിസനിനട്ട്  വനികധയരഭാകുന കരഭാഗനികേളക്കട്ട് തുകേ ലഭനിക്കുനതനിനുലാം
വളലരകയലറ  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുനലതഭാഴെനിവഭാക്കഭാന  എലനങനിലുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ഏതുമഭാസലാം  മുതലുള്ള  തുകേയഭാണട്ട്  റതീഫണട്ട്  നല്കുവഭാന  ബഭാക്കനിയുള്ള
ലതനറനിയനിക്കഭാകമഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  റതീ-ഇലാംകബഴനിനഭായുള്ള  അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം  ബനപട  കരഖകേള

ഹഭാജരഭാക്കുനതനിലുണഭാകുന കേഭാലതഭാമസവലാം അനുവദനിക്കലപട തുകേയനില് ആശുപത്രനിയനിലല

ചേനികേനിതഭാ ലചേലവട്ട് കേഴെനിഞട്ട് ബഭാക്കനിയുള്ള തുകേ കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് ഫണനില്
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തനിരനിലകേ  ലഭലമഭാക്കുനതനിലുണഭാകുന  കേഭാലതഭാമസവമഭാണട്ട്  റതീ-ഇലാംകബഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  തുകേ

നല്കേഭാന കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുനതനിനുള്ള പ്രധഭാന കേഭാരണങ്ങള.  കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട്

ഫണട്ട് പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഡയഭാലനിസനിസനിനഭായനി ധന സഹഭായത്തനിനട്ട് അകപക്ഷനിക്കുന

കരഭാഗനികേളുലട  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ലലടലാം  ലഷഡമ്പ്യൂള  ആശുപത്രനികേളനികലക്കട്ട്  അയച്ചു

ലകേഭാടുക്കുകേയുലാം  ആയതട്ട്  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  മഭാത്രലാം  തുകേ  ആശുപത്രനികേളനികലക്കട്ട്

നല്കുകേയുലാം  ലചേയ്തുവരുന.  ഈ കപ്രഭാസസനിലാംഗനിലന്റെ  കേഭാലതഭാമസലാം  മഭാത്രകമ  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്

സലാംബനമഭായനി വരുനള. 

(സനി) 2015 ജൂലഭായട്ട് മഭാസത്തനിനു കശഷമുള്ള അകപക്ഷകേളനില്, ഗവണ്ലമന്റെട്ട്

ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് ഒഴെനിലകേയുള്ള ആശുപത്രനികേളനിലല അകപക്ഷകേളനികന്മേല് തുടര് നടപടനി

സസതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിചനിടനില. ഇക്കഭാരലത്തനില് അടനിയനരമഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് ഫണനില് നനിനലാം ധനസഹഭായലാം

11 (280) ശതീ  .    എലാം  .    നമ്പൗഷഭാദട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് ഫണനില് നനിനലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കലപട

കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ചേനില ആശുപത്രനികേള ചേനികേനിത നനികഷധനിക്കുന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് ഇത്തരത്തനിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്

സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് ഫണനില് നനിനലാം ചേനികേനിത നലനിയ വകേയനില്

ഏലതങനിലുലാം ആശുപത്രനിക്കട്ട് കുടനിശനികേ നലഭാനുകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെട്ട്   ഫണനില്  നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം

അനുവദനിക്കലപട കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ചേനികേനിത നനികഷധനിക്കുന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിടനില. 

(സനി)  ഉണട്ട്.  സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളക്കട്ട് ആലകേ  23,34,67,552  രൂപയുലാം

സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളക്കട്ട് ആലകേ 4,53,37,10,260 രൂപയുലാം കുടനിശനികേയഭായനി നല്കേഭാനുണട്ട്. 
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കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് പദതനി

12 (281) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :

ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :

ശതീ  .    വനി  .   റനി  .   ബല്റഭാലാം :

ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എലനലഭാലാം ഉകദ്ദേശല ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴെനി ലലകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചതട്ട്;

(സനി)  എലനലഭാലാം  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായമഭാണട്ട്  ഈ  പദതനി  വഴെനി

ലഭനിക്കുനതട്ട് എനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഭരണ തലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്

സസതീകേരനിചതട്ട് എനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  മഭാരകേമഭായ  കരഭാഗങ്ങള  പനിടനിലപടവരുലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന  ചേനികേനിതഭാ

ലചേലവമൂലലാം  വനിദഗ്ദ്ധ  ചേനികേനിതയട്ട്  പണലാം  കേലണത്തുവഭാന  ബുദനിമുട്ടുനവരുമഭായ

സമൂഹത്തനിലല പഭാവലപട കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ആവശലമഭായ വനിദഗ്ദ്ധ ചേനികേനിത ബനപട

ആശുപത്രനികേളനിലൂലട സമ്പൗജനലമഭായനി  നല്കുനതനിനട്ട്  ആവനിഷ്കരനിച പദതനിയഭാണട്ട്

കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് ഫണട്ട്. തുടക്കത്തനില് കേലഭാനസര്, വൃക്കകരഭാഗലാം, ഹതീകമഭാഫതീലനിയ

എനനിവയുലട ചേനികേനിത,  കേരള,  തലകചഭാര് എനനിവയുലട സര്ജറനി,  വൃദജനങ്ങളക്കട്ട്

സഭാനസന ചേനികേനിത എനനിവയഭാണട്ട്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിരുനലതങനിലുലാം

ഇകപഭാള ശസഭാസകകേഭാശലാം,  നലടലട്ട്ല്ല്,  സുഷമ്നനഭാഡനി എനനിവയ്ക്കുണഭാകുന മഭാരകേമഭായ

കരഭാഗങ്ങളുലട ചേനികേനിതയുലാം ഈ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പദതനിയനില്

നനിനലാം  നല്കുന  പരമഭാവധനി  ധനസഹഭായലാം  2  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണട്ട്.  എനഭാല്

ഹതീകമഭാഫതീലനിയ കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ഇകപഭാള പരനിധനിയനിലഭാലത ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം

അനുവദനിക്കുനണട്ട്.  എലഭാ  ബനി.പനി.എല്.  കുടുലാംബങ്ങളുലാം   കൂടഭാലത  വഭാര്ഷനികേ

വരുമഭാനലാം 3 ലക്ഷലാം രൂപ വലരയുള്ള എ.പനി.എല്. കുടുലാംബങ്ങളുലാം ഈ പദതനിയുലട

ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കഭാന അര്ഹരഭാണട്ട്. 
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(സനി) കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് ഫണട്ട് ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായ പദതനിയനിലൂലട
കേലഭാനസര്,  ഹൃകദഭാഗലാം,  വൃക്കകരഭാഗലാം,  തലകചഭാര്/കേരള  സര്ജറനി  ഉളലപലടയുള്ള
ചേനികേനിത,  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ,  പഭാലനികയറതീവട്ട്  ലകേയര് എനനിവയഭാണട്ട് ധനസഹഭായലാം
നല്കുനതട്ട്.  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് ജനി.ഒ. (ആര്ടനി.)  നമ്പര് 285/2013/റനി.ഡനി.  തതീയതനി
2-4-2013  പ്രകേഭാരലാം ശസഭാസകകേഭാശലാം,  നലടലട്ട്ല്ല്,  സുഷമ്നനഭാഡനി എനനിവയട്ട് സലാംഭവനിക്കുന
മഭാരകേമഭായ കരഭാഗങ്ങളക്കുലാം ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം നല്കുനണട്ട്.  പദതനിയനില്
നനിനലാം ധനസഹഭായലാം  2  ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട് നല്കുനതട്ട്.  എനഭാല് ഹതീകമഭാഫതീലനിയ
കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ഇകപഭാള പരനിധനിയനിലഭാലത ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനണട്ട്. 

(ഡനി) ചേനികേനിതഭാ സഹഭായത്തനിനുള്ള അകപക്ഷകേള ബനപട ജനിലഭാ ഭഭാഗലക്കുറനി
ഓഫതീസുകേളനിലഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്.  ജനിലഭാ  കേളകര്  ലചേയര്മഭാനുലാം  ജനിലഭാ
ഭഭാഗലക്കുറനി  ഓഫതീസര്  കേണ്വതീനറുമഭായുള്ള  ഒരു  ജനിലഭാതല  സമനിതനി  അകപക്ഷ
പരനികശഭാധനിചട്ട്  സലാംസഭാനതല  സമനിതനിക്കട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയന.  ഇപ്രകേഭാരലാം
ജനിലഭാതലത്തനില്  നനിനലാം  ലഭനിക്കുന  അകപക്ഷകേള  ഓണ്ലലലനഭായനി  കേഭാരുണല
ലഹഡട്ട്  ആഫതീസനികലക്കട്ട്  അയയ്ക്കുന.  ഇവനിലട  ഇതട്ട്  കപ്രഭാസസട്ട്  ലചേയട്ട്
സലാംസഭാനതല  സമനിതനിയുലട അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിക്കുന.  സലാംസഭാനതല
സമനിതനിയുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിച  കശഷലാം  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായത്തുകേ  ബനപട
ആശുപത്രനികേളനികലക്കട്ട് അയയ്ക്കുന.

കേഭാരുണല  ലഹഡട്ട്  ഓഫതീസനില്  ഭഭാഗലക്കുറനി  വകുപനില്  നനിനലാം  കജഭായനിന്റെട്ട്
ഡയറകര്  തസനികേയനില്  കനഭാഡല്  ആഫതീസറഭായനിട്ടുള്ള  ഉകദലഭാഗസനഭാണട്ട്
കേഭാരുണലയുലട  ഭരണ  നനിര്വ്വഹണലാം  നടത്തുനതട്ട്.  ജനിലഭാതലത്തനില്  ജനിലഭാ  ഭഭാഗലക്കുറനി
ആഫതീസര് (കേണ്വതീനര്), ലലയ്സണ് ആഫതീസര്, ഡഭാറഭാ എനട്രനി ഓപകററര്മഭാര്
എനനിവര് കേഭാരുണല പദതനിയുമഭായനി ബനപട നടപടനികമങ്ങള നടത്തനിവരുന.  

സലാംസഭാന ഖജനഭാവനിലന്റെ സനിതനി

13 (282) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമല്ക്കുകമ്പഭാള സലാംസഭാന ഖജനഭാവനിലന്റെ
സനിതനി എനഭായനിരുനലവനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  അവശ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള  കക്ഷമ
ലപനഷനുകേള  പലതുലാം  മഭാസങ്ങള  കുടനിശനികേയഭായതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
കക്ഷമ ലപനഷനുകേള ഓകരഭാനലാം നനിലവനില് എത്ര മഭാസകത്തക്കട്ട് കുടനിശനികേയുലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കക്ഷമ ലപനഷനുകേള അടനിയനരമഭായനി വനിതരണലാം ലചേയ്യഭാന നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര്  ചുമതലകയറ  25-5-2016-ല് ഓപണനിലാംഗട്ട് ബഭാലനസഭായനി

1009.30 കകേഭാടനി രൂപ ട്രഷറനി ബനിലനില് നനികക്ഷപമഭായുണഭായനിരുന. എനഭാല് 2016

കമയട്ട് അവസഭാനലത്ത വകുപ്പുതല കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം ലപനഷന കുടനിശനികേ (1000

കകേഭാടനിയനില്പരലാം  രൂപ),  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളക്കുലാം മറ്റുലാം ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാനുള്ള  ബനില്

(2000  കകേഭാടനി  രൂപ),  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കുലാം ബനില് റതീ-ഡനിസമ്പൗണനിലാംഗനിനട്ട്   ബഭാങനിനുലാം

നല്കകേണതട്ട്  (1600  കകേഭാടനി രൂപ)  എനനിവയുളലപലട  4600  കകേഭാടനിയനില്പരലാം

രൂപ  അടനിയനരമഭായനി ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാനുള്ള ബഭാദലതയഭായുണട്ട്.  മഭാത്രമല വനിവനിധ

ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള/കക്ഷമനനിധനികേള/കബഭാര്ഡുകേള  തുടങ്ങനിയവയനില്

നനിനലാം  1365  കകേഭാടനി രൂപ സനിരനനികക്ഷപമഭായനി  സമഭാഹരനിചനിട്ടുമുണട്ട്.  അതുകൂടനി

കചേര്ത്തഭാല് ഈ സമയലത്ത അടനിയനര ബഭാദലത 5965 കകേഭാടനിയനില്പരലാം രൂപ വരുലാം.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  കേര്ഷകേലത്തഭാഴെനിലഭാളനി  ലപനഷന  കുടനിശനികേ

2014  ഒകകഭാബര് മുതല് 2014  ഡനിസലാംബര് വലരയഭാണട്ട്.  മറട്ട്  കക്ഷമലപനഷനുകേളഭായ

വഭാര്ദകേലകേഭാല  ലപനഷന,  വനികേലഭാലാംഗ  ലപനഷന,  വനിധവഭാ  ലപനഷന,  50

വയസട്ട്  കേഴെനിഞ  അവനിവഭാഹനിതകേളക്കുള്ള  ലപനഷന  എനനിവയുലട  കുടനിശനികേ

2014 ഒകകഭാബര് മുതല് 2015 ജനുവരനി വലരയഭാണട്ട്. 

2015 ലഫബ്രുവരനി മുതല് ഡനി.ബനി.ടനി. മുഖഭാനരലാം കക്ഷമലപനഷന വനിതരണലാം

ലചേയട്ട്  തുടങ്ങുനതനിനുമുമ്പട്ട്  സലാംസഭാനലത്ത  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള

വലതലസ കേഭാലയളവകേള അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണട്ട് തുകേ വനിതരണലാം ലചേയനിരുനതട്ട്

എനതനിനഭാലുലാം സലാംസഭാനത്തഭാലകേ നടപഭാക്കനിയ സമ്പൂര്ണ്ണ ലപനഷന പദതനി പ്രകേഭാരലാം

ലപനഷന അനുവദനിക്കലപട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  വനിവരങ്ങള കസഭാഫട്ട്ലവയറനില്

ഉളലപടുത്തനിയതനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭായതനിനഭാലുലാം  ചേനില  തകദ്ദേശസസയലാം  ഭരണ

സഭാപനങ്ങളനില്  കമല്  സൂചേനിപനിച  കേഭാലയളവനിലനക്കഭാളുലാം  കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുണട്ട്.

ലമഭാത്തലാം കുടനിശനികേ 1000 കകേഭാടനി രൂപയഭാലണനട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  കക്ഷമലപനഷനുകേള അടനിയനരമഭായനി വനിതരണലാം ലചേയ്യഭാന നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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ധനസനിതനി ലമചലപടുത്തുനതനിനഭായനി നടപടനികേള

14 (283) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ധനസനിതനി ലമചലപടുത്തുനതനിനഭായനി എലനലഭാലാം
നടപടനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  നനികുതനി  കുടനിശനികേ  പനിരനിലചടുക്കുനതട്ട്  ഊര്ജനിതമഭാക്കുനതനിനഭായനി
സസതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) വഭാണനിജലനനികുതനി വരുമഭാനത്തനിലല വളര്ച കുറഞതഭായനി കേരുതുനകണഭാ ;

(ഡനി)  വഭാണനിജലനനികുതനിവരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി എലനലഭാലാം നടപടനികേള
ആണട്ട് സസതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട് ;

(ഇ)  നനികുതനി  കചേഭാര്ച  തടയുനതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) റവനല്യു വര്ദനിപനിക്കഭാനുള്ള ആത്മഭാര്തവലാം ഊര്ജനിതവമഭായ ശമങ്ങള
വഴെനി നനിലവനിലല സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനി മറനികേടക്കഭാനഭാവലാം. ഇകതഭാലടഭാപലാം തലന
അനഭാവശല  ലചേലവകേള  ഒഴെനിവഭാകക്കണതുണട്ട്.  മൂലധനലചലവനിനഭായനി വനിപണനിയനില്
നനിനലാം ഫണട്ട് സസരൂപനിക്കുനതനിനട്ട്  ബഡ്ജറനില്  വലവസ ലചേയനകതഭാലടഭാപലാം
ലസഷലല്  പര്പസട്ട്  ലവഹനിക്കനിളസട്ട്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ബഡ്ജറനിനട്ട്
പുറകമയുള്ള വഭായ്പ വഭാങ്ങലുകേളനിലൂലട വനകേനിട പദതനികേളനിലുള്ള ലപഭാതു നനികക്ഷപങ്ങള
വര്ദനിപനിക്കുനതു വഴെനി വളര്ച തസരനിതലപടുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന. 

ലപഭാതുകമഖലയനിലുലാം  സസകേഭാരലകമഖലയനിലുമുള്ള  അടനിസഭാന  സമ്പൗകേരല  വനികേസനത്തനിനുകവണനി
50,000-1,00,000 കകേഭാടനി രൂപയുലട നനിധനി സമഭാഹരനികക്കണനിയനിരനിക്കുന.

അക്കമ്പൗണന്റെട്ട് ജനറല് ഓഫതീസട്ട്,  ധനവകുപട്ട്,  ട്രഷറനികേള എനനിവനിടങ്ങളനില്
സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുന വനിവനിധ ഡഭാറഭാകബസുകേലള സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട് ഒരു പുതനിയ
ഫനിനഭാനഷലല് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് സനിസ്റ്റേലാം, ട്രഷറനി ശലാംഖലയട്ട് കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗട്ട് സനിസ്റ്റേലാം,
ഇന്റെലനിജന്റെട്ട്  കഫഭാര്കേഭാസ്റ്റേനിലാംഗട്ട്  ഉപഭാധനികേളുളലപടുന  ലനികേസനിഡനിറനി  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്
സനിസ്റ്റേലാം  എനനിവ  തയ്യഭാറഭാക്കുലാം.  ഈ  ഉപഭാധനികേള  ഇകപഭാഴള്ള  ഗുരുതരമഭായ
സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനിയനില് നനിനലാം കേരകേയറഭാന സഹഭായനിക്കുലമനട്ട് കേരുതുന.
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(ബനി - ഡനി) 1. ഏറവലാം പ്രധഭാനലാം അഴെനിമതനി ഇലഭാതഭാക്കുകേയഭാണട്ട്.

2. കേഭാരലക്ഷമത  ഉയര്ത്തുനതനിനഭായനി  കൂടുതല്  കശഷനിയുള്ള
സര്വ്വര് സഭാപനിക്കുകേയുലാം സനിസ്റ്റേലാം സ്ക്രൂടനിണനി സഭാദലമഭാകുന
കസഭാഫട്ട് ലവയര് ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയലാം.

3. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  ബനില്  കചേഭാദനിചട്ട്  വഭാങ്ങുനതനിലന  കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുന
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.  അതുകപഭാലല തലന
കേമ്പമ്പ്യൂടര് ബനിലനിലാംഗുള്ള വലഭാപഭാരനികേള അവരുലട ബനില്ലുകേള
തതമയലാം തലന അപ് കലഭാഡട്ട് ലചേയനലവനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുനതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

4. കൂടുതല് വലഭാപഭാരനികേലള  നനികുതനി  വലയത്തനില് ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.

5. ആധുനനികേ സലാംകയഭാജനിത  ലചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേള സമയബനനിതമഭായനി
സഭാപനിക്കുലാം.

6. അപതീല് കകേസ്സുകേളുലാം കകേഭാടതനി കകേസ്സുകേളുലാം എത്രയുലാം കവഗലാം
തതീര്പഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.

7. റനികടണ് സ്ക്രൂടനിണനി, കുടനിശനികേ അസസട്ട്ലമന്റെട്ട് എനനിവ കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുലാം.

8. റവനമ്പ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള തസരനിതലപടുത്തുലാം.

9. നനികുതനി  കചേഭാര്ച  തടയുനതനിനട്ട്  റവനമ്പ്യൂ,  രജനികസ്ട്രേഷന
വകുപ്പുകേളുലാം കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

10. അനധനികൃത മദലവനില്പനയ്ലക്കതനിലര എലലക്സെെസട്ട് വകുപട്ട്
കേര്ശന നനിലപഭാടട്ട് സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

11. വഭാഹനങ്ങളുലട സതീറനിലാംഗട്ട് കേപഭാസനിറനി കുറച്ചു കേഭാണനിക്കുകേ,
പര്കചസട്ട്  വഭാലല്യു  കുറച്ചു  കേഭാണനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയവയനിലൂലടയുള്ള
നനികുതനി തടനിപനിലനതനിലര കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപട്ട് കേര്ശന
നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാളലാം.

12. നനികുതനി ഭരണലാം ആധുനതീകേരനിച്ചുലാം അതുവഴെനി കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനിയുലാം
അഴെനിമതനി ഇലഭാതഭാക്കുലാം.

(ഇ)  വഭാണനിജല നനികുതനി വരുമഭാനത്തനിലല വളര്ച കുറഞനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്
വഭാറട്ട് വരുമഭാനലാം 2006-2011 കേഭാലത്തട്ട് 17.41 ശതമഭാനലാം വചട്ട് വളര്നകപഭാള 2011-2016
കേഭാലത്തട്ട് 12.5 ശതമഭാനലാം നനിരക്കനികല വളര്ചയുണഭായുള. 
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15 (284) ശതീ  .    എലാം  .    നമ്പൗഷഭാദട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് പുതനിയതഭായനി വഭാണനിജലകേഭാരല വകുപട്ട് രൂപതീകേരനിക്കഭാന
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വഭാണനിജലനനികുതനി  വകുപട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  'വഭാണനിജലനയലാം'
തതീരുമഭാനനിക്കുനതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതട്ട്  ഇലഭാതഭാക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വഭാണനിജലരലാംഗലാം  കൂടുതല്  വനിപുലവലാം  സങതീര്ണ്ണവമഭായ  ആകഗഭാള
സഭാഹചേരലത്തനില് ഒരു പുതനിയ വഭാണനിജലനയലാം ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി) ഉണട്ട്. സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിചട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ഹരനിപഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനില് ബഡ്ജറനില് ഉളലപടുത്തനി നടപഭാക്കനിയ പദതനികേള

16 (285) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2011-16  കേഭാലയളവനില് ഹരനിപഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില് ബഡ്ജറനില്  ഉളലപടുത്തനി
എലനഭാലക്ക പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2011-16  കേഭാലയളവനില് ഹരനിപഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില് നബഭാര്ഡട്ട് സഹഭായകത്തഭാലട

റവനമ്പ്യൂ  ടവര് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  3.41  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം പ്രകദശലത്ത സമഗ്ര

കുടനിലവള്ള പദതനിക്കഭായനി  3  കകേഭാടനി രൂപയുലാം അനുവദനിച്ചു. PPP  കമഭാഡലനില് ഒരു

പ്രവഭാസനി ലപഭാതുകമഖലഭാ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി 2210-05-

105-60-35  (PV)  എന  ശതീര്ഷകേത്തനില്  15  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേ  ധനഭാനുമതനിയഭായനി

അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  പള്ളനിപഭാടട്ട്  കുരനിക്കഭാടട്ട്മുക്കട്ട്  മുതല് പുലമ്പട വലര,  ബണട്ട്കേലഭാപള്ളനി
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കചേപഭാടട്ട്  ചൂളലത്തരുവട്ട്  കേഭായലാംകുളലാം  കേഭായല്ഫഭാലാം  റനിക്ലകമഷന കറഭാഡട്ട്,  ഹരനിപഭാടട്ട്

സുബഹ്മണലസസഭാമനികക്ഷത്രലാം-ധനപഭാടനി  കറഭാഡട്ട്,  ഹരനിപഭാടട്ട്  ആയപറമ്പട്ട്  കറഭാഡട്ട്,

ഹരനിപഭാടട്ട്  ഇലഞനികമല്  കറഭാഡട്ട്,  മുടലാം  പള്ളനിപഭാടട്ട്  കറഭാഡട്ട്  റതീചട്ട്  1,  പഭായനിപഭാടട്ട്

കേണ്ണകചരനി  കറഭാഡട്ട്,  ആറഭാട്ടുപുഴെ  വലനിയഴെതീക്കല്  കറഭാഡട്ട്  റതീചട്ട്  1,  മണനിമലമുക്കട്ട്

ഒയക്കര മുതല് വഴതന വലര, ഉമ്മേര്മുക്കട്ട് ചേക്കനിലനിക്കടവട്ട് കറഭാഡട്ട്, ഹരനിപഭാടട്ട് ടമ്പൗണ്

ഹഭാള ജലാംഗ്ഷന മുതല് മണ്ണഭാറശഭാല വഴെനി  ധനപഭാടനി  വലര,  നഭാരകേത്തറ വലനിയ

കുളങ്ങര  കറഭാഡട്ട്-പള്ളനിപഭാടട്ട്  പഞഭായത്തനിലല  ഏറഭാട്ടുകുളങ്ങര  പള്ളനിപഭാടട്ട്  കറഭാഡട്ട്

എനനിവയുലട ലമചലപടുത്തല്.

കതഭാടപള്ളനി  തൃക്കുനപ്പുഴെ  കറഭാഡട്ട്,  തൃക്കുനപ്പുഴെ  വലനിയഴെതീക്കല്  കറഭാഡട്ട്

ബനി.എലാം.ബനി.സനി. ലചേയട്ട് ലമചലപടുത്തല്, മുടലാം പള്ളനിപഭാടട്ട് കറഭാഡനില് സനി.എചട്ട്.01/500-ല്

കകേഭാളചനിറ  പഭാലലാം,  കേരുവഭാറ  കുമഭാരകകേഭാടനി  കറഭാഡനില്  പലനയഭാറനിനട്ട്  കുറുലകേ

കുമഭാരകകേഭാടനി പഭാലലാം, ലചേറുതനക്കടവട്ട് പഭാലലാം, ലകേഭാലലാം-ആലപ്പുഴെ ജനിലകേലള ബനനിപനിചട്ട്

കേഭായലാംകുളലാം  തടഭാകേത്തനിനട്ട്  കുറുലകേ  വലനിയഴെതീക്കല്  പഭാലലാം  എനനിവയുലട

നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഹരനിപഭാടട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  ലഹഡട്ട്  കേസഭാര്കടഴട്ട്  കഹഭാസനിറലനിനട്ട്  ചുറ്റുമതനില്

നനിര്മ്മേഭാണലാം, പള്ളനിപഭാടട്ട്, തൃക്കുനപ്പുഴെ എനനിവനിടങ്ങളനില് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കഹഭാമനികയഭാ

ഡനിലസനസറനി,  ഹരനിപഭാടട്ട്  കകേഭാടതനി  ലകേടനിടലാം,  ഹരനിപഭാടട്ട്  PETCs-നു  കവണനി

ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  സബട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസട്ട്,  ഹരനിപഭാടട്ട്  എനതീ പദതനികേള

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാലത പള്ളനിപഭാടട്ട് പഞഭായത്തനില് പുതനിയ ലഎ.ടനി.ലഎ.-യട്ട്

ലകേടനിടലാം,  കേഭാമ്പസനിനകേലത്ത കറഭാഡട്ട് എനനിവയട്ട്  3.025  കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചട്ട്

പദതനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

ലഎ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി.-ക്കട്ട്  കേതീഴെനില്  അലലപഡട്ട്  സയനസട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്

ഒരു കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്. ഹരനിപഭാടനിനട്ട് പുതനിയ

ലകേടനിടലാം.  2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ആരലാംഭനിച  നനികയഭാജകേമണ്ഡല  ആസനി

വനികേസന  പദതനിയനില്  ഹരനിപഭാടട്ട്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിനട്ട്  പ്രതനിവര്ഷലാം

5  കകേഭാടനി  രൂപ  നനിരക്കനില്  2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതല്  2015-16

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം വലര  20  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പ്രസ്തുത

തുകേയനില്  19.50  കകേഭാടനി  രൂപ  ധനഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രവൃത്തനികേളുലട

വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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സഭാമ്പത്തനികേ നനില

17 (286) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് ചുമതലകയല്ക്കുന സമയത്തട്ട് ഖജനഭാവനില് എത്ര രൂപയഭാണട്ട്
മനിചമുണഭായനിരുനതട്ട് എനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഈ സര്ക്കഭാര് ചുമതലകയറ  25-05-2016-ല് ഓപണനിലാംഗട്ട്  ബഭാലനസഭായനി
1009.30  കകേഭാടനി  രൂപ  ട്രഷറനി  ബനിലനില്  നനികക്ഷപമഭായുണഭായനിരുന.  എനഭാല്
2016  കമയട്ട്  അവസഭാനലത്ത  വകുപ്പുതല  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  ലപനഷന
കുടനിശനികേ  (1000  കകേഭാടനിയനില്പരലാം  രൂപ),  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളക്കുലാം  മറ്റുലാം
ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാനുള്ള  ബനില്  (2000  കകേഭാടനി  രൂപ),  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കുലാം  ബനില്  റതീ
ഡനിസമ്പൗണനിലാംഗനിനട്ട് ബഭാങനിനുലാം നല്കകേണതട്ട്  (1600  കകേഭാടനി രൂപ)  എനനിവയുളലപലട
4600 കകേഭാടനിയനില്പരലാം രൂപ അടനിയനരമഭായനി ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാനുള്ള ബഭാദലതയഭായുണട്ട്.
മഭാത്രമല,  വനിവനിധ  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള/  കക്ഷമനനിധനികേള/  കബഭാര്ഡുകേള
തുടങ്ങനിയവയനില് നനിനലാം  1365  കകേഭാടനി രൂപ സനിര നനികക്ഷപമഭായനി സമഭാഹരനിചനിട്ടുണട്ട്.
അതുകൂടനി കചേര്ത്തഭാല് ഈ സമയലത്ത അടനിയനര ബഭാദലത 5965 കകേഭാടനിയനില്പരലാം
രൂപ വരുലാം.  

പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനി

18 (287) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലട പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനി നനിര്ത്തല്
ലചേയനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് എലനങനിലുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലട പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനി നനിര്ത്തല്
ലചേയനതട്ട് സലാംബനനിച നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ സഭാദലതകേള പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ബഭാധകേമല.
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സഭാമ്പത്തനികേ വളര്ചഭാ നനിരക്കട്ട്

 19 (288) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .    വനി  .   റനി  .   ബല്റഭാലാം :

ശതീ  .    എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :

ശതീ  .    വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലാം കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ വളര്ചഭാ

നനിരക്കട്ട് കദശതീയ ശരഭാശരനികയക്കഭാള മുമ്പനിലലത്തനിയനിട്ടുകണഭാ:

(ബനി) മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ഏലതഭാലക്ക സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനിലഭാണട്ട്

കദശതീയ ശരഭാശരനികയക്കഭാള മുമ്പനിലലത്തനിയതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കനടലാം  കകേവരനിക്കുവഭാന  സഭാമ്പത്തനികേഭാസൂത്രണത്തനില്

എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് കകേലക്കഭാണതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി) 2011-12, 2012-13 എനതീ വര്ഷങ്ങളനിലല വനിശദവനിവരലാം കചേര്ക്കുന.

കദശതീയവരുമഭാനവലാം സലാംസഭാനവരുമഭാനവലാം വളര്ചഭാ നനിരക്കട്ട്

2004-2005 അടനിസഭാനവര്ഷ വനിലയനില് തനതട്ട് വനിലയനില് 

വര്ഷലാം ഇനല കകേരളലാം ഇനല  കകേരളലാം

2010-11 7.9 8.05 16.9 16.97

2011-12 6.4 7.96 15.2 16.73

2012-13 4.5 5.92 11.9 11.24

2013-14 6.9 4.54 13.6 12.27

2014-15* 7.3 6.67 10.52 12.31

*അടനിസഭാന വര്ഷലാം 2011-12
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(സനി)  ഈ  കനടലാം  ലലകേവരനിക്കുനതനിനഭായനി  പദതനിയനികലക്കട്ട്  2011-12

വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറനില്  11030  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  2012-13-ല്  14010  കകേഭാടനി

രൂപയുലാം 2013-14-ല് 17000 കകേഭാടനി രൂപയുലാം 2014-15-ല് 20000 കകേഭാടനി രൂപയുലാം

2015-16-ല്  20000  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  കൂടഭാലത  നനിശ്ചനിത

ലക്ഷലങ്ങളനില്  എത്തുനതനിനുകവണനി  പരനികപ്രഷല  പദതനി  2030  എന  ഒരു

വനിശദമഭായ പദതനി ചേടക്കൂടട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കുകേയുണഭായനി. 

സലാംസഭാനലത്ത സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനി

20 (289) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :

ശതീ  .    ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :

ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി  . :

ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    കടസണ് മഭാസ്റ്റേര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനിയുകണഭാ;  എങനില് ഈ പ്രതനിസനനി

കനരനിടുനതനിനട്ട് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളക്കുലാം  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കുമഭായനി  എത്ര  തുകേ  ലകേഭാടുത്തു

തതീര്ക്കുവഭാനുലണനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അവസഭാനകേഭാലത്തട്ട്  ഭഭാവനി  ധനസനിതനി

സലാംബനനിചട്ട് ധന വകുപട്ട് ഏലതങനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള റനികപഭാര്ട്ടുകേള തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

ഉലണങനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലാം അതതീവ ഗുരുതരമഭായ ധന പ്രതനിസനനിലയ കനരനിടുകേയഭാണട്ട്.

മുന സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരലാം ഒഴെനിയുകമ്പഭാള  24-5-2016-ല്  1009.30  കകേഭാടനി  രൂപ

മഭാത്രമഭാണട്ട് ട്രഷറനി ബനില് കഹഭാളഡനിലാംഗ്സട്ട് ഉണഭായനിരുനതട്ട്. എനഭാല് 2016 കമയട്ട്

അവസഭാനലത്ത  വകുപ്പുതല  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  ലപനഷന  കുടനിശനികേ  (1000

കകേഭാടനിയനില്പരലാം രൂപ), വനിവനിധ വകുപ്പുകേളക്കുലാം മറ്റുലാം ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാനുള്ള ബനില്

(2000  കകേഭാടനി രൂപ),  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കുലാം ബനില് റതീ-ഡനിസമ്പൗണനിലാംഗട്ട്  ഇനത്തനില് ബഭാങനിനുലാം

നല്കകേണതട്ട് (1600  കകേഭാടനി രൂപ) എനനിവയുളലപലട 4600 കകേഭാടനിയനില്പരലാം രൂപ

അടനിയനരമഭായനി  ലകേഭാടുത്തു  തതീര്ക്കഭാനുള്ള  ബഭാദലതയഭായുണട്ട്.  മഭാത്രമല,  വനിവനിധ
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ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള/കക്ഷമനനിധനികേള/കബഭാര്ഡുകേള തുടങ്ങനിയവയനില് നനിനലാം

1365 കകേഭാടനി രൂപ സനിര നനികക്ഷപമഭായനി സമഭാഹരനിചനിട്ടുണട്ട്. അതുകൂടനി കചേര്ത്തഭാല്

ബഭാദലത  5965  കകേഭാടനിയനില്പരലാം  രൂപ  വരുലാം.  ഇടക്കഭാല  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രകേഭാരലാം

2016-17-ലല  റവനമ്പ്യൂ   കേമ്മേനി  9,697  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.  ധനകേഭാരല  വകുപനിലന്റെ

പുതനിയ കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം ഇതട്ട്  18,195  കകേഭാടനി രൂപയഭായനി ഉയരുലാം. 2016-17-ല്

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് വഭായ്പലയടുക്കഭാന അനുവഭാദലാം നല്കേനിയനിരനിക്കുനതട്ട്

18,524  കകേഭാടനി രൂപ മഭാത്രമഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള അനുവദനിചനിരനിക്കുന മുഴവന വഭായ്പയുലാം

നനിതലനനിദഭാന ലചേലവകേളക്കഭായനി ഉപകയഭാഗനികക്കണനിവരുലാം. മൂലധനലചലവകേളക്കട്ട്

പണലാം ബഭാക്കനിയുണഭാകേനില എന സനിതനിവനികശഷമഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.

റവനല്യു  വര്ദനിപനിക്കഭാനുള്ള  ആത്മഭാര്തവലാം ഊര്ജനിതവമഭായ ശമങ്ങള

വഴെനി  നനിലവനിലല സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനി മറനികേടക്കഭാനഭാവലാം.  ഇകതഭാലടഭാപലാംതലന

അനഭാവശല ലചേലവകേള ഒഴെനിവഭാകക്കണതുണട്ട്. മൂലധനലചലവനിനഭായനി വനിപണനിയനില്

നനിനലാം  ഫണട്ട്  സസരൂപനിക്കുനതനിനട്ട്  ബഡ്ജറനില്  വലവസ  ലചേയനകതഭാലടഭാപലാം

ലസഷലല് പര്പസട്ട് ലവഹനിക്കനിള ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണട്ട് ബഡ്ജറനിനട്ട് പുറകമയുള്ള

വഭായ്പ  വഭാങ്ങലുകേളനിലൂലട  വനകേനിട  പദതനികേളനിലുള്ള  ലപഭാതുനനികക്ഷപങ്ങള

വര്ദനിപനിക്കുനതുവഴെനി  വളര്ച  തസരനിതലപടുത്തുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.  ലപഭാതുകമഖലയനിലുലാം

സസകേഭാരല കമഖലയനിലുമുള്ള അടനിസഭാന സമ്പൗകേരല വനികേസനത്തനിനു കവണനി 50,000-

100000 കകേഭാടനി രൂപയുലട നനിധനി സമഭാഹരനികക്കണനിയനിരനിക്കുന. 

അക്കമ്പൗണന്റെട്ട് ജനറല് ഓഫതീസട്ട്,  ധനവകുപട്ട്,  ട്രഷറനികേള എനനിവനിടങ്ങളനില്

സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുന  വനിവനിധ  ഡഭാറഭാ  കബസുകേലള  സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ഒരു

പുതനിയ ഫനിനഭാനഷലല് മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട് സനിസ്റ്റേലാം, ട്രഷറനി ശലാംഖലയട്ട് കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗട്ട്

സനിസ്റ്റേലാം,  ഇന്റെലനിജന്റെട്ട് കഫഭാര്കേഭാസ്റ്റേനിലാംഗട്ട് ഉപഭാധനികേളുളലപടുന ലനികേസനിഡനിറനി മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്

സനിസ്റ്റേലാം  എനനിവ  തയ്യഭാറഭാക്കുലാം.  ഈ  ഉപഭാധനികേള  ഇകപഭാഴള്ള  ഗുരുതരമഭായ

സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനിയനില് നനിനലാം കേരകേയറഭാന സഹഭായനിക്കുലമനട്ട് കേരുതുന.

(ബനി) 2016 കമയട്ട് അവസഭാനലത്ത വകുപ്പുതല കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം വനിവനിധ

വകുപ്പുകേളക്കുലാം കേരഭാറുകേഭാര്ക്കുലാം ബനില് റതീ-ഡനിസമ്പൗണനിലാംഗട്ട്  ഇനത്തനില് ബഭാങനിനുലാം

കൂടനി നല്കുവഭാനുള്ള കുടനിശനികേ 3600 കകേഭാടനിയനില്പരലാം രൂപയഭാണട്ട്. 

(സനി)  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടനില.  എനഭാല് ഭഭാവനി വരവലചേലവട്ട് കേണക്കുകേളുലട

ലപ്രഭാജക്ഷന തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. അതട്ട് ധവള പത്രത്തനില് നല്കുനതഭാണട്ട്. 
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ലനടുമങ്ങഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനിലല എലാം.എല്.എ. ആസനി വനികേസനലാം

21 (290) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2011 മുതല് 2016 വലര എലാം.എല്.എ. ആസനി വനികേസനത്തനില് ഉളലപടുത്തനി
ലനടുമങ്ങഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനിയുലട വനിശദ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അതനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ പദതനികേള ഏലതലഭാലാം;  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുളള
പദതനികേള ഏലതലഭാലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2012 മുതല് 2016 വലര എലാം.എല്.എ. ആസനി വനികേസന പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  ലനടുമങ്ങഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില് ധനഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

(ബനി)  അതനില് പൂര്ത്തതീകേരനിചതുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളതുമഭായ പ്രവൃത്തനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള കശഖരനിച്ചു നല്കുനതഭാണട്ട്. 

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേടബഭാദലത

22 (291) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വരുകമ്പഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേടബഭാദലത
എത്രയഭാലണനലാം  ഏലതഭാലക്ക  വനിഭഭാഗത്തനിലഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  ബഭാധലതകേലളനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേടബഭാദലത മൂലമുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനി തരണലാം ലചേയ്യഭാന
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വരുകമ്പഭാള അക്കമ്പൗണന്റെട്ട് ജനറലനിലന്റെ
കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  31-3-2016-ല്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  കേടബഭാദലത  1,55,389.33
കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്. ഇതനില് 102496.26 കകേഭാടനി രൂപ ആഭലനര കേട ഇനത്തനിലുലാം
7234.71 കകേഭാടനി രൂപ കകേന്ദ്ര സഹഭായ വഭായ്പ ഇനത്തനിലുലാം 45658.36 കകേഭാടനി രൂപ
കസഭാള കസവനിലാംഗ്സട്ട്, ലപ്രഭാവനിഡന്റെട്ട് ഫണട്ട് മുതലഭായ ഇനത്തനിലുമഭാണട്ട്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
884/2017
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(ബനി)  വഭായ്പഭാത്തുകേ റവനമ്പ്യൂ ലചേലവകേളക്കഭായനി  വനിനനികയഭാഗനികക്കണനിവരുന
സനിതനിവനികശഷമഭാണട്ട്  ആശങഭാജനകേലാം.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ നനികുതനി,  നനികുതനികയതര
വരുമഭാനത്തനില് നനിനലാം നനിതലനനിദഭാന ലചേലവകേള നടത്തഭാന കേഴെനിയണലാം. നനികുതനി
വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിച്ചുലകേഭാകണ  ഇതട്ട്  ലലകേവരനിക്കഭാനഭാകൂ.  വഭായ്പലയടുത്തട്ട്  ആസനികേള
സൃഷ്ടനിക്കുന  ലചേലവകേള  ലചേയനതനില്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കയഭാജനിപഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്രലാം
അനുവദനിക്കുന  വഭായ്പഭാ  പരനിധനിക്കട്ട്  അനുസൃതമഭായനി  മഭാത്രകമ  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
കേടലമടുക്കഭാന  കേഴെനിയ.  വഭായ്പലയടുക്കുന  പണലാം  മുഴവന  റവനമ്പ്യൂ  ലചേലവകേളക്കട്ട്
വനിനനികയഭാഗനികക്കണ സനിതനിയനിലഭാണട്ട് ഇകപഭാള സലാംസഭാനലാം.  നനികുതനി വരുമഭാനലാം
വര്ദനിപനിച്ചുലാം അനഭാവശല ലചേലവകേള നനിയനനിച്ചുലാം ലകേഭാകണ ഈ സനിതനിവനികശഷലാം
കനരനിടഭാനഭാകൂ. 

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലപഭാതുകേടലാം

23 (292) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 1-4-2016-ലല കേണക്കട്ട് പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലപഭാതുകേടലാം എത്ര
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  1-4-2011-ലല  കേണക്കട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ലപഭാതുകേടലാം
എത്രയഭായനിരുന ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ലപഭാതുകേടലാം  കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനഭായനി  ഈ
സര്ക്കഭാര് എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  ആണട്ട്  ആവനിഷ്കരനിച്ചു  നടപനിലഭാക്കഭാന
കപഭാകുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) അക്കമ്പൗണന്റെട്ട്  ജനറലനിലന്റെ  പ്രഭാഥമനികേ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം
31-3-2016 -ല് സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലപഭാതുകേടലാം  1,55,389.33 കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുന.

(ബനി)  അക്കമ്പൗണന്റെട്ട്  ജനറലനിലന്റെ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  31-3-2011-ല്
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലപഭാതുകേടലാം 78,673.24 കകേഭാടനിരൂപയഭായനിരുന. 

(സനി)  വഭായ്പഭാത്തുകേ  റവനമ്പ്യൂ  ലചേലവകേളക്കഭായനി  വനിനനികയഭാഗനികക്കണനിവരുന
സനിതനിവനികശഷമഭാണട്ട്  ആശങഭാജനകേലാം.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  നനികുതനി,  നനികുതനികയതര
വരുമഭാനത്തനില് നനിനലാം നനിതലനനിദഭാന ലചേലവകേള നടത്തഭാന കേഴെനിയണലാം.  നനികുതനി
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വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിച്ചുലകേഭാകണ ഇതട്ട് ലലകേവരനിക്കഭാനഭാകൂ. വഭായ്പലയടുത്തട്ട് ആസനികേള
സൃഷ്ടനിക്കുന  ലചേലവകേള  ലചേയനതനില്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കയഭാജനിപഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്രലാം
അനുവദനിക്കുന വഭായ്പഭാ പരനിധനിക്കട്ട് അനുസൃതമഭായനി മഭാത്രകമ സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് കേടലമടുക്കഭാന
കേഴെനിയ.  വഭായ്പലയടുക്കുന പണലാം മുഴവന റവനമ്പ്യൂ ലചേലവകേളക്കട്ട് വനിനനികയഭാഗനികക്കണ
സനിതനിയനിലഭാണട്ട് ഇകപഭാള സലാംസഭാനലാം. നനികുതനി വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിച്ചുലാം അനഭാവശല
ലചേലവകേള നനിയനനിച്ചുലാം ലകേഭാകണ ഈ സനിതനിവനികശഷലാം കനരനിടഭാനഭാകൂ.

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലപഭാതുകേടലാം

24 (293) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :
ശതീ  .    ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .    വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ആരലാംഭനിചതനിനുകശഷലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപ
വഭായ്പലയടുകക്കണതഭായനി വനനിട്ടുലണനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി) 2016 മഭാര്ചട്ട്  31-നട്ട് ഖജനഭാവനില് എത്ര തുകേ നതീക്കനിയനിരനിപ്പുണഭായനിരുനലവനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലപഭാതുകേടലാം ഇകപഭാള എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്  ;
ഈ ലപഭാതുകേടലാം നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട് എന്തു നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അക്കമ്പൗണന്റെട്ട് ജനറലനിലന്റെ പ്രഭാഥമനികേ കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 30-4-2016 വലര 1228.06 (തനനി) കകേഭാടനി രൂപ വഭായ്പലയടുത്തനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) 2016 മഭാര്ചട്ട് 31-നട്ട് ട്രഷറനി ബനില് നനികക്ഷപമഭായനി 1643.49 കകേഭാടനി രൂപ
നതീക്കനിയനിരനിപ്പുണഭായനിരുന.  എനഭാല്  ലപനഷന  കുടനിശനികേയനിനത്തനിലുലാം  (1000
കകേഭാടനിയനില്പരലാം  രൂപ)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളക്കുലാം  മറ്റുലാം  ലകേഭാടുത്തു  തതീര്ക്കഭാനുള്ള
ബനില്ലുലാം  (2000  കകേഭാടനി  രൂപ)  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കുലാം  അവരുലട  ബനില്ലുകേള  ഡനിസമ്പൗണട്ട്
ലചേയന  ബഭാങ്കുകേളക്കുലാം  (1600  കകേഭാടനി  രൂപ)  വനിവനിധ  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള/
കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേള  തുടങ്ങനിയവയനില്  നനിനട്ട്  സനിര  നനികക്ഷപമഭായനി
സമഭാഹരനിച  (1365  കകേഭാടനി രൂപ)  തുകേയുലാം ഉളലപലട ആലകേ  5965  കകേഭാടനിയനില്പരലാം
രൂപ നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അടനിയനരമഭായനി ലകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കഭാനുണട്ട്. 
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(സനി)  2015-16-ലല  അക്കമ്പൗണന്റെട്ട്  ജനറലനിലന്റെ  പ്രഭാഥമനികേ  കേണക്കുകേള
പ്രകേഭാരലാം  31-3-2016-ല്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ലപഭാതുകേടലാം  155389.33  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ റവനമ്പ്യൂ ലചേലവട്ട് കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം നനികുതനി പനിരനിവട്ട്
ഊര്ജനിതലപടുത്തനി  പുതനിയ  നനികുതനി-നനികുതനികയതര  വരുമഭാനമഭാര്ഗങ്ങള
കേലണത്തനിലക്കഭാണ്ടുലാം വനികേസനഭാവശലത്തനിനഭായനി വനിവനിധ ഏജനസനികേളനില് നനിനലാം
ലപഭാതുവനിപണനിയനില് നനിനലാം എടുക്കുന വഭായ്പകേളനില് കകേന്ദ്ര ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷന
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള പരനിധനികേള പഭാലനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം കൃതലമഭായ സഭാമ്പത്തനികേ അചടക്ക
നടപടനികേളനിലൂലട അനഭാവശല ലചേലവകേള ഒഴെനിവഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുലാം സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
കേടബഭാദലത കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരഭാന ശമനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലപഭാതുകേടലാം

 25 (294) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011-ല്  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരലാം  ഒഴെനിയുകമ്പഭാള
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലപഭാതുകേടലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപ ആയനിരുന;

(ബനി) 2016-ല് യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരലാം ഒഴെനിയുന അവസരത്തനില്
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലപഭാതുകേടലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപ ആയനിരുന ;

(സനി) കേഴെനിഞ 5 വര്ഷലാം ലകേഭാണട്ട് ലപഭാതുകേടലാം എത്ര ശതമഭാനലാം വര്ദനിച്ചുലവനലാം
ഇതുമൂലലാം സലാംസഭാനലാം ഇകപഭാള കനരനിടുന സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനി എനഭാലണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) റവനല്യു കേമ്മേനിയനില് വര്ദനവട്ട് വനകവഭാലയനട്ട് ശദനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില്
ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കുവഭാന എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലവനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അക്കമ്പൗണന്റെട്ട് ജനറലനിലന്റെ കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം 31-3-2011-ല് എല്.ഡനി.  എഫട്ട്.
സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരലാം  ഒഴെനിഞകപഭാള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ലപഭാതുകേടലാം
78,673.24 കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുന.

(ബനി)  അക്കമ്പൗണന്റെട്ട്  ജനറലനിലന്റെ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  31-3-2016-ല്
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലപഭാതുകേടലാം  1,55,389.33 കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുന.
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(സനി)  കേഴെനിഞ  5  വര്ഷലാം  ലകേഭാണട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ലപഭാതുകേടത്തനില്
97.51 ശതമഭാനലാം വര്ദനവട്ട് വനനിട്ടുണട്ട്. നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് വന ഇടനിവമൂലലാം
സലാംസഭാനലാം സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനി കനരനിടുനണട്ട്. 

(ഡനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  റവനമ്പ്യൂ  കേമ്മേനി  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  കേടലമടുപ്പുപരനിധനിലയ
കേവച്ചുവയ്ക്കുന ഗുരുതരമഭായ സനിതനിവനികശഷമഭാണട്ട്  സലാംസഭാനലാം  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുനതട്ട്.
നനികുതനി വരുമഭാന വളര്ച ലലകേവരനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം അനഭാവശലവലാം ധൂര്ത്തു നനിറഞതുമഭായ
ലചേലവകേള  നനിയനനിച്ചുലാം  ഈ  സനിതനിവനികശഷലത്ത  കനരനിടഭാനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ശമനിക്കുനതട്ട്. 

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി

26 (295) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011-12,  2012-13,  2013-14,  2014-15,  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷങ്ങളനിലല സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലപഭാതുകേടലാം എത്രയഭായനിരുന എനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമല്ക്കുകമ്പഭാഴള്ള സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ
സനിതനിലയക്കുറനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ യഥഭാര്ത സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനിലയക്കുറനിചട്ട്  ധവളപത്രലാം
പുറലപടുവനിക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയനറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2011-12,  2012-13,  2013-14,  2014-15,  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷങ്ങളനിലല സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലപഭാതുകേടലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന. 

                                                 (തുകേ കകേഭാടനിയനില്)

വര്ഷലാം ലപഭാതുകേടലാം/കേടബഭാദലത

2011-12 89418.18

2012-13 103560.84

2013-14 119009.07

2014-15 135440.24

2015-16
(പ്രഭാഥമനികേ കേണക്കട്ട്)

155389.33



102       കകേരള നനിയമസഭ                    ജൂണ്  29, 2016

(ബനി) 25-5-2016-ല് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വരുകമ്പഭാള ഓപണനിലാംഗട്ട്

ബഭാലനസഭായനി 1009.30 കകേഭാടനി രൂപ ട്രഷറനി ബനിലനില് നനികക്ഷപമഭായുണഭായനിരുന.

എനഭാല് ലപനഷന കുടനിശനികേയനിനത്തനിലുലാം (1000 കകേഭാടനിയനില്പരലാം രൂപ) വനിവനിധ

വകുപ്പുകേളക്കുലാം  മറ്റുലാം  ലകേഭാടുത്തു  തതീര്ക്കഭാനുള്ള  ബനില്ലുലാം  (2000  കകേഭാടനി  രൂപ)

കേരഭാറുകേഭാര്ക്കുലാം അവരുലട ബനില്ലുകേള ഡനിസമ്പൗണട്ട് ലചേയന ബഭാങ്കുകേളക്കുലാം  (1600

കകേഭാടനി രൂപ)  വനിവനിധ ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള/  കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേള

തുടങ്ങനിയവയനില് നനിനട്ട് സനിര നനികക്ഷപമഭായനി സമഭാഹരനിച  (1365  കകേഭാടനി രൂപ)

തുകേയുലാം  ഉളലപലട  ആലകേ  5965  കകേഭാടനിയനില്പരലാം  രൂപ  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷലാം അടനിയനരമഭായനി ലകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കുവഭാനുണട്ട്.

(സനി) സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ യഥഭാര്ത സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി വനിശദതീകേരനിക്കുന

ഒരു ധവളപത്രലാം തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുലാം പുറലപടുവനിക്കുനതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. 

IAY പദതനിയുലട സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം

27 (296) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  I.A.Y.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുള്ള  സലാംസഭാനവനിഹനിതലാം  കേഴെനിഞ  നഭാലുവര്ഷമഭായനി

ലഭലമഭാകുനനിലലന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം ലകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കുനതനിനുള്ള അടനിയനര നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2012-13,  2013-14,  2014-15  എനതീ  വര്ഷങ്ങളനില്  അധനികേ

സലാംസഭാന  വനിഹനിതമഭായനി  ബഡ്ജറനില്  തുകേലയഭാനലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിരുനനില.  IAY

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുള്ള സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം  കേഴെനിഞ  നഭാലുവര്ഷമഭായനി  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം

നല്കേഭാന കേഴെനിഞനിടനിലലന വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ഗ്രഭാമവനികേസന കേമ്മേതീഷണറനില് നനിനലാം ബനപട ഭരണ വകുപഭായ

തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  വകുപട്ട്  മുകഖന  ശനിപഭാര്ശ  ലഭലമഭാകുന  മുറയട്ട്  സലാംസഭാന

വനിഹനിതലാം നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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അഴെനിമതനിമുക്ത ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള

28 (298) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ഏലതലഭാലാം ലചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളഭാണട്ട് നനിലവനില് അഴെനിമതനിമുക്ത
ലചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല മുഴവന ലചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേകളയുലാം അഴെനിമതനി മുക്ത
ലചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളഭായനി മഭാറ്റുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഇതനിനഭായനി നനിലവനില്
എലനങനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപനില് പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില് വഭാളയഭാര്,
അത്തനികക്കഭാടട്ട്,  നടുപ്പുണനി,  അഞഭാലാം ലലമല്,  കമകനഭാനപഭാറ,  കഗഭാപഭാലപുരലാം,  ഒഴെലപതനി,
കവലനതഭാവളലാം,  വഭാളറ,  മതീനഭാക്ഷനിപുരലാം,  കേണ്ണനിമഭാരനി,  ലചേമ്മേണഭാലാംപതനി,  കഗഭാവനിനപുരലാം,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  ബലാംഗര  മകഞശസരലാം,  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിലല
അമരവനിള  എനനിവയഭാണട്ട്  നനിലവനില്  അഴെനിമതനിമുക്ത  ലചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളഭായനി
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  എനഭാല്  ഈ  ലചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളനിലല  അഴെനിമതനിരഹനിത
അനരതീക്ഷലാം തുടര്നട്ട് നനിലനനിര്ത്തഭാന കേഴെനിഞനിടനില.  സലാംകയഭാജനിത ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റേട്ട്
അടക്കലാം  സഭാകങതനികേ  നവതീകേരണങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി അഴെനിമതനിലക്കതനിരഭായ
നടപടനികേള ശക്തനിലപടുത്തുനതഭാണട്ട്. 

ലനന്മേഭാറയനില് പുതനിയ ട്രഷറനി

29 (300) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനന്മേഭാറ മണ്ഡലത്തനിലല ലനന്മേഭാറയനില് പുതനിയ ട്രഷറനി ആരലാംഭനികക്കണതനിലന്റെ
ആവശലകേത സലാംബനനിചട്ട് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലനലനിയഭാമ്പതനി,  ലനന്മേഭാറ,  അയനിലൂര് പഞഭായത്തുകേളനിലല ലപനഷനകേഭാരുലാം,
ജതീവനക്കഭാരുലാം  40 കേനികലഭാമതീറര്  അകേലലയുള്ള  ലകേഭാലകങഭാടട്ട്  ട്രഷറനിലയയഭാണട്ട്
ആശയനിക്കുനലതന കേഭാരലലാം ശദയനിലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സലവലാം ലകേടനിടവലാം സമ്പൗജനലമഭായനി നല്കേഭാന സനദതയുള്ള ലനന്മേഭാറ
പഞഭായത്തനില് പുതനിയ ട്രഷറനി അനുവദനിക്കഭാന ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ട്രഷറനി വകുപനില് ആധുനനികേവത്കേരണത്തനിലന്റെയുലാം കേമ്പമ്പ്യൂടര്വല്ക്കരണത്തനിലന്റെയുലാം

ഭഭാഗമഭായനി  കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗട്ട്,  ലഹഭാറനികസഭാണല്  കേണകനിവനിറനി,  GRASS  മുതലഭായ

പല പുതനിയ പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുനണട്ട്.  ഇത്തരലാം പദതനികേള പൂര്ത്തനിയഭാകുന

മുറയട്ട്  ട്രഷറനികേളനിലല  കജഭാലനിഭഭാരലാം  വളലരയധനികേലാം  കുറയുനതനിനുലാം  ഇടപഭാടുകേള

സുഗമമഭാകുനതനിനുലാം എവനിലട നനിനലാം എകപഭാള കവണലമങനിലുലാം ഇടപഭാടുകേള നടത്തുനതനിനുലാം

സഭാദലമഭാകുനതഭാണട്ട്.  അതനിനഭാല് അത്തരലാം പദതനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി നനിലവനിലുള്ള

ട്രഷറനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തനിയകശഷലാം  മഭാത്രലാം  പുതനിയ  ട്രഷറനികേള

ആരലാംഭനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

സബ്ട്രഷറനി പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി

30 (301) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനിലല ഏകേ സബട്ട് തഭാലൂക്കട്ട്  ആസഭാനമഭായ കുനമലാംഗലത്തട്ട് അനുവദനിച

സബ്ട്രഷറനി പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല കുനമലാംഗലലാം കകേന്ദ്രമഭാക്കനി സബ്ട്രഷറനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്

18-8-2014-ലല  സ.  ഉ.  (എലാംഎസട്ട്.)  343/14/  ധന.  പ്രകേഭാരലാം  ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയനിരുന.  എനഭാല്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിലവനിലല  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി

പരനിഗണനിച്ചുലാം ട്രഷറനി കേമ്പമ്പ്യൂടര്വല്ക്കരണവലാം ആധുനനികേവത്കേരണവമഭായനി ബനപട

പല  പദതനികേളുലാം  പുകരഭാഗമനിച്ചു  വരുനതനിനഭാലുലാം  പ്രസ്തുത  പദതനികേള

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  നനിലവനിലുള്ള  ട്രഷറനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയകശഷലാം

കുനമലാംഗലത്തട്ട് അനുവദനിച ട്രഷറനി ആരലാംഭനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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ട്രഷറനി മനിചലാം

31 (302) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴെനിഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര് 3000 കകേഭാടനിയനികലലറ രൂപ ട്രഷറനി
മനിചലാം  വരുത്തനിയനിടഭാണട്ട്  അധനികേഭാരലമഭാഴെനിഞതട്ട്  എന  വനിവരലാം  മുന  മുഖലമനനി
വഭാര്ത്തഭാ മഭാദലമങ്ങളനിലൂലട അറനിയനിചതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ നനിജസനിതനി എനഭാണട്ട് ; വനിശദവനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് ചുമതലകയറ 25-5-2016-ല്  ഓപണനിലാംഗട്ട് ബഭാലനസഭായനി
1009.30  കകേഭാടനി  രൂപ  ട്രഷറനി  ബനിലനില്  നനികക്ഷപമഭായുണഭായനിരുന.  എനഭാല്
2016  കമയട്ട്  അവസഭാനലത്ത  വകുപ്പുതല  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  ലപനഷന
കുടനിശനികേ  (1000  കകേഭാടനിയനില്പരലാം  രൂപ),  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളക്കുലാം  മറ്റുലാം  ലകേഭാടുത്തു
തതീര്ക്കഭാനുള്ള ബനില് (2000 കകേഭാടനി രൂപ), കേരഭാറുകേഭാര്ക്കുലാം ബനില് റതീ-ഡനിസമ്പൗണനിലാംഗനിനട്ട്
ബഭാങനിനുലാം നല്കകേണതട്ട്  (1600  കകേഭാടനി  രൂപ)  എനനിവയുളലപലട  4600
കകേഭാടനിയനില്പരലാം  രൂപ  അടനിയനരമഭായനി  ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാനുള്ള  ബഭാദലതയഭായുണട്ട്.  മഭാത്രമല
വനിവനിധ  ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള/കക്ഷമനനിധനികേള/കബഭാര്ഡുകേള തുടങ്ങനിയവയനില്
നനിനലാം  1365  കകേഭാടനി  രൂപ  സനിര  നനികക്ഷപമഭായനി  സമഭാഹരനിചനിട്ടുമുണട്ട്. അതുകൂടനി
കചേര്ത്തഭാല് ഈ സമയത്തട്ട് അടനിയനര ബഭാദലത 5965 കകേഭാടനിയനില്പരലാം  രൂപ വരുലാം.

പഴെയങ്ങഭാടനി ട്രഷറനി ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം

32 (303) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 27-1-2011-ല് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചതുലാം 'ഇനലകേല്'  ഉകപക്ഷനിചതുമഭായ
കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  കേലലഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനിലല  പഴെയങ്ങഭാടനി  ട്രഷറനി  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണലാം ഇകപഭാള ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലന ഏല്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചട്ട്  5 വര്ഷലാം  കേഴെനിഞനിട്ടുലാം  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടലതന്തുലകേഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത ട്രഷറനി ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം എത്രയുലാം കവഗലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഏല്പനിചനിടനില.

(ബനി)  പഴെയങ്ങഭാടനി ട്രഷറനി ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം  27-1-2011-ല് ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയതുലാം എനഭാല് ഇനലകേല് ഉകപക്ഷനിചതുമഭായ പദതനികേളനില് ഉളലപടതഭാണട്ട്.
ഇനലകേല് ഉകപക്ഷനിചതുലാം പുതുതഭായനി തുടകങ്ങണതുമഭായ പദതനികേള ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപനിലന ഏല്പനിക്കുനതനിനുലാം ട്രഷറനി ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബനനിചട്ട് വസ്തുനനിഷമഭായനി
പഠനിചട്ട്  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ട്രഷറനി  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തലപട തുകേയട്ട് അനുസരനിചട്ട് കൃതലവലാം വലക്തവമഭായ ശനിപഭാര്ശ
ലഭലമഭാക്കഭാന ട്രഷറനി ഡയറകകറഭാടട്ട്  ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടട്ട്  ഇതുവലര
ലഭലമഭായനിടനില.  എസ്റ്റേനികമറട്ട്  ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട് ഫണനിലന്റെ ലഭലതയട്ട് വനികധയമഭായനി
ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന വനിഷയലാം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(സനി) ട്രഷറനി ഡയറകറുലട ശനിപഭാര്ശ ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

മഭാനഭാര് പ്രകദശത്തട്ട് സബ്ട്രഷറനി

33 (304) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലചേങ്ങന്നൂര്  തഭാലൂക്കനിലല  മഭാനഭാറനില്  സബട്ട്  ട്രഷറനിക്കഭായനി  പുതനിയ
ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ സലലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സബട്ട് ട്രഷറനിയുലട ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ ഫണട്ട്
സര്ക്കഭാര് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സബട്ട് ട്രഷറനിയ്ക്കുട്ട്  ആവശലമഭായ സലവലാം സര്ക്കഭാര് ഫണ്ടു ലഭനിചനിട്ടുലണങനില്
ലകേടനിടലാം പണനി കവകുനതനിനുള്ള കേഭാരണലാം എനഭാലണനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത സബട്ട് ട്രഷറനിയുലട ലകേടനിടലാം പണനിക്കട്ട് മലറലനങനിലുലാം തടസമുള്ളതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   മഭാനഭാര്  സബ്ട്രഷറനിക്കട്ട്  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി
സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര് 2982/2012/തസസഭവ. തതീയതനി 31-10-2012 പ്രകേഭാരലാം എടര
ലസന്റെട്ട് സലലാം ട്രഷറനി വകുപനിനട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ഇല.
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(സനി) 27-1-2011-ലല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര് 613/2011/ധന ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയതുലാം എനഭാല് ഇനലകേല് ഉകപക്ഷനിചതുമഭായ പദതനികേളനില്
ഉളലപടതഭാണട്ട് ഇതുലാം.  ഇനലകേല് ഉകപക്ഷനിചതുലാം പുതുതഭായനി തുടങ്ങുനതുമഭായ പദതനികേള
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലന ഏല്പനിക്കുനതനിനുലാം ട്രഷറനി ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബനനിചട്ട്
വസ്തുനനിഷമഭായനി  പഠനിചട്ട്  കൃതലവലാം  വലക്തവമഭായ  ശനിപഭാര്ശ  ലഭലമഭാക്കഭാന  ട്രഷറനി
ഡയറകകറഭാടട്ട്  ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഇതുവലര  ലഭലമഭായനിടനില.
2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത  One Time ACA Scheme-ല് ഉളലപടുത്തനി
ട്രഷറനി വകുപനിനട്ട് പുതനിയ ലകേടനിടങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള ശനിപഭാര്ശയനില് മഭാനഭാര്
സബട്ട്  ട്രഷറനി  ഉളലപടനിരുനലവങനിലുലാം  സലാംസഭാന  പഭാനനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാടുകൂടനി ടനി ശനിപഭാര്ശ ട്രഷറനി വകുപട്ട് സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട് സമര്പനിചതട്ട്
ലതരലഞടുപട്ട്  ലപരുമഭാറചടലാം  നനിലവനില്  വനതനിനുകശഷവലാം  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  അവസഭാനനിക്കഭാറഭായകപഭാഴമഭായനിരുന. അക്കഭാരണത്തഭാല്  പ്രസ്തുത  ശനിപഭാര്ശ
പരനിഗണനിക്കഭാന കേഴെനിഞനില. 

(ഡനി) ശദയനില്ലപടനിടനില. 

ചേഭാത്തന്നൂര് സബ്ട്രഷറനിക്കട്ട് പുതനിയ ലകേടനിടലാം

34 (305) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല ചേഭാത്തന്നൂര് സബട്ട് ട്രഷറനിക്കട്ട് സസനമഭായനി ലകേടനിടമനിലഭാത്ത
സഭാഹചേരലത്തനില്  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം  പണനിയുനതനികലക്കഭായനി  ചേഭാത്തന്നൂര്  മനിനനി
സനിവനില് കസ്റ്റേഷന കകേഭാമ്പമ്പൗണനില് നനിനട്ട് ആവശലമഭായ ഭൂമനി ലഭലമഭാക്കനിയ കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) നനിലവനിലുള്ള ലകേടനിടത്തനിലന്റെ അപരലഭാപ്തത പരനിഗണനിചട്ട് പ്രസ്തുത സബട്ട്
ട്രഷറനിക്കട്ട് പുതനിയ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ചേഭാത്തന്നൂര് സബട്ട്  ട്രഷറനിക്കട്ട്  ട്രഷറനി
വകുപനിനട്ട് സസനമഭായുള്ള സലത്തട്ട് പുതനിയ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി പഭാനുലാം
എസ്റ്റേനികമറ്റുലാം  സമര്പനിക്കഭാന  പനി.ഡബല്യു.ഡനി.  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയകറഭാടട്ട്  അഭലര്തനിചനിട്ടുണട്ട്.
വനിശദമഭായ പഭാനുലാം എസ്റ്റേനികമറ്റുലാം ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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പയ്യന്നൂര്  സബ്ട്രഷറനി

35 (306) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ധനകേഭാരലവലാം

കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പയ്യന്നൂര് സബട്ട്  ട്രഷറനിയട്ട്  പുതനിയ ലകേടനിടലാം  പണനിയുനതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം

പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.  പയ്യന്നൂര് സബട്ട് ട്രഷറനിക്കട്ട്  പുതനിയ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള

പഭാനുലാം എസ്റ്റേനികമറ്റുലാം തയ്യഭാറഭാക്കനി നല്കേഭാന ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനികനഭാടട്ട് അഭലര്തനിചതനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില് ട്രഷറനി ലകേടനിടത്തനിലന്റെ പഭാന ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. പ്രസ്തുത പഭാന

പ്രകേഭാരലാം  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുനതനിനഭായനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനില്

നനിനലാം എസ്റ്റേനികമറട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനി വഭാങ്ങുവഭാന 7-6-2016-ലല സ.  ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര്

5046/2016/ധന. പ്രകേഭാരലാം അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ചേടഞഭാല് സബ്ട്രഷറനിക്കട്ട് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

36 (307) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  ചേടഞഭാല് സബട്ട്  ട്രഷറനിക്കട്ട്  സസനമഭായനി

ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  റവനമ്പ്യൂ  വകുപട്ട്  സലലാം കകേമഭാറനി  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സലത്തട്ട്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  എലനങനിലുലാം  നടപടനി

സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

ഉത്തരലാം

(എ)  സ.ഉ. (ലലകേ)  നമ്പര്  463/2013/റവ.  തതീയതനി  23-10-2013  പ്രകേഭാരലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  തഭാലൂക്കനില്  ലതക്കതനില്  വനികലജനില്  റതീ-സര്കവ്വ  107/1  എ-

പഭാര്ടനില്ലപട 10 ലസന്റെട്ട് പുറകമ്പഭാക്കട്ട് ഭൂമനി ചേടഞഭാല് സബട്ട് ട്രഷറനി നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി 2

കസവന വകുപ്പുകേള തമ്മേനിലുള്ള ഭൂമനി ലലകേമഭാറ നനിബനനകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി ട്രഷറനി

വകുപനിനട്ട് ലലകേമഭാറനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ട്രഷറനി വകുപനിലന്റെ ശനിപഭാര്ശ ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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പഭാവറടനിയനില് സബ്ട്രഷറനി

37 (308) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല പഭാവറടനിയനില് ഒരു സബട്ട് ട്രഷറനി സഭാപനിക്കഭാനുള്ള

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പഭാവറടനിയനില് ഒരു സബ്ട്രഷറനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് ഭരണഭാനുമതനി  28-6-2013 -ലല

സ.ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  5438/13/ധന.  പ്രകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല് സല

ലഭലതലയക്കുറനിച്ചുലാം  തസനികേകേള  സലാംബനനിച്ചുലാം  ട്രഷറനി  ഡയറകറുലട  റനികപഭാര്ടട്ട്

ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട്  പ്രവര്ത്തനലാം തുടങ്ങുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ലവഞഭാറമൂടനില് പുതനിയ സബട്ട് ട്രഷറനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനി

38 (309) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് പുതനിയ സബട്ട് ട്രഷറനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡലാം

എലനഭാലക്കലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ലവഞഭാറമൂടട്ട്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി

ഒരു സബട്ട് ട്രഷറനി ആരലാംഭനിക്കണലമന ആവശലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ലവഞഭാറമൂടനില്  ഒരു  സബട്ട്  ട്രഷറനി  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പുതനിയ  ട്രഷറനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി  നനിലവനിലുള്ള  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലട

പകേര്പട്ട് ഇകതഭാലടഭാപലാം കചേര്ത്തട്ട് സമര്പനിക്കുന*.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) പരനികശഭാധനിചട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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തൃക്കരനിപ്പൂരനില് സബ്ട്രഷറനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി

39 (310) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  തൃക്കരനിപ്പൂരനില്  കനരലത്ത  പ്രവര്ത്തനിച്ചു

വരുന വണ്മഭാനട്രഷറനി നനിര്ത്തലഭാക്കനികയഭാ; ഏങനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സബട്ട് ട്രഷറനി ആരലാംഭനിക്കഭാന പശ്ചഭാത്തല സമ്പൗകേരലങ്ങള സമ്പൗജനലമഭായനി

ഏര്ലപടുത്തഭാന പഞഭായത്തട്ട് തയ്യഭാറഭായനിട്ടുലാം തൃക്കരനിപ്പൂരനില് സബട്ട് ട്രഷറനി അനുവദനിക്കഭാന

എനട്ട് തടസമഭാണുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) സബട്ട് ട്രഷറനി അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ എസ്റ്റേഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട് ഉളലപലട

സബട്ട് ട്രഷറനി അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്, ആവശലമഭായ എസ്റ്റേഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട് ഉളലപലടയുള്ള

തൃക്കരനിപ്പൂരനില് ഇവനിലട ഈ വര്ഷലാം തലന സബട്ട്ട്രഷറനി അനുവദനിക്കഭാന നടപടനി

ഉണഭാകുകമഭാ  ;  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നടപടനി  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  ഇവനിലട  ഈ

വര്ഷലാം തലന സബട്ട്ട്രഷറനി അനുവദനിക്കഭാന നടപടനി ഉണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  തൃക്കരനിപ്പൂരനില്  കനരലത്ത  പ്രവര്ത്തനിച്ചു

വനനിരുന വണ്മഭാന ട്രഷറനി, സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  സഭാധഭാ നമ്പര് 6538/2011/ധന.

തതീയതനി  24-8-2011  പ്രകേഭാരലാം  നനിര്ത്തലഭാക്കനി.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നയപരമഭായ

തതീരുമഭാനത്തനിനട്ട് അനുസൃതമഭായഭാണട്ട് പ്രസ്തുത വണ്മഭാന ട്രഷറനി നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതട്ട്. 

(ബനി&സനി)  ട്രഷറനി  വകുപനില്  ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിലന്റെയുലാം  കേമ്പമ്പ്യൂടര്

വല്ക്കരണത്തനിലന്റെയുലാം ഭഭാഗമഭായനി കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്,  ലഹഭാറനികസഭാണല് കേണകനിവനിറനി,

ഗ്രഭാസട്ട് മുതലഭായ പല പുതനിയ പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കനി വരുനണട്ട്.  ഇത്തരലാം പദതനികേള

പൂര്ത്തനിയഭാകുന മുറയട്ട് ട്രഷറനികേളനിലല കജഭാലനിഭഭാരലാം വളലരയധനികേലാം കുറയുനതനിനുലാം

ഇടപഭാടുകേള സുഗമമഭാകുനതനിനുലാം എവനിലട നനിനലാം എകപഭാള കവണലമങനിലുലാം ഇടപഭാടുകേള

നടത്തുനതനിനുലാം സഭാദലമഭാകുനതഭാണട്ട്.  അതനിനഭാല് ഇത്തരലാം പദതനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി

നനിലവനിലുള്ള  ട്രഷറനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയകശഷലാം  മഭാത്രലാം  പുതനിയ

ട്രഷറനികേള ആരലാംഭനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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കേരുനഭാഗപള്ളനിയനില് ലപനഷന ട്രഷറനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

40 (311) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേരുനഭാഗപള്ളനി സബ്ട്രഷറനി വഴെനി ലപനഷന വഭാങ്ങുന ലപനഷകനഴനിലന്റെ

എണ്ണലാം എത്രലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) കേരുനഭാഗപള്ളനി സബ്ട്രഷറനിയനില് നനിനട്ട് ശമ്പളലാം വനിതരണലാം ലചേയന

ഓഫതീസുകേളുലട എണ്ണലാം എത്രലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) അമനിത തനിരക്കനുഭവലപടുന കേരുനഭാഗപള്ളനി സബട്ട് ട്രഷറനിയനിലല കജഭാലനിഭഭാരലാം

കുറയ്ക്കുനതനിനുകവണനി കേരുനഭാഗപള്ളനിയനില് ലപനഷന ട്രഷറനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി സബട്ട്  ട്രഷറനി  വഴെനി  ലപനഷന വഭാങ്ങുന ലപനഷന

കേഭാരുലട എണ്ണലാം 5244 ആണട്ട്.

(ബനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  സബട്ട്  ട്രഷറനിയനില്  നനിനലാം  ശമ്പളലാം  വനിതരണലാം

ലചേയന  ഓഫതീസുകേളുലട എണ്ണലാം 204 ആണട്ട്.

(സനി) ഇകപഭാള സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലനില. 

സഹകേരണ സ ലാംഘങ്ങളക്കട്ട് ലമഭാത്ത വനിതരണ നനിരക്കനില് കലഭാടറനി

ടനിക്കറ്റുകേള ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

41 (312) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കലഭാടറനി  ഏജനസനി  നടത്തുന സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  ലമഭാത്ത

വനിതരണ നനിരക്കനില് ടനിക്കറ്റുകേള ലഭലമഭാക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില്  ഇവര്ക്കട്ട്  ലമഭാത്ത  വനിതരണ  നനിരക്കനില്  ടനിക്കറ്റുകേള

ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവരുലട  പ്രശ്നലാം പ്രകതലകേമഭായനി  പരനിഗണനിചട്ട്  ആവശലമഭായ നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ജനിലഭാ ഭഭാഗലക്കുറനി ഓഫതീസുകേളനില് നനിനട്ട് ടനിക്കറട്ട് വഭാങ്ങുന അലാംഗതീകൃത
ഏജനമഭാര്ക്കട്ട് 30 രൂപ ഭഭാഗലക്കുറനികേളക്കട്ട് 3 സഭാബുകേളനിലഭായനി, 2000 ടനിക്കറ്റുകേള
വലര 26 ശതമഭാനലാം, 2001 മുതല് 10,000 ടനിക്കറ്റുകേള വലര 27 ശതമഭാനലാം, 10,000
ടനിക്കറനിനട്ട് മുകേളനില് 28  ശതമഭാനലാം എന നനിരക്കനിലുലാം, 50  രൂപ ഭഭാഗലക്കുറനികേളക്കട്ട്
4000  ടനിക്കറ്റുകേള വലര  28  ശതമഭാനലാം, 4000  ടനിക്കറനിനട്ട് മുകേളനില്  30  ശതമഭാനലാം
എന നനിരക്കനിലുലാം ഡനിസമ്പൗണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. വഭാങ്ങുന ടനിക്കറനിലന്റെ എണ്ണത്തനിനട്ട്
ആനുപഭാതനികേമഭായ ഡനിസമ്പൗണട്ട്  കേനിഴെനിച്ചുള്ള തുകേയട്ട്  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കുലാം
ജനിലഭാ/തഭാലൂക്കട്ട് ഭഭാഗലക്കുറനി ഓഫതീസനില് നനിനലാം ടനിക്കറട്ട് ലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി&സനി)  രജനികസ്റ്റേര്ഡട്ട് ഏജനമഭാര്ക്കട്ട് നല്കേനിവരുന ഡനിസമ്പൗണട്ട് നനിരക്കട്ട്
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കുലാം ബഭാധകേമഭാണട്ട്.   

കലഭാടറനി വരുമഭാനലാം

42 (313) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് : 
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : 
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് : 
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാലഴെ കേഭാണുന 

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാര് കകേരളത്തനില് അനലസലാംസഭാന കലഭാടറനി  ഏതു വര്ഷലാം
മുതലഭാണട്ട് നനിര്ത്തലഭാക്കനിയലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അനലസലാംസഭാന കലഭാടറനി  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതുമൂലലാം കലഭാടറനി  വരുമഭാനത്തനില്
എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  അധനികേമഭായനി  ലഭലമഭായലതനട്ട്
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി) കലഭാടറനി വഴെനിയുള്ള വരുമഭാനലാം ഉപകയഭാഗനിചട്ട് പഭാവലപടവര്ക്കട്ട് ചേനികേനിതഭാ
ധനസഹഭായത്തനിനട്ട് എലനലഭാലാം പദതനിയഭാണട്ട് ആസൂത്രണലാം ലചേയലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാരുണല പദതനിയനിലൂലട ഇതനികനഭാടകേലാം എത്രകകേഭാടനി രൂപ സഹഭായ
ധനമഭായനി നല്കേനിലയനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ ;

(ഇ) 2016 മഭാര്ചട്ട് 4-നട്ട് മുനപട്ട് അനുവദനിച എത്രകകേഭാടനി രൂപയുലട സഹഭായലാം
ഇനനി നല്കേഭാന അവകശഷനിക്കുനലണനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  2001  മുതല്  സനിക്കനിലാം  കലഭാടറനിയുലട  വനില്പന  കകേരളത്തനില്  നനികരഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  അഭലര്തനിച്ചുവരനികേയുലാം  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിരനരമഭായ
അഭലര്തനയുലട അടനിസഭാനത്തനിലുലാം കകേരളത്തനിലുലാം സനിക്കനിമനിലുലാം ഇതുമൂലമുണഭായ
അസസസതകേള  കേണക്കനിലലടുത്തുലാം  15-12-2011-ലല  GSR  883  (E)  നമ്പര്
കനഭാടനിഫനികക്കഷന  മുഖഭാനരലാം  ഡനിസലാംബര്  2011  മുതല്  സനിക്കനിലാം  കലഭാടറനിയുലട
വനില്പന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് കകേരളത്തനില് രണട്ട് വര്ഷകത്തക്കട്ട്  നനികരഭാധനിക്കുകേയു
മഭാണുണഭായതട്ട്.  14-12-2013-ല്  അവസഭാനനിച  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനികരഭാധനലാം
ഇകപഭാഴലാം  അനമ്പൗകദലഭാഗനികേമഭായനി  തുടരുകേയുലാം  ലചേയനണട്ട്.  CBI  അകനസഷണവമഭായനി
ബനലപടട്ട്  ഭൂടഭാന  കലഭാടറനിയുലട  വനില്പനയുലാം  തടഞനിട്ടുണട്ട്.  നനികരഭാധനലാം
നതീടണലമനഭാവശലലപട്ടുലകേഭാണട്ട് കേത്തയയ്ക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  കകേരളത്തനില്  അനലസലാംസഭാന  കലഭാടറനികേള  നനികരഭാധനിചതട്ട്  2011
ഡനിസലാംബര് മുതലഭാണട്ട്.  അനലസലാംസഭാന കലഭാടറനികേളുലട നനികരഭാധനലാം സലാംസഭാന
കലഭാടറനിയനില്  നനിനള്ള  വരുമഭാന  വര്ദനവനിനട്ട്  കേഭാരണമഭായനിട്ടുണട്ട്.  2010-11
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം വലരയുള്ള കലഭാടറനി
വരുമഭാനലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന. 

വര്ഷലാം കലഭാടറനിയനില് നനിനള്ള വരുമഭാനലാം (വനിറ്റുവരവട്ട്)

2010-11 557.69 കകേഭാടനി രൂപ

2011-12 1287.22 കകേഭാടനി രൂപ

2012-13 2778.80 കകേഭാടനി രൂപ

2013-14 3793.84 കകേഭാടനി രൂപ

2014-15 5445.84 കകേഭാടനി രൂപ

2015-16  6318.47 കകേഭാടനി രൂപ

(സനി)  മഭാരകേമഭായ  കരഭാഗങ്ങള  പനിടനിലപടവരുലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന  ചേനികേനിതഭാ
ലചേലവമൂലലാം  വനിദഗ്ദ്ധ  ചേനികേനിതയട്ട്  പണലാം  കേലണത്തുവഭാന  ബുദനിമുട്ടുനവരുമഭായ
സമൂഹത്തനിലല പഭാവലപട കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ആവശലമഭായ വനിദഗ്ദ്ധ ചേനികേനിത ബനപട
ആശുപത്രനികേളനിലൂലട  സമ്പൗജനലമഭായനി  നല്കുനതനിനഭായനി  കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെട്ട്
ഫണട്ട്  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേലഭാനസര്,  വൃക്കകരഭാഗലാം,  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ
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എനനിവയുലട  ചേനികേനിത,  കേരള/തലകചഭാര്  സര്ജറനി,  വൃദജനങ്ങളക്കട്ട്  സഭാനസന
ചേനികേനിത  എനനിവയഭാണട്ട്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിരുനലതങനിലുലാം  ഇകപഭാള
ശസഭാസകകേഭാശലാം, നലടലട്ട്ല്ല്, സുഷമ്നനഭാഡനി എനനിവയ്ക്കുണഭാകുന മഭാരകേമഭായ കരഭാഗങ്ങളുലാം
ഇമ്പൗ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  കേഭാരുണല  പദതനിയനിലൂലട  ഇതനികനഭാടകേലാം  814.06  കകേഭാടനി  രൂപ
ധനസഹഭായമഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളക്കട്ട്  23.34  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളക്കട്ട്  453.37  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം ഉളലപലട  ആലകേ  476.71  കകേഭാടനി
രൂപയുലട സഹഭായലാം നല്കേഭാന അവകശഷനിക്കുന.

കലഭാടറനി ഓഫതീസുകേള

43  (314)   ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തഭാലൂക്കട്ട് അടനിസഭാനത്തനില് കലഭാടറനി ഓഫതീസുകേള നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില്  തഭാലൂക്കട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില്  കലഭാടറനി  ഓഫതീസുകേള
അനുവദനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനില് ഉകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ഭഭാഗലക്കുറനി  വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല പുനലൂര്,
ഇടുക്കനി ജനിലയനിലല കേടപന, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല തഭാമരകശരനി എനനിവനിടങ്ങളനിലഭായനി
മൂനട്ട് തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസുകേള നനിലവനിലുണട്ട്. തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനിലല ആറനിങ്ങല്,
ആലപ്പുഴെ ജനിലയനിലല കചേര്ത്തല, പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല പടഭാമ്പനി എനനിവനിടങ്ങളനിലഭായനി
മൂനട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫതീസുകേള  കൂടനി  പുതുതഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുലണങനിലുലാം തസനികേകേള
അനുവദനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില.  പ്രസ്തുത സലങ്ങളനില്
നനിലവനില് തഭാലൂക്കുതല ഒമ്പൗടട്ട് ലലറ്റുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന. 

കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് ഫണട്ട്

44 (315) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് 
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് ഫണട്ട് പദതനി പ്രകേഭാരലാം ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുന 
ആശുപത്രനികേളുലാം ചേനികേനിതകേളുലാം സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് ഫണട്ട് പദതനി പ്രകേഭാരലാം എലഭാ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലുലാം

ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുനണട്ട്.  പദതനി പ്രകേഭാരലാം അകഡനിറട്ട് ലചേയനിട്ടുള്ള സസകേഭാരല

ആശുപത്രനികേളുലാം,  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ലസന്റെറുകേളുലാം  സലാംബനനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങളടങ്ങനിയ

ലനിസ്റ്റേട്ട്  ഇകതഭാലടഭാപലാം  അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന.* കേലഭാനസര്,  വൃക്കകരഭാഗലാം,  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ

എനനിവയുലട  ചേനികേനിത,  കേരള/തലകചഭാര്  സര്ജറനി,  വൃദജനങ്ങളക്കട്ട്  സഭാനസന

ചേനികേനിത,  ശസഭാസകകേഭാശലാം,  നലടലട്ട്ല്ല്,  സുഷമ്നനഭാഡനി എനനിവയ്ക്കുണഭാകുന മഭാരകേമഭായ

കരഭാഗങ്ങള എനനിവയഭാണട്ട് ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം നല്കുനതട്ട്.

കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് പദതനി

45 (316) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെട്ട്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഏലതലഭാലാം  കരഭാഗങ്ങള

ബഭാധനിചവര്ക്കഭാണട്ട് സഹഭായലാം നല്കുനതട്ട് ; സഹഭായധനത്തനിനട്ട് പരനിമനിതനിയുകണഭാ ;

(ബനി) മഭാരകേമഭായ കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട് ശസ്ത്രകനിയ നടത്തുനതനിനട്ട് പത്തട്ട് ലക്ഷത്തനിലധനികേലാം

രൂപ ലചേലവട്ട്  വരുനതനിനഭാല് ഈ തുകേ തഭാങ്ങഭാനഭാവഭാത്ത പഭാവലപട കരഭാഗനികേളക്കട്ട്

കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് സതീമനില് നനിന ട്ട് പരലഭാപ്തമഭായ സഹഭായലാം അനുവദനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  കേഭാരുണല

ലബനവലന്റെട്ട് പദതനി പ്രകേഭാരലാം എത്ര കരഭാഗനികേളക്കട്ട് എത്ര രൂപ വതീതലാം സഹഭായലാം

അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട് ; ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേലഭാനസര്,  വൃക്കകരഭാഗലാം,  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ  എനനിവയുലട  ചേനികേനിത,

കേരള/തലകചഭാര് സര്ജറനി,  വൃദജനങ്ങളക്കട്ട് സഭാനസന ചേനികേനിത,  നലടലട്ട്ല്ല്,   സുഷമ്നനഭാഡനി,

ശസഭാസകകേഭാശലാം എനനിവയ്ക്കുണഭാകുന മഭാരകേമഭായ കരഭാഗങ്ങളക്കുള്ള ചേനികേനിത എനനിവയഭാണട്ട്

ധനസഹഭായലാം നല്കുനതട്ട്.  പദതനിയനില് നനിനലാം നല്കുന പരമഭാവധനി ധനസഹഭായലാം

2  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണട്ട്.  എനഭാല്  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ഇകപഭാള

പരനിധനിയനിലഭാലത ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനണട്ട്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി) കേഭാരുണല പദതനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മറട്ട് ചേനികേനിതഭാ സഹഭായ പദതനികേളുമഭായനി

സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട്  വനിപുലമഭാക്കുലാം.  ഇനട്ട്  ഇമ്പൗ  പദതനിയുലട  പരനിധനിയനില്  വരഭാത്ത

കരഭാഗങ്ങളുലാം ഉളലപടുത്തനിയഭാകുലാം നവതീകേരനിക്കുകേ.  അതുവലര നനിലവനിലുള്ള പദതനി

തുടരുകേയുലാം ലചേയലാം.

(സനി)  ഇമ്പൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട്

ഫണട്ട്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  8773  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ലമഭാത്തലാം  97.41  കകേഭാടനി  രൂപ

അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

കലഭാടറനി വനില്പനയനിലൂലട സമഭാഹരനിച തുകേ

46 (317) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് : 

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : 

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്  : 

ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2006-11-ലല സര്ക്കഭാരുലാം 2011-16-ലല സര്ക്കഭാരുലാം കലഭാടറനി വനിലനയനിലൂലട

സമഭാഹരനിച തുകേ എത്രയഭാണട്ട്; വര്ഷലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന സര്ക്കഭാര് കലഭാടറനി വനിലനയനിലൂലട കനടനിയ തുകേയുലട വര്ദനവട്ട്

അതനിനു മുമ്പുള്ള സര്ക്കഭാരനികനക്കഭാള എത്ര മടങ്ങഭാണട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം;

(സനി) ഈ വര്ദനവട്ട് കകേവരനിക്കുനതനിനട്ട് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് മുന

സര്ക്കഭാര് കകേലക്കഭാണതട്ട് ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2006-11-ലല സര്ക്കഭാരുലാം 2011-16-ലല സര്ക്കഭാരുലാം കലഭാടറനി വനില്പനയനിലൂലട

സമഭാഹരനിച തുകേ ചുവലട കചേര്ക്കുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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         2006-2011

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കലഭാടറനിയനില്  നനിനള്ള  വരുമഭാനലാം  (വനിറ്റുവരവട്ട്)
(കകേഭാടനി രൂപയനില്)

2006-07         236.26

2007-08 333.91

2008-09 484.76

2009-10 625.74

2010-11 557.69

ആലകേ വരുമഭാനലാം 2238.36

2011-16

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കലഭാടറനിയനില്  നനിനള്ള  വരുമഭാനലാം  (വനിറ്റുവരവട്ട്)
(കകേഭാടനി രൂപയനില്)

2011-12 1287.22

2012-13 2778.80

2013-14 3793.84

2014-15 5445.84

2015-16 6318.47

ആലകേ വരുമഭാനലാം 19624.17

(ബനി)  2011-12  മുതല്  2015-16  വലരയുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനിലല
കലഭാടറനിയനില് നനിനള്ള വരുമഭാനലാം  2006-07  മുതല്  2010-11  വലരയുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷങ്ങളനിലല വരുമഭാനകത്തക്കഭാള ഏകേകദശലാം 8.8 മടങ്ങട്ട് വര്ദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) വര്ദനവനിനട്ട് അടനിസഭാന കേഭാരണലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സനിക്കനിലാം, ഭൂടഭാന
തുടങ്ങനിയ  കലഭാടറനികേലള  കകേരളത്തനില്  നനികരഭാധനിചതഭാണട്ട്.  2001-2006-ലല
യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര് മുതല് ഇക്കഭാരലലാം  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മുനനില് ഉനയനിചനിട്ടുലാം
നടപടനിലയഭാനലാം സസതീകേരനിക്കഭാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് തയ്യഭാറഭായനില.  എനഭാല് കകേരളത്തനിലുലാം
സനിക്കനിമനിലുലാം ഇതുമൂലമുണഭായ അസസസതകേളമൂലലാം ഇമ്പൗ നനിലപഭാടട്ട് തനിരുത്തനി.
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കേഭാരുണല കലഭാടറനിയനിലൂലട ചേനികേനിതഭാസഹഭായലാം

47 (318) ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന : 
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് : 
ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന : 
ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാരുണല കലഭാടറനിയനിലൂലട എത്രതുകേ സമഭാഹരനിലചനലാം അതനില് എത്ര
തുകേ  നനിര്ദനരഭായ  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ചേനികേനിതഭാ  സഹഭായമഭായനി  നല്കേനിലയനലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ചേനികേനിത നല്കേനിയ വകേയനില് വനിവനിധ ആശുപത്രനികേളക്കട്ട് എത്ര തുകേ
കുടനിശനികേയുലണനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ആശുപത്രനികേളക്കട്ട് ലകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കുവഭാനുള്ള
കുടനിശനികേ അടനിയനരമഭായനി നല്കേഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഈ പദതനി നവതീകേരനിക്കുനതനികനഭാ പരനിഷ്കരനിക്കുനതനികനഭാ ഉകദ്ദേശനിക്കു
നകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016 മഭാര്ചട്ട് വലര കേഭാരുണല,  കേഭാരുണലപസട്ട് ഭഭാഗലക്കുറനികേളനില് നനിനള്ള
വനിറ്റുവരവനിനത്തനില്  4260.13  കകേഭാടനി  രൂപ  സമഭാഹരനിക്കുകേയുലാം  അറഭാദഭായമഭായനി
ഏകേകദശലാം 852.98 കകേഭാടനി രൂപ ലഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  814.06 കകേഭാടനി രൂപ
നനിര്ദനരഭായ കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായമഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളക്കട്ട്  23.34  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം   സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളക്കട്ട്  453.37  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം ഉളലപലട  ആലകേ  476.71  കകേഭാടനി
രൂപയുലട കുടനിശനികേ ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാനുണട്ട്.  

(സനി) കുടനിശനികേ അടനിയനരമഭായനി നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) കേഭാരുണല പദതനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മറട്ട് ചേനികേനിതഭാസഹഭായ പദതനികേളുമഭായനി
സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട് വനിപുലമഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇകപഭാള ഇമ്പൗ പദതനിയുലട
പരനിധനിയനില് വരഭാത്ത കരഭാഗങ്ങളുലാം ഉളലപടുത്തനിയഭാകുലാം നവതീകേരനിക്കുകേ.  അതുവലര
നനിലവനിലുള്ള പദതനി തുടരുകേയുലാം ലചേയലാം.  
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ഭഭാഗലക്കുറനി വഴെനിയുള്ള വനിഭവ സമഭാഹരണലാം

48 (319) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഭഭാഗലക്കുറനിയനില്  നനിനള്ള  തനതട്ട്  വരുമഭാനലാം
പ്രതനിവര്ഷലാം എത്രയഭാണട്ട്;

(ബനി)  അനലസലാംസഭാന  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട  നനികരഭാധനത്തനിനു  കശഷലാം
പ്രതനിവര്ഷലാം ഭഭാഗലക്കുറനി വനിലനയനില് എത്ര ശതമഭാനലാം വര്ദനവട്ട് കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;

(സനി) ഭഭാഗലക്കുറനിയനില് നനിനള്ള വനിഭവ സമഭാഹരണത്തനിനട്ട് സഭാമൂഹനികേമഭായനി
എലനങനിലുലാം  കദഭാഷങ്ങള  ഉള്ളതഭായനി  സര്ക്കഭാര്  കേരുതുനകണഭാ;  ഉലണങനില്
എലനലഭാലാം;

(ഡനി) സലാംസഭാനലത്ത ജനങ്ങള ഭഭാഗലക്കുറനിയുലട ലഹരനിയനില് അടനിലപടുന
സഭാഹചേരലലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  എലനലഭാലാം  മുനകേരുതലുകേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;
ഇതട്ട് ഭഭാഗലക്കുറനി വഴെനിയുള്ള വനിഭവസമഭാഹരണലത്ത ഏതട്ട് രതീതനിയനില് സസഭാധതീനനിക്കുനണട്ട്;

(ഇ) ഭഭാഗലക്കുറനി വഴെനിയുള്ള വനിഭവസമഭാഹരണലാം കുറയ്ക്കുനതനിനട്ട് ഈ സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  ഭഭാഗലക്കുറനിയനില്  നനിനള്ള  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലത്ത തനതട്ട് വരുമഭാനലാം  6318.47  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.   ഇമ്പൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
ഇതുവലരയുള്ള വരുമഭാനലാം (21-6-2016 വലര) 1662.40 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.

(ബനി) 

വര്ഷലാം കലഭാടറനിയനില്നനിനള്ള
വരുമഭാനലാം(കകേഭാടനി

രൂപയനില്)

മുന സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത
അകപക്ഷനിചട്ട് ഓകരഭാ സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷവലാം വരുമഭാനത്തനില് വന
വര്ദനവനിലന്റെ ശതമഭാനലാം

2011-12 1287.22 131

2012-13 2778.80 116

2013-14 3793.84 37

2014-15 5445.84 44

2015-16 6318.47 16
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(സനി&ഡനി)  കലഭാടറനി ചൂതഭാടത്തനിലന്റെ ഗണത്തനില്ത്തലന വരുന ഒനഭാണട്ട്.
കൂടുതല്  അടനിമലപടുത്തുന  സഭാഹചേരലങ്ങള  ഒഴെനിവഭാക്കനി,  സര്ക്കഭാര്  നടത്തുന
ഭഭാഗലക്കുറനികേളക്കുമഭാത്രകമ  നലഭായതീകേരണമുള.  ഇതനില്  നനിനലാം  ലഭനിക്കുന
വരുമഭാനലാം കക്ഷമ, വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് വനിനനികയഭാഗനിക്കുന എനതഭാണട്ട്
ഇതനിലന്റെ നലഭായതീകേരണലാം.  കൂടുതല് അഡനികതീവഭായ സസഭഭാവങ്ങള ഇലഭാതനിരനിക്കഭാന
പ്രകതലകേ ശദ പുലര്ത്തുനണട്ട്.

(ഇ)  ഇല.

കലഭാടറനിയനില് നനിനള്ള വരുമഭാനലാം

49 (320) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് കലഭാടറനിയനില് നനിനലാം നനിലവനില് (ടഭാക്സെെട്ട്, ലഭാഭലാം
തുടങ്ങനി എലഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം  കൂടനി)  പ്രതനിമഭാസലാം എന്തു വരുമഭാനമുണഭാകുനലണനതനിലന്റെ
കേഴെനി  ഞ അഞ്ചുമഭാസലത്ത കേണക്കട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2011  ജനുവരനി  മുതല്  ജൂണ്  മഭാസലാം  വലര  പ്രതനിമഭാസലാം  എത്ര
തുകേയഭാണട്ട് ലഭനിചനിരുനലതനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  വരുമഭാന വര്ദനവനിനഭായനി പുതനിയ പദതനികേലളലനങനിലുലാം ആകലഭാചേനയനിലുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ഭഭാഗലക്കുറനിയനില്  നനിനലാം  കേഴെനിഞ  അഞട്ട്
മഭാസലാം ലഭനിച വരുമഭാനലാം (ടഭാക്സെെട്ട്, ലഭാഭലാം തുടങ്ങനിയ വനിഭഭാഗലാം ഉളലപലട) സലാംബനനിച
വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.

മഭാസലാം വനിറ്റുവരവ ട്ട്
(കകേഭാടനി

രൂപയനില്)

ഏകേകദശ ലഭാഭലാം
(കകേഭാടനി രൂപയനില്)

ഭഭാഗലക്കുറനി
നറുലക്കടുപനിന കമലുള്ള

നനികുതനിയനിനത്തനില്
ഒടുക്കനിയ തുകേ (കകേഭാടനി

രൂപയനില്)

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

ഡനിസലാംബര്
2015

559.61 132.53 14.50

ജനുവരനി
2016

561.97 136.55 16.50
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(1) (2) (3) (4)

ലഫബ്രുവരനി
2016

543.17 140.17 15.00

മഭാര്ചട്ട് 
2016

620.93 132.57 16.50

ഏപ്രനില്
2016

646.07 162.14 15.00

കമയട്ട് 2016 607.74 ... 16.50

കമയട്ട് 2016-ലല ലഭാഭലാം സലാംബനനിച കേണക്കട്ട് അനനിമമഭായനിടനില.

(ബനി) 2011 ജനുവരനി മുതല് ജൂണ് മഭാസലാം വലര ഓകരഭാ മഭാസവലാം ലഭനിച തുകേ

സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.

മഭാസലാം ഭഭാഗലക്കുറനി വനിറ്റുവരവ ട്ട്

(കകേഭാടനി രൂപയനില്)

ഭഭാഗലക്കുറനി നറുലക്കടുപനിന കമലുള്ള

നനികുതനിയനിനത്തനില് ഒടുക്കനിയ തുകേ

(കകേഭാടനി രൂപയനില്)

2011 ജനുവരനി 44.25 1.75

2011 ലഫബ്രുവരനി 39.55 1

2011 മഭാര്ചട്ട് 55.30 1.5

2011 ഏപ്രനില് 42.37 1.25

2011 ലമയട്ട് 44.86 1.5

2011 ജൂണ് 43.14 1.25

(സനി)  ഇമ്പൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം സലാംസഭാന ഭഭാഗലക്കുറനിയുലട വനിറ്റുവരവട്ട്

10000 കകേഭാടനി രൂപയനില് എത്തനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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പുതനിയ സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനിലല ആഡനിറട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

50 (321) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലയഭാള  സര്വ്വകേലഭാശഭാല,  സഭാകങതനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  എനനിവനിടങ്ങളനില്
ഓഡനിറനിനഭായനി  ഓഡനിറട്ട്  വകുപനിലന  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനില്
ഇകപഭാള എപ്രകേഭാരമുള്ള ഓഡനിറട്ട് സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട് നടക്കുനതട്ട്;

(ബനി) പ്രസ്തുത സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളുലട ഓഡനിറട്ട് ,സലാംസഥഭാന ഓഡനിറട്ട് വകുപനിലന
ഏല്പനിചട്ട് ശക്തനിലപടുത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  മലയഭാള സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട ആഡനിറട്ട്  കേഭാലനിക്കറട്ട്  യണനികവഴനിറനി
ആഡനിറട്ട്  കേഭാരലഭാലയത്തനിലല  ജതീവനക്കഭാരഭാണട്ട്  തല്ക്കഭാലലാം  നനിര്വ്വഹനിക്കുനതട്ട്.
സഭാകങതനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട  ഓഡനിറട്ട്  23-4-2016-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)
3780/16/ധന. പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് ആഡനിറട്ട് വകുപനിലന ഏല്പനിചതട്ട്.  പ്രസ്തുത ആഡനിറട്ട്
തുടങ്ങനിയനിടനില. 

(ബനി) കമല് ഉത്തരത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ബഭാധകേമല.

കേയര് സലാംഘങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

51 (322) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത കേയര്സലാംഘങ്ങള വഴെനി  ലതഭാഴെനിലലടുത്തനിരുനവര്ക്കട്ട്
ഇകപഭാള ലതഭാഴെനില് ലഭനിക്കുനകണഭാ ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര കേയര് സലാംഘങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്;  ഇവ
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന  കേയറുലാം  കേയറുല്പനങ്ങളുലാം  വനിപണനലാം  ലചേയ്യലപടുനകണഭാ;
2015  ഏപ്രനില് മുതല്  2016  മഭാര്ചട്ട്  31  വലര എത്രമഭാത്രലാം കേയര് ഉല്പനങ്ങള
കശഖരനിചട്ട് വനിപണനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  അനലസലാംസഭാനത്തുനനിനലാം  കേയറുലാം  കേയറുല്പനങ്ങളുലാം  കശഖരനിചട്ട്
കേയര് കബഭാര്ഡട്ട് വനിപണനലാം നടത്തുനകണഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
പുനരുജതീവനിപനിചട്ട്  കേയര് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ലതഭാഴെനില് നല്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത കേയര് സലാംഘങ്ങളനിലല ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ലതഭാഴെനില്

ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലമുണട്ട്. 

(ബനി)  സ ലാംസഭാനത്തട്ട് 526 സലാംഘങ്ങളുണട്ട്.  ഇവയനില് എത്രലയണ്ണലാം പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാലണന

വനിവരലാം  കശഖരനിച്ചുവരുന.  ഇവ  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  കേയറുലാം  കേയറുല്പനങ്ങളുലാം  കേയര്

കകേഭാര്പകറഷന/കേയര്ലഫഡട്ട്  എനനിവ  മുകഖന  വനിപണനലാം  ലചേയനണട്ട്.  2015

ഏപ്രനില് മുതല്  2016  മഭാര്ചട്ട്  വലര  എത്രമഭാത്രലാം  കേയറുല്പനങ്ങള  കശഖരനിചട്ട്

വനിപണനലാം നടത്തനിയനിട്ടുലണന വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

(സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം

പുനരുജതീവനിപനിചട്ട്  കേയര് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ലതഭാഴെനില് നല്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

കേയര് കമഖലയനിലല പ്രതനിസനനി

52 (323) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റേനിന :

ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :

കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കേയറനിലന്റെയുലാം കേയര് ഉലനങ്ങളുലടയുലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ

ചേകേനിരനിയുലട ദമ്പൗര്ലഭലലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് എന്തു നടപടനി കകേലക്കഭാള്ളഭാനഭാണട്ട്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത കേയര് കമഖലയനിലല ആവശലങ്ങളക്കട്ട് പരലഭാപ്തമഭായ

രതീതനിയനിലുള്ള ചേകേനിരനി ലഭലത സലാംസഭാനത്തുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ കമഖലയനിലല പ്രതനിസനനിക്കട്ട് എപ്രകേഭാരലാം പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാനഭാണട്ട്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കേയര്  വലവസഭായലാം  കനരനിടുന  പ്രതനിസനനികേളനില്  പ്രധഭാനലപട

ഒനഭാണട്ട് ചേകേനിരനി ക്ഷഭാമലാം.  നഭാളനികകേര കൃഷനിക്കട്ട് കനരനിട തകേര്ച,  കരഭാഗഭതീഷണനി

എനനിവലയലഭാലാം ചേകേനിരനി ഉല്പഭാദനലത്ത കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിച്ചു.  അഴക്കുലാം ലതഭാണനില്

നനിനലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  ചേകേനിരനിക്കട്ട്  വലവസഭായത്തനിലുണഭായനിരുന  പ്രഭാമഭാണനികേതസലാം

ഇലഭാതഭാവകേയുലാം ലചേയ്തു.  ചേകേനിരനികയഭാലടഭാപലാം തലന ചേകേനിരനികചഭാറുലാം വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനില്

ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേയുലാം  ലതഭാണട്ട്  സലാംഭരണത്തനിനട്ട്  നൂതനമഭായ  മഭാര്ഗങ്ങള

കനടുകേയുലാം ലചേയ്തുലകേഭാകണ ഇമ്പൗ പ്രശ്നത്തനിനട്ട് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാനഭാകൂ.

1. സലാംസഭാനത്തട്ട്  വലഭാപകേമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന  നഭാളനികകേര

കേര്ഷകേ  ലഫഡകറഷനുകേലള  ചേകേനിരനി  ഉല്പഭാദനത്തനില്

കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാള്ളഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

2. നഭാളനികകേര  കൃഷനി  സജതീവമഭായ  കമഖലകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്

ചേകേനിരനി  ഉല്പഭാദനലാം  ഗണലമഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുനണട്ട്.

3. ചേകേനിരനികചഭാറനിലന്റെ വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള വനിനനികയഭാഗത്തനിനട്ട്

സര്ക്കഭാര് കപ്രഭാതഭാഹനലാം നല്കുനതനിനുലാം ലക്ഷലമനിടുന.

4. നനിലവനില് പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായനി കേനിടക്കുന ചേകേനിരനി മനില്ലുകേള

പ്രവര്ത്തനസജമഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

5. കുടുലാംബശതീ സലാംഘങ്ങലള ലതഭാണട്ട് സലാംഭരണത്തനില് സജതീവ

മഭാക്കുനതനിനട്ട് കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കേയര് കമഖലയനിലല പ്രതനിസനനി

53 (324) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേയര് കമഖലയനിലല പ്രതനിസനനി പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട്

നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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കേയര് കമഖലയട്ട്  വകേയനിരുത്തനിയ തുകേയനില്  ഗണലമഭായ പങട്ട്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാത്ത

സനിതനിയഭാണട്ട്  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നനിലനനിനതട്ട്.  2013-14-ല്  പദതനി

അടങലനിലന്റെ 61.36 ശതമഭാനവലാം 2014-15-ല് 52.78 ശതമഭാനവലാം 2015-16-ല് 58.40

ശതമഭാനവലാം  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ലചേലവഴെനിചതട്ട്.   ആയതനിനഭാല് മുന  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ആവനിഷ്കരനിച  പദതനികേള മനഗതനിയനിലഭായനി.  ഇമ്പൗ

സനിതനിവനികശഷത്തനിനട്ട് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുനതനിനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ശമനിക്കുനതട്ട്.

കേയര് കമഖലയനിലല ഇമ്പൗ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സമതീപനലാം ഇപ്രകേഭാരമഭായനിരനിക്കുലാം :

1. പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ലതഭാഴെനിലുലാം  അടനിസഭാന  കവതനവലാം

ഉറപഭാക്കുലാം. ഉല്പഭാദനിപനിക്കലപടുന കേയറുലാം കേയറുല്പനങ്ങളുലാം പൂര്ണ്ണമഭായുലാം

കേയര്  കകേഭാര്പകറഷന,  കേയര്ലഫഡട്ട്  എനനിവ  വഴെനി  സമഭാഹരനിക്കുലാം,

നനിശ്ചയനിക്കലപടുന കയവനില നല്കേനിയഭാവലാം ഇവ സലാംഭരനിക്കുകേ. ഇങ്ങലന

സലാംഭരനിക്കലപടുന ഉല്പനങ്ങള വനിറഴെനിക്കുകമ്പഭാള കേയര് കകേഭാര്പകറഷനുലാം

കേയര്ലഫഡനിനുലാം വരുന നഷ്ടലാം സര്ക്കഭാര് നനികേത്തുലാം.

2. ഇതനിനഭായനി കേയര് കമഖലയുലട വനിഹനിതലാം ഗണലമഭായനി ഉയര്ത്തുലാം.

3. പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള  സലാംരക്ഷനിക്കുനകതഭാലടഭാപലാം  കേയര്

വലവസഭായത്തനിലന്റെ സതസര ആധുനനികേവത്കേരണത്തനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.

4. ചേകേനിരനി ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.

റനിലലവവല്, റനികഫഭാലാംസട്ട്, റതീസ്ട്രേക്ചറനിലാംഗട്ട് പഭാകക്കജട്ട് പദതനി

54 (325) ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി :

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :

ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :

ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മുന  സര്ക്കഭാര്  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്

കവണനി റനികവവൽ, റനികഫഭാലാംസട്ട്, റനിസ്ട്രേക്ചറനിലാംഗട്ട് പഭാകക്കജട്ട് പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടത്തനിപ്പുമൂലലാം  എലനലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്

കനടഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പദതനി നടത്തനിപ്പുമൂലലാം എലനലഭാലാം കനടങ്ങളഭാണട്ട് കകേവരനിചലതനട്ട്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി ഭരണ തലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് കകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) വലവസഭായ വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട

പ്രവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ആധുനനികേവത്കേരണവലാം നവതീകേരണ

വനിപുലതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  സര്ക്കഭാര്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാലട

നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിരുന. 

(ബനി)  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില് കേഭാലപഴെക്കലാം ലചേന ലമഷനിനറനികേളുലട

നവതീകേരണലാം,  ഉല്പഭാദന സലാംവനിധഭാനങ്ങളനില് നൂതനമഭായ സഭാകങതനികേവനിദലകേള

നടപനിലഭാക്കുകേ, ഉല്പനങ്ങളുലട ലലവവനിദലവല്ക്കരണലാം എനതീ നടപടനികേളനിലൂലട

സഭാപനങ്ങലള മതരക്ഷമതയുള്ളവയഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിരുനതട്ട്.

(സനി)  വനിപണനിയനില്നനിനലാം കനരനിടുന കേടുത്ത മതരലാം കേഭാരണലാം പല സഭാപനങ്ങളുലാം

നഷ്ടത്തനിലഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനതട്ട്.  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം ലഭനിക്കുന ധനസഹഭായലാം

പ്രവര്ത്തനലാം നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനമൂലധനമഭായുലാം ഉപകയഭാഗനിച്ചു

വരുന. ചേനില സഭാപനങ്ങളുലട കേഭാലഭാ കേഭാലങ്ങളഭായുള്ള കമഭാശമഭായ പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ

ഫലമഭായനി നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായുള്ള അധനികേധനലാം കേലണത്തുനതനിലുള്ള

പരനിമനിതനികേളുലാം  പുനരുദഭാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കഭാറുണട്ട്.

മഭാത്രമല ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെ നനിയനണങ്ങളുണഭാകുന സമയങ്ങളനില് സര്ക്കഭാരനില്

നനിനള്ള  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുനതനിലുണഭാകുന  കേഭാലതഭാമസലാം  പദതനികേളുലട

സമയബനനിതമഭായ നടത്തനിപനിലന പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കഭാറുണട്ട്.  ഇതട്ട് പദതനി

പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനുള്ള ലചേലവകേളനില് വര്ദനവണഭാക്കനി പദതനിയുലട ലഭാഭകേരമഭായ

നടത്തനിപനിനട്ട്  വനിഘഭാതമഭാകുനതുലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  പ്രധഭാനമഭായുലാം  സര്ക്കഭാര്

സഹഭായകത്തഭാലട  നവതീകേരണ  വനിപുലതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന

സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്  മലബഭാര്  സനിമന്റെട്ട്സട്ട്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  സനിമന്റെട്ട്  ബളക്കട്ട്  ഹഭാന്റെട്ട്-
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ലനിങ്ങട്ട്  ലടര്മനിനല്,  ട്രഭാവനകൂര്  ലകേഭാചനിന  ലകേമനിക്കല്സട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്,  ലസയനില്-

എസട്ട്.സനി.എല്. കകേരള ലനിമനിറഡനില് (സ്റ്റേതീല് കകേഭാലാംപക്സെെനില്) സ്റ്റേതീല് കറഭാളനിലാംഗട്ട് മനില്,

കകേരള  ഇലകനിക്കല്  &  അലലലഡട്ട്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കേമ്പനനി  ലനിമനിറഡട്ട്,

ലകേല്കട്രഭാണ്  കേകമ്പഭാണന്റെട്ട്  കകേഭാലാംപക്സെെട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്,  ട്രഭാകക്കഭാ  കകേബനിള  കേമ്പനനി

എനനിവ.   ലടക്സെെട്ട്ലലറല് കമഖലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന സഭാപനങ്ങളക്കുലാം പരമ്പരഭാഗത

കമഖലയനിലുള്ള  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  2011-12  മുതല്

2015-16  വലരയുള്ള കേഭാലയളവനില് കേശുവണനി കമഖല ഉളലപലടയുള്ള (കകേരള സലാംസഭാന

കേശുവണനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന,  കേഭാലപക്സെെട്ട്)  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്

വനിവനിധ പദതനികേളക്കുലാം പ്രവര്ത്തനമൂലധന സഹഭായമഭായുലാം 868.89 കകേഭാടനി രൂപയുലട

ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കമല്പറഞ  സഭാപനങ്ങളനില് മലബഭാര്  സനിമന്റെട്ട്സട്ട്

ഒഴെനിലകേ എലഭാലാം നഷ്ടത്തനിലഭാണട്ട്.  

(ഡനി)  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  നവതീകേരണത്തനിലന്റെയുലാം  പുനരുദഭാരണത്തനിലന്റെയുലാം

ഭഭാഗമഭായനി  റനിയഭാബട്ട്  മുകഖന  സമര്പനിക്കുന  പഭാകക്കജുകേള  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്  ഗ്രൂപ്പുലാം

ലസഷലല് വര്ക്കനിലാംഗട്ട് ഗ്രൂപട്ട് തലത്തനിലുലാം സര്ക്കഭാരനില് പരനികശഭാധനിചട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം

നല്കേനി ആവശലമഭായ ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇവയുലട പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി

ലപഭാതുകമഖലഭാവലവസഭായ  പുനനഃസലാംഘടനഭാകബഭാര്ഡട്ട്  (റനിയഭാബട്ട്)  മുകഖന  വലവസഭായ

വകുപട്ട് പ്രനിനസനിപല് ലസകടറനി തലത്തനിലുലാം വലവസഭായ വകുപ്പുമനനി തലത്തനിലുലാം

അവകലഭാകേനലാം ലചേയട്ട് ആവശലമഭായ മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിവരനികേയുലാം ലചേയനിരുന. 

കസവന കമഖലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങള

55 (326) ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  കസവന  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  എത്ര  ലപഭാതു

കമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള ഉലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില് എത്ര എണ്ണലാം ലഭാഭകേരമഭായനിടഭാണട്ട്

പ്രവര്ത്തനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നഷ്ടത്തനിലഭായതനിലനത്തുടര്നട്ട്  അടഞകേനിടക്കുന  ലപഭാതുകമഖലഭാ

സഭാപനങ്ങള  തുറനട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനുള്ള  എലനങനിലുലാം  ആകലഭാചേനകേകളഭാ

നടപടനികേകളഭാ സര്ക്കഭാരനിനുകണഭാ; ഉലണങനില് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേരളത്തനില്  വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനില്  കസവന
കമഖലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങള ഒനലാം തലന ഇല.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് വലവസഭായ വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനില് ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി
പ്രവര്ത്തനലാം  നനിലച്ചുകേനിടക്കുന  ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങളുലട  പുനരുദഭാരണലാം
സഭാദലമഭാകേഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  അവയുലട  ലനികേസനികഡഷന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  ഇവയുലട സലവലാം ലകേടനിടങ്ങളുലാം മറട്ട് ആസനികേളുലാം വലഭാവസഭായനികേ
വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന  ലകേല്കട്രഭാണ്,  കേനിനഫ,
ലകേ.എസട്ട്.ലഎ.ഇ.,  ലകേ.എസട്ട്.ലഎ.ഡനി.സനി.,  ഹഭാനവതീവട്ട്  എനതീ സഭാപനങ്ങലള
ചുമതലലപടുത്തനി നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കകേരള ആകടഭാലമഭാലലബല്സട്ട്

56 (327) ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനയ്യഭാറനിനകേര ആറഭാലുലാംമൂടനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന കകേരള ആകടഭാകമഭാകബല്സട്ട്
എന ലപഭാതുകമഖല സഭാപനത്തനിലന്റെ ഇനലത്ത അവസ എനഭാണട്ട്; ജതീവനക്കഭാരുലട
ശമ്പളവലാം മറട്ട് ആനുകൂലലവലാം കൃതലമഭായനി നല്കുനകണഭാ ; ലപനഷന ആനുകൂലലങ്ങളുലാം
ലപനഷനുലാം നല്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഇകപഭാള കേമ്പനനിയുലട സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദലത എത്രയഭാണട്ട് ; കേഴെനിഞ
യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കേമ്പനനിക്കട്ട് നലനിയ തുകേ എത്ര;  ഈ തുകേ ശരനിയഭായ
തരത്തനില് ആകണഭാ ധനവനിനനികയഭാഗലാം നടത്തനിയതട്ട് ; കേമ്പനനിയുലട ലകേടുകേഭാരലസതയട്ട്
കേഭാരണക്കഭാരഭായവരുലട കപരനില് വകുപ്പുതല അകനസഷണകമഭാ വനിജനിലനസട്ട് അകനസഷണകമഭാ
നടത്തഭാന തതീരുമഭാനനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലനയ്യഭാറനിനകേര ആറഭാലുലാംമൂടനിലുള്ള കകേരളഭാ ആകടഭാലമഭാലലബല്സട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്
എന ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനലാം കേഴെനിഞ കുകറ വര്ഷങ്ങളഭായനി നഷ്ടത്തനിലഭാണട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.  2015-16  കേഭാലയളവനില്  ആഡനിറനിനുമുനപുള്ള  കേണക്കുകേള
പ്രകേഭാരലാം സഭാപനലാം 1,482.31 ലക്ഷ ലാം രൂപയുലട വനിറ്റുവരവലാം 471.11 ലക്ഷലാം രൂപയുലട
നഷ്ടവലാം  കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  31-5-2016  വലരയുള്ള  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം
പനി.എഫട്ട്.  ഇനത്തനില്  374.15  ലക്ഷലാം രൂപയുലട ബഭാധലതയുലാം പനിരനിഞകപഭായവരുലട
ഗ്രഭാറ്റുവനിറനി ഇനത്തനില് 119.11  ലക്ഷലാം രൂപയുലട ബഭാധലതയുലാം ഉണട്ട്.  തുടര്ചയഭായ
നഷ്ടലാംമൂലലാം  പ്രവര്ത്തന മൂലധനലാം പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ക്ഷയനിച്ചുകപഭായ സഭാഹചേരലത്തനില്
മഭാസശമ്പളലാം കൃതലമഭായനി നല്കേഭാന പറഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം നനിലവനിലുണട്ട്.
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(ബനി) 31-3-2016-ലല ആഡനിറനിനുമുനപുള്ള കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം ദതീര്ഘകേഭാല

വഭായ്പയനിനത്തനില് മുതലുലാം പലനിശയുമടക്കലാം 3,693.82 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ബഭാധലതയുലാം

ഹ്രസസകേഭാല വഭായ്പയുലട കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം 675 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ബഭാധലതയുലാം

നനിലവനിലുണട്ട്.  കേഴെനിഞ 5 വര്ഷക്കഭാലയളവനില് സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം കേമ്പനനിക്കട്ട്

2,043.91 ലക്ഷലാം രൂപയുലട വഭായ്പഭാസഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ആഡനിറ്റുകേള പൂര്ത്തനിയഭാകുന

മുറയട്ട്  മഭാത്രകമ  വഭായ്പഭാസഹഭായത്തനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗത്തനിലനക്കുറനിചട്ട്  വലക്തമഭായ  വനിവരലാം

ലഭനിക്കുകേയുള.  കേമ്പനനിയുലട സ്റ്റേഭാറമ്പ്യൂടറനി  ആഡനിറട്ട്  2012-13  കേഭാലയളവട്ട്  വലര മഭാത്രകമ

പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള.  കേമ്പനനിയുലട  ലഭാഭകേരമലഭാത്ത  പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  കേഭാരണലാം

മഭാകനജട്ട് ലമന്റെനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനള്ള  വതീഴ്ചയഭാകണഭാലയന കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്

ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാന  വകുപ്പുതലത്തനിലുള്ള അകനസഷണലാം,

അക്കമ്പൗണന്റെട്ട്  ജനറലനിലന്റെ  ആഡനിറട്ട്,  വനിജനിലനസട്ട്  അകനസഷണങ്ങള  എനതീ

സലാംവനിധഭാനങ്ങള  നനിലവനിലുണട്ട്.  ഉചേനിതമഭായ  തതീരുമഭാനലാം  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്

സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

 പുതുസലാംരലാംഭങ്ങളക്കുള്ള ലലലസനസട്ട് അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനികമങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കുവഭാന നടപടനി

57 (328) ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വലവസഭായനികേ  അനരതീക്ഷലാം  മനികേചതഭാക്കുനതനിനട്ട്  കവണനി  ഈ

സര്ക്കഭാര് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നൂതന  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുള്ള  കലസനസട്ട്  അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനികമങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  കലസനസുകേള നല്കുന നടപടനി എളുപമഭാക്കഭാന കലസനസനിലാംഗട്ട്

ഏജനസനികേലള  സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട്  ഒലരഭാറ  കഫഭാറത്തനില്  ലകേഭാണ്ടുവരുന  കേഭാരലലാം

പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) നനിലവനിലുള്ള ഏകേജഭാലകേ സലാംവനിധഭാനലാം പരനിഷ്കരനിചട്ട് കൂടുതല് അധനികേഭാരങ്ങള

നല്കുകമഭാ ?

884/2017
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(എ)  റവനമ്പ്യൂ,  രജനികസ്ട്രേഷന,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  സര്കവ്വ

തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേളുമഭായനി ബനലപട നടപടനികമങ്ങള ലഘൂകേരനിചട്ട് ഒരു നനികക്ഷപ

സമ്പൗഹൃദ  സലാംസഭാനമഭായനി  കകേരളലത്ത  മഭാറഭാനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.

ഇതനിലന്റെ തുടര്ചയഭായനി ലചേറുകേനിട വലവസഭായ കമഖലയനില് വലവസഭായങ്ങളഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്

ലസല്ഫട്ട്  സര്ടനിഫനികക്കഷന  പദതനിയനിലൂലട  നടപടനികമങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കുലാം.

പുതനിയ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  കസവനങ്ങള  നല്കുനതനിനട്ട്  2016-17

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ജനിലഭാവലവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങളുമഭായനി ബനലപടട്ട് കസഭാള

ഇനകുകബഷന  ലസന്റെറുകേള  സഭാപനിക്കുനതഭാണട്ട്.  സ്റ്റേഭാര്ടട്ട്  അപട്ട്  കമഖലയനില്

സഭാകങതനികേവനിദല  ആര്ജനിക്കുനതനിനട്ട്  സഹഭായലാം നല്കുലാം.  പരനിസനിതനി  സമ്പൗഹൃദപരമഭായ

ഫഭാര്മസമ്പ്യൂടനിക്കല്,  ലലലഫട്ട്  സയനസട്ട്,  ലമഡനിക്കല്  എകേല്യുപ്ലമന്റെട്ട്സട്ട്  തുടങ്ങനിയ

കമഖലകേളനിലല വലവസഭായങ്ങളക്കട്ട് പ്രഭാമുഖലലാം നല്കേഭാനുലാം ലക്ഷലമനിടുന.  സനിലാംഗനിള

വനിനകഡഭാ ക്ലനിയറനസട്ട് കബഭാര്ഡുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി-ഡനി) ലചേറുകേനിട  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുള്ള  ലലലസനസട്ട്

അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികമങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനുകവണനി  ലസല്ഫട്ട്

സര്ടനിഫനികക്കഷന സനിസ്റ്റേലാം നടപനില് വരുത്തുനതനിനുള്ള പഠനങ്ങള നടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്.

വനിവനിധ വകുപ്പുകേലള ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട് അനുമതനി പത്രങ്ങളുലാം ലലലസനസുകേളുലാം നല്കുന

നടപടനി എളുപമഭാക്കഭാന ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം ഏകേജഭാലകേ ക്ലനിയറനസട്ട്

കബഭാര്ഡുകേള  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.  ഏകേജഭാലകേ  ക്ലനിയറനസട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം

കൂടുതല് ഫലപ്രദമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കുള്ള വലവസഭായ വകുപട്ട് പദതനികേള

58 (329) ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കട്ട് മഭാത്രമഭായനി വലവസഭായ വകുപട്ട്

ഏലതലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട്  ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരുലട  വലഭാവസഭായനികേഭാഭനിരുചേനി

വനികേസനിപനിക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പുതനിയ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?
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(എ) വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതനിലുള്ള  വലവസഭായ  വനികേസന

ഏരനിയഭാ/കപഭാട്ടുകേളനില്  പടനികേജഭാതനിയനില്ലപട  സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി  വലവസഭായലാം

ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി  ലഷഡ്ഡുകേള പണനിതട്ട്  നല്കുന.  ലലകേത്തറനി  കമഖലയനില്

പടനികേജഭാതനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിലല  അലാംഗങ്ങളുലട  ഓഹരനി  പങഭാളനിത്തത്തനിന ട്ട്

ആനുപഭാതനികേമഭായ സര്ക്കഭാര് ഓഹരനി പങഭാളനിത്തലാം 5 ഇരടനിയഭാണട്ട്.  ഒരു സലാംഘത്തനിനട്ട്

വര്ഷലാം പരമഭാവധനി  5  ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഓഹരനി പങഭാളനിത്തലാം നല്കുന. പഭാലക്കഭാടട്ട്

ജനിലയനിലല  ചേനിതലനിയനില്  പടനികേജഭാതനിയനില്ലപട  വനനിതകേളക്കട്ട്  സനില്ക്കട്ട്

ലനയനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  ലതഭാഴെനില്  നല്കുന ഒരു പദതനി  നനിലവനിലുണട്ട്.

പ്രധഭാനമനനിയുലട ലതഭാഴെനില്ദഭായകേ പദതനി,  എലന്റെ ഗ്രഭാമലാം എനതീ പദതനികേളനില്

അധനികേ സബ്സനിഡനി അനുവദനിക്കുന. 

(ബനി) പുതനിയ പദതനികേള ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാള ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ലകേഭാലലാം സഹകേരണ സനിനനിലാംഗട്ട് മനില്  

59 (330) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാലലാം സഹകേരണ സനിനനിലാംഗട്ട് മനിലനിലന്റെ നനിലവനിലുള്ള കേടബഭാദലത

എത്രയഭാലണനലാം ഏലതഭാലക്ക സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് എത്ര രൂപ വതീതലാം നല്കുവഭാനുലണനലാം

അറനിയനിക്കുഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സഭാപനലാം നവതീകേരനിചട്ട് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട കജഭാലനി സനിരത

ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം  ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം  നടത്തനി  ലഭാഭകേരമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനുലാം

എലനഭാലക്ക നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാലലാം സഹകേരണ സനിനനിലാംഗട്ട്  മനിലനിനട്ട്  നനിലവനില്  3514.72  ലക്ഷലാം

രൂപയുലട ബഭാധലതയുണട്ട്.
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(രൂപ ലക്ഷത്തനില്) 

പരുത്തനി/കപഭാളനിസ്റ്റേര് വഭാങ്ങനിയ വകേയനില് 138.01

ഇലകനിസനിറനി ചേഭാര്ജട്ട് 5.88

ലപ്രഭാവനിഡന്റെട്ട് ഫണട്ട് 152.27

ഇ.എസട്ട്.ലഎ. 3.75

ഗ്രഭാറ്റുവനിറനി 72.92

സര്ക്കഭാര് കലഭാണ് 2776.89

കകേരള മനിനറല്സട്ട് & ലമറല്സട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് 20.00

ലകേഭാലലാം ജനിലഭാസഹകേരണ ബഭാങട്ട് 250.00

മറട്ട് കുടനിശനികേകേള 95.00

                      ആലകേ 3514.72

(ബനി)  ലകേഭാലലാം  സഹകേരണ  സനിനനിലാംഗട്ട്  മനില്  നവതീകേരനിക്കുനതനികലക്കഭായനി
57.39 കകേഭാടനി രൂപയുലട റനിലലവസ്ഡട്ട് കപ്രഭാജകട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് എന.സനി.ഡനി.സനി.-ക്കട്ട്
സമര്പനിക്കുകേയുലാം ആയതനിനട്ട്  എന.സനി.ഡനി.സനി.-യുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  എന.സനി.ഡനി.സനി. അനുവദനിച 45.19 കകേഭാടനി രൂപയനില് 15 കകേഭാടനി രൂപ
മനിലനിനട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  മനിലനിലന്റെ നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനത്തനികലക്കഭായനി പുതനിയ
ലമഷനിനറനികേള വഭാകങ്ങണതുലാം പഴെയ ലമഷനിനറനികേള വനില്കക്കണതുമുണട്ട്.  ആയതനികലക്കഭായനി
ഇ-ലടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.  നവതീകേരണ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനകതഭാലട
ഉല്പഭാദനകശഷനി കൂട്ടുനതനിനുലാം  ഗുണകമന്മേയുള്ള നൂല് ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട്  മനില് ലഭാഭകേരമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിപനിചട്ട് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട കജഭാലനിസനിരത ഉറപട്ട് വരുത്തുവഭാന സഭാധനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.

മലലറന പഭാര്ക്കട്ട്

60 (331) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കബപ്പൂരനില്  ആരലാംഭനിച  മകറന  പഭാര്ക്കനിലന്റെ  ഇകപഭാഴെലത്ത  സനിതനി
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  അവനിലട  പുതനിയ  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കബപ്പൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  രഭാമനഭാട്ടുകേരയനില്  ആരലാംഭനിച
അഡസഭാനസട്ട് കനഭാളജട്ട് പഭാര്ക്കനിലന്റെ ഇകപഭാഴെലത്ത സനിതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ) കബപ്പൂരനില് കേനിനഫ സഭാപനിക്കുന മലലറന പഭാര്ക്കനിലന്റെ അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്
ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്,  ചുറ്റുമതനില്,  പഭാര്ക്കനിനകേത്തുള്ള  കറഭാഡുകേള  എനനിവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത പഭാര്ക്കട്ട്  തതീരകദശ പരനിപഭാലന  കമഖല –2  (CRZ-2)
ഭഭാഗത്തനിലഭാണട്ട് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ആയതനിനഭാല് ഇതനില് നനിനട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കനിത്തരണലമനട്ട്
Coastal  Management  Regulatory  Authority-കയഭാടട്ട്  കേനിനഫ  അഭലര്തനിചനിട്ടുണട്ട്.
അകതഭാറനിറനിയുലട അനുമതനി ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് പ്രസ്തുത പഭാര്ക്കനിലന്റെ തുടര് നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  പുതനിയ സലാംരലാംഭങ്ങലളഭാനലാം
ആരലാംഭനിചനിടനില.  അടനിസഭാനസമ്പൗകേരല നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം
മഭാത്രകമ പ്രസ്തുത പഭാര്ക്കനിലന്റെ അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.

(ബനി)  കബപ്പൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ആരലാംഭനിക്കുന  അഡസഭാനസട്ട്
ലടകേട്ട് കനഭാളജനി  പഭാര്ക്കനിലന  കകേരള  ലനല്വയല്  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ
നനിയമപ്രകേഭാരലാം പരനിവര്ത്തനലപടുത്തുനതനിനുള്ള അനുമതനി ലഭനിക്കുകേയുലാം ഇതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ബഹു.  ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട  പരനിഗണനയനില്  ഉണഭായനിരുന
കകേസ്സുകേള  തതീര്പഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പ്രസ്തുത
പഭാര്ക്കനിലന്റെ അടനിസഭാന സമ്പൗകേരലവനികേസനങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഫഭാകട്ട് കനരനിടുന പ്രതനിസനനി

61 (332) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   അച്ചുതഭാനനന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാക്സെെനി :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വലവസഭായവലാം

കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ ഫഭാകട്ട്  കനരനിടുന പ്രതനിസനനി
വനിശകേലനലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാനങ്ങലള നഷ്ടത്തനികലക്കട്ട് തള്ളനിവനിടുന നയങ്ങള
സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  അങ്ങലന  നഷ്ടത്തനിലഭാകുനവലയ  സസകേഭാരലവല്ക്കരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയന കകേന്ദ്രനയകത്തഭാടുള്ള നനിലപഭാടട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) ഫഭാകനിലന സസകേഭാരലവല്ക്കരനിക്കഭാലത ലപഭാതുകമഖലയനില് നനിലനനിര്ത്തഭാന
കവണനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  ലചേലുത്തഭാനഭായനി  എലനഭാലക്ക  ലചേയ്യഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?
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(എ) ഉണട്ട്. തുടര്ചയഭായ നഷ്ടലാം, പ്രവര്ത്തനമൂലധനത്തനിലന്റെ അഭഭാവലാം തുടങ്ങനിയ
കേഭാരണങ്ങളഭാല് ഫഭാകട്ട് കുലറ വര്ഷങ്ങളഭായനി അതതീവ ഗുരുതരമഭായ സഭാമ്പത്തനികേ
പ്രതനിസനനി  കനരനിട്ടുവരനികേയഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ധനകേഭാരല  മനഭാലയലാം
1000  കകേഭാടനി  രൂപ  പഭാന  കലഭാണ്  ഫഭാകനിനട്ട്  നല്കുനതനിനട്ട്  ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുത്തുകേയുലാം 2016 മഭാര്ചട്ട് 29-നട്ട് ആ തുകേ കേമ്പനനിക്കട്ട്  ലഭനിക്കുകേയുമുണഭായനി.
ഇമ്പൗ  തുകേ  കേമ്പനനിയുലട  ബഭാദലതകേള  തതീര്ക്കുനതനിനുലാം  2016  ഏപ്രനില്  മുതല്
ഉല്പഭാദനലാം പരമഭാവധനി വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം കവണ മുലനഭാരുക്കങ്ങള ലചേയനതനിനുലാം
സഹഭായകേരമഭായനി.  എനഭാല് കലഭാണനിലന്റെ  13.5  ശതമഭാനലാം വഭാര്ഷനികേ പലനിശയുലാം
തനിരനിചടവലാം ഫഭാകനിനട്ട് വലനിയ സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദലതയഭാണട്ട്.

(ബനി&സനി)  സലാംസഭാനത്തനിലല ഏറവലാം പ്രധഭാനലപട കകേന്ദ്ര ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളനിലലഭാനഭായ ഫഭാകനിലന ലപഭാതുകമഖലയനില് തലന സലാംരക്ഷനിച്ചുനനിര്ത്തഭാന
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിരനരലാം സമ്മേര്ദ്ദേലാം ലചേലുത്തുനണട്ട്.
ഫഭാകനിലന്റെ  നനിലനനില്പനിനഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലനലക്കഭാണട്ട്  കേഴെനിയുനത്ര
സഹഭായലാം ലചേയനണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്  എല്.എന.ജനി.  -യുലട
കമലുള്ള മൂലലവര്ദനിത നനികുതനി (VAT) ഒഴെനിവഭാക്കനി നല്കേനിയനിരുന. ഇതട്ട് തുടരുനണട്ട്.
ഇതുമൂലലാം  എല്.എന.ജനി.  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  കേരഭാറനില്  ഏര്ലപടുനതനിനുലാം  അതുവഴെനി
ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം ഫഭാകനിനട്ട് കേഴെനിഞ.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനട്ട്
പഭാന  കലഭാണ്  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ഫഭാകനിലന്റെ  ലലകേവശമുള്ള  408  ഏക്കര്  സലലാം
പണയമഭായനി  നല്കുനതനിനട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  വനികയഭാജനിപനിലഭാലയന വനിവരലാം
അറനിയനിച്ചുലകേഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഫഭാകനിലന്റെ അമ്പലകമടനിലുള്ള
170  ഏക്കര്  സലലാം  BPCL-ലകേഭാചനിന  റനികഫനറനിക്കട്ട്  വനില്ക്കുനതനിനട്ട്
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  NOC  നല്കുകേയുണഭായനി.  ഇതുവഴെനി  ലഭനിക്കുന  പണലാം
ഫഭാകനിലന്റെ വനികേസന പദതനികേളക്കട്ട് വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാനഭാവലാം.

മൂടഭാടനി ലകേല്കട്രഭാണ് യണനിറനില് തുടര്പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുവഭാന നടപടനി

62 (333) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനില് മൂടഭാടനിയനില് സനിതനി ലചേയന ലകേല്കട്രഭാണ്
യണനിറനില്  2006-2011  കേഭാലയളവനില് നടപനിലഭാക്കനിയ വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
തുടര്ചയഭായനി  സഭാപനത്തനിലന്റെ  വനികേസന സഭാധലതകേള വനിലയനിരുത്തനി  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിക്കുവഭാന സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലനലഭാലാം;
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(ബനി)  ലകേല്കട്രഭാണ് മൂടഭാടനി  യണനിറനില് നനിലവനില് നടനവരുന ഉദ്പഭാദന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലനലഭാലാം; എല്.ഇ.ഡനി. കലറട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയനില് മൂടഭാടനി

ലകേല്കട്രഭാണനിലന്റെ കപ്രഭാഡക്റ്റുകേള എലനലഭാലാം;

(സനി)  ഈ  സഭാപനത്തനിലന്റെ വനികേസനത്തനിനഭായനി  2006-2011  കേഭാലയളവനില്

നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള എലനലഭാമഭായനിരുന;

(ഡനി)  2011-2016  കേഭാലയളവനില്  സഭാപനത്തനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭായനി

ആവനിഷ്കരനിചട്ട് സര്ക്കഭാരനില് സമര്പനിച പദതനികേകളലതലഭാലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില്  മൂടഭാടനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന

ലകേല്കട്രഭാണ് യണനിറനില്  2006-2011  കേഭാലയളവനില് എനര്ജനി മതീറര് കേഭാര്ഡുകേള

നനിര്മ്മേഭാണവലാം എന.ടനി.ടനി.എഫുലാം.-ഉലാം ആയനി ലഎ.ടനി.  കേമ്പമ്പ്യൂടര് വനിഷയങ്ങളനില് പരനിശതീലന

ക്ലഭാസുകേളുലാം  നടത്തനിയനിരുന.  എനഭാല്  പനിനതീടട്ട്  സഭാകങതനികേ  പ്രശ്നങ്ങളഭാല്

എനര്ജനി മതീറര് കേഭാര്ഡട്ട് പദതനിയുലാം വനിദലഭാര്തനികേള കുറവഭായതനിനഭാല് ആദല രണട്ട്

ബഭാച്ചുകേളക്കുകശഷലാം  പരനിശതീലന  ക്ലഭാസുകേളുലാം  നനിര്ത്തലഭാക്കനി.  നനിലവനില്  മൂടഭാടനി

യണനിറനിലന വനിവനിധ കശണനിയനിലുള്ള എല്.ഇ.ഡനി.  ലലലറ്റുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കുനതനിനുലാം

അവയുലട  ഗുണപരനികശഭാധനയ്ക്കുമുള്ള  ലകേല്കട്രഭാണ്  ലലലറനിലാംഗട്ട്  ഡനിവനിഷനഭായനി

നവതീകേരനിച്ചു,  പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തനിവരുന.  ലകേല്കട്രഭാണ് ലലലറനിലാംഗട്ട്  ഡനിവനിഷനനില്

എല്.ഇ.ഡനി.  ലലലറ്റുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  ഗുണപരനികശഭാധനയ്ക്കുമഭായനി മനികേച

യനസഭാമഗ്രനികേളുലാം  മറ്റുലാം  സഭാപനിച്ചു.  വനിവനിധ  കശണനിയനിലുള്ള  എല്.ഇ.ഡനി.  ലലലറ്റുകേളുലട

(സ്ട്രേതീറട്ട് ലലലറട്ട്,  ടൂബട്ട് ലലലറട്ട്,  ലഭാനകടണ് ലലലറട്ട്)  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള ഇമ്പൗ

യണനിറനില് നടനവരുന. സനി-ഡഭാക്കനിലന്റെ സഭാകങതനികേവനിദല ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഡനിജനിറല്

ഹനിയറനിലാംഗട്ട് എയ്ഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണവലാം നടനവരുന.

ഒളവണ്ണ കേള്ളനിക്കുനനിലല ലബല് ലമറല് സര്വ്വതീസട്ട് ലസന്റെര്

63 (334) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  വലവസഭായ  കകേന്ദ്രത്തനിന  കേതീഴെനിലുള്ള  ഒളവണ്ണ

കേള്ളനിക്കുനനില് ലബല് ലമറല് സര്വ്വതീസട്ട് ലസന്റെറനിലനറ നനിലവനിലുള്ള സനിതനി എനഭാലണനട്ട്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  പ്രകദശലത്ത  ചേനില  സസകേഭാരല  വലക്തനികേളക്കട്ട്  പ്രസ്തുത  സഭാപനലാം
പഭാടത്തനിനട്ട് ലലകേമഭാറഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ആയതനിലല വലവസകേള
എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്;  ലലകേമഭാറഭാന  നനിശ്ചയനിചതനിലുലാം  കൂടനിയ  തുകേയട്ട്  സഭാപനലാം
ഏലറടുക്കഭാന  പ്രകദശത്തട്ട്  സനദരഭായനി  ആളുകേളുലണനനിരനിലക്ക  നടപടനികേളനില്
അഴെനിമതനിയുലണന ആകക്ഷപലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  സഭാപനലാം  ഏല്പനിച്ചുലകേഭാടുക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിച
നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാവലവസഭായ  കകേന്ദ്രത്തനിന  കേതീഴെനിലുള്ള  ഒളവണ്ണ,
കേള്ളനിക്കുനനിലല 48 ലസന്റെട്ട് ഭൂമനിയനില് ഒളവണ്ണ പ്രകദശലത്ത ഓട്ടുപഭാത്ര ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
സഭാകങതനികേ  പരനിജ്ഞഭാനലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  1968-ല്  ലബല്  ലമറല്  സര്വ്വതീസട്ട്
ലസന്റെര്  എന  സഭാപനലാം  ആരലാംഭനിച്ചു.  പ്രസ്തുത  സഭാപനലാം  വര്ഷങ്ങകളഭാളലാം
പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായനിക്കനിടന.  ശതീ.  സനി.  മരക്കഭാരുടനിയുലട  കനതൃതസത്തനില്
കബസട്ട് ലഭാന്റെട്ട് ലടകനിക്സെെട്ട് എന കപരനില് പഭാര്ട്ണര്ഷനിപട്ട് സഭാപനലാം തുടങ്ങുനതനിനഭായനി
പ്രസ്തുത  48  ലസന്റെട്ട് സലലാം  30  വര്ഷലത്ത ലതീസനില്  27-1-2015-ല് അനുവദനിചതഭായനി
കേഭാണുന.

(ബനി)  പ്രസ്തുത ലതീസട്ട് സലാംബനനിചട്ട് ആകക്ഷപലാം ഉയര്നവനനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്
സലാംബനനിചട്ട് പരനികശഭാധന നടനവരുനണട്ട്.

(സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

വലവസഭായ നയലാം

64 (335) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വലവസഭായ  കമഖലയനില്  വരുത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  മഭാറങ്ങലള
സലാംബനനിച്ചുള്ള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഭാരനിസനിതനികേ മലനിനതീകേരണ പ്രശ്നങ്ങള ഉണഭാക്കഭാത്തതുലാം കുറഞ
കവദല്യുതനി ഉപകഭഭാഗലാം ആവശലമുള്ളതുലാം യുവജനങ്ങളക്കട്ട് കൂടുതല് ലതഭാഴെനില് അവസരങ്ങള
പ്രദഭാനലാം ലചേയനതുമഭായ വലവസഭായശഭാലകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള സഭാഹചേരലലാം
സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) പഭാരനിസനിതനികേ മലനിനതീകേരണ പ്രശ്നങ്ങള ഉണഭാക്കഭാത്തതുലാം കുറഞ

ലലവദല്യുതനി ഉപകഭഭാഗലാം ആവശലമുള്ളതുലാം യുവജനങ്ങളക്കട്ട് കൂടുതല് ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള

പ്രദഭാനലാം  ലചേയനതുമഭായ  പരനിസനിതനി  സമ്പൗഹഭാര്ദ്ദേ  വലവസഭായ  വനികേസനത്തനിനട്ട്

പ്രഭാധഭാനലലാം നല്കേനിലക്കഭാണ്ടുള്ള ഒരു പുതുക്കനിയ വലവസഭായ നയലാം നടപനിലഭാക്കഭാന

ഇമ്പൗ സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  പഭാരനിസനിതനികേ പ്രശ്നങ്ങളുലാം  ലലവദല്യുതനി  ഉപകഭഭാഗവലാം

കുറഞ ഫഭാര്മസനി  വലവസഭായവലാം ലലഹ എനഡട്ട്  ഇലകകഭാണനികേട്ട് മഭാനുഫഭാക്ചേറനിലാംഗട്ട്

വലവസഭായവലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്.  യുവജനങ്ങളക്കട്ട്

കൂടുതല് ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള പ്രദഭാനലാം ലചേയന തരത്തനില് 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷത്തനില് സൂക്ഷ്മ  ലചേറുകേനിട  ഇടത്തരലാം വലവസഭായ കമഖലയനില് പുതനിയതഭായനി

15000  യണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിചട്ട്  80000  പുതനിയ  ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കലപടുന കേഭാര്ഷനികേ ഉല്പനങ്ങളഭായ

ചേക്ക,  ലലപനഭാപനിള,  വഭാഴെപഴെലാം,  നഭാളനികകേരലാം,  സുഗന വലഞ്ജനങ്ങള തുടങ്ങനിയവയുലട

മൂലലവര്ദനിത ഉല്പനങ്ങളക്കഭാണട്ട് ഉമ്പൗനല് നല്കുനതട്ട്.

സ്റ്റേഭാര്ടട്ട് അപട്ട് കമഖലയനില് സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളക്കുലാം ഗകവഷണ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം

സഭാകങതനികേ സഹഭായലാം നല്കുലാം.  ഭൂമനിയുലട ദമ്പൗര്ലഭലലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഇനഡസ്ട്രേനിയല്

ഏരനിയകേളനില് ബഹുനനില വലവസഭായ സമുചയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുകേ,  സസകേഭാരല  നനികക്ഷപകത്തഭാലട

പുതനിയ  വലവസഭായ  പഭാര്ക്കുകേള  സഭാപനിക്കുകേ,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട

ലലകേവശമുള്ള  അനുകയഭാജലമഭായ  ഭൂമനി  വലവസഭായ  പഭാര്ക്കട്ട്/ഏരനിയയഭായനി

വനികേസനിപനിചട്ട്  യുവഭാക്കളക്കട്ട്  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  അവസരലമഭാരുക്കുകേ,

ജനിലഭാവലവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങളുമഭായനി ബനലപടട്ട് സഭാള ബനിസനിനസട്ട് ഇനകേല്യുകബഷന

ലസന്റെറുകേള  സഭാപനിക്കുകേ,  കേരകേമ്പൗശല  ഉല്പനങ്ങളുലട  വനിപണന  സഭാദലതകേള

വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് ടൂറനിസലാം കമഖലയുലട സഹഭായകത്തഭാലട ബഭാനഡട്ട് ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്

കേലഭാലമ്പയനിന  സലാംഘടനിപനിക്കുകേ,  കദശതീയ  അനര്കദ്ദേശതീയ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കനടഭാന

കേഴെനിയുന പ്രദര്ശനലാം സലാംഘടനിപനിക്കുകേ, ടൂറനിസ്റ്റേട്ട് കകേന്ദ്രങ്ങളനില് സതീസണ് പ്രദര്ശന

കമളകേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ,  ലലകേ ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള സലാംരലാംഭകേരഭായനി മഭാറനി  പുതനിയ

കേരകേമ്പൗശല  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള  തുടങ്ങുവഭാന  സഭാധനിക്കുന  തരത്തനിലുള്ള

പരനിശതീലനലാം നല്കുകേ എനനിവയുലാം ആകലഭാചേനിക്കുന. ലചേറുകേനിട വലവസഭായ കമഖലയനില്

വലവസഭായങ്ങളഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ലസല്ഫട്ട്  സര്ടനിഫനികക്കഷന  പദതനിയനിലൂലട

നടപടനികമങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
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വലവസഭായ വനികേസനലാം

65 (336) ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് വലവസഭായ വനികേസനത്തനിനഭായനി അടനിസഭാന സമ്പൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കുനതനിനട്ട് മുന ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കേര്മ്മേപദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിരുനകവഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  കനടഭാനുകദ്ദേശനിചലതനട്ട്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതുമൂലലാം എലനലഭാലാം കനടങ്ങളഭാണട്ട് കകേവരനിചതട്ട്;

(ഡനി)  ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് ഇതനിനഭായനി കകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വലവസഭായ  വനികേസനലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  മുന  ഗവണ്ലമനകേലളലഭാലാം
വലതലസ നനിരതീക്ഷണങ്ങകളഭാടുകൂടനി പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിരുന.

(ബനി&സനി) പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. അടനിസഭാന സമ്പൗകേരല വനികേസനലാം നടപനിലഭാക്കഭാന
ഒരു പരനിധനി വലര കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  വലവസഭായ  കമഖലയുലട  ആവശലലാം  മനസനിലഭാക്കനി  യഥഭാസമയലാം
ഇടലപടുനതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് നനിനള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം അനുവഭാദങ്ങളുലാം
തഭാമസലാംവനിനഭാ ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം ശമനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ലലകേത്തറനി റനികബറട്ട് കുടനിശനികേ

66 (337) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കകേത്തറനി  റനികബറട്ട്  കുടനിശനികേ  ഇനത്തനില്  എത്ര
രൂപയഭാണട്ട് വനിവനിധ കകേത്തറനി സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് നല്കുവഭാനുള്ളലതനട്ട് കേണക്കഭായനിട്ടുകണഭാ ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി) പ്രസ്തുത തുകേ ലകേഭാടുക്കുവഭാന എലനലഭാലാം നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ ?
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(എ)  ഉണട്ട്.  2014-15 വലര 798.92 ലക്ഷലാം രൂപ റനികബറട്ട് കുടനിശനികേയഭായനി
ഹഭാനവതീവട്ട്,  ഹഭാന്റെക്സെെട്ട്,  പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള എനനിവയട്ട് നല്കേഭാനുണട്ട്.
2015-16  റനികബറട്ട്  ലക്ലയനിമനിനുള്ള  അകപക്ഷ  ഹഭാനവതീവട്ട്,  ഹഭാന്റെക്സെെട്ട്,  പ്രഭാഥമനികേ
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള എനനിവയനില് നനിനലാം ലഭലമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന. 

(ബനി)  2015-16  വലരയുള്ള  റനികബറട്ട്  കുടനിശനികേയുലാം  2016-17-ലല  റനികബറ്റുലാം
നല്കുനതനിനുകവണനി ആവശലമഭായ തുകേ ബഡ്ജറട്ട്  ലപ്രഭാവനിഷനഭായനി  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

സലാംസഭാന ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങള 

67 (338) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : 
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് : 
ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന : 
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട ഇകപഭാഴെലത്ത നഷ്ടലാം
എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാലണനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) ഓകരഭാ ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളക്കുമുള്ള നഷ്ടലാം എത്ര വതീതമഭാലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  നഷ്ടത്തനിലഭാകേഭാനുള്ള
കേഭാരണങ്ങലള കുറനിചട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇത്തരലാം സഭാപനങ്ങള ലഭാഭകേരമഭായനി പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനട്ട് എന്തു
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഓകരഭാ  ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനത്തനിലന്റെയുലാം  സഞനിത  നഷ്ട ലാം
കേണക്കഭാക്കനിവരുന.

(സനി)  അനഭാകരഭാഗലപരമഭായ ഇറക്കുമതനിയുലാം വനിപണനിയനില് നനിനള്ള കേടുത്ത
മതരകത്തയുലാം വര്ദനിച ഉല്പഭാദനലചലവകേലളയുലാം അതനിജതീവനിക്കത്തക്ക വനിധത്തനില്
കേമ്പനനികേളക്കട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തുവഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തതുലാം മൂലധനത്തനിലന്റെ
അപരലഭാപ്തതയുമഭാണട്ട് പല സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം പ്രവര്ത്തനലാം കമഭാശമഭാകുനതനിനുള്ള



140       കകേരള നനിയമസഭ                    ജൂണ്  29, 2016

പ്രധഭാന കേഭാരണലാം. സഭാപനങ്ങളനില് നവതീകേരണത്തനിലന്റെയുലാം വനിപുലതീകേരണത്തനിലന്റെയുലാം
ഭഭാഗമഭായുള്ള  പദതനികേളക്കഭായനി  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുലണങനിലുലാം  അതനിനഭായുള്ള
ധനലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  കനരനിടുന കേഭാലതഭാമസലാം പദതനികേളുലട സമയബനനിതമഭായ
പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനട്ട് വനിഘഭാതമഭാകേഭാറുള്ളതട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.
ചേനില  സഭാപനങ്ങളുലട  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായുള്ള  കമഭാശമഭായ  പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ
ഫലമഭായനി  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായുള്ള  അധനികേധനലാം  ബഭാങ്കുകേളനില്
നനിനലാം മറ്റുലാം കേലണത്തുനതനിലുള്ള പരനിമനിതനികേളുലാം പുനരുദഭാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങലള
പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കഭാറുണട്ട്.

(ഡനി)  ഇമ്പൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  വലവസഭായ
വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങളുലട മുനകേഭാല പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
ഇകപഭാഴെലത്ത അവസയുലാം വനിശകേലനലാം ലചേയട്ട് നഷ്ടത്തനിലഭായ ഓകരഭാ സഭാപനത്തനികനയുലാം
ലഭാഭകേരമഭാക്കുനതനിനുലാം  ലഭാഭത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സഭാപനങ്ങളുലട  ലഭാഭലാം  ദതീര്ഘകേഭാലകത്തക്കട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം  കവണ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇമ്പൗ  നടപടനികേള
തസരനിതലപടുത്തുനതനികലക്കഭായനി ലപഭാതുകമഖലഭാ വലവസഭായ പുനനഃസലാംഘടനഭാകബഭാര്ഡട്ട്
(റനിയഭാബട്ട്)  ഇമ്പൗ സര്ക്കഭാര് ഇതനിനകേലാം തലന പുനനഃസലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഉല്പഭാദന
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലടയുലാം  സഭാകങതനികേ  വനിദലയുലടയുലാം  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ നവതീകേരണലാം,
വനിപണന സഭാദലതയുള്ള ഉല്പനങ്ങളുലട ലലവവനിദലവല്ക്കരണലാം, വനിപുലതീകേരണലാം,
കേഭാരലക്ഷമമഭായ മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം,  സഭാപനങ്ങള തമ്മേനിലുള്ള ഏകകേഭാപനലാം,
കകേന്ദ്ര ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുമഭായനിട്ടുള്ള സലാംകയഭാജനലാം, ധനപരമഭായ പുനരുദഭാരണലാം,
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  ലചേയനതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട  ശക്തനിലപടുത്തല്  എനതീ  നടപടനികേളനിലൂലട  സഭാപനങ്ങലള
അഭനിവൃദനിലപടുത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.   ഇതനിനഭായനി
അതഭാതട്ട്  കമഖലകേളനിലുള്ള  വനിദഗ്ദ്ധരുലട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി
ശനില്പശഭാലകേള സലാംഘടനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.

വനിപുലതീകേരണത്തനിനുള്ള മൂലധനലാം  സസയലാം  കേലണത്തുവഭാന സഭാപനങ്ങലള
സസയലാം  പരലഭാപ്തമഭാക്കുകേ,  ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങളനില്  നടപനിലഭാക്കുന  പദതനികേളുലട
സമയബനനിതമഭായ  പൂര്ത്തതീകേരണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ,  വലഭാവസഭായനികേ  കമഖലയനിലല
വനിവനിധ  ഗകവഷണസഭാപനങ്ങളുമഭായനി  കയഭാജനിചട്ട്  ലപഭാതുകമഖലയനില്  നൂതന
സഭാകങതനികേ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  ലലവവനിദലവല്ക്കരണവലാം നടപനിലഭാക്കുകേ എനനിവയട്ട്
പ്രഭാമുഖലലാം  നല്കേനി  പദതനികേളക്കട്ട്  രൂപലാം  നല്കുവഭാനുലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കൂടഭാലത,
ആകഗഭാളവല്ക്കരണത്തനിലന്റെ അനനര ഫലമഭായനി ശഭാക്തതീകേരനിച വഭാണനിജലകമഖലയനില്
മഭാതരലകബഭാധകത്തഭാലട  പ്രവര്ത്തനിചട്ട്  ലക്ഷലലാം  ലലകേവരനിക്കുനതനിനഭായനി  സഭാപനങ്ങളനിലല
മഭാനവ  വനിഭവകശഷനിയുലട  തുടര്ചയഭായ  ശഭാക്തതീകേരണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന കേഭാരലവലാം പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
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മലബഭാര് സനിമന്റെട്ട്സനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

68 (339) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട്  : 
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു  : 
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട്  : 
ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ മലബഭാര് സനിമന്റെട്ട്സനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
സര്ക്കഭാര് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  (2012-13  മുതല്  2015-16)  ഓകരഭാ
വര്ഷലത്തയുലാം കേമ്പനനിയുലട വനിറ്റുവരവലാം ലഭാഭവലാം എത്രലയനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കഫ  ആഷട്ട്  വഭാങ്ങനിയതനിലുലാം  ക്ലനിങര്  ഇറക്കുമതനി  ലചേയതനിലുലാം
അതനിനഭായനി ലവലനിലാംഗ്ടണ് ഐലന്റെനില് സലലമടുത്തതനിലുലാം നടന അഴെനിമതനിലയ
കുറനിചട്ട് അകനസഷണലാം നടത്തുകമഭാലയനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  മഭാകനലജ്മെന്റെനിലന്റെ ധൂര്ത്തുലാം,  പനിടനിപ്പുകകേടുലാം കേമ്പനനിലയ തകേര്ക്കുലമന
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ആകരഭാപണലത്ത ഗമ്പൗരവമഭായനിക്കഭാണുനകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിശദമഭായനി വനിലയനിരുകത്തണതഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  മലബഭാര്  സനിമന്റെട്ട്സനിലന്റെ  2012-13  മുതല്  2015-16  വലര  ഓകരഭാ
വര്ഷകത്തയുലാം വനിറ്റുവരവലാം ലഭാഭവലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.

(₹ in lakhs)

Particulars 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 (Prov)

Gross Turnover 
(with Tax & 
Excise Duty)

29406.17 27308.11 35205.52 45163.09

Turnover (without 
Tax & Excise 
Duty)

22208.41 20311.98 26177.75 33888.64

Profit before Tax, 
CSR & extra 
ordinary 
provisions

4872.96 935.63 1987.35 3933.08

കേഴെനിഞ രണ്ടുവര്ഷവലാം കേമ്പനനിയുലട വനിറ്റുവരവനില് ശരഭാശരനി  15  ശതമഭാനലാം
വര്ദനവണഭായനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  മലബഭാര് സനിമന്റെട്ട്സട്ട് ലനിമനിറഡനില് മുനകേഭാല വര്ഷങ്ങളനില് ലലഫ ആഷട്ട്
വഭാങ്ങനിയതനിലനക്കുറനിച്ചുള്ള കകേസ്സുകേള വനിജനിലനസട്ട്  കകേഭാടതനിയുലട  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
കേരഭാര് വലവസ ലതറനിചതനിലുള്ള 18 കകേഭാടനിയനില്പരലാം രൂപ സലാംബനനിച്ചുള്ള റനിക്കവറനി
സമ്പ്യൂടട്ട് തൂത്തുക്കുടനി സബട്ട് കകേഭാടതനിയനിലുണട്ട്.  ക്ലനിങര് വഭാങ്ങനിയതനില് അഴെനിമതനിയുള്ളതഭായനി
ആഡനിറട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുലാം  എലാം.സനി.എല്.  കബഭാര്ഡുലാം  C&AG-യുലാം  പരഭാമര്ശനിചനിടനില.
അത്തരത്തനിലുള്ള പരഭാമര്ശലാം വനഭാല് അകനസഷണലാം നടത്തഭാവനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  പരഭാതനി  ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള
കുറനിചട്ട് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളനില് നനിനലാം ഉയര്നവന ആകരഭാപണലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

വലവസഭായ വനികേസനത്തനിനുള്ള പദതനികേള

69 (340) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2011-2016  കേഭാലഘടത്തനില് സലാംസഭാനത്തട്ട് വലവസഭായ വനികേസനത്തനിനട്ട്
എലനലഭാലാം പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചു; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലനടുമങ്ങഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനിലല ലകേല്കട്രഭാണ് വനികേസനിപനിക്കഭാന ഏലതങനിലുലാം
പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2011-16-ല് വലവസഭായ വനികേസനത്തനിനട്ട് ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയ
പദതനികേള തഭാലഴെപറയുന.

ലകേ  .   എസട്ട്  .   ലഎ  .   ഡനി  .   സനി  .   മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിയവ :

1. എമര്ജനിങട്ട് കകേരള

2. പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് വലവസഭായ നനികക്ഷപകേ സലാംഗമലാം

3. ഇനലവസ്റ്റേട്ട്ലമന്റെട്ട് ലപ്രഭാകമഭാഷന കേമ്പൗണ്സനില്, ഇനലവസ്റ്റേട്ട്ലമന്റെട്ട് ക്ലനിയറനസട്ട്
കബഭാര്ഡട്ട്,  ഇനലവസ്റ്റേട്ട്ലമന്റെട്ട്  ലപ്രഭാകമഭാഷന  കബഭാര്ഡട്ട്  എനനിവയുലട
രൂപതീകേരണലാം

4. വനി മനിഷന കകേരള (വനനിതകേളക്കട്ട് മഭാത്രലാം)

5. വനനിത സലാംരലാംഭകേതസ സകമ്മേളനലാം

6. യുവസലാംരലാംഭകേ സലാംഗമലാം, ലയസട്ട് കേലഭാന-2015.
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ഖഭാദനി ഗ്രഭാമതീണ വലവസഭായ കമഖലയനില് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള  :

പുതനിയ വര്ക്കട്ട് ലഷഡ്ഡുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം, പുതനിയ ചേര്ക്കകേളുലാം തറനികേളുലാം സഭാപനിക്കല്,
ലറഡനിലമയ്ഡട്ട് പഭാവട്ട് യണനിറട്ട്,  ഇനലസന്റെതീവട്ട് ഗ്രഭാന്റെട്ട്,  പുനരുദഭാരണ ഗ്രഭാന്റെട്ട്
എനനിവ  അനുവദനിക്കല്,  പരുത്തനി  സലാംസരണ  കകേന്ദ്രലാം  നവതീകേരനിക്കല്,
ചേര്ക്കകേളുലടയുലാം  തറനികേളുലടയുലാം  ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം,  പ്രധഭാനമനനിയുലട
ലതഭാഴെനില്ദഭാന പദതനി,  എലന്റെ ഗ്രഭാമലാം തുടങ്ങനിയ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി
വരുന. (വനിശദ വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന).*

കേനിനഫ മുകഖന നടപനിലഭാക്കുനവ :

കഗഭാബല് വനികലജട്ട്,  ലമഗഭാ ഫുഡട്ട് പഭാര്ക്കട്ട്,  ഡനിഫനസട്ട് പഭാര്ക്കട്ട്,  ഇലകകഭാണനിക്സെെട്ട്
മഭാനുഫഭാക്ചേറനിലാംഗട്ട്  ക്ലസ്റ്റേര്,  അനഭാരഭാഷ  കട്രഡുലാം  കേനലവനഷന  ലസന്റെറുലാം,
ഫൂടട്ട് ലവയര് ക്ലസ്റ്റേര്, ലലസസസട്ട് പഭാര്ക്കട്ട്, തനിരുവനപുരലാം, ലകേഭാചനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,
കേണ്ണൂര് വലവസഭായ വനികേസന കമഖല, മടന്നൂര് വലവസഭായ പഭാര്ക്കട്ട് എനനിവ.
വലവസഭായ  വഭാണനിജല  ഡയറകകററട്ട്,  ലലകേത്തറനിയുലാം  ലടക്സെെട്ട്കറല്സുലാം  ഡയറകകററട്ട്
എനനിവ നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) സമ്പൗകരഭാര്ജ കമഖലയനില് കകേരളത്തനിലുള്ള സഭാദലതകേള ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന
പ്രഭാപ്തമഭാകുന രതീതനിയനിലുള്ള പദതനികേള ലകേല്കട്രഭാണ് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
കസഭാളഭാര് പദതനികേളക്കഭാവശലമഭായ ഗ്രനിഡട്ട്  ലലട  കസഭാളഭാര്  ഇനവര്ടറുകേള,  ലലബ
ഡയറക്ഷണല് എനര്ജനി മതീററുകേള എനനിവയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കസഭാളഭാര് പഭാനലുകേളുലട
ഗുണപരനികശഭാധനയ്ക്കുള്ള സമ്പൗകേരലങ്ങള വനികേസനിപനിക്കഭാനുലാം പദതനിയുണട്ട്.

നനികക്ഷപകേ സലാംരലാംഭങ്ങള

70 (341) ശതീ  .   ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതല്യു :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ  .    വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :
ശതീ  .     ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് നനികക്ഷപകേലര ആകേര്ഷനിക്കഭാൻ  നടത്തനിയ
സലാംരലാംഭങ്ങള ഏലതഭാലക്കയഭായനിരുന;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനിൽ  സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര ബൃഹദട്ട് സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിച്ചുലവനലാം
അവ ഏലതഭാലക്കലയനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

*  കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട് 
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(സനി)  ഈ സലാംരലാംഭങ്ങളുലട ഫലമഭായനി സലാംസഭാനലാം കനടനിയ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ദനവലാം
ലതഭാഴെനില് വളര്ചയുലാം വനിശകേലനലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  സലാംരലാംഭകേലര ആകേര്ഷനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിക്കുന പദതനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്  നനികക്ഷപകേലര  ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനുലാം
സലാംസഭാനത്തനിലല  നനികക്ഷപ  സഭാധലതകേലളക്കുറനിചട്ട്  കദശതീയ  അനര്കദശതീയ
തലങ്ങളനില് ശദ ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനുലാം കൂടുതല് നനികക്ഷപലാം  ഉറപഭാക്കുനതനിനുലാം
കവണനിയഭാണട്ട്  2012  ലസപ്റലാംബര്  12  മുതല്  14  വലര എമര്ജനിലാംഗട്ട് കകേരള സലാംഗമലാം
സര്ക്കഭാര്  ലകേ.എസട്ട്.ലഎ.ഡനി.സനി.  മുകഖന  നടത്തനിയതട്ട്.   എമര്ജനിലാംഗട്ട്  കകേരള
സലാംഗമത്തനില് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട കേതീഴെനിലഭായനി  177  പദതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണട്ട്
തുടക്കത്തനില് ലഭനിചതട്ട്.

എനഭാല് മഭാര്ചട്ട്  മഭാസലാം  ചേതീഫട്ട്  ലസകടറനിയുലട  അദലക്ഷതയനില്  അതതട്ട്
വകുപ്പുകേളനില് നനിനള്ള ഉകദലഭാഗസന അവതരനിപനിച പദതനികേളുലട നനിലവനിലുള്ള
സനിതനി  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഇകപഭാള  വലവസഭായ
വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില്  14  പദതനികേളഭാണുള്ളതട്ട്.  ലകേ.എസട്ട്.ലഎ.ഡനി.സനി.-യുലട കനരനിട്ടുള്ള
കമല്കനഭാടത്തനിലഭാണതട്ട്.  ഇതനില് 2 പദതനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി.  ബഭാക്കനിയുള്ളതട്ട്
12 പദതനികേള.

 (സനി) വനിലയനിരുത്തനിയനിടനില.

(ഡനി)  വനിവനിധ വകുപ്പുകേലള ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട്  അനുമതനി പത്രങ്ങളുലാം ലലലസനസുകേളുലാം
നല്കുന നടപടനി  ലഘൂകേരനിക്കഭാന ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം  സലാംസഭാന തലത്തനിലുമുള്ള
ഏകേജഭാലകേ  ക്ലനിയറനസട്ട്  കബഭാര്ഡുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ലചേറുകേനിട വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങളക്കട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം
കൂടഭാലത ലലലസനസട്ട് അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് ലസല്ഫട്ട് സര്ടനിഫനികക്കഷന സനിസ്റ്റേലാം
നടപഭാക്കുനതഭാണട്ട്.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  പക്കലുള്ള  അനുകയഭാജലമഭായ
സലങ്ങള സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കേനി വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേളഭായനി വനികേസനിപനിക്കുലാം.
എലഭാ ജനിലഭാവലവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം ഇനകുകബഷന ലസന്റെര് സഭാപനിക്കുലാം.  സലാംരലാംഭകേതസ
വനികേസന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുലാം.  യുവജനങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴെനില് ലഭലമഭാകേത്തക്ക
രതീതനിയനില് സൂക്ഷ്മ ലചേറുകേനിട ഇടത്തരലാം സലാംരലാംഭങ്ങള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുലാം.



  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള                            145 

മഭാവൂരനിലല ഗസഭാളനിയഭാര് റകയഭാണ്സനിലന്റെ സലലാം ഏലറടുക്കഭാന നടപടനി

71 (342) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മഭാവൂരനില് ഗസഭാളനിയഭാര് റകയഭാണ്സട്ട് പ്രവര്ത്തനിചനിരുന സലലാം ഇകപഭാള
ലവറുലത കേടനിക്കുകേയഭാലണനതട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇമ്പൗ സലലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  കകേഭാമണ്ലവല്ത്തട്ട്  മഭാതൃകേയനില് നനിയമ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലൂലട ഏലറടുക്കഭാന സര്ക്കഭാര് തയ്യഭാറഭാവകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി) പ്രസ്തുത സലലാം ഏലറടുക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  പരനികശഭാധനിചട്ട്
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ആസ്ട്രേല് വഭാചസട്ട് കേമ്പനനി

72 (343) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  ബതീചട്ട്  കറഭാഡനില് പ്രവര്ത്തനിചനിരുന ആസ്ട്രേല് വഭാചസട്ട്
കേമ്പനനി  ഏതട്ട്  വര്ഷത്തനിലഭാണട്ട്  പൂടനിയതട്ട്;  ഇതട്ട്  പൂടഭാനുള്ള  കേഭാരണലമനഭാലണനലാം
കജഭാലനി നഷ്ടലപട  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കു നല്കേനിയ ആനുകൂലലങ്ങള എലനഭാലക്കയഭായനിരുനലവനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ആസ്ട്രേല്വഭാചസട്ട്  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന  ലകേടനിടത്തനില്  മകറലതങനിലുലാം
വലവസഭായകമഭാ സഭാപനങ്ങകളഭാ തുടങ്ങഭാന ഏലതങനിലുലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്
ആകലഭാചേന ഉണഭായനിരുകനഭാ; എങനില് അതട്ട് ഏതട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് എനലാം
ഏതട്ട് വലവസഭായമഭാണട്ട് തുടങ്ങഭാന ഉകദ്ദേശനിചലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആസ്ട്രേല്വഭാചസട്ട്  കേമ്പനനി  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന  ലകേടനിടത്തനില്  പുതനിയ
വലവസഭായലാം/സഭാപനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  ഏതട്ട്
തരത്തനിലുള്ള വലവസഭായലാം ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(ഡനി)  ആസ്ട്രേല് വഭാചസട്ട്  കേമ്പനനി  ലകേടനിടലാം  സനിതനിലചേയന സലത്തനിലന്റെ
വനിസതീര്ണ്ണലാം എത്രലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഈ സലത്തനിലന്റെ ഉടമസഭാവകേഭാശലാം
ആരുലട കപരനിലഭാണുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

884/2017
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ഉത്തരലാം

(എ)  എചട്ട്.എലാം.റനി.  കേമ്പനനിക്കുകവണനി വഭാച്ചുകേള സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട് ലകേഭാടുക്കുകേയഭാണട്ട്
ആസ്ട്രേല്  വഭാചസട്ട്  കേമ്പനനി  ലചേയ്തുകപഭാനനിരുനതട്ട്.   എചട്ട്.എലാം.റനി.  കേമ്പനനിയനില്
നനിനള്ള ഓര്ഡറുകേളനില് കുറവട്ട് വനതനിലനത്തുടര്നട്ട് കേമ്പനനി കുലറ നഭാളുകേളഭായനി
നഷ്ടത്തനില് കപഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭായനിരുന.  ലലവവനിധലവല്ക്കരണത്തനിനുള്ള
ശമങ്ങള പരഭാജയലപടതനിലനത്തുടര്നട്ട് 2002 -ല് കേമ്പനനി പ്രവര്ത്തന രഹനിതമഭായനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

5 -11-2002-ല് കേമ്പനനി പ്രവര്ത്തനലാം നനിര്ത്തനിവച്ചു.  എലഭാ ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം
വനി.ആര്.എസട്ട്.  ലകേഭാടുക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  അതട്ട്  ലകേഭാടുത്തട്ട്  തതീര്ക്കുകേയുലാം
ലചേയ്തു.

(ബനി  &  സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ആസ്ട്രേല് വഭാചസട്ട് കേമ്പനനി പ്രവര്ത്തനിചനിരുന
സലവലാം  ലകേടനിടങ്ങളുലാം  സനി.എചട്ട്.  മുഹമ്മേദ്കകേഭായ  ഇനസ്റ്റേനിറമ്പ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ലമന്റെലനി
ചേലഞട്ട്ഡട്ട്  (SIMC)  എന  സഭാപനത്തനിനട്ട്  പതനിച്ചുനല്കേഭാന  മുന  സര്ക്കഭാര്
മനനിസഭഭാ തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിരുന.  എനഭാല് ഇതുസലാംബനനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്
പുറലപടുവനിചനിടനില. ഇമ്പൗ വനിഷയലാം പുതനിയ സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ആസ്ട്രേല് വഭാചസട്ട് കേമ്പനനി ലകേടനിടലാം സനിതനി ലചേയന സലത്തനിലന്റെ
വനിസതീര്ണ്ണലാം 1.99 ഏക്കറഭാണട്ട്.  ഇമ്പൗ സലത്തനിലന്റെ നനിലവനിലല ഉടമസഭാവകേഭാശലാം
ലകേ.എസട്ട്.ലഎ.ഡനി.സനി.-യുലട കപരനിലഭാണുള്ളതട്ട്.

ലപഭാതുകമഖലഭാവലവസഭായ സഭാപനങ്ങളുലട സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി

73 (344) ശതീ  .    എലാം  .    നമ്പൗഷഭാദട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലപഭാതുകമഖലയനിൽ  പുതനിയ  വലവസഭായസലാംരലാംഭങ്ങള  തുടങ്ങഭാന
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ ; ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതുകമഖലഭാ  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങളുലട
സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനിലയകുറനിചട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ലഭാഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ലപഭാതുകമഖലഭാ വലവസഭായ സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം
നഷ്ടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനവയുകടയുലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നഷ്ടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സഭാപനങ്ങളുലട  നഷ്ടത്തനിനുത്തര
വഭാദനികേളഭായവലര കേലണത്തഭാന സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ)  ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട ആഡനിറനിലാംഗട്ട് ലതഭാടടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനിലന്റെ ആദലപഭാദത്തനില് തലന പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ) ഇമ്പൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം വലവസഭായ വകുപനിലന്റെ

അധതീനതയനിലുള്ള  ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങളുലട  മുനകേഭാല  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഇകപഭാഴെലത്ത

അവസയുലാം വനിശകേലനലാം ലചേയട്ട് ഓകരഭാ സഭാപനത്തനിലനയുലാം ലഭാഭകേരമഭാക്കുനതനിനുള്ള

പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിനഭാണട്ട് മുനഗണന നല്കുനതട്ട്.  നമ്മുലട പരനിസനിതനിക്കനു

കയഭാജലവലാം കൂടുതല് ലതഭാഴെനില് ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന സഭാധലതയുള്ളതുലാം വനിപണന

സഭാധലതയുള്ളതുമഭായ ഉല്പഭാദനകമഖലകേളനില് പുതനിയതഭായനി ലപഭാതുകമഖലഭാ സലാംരലാംഭങ്ങള

ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള സഭാധലതകേള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി&സനി)  വലവസഭായ വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില്

2015 -16-ലല ആഡനിറനിനട്ട് മുനപുള്ള കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം 10  സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട് ലഭാഭത്തനില്

പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.  വലവസഭായ വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങളനില്

2015 -16-ലല ആഡനിറനിനട്ട് മുനപുള്ള കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം ലഭാഭത്തനിലുലാം നഷ്ടത്തനിലുലാം

പ്രവര്ത്തനിച സഭാപനങ്ങളുലട വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി)  കേമ്പനനികേള നഷ്ടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനള്ള

വതീഴ്ച  ലകേഭാണഭാകണഭാലയന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുവഭാന  വകുപ്പുതലത്തനിലുള്ള  അകനസഷണലാം,  അക്കമ്പൗണന്റെട്ട്  ജനറലനിലന്റെ

ആഡനിറട്ട്,  വനിജനിലനസട്ട് അകനസഷണങ്ങള എനതീ സലാംവനിധഭാനങ്ങള നനിലവനിലുണട്ട്.

അനഭാകരഭാഗലപരമഭായ ഇറക്കുമതനിയുലാം  വനിപണനിയനില് നനിനള്ള കേടുത്ത മതരകത്തയുലാം

വര്ദനിച ഉല്പഭാദനലചലവകേലളയുലാം അതനിജതീവനിക്കത്തക്ക വനിധത്തനില് കേമ്പനനികേളക്കട്ട്

പ്രവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തതുലാം മൂലധനത്തനിലന്റെ അപരലഭാപ്തതയുമഭാണട്ട്

പല സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം പ്രവര്ത്തനലാം കമഭാശമഭാകുനതനിനുള്ള പ്രധഭാന കേഭാരണലാം.

സഭാപനങ്ങളനില്  നവതീകേരണത്തനിലന്റെയുലാം  വനിപുലതീകേരണത്തനിലന്റെയുലാം  ഭഭാഗമഭായുള്ള

പദതനികേളക്കഭായനി നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണങനിലുലാം അതനിനഭായുള്ള ധനലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്

കനരനിടുന  കേഭാലതഭാമസലാം  പദതനികേളുലട  സമയബനനിതമഭായ  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനട്ട്

വനിഘഭാതമഭാകേഭാറുള്ളതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ചേനില സഭാപനങ്ങളുലട

കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായുള്ള  കമഭാശമഭായ  പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  നവതീകേരണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായുള്ള  അധനികേധനലാം  കേലണത്തുനതനിലുള്ള  പരനിമനിതനികേളുലാം,

പുനരുദഭാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങലള പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കഭാറുണട്ട്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ഇ) വലവസഭായ വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട
ആഡനിറ്റുകേള ലതഭാടടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം തലന പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുകവണനി  വനിവരസഭാകങതനികേ  വനിദലയുലട
സഹഭായകത്തഭാലടയുള്ള ഇ-ഗകവണനസട്ട് സലാംവനിധഭാനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ആഡനിറട്ട്  ലചേയ റനികപഭാര്ടനിനുണഭാകുന കേഭാലതഭാമസലാം
ഒഴെനിവഭാകക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.

ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങലള ലഭാഭകേരമഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

74 (345) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ലപഭാതുകമഖലയനില്  ലഭാഭത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിച എത്ര വലവസഭായ സഭാപനങ്ങളുലണനലാം അവ ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നഷ്ടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിച സഭാപനങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നഷ്ടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങലള ലഭാഭകേരമഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് വലവസഭായ വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള
ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില് 2015-16 -ലല ആഡനിറനിനട്ട് മുനപുള്ള കേണക്കുകേള
പ്രകേഭാരലാം  10  സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട് ലഭാഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിചതട്ട്.  ഇമ്പൗ കേഭാലയളവനില്
ലഭാഭത്തനിലുലാം നഷ്ടത്തനിലുലാം പ്രവര്ത്തനിച സഭാപനങ്ങളുലട വനിവരലാം അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

(സനി) നഷ്ടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം
ലമചലപടുത്തുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ബഡ്ജറനില് നനിനള്ള ധനസഹഭായലാം വര്ദനിപനിച്ചുലാം
പ്രകതലകേ ധനസഹഭായ പഭാകക്കജുകേള അനുവദനിച്ചുലാം അതലഭാവശലലാം കവണ നവതീകേരണ
വനിപുലതീകേരണ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയുലാം  സഭാപനങ്ങലള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  വഭാണനിജല  ഇടപഭാടുകേള  സുതഭാരലവലാം  കേഭാരലക്ഷമവമഭായനി
നടപനിലഭാക്കഭാന  e-procurement  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല്
വനിപണനിയനില് നനിനലാം കനരനിടുന കേടുത്ത മതരലാം കേഭാരണലാം പല സഭാപനങ്ങളുലാം
നഷ്ടത്തനിലഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനതട്ട്.  അതനിനഭാല് സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം ലഭനിക്കുന
ധനസഹഭായലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനമൂലധനമഭായുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാറുണട്ട്.   ചേനില  സഭാപനങ്ങളുലട  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായുള്ള കമഭാശമഭായ
പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ ഫലമഭായനി നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായുള്ള അധനികേ ധനലാം
ബഭാങ്കുകേളനില് നനിനലാം മറ്റുലാം  കേലണത്തുനതനിലുള്ള പരനിമനിതനികേളുലാം പുനരുദഭാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങലള
പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കഭാറുണട്ട്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട അക്കമ്പൗണനിലാംഗട്ട്

75 (346) ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :

ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി :

ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :

ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട്  വലവസഭായ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള്ള  ലപഭാതുകമഖലഭാ

സഭാപനങ്ങളുലട അക്കമ്പൗണനിലാംഗട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്ക്കുനതനിനട്ട്  മുന

ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കേര്മ്മേപദതനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴെനി കനടഭാനുകദ്ദേശനിചതട്ട്;

(സനി)  പദതനി നടത്തനിപ്പുമൂലലാം എലനലഭാലാം കനടങ്ങളഭാണട്ട് കകേവരനിചതട്ട്;

(ഡനി) ഇതനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് കകേലക്കഭാണനിരുനതട്ട്;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  കേര്മ്മേപദതനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിരുന.

(സനി)  ആഡനിറ്റുകേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിച്ചുള്ള  കമഭാണനിററനിലാംഗനിലന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  വര്ഷങ്ങളുലട  ആഡനിറ്റുകേള  കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുണഭായനിരുന.  എനഭാല്

സമയബനനിതമഭായനി ആഡനിറ്റുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് കേഴെനിഞനിടനില.

(ഡനി)  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില് ഇകന്റെണല് ആഡനിറനിലാംഗനിനുകവണനി

ആഡനികറഴനിലന്റെ ഒരു പഭാനല് തയ്യഭാറഭാക്കനി ഇതനില്നനിനലാം ആഡനിറലറ നനിയമനിക്കഭാനുള്ള

നനിര്കദ്ദേശലാം  എലഭാ  കേമ്പനനികേളക്കുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  സഭാപനങ്ങളുലട ധനകേഭാരല

വനിഭഭാഗത്തനില് ആ കമഖലയനില്  ലലവദഗ്ദ്ധലമുള്ളവരുലട  കസവനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന

ശമനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആഡനിറട്ട്  നനിരതീക്ഷണങ്ങള  സലാംബനനിചട്ട്  വനിലയനിരുത്തല് ഇനനിയുലാം

നടകത്തണതുണട്ട്.  പല  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  ആഡനിറട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി

പൂര്ത്തതീകേ രനിക്കുനതനിനട്ട് കേഴെനിഞനിടനില. റനിയഭാബട്ട്  മുകഖന അവകലഭാകേനലാം ലചേകയ്യണതുണട്ട്.
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എമര്ജനിലാംഗട്ട് കകേരള

76 (347) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :

ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി :

ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :

ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മുന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  നടത്തനിയ  എമര്ജനിലാംഗട്ട്  കകേരള

നനികക്ഷപകേ  സലാംഗമലാം  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനിയഭാണട്ട്

തയ്യഭാറഭാക്കനിയലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴെനി കകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചലതനട്ട്

പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനി നടത്തനിപ്പുമൂലലാം എലനലഭാലാം കനടങ്ങളഭാണട്ട് കകേവരനിചതട്ട്;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത പദതനി നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണട്ട് കകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ -ഡനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിവനിധ കമഖലകേളനില് നനികക്ഷപകേലര ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനുലാം

സലാംസഭാനത്തനിലല  നനികക്ഷപ  സഭാധലതകേലളക്കുറനിചട്ട്  കദശതീയ  അനര്കദശതീയ

തലങ്ങളനില് ശദയഭാകേര്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  കൂടുതല് നനികക്ഷപലാം ഉറപഭാക്കുനതനിനുലാം

കവണനിയഭാണട്ട് 2012 ലസപ്റലാംബര് 12 മുതല് 14 വലര എമര്ജനിലാംഗട്ട് കകേരള സലാംഗമലാം

സര്ക്കഭാര്  ലകേ.എസട്ട്.ലഎ.ഡനി.സനി.  മുകഖന  നടത്തനിയതട്ട്.  എമര്ജനിലാംഗട്ട്  കകേരള

സലാംഗമത്തനില് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട കേതീഴെനിലഭായനി  177  പദതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണട്ട്

തുടക്കത്തനില്  ലഭനിചതട്ട്.  എനഭാല്  2015  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസലാം  ചേതീഫട്ട്  ലസകടറനിയുലട

അദലക്ഷതയനില്  അതതട്ട്  വകുപ്പുകേളനില്  നനിനള്ള  ഉകദലഭാഗസര്  അവതരനിപനിച

പദതനികേളുലട നനിലവനിലുള്ള സനിതനി അവകലഭാകേനലാം ലചേയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്

ഇകപഭാള വലവസഭായ വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് 14 പദതനികേളഭാണുള്ളതട്ട്.  ലകേ.എസട്ട്.ലഎ.ഡനി.സനി.-യുലട

കനരനിട്ടുള്ള കമല്കനഭാടത്തനിലുള്ളതഭാണതട്ട്. ഇതനില് രണട്ട് പദതനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി.

ബഭാക്കനിയുള്ളതട്ട് 12 പദതനികേള.
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എമര്ജനിലാംഗട്ട്  കകേരളയനില് അവതരനിപനിചതുലാം ഭഭാവനിയനില് ലഭലമഭാക്കുനതുമഭായ
പദതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കട്ട് സമയബനനിതമഭായനി അലാംഗതീകേഭാരലാം ലകേഭാടുക്കുനലണനട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം  നയപരമഭായനി  തതീരുമഭാനങ്ങള  ലലകേലക്കഭാളനതനിനുലാം  കകേരളലത്ത
ഒരു നനികക്ഷപ സമ്പൗഹൃദ സലാംസഭാനലമന നനിലയട്ട്  തുടര്നലാം അവതരനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി
മുഖലമനനി  ലചേയര്മഭാനഭായുലാം  ബനലപട  മനനിമഭാരുലാം  പ്രഗല്ഭരഭായ  വലവസഭായ
സലാംരലാംഭകേരുലാം ഉളലപട ഒരു ഇനലവസ്റ്റേട്ട്ലമന്റെട്ട് ലപ്രഭാകമഭാഷന കേമ്പൗണ്സനില് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതുകൂടഭാലത കപ്രഭാജക്ടുകേലളക്കുറനിചട്ട് വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചട്ട് ബനലപട വകുപ്പുകേളുലട
അനുമതനികേള  ലഭലമഭാക്കനിലക്കഭാണട്ട്  പദതനികേളക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുനതനിനുമഭായനി
ചേതീഫട്ട് ലസകടറനി അദലക്ഷനഭായുലാം വലവസഭായ വകുപട്ട് അഡതീഷണല് ചേതീഫട്ട് ലസകടറനി
കേണ്വതീനറഭായുലാം ലകേ.എസട്ട്.ലഎ.ഡനി.സനി. മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറകര്, ധനകേഭാരല വകുപട്ട്
പ്രനിനസനിപല്  ലസകടറനി,  റവനമ്പ്യൂ  പ്രനിനസനിപല്  ലസകടറനി,  പരനിസനിതനി  വകുപട്ട്
പ്രനിനസനിപല്  ലസകടറനി,  നനിയമവകുപട്ട്  ലസകടറനി  എനനിവര്  അലാംഗങ്ങളഭായുള്ള
ഇനലവസ്റ്റേട്ട്ലമന്റെട്ട് ക്ലനിയറനസട്ട് കബഭാര്ഡുലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണഭായനിരുന.

ഇതനിനുപുറകമ എമര്ജനിലാംഗട്ട് കകേരളയനില് ലഭനിച ആശയങ്ങകളയുലാം പദതനികേകളയുലാം
കുറനിചട്ട് വനിശദമഭായനി ചേര്ച ലചേയനതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര കവലഭാമയഭാന മനഭാലയത്തനിലല
മുന ലസകടറനിയഭായ ശതീ.  മഭാധവന നമ്പലഭാര് ലചേയര്മഭാനഭായുലാം  ശതീ.  ബഭാലകഗഭാപഭാല്,
ലതരുലമഭാ ലപനകപഭാള,  ശതീ.  ജനി.  വനിജയരഭാഘവന,  പഭാനനിലാംഗട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്,  വലവസഭായ
വകുപനിലല അഡതീഷണല് ചേതീഫട്ട് ലസകടറനി/പ്രനിനസനിപല് ലസകടറനി തുടങ്ങനിയവര്
അലാംഗങ്ങളഭായുലാം മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറകര്, ലകേ.എസട്ട്.ലഎ.ഡനി.സനി. ലമമ്പര് ലസകടറനി
ആയനിട്ടുള്ള ഇനലവസ്റ്റേട്ട് ലപ്രഭാകമഭാഷന കബഭാര്ഡുലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണഭായനിരുന.

നഷ്ടത്തനിലഭായ ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള

77 (348) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  നഷ്ടത്തനിലഭായതുളലപലട എലഭാ  ലപഭാതു
കമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലാം ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് സതസര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) എങനില് എലനലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുവഭാന കപഭാകുനലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് കകേരളത്തനിലല ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള
നഷ്ടത്തനിലഭാവന  എന  ആകക്ഷപത്തനിലന്റെ  കേഭാരണങ്ങള  വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്
വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇമ്പൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം വലവസഭായ

വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങളുലട മുനകേഭാല പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം

ഇകപഭാഴെലത്ത  അവസയുലാം  വനിശകേലനലാം  ലചേയട്ട്  ഓകരഭാ  സഭാപനത്തനികനയുലാം

ലഭാഭകേരമഭാക്കുനതനിനുള്ള  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ഉല്പഭാദന സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലടയുലാം  സഭാകങതനികേ വനിദലയുലടയുലാം  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ

നവതീകേരണലാം,  വനിപണന സഭാധലതയുള്ള ഉല്പനങ്ങളുലട ലലവവനിധലവല്ക്കരണലാം,

വനിപുലതീകേരണലാം,  കേഭാരലക്ഷമമഭായ മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം,  സഭാപനങ്ങള തമ്മേനിലുള്ള

ഏകകേഭാപനലാം,  കകേന്ദ്ര ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനിട്ടുള്ള സലാംകയഭാജനലാം,  ധനപരമഭായ

പുനനഃരുദഭാരണലാം, ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം കമഭാണനിടറനിലാംഗട്ട് ലചേയനതനിനുള്ള

സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട  ശക്തനിലപടുത്തല്  എനതീ  നടപടനികേളനിലൂലട  സഭാപനങ്ങലള

അഭനിവൃദനിലപടുത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലാം.  ഇതനിനഭായനി  അതഭാതട്ട്

കമഖലകേളനിലുള്ള  വനിദഗ്ദ്ധരുലട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ശനില്പശഭാലകേള

സലാംഘടനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.  വനിപുലതീകേരണത്തനിനുള്ള മൂലധനലാം സസയലാം കേലണത്തഭാന

സഭാപനങ്ങലള  സസയലാം  പരലഭാപ്തമഭാക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലാം.  ലപഭാതുകമഖലഭാ

സഭാപനങ്ങളനില് നടപനിലഭാക്കുന പദതനികേളുലട സമയബനനിതമഭായ പൂര്ത്തതീകേരണലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുലാം.  വലഭാവസഭായനികേ കമഖലയനിലല വനിവനിധ ഗകവഷണ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി

കയഭാജനിചട്ട് ലപഭാതുകമഖലയനില് നൂതന സഭാകങതനികേ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം ലലവവനിദല

വല്ക്കരണവലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.കകേരളലത്ത ഒരു

നനികക്ഷപ സമ്പൗഹൃദ സലാംസഭാനമഭാക്കനി മഭാറഭാനഭാവശലമഭായ എലഭാ നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിക്കുലാം.

ആകഗഭാളവല്ക്കരണത്തനിലന്റെ  അനനര  ഫലമഭായനി  ശഭാക്തതീകേരനിച  വഭാണനിജലകമഖലയനില്

മഭാതരലകബഭാധകത്തഭാലട പ്രവര്ത്തനിചട്ട് ലക്ഷലലാം ലലകേവരനിക്കുനതനിനഭായനി സഭാപനങ്ങളനിലല

മഭാനവ  വനിഭവകശഷനിയുലട  തുടര്ചയഭായ  ശഭാക്തതീകേരണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുള്ള

നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിക്കുലാം.  ഇമ്പൗ  നടപടനികേള  തസരനിതലപടുത്തുനതനികലക്കഭായനി

ലപഭാതുകമഖലഭാവലവസഭായ പുനനഃസലാംഘടന കബഭാര്ഡട്ട് (റനിയഭാബട്ട്) പുനനഃസലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ആകഗഭാളതലത്തനിലുണഭായനിട്ടുള്ള വലവസഭായ മഭാനലവലാം വലഭാവസഭായനികേ

കമഖലയനിലുണഭാകുന  മഭാറങ്ങളക്കനുസരനിചട്ട്  ഉല്പഭാദന  പ്രകനിയയുലാം  ഉല്പനങ്ങളുലട

ലലവവനിധലവല്ക്കരണവലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിലുണഭായ  കേഭാലതഭാമസലാം വനിപണനിയനില്

നനിനലാം കനരനിടുന കേടുത്ത മതരവലാം ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലത്ത

പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കഭാറുണട്ട്.  അനഭാകരഭാഗലപരമഭായ  ഇറക്കുമതനിയുലാം  വര്ദനിച
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ഉല്പഭാദനലചലവകേലളയുലാം  അതനിജതീവനിക്കത്തക്കവനിധത്തനില് കേമ്പനനികേളക്കട്ട്  പ്രവര്ത്തനലാം

ലമചലപടുത്തുവഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തതുലാം മൂലധനത്തനിലന്റെ  അപരലഭാപ്തതയുമഭാണട്ട്  പല

സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം പ്രവര്ത്തനലാം കമഭാശമഭാകുനതനിനുള്ള പ്രധഭാന കേഭാരണലാം.  സഭാപനങ്ങളനില്

നവതീകേരണത്തനിലന്റെയുലാം  വനിപുലതീകേരണത്തനിലന്റെയുലാം  ഭഭാഗമഭായുള്ള  പദതനികേളക്കഭായനി

നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണങനിലുലാം  അതനിനഭായുള്ള ധനലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  കനരനിടുന

കേഭാലതഭാമസലാം  പദതനികേളുലട  സമയബനനിതമഭായ  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനട്ട്

വനിഘഭാതമഭാകേഭാറുള്ളതട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. ചേനില സഭാപനങ്ങളുലട

കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായുള്ള  കമഭാശമഭായ  പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  നവതീകേരണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായുള്ള  അധനികേധനലാം  ബഭാങ്കുകേളനില്  നനിനലാം  മറ്റുലാം  കേലണത്തുനതനിലുള്ള

പരനിമനിതനികേളുലാം പുനരുദഭാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കഭാറുണട്ട്.

നനിലവനിലുള്ള  സസകേഭാരല  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേലര  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുലാം,  പുതനിയ

തലമുറലയ ആകേര്ഷനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുലാം. കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ പരനിഷ്കഭാരങ്ങള

മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  തലത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുലാം.  ലതഭാഴെനില്  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനി

ലതഭാഴെനില് സമ്പൗഹൃദ അനരതീക്ഷലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന.

നഷ്ടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങലള

ലഭാഭകേരമഭാക്കഭാന നടപടനി

78 (349) ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :

ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :

ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് : 

ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് (2006-2011)  ഏലതഭാലക്ക

ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  ലഭാഭത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിചനിരുലനനലാം  പുതുതഭായനി

എത്രലയണ്ണലാം തുടങ്ങനിലയനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  എത്ര  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  ലഭാഭത്തനില്

പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണനട്ട്  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  മുന  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലനറ

നയലലവകേലലലാം മൂലലാം ഏലതഭാലക്ക സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട് നഷ്ടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  നഷ്ടത്തനിലുള്ളവലയ ലഭാഭകേരമഭാക്കഭാന ഈ സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) മുന എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  (2006-2011)  അവസഭാന

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷമഭായ 2010 -11-ല് 23 സഭാപനങ്ങള ലഭാഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിചനിരുന.

സഭാപനങ്ങളുലട  വനിവരലാം അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന.*  ഇമ്പൗ കേഭാലയളവനില്  9

ലപഭാതുകമഖല യണനിറ്റുകേള പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനില്  വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  ലപഭാതുകമഖല

സഭാപനങ്ങളനില്  2015-16-ലല  ആഡനിറനിനട്ട്  മുനപുള്ള കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം  10

സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട് ലഭാഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്. ഇമ്പൗ കേഭാലയളവനില് ലഭാഭത്തനിലുലാം

നഷ്ടത്തനിലുലാം പ്രവര്ത്തനിച സഭാപനങ്ങളുലട വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി) വലവസഭായ വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള ലപഭാതുകമഖല സഭാപനങ്ങളുലട

മുനകേഭാല പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ഇകപഭാഴെലത്ത അവസയുലാം വനിശകേലനലാം ലചേയട്ട് നഷ്ടത്തനിലഭായ

ഓകരഭാ സഭാപനത്തനികനയുലാം ലഭാഭകേരമഭാക്കുനതനിനുലാം ലഭാഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന

സഭാപനങ്ങളുലട  ലഭാഭലാം  ദതീര്ഘ  കേഭാലകത്തക്കട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം  കവണ

നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇമ്പൗ  നടപടനികേള  തസരനിതലപടുത്തുനതനികലക്കഭായനി

ലപഭാതുകമഖല  വലവസഭായ  പുനനഃസലാംഘടന  കബഭാര്ഡട്ട്  (റനിയഭാബട്ട്)  ഇമ്പൗ  സര്ക്കഭാര്

ഇതനിനകേലാം  തലന  പുനനഃസലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഉല്പഭാദന  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലടയുലാം

സഭാകങതനികേവനിദലയുലടയുലാം കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ നവതീകേരണലാം, വനിപണന സഭാധലതയുള്ള

ഉല്പനങ്ങളുലട  ലലവവനിദലവല്ക്കരണലാം,  വനിപുലതീകേരണലാം,  കേഭാരലക്ഷമമഭായ മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്

സലാംവനിധഭാനലാം,  സഭാപനങ്ങള  തമ്മേനിലുള്ള  ഏകകേഭാപനലാം,  കകേന്ദ്ര  ലപഭാതുകമഖലഭാ

സഭാപനങ്ങളുമഭായനിട്ടുള്ള സലാംകയഭാജനലാം, ധനപരമഭായ പുനനഃരുദഭാരണലാം, ലപഭാതുകമഖല

സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  കമഭാണനിറര്  ലചേയനതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട

ശക്തനിലപടുത്തല്  എനതീ  നടപടനികേളനിലൂലട  സഭാപനങ്ങലള  അഭനിവൃദനിലപടുത്തുനതനിനുള്ള

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. ഇതനിനഭായനി അതഭാതട്ട് കമഖലകേളനിലുള്ള വനിദഗ്ദ്ധരുലട

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി ശനില്പശഭാലകേള സലാംഘടനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കൂടഭാലത വനിപുലതീകേരണത്തനിനുള്ള മൂലധനലാം  സസയലാം  കേലണത്തുവഭാന സഭാപനങ്ങലള
സസയലാംപരലഭാപ്തമഭാക്കുകേ,  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  നടപനിലഭാക്കുന  പദതനികേളുലട
സമയബനനിതമഭായ  പൂര്ത്തതീകേരണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ,  വലഭാവസഭായനികേ കമഖലയനിലല
വനിവനിധ  ഗകവഷണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  കയഭാജനിചട്ട്  ലപഭാതുകമഖലയനില് നൂതന

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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സഭാകങതനികേ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  ലലവവനിദലവല്ക്കരണവലാം നടപനിലഭാക്കുകേ എനനിവയട്ട്
പ്രഭാമുഖലലാം  നല്കേനി  പദതനികേളക്കട്ട്  രൂപലാം  നല്കേഭാനുലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.   ആകഗഭാള
വല്ക്കരണത്തനിലന്റെ  അനനരഫലമഭായനി  ശഭാക്തതീകേരനിച  വഭാണനിജല  കമഖലയനില്
മഭാതരലകബഭാധകത്തഭാലട പ്രവര്ത്തനിചട്ട്  ലക്ഷലലാം  ലലകേവരനിക്കുനതനിനഭായനി  സഭാപനങ്ങളനിലല
മഭാനവവനിഭവകശഷനിയുലട  തുടര്ചയഭായ  ശഭാക്തതീകേരണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന കേഭാരലവലാം പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

ഉതനിമൂടനില് കേനിനഫയുലട അപഭാരല് പഭാര്ക്കട്ട്

79 (350) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റഭാനനി ഉതനിമൂടനില് കേനിനഫയുലട അപഭാരല്പഭാര്ക്കട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
എത്ര ഭൂമനിയഭാണട്ട് പഭാടവലവസയനില് ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്  ;  ഏതു വര്ഷലാം;  എത്ര തുകേയഭാണട്ട്
വഭാര്ഷനികേ പഭാടമഭായനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക  വര്ഷങ്ങളനില്  പഭാടത്തുകേ  അടചനിട്ടുണട്ട്  എനട്ട്  വര്ഷലാം
തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഏലതഭാലക്ക വര്ഷലത്ത പഭാടതുകേയഭാണട്ട് അടയഭാതനിരുനനിട്ടുള്ളതട്ട്;
ഇതട്ട്  എന്തു  കേഭാരണത്തഭാലഭാലണനലാം  ആരഭാണട്ട്  ഉത്തരവഭാദനിയഭായനിട്ടുള്ളലതനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അപഭാരല് പഭാര്ക്കനിനഭായനി വനിട്ടുകേനിടനിയ ഭൂമനിയനില് അപഭാരല് പഭാര്ക്കട്ട്
സഭാപനിക്കഭാതനിരുനതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇവനിലട  കേനിനഫയട്ട്  മലറലനങനിലുലാം
പദതനി നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശമുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  1.40558  ഏക്കര്  സലമഭാണട്ട്  പഭാട  വലവസയനില്  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
22 -10-2011-നട്ട് പ്രസ്തുത ഭൂമനി കേനിനഫയട്ട് ലഭലമഭായനി. പ്രസ്തുത ഭൂമനിക്കട്ട് 24,856 തൂപയഭാണട്ട്
പ്രതനിവര്ഷ പഭാടത്തുകേ.

(ബനി)  2011-12  മുതല്  2015-16  വലരയുള്ള പഭാടത്തുകേ അടചനിട്ടുണട്ട്.  പഭാടത്തുകേ
അടയ്ക്കുനതനില് കേനിനഫ വതീഴ്ച വരുത്തനിയനിടനില.

(സനി)  കകേരളത്തനില് കൂടുതല് അപഭാരല് പഭാര്ക്കട്ട് തുടങ്ങുകേ പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.
മകറലതങനിലുലാം  പദതനിയഭാണട്ട്  അവനിലട  കയഭാജനിചലതനള്ള  വനിലയനിരുത്തലനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് പഭാര്ക്കട്ട് സഭാപനിക്കുന പദതനി മഭാറനിയതട്ട്. പ്രസ്തുത സലത്തട്ട്
സനിഡ്കകേഭാലയലക്കഭാണട്ട് പനി.പനി.പനി. മഭാതൃകേയനില് അനുകയഭാജലമഭായ എലനങനിലുലാം വലവസഭായങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള സഭാദലതകേള പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  
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റബറധനിഷനിത വലവസഭായങ്ങള

80 (351) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റഭാനനിയനില് പ്രഖലഭാപനിച റബര് പഭാര്ക്കനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന
കേഴെനിയഭാതനിരുനതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  റഭാനനി കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് പുതനിയ റബറധനിഷനിത വലവസഭായങ്ങള ആരലാംഭനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  കറഭാ ഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  ഒരു  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുവഭായനി  റബര്
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  റബറധനിഷനിത  ടഭാറനിലാംഗട്ട്  നനിര്ബനമഭാക്കനിയഭാല്  കറഭാഡുകേളക്കട്ട്  ദതീര്ഘകേഭാലലാം
ഉറപട്ട്  ലഭനിക്കുലമനലാം റബര് കമഖലയനിലല പ്രതനിസനനികേള പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്
ഇതട്ട് ഒരളവവലര സഹഭായകേരമഭാവലാം എനമുള്ളതനിനഭാല് ഇത്തരലാം വലവസഭായങ്ങള
സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില് ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അനുകയഭാജലമഭായ  ഭൂമനി  ലഭനിക്കഭാതനിരുനതുലകേഭാണഭാണട്ട്  റഭാനനിയനിലല
റബര് പഭാര്ക്കനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാതനിരുനതട്ട്.   കേനിനഫയുലാം
റബര്  കബഭാര്ഡുലാം  കചേര്നട്ട്  സലാംയുക്ത  സലാംരലാംഭമഭായനി  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല
ലഎരഭാപുരത്തട്ട് നനിലവനില് ഒരു റബര് പഭാര്ക്കുള്ളതുലകേഭാണ്ടുലാം ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല
പത്തനഭാപുരലാം  തഭാലൂക്കനില്ലപട  പനിറവന്തൂരനില്  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിലച  ട്രഭാവനകൂര്
ലലപവഡനിലന്റെ  51  ഏക്കര്  ഭൂമനിയനില്  റബര്  കബഭാര്ഡുലാം  കേനിനഫയുലാം  കചേര്നട്ട്
പുതുതഭായനി  ഒരു  റബര്  പഭാര്ക്കട്ട്  സഭാപനിക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചു
വരുന  എനതനിനഭാലുലാം,  വനിമഭാനത്തഭാവളലാം,  തുറമുഖലാം  എനനിവ  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുലകേഭാണട്ട്
ഇനഡസ്ട്രേനിയല് ഡവലപട്ട്ലമന്റെട്ട്  കസഭാണുകേള  സഭാപനിക്കഭാനഭായനിരുന  മുനഗണന
നല്കേനിയനിരുനതട്ട്  എനതനിനഭാലുലാം,  റഭാനനിയനില്  സഭാപനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചനിരുന
റബര് പഭാര്ക്കട്ട് കവലണനട്ട് വയഭാന 24-7-2014-ലല അറുപത്തനിനഭാലഭാമതട്ട് കേനിനഫ
കബഭാര്ഡട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിരുന. 

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള ജനിലഭാകറഭാഡുകേളുളലപലടയുള്ള
കറഭാഡുകേളനില് ഉപരനിതലലാം പുതുക്കുകമ്പഭാള പരമഭാവധനി റബലലറസ്ഡട്ട് ടഭാറനിലാംഗട്ട് നടത്തുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
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കേരുനഭാഗപള്ളനി ഇനഡസ്ട്രേനിയല് എകസ്റ്റേറട്ട്

81 (352) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി ഇനഡസ്ട്രേനിയല് എകസ്റ്റേറനില് ഇകപഭാള പ്രവര്ത്തനിക്കുന

വലവസഭായ യണനിറ്റുകേള എത്രലയന ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ  അഞട്ട്  വര്ഷത്തനിനനിടയനില്  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിര്ത്തനിയ

വലവസഭായ യണനിറ്റുകേള എത്ര;

(സനി)  ഇവനിലട  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  എലനലഭാലാം  സമ്പൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്

ഒരുക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട് എനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള നനില്ക്കുന സലത്തനിനട്ട് പടയലാം സലാംരലാംഭകേനട്ട്

നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ഇത്തരത്തനില്  പടയലാം  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  സഭാപനങ്ങളുലട  ലനിസ്റ്റേട്ട്

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 23 എണ്ണലാം.

(ബനി)  3 എണ്ണലാം.

(സനി) ഇവനിലട സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് കറഭാഡട്ട്, ലലവദല്യുതനി, ലവള്ളലാം എനതീ സമ്പൗകേരലങ്ങള

ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി & ഇ) ഇല.

പുതുപരനിയഭാരലത്ത മലനിനതീകേരണ പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള സുകുമഭാരന

നഭായര് കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടട്ട്

82 (353) ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    അച്ചുതഭാനനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലമ്പുഴെ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  പുതുപരനിയഭാരത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന

ഇരുമ്പുരുക്കട്ട്  കേമ്പനനികേളനില്  നനിനള്ള  മലനിനതീകേരണ  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;
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(ബനി) ഈ മലനിനതീകേരണ പ്രശ്നലാം സലാംബനനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് നനികയഭാഗനിച സുകുമഭാരന

നഭായര് കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ഉലണങനില് റനികപഭാര്ടനിലല ശനിപഭാര്ശകേള അടനിയനരമഭായനി  നടപഭാക്കഭാന

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മലമ്പുഴെ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  പുതുപരനിയഭാരത്തുള്ള  സനിഡ്കകേഭാ

ഇനഡസ്ട്രേനിയല് എകസ്റ്റേറനില്, മലമ്പുഴെ സ്റ്റേതീല്സട്ട് റതീ കറഭാളനിലാംഗട്ട് മനില്സട്ട് ലലപ്രവറട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്

എന ഒരു ഇരുമ്പുരുക്കട്ട് യണനിറട്ട് പ്രവര്ത്തനിചനിരുന.  ഇമ്പൗ സഭാപനത്തനില് നനിനമുള്ള

മലനിനതീകേരണലാം  തടയുനതനിനട്ട്  സ്ക്രബനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  അടങ്ങനിയ  മലനിനതീകേരണ

നനിയനണ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുകേയുലാം അതട്ട് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപഭാക്കണലമനട്ട്

സലാംസഭാന മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡട്ട് നനിര് കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയനിരുന.

എനഭാല് രണട്ട് വര്ഷമഭായനി പ്രസകുത സഭാപനലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനനില.

(ബനി)  ഉണട്ട്.

(സനി)  സുകുമഭാരന  നഭായര്  കേമ്മേതീഷന  റനികപഭാര്ടനിലല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല്

സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേമ്മേനിറനി

ശനിപഭാര്ശ ലചേയ പ്രകേഭാരലാം വഭായുമലനിനതീകേരണ നനിയനണ സലാംവനിധഭാനങ്ങള വനിപുലതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ലപഭാടനിപടലങ്ങളുലട അളവട്ട് കരഖലപടുത്തുനതനിനുള്ള ഓണ്ലലലന കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്

സലാംവനിധഭാനലാം  എലഭാ  ഇരുമ്പുരുക്കട്ട്  വലവസഭായങ്ങളക്കുലാം  ഏര്പഭാടഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

കേഞനികക്കഭാടട്ട്  വലവസഭായ കമഖലയനില് ഒരു ആമ്പനിയന്റെട്ട്  എയര് കേസഭാളനിറനി  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്

കസ്റ്റേഷന സഭാപനിക്കുകേയുലാം അതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ഇകപഭാഴലാം തുടര്നലകേഭാണനിരനിക്കുകേയുലാം

ലചേയന.  2015-ലല  പരനികശഭാധനഭാ  ഫലങ്ങള  കകഭാഡതീകേരനിചതുപ്രകേഭാരലാം  വഭായു

ഗുണനനിലവഭാരലാം തൃപ്തനികേരമഭാണട്ട്.  ജനിലഭാകേളകര് ലചേയര്മഭാനഭായുലാം ജനറല് മഭാകനജര്,

ഡനിസ്ട്രേനികട്ട്  ഇനഡസ്ട്രേതീസട്ട്  ലസന്റെര് കേണ്വതീനറുമഭായുള്ള  ഒരു പരനിസനിതനി  കേഭാവല്

സലാംഘലാം  2010-ല് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി കേമ്മേനിറനിയനില് കബഭാര്ഡനിലന്റെ പഭാലക്കഭാടട്ട്

ജനിലഭാ  ഓഫതീസട്ട്  കമധഭാവനിയുലാം  അലാംഗമഭാണട്ട്.  ടനി  കേമ്മേനിറനി  സമയഭാസമയങ്ങളനില്

കയഭാഗലാം കചേര്നട്ട് വലവസഭായ കമഖലയനിലല പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തുനണട്ട്.  ടനി

കേമ്മേനിറനി അവസഭാനമഭായനി 25-2-2016-നട്ട് കയഭാഗലാം കചേര്നനിരുന. 
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മഭാനഭാഞനിറയനിലുള്ള കകേഭാമണ്ലവല്ത്തട്ട് കേമ്പനനി സര്ക്കഭാര് ഏലറടുക്കുനതട്ട്

83 (354) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  മഭാനഭാഞനിറയനിലുള്ള  കകേഭാമണ്ലവല്ത്തട്ട്  കേമ്പനനി

ഏലറടുക്കുനതുമഭായനി ബനലപട ബനില്, നനിയമസഭ പഭാസഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം,  സലലാം

ഏലറടുക്കുനതനിനട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനതഭായനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ബനിലനിനട്ട് രഭാഷപതനിയുലട അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇലലങനില് ആയതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത കേമ്പനനി ഏലറടുക്കുനതനിനുള്ള അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാമണ്ലവല്ത്തട്ട്  ട്രസ്റ്റേട്ട്  ഇനലഭാ  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  ഒരു  യണനിറഭായ

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് മഭാനഭാഞനിറയനിലല ഹഭാന്റെട്ട് ലൂലാം വതീവനിലാംഗട്ട് ഫഭാകറനി എന സലാംരലാംഭലത്ത

പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം പുനരുജതീവനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയകേ എന ഉകദ്ദേശകത്തഭാലട

ആ സലാംരലാംഭവലാം ഉടമകേളക്കട്ട് പ്രസ്തുത സലാംരലാംഭത്തനിനകമലുള്ള അധനികേഭാരവലാം അവകേഭാശവലാം

തഭാല്പരലവലാം വനിലയ്ലക്കടുക്കുനതനിനുലാം ലലകേമഭാറലാം  ലചേയനതനിനുലാം കകേരള  സലാംസഭാന

വലവസഭായ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  കേതീഴെനില്  ഒരു  വലവസഭായ  മമ്പ്യൂസനിയവലാം

ഉല്പഭാദന കകേന്ദ്രവലാം സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് കവണനിയുളള വലവസകേള ഉളലപടുത്തനി

ലകേഭാണ്ടുള്ളതഭാണട്ട്  2012  ജൂലലല  25-ാം തതീയതനി നനിയമസഭ  പഭാസഭാക്കനിയ  2012-

ലല കകേഭാമണ്ലവല്ത്തട്ട് ട്രസ്റ്റേട്ട് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  (സലാംരലാംഭലാം വനിലയ്ലക്കടുക്കലുലാം ലലകേമഭാറലാം

ലചേയ്യലുലാം)  ബനില്.  പ്രസ്തുത ബനില് അനുമതനി ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  ബഹു.  ഇനലന

പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത  ബനിലനിനട്ട്  പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ  അനുമതനി

ലഭനിചട്ട്  ആകഭായനി  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള  മഭാത്രകമ  പ്രസ്തുത  ബനിലനിലല  നനിയമ

വലവസകേള നനിലവനില് വരനികേയുള. ഇതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ സലലാം ഏലറടുക്കുനതുമഭായനി

ബനലപട  നടപടനികേളുമഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  മുകനഭാട്ടുകപഭാകുവഭാന

കേഴെനിയുകേയുള.

(ബനി) ഇല.
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(സനി)  കകേഭാമണ്ലവല്ത്തട്ട്  ട്രസ്റ്റേട്ട്  ബനില്  ബഹു.  ഇനലന  പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ
അനുമതനിക്കഭായനി  അയചകപഭാള  ബനിലനിലല  ചേനില  വലവസകേളനികന്മേല്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വലവസഭായ-വഭാണനിജല  മനഭാലയവലാം  ലതഭാഴെനില്  മനഭാലയവലാം
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  ചേനില സഷ്ടതീകേരണങ്ങളുലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
അഭനിപ്രഭായവലാം  ആരഭാഞനിരുന.  ഇതഭാണട്ട്  കകേഭാമണ്ലവല്ത്തട്ട്  ട്രസ്റ്റേട്ട്  ബനിലനിനട്ട്
പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ  അനുമതനി  ലഭനിക്കുനതട്ട്  ലലവകേഭാന  കേഭാരണമഭായതട്ട്.  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് ബനിലനികന്മേല് ആവശലലപട സഷ്ടതീകേരണലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ബഹു.
സലാംസഭാന  ഗവര്ണറുലട  ലസകടറനി  മുകഖന  18-9-2015-ല്  കകേന്ദ്ര  ആഭലനര
മനഭാലയത്തനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  പ്രസകുത  ബനില്  ആകഭായനി  പ്രസനിദതീകേരനിചട്ട്  നനിയമ  വലവസകേള
നനിലവനില് വരുകമ്പഭാള  മഭാത്രമഭാണട്ട് നനിലവനിലല ഉടമകേളക്കട്ട് പ്രസ്തുത സലാംരലാംഭത്തനിനകമലുള്ള
അധനികേഭാരവലാം അവകേഭാശവലാം തഭാല്പരലവലാം  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  വനിലയ്ലക്കടുക്കുനതനിനട്ട്
സഭാധലമഭാവനതുലാം ആയതട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലലകേമഭാറലാം  ലചേയ്യലപടുനതുലാം. ഇതനിനഭായനി
ബനിലനിനട്ട് ബഹു. ഇനലന പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ അനുമതനി ലഭനികക്കണതട്ട് ആവശലമഭാണട്ട്.
ഇതനിനുകവണനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  ആവശലമഭായ  എലഭാ
നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

വലവസഭായ സലാംരലാംഭകേരുലട വളര്ചയട്ട് കേര്മ്മേ പദതനികേള

84 (355) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് സൂക്ഷ്മ-ഇടത്തരലാം-ലചേറുകേനിട വലവസഭായ സലാംരലാംഭകേരുലട വളര്ചയട്ട്
മുന സര്ക്കഭാര് എലനലഭാലാം കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  കകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി നടത്തനിപ്പുമൂലലാം എലനലഭാലാം കനടങ്ങളഭാണട്ട് കകേവരനിചലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് കകേലക്കഭാ
ണനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സൂക്ഷ്മ-ഇടത്തരലാം-ലചേറുകേനിട  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേലര

കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി മുന സര്ക്കഭാര് തഭാലഴെപറയുന കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട്

ആവനിഷ്കരനിചനിരുനതട്ട്.

(i) പുതനിയ  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ജനില/തഭാലൂക്കട്ട്/കബഭാക്കട്ട്

പഞഭായത്തട്ട് തലത്തനില്  ലസമനിനഭാറുകേള, ലടകകഭാളജനി ക്ലനിനനിക്കട്ട്

തുടങ്ങനിയവയനിലൂലട സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് കവണ കബഭാധവല്ക്കരണലാം.

(ii) സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് സഭാപനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ

സഹഭായലാം ആവശലലമങനില് വനിവനിധ ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങളനില്

നനിനട്ട് വഭായ്പഭാ സമ്പൗകേരലലാം.

(iii) സഭാപനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ ലലലസനസുകേളുലാം

ക്ലനിയറനസുകേളുലാം  കനടനിലയടുക്കുനതനിനട്ട്  കവണ  സമ്പൗകേരലങ്ങള

സനിലാംഗനിള  വനിനകഡഭാ ക്ലനിയറനസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം.

(iv) ലപഭാതു സമ്പൗകേരല കകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം അസലാംസ്കൃത

വസ്തുക്കളുലട  ബഭാങട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാരുകേളുലട സഹഭായകത്തഭാലട ക്ലസ്റ്റേര് വനികേസന പദതനി.

കൂടഭാലത നനിലവനിലുണഭായനിരുന ഒമ്പതട്ട് പദതനികേള ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്

സൂക്ഷ്മ-ഇടത്തര ലാം-ലചേറുകേനിട  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കട്ട്  ലമചലപട  ആനുകൂലലങ്ങള

നല്കുനതനിനുള്ള  സലാംരലാംഭകേതസ  സഹഭായ  പദതനി  (Entrepreneur  Support

Scheme).

(ബനി)  പുതനിയ ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള സൃഷ്ടനിചട്ട് ലതഭാഴെനിലനിലഭായയുലാം ദഭാരനിദലവലാം

ഉന്മൂലനലാം ലചേയട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ വളര്ച ലമചലപടുത്തുകേയഭാണട്ട്

ലക്ഷലമനിടനിരുനതട്ട്.

(സനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത വലവസഭായ വളര്ചക്കട്ട് കവണനി രൂപതീകേരനിച വനിവനിധ

നയപരനിപഭാടനികേള  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  അവകലഭാകേനങ്ങള  നടത്തുകേയുലാം  ആവശലമഭായ

മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുകേയുലാം  ആവശലമഭായ  സനര്ഭങ്ങളനില്  ഇടലപടലുകേള

നടത്തുകേയുലാം ലചേയനിരുന.
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ഉദുമ ലടക്സെെട്ട്കറല് മനില് 

85  (356)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  കകേരള കസ്റ്റേറട്ട്  ലടക്സെെറയനില്

കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ഒരു  യണനിറഭായനി  ഉദുമ  ലടക്സെെട്ട്കറല്  മനില്  എന  സഭാപനലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല കമലഭാടനിയനില് സഭാപനിച വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  സഭാപനത്തനിലന്റെ  ഉദ്ഘഭാടനലാം  നനിര്വ്വഹനിചതട്ട്  എനഭാലണനട്ട്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സഭാപനത്തനില്  ഇതുവലരയഭായനി  വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനില്

ഉല്പഭാദനലാം ആരലാംഭനിചനിടനിലഭാത്ത വനിഷയലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഇങ്ങലന

ഒരു അവസക്കട്ട് കേഭാരണലാം എനഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഈ സഭാപനവമഭായനി ബനലപട തര്ക്കങ്ങള പരനിഹരനിചട്ട് സഭാപനലാം

തുറനട്ട്  വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനില്  ഉലഭാദനലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കണലമനഭാവശലലപടട്ട്  സലലാം എലാം.എല്.എ.  ഈ സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  തനനിട്ടുള്ള

നനികവദനത്തനില് എലനങനിലുലാം നടപടനി എടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇമ്പൗ  സഭാപനത്തനിലന്റെ  ഉദ്ഘഭാടനലാം  2011  ജനുവരനി  28-നഭാണട്ട്

നനിര്വ്വഹനിക്കലപടതട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  സഭാപനത്തനില്  ഇതുവലരയഭായനി  വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനില്

ഉലഭാദനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങള തഭാലഴെപറയുനവയഭാണട്ട്.

1. പദതനിക്കഭാവശലമഭായ ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലളയുലാം  ജതീവനക്കഭാലരയുലാം  നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട്

സഭാധനിചനിടനില.  ഇതുസലാംബനനിചട്ട് ലലഹകക്കഭാടതനിയനില് നനിലവനിലുള്ള

കകേസുകേള നനിയമനങ്ങളക്കട്ട് തടസമഭായനി.

2. 16  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  അടങല്  തുകേ  പ്രതതീക്ഷനിച്ചുലകേഭാണട്ട്

നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിച പദതനിക്കട്ട് കകേഭാസ്റ്റേട്ട് ഓവര് റണ് ഉണഭായനി.
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3. 2015-ലഭാണട്ട്  പുതുക്കനിയ  അടങല്  തുകേയട്ട്  (21.09  കകേഭാടനി  രൂപ)
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയതട്ട്.

4. അഞ്ചുവര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി  ഉദുമ  കപ്രഭാജകനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
തഭാമസനിചതുലകേഭാണട്ട്  അടങല്  തുകേ  വതീണ്ടുലാം  വര്ദനിചട്ട്  30.28
കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(ഡനി)  നനികവദനലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള കസ്റ്റേറട്ട്  ലടക്സെെട്ട്ലലറല്സട്ട് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ
ചേതീഫട്ട്  എക്സെെനികേമ്പ്യൂടതീവട്ട്  തലത്തനിലുള്ള  ഉകദലഭാഗസരുലട  കയഭാഗലാം  വലവസഭായ
വകുപ്പുമനനിയുലട കചേമ്പറനില് കചേര്ന.  ആവശലമഭായ തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

പരമ്പരഭാഗത ലലകേത്തറനി ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലാം സലാംഘങ്ങളുലാം കനരനിടുന
പ്രതനിസനനി

86 (357) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  യനത്തറനി
ഉത്പനങ്ങള,  കകേത്തറനി  ഉത്പനങ്ങള  എന  കപരനില്  വനിറഴെനിക്കലപടുനകണഭാ  ;
എങനില് ഇതു തടയുനതനിനട്ട് എലനലഭാലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  കേബളനിപനിക്കലപടഭാതനിരനിക്കുനതനിനട്ട്
ഏലതങനിലുലാം രതീതനിയനില് വനിപണനിയനില് ഇടലപടലുകേള നടത്തുനകണഭാ;

(സനി) പരമ്പരഭാഗത കകേത്തറനി ഉത്പനങ്ങള തനിരനിചറനിയുനതനിനട്ട് ഏലതങനിലുലാം
അടയഭാളങ്ങള  നനിശ്ചയനിചട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്  ഇത്തരലാം  ഉത്പനങ്ങളക്കട്ട്
പ്രകതലകേലാം അടയഭാളലാം നനിശ്ചയനിചട്ട് നല്കുകമഭാ;

(ഡനി) സലാംസഭാനലത്ത പരമ്പരഭാഗത കകേത്തറനി ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലാം സലാംഘങ്ങളുലാം
കനരനിടുന പ്രതനിസനനി പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. ഇതട്ട് തടയുനതനിനട്ട് "ഹഭാന്റെട്ട് ലൂലാം മഭാര്ക്കട്ട്" എലാംബലാം പതനിപനിചനിട്ടുള്ള
ഉല്പനങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  വനിപുലമഭായ  പ്രചേഭാരണലാം  മഭാദലമങ്ങളനിലൂലട  ലലകേത്തറനിയുലടയുലാം
ഹഭാന്റെട്ട് ലൂലാം മഭാര്ക്കനികന്റെയുലാം പരസലങ്ങള വഴെനി നല്കുനണട്ട്.  ഹഭാന്റെട്ട് ലൂലാം മഭാര്ക്കനിലന്റെ
ഉപകയഭാഗലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവലാം
നല്കുനണട്ട്.
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(ബനി)  ഉണട്ട്.  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതുലാം  ഹഭാന്റെക്സെെട്ട്,
ഹഭാനവതീവട്ട് ഇവ വനില്പന നടത്തുനതുമഭായ എലഭാ ലലകേത്തറനി ഉല്പനങ്ങളനിലുലാം
ഹഭാന്റെട്ട് ലൂലാം മഭാര്ക്കട്ട് പതനിപനിചനിരനിക്കണലമനട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ഉണട്ട്.  പരമ്പരഭാഗത  ലലകേത്തറനി  ഉല്പനങ്ങള  തനിരനിചറനിയുനതനിനട്ട്
ഹഭാന്റെട്ട് ലൂലാം മഭാര്ക്കട്ട് എന അടയഭാളലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. നനിലവനില് ലലകേത്തറനി സലാംഘങ്ങള
അവരുലട ഉല്പനങ്ങളനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഹഭാന്റെട്ട് ലൂലാം മഭാര്ക്കട്ട് പതനിപനിചഭാണട്ട്
വനില്പന നടത്തുനതട്ട്. 

(ഡനി)  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  സലാംഘങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭാവശലമഭായ
പശ്ചഭാത്തല സമ്പൗകേരലങ്ങള ലമചലപടുത്തുനതനിനുലാം വനിപണനലാം ലമചലപടുത്തുനതനിനുലാം
ലനയ്ത്തുകേഭാരുലട കൂലനി ലമചലപടുത്തുനതനിനുലാം കക്ഷമ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുമഭായനി ലപ്രഭാഡകട്ട്
ഡവലപട്ട്ലമന്റെട്ട് അസനിസ്റ്റേനസട്ട് (പനി.ഡനി.എ.), മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട് ഇനലസന്റെതീവട്ട്, വര്ക്കട്ട്ലഷഡട്ട്
നവതീകേരണലാം,  ലലഡഹമ്പൗസട്ട്,  ഇനകേലാം  സകപഭാര്ടട്ട്  സതീലാം,  ലപ്രഭാഡക്ഷന ഇനലസന്റെതീവട്ട്,
റനികബറട്ട് മുതലഭായ പദതനികേള ആവനിഷ്ക്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുന. 

ലലമലലാം മളടനിപര്പസട്ട് മനിനനി കസ്റ്റേഡനിയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള 
മഭാസ്റ്റേര് പഭാന

87 (358) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭാടഭാരക്കര നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്ലപടുന കമലലാം ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തനില്
നനിലവനിലല കേളനിസലലാം നവതീകേരനിചട്ട് മളടനിപര്പസട്ട് മനിനനി കസ്റ്റേഡനിയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്
നഭാഷണല്  ലഗയനിലാംസട്ട്  ലസകകടറനിയറട്ട്  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്  മഭാസ്റ്റേര്  പഭാന  തയ്യഭാര്
ലചേയ്തു നല്കേനിയതട്ട് എനഭാണട്ട്; (നമ്പര് 3553/ENGG/13/NGS) എനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത മഭാസ്റ്റേര് പഭാനനിനട്ട്  കേഭായനികേ യുവജനകക്ഷമ വകുപട്ട്  അനുമതനി
നല്കേഭാന എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്ലപടുന  ലലമലലാം  ഗ്രഭാമ
പഞഭായത്തനിലല നനിലവനിലല  കേളനിസലലാം നവതീകേരനിചട്ട് മളടനി പര്പസട്ട് കസ്റ്റേഡനിയലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള കപ്രഭാജകട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് നഭാഷണല് ലഗയനിലാംസട്ട് ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര്
12-1-2016-ലല കേത്തട്ട്  നമ്പര്  3353/ENGG/13/NGS  മുകഖന കേഭായനികേ  യുവജനകേഭാരല
ഡയറകര്ക്കട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) പ്രസ്തുത  മഭാസ്റ്റേര് പഭാന 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലല ലലസല്

പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുനതനിനഭായനി സലാംസഭാനതല കേമ്മേനിറനി മുമ്പഭാലകേ സമര്പനിചനിരുനലവങനിലുലാം

ആവശലമഭായ  ഫണട്ട്  ലഭലമലലന  കേഭാരണത്തഭാല്  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങലളഭാനനിനുലാം

അനുമതനി നല്കേനിയനിരുനനില.

കദശതീയ ലഗയനിലാംസട്ട്

88 (359) ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെട്ട് :

ശതീ  .    വനി  .   റനി  .   ബല്റഭാലാം :

ശതീ  .    ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :

ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  കദശനിയ  ലഗയനിലാംസനിനട്ട്  സലാംസഭാനലാം

ആതനിഥലമരുളുകേയുകണഭാകയഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ നടത്തനിപനിനട്ട് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ പ്രശലാംസ ഉണഭാകയഭാ;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനുകവണനി എത്ര കേളനിയനിടങ്ങളുലാം കസ്റ്റേഡനിയങ്ങളുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം

നവതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവ  കേഭാത്തുസൂക്ഷനിക്കുവഭാനുലാം  നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണട്ട്  കപഭാകുവഭാനുലാം

എലനലഭാലാം കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 35- ാാമതട്ട് കദശതീയ ലഗയനിലാംസട്ട് 2015 ജനുവരനി 31 മുതല് ലഫബ്രുവരനി 14

വലര കകേരളത്തനിലല തനിരുവനനപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴെ,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്, കേണ്ണൂര് എനതീ ജനിലകേളനിലല വനിവനിധ കവദനികേളനില് വചട്ട് നടത്തുകേയുണഭായനി.

ലമഡല്  നനിലയനില്  സലാംസഭാനങ്ങളുലട  വനിഭഭാഗത്തനില്  54  സസര്ണ്ണലാം  ഉളലപലട

162 ലമഡലുകേകളഭാലട കകേരളലാം ഒനഭാമലതത്തനി.

(ബനി)  ബഹു. രഭാഷപതനി,  ബഹു. പ്രധഭാനമനനി,  ബഹു. കകേന്ദ്ര കേഭായനികേമനനി

എനനിവരുലാം  കകേന്ദ്ര  കേഭായനികേ  മനഭാലയവലാം  മുപത്തനിയഞഭാമതട്ട്  നഭാഷണല്  ലഗയനിലാംസനിലന്റെ

സലാംഘഭാടന മനികേവനിലന പ്രശലാംസനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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(സനി) വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(ഡനി)  സഭാധലതകേലള  മുഴവനുലാം  നനിലനനിര്ത്തനി  കേഭായനികേകമഖലലയ  കൂടുതല്
ശക്തനിലപടുത്തഭാന  കേഴെനിയഭാവന  എലഭാ  നടപടനികേളുലാം  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സസതീകേരനിക്കുലാം.
കസ്റ്റേഡനിയങ്ങളുലട  തുടര്  പരനിപഭാലനത്തനിനുള്ള  കമതീകേരണങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തനി
പുറലപടുവനിച സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പട്ട് അനുബനലാം  ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*
കൂടഭാലത  കസ്റ്റേഡനിയങ്ങളുലട  തുടര്നടത്തനിപനിനുലാം  പരനിപഭാലനത്തനിനുമുള്ള  ലലഗസനി
പഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

കദശതീയ സ്കൂള മതീറനിലല കയഭാഗലതഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങള

89 (360) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ സ്കൂള മതീറനില് പലങടുക്കുന സലാംസഭാനലത്ത വനിദലഭാര്തനികേള
പലരുലാം പ്രഭായപരനിധനി മഭാനദണ്ഡങ്ങള മറനികേടക്കുനതനിനട്ട് പല ക്ലഭാസുകേളനിലുലാം കബഭാധപൂര്വ്വലാം
കതഭാല്ക്കുനതഭായ സഭാഹചേരലലാം നനിലവനിലുകണഭാ ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ കദശതീയ സ്കൂള  മതീറനില്  പലങടുത്ത  വനിദലഭാര്തനികേള  എത്ര
കപര് വനിവനിധ ക്ലഭാസുകേളനില് പരഭാജയലപടവരഭാണട്ട്;  ഇതട്ട് സലാംസഭാന ശരഭാശരനിയുമഭായനി
തഭാരതമലലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)   കദശതീയ  സ്കൂള  മതീറനിലല  കയഭാഗലതഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പരനിഷ്കരനിക്കുവഭാന
ഏതട്ട് രതീതനിയനിലുള്ള ഇടലപടലഭാണട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭായനികേരലാംഗത്തട്ട്  സജതീവമഭായ  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  പ ഠന  നനിലവഭാരലാം
ലമചലപടതഭാലണനട്ട്  ഉറപട്ട്  വരുത്തുനതനിനട്ട്  പഠനത്തനില്  തടസമുണഭാകേഭാത്ത
രതീതനിയനില് കേഭായനികേ രലാംഗത്തട്ട് ലമചലപട കനടലാം ലലകേവരനിക്കഭാന ആവശലമഭായ മഭാറങ്ങള
ലകേഭാണ്ടു വരുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില് പ്രകതലകേമഭായനി കേണക്കുകേള കശഖരനിചനിടനില. 

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള പരലഭാപ്തമഭാണട്ട്.

(ഡനി)  പഠനസമയലാം നഷ്ടമഭാകേഭാത്ത രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിക്കുനതട്ട്.  കമളകേള സലാംഘടനിപനിക്കുനതുലാം പരതീക്ഷകേലള ബഭാധനിക്കഭാത്ത
തരത്തനിലഭാണട്ട്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് കേസഭാട നനിയമനലാം

90 (361) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് 2010 മുതല് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം എത്ര കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കട്ട്

വതീതമഭാണട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് കേസഭാടയനില് കജഭാലനി നല്കുനതട്ട്;  ഇതുപ്രകേഭാരലാം എത്ര കേഭായനികേ

തഭാരങ്ങളക്കട്ട് കജഭാലനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  ഓകരഭാ വര്ഷവലാം കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കുള്ള ഒഴെനിവകേള യഥഭാസമയലാം

കേണക്കഭാക്കനി കജഭാലനി നല്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേസഭാട  നനിയമന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം,  മനികേച  കേഭായനികേ

തഭാരങ്ങളക്കട്ട് കജഭാലനി നല്കുനതനിനഭായനി ഓകരഭാ വര്ഷകത്തക്കുലാം, നതീക്കനിവചനിരുന

20  ഒഴെനിവകേള  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്170/2009/ലപഭാ.ഭ.വ.  തതീയതനി  17-7-2009  പ്രകേഭാരലാം

50 ആയനി വര്ദനിപനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിരുന. 7-12-2015-ലല  14652/എസനിഡനി1/ 2012/

ലപഭാ.ഭ.വ. നമ്പര് വനിജ്ഞഭാപന പ്രകേഭാരലാം  2010  മുതല്  2014  വലരയുള്ള കേലണര്

വര്ഷങ്ങളനികലക്കട്ട് പ്രതനിവര്ഷലാം  50  ഒഴെനിവകേള വതീതലാം ആലകേ  250  ഒഴെനിവകേളനില്,

2014  കേലണര് വര്ഷലത്ത  50  ഒഴെനിവനില് ഒരു ഒഴെനിവട്ട് കുറവട്ട് ലചേയട്ട്,  കശഷനിക്കുന

249 ഒഴെനിവകേളനികലക്കട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് കേസഭാടഭാ നനിയമനപദതനി പ്രകേഭാരലാം നനിയമനത്തനിനഭായനി

അകപക്ഷ ക്ഷണനിചനിട്ടുണട്ട് (2014 -ല് ഒളനിമ്പലന ശതീ. പനി. ആര്. ശതീകജഷനിനട്ട് സ.ഉ.

(ലലകേ)  നമ്പര്  02/14/കേഭാ.യു.വ.  തതീയതനി  16-1-2014  പ്രകേഭാരലാം  നനിയമനലാം  നല്കേനിയതനിനഭാലഭാണട്ട്

ആ  കേലണര്  വര്ഷലാം  49  ഒഴെനിവഭായനി  കുറഞതട്ട്).  ഇമ്പൗ  വനിജ്ഞഭാപനപ്രകേഭാരലാം

ഇതുവലര  ആര്ക്കുലാം  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിടനില.  വനിജ്ഞഭാപനപ്രകേഭാരലാം  ലഭലമഭായ

അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  വരനികേയഭാണട്ട്.  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേസഭാടഭാ  നനിയമന  പദതനി

പ്രകേഭാരലാം   പുറലപടുവനിക്കുന  വനിജ്ഞഭാപനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ലഭലമഭാകുന

അകപക്ഷകേള പരനികശഭാധനിചട്ട്  മനികേച കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളുലട കയഭാഗലതയനുസരനിചട്ട്

തസനികേയുലാം വകുപ്പുലാം നനിര്ണ്ണയനിചട്ട് ലസലകട്ട് ലനിസ്റ്റേട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കുകേയുലാം അതനിനപ്രകേഭാരലാം

നനിയമനലാം നടത്തുകേയുമഭാണട്ട് ലചേയ്തുവരുനതട്ട്.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  സര്വ്വതീസനില്  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേസഭാടഭാ

നനിയമനലാം നടത്തുനതനികലക്കഭായനി നഭാഷണല് ഇനഫര്മഭാറനികേട്ട് ലസന്റെറുമഭായനി കചേര്നട്ട്

അകപക്ഷ  സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്  ഓണ്ലലലനഭാക്കുകേയുലാം  ഓണ്ലലലന  അകപക്ഷ
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സസതീകേരനിചട്ട്  ലപ്രഭാവനിഷണല്  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റേട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കുകേയുമഭാണട്ട്  ലചേയ്തുവരുനതട്ട്.

ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  50  വതീതലാം  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കഭാണട്ട്  നനിയമനലാം  നല്കുനതട്ട്.

കേഭായനികേതഭാരങ്ങളുലട കേഭായനികേ മനികേവകേള മഭാനദണ്ഡഭാടനിസഭാനത്തനില് കേണക്കഭാക്കനിയുലാം

അവരുലട  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലതയുലടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനിലുമഭാണട്ട്  നനിയമനലാം

നല്കുനതട്ട്.  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേസഭാടഭാ  നനിയമനലാം  സുതഭാരലമഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

ഓണ്ലലലന നടപടനികേള തുടര്നള്ള വര്ഷങ്ങളനിലുലാം പ്രകയഭാജനലപടുത്തുനതനിനട്ട്

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഏറനഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനില് ലലസല് പദതനി

91 (362) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായനികേ വകുപനിലന്റെ കസല് പദതനിയനില് ഉല്ലപടുത്തനി സലാംസഭാനത്തട്ട്

എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയുലട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള, പദതനി ലതരലഞടുക്കുനതനിനുള്ള

മഭാനദണ്ഡങ്ങള ഇവ എനഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലലത്ത കസല് പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി എലനലഭാലാം

പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ;

(ഡനി) പുതുതഭായനി  എലനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭായനികേ  വകുപനിലന്റെ  Sports  Minister's  Infrastructural  Leap

towards Excellence (ലലസല്)  എന പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി തഭാലഴെ പറയുന

അടനിസഭാന സമ്പൗകേരല നനിര്മ്മേനിതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

1.  ഷടനില് കകേഭാര്ടട്ട്

2.  ആധുനനികേരതീതനിയനിലുള്ള നതീനല്ക്കുളലാം

3.  സനിനറനികേട്ട് റണ്ണകപഭാടുകൂടനിയ കലഭാലാംഗ്ജലാംപട്ട് പനിറട്ട്

4.  ട്രനിപനിള ജലാംപട്ട് പനിറട്ട്
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5.  നഭാലുവരനി റണ്ണനിലാംഗട്ട് ട്രഭാക്കട്ട്

6.   ലലഹജമ്പട്ട് റണ് അപട്ട് ലഭാന്റെനിലാംഗട്ട് പനിറട്ട്

7.   കേബഡനി ഫ്കളഭാര്

8.    സനിനറനികേട്ട് ഫുടകബഭാള ടര്ഫട്ട്

9.    ഫുട്ബഭാള കകേഭാര്ടട്ട്

10.   കമപനിള വഡട്ട് ഫ്കളഭാറനിലാംഗട്ട്

(ബനി) കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട് വനിപുലമഭായ അടനിസഭാനപരനിശതീലന സമ്പൗകേരലങ്ങള

ഒരുക്കനി,  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമഗ്ര  കേഭായനികേ  വനികേസനലാം  നടപഭാക്കുകേ  എന

ലക്ഷലകത്തഭാലടയഭാണട്ട് ലലസല് പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പദതനിയനികലക്കട്ട് ഗുണകഭഭാക്തൃ

സഭാപനങ്ങലള ലതരലഞടുക്കുനതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡലാം ചുവലട പറയുലാം പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.

1. കേളനിസലലാം സഭാപനത്തനില് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  തടസമനിലലനലാം  സഭാപനലാം

ലതരലഞടുക്കുന പക്ഷലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കുന ഭൂമനി നനിരപഭാക്കുകേയുലാം

മരങ്ങളുളലപലടയുള്ള  മലറലനങനിലുലാം  തടസങ്ങള  ഭൂമനിയനിലുലണങനില്

ആയതട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കനി ഭൂമനി പദതനിക്കഭായനി തയ്യഭാറഭാക്കനി നല്കുലമനതനിലന്റെ

സഭാക്ഷലപത്രലാം,  സലത്തനിലന്റെ  രൂപകരഖ,  ലലകേവശഭാവകേഭാശ  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

എനനിവ സഭാപനത്തനിലന്റെ ഉടമസന സമര്പനികക്കണതഭാണട്ട്.

2. കേളനിസലലാം നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള ആ പ്രകദശത്തുള്ള കുടനികേളുലടയുലാം യുവഭാക്കളുലടയുലാം

ആ കേളനിയനിനകത്തഭാടുള്ള തഭാലരലവലാം പ്രഭാവതീണലവലാം കേണക്കനിലലടുക്കുകേയുലാം,

കൂടഭാലത  ഒരു  കേഭായനികേഭാദലഭാപകേലന്റെ   കസവനലാം  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതുമഭായ

സഭാപനലത്തയഭാണട്ട് ലതരലഞടുക്കുകേ.

3. കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കട്ട് കേളനിസലത്തട്ട് വനട്ട് കചേരുനതനിനുളള വഭാഹന

സമ്പൗകേരലലാം ലഭലമഭാകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കനിയനിരനിക്കണലാം.

4. ജനിലഭാ സലാംസഭാന സ്കൂള മതരങ്ങളനിലുലാം യണനികവഴനിറനി ഇന്റെര് കകേഭാളതീജനികയറട്ട്

മതരങ്ങളനിലുലാം  പലങടുത്തട്ട്  കനടങ്ങള ലലകേവരനിക്കുന സ്കൂളുകേളനിലലയുലാം

കകേഭാകളജുകേളനിലലയുലാം കേളനിസലങ്ങളക്കട്ട് മുനഗണനയുണഭായനിരനിക്കുലാം.
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5. കേഭായനികേരലാംഗത്തട്ട് വളലരയധനികേലാം കനടങ്ങള തുടര്ചയഭായനി ലലകേവരനിചനിട്ടുള്ള
അലാംഗതീകൃത ക്ലബ്ബുകേളക്കട്ട് സസനമഭായനി സലമുലണങനില്,  മഭാനദണ്ഡലാം  1-ല്
സൂചേനിപനിചനിരനിക്കുന കേഭാരലങ്ങള പൂര്ണ്ണമഭാലണങനില്,  അത്തരലാം ക്ലബ്ബുകേളുലട
കേളനിസലങ്ങളുലാം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

6. കകേരള സലാംസഭാന കസഭാര്ട്സട്ട് കേമ്പൗണ്സനിലനിലന്റെ കേതീഴെനിലുളള കസഭാര്ട്സട്ട്
കഹഭാസ്റ്റേല്,  ലസനട്രലലലസ്ഡട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് കഹഭാസ്റ്റേല്,  ററല് ലട്രയനിനനിലാംഗട്ട്
ലസന്റെര്,  കഡ കബഭാര്ഡനിലാംഗട്ട്  സതീലാം,  കസഭാര്ട്സട്ട്  ലട്രയനിനനിലാംഗട്ട്  ലസന്റെര്
എനനിവ നനിലനനില്ക്കുന സഭാപനങ്ങളനിലല കേളനിസലങ്ങള മഭാനദണ്ഡലാം1-ല്
സൂചേനിപനിചനിരനിക്കുന കേഭാരലങ്ങള പൂര്ണ്ണലമങനില് പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില്  ലലസല്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.

(ഡനി)   നനിലവനില്  ലലസല്  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  പുതനിയ  പദതനികേലളഭാനലാം
നടപഭാക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിടനില.

നഭാഷണല് ലഗയനിലാംസട്ട് ലമഡല് കജതഭാക്കളക്കട്ട് കജഭാലനി

92 (363) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാഷണല്  ലഗയനിലാംസനില്  സസര്ണ്ണലാം,  ലവള്ളനി  ലമഡലുകേള  കനടനിയ
കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കട്ട് ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില് കജഭാലനി നല്കുലമന മുന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പ്രഖലഭാപനലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
എത്ര കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കട്ട് മുന സര്ക്കഭാര് കജഭാലനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില് ഈ സര്ക്കഭാര് അനുഭഭാവപൂര്വ്വലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ &  ബനി) ഉണട്ട്. 35-ാം കദശതീയ ലഗയനിലാംസനില് സലാംസഭാന ടതീമനിനുകവണനി
വലക്തനിഗതയനിനങ്ങളനില് ലമഡല് കനടനിയവരനിലുലാം ടതീമനിനത്തനില് സസര്ണ്ണ ലമഡല്
കനടനിയവരനിലുലാം  നനിലവനില്  കജഭാലനിയനിലഭാത്തവര്ക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സര്വ്വതീസനില്
ഇതുവലര നനിയമനലാം നടത്തനിയനിടനില. ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം. ടതീമനിനത്തനില്
ലവള്ളനി,  ലവങല  ലമഡലുകേള  കനടനിയവര്ക്കട്ട്  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്
ഒഴെനിവവരുന മുറയട്ട് കജലനി നല്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.
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സലാംസഭാന കസഭാര്ട്സട്ട് കേമ്പൗണ്സനിലനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

93 (364) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേമ്പൗണ്സനിലനിലന്റെയുലാം  ജനിലഭാ  കസഭാര്ട്സട്ട്
കേമ്പൗണ്സനിലുകേളുലടയുലാം പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന ജനിലഭാ  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേമ്പൗണ്സനിലുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലത്ത
കുറനിച്ചുള്ള ആകരഭാപണങ്ങള സമഗ്രഭാകനസഷണത്തനിനട്ട് വനികധയമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേമ്പൗണ്സനിലുകേളുലട  ജനഭാധനിപതലസസഭഭാവലാം  ഇലഭാതഭാക്കനി
നഭാമനനിര്കദ്ദേശ  കേമ്പൗണ്സനിലുകേളഭാക്കഭാന  2015-ല്  മുനസര്ക്കഭാര്  ലകേഭാണ്ടുവന
നനിയമകഭദഗതനി പനിനവലനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭായനികേ നയലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; നയത്തനിനനുസൃതമഭായനി
കസഭാര്ട്സട്ട് കേമ്പൗണ്സനിലുകേലള പുനസലാംഘടനിപനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) സലാംസഭാന ജനിലഭാ കസഭാര്ട്സട്ട് കേമ്പൗണ്സനിലുകേളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങലളക്കുറനിച്ചുള്ള
ആകരഭാപണങ്ങള സമഗ്രഭാകനസഷണത്തനിനട്ട് വനികധയമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) 2015-ലല കകേരള കസഭാര്ട്സട്ട്  (കഭദഗതനി)  ആകട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം
ആയതനിലല വലവസകേള കസഭാര്ട്സട്ട് കേമ്പൗണ്സനിലുകേളുലട ജനഭാധനിപതല സസഭഭാവലാം
ഇലഭാതഭാക്കുനവയഭാലണനട്ട് കബഭാധലലപടുകേയുലാം ലചേയനപക്ഷലാം സമഗ്രമഭായ നനിയമ
കഭദഗതനി ലകേഭാണ്ടുവരുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  കേഭായനികേകമഖലയനില്  ഇമ്പൗ  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  പരനിഷ്ക്കഭാരങ്ങള
ഉളലക്കഭാള്ളനിച്ചുലകേഭാണട്ട് പുതുക്കനിയ കേഭായനികേനയലാം പ്രഖലഭാപനിക്കുനതഭാണട്ട്. കസഭാര്ട്സട്ട്
കേമ്പൗണ്സനില്  ഭഭാരവഭാഹനികേള  രഭാജനി  സമര്പനിചതനിലന  തുടര്നട്ട്  സലാംസഭാന
കസഭാര്ട്സട്ട്  കേമ്പൗണ്സനില്  നനിലനനില്ക്കുനനിലഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  ആയതട്ട്
പുനനഃസലാംഘടനിപനികക്കണതുണട്ട്.   
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ഗലഭാലറനി നര്മ്മേനിക്കുവഭാന നടപടനി

94 (365) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചേഭാലക്കുടനി  പനമ്പനിള്ളനി  ലമകമ്മേഭാറനിയല്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജനില്  ട്രഷറനി

നനികക്ഷപ ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട് നനിര്മ്മേനിച ഇനകഡഭാര് കസ്റ്റേഡനിയത്തനില് സനിലനറനികേട്ട്

കകേഭാര്ട്ടുകേളുലാം ഗലഭാലറനിയുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ചേഭാലക്കുടനി  പനമ്പനിള്ളനി  ലമകമ്മേഭാറനിയല്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്  ഇനകഡഭാര്

കസ്റ്റേഡനിയത്തനില്  സനിനറനികേട്ട്  കകേഭാര്ട്ടുകേളുലാം  ഗലഭാലറനിയുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുളള

പദതനി സലാംബനനിചട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ലനന്മേഭാറ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് മനിനനി കസ്റ്റേഡനിയലാം

95 (366) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനന്മേഭാറ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് മനിനനി കസ്റ്റേഡനിയലാം ഇലഭാലയനതട്ട്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ധഭാരഭാളലാം  കേഭായനികേ  പ്രതനിഭകേളുള്ള  ലനന്മേഭാറയനില്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്

കബഭായ്സട്ട് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂള ഗ്രമ്പൗണനില് ഒരു മനിനനികസ്റ്റേഡനിയലാം അനുവദനിക്കഭാന

ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി) സ ട്ട്കമല് പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുനതനികലയഭായനി ലനന്മേഭാറ ഗവണ്ലമന്റെട്ട്

കബഭായ്സട്ട് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളനില് നനിനലാം അകപക്ഷ ലഭനിചഭാല് മുറപ്രകേഭാരലാം

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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കേഭായലാംകുളലാം ഇനകഡഭാര് കസ്റ്റേഡനിയലാം

96 (367) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളത്തട്ട്  ഒരു  ഇനകഡഭാര്  കസ്റ്റേഡനിയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം,  കൃഷ്ണപുരത്തട്ട്

ഉയര്നവരുന  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  സഭാലാംസഭാരനികേ  വനികനഭാദ  കകേന്ദ്രത്തനില്  കുടനികേളക്കുലാം,

മുതനിര്നവര്ക്കുലാം പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി പ്രകതലകേലാം നതീനല് കുളങ്ങള സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പ്രസകുത  പദതനിക്കട്ട്  സല  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തനി  വനിശദമഭായ  പഭാനുലാം

എസ്റ്റേനികമറ്റുലാം തയ്യറഭാക്കനി സമര്പനിക്കുകേയഭാലണങനില് സലാംസഭാനതല ലലഹലലവല്

കേമ്മേനിറനി മുമ്പഭാലകേ പരനിഗണനയട്ട് സമര്പനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ഫുട്കബഭാള വനികേസനലാം

97 (368) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ഫുട്ബഭാള  വനികേസനത്തനിനഭായനി  എലനങനിലുലാം

ദതീര്ഘകേഭാല പദതനിക്കട്ട് രൂപലാം നല്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  എങനില്

വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രതനിഭകേലള ഇളലാം  പ്രഭായത്തനില് കേലണത്തനി അവര്ക്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം

നല്കേനി കേഴെനിവകേലള പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന റസനിഡനഷലല് ഫുട്ബഭാള അക്കഭാദമനി

സലാംസഭാനത്തട്ട് ആരലാംഭനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി) അകതഭാലടഭാപലാം സ്കൂള, കകേഭാകളജട്ട് തലത്തനില് ഫുട്ബഭാള വനികേസനത്തനിനഭായനി

ആവനിഷ്കരനിക്കുന പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഫുട്കബഭാള വനികേസനത്തനിനഭായനി പുതനിയ ദതീര്ഘകേഭാല പദതനികേളക്കട്ട്

രൂപലാം  ലകേഭാടുക്കുലാം.  കകേരള  കസ്റ്റേറട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേമ്പൗണ്സനിലനിലന്റെ  അധതീനതയനില്

സ്കൂള/കകേഭാകളജട്ട് തലങ്ങളനിലുലാം, കകേന്ദ്രതീകൃത കസഭാര്ട്സട്ട് കഹഭാസ്റ്റേലുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
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കൂടഭാലത  സലാംസഭാന  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേമ്പൗണ്സനിലനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലുള്ള

സ്കൂള/കകേഭാകളജട്ട്/കസഭാര്ട്സട്ട്  കഹഭാസ്റ്റേലുകേളനിലുലാം  ഫുട്കബഭാളനില്  കുടനികേളക്കട്ട്  മനികേച

പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുന. ഫുട്കബഭാളനിനഭായനി കകേഭാകളജട്ട് തലത്തനില് ആണ്കുടനികേളക്കട്ട് 8

കസഭാര്ട്സട്ട് കഹഭാസ്റ്റേലുകേളുലാം ലപണ്കുടനികേളക്കട്ട് 2 കസഭാര്ട്സട്ട് കഹഭാസ്റ്റേലുകേളുലാം സ്കൂളതലത്തനില്

ആണ്കുടനികേളക്കട്ട് ഒരു കസഭാര്ട്സട്ട് കഹഭാസ്റ്റേലുലാം നനിലവനിലുണട്ട്. പ്രസ്തുത കഹഭാസ്റ്റേലുകേളനിലല

കുടനികേളക്കട്ട് വനിദഗ്ദ്ധ പരനിശതീലനലാം നല്കുനകതഭാലടഭാപലാം കസഭാര്ട്സട്ട് കേനിറട്ട്, കേഭായനികേ

ഉപകേരണങ്ങള,  ഭക്ഷണത്തനിനുള്ള ലചേലവകേള,  ചേനികേനിതഭാ ലചേലവകേള എനനിവ

സലാംസഭാന കസഭാര്ട്സട്ട് കേമ്പൗണ്സനില് നല്കേനിവരുന.

മഭാത്രമല,  കഡ  കബഭാര്ഡനിലാംഗട്ട്  സതീമനില്  ഉളലപടുത്തനി  14  ജനിലകേളനിലഭായനി

സ്കൂളുകേളുലാം  ക്ലബ്ബുകേളുലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ഫുട്കബഭാളനിനഭായനി  15  കഡ  കബഭാര്ഡനിലാംഗട്ട്

ലസന്റെറുകേള  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കഡ  കബഭാര്ഡനിലാംഗട്ട്  ലസന്റെറുകേളനിലല  കേഭായനികേ

തഭാരങ്ങളക്കട്ട്  ലഘുഭക്ഷണത്തനിനഭായനി ഒരു ദനിവസലാം 25 രൂപ നനിരക്കനില് ആഴ്ചയനില്

അഞ്ചു ദനിവസവലാം, അതലഭാവശലമുള്ള കേഭായനികേ ഉപകേരണങ്ങളുലാം കേമ്പൗണ്സനില് നല്കേനിവരുന.

കസഭാര്ട്സട്ട് സ്കൂള സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

98 (369) കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാഞനിരപള്ളനി കുനലാംഭഭാഗലാം ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കഹസ്ക്കൂളനില് ഒരു കസഭാര്ട്സട്ട്

സ്കൂള സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട്ട് ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സ്കൂളനില് കസഭാര്ട്സട്ട് സ്കൂളനിനഭാവശലമഭായ അടനിസഭാന സമ്പൗകേരലങ്ങള

ലഭലമഭാക്കുനതുളലപലടയുള്ള നടപടനികേള തസരനിതലപടുത്തഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇതുസലാംബനനിചട്ട് ലമകസഴട്ട് കേനിറട്ട്കക്കഭാ സമര്പനിച 4,97,53,866 രൂപയുലട

എസ്റ്റേനികമറട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി) പരനിഗണനിച്ചുവരുന.
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ആറനിങ്ങല് ശതീപഭാദലാം കസ്റ്റേഡനിയലാം കമഖലഭാ പരനിശതീലന
കകേന്ദ്രമഭാക്കനി മഭാറഭാന നടപടനി

99 (370) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറനിങ്ങല് ശതീപഭാദലാം  കസ്റ്റേഡനിയലാം  കമഖലഭാ  പരനിശതീലന കകേന്ദ്രമഭാക്കനി
മഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ ഇതനിനഭായനി എലനലഭാലാം സമ്പൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട് ഇനനി ഒരുകക്കണലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇവനിലട സനിനറനികേട്ട് ട്രഭാക്കട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം അനുബന പണനികേളക്കുമഭായനി
എത്ര  തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുലണനലാം,  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവർത്തനലാം  ഏതട്ട്  ഘടത്തനിലഭാലണനലാം  ,
എനകത്തക്കട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാകുലമനലാം,നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവർത്തനത്തനിനട്ട്  കമല്കനഭാടലാം
വഹനിക്കുന ഏജനസനി ഏതഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇവനിലട  കഹഭാസ്റ്റേല് പ്രവൃത്തനിക്കുനകണഭാ;  ഇലലങനിൽ  പ്രവൃത്തനിപനിക്കഭാന
ഇനനി എലനലഭാലാം നടപടനികമങ്ങള പഭാലനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  ആറനിങ്ങല് ശതീപഭാദലാം  കസ്റ്റേഡനിയത്തനില്  സനിനറനികേട്ട്  ട്രഭാക്കട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
ലമകസഴട്ട് കേനിറട്ട്കകേഭാ സമര്പനിച 4.99 കകേഭാടനി രൂപയുലട എസ്റ്റേനികമറനിനട്ട് 23-5-2015-ലല
സ.ഉ.(ആര്റനി.)  നമ്പര്  119/15/കേഭാ.യു.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുണഭായനി.
തുടര്നട്ട് സനിനറനികേട്ട് ട്രഭാക്കട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ലമകസഴട്ട് കേനിറട്ട്കകേഭാലയ കപ്രഭാജകട്ട്
കേണ്സളടന്റെഭായനി  നനിയമനിക്കുനതനിനുലാം  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  ലഡകപഭാസനിറട്ട് വര്ക്കഭായനി
ഏല്പനിക്കുനതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില.

(സനി)  ആറനിങ്ങല്  ശതീപഭാദലാം  കസ്റ്റേഡനിയത്തനില്  കകേരള  കസ്റ്റേറട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്
കേമ്പൗണ്സനിലനിലന്റെ ലസനട്രലലലസ്ഡട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് കഹഭാസ്റ്റേല് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

കേഭാസര്കകേഭാഡട്ട് ജനിലയനില് സനിനറനികേട്ട് ട്രഭാക്കട്ട്

100 (371) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുനട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനിനറനിക്കട്ട്  ട്രഭാക്കട്ട്  ഉളലപലടയുള്ള  അടനിസഭാന  സമ്പൗകേരലങ്ങകളഭാടു
കൂടനിയ എത്ര കസ്റ്റേഡനിയങ്ങള കകേരളത്തനിലുണട്ട്; ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കു വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  കേഭാസര്കകേഭാഡട്ട് ജനിലയനില് സനിനറനിക്കട്ട് ട്രഭാക്കട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ആകലഭാചേനയുകണഭാ;
എങനില് എവനിലടയഭാണട്ട് ഇതട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  2016  ലഫബ്രുവരനി  12-നു അവതരനിപനിച ബഡ്ജറനില് രണട്ട് കകേഭാടനി
രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കകേഭാകളജനിലല ഇനകഡഭാര്
കസ്റ്റേഡനിയത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം എകപഭാള ആരലാംഭനിക്കുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സനിനറനികേട്ട്  ട്രഭാക്കട്ട്  ഉളലപലടയുള്ള  അടനിസഭാന  സമ്പൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ
10 കസ്റ്റേഡനിയങ്ങള കകേരളത്തനിലുണട്ട്. ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന. 

തനിരുവനനപുരലാം :

1.  ചേന്ദ്രകശഖരന നഭായര് കസ്റ്റേഡനിയലാം

2.  യണനികവഴനിറനി കസ്റ്റേഡനിയലാം

3.  എല്.എന.സനി.പനി.ഇ.

എറണഭാകുളലാം :

മഹഭാരഭാജഭാസട്ട് കകേഭാകളജട്ട് ഗ്രമ്പൗണട്ട്

പഭാലക്കഭാടട്ട് :

1.  ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് ഗ്രമ്പൗണട്ട്

2. പഭാലക്കഭാടട്ട്  സനിനറനികേട്ട്  ട്രഭാകക്കഭാടുകൂടനിയ  കേലടനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഹയര്
ലസക്കന്റെറനി സ്കൂള കസ്റ്റേഡനിയലാം

3.  പഭാലക്കഭാടട്ട് മുനനിസനിപല് കസ്റ്റേഡനിയലാം.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് :

ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് ഗ്രമ്പൗണട്ട്

മലപ്പുറലാം :

കേഭാലനിക്കറട്ട് യണനികവഴനിറനി ഗ്രമ്പൗണട്ട്

(ബനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  ഇതുസലാംബനനിച പദതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങലളഭാനലാം തലന കകേരള കസ്റ്റേറട്ട്
കസഭാര്ട്സട്ട് കേമ്പൗണ്സനിലനികലഭാ കേഭായനികേ യുവജനകേഭാരലഭാലയത്തനികലഭാ നനിനലാം ലഭനിചനിടനില.
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കസഭാര്ട്സട്ട് കേമ്പൗണ്സനിലുകേളുലട പുനനഃസലാംഘടന

101 (372) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)   സലാംസഭാന-ജനിലഭാ  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേമ്പൗണ്സനിലുകേള പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കഭാന

എലനങനിലുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് എനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാന ജനിലഭാ കസഭാര്ട്സട്ട് കേമ്പൗണ്സനിലുകേള പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനി ഉടന സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

നതീകലശസരത്തട്ട് ഇ.എലാം.എസട്ട്. കസ്റ്റേഡനിയലാം

102 (373) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല നതീകലശസരത്തട്ട് ഇ.എലാം.എസട്ട്.  കസ്റ്റേഡനിയലാം

പണനിയുനതനിനട്ട്  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില് വലക്തമഭായ തുകേ നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുലാം  നഭാളനിതു

വലരയഭായനി പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)   കകേരള മുഖലമനനിയഭായനിരുന ഇ.എലാം.എസട്ട് ആദലമഭായനി  പ്രതനിനനിധഭാനലാം

ലചേയ നതീകലശസരത്തട്ട് ഉചേനിതമഭായ സഭാരകേലമന നനിലയനില് ഈ പദതനി ഉടന പ്രഖലഭാപനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇ.എലാം.എസട്ട്.  ലമകമ്മേഭാറനിയല്  കസ്റ്റേഡനിയത്തനിനട്ട്  2010-11-ല്  രണ്ടു

കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിരുനലവങനിലുലാം  പദതനി  ഇതുവലരയുലാം

നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനിടനില.

(ബനി)  കകേരള  സലാംസഭാനലത്ത  പ്രഥമ  മുഖലമനനിയഭായനിരുന  ഇ.എലാം.എസട്ട്.

ആദല  നനിയമസഭയനില്  പ്രതനിനനിധതീകേരനിചനിരുന  മണ്ഡലമഭാണട്ട്  നതീകലശസരലാം.  പ്രസ്തുത

പ്രകദശത്തട്ട്  ഇ.എലാം.എസട്ട്.-ലന്റെ  നഭാമകധയത്തനിലുള്ള  കസ്റ്റേഡനിയലാം  ഒരു  ചേരനിത്ര

സഭാരകേമഭായനി നനിലനനിര്ത്തഭാന സഹഭായകേരമഭായ നടപടനി എത്രയുലാം കവഗലാം സസതീകേരനിക്കുലാം.
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കസഭാര്ട്സട്ട് കേമ്പൗണ്സനില് പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ നനിയമനലാം

103 (374) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേമ്പൗണ്സനില്  പ്രസനിഡന്റെഭായ  അഞ്ജു  കബഭാബനി
കജഭാര്ജട്ട് എനമുതലഭാണട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് കേമ്പൗണ്സനില് പ്രസനിഡന്റെട്ട് ആയലതനലാം കേമ്പൗണ്സനില്
ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് നഭാളനിതുവലര എത്ര വനിമഭാനയഭാത്രകേള നടത്തനി എനലാം ഇവര്
നഭാളനിതുവലര സസതീകേരനിച ശമ്പളലാം, യഭാത്രഭാബത്ത, മറ്റു സഭാമ്പത്തനികേ ആനുകൂലലങ്ങള
എനനിവ എത്ര എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള കസഭാര്ട്സട്ട് കേമ്പൗണ്സനില് പ്രസനിഡന്റെട്ട് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം
നടത്തനിയ നനിയമനങ്ങള ഇനലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കസഭാര്ട്സട്ട് കേമ്പൗണ്സനില് പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ സകഹഭാദരലന കസഭാര്ട്സട്ട്
കേമ്പൗണ്സനിലനില് ഏതട്ട് തസനികേയനിലഭാണട്ട് നനിയമനിചനിട്ടുള്ളലതനലാം ഇയഭാളുലട ശമ്പളലാം
എഎ്രതയഭാലണനലാം  ഇയഭാള  യഭാത്ര  ബത്ത,  മറ്റു  സഭാമ്പത്തനികേ  ആനുകൂലലങ്ങള
തുടങ്ങനിയവയനില്  നനിനലാം  നഭാളനിതുവലര  എഎ്രത  തുകേ  ലലകേപറനി  എനലാം  ഇയഭാളക്കട്ട്
നനിലവനിലല തസനികേയനില് കജഭാലനി ലചേയ്യഭാനുള്ള കയഭാഗലത ഉകണഭാലയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കസഭാര്ട്സട്ട് കേമ്പൗണ്സനില് പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ സനിരതഭാമസലാം എവനിലടയഭാണട്ട്
എനലാം പ്രസനിഡന്റെനിനട്ട്  കകേരളത്തനികലഭാ പുറകത്തഭാ കസഭാര്ട്സട്ട് സ്കൂളുകേകളഭാ,  കസഭാര്ട്സുമഭായനി
ബനലപട മറ്റു സഭാപനങ്ങകളഭാ ഉകണഭാലയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഇ)  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേമ്പൗണ്സനില്  പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ  നനിയമനലാം  ഏതു  രതീതനിയനിലഭായനിരുന
എനലാം  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേമ്പൗണ്സനിലനില്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  ലകേഭാണ്ടുവന
നഭാമനനിര്കദ്ദേശ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുലാം  കേമ്പൗണ്സനിലനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
ലമചലപടുത്തഭാനുലാം എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2015  ഡനിസലാംബര്  1-ലല ജനി.ഒ.(പനി)  നലാം.38/2015/കേഭാ.യു.വ.  പ്രകേഭാരലാം
ശതീമതനി അഞ്ജു  കബഭാബനി കജഭാര്ജട്ട് കേമ്പൗണ്സനില് പ്രസനിഡന്റെഭായനി  4-12-2015-ലഭാണട്ട്
ചുമതലകയറതട്ട്.  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേമ്പൗണ്സനില് ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ശതീമതനി  അഞ്ജു
കബഭാബനി  കജഭാര്ജട്ട്  ഏഴെട്ട്  വനിമഭാനയഭാത്രകേളഭാണട്ട്  നടത്തനിയതട്ട്  (40,552 രൂപ);
ശതീമതനി  അഞ്ജു  കബഭാബനി  കജഭാര്ജട്ട്  കേമ്പൗണ്സനില്  പ്രസനിഡന്റെഭായനി  ചുമതലകയറതനിനട്ട്
കശഷലാം നഭാളനിതുവലര  59,032  രൂപയഭാണട്ട് ഓണകററനിയമഭായനി ലലകേപറനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.
കൂടഭാലത ടനി.എ./ഡനി.എ. ഇനത്തനില് 6,660 രൂപയുലാം ലലകേപറനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ശതീമതനി  അഞ്ജു  കബഭാബനി  കജഭാര്ജട്ട്  കേമ്പൗണ്സനില്  പ്രസനിഡന്റെഭായനി
ചുമതലകയറതനിനട്ട്  കശഷലാം  നടത്തനിയ  കേരഭാര്  നനിയമനങ്ങള  സലാംബനനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

ശതീ. വര്ഗതീസട്ട് വനി. ലജ. - കവഭാളതീകബഭാള ലട്രയനിനര്

ശതീ. ഷനിജു. ആര്. - ഫുട്കബഭാള ലട്രയനിനര്

ശതീ. രഭാജു. പനി. ആര്. - ഫുട്കബഭാള ലട്രയനിനര്

ശതീ. വനിപനിന ഫഭാനസനിസട്ട്. - അതട്ട് ലറനികേട്ട് ലട്രയനിനര്

ശതീ. അനൂപട്ട് കജഭാസഫട്ട്. - അതട്ട് ലറനികേട്ട് ലട്രയനിനര്

ശതീ. സൂരജട്ട് എ. ആര്. - അതട്ട് ലറനികേട്ട് ലട്രയനിനര്

ശതീ. അനൂപട്ട്. - ലലസക്ലനിലാംഗട്ട് ലട്രയനിനര്

ശതീ. ജതീന. ലകേ. കജഭാണ്. - കനിക്കറട്ട് ലട്രയനിനര്

ശതീ. അജനിതട്ട് മഭാര്കക്കഭാസട്ട്. - അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്ലസകടറനി  
(ലടകേ ട്ട്നനിക്കല്) 

ദനിവസകവതന നനിയമനങ്ങള :

ശതീമതനി ലനിനസനി ഫനിലനിപട്ട് - എല്.ഡനി.സനി.

ശതീമതനി സനിന്ധു റനി. എ. - എല്.ഡനി.സനി.

ശതീമതനി പ്രതീത എസട്ട്. - എല്.ഡനി.സനി.

  ശതീ. അബനിന ആര്. എസട്ട്.നഭായര്- എല്.ഡനി.സനി.

ശതീ രുദദഭാസട്ട് - പമ്പട്ട് ഓപകററര്

ശതീ. വനിശസലാംഭരന ലകേ. - പമ്പട്ട് ഓപകററര്

ശതീമതനി തങമണനി - വനനിതഭാ വഭാര്ഡന

ശതീ. വനിഷ്ണുരഭാജട്ട് - ലകേയര് കടക്കര്

ശതീ. ബഭാബു ചേന്ദ്രനനഭായര് - ലകേയര് കടക്കര്

ശതീ. ബനിജു  എ. - ലസകേമ്പ്യൂരനിറനി

ശതീ. ഉദയകുമഭാര് - ലഹല്പര്

(സനി)  കസഭാര്ട്സട്ട് കേമ്പൗണ്സനില് പ്രസനിഡന്റെഭായനിരുന ശതീമതനി അഞ്ജു  കബഭാബനി

കജഭാര്ജനിലന്റെ സകഹഭാദരന  ശതീ. അജനിത്തട്ട് മഭാര്കക്കഭാസനിലന 4-3-2016-ലല സ.ഉ.

(ലലകേ) നമ്പര് 30/16/കേഭാ.യു.വ. പ്രകേഭാരലാം അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് ലസകടറനി (ലടകനിക്കല്) തസനികേയനിലഭാണട്ട്
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കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കസഭാര്ട്സട്ട് കേമ്പൗണ്സനിലനിലല നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട

ലസഷലല് റളസനില് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള കയഭാഗലതകേള ടനിയഭാനട്ട്  ഇലഭാത്തതനിനഭാല്

ശമ്പളവലാം യഭാത്രഭാ ബത്തയുലാം നല്കേനിയനിടനില.

(ഡനി)  ശതീമതനി അഞ്ജു കബഭാബനി കജഭാര്ജട്ട് ബഭാലാംഗ്ലൂരനില് കേസ്റ്റേലാംസട്ട്  &  ലസനട്രല്

എലലക്സെെസനിലല  ഉകദലഭാഗസയഭാണട്ട്.  ശതീമതനി  അഞ്ജു  കബഭാബനി  കജഭാര്ജട്ട്  നടത്തുന

സഭാപനങ്ങലളഭാനലാം കേമ്പൗണ്സനിലനില് അഫനിലനികയറട്ട് ലചേയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് ഇതുസലാംബനനിച

വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമല.

(ഇ) കകേരള കസഭാര്ട്സട്ട് (കഭദഗതനി)  ആകട്ട്  2015-ലല വലവസകേള അനുസരനിചഭാണട്ട്

പ്രസനിഡന്റെനിലന നനിയമനിചതട്ട്.  പ്രസ്തുത ആകട്ട് പ്രകേഭാരമുള്ള നഭാമനനിര്കദ്ദേശ സലാംവനിധഭാനലാം

കേഭായനികേകമഖലയട്ട് കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിക്കുലമനട്ട് കബഭാധലലപടുന പക്ഷലാം ആകട്ട് കഭഭാദഗതനി

ലചേയനതനിനുലാം  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേമ്പൗണ്സനില്  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

മനിനനി കസ്റ്റേഡനിയലാം

104 (375) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേരുനഭാഗപള്ളനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ലപഭാതു കേളനി  സലമനിലലനള്ള

വഭാര്ത്ത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എഞനിനനിയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുളലപലട  100-ലധനികേലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ

സഭാപനങ്ങളുള്ള കേരുനഭാഗപള്ളനി മണ്ഡലത്തനില് മനിനനികസ്റ്റേഡനിയലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ :

(സനി)  ജല സമൃദമഭായ കേരുനഭാഗപള്ളനിയനില് ഒരു നതീനല് കുളവലാം നതീനല്

പരനിശതീനകകേന്ദ്രവലാം സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  കേകനറനി ജകലഭാതട്ട് സവലാം നടക്കുന കേകനറനി കേഭായലുലാം,  ടനി.എസട്ട് കേനഭാലുലാം

ഉളലപടുത്തനി  ഒരു  വഭാടര്  കസഭാര്ട്സട്ട്  അക്കഭാദമനി  സഭാപനിക്കുനതനിനു  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.
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(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  വനിശദമഭായ  പഭാനുലാം  എസ്റ്റേനികമറട്ട്  ഉളലപലടയുളള
ലപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) മുനഗണനഭാ പരനിഗണന പരനികശഭാധനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം ഫണനിലന്റെ ലഭലതയുലാം
കൂടനി പരനിഗണനിചട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ചേഭാലക്കുടനിയനില് ഇനകഡഭാര് കസ്റ്റേഡനിയലാം

105 (376) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചേഭാലക്കുടനി മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില് ഇനകഡഭാര് കസ്റ്റേഡനിയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ചേഭാലക്കുടനി  നഗരസഭ  കസ്റ്റേഡനിയലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ  അനുമതനി
നല്കേഭാത്തതനിനഭാല് പദതനി ഏലറടുക്കഭാനഭായനില.  ഇകപഭാള ചേഭാലക്കുടനി  നഗരസഭ
സനദത  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേമ്പൗണ്സനിലനിനട്ട്  പഭാനുലാം
എസ്റ്റേനികമറ്റുലാം സമര്പനിക്കുന മുറയട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് ലലഹലലവല് കേമ്മേനിറനി തതീരുമഭാനലാം
ലലകേലക്കഭാളലാം.

പുല ല്ലൂരഭാലാംപഭാറയനിലല മത്തഭായനി ചേഭാകക്കഭാ കസഭാര്ട്സട്ട് കകേഭാലാംപക്സെെട്ട്

106 (377) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവമ്പഭാടനി പുല്ലൂരഭാലാംപഭാറയനില് മലബഭാര് കസഭാര്ട്സട്ട് അക്കഭാദമനിയുലട
സഹഭായകത്തഭാലട മത്തഭായനി ചേഭാകക്കഭാ കസഭാര്ട്സട്ട് കകേഭാലാംപക്സെെട്ട്  ആരലാംഭനിക്കണലമന
ആവശലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കകേഭാലാംപക്സെെട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  അടനിയനര
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  കസഭാര്ട്സട്ട്  കകേഭാലാംപക്സെെട്ട്  ആരലാംഭനിക്കഭാന  നനിയമപരമഭായ  കേഭാരലങ്ങള
പരനികശഭാധനികക്കണതുണട്ട്. അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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107 (378) ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട് കുമഭാര്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാഷണല്  ലഗയനിലാംസനികനഭാടനുബനനിചട്ട്  കകേരളത്തനില്  നനിർമ്മേനിച
കസ്റ്റേഡനിയങ്ങളുലാം കേളനിസലങ്ങളുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം കേഭായനികേ ആവശലങ്ങളക്കട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനുമഭായനി  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള  ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  'കസൽ  കകേരള  'എന പദതനിയനിലൂലട  സലാംസഭാനത്തട്ട് പല സലങ്ങളനിലുലാം
നനിർമ്മേനിച മളടനിപര്പസട്ട് കസ്റ്റേഡനിയങ്ങള ഉളലപലടയുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട നനിലവനിലല
അവസയുലാം ഉപകയഭാഗക്ഷമതയുലാം പരനികശഭാധനിക്കുനകണഭാ; എങനിൽ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് രൂപതീകേരനിക്കലപടനിട്ടുള്ള കേഭായനികേ നയത്തനിൽ എലനങനിലുലാം
കഭദഗതനികേള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ആകലഭാചേനയനിലുകണഭാ. ഉലണങനില് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

ഉത്തരലാം

(എ)  35- ാാമതട്ട്  കദശതീയ  ലഗയനിലാംസനികനഭാടനുബനനിചട്ട്  നനിര്മ്മേനിചതുലാം  നവതീകേരനിചതുമഭായ
കസ്റ്റേഡനിയങ്ങളുലട  തുടര്  പരനിപഭാലനത്തനിനുള്ള  കമതീകേരണങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തനി
പുറലപടുവനിച സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.
കൂടഭാലത  കസ്റ്റേഡനിയങ്ങളുലട  തുടര്നടത്തനിപനിനുലാം  പരനിപഭാലനത്തനിനുമുള്ള  ലലഗസനി
പഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  നനിര്മ്മേനിച മളടനിപര്പസട്ട്  കസ്റ്റേഡനിയങ്ങള
ബനലപട സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത കസ്റ്റേഡനിയങ്ങളുലട പരനി
പഭാലനത്തനിനുലാം നടത്തനിപനിനുമുള്ള ചുമതല ബനലപട സഭാപനങ്ങളനില് നനിക്ഷനിപ്തമഭാണട്ട്.

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനിലല മതീറര് റതീഡര് തസനികേ

108 (379) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില് ഇകപഭാള നനിലവനിലുള്ള മതീറര് റതീഡര് തസനികേകേളുലട
എണ്ണലാം എത്ര; ഒഴെനിവകേളുലട എണ്ണലാം ഡനിവനിഷന തനിരനിചട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.



  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള                            183 

(ബനി)  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)   ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  മതീറര്  റതീഡര്മഭാരുലട  തസനികേലയക്കുറനിചട്ട്  പഠനലാം
നടത്തുനതനിനട്ട്  കവണനി  13-03-2014  -ല്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ഐ.ഐ.എലാം.-കനഭാടട്ട്
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി ആവശലലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ഐ.ഐ.എലാം.  പ്രസകുത പഠനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി റനികപഭാര്ടട്ട്
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില് ആയതനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇലലങനില്
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; റനികപഭാര്ടട്ട് എനകത്തക്കട്ട് സമര്പനിക്കുലാം എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില്  തസനികേകേള  പുനര്നനിര്ണ്ണയനിക്കുനതട്ട്
സലാംബനനിചട്ട് ഒരു പഠനലാം ലഎ.ലഎ.എലാം., കകേഭാഴെനികക്കഭാടനിലന്റെ കേതീഴെനില് നടനനിട്ടുണട്ട്.
പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  തലത്തനില്  പഠനിക്കുകേയുലാം  വനിശകേലനലാം  ലചേയകേയുലാം
ലചേയ  കശഷലാം  മഭാത്രകമ  മതീറര്  റതീഡര്  തസനികേകേളുലട  അനുവദനതീയ  തസനികേ,
ഒഴെനിവകേള എനനിവ എത്രയഭാലണനട്ട് തനിടലപടുത്തഭാന കേഴെനിയുകേയുള.

(സനി&ഡനി)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. -യുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തുനതനിനുലാം
മനുഷലവനിഭവകശഷനിയുലട ഫലപ്രദമഭായ വനിനലഭാസലാം സലാംബനനിച്ചുലാം ശനിപഭാര്ശകേള
രൂപതീകേരനിക്കഭാന  ലഎ.ലഎ.എലാം.-കനഭാടട്ട്  ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.  അതുപ്രകേഭാരലാം  ലഎ.ലഎ.എലാം.
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  പകേര്പട്ട്  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

ലലവദല്യുതനി ചേഭാര്ജട്ട് വര്ദനവലാം കുടനിശനികേയുലാം

109 (380) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2006-2011-ലല എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  5  വര്ഷലാം ലകേഭാണട്ട് എത്ര
ലമഗഭാവഭാടട്ട് ലലവദല്യുതനി അധനികേമഭായനി ഉല്പഭാദനിപനിച്ചു;

(ബനി)  2011-2016-ലല യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  5  വര്ഷലാം ലകേഭാണട്ട്  എത്ര
ലമഗഭാവഭാടട്ട് ലലവദല്യുതനി അധനികേമഭായനി ഉല്പഭാദനിപനിച്ചു;

(സനി)  കേഴെനിഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര് എത്ര തവണ ലലവദല്യുതനി  ചേഭാര്ജട്ട്
വര്ദനിപനിച്ചു;  നനിരക്കട്ട് വര്ദനയട്ട് പുറകമ എത്ര തവണ സര്ചഭാര്ജട്ട് ഏര്ലപടുത്തനി;
എത്ര തുകേ വതീതമഭാണട്ട് ഓകരഭാ ഇനത്തനിലുലാം വര്ദനിപനിചതട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി)  കേഴെനിഞ  5  വര്ഷലാം  ലകേഭാണട്ട്  ലലവദല്യുതനി  ചേഭാര്ജട്ട്  എത്ര  ഇരടനി
വര്ദനിപനിച്ചുലവനഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കുനതട്ട്;

(ഇ)  2006-2011-ലല എല്.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരലമഭാഴെനിയുകമ്പഭാള
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ക്കട്ട് കേനികടണ കുടനിശനികേ തുകേ എത്രയഭായനിരുന എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  2011-2016  ലല യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരലമഭാഴെനിഞകപഭാള
കബഭാര്ഡനിനട്ട് പനിരനിഞകേനികടണ കുടനിശനികേ തുകേ എത്ര എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ജനി)  2006-2011-ലല എല്.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരലമഭാഴെനിയുകമ്പഭാള
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  നഷ്ടലാം  എത്ര  തുകേ  എനലാം  2011-2016-ലല
യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരലമഭാഴെനിയുകമ്പഭാള  നഷ്ടലാം  എത്ര  തുകേ  എനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  218.85 ലമഗഭാവഭാടട്ട്. 

(ബനി)  57.92 ലമഗഭാവഭാടട്ട്.

(സനി)  ലലവദല്യുതനി ചേഭാര്ജട്ട് മൂന തവണ വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്. 4 തവണ ഇനന
സര്ചേഭാര്ജട്ട് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന*.

(ഡനി)  2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  1-7-2012  മുതല് പ്രഭാബലലത്തനില്
വന  തഭാരനിഫട്ട്  പരനിഷ്ക്കരണത്തനിലൂലട  24%  വര്ദനവലാം  2013-14  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് 1-5-2013 മുതല് നടപനിലഭാക്കനിയ തഭാരനിഫട്ട് പരനിഷ്കരണത്തനിലൂലട 9.1%
വര്ദനവലാം 2014-15 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 16-8-2014 മുതല് നടപനിലഭാക്കനിയ
തഭാരനിഫട്ട്  പരനിഷ്കരണത്തനിലൂലട  6.7%  വര്ദനവലാം  ലലവദല്യുതനി  ചേഭാര്ജനിനത്തനില്
ഉണഭായതഭായനി കേണക്കഭാക്കലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ഇ)  1191.01 കകേഭാടനി രൂപ.

(എഫട്ട്)  1796.63 കകേഭാടനി രൂപ

(ജനി)   2010-2011  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത നഷ്ടലാം  988.91  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  2015-2016
തഭാല്കേഭാലനികേ കേണക്കട്ട്  പ്രകേഭാരമുളള നഷ്ടലാം  313.29  കകേഭാടനി  രൂപയുമഭാണട്ട്.   2015-2016
വര്ഷലത്ത കമല് നഷ്ടത്തനിലനഭാപലാം 542.5 കകേഭാടനി രൂപയുലട R&E കൂടനി ഉളലപടുകത്തണതുണട്ട്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.



  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള                            185 

ലകേഭായനിലഭാണനിയനില് പുതനിയ ലലവദല്യുതനി ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട്

ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

110 (381) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2006-2011  കേഭാലയളവനില് ഇടതട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് പ്രഭാഥമനികേ

നടപടനികേള ആരലാംഭനിച ലകേഭായനിലഭാണനി കവദല്യുതനി ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട്  വനിഭജനിചട്ട്

പുതനിയ  ഓഫതീസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  ഒരു

നടപടനിയുലാം ഫലപ്രദമഭായനി നടനനിലലന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില്  ഉയര്നട്ട്  വരുന

പ്രസ്തുത ആവശലത്തനികന്മേല് അനുകൂല നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതു സലാംബനനിചട്ട് നനിലവനില് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ലസക്ഷന  ഓഫതീസനിലന്റെ  നനിലവനിലുള്ള  പരനിധനി  50  ചേതുരശ

കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുതലഭായനിരനിലക്ക ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  25000-ല് അധനികേമഭാവകേകയഭാ,

അലലങനില്  പരനിധനി  100  ചേതുരശ  കേനികലഭാമതീററനില്  കൂടുതലഭായനിരനിലക്ക,

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 20000-ല് അധനികേലാം ആകുകേകയഭാ ലചേയന സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണട്ട്

സഭാധഭാരണ  ഗതനിയനില്  പുതനിയ  ഇലകനിക്കല്  ലസക്ഷന  ഓഫതീസട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്

അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  ലസക്ഷന  ഓഫതീസട്ട്  വനിഭജനിക്കുനതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില്

ഉളലപടഭാത്തതനിനഭാല്  ലകേഭായനിലഭാണനി  ലസക്ഷന  ഓഫതീസട്ട്  വനിഭജനിചട്ട്  പുതനിയ

ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കുന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേളുലട വനിഭജനലാം

111 (382) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചേഭാലക്കുടനി  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലസക്ഷന  ഓഫതീസട്ട്  വനിഭജനിചട്ട്  കപഭാടയനിലുലാം,

ലകേഭാരടനി  ലസക്ഷന  ഓഫതീസട്ട്  വനിഭജനിചട്ട്  കേഭാടുകുറനിയനിലുലാം  പുതനിയ  ലസക്ഷന

ഓഫതീസുകേള അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

ലസക്ഷന ഓഫതീസനിലന്റെ നനിലവനിലുള്ള പരനിധനി  50  ചേതുരശ കേനികലഭാമതീററനില്
കൂടുതലഭായനിരനിലക്ക ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 25000-ല്  അധനികേമഭാവകേകയഭാ,  അലലങനില്
പരനിധനി 100 ചേതുരശ കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുതലഭായനിരനിലക്ക ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 20000-ല്
അധനികേലാം ആകുകേകയഭാ ലചേയന സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണട്ട് സഭാധഭാരണഗതനിയനില് പുതനിയ
ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  ചേഭാലക്കുടനി ഇലകനിക്കല്
ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട് വനിഭജനിചട്ട് കപഭാടയനിലുലാം ലകേഭാരടനി ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട് വനിഭജനിചട്ട്
കേഭാടുകുറനിയനിലുലാം പുതനിയ ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള
പരനികശഭാധനിച്ചുലവങനിലുലാം  ടനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കുള്ളനില്  ഉളലപടഭാത്തതനിനഭാല്  ഇക്കഭാരലലാം
ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ലചേറഭായനി സബട്ട് കസ്റ്റേഷന

112 (383) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദല്യുതനിയുലാം
കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലചേറഭായനി സബട്ട് കസ്റ്റേഷന നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനലപടട്ട് നനിലവനിലുള്ള
തടസങ്ങള എലനഭാലക്കലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി എത്ര തുകേ ലചേലവഴെനിചട്ട്  കേഴെനിഞലവനലാം
ഇനനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള പ്രവൃത്തനികേള എലനഭാലക്കലയനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിക്കട്ട് തടസലാം കനരനിടനിടട്ട് എത്ര നഭാളഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  എനകത്തക്കട്ട്  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാന  കേഴെനിയുലമനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 110  ലകേ.വനി.  പറവൂര്-ലചേറഭായനി ലലലന നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനലപടട്ട്
കകേഭാടതനിയനില്  നനിലവനിലുള്ള  കകേസുകേളഭാണട്ട്  ലചേറഭായനി  സബ്കസ്റ്റേഷലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
തടസമഭായനി നനില്ക്കുനതട്ട്. 

(ബനി) സബട്ട് കസ്റ്റേഷലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുകവണനി 1,18,15,000
രൂപയുലാം ലലലനനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനത്തനിനുകവണനി ഏകേകദശലാം  8,40,000
രൂപയുലാം ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്. 7.225  കേനി.  മതീ.  110  ലകേ.വനി.  ലലലനനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേളുലാം  സബട്ട്  കസ്റ്റേഷനനില്  ഉപകേരണങ്ങള  സഭാപനിക്കുകേയുമഭാണട്ട്  ഇനനി
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാനുള്ള കജഭാലനികേള. 
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(സനി&ഡനി) ലലലന റട്ടുമഭായനി ബനലപടട്ട് 2010-ല് ലലഹകക്കഭാടതനി മുമ്പഭാലകേ
വനിവനിധ പരഭാതനിക്കഭാര് കകേസുകേള ഫയല് ലചേയനിട്ടുള്ളതനിനഭാല് അനമുതല് ലലലന
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് തടസലാം  കനരനിടനിട്ടുണട്ട്.  ടനി കകേസുകേളനികന്മേല്  ബഹു. ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട
അനനിമ വനിധനിക്കട്ട് വനികധയമഭായനി തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ചേതീകമനനി ലലവദല്യുതനി ലലലന

113 (384) ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വയനഭാടനിലല  മഭാനനവഭാടനിയനില്  നനിനലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല
ചേതീകമനനിയനികലക്കട്ട്  MC-MV400/220KV  കവദല്യുതനി  കലന  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള
പദതനി അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില് ആയതട്ട് ജനവഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങലളയുലാം കൃഷനി
സലങ്ങലളയുലാം ഒഴെനിവഭാക്കനി സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്. ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുണഭാകേഭാനനിടയുള്ള ബുദനിമുട്ടുകേള പരമഭാവധനി ലഘൂകേരനിക്കുന
വനിധത്തനിലഭാണട്ട് പദതനി രൂപകേല്പന ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

എളവള്ളനി സബട്ട് കസ്റ്റേഷന 

114 (385) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മണലൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല എളവള്ളനി കകേന്ദ്രമഭാക്കനി സബ് കസ്റ്റേഷന
നനിര്മ്മേനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണയനിലുകണഭാ എന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലവനിലുള്ള മുലകശരനി സബട്ട് കസ്റ്റേഷലന്റെ കശഷനി വര്ദനിപനിക്കുന സഭാഹചേരലത്തനില്
എളവള്ളനി കകേന്ദ്രമഭാക്കനി പുതനിയ സബട്ട് കസ്റ്റേഷന നനിര്മ്മേനിക്കുന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില.

ലചേറുപുഴെ ലലവദല്യുതനി ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി

115 (386) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദല്യുതനിയുലാം
കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  പഭാടനികയഭാട്ടുചേഭാല് ലസക്ഷന വനിഭജനിചട്ട്
പുതുതഭായനി ലചേറുപുഴെ കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട് അനുവദനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുലാം പ്രസ്തുത
ലസക്ഷന പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതനിലനറ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മലകയഭാര കമഖലയനിലല ജനങ്ങളക്കട്ട് വളലരയധനികേലാം പ്രകയഭാജനലപടുന
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പ്രസ്തുത ലസക്ഷന ഓഫതീസനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം എകപഭാള ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയുലാം

എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പഭാടനികയഭാട്ടുചേഭാല്  ലസക്ഷന  വനിഭജനിചട്ട്  ലചേറുപുഴെ  ഇലകനിക്കല്

ലസക്ഷന തുടങ്ങുവഭാന 24-2-2016-ലല കബഭാര്ഡട്ട് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണട്ട്.

പ്രസ്തുത ഓഫതീസനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  10  ലസന്റെട്ട്

ഭൂമനി സമ്പൗജനലമഭാകയഭാ,  അലലങനില് വഭാടകേരഹനിത ലകേടനിടകമഭാ ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാലഭാണട്ട്

പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് സഭാധനിക്കഭാത്തതട്ട്.  ആയതട്ട് ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട് ലസക്ഷന

ഓഫതീസനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ലലവദല്യുത കേമ്പനി ലപഭാടനിവതീണുള്ള അപകേടങ്ങള

116 (387) ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാലവര്ഷവലാം ശക്തമഭായ കേഭാറ്റുലാം വനകതഭാലട സലാംസഭാനത്തട്ട് കവദല്യുത

കേമ്പനി ലപഭാടനി വതീണട്ട് മനുഷലരുലാം മൃഗങ്ങളുലാം അപകേടത്തനില്ലപടുനലവനതട്ട് ശദയനില്

ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രശ്നത്തനിനട്ട് എലനങനിലുലാം ശഭാശസതമഭായ പരനിഹഭാരലാം പരനിഗണ

നയനിലുകണഭാ; ഉലണങനില് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാശ്ചഭാതല  രഭാജലങ്ങളനികലതുകപഭാലല  കവദല്യുത  പ്രസരണത്തനിനഭായനി

ഇനസുകലറ ഡട്ട് വയര് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  മഴെക്കഭാലത്തട്ട് ഉണഭാകയക്കഭാവന അപകേടങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കുനതനികലക്കഭായനി
എലഭാ വര്ഷവലാം പ്രതീ-മണ്സൂണ് ലമയനിന്റെനനസട്ട് നടത്തഭാറുണട്ട്. ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
11  ലകേ.വനി.  ലലലനുകേള,  എല്.റനി.  ലലലനുകേള,  ട്രഭാനകസഭാര്മര്  കസ്റ്റേഷനുകേള
എനനിവ പരനികശഭാധനിക്കുകേ,  ലലലനുകേളനില് മുടനിനനില്ക്കുന വൃക്ഷ ശനിഖരങ്ങള നതീക്കലാം
ലചേയകേ,  കകേടഭായതുലാം  പഴെക്കലാംലചേനതുമഭായ  കപഭാസ്റ്റുകേള,  കസ്റ്റേകേള,  ലലവദല്യുത
കേമ്പനികേള,  ഇനസുകലററുകേള  തുടങ്ങനിയവ  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുകേ,  ബനിഡ്ജനിങ്ങട്ട്
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പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ആവശലലമങനില്  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുകേ,  തഭാഴ്ന്നുകേനിടക്കുന
ലലലനുകേള റതീ ഷഭാക്ലനിലാംഗട്ട്  നടത്തുകേ,  ട്രഭാനകസഭാര്മര് കസ്റ്റേഷനുകേള പരനികശഭാധനിചട്ട്
എ.ബനി.  സസനിചട്ട്,  എര്ത്തനിങ്ങട്ട്,  ലലലറട്ട്നനിലാംഗട്ട്  അറസ്റ്റേര്,  ഓയനില് ലലവല്,  ഫമ്പ്യൂസട്ട്,
കകേബനിളുകേള തുടങ്ങനിയവ പരനികശഭാധനിചട്ട് ആവശലലമങനില് ലമയനിന്റെനനസട്ട് ലചേയകേ,
ട്രഭാനകസഭാര്മര് കലഭാഡട്ട് ബഭാലനസട്ട് ലചേയകേ, പഴെയ ലവതര് പ്രൂഫട്ട് വയറുകേള മഭാറ്റുകേ
തുടങ്ങനിയ ലചേയ്തുവരുന.

ലപഭാതുജനങ്ങളുലടയുലാം  ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം  സുരക്ഷനിതതസത്തനിനഭായനി  എലഭാ
ഡനിസ്ട്രേനിബമ്പ്യൂഷന ട്രഭാനകസഭാര്മറുകേളക്കുലാം എ.ബനി. സസനിച്ചുകേള ഘടനിപനിക്കുകേ, ട്രഭാനകസഭാര്മര്
കസ്റ്റേഷനുകേളനില്  MCCB  (കമഭാളഡഡട്ട്  കകേസട്ട്  സര്കേമ്പ്യൂടട്ട്  കബക്കറുകേള)  ഘടനിപനിക്കുകേ,
ഡനിസ്ട്രേനിബമ്പ്യൂഷന ട്രഭാനകസഭാര്മറുകേളുലടയുലാം  വനിതരണ ശലാംഖലയുകടയുലാം  എര്ത്തനിലാംഗട്ട്
ദൃഢലപടുത്തുകേ  തുടങ്ങനിയവ  ഇകപഭാള  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  11  ലകേ.വനി.-കയഭാ
അതനിനുമുകേളനിലുള്ളകതഭാ  ആയ  ലലലനുകേള ലപഭാടനിവതീണഭാല് തല്ക്ഷണലാം  ലലവദല്യുതബനലാം
വനികചദനിക്കുനതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഇകപഭാള തലന നനിലവനിലുണട്ട്.  എങനിലുലാം ഇതട്ട്
കുറമറ രതീതനിയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുവഭാനുള്ള പരനികശഭാധനയുലാം സഭാകങതനികേ ലമചലപടുത്തലുകേളുലാം
തസരനിതഗതനിയനില്  നടത്തനിവരുന.  ലപഭാതുജനങ്ങളുകടയുലാം കുടനികേളുകടയുലാം  ലലവദല്യുതനി
സലാംബനമഭായ  സുരക്ഷഭാവകബഭാധലാം  ഉയര്ത്തുനതനിനഭായനി  വനിവനിധ  പരനിപഭാടനികേള
നടത്തനിവരുന.  കഡഭാകേല്യുലമന്റെറനികേള,  നമ്പ്യൂസട്ട്  ക്ലനിപനിങ്ങട്ട്സട്ട്,  സുരക്ഷഭാവകബഭാധ
പരസലങ്ങള,  ദൃശല/ശവല/പത്രമഭാധലമങ്ങള വഴെനിയുള്ള കബഭാധവല്ക്കരണലാം എനനിവ
ഇതനില്  ഉളലപടുന.  കൂടഭാലത  ലലലനുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  കുറമറ  രതീതനിയനില്
നടത്തുകേ,  ലപഭാടനിവതീഴെഭാന സഭാധലതയുള്ള അലുമനിനനിയലാം കേമ്പനികേള മഭാറ്റുകേ,  സസയലാം
ലലവദല്യുതബനലാം  വനികചദനിക്കുനതനിനുള്ള  ആധുനനികേ  സലാംവനിധഭാനലാം  കുറമറ  രതീതനിയനിലഭാക്കുകേ
തുടങ്ങനിയ സഭാകങതനികേവലാം ലപഭാതുജന സമ്പര്ക്കപരവമഭായ സലാംവനിധഭാനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ലലവദല്യുതനി  സുരക്ഷലയക്കുറനിച്ചുള്ള
കൂടുതല് കേഭാരലങ്ങള മനസനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി സുരക്ഷഭാ കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രദര്ശനലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാലത  ഇമ്പൗ സ്കൂള വര്ഷത്തനില്  സുരക്ഷഭാ സകനശങ്ങള
ഉളലക്കഭാളന ലനയനിലാം സനിപ്പുകേള സ്കൂളുകേളനില് വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) LT, HT വനിതരണ ലലലനുകേളനില് ഇകപഭാളത്തലന പല സലങ്ങളനിലുലാം
സുരക്ഷലയ മുനനനിര്ത്തനി ഏരനിയല് ബഞട്ട്ഡട്ട് കകേബനിളുകേളുലാം ഭൂഗര്ഭ കകേബനിളുകേളുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുനണട്ട്.  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  പുനരഭാവനിഷ്കൃത  ഉമ്പൗര്ജനിത
ഉമ്പൗര്ജ  വനികേസന  പരനിഷ്കരണ  പദതനി  (RAPDRP)-യനില്  ഉളലപടുത്തനി
സലാംസഭാനത്തഭാലകേ  1356  കേനികലഭാമതീറര് ഭൂഗര്ഭ കകേബനിളുകേളുലാം  1495  കേനികലഭാമതീറര്
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ഏരനിയല് ബഞട്ട്ഡട്ട് കകേബനിളുകേളുലാം സഭാപനിക്കുവഭാനുള്ള കകേന്ദ്രഭാനുമതനി ലഭനിചതനിലന
തുടര്നട്ട് 886 കേനികലഭാമതീറര് ഭൂഗര്ഭ കകേബനിളുലാം 151 കേനികലഭാമതീറര്  ഏരനിയല് ബഞട്ട്ഡട്ട്
കകേബനിളുലാം  സഭാപനിച്ചുകേഴെനിഞ.  ഇതനിനുപുറകമ  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളഭായ
Integrated Power Development Scheme (IPDS), Deen Dayaal  Upadhyaaya
Grama Jyothi Yojana (DDUGJY) എനതീ പദതനികേളനിലുളലപടുത്തനി സലാംസഭാനത്തഭാലകേ
193 കേനികലഭാമതീറര് ഭൂഗര്ഭ കകേബനിളുലാം 1434 കേനികലഭാമതീറര് ഏരനിയല് ബഞട്ട്ഡട്ട് കകേബനിളുലാം
സഭാപനിക്കുവഭാനുള്ള  കകേന്ദ്രഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇമ്പൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരമുള്ള
പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ലഭാഭപ്രഭ പദതനി

117 (388) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :

ശതീ  .    ലകേ  .   മുരളതീധരന :

ശതീ  .    വനി  .   റനി  .   ബല്റഭാലാം :

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ' ലഭാഭപ്രഭ 'എന പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലനലഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴെനി കകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി നടത്തനിപനില് എലനലഭാലാം കനടങ്ങള ലലകേവരനിചനിട്ടുണട്ട് ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണട്ട്. കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട് ലലവദല്യുതനി ഉപകയഭാഗലാം പരമഭാവധനി കുറചട്ട്
കലഭാഡ്ലഷഡനിലാംഗട്ട്,  പവര്കേടട്ട്  തുടങ്ങനിയ  നനിയനണങ്ങള  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  കവണനി
ഉമ്പൗര്ജസലാംരക്ഷണലാം  ഒരു  ദനിനചേരലയഭാക്കഭാന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള  സജരഭാക്കുകേ
എനതഭാണട്ട് ഇമ്പൗ പദതനിയുലട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലലാം.

(സനി)  2013  മഭാര്ചട്ട്  23-നട്ട് ആരലാംഭനിചട്ട് കമയട്ട്  31-നട്ട് അവസഭാനനിച ലഭാഭപ്രഭ
സതീസണ്  1  കേഭാമ്പയനിന പതീരനിയഡനില് ഉകദ്ദേശലാം  22,80,750  യണനിറട്ട് ലലവദല്യുതനിയുലട
കുറവട്ട് കരഖലപടുത്തനി. 2014  മഭാര്ചട്ട്  1  മുതല് ലമയട്ട്  31-നട്ട് അവസഭാനനിച ലഭാഭപ്രഭ
സതീസണ്  2  കേഭാമ്പയനിന  പതീരനിയഡനില്  മഭാര്ചനില്  10.77%  അധനികേ  ലലവദല്യുതനി
ഉപകഭഭാഗമഭാണട്ട്  ഉണഭായനിരുനതട്ട്.  എനഭാല്  കമയട്ട്  മഭാസത്തനില്  അതട്ട്  8.02
ശതമഭാനമഭായനി കുറയുകേയുലാം 9.47 ദശലക്ഷലാം യണനിറട്ട് കരഖലപടുത്തുകേയുലാം ലചേയ്തു.
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കുമ്പഭാറ ലലവദല്യുതനി ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട്

118 (389) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

തനിരുവമ്പഭാടനി മണ്ഡലത്തനിലല കൂമ്പഭാറയനില് പുതുതഭായനി അനുവദനിച ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
ലസക്ഷന  ഓഫതീസട്ട്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  അടനിയനര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

തനിരുവമ്പഭാടനി  ലസക്ഷന  വനിഭജനിചട്ട്  കുമ്പഭാറയനില്  ലസക്ഷന  ഓഫതീസട്ട്
തുടങ്ങുനതനിനട്ട് ലഫബ്രുവരനി 2016-ല് കബഭാര്ഡട്ട് തതസത്തനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
എനഭാല് പ്രസ്തുത വനിഷയലാം ബഹുമഭാനലപട കകേരള ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട പരനിഗണനയനില്
വനനിരുനതഭായതനിനഭാല്,  കബഭാര്ഡട്ട്  ഇമ്പൗ  വനിഷയത്തനില്  എടുത്ത  തതീരുമഭാനലാം
ലലഹകക്കഭാടതനിലയ  അറനിയനിക്കഭാന  ലലവദല്യുതനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലതീഗല്  ലലയ്സണ്
ഓഫതീസലറ  ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ബഹു.  കകേഭാടതനിയുലട അനുകൂല
അറനിയനിപട്ട്  ലഭനിക്കുന മുറയട്ട്  കൂമ്പഭാറയനില് ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട്  തുടങ്ങുനതനിനുള്ള
തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ലലവദല്യുത ഉല്പഭാദനലാം നടത്തുനതനിനട്ട് സസകേഭാരല കേമ്പനനികേളക്കട്ട് അനുമതനി

119 (390) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി. :
ശതീ  .   ഇ  .   റനി  .   കടസണ് മഭാസ്റ്റേര് :
ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിദല്യുചക്തനി കബഭാര്ഡനിലന കൂടഭാലത കവദല്യുത ഉല്പഭാദനലാം
നടത്തുനതനിനട്ട് സസകേഭാരല കേമ്പനനികേളക്കട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില്
എത്രലയണ്ണത്തനിലനനലാം അവ ഏലതലഭാലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കവദല്യുതനി വനിതരണലാം നടത്തുനതനിനട്ട് കബഭാര്ഡനിലന
കൂടഭാലത ഏലതലഭാലാം കേമ്പനനികേളക്കഭാണട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി) ഇത്തരലാം കേമ്പനനികേളക്കട്ട് കവദല്യുതനി ഉല്പഭാദനത്തനിനുലാം വനിതരണത്തനിനുമഭായനി
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലനലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?



192       കകേരള നനിയമസഭ                    ജൂണ്  29, 2016

ഉത്തരലാം

(എ)  ആറട്ട്  ജലലലവദല്യുത  നനിലയങ്ങളക്കുലാം,  മൂനട്ട്  കകേഭാ-ജനകറഷന

(Co-generation)  നനിലയങ്ങളക്കുലാം  അനപതട്ട്  കേഭാറഭാടനി  നനിലയങ്ങളക്കുലാം  (Wind

Mills),  സസകേഭാരല കമഖലയനില് ഉലഭാദനലാം നടത്തുനതനിനട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ള

34 കേമ്പനനികേലളയുലാം സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  തഭാലഴെപറയുന ലലലസനസനികേളക്കട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

1.   കേണ്ണന കദവന പഭാകന്റെഷനസട്ട് കേമ്പനനി ലലപ്രവറട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്

2.  കേനിലനകസഭാ പവര് ആന്റെട്ട് യടനിലനിറനിസട്ട് ലലപ്രവറട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്

3.  റബര് പഭാര്ക്കട്ട് ഇനലഭാ ലലപ്രവറട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്

4.  ഇനകഫഭാ പഭാര്ക്കട്ട്, കകേരള

5.   സഭാര്ടട്ട് സനിറനി ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര് ലലപ്രവറട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്

6.    ലടകകഭാപഭാര്ക്കട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്

7.    ലകേഭാചനിന കപഭാര്ടട്ട് ട്രസ്റ്റേട്ട്

8.     ലകേഭാചനിന ലസഷലല് ഇക്കകണഭാമനികേട്ട് കസഭാണ്

9.      ലലസബര് പഭാര്ക്കട്ട്

10.    തൃശൂര് മുനനിസനിപല് കകേഭാര്പകറഷന

             11.    മനിലനിടറനി എഞനിനനിയറനിലാംഗട്ട് സര്വ്വതീസട്ട്

(സനി)  കേലഭാപ്റതീവട്ട്  ജനകറഷന  പഭാനകേള  സഭാപനിചനിട്ടുള്ളവര്ക്കട്ട്  അവരുലട

ആവശലലാം കേഴെനിഞള്ള ലലവദല്യുതനി KSERC നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള നനിരക്കനില് KSEBL-നട്ട്

നല്കേഭാവനതഭാണട്ട്. വനിതരണലാം നടത്തുനതനിനട്ട് ഇവര്ക്കട്ട് അനുമതനിയനില. ഇനഡനിലപന്റെഡട്ട്

പവര്  ലപ്രഭാഡമ്പ്യൂകസഴനിനട്ട്  KSERC  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള  നനിരക്കനില്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന

ലലവദല്യുതനി  ലമഭാത്തമഭായുലാം  KDEBL-നട്ട്  നല്കേഭാന  കേഴെനിയുലാം.  എനഭാല്  ഇവര്ക്കുലാം

ലലവദല്യുതനി വനിതരണലാം നടത്തുനതനിനട്ട് അനുമതനിയനില.

* കലബറനിയനില്വചനിട്ടുണട്ട്.
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ലലവദല്യുതനി  ഉലഭാദനത്തനിനട്ട്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള :  ഉലഭാദനിപനിക്കുന

ലലവദല്യുതനി പവര് പര്കചസട്ട് എഗ്രനിലമന്റെട്ട് പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാന വനിദല്യുചക്തനി കബഭാര്ഡനിനട്ട്

വനില്കക്കണതഭാണട്ട്.  ആയതനിലന്റെ തഭാരനിഫുലാം കേഭാലഭാവധനിയുലാം കകേരള കസ്റ്റേറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി

റഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന നനിശ്ചയനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കവദല്യുതനി വനിതരണത്തനിനട്ട് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള :  കകേരള കസ്റ്റേറട്ട്

ഇലകനിസനിറനി ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന പുറലപടുവനിക്കുന വനിവനിധ ഉത്തരവകേളുലടയുലാം

ചേടങ്ങളുലടയുലാം അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് വനിതരണ ലലലസനസനികേളുലട മഭാനദണ്ഡങ്ങള

നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. നനിലവനിലുള്ള ഡനിസ്ട്രേനിബമ്പ്യൂഷന ലലലസനസനികേളുലട ലലലസനസട്ട്

സലാംബനനിച്ചുള്ള  നനിബനനകേള  കേണനിഷനസട്ട്  ഓഫട്ട്  ലലലസനസട്ട്  കഫഭാര്

എക്സെെനിസ്റ്റേനിങ്ങട്ട് ലലലസനസതീസട്ട്,  ലറഗുകലഷനസട്ട്  2006 ('Conditions of  License

for  Existing  Licensees,  Regulations 2006')  എന ചേടത്തനിലുലാം തുടര്നട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള

അതുസലാംബനനിച കഭദഗതനി ചേടങ്ങളനിലുലാം വനിവരനിക്കുനണട്ട്. വനിതരണ ലലലസനസനി

ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്  നല്കുന  സലലപ  സലാംബനനിച  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  കകേരള

ഇലകനിസനിറനി സലലപ കകേഭാഡട്ട്, 2014 ('Kerala Electricity Supply Code, 2014')

എന ചേടത്തനിലുലാം അനുബന കഭദഗതനി ചേടങ്ങളനിലുലാം പ്രതനിപഭാദനിക്കുനണട്ട്.  കകേരള

കസ്റ്റേറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന  പുറലപടുവനിക്കുന  കടലാംസട്ട്  ആന്റെട്ട്

കേണതീഷനസട്ട്  കഫഭാര്  റതീലടയനില്  സലലപ  ഓഫട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  ('Terms  and

Conditions  for  retail  Supply  of  Electricity')  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  വനിവനിധ വനിഭഭാഗലാം

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില് നനിനലാം ഇമ്പൗടഭാകക്കണ തഭാരനിഫട്ട് നനിശ്ചയനിക്കുനതട്ട്.

ലചേറുകേനിട ജലലലവദല്യുതനി നയലാം

120 (391) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : 

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : 

ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന : 

ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലചേറുകേനിട ജലകവദല്യുതനി നയലാം പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എലനലഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴെനി കകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി) നയലാം നടപനിലഭാക്കഭാന ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേള എടുത്തനിട്ടുണട്ട്?

884/2017
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(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  പരനിസനിതനിക്കട്ട്  കകേഭാടലാം  തടഭാലത ഉമ്പൗര്ജ സുരക്ഷ ലലകേവരനിക്കുനതനിനട്ട്
പ്രകൃതനി വനിഭവങ്ങലള ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി ഹരനിത ഉമ്പൗര്ജലാം പരമഭാവധനി ഉലഭാദനിപനിക്കുകേ,
സഭാമൂഹല സഭാമ്പത്തനികേ വനികേസനത്തനിനട്ട് ഇത്തരത്തനിലുള്ള ലചേറുകേനിട ജലലലവദല്യുത
പദതനികേള കവഗത്തനില് നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം ഇതനിലൂലട ഗ്രഭാമതീണ കമഖലയനിലല ഉമ്പൗര്ജ
ആവശലങ്ങള  ഒരു  പരനിധനിവലര  പരനിഹരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയകേ,  ഇമ്പൗ  കമഖലയനില്
നനികക്ഷപലാം ആകേര്ഷനിക്കഭാന കവണനിയുള്ള സഭാഹചേരലലമഭാരുക്കുകേ, സലാംസഭാനലത്ത
ലചേറുകേനിട  ജലലലവദല്യുത  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  ഉണഭാകുന  പ്രശ്നങ്ങള
ലഘൂകേരനിചട്ട്  2017-ഓടുകൂടനി  150  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ അധനികേ സഭാപനിതകശഷനി വര്ദനവട്ട്
ലലകേവരനിക്കുകേ എനതീ ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇമ്പൗ നയലാം വഴെനി ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(സനി) സലാംരലാംഭകേര് സമര്പനിക്കുന പദതനികേള പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം അനുമതനി
നല്കുനതനിനുമഭായനി ചേതീഫട്ട് ലസകടറനി അദലക്ഷനഭായനി വനിവനിധ വകുപട്ട് അദലക്ഷന്മേഭാര്
അലാംഗങ്ങളഭായ ഏകേജഭാലകേ സലാംവനിധഭാനലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പദതനിയനില് സമര്പനിക്കലപടുന
കപ്രഭാജക്ടുകേള പരനികശഭാധനിചട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുനതനികലക്കഭായനി ഇമ്പൗ കമഖലയനിലുള്ള
വനിദഗ്ദ്ധലര ഉളലപടുത്തനി ഒരു ലടകനിക്കല് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാലത പദതനികേളുലട
പ്രവര്ത്തനലാം അവകലഭാകേനലാം  ലചേയനതനിനട്ട് ഉമ്പൗര്ജ വകുപട്ട്  അഡതീഷണല് ചേതീഫട്ട്
ലസകടറനിയുലട കമല്കനഭാടത്തനില് ഒരു കേമ്മേനിറനിയുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

ലലദനലാംദനിന ഉപകഭഭാഗത്തനിനട്ട് ലലവദല്യുതനി

121 (392) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദല്യുതനിയുലാം
കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത കദനലാംദനിന ഉപകഭഭാഗത്തനിനട്ട് ആവശലമഭായ കവദല്യുതനി
എത്രലയനട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് എത്രലയനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് ആവശലമഭായ ലമഭാത്തലാം കവദല്യുതനിയനില് എത്ര യണനിറട്ട്
കവദല്യുതനിയഭാണട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട് ഉലഭാദനിപനിചട്ട് വരുനതട്ട്; ഏലതലഭാലാം കമഖലയനില് ; ഓകരഭാ
കമഖലയനികലതുലാം പ്രകതലകേലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര കവദല്യുതനി ലഭനിയ്ക്കുന;

(ഡനി)  കവദല്യുതനി കേമ്മേനി എങ്ങലനയഭാണട്ട് പരനിഹരനിച്ചു വരുനതട്ട് ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ )  2016  ജൂണ് മഭാസത്തനിലല ശരഭാശരനി ലലദനലാംദനിന ഉപകഭഭാഗലാം  63.42
ദശലക്ഷലാം യണനിറഭാലണനട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  2016  ജൂണ് മഭാസലാം  (21-ാം തതീയതനി  വലരയുള്ള കേണക്കനുസരനിചട്ട്)
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ശരഭാശരനി  ആഭലനര ഉത്പഭാദനലാം  11.419  ദശലക്ഷലാം യണനിറഭാണട്ട്.
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(സനി)  കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് നനിലവനില് പ്രതനിദനിനലാം ഏകേകദശലാം
26.45 ദശലക്ഷലാം യണനിറട്ട് ലലവദല്യുതനിയഭാണട്ട് ലഭനിക്കുനതട്ട്.

(ഡനി)  കമല്  കസഭാതസ്സുകേളക്കട്ട്  പുറകമ  ആവശലമഭായ  ലലവദല്യുതനി  സസകേഭാരല
ഉത്പഭാദകേരനില്  നനിനട്ട്  കനരനികടഭാ,  അലാംഗതീകൃത  വലഭാപഭാരനികേള  മുകഖനകയഭാ  ദതീര്ഘകേഭാല/
മദലകേഭാല/ഹ്രസസകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  കേരഭാര്  ലചേയട്ട്  വഭാങ്ങുകേകയഭാ  ആണട്ട്
ലചേയ്തുവരുനതട്ട്.  തനികേയഭാലത വരുന ലലവദല്യുതനിക്കഭായനി ദവ ഇനന നനിലയങ്ങലളയുലാം,
പവര് എക്സെെട്ട്കചേഞ്ചുകേലളയുലാം ആശയനിക്കഭാറുണട്ട്.

കേഭായലാംകുളലാം ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. സബട്ട് ലസന്റെറുകേള രൂപതീകേരനിക്കുനതട്ട്

122 (393) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഏകേകദശലാം  20000-ല്  അധനികേലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുള്ള  കേഭായലാംകുളലാം  ലകേ.എസട്ട്.സനി.ബനി.
ഈസ്റ്റേട്ട്  ലസക്ഷനനില്  മഴെക്കഭാലത്തട്ട്  ഉണഭാകുന  വലഭാപകേമഭായ  കവദല്യുതനി  തകേരഭാറുകേള
സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന  നനിലവനിലുള്ള  ജതീവനക്കഭാരുലട എണ്ണലാം
പരനിമനിതമഭായതനിനഭാലുലാം  പ്രസ്തുത ലസക്ഷലന്റെ വനിസ്തൃതനി വളലര കൂടുതലഭായതനിനഭാലുലാം
ലപര്മനന്റെട്ട്  ഫതീല്ഡട്ട്  സ്റ്റേഭാഫനിലന  നനിയമനിചട്ട്  പുതനിയ  സബട്ട്  ലസന്റെറുകേള
രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

32  ചേതുരശ കേനികലഭാമതീറര്  വനിസ്തൃതനിയുള്ള ഇമ്പൗസ്റ്റേട്ട്  ലസക്ഷന ഓഫതീസനിലന്റെ
പരനിധനിയനില്  18952  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളഭാണുള്ളതട്ട്.  ഒരു  ലസക്ഷന  ഓഫതീസനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള ജതീവനക്കഭാരുലട എണ്ണലാം പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
കേഭായലാംകുളലാം  ഇമ്പൗസ്റ്റേട്ട്  ലസക്ഷന  ഓഫതീസനിലുലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  മതീറര്  റതീഡര്
തസനികേയനിലുള്ളവലരഭാഴെനിലകേയുള്ള എലഭാ സ്റ്റേഭാഫുലാം ലപര്മനന്റെട്ട് സ്റ്റേഭാഫഭാണട്ട്. ആകേയഭാല്
ലസക്ഷനുകേതീഴെനില് പുതനിയ സബട്ട് ലസന്റെര് ആരലാംഭനിക്കണലമന ആവശലലാം ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കകേഭാവൂര് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട്

123 (394) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് കകേഭാവൂര് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട് വനിഭജനിക്കണലമന
ആവശലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് സസതീകേരനിചട്ട് വരുന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേഭാവൂര്,  മഭാവൂര്  എനതീ  ഇലകനിക്കല്  ലസക്ഷനുകേള  വനിഭജനിചട്ട്
കുറനിക്കഭാട്ടൂര്  ആസഭാനമഭായനി  പുതനിയ ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസല് കബഭാര്ഡട്ട്  പരനികശഭാധനിചനിരുന.  ലസക്ഷന ഓഫതീസനിലന്റെ നനിലവനിലുള്ള
പരനിധനി  50 ചേതുരശ കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുതലഭായനിരനികക്ക ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 25000-ല്
അധനികേമഭാവകേകയഭാ,  അലലങനില് പരനിധനി  100  ചേതുരശ കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുതലഭായനിരനികക്ക
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  20000-ല്  അധനികേലാം  ആവകേകയഭാ  ലചേയന  സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണട്ട്
സഭാധഭാരണഗതനിയനില് കബഭാര്ഡട്ട് നനിലവനിലുള്ള ലസക്ഷന വനിഭജനിചട്ട് പുതനിയ ഇലകനിക്കല്
ലസക്ഷന  ഓഫതീസട്ട്  അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  എനഭാല്  ലസക്ഷന  വനിഭജനത്തനിനുള്ള
മുകേളനില്  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  കകേഭാവൂര്,  മഭാവൂര്  എനതീ  ലസക്ഷനുകേളുലട
കേഭാരലത്തനില്  പഭാലനിക്കലപടഭാത്തതനിനഭാല്  ഇവ  വനിഭജനിചട്ട്  പുതനിയ  ലസക്ഷന
രൂപതീകേരനിക്കുനതട്ട് ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

ലലവദല്യുതനി ലലലന ലപഭാടനിവതീണുള്ള അപകേടങ്ങള

124 (395) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കവദല്യുതനി കലന ലപഭാടനി വതീണു ആളുകേള മരനിക്കുനതുലാം
ഗുരുതരമഭായനി  പരനികക്കല്ക്കുനതുമഭായ  സഭാഹചേരലലാം  ശദയനില്പടനിട്ടുലണങനിൽ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇതട്ട് തടയുനതനിനഭായനി കകേലകേഭാളന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ :

(സനി)  മഴെക്കഭാലലാം ശക്തമഭായകതഭാലട കവദല്യുതനി വനിതരണലാം പല കേഭാരണങ്ങളഭാല്
തടസലപടുന സഭാഹചേരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  എങനില് ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന എലനഭാലക്ക നടപടനികേള കകേലക്കഭാളലമനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  2016  ജനുവരനി  മുതല് കമയട്ട്  വലര  കേമ്പനി ലപഭാടനിവതീണതുമൂലലാം
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  7  അപകേടങ്ങള ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  5  കപര് മരനിക്കുകേയുലാം
രണ്ടുകപര്ക്കട്ട് പരനികക്കല്ക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.

(ബനി)  മഴെക്കഭാലത്തട്ട് ഉണഭാകയക്കഭാവന അപകേടങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കുനതനികലക്കഭായനി
എലഭാ വര്ഷവലാം പ്രതീ-മണ്സൂണ് ലമയനിന്റെനനസട്ട് നടത്തഭാറുണട്ട്. ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
11  ലകേ.വനി.  ലലലനുകേള,  എല്.റനി.  ലലലനുകേള,  ട്രഭാനകസഭാര്മര് കസ്റ്റേഷനുകേള എനനിവ
പരനികശഭാധനിക്കുകേ,  ലലലനുകേളനില് മുടനിനനില്ക്കുന വൃക്ഷ ശനിഖരങ്ങള നതീക്കലാം ലചേയകേ,
കകേടഭായതുലാം പഴെക്കലാം ലചേനതുമഭായ കപഭാസ്റ്റുകേള, കസ്റ്റേകേള, ലലവദല്യുത കേമ്പനികേള, ഇനസുകലററുകേള
തുടങ്ങനിയവ മഭാറനി സഭാപനിക്കുകേ,  ബനിഡ്ജനിങ്ങട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തനി ആവശലലമങനില്
മഭാറനി സഭാപനിക്കുകേ, തഭാഴ്ന്നുകേനിടക്കുന ലലലനുകേള റതീ ഷഭാക്ലനിലാംഗട്ട് നടത്തുകേ, ട്രഭാനകസഭാര്മര്
കസ്റ്റേഷനുകേള പരനികശഭാധനിചട്ട് എ.ബനി.  സസനിചട്ട്,  എര്ത്തനിങ്ങട്ട്, ലലലറട്ട്നനിലാംഗട്ട് അറസ്റ്റേര്,
ഓയനില്  ലലവല്,  ഫമ്പ്യൂസട്ട്,  കകേബനിളുകേള  തുടങ്ങനിയവ  പരനികശഭാധനിചട്ട്
ആവശലലമങനില്  ലമയനിന്റെനനസട്ട്  ലചേയകേ,  ട്രഭാനകസഭാര്മര്  കലഭാഡട്ട്  ബഭാലനസട്ട്
ലചേയകേ, പഴെയ ലവതര് പ്രൂഫട്ട് വയറുകേള മഭാറ്റുകേ തുടങ്ങനിയവ ലചേയ്തുവരുന.

ലപഭാതുജനങ്ങളുലടയുലാം  ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം  സുരക്ഷനിതതസത്തനിനഭായനി  എലഭാ  ഡനിസ്ട്രേനിബമ്പ്യൂഷന
ട്രഭാനകസഭാര്മറുകേളക്കുലാം എ.ബനി.  സസനിച്ചുകേള ഘടനിപനിക്കുകേ,  ട്രഭാനകസഭാര്മര് കസ്റ്റേഷനുകേളനില്
MCCB  (കമഭാളഡഡട്ട് കകേസട്ട് സര്കേമ്പ്യൂടട്ട്  കബക്കറുകേള)  ഘടനിപനിക്കുകേ,  ഡനിസ്ട്രേനിബമ്പ്യൂഷന
ട്രഭാനകസഭാര്മറുകേളുലടയുലാം വനിതരണ ശലാംഖലയുലടയുലാം എര്ത്തനിലാംഗട്ട് ദൃഢലപടുത്തുകേ തുടങ്ങനിയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന. 11  ലകേ.വനി.-കയഭാ അതനിനുമുകേളനിലുള്ളകതഭാ ആയ
ലലലനുകേള ലപഭാടനിവതീണഭാല് തല്ക്ഷണലാം ലലവദല്യുതബനലാം വനികചദനിക്കുനതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം  ഇകപഭാള  തലന  നനിലവനിലുണട്ട്.  എങനിലുലാം  ഇതട്ട്  കുറമറ  രതീതനിയനില്
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് പരനികശഭാധനയുലാം സഭാകങതനികേ ലമചലപടുത്തലുകേളുലാം തസരനിതഗതനിയനില്
നടത്തനി വരുന.

ലപഭാതുജനങ്ങളുകടയുലാം കുടനികേളുകടയുലാം ലലവദല്യുതനി സലാംബനമഭായ സുരക്ഷഭാവകബഭാധലാം
ഉയര്ത്തുനതനിനഭായനി വനിവനിധ പരനിപഭാടനികേള നടത്തനിവരുന.  കഡഭാകേല്യുലമന്റെറനികേള,
നമ്പ്യൂസട്ട് ക്ലനിപനിങ്ങട്ട്സട്ട്, സുരക്ഷഭാവകബഭാധ പരസലങ്ങള, ദൃശല/ശവല/പത്രമഭാധലമങ്ങള
വഴെനിയുള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  എനനിവ  ഇതനില്  ഉളലപടുന.  കൂടഭാലത  കുറമറ
രതീതനിയനില് ലലലനുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുകേ, ലപഭാടനിവതീഴെഭാന സഭാധലതയുള്ള അലുമനിനനിയലാം
കേമ്പനികേള  മഭാറ്റുകേ,  സസയലാം  ലലവദല്യുതബനലാം  വനികചദനിക്കുനതനിനുള്ള ആധുനനികേ  സലാംവനിധഭാനലാം
കുറമറ  രതീതനിയനിലഭാക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  സഭാകങതനികേവലാം  ലപഭാതുജന സമ്പര്ക്കപരവമഭായ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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കേമ്പനി ലപഭാടനി വതീഴനതട്ട് ശദയനില്ലപടുകമ്പഭാള ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് കനരനിടട്ട്
വനിളനിചറനിയനിക്കുനതനിനട്ട്  "9496  061  061”എന  നമ്പറനിലല  കസവനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാലത ഏതു പരഭാതനിയുലാം കനരനിടട്ട് അറനിയനിക്കുനതനിനു  "1912”എന കകേന്ദ്രതീകൃത
ഉപകഭഭാക്തൃകസവന കകേന്ദ്രലാം  24  മണനിക്കൂറുലാം  365  ദനിവസവലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ലലവദല്യുതനി സുരക്ഷലയക്കുറനിചട്ട് അവകബഭാധലാം സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനട്ട്
സുരക്ഷഭാ കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രദര്ശനലാം സലാംഘടനി പനിക്കുനണട്ട്. കൂടഭാലത ഇമ്പൗ സ്കൂള
വര്ഷത്തനില്  സുരക്ഷഭാ സകനശങ്ങള ഉളലക്കഭാളന ലനയനിലാം സനിപ്പുകേള സ്കൂളുകേളനില്
വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി&ഡനി) ഉണട്ട്.  മഴെക്കഭാലലാം  മുനകൂടനി  കേണ്ടുലകേഭാണട്ട്  എലഭാ  വര്ഷവലാം
ഇലകനികേട്ട് ലലലനനില് തടനിക്കനിടക്കുനതുലാം  തടഭാന സഭാധലതയുള്ളതുമഭായ മരചനിലകേള
ലവടനിമഭാറ്റുകേ, ലലലനനിലുലാം കപഭാസ്റ്റേനിലുലാം പടര്നകേനിടക്കുന മറട്ട് പടര്പ്പുകേള എടുത്തട്ട് മഭാറ്റുകേ,
ലലലനുകേള വലനിചട്ട് ലകേട്ടുകേ, ചേരനികഞഭാ ചുവടു കകേടഭാകയഭാ നനില്ക്കുന കപഭാസ്റ്റുകേള
മഭാറനി  സഭാപനിക്കുകേ,  നനിശ്ചനിത  സുരക്ഷഭാ  അകേലലാം  പഭാലനിക്കഭാത്ത  ലലലനുകേള
ശദയനില്ലപടഭാല് ഇടയനിലഭായനി  കപഭാസ്റ്റേട്ട്  സഭാപനിക്കുകേ,  ലപഭാടനിയകതഭാ ഇളകേനിയകതഭാ
ആയ കസ്റ്റേ പുനനഃസഭാപനിക്കുകേ, ലലലനനിലല ബനിഡ്ജനിലാംഗുകേള ശരനിയഭായ രതീതനിയനില്
നല്കുകേ,  "ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്  കേണക്ഷന  നല്കേനിയനിരനിക്കുന  വയര്  കകേടഭായവയഭാലണങനില്
മഭാറനി നല്കുകേ, കസ്റ്റേ ഇനസുകലറര് ലലലന കസസര് എനനിവ സഭാപനിക്കുകേ, എ.ബനി.
സസനിച്ചുകേള ശരനിയഭായ രതീതനിയനിലഭാകണഭാ  എനട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുകേ,  ട്രഭാനകസഭാര്മര്
കസ്റ്റേഷനുകേള ശരനിയഭായ പരനിപഭാലനലാം ലചേയട്ട് നനിലനനിര്ത്തുകേ എനതീ പ്രതീ-മണ്സൂണ്
പ്രവൃത്തനികേള  ലചേയ്യഭാറുണട്ട്.  എനഭാല്കപഭാലുലാം  മഴെക്കഭാലലാം  ശക്തമഭാകുനകതഭാടുകൂടനി
ലലലനനികലക്കട്ട്  മരങ്ങള  കേടപുഴെകേനി  വതീഴകേ,  മരചനിലകേളുലാം  പരസല  കബഭാര്ഡുകേള
ഉളലപലടയുള്ള മറട്ട് സഭാമഗ്രനികേള ലലലനനികലക്കട്ട് വതീഴകേ, ഇടനിമനിനല്മൂലലാം ലലലനനിലുലാം
ഉപകേരണങ്ങളക്കുലാം  കകേടുപഭാടുകേള  സലാംഭവനിക്കുകേ,  ലവള്ളലപഭാക്കലാം,  ലകേഭാടുലാംകേഭാറട്ട്
തുടങ്ങനിയ കേഭാരണങ്ങളഭാല് കേമ്പനികേള ലപഭാട്ടുകേ, കപഭാസ്റ്റുകേള ഒടനിഞലാം ഫമ്പ്യൂസട്ട് കകേടഭായുലാം,
ഇനസുകലററുകേള ഉളലപലടയുള്ള ഉപകേരണങ്ങള കകേടഭാകുകേ മുതലഭായവമൂലലാം ലലവദല്യുതനി
തകേരഭാര് വരുനണട്ട്.

ഇത്തരത്തനില്  ഒരു  പ്രകദശലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  കൂടുതല്  ലകേടുതനികേള  വരുന
സഭാഹചേരലത്തനില്, ആയവ ശരനിയഭായ രതീതനിയനില് ലലകേകേഭാരലലാം ലചേയനതനിനഭായനി മതനിയഭായ
സഭാധനസഭാമഗ്രനികേളുലാം  സുരക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാക്കനിലകേഭാണ്ടുലാം,  അധനികേലാം
ജതീവനക്കഭാലര  നനികയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം  ഇലകനിക്കല്  ഡനിവനിഷന  തലത്തനില്  Disaster
Management  Committee  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാലത  അടനിയനര  സഭാഹചേരലങ്ങള  മറനികേടക്കുനതനിനുള്ള  ലചേലവകേളക്കഭായനി  ഓകരഭാ
ഇലകനിക്കല് ഡനിവനിഷനുകേളക്കുലാം ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ ലസഷലല് ലകഡനിറഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
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അതനിലുപരനി  2  മണനിക്കൂറനില് കൂടുതല് ലലദര്ഘലലാം വരുന എചട്ട്.റനി.  ഫഭാളട്ടുകേള

എലഭാ  ദനിവസവലാം  കകേഭാര്പകററട്ട്  തലത്തനില്  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയനതനിനുലാം അതട്ട്

സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനതനിനുമുള്ള  സജതീകേരണവലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

കൂടഭാലത സുരക്ഷഭാനടപടനികേള മുനനനിര്ത്തനിലക്കഭാണട്ട്  24x7  രതീതനിയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന

കേഭാള  ലസന്റെര്  ലലവദല്യുതനിഭവന  കകേന്ദ്രമഭായനി  നനിലവനിലുള്ളതുലാം  കൂടഭാലത  കേമ്പനി

ലപഭാടനിയതട്ട്/മറട്ട്  പരഭാതനികേള അറനിയനിക്കുനതനിനഭായനി  9496061061  എന കഹഭാടട്ട് കലന

നമ്പറുലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത വലഭാപകേ നഭാശനഷ്ടങ്ങള വരുന സഭാഹരലത്തനില്

മറട്ട് സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളുലട (പ്രകതലകേനിച്ചുലാം കഫഭാറസ്റ്റേട്ട്/ കപഭാലതീസട്ട്/ ഫയര്& ലറസല്യു

സര്വ്വതീസട്ട്/ PWD) സഹഭായ സഹകേരണങ്ങളുലാം അഭലര്തനിചനിട്ടുണട്ട്.

കവദല്യുതനി തൂണ് തകേര്നട്ട് മരണലാം

 125 (396) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  കുറനികക്കഭാലനില്  3-6-2016-നട്ട്  കേഭാവങല്

എന  സലത്തട്ട്  കവദല്യുതനി  തൂണ്  തകേര്നട്ട്  കേരഭാര്  ജതീവനക്കഭാരനഭായ  രഭാജതീവട്ട്

മരനിച വനിഷയലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പകരതലന്റെ കുടുലാംബത്തനിനട്ട് കവദല്യുതനിവകുപട്ട്  എലനങനിലുലാം ധനസഹഭായലാം

നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  പകരതലന്റെ കുടുലാംബത്തനിനട്ട് മരണഭാനനര ചേടങ്ങുകേളക്കുള്ള അടനിയനര

സഹഭായമഭായനി 5000 (അയ്യഭായനിരലാം) രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. കകേരള കസ്റ്റേറട്ട് ഇലകനിസനിറനി

കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡനിനട്ട് കേതീഴെനില് കജഭാലനി ലചേയ്യലവ അപകേടമരണലാം സലാംഭവനിചതഭാകേയഭാല്

1923-ലല  ലതഭാഴെനിലഭാളനി  നഷ്ടപരനിഹഭാരനനിയമലാം  അനുസരനിചട്ട്  മഭാസകവതനത്തനിനുലാം

പ്രഭായത്തനിനുലാം ആനുപഭാതനികേമഭായ നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  (3,97,  480  രൂപ മുതല്  9,14,160

രൂപ വലര) ലഭനിക്കുനതനിനുലാം മരണലപട രഭാജതീവലന്റെ ആശനിതര്ക്കട്ട് അര്ഹതയുണട്ട്.

പകരതലന്റെ ആശനിതര് ബനലപട കരഖകേള ലഭലമഭാക്കുന മുറയട്ട് അര്ഹമഭായ തുകേ

അനുവദനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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മതീറര് റതീഡര് തസനികേ

126 (397) ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില് ഇകപഭാള നനിലവനിലുള്ള മതീറര് റതീഡര് തസനികേകേളുലട
എണ്ണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത തസനികേയനിൽ  നനിലവനിലുള്ള ഒഴെനിവകേളുലട എണ്ണലാം ഡനിവനിഷന
തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഓകരഭാ ഡനിവനിഷനനിലുലാം സനിരലാം ജതീവനക്കഭാരുലട എണ്ണലാം എത്രയഭാണട്ട്; നനിലവനിലുള്ള
ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ ;

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   കകേരള കസ്റ്റേറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡനില് തസനികേകേള പുനര്
നനിര്ണ്ണയനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്  ഒരു  പഠനലാം  ഐ.ഐ.എലാം.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടനിലന്റെ
കേതീഴെനില്  നടനനിട്ടുണട്ട്.  പഠന  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  മഭാത്രകമ  മതീറര്
റതീഡര്  വനിഭഭാഗത്തനില്   ആവശലമഭായ  തസനികേയുലട  എണ്ണവലാം  ഒഴെനിവലാം  തനിടലപടുത്തഭാന
കേഴെനിയുകേയുള. ഓകരഭാ ഡനിവനിഷനനിലലയുലാം മതീറര് റതീഡറഭായനി കജഭാലനി ലചേയന സനിരലാം
ജതീവനക്കഭാരുലട പടനികേ തഭാലഴെലക്കഭാടുത്തനിരനിക്കുന.

ഡനിവനിഷന മതീറര് റതീഡര്മഭാരുലട എണ്ണലാം

ലനടുമങ്ങഭാടട്ട് 11

ലനയ്യഭാറനിനകേര 21

നനിലമ്പൂര് 8

കനഭാര്ത്തട്ട് പരവൂര് 14

പഭാല 3

പഭാലക്കഭാടട്ട് 18

പള്ളലാം 9

പത്തനലാംതനിട 5
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പടഭാമ്പനി 7

പയ്യന്നൂര് 32

പതീരുകമടട്ട് 1

ലപരനിനല്മണ്ണ 14

ലപരുമ്പഭാവൂര് 10

ലപഭാനകുനലാം 10

ലപഭാനഭാനനി 4

പുനലൂര് 8

ലഷഭാര്ണ്ണൂര് 3

തലകശരനി 11

തനിരൂരങ്ങഭാടനി 9

തനിരുവല 4

തനിരവനനപുരലാം 15

ലതഭാടുപുഴെ 232

തൃപ്പൂണനിത്തുറ 12

തൃശ്ശൂര് (ലവസ്റ്റേട്ട്) 16

തൃശ്ശൂര് (ഈസ്റ്റേട്ട്) 11

തനിരൂര് 18

വടകേര 17

വടക്കഭാകഞരനി 8

കവക്കലാം 12

വണ്ടൂര് 16

അടൂര് 7
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ആലപ്പുഴെ 14

ആലത്തൂര് 16

ആലുവ 11

അങമഭാലനി 5

ആറനിങ്ങല് 7

ബഭാലുകശരനി 37

ചേഭാലക്കുടനി 15

ചേങ്ങനഭാകശരനി 5

ചേഭാത്തന്നൂര് 7

ലചേങ്ങന്നൂര് 2

കചേര്ത്തല 20

ചേനിറ്റൂര് 11

എറണഭാകുളലാം 6

ലഫകറഭാക്കട്ട് 18

ഹരനിപഭാടട്ട് 4

ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട 9

ഇരനിടനി 13

കേല്പറ 24

കേഭാഞങ്ങഭാടട്ട് 12

കേണ്ണൂര് 18

കേഭാഞനിരപള്ളനി 14

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 6
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കേഭാടഭാക്കട 9

കേടപന 8

കേഴെക്കൂടലാം 14

ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് 11

ലകേഭാലലാം 13

ലകേഭാകണഭാടനി 20

ലകേഭാടഭാരക്കര 10

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 30

കുണറ 11

കുനലാംകുളലാം 9

മഭാനനവഭാടനി 9

മകഞരനി 23

മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട് 9

മ ടഭാകഞരനി 12

മഭാകവലനിക്കര 3

മൂവഭാറ്റുപുഴെ 21

നഭാദഭാപുരലാം 12

വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ഓഫതീസുകേള 

127 (398) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന

ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ഓഫതീസുകേളുലട പടനികേ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  ഓഫതീസുകേളുകടയുലാം  പരനിധനിയനില്  എത്ര  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള

വതീതമുലണനട്ട് അറനിയനിയ്ക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പ്രസകുത ഓഫതീസുകേളനില് ഓകരഭാനനിലുലാം അനുവദനിക്കലപട ജതീവനക്കഭാരുലട

തസനികേ തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുലാം ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന തസനികേകേലള സലാംബനനിച വനിവരങ്ങളുലാം

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഒഴെനിവള്ള  തസനികേകേളനില് ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട്  അടനിയനനിര

നടപടനി സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാകലഭാടട്ട്,  ചുള്ളനിമഭാനൂര്,  ലപരനിങ്ങമല,  ലവഞഭാറമുടട്ട്,  കേലറ,  വഭാമനപുരലാം

എനതീ  6  ലസക്ഷന  ഓഫതീസുകേളുലാം  ലവഞഭാറമൂടട്ട്  33  ലകേ.വനി.  സബ്കസ്റ്റേഷനുലാം

പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  

ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട് ആലകേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട എണ്ണലാം

പഭാകലഭാടട്ട്  11688

ചുള്ളനിമഭാനൂര് 15583

ലപരനിങ്ങമല 9230

ലവഞഭാറമൂടട്ട് 22793

കേലറ 22520

വഭാമനപുരലാം 10778

(സനി)   വനിതരണ  വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള  ജതീവനക്കഭാരുലട  തസനികേ  തനിരനിച്ചുള്ള

കേണക്കട്ട്  അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന.*  സബ്കസ്റ്റേഷന  ഷനിഫട്ട്  ഡമ്പ്യൂടനി  വര്ക്കട്ട്

കകേഭാണ്ട്രഭാകട്ട് അടനിസഭാനത്തനില് നടത്തനിവരുന.

(ഡനി)  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കവദല്യുതനി ചേഭാര്ജട്ട് അടയ്ക്കുനതനിനട്ട് ഓണ്കലന സലാംവനിധഭാനലാം

 128 (399) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട്  കവദല്യുതനി  ചേഭാര്ജട്ട്  അടയ്ക്കുനതനിനട്ട്  ഓണ്കലന
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുവഴെനി  കകേവരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിച  ലക്ഷലങ്ങള  എലനലഭാലമനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ സലാംവനിധഭാനലാം നടത്തുനതനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേള
എടുത്തനിട്ടുലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  (i) കകേരള കസ്റ്റേറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡനിലന്റെ ഔകദലഭാഗനികേ
ലവബ്കസറഭായ  www.kseb.in  മുകഖന  പ്രമുഖ  ബഭാങ്കുകേള
വഴെനി  ലനറട്ട്  ബഭാങനിലാംഗനിലൂലടയുലാം  വനിസ/മഭാസ്റ്റേര്കേഭാര്ഡട്ട്  തുടങ്ങനിയ
ലഡബനിറട്ട്/  ലകഡനിറട്ട്  കേഭാര്ഡുകേള  മുകഖനയുലാം  ഇന്റെര്ലനറട്ട്  വഴെനി
ഓണ്കലനഭായനി കവദല്യുതനി  ചേഭാര്ജട്ട്  അടയ്ക്കുനതനിനുളള  സമ്പൗകേരലലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകേ. 

(ii)   കസ്റ്റേറട്ട്  ബഭാങട്ട്  ഓഫട്ട്  ട്രഭാവനകൂര്,  സമ്പൗത്തട്ട്  ഇനലന  ബഭാങട്ട്,
ലഫ ഡറല്  ബഭാങട്ട്,  കേഭാനറ  ബഭാങട്ട്  എനതീ  ബഭാങ്കുകേള  മുകഖന
ഡയറകട്ട് ലനറട്ട് ബഭാങനിലാംഗട്ട് സമ്പൗകേരലലാം ലഭലമഭാക്കുകേ.

(iii) പണമടചതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള തതമയലാം തലന ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള
നല്കേനി ലമഭാകബല് നമ്പരനികലഭാ,  ഇ.-ലമയനില് വനിലഭാസത്തനികലഭാ
ലഭലമഭാക്കുകേ.

(iv) ആര്.എ.പനി.ഡനി.ആര്.പനി.  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന  ഓണ്കലന  സലാംവനിധഭാനത്തനില്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
രജനിസ്റ്റേര് ലചേയനതനിനുലാം രജനിസ്റ്റേര് ലചേയനിട്ടുള്ള എലഭാ കേണ്സമ്പ്യൂമര്
നമ്പരനിലലയുലാം  പണലാം  അടയഭാനുള്ള  ബനില്ലുകേള  ലതരലഞടുത്തട്ട്
അവ ഓണ്കലനഭായനി അടയ്ക്കുനതനിനുലാം സമ്പൗകേരലലമഭാരുക്കുകേ,
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(v) മുനകേഭാലങ്ങളനിലുള്ള കവദല്യുതനി  ബനില്ലുകേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള,

പണമടചതനിലന്റെ വനിവരങ്ങള, കവദല്യുതനി ഉപകഭഭാഗലാം സലാംബനനിച

വനിശദഭാലാംശങ്ങള  എനനിവ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുകേ.

ഈ ലക്ഷലങ്ങള കകേവരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കവദല്യുതനി ചേഭാര്ജട്ട് ഓണ്കലനഭായനി അടയ്ക്കുന സലാംവനിധഭാനലാം നടപഭാക്കുനതനിലന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി,  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  സലാംശയനനിവഭാരണത്തനിനുലാം  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുമുള്ള

കസവനലാം  കകേരള  കസ്റ്റേറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള

24  മണനിക്കൂറുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന  കേസ്റ്റേമര് ലകേയര് ലസന്റെര് വഴെനി നല്കേനിവരുന.

1912 അലലങനില്  0471 2555544 എന ലടലനികഫഭാണ് നമ്പര് വഴെനിയുലാം ഇ-ലമയനില്

വഴെനിയുലാം ഈ വനിഭഭാഗവമഭായനി  ബനലപടഭാന കേഴെനിയുലാം.  കകേരള കസ്റ്റേറട്ട് ഇലകനിസനിറനി

കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  ബനിലനിലാംഗനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  കസഭാഫട്ട് ലവയറനില്

കവണ മഭാറങ്ങള വരുത്തനി എലഭാ ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേളനിലുലാം വനിനലസനിചനിട്ടുണട്ട്. കകേരള

കസ്റ്റേറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  എലഭാ  ഡനിവനിഷന  ഓഫതീസുകേളുലാം

കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  മതീറനിലാംഗുകേള  വനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുകേയുലാം ഓണ്കലന സലാംവനിധഭാനവമഭായനി ബനലപടട്ട്

പ്രവര്ത്തനിക്കുന ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ഈ സലാംവനിധഭാനലാം ഫലപ്രദമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനുകവണനി

ലചേകയ്യണ കേഭാരലങ്ങള പറഞ മനസനിലഭാക്കനിലക്കഭാടുക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാലത

കകേരള കസ്റ്റേറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  ലചേയര്മഭാന ആന്റെട്ട് മഭാകനജനിലാംഗട്ട്

ഡയറകര്  കനരനിട്ടുതലന  വനിതരണ  വനിഭഭാഗത്തനിലല  ഉയര്ന  ഓഫതീസര്മഭാരുലട

കയഭാഗലാം രണട്ട് തവണ വനിളനിച്ചു കചേര്ക്കുകേയുലാം ഓണ്കലന സലാംവനിധഭാനലാം ഫലപ്രദമഭായനി

പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനുകവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

കവദല്യുതനി ഉല്പഭാദന പദതനികേള

129 (400) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :

ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :

ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദല്യുതനിയുലാം

കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2001-2006  കേഭാലയളവനില്  കവദല്യുതനി  ഉല്പഭാദന  വര്ദനവനിനഭായനി

ഏലതഭാലക്ക  പദതനികേള  പ്രഖലഭാപനിചനിരുനലവനലാം  ഇവയനില്  നനിലനലഭാമഭായനി

എത്ര ലമഗഭാവഭാടട്ട് കവദല്യുതനി അധനികേമഭായനി ഉലഭാദനിപനിച്ചുലവനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) ഓകരഭാ പദതനിയുലടയുലാം നനിലവനിലല സനിതനി ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി) ഓകരഭാ പദതനിക്കുലാം ലചേലവഴെനിച തുകേലയത്രലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കവദല്യുതനി ഉലഭാദന പദതനികേലളഭാനലാം പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാലത കപഭായതനിലന്റെ

കേഭാരണങ്ങള വനിശകേലനലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഇ) കവദല്യുതനി ഉലഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് സമയബനനിതമഭായനി ഏലതഭാലക്ക

പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

2001-02   ബഡ്ജറട്ട് വര്ഷലത്ത പ്രഖലഭാപനങ്ങള :

1. 211.2 ലമഗഭാവഭാടട്ട് കവദല്യുതനി കൂടനി സലാംസഭാന പവര് ഗ്രനിഡനികലക്കട്ട് കൂടനികചര്ക്കുകേ.

2.  34.2 ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ആലകേ  കശഷനിയുള്ള  മൂനട്ട്  ലചേറുകേനിട  ജലകവദല്യുത

പദതനികേള ഉളലപലട പുതനിയ കവദല്യുത നനിലയങ്ങള കേമ്മേതീഷന ലചേയകേ.

3. ഇതനിനുപുറലമ  305.15 ലമഗഭാവഭാടട്ട് കശഷനിയുള്ള നടനവരുന പുതനിയ ജല കവദല്യുത

പദതനികേളുലട പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേ.

4. 438  മനിലലന  യണനിറട്ട്  അധനികേ  ഉത്പഭാദനലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  നനിലവനിലുള്ള

ജലകവദല്യുത പദതനികേള വനിപുലതീകേരനിക്കുകേ.

5. പള്ളനിവഭാസല്, ലചേങ്കുളലാം, പനനിയഭാര് എനതീ പദതനികേളുലട പുനരുദഭാരണവലാം

ആധുനനികേ വല്ക്കരണവലാം കശഷനിവര്ദനവലാം തനഭാണ്ടുതലന പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേ.

6.  300  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയുള്ള  ശബരനിഗനിരനി  പദതനിയുലട  പുനരുദഭാരണവലാം

ആധുനനികേവല്ക്കരണവലാം കശഷനി വര്ദനവലാം നടപ്പുവര്ഷലാം തലന ഏലറടുക്കുകേ.

2001-02   കശഷനി വര്ദനവട്ട് സഭാദലമഭായതട്ട് :

2.5 ലമഗഭാവഭാടട്ട് കശഷനിയുള്ള ലചേറുകേനിട ജലകവദല്യുത പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

ലചേങ്കുളലാം,  പനനിയഭാര് എനനിവയുലട പുനരുദഭാരണലാം വഴെനി 4.1  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  വര്ദന

കൂടനി സഭാധലമഭായനി. 21  ലമഗഭാവഭാടട്ട് കശഷനി ഐ.പനി.പനി.  വഴെനി വര്ദനിപനിക്കഭാന സഭാധനിച്ചു.

2002-03,  2003-04  വര്ഷങ്ങളനിലല ബഡ്ജറ്റുകേളനില് പുതനിയ പ്രഖലഭാപനങ്ങലളഭാനലാം

നടത്തനിയനിടനില.
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കമല്വര്ഷങ്ങളനില് കശഷനി വര്ദനവട്ട് സഭാദലമഭായതട്ട് തഭാലഴെ ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന  . :

2002-03    2.8 ലമഗഭാവഭാടട്ട് ലചേങ്കുളലാം, പനനിയഭാര് ഇവയുലട 

                  പുനരുദഭാരണലാം വഴെനി സഭാധലമഭായനി

2003-04  12.6 ലമഗഭാവഭാടട്ട് ലചേറുകേനിട ജലകവദല്യുത പദതനികേള
വഴെനി സഭാധലമഭായനി

2004-05   ബഡ്ജറട്ട് വര്ഷലത്ത പ്രഖലഭാപനങ്ങള :

1. പള്ളനിവഭാസല് വനിപുലതീകേരണ പദതനി തനഭാണ്ടുതലന ഏലറടുക്കുകേ.

2. ആതനിരപള്ളനി പദതനി, പള്ളനിവഭാസല്  വനിപുലതീകേരണ പദതനി, മഭാങ്കുളലാം പദതനി,
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള മറട്ട് പദതനികേള എനനിവയനിലൂലട 391.5 ലമഗഭാവഭാടട്ട്
അധനികേ കവദല്യുതനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് ശമങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുകേ.

3. മഭാങ്കുളത്തട്ട് ഒരു മഭാതൃകേ ലചേറുകേനിട ജലകവദല്യുത പദതനിക്കുലാം മറട്ട് ലചേറുകേനിട
ജലകവദല്യുതപദതനികേളക്കുമുള്ള കപ്രഭാജകട്ട് റനികപഭാര്ട്ടുകേള തയ്യഭാറഭാക്കുകേ.

4. 77.5  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  സഭാപനിതകശഷനിയുള്ള  30  ലചേറുകേനിട  ജലകവദല്യുത
പദതനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  2004  ജനുവരനിയനില്ത്തലന  ആരലാംഭനിക്കഭാന
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേ.

5. ഇടുക്കനി ജനിലയനിലല രഭാമക്കല്കമടട്ട് കമഖലയനില്  കേഭാറനില്നനിനട്ട് 100 ലമഗഭാവഭാടട്ട്
കവദല്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനുള്ള പദതനി അലനര്ടട്ട്  മുഖഭാനനിരലാം ഏലറടുത്തട്ട്
നടത്തുകേ.

2004-05 -ല് കനരലമലാംഗലലാം പദതനിയുലട പുനരുദഭാരണലാം വഴെനി  2.55 ലമഗഭാവഭാടട്ട്
കശഷനി വര്ദനിപനിക്കഭാന കേഴെനിഞ.

2005-06   ബഡ്ജറനിലല പ്രഖലഭാപനങ്ങള :

1. നനിര്മ്മേഭാണ ഘടത്തനിലുളള ജലകവദല്യുത പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേ.

2. ശബരനിഗനിരനി, കനരലമലാംഗലലാം പദതനികേളുലട പുനരുദഭാരണലാം, നവതീകേരണലാം

3. എനര്ജനി മഭാകനജുലമന്റെട്ട് ലസന്റെര് വഴെനി മൂനട്ട് മഭാതൃകേഭാ കമകകഭാ കഹഡല്
കപ്രഭാജക്ടുകേള സഭാപനിക്കുകേ.

4. സസകേഭാരലകമഖലയനില്  മുപതട്ട്  ലചേറുകേനിട  ജലകവദല്യുത  പദതനികേളക്കുള്ള
പഠനറനികപഭാര്ടട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കുകേ.



  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള                            209 

2005-06 വര്ഷത്തനില് ശബരനിഗനിരനി, കനരലമലാംഗലലാം തുടങ്ങനിയവയുലട പുനരുദഭാരണലാം

വഴെനിയുലാം  രണട്ട്  ലചേറുകേനിട  ജലകസചേന  പദതനികേള  വഴെനിയുലാം  26.55  MW കശഷനി

വര്ദനിപനിക്കഭാന സഭാധനിച്ചു.

(ബനി) 2001-2006 കേഭാലയളവനില്  പ്രഖലഭാപനിച മലമ്പുഴെ (2.5 MW) ലചേമ്പുക്കടവട്ട്-1

(2.7  MW)  ലചേമ്പുക്കടവട്ട്-II  (3.75  MW)  ഉറുമനി-1  (3.75  MW)  ഉറുമനി-II

(2.4 MW) മലങര ( 10.5 MW) കലഭാവര് മതീനമുടനി( 3.5 MW) എനതീ പദതനികേള

കേമ്മേതീഷന  ലചേയട്ട്  നനിലവനില്  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത

പള്ളനിവഭാസല്  (37.5MW)  ലചേങ്കുളലാം  (51.2MW)  പനനിയഭാര്  (32.4MW)  ശബരനിഗനിരനി

(340MW)  കനരലമലാംഗലലാം  (52.65)  എനതീ പദതനികേളുലട പുനനഃരുദഭാരണ നവതീകേരണ

പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് നനിലവനില് പൂര്ണ്ണ കതഭാതനില് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാണട്ട്.

(സനി) ലചേമ്പുകേഭാവട്ട്-I 24.03 കകേഭാടനി രൂപ

ലചേമ്പുക്കടവട്ട്-II 18.82 കകേഭാടനി രൂപ

ഉറുമനി-I 17.45 കകേഭാടനി രൂപ

ഉറുമനി-II 17.2 കകേഭാടനി രൂപ

മലങര  ലചേറുകേനിട  ജലകവദല്യുത  പദതനിയുലട  സനിവനില്  കജഭാലനികേളുലട

നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി 7.94 കകേഭാടനി രൂപയുലാം കലഭാവര് മതീനമുടനി ലചേറുകേനിട

ജലകവദല്യുത  പദതനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി   16.01  കകേഭാടനി

രൂപയുലാം ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.

പള്ളനിവഭാസല്, പനനിയഭാര്, ലചേങ്കുളലാം(PPSHUP)  ₹ 371.73 കകേഭാടനി

കനരലമലാംഗലലാം ₹ 53.53 കകേഭാടനി

ശബരനിഗനിരനി ₹ 99.44 കകേഭാടനി

മലങര ലചേറുകേനിട ജലകവദല്യുത പദതനിയുലട  E&M

പ്രവ വൃത്തനികേളക്കട്ട് ലചേലവഭാക്കനിയ തുകേ

₹ 23.76 കകേഭാടനി

(ഡനി)   പദതനികേള നടപഭാക്കുനതനില് വന വതീഴ്ചകേള വനിശകേലനലാം ലചേയട്ട്

കപഭാരഭായകേള പരനിഹരനിചട്ട് മുകനഭാടട്ട് കപഭാകേഭാനഭാണട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(ഇ)  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന  തഭാലഴെകചേര്ത്തനിട്ടുള്ള  പദതനികേള  സമയ

ബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

884/2017
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1  ലവള്ളത്തൂവല്  SHEP 3.6 MW

2 ലപരുകനനരുവനി 6 MW

3 കേക്കയലാം SHEP 3 MW

4 ലപരനിങ്ങല്കുത്തട്ട്SHEP 24 MW

5        ചേഭാത്തനകകേഭാട്ടുനട-II 6 MW

6        ഭൂതത്തഭാനലകേടട്ട് SHEP 24 MW

7        ലചേങളലാം ഓഗട്ട് ലമകന്റെഷന 85 Mu

8         കതഭാടനിയഭാര് HEP 40 MW

9 പള്ളനിവഭാസല് എക്സെെട്ട്റനഷന  60 MW

ഇകപഭാള നനിര്മ്മേഭാണലാം നടക്കുനതുലാം ലടണറനിലാംഗട്ട് കസ്റ്റേജനിലുളളതുമഭായ 71.2915

ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  സമ്പൗകരഭാര്ജ  പദതനികേള  2016-17  വര്ഷത്തനില്ത്തലന

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇവ  അനുബനമഭായനി  കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.  *

കേഞനികക്കഭാടട്ട്  സഭാപനിക്കുന  കേഭാറനില്നനിനട്ട്  2.625  MW-ലന്റെ  കവദല്യുതനി

ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന പദതനിയുലാം  2016-17- ല് കേമ്മേതീഷന ലചേയ്യഭാന ലക്ഷലമനിടുന.

കവദല്യുതനി ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

130 (401) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് കവദല്യുതനിയുലാം

കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2011-2016  കേഭാലയളവനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കവദല്യുതനി  ഉല്പഭാദനലാം

വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

സസകേഭാരല കമഖലയനില് നനിനള്ളതുളലപലട   57.92 MW അധനികേ സഭാപനിത കശഷനി

വര്ദനിപനിച്ചു.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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കവദല്യുതനി ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം കവദല്യുതനി കേമ്മേനി
നനികേത്തുനതനിനുലാം നടപടനി

131 (402) ശതീ  .    എലാം  .    നമ്പൗഷഭാദട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ കവദല്യുതനി ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുവഭാന എലനഭാലക്ക
അടനിയനര നടപടനികേളഭാണട്ട് പരനിഗണനയനിലുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  പുതനിയ ജലകവദല്യുത പദതനികേലളലനങനിലുലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;
ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത ഓകരഭാ ജലകവദല്യുത പദതനിയുലടയുലാം കശഷനിലയയുലാം
ഉല്പഭാദനലത്തയുലാം സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  കവദല്യുതനി  കേമ്മേനി  നനികേത്തഭാന  സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്  സസതീകേരനിക്കുന
നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത കവദല്യുകതഭാല്പഭാദനലാം തസരനിതഗതനിയനില് വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
കവണനി വനിവനിധ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.  ജലകവദല്യുത പദതനികേളനില്
നനിനട്ട്  അഞ്ഞൂറട്ട്  ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം  സമ്പൗകരഭാര്ജലാം,  കേഭാറട്ട്  മുതലഭായ  പുനരുപകയഭാഗ
കസഭാതസ്സുകേളനില് നനിനട്ട് ആയനിരത്തനിയഞ്ഞൂറട്ട് ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം ഒരു തഭാപ നനിലയത്തനില്
നനിനട്ട്  1320  ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള സഭാധലതകേള  പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന പദതനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയുലാം
പുതനിയ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചുലാം കവദല്യുതനി ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന  മൂനട്ട്  ജലകവദല്യുത  പദതനികേളുലട  പണനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാനുലാം
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട്ട്.  

പഭാരമ്പകരലതര ഊര്ജ കസഭാതസ്സുകേളഭായ സമ്പൗകരഭാര്ജലാം,  കേഭാറട്ട് എനനിവയനില്
നനിനലാം  കവദല്യുകതഭാല്പഭാദനലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്  പരനിഗണനയനിലുള്ള  പദതനികേള
ചുവലട കചേര്ക്കുന.

ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്-ലന്റെ പണനി നടനവരുനതുലാം
ലടണര് ലചേയനതുമഭായ പദതനികേള

21.2915 MW

ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്-ഉലാം  പഭാനനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡുലാം
(ജനിലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനില്)  കചേര്നട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന
ലക്ഷലമനിടുന കസഭാളഭാര് പദതനികേള

20.331 MW

ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്-ഉലാം  കസഭാളഭാര്  എനര്ജനി
കകേഭാര്പകറഷന ഓഫട്ട് ഇനലയുമഭായനി കചേര്നട്ട് നടപനില്
വരുത്തുന കസഭാളഭാര് പഭാര്ക്കട്ട്

200MW



212       കകേരള നനിയമസഭ                    ജൂണ്  29, 2016

ലചേറുകേനിട ജലകവദല്യുത പദതനികേളക്കഭായുള്ള കപഭാളനിസനി പ്രകേഭാരലാം സസകേഭാരല
കമഖലയനില്  അമ്പത്തനിയഞട്ട്  ലചേറുകേനിട  ജലകവദല്യുത  പദതനികേള,  കേലഭാപ്റതീവട്ട്
(CPP) സസതന (IPP) വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി ബൂടട്ട് അടനിസഭാനത്തനില് (Build, Own
Operate  and  Transfer)  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  മതര  ദര്ഘഭാസനിലന്റെ  ഒനഭാലാം
ഘടമഭായ പ്രതീ- കേസഭാളനിഫനികക്കഷന നടപടനികേള നടനവരുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ   കവദല്യുത  ആവശലകേത  നനിറകവറ്റുനതനിനഭായനി  445.5  MW-ലന്റെ
പുതനിയ  20  ജലകവദല്യുത പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. കൂടഭാലത  18
പുതനിയ ജലകവദല്യുത പദതനികേളുലട ഇനലവസ്റ്റേനികഗഷനുലാം ഡനി.പനി.ആര്. തയ്യഭാറഭാക്കലുലാം
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട്ട് (ആലകേ 110.5 MW).  ഇതുകൂടഭാലത, നനിലവനിലുള്ള ജലഭാശയങ്ങലള
ബനനിപനിചട്ട്  “Pumped Storage”  സതീമുകേളുലടയുലാം നനിലവനിലുള്ള ജലകവദല്യുത പദതനികേളുലട
കശഷനി വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുളള സഭാധലതഭാപഠനങ്ങളുലാം നടനവരുന.

(സനി)  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. *

(ഡനി)  DBFOO  (Design Build Finance Own Operate)  സലാംവനിധഭാനലാം
വഴെനി 25 വര്ഷകത്തക്കട്ട്  865 ലമഗഭാവഭാടട്ട് കവദല്യുതനി വനിവനിധ ഉല്പഭാദകേരനില്നനിനലാം
തഭാരതകമലന  കുറഞ  നനിരക്കനില്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള  കേരഭാറനികലര്പടനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനില് 165 ലമഗഭാവഭാടട്ട് കവദല്യുതനി  1-6-2016 മുതല് ലഭലമഭായനി തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.

Case-1  bidding route-ലൂലട കേരഭാറനികലര്ലപടനിരുന 400 ലമഗഭാവഭാടട്ട് കവദല്യുതനി
2017 ലഫബ്രുവരനി മഭാസലാം വലര ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

Maithon, DVC  എനനിവയനില് നനിനട്ട്  400  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  കവദല്യുതനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്
ദതീര്ഘകേഭാല കേരഭാറനികലര്ലപടനിട്ടുണട്ട്. ഈ കവദല്യുതനി ലഭലമഭായനി തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.

പുതനിയ സമ്പൗകരഭാര്ജ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചു നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  സമ്പൗകരഭാര്ജ  ഉല്പഭാദനത്തനിനട്ട്  കൂടുതല്  ആനുകൂലലങ്ങള
നല്കേനി ആകേര്ഷകേമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

2016-17  വര്ഷത്തനില്  12.6  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  സഭാപനിതകശഷനിയുള്ള മൂനട്ട് ലചേറുകേനിട
കവദല്യുതനനിലയങ്ങള  കേമ്മേതീഷന ലചേയനതനിനഭാവശലമഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള തസരനിത
ഗതനിയനില് നടത്തനിവരുന.

കവദല്യുതനി  എക്സെെട്ട്കചേഞ്ചുകേളനില്  നനിനട്ട്  അനുകൂല  സമയത്തട്ട്  കുറഞ  നനിരക്കനില്
കവദല്യുതനി ലഭലമഭാക്കുനതനിനുകവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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DEEP  (E-tendering)  മുഖഭാനരലാം  രഭാജലത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്
നനിനട്ട് കൂടുതല് കവദല്യുതനി കുറഞ നനിരക്കനില് ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിവരുന.  ഊര്ജ  സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തസരനിതലപടുത്തുനതനിനഭായനി
DELP (Domestic  Efficient  Lighting  Programme)   കപഭാലുള്ള പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

ഈ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  ദഭാരനിദലകരഖയട്ട്  തഭാലഴെയുള്ള  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
സമ്പൗജനലമഭായുലാം മറട്ട് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് കുറഞ നനിരക്കനിലുലാം  രണട്ട് എല്.ഇ.ഡനി.
ബളബുകേള നല്കേനിവരുന.

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  സഭാമൂഹനികേ/സഭാലാംസഭാരനികേ  സലാംഘടനകേളുലടയുലാം
സഹകേരണകത്തഭാലട  ഊര്ജ സലാംരക്ഷണ കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിച്ചു
വരുന. 

മസ്ദൂര് തസനികേയനില് ഒഴെനിവകേള

132 (403) ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പനി.എസട്ട്.സനി.-യുലട ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. മസ്ദൂര് റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റേട്ട് (തൃശൂര് ജനില )
നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി) ആലകേ എത്ര മസ്ദൂര് തസനികേകേളഭാണട്ട് തൃശൂര് ജനിലയനില് ഉള്ളതട്ട്;അതനില്
എത്ര ഒഴെനിവകേളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്;

(സനി)  ഓവര്സനിയര്  തസനികേയനികലക്കട്ട്  അര്ഹതയുള്ളവര്ക്കട്ട്  ലപ്രഭാകമഭാഷന
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ ; ഇലലങനില് കേഭാരണലമലനനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  അര്ഹമഭായ  ലപ്രഭാകമഭാഷനുകേള  സമയബനനിതമഭായനി  നല്കേഭാത്തതുമൂലലാം
മസ്ദൂര് തസനികേയനില് ഒഴെനിവകേള ഉണഭാകുനനില എന വഭാര്ത്ത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഇ)  പനി.എസട്ട്.സനി.  മസ്ദൂര് റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റേനില്ലപടവര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  510,  ഒഴെനിവകേളനില.
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(സനി) നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  സമയബനനിതമഭായനി അര്ഹമഭായ ലപ്രഭാകമഭാഷനുകേള നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  ഒഴെനിവട്ട് വരുന മുറയട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനിവരുന.

മസ്ദൂര് തസനികേയനിലല ഒഴെനിവകേള 

133 (404) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭാലലാം ജനിലയനില് വനിവനിധ ലസക്ഷനുകേളനിലഭായനി മസ്ദൂര് തസനികേയനില്

എത്ര ഒഴെനിവലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  അതനില് എത്ര ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-യട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  25000-ലധനികേലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുള്ള  ലസക്ഷനുകേള

വനിഭജനിക്കുനതനിനട്ട് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇത്തരത്തനില് ലസക്ഷനുകേലള വനിഭജനിചട്ട് ജതീവനക്കഭാരുലട അധനികേ കജഭാലനിഭഭാരലാം

കുറചട്ട് ലമചലപട കസവനലാം ജനങ്ങളക്കട്ട് നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില് ഒഴെനിവകേളനില.

(ബനി  &  സനി)  നനിലവനിലുള്ള ലസക്ഷന ഓഫതീസനിലന്റെ പരനിധനി അമ്പതട്ട് ചേതുരശ

കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുതലഭായനിരനികക്ക  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  25000-ല് അധനികേമഭാവകേകയഭാ,

അലലങനില്  പരനിധനി നൂറട്ട് ചേതുരശ കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുതലഭായനിരനികക്ക  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള

20000-ല്  അധനികേമഭാവകേകയഭാ  ലചേയന  സഭാഹചേരലത്തനില്  കബഭാര്ഡട്ട്  പുതനിയ

ഇലകനിക്കല്  ലസക്ഷന  ഓഫതീസട്ട്   അനുവദനിക്കഭാറുണട്ട്.  കമല്  മഭാനദണ്ഡത്തനില്

ഉളലപടുന പക്ഷലാം ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേലള വനിഭജനിക്കുന വനിഷയലാം പരനിഗണനഭാര്ഹമഭാണട്ട്.

മതീറര് റതീഡര്മഭാരുലട ഒഴെനിവകേള 

 134 (405) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസട്ട്ഇ.ബനി.-യനില്  നനിലവനിലുള്ള  മതീറര്  റതീഡര്മഭാരുലട  തസനികേകേളുലട

എണ്ണലാം എത്രയഭാണട്ട്;
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(ബനി) ഒഴെനിവകേളുലട എണ്ണലാം ഡനിവനിഷന തനിരനിചട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) സനിരലാം ജതീവനക്കഭാരുലട എണ്ണലാം എത്രയഭാണട്ട് ;

(ഡനി)  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ഇ)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  മതീറര്  റതീഡര്മഭാരുലട  തസനികേലയക്കുറനിചട്ട്  പഠനലാം
നടത്തുനതനിനട്ട് കവണനി ചുമതലലപടുത്തനിയ ഐ.ഐ.എലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(എഫട്ട്) ഉലണങനില് ഇതനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ജനി)  പഠന റനികപഭാര്ടട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിലലങനില് കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകുനതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം എനഭാണട്ട്; എനകത്തയട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുലാം എനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില് മതീറര് റതീഡര് തസനികേയനില്   855 സനിരലാം
ജതീവനക്കഭാരുണട്ട്.   ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില്  എത്ര  തസനികേകേളഭാണട്ട്  ആവശലലമനതട്ട്
സലാംബനനിചട്ട്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ഐ.ഐ.എലാം.  (IIM-K)  പഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് തലത്തനില് പഠനിക്കുകേയുലാം വനിശകേലനലാം
ലചേയകേയുലാം  ലചേയകശഷലാം  മഭാത്രകമ  മതീറര്  റതീഡര്  തസനികേയനില്  ആവശലമഭായ
എണ്ണവലാം ഒഴെനിവകേളുലാം എത്രയഭാലണനട്ട് തനിടലപടുത്തഭാന കേഴെനിയുകേയുള.

(ഇ-ജനി)  ഉണട്ട്. റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

മതീറര് റതീഡര്മഭാരുലട തസനികേലയക്കുറനിചട്ട് പഠനലാം

135 (406) ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-മതീറര്  റതീഡര്മഭാരുലട  തസനികേലയ  കുറനിചട്ട്  പഠനലാം
നടത്തുനതനിനട്ട് 2014-ല് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ലഎ.ലഎ.എലാം.-ലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുകനഭാ ;

(ബനി) ഇതട്ട് സലാംബനനിച റനികപഭാര്ടട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ ; അതനിലന്റെ
പ്രധഭാന ശനിപഭാര്ശകേള എലനലഭാലാം; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ;

(സനി) റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭായനിടനിലലങനില് അതനിലന്റെ കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള്ള കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

(എ)  ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന.

(ബനി  &  സനി)  സമര്പനിചനിടനില.  എനഭാല് റനികപഭാര്ടട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ക്കട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
റനികപഭാര്ടട്ട്  പഠനിചട്ട്   തുടര്നടപടനി  നനിര്കദ്ദേശനിക്കഭാന ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുലട  ഡയറകര്
(ഫനിനഭാനസട്ട്)  അദലക്ഷനഭായ  സമനിതനിലയ  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുലട  ഡയറകര്  കബഭാര്ഡ ട്ട്
ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

കവദല്യുതനി വനിതരണത്തനിനഭായുള്ള തൂണുകേള

136 (407) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് കവദല്യുതനി വനിതരണത്തനിനഭായുള്ള തൂണുകേള
ഏതു കേമ്പനനിയനില് നനിനഭാണട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലഭലമഭാക്കുനതട്ട്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ കേമ്പനനിലയ എത്ര പ്രഭാവശലലാം കേരനിമ്പടനികേയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിയഭാകമഭാ;

(സനി)  കേരനിമ്പടനികേയനില് ഉളലപടുത്തനിയ കേമ്പനനിക്കട്ട് വതീണ്ടുലാം തൂണട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള
(കപഭാള കേഭാസ്റ്റേനിലാംഗട്ട് യണനിറട്ട്)  അനുമതനി നല്കേനിയതനിനുണഭായ കേഭാരണലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ  ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസകുത കേമ്പനനി വനിതരണലാം ലചേയ തൂണനില് കേയറുകമ്പഭാള ഒടനിഞവതീണട്ട്
കേരഭാര് ജതീവനക്കഭാരന മരനിചതനിലന തുടര്നട്ട് കേമ്പനനിലക്കതനിലര എലനങനിലുലാം നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കജലഭാതനി കേണ്സ്ട്രേക്ഷന കേമ്പനനി,  മഭാലാംഗ്ലൂര്,  കേര്ണ്ണഭാടകേ എന കപഭാളകേഭാസ്റ്റേനിലാംഗട്ട്
കേമ്പനനിയനില് നനിനഭാണട്ട് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് വനിതരണത്തനിനഭായുള്ള കകേഭാണ്കതീറട്ട്
തൂണുകേള ലഭലമഭാക്കുനതട്ട്. ടനി കേമ്പനനിക്കട്ട് 31-7-2015-ലല  പര്കചസട്ട് ഓര്ഡര് പ്രകേഭാരലാം
1-11-2015 മുതല്  രണട്ട്  വര്ഷക്കഭാലയളവനികലക്കട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  സര്ക്കനിളനികലക്കട്ട്
20200  എണ്ണലാം എടട്ട് മതീറര് തൂണുകേളുലാം  4800  എണ്ണലാം  9  മതീറര് തൂണുകേളുലാം വനിതരണലാം
ലചേയനതനിനുലാം  നനിലമ്പൂര്  സര്ക്കനിളനികലക്കട്ട്  12800  എണ്ണലാം  8 മതീറര്  തൂണുകേളുലാം
4000 എണ്ണലാം 9  മതീറര് തൂണുകേളുലാം വനിതരണലാം ലചേയനതനിനുലാം കേരഭാര് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട് .
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(ബനി&സനി)  ടനി  കേമ്പനനിലയ  കേരനിമ്പടനികേയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിടനിലലനട്ട്
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ടനി കേമ്പനനിയനില്നനിനലാം  കകേഭാണ്കതീറട്ട് തുണുകേള വഭാങ്ങുനതട്ട് തല്ക്കഭാലലാം
നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുനതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അപകേട  കേഭാരണലാം  അകനസഷനിചട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  നല്കേഭാന കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര്  (സനിവനില്-കേണ്സ്ട്രേക്ഷന
കനഭാര്ത്തട്ട്)  ഓഫതീസനിലല  ലഡപമ്പ്യൂടനി  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയലറ  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാലത,  പ്രസ്തുത  കേരഭാര്  അനുവദനിചതുമഭായനി  ബനലപട  എലഭാ  വസ്തുതകേളുലാം
സമഗ്രമഭായനി പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കഭാന ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
ലചേയര്മഭാനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അകനസഷണ റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിക്കുന മുറയട്ട്
തുടര്ന ടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കവദല്യുതനി ചേഭാര്ജട്ട് കുടനിശനികേ

 137 (408) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം  കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കവദല്യുതനി ചേഭാര്ജട്ട് ഇനത്തനില് കുടനിശനികേയഭായനി പനിരനിഞ കേനിടനുള്ള
തുകേ എത്രയഭാണട്ട്; ഇതട്ട് പനിരനിലചടുക്കുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ ഇനത്തനില് കുടനിശനികേ നല്കേഭാനുള്ള സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം വകുപ്പുകേളുലടയുലാം
കപരു വനിവരങ്ങള ജനില തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കുടനിശനികേ വരുത്തനിയവര്ലക്കതനിലര  എനട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) 31-3-2016 -ലല കേണക്കനുസരനിചട്ട് കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്,
കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള,  സസകേഭാരലകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള,
കലസനസനികേള,  സലാംസഭാന തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള എനനിവയനില്
നനിനലാം മറട്ട് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില് നനിനമഭായനി ലമഭാത്തലാം 1796.63 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്
കുടനിശനികേയനിനത്തനില് പനിരനിഞകേനിടഭാനുള്ളതട്ട്.  കുടനിശനികേ വരുത്തനിയ തുകേ ഈടഭാക്കുനതനിനഭായനി
കവദല്യുതനി  ബനലാം  വനികചദനിക്കല്,  റവനമ്പ്യൂ  റനിക്കവറനി  തുടങ്ങനിയ  നടപടനികേളുലാം
ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്  പദതനിയുലാം  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  അഞ്ചുലക്ഷത്തനിനുകമല്
കുടനിശനികേയുള്ള  എചട്ട്.റനി./ഇ.ഇചട്ട്.റനി./എല്.റനി.  വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം
വകുപ്പുകേളുലടയുലാം കപരുവനിവരങ്ങള ജനില തനിരനിചട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്. *

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കവദല്യുതനി പ്രസരണ ശലാംഖല വനിപുലതീകേരണലാം

 138 (409) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)   സലാംസഭാനലത്ത  ലലവദല്യുതനി  പ്രസരണ  ശലാംഖല  വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
WDLF  കേണകര്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്  പകേരമഭായനി  HTLS  (ലലഹ  ലടനഷന
കലഭാ  സഭാഗനിലാംഗട്ട്)  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് അതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  ഓകരഭാനനിനുമുള്ള  പ്രസരണ  നഷ്ടകത്തഭാതട്ട്  എത്രയഭാലണനട്ട്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) ലലവദല്യുതനി പ്രസരണ ശലാംഖല വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് പ്രസരണ വനിഭഭാഗലാം
കമധഭാവനിയുലട അഭനിപ്രഭായലാം കതടനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  പുതനിയ കലനുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന ബുദനിമുട്ടുള്ള സഭാഹചേരലങ്ങളനില്
നനിലവനിലുള്ള കലനുകേളുലട കശഷനി വര്ദനിപനിക്കുനതനിനു കവണനിയഭാണട്ട് കഹലടനഷന
കലഭാ  സഭാഗനിലാംഗട്ട്  (എചട്ട്  റനിഎല്എസട്ട്)  ഉളലപലടയുള്ള  പുതനിയതരലാം  കേമ്പനികേള
ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ബനി)  ഓകരഭാ ഇനലാം കേമ്പനികേളുലടയുലാം പ്രസരണനഷ്ടത്തനിലന്റെ കതഭാതട്ട് അവയനില്ക്കൂടനി
പ്രവഹനിക്കുന കവദല്യുതനിയുലട അളവനിനുലാം തഭാപനനിലയ്ക്കുലാം ആനുപഭാതനികേമഭായനിരനിക്കുലാം.

(സനി)  പ്രസരണശലാംഖല വനിപുലതീകേരനിക്കുനതടക്കമുള്ള  എലഭാ  പ്രധഭാന  പദതനികേളക്കുലാം
അതതുവനിഭഭാഗലാം കമധഭാവനിമഭാരുലട ശനിപഭാര്ശ പരനിഗണനിചഭാണട്ട് അനുവഭാദലാം നല്കുനതട്ട്.
ഇപ്രകേഭാരലാം പ്രസരണ ശലാംഖല വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള ദതീര്ഘകേഭാല പദതനിക്കട്ട്
കവദല്യുതനി കബഭാര്ഡ ട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കവപനിന നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള സലാംവനിധഭാനലാം

 139 (410) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദല്യുതനിയുലാം
കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കവപനിന നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ഏലതലഭാലാം പ്രകദശങ്ങളനിലഭാണട്ട്
ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള സലാംവനിധഭാനമഭാക്കുനതനിനുള്ള പ്രവൃത്തനികേള നടനവരുനലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഏതട്ട്  സതീലാം  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  ടനി  പ്രവൃത്തനി  നടപഭാക്കനിവരുനലതനലാം
ഇതനിനഭായനി എത്ര തുകേയഭാണട്ട് വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുനലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി എനകത്തക്കട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമനലാം ഇനനിയുലാം ബഭാക്കനിയുള്ള
പ്രകദശങ്ങളനില്കൂടനി പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) കവപനിന നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല  കേണയന്നൂര് തഭാലൂക്കനില് ഉളലപട
മുളവകേഭാടട്ട് പഞഭായത്തട്ട്, ലകേഭാചനി തഭാലൂക്കനില് ഉളലപട എടവനക്കഭാടട്ട്, എളങ്കുനപ്പുഴെ,
നഭായരമ്പലലാം,  ഞഭാറക്കല്  എനതീ  പഞഭായത്തുകേളനിലല  പ്രകദശങ്ങളനിലഭാണട്ട് ഭൂഗര്ഭ
കകേബനിളുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുനതട്ട്.

(ബനി)  പുനരഭാവനിഷ്കൃത ഊര്ജനിത ഊര്ജ വനികേസന പരനിഷ്കരണ പദതനി
(RAPDRP)   ലകേഭാചനി  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി നടപനിലഭാക്കനി  വരുനതട്ട്.
ഇതനികലക്കഭായനി 2092 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട് വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുലട കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനി നതീടനിക്കനിട്ടുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
കബഭാര് ഡട്ട് തലത്തനില് സസതീകേരനിച്ചുവരുന. കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനി നതീട്ടുന മുറയട്ട് പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലാം. RAPDRP  പദതനിയനില് ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള സഭാപനിക്കഭാന
അനുമതനി ലഭനിച പ്രകദശങ്ങളനില് പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. പദതനിയനില്
ഉളലപടഭാത്ത പ്രകദശങ്ങലള പുതനിയ പദതനികേള വരുന മുറയട്ട് ഉളലപടുത്തഭാവനതഭാണട്ട്.

കബപ്പൂര് മണ്ഡലത്തനിലല കവദല്യുതനി കപ്രഭാജക്ടുകേള

 140 (411) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കബപ്പൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ഫകറഭാക്കട്ട് നല്ലൂരനില് സഭാപനിക്കുന
33  ലകേ.വനി.  സബട്ട്  കസ്റ്റേഷലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി  എത്രകത്തഭാളമഭാലയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; ഇതട്ട് എനട്ട് കേമ്മേതീഷന ലചേയ്യഭാന കേഴെനിയുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസകുത  മണ്ഡലത്തനിലല  നലളലാം  കേനിഴവന  പഭാടത്തട്ട്  വതീടുകേളക്കട്ട്
അപകേടകേരമഭായ നനിലയനിലുള്ള 110 ലകേ. വനി. ടവര് മഭാറനി സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി
എത്രകത്തഭാളമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; ഇതനിലന്റെ പ്രവൃത്തനി എകപഭാള പൂര്ത്തതീകേരനി
ക്കുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കബപ്പൂര്  നടുവടലാം  കേല്കുനത്തട്ട്  പ്രകദശലത്ത  കവഭാളകടജട്ട്  ക്ഷഭാമലാം
സലാംബനനിച  പരഭാതനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ) കബപ്പൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല  നല്ലൂരനില് സഭാപനിക്കുന ഫകറഭാക്കട്ട് 33
ലകേ.വനി.  സബ്കസ്റ്റേഷലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി  അനനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  ജൂകല
അവസഭാനകത്തഭാലട കേമ്മേതീഷന ലചേയ്യഭാനഭാവലമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി)  നലളലാം കേനിഴവന പഭാടത്തട്ട്  110 ലകേ.വനി. കലനനിലന്റെ ചുവടനില് മണ്ണനിടട്ട്
ഉയര്ത്തനി വതീടുകേള നനിര്മ്മേനിചതുമൂലലാം  ഉണഭായ അപകേടഭാവസ ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനഭായനി
പ്രസ്തുത  കലനനില്  ഒരു  പുതനിയ  ടവര്  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി   12-5-2014-ല്
വര്ക്കട്ട്  ഓര്ഡര്  നല്കേനി  കജഭാലനി  ആരലാംഭനിലചങനിലുലാം  ടവറനിലന്റെ  ഒരു  കേഭാല്
സഭാപനികക്കണ  സലത്തനിലന്റെ  ഉടമ  ശതീ.  മുഹമ്മേദട്ട്  ഷഭാഫനി  എനയഭാളുലട
എതനിര്പ്പുമൂലലാം  കജഭാലനികേള  നനിര്ത്തനിവചട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ
അഡതീഷണല് മജനികസ്ട്രേറട്ട് കകേഭാടതനിലയ സമതീപനിക്കുകേയുലാം ബഹുമഭാനലപട കകേഭാടതനി
14-9-2015-ല് ടവര് സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് അനുമതനി നല്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.  എനഭാല്
സഭാധനവനിലയനിലുലാം  പണനിക്കൂലനിയനിലുലാം  ഉണഭായ  കേഭാരലമഭായ  വര്ദനവട്ട്  കേഭാരണലാം
കജഭാലനി  ഏലറടുത്തനിരുന കകേഭാണ്ട്രഭാകര് പനിനമഭാറനിയതനിനഭാല് പുതനിയ നനിരക്കനില്
എസ്റ്റേനികമറട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനി  ലടണര്  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  വര്ഷലാം
നവലാംബര് മഭാസകത്തഭാലട പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി)  ഉണട്ട്.  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്   450 മതീറര്  11  ലകേ.വനി.  കലന
വലനിചട്ട് ഒരു  100  ലകേ.വനി.  എ.  ട്രഭാനകസഭാര്മര് സഭാപനിചട്ട്  2016  ലഫബ്രുവരനിയനില്
ചേഭാര്ജട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

ലകേഭായനിലഭാണനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് അനുഭവലപടുന കവദല്യുതനി
തടസത്തനിനട്ട് പരനിഹഭാരലാം

141 (412) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭായനിലഭാണനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് അനുഭവലപടുന കവദല്യുതനി
തടസത്തനിനട്ട് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുനതനിനട്ട് നടപടനികേള ആവശലലപടട്ട് മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തട്ട്  സര്ക്കഭാരനില് സമര്പനിച നനികവദനത്തനില് സസതീകേരനിച  അനനര നടപടനികേള
എലനലഭാമഭാണട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലകേഭായനിലഭാണനി നഗരത്തനിലല വഭാണനിജല വലഭാവസഭായനികേ സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം
ആശുപത്രനി,  സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേള എനനിവയുലടയുലാം കദനലാംദനിന പ്രവര്ത്തനങ്ങലള
ബഭാധനിക്കുന ഈ പ്രശ്നത്തനിനട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന സര്ക്കഭാര് സതസര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ&ബനി)  ലകേഭായനിലഭാണനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  അനുഭവലപടുന
കവദല്യുതനി തടസത്തനിനട്ട് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുനതനിനഭായനി ലകേഭായനിലഭാണനി  110 ലകേ.വനി. സബട്ട്
കസ്റ്റേഷനനില്നനിനലാം ലകേഭായനിലഭാണനി നഗരത്തനികലക്കട്ട് മഭാത്രമഭായനി ഒരു 11 ലകേ.വനി.  ഫതീഡര്
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള പ്രവൃത്തനി  2016-17-ലല കബഭാര്ഡനിലന്റെ വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലകേഭായനിലഭാണനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  അനുഭവലപടുന
കവദല്യുതനി  തടസത്തനിനട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുനതനിനഭായനി  പ്രസരണ  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്
കേതീഴെനില് തഭാലഴെപറയുന നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(1) 110 ലകേ.വനി.  ലകേഭായനിലഭാണനി സബ്കസ്റ്റേഷനനിലല  110/11  ലകേ.വനി.
ട്രഭാനകസഭാര്മറനിലന്റെ സഭാപനിതകശഷനി  20  എലാം.വനി.എ.യനില്
നനിനട്ട് 30 എലാം.വനി.എ ആയനി വര്ദനിപനിച്ചു.

(2) ഓര്ക്കഭാകടരനി-ലകേഭായനിലഭാണനി  110  ലകേ.വനി.  കലന  doubling
പ്രവൃത്തനികേള നടനവരുന. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേള ലസപ്റലാംബര്
മഭാസകത്തഭാലട പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ലകേഭായനിലഭാണനി നഗരത്തനില് ഒരു പുതനിയ സബ്കസ്റ്റേഷന നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്
അനുകയഭാജലമഭായ  സലലാം  ലഭലമഭായഭാല്  സഭാകങതനികേ  പഠനലാം  നടത്തനിയകശഷലാം
പഠന റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

സമ്പൗകരഭാര്ജ കവദല്യുതനി ഉല്പഭാദനലാം

142 (413) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമ്പൗകരഭാര്ജ  കവദല്യുതനി  ഉല്പഭാദനലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുവഭാന
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലനലഭാലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വതീടഭാവശലത്തനിനട്ട്  സമ്പൗകരഭാര്ജ  പഭാനലുകേള  സഭാപനിചട്ട്  കവദല്യുതനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാകണഭാ;  എങനില്
വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സമ്പൗകരഭാര്ജ  കവദല്യുതനി  ഉലഭാദനലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുലട ധനസഹഭായകത്തഭാലട രണട്ട് പ്രധഭാന പദതനികേള
അലനര്ടട്ട് മുകഖന സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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(1) 10000   സമ്പൗരഗൃഹ പദതനി :

സലാംസഭാനലത്ത  10000  കമല്ക്കൂരയനില്  1  കേനികലഭാവഭാടനിലന്റെ പവര്പഭാനകേള

സഭാപനിക്കുകേവഴെനി   10  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  സഭാപനിതകശഷനി  കകേവരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിച

പദതനിയനില് നനിലവനില് ഒമ്പതട്ട് ലമഗഭാവഭാകടഭാളലാം പ്രതനിഷഭാപനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന

സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  പദതനി പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

 (2) കസഭാളഭാര് കേണകട്ട് ശലാംഖലഭാബനനിത പദതനി :

കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുലട  സലാംയുക്ത  ആഭനിമുഖലത്തനില്  അലനര്ടട്ട്

ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുന പദതനിയഭാണട്ട് കസഭാളഭാര് കേണ്കട്ട് ശലാംഖലഭാബനനിത

പദതനി.  ഈ പദതനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേ വഴെനി സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സഭാപനിതകശഷനി

15 ലമഗഭാവഭാടട്ട് ഉയര്ത്തുവഭാനഭാണട്ട് അലനര്ടട്ട് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  ഈ പദതനിയനിലൂലട

രണട്ട് മുതല്  50 കേനികലഭാവഭാടട്ട് വലരയുള്ള പവര്പഭാനകേളക്കട്ട് അകപക്ഷനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിവനിധ ലകേടനിടങ്ങളനില്  399 കേനികലഭാവഭാടട്ട്  സഭാപനിത കശഷനിയുള്ള

സമ്പൗകരഭാര്ജ  പവര്  പഭാനകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  അലനര്ടനിലന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം 336  കേനികലഭാവഭാടട്ട് പതീക്കട്ട് കശഷനിയുള്ള സമ്പൗകരഭാര്ജ പവര് പഭാനകേളുലട

നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിക്കുകേയുലാം  ലചേയന.  സമ്പൗകരഭാര്ജ  റഭാനലുകേള

സബ്സനിഡനികയഭാലട വനിതരണലാം ലചേയന പദതനി അലനര്ടനിലന്റെ ജനിലഭാ ഓഫതീസുകേള

വഴെനി നടനവരുനണട്ട്.  കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് സമ്പൗകരഭാര്ജ വഭാടര്

പമ്പട്ട് നല്കേനിവരുന.

കകേരളത്തനിലല  ജനങ്ങളക്കട്ട്  വതീടഭാവശലത്തനിനഭായനി  2  സനിഎഫട്ട്എല്  കലറ്റുകേള,

1 ഡനിസനി ഫഭാന, 1 ലമഭാകബല് ചേഭാര്ജനിലാംഗട്ട് യണനിറട്ട് എനനിവ അടങ്ങനിയ കസഭാളഭാര്

കഹഭാലാം  കലറനിലാംഗട്ട്  സനിസ്റ്റേലാം  അലനര്ടനിലന്റെ  ജനിലഭാ  ഓഫതീസുകേള  വഴെനി  നല്കുന

പദതനി ഉടനതലന ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയുലാം. സമ്പൗകരഭാര്ജ കവദല്യുതനി ഉല്പഭാദനലാം

വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.  നടപനിലഭാക്കനി വരുന പദതനികേളുലട

വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.  * 

(ബനി)  ലഭലമഭാണട്ട്.  അലനര്ടട്ട്  മുകഖന സമ്പൗകരഭാര്ജ പഭാനലുകേള സഭാപനിക്കുന

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുലട  ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്.

പതനിനഭായനിരലാം  സമ്പൗരഗൃഹ പദതനിയനില് പവര്പഭാന്റെട്ട്  സഭാപനിക്കുന  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്

91197  രൂപ ധനസഹഭായമഭായനി  ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്.  കസഭാളഭാര് കേണ്കട്ട് ശലാംഖലഭാബനനിത

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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പദതനിയനില് പവര്പഭാന്റെട്ട് സഭാപനിക്കുനവര്ക്കട്ട് കകേന്ദ്ര സബ്സനിഡനിയഭായനി പരമഭാവധനി

24,000  രൂപ പ്രതനി കേനികലഭാവഭാട്ടുലാം  സലാംസഭാന ധനസഹഭായമഭായനി  10,000  രൂപ

പ്രതനി കേനികലഭാവഭാട്ടുലാം ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്. 

വതീടഭാവശലത്തനിനട്ട്  സമ്പൗകരഭാര്ജ  പഭാനലുകേള  സഭാപനിചട്ട്  കവദല്യുതനി

ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനഭായനി  അലനര്ടട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന  കസഭാളഭാര്

കഹഭാലാം കലറനിലാംഗട്ട് സനിസ്റ്റേത്തനിനട്ട്  4000 രൂപ സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനിയഭായനി

നല്കുനതഭാണട്ട്.  വതീടുകേളനില്  സമ്പൗകരഭാര്ജ  ഉല്പഭാദനത്തനിനഭായനി  അലനര്ടട്ട്  ജനിലഭാ

ഓഫതീസുകേള വഴെനി സനിഎഫട്ട്എല്, എല്ഇഡനി സമ്പൗകരഭാര്ജ റഭാനലുകേള വനിതരണലാം

ലചേയ്തുവരുന.  ഒരു എല്.ഇ.ഡനി. റഭാനലനിനട്ട് 2240 രൂപയുലാം സനിഎഫട്ട്എല് റഭാനലനിനട്ട്

2190 രൂപയുമഭാണട്ട്.  എനഭാല്  എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.ടനി./ബനി.പനി.എല്/ഫനിഷര്മഭാന

വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്   1000  രൂപയുലാം  ജനറല് വനിഭഭാഗത്തനില്

ലപടുന ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  500  രൂപയുലാം  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സബ്സനിഡനി

ലഭനിക്കുലാം.   വതീടഭാവശലത്തനിനട്ട്  കവണനി  സഭാപനിക്കുന  ഓഫട്ട്  ഗ്രനിഡട്ട്  പദതനിയനില്

നനിനട്ട് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  ഒരു യണനിറട്ട് കവദല്യുതനിക്കട്ട് ഒരു രൂപ എന നനിരക്കനില്

കപ്രഭാതഭാഹനലാം നല്കുനമുണട്ട്.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് ട്രഭാനകസഭാര്മര് സഭാപനിക്കഭാന

നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള സലങ്ങള

143 (414) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുനട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  പുതുതഭായനി  ട്രഭാനകസഭാര്മര്  സഭാപനിക്കഭാന

നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള സലങ്ങള ഏലതഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ട്രഭാനകസഭാര്മര്  സഭാപനിക്കഭാന  എസ്റ്റേനികമറട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  എത്ര

സലങ്ങളുണട്ട്;  കലന വലനിചട്ട്,  കപഭാസ്റ്റേട്ട് നഭാടനി,  ട്രഭാനസട്ട് കഫഭാര്മര് സഭാപനിക്കഭാന

മഭാത്രലാം  കേഭാത്തനിരനിക്കുന  എത്രസലങ്ങളുലണനലാം  ഇവനിലട  എകപഭാള  ട്രഭാനസട്ട് കഫഭാര്മര്

സഭാപനിക്കുലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനു കശഷലാം സലാംസഭാനത്തട്ട്

പുതുതഭായനി സഭാപനിച ട്രഭാനകസഭാര്മറുകേളുലട കേണക്കട്ട് ജനില തനിരനിച്ചു നല്കേഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലടകചേര്ക്കുന :

കമ നമ്പര് ലസക്ഷന സലലാം

(1) (2) (3)

1 കേയ്യൂര് വലനിയലപഭായനില്  കേല്പഭാത്തനി,
മുണനരനിയന്മൂല

2 പടന പകടല് കേടപ്പുറലാം, കേനിനഭാത്തനില്
കനഭാര്ത്തട്ട്,  ഓരനികുറത്തനി വളപട്ട്

3 ലപരനിയ ബസഭാര് ലതഭാക്കഭാനലാം ലമഭാട പള്ളപ്പുഴെ
തട്ടുമ്മേല്ശഭാനനമുള്ള
സനി.എചട്ട്.സനി.ലപരനിയ,  പനയഭാര്
ബഭാങട്ട്

4 പതീലനികക്കഭാടട്ട് ലകേഭാകത്തഭാളനി നടക്കഭാവട്ട് കകേഭാളനനി

5 ചേനിത്തഭാരനി ദഭാവൂദട്ട് ലമഭാഹല ക്ലബട്ട്
അടനിമയനില് കക്ഷത്രലാം

6 മഭാവൂങല് ലനലനിക്കഭാടട്ട്,  ചേളനിയലാംകകേഭാടട്ട്
അടമ്പനില് മൂലക്കട്ട്,  ദൂരദര്ശന മുത്തപന തറ,
കേലയഭാണ്,  മുത്തപനതറ,  കേമലപഭാവട്ട്
കകേഭാളനനി,  കറഭാഡ്കേഭാരകക്കഭാടട്ട്  പടഭാഹനിമൂല
കേമ്പള കേടനിപഭാറ, പകള്ളഭാടട്ട് ഭഗവതനികക്ഷത്രലാം
പഭാങ്ങഭാടട്ട്

7 നതീകലശസരലാം ഏഴെഭാലാംകതഭാടട്ട് കമഭാനഭാച, അലനിനകേതീല്
പുതുകക്ക, ലകേഭായഭാമ്പുറലാം, പള്ളനിക്കര കതഭാടലാം
സഭാകറണ് ക്ലബട്ട് പടനിഞഭാറലാം ലകേഭാവ്വല്
തടഭാകചരനി

8 പടനക്കഭാടട്ട് ലകേഭാട്രചഭാല്, പുറകത്തകക്ക
അഴെനിത്തല,  കേണനിചഭാര,  ഓര്ച
പഭാലലാം, ഒഴെനിഞ വളപട്ട്, പഴെയ കേടപ്പുറലാം,
മരക്കഭാപട്ട് കേടപ്പുറലാം,  ഗള്ളനിപള്ളനി
കറഭാഡട്ട്, തട്ടുമ്മേല്,
ഒഴെനിഞ വളപട്ട്-അനനന പഭാല

9 ബളഭാലാംകതഭാടട്ട് ഒറമൂല, തുകമ്പഭാടനി, പഭാടനിലകേഭാചനി
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10 ഭതീമനടനി ചൂള്ളനി ജലാംഗ്ഷന, മുഴവകഞരനി ജലാംഗ്ഷന,
തലക്കുളലാം, വടക്കയലാം
കുനകകേ കേഭാനറ ബഭാങട്ട്

11 കേഭാഞങ്ങഭാടട്ട് കമലഭാലാംകകേഭാടട്ട്

12 രഭാജപുരലാം ചേതീചക്കയലാം ഇരനിയ ഏഴെഭാലാംകമല്
ഒക്ലഭാവട്ട്, മയനില്പഭാറ 

13 ത വൃക്കരനിപ്പൂര് കുറനിചനി-മസറട്ട് കറഭാഡട്ട്
കപക്കടലാം

14 ബദനിയടുക്ക ഉദയപുരലാം ഗമ്പൗരനിയടുക്ക കേനനിയഭാലാംപഭാടനി
ലകേഭാട, കവഭാറുമ്പുടനി

15 ലനലനിക്കുനട്ട് ബദനിയടുക്ക ധൂമഭാവതനി ബടലാംപഭാറ
ലപരനിയടുക്ക

16 കുമ്പള ചേലകങഭാടട്ട് ലമഭാഗ്രഭാല് മലങഭാര
ലപഭാസത്തടുക്ക

17 ചേടഞഭാല് കേനനിയഭാലാംകുണട്ട്, ലകേഭാപഭാളലാംകേഭായ,
മഞഭാനടുക്കലാം, വടകക്കപറമ്പട്ട്,
മണലനിപഭാറ

18 ലചേര്ക്കള എതനിര്കതഭാടട്ട്-ബദരനിനഗര്,
എതനിര്കതഭാട്കേണ്ണഭാടനിപഭാറ,
ലചേനടുക്ക കകേഭാളനിയടുക്കലാം,
കമനലാംകകേഭാടട്ട്, കപക്ക ബതീടനിയടുക്ക,
തതീയ്യടുക്ക, അമ്മേകങഭാടട്ട്, ലതകക്കപള്ളലാം

19 മുകള്ളരനിയ കബജതക്കട, ലബങനടുക്ക,
ലമഭാവ്വഭാര്, മുതനിരലകേഭാചനി, ലനയഭാടട്ട്,
സകരഭാളനിമൂല

20 കപവളനിലകേ ബളര്  ബയഭാടനി,  മുടഭാലങ  ലപര്കേലജ,
പഭാക്ക

21 ഉദുമ അലാംബനികേ  നഗര്,  ആരലടുക്കലാം,  അരമങ്ങഭാനലാം
എല്.പനി.സ്കൂള, കേതീഴൂര് ലതരുവത്തട്ട്, 
മഭാങ്ങഭാടട്ട്, ഉദുമ പള്ളലാം

884/2017
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22 ഉപള അടുക്ക, ഓലക്കട്ട് കറഭാഡട്ട്, ലകേഭാക്കചഭാല്
പ്രതഭാപട്ട് നഗര്

23 കവഭാര്ക്കഭാടനി കമഭാര്ത്തഭാലന  ഡയലഗഭാളനി
ഗഭാനനിനഗര്, കേടമ്പഭാര്, കേലജപടവട്ട്
ലതലക്ക ഓര് ഡട്ട് മസ്ജനിദട്ട്

24 കുറനികക്കഭാല് കുണ്ടൂചനി,  മഭാനടുക്കലാം,  കുണ്ടുലാംകുഴെനി-
ലബഡഡുക്കലാം

25 മകഞശസരലാം അമ്പത്തഭാടനി, ബഡഭാലങ, കബള,
കുഞത്തൂര്  മജല്,  മജനിയമ്പല്
മടനമഭാര്, പഭാപനില

26 ലപര്ള ലബയനിലഭാമൂല

             ആലകേ          123 എണ്ണലാം

(ബനി)  81  സലങ്ങളുണട്ട്.  കലന വലനിചട്ട്  കപഭാസ്റ്റേട്ട് നഭാടനിയ ട്രഭാനകസഭാര്മര്
സഭാപനിക്കഭാനുള്ള  69  സലങ്ങളുണട്ട്.   നടപടനികമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാകുന  മുറയട്ട്
ട്രഭാനകസഭാര്മര് സഭാപനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)   ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം സലാംസഭാനത്തട്ട്
പുതുതഭായനി  സഭാപനിച  ട്രഭാനകസഭാര്മറുകേളുലട  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കട്ട്  തഭാലഴെ
തനനിരനിക്കുന.

ജനില എണ്ണലാം

തനിരുവനനപുരലാം 6

ലകേഭാലലാം 9

പത്തനലാംതനിട 1

കകേഭാടയലാം 8

എറണഭാകുളലാം 14

തൃശ്ശൂര് 23

ആലപ്പുഴെ 4

ഇടുക്കനി 2
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വയനഭാടട്ട് 13

മലപ്പുറലാം 14

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 3

പഭാലക്കഭാടട്ട് 18

കേണ്ണൂര് 2

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 6

സമ്പൗകരഭാര്ജ നയലാം

144 (415) ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് സമ്പൗകരഭാര്ജ നയലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നയത്തനിലന്റെ  ഉകദ്ദേശല  ലക്ഷലങ്ങള  എലനലഭാമഭാണട്ട്  എനട്ട്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  സമ്പൗകരഭാര്ജത്തനില് നനിനട്ട് എത്ര ലമഗഭാവഭാടട്ട് ലലവദല്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനഭാണട്ട്

ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്;

(ഡനി)  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  സമ്പൗകരഭാര്ജ നനിലയങ്ങള സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള

നനിര്കദ്ദേശലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.   25-11-2013-ലല  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  (പനി)നമ്പര്  49/2013/

പനി.ഡനി. പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് സമ്പൗകരഭാര്ജ നയലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സമ്പൗകരഭാര്ജ  നയത്തനിലന്റെ  പ്രധഭാന  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള  ചുവലട

കചേര്ക്കുന. 

(1) സലാംസഭാനത്തനിലല  കസഭാളഭാര്  ഊര്ജത്തനിലന്റെ  സഭാപനിതകശഷനി

2017-ല്  500  ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം   2030-ല്  2500  ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം  ആയനി

വര്ദനിപനിക്കുകേ.

(2) ലഭലമഭായ സമ്പൗകരഭാര്ജലാം പരമഭാവധനി ഉപകയഭാഗനിക്കുകേ.
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(3) കേഭാര്ബണ്   എമനിഷന  കുറച്ചുലകേഭാണട്ട്  പരമഭാവധനി  ഊര്ജ സുരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തുകേ

(4) കസഭാളഭാര് ഊര്ജവമഭായനി ബനലപട കമഖലകേളനില് കനരനിട്ടുലാം
അലഭാലതയുലാം ഉള്ള ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുകേ.

(5) ഈ  കമഖലകേളനില്  പുതനിയ  കേണ്ടുപനിടനിത്തവമഭായനി  ബനലപട
സലാംരലാംഭകേലര കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ.

(സനി)  സമ്പൗകരഭാര്ജ നയമനുസരനിചട്ട് 2017 -ഓലട 500 ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം  2030-ഓലട
2500  ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം  സമ്പൗകരഭാര്ജ  കവദല്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  നയത്തനില്
ലക്ഷലമനിടനിരുനതട്ട്. നനിലവനില് 241MW വരുന പദതനികേളഭാണട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം നടക്കുനതട്ട്.

(ഡനി)  ഉണട്ട്.

വഭാമനപുരത്തട്ട് പുതനിയ ലകേ.എസട്ട്.ഇ. ബനി. ഓഫതീസുകേള

  145 (416) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  പുലമ്പഭാറ,  കേലറ,  പഭാകങ്ങഭാടട്ട്
പഞഭായത്തുകേളനില് ഓകരഭാ പുതനിയ ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി ഓഫതീസുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള  നനിലവനിലുകണഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഇതുവലര  സസതീകേരനിച  നടപടനി
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലവനിലുള്ള ലസക്ഷന ഓഫതീസനിലന്റെ പരനിധനി അമ്പതട്ട് ചേതുരശ  കേനികലഭാമതീററനില്
കൂടുതലഭായനിരനികക്ക ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  25000-ല് അധനികേമഭാവകേകയഭാ,  അലലങനില്
പരനിധനി  100  ചേതുരശ കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുതലഭായനിരനികക്ക ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  20000-ല്
അധനികേമഭാവകേകയഭാ  ലചേയന  സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണട്ട്  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  കബഭാര്ഡട്ട്
നനിലവനിലുള്ള  ലസക്ഷന  വനിഭജനിചട്ട്  പുതനിയ  ഇലകനിക്കല്  ലസക്ഷന  ഓഫതീസട്ട്
അനുവദനിക്കുനതട്ട്. ചുള്ളനിമഭാനൂര്, ലവഞഭാറമൂടട്ട് എനതീ ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേള വനിഭജനിചട്ട്
പുലമ്പഭാറ പഞഭായത്തനിലല കതമ്പഭാമൂടട്ട് ആസഭാനമഭായുലാം നനിലവനിലുള്ള കേലറ ഇലകനിക്കല്
ലസക്ഷന വനിഭജനിചട്ട് പഭാകങ്ങഭാടട്ട് പഞഭായത്തനിലുലാം ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേള തുടങ്ങുനതനിനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള കബഭാര്ഡട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന. എനഭാല് ലസക്ഷന വനിഭജനത്തനിനുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില്  ഉളലപടഭാത്തതനിനഭാല് ഇവ  വനിഭജനിചട്ട്  പുതനിയ  ലസക്ഷനുകേള
രൂപതീകേരനിക്കുനതട്ട് ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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ലകേഭാടഭാരക്കര സനിവനില് സബട്ട് ഡനിവനിഷന

(അക്കമ്പൗണട്ട്സട്ട് കക്ലഭാസനിലാംഗട്ട് യണനിറട്ട്)

146 (417) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാടഭാരക്കര കവദല്യുതനി  ഭവനനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവന സനിവനില് സബട്ട്

ഡനിവനിഷന  (അക്കമ്പൗണട്ട്സട്ട്  കക്ലഭാസനിലാംഗട്ട്  യണനിറട്ട്)  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്

ലകേ. എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലചേയര്മഭാന & മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറകര്ക്കട്ട് മുന കവദല്യുതനി മനനി

മുഖഭാനരലാം നല്കേനിയ കേത്തനില് സസതീകേരനിച തുടര് നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലകേഭാടഭാരക്കര കവദല്യുതനി ഭവനനില് സനിവനില് വനിഭഭാഗലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനു

സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 21-7-2015-ലല കബഭാര്ഡട്ട് ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ ലകേഭാടഭാരക്കര

കവദല്യുതനി  ഭവനനില്   നനിലനനിനനിരുന  അക്കമ്പൗണട്ട്  കക്ലഭാസനിലാംഗട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനിലല

അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് എഞനിനതീയര്, സബട്ട് എഞനിനതീയര് എനനിവര് ഒഴെനിലകേയുള്ള സ്റ്റേഭാഫനിലന

തനിരുവനനപുരലാം  കവദല്യുതനി  ഭവനനിലുള്ള  സനിവനില്  ഡനിവനിഷനനില്  ലയനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

അക്കമ്പൗണട്ട്സട്ട്  കക്ലഭാസനിലാംഗട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള തനിരുവനനപുരലാം  സനിവനില്

ഡനിവനിഷന /ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര് ഓഫതീസട്ട് എനനിവനിടങ്ങളനില് തുടരുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ലകേഭാടഭാരക്കര കവദല്യുതനി ഭവനനില് സനിവനില് വനിഭഭാഗലാം ആരലാംഭനിക്കുന

വനിഷയലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

പുറകമ്പഭാക്കട്ട് ഭൂമനിയനില് തഭാമസനിച്ചുവരുനവര്ക്കട്ട് കവദല്യുതനി കേണക്ഷന

147 (418) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പുറകമ്പഭാക്കു ഭൂമനിയനില് തഭാമസനിച്ചുവരുനവര്ക്കട്ട് കവദല്യുതനി കേണക്ഷന

ലഭലമഭാകുനനിലലന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് എലനങനിലുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വനിദലഭാര്തനികേള ഉളലപടുന കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് പ്രകതലകേ പരനിഗണന

നല്കേനി കവദല്യുതനി ലഭലമഭാക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ &ബനി)  ഉടമസഭാവകേഭാശലാം ഇലഭാത്ത ഭൂമനിയനില്  100 ചേതുരശ കേനികലഭാമതീറര്

വലരയുള്ള വതീടുകേള ലകേടനി തഭാമസനിക്കുന കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് അതഭാതട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്/

മുനനിസനിപഭാലനിറനി/ കകേഭാര്പകറഷന അധനികൃതര് നല്കുന തഭാല്ക്കഭാലനികേ റസനിഡനഷലല്

സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഗഭാര്ഹനികേ  കവദല്യുതനി  കേണക്ഷനുകേള

നല്കുനതനിനഭായനി കവദല്യുതനി കബഭാര്ഡട്ട് ഉത്തരവട്ട് ഇറക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കകേരള ഇലകനിസനിറനി സകപ കകേഭാഡട്ട്  2014  പ്രകേഭാരലാം കവദല്യുത കേണക്ഷന

നല്കേഭാനഭാവശലമഭായ  ലചേലവട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്  നനിനട്ട്  ഈടഭാകക്കണതുണട്ട്.

നനിലവനിലുള്ള  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ഏലതങനിലുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  കവദല്യുതനി  കേണക്ഷന

നല്കുനതനിനട്ട് പ്രകതലകേ പരനിഗണന നല്കുവഭാന വലവസയനില.

സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളനില് കവദല്യുതനി ഉപകയഭാഗലാം

148 (419) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളനിലല കവദല്യുത ഉപകയഭാഗലാം അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് കവദല്യുത ഉപകഭഭാഗലാം കുറയ്ക്കുനതട്ട് നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം

സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി) അനഭാവശലമഭായനി കവദല്യുതനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര

സസതീകേരനിക്കുന നടപടനികേള എലനലഭാലാം ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളനിലലയുലാം  ലകേടനിടങ്ങളനിലലയുലാം  കവദല്യുതനി

ഉപകയഭാഗലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട് ഊര്ജ ആഡനിറനിലാംഗട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഊര്ജ

ലഭാഭലാം കനടുനതനിനഭായനി  10 ശതമഭാനലാം ഉപകയഭാഗലാം കുറയ്ക്കുനതനിനട്ട്  8-8-2008 -ലല

ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)നമ്പര് 27/2008/PD പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലപഭാതു

ലകേടനിടങ്ങലള  മഭാതൃകേഭാ  ഊര്ജ കേഭാരലക്ഷമ ലകേടനിടങ്ങളഭാക്കുനതനിനഭായനി  30-ലധനികേലാം

സര്ക്കഭാര് ലകേടനിടങ്ങളനില് ഊര്ജ ആഡനിറട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആഡനിറട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്

നടപനിലഭാക്കുനതനിലൂലട  ഊര്ജ  ലഭാഭലാം  കനടഭാലമനട്ട്  കേലണത്തുകേയുലാം  ചുവലട

പറയുന 8 സഭാപനങ്ങളനില് റനികപഭാര്ടട്ട് നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
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1. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലസകകടറനിയറട്ട്, തനിരുവനനപുരലാം

2. വനികേഭാസട്ട് ഭവന, തനിരുവനനപുരലാം

3. സനിവനില് കസ്റ്റേഷന, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

4. സനിവനില് കസ്റ്റേഷന, തൃശ്ശൂര്

5. സനിവനില് കസ്റ്റേഷന, എറണഭാകുളലാം

6. സനിവനില് കസ്റ്റേഷന, കകേഭാടയലാം

7. കഹകക്കഭാടതനി ലകേടനിടലാം, ലകേഭാചനി

8. കവകലഭാപനിള്ളനി സലാംസ്കൃതനി ഭവന, തനിരുവനനപുരലാം

10 പത്തട്ട് ശതമഭാനലാം ഊര്കജഭാപകയഭാഗലാം കുറയ്ക്കുനതനിനുള്ള മഭാര്ഗങ്ങള വകുപ്പുതലവന,
കമലധനികേഭാരനികേള  എനനിവര്  കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിക്കണലമനട്ട്  കമല്പറഞ
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനില് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.

പടനിക്കഭാടട്ട് ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷന

149 (420) ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിദല്യുചക്തനി വകുപനില് പുതനിയ ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തൃശൂര് ജനിലയനിലല പടനിക്കഭാടട്ട്  ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷനട്ട് കേതീഴെനില് എത്ര
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ഉലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പടനിക്കഭാടട്ട്  ഇലകനിക്കല്  ലസക്ഷന  വനിഭജനിചട്ട്  പതീചനി  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി
പുതനിയ ലസക്ഷന ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ലസക്ഷന  ഓഫതീസനിലന്റെ  പരനിധനി  അമ്പതട്ട്  ചേതുരശ  കേനികലഭാമതീററനില്
കൂടുതലഭായനിരനികക്ക  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  25000-ല് അധനികേമഭാവകേകയഭാ  അലലങനില്
പരനിധനി  100  ചേതുരശ  കേനികലഭാമതീററനില്  കൂടുതലഭായനിരനികക്ക  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള   20000-ല്
അധനികേമഭാവകേകയഭാ ലചേയന സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണട്ട് സഭാധഭാരണഗതനിയനില് പുതനിയ
ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട് അനുവദനിക്കുനതട്ട്. 
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(ബനി)  17958 ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള.

(സനി)  കമല്പറഞ മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കുള്ളനില് ഉളലപടഭാത്തതനിനഭാല്,  പടനിക്കഭാടട്ട്

ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട് വനിഭജനിചട്ട്  പതീചനി കകേന്ദ്രമഭാക്കനി പുതനിയ ലസക്ഷന  രൂപതീകേരനിക്കുനതട്ട്

ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

വടകക്കപ്പുഴെ എക്സെെട്ട്റനഷന പദതനി

150 (421) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റേനിന :

ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :

കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വടകക്കപ്പുഴെ എക്സെെട്ട്റനഷന പദതനി ഏതുഘടലാംവലര എത്തനിലയനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  2016-17-ലല പുതുക്കനിയ

ബഡ്ജറനില് എത്ര തുകേയഭാണട്ട് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)   പ്രസ്തുത പദതനിയനിലൂലട എത്ര മനിലലന യണനിറട്ട്  ഉമ്പൗര്കജഭാലഭാദനമഭാണട്ട്

വര്ദനിപനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസകുത  പദതനി  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  വടകക്കപ്പുഴെ എക്സെെട്ട്റനഷന പദതനിക്കട്ട്  75 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി

കവദല്യുതനി  കബഭാര്ഡട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പദതനിയുലട  ലടണര്  നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  2016-17-ലല  ബഡ്ജറനില്  50  ലക്ഷലാം  രൂപ  കവദല്യുതനി  കബഭാര്ഡട്ട്

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) 0.70 മനിലലന യണനിറട്ട്.

(ഡനി)  നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.



  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള                            233 

ലനടുമണ്കേഭാവട്ട് ജലാംഗ്ഷനനിലല സബട്ട് എഞനിനതീയര് ഓഫതീസട്ട്

151 (422) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭാടഭാരക്കര നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ലനടുമണ്കേഭാവട്ട് ജലാംഗ്ഷനനില്
സബട്ട് എഞനിനതീയര് ഓഫതീസട്ട് കപയ്ലമന്റെട്ട് സമ്പൗകേരലകത്തഭാലട ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
മുന ഊര്ജ മനനി ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലചേയര്മഭാന  &  മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറകര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയതട്ട് എനഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസകുത  ലസന്റെര്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  നഭാളനിതുവലര
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ലസന്റെര് അടനിയനരമഭായനി  പ്രവര്ത്തനലാം തുടങ്ങഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)   29-7-2015-ല്.

(ബനി &സനി)  പ്രസ്തുത നനിര്കദ്ദേശലാം  കബഭാര്ഡട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചു.  30  ചേതുരശ കേനികലഭാമതീറര്
വനിസതീര്ണ്ണവലാം  9300-ഓളലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലാം  മഭാത്രമുള്ള  നലനില  ലസക്ഷനനില്
പുതുതഭായനി ഒരു സബട്ട് എഞനിനതീയര് ഓഫതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കുനതനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ
ബഭാധലതയുലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് കവദല്യുതനി ചേഭാര്ജട്ട് അടയഭാനുള്ള സമ്പൗകേരലവലാം
കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് ലനടുമണ്കേഭാവട്ട് ഒരു കേലഭാഷട്ട് ലഡകപഭാസനിറട്ട്  ലമഷതീന സഭാപനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുള്ള നടപടനികേള ഉടന ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ഇലകനിക്കല് സബട്ട് കസ്റ്റേഷന ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി

152 (423) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  കുറലഭാടനിയനിലുലാം  സമതീപ  പഞഭായത്തുകേളനിലുമുള്ള
കവഭാളകടജട്ട് ക്ഷഭാമവലാം കവദല്യുതനി വനിതരണരലാംഗത്തടക്കമുള്ള മറട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കേക്കയത്തു നനിനള്ള 110 ലകേ. വനി. ഇലകനിക്കട്ട് കലന കേടന കപഭാകുനതട്ട്
കുറലഭാടനി മണ്ഡലത്തനിലല കവളത്തു കൂടനിയഭാലണന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  കുറലഭാടനി  മണ്ഡലത്തനിലലയുലാം  സമതീപ  പ്രകദശങ്ങളനിലലയുലാം
കവദല്യുതനി  പ്രശ്നങ്ങളക്കട്ട്  പരനിഹഭാരമഭായനി'  'കവളലാം'  കകേന്ദ്രമഭായനി  ഒരു  ഇലകനിക്കല്
സബട്ട് കസ്റ്റേഷന ആരലാംഭനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  കുറലഭാടനിയനിലുലാം സമതീപ പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം കേഭാലവര്ഷലക്കടുതനിയനില്

സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ള കവദല്യുതനി തടസങ്ങളലഭാലത മറട്ട് പ്രശ്നങ്ങലളഭാനലാം ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി&സനി) കേക്കയത്തുനനിനലാം നനിലവനിലുള്ള 110 ലകേ.വനി. കലന കുറലഭാടനി  മണ്ഡലത്തനിലല

കവളത്തുകൂടനി  കേടനകപഭാകുനനില.  എനഭാല്  കേക്കയലാം  ജനകററനിലാംഗട്ട്  കസ്റ്റേഷനനില്  നനിനലാം

220 ലകേ.വനി.  സബട്ട് കസ്റ്റേഷന ഓര്ക്കകടരനിയനികലക്കുള്ള നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട 110 ലകേ.വനി. കലന

കവളലാം പ്രകദശത്തനിലന്റെ ചേനില ഭഭാഗങ്ങളനില് കൂടനിയഭാണട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

ഇതനിലന്റെ  എസ്റ്റേനികമറട്ട്  പുതുക്കനി  തയ്യഭാറഭാക്കനി  വരുന.  പ്രസ്തുത  ഭഭാഗത്തട്ട്  സലലാം

ലഭലമഭായഭാല് സഭാകങതനികേ പഠനലാം നടത്തനി ആവശലലമനട്ട് കേണഭാല് അവനിലട സബട്ട്

കസ്റ്റേഷന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ചേഭാത്തനകകേഭാട്ടുനട ജലകവദല്യുത പദതനി

153 (424) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാദഭാപുരലാം  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ചേഭാത്തനകകേഭാട്ടുനട  ജലകവദല്യുത

പദതനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള നനിലചതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്

എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുനതട്ട്: വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ:

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  പ്രസ്തുത  പദതനി  എനട്ട്  കേമ്മേതീഷന

ലചേയ്യഭാന കേഴെനിയുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  ചേഭാത്തനകകേഭാട്ടുനട  ജകലവദല്യുത  പദതനിയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവ വൃത്തനികേളക്കഭായനി

ഉണഭാക്കനിയനിരനിക്കുന  കേരഭാര്  “റനിസട്ട്  ആന്റെട്ട്  കകേഭാസ്റ്റേട്ട്”ഒഴെനിവഭാക്കനി  അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനുലാം

തുടര് നനിര്മ്മേഭാണ കജഭാലനികേള ലടണര് വനിളനിച്ചു നല്കേഭാകനഭാ അലലങനില്  ഊരഭാളുങല്

കലബര് കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് ലസഭാകസറനി,  വടകേര കപഭാലുള്ള സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകൃത

ഏജനസനികേളക്കട്ട് നനിലവനിലല  CPWD ലഷഡമ്പ്യൂള പ്രകേഭാരമുള്ള അടങല് തുകേയട്ട് നല്കേഭാകനഭാ

ഉള്ള ഉത്തരവട്ട് മുന സര്ക്കഭാര് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേരഭാര് അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനുകവണനി
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കേരഭാറുകേഭാരുമഭായനി  ഉടമ്പടനി വലവസകേള കബഭാര്ഡട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് വരനികേയഭാണട്ട്.

ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഉത്തരവട്ട് ഇകപഭാള മനനിസഭഭാ ഉപസമനിതനിയുലട  പരനികശഭാധനയനിലുമഭാണട്ട്.

ഇതനില്  തതീരുമഭാനലാം  കകേലക്കഭാളന  മുറയട്ട്  തുടര്  കജഭാലനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പുനരഭാരലാം

ഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.

(സനി)   നനിര്മ്മേഭാണലാം പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള കേരഭാര് നല്കേനിക്കഴെനിഞഭാല്

18 മഭാസത്തനിനുള്ളനില് പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

പരുത്തനിപഭാറ 110 ലകേ.വനി. കസ്റ്റേഷന

154 (425) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുലട  കേതീഴെനില്  പരുത്തനിപഭാറയനില്  110  ലകേ.വനി

കസ്റ്റേഷകനഭാടനുബനനിചട്ട് എത്ര ഏക്കര് സലമുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതനില്  ഏലതങനിലുലാം  ഭഭാഗലാം  ഫഭാറട്ട്  നനിര്മ്മേനിതനിക്കഭായനി  മഭാറഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയനലാം എങനില് അതനിനുള്ള മുതല്മുടക്കട്ട് എത്രലയനലാം മഭാറനിവയ്ക്കുന

സലലാം എത്രലയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) നനിലവനിലല 110 ലകേ.വനി സഭാധഭാരണ 220 ലകേ.വനി സബട്ട് കസ്റ്റേഷനഭായനി

ഉയര്ത്തഭാന  എത്ര സലലാം കവണനി  വരുലമനലാം അതട്ട്  ഇകപഭാള ലഭലമഭാകണഭാലയനലാം

ഫഭാറനിനുള്ള സലലാം മഭാറനിയഭാല് ആയതട്ട് ലഭനിക്കുകമഭാലയനലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  സഭാധഭാരണ 220  ലകേ.വനി.  സബട്ട് കസ്റ്റേഷന നനിര്മ്മേനിതനിക്കട്ട് എനട്ട് ലചേലവട്ട്

വരുലമനലാം അതട്ട് കഹബനിഡട്ട് അലലങനില് ജനി.ഐ.എസട്ട്.  രതീതനിയനികലക്കട്ട് മഭാറനിയഭാല്

എനട്ട് ലചേലവട്ട് വരുലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഇ)  ഫഭാറട്ട്  നനിര്മ്മേനിതനിക്കട്ട്  കവണതഭായ,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനത്തനികന്റെയുലാം,

ഫയര് കഫഭാഴട്ട് വകുപനികന്റെയുലാം അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ; ഇക്കഭാരലത്തനില് പ്രസരണ

വനിഭഭാഗലാം കമധഭാവനിയുലട അഭനിപ്രഭായലാം കതടനിയനിട്ടുലണങനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  പരുത്തനിപഭാറയനില്  110  ലകേ.വനി.  സബ്കസ്റ്റേഷന സനിതനി  ലചേയനതട്ട്

4.53 ലഹകര് (11.1891 ഏക്കര്) സലത്തഭാണട്ട്.
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(ബനി)  പരുത്തനിപഭാറ  110  ലകേ.വനി. സബ്കസ്റ്റേഷന പരനിസരത്തട്ട്  നനിലവനിലുള്ള കേസഭാര്കടഴകേള
നതീക്കലാം ലചേയന സലത്തട്ട് ഉകദലഭാഗസരുലട തഭാമസ സമ്പൗകേരലലാം ഒരുക്കുനതനികലക്കഭായനി ഫഭാറട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണത്തനികലക്കഭായനി
14  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനിയഭാണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഫഭാറട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി 2682.31m2 (66.31 ലസന്റെട്ട്) സലലാം ആവശലമഭായനി വരുലാം.

(സനി)  നനിലവനിലല  110  ലകേ.വനി.  സബ്കസ്റ്റേഷന,  സഭാധഭാരണ  220 ലകേ.വനി.
സബ്കസ്റ്റേഷനഭായനി ഉയര്ത്തഭാന ഏകേകദശലാം  2 ഏക്കര് സലലാം കവണനിവരുലാം.  നനിലവനില്
(ഫഭാറട്ട്  പണനിയുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  സലലാം  ഉളലപലട)  ഇത്രയുലാം  സലലാം
സബ്കസ്റ്റേഷന  പണനിയുനതനിനട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ  തരത്തനില്  ലഭലമലലനഭാണട്ട്
കബഭാര്ഡട്ട് കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ഡനി)  സഭാധഭാരണ  220  ലകേ.വനി. സബ്കസ്റ്റേഷന  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ഏകേകദശലാം
34  കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവട്ട് വരുലാം.  ജനി.ഐ.എസട്ട്.  രതീതനിയനികലക്കട്ട് മഭാറനിയഭാല്  80
കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവട്ട് വരുലാം.

(ഇ)  നനിര്മ്മേഭാണ  അനുമതനികേളക്കഭായുള്ള  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഇക്കഭാരലത്തനില് ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര് (ട്രഭാനസനിഷന
സമ്പൗത്തട്ട്)-ലന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം കതടുകേയുലാം അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
ആവശലമഭായ സലലാം ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

ആറനിങ്ങലനില് 33  ലകേ. വനി. സബ്കസ്റ്റേഷന നനിര്മ്മേഭാണലാം

155 (426) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറനിങ്ങലനില്  33  ലകേ.വനി.  സബട്ട്  കസ്റ്റേഷന  നനിര്മ്മേനിക്കുനതുമഭായനി
ബനലപട നടപടനികമങ്ങള ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എന്തു തുകേ ലചേലവഭാകുലമനലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം
എനട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനഭാകുലമനലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  കമല്കനഭാടലാം  വഹനിക്കുന
ഏജനസനി ഏതഭാലണനലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം എനട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാകുലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ആറനിങ്ങലനില് 33 ലകേ. വനി.  സബ്കസ്റ്റേഷന നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള സഭാകങതനികേ
പഠനറനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള നടന വരുന.
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(ബനി)  സബ്കസ്റ്റേഷന നനിര്മ്മേഭാണ ലചേലവട്ട്  ഏകേകദശലാം  7  കകേഭാടനി രൂപയഭാകുലമനഭാണട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  2016 ജൂകല  മഭാസലാം  തുടങ്ങഭാനഭാകുലമനലാം
2017  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുലമനലാം  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  കകേരള
കസ്റ്റേറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  കമല്  കനഭാടത്തനിലഭായനിരനിക്കുലാം
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുനതട്ട്. 

പുതുകവപനില് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി

156 (427) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് കവദല്യുതനിയുലാം
കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കവപനിനനിലല ഞഭാറയല്  KSEB  ഓഫതീസനിലന്റെ പ്രവര്ത്തന കമഖല  വളലര
വനിസ്തൃതമഭായതനിനഭാല്  പുതുകവപട്ട്  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  പുതുതഭായനി  ലസക്ഷന  ഓഫതീസട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

ലസക്ഷന ഓഫതീസനിലന്റെ പരനിധനി അമ്പതട്ട് ചേതുരശ  കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുതലഭായനിരനികക്ക
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 25000-ല് അധനികേമഭാവകേകയഭാ അലലങനില് പരനിധനി 100 ചേതുരശ
കേനികലഭാമതീററനില്  കൂടുതലഭായനിരനികക്ക  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള   20000-ല്  അധനികേമഭാവകേകയഭാ
ലചേയന  സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണട്ട്  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  പുതനിയ  ഇലകനിക്കല്
ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  ഞഭാറയല് ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട്
വനിഭജനിചട്ട്  എടവനക്കഭാടട്ട്  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുലാം  കവപനിന,  വരഭാപ്പുഴെ  എനതീ   ലസക്ഷന
ഓഫതീസുകേള  വനിഭജനിചട്ട് മുളവകേഭാടട്ട് കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുലാം   പുതുതഭായനി ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല്  കബഭാര്ഡട്ട് പരനികശഭാധനിചനിരുന. എനഭാല് ലസക്ഷന
വനിഭജനത്തനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില് ഉളലപടഭാത്തതനിനഭാല്  ഇവ വനിഭജനിചട്ട് പുതനിയ
ലസക്ഷനുകേള രൂപതീകേരനിക്കുനതട്ട് ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ശബരനിമല മഭാസ്റ്റേര് പഭാന

157 (428) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമല മഭാസ്റ്റേര്  പഭാനനിലുളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളവയനില്  ഏലതഭാലക്ക  പദതനികേളഭാണട്ട്
ഇതനികനഭാടകേലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ഓകരഭാ  പദതനിക്കുലാം  ലചേലവഴെനിച  തുകേ
ഇനലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി) അടുത്ത ശബരനിമല ഉതവ സതീസണു മുനപഭായനി എലനഭാലക്ക പദതനികേളഭാണട്ട്

അടനിയനരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്;  അവയുലട ഓകരഭാനനിലന്റെയുലാം ഇകപഭാഴെലത്ത

അവസ എലനനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പമ്പയനില് നനിനലാം ശബരനിമലയനികലക്കട്ട് കറഭാപട്ട് കവ നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്

ഏലതങനിലുലാം പദതനികേള തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇവ മഭാസ്റ്റേര് പഭാനനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

ശബരനിമല ഉനതഭാധനികേഭാര  സമനിതനിയുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ഈ കപ്രഭാജകനിനട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പമ്പഭാ  നദനി,  ശബരനിമല  ഉതവ  സതീസണുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  മഭാലനിനല

പൂരനിതമഭാകുന എന പരഭാതനി ശഭാശസതമഭായനി പരനിഹരനിക്കഭാന എലനഭാലക്ക നടപടനിയഭാണട്ട്

സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ശബരനിമലയുലാം പരനിസരവലാം പഭാസ്റ്റേനികേട്ട് രഹനിതമഭാക്കുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിച

നടപടനികേള എലനഭാലക്കലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ശബരനിമല  മഭാസ്റ്റേര്പഭാനനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  വകേയനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിച

പദതനികേളുലടയുലാം ഓകരഭാ പദതനിക്കുലാം ലചേലവഴെനിച തുകേയുലടയുലാം ഇനലാം തനിരനിചനിട്ടുള്ള

ലനിസ്റ്റേട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ബനി)  അടുത്ത ശബരനിമല സതീസണട്ട് മുമ്പട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള പദതനികേളുലടയുലാം

അവയുലട  ഓകരഭാനനിലന്റെയുലാം  ഇകപഭാഴെലത്ത  അവസയുലാം  അനുബനമഭായനി

കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(സനി)  പമ്പയനില്  നനിനട്ട്  ശബരനിമലയനികലക്കുള്ള  ലമറതീരനിയല്  കറഭാപട്ട്-കവ  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്

കേല്ക്കടയനിലല ദഭാകമഭാദര് കറഭാപട്ട്  കവയ്സട്ട് എന സഭാപനവമഭായനി കേരഭാറനികലര്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട് മഭാസ്റ്റേര്

പഭാനനില് ഉളലപടുത്തനിയ പദതനിയഭാണട്ട്.  ശബരനിമല മഭാസ്റ്റേര്പഭാന ഉനതഭാധനികേഭാര

സമനിതനി അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയ കശഷമഭാണട്ട് ടനി കേമ്പനനിയുമഭായനി കേരഭാറനികലര്ലപടനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(ഡനി)   തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡുലാം  പത്തനലാംതനിട  ജനിലഭാ  കേളകറുലട

കേതീഴെനിലുള്ള സഭാനനികറഷന  ലസഭാകസറനിയുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി  പമ്പഭാനദനി  മഭാലനിനല

പൂരനിതമഭാകേഭാതനിരനിക്കുനതനിനട്ട്,  ശബരനിമല  ഉതവ  സതീസണുമഭായനി  ബനലപട

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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കേഭാരലക്ഷമമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  നടത്തനിവരുനതട്ട്.  ഇതനില്  പ്രധഭാനമഭായുലാം

അയ്യപഭക്തന്മേഭാര്  പമ്പയനില്  ഉകപക്ഷനിച്ചുകപഭാകുന  വസ്ത്രങ്ങള  അകപഭാഴെകപഭാള

നതീക്കലാം ലചേയനതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന.  ശബരനിമല സഭാനനികറഷന

ലസഭാകസറനിയുലട ഇരുന്നൂകറഭാളലാം വരുന വനിശുദ കസനഭാലാംഗങ്ങലള ഉപകയഭാഗനിചട്ട്

പമ്പയനിലല മഭാലനിനലങ്ങള സമയഭാസമയലാം നതീക്കലാം ലചേയനതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം

സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  ശബരനിമലയനിലുലാം  പരനിസരപ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  കുപനിലവള്ള വനിതരണലാം പൂര്ണ്ണമഭായനി

നനികരഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത പഭാസ്റ്റേനികേട്ട് കേവറുകേളക്കട്ട് പകേരലാം തുണനിലകേഭാണ്ടുള്ള സഞനികേള

മഭാത്രലമ അനുവദനിക്കഭാറുള.  കുടനിലവള്ള വനിതരണത്തനിനട്ട്  ശബരനിമല പഭാതയനിലുലാം പമ്പയനിലുലാം

റനികവഴട്ട് ഓകസഭാസനിസട്ട് പഭാനകേള സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത കൂടുതല് വഭാടര് ട്രതീറട്ട്ലമന്റെട്ട്

പഭാനകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ശബരനിമലയനിലുലാം

ശബരനിമലയനികലക്കുള്ള  പഭാതയനിലുലാം  പമ്പയനിലുലാം  ഔഷധജല  വനിതരണത്തനിനുള്ള

സലാംവനിധഭാനവലാം തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര് ഡ ട്ട് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അനല

സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  വരുന  അയപ  ഭക്തന്മേഭാര്  പഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  കുപനികേളനിലുള്ള

ലവള്ളവലാം  പഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  ബഭാഗുകേളുലാം  ലകേഭാണ്ടുവരഭാതനിരനിക്കുനതനിനുലാം  ഇരുമുടനി  ലകേട്ടുകേളനില്

പഭാസ്റ്റേനികേട്ട് വസ്തുക്കള ഒനലാംതലന  ലകേഭാണ്ടുവരഭാതനിരനിക്കുനതനിനുമുള്ള കബഭാധവല്ക്കരണ

പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഓചനിറ കക്ഷത്രത്തനില് ഒരു സനിരലാം ശഭാസ്ത്രതീയ മഭാലനിനല സലാംസരണ

സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കഭാന നടപടനി

158 (429) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ധഭാരഭാളലാം ഭക്തര് എത്തനികചരുനതുലാം കുടനില് ലകേടനി ഭജനമനിരനിക്കുനതുമഭായ ഓചനിറ

കക്ഷത്രത്തനില്  മഭാലനിനല  സലാംസ്ക്കരണത്തനിനഭായനി  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  ഒരു  സനിരലാം

സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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ശബരനിമല മഭാസ്റ്റേര് പഭാന

159 (430) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമല  മഭാസ്റ്റേര്പഭാന  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  കേര്മ്മേ
പദതനിയഭാണട്ട് ആസൂത്രണലാം ലചേയതട്ട് എനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ ;

(ബനി)    ഇതുവലര പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)   ശബരനിമലയനികലക്കുള്ള കറഭാഡുകേളുലട പുനരുദഭാരണത്തനിനട്ട്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് കകേലക്കഭാണതട്ട്;

(ഡനി)  ശബരനിമല മഭാലനിനല മുക്തമഭാക്കുനതനിനട്ട് ആസൂത്രണലാം ലചേയ്തു നടപഭാക്കനിയ
പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം? 

ഉത്തരലാം

(എ)   ശബരനിമല  മഭാസ്റ്റേര്  പഭാന  2050  വലരയുള്ള  ശബരനിമലയുലടയുലാം
ബനലപട പ്രകദശങ്ങളുലടയുലാം സമഗ്രവനികേസനലാം മുനകൂടനി കേണട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള
ഒരു കേര്മ്മേ പദതനിയഭാണട്ട്. ബഹുമഭാനലപട കകേരള കഹകക്കഭാടതനി രൂപവല്ക്കരനിച
ഉനതഭാധനികേഭാരസമനിതനി കയഭാഗലാം കചേര്നഭാണട്ട് മഭാസ്റ്റേര് പഭാനനിനട്ട് വനികധയമഭായനി ഓകരഭാ
പദതനിക്കുലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനി വരുനതട്ട്.

(ബനി)  ശബരനിമല മഭാസ്റ്റേര് പഭാനനില് ഉളലപടുത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുളള പദതനികേളുലട
വനിശദവനിവരങ്ങളടങ്ങനിയ ലനിസ്റ്റേട്ട് ഇകതഭാലടഭാപലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(സനി)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള ചേഭാലക്കയലാം-
പമ്പ കറഭാഡനിലന്റെ പുനരുദഭാരണലാം ശബരനിമല സതീസണനിനുമുമ്പട്ട് തലന പൂര്ത്തതീകേരനിക്കു
നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. ശബരനിമലയനികലക്കുള്ള മറട്ട് കറഭാഡുകേള
സലാംസഭാന ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത ശബരനി മലയനികലക്കുള്ള
പ്രധഭാന  കറഭാഡുകേളുലടയുലാം  അനുബന  കറഭാഡുകേളുലടയുലാം  പണനികേള  എത്രയുലാം
ലപലടനട്ട്  തതീര്ക്കുനതനിനഭായനി  ബഹു.  കദവസസലാം  വകുപ്പുമനനി  ബഹു.  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപ്പുമനനിയുമഭായനി ചേര്ച നടത്തുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ഡനി)  ശബരനിമല  മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച  പദതനികേളനില്

പ്രധഭാനപട ഒനഭാണട്ട് പ്രതനിദനിനലാം അഞട്ട് ദശലക്ഷലാം ലനിറര് മഭാലനിനലലാം സലാംസരനിക്കുവഭാന

കശഷനിയുള്ള  മഭാലനിനല  സലാംസരണ  പഭാന്റെട്ട്.  പ്രസ്തുത  പഭാന്റെട്ട്  വരുന  ശബരനിമല

സതീസകണഭാലട പൂര്ണ്ണ കതഭാതനില് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാകുലാം.

കദവസസലാം വകുപനിലല ലപനഷന

160 (431) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആചേഭാരസഭാനനികേർക്കുലാം ലതയ്യലാം  കേലഭാകേഭാരനമഭാര്ക്കുലാം കദവസസലാം വകുപനില്

നനിനള്ള ലപനഷന മഭാസങ്ങളഭായനി കേനിടഭാത്തതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പുതുതഭായനി ലപനഷനട്ട് അകപക്ഷനിക്കുനവരുലട അകപക്ഷകേള സസതീകേരനിക്കഭാന

തടസലാം ഉകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇവര്ക്കട്ട്  ഇകപഭാള  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്  പ്രതനിമഭാസലാം  ലപനഷന

നല്കുനലതനലാം തുകേ വര്ദനിപനിചട്ട് നല്കേഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനലാം

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇല.

(സനി)   ആചേഭാരസഭാനനികേര്,  കകേഭാലധഭാരനികേള എനനിവര്ക്കട്ട് പ്രതനിമഭാസലാം യഥഭാകമലാം

എണ്ണൂറട്ട് രൂപയുലാം എഴന്നൂറട്ട് രൂപയുമഭാണട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുനതട്ട്.  തുകേ വര്ദനിപനിചട്ട്

നല്കുന കേഭാരലലാം നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

പുതനിയനിടലാം, എരുവ കക്ഷത്രങ്ങളനിലല കുളങ്ങള

161 (432) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മധലതനിരുവനിതഭാലാംകൂറനിലല  പുതനിയനിടലാം,  എരുവ  കക്ഷത്രങ്ങളനിലല  കുളങ്ങള

പുനരുദരനിചട്ട് സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

884/2017
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ഉത്തരലാം

പുതനിയനിടലാം  കക്ഷത്രക്കുളത്തനിലന്റെ  നവതീകേരണലാം  സലാംബനനിച്ചുള്ള  വര്ക്കട്ട്
ലടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  എനഭാല് ടനി കക്ഷത്രക്കുളത്തനിലല
മതലങ്ങളുലട  സലാംരക്ഷണലത്തപറനി  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  അഭനിപ്രഭായ  വലതലഭാസമുള്ളതനിനഭാല്
നവതീകേരണ പ്രവൃത്തനികേള തുടങ്ങുവഭാന  സഭാധനിചനിടനില.  എരുവ കദവസസലാം  കുളത്തനിലന്റെ
നവതീകേരണലാം സലാംബനനിച്ചുള്ള എസ്റ്റേനികമറനിനട്ട്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  അനുവഭാദലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ലടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച കശഷലാം പ്രവൃത്തനികേള നടപഭാക്കുനതഭാണട്ട്.  

പനിഷഭാരനികേഭാവട്ട് കക്ഷത്രലാം

162 (433) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലബഭാറനിലല  ലകേഭാലലാം  ശതീ  പനിഷഭാരനികേഭാവട്ട്  കക്ഷത്രത്തനില്  ഓണ്
ഫണഭായനി സനിരലാം നനികക്ഷപലാം ഉളലപലട എത്ര രൂപ നനിലവനില് നതീക്കനിയനിരനിപ്പുണട്ട്
എനതട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ  തുകേ  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  മലബഭാറനിലല  പ്രധഭാന  കക്ഷത്രമഭായ
ഇവനിലട കൂടുതല് സമ്പൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുവഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ശതീ  പനിഷഭാരനികേഭാവട്ട്  കക്ഷത്രത്തനികനഭാടട്ട്  കചേര്നള്ള  ആനക്കുളവലാം
ലകേഭാലലാം ചേനിറയുലാം പുനരുദതീകേരനിക്കഭാന ഏലതങനിലുലാം പദതനികേളക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ; തുടര് നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  മലബഭാര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിനട്ട് കേതീഴെനിലുള്ള ലകേഭാലലാം ശതീ പനിഷഭാരനികേഭാവട്ട്
കക്ഷത്രത്തനില്  സനിരനനികക്ഷപലാം  ഉളലപലട  ഓണ്  ഫണഭായനി  16,77,77,739
(പതനിനഭാറട്ട് കകേഭാടനി എഴപത്തനികയഴെട്ട് ലക്ഷത്തനി എഴപത്തനികയഴെഭായനിരത്തനി എഴന്നൂറനി
മുപത്തനിലയഭാമ്പതട്ട് രൂപ മഭാത്രലാം)   രൂപ നതീക്കനിയനിരനിപ്പുണട്ട്.  

(ബനി)  ലകേഭാലലാം  ശതീ  പനിഷഭാരനികേഭാവട്ട്  കക്ഷത്രത്തനിലന്റെ  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്

നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന ഒരു മഭാസ്റ്റേര് പഭാന കബഭാര് ഡനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

കക്ഷത്രത്തനിലലത്തുന ഭക്തജനങ്ങളക്കട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്  ആധുനനികേ സമ്പൗകേരല

ങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ കേലാംഫര്ടട്ട് കസ്റ്റേഷലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കേലാംഫര്ടട്ട് കസ്റ്റേഷനനിലുലാം  കക്ഷത്ര

പരനിസരത്തുമുള്ള  മലനിനജലലാം  കശഖരനിചട്ട്  ശുദതീകേരനിചട്ട്  പുറകത്തക്കട്ട്  വനിടുന
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സലാംവനിധഭാനലാം,  ഒകരസമയലാം  ഒരു ലക്ഷലാം  ലനിറര്  സലാംഭരണ കശഷനിയുളള  സതീകവജട്ട്

ട്രതീറട്ട്ലമന്റെട്ട്  പഭാന്റെട്ട്,  ഖരമഭാലനിനലലാം  കേത്തനിചട്ട്  പരനിസര  മലനിനതീകേരണലാം  നടക്കഭാത്ത

വനിധത്തനിലുള്ള  ആധുനനികേ  ഇനസനിനകററര്  പ്രവര്ത്തനസജമഭാക്കുന  പ്രവൃത്തനി,

നനിലവനിലുള്ള  ബകയഭാഗലഭാസട്ട്  പഭാന്റെനിലല  മലനിനജലവലാം  ഖരമഭാലനിനലങ്ങളുലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം

നതീക്കലാം ലചേയട്ട് പുതുതഭായനി ബഭാകതീരനിയ ഉത്പഭാദനലാം നടത്തനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം സജമഭാക്കുന

പ്രവൃത്തനി,  നഭാലമ്പലലാം  ലചേമ്പടനിക്കുന പ്രവൃത്തനി,  പത്തഭായപ്പുര പുതുക്കനി  നനിര്മ്മേനിക്കല്,

ആനക്കുളലാം വടയഭാനക്കുളലാം സലാംരക്ഷണലാം,  കക്ഷത്രത്തനിനകേത്തട്ട് നഭാലട്ട് ഭഭാഗവലാം ശതീകവലനിപ്പുര

നനിര്മ്മേഭാണലാം,  പ്രദക്ഷനിണ  വഴെനി  കേരനിങല്  പഭാകേല്,  മുറലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  കടല്സട്ട്

പഭാകേല്,  ഗസ്റ്റേട്ട്  ഹമ്പൗസട്ട്  ഊട്ടുപുര   ഉളലപടുന  അഞട്ട്  നനില  ലകേടനിടലാം  പ്രവൃത്തനി

തുടങ്ങനിയവ ഉളലപടുനതഭാണട്ട് മഭാസ്റ്റേര് പഭാന.

(സനി)  ലകേഭാലലാം  ചേനിറ  നവതീകേരണത്തനിനട്ട്  കകേരളഭാ  ലഭാന്റെട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്

കകേഭാര്പകറഷന  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ  3,28,00,000  (മൂനട്ട്  കകേഭാടനി  ഇരുപത്തനിലയടട്ട്  ലക്ഷലാം

രൂപ  മഭാത്രലാം)  രൂപയുലട  എസ്റ്റേനികമറട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ആയതട്ട്

കബഭാര്ഡനിനട്ട്   സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയതനിനഭാല് നബഭാര്ഡട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനി

ഫണട്ട് അകലഭാടട്ട്ലമന്റെനിനഭായനി നബഭാര്ഡനിലന്റെ ലഹഡട്ട് ഓഫതീസനികലക്കട്ട് അയചനിട്ടുണട്ട്.

തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിലല ആശനിത നനിയമനലാം

163 (434)  ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനില് ആശനിതനനിയമനലാം പ്രകേഭാരലാം

നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട് ഏലതലഭാലാം തസനികേകേലളയഭാണട്ട് പരനിഗണനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി)  നനിലവനില്  ആശനിത  നനിയമനത്തനിനഭായനി  എത്ര  കപരുലട  ലനിസ്റ്റേട്ട്

പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; അതനില് നനിനലാം എത്ര കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനി;

(സനി)  ലനിസ്റ്റേനിലല  സതീനനികയഭാറനിറനി  മറനികേടനട്ട്  ആര്ലക്കങനിലുലാം  നനിയമനലാം

നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി അറനിയഭാകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനില്  ആശനിത നനിയമനപ്രകേഭാരലാം

നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട് കേഴെകേലാം,  തളനി,  വഭാചര്,  പമ്പ്യൂണ്, ക്ലഭാര്ക്കട്ട് മുതലഭായ തസനികേകേലളയഭാണട്ട്

പരനിഗണനിക്കുനതട്ട്.
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(ബനി)  നനിലവനില് ആശനിതനനിയമനത്തനിനഭായനി 51 കപര് ഉളലപടനിട്ടുള്ള ലനിസ്റ്റേട്ട്

പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനില്നനിനലാം  12 കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

(സനി)   പ്രസ്തുത  ലനിസ്റ്റേനില്  15-ാം  നമ്പര്  കപരഭായനി  ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന

ശതീമതനി പനി.  എസട്ട്.  കുമഭാരനി സനിന്ധുവനിനട്ട്  5-4-2011  മുതല് മുനകേഭാല പ്രഭാബലലകത്തഭാടുകൂടനി

നനിയമനലാം നല്കേണലമനട്ട്  17-2-2016-ല് കബഭാര്ഡട്ട് ഉത്തരവഭായനിരുന.  പ്രസ്തുത കബഭാര്ഡട്ട്

ഉത്തരവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് 2012-ല് ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല് പദതനിയനിലൂലട

നനിയമനലാം  നല്കേനിയതനുസരനിച്ചുളള  ലനിസ്റ്റേനില്  ലഡത്തട്ട് സതീനനികയഭാറനിറനി  കേണക്കഭാക്കനി

ടനിയഭാളുലട കപരട്ട് ഉളലപടുത്തനി നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

മഭാടഭായനിക്കഭാവനിലല കക്ഷത്രകേലഭാ അക്കഭാഡമനി

164 (435) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല മഭാടഭായനിക്കഭാവനില് മലബഭാര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ

നനിയനണത്തനിലുള്ള കക്ഷത്രകേലഭാ അക്കഭാഡമനിയുലട  നനിലവനിലുള്ള ഭരണസമനിതനിയുലട

പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമലഭാ ഏന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്

ഭരണസമനിതനി പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  അക്കഭാഡമനിയനില് പുതനിയ കകേഭാഴകേള തുടങ്ങുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള

നടപടനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ) കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല മഭാടഭായനിക്കഭാവനില് മലബഭാര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ
നനിയനണത്തനിലുള്ള കക്ഷത്രകേലഭാ അക്കഭാദമനിയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം കശശവ ദനിശയനിലഭാണട്ട്.
പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമലഭാലയനള്ള  ആകക്ഷപങ്ങള  നനിലവനില്  ശദയനില്
ലപടനിടനില. മലബഭാര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ നനിയനണത്തനില് കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല
മഭാടഭായനിക്കഭാവനില് കക്ഷത്രകേലഭാ അക്കഭാദമനി  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് (സഭാധഭാ) നമ്പര് 1998/2013/RD തതീയതനി  6-4-2013 പ്രകേഭാരലാം
ഉത്തരവഭായനിരുന.  തുടര്നട്ട്  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  (സഭാധഭാ)നമ്പര്  1197/2014/RD
തതീയതനി  25-2-2014  പ്രകേഭാരലാം ലപ്രഭാഫസര് നഭാരഭായണന നമ്പൂതനിരനി ലചേയര്മഭാനുലാം
ശതീ. പനി. സനി. രഭാമകൃഷ്ണന  ലസകടറനിയുമഭായ അഞലാംഗ ഭരണസമനിതനി രൂപതീകേരനിച്ചുലാം
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  കക്ഷത്രകേലഭാ അക്കഭാദമനിയുലട   ലസഷലല്
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ഓഫതീസറഭായനി തലകശരനി അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് കേമ്മേതീഷണലറയുലാം കബഭാര്ഡട്ട് നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.
കക്ഷത്രകേലഭാ അക്കഭാദമനിയുലട ഔപചേഭാരനികേ ഉദ്ഘഭാടനലാം7-8-2015-നട്ട് മുന കദവസസലാം
വകുപ്പുമനനി  നനിര്വ്വഹനിചതനിലനത്തുടര്നട്ട്  മഭാടഭായനിക്കഭാവട്ട്  കക്ഷത്രത്തനില്  അക്കഭാദമനിയുലട
പ്രവര്ത്തനലാം നടനവരുനണട്ട്.

(ബനി)  കക്ഷത്രകേലഭാ അക്കഭാദമനിയനില്  വഭാദലലാം, പൂരക്കളനി, തനിടമ്പട്ട് നൃത്തലാം എനതീ
കകേഭാഴകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  അനുമതനിക്കഭായനി  കക്ഷത്രകേലഭാ  അക്കഭാദമനി  ലസകടറനി
അകപക്ഷ സമര്പനിചതനില് പ്രഭാരലാംഭമഭായനി ലചേണ വഭാദലത്തനിനട്ട് പഭാര്ടട്ട്  കടലാം കകേഭാഴട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  അനുമതനി  നല്കേനിയുലാം  കകേഭാഴനികലക്കുള്ള  വനിദലഭാര്തനികേലളയുലാം  അദലഭാപകേലനയുലാം
ലതരലഞടുക്കുനതനിനട്ട് ഇന്റെര്വമ്പ്യൂ കബഭാര്ഡട്ട് രൂപതീകേരനിച്ചുലാം 27-1-2016-നട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്
ഉത്തരവട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   പ്രസ്തുത  കകേഭാഴട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുളള  തുടര്നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കക്ഷത്രക്കുളങ്ങളുലട നവതീകേരണലാം

165 (436) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കക്ഷത്രക്കുളങ്ങളുലട  നവതീകേരണലാം  സലാംബനനിചട്ട്
ലപ്രഭാകപഭാസല് കദവസസലാം വകുപ്പു തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  പ്രസകുത  കുളങ്ങള  നവതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഇറനികഗഷന  വകുപ്പുമഭായനി
കയഭാജനിചട്ട്  പദതനി  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  ബഡ്ജറട്ട്  ശതീര്ഷകേലാം രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) കക്ഷത്രക്കകുളങ്ങളുലട നവതീകേരണലാം സലാംബനനിചട്ട് ഇറനികഗഷന വകുപനില്
നനിലനനില്ക്കുന 10807/WR/M2/2013 ഫയലനിലന്റെ പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  കക്ഷത്രങ്ങകളഭാടനുബനനിച്ചുള്ള  കേഭാവകേളുലടയുലാം  കുളങ്ങളുലടയുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
2250-00-800-99  Protection  of  Kavus,  ponds  attached  t o  temples  and
Altharas (NV) എന ശതീര്ഷകേലാം demand XI -ല് നനിലവനിലുണട്ട്.

(സനി)  റവനമ്പ്യൂ  (കദവസസലാം)  വകുപനികലക്കട്ട് ട്രഭാനസര് ലചേയ പ്രസ്തുത ഫയലനില്
കമല്നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.



246       കകേരള നനിയമസഭ                    ജൂണ്  29, 2016

ആലനില  പദതനി

166 (437) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  മുന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  'ആലനില  പദതനി'
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലനലഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഈ പദതനി മൂലലാം കകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചതട്ട്;

(സനി)    പദതനി നടത്തനിപനില് എലനലഭാലാം കനടങ്ങള കകേവരനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേള എടുത്തനിട്ടുണട്ട്
എനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിസനിതനി പരനിപഭാലന
പദതനിക്കട്ട്  പനിന്തുണ  നല്കേനിലക്കഭാണട്ട്  സഹകേരണ  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയ
'ആലനില'  പദതനി  2014  ഒകകഭാബര് 2-ാം തതീയതനി ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം പദതനിയുലട
പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി  2016  മഭാര്ചട്ട്  31  വലര കേഭാലഭാവധനി  ദതീര്ഘനിപനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്തു.  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള മുകഖനയഭാണട്ട് ടനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്. ഇതനിലന്റെ
നടത്തനിപനിനഭായനി  എലഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലാം  തങ്ങളുലട  അധതീനതയനിലുലാം
ബനലപട  അധനികൃതരുലട  അനുമതനികയഭാലട  ലപഭാതുസലത്തുലാം  വൃക്ഷകത്തകേള
നട്ടുപരനിപഭാലനിക്കുകേയുണഭായനി.  വനലാം,  കൃഷനി  വകുപ്പുകേള,  സര്ക്കഭാര്  നനിയനണത്തനിലുള്ള
ഫഭാമുകേള  എനനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  വൃക്ഷകത്തകേള  സമ്പൗജനലമഭായനി  ലഭലമഭാക്കനി
സലാംഘങ്ങള വഴെനി  വനിതരണലാം ലചേയ്തു.   അകതഭാലടഭാപലാം  വൃക്ഷങ്ങളുലട  പ്രഭാധഭാനലവലാം
വൃക്ഷകത്തകേള നട്ടുവളര്കത്തണതനിലന്റെ  ആവശലകേതയുലാം സലാംബനനിചട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
അവകബഭാധമുണഭാക്കുനതനിനഭായനി  ചേര്ചഭാ  ക്ലഭാസുകേള,  ലസമനിനഭാറുകേള  എനനിവ
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണവമഭായനി  ബനലപടട്ട്
വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം പ്രസലാംഗലാം, ഉപനലഭാസലാം, കേസനിസട്ട് മതരങ്ങള
എനനിവയുലാം  സലാംഘടനിപനിച്ചു.  ഏറവലാം  നനഭായനി  മരലാം  പരനിപഭാലനിക്കുന  സ്കൂള
വനിദലഭാര്തനികേള, വലക്തനികേള, സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള എനനിവര്ക്കട്ട് പ്രശലാംസഭാ
പത്രങ്ങളുലാം അവഭാര്ഡുലാം നല്കുകേയുണഭായനി.
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(ബനി) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിസനിതനി പരനിപഭാലന പദതനിക്കട്ട് പനിന്തുണ
നല്കേനിലക്കഭാണട്ട്  ഭൂമനിയുലട നല നഭാകളക്കഭായനി  അഞട്ട് ലക്ഷലാം വൃക്ഷകത്തകേള നട്ടുവളര്ത്തുകേ
എനതഭാണട്ട് ആലനില പദതനിയുലട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലലാം.  പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണത്തനില്
വൃക്ഷങ്ങളുലട പ്രഭാധഭാനലവലാം   വൃക്ഷകത്തകേള നട്ടുവളര്കത്തണതനിലന്റെ  ആവശലകേത
സലാംബനനിച്ചുലാം  ജനങ്ങളനില്  അവകബഭാധമുണഭാക്കുകേ  എനനിവയുലാം  ഇതനിലന്റെ
ലക്ഷലങ്ങളനില്ലപടുന. 

(സനി)  ഏകേകദശലാം അഞട്ട്  ലക്ഷകത്തഭാളലാം വൃക്ഷകത്തകേള നടുകേയുണഭായനി.  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം
വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  വൃക്ഷങ്ങള  നട്ടുവളര്കത്തണതനിലന്റെയുലാം  സലാംരക്ഷനികക്കണതനിലന്റെയുലാം
ആവശലകേത  മനസനിലഭാക്കനിലക്കഭാടുക്കഭാനുലാം  ടനി  പദതനി  വഴെനി  സഭാധനിച്ചു.  പരനിസനിതനി
സലാംരക്ഷണലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനിയുള്ള  പ്രചേഭാരണങ്ങളുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഊര്ജനിതമഭാക്കഭാന
കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി) ഈ പദതനിയുലട നടത്തനിപനിനഭായനി എലഭാ സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുലാം
തങ്ങളുലട അധതീനതയനിലുലാം ബനലപട അധനികൃതരുലട  അനുമതനികയഭാലട ലപഭാതുസലത്തുലാം
വൃക്ഷകത്തകേള നടനിരുന.  വനലാംവകുപട്ട്, കൃഷനി വകുപട്ട്, സര്ക്കഭാര് നനിയനണത്തനിലുള്ള
ഫഭാമുകേള,  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട  നനിയനണത്തനിലുള്ള  ഫഭാമുകേള
എനനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  വൃക്ഷകത്തകേള  തഭാലൂക്കുതലത്തനില്  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്
രജനിസ്ട്രേഭാര്മഭാരുലട  കൂടനി  കനതൃതസത്തനില്  ലഭലമഭാക്കനി  സലാംഘങ്ങള വഴെനി  വനിതരണലാം
ലചേയ്തു.  അകതഭാലടഭാപലാം വൃക്ഷങ്ങളുലട പ്രഭാധഭാനലവലാം വൃക്ഷകത്തകേള നട്ടുവളര്കത്തണതനിലന്റെ
ആവശലകേതയുലാം  സലാംബനനിചട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  അവകബഭാധമുണഭാക്കുനതനിനഭായനി
ചേര്ചഭാ ക്ലഭാസുകേള, ലസമനിനഭാറുകേള എനനിവ തഭാലൂക്കട്ട് തലങ്ങളനില് സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
വകുപ്പുതലത്തനില്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണവമഭായനി
ബനലപടട്ട് വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം പ്രസലാംഗലാം, ഉപനലഭാസലാം, കേസനിസട്ട്
മതരങ്ങള എനനിവയുലാം സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഏറവലാം നനഭായനി മരലാം പരനിപഭാലനിക്കുന
സ്കൂള  വനിദലഭാര്തനികേള,  വലക്തനികേള,  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള  എനനിവര്ക്കട്ട്
സലാംഘങ്ങള പ്രശലാംസഭാപത്രങ്ങളുലാം അവഭാര്ഡുലാം നല്കേനി. 

കകേരള ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരണലാം

167 (438) ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  14  ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേലളയുലാം  സലാംകയഭാജനിപനിച്ചു
ലകേഭാണട്ട് കകേരള ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;
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(ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇത്തരത്തനില് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട സലാംകയഭാജനത്തനിനട്ട് റനിസര്വട്ട്
ബഭാങനിലന്റെയുലാം  നബഭാര്ഡനിലന്റെയുലാം  അനുമതനി  ആവശലമുകണഭാ;  ഉലണങനില്  അതട്ട്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.

(ബനി)  മുകേള തടനില് കകേരള സഹകേരണ ബഭാങ്കുലാം,  തഭാലഴെത്തടനില് പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേളുലാം  ഉള്ള ദസനിതല സഹകേരണ ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സമ്പ്രദഭായലാം നടപഭാക്കുകേ,
ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലളയുലാം,  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങനിലനയുലാം
സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  കകേരളത്തനികന്റെതഭായ  ഒരു  വനകേനിട  ബഭാങനിനട്ട്  രൂപലാം
നല്കുകേ,  ഇതനിലൂലട അധനികേ വനിഭവലാം സമഭാഹരനിക്കുകേ,  അതട്ട് സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
വനികേസനത്തനിനട്ട് വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേ എനതഭാണട്ട് ഇക്കഭാരലത്തനിലുള്ള സര്ക്കഭാര് നയലാം.  

(സനി) സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങനിനുലാം ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കുലാം
റനിസര്വട്ട്  ബഭാങനിലന്റെയുലാം  നബഭാര്ഡനിലന്റെയുലാം  നനിയനണ  അധനികേഭാരങ്ങള  ബഭാധകേമഭാകേയഭാല്
ബഭാങ്കുകേളുലട  ലയനത്തനിനട്ട്  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങനിലന്റെയുലാം  നബഭാര്ഡനിലന്റെയുലാം അനുമതനി
ആവശലമുകണഭാ എനട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് അനുമതനി ആവശലമുലണങനില് ആയതനിനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ഡനി) കകേരള സഹകേരണ ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരണത്തനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിടനില.

നന്മേ കസ്റ്റേഭാറുകേള അഭനിവൃദനിലപടുത്തഭാന നടപടനി 

168 (439) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അവശല  സഭാധനങ്ങള സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  വനില്പന  നടത്തുനതനിനട്ട്
കവണനി ആരലാംഭനിച നന്മേ കസ്റ്റേഭാറുകേളുലട അവസ പരനിതഭാപകേരമഭായഭാണട്ട് എന ആകക്ഷപലാം
സര്ക്കഭാരനിലനറ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) നന്മേ കസ്റ്റേഭാറുകേള അഭനിവൃദനിലപടുത്തനി സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് അവശല
സഭാധനങ്ങള വനിതരണലാം ലചേയനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.   കേണ്സമ്പ്യൂമര് ലഫഡകറഷനനില് ഉണഭായനിട്ടുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനിമൂലലാം
ചേനില  കേഭാലഘടങ്ങളനില്  നന്മേ  കസ്റ്റേഭാറുകേളനില്  കവണത്ര  സഭാധനങ്ങള  എത്തനിക്കുവഭാന
ബുദനിമുടട്ട് ഉണഭായനിട്ടുലണങനിലുലാം ആയതട്ട് പരനിഹരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) വനിലവര്ദനവനിനട്ട്  സഭാധലതയുള്ള  ഉതവകേഭാലങ്ങളനില്  ലപഭാതുവനിപണനിയനില്
ഇടലപടട്ട്  അവശലനനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്
സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാലത  വര്ഷലാം  മുഴവനുലാം  മനിതമഭായ
വനിലയട്ട്  അവശല  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള  ഉളലപലടയുള്ള  സഭാധനങ്ങള
നന്മേ കസ്റ്റേഭാറുകേളനിലൂലട വനിപണനലാം ലചേയ്തുവരുന.

പുതനിയ ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരണ നടപടനികേള

169 (440) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലാം സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങ്കുലാം കൂടനികചര്നട്ട്
പുതനിയ ഒരു ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് എലനങനിലുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് ജനിലഭാ-സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട
സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട് കവണനി സര്ക്കഭാര് ലചേയ കേഭാരലങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി) ഇല.  സലാംസഭാന-ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലള  കചേര്ത്തട്ട്
സലാംസഭാനതല ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരണലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.

സഹകേരണ സലാംഘലാം ജതീവനക്കഭാരുലട സഭാനക്കയറലാം

170 (441) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള സഹകേരണ സലാംഘലാം ചേടങ്ങളനില് വരുത്തനിയ കഭദഗതനി പ്രകേഭാരലാം
സഹകേരണ ബഭാങട്ട് ജതീവനക്കഭാരുലട സഭാനക്കയറത്തനിനട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലത
10 + 2 + 3 ആയനിരനിക്കണലമനട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതു കേഭാരണലാം വനിദൂര വനിദലഭാഭലഭാസലാം
വഴെനി ബനിരുദലാം കനടനിയ പ്രതീഡനിഗ്രനി, +2 പഭാസഭാകേഭാത്ത ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് സഭാനക്കയറലാം
ലഭനിക്കുനനില എനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് നനിബനനയനില് നനിനലാം
ഇളവട്ട് നല്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  1969  കകേരള  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  നനിയമലാം/ചേടങ്ങള  എനനിവ
സമഗ്രമഭായനി  കഭദഗതനി  ലചേയനതനിനട്ട്  സഹകേഭാരനികേളുലട  ഒരു  വനിദഗട്ട് ദ  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനി ഇതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് എലനങനിലുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  25-11-2014-ലല  G.O.(P)No.142/2014/Co-op
ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരമുള്ള  2014 -ലല കകേരള സഹകേരണ സലാംഘലാം  (രണഭാലാം കഭദഗതനി)
ചേടങ്ങളനില് ചേടലാം  186  ഉപചേടലാം  I-എ യനില് കഭദഗതനി  വരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനുസരനിചട്ട്
ബനിരുദ  കയഭാഗലത  കവണ  ജതീവനക്കഭാര്  ആയതട്ട്  10+2+3  പഭാകറണനില്  തലന
കേരസമഭാക്കനിയനിരനിക്കണലമനട്ട് വലവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്. ആയതനിനഭാല് വനിദൂര വനിദലഭാഭലഭാസലാം
വഴെനി  ബനിരുദലാം  കനടനിയ  പ്രതീഡനിഗ്രനി/+2  പഭാസഭാകേഭാത്ത  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  ബനിരുദലാം
കയഭാഗലതയഭായനി  കവണ  തസനികേകേളനികലക്കട്ട്  സഭാനക്കയറലാം  ലഭനിക്കുകേയനില.  ഇമ്പൗ
നനിബനനയനില് നനിനലാം ഇളവനല്കുന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

(ബനി)  ഉണട്ട്.  കകേരള  സഹകേരണ  നനിയമവലാം,  ചേടങ്ങളുലാം  സമഗ്രമഭായനി  കഭദഗതനി
ലചേയനതനിനട്ട്  സഹകേഭാരനികേളുലട ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ കേമ്മേനിറനിലയ ശതീ.  ലകേ.  ശനിവദഭാസന
നഭായര്  Ex.MLA  ലചേയര്മഭാനഭായനി  7-9-2015-ല്  സര്ക്കഭാര്  നനിയമനിചനിരുന.
പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനിയനില് ആലകേ 17 അലാംഗങ്ങളഭാണട്ട് ഉണഭായനിരുനതട്ട്. പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനിയുലട
ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

സഹകേരണ റനിസട്ട് ഫണട്ട്

171 (442) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി :
ശതീ  .    അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന സര്ക്കഭാര് സഹകേരണ റനിസട്ട് ഫണട്ട് പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)   എലനലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഈ  പദതനിമൂലലാം  കകേവരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിചലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി നടത്തനിപനില് എലനലഭാലാം കനടങ്ങള കകേവരനിചനിട്ടുണട്ട്;  ഇതനിനഭായനി
ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേള എടുത്തനിട്ടുണട്ട്?
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ഉത്തരലാം

(എ) 1-4-2008 മുതല് മുനകേഭാല പ്രഭാബലലകത്തഭാലട  18-11-2008-ല് നനിലവനില്

വന കകേരള സഹകേരണ റനിസട്ട് ഫണട്ട് പദതനി മുന സര്ക്കഭാരുലാം നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വഭായ്പഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേളനില്  നനിനലാം  കേഭാര്ഷനികേ,

കേഭാര്ഷനികകേതര  (സസര്ണ്ണ പണയ വഭായ്പയുലാം,  നനികക്ഷപ വഭായ്പയുലാം ഒഴെനിലകേയുള്ളവ)

ആവശലങ്ങളക്കട്ട് വഭായ്പലയടുക്കുന അലാംഗങ്ങള,  വഭായ്പഭാ കേഭാലഭാവധനിയനികലഭാ വഭായ്പഭാ

കേഭാലഭാവധനി കേഴെനിഞട്ട് ആറട്ട് മഭാസത്തനിനുള്ളനികലഭാ മരണലപടുകേയഭാലണങനില്, അകന

ദനിവസലാം  ബഭാക്കനി  നനില്ക്കുന  ഒനര  ലക്ഷലാം  രൂപവലരയുള്ള  മുതലുലാം  അതനിലന്റെ

പലനിശയുലാം ഉളലപടുന ബഭാധലതയനില് നനിനട്ട്  അവലര ഒഴെനിവഭാക്കുകേ എനതഭാണട്ട്

കകേരള സഹകേരണ റനിസട്ട് ഫണട്ട് പദതനിയുലട ലക്ഷലലാം. അകതഭാലടഭാപലാം കേലഭാനസര്

ബഭാധനിതര്,  കേനിഡ്നനി സലാംബനമഭായ കരഭാഗലാംമൂലലാം ഡയഭാലനിസനിസനിനട്ട് വനികധയമഭായവര്,

ഹൃദയസലാംബനമഭായ  ശസ്ത്രകനിയയട്ട്  വനികധയരഭായവര്,  പക്ഷഭാഘഭാതലാംമൂലകമഭാ

അപകേടലാംമൂലകമഭാ ശരതീരലാം തളര്നട്ട് കേനിടപനിലഭായവര്,  എയ്ഡ്സട്ട് കരഭാഗലാം ബഭാധനിചവര്,

ക്ഷയലാം,  ലനിവര്  സനികറഭാസനിസട്ട്  തുടങ്ങനി  വഭായ്പലയടുത്ത  കശഷലാം  മഭാരകേകരഭാഗലാം

പനിടനിലപടവരുലട വഭായ്പഭാ  ബഭാധലതകേള തതീര്ക്കഭാന കേഴെനിയഭാലത വരുന കകേസുകേളനില്

വഭായ്പഭാ  മുതലനിനത്തനില്  75000  രൂപവലരയുള്ള  ആനുകൂലലലാം  നല്കുകേയുമഭാണട്ട്

പദതനിയുലട ഉകദ്ദേശല ലക്ഷലലാം.  

(സനി)  റനിസട്ട്  ഫണട്ട്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഇതുവലര  27,184  വഭായ്പകേളക്കഭായനി

ആലകേ 183,08,48,589 (നൂറനി എണ്പത്തനി മൂനട്ട് കകേഭാടനി എടട്ട് ലക്ഷത്തനി നഭാല്പത്തനി

എടഭായനിരത്തനി  അഞ്ഞൂറനി  എണ്പത്തനിലയഭാനപതട്ട്  രൂപ)-യുലട  ധനസഹഭായലാം  വനിതരണലാം

ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള  സഹകേരണ  റനിസട്ട്  ഫണട്ട്  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന  കകേരള

സഹകേരണ നനിയമലാം  57-ാം വകുപട്ട് പ്രകേഭാരലാം രൂപതീകൃതമഭായ കകേരള സഹകേരണ

വനികേസന കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനിലന  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പദതനിയുലട  സുഗമമഭായ

നടത്തനിപനിനഭായനി  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാടയലാം ജനിലകേളനില് കബഭാര്ഡനിലന്റെ കമഖലഭാ ഓഫതീസുകേള

ആരലാംഭനിച്ചു.   വഭായ്പ വനിതരണലാം ലചേയന എലഭാ വഭായ്പഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലാം

കകേരള സഹകേരണ റനിസട്ട് ഫണട്ട് പദതനിയനില് കചേരണലമനലാം പദതനിയനില് കചേരഭാത്ത

സലാംഘങ്ങളുലട  വഭായ്പഭാ  വനിതരണത്തനിനുള്ള  അവകേഭാശലാം  റദ്ദു  ലചേയനതഭാലണനലാം

കകേരള സഹകേരണ നനിയമത്തനില് വലവസ ഉളലപടുത്തുകേയുണഭായനി.  ആയതനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില് സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസ്ട്രേഭാര് മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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സഹകേരണ വകുപനിലല സലലാം മഭാറലാം

172 (443) ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  സഹകേരണ

വകുപനില് എത്ര സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാലര കേഭാലഭാവധനി തതീരുലാം മുനപട്ട് സലലാം മഭാറനി

നനിയമനിച്ചുലവനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി) ജനില തനിരനിച്ചുലാം തസനികേ തനിരനിച്ചുമുള്ള കേണക്കുകേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സലലാംമഭാറങ്ങള പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുവഭാന  തയ്യഭാറഭാകുകമഭാലയനട്ട്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാലഭാവധനി  മഭാനദണ്ഡലാം  വകുപനില്  നനിലവനിലനില.  റനിടയര്ലമലന്റെനിലന

തുടര്നണഭാകുന സഭാനക്കയറലത്ത തുടര്നലാം അതനികനഭാടനുബനനിച ഒഴെനിവകേളനികലക്കുലാം

നനിയമനലാം നടത്തുനതനിനഭായനി സലലാംമഭാറലാം നടകത്തണനി വനനിട്ടുണട്ട്. ലപഭാതുമഭാനദണ്ഡലാം

അനുസരനിച്ചുലാം,  ഭരണപരമഭായ  സമ്പൗകേരലലാം  കേണക്കനിലലടുത്തുലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട

അകപക്ഷ പരനിഗണനിച്ചുമഭാണട്ട് സലലാംമഭാറങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഭരണപരമഭായ സമ്പൗകേരലലാം കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് വരുത്തനിയനിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത

സലലാം മഭാറങ്ങളനില് അപഭാകേതയുള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില്

പുനനഃപരനികശഭാധന ആവശലമുലണനട്ട് കേരുതുനനില.

സഹകേരണ കമഖലയനില് ആഡനിറട്ട്

173 (444) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :

ശതീ  .    വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :

ശതീ  .    കഹബനി ഈഡന :

ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)   സഹകേരണ കമഖലയനില് ആഡനിറട്ട് സമകേഭാലനികേമഭാക്കഭാന മുന സര്ക്കഭാര്

പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം എലനലഭാലാം;
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(ബനി) ഇതുമൂലലാം എലനലഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് കകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;

(സനി) പദതനി നടത്തനിപനില് എലനലഭാലാം കനടങ്ങള കകേവരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം

നല്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനി എടുത്തനിട്ടുണട്ട് എനട്ട്

ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  സഹകേരണ കമഖലയനില് ആഡനിറട്ട്  സമകേഭാലനികേമഭാക്കുനതനിനട്ട്

1-4-2014  മുതല്  31-12-2013  വലര  "ആഡനിറട്ട്  കുടനിശനികേ  നനിവഭാരണ  പദതനി

2013”എന  കപരനില്  ഒരു  കേര്മ്മേ  പദതനി  നടപഭാക്കനിയനിരുന.  സഹകേരണ

സഭാപനങ്ങളുലട ആഡനിറട്ട് ഒരു സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം അവസഭാനനിചട്ട് 6 മഭാസത്തനിനകേലാം

പൂര്ത്തനിയഭാക്കണലമനട്ട്  97-ാം ഭരണഘടന കഭദഗതനിയനില് വലവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

ഇമ്പൗ വലവസ പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാക്കുനതനിനട്ട്  കകേരളത്തനിലല സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനിലല

കുടനിശനികേയഭായ  ആഡനിറട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  ആഡനിറട്ട്

സമകേഭാലനികേമഭാക്കുകേയഭായനിരുന ആഡനിറട്ട് കുടനിശനികേ നനിവഭാരണ പദതനി 2013-ലന്റെ ലക്ഷലലാം.

ടനി  പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ആഡനിറട്ട്  സമകേഭാലനികേമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായത്ര

ആഡനിറര്മഭാര് വകുപനില് ഇലഭാതനിരുന സഭാഹചേരലത്തനില് നനിലവനിലല ആഡനിറര് മഭാര്ക്കു

പുറലമ  വകുപനിലലതലന  റനിടയര്  ലചേയ  ആഡനിറര്മഭാരുലട  കസവനവലാം  ലഭലമഭാക്കനിയനിരുന.

കൂടഭാലത  വകുപനിലല  ജനറല്  വനിഭഭാഗത്തനിലല  ഇനലസകര്  മഭാരുലട  കസവനവലാം

ഇതനിനഭായനി വനിനനികയഭാഗനിചനിരുന. 22-7-2013-ലല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) 478/2013/ സഹനമ്പര്

ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ഇനലസന്റെതീവട്ട്  അനുവദനിക്കുനതനിനുലാം  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചനിരുന.

പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  സലാംസഭാന-ജനില-സര്ക്കനിള  തലത്തനില്  ഒരു

കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  കേമ്പനനിയുലാം  രൂപതീകേരനിച്ചു  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തനിയനിരുന.  ഇമ്പൗ

കേര്മ്മേപദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  1-4-2013  വലര  കുടനിശനികേയഭായ 17957  സഹകേരണ

സഭാപനങ്ങളുലട  40286  ആഡനിറ്റുകേളനില്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ലഭലമഭായ  34461

ആഡനിറ്റുകേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 97-ാം ഭരണഘടനഭാ കഭദഗതനിയനുസരനിചട്ട് സഹകേരണ നനിയമത്തനില്
വലവസ  ലചേയനിരനിക്കുന  പ്രകേഭാരലാം  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  ആഡനിറട്ട്
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അവസഭാനനിചട്ട്  6  മഭാസത്തനിനകേലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനകതഭാലട
അലാംഗങ്ങളക്കുലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  സലാംഘത്തനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേസനിതനിലയക്കുറനിചട്ട്
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യഥഭാസമയലാം വനിലയനിരുത്തഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനിലല ആഡനിറ്റുകേള
സമകേഭാലനികേമഭാക്കുനകതഭാലട  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  സലാംഘങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ
ധനസഹഭായങ്ങള ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് കേഴെനിയുകേയുലാം അലാംഗങ്ങളക്കുലാം ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം
സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളനിലുള്ള  വനിശസഭാസലത  നനിലനനിര്ത്തഭാന  സഹഭായകേമഭാകുകേയുലാം
ലചേയലാം.

(സനി)  1-4-2013  മുതല്  31-12-2013  വലര  നടന  ആഡനിറട്ട്  കുടനിശനികേ
നനിവഭാരണ പദതനി  2013  നടപനില് വരുത്തനിയകതഭാലട  1-4-2013  വലര കുടനിശനികേയഭായനിരുന
17957  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  40286  ആഡനിറ്റുകേളനില്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
ലഭലമഭായ  34461  ആഡനിറ്റുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് സഭാധനിച്ചു.  കുടനിശനികേയഭായനിരുന
ആഡനിറട്ട് ഫതീസട്ട് പനിരനിലചടുക്കഭാന കേഴെനിഞതനിനഭാല് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് അധനികേവരുമഭാനലാം
ലഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു. നനിര്ജതീവഭാവസയനിലഭായനിരുന പല സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ലമചലപടുത്തുനതനിനട്ട്  കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.  അലാംഗങ്ങളക്കുലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം
സഭാപനത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേസനിതനി  സലാംബനനിചട്ട് വനിലയനിരുത്തഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.
സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുലട  ഭരണ സമനിതനികേളക്കട്ട്  സഭാപനങ്ങളുലട  സഭാമ്പത്തനികേ
ഭദതയട്ട്  അനുഗുണമഭായ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാനുലാം ആഡനിറട്ട്  സമകേഭാലനികേ
മഭായതനിലൂലട സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  1-4-2013  മുതല്  31-12-2013  വലര  നടന  ആഡനിറട്ട്  കുടനിശനികേ
നനിവഭാരണ  പദതനി  2013-ലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആഡനിറ്റുകേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ ആഡനിറര്മഭാര് ഇലഭാതനിരുന സഭാഹചേരലത്തനില് നനിലവനിലല ആഡനിറര്മഭാര്ക്കു
പുറലമ  വകുപനിലല തലന റനിടയര്  ലചേയ ആഡനിറര്മഭാരുലട  കസവനലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിരുന.
കൂടഭാലത ജനറല് വനിഭഭാഗത്തനിലല ഇനലസകര്മഭാലരയുലാം ആഡനിറനിനട്ട് നനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിരുന.  സഹകേരണ  ചേടലാം  വകുപട്ട്  64  (3)  പ്രകേഭാരലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
അവസഭാനനിചട്ട്  60  ദനിവസത്തനിനകേലാം സലാംഘങ്ങളുലട ഇനവലാം തരവലാം അടനിസഭാനമഭാക്കനി
ഓകരഭാ വനിഭഭാഗവലാം ആഡനിറട്ട് ലചേകയ്യണ ആഡനിറര്മഭാരുലട പദവനിയുലാം നനിശ്ചയനിചട്ട് ഒരു
പഭാനല് പ്രസനിദതീകേരനിക്കണലമനട്ട് വലവസ ലചേയനിട്ടുള്ളതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ആയതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാകുനതനിനഭാല്  31-12-2015
വലര  നനിലവനിലുള്ള  രതീതനി  തുടരഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ജനി.ഒ.(പനി)നലാം.83/2015/സഹ
നമ്പര് ഉത്തരവനുസരനിചട്ട്  ഇളവട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത ടതീലാം ആഡനിറട്ട്,  കേലഭാമ്പട്ട്
ആഡനിറട്ട് എനനിവയുലാം സലാംഘടനിപനിചനിരുന.  22-7-2013-ലല സ.ഉ(സഭാധഭാ)478/14/  സഹ,
9-2-2016-ലല  സ.ഉ(സഭാധഭാ) 109/2016/സഹ എനതീ ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം കുടനിശനികേ
നനിവഭാരണ പദതനിയനില് ഏര്ലപടനിരുനവര്ക്കട്ട് ഇനലസന്റെതീവട്ട് അനുവദനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിരുന.
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള  ഭരണനനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായനി  സലാംസഭാന-ജനില-
സര്ക്കനിള തലത്തനില് കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനിയുലാം രൂപതീകേരനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തനിയനിരുന.  
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സഹകേരണകമഖലയനില് നനികക്ഷപ ഗലഭാരന്റെനി പദതനി

174 (445) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)   സഹകേരണ കമഖലയനില് മുന സര്ക്കഭാര് നനികക്ഷപ ഗലഭാരന്റെനി പദതനി
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുമൂലലാം  കകേവരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിചലതനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസകുത  പദതനി  നടത്തനിപനില്  എലനലഭാലാം  കനടങ്ങള  കകേവരനിചനിട്ടുലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  നനികക്ഷപങ്ങളക്കട്ട്  സുരക്ഷ നല്കുനതനിനഭായനി
മുന  സര്ക്കഭാര്  കകേരള  സഹകേരണ  നനികക്ഷപ  ഗലഭാരന്റെനി  സതീലാം  2012  ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയുലാം
പ്രസ്തുത സതീലാം നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി കകേരള സഹകേരണ നനികക്ഷപ ഗലഭാരന്റെനി ഫണട്ട്
കബഭാര്ഡട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേളനിലല  നനികക്ഷപകേരുലട  തഭാലരലലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുകേയഭാണട്ട്  നനികക്ഷപ  ഗലഭാരന്റെനി  സതീമനിലന്റെ  ലക്ഷലലാം.  പ്രഭാഥമനികേ  വഭായ്പഭാ
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിലുലാം രജനിസ്ട്രേഭാറുലട ഭരണ നനിയനണത്തനില് വരുന നനികക്ഷപലാം
സസതീകേരനിക്കുനതുമഭായ  എലഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിലുലാം  ഒരു  നനികക്ഷപകേന
നനികക്ഷപനിക്കുന  നനികക്ഷപങ്ങളക്കട്ട്  പരമഭാവധനി  ഒനര  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലര  ഗലഭാരന്റെനി
നല്കുനതനിനഭായനി നനികക്ഷപ ഗലഭാരന്റെനി സതീലാം നടപനിലഭാക്കുകേ എനതഭാണട്ട് നനികക്ഷപ
ഗലഭാരന്റെനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തനിലൂലട ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  വഭായ്പഭാ സലാംഘങ്ങളനിലല
നനികക്ഷപകേരുലട നനികക്ഷപങ്ങളക്കട്ട് ഗലഭാരന്റെനി നല്കുകേ, അതുവഴെനി നനികക്ഷപകേര്ക്കട്ട്
സലാംഘങ്ങളനിലുള്ള  വനിശസഭാസലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേ,  കൂടുതല്  നനികക്ഷപകേലര  ആകേര്ഷനിക്കുകേ
തുടങ്ങനിയവയഭാണട്ട് കബഭാര്ഡനിലന്റെ മുഖലലക്ഷലങ്ങള.
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(സനി) സഹകേരണ കമഖലയനിലല നനികക്ഷപകേരുലട തഭാല്പരലലാം സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം
കൂടുതല് വനിശസഭാസലാം ആര്ജനിക്കുനതനിനുലാം ഇമ്പൗ കമഖലയനികലക്കട്ട്  കൂടുതല് നനികക്ഷപലാം
ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  നനികക്ഷപ  സമഭാഹരണത്തനില്  സഹകേരണ  കമഖലയ്ക്കുണഭായ
കനടങ്ങള  സഭായനിയഭായനി  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുലാം  കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്  എനതഭാണട്ട്
ഇതനിലൂലട കകേവരനിചനിട്ടുള്ള പ്രധഭാന കനടങ്ങള.

(ഡനി)  കകേരള  സഹകേരണ  നനികക്ഷപ  ഗലഭാരന്റെനി  സതീലാം  നടപഭാക്കഭാന  മുന
സഹകേരണ വകുപ്പുമനനി ലചേയര്മഭാനഭായനി കകേരള സഹകേരണ നനികക്ഷപ ഗലഭാരന്റെനി
ഫണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് രൂപതീകേരനിച്ചു.  പ്രഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള,
സര്വ്വതീസട്ട്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,  എലാംകപഭായതീസട്ട്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,
അര്ബന  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  തുടങ്ങനി  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  ലറഗുകലഷന  ആകനിലന്റെ
പരനിധനിയനില്  വരഭാത്തതുലാം  നനികക്ഷപലാം  സസതീകേരനിക്കുനതുലാം  സഹകേരണ  സലാംഘലാം
രജനിസ്ട്രേഭാറുലട  ഭരണ നനിയനണത്തനില് വരുനതുമഭായ എലഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കുമഭാണട്ട്
കകേരള സഹകേരണ നനികക്ഷപ ഗലഭാരന്റെനി സതീലാം ബഭാധകേമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്. നനികക്ഷപ ഗലഭാരന്റെനി
സതീലാം ബഭാധകേമഭായ എലഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലാം/ബഭാങ്കുകേളുലാം പ്രസ്തുത സതീമനില്
കചേരണലമനലാം,  സതീമനില്  കചേരഭാത്ത  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  സഹകേരണ  നനികക്ഷപലാം
സസതീകേരനിക്കഭാനുള്ള അവകേഭാശലാം നഷ്ടമഭാകുലമനലാം,  സതീമനില് കചേരഭാത്ത സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള നനികക്ഷപലാം സസതീകേരനിക്കുനതനില്നനിനലാം വനിലക്കട്ട് കേല്പനിചട്ട്  ഉത്തരവട്ട്
നല്കേഭാന  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസ്ട്രേഭാലറ  അധനികേഭാരലപടുത്തനിയുലാം  വലവസ
ഉളലപടുത്തനി  കകേരള  സഹകേരണ നനിയമലാം  കഭദഗതനി  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   ആയതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസ്ട്രേഭാര് ആവശലമഭായ മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

കലബര് കകേഭാണ്ട്രഭാകട്ട് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള

175 (446) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  കമഖലയനിലുള്ള  കലബര്  കകേഭാണ്ട്രഭാകട്ട്  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള തകേര്ചലയ കനരനിടുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇത്തരലാം  എത്ര  സലാംഘങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സഹകേരണ  കമഖലയനിലല  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കലബര്
കകേഭാണ്ട്രഭാകട്ട്  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങലള ഏലനിക്കുന കേഭാരലലാം  പരനിഗണനിക്കുകമഭാലയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് തകേര്ച കനരനിടുന 411 കലബര് കകേഭാണ്ട്രഭാകട്ട് സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുണട്ട്.

(സനി)  സഹകേരണ  കമഖലയനിലല  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നനിലവനില്
കലബര് കകേഭാണ്ട്രഭാകട്ട് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള മുകഖനയുലാം നടത്തുനണട്ട്.

ആശസഭാസട്ട് പദതനി

176 (447) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   വനി  .   റനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  മുന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ആശസഭാസട്ട്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം  ഉകദശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുമൂലലാം  കകേവരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിചനിരുനതട്ട്; പദതനി നടത്തനിപനില് എലനലഭാലാം കനടങ്ങള കകേവരനിചനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേള എടുത്തനിട്ടുലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഹകേരണ കമഖലയനില്  2011  മുതല് ആശസഭാസട്ട് പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി
വരുനണട്ട്.  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട/ബഭാങ്കുകേളുലട കുടനിശനികേ  കുറയ്ക്കുകേ,  കൃതലമഭായ
വഭായ്പഭാ തനിരനിചടവട്ട്  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിചട്ട്  സലാംഘങ്ങലള/ബഭാങ്കുകേലള പരമഭാവധനി കുടനിശനികേ
രഹനിത  സലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുകേ,  സഹകേഭാരനികേളക്കട്ട്  അവരുലട  കേടബഭാധലതയനില്
നനിനലാം ഒഴെനിവഭാകുനതനിനട്ട് അവസരലമഭാരുക്കുകേ എനതീ ലക്ഷലകത്തഭാലടയഭാണട്ട് ആശസഭാസട്ട്
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  സഹകേരണ  അദഭാലത്തട്ട്,  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്
പദതനി  എനനിങ്ങലന  രണട്ട്  ഘടമഭായഭാണട്ട്  ടനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്.  2011
മുതല്  2012,  2014,  2015,  2016  വര്ഷങ്ങളനില്  സഹകേരണ  കമഖലയനില്
ആശസഭാസട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി)  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട/ബഭാങ്കുകേളുലട  കുടനിശനികേ  കുറയ്ക്കുനതനിലൂലട
ബഭാങകേളുലട  നഷ്ടലാം  കുറയ്ക്കുകേ,  കൃതലമഭായ  വഭായ്പഭാതനിരനിചടവട്ട്  കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിചട്ട്
സലാംഘങ്ങലള/ബഭാങ്കുകേലള പരമഭാവധനി കുടനിശനികേരഹനിത സലാംഘങ്ങളഭാക്കനി/ബഭാങ്കുകേളഭാക്കനി
മഭാറ്റുകേ,  സഹകേഭാരനികേളക്കട്ട് അവരുലട കേടബഭാധലതയനില് നനിനലാം ഒഴെനിവഭാകുനതനിനട്ട്
അവസരലമഭാരുക്കുകേ എനതീ ലക്ഷലങ്ങകളഭാലടയഭാണട്ട് സഹകേരണ കമഖലയനില് ആശസഭാസട്ട്
കുടനിശനികേ നനിവഭാരണ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  മരണലപടവര്,  അവരുലട
ചേനികേനിത മഭാരകേ കരഭാഗലാം ബഭാധനിചവര്/മഭാരകേ കരഭാഗലാം ബഭാധനിചവരുലട കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുള്ളവര്,
വഭായ്പക്കഭാരലന്റെ സലാംരക്ഷണത്തനില് ആയനിരനിക്കുനവര്,  മഭാതഭാപനിതഭാക്കള മരണലപടുകേയുലാം
മഭാതഭാപനിതഭാക്കള  എടുത്ത  വഭായ്പ  തങ്ങളുലട  ബഭാദലതയഭായനി  നനിലനനില്ക്കുന
വനിദലഭാര്തനികേള/അനഭാഥര് തുടങ്ങനിയവരുലട വഭായ്പകേള തുടങ്ങനി ഓകരഭാ വഭായ്പക്കഭാരലന്റെയുലാം
സനിതനി കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് പരമഭാവധനി ഇളവകേള നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. "ആശസഭാസട്ട്" എന
കപരനില് ഇപ്രകേഭാരലാം കുടനിശനികേ പനിരനിക്കുനതനിനട്ട് നടത്തനിയ പദതനികേളനിലൂലട ചുവലട
പരഭാമര്ശനിക്കുന തുകേകേള കുടനിശനികേയനിനത്തനില് ഇമ്പൗടഭാക്കനിലയടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

വര്ഷലാം തുകേ(രൂപ)

2011 1007.05 കകേഭാടനി

2012 1995.61 കകേഭാടനി

2014 3079.53 കകേഭാടനി

2015 4030.98 കകേഭാടനി

2016 4089.78 കകേഭാടനി

ഇപ്രകേഭാരലാം  കുടനിശനികേ  ഇമ്പൗടഭാക്കനിയതനിലൂലട  പലനിശ,  പനിഴെപലനിശ,  മറട്ട്
ലചേലവകേള എനനിങ്ങലനയഭായനി ചുവലട പരഭാമര്ശനിക്കുന തുകേകേള വഭായ്പക്കഭാര്ക്കട്ട്
ഇളവട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്:

വര്ഷലാം തുകേ (രൂപ)

2011 45.62 കകേഭാടനി

2012 53.48 കകേഭാടനി

2014 128.39 കകേഭാടനി

2015 140.54 കകേഭാടനി

2016 132.77 കകേഭാടനി
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(സനി)  ആശസഭാസട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാന,

ജനിലഭാ,  തഭാലൂക്കട്ട്തല കേമ്മേനിറനികേളക്കട്ട് രൂപലാം നല്കേനി ടനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം

വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം ലചേയനിരുന.  കൂടഭാലത പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി സലാംഘലാം/ബഭാങട്ട്

തലത്തനില് അദഭാലത്തുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനട്ട് കൂടുതല് വകുപ്പുതല ഉകദലഭാഗസലര

വനിനലസനിചനിരുന. ടനി പദതനിയുലട പ്രഭാധഭാനലലാം സഹകേഭാരനികേളക്കനിടയനില് എത്തനിക്കുനതനിനു

കവണനിയുലാം ആയതുവഴെനി  വനിജയകേരമഭായ  നടത്തനിപനിനുമഭായനി  ഫക്സെെട്ട്  കബഭാര്ഡുകേള,

കനഭാടതീസുകേള,  കമക്കട്ട്  പബനിസനിറനി  എനനിവ  വഴെനി  സലാംഘലാം/ബഭാങട്ട്  തലത്തനിലുലാം

പ്രചേഭാരണലാം നടത്തുകേയുണഭായനി. കൂടഭാലത ആശസഭാസട്ട് പദതനി പ്രകേഭാരമുള്ള സര്ക്കുലറനിലല

വലവസകേള  അധനികേരനിചട്ട്  സലാംഘലാം  നല്കുന  ഇളവകേളക്കട്ട്  വകുപ്പുമനനി

ലചേയര്മഭാനഭായനിട്ടുള്ള സ്റ്റേനിയറനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനിയുലട അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിരുന.

ഉണര്വട്ട് പദതനിയുലട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള

177 (448) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .   അനനില് അക്കര : 

ശതീ  .   വനി  .   റനി  .   ബല്റഭാലാം :  

ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  മുന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഉണര്വട്ട്  പദതനി

നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  കകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചലതനട്ട്

ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനില്  എലനലഭാലാം  കനടങ്ങള  കകേവരനിചനിട്ടുലണനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേള എടുത്തനിട്ടുലണനട്ട്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. ഉണര്വട്ട് 2012 തതീവ്രയത പരനിപഭാടനി 15-3-2012 മുതല് 31-12-2013

വലര നടപനിലഭാക്കുകേയുണഭായനി.
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(ബനി)  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുലട ആഡനിറനില് തടഞനിട്ടുള്ളതുലാം ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി
ഇമ്പൗടഭാക്കഭാലതയുലാം,  ലകേഭാടുത്തട്ട്  തതീര്ക്കഭാലതയുലാം  നനില്ക്കുന  തുകേകേള  നനിയമഭാനുസൃത
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചട്ട്  ആഡനിറട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറനില്  നനിനലാം  നതീക്കലാം  ലചേയട്ട്
സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുലട ബഭാക്കനി  പത്രലാം സലാംശുദമഭാക്കനി  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുലട
യഥഭാര്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി  ലവളനിലപടുത്തുന  ആഡനിറട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
തയ്യഭാറഭാക്കുകേ എനതഭാണട്ട്  'ഉണര്വട്ട്  2012'  തതീവ്രയത പരനിപഭാടനിയുലട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലലാം.
സഹകേരണ നനിയമലാം/ചേടലാം, സലാംഘലാം കബലഭാ, രജനിസ്ട്രേഭാറുലട നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എനനിവ
പഭാലനിച്ചുലകേഭാണഭാണട്ട്  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള  പ്രവര്ത്തനികക്കണതട്ട്.  ഇതനിനു
വനിരുദമഭായുലാം വനിവനിധങ്ങളഭായ കേഭാരണങ്ങളഭാലുലാം ഉണഭായ ഇടപഭാടുകേള ആഡനിറനില്
അലാംഗതീകേരനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില് ആയതനിനു സമഭാനമഭായനി കേരുതലുകേളവയ്ക്കുകേയുലാം
ആയതട്ട്  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  നഷ്ടത്തനിനനിടയഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയന.  കൂടഭാലത
ഇഎ്രപകേഭാരലാം ആഡനിറനില് തടഞനിട്ടുള്ളതുലാം ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി ഇമ്പൗടഭാക്കഭാലത ബഭാക്കനി
നനില്ക്കുകേയുലാം  ലചേയന  അവസ  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  യഥഭാര്ത
സഭാമ്പത്തനികേസനിതനി  ലവളനിലപടുത്തുനതനിനട്ട്  തടസമഭായനി  നനില്ക്കുന.  നനിയമഭാനുസൃത
നടപടനികമങ്ങള  പഭാലനിചട്ട്  ഇമ്പൗടഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുന  തുകേകേള  ഇമ്പൗടഭാക്കുകേയുലാം,
ലകേഭാടുക്കഭാനുള്ളവ  ലകേഭാടുക്കുകേയുലാം  വകുപ്പുതല  അലാംഗതീകേഭാരലാം,  ഭരണഭാനുമതനി  ഇവ
കവണ സലാംഗതനിയനില്  ആയതട്ട്  അനുവദനിച്ചുലാം  ഇമ്പൗടഭാക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്തവ  ലപഭാതുകയഭാഗ
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനുലാം  രജനിസ്ട്രേഭാറുലട  അനുമതനിക്കുലാം വനികധയമഭായനി  ആഡനിറട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറനില്
നനിനലാം നതീക്കലാം ലചേയനതനിലൂലടയുലാം സലാംഘങ്ങളുലട ഇവയഭായുള്ള കേരുതലുകേള ഒഴെനിവഭാക്കനി
സലാംശുദമഭായ ബഭാക്കനി പത്രലാം തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുലാം സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുലട
യഥഭാര്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി  ലവളനിലപടുത്തുനതനിനുലാം  സലാംഘങ്ങലള  സഭാമ്പത്തനികേ
അടനിത്തറയുള്ള  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുനതനിനുള്ള  നടപടനികേളഭാണട്ട്
'ഉണര്വട്ട്  2012'-ല് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇമ്പൗ പദതനിയുലട ആനുകൂലലലാം സലാംഘഭാലാംഗങ്ങളക്കട്ട്
കനരനിടട്ട്  ലഭനിക്കുകേയനിലലങനിലുലാം  സലാംഘങ്ങലള  സഭാമ്പത്തനികേ  അടനിത്തറയുള്ള
സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുനതനിലൂലട അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് സലാംഘലാം നല്കുന
കസവനങ്ങള കൃതലമഭായനി കൂടുതല് ഗുണകമന്മേകയഭാലട ലഭലമഭാകുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുലട ആഡനിറനില് തടഞനിട്ടുള്ളതുലാം ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി
ഇമ്പൗടഭാക്കഭാലതയുലാം  ലകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കഭാലതയുലാം നനിലനനില്പ്പുള്ളതനില് സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ
2512  സലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേളക്കഭായനി  29234.12  ലക്ഷലാം രൂപയുലട തുകേ ആഡനിറട്ട്
സര്ടനിഫനിക്കറനില് നനിനലാം നതീക്കലാം ലചേയനതനിനുലാം ഇപ്രകേഭാരലാം ബനലപട സലാംഘങ്ങലള
സഭാമ്പത്തനികേ  അടനിത്തറയുള്ള  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുനതനിലൂലട
അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  സലാംഘലാം നല്കുന കസവനങ്ങള കൃതലമഭായനി കൂടുതല് ഗുണകമന്മേകയഭാലട
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം സഭാധനിച്ചു.  
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(ഡനി) ഉണര്വട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസ്ട്രേഭാര്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പ്രകേഭാരലാം സഹകേരണ വകുപനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില്
2012  മഭാര്ചട്ട്  15  മുതല് ലസപ്റലാംബര്  15  വലര  ഉണര്വട്ട്  2012  എന കപരനില്
തതീവ്രയത പരനിപഭാടനി സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്തു. ടനി തതീവ്രയത
പരനിപഭാടനി രണട്ട് ഘടമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  2012  മഭാര്ചട്ട്  15  മുതല്
ജൂണ്  15  വലര ഒനഭാലാം ഘടവലാം തുടര്നട്ട് ജൂണ്  16  മുതല് ലസപ്റലാംബര്  15  വലര
രണഭാലാം ഘടവലാം സലാംഘടനിപനിച്ചു.  ഒനഭാലാം ഘടത്തനില് വഭായ്പഭാ സലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേള
എനനിവകയയുലാം  രണഭാലാം  ഘടത്തനില്  വഭായ്കപതര  സലാംഘങ്ങകളയുലാം  സലാംബനനിചഭാണട്ട്
പദതനി  വനിഭഭാവനലാം ലചേയതട്ട്.  തുടര്നട്ട്   സലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേള എനനിവയുലട ലപഭാതുകയഭാഗലാം
കൂടനി  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടതനിനഭാലുലാം
സഹകേഭാരനികേള  പദതനികേള  നതീട്ടുനതനിനട്ട്  അകപക്ഷകേള  നല്കേനിയതനിനഭാലുലാം  ടനി
പദതനി  31-12-2013  വലര  ദതീര്ഘനിപനിച്ചു.  ഏറവലാം അവസഭാനലാം ലഭലമഭായ ആഡനിറട്ട്
സര്ടനിഫനിക്കറനില്  പരഭാമര്ശനിചനിരനിക്കുന  തുകേകേള  മുന  വര്ഷങ്ങളനിലല  ആഡനിറട്ട്
സര്ടനിഫനിക്കറനിലല തുകേകേള കൂടനി എഴതനിയനിട്ടുള്ളതനിനഭാല് ഇക്കഭാരലത്തനില് വലക്തത
വരുത്തുനതനിനഭായനി  ആഡനിറനില്  ഒബ്ജകട്ട്  ലചേയനിട്ടുള്ള  തുകേകേലള  സലാംബനനിചട്ട്
കരഖലപടുത്തലുകേള  വരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  സലാംഘത്തനില്  സൂക്ഷനിചനിട്ടുള്ളതുമഭായ
രജനിസ്റ്റേറുകേളുമഭായനി പരനികശഭാധനിചട്ട്  സലാംഘലാം പ്രസനിഡന്റെട്ട്,  ലസകടറനി,  യണനിറട്ട്  ഇനലസകര്
എനനിവരുലട ഒരു കയഭാഗലാം തഭാലൂക്കട്ട് തലത്തനില് അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര്മഭാര് വനിളനിചട്ട്
കചേര്ത്തട്ട്  പടനികേ  തയ്യഭാറഭാക്കനിയുലാം  പ്രസ്തുത  പടനികേയനില്  ഇമ്പൗടഭാക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാവനവ, ഇമ്പൗടഭാക്കഭാന നനിവര്ത്തനിയനിലഭാലത നനിയമഭാനുസൃത നടപടനികേള
സസതീകേരനിചട്ട് നതീക്കലാം ലചേയ്യഭാന കേഴെനിയുനവ, യഥഭാകയഭാഗലലാം ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാവനവ
എനനിങ്ങലന  പടനികേ  തരലാംതനിരനിച്ചുലാം  ലപഭാതുകയഭാഗത്തനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട
ഭരണ വകുപനിനട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനി.  ജനിലഭാ  തലത്തനില്  കജഭായനിന്റെട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  (ജനറല്),  കജഭായനിന്റെട്ട്
ഡയറകര്  (ആഡനിറട്ട്), ബനലപട  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  (ജനറല്),  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്
ഡയറകര്(ആഡനിറട്ട്)  എനനിവരടങ്ങുന കേമ്മേനിറനി പരനികശഭാധനിചട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേഭാവന
ലപ്രഭാകപഭാസലുകേളക്കട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനി ആഡനിറട്ട് തുകേ ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുകേയുലാം ലചേയ്തു.  ഇതനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേഭാത്ത നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സഹകേരണ
സലാംഘലാം  രജനിസ്ട്രേഭാര്,  ആഡനിറട്ട്  ഡയറകര്,  അഡതീഷണല്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  (ലകഡനിറട്ട്)
അഡതീഷണല്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  (ആഡനിറട്ട്),  രജനിസ്ട്രേഭാര്  നഭാമനനിര്കദ്ദേശലാം  ലചേയന  ഒരു
വനിദഗട്ട് ദന  എനനിവരടങ്ങനിയ  സലാംസഭാനതല  കേമ്മേനിറനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്  തതീരുമഭാനലാം
കകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  കേലഭാമ്പയനിലന്റെ  കനഭാഡല്  ഓഫതീസര് സഹകേരണ സലാംഘലാം
അഡതീഷണല് രജനിസ്ട്രേഭാര് (ലകഡനിറട്ട്) ആണട്ട്.  സലാംസഭാനതല കേമ്മേനിറനി 5 പ്രഭാവശലലാംകൂടനി
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണട്ട്. 
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പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള ആദഭായനനികുതനി പരനിധനിയനില്

178 (449) ശതീ  .    എലാം  .    നമ്പൗഷഭാദട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങലള ആദഭായനനികുതനി

നനിയമത്തനിലന്റെ പരനിധനിയനില് ലകേഭാണ്ടു വരഭാനുള്ള കകേന്ദ്രനതീക്കലാം പ്രതനികരഭാധനിക്കുവഭാന

എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രഭാഥമനികേ  സര്വ്വതീസട്ട്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  നനികക്ഷപങ്ങള

സസതീകേരനിക്കഭാന പഭാടനിലലന പുതനിയ നനിബനനകേള വലതുലാം കകേന്ദ്ര ആദഭായനനികുതനി

വകുപട്ട് മുകനഭാട്ടു വചതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ  ;  എങനിൽ അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പുതനിയ കകേന്ദ്ര സഹകേരണ നനിയമലാം പ്രഭാബലലത്തനില് വന സഭാഹചേരലത്തനില്

സലാംസഭാനലത്ത  സഹകേരണ  കമഖലലയ  ശക്തനിലപടുത്തഭാന  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്

സസതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ആദഭായനനികുതനി  നനിയമത്തനിലല  80(പനി)  വകുപട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ആദഭായ

നനികുതനിയനില് നനിനട്ട്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലള/ബഭാങ്കുകേലള  ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിരുന.

എനഭാല്  2006-07-ല്  പ്രസ്തുത  ഇളവട്ട്  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്

മഭാത്രമഭായനി നനിജലപടുത്തനിലക്കഭാണട്ട് ആദഭായനനികുതനി നനിയമത്തനില് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്

കഭദഗതനി  വരുത്തുകേയുണഭായനി.  2012  ഏപ്രനിലനില്  തുടങ്ങനിയ  അസസട്ട്ലമന്റെട്ട്  വര്ഷലാം

മുതല് പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള ഉളലപലടയുള്ള  എലഭാ  വഭായ്പഭാ സലാംഘങ്ങളുലാം

ആദഭായനനികുതനി നനിയമത്തനിലന്റെ പരനിധനിയനില് വരനികേയുണഭായനി. 2007-ല് ആദഭായനനികുതനി

നനിയമത്തനില് കഭദഗതനി വന കവളയനില് കകേരള നനിയമസഭ ലഎകേകേകണ്ഠലനയുള്ള

പ്രകമയത്തനിലൂലട  സഹകേരണ  കമഖലയ്ക്കുണഭായനിരുന  ആദഭായനനികുതനി  ഇളവട്ട്

പുനനഃസഭാപനിക്കണലമനട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  ആവശലലപടനിരുന. കൂടഭാലത  വനിഷയലാം

പഭാര്ലലമന്റെനില്  ചേര്ചയട്ട്  വനികധയമഭാക്കുനതനിനുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്

ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുമഭായനി സലാംസഭാനത്തുനനിനള്ള എലാം.പനി.-മഭാരുലട കകേഭാണ്ഫറനസനില്

ചേര്ച ലചേയനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിരുന.
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(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)   സഹകേരണവമഭായനി  ബനലപട  97-ാം  ഭരണഘടന  കഭദഗതനി

നനിയമലാം 2011, 15-2-2012-നഭാണട്ട് പ്രഭാബലലത്തനില് വനതട്ട്.  പ്രസ്തുത നനിയമത്തനില്

നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള  വലവസകേളക്കനുസൃതമഭായനി  കകേരള  സഹകേരണ  നനിയമലാം

കഭദഗതനി ലചേയകേയുലാം കഭദഗതനി  14-2-2013-നട്ട് പ്രഭാബലലത്തനില് വരനികേയുമുണഭായനി

(2013-ലല 8-ാം നമ്പര് നനിയമലാം). നനിലവനിലുള്ള നനിയമത്തനില് കഭദഗതനി കവണകമഭാ

എനതുളലപലടയുള്ള കേഭാരലങ്ങള പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന

ത്രനികവണനി - നന്മേ കസ്റ്റേഭാറുകേള ലഭാഭകേരമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള 

179 (450) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ത്രനികവണനി-നന്മേ കസ്റ്റേഭാറുകേള ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുനതനിനുലാം,  ജതീവനക്കഭാർക്കട്ട്  കജഭാലനിസനിരത

ലഭനിക്കുനതനിനുലാം  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

            കേഭാരകശരനി സഹകേരണ ബഭാങട്ട്

180 (451) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാര്  സഹകേരണ  നനിയമത്തനില്  കഭദഗതനി  വരുത്തനി,

കേഭാരകശരനി  സര്വ്വതീസട്ട്  സഹകേരണ ബഭാങനിനട്ട്  പഴെയ കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  പ്രവര്ത്തന

പരനിധനിയഭായനി  നനിശ്ചയനിചതനിലനതനിലര തഭാലൂക്കനിലല സഹകേഭാരനികേളുലാം ജതീവനക്കഭാരുലാം

നല്കേനിയ പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങനില്,  ഇതനികന്മേലലടുത്ത  നടപടനികേള  എലനഭാലക്കയഭാലണനട്ട്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;



264       കകേരള നനിയമസഭ                    ജൂണ്  29, 2016

(സനി)  പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട തകേര്ചയട്ട് കേഭാരണമഭാകയക്കഭാവന

ഇത്തരലാം ഉത്തരവകേലള മറനികേടക്കുനതനിനട്ട് നനിയമകഭദഗതനി സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ; 

(ഡനി)  എങനില് ആയതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  സഹകേരണ  നനിയമത്തനില്  കഭദഗതനി  വരുത്തനിയനിടനില.

കേഭാരകശരനി  സര്വ്വതീസട്ട്  സഹകേരണ ബഭാങനിനട്ട്  സഹകേരണ നനിയമലാം  വകുപട്ട്  7(1)

(സനി) യനില് ഇളവനുവദനിക്കുകേയഭാണുണഭായതട്ട്.

(ബനി)  കേഭാരകശരനി  സര്വ്വതീസട്ട്  സഹകേരണ  ബഭാങനിനട്ട്  സഹകേരണ  നനിയമലാം

വകുപട്ട്  7(1) (സനി)-ല് ഇളവട്ട് അനുവദനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിലനതനിലര

വനിവനിധ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള  ബഹു.  കഹകക്കഭാടതനിയനില്  ഫയല്  ലചേയ

കകേസുകേളനില്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  ശരനിലവച്ചുലകേഭാണട്ട്  ബഹു.  കഹകക്കഭാടതനി

വനിധനിനലഭായലാം പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം ടനി വനിധനിനലഭായത്തനികന്മേല് വനിവനിധ സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങള  ബഹു.  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില്  ഫയല്  ലചേയ  എസട്ട്.എല്.പനി.

(സനി)10079/10080/2016  നമ്പരഭായനി കകേസട്ട് നനിലനനില്ക്കുനമുണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്

തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിടനില. 

(സനി&ഡനി)  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കകേരള  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  നനിയമലാം/ചേടലാം

എനനിവയനില് നനിനലാം ഇളവട്ട് അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് പ്രസ്തുത നനിയമത്തനില്/ചേടത്തനില്

വലവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ലപഭാതുതഭാലരലലാം കേണക്കനിലലടുത്തഭാണട്ട് ഇത്തരലാം ഇളവകേള

സര്ക്കഭാര് നല്കേനിവരുനതട്ട്. 

സുവര്ണ്ണ കകേരളലാം പദതനി

181 (452) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .    ലകേ  .   മുരളതീധരന :

ശതീ  .    വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :

ശതീ  .    കറഭാജനി എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)   സഹകേരണ കമഖലയനില് മുന ഗവണ്ലമന്റെട്ട് സുവര്ണ്ണ കകേരളലാം പദതനി

നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;എങനിൽ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) എലനലഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുമൂലലാം കകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിരുനതട്ട് ;

(സനി) പദതനി നടത്തനിപനില് എലനലഭാലാം കനടങ്ങള കകേവരനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി)  ഈ  പദതനിക്കഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള

എടുത്തനിട്ടുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  നൂതനവലാം ആകരഭാഗലകേരവമഭായ കൃഷനി രതീതനികേള

ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിലൂലട കകേരളത്തനിലല എലഭാ വതീടുകേളനിലുലാം

പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ എന ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി  2014 നവലാംബര് 1

മുതല് സലാംസഭാനലത്ത സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള വഴെനി ഇമ്പൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കനി

വരുന.

(ബനി)  നൂതനവലാം ആകരഭാഗലകേരവമഭായ കൃഷനി രതീതനികേള ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി

സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിലൂലട കകേരളത്തനിലല എലഭാ വതീടുകേളനിലുലാം പചക്കറനി കൃഷനി

കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ,  സുരക്ഷനിതമഭായ  ഭക്ഷണലാം  എന  ആവശലലാം  ജനകേതീയ

പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി  കകേരളത്തനിലല  സഹകേരണ  കമഖല  മുകഖന  നടപഭാക്കുകേ

എനനിവയഭാണട്ട് ഇമ്പൗ പദതനി വഴെനി കകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിരുനതട്ട്.

(സനി)  വനിഷമനിലഭാത്ത പചക്കറനി കൃഷനി ലചേയനതനിലന്റെ ആവശലകേത സലാംബനനിചട്ട്

ജനങ്ങളുലട  ഇടയനില്  കബഭാധവത്ക്കരണലാം  നടത്തഭാന  കേഴെനിഞ.  സസനമഭായനി  കൃഷനിലചേയ്തു

ലഭലമഭാകുന ഉലനങ്ങള ആവശലത്തനിനുകശഷലാം വനിറഴെനിക്കുനതട്ട് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഒരു

വരുമഭാന മഭാര്ഗമഭാകുകേയുലാം ലചേയ്തു. 

(ഡനി)  കകേരളത്തനിലുടനതീളലാം  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസ്ട്രേഭാറുലട  ഭരണ

നനിയനണത്തനിന കേതീഴെനില് വരുന എലഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കുലാം സുവര്ണ്ണകകേരളലാം

പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഓകരഭാ  തഭാലൂക്കനിലുമുള്ള

സര്വ്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള ടനി പ്രകദശത്തട്ട് ഓകരഭാ സതീസണുകേളനിലുലാം കയഭാജനിച

പചക്കറനി വനിത്തുകേള/കതകേള എനനിവ കപഭാളനി ഫഭാമുകേളനില് വനികേസനിപനിലചടുത്തട്ട്

ഗുണകമന്മേയുലാം അതല്യുലഭാദന കശഷനിയുമുള്ള വനിത്തുകേള/കതകേള എനനിവ സര്ക്കഭാര്
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കൃഷനിഫഭാലാം/നഴറനികേള  വഴെനി  വഭാങ്ങനിയുലാം  സമ്പൗജനലമഭാകയഭാ/മനിതമഭായ  വനിലയ്കക്കഭാ

വലക്തനികേളക്കട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയനതനിനുലാം,  സലാംഘലാം  പരനിധനിയനില്  ആരലാംഭനിക്കുന

പചക്കറനി  കൃഷനിക്കട്ട്  കൃഷനിഭവന  വഴെനിയുലാം  കസവന  സനദതയുള്ള  സര്വ്വതീസനില്

നനിനലാം  വനിരമനിച  കൃഷനി  ഓഫതീസര്മഭാര്  മുകഖനയുലാം  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം

സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസ്ട്രേഭാര്  നനിര്കദ്ദേശലാം  പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം  അതനിനനുസൃത

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയന.  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് കൃഷനി ലചേയനതനിനഭാവശലമഭായ

കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പ ബഭാങ്കുകേള വഴെനി  നല്കേനിവരുന.  കബഭാക്കട്ട്  തലത്തനില് സഹകേരണ

വകുപനിന കേതീഴെനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ഫഭാര്കമഴട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  ലസന്റെറനിലന്റെ കസവനവലാം

നല്കുകേയുണഭായനി.

കേഭാരകശരനി സര്വ്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങട്ട്

182 (453) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരകശരനി സര്വ്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങനിനട്ട് സഹകേരണ നനിയമത്തനിലല

7 (1) (സനി) വകുപനില് ഇളവട്ട് നല്കേനി ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ബഭാങനിനട്ട് എത്ര ബഭാഞ്ചുകേളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്;  പുതുതഭായനി

ബഭാഞട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാന അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) അനുമതനി കൂടഭാലത പുതനിയ ബഭാഞ്ചുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള ബഭാങനിലനറ

നതീക്കത്തനിലനതനിലര പ്രകക്ഷഭാഭവലാം കകേഭാടതനി നടപടനികേളുലാം നനിലവനിലുകണഭാ;

(ഡനി) പ്രവര്ത്തന പരനിധനിയനില് ഇളവനുവദനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള ഉത്തരവട്ട് റദ്ദേഭാക്കണലമന

ആവശലത്തനികന്മേല് സസതീകേരനിചട്ട് വരുന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.   കേഭാരകശരനി  സര്വ്വതീസട്ട്  സഹകേരണ  ബഭാങനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തന

പരനിധനി  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  തഭാലൂക്കനിലല കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന പരനിധനി  ഒഴെനിച്ചുള്ള

പ്രകദശകത്തക്കട്ട് പൂര്ണ്ണമഭായനി വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  16-1-2015-ലല സ.ഉ(സഭാധഭാ)

നമ്പര്30/2015/സഹ.ജനി.ഒ.  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതുലാം  ടനി
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ഉത്തരവനില്  കഭദഗതനി  വരുത്തനി  കേഭാരകശരനി  സര്വ്വതീസട്ട്  സഹകേരണ  ബഭാങനിനട്ട്

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന പ്രകദശലാം ഒഴെനിലകേ മുന കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് തഭാലൂക്കട്ട് മുഴവന

പ്രവര്ത്തന  പരനിധനിയഭായനി  നനിജലപടുത്തനിലക്കഭാണട്ട്  2-2-2015-ലല   ജനി.ഒ.  (പനി)

18/2015/ സഹ  നമ്പര്  പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കേഭാരകശരനിയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ബഭാങനിലന്റെ ലമയനിന ശഭാഖയട്ട് പുറലമ

ലനലനിക്കപറമ്പട്ട്,  മരഞഭാടനി എനതീ സലങ്ങളനില് ഓകരഭാ ശഭാഖകേള വതീതലാം ആലകേ

2  ശഭാഖകേള  നനിലവനില്  വകുപ്പുതല  അനുമതനികയഭാലട  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  പുതുതഭായനി

ശഭാഖകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിടനില.

(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി)  പ്രവര്ത്തന പരനിധനിയനില് ഇളവനുവദനിചട്ട് ലകേഭാണ്ടുള്ള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്

(2-2-2015-ലല  ജനി.ഒ.(പനി)18/2015/സഹഉത്തരവട്ട്)  ബഹു.  കഹകക്കഭാടതനി

വനിധനിനലഭായത്തനിലൂലട ശരനിവയ്ക്കുകേയുലാം പ്രസ്തുത ഉത്തരവനികന്മേല് ബഹു. സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില്

എസട്ട്.എല്.പനി.സനി.10079/10080/2016 നമ്പരഭായനി കകേസട്ട് നനിലനനില്ക്കുകേയുലാം ലചേയനതനിനഭാല്

തുടര്നടപടനികേലളഭാനലാം സസതീകേരനിചനിടനില.

തഭാമരക്കുടനി സര്വ്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങട്ട്

183 (454) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭാടഭാരക്കര നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്ലപടുന തഭാമരക്കുടനി സര്വ്വതീസട്ട്

സഹകേരണ ബഭാങനില് നനിനലാം വഭായ്പ കുടനിശനികേയഭായനി തുകേ തനിരനിച്ചു പനിടനിക്കുനതനിനട്ട്

സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലനലഭാമഭാണട്ട്;

(ബനി) വഭായ്പഭാ കുടനിശനികേ ഇനത്തനില് എത്ര തുകേ പനിരനിലചടുത്തനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  നനികക്ഷപകേര്ക്കട്ട്  പണലാം  തനിരനിലകേ  നല്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള

കകേലക്കഭാളനകവഭാ ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുടനിശനികേയഭായ  845  വഭായ്പകേളക്കുലാം  ആര്ബനികട്രഷന  കകേസട്ട്  ഫയല്

ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  വനിധനി സമ്പഭാദനിച ആലകേ  486  കകേസുകേളനികന്മേലുലാം,  എക്സെെനികേമ്പ്യൂഷന നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.



268       കകേരള നനിയമസഭ                    ജൂണ്  29, 2016

(ബനി) വഭായ്പ കുടനിശനികേയനിനത്തനില് 1,12,25,512 രൂപ പനിരനിലചടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  ബഹു.  കകേരള കഹകക്കഭാടതനിയനിലുലാം വനിവനിധ കഫഭാറങ്ങളനിലുമഭായനി

നനിലവനിലുള്ള കകേസുകേളനികന്മേലുള്ള ഉത്തരവകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി നനികക്ഷപകേരുലട

നനികക്ഷപലാം,  വഭായ്പകേള തനിരനിലകേ ഇമ്പൗടഭാക്കുന മുറയട്ട് ആനുപഭാതനികേമഭായനി തവണകേളഭായനി

മടക്കനിനല്കുനതനിനുള്ള ഒരു പഭാകക്കജട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.

വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പ പലനിശ  ഇളവട്ട്

184 (455) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുകമഖല  ബഭാങ്കുകേളനില്  നനിനലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പലയടുക്കുന

വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് പലനിശ ഇളവട്ട് നല്കുകമ്പഭാള സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് നനിനലാം

വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പലയടുത്ത വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  പലനിശയനിളവട്ട്  ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  നനിനലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പ  എടുക്കുന

വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് കൂടനി പലനിശ ഇളവട്ട് ലഭനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്

പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. നഭാലര ലക്ഷലാം രൂപ വലര വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനമുള്ള

കുടുലാംബങ്ങളനിലല  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ഇനലന  ബഭാങട്ട്സട്ട്  അകസഭാസനികയഷലന്റെ

കേതീഴെനില് വരുന ലഷഡമ്പ്യൂളഡട്ട് ബഭാങ്കുകേളനില് നനിലനടുക്കുന വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പയട്ട്

പലനിശ സബ്സനിഡനി അനുവദനിക്കുന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പയ്ക്കുള്ള

പലനിശ  സബ്സനിഡനി  സതീലാം  1-4-2009-ല്  നനിലവനില്  വന.  പ്രസ്തുത  സതീമനില്

സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലള  ഉളലപടുത്തനിയനിരുനനില.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

ഇടലപടലനിലനത്തുടര്നട്ട് കകേരള സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങനിലന പദതനിയനില്

ഉളലപടുത്തുകേയുണഭായനി.   മറട്ട്  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള പദതനിയുലട പരനിധനിയനില്

വരുകേയനില.   15-6-2016-ല്  കൂടനിയ  ലസനട്രല്  ബഭാങട്ട്  കകേഭാണ്ഫറനസട്ട്  ഇമ്പൗ

വനിഷയലാം  ചേര്ച  ലചേയനിരുന.  സലാംസഭാനലത്ത  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്

കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനില് വരുകേയുലാം ഡനി.ബനി.റനി. ഉളലപലട എലഭാ
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ആധുനനികേ  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സമ്പൗകേരലങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാലണനട്ട്  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം  ലചേയ

സഭാഹചേരലത്തനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പയ്ക്കുള്ള  പലനിശ

സബ്സനിഡനി  സതീലാം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്  കൂടനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്

നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണലമനട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുണഭായനി.   വനിഷയലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

ശദയനില്ലപടുത്തുനതനിനട്ട്  എലാം.പനി.  മഭാരുലട  കയഭാഗത്തനിനുള്ള  അജണയനില്

ഉളലപടുത്തുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

സലാംസഭാനലത്ത ത്രനികവണനി നന്മേ കസ്റ്റേഭാറുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം

185 (456) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ത്രനികവണനി  നന്മേ  കസ്റ്റേഭാറുകേള  പ്രവര്ത്തസജമഭാക്കുവഭാന

സസതീകേരനിക്കുവഭാന കപഭാകുന നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് പൂടനിയനിടനിരനിക്കുന ത്രനികവണനി കസ്റ്റേഭാറുകേള തുറക്കുനതനിനട്ട്

നടപടനി ഉണഭാകുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് വര്ദനിച്ചുവരുന വനിലക്കയറലാം തടയുനതനിനട്ട്  കേണ്സമ്പ്യൂമര്

ലഫഡട്ട് എനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുലവനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ത്രനികവണനി നന്മേ കസ്റ്റേഭാറുകേള പ്രവര്ത്തന സജമഭാക്കുനതനിനുകവണനി

അവശല  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള  ത്രനികവണനി  കസ്റ്റേഭാറുകേള  വഴെനി  വനില്പന

നടത്തുനതനിനുലാം  കൂടുതല്  സഭാധനങ്ങള  കസ്റ്റേഭാക്കട്ട്  ലചേയനതനിനുലാം  നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ത്രനികവണനികേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  വലനിയ  വഭാടകേ  ലകേടനിടങ്ങള

കുറഞ വഭാടകേയുള്ള കേചവട സഭാധലതയുള്ള സലങ്ങളനികലക്കട്ട് മഭാറനി സഭാപനിച്ചുലാം

ലഭാഭകേരമലഭാത്ത  ലമഭാകബല്  ത്രനികവണനികേള  റട്ടുകേള  പുനനഃകമതീകേരണലാം  ലചേയട്ട്

ലഭാഭകേരമഭാക്കഭാനുലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇ-ലടണര്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനി

ത്രനികവണനി കസ്റ്റേഭാറുകേളക്കഭാവശലമഭായ സഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള നടപടനികമങ്ങള

ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഫഭാസ്റ്റേട്ട്  മൂവനിലാംഗട്ട്  കേണ്സമ്പ്യൂമര്  ഗുഡ്സട്ട്,  പരമഭാവധനി  വനിലകുറച്ചു

ലഭനിക്കുലമനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തനി പര്കചസട്ട് ഓര്ഡറുകേള നല്കേനിവരുന.  നന്മേ കസ്റ്റേഭാറുകേള

പൂര്ണ്ണമഭായനി ഇ-ലടണര് സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലടയഭാണട്ട് പര്കചസട്ട് നടത്തനിവരുനതട്ട്. 

(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.
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(സനി) സഹകേരണ വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് കേണ്സമ്പ്യൂമര് ലഫഡനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില്

വനില വര്ദനവനിനട്ട് ഏലറ സഭാധലതയുള്ള ഉതവകേഭാലങ്ങളനില് അരനി ഉളലപലടയുള്ള

അവശല നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങള സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില് സഭാധഭാരണകേഭാര്ക്കട്ട്

ലഭലമഭാക്കനി  ലപഭാതു  വനിപണനിയനില്  ഇടലപടട്ട്  വനിലക്കയറലാം  നനിയനനിക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത ലപഭാതുവനിപണനിയനില് നനിനലാം മനിതമഭായ

വനിലയട്ട്  ഗുണകമന്മേയുള്ള  സഭാധനങ്ങള  നന്മേ  കസ്റ്റേഭാറുകേള,  ത്രനികവണനി  കസ്റ്റേഭാറുകേള,

സഞരനിക്കുന  ത്രനികവണനികേള  എനനിവയനിലൂലട  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കനി

കേകമ്പഭാള ഇടലപടലനില് കേണ്സമ്പ്യൂമര്ലഫഡട്ട് സഹകേരണ കമഖലലയ സഹഭായനിച്ചുവരുന.

വഭായ്പകേളക്കട്ട് നല്കുന ഇളവകേള

186 (457) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്വ്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് നനിനലാം വഭായ്പ എടുത്ത വലക്തനികേള

മരനിചഭാല് വഭായ്പ/പനിഴെപലനിശ,  പലനിശ എനനിവയനില് എലനഭാലക്ക ഇളവകേളഭാണട്ട് ഇകപഭാള

നല്കേനി വരുനതട്ട്;വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മഭാരകേ കരഭാഗങ്ങള വനട്ട് മരനിചവരുലട വഭായ്പകേളക്കട്ട് റനിസട്ട് ഫണനിലന്റെ

ആനുകൂലലങ്ങള  കൃതലമഭായനി  ലഭനിക്കഭാറനില  എന  പരഭാതനികേള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം  അര്ഹതലപടവര്ക്കട്ട്  റനിസട്ട്

ഫണനിലന്റെ ആനുകൂലലങ്ങള കൃതലമഭായനി ലഭനിക്കുനതനിനുലാം ആവശലമഭായ നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്വ്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള ഉളലപലട വനിവനിധ വഭായ്പഭാ സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേളനില്  നനിനലാം  കേഭാര്ഷനികേ,  കേഭാര്ഷനികകേതര  (സസര്ണ്ണപണയ

വഭായ്പയുലാം,  നനികക്ഷപ വഭായ്പയുലാം ഒഴെനിലകേയുള്ളവ)  ആവശലങ്ങളക്കട്ട് വഭായ്പലയടുക്കുന

അലാംഗങ്ങള  വഭായ്പഭാ  കേഭാലഭാവധനിയനികലഭാ  വഭായ്പഭാ  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞട്ട്  ആറട്ട്

മഭാസത്തനിനുള്ളനികലഭാ  മരണലപടുകേയഭാലണങനില് അകന  ദനിവസലാം  ബഭാക്കനി  നനില്ക്കുന
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ഒനര  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലരയുള്ള  മുതലുലാം  അതനിലന്റെ  പലനിശയുലാം  ഉളലപടുന

ബഭാദലതയനില് നനിനട്ട് ടനി  അലാംഗങ്ങലള കകേരള സഹകേരണ റനിസട്ട് ഫണട്ട് പദതനി

പ്രകേഭാരലാം ഒഴെനിവഭാക്കുന. പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുന വഭായ്പയുലട

പനിഴെപലനിശ,  മറട്ട്  ലചേലവകേള  എനനിവ  സലാംഘലാം  ലപഭാതുകയഭാഗത്തനിലന്റെ  അനുമതനികയഭാടുലാം

സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസ്ട്രേഭാറുലട  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാടുലാം  എഴതനിത്തള്ളഭാവനതഭാണട്ട്.

ഇതനികലക്കഭായനി  വഭായ്പ  നല്കുന  സലാംഘലാം/ബഭാങട്ട്  റനിസട്ട്  ഫണട്ട്  പദതനിയനില്

കചേരുകേയുലാം  നല്കുന  ഓകരഭാ  വഭായ്പകേളനില്  നനിനലാം  0.35  ശതമഭാനലാം  എന

നനിരക്കനില്  കുറഞതട്ട്  100  രൂപയുലാം   പരമഭാവധനി  525  രൂപയുലാം  ബനലപട

സലാംഘലാം/ബഭാങട്ട്  വഭായ്പക്കഭാരനനില് നനിനലാം ഇമ്പൗടഭാക്കനി പദതനി നടപഭാക്കുന കകേരള

സഹകേരണ  വനികേസന  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനികലക്കട്ട്  അടയ്കക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.

റനിസട്ട്  ഫണട്ട്  പദതനിയുലട  പരനിധനിയനില്  വരഭാത്ത  വഭായ്പകേളനില്  വഭായ്പക്കഭാരന

മരണലപടഭാല് പ്രസ്തുത തതീയതനി മുതല് ഒരു വര്ഷത്തനിനകേലാം അവകേഭാശനികേള വഭായ്പഭാ

കേണക്കട്ട്  അവസഭാനനിപനിക്കുകേയഭാലണങനില്  വഭായ്പക്കഭാരന  മരനിച  തതീയതനി  മുതല്

വഭായ്പഭാകേണക്കട്ട്  അവസഭാനനിപനിക്കുലാം  വലരയുള്ള  പലനിശ  ഇളവട്ട്  നല്കുനതനിനട്ട്

സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് അനുമതനി നല്കേനി സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസ്ട്രേഭാര് മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം

പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി&സനി) റനിസട്ട്  ഫണട്ട്  ആനുകൂലലത്തനിനുള്ള  അര്ഹത  മഭാനണ്ഡങ്ങള

കകേവരനിചവരനില്  മഭാരകേ  കരഭാഗങ്ങള  വനട്ട്  മരനിചവരുലട  വഭായ്പകേളക്കട്ട്  റനിസട്ട്

ഫണനിലന്റെ ആനുകൂലലങ്ങള കൃതലമഭായനി ലഭനിക്കഭാറനിലലന പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

വഭായ്പഭാക്കഭാലഭാവധനിയനില് വഭായ്പക്കഭാരന മരണലപടഭാല് മരണലപട തതീയതനിക്കട്ട് മുമ്പട്ട്

തുടര്ചയഭായനി  6  മഭാസത്തനില്  അധനികേരനിച്ചുലാം  വഭായ്പഭാ  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞട്ട്

വഭായ്പക്കഭാരന മരണലപടഭാല് വഭായ്പഭാ  കേഭാലഭാവധനി  തതീരുന തതീയതനിക്കട്ട്  ലതഭാട്ടുമുമ്പട്ട്

തുടര്ചയഭായനി  6  മഭാസത്തനില്  അധനികേരനിച്ചുലാം  വഭായ്പഭാ  മുതലനില്  തനിരനിചടവനില്  വതീഴ്ച

വരുത്തനിയഭാല്  ആനുകൂലലത്തനിനട്ട്  അര്ഹതയു ണഭായനിരനിക്കുനതല.  മരണലപട/

മഭാരകേകരഭാഗലാം  പനിടനിലപട  ആളനിലന്റെ  കപരനിലുള്ളതുലാം  മരണലപട/മഭാരകേകരഭാഗലാം  പനിടനിലപട

തതീയതനിയനില്  70  വയസനില്  അധനികേരനിക്കഭാത്തതുമഭായ  വഭായ്പക്കഭാരുലട  വഭായ്പകേളക്കട്ട്

മഭാത്രമഭാണട്ട് ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുകേ.    
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വനികനഭാദസഞഭാര വനികേസനലാം

187 (458) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത വനികനഭാദ സഞഭാര വനികേസനത്തനിനഭായനി എലനഭാലക്ക

നൂതന പദതനികേളക്കട്ട് രൂപലാം നല്കുലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി) കൂടുതല് വനികനഭാദ സഞഭാരനികേലള സലാംസഭാനകത്തക്കട്ട് ആകേര്ഷനിക്കഭാന

എലനഭാലക്ക നടപടനികേള കകേലക്കഭാളലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വരുമഭാനവലാം ലതഭാഴെനില് അവസരങ്ങളുലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന

വനികനഭാദ സഞഭാര കമഖലലയ പ്രകയഭാജനലപടുത്തുകമഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മലബഭാറനില്  ടൂറനിസലാം  കമഖലയുലട  വനികേഭാസത്തനിനട്ട്  എലനങനിലുലാം

പുതനിയ പദതനികേള പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാമൂഹനികേവലാം പഭാരനിസനിതനികേവമഭായ ഘടകേങ്ങളക്കട്ട് വനിഘഭാതലാം വരഭാലത

ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുന സഭാമൂഹനികേവലാം സഭാമ്പത്തനികേവമഭായനി സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ

ഉനമനത്തനിനഭായുള്ള  സമഗ്ര  ടൂറനിസലാം പദതനിയഭാണട്ട്  വനികനഭാദ  സഞഭാര  വകുപട്ട്

ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്. ഇതനിനഭായനി വനിഭഭാവന ലചേയ പദതനികേള തഭാലഴെപറയുനവയഭാണട്ട്.

1. യുവഭാക്കളക്കട്ട്,  പ്രകതലകേനിച്ചുലാം ഗ്രഭാമതീണ കമഖലയനിലല യുവഭാക്കളക്കട്ട് 

ലതഭാഴെനിലധനിഷനിത കേഴെനിവകേള ഉണഭാക്കുനതനിനുതകുന അനുഭവഭാധനിഷനിതമഭായ  

ടൂറനിസലാം പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കുലാം.

2. സഭാധഭാരണ ജനങ്ങളക്കട്ട് ഗുണകേരമഭാകുന വനിധത്തനില് ഉത്തരവഭാദനിത്തസ 

വനികനഭാദസഞഭാര പദതനി നടത്തനി വനികേസനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

3. എലഭാ പ്രധഭാനലപട വനികനഭാദസഞഭാര സലങ്ങളനിലുലാം സമഗ്രവലാം

ഫലപ്രദവമഭായ മഭാലനിനലനനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനട്ട് തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  

സഭാപനങ്ങള,  NGO-കേള,  ടൂറനിസലാം  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങള 

എനനിവരുലട പങഭാളനിത്തലാം ഉറപഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുള്ള സമഗ്രമഭാലനിനല 
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നനിര്മ്മേഭാര്ജന മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം നടത്തഭാനഭായനി ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

ഇകതഭാലടഭാപലാം  കമകകഭാ  ലഡസ്റ്റേനികനഷനുകേളനില്  പഭാസ്റ്റേനികേട്ട്  

നനിര്മ്മേഭാര്ജനവലാം  ഗ്രതീന  കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാളുലാം  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  

ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

4. പ്രധഭാനലപട ടൂറനിസ്റ്റേട്ട് കകേന്ദ്രങ്ങളുലട അടനിസഭാന സമ്പൗകേരലങ്ങള 

വനികേസനിപനിക്കുകേയുലാം  അകതഭാലടഭാപലാം  അവ  നല  രതീതനിയനില്  

പരനിപഭാലനിക്കുകേയുലാം ലചേയകേ.

5. പരനിസനിതനി,  സലാംസഭാരലാം,  കപതൃകേലാം എനനിവയുലട പരനിപഭാലനവലാം 

സലാംരക്ഷണവമഭാണട്ട് പ്രകതലകേ ശദ നല്കുന കമഖല.

6. വനിവനിധ വകുപ്പുകേലള അതഭായതട്ട് വനവലാം വനലജതീവനിയുലാം, സഭാലാംസഭാരനികേലാം, 

തുറമുഖലാം, കവദല്യുതനി, ജലകസചേനലാം, ഫനിഷറതീസട്ട്, കൃഷനി എനതീ 

വകുപ്പുകേളുമഭായുള്ള  സഹകേരണത്തനിലൂലട  ടൂറനിസലാം  സമ്പൗകേരലങ്ങലള  

വനികേസനിപനിക്കുകേ.

7. വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട സുരക്ഷയഭായനി കലഫട്ട് ഗഭാര്ഡുകേളുലടയുലാം  

ടൂറനിസ്റ്റേട്ട്  വഭാര്ഡന്മേഭാരുലടയുലാം  എണ്ണലാം  വര്ദനിപനിച്ചുലാം  സുരക്ഷ  

ഉറപഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.

8. പുതനിയ  സഭാകങതനികേ  വനിദലകേള  ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിനട്ട്  

ഫലപ്രദമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുലാം.

(ബനി  &  സനി)  കകേരളത്തനിലല വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയനിലല അടനിസഭാന

സമ്പൗകേരലങ്ങള വനികേസനിപനിക്കുകേ, പരനിസനിതനി സമ്പൗഹഭാര്ദ്ദേ സമ്പൗകേരലങ്ങള വനികേസനിപനിക്കുകേ,

സമഗ്ര  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജന  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  നടപഭാക്കുകേ,  അവകയഭാലടഭാപലാം

കകേരളത്തനിലല  ടൂറനിസ്റ്റേട്ട്  സഭാധലതകേലള  കേഭാണനിചട്ട്  വനിവനിധ  രഭാജലങ്ങളനില്  കറഭാഡട്ട്

കഷഭാകേള,  കട്രഡട്ട്  ലഫയറുകേള  മുതലഭായവ  സലാംഘടനിപനിക്കുകേ,  ഇവയ്ലക്കലഭാലാം

കവണത്ര  പ്രചേരണലാം  നല്കുകേ  എനനിവ  വഴെനി  കൂടുതല്  വനികനഭാദ  സഞഭാരനികേലള

കകേരളത്തനികലക്കട്ട്  ആകേര്ഷനിക്കഭാന  കേഴെനിയുലമനട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.   അങ്ങലന

ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കലപടുകേയുലാം അതനിലൂലട സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വരുമഭാനവലാം

ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങളുലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമനട്ട് കേരുതുന.

(ഡനി)  പരനിഗണനിചട്ട് വരുന.
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വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട വരവട്ട്

188 (459) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇനല  സനര്ശനിക്കുന  സമ്പൗദനി  പമ്പൗരന്മേഭാര്ക്കട്ട്  ബകയഭാ  ലമട്രനികേട്ട്

പരനികശഭാധന ഏര്ലപടുത്തണലമനട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലമടുത്തതഭായനി അറനിവകണഭാ ;

(ബനി) അതട്ട് കകേരളത്തനികലക്കുള്ള സമ്പൗദനി വനികനഭാദ സഞഭാരനികേളുലട വരവനിലന

പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുലമനട്ട് കേരുതുനകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  ഇതു  പരനിഹരനിക്കഭാന  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്

സസതീകേരനിക്കുകേലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി & സനി)  സമ്പൗദനി  പമ്പൗരന്മേഭാര്ക്കട്ട്  വനിസ ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ബകയഭാലമട്രനികേട്ട്

നഭാമഭാങനലാം  (Enrolment)  ഏര്ലപടുത്തനിയതനിനഭാല് സമ്പൗദനി പമ്പൗരന്മേഭാരുലട ഇനലഭാ

സനര്ശനത്തനിനുള്ള  യഭാത്രഭാപദതനികേലള  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുകേയുലാം

വനികനഭാദസഞഭാര വലവസഭായലത്ത വളലര പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുകേയുലാം ലചേയലാം.

ഇമ്പൗ നനിയമലാം പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കണലമനലാം ഇ-വനിസ പ്രകേഭാരലാം ഇനല സനര്ശനിക്കഭാവന

രഭാജലങ്ങളുലട കൂടത്തനില് സമ്പൗദനി അകറബലലയക്കൂടനി ഉളലപടുത്തണലമനലാം കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.   

പതീചനി വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ വനികേസനലാം

189 (460) ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ടൂറനിസലാം വകുപനില് നനിനട്ട് കേഴെനിഞ 5 വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് പതീചനി വനികനഭാദ

സഞഭാര  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനുലാം  സമ്പൗനരലവല്ക്കരണത്തനിനുമഭായനി എത്ര

തുകേ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുലണനലാം ആയതനിലന്റെ വനിശദ വനിവരവലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പതീചനി  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭായനി

എലനങനിലുലാം പദതനികേള പരനിഗണനയനിലുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പതീചനി  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  2015-ല്

“റമ്പൗണട്ട്  ലചേയനിസനിലാംഗട്ട്  ഫമ്പൗണയനിന”എന  പദതനിക്കഭായനി  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപയുലട

ഭരണഭാനുമതനി  നലനിയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പ്രവര്ത്തനികേള  നടനവരുന.  ഇതനിലന്റെ

നനിര്വ്വഹണ ഏജനസനിയഭായനി  M/s.  Kerala State  Industrial  Enterprises  Ltd.-ലനയഭാണട്ട്

ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  ആദല  ഗഡുവഭായനി  50  ലക്ഷലാം  രൂപ

അനുവദനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  95% പ്രവര്ത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) നനിലവനില് പദതനികേള പരനിഗണനയനിലനില.

കകേഭാവളലാം-വര്ക്കല-ലപഭാന്മുടനി വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങലള ബനനിപനിചട്ട് 

ടൂറനിസ്റ്റേട്ട് ഹബട്ട്

190 (461) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ലപഭാനമുടനി  ടുറനിസ്റ്റേട്ട്  കകേന്ദ്രത്തനില്

വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കഭായനി  ഒരുക്കനിയനിട്ടുള്ള  സമ്പൗകേരലങ്ങള  എലനഭാലക്കയഭാലണനട്ട്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഹനില് ടൂറനിസത്തനിലന്റെ അനന സഭാദലതകേള പരനിഗണനിചട്ട് കകേഭാവളലാം-

വര്ക്കല-ലപഭാനമുടനി എനതീ ടൂറനിസ്റ്റേട്ട് കകേന്ദ്രങ്ങലള ബനനിപനിചട്ട് ഒരു ടൂറനിസ്റ്റേട്ട് ഹബട്ട്

രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം ലപഭാനമുടനിയുലട സമഗ്രവനികേസനത്തനിനട്ട് ഒരു മഭാസ്റ്റേര്പഭാന

തയ്യഭാറഭാക്കനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനുലാം മുനകകേലയടുക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലപഭാന്മുടനിയനില് അപര് സഭാനനികടഭാറനിയത്തനില് കേഫകറരനിയ, ലറകസ്റ്റേഭാറന്റെട്ട്,

കടഭായട്ട് ലറട്ട്,  ഇന്റെര്പ്രകടഷന  ലസന്റെര്  എനനിവ  ഉളലപടുന  ടൂറനിസ്റ്റേട്ട്  അമനിനനിറനി

ലസന്റെര്  വനലാം  വകുപട്ട്  മുകഖന  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.   ടൂറനിസലാം  വകുപനിനട്ട്  15

മുറനികേകളഭാടുകൂടനിയ ഒരു ഗസ്റ്റേട്ട് ഹമ്പൗസട്ട് നനിലവനിലുണട്ട്. 16  മുറനികേകളഭാടുകൂടനിയ പുതനിയ

ഒരു ഗസ്റ്റേട്ട് ഹമ്പൗസനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനവരുന. കൂടഭാലത 10 കേസഭാര്കടഴലാം കേഭാന്റെതീന

സമ്പൗകേരലങ്ങളുലാം  ഒരു  കകേഭാണ്ഫറനസട്ട്  ഹഭാളുലാം  കകേരള  ടൂറനിസലാം     ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്

കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ലപഭാന്മുടനിക്കടുത്തട്ട് കേലഭാറനില്  4  ഗസ്റ്റേട്ട്
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റമുലാം കഡഭാര്മനിററനിയുലാം റകസ്റ്റേഭാറനലാം ഉളലപലട ഒരു ടൂറനിസ്റ്റേട്ട് കേലഭാമ്പനിലാംഗട്ട് ലസന്റെറനിലന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി.  ലപഭാന്മുടനി കപഭാകുന വഴെനി വനിതുരയനില് സസരഭാജട്ട് ലഎലന്റെട്ട്

പഭാര്ക്കനില്  കകേഭാഫനി  ബഭാര്,  കടഭായട്ട് ലറട്ട്  ലഫസനിലനിറനി  ഉളലപലട  ഒരു  വഴെനികയഭാര

വനിശമ കകേന്ദ്രലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി കേഴെനിഞ.  ഇവ രണ്ടുലാം ജനിലഭാ ടൂറനിസലാം ലപ്രഭാകമഭാഷന

കേമ്പൗണ്സനില് മുകഖന ഉടലന പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  30  വര്ഷലത്ത  സമഗ്ര  വനികേസനലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  ലപഭാന്മുടനിയുലടയുലാം

കകേഭാവളത്തനിലന്റെയുലാം വനികേസനത്തനിനഭായനി ലവകവ്വലറ മഭാസ്റ്റേര് പഭാനുകേള തയ്യഭാറഭാക്കനി

വരുന.

ആലപ്പുഴെ ലമഗഭാ ടൂറനിസലാം പദതനി

191 (462) ശതീമതനി യു  .    പ്രതനിഭ ഹരനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴെ ലമഗഭാടൂറനിസലാം പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി കേഭായകലഭാര ടൂറനിസവമഭായനി

ബനലപടട്ട് കേഭായലാംകുളലാം കേഭായല് തതീരത്തട്ട് പുകരഭാഗമനിച്ചു ലകേഭാണനിരനിക്കുന പ്രവൃത്തനികേള

എലനഭാലക്കലയനലാം,  പ്രസ്തുത  പദതനി  നഭാടനിനഭായനി  എകനക്കു  സമര്പനിക്കുവഭാന

കേഴെനിയുലമനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കൃഷ്ണപുരലാം  ലകേഭാടഭാരലാം,  കൃഷ്ണപുരലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  വനികനഭാദകകേന്ദ്രലാം,

കദശതീയ കേഭാര്ട്ടൂണ് മമ്പ്യൂസനിയലാം, കേഭായലാംകുളലത്ത നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട ഹമ്പൗസട്ട് കബഭാടട്ട് ലടര്മനിനല്

എനതീ  പദതനികേലള  സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട്  കേഭായലാംകുളത്തനിലന്റെ  ടൂറനിസലാം  സഭാദലതകേള

പരനികപഭാഷനിപനിക്കുനതനികലക്കട്ട്  പ്രകതലകേ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിനഭായനി

എലനങനിലുലാം പദതനികേള പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആലപ്പുഴെ ലമഗഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനിയുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  കേഭായലാംകുളത്തട്ട്

നടപഭാക്കുന  ഹമ്പൗസ്കബഭാടട്ട്  ലടര്മനിനല്  പദതനിയുലട  70%  പ്രവര്ത്തനികേളുലാം

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  തലന  ഇമ്പൗ  പദതനി

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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മുനമ്പലാം, ലചേറഭായനി, കുഴെനിപനിള്ളനി ബതീച്ചുകേളനിലല വനികനഭാദസഞഭാര വനികേസനലാം

192 (463) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനമ്പലാം,  ലചേറഭായനി,  കുഴെനിപനിള്ളനി  ബതീച്ചുകേളനിലല  വനികനഭാദ  സഞഭാര
വനികേസനത്തനിനഭായനി  2014-15  വര്ഷത്തനില്  ലചേലവഴെനിച  തുകേ  എത്രലയനലാം
എനനിലനലഭാമഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച ഏലതലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഈ പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കുനതനില് തടസങ്ങലളലനങനിലുമുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 2014-15  വര്ഷത്തനില് മുനമ്പലാം,  ലചേറഭായനി,  കുഴെനിപനിള്ളനി ബതീച്ചുകേളനിലല
വനികനഭാദസഞഭാര വനികേസനത്തനിനഭായനി തുകേ ലചേലവഴെനിചനിടനില.

(ബനി &സനി) 2014-15  വര്ഷത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പ്രവര്ത്തനികേലളഭാനലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനനില.    

തലകശരനി കപതൃകേ ടൂറനിസലാം പദതനി

193 (464) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലകശരനി  കപതൃകേ  ടൂറനിസലാം  പദതനിയനില്  ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേള
ഉളലപടുന;

(ബനി)  ഇതനില് ഏലതലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു;

(സനി)  ഇവയട്ട് എത്ര തുകേ ലചേലവഭായനി;

(ഡനി) പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഏലതലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
ബഭാക്കനിയുണട്ട്;

(ഇ)  പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലചേയനിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തനിക്കട്ട് എത്ര തുകേ നതീക്കനി
വചനിട്ടുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) മറുപടനി അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ഇ) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  '5452 -01-800-84'എന ശതീര്ഷകേത്തനില്
18  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.   ഇതനില്
മുസനിരതീസട്ട്  കപതൃകേ  പദതനി,  തലകശരനി  കപതൃകേ  പദതനി,  കസസട്ട്  റടട്ട്
തുടങ്ങനിയവയ്ക്കുള്ള തുകേയഭാണട്ട് വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.

കബക്കല് ടൂറനിസലാം വനികേസനലാം

194 (465) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് കബക്കല് ടൂറനിസത്തനിലന്റെ വനികേസനവമഭായനി
ബനലപടട്ട് എലനഭാലക്ക ലചേയ്യഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സമ്പൗത്തട്ട്  ബതീചട്ട്  പഭാര്ക്കനിലന്റെ  നവതീകേരണലാം,  സുനഭാമനി  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി നനിര്മ്മേനിചട്ട് കേഴെനിഞ അഞട്ട് വര്ഷവലാം തുറനട്ട് ലകേഭാടുക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാലത
അനഭാഥമഭായനി കേനിടക്കുന പഭാര്ക്കട്ട്, കബക്കല് എയര്സ്ട്രേനിപട്ട് എനനിവ യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി. (കബക്കല് റനികസഭാര്ടട്ട് ഡവലപട്ട്ലമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷന)
മകറലതങനിലുലാം ജനിലകേളനിലല കപ്രഭാജകട്ട് കേഴെനിഞ വര്ഷലാം ഏലറടുത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ആയതനിനട്ട് ബനി. ആര്.ഡനി.സനി. തുകേ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)   ഗ്രതീന ടൂറനിസലാം സര്കേമ്പ്യൂടട്ട്  കപ്രഭാജകട്ട്  ലകേഭാണട്ട്  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-ക്കട്ട്
എനട്ട് ഗുണമഭാണുള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; പദതനി ഏലറടുത്തനികന്റെ കേഭാരണലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് കബക്കല് ടൂറനിസത്തനിലന്റെ വനികേസനവമഭായനി
ബനലപടട്ട് നനിരവധനി വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഇതനികനഭാലടഭാപലാം തലന നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  (കബക്കല്  കേടകലഭാരലാം  ഉളലപടുന)  നഭാലട്ട്  പഞഭായത്തുകേള
ഉളലപട പദതനി പ്രകദശത്തട്ട് ബനി.ആര്.ഡനി.സനി. ഏലറടുത്ത 235.58 ഏക്കര് സലത്തനില്
205-ഓളലാം  ഏക്കര്  റനികസഭാര്ട്ടുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  അനുകയഭാജലമഭായ  ആറട്ട്
റനികസഭാര്ടട്ട് കസറ്റുകേളഭായനി തനിരനിചട്ട് ആവശലമഭായ അടനിസഭാന സമ്പൗകേരലങ്ങലളഭാരുക്കനി

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ആറട്ട് കസറ്റുകേളുലാം റനികസഭാര്ടട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ദതീര്ഘകേഭാല പഭാട വലവസയനില്
കകേമഭാറനി കേഴെനിഞ. ഇതനില് രണട്ട് റനികസഭാര്ട്ടുകേള  (ലളനിതട്ട് റനികസഭാര്ടട്ട് & സഭാ, തഭാജട്ട്
വനിവഭാന  കബക്കല്)  പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച്ചു.  ബഭാക്കനിയുള്ള  റനികസഭാര്ട്ടുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനലാം പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന.  കൂടഭാലത തഭാലഴെപറയുന വനികേസന പദതനികേളുലാം
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

• പള്ളനിക്കരയനില് ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-യുലട ആസഭാന മനനിരലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം.

• കബക്കല് കഫഭാര്ടട്ട് കസഭാണ് വനികേസനലാം

• കബക്കല് കഫഭാര്ടട്ട് ബതീചട്ട് നവതീകേരണലാം

• കകേഭാടപ്പുറലാം കബഭാടട്ട് ലടര്മനിനല് വനികേസനലാം

• കബക്കല് കുടനിലവള്ള വനിതരണ പദതനി വനിപുലതീകേരണലാം

• കബക്കല് എയര്സ്ട്രേനിപട്ട്

• കബക്കല് സമ്പൗത്തട്ട് ബതീചട്ട് ഒരു സമ്പൂര്ണ്ണ ഉലഭാസ കകേന്ദ്രമഭാക്കനി മഭാറ്റുനതനിനുള്ള 
പദതനി

• കബക്കല് അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള ടൂറനിസലാം ലപ്രഭാകമഭാഷന പരനിപഭാടനികേള

• കമഭാഡല് ബസട്ട് കസ്റ്റേഷനുകേള

• കബക്കല് തതീരത്തട്ട് കലഫട്ട് ഗഭാര്ഡുകേള

• കബക്കല് തതീരത്തട്ട് ശുചേതീകേരണ സസഭാഡുകേള

• കബക്കലനില് യത്തട്ട് കഹഭാസ്റ്റേല്

• കബക്കലനില് ടൂറനിസലാം വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള

(ബനി)  കബക്കല്  സമ്പൗത്തട്ട്  ബതീചട്ട്  പഭാര്ക്കനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് ഡനിസലാംബര് മഭാസകത്തഭാലട ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് തുറന ലകേഭാടുക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലമനട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  കബക്കല്  ടൂറനിസലാം  പദതനിയുമഭായനി  ബനലപടട്ട്
പുല്ലൂര് ലപരനിയ പഞഭായത്തനിലല കേനനിയലാംകുണട്ട് എന സലത്തട്ട് ഒരു എയര്സ്ട്രേനിപട്ട്
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് തതസത്തനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.  മകറലതങനിലുലാം  ജനിലകേളനിലല  കപ്രഭാജകട്ട്  കേഴെനിഞ
വര്ഷലാം  ഏലറടുത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.  2013-ല്  കകേഭാടയത്തട്ട്  ഗ്രതീന  ടൂറനിസലാം
സര്ക്കമ്പ്യൂടട്ട് കപ്രഭാജകട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.  ലയ ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന.
ഇമ്പൗ പദതനി 2014-ല് ബനി.ആര്.ഡനി.സനി. കകേഭാടയലത്ത ഗ്രതീന ടൂറനിസലാം സര്കേമ്പ്യൂടനിലന
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(ജനി.ടനി.സനി.) ഏല്പനിച്ചു. 2013-ല് ആരലാംഭനിച കേണ്ണൂര് ഫുഡട്ട് കഭാഫട്ട് ഇനസ്റ്റേനിറമ്പ്യൂടനിലന്റെ
രണഭാലാംഘട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ഇമ്പൗ  പ്രവര്ത്തനികേളക്കട്ട്
ബനി.ആര്.ഡനി.സനി. തുകേ ലചേലവഴെനിചനിടനില.  

(ഡനി)  ഗ്രതീന  ടൂറനിസലാം  സര്കേമ്പ്യൂടട്ട്  കപ്രഭാജകട്ട്  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി  വഴെനിയഭാണട്ട്
നടപഭാക്കുനതട്ട്. ജനി.ഒ(ആര്ടനി.) നമ്പര് 6127/13/ടനി.എസട്ട്.എലാം. തതീയതനി 23-7-2013
എന സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് ഇമ്പൗ പദതനി ബനി.ആര്.ഡനി.സനി-ലയ ഏല്പനിചതട്ട്.

മണനിയഭാര് ടൂറനിസലാം പദതനി

195 (466) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണനിയഭാര് ടൂറനിസലാം പദതനിക്കട്ട് എത്ര തുകേയഭാണട്ട് അനുവദനിചനിരുനലതനലാം
എലനഭാലക്ക പദതനികേളഭാണട്ട് ഇതനില് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിരുനലതനലാം ഇതനില് ഏലതഭാലക്ക
പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുലവനലാം ബഭാക്കനിയുള്ളവയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം തടസലപടതനിലന്റെ
കേഭാരണലമലനനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസത  പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുലാം  മണനിയഭാര്
ഡഭാലാം കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് വനികനഭാദ കബഭാടട്ട് യഭാത്ര ഉളലപലട സഞഭാരനികേലള ആകേര്ഷനിക്കഭാന
കേഴെനിയുലാംവനിധമുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) മണനിയഭാര് ടൂറനിസലാം പദതനിയുലട ഒനഭാലാം ഘടത്തനിനഭായനി 50 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട്
അനുവദനിചതട്ട്.  ഇതനില്  ലഭാന്റെട്ട്  കസപനിലാംഗട്ട്,  പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്  യഭാര്ഡട്ട്,  പവലനിയന,
കസകനജട്ട് കബഭാടനിലാംഗട്ട്  യഭാര്ഡട്ട് നവതീകേരണലാം,  നടപഭാത,  ഫുഡട്ട് കകേഭാര്ടട്ട്,  ആലാംഫനി
തനികയറര്, ടൂറനിസ്റ്റേട്ട് ഇനഫര്കമഷന ലസന്റെര്, ബഭാകരജട്ട് നവതീകേരണലാം, കേസഭാര്കടഴനിലന്റെ
ലഭാന്റെട്ട് കസപട്ട്,  സലസനഷന ബനിഡ്ജട്ട്,  എനട്രനസട്ട് കഗറട്ട്,  കടഭായട്ട് ലറട്ട്,  കുടനികേളുലട
കേളനിസലലാം,  യടനിലനിറനി കഷഭാപട്ട്,  അകകേസറനിയലാം തുടങ്ങനിയവയഭാണട്ട് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ഇവയനില്  ലഭാന്റെട്ട്  കസപട്ട്,  കടഭായട്ട് ലറട്ട്  കബഭാക്കട്ട്,  പവലനിയന  തുടങ്ങനിയവ  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.
കവദല്യുത  ജല  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാന  ജലകസചേനവകുപട്ട്  അനുമതനി
നല്കേഭാത്തതനിനഭാലുലാം  സനിഡ്കകേഭാ  യഥഭാസമയലാം  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനഭാലുമഭാണട്ട്
പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാലത വനതട്ട്.

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  വലക്തമഭായ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന പത്തനലാംതനിട
ജനിലഭാ ടൂറനിസലാം ലപ്രഭാകമഭാഷന കേമ്പൗണ്സനിലനിലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്
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പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല വനിവനിധ ടൂറനിസ്റ്റേട്ട് ലഡസ്റ്റേനികനഷനുകേള

196 (467) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല വനിവനിധ ടൂറനിസ്റ്റേട്ട്  ലഡസ്റ്റേനികനഷനുകേലള ബനലപടുത്തനി
സസകദശ,  വനികദശ  വനികനഭാദ  സഞഭാരനികേലള  ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  ഏലനലഭാലാം  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്
എലനങനിലുലാം  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്  അതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല ഏലതലഭാലാം  ടൂറനിസ്റ്റേട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങലളയഭാണട്ട്  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതട്ട്  സലാംബനനിച  കപ്രഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭാകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  വനിവനിധ  ടൂറനിസ്റ്റേട്ട്  ലഡസ്റ്റേനികനഷനുകേലള
ബനലപടുത്തനി സസകദശ വനികദശ വനികനഭാദസഞഭാരനികേലള ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി
അടനിസഭാന  സമ്പൗകേരലലാം  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുലാം  പ്രചേഭാരണ  പരനിപഭാടനികേള
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുലാം മുനകകേ എടുത്തുവരുന.  പഭാലക്കഭാടനിനു മഭാത്രമഭായനി  പ്രകതലകേലാം
പഠനലാം  നടത്തനിയനിടനില.  ടൂറനിസലാം  വകുപ്പുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന പദതനികേള തഭാലഴെ പറയുനവയഭാണട്ട്.  

1. കേല്പഭാത്തനി ലഹറനികറജട്ട് വനികലജട്ട്-കേല്പഭാത്തനി കേടവട്ട് നവതീകേരണലാം.

2. ലനലനിയഭാമ്പതനി കുനകേളനിലല ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം പദതനികേള.

3.  തൃത്തഭാല  ലവളനിയങലട്ട്ല്ല്  പ്രകദശലത്ത  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രമഭായനി
വനികേസനിപനിക്കല് രണഭാലാം ഘടലാം.

4. അനങ്ങനമലയനിലല ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം പദതനികേള.

5. ശതീകൃഷ്ണപുരലത്ത ബഭാപ്പുജനി ചേനില്ഡനസട്ട് പഭാര്ക്കട്ട്.

6. ലവള്ളനികനഴെനി കേലഭാഗ്രഭാമലാം-കേളചറല് കകേഭാലാംപക്സെെട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം-ഒനഭാലാം ഘടലാം.

7. തനിരുകവഗപ്പുരലാം കഫഭാകേട്ട് കലഭാര് പഭാര്ക്കട്ട്.

8. കേല്പഭാത്തനി രഥലാം-നവതീകേരണലാം.

9. പഭാലക്കഭാടട്ട് കകേഭാട പരനിസരലത്ത ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രമഭായനി വനികേസനിപനിക്കല്.
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തുഷഭാരഗനിരനി-ടൂറനിസ്റ്റേട്ട് കകേഭാകടജുകേള തുറനട്ട് ലകേഭാടുക്കഭാന നടപടനി

197 (468) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയഭായ തുഷഭാരഗനിരനിയനില് ടൂറനിസലാംവകുപട്ട് നനിര്മ്മേനിച

ടൂറനിസ്റ്റേട്ട്  കകേഭാകടജുകേള  സഞഭാരനികേളക്കഭായനി  തുറനട്ട്  ലകേഭാടുക്കഭാത്തലതന്തു  ലകേഭാണഭാലണനട്ട്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കകേഭാകടജുകേള  തുറനട്ട്  ലകേഭാടുക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  അടനിയനനിര

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  തുഷഭാരഗനിരനി  പദതനിക്കുകവണനി  സര്ക്കഭാര്  59  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട

ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ഡനി.റനി.പനി.സനി. മുകഖനയഭാണട്ട് പ്രസ്തുത

പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  തുഷഭാരഗനിരനിയനില് കകേഭാകടജുകേളുലട  പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിരുലനങനിലുലാം

അകതഭാലടഭാപലാം  സനിഡ്കകേഭാ  മുഖഭാനരലാം  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണ  ജലവനിതരണ

പദതനിയുലട  പ്രവര്ത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കലപടനിടനിലഭാത്തതനിനഭാലഭാണട്ട്  കകേഭാകടജുകേള

തുറനട്ട് ലകേഭാടുക്കുനതനിനട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനതട്ട്.

(ബനി)  കകേഭാകടജുകേള തുറനട്ട്  ലകേഭാടുക്കുനതനിനുള്ള  അടനിയനര നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കഭാന ഡനി.റനി.പനി.സനി.-ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ലകേഭാലമ്പുഴെ ടൂറനിസ്റ്റേട്ട് അമനിനനിറനി ലസന്റെര്

198 (469) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഠനിനലാംകുളലാം വഭാടര് സര്കേമ്പ്യൂടനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലകേഭാലമ്പുഴെയനില് നനിര്മ്മേനിച

ടൂറനിസ്റ്റേട്ട് അമനിനനിറനി ലസന്റെറനികന്റെയുലാം പഭാര്ക്കനികന്റെയുലാം നഭാശഭാവസ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  വകുപനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  എലനലഭാലാം

നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ചേനില്ഡനസട്ട്  പഭാര്ക്കട്ട്  നവതീകേരണത്തനിനട്ട്  ആറനിങ്ങല്  മുനനിസനിപല്

എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  തയ്യഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിച പദതനിയനികന്മേല് എലനലഭാലാം

നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയുലട  നനിര്വ്വഹണ ഏജനസനി  M/s.SIDCO-യഭാണട്ട്.

പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  വകുപനിനട്ട്  കകേമഭാറഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  ആയതട്ട്

പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട് നനിര്വ്വഹണ ഏജനസനിയഭായ M/s.SIDCO-യട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പരനിഗണനിചനിടനില.

കകേഭായനിക്കല് ലകേഭാടഭാരലാം

199 (470) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചേരനിത്രപ്രസനിദമഭായ കകേഭായനിക്കല് ലകേഭാടഭാരലാം,  കദശതീയ നഭാണയ കശഖരകകേന്ദ്രലാം,

എനനിവ  സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ടൂറനിസലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന  കേഭാരലലാം

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;    

ഉത്തരലാം

നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

കപഭാത്തുണനി, ചുള്ളനിയഭാര്, മതീങര ഡഭാമുകേലള കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുള്ള ടൂറനിസലാം

200 (471) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനന്മേഭാറ മണ്ഡലത്തനിലല കപഭാത്തുണനി,  ചുള്ളനിയഭാര്,  മതീങര ഡഭാമുകേലള

കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുള്ള ടൂറനിസലാം പദതനി സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലനലനിയഭാമ്പതനി,  പറമ്പനിക്കുളലാം  മലനനിരകേളുലട  തഭാഴ്വരയനിലുള്ള  ഈ

ഡഭാമുകേലള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് ടൂറനിസലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയഭാല് ധഭാരഭാളലാം ടൂറനിസ്റ്റുകേലള

ആകേര്ഷനിക്കഭാന കേഴെനിയുലമനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഏങനില്

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) ലനന്മേഭാറ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് കമലറഞ ഡഭാമുകേലള കകേഭാര്ത്തനിണക്കനിയ

ടൂറനിസലാം പദതനി അനുവദനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) സമഗ്രമഭായ പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില.

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ജഭാനകേനിക്കഭാടട്ട് ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനി

201 (472) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജഭാനകേനിക്കഭാടട്ട്  ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനി കേഭാരലക്ഷമമല എന വസ്തുത

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട  ഉനമനത്തനിനഭായനി  എലനഭാലക്ക

പദതനികേളഭാണട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ജഭാനകേനിക്കഭാടട്ട് ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനി കേഭാരലക്ഷമ മഭാക്കുനതനിനഭായനി

ടനി ലസന്റെറനില് റനിസപ്ഷന ലസന്റെറനിലന്റെ നവതീകേരണലാം, സലാംരക്ഷണഭനിത്തനി ലകേടല്,

നടപഭാതയനില് കേലട്ട്ല്ല് പഭാകേല്,  പുഴെയട്ട് അരനികേനില് ഭനിത്തനിലകേടനി പഭാറട്ട്കഫഭാലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം,

ലഡസട്ട്  ലചേയ്ഞട്ട്  റലാം,  കടഭായട്ട് ലറട്ട്  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേള  2015-16  വര്ഷലാം

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഏനഭാമഭാക്കല് ലനഹ്റു പഭാര്ക്കനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

202 (473) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മണലൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്ലപട ലവനനിടങ്ങട്ട് പഞഭായത്തനിലല

ഏനഭാമഭാക്കല് ലനഹ്റു പഭാര്ക്കനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുനതു

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിനുള്ള കേഭാരണങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പഭാര്ക്കനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിചലതനഭാലണനട്ട് അറനിയനിക്കകമഭാ;

(സനി)  ഇതുവലര എത്ര തുകേ ലചേലവഴെനിച്ചു എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി) ഇതനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ ചുമതല ഏതട്ട് ഏജനസനിക്കഭാണട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പഭാര്ക്കനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനു  സതസര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണട്ട്.  ഏനമഭാവട്ട്  ലനഹ്റു  പഭാര്ക്കനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്
24 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനിയഭാണട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. തൃശ്ശൂര് ജനിലഭാ ടൂറനിസലാം
ലപ്രഭാകമഭാഷന  കേമ്പൗണ്സനില്  മുകഖനയഭാണട്ട്  പദതനി  നടപഭാക്കുനതട്ട്.  ഇതുവലര
17  ലക്ഷലാം  രൂപ  നനിര്വ്വഹണ  ഏജനസനിയഭായ  ഡനി.ടനി.പനി.സനി.  തൃശ്ശൂരനിനട്ട്  വകുപട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനി  അനുസരനിചഭാണട്ട്  തുകേ  നല്കുനതട്ട്.
ഇകപഭാള പദതനി അനനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  2008 ലഫബ്രുവരനി മഭാസത്തനിലഭാണട്ട് ആരലാംഭനിചതട്ട്.

(സനി) 17  ലക്ഷലാം രൂപ ഇതുവലര ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് തൃശ്ശൂര് ഡനി.ടനി.പനി.സനി.-യട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  തൃശ്ശൂര് ജനിലഭാ ടൂറനിസലാം ലപ്രഭാകമഭാഷന കേമ്പൗണ്സനില് മുകഖന തൃശ്ശൂര് ജനിലഭാ
നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രമഭാണട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുനതട്ട്.

(ഇ)  പഭാര്ക്കനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനട്ട്  സതസര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുവഭാന തൃശ്ശൂര് ജനിലഭാ ടൂറനിസലാം ലപ്രഭാകമഭാഷന കേമ്പൗണ്സനിലനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് സര്ക്കഭാര് അതനിഥനി മനനിരലാം

203 (474) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുനട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)   കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അതനിഥനി  മനനിരത്തനില്  എത്ര  മുറനികേളുണട്ട്;
എലഭാ മുറനികേളുലാം എയര് കേണതീഷന ലചേയതഭാകണഭാ; ഇലലങനില് എത്ര മുറനികേളനിലഭാണട്ട്
എ.സനി. ഘടനിപനിക്കഭാത്തതട്ട്; ഈ മുറനികേളനില് എ.സനി. ഘടനിപനിക്കഭാന പദതനിയുകണഭാ;

(ബനി)  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട് സര്ക്കഭാര് അതനിഥനി മനനിരത്തനില് ജനകററര് പ്രവര്ത്തനി
ക്കുനകണഭാ;  ഇലലങനില് നനിരനരലാം കവദല്യുതനി തടസലാം അനുഭവലപടുന ഇവനിലട
ജനകററര് സഭാപനിക്കഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പരനിമനിതനികേള  അനുഭവലപടുന  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അതനിഥനി
മനനിരത്തനില് അഡതീഷണല് കബഭാക്കട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ആകലഭാചേനയുകണഭാ;  ഇലലങനില്
ഇതനിനു കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് സര്ക്കഭാര് അതനിഥനി മനനിരത്തനില് 12 മുറനികേളുണട്ട്.  ഇതനില്
7 മുറനികേള എ.സനി.-യുലാം മറട്ട് 5 മുറനികേള എ.സനി. ഇലഭാത്തവയുമഭാണട്ട്.  എ.സനി. ഇലഭാത്ത
മുറനികേളനില് എ.സനി. ഘടനിപനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിച ലപ്രഭാകപഭാസല് നനിലവനിലനില.

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അതനിഥനി  മനനിരത്തനിലല  ജനകററര്
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാണട്ട്.

(സനി) അഡതീഷണല് കബഭാക്കട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ചേനില്ഡനസട്ട് പഭാര്ക്കനിലന്റെ നവതീകേരണലാം

204 (475) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ശതീകൃഷ്ണപുരലത്ത  ബഭാപ്പുജനി
ചേനില്ഡനസട്ട് പഭാര്ക്കനിലന്റെ നവതീകേരണത്തനിനഭായനി എലനലഭാലാം സജതീകേരണങ്ങള
ഒരുക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പഭാര്ക്കനിലന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനഭായുള്ള  കപ്രഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനലാം പ്രസ്തുത റനികപഭാർടട്ട് 
എനട്ട് ലഭലമഭാക്കുലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ശതീകൃഷ്ണപുരലത്ത  ബഭാപ്പുജനി
ചേനില്ഡനസട്ട്  പഭാര്ക്കനിലന്റെ നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  5  കകേഭാടനി  രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില് 3 കകേഭാടനി രൂപ ടൂറനിസലാം വകുപ്പുലാം 2 കകേഭാടനി രൂപ ഒറപഭാലലാം
നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  എലാം.എല്.എ.-യുലട  ആസനി  വനികേസന  ഫണനില്
നനിനമഭാണട്ട് വഹനിക്കുനതട്ട്. ഇതനില് ഗഭാനനി പ്രതനിമ, ആലാംഫനി തനികയറര്, നടപഭാത,
ലഭാന്റെട്ട്  കസപനിലാംഗട്ട്,  ഇരനിപനിടകത്തഭാടുകൂടനിയ  കേളനിസലലാം,  ലറയനിന  പവലനിയന,
കഷഭാപ്പുകേള,  വല്യു ടവര്,  മളടനിപര്പസട്ട് ഹഭാള,  മമ്പ്യൂറര് ഹഭാള,  കേളനിയുപകേരണങ്ങള,
കഹഭാലാം  തനികയറര്,  16-D  തനികയറര്,  കടഭായട്ട് ലറട്ട്  കബഭാക്കട്ട്,  ടനിക്കറട്ട്  കേമ്പൗണര്,
ഇലകനിഫനികക്കഷന,  പമ്പനിലാംഗട്ട്&  സഭാനനിടറനി  ഫനിറനിലാംഗട്ട്,  ഫമ്പൗണന  വഭാടര്  ടഭാങട്ട്
മുതലഭായവ ഉളലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ടൂറനിസലാം  വകുപനിലന്റെയുലാം,  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-യുലടയുലാം  പക്കല്  കപ്രഭാജകട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭാണട്ട്. 
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വതീരമലക്കുനട്ട്, കേവ്വഭായനി കേഭായല്, വലനിയപറമ്പട്ട് ടൂറനിസലാം പദതനികേള

205(476)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല വതീരമലക്കുനട്ട്,  കേവ്വഭായനികേഭായല്,  വലനിയപറമ്പട്ട്  വനികലജട്ട്
എനനിവനിടങ്ങളനിലല  കജവ  കവവനിദലങ്ങളുലാം  പ്രകൃതനി  സമ്പൗനരലവലാം  മുതലഭാക്കനി  കേഴെനിഞ
എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  ആരലാംഭനിച  ടൂറനിസലാം  പദതനികേള  കൂടുതല്  വലഭാപനിപനിക്കഭാനുലാം
പശ്ചഭാത്തല സമ്പൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനി ടൂറനിസ്റ്റുകേലള ആകേര്ഷനിക്കഭാനുമുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ടൂറനിസലാം ഡയറകറുലട ലപ്രഭാകപഭാസല് ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ആദനിചലനല്ലൂര് ചേനിറ ടൂറനിസലാം പദതനി

206 (477) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാത്തന്നൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ആദനിചനല്ലൂര്  ചേനിറ  ടൂറനിസലാം
പദതനിയുമഭായനി  ബനലപട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  പുകരഭാഗതനി  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  പ്രസ്തുത
പദതനി എനകത്തക്കട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുലമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനി നനിര്വ്വഹണവമഭായനി ബനലപടട്ട് കേരഭാറുകേഭാരനട്ട് എത്ര രൂപയഭാണട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;  തുടര്നട്ട്  ലഭനിക്കുവഭാനുള്ള തുകേ കേരഭാറുകേഭാരനട്ട്  നല്കുനതനിനട്ട്  സഭാകങതനികേമഭായനി
എലനങനിലുലാം ബുദനിമുട്ടുകേള ഉകണഭാ;  എങനില് ആയതട്ട് എനഭാലണനലാം എനകത്തക്കട്ട്
പ്രശ്ന പരനിഹഭാരലാം ഉണഭാകുലമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  ആദനിചലനല്ലൂര്  ചേനിറ  ടൂറനിസലാം  കപ്രഭാജകനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന  എലഭാ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ദ്രുതഗതനിയനില് പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  പദതനിയുലട  80%  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
പദതനി ജൂലലല 31-നകേലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുലമനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവര്ത്തനിക്കഭായനി 44 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനിയഭാണട്ട്
നലനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ലമഭാത്തലാം തുകേയുലാം നനിര്വ്വഹണ ഏജനസനിയഭായ ലകേഭാലലാം കമനര്
ഇറനികഗഷന ഡനിവനിഷനട്ട്  19-2-2015-ലല  P1-1449/14  ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം നലനിയനിട്ടുണട്ട്.
കേരഭാറുകേഭാരനട്ട് ബനില്ലുകേള പഭാസഭാക്കനി നല്കുനതട്ട് നനിര്വ്വഹണ ഏജന സനിയഭാണട്ട്.

(നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  297,  299  എനതീ  കചേഭാദലങ്ങളുലട  ഉത്തരങ്ങള
എഡനിറനിലാംഗട്ട് ബഭാഞനില് ലഭലമല)

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ)
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II ഡഡെപപ്യൂടനി സസ്പീക്കര് ഡതെരഡഞ്ഞെടുപപ

9.30 AM]

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  ഓര്ഡെര്.......  ഓര്ഡെര്.....  നനിയമസഭഭാ ഡഡെപപ്യൂടനി സസ്പീക്കറഭായനി

ഡതെരഡഞ്ഞെടുക്കഡപടുന്നതെനിനപ  ബഹുമഭാനഡപട  രണണ്ടംഗങ്ങളുഡടെ  കപരുകേള്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കഡപടനിട്ടുണപ.

ശസ്പീ.  ഡഎ.  സനി.  ബഭാലകൃഷ്ണന,  ശസ്പീ.  വനി.  ശശനി  എന്നനിവരഭാണപ  നഭാമനനിര്കദ്ദേശണ്ടം

ഡചെയ്യഡപടനിട്ടുള്ള അണ്ടംഗങ്ങള്.  ശസ്പീ.  ഡഎ.  സനി.  ബഭാലകൃഷ്ണഡന നഭാമനനിര്കദ്ദേശണ്ടം ഡചെയ്തുഡകേഭാണ്ടുള്ള

മൂന്നപ  പതനികേകേള്  ലഭനിചനിട്ടുണപ.  ശസ്പീ.  രകമശപ  ഡചെന്നനിത്തല  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയണ്ടം

ശസ്പീ.  തെനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  പനിനഭാങ്ങുകേയണ്ടം ശസ്പീ.  ഡകേ.  എണ്ടം.  മഭാണനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയണ്ടം

ശസ്പീ.  പനി.  ഡജ.  കജഭാസഫപ പനിനഭാങ്ങുകേയണ്ടം ശസ്പീ.  പനി.  ഡകേ കുഞ്ഞെഭാലനിക്കുടനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയണ്ടം

ശസ്പീ. ഉമ്മന ചെഭാണനി പനിനഭാങ്ങുകേയണ്ടം ഡചെയനിട്ടുള്ളതെഭാണപ ശസ്പീ. ഡഎ. സനി. ബഭാലകൃഷ്ണന

കവണനിയള്ള പതനികേകേള്. ശസ്പീ. വനി. ശശനിഡയ നഭാമനനിര്കദ്ദേശണ്ടം ഡചെയ്തുഡകേഭാണ്ടുള്ള മൂന്നപ

പതനികേകേള്  ലഭനിചനിട്ടുണപ.  ശസ്പീ.  വനി.  എസപ.  സുനനില്  കുമഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയണ്ടം

ശസ്പീ.  എല്കദഭാ എബ്രഹഭാണ്ടം പനിനഭാങ്ങുകേയണ്ടം ശസ്പീ.  എ.  ഡകേ.  ബഭാലന നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയണ്ടം

ശസ്പീ.  രഭാമചെന്ദ്രന കേടെന്നപള്ളനി പനിനഭാങ്ങുകേയണ്ടം ശസ്പീ.  എ.  ഡകേ.  ശശസ്പീന്ദ്രന നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയണ്ടം

ശസ്പീ.  സനി.  ഡകേ.  നഭാണു പനിനഭാങ്ങുകേയണ്ടം ഡചെയനിട്ടുള്ളതെഭാണപ ശസ്പീ.  വനി.  ശശനിക്കുകവണനിയള്ള

പതനികേകേള്. പരനികശഭാധനയനില് നഭാമനനിര്കദ്ദേശ പതനികേകേഡളലഭാണ്ടം നനിയമഭാനസൃതെമഭാഡണന്നപ

കേഭാണുന.  ഒന്നനിലധനികേണ്ടം അണ്ടംഗങ്ങള്  ഡഡെപപ്യൂടനി സസ്പീക്കര് സഭാനകത്തയപ നനിര്കദ്ദേശനിക്ക

ഡപടനിരനിക്കുന്നതെനിനഭാല്  കവഭാഡടടുപനിലൂഡടെ ഡഡെപപ്യൂടനി  സസ്പീക്കഡറ  ഡതെരഡഞ്ഞെടുക്കുന്നതെഭാണപ.

ബഭാലറപ  കപപറനില് ഇണ്ടംഗസ്പീഷപ  അക്ഷര മഭാലഭാക്രമത്തനില് ശസ്പീ.  ഡഎ.  സനി.  ബഭാലകൃഷ്ണഡന

കപരപ  ആദദ്യകത്തതെഭായണ്ടം  ശസ്പീ.  വനി.  ശശനിയഡടെ  കപരപ  രണഭാമകത്തതെഭായണ്ടം

അചടെനിചനിട്ടുണപ.  നനിയമസഭഭാണ്ടംഗങ്ങള് തെങ്ങള്ക്കപ ഇഷ്ടമുള്ള സഭാനഭാര്തനിയഡടെ കപരനിനപ

കനഡര ഒരു ഗുണനചെനിഹ്നമനിടപ  കവഭാടപ  കരഖഡപടുകത്തണതെഭാണപ. ഗുണനചെനിഹ്നമലഭാഡതെ മറപ

അടെയഭാളങ്ങളനിടപ  കവഭാടപ കരഖഡപടുത്തനിയഭാല് പ്രസ്തുതെ  ബഭാലറപ കപപര് അസഭാധുവഭായനി

കേണക്കഭാക്കുന്നതെഭാണപ.കവഭാടപ കരഖഡപടുത്തുന്നതെനിനഭായനി ഇവനിഡടെ വചനിട്ടുള്ള കപന തെഡന്ന

നനിര്ബന്ധമഭായണ്ടം  ഉപകയഭാഗനികക്കണതെഭാണപ.  നനിയമ  സഭഭാണ്ടംഗങ്ങളുഡടെ  കപരപ  ഡസക്രടറനി

(ഇന -ചെഭാര്ജപ)  ഇകപഭാള്  വനിളനിക്കുന്നതെഭായനിരനിക്കുണ്ടം.  ഓകരഭാ  അണ്ടംഗവണ്ടം  തെല്സമയണ്ടം  അദദ്യക്ഷ

കവദനിക്കപ  സമസ്പീപണ്ടം വന്നപ  ഏഡതെങനിലണ്ടം  ഒരു ബൂത്തനില്  കവഭാടപ  കരഖഡപടുത്തനിയകശഷണ്ടം

സസ്വസഭാനത്തപ ഉപവനിഷ്ടരഭാകേണഡമന്നപ അഭദ്യര്തനിക്കുന.
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ആദദ്യഡത്ത പ്രഭാവശദ്യണ്ടം കപരപ വനിളനിക്കുകമഭാള് സഭയനില് ഹഭാജരലഭാത്ത അണ്ടംഗങ്ങള്
കപഭാള് അവസഭാനനിചതെഭായനി പ്രഖദ്യഭാപനിക്കുന്നതെനിനമുമപ സഭയനില് ഹഭാജരഭാകുന്നപക്ഷണ്ടം കവഭാടപ
കരഖഡപടുത്തഭാന അനമതെനി നല്കുന്നതെഭാണപ.  കവഭാഡടടുപപ പൂര്ത്തനിയഭായതെനിനകശഷണ്ടം
ഒഭാകരഭാ  സഭാനഭാര്തനിയഡടെയണ്ടം  പ്രതെനിനനിധനിയഭായനി  ഒരണ്ടംഗത്തനിനപ  അദദ്യക്ഷ
കവദനിയനികലക്കപ  വരഭാവന്നതണ്ടം  കവഭാഡടണ്ണല്  പ്രക്രനിയ  നനിരസ്പീക്ഷനിക്കഭാവന്നതമഭാണപ.
മഭാധദ്യമങ്ങള്ക്കപ അണ്ടംഗങ്ങള് കേയറനി വരുന്ന ചെനിതവണ്ടം കവഭാടപ കരഖഡപടുത്തനിയ കശഷണ്ടം
ബഭാലറപ  കപപര്  ഇടുന്ന  ചെനിതവണ്ടം  എടുക്കഭാവന്നതെഭാണപ.  എന്നഭാല്  കവഭാടപ
കരഖഡപടുത്തുന്നതെപ  സണ്ടം  ഡചെയ്യഭാകനഭാ  ചെനിതണ്ടം  എടുക്കഭാകനഭാ  ഒരു  കേഭാരണവശഭാലണ്ടം
പഭാടെനിലഭാത്തതെഭാണപ.

(കവഭാഡടടുപപ ആരണ്ടംഭനിക്കുകേയണ്ടം നനിയമസഭഭാ ഡസക്രടറനി-ഇന-ചെഭാര്ജപ ശസ്പീമതെനി
പനി.  ജയലകനി  ബഹുമഭാനഡപട  മുഖദ്യമനനി  ശസ്പീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയന  മുതെല്
ഇരനിപനിടെക്രമത്തനില്  നനിരയഭായനി  അണ്ടംഗങ്ങളുഡടെ  കപരപ  വനിളനിക്കുകേയണ്ടം  അണ്ടംഗങ്ങള്
ഓകരഭാരുത്തരഭായനി  വന്നപ  ബഭാലറപ  കപപര്  വഭാങ്ങനി  ഡെയസനില്  പ്രകതെദ്യകേണ്ടം
സജമഭാക്കനിയനിരുന്ന  രണപ  ബൂത്തുകേളനിലഭായനി  കവഭാടപ  കരഖഡപടുത്തനി  ബഭാലറപ
ഡപടനിയനില്  നനികക്ഷപനിചകശഷണ്ടം  തെനിരനിഡകേഡയത്തനി  സസ്വസഭാനത്തപ  ഉപവനിഷ്ടരഭാകുകേയണ്ടം
ഡചെയ്തു.  ഡഡെപപ്യൂടനി സസ്പീക്കര് സഭാനഭാര്തനികേളഭായ ശസ്പീ.  വനി.  ശശനി,  ശസ്പീ.  ഡഎ.  സനി.
ബഭാലകൃഷ്ണന,  കനഭാമനികനറഡെപ  അണ്ടംഗണ്ടം  ശസ്പീ.  കജഭാണ്  ഡഫര്ണഭാണസപ  എന്നനിവരുണ്ടം
കവഭാഡടടുപനില്  പഡങടുത്തു.  ബഹുമഭാനഡപട  സസ്പീക്കര്  കവഭാടപ  കരഖഡപടുത്തനിയനില.
സര്വ്വശസ്പീ  സനി.  മമ്മൂടനി,  ഒ.  രഭാജകഗഭാപഭാല്,  ഡകേ.  കൃഷ്ണനകുടനി,  അനൂപപ  കജക്കബപ
എന്നനിവര് സഭയനില് ഹഭാജരഭായനിരുന്നനില.)

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  നനിയമസഭഭാണ്ടംഗങ്ങളുഡടെ കപരപ  യഥഭാക്രമണ്ടം വഭായനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയഭാണപ.
ഏഡതെങനിലണ്ടം അണ്ടംഗങ്ങള് കവഭാടപ  ഡചെയ്യഭാന വനിട്ടു കപഭായനിട്ടുഡണങനില് ഇകപഭാള് ഡചെയ്യഭാവന്നതെഭാണപ.
ഇനനി ആരുണ്ടം കവഭാടപ ഡചെയ്യഭാനനിഡലന്നപ കേരുതന.  കവഭാഡടടുപപ പൂര്ത്തനിയഭായനിരനിക്കുകേയഭാണപ.
കവഭാഡടണ്ണല്  ആരണ്ടംഭനിക്കുകേയഭാണപ.  ഒഭാകരഭാ സഭാനഭാര്തനിയഡടെയണ്ടം പ്രതെനിനനിധനിയഭായനി
ഒരഭാള് വചപ രണപ അണ്ടംഗങ്ങള്ക്കപ അദദ്യക്ഷകവദനിയനികലക്കപ വരഭാവന്നതണ്ടം കവഭാഡടണ്ണല്
പ്രക്രനിയ നനിരസ്പീക്ഷനിക്കഭാവന്നതമഭാണപ. 

(ശസ്പീ. വനി. ശശനിയഡടെ ഏജനപ  ശസ്പീമതെനി ഇ. എസപ. ബനിജനികമഭാള്, ശസ്പീ. ഐ. സനി.
ബഭാലകൃഷ്ണഡന ഏജനപ  ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രന എന്നനിവരുഡടെ സഭാന്നനിദദ്യത്തനില്
കവഭാഡടണ്ണല് നടെന)
884/2017
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മനി  .    സസ്പീക്കര് :  ഓര്ഡെര്...ഓര്ഡെര്....  ഡതെരഡഞ്ഞെടുപനിഡന  ഫലണ്ടം  ഇകപഭാള്
പ്രഖദ്യഭാപനിക്കുന്നതെഭാണപ. ശസ്പീ. ഡഎ. സനി. ബഭാലകൃഷ്ണനപ 45 കവഭാട്ടുണ്ടം ശസ്പീ. വനി. ശശനിക്കപ
90  കവഭാട്ടുണ്ടം  കേനിടനിയനിരനിക്കുന.  ഒരു  കവഭാടപ  അസഭാധുവഭാണപ.  ശസ്പീ.  വനി.  ശശനിഡയ
നനിയമസഭഭാ ഡഡെപപ്യൂടനി സസ്പീക്കറഭായനി ഡതെരഡഞ്ഞെടുത്തതെഭായനി  പ്രഖദ്യഭാപനിക്കുന.

ശസ്പീ. വനി. ശശനിഡയ ഡചെയറനിഡന അഭനിനന്ദനണ്ടം അറനിയനിക്കുന.  കേഴനിഞ്ഞെ മൂന്നര
പതെനിറഭാണ്ടുകേഭാലമഭായനി  ഡപഭാതരണ്ടംഗത്തുണ്ടം  ഒഒൗകദദ്യഭാഗനികേരണ്ടംഗത്തുണ്ടം  സജസ്പീവമഭായനി
നനിലഡകേഭാണ വദ്യകനിയഭാണപ ശസ്പീ. വനി. ശശനി. അകദ്ദേഹണ്ടം സര്ക്കഭാര്, അര്ദ സര്ക്കഭാര്
സഭാപനങ്ങളനില് ഉന്നതെപദവനികേള് വഹനിചനിട്ടുണപ.  ആ പദവനികേള്  ഡപഭാതപ്രവര്ത്തന
രണ്ടംഗത്തപ  അകദ്ദേഹത്തനിനപ  സഹഭായകേരമഭായനി  തെസ്പീരുകേയണഭായനി.  13-ാം  കകേരള
നനിയമസഭയനികലക്കപ  ചെനിറയനിനകേസ്പീഴപ മണ്ഡലത്തനില്നനിനണ്ടം ഡതെരഡഞ്ഞെടുക്കപട അകദ്ദേഹണ്ടം
തെഡന ഒഒൗകദദ്യഭാഗനികേ പ്രവര്ത്തന പരനിചെയണ്ടം ഒരു ജനപ്രതെനിനനിധനിഡയന്ന നനിലയനില്
വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതെനില് വലനിയ കേഴനിവഭാണപ  ഡതെളനിയനിചതെപ.  മഹത്തഭായ പഭാരമരദ്യങ്ങള്
പുലര്ത്തുന്ന ഇഒൗ  സഭയഡടെ  ഉപഭാദദ്യക്ഷനഭായനി  ഡതെരഡഞ്ഞെടുക്കപട ബഹുമഭാനഡപട
വനി.  ശശനിക്കപ  എലഭാ  ഭഭാവകേങ്ങളുണ്ടം  കനരുന്നകതെഭാഡടെഭാപണ്ടം  അകദ്ദേഹഡത്ത  സഭാനണ്ടം
ഏഡറടുക്കുന്നതെനിനഭായനി ക്ഷണനിക്കുന.

(ബഹുമഭാനഡപട ഡഡെപപ്യൂടനി സസ്പീക്കര് അകദ്ദേഹത്തനിഡന സസ്പീറനില് ഉപവനിഷ്ടനഭായനി.)

III  അടെനിയനര പ്രകമയണ്ടം

സര്ക്കഭാര് ജസ്പീവനക്കഭാരുഡടെ സലണ്ടംമഭാറണ്ടം

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  പുതെനിയ ഗവണ്ഡമനപ  അധനികേഭാരകമറകശഷണ്ടം  മഭാനദണ്ഡങ്ങള്
പഭാലനിക്കഭാഡതെയണ്ടം  ഭരണകേക്ഷനി സണ്ടംഘടെനകേളുഡടെ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനസരനിച്ചുണ്ടം രഭാഷസ്പീയ
തെഭാല്പരദ്യങ്ങള് മുനനനിര്ത്തനിയണ്ടം നടെത്തനിഡക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന വദ്യഭാപകേമഭായ സലണ്ടംമഭാറണ്ടംമൂലണ്ടം
സനിവനില്  സര്വ്വസ്പീസനിലണഭായനിട്ടുള്ള  അസണ്ടംതൃപനിയണ്ടം  ജസ്പീവനക്കഭാര്ക്കുണഭായനിട്ടുള്ള
ബുദനിമുട്ടുകേളുണ്ടംമൂലണ്ടം  ഉളവഭായനിട്ടുള്ളതെഭായനി  പറയഡപടുന്ന  ഗുരുതെരമഭായ  സനിതെനിവനികശഷണ്ടം
സണ്ടംബന്ധനിചപ  ഇന്നഡത്ത സഭഭാനടെപടെനികേള് നനിര്ത്തനിവചപ  ചെര്ച ഡചെയ്യണഡമന്നഭാവശദ്യഡപടപ
സര്വ്വശസ്പീ പനി.  ടെനി.  കതെഭാമസപ,  വനി.  ഡകേ.  ഇബ്രഭാഹനിണ്ടം കുഞ്ഞെപ,  കഡെഭാ.  എന.  ജയരഭാജപ
എന്നസ്പീ ബഹുമഭാനഡപട അണ്ടംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേഭാരണ്ടം കനഭാടസ്പീസപ നല്കേനിയനിട്ടുണപ.

മുഖദ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന):  സര്,  ജസ്പീവനക്കഭാഡരക്കൂടെനി
വനിശസ്വഭാസത്തനിഡലടുത്തുഡകേഭാണ്ടുള്ള  സമസ്പീപനണ്ടം  മഭാതകമ  ഇക്കഭാരദ്യത്തനില്  സര്ക്കഭാര്
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേയള. ഇലക്ഷഡന മുകന്നഭാടെനിയഭായനി ഡപരുമഭാറചടണ്ടം നനിലവനില് വന്നത
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ഡകേഭാണഭാണപ സലണ്ടംമഭാറണ്ടം നടെക്കഭാതെനിരുന്നതെപ. ജസ്പീവനക്കഭാരനില് നനിന്നപ വഭാങ്ങുന്ന ഓപ്ഷഡന
അടെനിസഭാനത്തനിലഭാണപ  സലണ്ടംമഭാറണ്ടം  നടെത്തുന്നതെപ.  പകക്ഷ,  എലഭാണ്ടം  അങ്ങഡന  പഭാലനിച്ചുഡവന്നപ
പറയന്നനില.  ഡപ്രഭാകമഭാഷന  നടെത്തനിയതെനിഡനത്തുടെര്നള്ള  ചെനില  സലണ്ടംമഭാറങ്ങളുണ്ടം  കവണനിവന.
അടെനിയനരപ്രകമയ കനഭാടസ്പീസനില് പറഞ്ഞെ വനിഷയണ്ടം  സര്ക്കഭാര്  തറന്ന മനകസഭാഡടെ
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതെഭാണപ.  സലണ്ടംമഭാറത്തനില്  എഡനങനിലണ്ടം  പനിശകുകേള്  വന്നനിട്ടുഡണങനില്
അക്കഭാരദ്യണ്ടം  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുന്നതെഭാണപ.  സലണ്ടം  മഭാറത്തനിഡനതെനിഡര സമര്പനിക്കഡപട
ഹര്ജനികേളനികന്മേലള്ള കകേഭാടെതെനിവനിധനി കേഭാത്തനിരനിക്കുകേയഭാണപ.  ഇഒൗ വനിഷയണ്ടം സഭഭാനടെപടെനികേള്
നനിര്ത്തനിവചപ ചെര്ച ഡചെകയ്യണ ആവശദ്യമനില.  ഇതെപ എഡന വഭാചെകേങ്ങളല.  കേഴനിഞ്ഞെ
സഭയനില് അന്നഡത്ത മുഖദ്യമനനിയഭായനിരുന്ന ശസ്പീ. ഉമ്മന ചെഭാണനി 2011  ജൂഡഡല 13-നപ
ഇഒൗ സഭയനില് പറഞ്ഞെ മറുപടെനിയഭാണപ.  എന്നഭാല് ഇതെനിഡന സത്തകയഭാടെപ  എനനിക്കപ
കയഭാജനിപഭാണപ.  സഭാധഭാരണനനിലയപ  സര്ക്കഭാര്  സര്വ്വസ്പീസനില്  റനിടയര്ഡമനപ  സണ്ടംഭവനിക്കുണ്ടം.
ഡസക്രകടറനിയറനിഡന  സനിതെനിഡയടുത്തഭാല്,  ഡഫബ്രുവരനി  മുതെല്  കമയപ  വഡര
52  റനിടയര്ഡമന്റുകേളുണഭായനിരുന.  അതെനിനപുറകമ  അണര്  ഡസക്രടറനിയണ്ടം  അതെനിന
മുകേളനിലമുള്ള  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  30  കപര്  കപഴ്സണല്  സഭാഫനികലക്കപ   മഭാറനിയനിട്ടുണപ.
മുനമനനിമഭാരുഡടെ  കപഴ്സണല്  സഭാഫനിലണഭായനിരുന്നവര്  തെനിരനിച്ചുവന്നനിട്ടുണപ.  ഒരു
ഡസഷദ്യല് ഡസക്രടറനിയഡടെ ഡപ്രഭാകമഭാഷനമഭായനി ബന്ധഡപടപ ഏഴപ തെടനിലള്ളവര് മഭാറുണ്ടം.
അങ്ങഡന വരുകമഭാള്  14  കപര്ക്കപ സഭാനചെലനമുണഭാകുണ്ടം.  ഒരഭാളഭാണപ മഭാറുന്നഡതെങനിലണ്ടം
അതെനിഡന  ഭഭാഗമഭായനി  14  കപര്ക്കപ  സഭാനചെലനണ്ടം  സണ്ടംഭവനിക്കുണ്ടം.  ഇകപഭാഴഡത്ത
സലണ്ടംമഭാറത്തനില്,  ഡസക്രകടറനിയറനിഡല  4000-ത്തനില്പരണ്ടം  ജസ്പീവനക്കഭാരനില്  50 -ല്
തെഭാഡഴ  കപര്  മഭാതകമ  ഡപ്രഭാകമഭാഷനണ്ടം  മറ്റുമഭായനി  മഭാറനിയനിട്ടുള.  ഇഒൗ  വസ്തുതെ  നഭാണ്ടം
കേഭാകണണതെഭായനിട്ടുണപ.  നമ്മുഡടെ  സണ്ടംസഭാനത്തപ  അഞ്ചരലക്ഷണ്ടം  ജസ്പീവനക്കഭാരഭാണപ
ആഡകേയള്ളതെപ.  അകപഭാള്  സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായള്ള  സലണ്ടംമഭാറങ്ങളഭാണപ  നടെക്കുന്നതെപ.
അതെനിനകേത്തപ   തെനിരുകത്തണതെഭായ കേഭാരദ്യങ്ങളുഡണങനില് തെനിരുത്തുന്നതെനില് തറന്ന മനസപ
മഭാതകമ ഗവണ്ഡമനനിനള.  രഭാഷസ്പീയ പരനിഗണനകയഭാടുകൂടെനിയ ആനകൂലദ്യകമഭാ പ്രതെനികേഭാര
നടെപടെനികയഭാ ഇഒൗ സര്ക്കഭാരനിഡന നയമഡലന്നപ കനരഡത്തതെഡന്ന വദ്യകമഭാക്കനിയനിട്ടുണപ.
ഡസക്രകടറനിയറനിഡല ഒരു സണ്ടംഘടെനയഡടെ പ്രവര്ത്തകേര് സലണ്ടംമഭാറണ്ടം സണ്ടംബന്ധനിച്ചുള്ള
പരഭാതെനി  എഡന  ശദയനില്ഡപടുത്തനിയനിരുന.  ആ  പ്രശണ്ടം  പരനികശഭാധനിക്കഭാഡമന്നപ
അവകരഭാടെപ ഞഭാന തെഡന്ന പറഞ്ഞെനിരുന.  പരനികശഭാധനികക്കണ പ്രശങ്ങള് പരനികശഭാധനിക്കുകേയണ്ടം
തെനിരുത്തല്  കവണതഡണങനില്  തെനിരുത്തുകേയണ്ടം  ഡചെയണ്ടം.  ഇക്കഭാരദ്യത്തനില്  സഭ
നനിര്ത്തനിവചപ  ചെര്ച ഡചെകയ്യണ തെരത്തനിലള്ള യഭാഡതെഭാരു അടെനിയനര പ്രഭാധഭാനദ്യവണ്ടം
നനിലനനില്ക്കുന്നനില.
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ശസ്പീ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതെഭാമസപ : സര്, ബഹുമഭാനഡപട മുഖദ്യമനനിയഡടെ തടെക്കത്തനിലള്ള
പ്രസഭാവന എഡന്ന അത്ഭുതെഡപടുത്തനിയനില.  കേഭാരണണ്ടം മറുപടെനിയഡടെ  കകേഭാപനി എഡന
കേയ്യനിലണഭായനിരുന.  അങ്ങപ ഇത്തരണ്ടം വഭാക്കുകേള് പറയകമഭാഡയന്നപ  എഡന സഹപ്രവര്ത്തകേര്
അത്ഭുതെഡപടുകേയണഭായനി.  കേഭാരണണ്ടം,  അങ്ങയഡടെ ഗവണ്ഡമനനിഡന നയപ്രഖദ്യഭാപന പ്രസണ്ടംഗത്തനില്
മഭാനദണ്ഡവനിരുദമഭായ നടെപടെനിയണഭാകേനിഡലന്നപ  പറഞ്ഞെനിരുന.  എന്നഭാല്  നടെന്നനിട്ടുള്ളതെപ
മുഴുവന  മഭാനദണ്ഡ  വനിരുദമഭായനിടഭാണപ.  ഭരണമഭാറഡത്തത്തുടെര്ന്നപ  യഭാഡതെഭാരു
മഭാനദണ്ഡവമനിലഭാഡതെ  രഭാഷസ്പീയ വവരഭാഗദ്യണ്ടംമൂലണ്ടം  സണ്ടംസഭാനഡത്തഭാടഭാഡകേ  സര്ക്കഭാര്
ജസ്പീവനക്കഭാഡര സലണ്ടം മഭാറനിഡക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണപ. ഏകേകദശണ്ടം മൂവഭായനിരത്തനില്പരണ്ടം
ജസ്പീവനക്കഭാഡര  സലണ്ടംമഭാറനിയതെനിഡന  ലനിസ്റ്റുണപ.  വൃക്കകരഭാഗണ്ടം,   കേടുത്ത  ഹൃകദഭാഗണ്ടം,
കേദ്യഭാനസര്,   പ്രകമഹണ്ടം  തടെങ്ങനി  വനിവനിധ  കരഭാഗണ്ടം  ബഭാധനിചവഡര  ഡതെരഞ്ഞുപനിടെനിചപ
സലണ്ടം മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണപ.  

ഡസക്രകടറനിയറപ  അകസഭാസനികയഷനനിഡല അണര് ഡസക്രടറനി ശസ്പീ.  ബനി.  സനി.  കജഭാസനിഡന
മുണ്ടംവബയനികലക്കഭാണപ മഭാറനിയനിരനിക്കുന്നതെപ.  ഡകേ.എസപ.എഫപ.ഇ.  ഉള്ഡപഡടെയള്ള ഡപഭാതകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളനിഡല സലണ്ടംമഭാറ മഭാനദണ്ഡണ്ടം കകേഭാടെതെനി അണ്ടംഗസ്പീകേരനിചതെഭാണപ. അങ്ങപ ഇന്നഡല
കകേഭാടെതെനിയഡടെ മഭാഹഭാതദ്യഡത്തക്കുറനിചപ പറഞ്ഞെതെനില് ഞങ്ങള്ക്കപ വലനിയ സകനഭാഷമുണപ.
പകക്ഷ  കകേരളഭാ  അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവപ  ടനിബപ്യൂണലനിഡന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്കപഭാലണ്ടം
പഭാലനിക്കഡപടനിട്ടുകണഭാ? 55  വയസപ കേഴനിഞ്ഞെവഡരയണ്ടം  റനിടയര്ഡമനനിനപ ഒരു വര്ഷണ്ടം
മഭാതമുള്ളവഡരയണ്ടം സലണ്ടം മഭാറഭാന പഭാടെനിഡലന്ന നനിയമമുണപ.  അഡതെഭാനണ്ടം പഭാലനിക്ക
ഡപടനിടനിഡലനമഭാതമല  ഡസക്രകടറനിയറപ  അകസഭാസനികയഷഡന  പ്രസനിഡെനനികനയണ്ടം  ഡസക്രടറനി
ശസ്പീ.  രഭാധഭാകൃഷ്ണകനയണ്ടം  സകനഭാഷപ  കുമഭാറനികനയഡമഭാഡക്ക  ചെടവനിരുദമഭായനി  സലണ്ടം  മഭാറനിയനിരനിക്കുന.
വൃക്കകരഭാഗനികേള് ആഴ്ചയനിഡലഭാരനിക്കല് ഡെയഭാലനിസനിസപ ഡചെകയ്യണവരകല;  കേദ്യഭാനസര്
കരഭാഗനികേളുഡടെ  സനിതെനി  പറകയണതകണഭാ?   ഐ.സനി.യ.-വനില് കേനിടെക്കുന്ന  കരഭാഗനിയഡടെ
ഓകനിജന  എടുത്തുമഭാറ്റുന്നതെനിനപ  തലദ്യമഭായ  നടെപടെനിയകല    ഡചെയനിരനിക്കുന്നതെപ;  എനപ
നദ്യഭായമഭാണപ ഇതെനിനപ പറയഭാനള്ളതെപ?  അങ്ങയഡടെ മുനഗഭാമനികേള് ഇറക്കനിയനിട്ടുള്ള ഓര്ഡെര്
എഡന  വകേവശമുണപ. ലഭാസപ കഗ്രേഡെപ ജസ്പീവനക്കഭാഡര ആഡരങനിലണ്ടം സലണ്ടം മഭാറ്റുകമഭാ?
ശസ്പീ.  ഉമ്മന ചെഭാണനിയഡടെ സഭാഫനില് ഉള്ഡപട്ടു എന്ന ഒറ കേഭാരണത്തഭാല് ഒരു ലഭാസപ
കഗ്രേഡെപ  ജസ്പീവനക്കഭാരഡന കകേഭാഴനികക്കഭാകടക്കപ  സലണ്ടംമഭാറനിയനിരനിക്കുന.  പത്തനണ്ടംതെനിടയനിഡല
സുധര്മ്മ എഡന്നഭാരു പഭാവഡപട സസ്പീഡയ സലണ്ടം മഭാറനിയകപഭാള് അവരുഡടെ ഭര്ത്തഭാവപ
ഹൃകദഭാഗഡത്തത്തുടെര്ന്നപ  മരണഡപട്ടു.  അകദ്ദേഹത്തനിനപ  നനിങ്ങള് ജസ്പീവന തെനിരനിചപ  ഡകേഭാടുക്കുകമഭാ?
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ഈ  നടെപടെനി  ഏറവണ്ടം  കഖദകേരമഭാണപ.  ഡതെഭാണ്ണൂറഭായനിരത്തനില്പരണ്ടം  അണ്ടംഗസണ്ടംഖദ്യയള്ള
എന.ജനി.ഒ.  അകസഭാസനികയഷനനിഡലയണ്ടം ഡസക്രകടറനിയറപ  അകസഭാസനികയഷനനിഡലയണ്ടം
ജസ്പീവനക്കഭാഡര ഭയഡപടുത്തഭാഡമന്നപ അങ്ങപ ധരനിചഭാല് അകങ്ങക്കപ ഡതെറനികപഭാകുഡമന്നപ
പറയഭാന  ഞങ്ങള്  ആഗ്രേഹനിക്കുന.  ഇതമഭായനി  ബന്ധഡപടപ  കകേരളത്തനിഡല  ജനിലഭാ
ആസഭാനങ്ങളനില് സമരണ്ടം നടെന. ഇന്നപ ഡസക്രകടറനിയറനില് സമരണ്ടം നടെക്കുകേയഭാണപ.
ഇനദ്യന പ്രധഭാനമനനിയഭായനിരുന്ന ജവഹര്ലഭാല്  ഡനഹ്റു അന്നഡത്ത മുഖദ്യമനനിക്കപ
അയച ഒരു കേത്തനിഡന കകേഭാപനി ഞഭാന വഭായനിക്കഭാണ്ടം.   We must  remember that
what not Government are doing today will set standard for future.  Every
power that may be exercised, prayers with adequate reasons today may be
exercised later for totally objectionable reasons.  It is always unsafe and
dangerous  to  weaken  the  principles.  അങ്ങപ  അഡതെഭാന്നപ  വഭായനിക്കുന്നതെപ
നലതെഭാണപ. ഏറവണ്ടം ചെടവനിരുദമഭായ നടെപടെനിഡയനമഭാതമല ചെരനിതത്തനിഡലഭാരനിക്കലണ്ടം
ഉണഭാകേഭാത്ത നടെപടെനിയഭാണനിതെപ. കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്ഡമനനിഡന കേഭാലത്തപ ബഹുമഭാനഡപട
ഉമ്മന ചെഭാണനി  ശസ്പീ. എ. ഡകേ. ബഭാലനപ ഡകേഭാടുത്ത മറുപടെനിയഭാണപ അങ്ങപ വഭായനിചതെപ.
ആ മറുപടെനികയഭാടെപ  നനിങ്ങള് തെഭാദഭാതദ്യണ്ടം പഭാലനിക്കുഡമങനില് നഭാഡള ഇതെപ റദ്ദേഭാക്കണണ്ടം.
അങ്ങയഡടെ  ഭരണ  സഭാമര്തദ്യണ്ടം  കേഭാണനികക്കണതെപ  പഭാവഡപട  ജസ്പീവനക്കഭാഡര
സലണ്ടംമഭാറനിഡക്കഭാണല.  അങ്ങപ കേര്ക്കശക്കഭാരനഭാകുന്നതെനില് ഞങ്ങള്ക്കപ സകനഭാഷമുണപ.
ഞങ്ങളുഡടെ  മുഖദ്യമനനി  കേരുത്തനഭാഡണന്നപ  പറയഭാന  ഞങ്ങളുണഭാകുണ്ടം.  പകക്ഷ  പഭാവഡപട,
പടനികേജഭാതെനിക്കഭാരഭായ, വനികേലഭാണ്ടംഗരഭായ, കരഭാഗനികേളഭായ, ജസ്പീവനിതെത്തനില് മറഭാശയമനിലഭാത്തവഡര  സ്കൂള്
തറന്നതെനിനകശഷണ്ടം  സലണ്ടം  മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണപ........  (ബഹളണ്ടം)........നനിങ്ങള്
ബഹളണ്ടം  വയണ. അതഡകേഭാണപ മനഷദ്യതെസ്വത്തനിഡന കേണനികേയഡണങനില് ഈ സലണ്ടംമഭാറണ്ടം
ബഹുമഭാനഡപട മുഖദ്യമനനി  പനിനവലനിക്കണണ്ടം.   ഡപ്രഭാഡമതെപ്യൂസനിഡന പ്രസനിദമഭായ ഒരു
വഭാചെകേണ്ടം  ഞഭാന  ആവര്ത്തനിക്കുന.  തെഡന  കേരള്  ഡകേഭാത്തനിപറനിക്കുന്ന  ഘടത്തനില്
കേനനികവഭാഡടെ  ഡപരുമഭാറനിഡക്കഭാണപ  കേടെലനികനഭാടുണ്ടം നദനികേകളഭാടുണ്ടം  കേഴുകേനമഭാകരഭാടുണ്ടം
ഡപ്രഭാഡമതെപ്യൂസപ  കദവന  പറയന,  'ഞഭാന  ഭൂമനിയനിഡല  മനഷദ്യര്ക്കഭായനി  അറനിവണ്ടം
അഗനിയണ്ടം  നല്കേനി,  അതെനിനഭായനി  കദവന്മേഭാര്  എനനിക്കഭായനി  കേലനിച്ചുനല്കേനിയ
അനദ്യപസ്പീഡെനണ്ടം ഞഭാന ഏറ്റു വഭാങ്ങനിഡക്കഭാണനിരനിക്കുന.  അതെപ എഡന്ന തെളര്ത്തുന്നകതെയനില.
എന്നഭാല്  വദവങ്ങളുഡടെ  സനിതെനി  ഓര്ത്തപ  ഞഭാന  വദ്യഭാകുലഡപടുന. എഡനന്നഭാല്
അവരുഡടെ ഹൃദയത്തനില് നനിനണ്ടം കേനനിവപ വറനികപഭായനിരനിക്കുന'. ഹൃദയത്തനിഡന കേനനിവപ
അകങ്ങക്കപ നഷ്ടഡപകടഭാ; അകങ്ങക്കുണ്ടം ഭഭാരദ്യയണ്ടം കുടനികേളുമനികല? അവഡര സലണ്ടംമഭാറനിയഭാല്
എനപ കതെഭാനണ്ടം.   ഇതെനിഡലഭാരു അപകേടെണ്ടം കൂടെനിയണപ.   ഈ ജസ്പീവനക്കഭാര്ക്കപ ഇനനി
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ഡപഭാതസലണ്ടംമഭാറത്തനിനപ അകപക്ഷനിക്കഭാന കേഴനിയനില.  കേഭാരണണ്ടം,  ഡപഭാത സലണ്ടംമഭാറണ്ടം
ഇനവഡര  നടെന്നനിടനില.  ഡപഭാതസലണ്ടംമഭാറണ്ടം  വരുകമഭാള്  ഇകപഭാഴഡത്ത  സലണ്ടംമഭാറണ്ടം
കേഭാരണണ്ടം ഇവര്ക്കഭാര്ക്കുണ്ടം അകപക്ഷനിക്കഭാന കേഴനിയകേയനില. അകമരനിക്കയനികലയ്കക്കഭാ
ബഭാണ്ടംഗ്ലൂരനികലകക്കഭാ  സലണ്ടംമഭാറഭാന  നനിങ്ങള്ക്കപ  കേഴനിയകമഭാ?  കേഭാസര്കഗഭാഡണ്ടം  മറയൂരുണ്ടം
ഉള്ഡപഡടെ  കകേരളത്തനിഡന വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനികലക്കപ  സലണ്ടംമഭാറനി  ഡസല് ഭരണത്തനിഡന
പഴയ ഓര്മ്മയഭാണപ നനിങ്ങള്  കുറനിക്കുന്നഡതെങനില് ഇതെപ തെസ്പീക്കളനിയഭാഡണന്നപ മുന്നറനിയനിപപ
നല്കേഭാന ഞഭാന  ആഗ്രേഹനിക്കുന.  ഞങ്ങള്  എണ്ടം.എല്.എ.-മഭാര്  എണ്ണത്തനില്  ഒരുപകക്ഷ
കുറവഭായനിരനിക്കഭാണ്ടം.  പകക്ഷ കകേരളത്തനില് ഐകേദ്യജനഭാധനിപതെദ്യ മുന്നണനി ഒരു ശകനി തെഡന്നയഭാണപ.
നനിങ്ങള്ക്കപ ഡതെറനിദഭാരണ കവണ, under estimate  കവണ.  അതഡകേഭാണപ  അങ്ങപ
അവസഭാനണ്ടം  പറഞ്ഞെ  വഭാക്കനിഡന  മുഖവനിലയ്ഡക്കടുക്കുന.  അങ്ങപ   പരനികശഭാധനിചപ,
തെനിരുത്തനി,  സതെദ്യസന്ധമഭായനി,  നദ്യഭായമഭായനി,  നസ്പീതെനിയഡടെ  ഭഭാഗത്തപ  നനില്ക്കുന്ന  ഒരു
മുഖദ്യമനനിയഭാഡണന്നപ  ഡതെളനിയനിക്കഭാനണ്ടം അതെപ  ചെരനിതത്തനില് കരഖഡപടുത്തഭാനമുള്ള
അവസരണ്ടം  പഭാഴഭാക്കനിഡലന്നപ ഞങ്ങള് വനിചെഭാരനിക്കുന.  ഞഭാന അവസഭാനനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന : സര്, ബഹുമഭാനദ്യനഭായ അണ്ടംഗണ്ടം പനി. ടെനി. കതെഭാമസനിനപ
സലജലവനിഭ്രമണ്ടം ബഭാധനിഡചന്നഭാണപ എനനിക്കപ കതെഭാനന്നതെപ.  ......(ബഹളണ്ടം) ...... 

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  പസ്പീസപ.....ഇരനിക്കൂ.   ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതെഭാമസപ സണ്ടംസഭാരനിചകപഭാള്
മുഖദ്യമനനി  നനിശ്ശബ്ദനഭായനി  അതെപ  കകേടനിരനിക്കുകേയഭാണപ  ഡചെയതെപ.  മുഖദ്യമനനി  സണ്ടംസഭാരനിക്കഡട.
ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതെഭാമസപ സണ്ടംസഭാരനിചകപഭാള് ആരുണ്ടം അകദ്ദേഹത്തനിഡന തെടെസഡപടുത്തനിയനിടനില.
നനിങ്ങള് ഇരനിക്കൂ.  ശസ്പീ. വനി. റനി. ബല്റഭാണ്ടം, ഇരനിക്കൂ.  ..... പസ്പീസപ.....

ശസ്പീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന :  സര്,  സലജലവനിഭ്രമണ്ടം  എന്ന  വഭാക്കനിഡന
അര്തഡമനഭാഡണന്നപ ആദദ്യണ്ടം പഠനിക്കൂ.  എന്നനിടപ വര.  ഡവറുഡതെ ബഹളണ്ടം വയഭാന
മഭാതണ്ടം പഠനിചഭാല് കപഭാരഭാ.  ഇവനിഡടെ പറഞ്ഞെനികല ഭയഡപടുത്തഭാന കനഭാക്കണഭാഡയന്നപ.

ശസ്പീ  .   വനി  .   റനി  .    ബല്റഭാണ്ടം : അങ്ങപ മരദ്യഭാദയപ സണ്ടംസഭാരനിക്കണണ്ടം.

ശസ്പീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന :  അഡതെ.  ആ മരദ്യഭാദ അവനിഡടെനനിനണ്ടം കവണണ്ടം.
ആദദ്യണ്ടം  മരദ്യഭാദയപ  സണ്ടംസഭാരനിക്കഭാന  ശസ്പീലനിക്കണണ്ടം.  എഡനഭാഡക്കയഭാണപ  പറഞ്ഞെതെപ.
എനനിനകവണനിയഭാണപ  ഇത  ഒച  വചതെപ.  ഞഭാന  പറഞ്ഞെ  വഭാചെകേണ്ടം  വസ്പീണ്ടുണ്ടം
ആവര്ത്തനിക്കുകേയഭാണപ.  ബഹുമഭാനഡപട  അണ്ടംഗണ്ടം  പനി.  ടെനി.  കതെഭാമസനിനപ  സല
ജലവനിഭ്രമണ്ടം ബഭാധനിഡചന്നഭാണപ കതെഭാനന്നതെപ. ..(ബഹളണ്ടം).....

മനി  .   സസ്പീക്കര് : പസ്പീസപ.........ഇരനിക്കൂ...... ഇരനിക്കൂ......മുഖദ്യമനനി സണ്ടംസഭാരനിക്കഡട.
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ശസ്പീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന :  സര്,  മുഖദ്യമനനി  ആയനിഡക്കഭാണ്ടുതെഡന്നയഭാണപ
സണ്ടംസഭാരനിക്കുന്നതെപ.  അതെനില്  സണ്ടംശയണ്ടം  കവണ.  എന്തുഡകേഭാണഭാണപ  അങ്ങഡന
പറയഭാനനിടെയഭായതെപ  എന്നതെഭാണകലഭാ  പ്രശണ്ടം.  ഇകപഭാള്  അകദ്ദേഹത്തനിനപ  വൃക്ക
കരഭാഗനികേഡളക്കുറനിച്ചുണ്ടം കേദ്യഭാനസര് കരഭാഗനികേഡളക്കുറനിച്ചുഡമലഭാണ്ടം നല മനനഃസഭാപണ്ടം വന്നനിട്ടുണപ.
അതെപ  നല കേഭാരദ്യമഭാണപ. ശസ്പീ. എ. ഡകേ. ബഭാലന ഈ സഭയനില് അവതെരനിപനിച ഒരു
അടെനിയനര  പ്രകമയത്തനിഡന  കേഭാരദ്യണ്ടം  അങ്ങപ  പരഭാമര്ശനിചകലഭാ.   ആ  അടെനിയനര
പ്രകമയത്തനില് അകദ്ദേഹണ്ടം സചെനിപനിച ഒരു കേഭാരദ്യമുണഭായനിരുന.  കേദ്യഭാനസര് ബഭാധനിചതെനിനഭാല്
കേഭാല്  മുറനിചപ  കൃതനിമ  കേഭാലമഭായനി  നടെക്കുന്ന  സുകരഷപ  കൃഷ്ണഡന  ഡകേഭാലത്തുനനിനണ്ടം
തൃക്കഭാക്കരയനികലക്കപ  മഭാറനിയ  കേഭാരദ്യണ്ടം.  അതെപ   മനസനിലഭാക്കനിഡക്കഭാണ്ടുതെഡന്നയഭായനിരനിക്കുണ്ടം
അകദ്ദേഹണ്ടം ഇതെപ പറഞ്ഞെനിട്ടുണഭാവകേ.  ശസ്പീ. എ. ഡകേ. ബഭാലന ഉന്നയനിചതണ്ടം അന്നഡത്ത
മുഖദ്യമനനി ശസ്പീ.  ഉമ്മന ചെഭാണനി നല്കേനിയ മറുപടെനിയണ്ടം  അകദ്ദേഹത്തനിഡന കേയ്യനിലഡണന്നഭാണകലഭാ
അകദ്ദേഹണ്ടം  പറഞ്ഞെതെപ.  എലഭാവരുണ്ടം  അതെപ  കകേടതെഭാണപ.  ബഹളണ്ടംവച  നനിങ്ങളുണ്ടം
കകേടതെഭാണപ.  രണപ  കേഭാലകേള്ക്കുണ്ടം  സസ്വഭാധസ്പീനമനിലഭാത്ത  കേഭായണ്ടംകുളണ്ടം  സസ്വകദശനി
വനിജയഡനയഭാണപ തെനിരുവനനപുരകത്തയപ മഭാറനിയതെപ. അതണ്ടം അകദ്ദേഹത്തനിഡന കേയ്യനിലണപ.
അങ്ങഡനയള്ള മനഷദ്യതെസ്വരഹനിതെമഭായ നടെപടെനിഡയഭാനണ്ടം സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്ന ഒരു ഗവണ്ഡമനല
ഇതെപ.  ആഡരങനിലണ്ടം  അത്തരത്തനിലള്ള മനഷദ്യതെസ്വരഹനിതെമഭായ നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനിചതെഭായനി
ഗവണ്ഡമനനിഡന ശദയനില്ഡപടഭാല് അതെപ  തെനിരുത്തുകേയണ്ടം ഡചെയണ്ടം.   അക്കഭാരദ്യത്തനിഡലഭാനണ്ടം
ഒരുതെരത്തനിലമുള്ള ആശങയണ്ടം ഉണഭാകകേണതെനില.   ജസ്പീവനക്കഭാര്ക്കപ   സണ്ടംഘടെനയണ്ടം
കേഭാരദ്യങ്ങളുഡമഭാഡക്കയഡണങനിലണ്ടം അവര് സര്ക്കഭാരനിഡന ജസ്പീവനക്കഭാരഭാണപ.  സര്ക്കഭാരനിഡന
ഭഭാഗമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന  ബഭാദദ്യതെഡപടവരഭാണപ.  അവഡര  ഒകര  കേകണ്ണഭാഡടെ
കനഭാക്കനിക്കഭാണുന്ന  നനിലപഭാടെപ  മഭാതകമ  ഈ  ഗവണ്ഡമനപ  സസ്വസ്പീകേരനിക്കൂ.  അങ്ങപ
ജവഹര്  ലഭാല്  ഡനഹ്റുവനിഡന  ഓര്മ്മനിചതെപ  നലതതെഡന്നയഭാണപ.  ഇങ്ങഡന  ചെനില
ഘടങ്ങളനിഡലങനിലണ്ടം അകദ്ദേഹഡത്ത ഓര്മ്മനിക്കുവഭാന നനിങ്ങഡളകപഭാലള്ളവര്ക്കപ കേഴനിയന
എനള്ളതെപ  വളഡര  സകനഭാഷകേരമഭായ  കേഭാരദ്യമഭാണപ.  കകേഭാടെതെനിവനിധനിയഡടെ  കേഭാരദ്യണ്ടം
അങ്ങനിവനിഡടെ പരഭാമര്ശനിചകലഭാ. 2011  ജൂവല  8-നപ  ജസനിസപ സനി.  റനി.  രവനികുമഭാര്,
കകേരള  ഗവണ്ഡമനനിഡന   നഗമഭായ  ചെടലണ്ടംഘനണ്ടം  സചെനിപനിച്ചുഡകേഭാണ്ടു  നടെത്തനിയ
കകേഭാടെതെനിവനിധനിഡയഭാനണ്ടം ഇഒൗ സര്ക്കഭാരനിഡന തെലയനില് വച്ചുഡകേടരുതെപ.  അഡതെഭാഡക്ക
നനിങ്ങള്ക്കപ  കചെരുന്നതെഭാണപ.  അവനിഡടെ കചെരുന്നഡതെഭാനണ്ടം ഞങ്ങളുഡടെ തെലയനില് ചെഭാര്ത്തഭാന
ശമനിക്കരുതെപ.  ഒരുപഭാടെപ  കേഭാരദ്യങ്ങള്  അകദ്ദേഹണ്ടം  എടുഡത്തടുത്തപ  പറയകേയണഭായനി.
സലണ്ടംമഭാറത്തനിഡന കേഭാരദ്യണ്ടം പറയകമഭാള് നമ്മള് ഓര്മ്മനികക്കണ കേഭാരദ്യണ്ടം,  നനിയമവകുപനിഡല
പ്രനിനസനി കകേഭാശനിഡയ വയനഭാടെപ ഗവണ്ഡമനപ പസ്പീഡെറുഡടെ ഓഫസ്പീസനില് നനിയമനിചകപഭാള്
ഹൃകദഭാഗനിയഭാഡണന പറഞ്ഞെപ അയഭാള് അകപക്ഷ ഡകേഭാടുത്തു. അയഭാള്  വയനഭാടനില്
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നനിന്നപ  മടെങ്ങനിവരുന്ന  വഴനി  മരണഡപടുകേയണ്ടം  ഡചെയ്തു.  ഇതെപ  പഴയ  സണ്ടംഭവമഭാണപ.
ജസ്പീവനക്കഭാരുഡടെ  കേഭാരദ്യത്തനില്  എകപഭാഴുണ്ടം  ഇത്തരത്തനിലള്ള  ചെനില  പരനിഗണനകേള്
ആവശദ്യമുള്ളതതെഡന്നയഭാണപ.   അത്തരണ്ടം  കേഭാരദ്യങ്ങളനില്  ഇഒൗ  സര്ക്കഭാര്  എകപഭാഴുണ്ടം
ശദനിക്കുകേതെഡന്ന ഡചെയണ്ടം.  എലഭാ ഓഫസ്പീസുകേളനിലണ്ടം സണ്ടംഘടെനകേളുണഭാകുണ്ടം.  സണ്ടംഘടെനകേള്
അവരുഡടെ ആവശദ്യങ്ങള് നദ്യഭായമഭായനി ഉന്നയനിക്കുകേയണ്ടം ചെനില പ്രകക്ഷഭാഭങ്ങള് നടെത്തുകേയണ്ടം
ഡചെയണ്ടം. അതെനിഡനഡയഭാഡക്ക ഭഭാഗമഭായനി ഒരു പ്രതെനികേഭാര സമസ്പീപനവണ്ടം ഇഒൗ ഗവണ്ഡമനപ
സസ്വസ്പീകേരനിക്കനില. സണ്ടംഘടെനകേളുഡടെ നദ്യഭായമഭായ ആവശദ്യങ്ങള് സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായനി അവരുമഭായനി
ചെര്ച  ഡചെയകേതെഡന്ന  ഡചെയണ്ടം.  ഇത്തരഡമഭാരു  പ്രശണ്ടം  മുഖദ്യമനനിഡയന്ന  നനിലയപ  എഡന
ശദയനില്ഡപടുത്തനിയനിരുന. അതെനിനകേത്തപ ഡതെറഭായ കേഭാരദ്യങ്ങളുഡണങനില് ഇടെഡപടുഡമന
അവര്ക്കപ  ഉറപണ്ടം  നലനിയനിരുന.  അതതെഡന്നയഭാണപ  ഇകപഭാഴുണ്ടം  പറയഭാനള്ളതെപ.  ഒരു
തെരത്തനിലള്ള  ആശങയണ്ടം  അക്കഭാരദ്യത്തനില്  കവണ.  സര്ക്കഭാര്  ജസ്പീവനക്കഭാരുഡടെ
കേഭാരദ്യത്തനില് പക്ഷപഭാതെരഹനിതെമഭായ നനിലപഭാടെഭാണപ സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേ.  ആഡരഡയങനിലണ്ടം
പ്രകതെദ്യകേമഭായനി  സണ്ടംരക്ഷനിക്കുകേകയഭാ  ഏഡതെങനിലണ്ടം  തെരത്തനിലള്ള  പ്രതെനികേഭാരനടെപടെനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേകയഭാ  ഇഒൗ  സര്ക്കഭാര്  ഡചെയ്യനില.  അതെഭാണപ  ഇതസണ്ടംബന്ധനിചപ
വദ്യകമഭാക്കഭാനള്ളതെപ.  ഇത്തരഡമഭാരു  പ്രശണ്ടം  സഭ  നനിര്ത്തനിവചപ  ചെര്ച  ഡചെകയ്യണ
യഭാഡതെഭാരഭാവശദ്യവമനില. 

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  ബഹുമഭാനഡപട  മുഖദ്യമനനിയഡടെ  വനിശദസ്പീകേരണത്തനിഡന
അടെനിസഭാനത്തനില് അടെനിയനരപ്രകമയത്തനിനപ അവതെരണഭാനമതെനി നനികഷധനിക്കുന.

(അടെനിയനരപ്രകമയഭാവതെരണത്തനിനപ അനമതെനി നനികഷധനിച്ചു).

പ്രതെനിപക്ഷകനതെഭാവപ  (ശസ്പീ  .    രകമശപ  ഡചെന്നനിത്തല  ) :  സര്,  മുഖദ്യമനനിയഡടെയണ്ടം
ശസ്പീ. പനി. ടെനി.  കതെഭാമസനിഡനയണ്ടം പ്രസണ്ടംഗണ്ടം കകേടകപഭാള് ആര്ക്കഭാണപ സല ജലവനിഭ്രഭാനനി
എന്നപ ഇഒൗ സഭയപ കബഭാധദ്യഡപട്ടു.  മുഖദ്യമനനിയനില് നനിന്നപ ഞങ്ങളനിതെപ പ്രതെസ്പീക്ഷനിചനില.
ഡമമര്മഭാര്ക്കപ പലതണ്ടം പറയഭാണ്ടം; ഡമമര്മഭാര് അതെപ പറയകേയണ്ടം ഡചെയണ്ടം. പകക്ഷ, മുഖദ്യമനനി,
മുഖദ്യമനനിയഡടെ  നനിലയനില്  തെഡന്ന  ഡപരുമഭാറുഡമന്നഭാണപ  ഞഭാന  കേരുതെനിയതെപ.
ശസ്പീ.  ഉമ്മന ചെഭാണനി ഗവണ്ഡമനപ അധനികേഭാരത്തനില് വന്നപ,  ആദദ്യഡത്ത നനിയമസഭഭാ
സകമ്മളനത്തനില്,  2011  ജൂവല  13,  ബുധനഭാഴ്ച  അകദ്ദേഹണ്ടം  ധഭാരഭാളണ്ടം  കേഭാരദ്യങ്ങള്
പറഞ്ഞെനിട്ടുണപ.  അതെനിഡല ഒരു വഭാചെകേണ്ടം ഞഭാന ഉദരനിക്കഭാണ്ടം. "അപറത്തഭായഭാലണ്ടം ഇപറത്തഭായഭാലണ്ടം
ജസ്പീവനക്കഭാഡര നനിങ്ങള്ക്കപ വനിശസ്വഭാസത്തനിഡലടുക്കഭാന കേഴനിയന്നനിഡലങനില് ഒനണ്ടം നടെക്കഭാന
കപഭാകുന്നനില.”ശസ്പീ.  എ.  ഡകേ.  ബഭാലന  മുഖദ്യമനനിക്കപ  ഇഡതെഭാന  പറഞ്ഞുഡകേഭാടുക്കണഡമന്നഭാണപ
എനനിക്കപ അകദ്ദേഹകത്തഭാടെപ പറയഭാനള്ളതെപ. 
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സണ്ടംസഭാനഡത്തഭാടഭാഡകേ  ആയനിരക്കണക്കനിനപ  സലണ്ടംമഭാറങ്ങളഭാണപ  നടെന്നതെപ.

ഡസക്രകടറനിയറപ-450,  പഞ്ചഭായത്തപ-247,  ഡപഭാതമരഭാമത്തപ  വകുപപ-120,  ഗ്രേഭാമവനികേസന

വകുപപ-6,  സഭാമൂഹദ്യനസ്പീതെനി വകുപപ-115,  ആകരഭാഗദ്യ വകുപപ-324,  രജനികസ്ട്രേഷന വകുപപ  -104,

വദ്യവസഭായ വഭാണനിജദ്യ വകുപപ  - 128,  ഇക്കകണഭാമനികപ ആനപ സഭാറനിസനികപ വകുപപ  -127,

സഹകേരണവകുപപ-406,  ഡകേ.എസപ.എഫപ.ഇ.-500  എന്നനിങ്ങഡന  വദ്യഭാപകേമഭായ

സലണ്ടംമഭാറമഭാണപ  സണ്ടംസഭാനത്തപ  നടെന്നനിട്ടുള്ളതെപ.  ബഹുമഭാനദ്യനഭായ  മുഖദ്യമനനി

ഒനരണ്ടു കേഭാരദ്യങ്ങള് പറഞ്ഞു.  എനനിക്കുണ്ടം ധഭാരഭാളണ്ടം ഉദഭാഹരണങ്ങള് പറയഭാനണപ.

കേടുത്ത പ്രകമഹകരഭാഗനിയണ്ടം നനിയമവകുപനിഡല ലസ്പീഗല് അസനിസന്റുമഭായ ശസ്പീ.  മുരുകകേശഡന

തെനിരുവനനപുരത്തുനനിന്നപ  നപ്യൂഡെല്ഹനിയനിഡല  കകേരള  ഹഒൗസനികലക്കപ  സലണ്ടംമഭാറനിയനിരനിക്കുന.

അതകപഭാഡല  നനിരവധനി  ഉദഭാഹരണങ്ങളുണപ.  സഭാകങതെനികേ  വകുപപ  ഡെയറക്ടകററനിഡല

സസ്പീനനിയര്  സപ്രണപ ശസ്പീ.  എ.  ഷഭാജഹഭാഡന വയനഭാടെപ  സര്ക്കഭാര് എഞ്ചനിനസ്പീയറനിണ്ടംഗപ

കകേഭാകളജനികലക്കപ  സലണ്ടംമഭാറനി.  അകദ്ദേഹണ്ടം  കേടുത്ത ഹൃകദഭാഗത്തനിനപ  ചെനികേനിത്സയനിലഭായനിരുന.

തെനിരുവനനപുരണ്ടം  ജനിലയനില്  രണപ  ഒഴനിവകേള്  നനിലനനില്ഡക്കയഭാണപ ഇഒൗ  സലണ്ടംമഭാറണ്ടം.

അങ്ങഡന  നനിരവധനി  സലണ്ടം  മഭാറങ്ങള്  നടെന്നനിട്ടുണപ.  ഇടെതമുന്നണനി  സര്ക്കഭാര്

അധനികേഭാരത്തനില് വനഡവന്നപ  കേരുതെനി  വദ്യഭാപകേമഭായനി  സലണ്ടംമഭാറണ്ടം  നടെകത്തണ  എന്തു

സഭാഹചെരദ്യമഭാണപ  ഇവനിഡടെയള്ളതെപ?  ഡപഭാത  സലണ്ടംമഭാറങ്ങള്ക്കപ  കനഭാണ്ടംസുണപ.

ബഹുമഭാനദ്യനഭായ  മുഖദ്യമനനി  കേഴനിഞ്ഞെ  ദനിവസണ്ടം  ഡസക്രകടറനിയറപ  ജസ്പീവനക്കഭാഡര

അഭനിസണ്ടംകബഭാധന ഡചെയ്തുഡകേഭാണപ പറഞ്ഞെതെപ, എലഭാവരുമഭായനി ആകലഭാചെനിചപ കനഭാണ്ടംസപ

ഉണഭാക്കു ഡമന്നഭാണപ.  അതെപ നല കേഭാരദ്യമഭാണപ.  അതെലഭാഡതെ ഭരണമഭാറഡത്തത്തുടെര്ന്നപ

സണ്ടംസഭാനത്തപ അനഭാവശദ്യമഭായനി  നടെത്തുന്ന ഇത്തരണ്ടം സലണ്ടംമഭാറങ്ങള് ജസ്പീവനക്കഭാര്ക്കപ

വളഡരകയഡറ പ്രതെനിസന്ധനി  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണപ.  അങ്ങപ പറഞ്ഞെതെപ ഞങ്ങള് അണ്ടംഗസ്പീകേരനിക്കുന.

അതഡകേഭാണപ  ഇഒൗ  സലണ്ടംമഭാറഡത്തപറനിയള്ള  പരഭാതെനികേള്  വന്നകപഭാള്  ഞഭാന

തെഡന്നയഭാണപ  ഡസക്രകടറനിയറപ  അകസഭാസനികയഷന  ഉള്ഡപഡടെയള്ള സര്ക്കഭാര്  ജസ്പീവനക്കഭാകരഭാടെപ

നനിങ്ങള്  മുഖദ്യമനനിഡയ  കേഭാണണഡമന്നപ  പറഞ്ഞെതെപ. കേഭാരണണ്ടം,  രഭാഷസ്പീയ  തെഭാലരദ്യ

ങ്ങള്ക്കനസരനിചപ  സലണ്ടംമഭാറണ്ടം  നടെത്തനിഡലനണ്ടം  ജസ്പീവനക്കഭാകരഭാടെപ  യഭാഡതെഭാരു

പ്രതെനികേഭാരനടെപടെനിയണ്ടം  സര്ക്കഭാര്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കനിഡലനണ്ടം ജസ്പീവനക്കഭാകരഭാടുള്ള സമസ്പീപനത്തനില്

രഭാഷസ്പീയമുണഭാകേനിഡലനണ്ടം സണ്ടംഘടെനഭാ പ്രവര്ത്തന  സസ്വഭാതെനദ്യണ്ടം നല്കുഡമനണ്ടം അകദ്ദേഹണ്ടം

പറഞ്ഞു.  ഇഒൗ  വഭാക്കുകേള്  കകേടകപഭാഴഭാണപ  ഞഭാന  അവകരഭാടെപ  നനിങ്ങള്  കപഭായനി

മുഖദ്യമനനിഡയ  കേഭാണണഡമന്നപ  പറഞ്ഞെതെപ.  നൂറനിലധനികേണ്ടം  ജസ്പീവനക്കഭാഡര
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ഡസക്രകടറനിയറനില്  നനിനണ്ടം  മറപ  നനിരവധനി  വകുപകേളനില്  നനിനണ്ടം  സലണ്ടം  മഭാറനിയതെപ

സണ്ടംബന്ധനിചപ  പരനികശഭാധനിചപ  നസ്പീതെനിപൂര്വ്വമലഭാത്ത  സലണ്ടം  മഭാറങ്ങളുഡണങനില് അതെപ  റദ്ദേപ

ഡചെയ്യഭാന  തെയ്യഭാറഭാകേണണ്ടം.  ശസ്പീ.  ഉമ്മന  ചെഭാണനി  മുഖദ്യമനനിയഭായനിരുന്ന  സമയത്തപ

ഇത്തരണ്ടം   പരഭാതെനികേള്  വന്നകപഭാള്   അതെനിനപ പരനിഹഭാരമുണഭാക്കനിയനിട്ടുണപ.ഇഒൗ സഭഭാ

തെലത്തനില്  ശസ്പീ.  എ.  ഡകേ.  ബഭാലനണ്ടം  ശസ്പീ.  സനി.  ദനിവഭാകേരനമടെക്കമുള്ള  ആളുകേള്

മുഖദ്യമനനിയഡടെ  ശദയനില്ഡപടുത്തനിയ  കേഭാരദ്യങ്ങളനില് തെനിരുത്തല്  വരുത്തനിയനിട്ടുണപ.

അതഡകേഭാണപ  അതെനിനപ  ഗവണ്ഡമനപ  തെയ്യഭാറഭാവകേയഭാണപ  കവണതെപ.  അനഭാവശദ്യമഭായ,

രഭാഷസ്പീയകപ്രരനിതെമഭായ സലണ്ടം മഭാറങ്ങള് അവസഭാനനിപനിക്കുഡമന്നപ മുഖദ്യമനനി പറഞ്ഞെതെനിഡന

അടെനിസഭാനത്തനില് ഞങ്ങള് വഭാക്കഒൗടപ നടെത്തുന്നനില.  ശകമഭായ പ്രതെനികഷധണ്ടം ഞഭാന

കരഖഡപടുത്തുന.

IV ശദ ക്ഷണനിക്കല്

ശസ്പീ  .   എന  .   എ  .   ഡനലനിക്കുന്നപ : സര്, കേഴനിഞ്ഞെ 16-ാം തെസ്പീയതെനി ഇകതെ വനിഷയണ്ടം

സണ്ടംബന്ധനിചപ  ഞഭാന  എഴുതെനിത്തന്നനിരുന.  അതെപ  തെമസ്കരനിച്ചുഡകേഭാണപ  എഡന്ന

പരനിഗണനിക്കഭാത്തതെപ എകന്നഭാടു കേഭാണനിക്കുന്ന അനസ്പീതെനിയഭാണപ. 

മനി  .   സസ്പീക്കര് : അങ്ങഡയ വനിളനിചനിടനില. ശസ്പീ. ഡകേ. സുകരഷപ കുറുപപ നലനിയ ശദ

ക്ഷണനിക്കലനിഡന  അകതെ  വനിഷയഡത്ത  സണ്ടംബന്ധനിച്ചുള്ള  ഒരു  സബ്മനിഷന  അങ്ങുണ്ടം

നലനിയനിരുന. സഭഡയ ഞഭാന അക്കഭാരദ്യണ്ടം അറനിയനിക്കഭാന  കപഭാകുകേയഭായനിരുന.  

(1) എസപ.ബനി.ടെനി-എസപ.ബനി.ഡഎ. ലയന തെസ്പീരുമഭാനണ്ടം

ശസ്പീ  .    ഡകേ  .    സുകരഷപ  കുറുപപ :  സര്,  കകേരളത്തനില്  ഡഹഡെപ  ഓഫസ്പീസുള്ളതണ്ടം

കകേരള സര്ക്കഭാരനിനപ ഓഹരനി പങഭാളനിത്തമുള്ളതമഭായ ഏകേ ഡപഭാതകമഖലഭാ ബഭാങഭാണപ

കസറപ  ബഭാങപ  ഓഫപ  ടഭാവനകൂര്.  കപരപ  സചെനിപനിക്കുന്നതകപഭാഡല  എസപ.ബനി.ടെനി.

കകേരളത്തനിഡന  സസ്വനണ്ടം  ബഭാങഭാണപ.  വനിവനിധ  ഡപഭാതകമഖലഭാ  ബഭാങ്കുകേഡള  ലയനിപനിചപ

വലനിയ ബഭാങ്കുകേളുണഭാക്കഭാനള്ള ശമത്തനിഡന ഭഭാഗമഭായനിടഭാണപ ഇകപഭാള് എസപ.ബനി.ടെനി.

അടെക്കമുള്ള അകസഭാസനികയറപ  ബഭാങ്കുകേഡള എസപ.ബനി.ഡഎ-ല് ലയനിപനിക്കഭാനള്ള തെസ്പീരുമഭാനവമഭായനി

കകേന്ദ്രഗവണ്ഡമനപ  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നതെപ.  കകേരളസ്പീയ  ജസ്പീവനിതെവമഭായനി  ഇഴപനിരനിഡചടുക്കഭാനഭാകേഭാത്ത

ബന്ധമഭാണപ എസപ.ബനി.ടെനി-ക്കുള്ളതെപ. കകേരളത്തനില് മഭാതമഭായനി 852 ശഭാഖകേളുണ്ടം 1345
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എ.റനി.എണ്ടം-കേളുമുണപ.  ഇനദ്യഡയഭാടഭാഡകേ  1117 ശഭാഖകേളുണപ.  മറപ  ബഭാങ്കുകേള് കകേരളത്തനിന
പുറത്തുനനിനണ്ടം കകേരളത്തനികലക്കപ വന്നകപഭാള് എസപ.ബനി.ടെനി.  കകേരളത്തനില് പൂര്ണ്ണവളര്ച
കനടെനി  പുറകത്തക്കുകപഭായ  ബഭാങഭാണപ.  കൃഷനിക്കുണ്ടം  ഡചെറുകേനിടെ  വദ്യവസഭായത്തനിനണ്ടം  വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസത്തനിനണ്ടം
സണ്ടംസഭാനത്തപ ഏറവണ്ടം  കൂടുതെല് വഭായ്പ നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതെപ എസപ.ബനി.ടെനി.  ആണപ. ഇഒൗ
ബഭാങനിഡന  90  ശതെമഭാനണ്ടം വഭായ്പകേളുണ്ടം കകേരളത്തനിലഭാണപ നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതെപ.  വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ
കലഭാണുകേളുഡടെ  25  ശതെമഭാനവണ്ടം  എസപ.ബനി.ടെനി.-യഭാണപ  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതെപ.  പടുകൂറന
ബഭാങ്കുകേള്  രപസ്പീകേരനിക്കഭാനള്ള  ശമത്തനില്  പുറണ്ടംതെള്ളഡപടുന്നതെപ  ഡചെറുകേനിടെ  ബഭാങപ
ഇടെപഭാടു  കേഭാരഭാകുഡമന്നതെനില്  യഭാഡതെഭാരു  സണ്ടംശയവണ്ടം  കവണ.  ബഭാങ്കുകേള്  വമനിച
ഡഡെകപഭാസനിറ്റുകേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേയണ്ടം  ഭസ്പീമമഭായ വഭായ്പകേള്  നല്കുകേയമഭാണപ ഡചെയന്നതെപ.
അവനിഡടെഡയഭാനണ്ടം  സഭാധഭാരണക്കഭാരകനഭാ  അവഡന  ഡചെറനിയ  വഭായ്പയ്കക്കഭാ  അവഡന
ജസ്പീവനിതെ സസ്വപ്നങ്ങള്കക്കഭാ കകേരളത്തനിഡന ആവശദ്യങ്ങള്കക്കഭാ സഭാനമുണഭാകേനില എന്ന
കേഭാരദ്യത്തനില്  ആര്ക്കുണ്ടം  സണ്ടംശയണ്ടം  കവണ.   എസപ.ബനി.ടെനി.-ഡയ  ലയനിപനിചതഡകേഭാണപ
കകേരളത്തനികനഭാ  കകേരളത്തനിഡല  ജനങ്ങള്കക്കഭാ  യഭാഡതെഭാരുവനിധ  പ്രകയഭാജനങ്ങളു
മുണഭാകേനിഡലനള്ള സുപ്രധഭാനമഭായ കേഭാരദ്യണ്ടം നമ്മള് ഓര്കക്കണതെഭായനിട്ടുണപ. നനിലവനില്
നല്കുന്ന  വഭായ്പകേളനില്  കുറവപ  വരുഡമന്നലഭാഡതെ  കകേരളത്തനിഡല  ജനങ്ങഡളകയഭാ
ജനജസ്പീവനിതെഡത്തകയഭാ  ബന്ധനിപനിക്കുന്ന  കേഭാരദ്യങ്ങളനിഡലഭാനണ്ടം  അവര്  ശദനിക്കഭാന
കപഭാകുന്നനില.  അവഡര  സണ്ടംബന്ധനിചപ   വഭായ്പയഡടെ   ഡചെറനിഡയഭാരു  ശതെമഭാനണ്ടം  ഒരു
ഡചെറനിയ സണ്ടംസഭാനത്തനിനപ ഡകേഭാടുത്തു എന്നലഭാഡതെ എസപ.ബനി.ടെനി.  ഇന്നപ നല്കുന്നത
കപഭാലള്ള വഭായ്പകേകളഭാ സഹഭായങ്ങകളഭാ കകേരളത്തനിഡല ജനങ്ങള്കക്കഭാ അവര് തടെങ്ങുന്ന
പ്രസഭാനങ്ങള്കക്കഭാ സണ്ടംസഭാന സര്ക്കഭാരനികനഭാ  കേനിടഭാന കപഭാകുന്നനില.  എഫപ.എ.സനി.റനി.-യണ്ടം
ഡകേ.എസപ.ആര്.ടെനി.സനി.-യണ്ടം ഉള്ഡപഡടെയള്ള ഡപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള്ക്കപ വഭായ്പ
നല്കേഭാന മുകന്നഭാട്ടുവന്ന ഏകേ ബഭാങപ  എസപ.ബനി.ടെനി. ആണപ. ബഭാങനിണ്ടംഗപ കമഖലയനിഡല
എലഭാ പഭാരഭാമസ്പീകറഴണ്ടം വച്ചു കനഭാക്കനിയഭാലണ്ടം എസപ.ബനി.ഡഎ.-ഡയക്കഭാള് ഉയരത്തനിലഭാണപ
എസപ.ബനി.ടെനി.-യഡടെ  ഡപര്കഫഭാമനസപ  എന്നപ  കേഭാണഭാന  സഭാധനിക്കുണ്ടം.  ഇതെപ  നമ്മുഡടെ
ഡഫഡെറല് തെതെസ്വങ്ങള്ഡക്കതെനിരഭായ ഒരു നസ്പീക്കമഭാണപ. കകേരളണ്ടം ഇനദ്യന യൂണനിയനനില്
കചെര്ന്ന അവസരത്തനില് സസ്വനണ്ടം ബഭാങഭായനി നമുക്കുണഭായനിരുന്ന,  കകേരള ഗവണ്ഡമനനിനപ
ഓഹരനി  പങഭാളനിത്തമുള്ള,  കകേരളത്തനിഡന  മണമുള്ള  ധനകേഭാരദ്യ  സഭാപനമഭായനി
നനിലനനില്കക്കണ  കകേരളത്തനിഡന  കപരനിലള്ള  ബഭാങഭാണനിതെപ.  അങ്ങഡനയള്ള  ഒരു
സഭാപനഡത്തയഭാണപ  സണ്ടംസഭാന   ഗവണ്ഡമന്റുമഭായനി  ആകലഭാചെനിക്കഭാഡതെയണ്ടം  കകേരളത്തനിഡല
ജനങ്ങളുഡടെ  വനികേഭാരണ്ടം  കേണക്കനിഡലടുക്കഭാഡതെയണ്ടം  എസപ.ബനി.ഡഎ.-യനില്  ലയനിപനിചപ
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തെനനിമ നഷ്ടഡപടുത്തുന്നതെപ.  ഈ ലയനണ്ടംമൂലണ്ടം  നഷ്ടണ്ടം സണ്ടംഭവനിക്കുന്നതെപ കകേരളത്തനിനഭാണപ.
കകേരള  ഗവണ്ഡമനനിനപ  ഓഹരനി  പങഭാളനിത്തമുള്ള  ഒരു  ബഭാഡങന്ന  നനിലയനില്
എസപ.ബനി.ടെനി.   ലയനഡത്ത  സഭ ഒറഡക്കടഭായനി  എതെനിര്ക്കണഡമന്നഭാണപ  എനനിക്കപ
അഭദ്യര്തനിക്കഭാനള്ളതെപ.  ഇതെപ  നമ്മുഡടെ  നഭാടെനികനഭാ  ജനങ്ങള്കക്കഭാ  യഭാഡതെഭാരു
വനിധത്തനിലള്ള ഗുണവണ്ടം നല്കുന്നതെല.   ഒരു പടുകൂറന  ബഭാങ്കുണഭായനി  എന്നതഡകേഭാണപ
കകേരളത്തനിഡനനഭാണപ ഗുണണ്ടം? വന ബഭാങപ ഡഡെകപഭാസനിറ്റുകേളുണ്ടം വഭായ്പകേളുണ്ടം വരുകമഭാള്
കകേരളത്തനിഡല  സഭാധഭാരണക്കഭാരഡന  കേഭാരദ്യങ്ങള്  പരനിഗണനിക്കനിഡലനള്ളതെപ നമ്മള്
മനസനിലഭാകക്കണതണപ.   ഇതെപ  കകേരളത്തനിഡന  തെഭാല്പരദ്യങ്ങള്ഡക്കതെനിരഭാണപ.  ഇഒൗ
ലയനഡത്ത കകേരളണ്ടം ഒറഡക്കടഭായനി  എതെനിര്ക്കണഡമന്നഭാണപ എനനിക്കപ അഭദ്യര്തനിക്കഭാനള്ളതെപ. 

ധനകേഭാരദ്യവണ്ടം കേയറുണ്ടം വകുപമനനി (കഡെഭാ  .   ടെനി  .   എണ്ടം  .   കതെഭാമസപ ഡഎസകേപ): സര്,
എസപ.ബനി.ടെനി.-ക്കപ  നമ്മുഡടെ സണ്ടംസഭാനത്തുള്ള പ്രഭാധഭാനദ്യഡത്തക്കുറനിചപ ബഹുമഭാനഡപട
ഡമമര്  പറഞ്ഞുകേഴനിഞ്ഞു. അതെപ ആവര്ത്തനിക്കഭാന  ഞഭാന ആഗ്രേഹനിക്കുന്നനില.   ചെനില
ജസ്പീവനക്കഭാരുഡടെ  ഡപ്രഭാകമഭാഷഡന  പ്രശമഭാഡണനണ്ടം   ഡതെഭാഴനിലവസരങ്ങള് നഷ്ടഡപടുന്നതെനിഡന
കേഭാരദ്യങ്ങള് മഭാതമഭാഡണനണ്ടം കദശസ്പീയതെഭാല്പരദ്യണ്ടം വചപ കനഭാക്കുകമഭാള് എസപ.ബനി.ടെനി. ലയനണ്ടം
വളഡര പ്രധഭാനഡപട കേഭാരദ്യമഭാഡണനണ്ടം അതെനിനപ  തെടെസണ്ടം നനില്ക്കഭാന പഭാടെനിഡലനണ്ടം
ചെനിലര്  പറഞ്ഞു നടെക്കുനണപ. ഇഒൗ സര്ക്കഭാര് അതെനികനഭാടെപ കയഭാജനിക്കുന്നനില. ഇവനിഡടെ
ബഹുമഭാനഡപട ഡമമര് പറഞ്ഞെ വനികേഭാരകത്തഭാടുണ്ടം അഭനിപ്രഭായകത്തഭാടുണ്ടം  കയഭാജനിപഭാണുള്ളതെപ.
കസറപ  ബഭാങപ  ഓഫപ  ടഭാവനകൂറുമഭായനി  നമ്മുഡടെ  സണ്ടംസഭാനത്തനിനപ  ചെരനിതപരവണ്ടം
ഡഡവകേഭാരനികേവമഭായ ബന്ധമുണപ. 1945-ലഭാണപ ഇഒൗ ബഭാങപ രപസ്പീകേരനിക്കുന്നഡതെങനിലണ്ടം
അതെനിനണ്ടം എതകയഭാ നഭാളുകേള്ക്കുമുമപ നനിലവനിലണഭായനിരുന്ന കകേരളത്തനിഡല പതെനിഡനഭാന്നപ
ബഭാങ്കുകേള്  കചെര്ന്നഭാണപ  ഇത്തരത്തനിഡലഭാരു  ബഭാങപ  സണ്ടംസഭാനത്തുണഭായതെപ.  ഏതെഭാണപ
ഒരു നൂറഭാണനിഡന ചെരനിതമുള്ള ബഭാങഭാണനിതെപ. ഉടെമസതെ എസപ.ബനി.ഡഎ.-ക്കപ ആഡണങനിലണ്ടം
ഇഒൗ ബന്ധണ്ടം വളഡര പ്രധഭാനഡപടതെഭാണപ.  അതകപഭാഡല ഏറവണ്ടം കൂടുതെല് ബ്രഭാഞ്ചുകേളുള്ള
ബഭാങഭാണനിതെപ. ഏകേകദശണ്ടം 800-ല്പരണ്ടം ബ്രഭാഞ്ചുകേള് കകേരളത്തനിലണപ. ഇന്നപ കകേരളത്തനിനപ
ഏറവണ്ടം കൂടുതെല് വഭായ്പ നല്കുന്ന ബഭാങപ എസപ.ബനി.ടെനി.  ആണപ.  ഡചെറുകേനിടെ കേചവടെണ്ടം,
കൃഷനി തടെങ്ങനിയ കമഖലകേളനിലഭാണപ കൂടുതെല് വഭായ്പ നല്കുന്നതെപ. സര്ക്കഭാരനിഡന പണമനിടെപഭാടുകേള്,
ടഷറനി എന്നനിവഡയലഭാണ്ടം ഇഒൗ ബഭാങ്കുമഭായനിടഭാണപ ബന്ധഡപട്ടു നനില്ക്കുന്നതെപ. സര്ക്കഭാരനിഡന
ടഷറനി ഇടെപഭാടുകേള് മഭാതമല ഇ-ഫയലനിണ്ടംഗപ,  ഇ -ഡടെണറനിണ്ടംഗപ തടെങ്ങനിയ കേഭാരദ്യങ്ങളനിഡലലഭാണ്ടം
വളഡര നനിര്ണ്ണഭായകേമഭായ പങപ എസപ.ബനി.ടെനി.  വഹനിക്കുനണപ.  ഈ ബഭാങപ എസപ.ബനി.ഡഎ.-യമഭായനി
ലയനിക്കുന്നതെനിഡന ഫലമഭായനി കകേരളത്തനിനപ എനഭാണപ നഷ്ടഡപടുന്നതെപ?  ഡഡവകേഭാരനികേമഭായനിട്ടുള്ള
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ബന്ധങ്ങള്, പ്രഭാകദശനികേമഭായ ഡഡജവബന്ധങ്ങള്, ഇഒൗ സഭാപനങ്ങളുഡടെ നനികക്ഷപത്തനിഡന
സസ്വഭഭാവണ്ടം എന്നനിവഡയഡയലഭാണ്ടം സഭാരമഭായനി ബഭാധനിക്കുഡമന്നഭാണപ ഇനദ്യയനിഡല ഫനിനഭാനഷദ്യല്
ഇനസനിറപ്യൂഷനസനിഡന വളര്ചഡയക്കുറനിചപ  പഠനിചനിട്ടുള്ളവര് ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുന്നതെപ.  ഡപ്രഭാഫസര്
അമനിയകുമഭാര്  ബക്ഷനിയഡടെ ഏറവണ്ടം പ്രസനിദമഭായ  'ഡഡപ്രവറപ  ഇനഡവസപഡമനപ  ഇന
ഇനദ്യ'  എന്ന ഗ്രേന്ഥത്തനില്  എന്തുഡകേഭാണപ കേനിഴകക്ക ഇനദ്യ പടെനിഞ്ഞെഭാകറ ഇനദ്യഡയ
അകപക്ഷനിചപ  പനികന്നഭാക്കണ്ടം  കപഭായനി  എന്നതസണ്ടംബന്ധനിചപ  വനിശദസ്പീകേരനിക്കുനണപ.
അഡതെഭാരു 500 കപജുള്ള പുസകേമഭാണപ. അതെനിഡന തെസ്പീസസ്പീസഭാണപ ഞഭാന പറയന്നതെപ,
അവനിടെഡത്ത മഭാര്വഭാടെനി മൂലധനത്തനിനപ പ്രഭാകദശനികേമഭായ ഡഡജവബന്ധങ്ങളുണഭായനിരുന്നനില;
അതെനില്നനിന്നപ  വദ്യതെദ്യസമഭായനിരുന  പശനിമ  ഇനദ്യയനിഡല  സനിതെനി.  എസപ.ബനി.ടെനി.,
എസപ.ബനി.ഡഎ.-യമഭായനി ലയനിച്ചുകേഴനിയകമഭാള്  കകേരളത്തനിഡന ആവശദ്യങ്ങള്ക്കനസരനി
ചഭായനിരനിക്കനില  മറനിചപ,  ഇഒൗ  ഭസ്പീമന  ബഭാങനിഡന   ആകഗഭാളതെനത്തനിനപ  വനികധയമഭായനിടഭായനിരനിക്കുണ്ടം
വഭായ്പകേഡളലഭാണ്ടം ഡകേഭാടുക്കുന്നതെപ. 8000 കകേഭാടെനി രപ ഒറയടെനിക്കപ എസപ.ബനി.ഡഎ.-യനില്
നനിന്നപ അനധനികൃതെമഭായനി വഭായ്പയഭായനി കനടെനിഡയടുത്ത ചെനില കകേഭാര്പകററപ കേമനനികേളുണപ.
അത്തരത്തനിലള്ളവഡര സണ്ടംബന്ധനിചനിടെകത്തഭാളണ്ടം ഇതെപ വളഡര സകനഭാഷകേരമഭായനിരനിക്കുണ്ടം.
പകക്ഷ കകേരളത്തനിഡല സഭാധഭാരണക്കഭാരുഡടെ കേഭാരദ്യണ്ടം  അങ്ങഡനയഭായനിരനിക്കനില.  ഇഒൗ
പശഭാത്തലത്തനില് സണ്ടംസഭാനത്തനിഡന വനികേസനഡത്ത പ്രതെനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുന്ന
കേഭാരദ്യഡമനള്ള  നനിലയനില്  സണ്ടംസഭാനത്തനിഡന  ഡമഭാത്തണ്ടം  തെഭാല്പരദ്യമഭാണപ   നനില
നനില്ക്കഭാനള്ളതെപ.  പ്രതെനിപക്ഷഭാണ്ടംഗങ്ങള്ക്കുണ്ടം  ഇതെനില് എതെനിര്പണഭാകേനിഡലന്നപ  എനനിക്കപ
ഉറപണപ.  ശസ്പീ.  എന.എ.  ഡനലനിക്കുന്നപ  ഇഒൗ വനിഷയണ്ടം  സണ്ടംബന്ധനിചപ  സബ്മനിഷന
ഡകേഭാടുത്തനിട്ടുഡണന്നപ  പറയകേയണഭായനി. എഡന നനിര്കദ്ദേശണ്ടം,  ഇക്കഭാരദ്യണ്ടം സണ്ടംബന്ധനിചപ
നനിയമസഭയനില് ഏകേകേണ്ഠമഭായനി  ഒരു പ്രകമയണ്ടം  പഭാസഭാക്കുന്ന സന്ദര്ഭമുണഭാകേണണ്ടം.
അങ്ങപ അതസണ്ടംബന്ധനിചപ തെസ്പീരുമഭാനഡമടുക്കണണ്ടം.

പ്രതെനിപക്ഷകനതെഭാവപ (ശസ്പീ  .   രകമശപ ഡചെന്നനിത്തല) : സര്, ധനകേഭാരദ്യ വകുപമനനി
പറഞ്ഞെ അഭനിപ്രഭായകത്തഭാടെപ ഞങ്ങള് പൂര്ണ്ണമഭായനി കയഭാജനിക്കുകേയഭാണപ.  ഇനദ്യയനിഡല
ഡപഭാതകമഖലഭാ  ബഭാങ്കുകേളനില്  അഞ്ചപ  ബഭാങ്കുകേഡളയഭാണപ  ഇകപഭാള്  എസപ.ബനി.ഡഎ-
യനില്  ലയനിപനിക്കഭാന  തെസ്പീരുമഭാനനിചതെപ.  അതെനികനഭാടെപ  കകേഭാണ്ഗ്രേസപ  പഭാര്ടനിക്കുണ്ടം
യ.ഡെനി.എഫപ.-നണ്ടം  പൂര്ണ്ണമഭായ  വനികയഭാജനിപഭാണുള്ളതെപ.  അതഡകേഭാണ്ടുതെഡന്ന  സഭഭാകനതെഭാവപ
ഒരു പ്രകമയണ്ടം ഡകേഭാണ്ടുവന്നഭാല് അതമഭായനി സഹകേരനിക്കഭാന പ്രതെനിപക്ഷണ്ടം  തെയ്യഭാറഭാണപ.  

ശസ്പീ  .    ഡകേ  .    സുകരഷപ കുറുപപ :  സര്,  അഭനിപ്രഭായ സമനസ്വയമുള്ള ഇക്കഭാരദ്യത്തനില്
സഭയഡടെ ഡഎകേകേണ്ഠമഭായ ഒരു പ്രകമയണ്ടം പഭാസഭാക്കണഡമന്നപ ഞഭാന അഭദ്യര്തനിക്കുന. 
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(2) കകേര കേര്ഷകേര് കനരനിടുന്ന പ്രശങ്ങള്

ശസ്പീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല : സര്, അടെനിയനര പ്രഭാധഭാനദ്യകത്തഭാടുകൂടെനി പരനിഹഭാരണ്ടം
കേഭാകണണ വനിഷയമഭാണപ ഞഭാന സഭയഡടെ ശദയനില് ഡകേഭാണ്ടുവരുന്നതെപ.  കകേരളത്തനിഡല
നഭാളനികകേരകേര്ഷകേരുഡടെ കേഭാരദ്യണ്ടം വളഡര പരനിതെഭാപകേരമഭാണപ.  ഒരു കേഭാലത്തപ അനസനിഡനയണ്ടം
ആഭനിജഭാതെദ്യത്തനിഡനയണ്ടം പ്രതെസ്പീകേമഭായനിരുന കേല്പവൃക്ഷണ്ടം എന്നറനിയഡപടുന്ന ഡതെങ്ങപ.
കകേരകേര്ഷകേര്  തെലയയര്ത്തനി നടെന്ന  ഒരു കേഭാല മുണഭായനിരുന. ആ കേഭാലണ്ടം ഇഡന്നഭാരു
ഓര്മ്മ മഭാതമഭാണപ. കതെങ്ങയണ്ടം കകേര കേര്ഷകേഡന ജസ്പീവനിതെത്തനിനണ്ടം ഇന്നപ വനിലയനിലഭാതെഭായനി.
ഡതെങ്ങുകപഭാഡല  ആദഭായമുള്ള  മഡറഭാരു  വൃക്ഷമനില.  കകേരണ്ടം  തെനിങ്ങുണ്ടം  കകേരളനഭാടെനിനപ
ധനസമൃദനിയഡടെ  നഡലഭാരു  കേഭാല  മുണഭായനിരുന.  പറമനിഡല  ഡതെങ്ങനിഡന  എണ്ണണ്ടം
കനഭാക്കനി മനഷദ്യഡന സഭാമൂഹനികേ നനിലവഭാരണ്ടം അളന്നനിരുന്ന ഒരു കേഭാലമുണഭായനിരുന.
ആ കേഭാലണ്ടം കപഭായനി.  ഇന്നപ കതെങ്ങ ആര്ക്കുണ്ടം കവണഭാത്ത വസ്തുവഭായനി. വനിലക്കുറവനിഡനഭാപണ്ടം
ഡതെങ്ങനിഡന  ബഭാധനിക്കുന്ന  കരഭാഗവണ്ടം  കകേരകേര്ഷകേഡര   ക്ഷസ്പീണനിപനിച്ചു.  1960-ല്
500 രപയനില് തെഭാഡഴയഭായനിരുന ഒരു പവന സസ്വര്ണ്ണത്തനിഡന വനില.  കതെങ്ങയപ അന്നപ ഒരു
രപയഭായനിരുന വനില;  കേര്ഷകേ ഡത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുഡടെ  കൂലനി രണപ രപയണ്ടം.  ഇന്നപ ഒരു
പവന സസ്വര്ണ്ണത്തനിഡന വനില ഇരുപതെനിനഭായനിരത്തനിനപ മുകേളനിലഭായകപഭാള് കതെങ്ങയഡടെ
വനില  ഡവറുണ്ടം  അഞ്ചര  രപ  മഭാതണ്ടം.  വര്ഷങ്ങള്  ഒരുപഭാടെപ  പനിന്നനിടനിട്ടുണ്ടം  കതെങ്ങയഡടെ
വനിലയനില്  വലനിയ  മഭാറഡമഭാനമനില. പനിഡന്ന  എങ്ങഡനയഭാണപ  കകേര  കേര്ഷകേനണ്ടം
കകേരകൃഷനിയണ്ടം  രക്ഷഡപടുകേ?  നഭാളനികകേര  ഉല്പഭാദനത്തനില്  ഒന്നഭാണ്ടം  സഭാനത്തഭായനിരുന്ന
കകേരളണ്ടം ഇകപഭാള്  തെമനിഴ് നഭാടെനിനണ്ടം കേര്ണ്ണഭാടെകേത്തനിനണ്ടം പനിന്നനിലഭാഡണന്നപ കേണക്കുകേള്
പറയന. എട്ടുലക്ഷകത്തഭാളണ്ടം ഡഹക്ടര് സലത്തപ കകേരകൃഷനിയള്ള കകേരളത്തനില് 5798
ദശലക്ഷണ്ടം നഭാളനികകേരണ്ടം ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന മഭാതകമ നമുക്കപ കേഴനിയനള.  എന്നഭാല്
4.65  ലക്ഷണ്ടം ഡഹക്ടറനില് നനിന്നപ തെമനിഴ് നഭാടെപ  6917 ദശലക്ഷണ്ടം കതെങ്ങ ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന.
5.13  ലക്ഷണ്ടം  ഡഹക്ടര്  ഭൂമനിയനില്  കൃഷനിയള്ള  കേര്ണ്ണഭാടെകേയനില്  6058.86  ലക്ഷണ്ടം
നഭാളനികകേരമഭാണപ  വനിളഡവടുക്കുന്നതെപ. 35  ലക്ഷകത്തഭാളണ്ടം നഭാളനികകേര കേര്ഷകേരുണ്ടം അനബന്ധ
ഡത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുണ്ടം കകേരളത്തനിലഡണന്നഭാണപ  കേണക്കപ.  എന്നഭാല്  കൃഷനിഭൂമനിയഡടെ
വനിസസ്പീര്ണ്ണണ്ടം  ഓകരഭാ  വര്ഷവണ്ടം  വനകതെഭാതെനില്  കുറഞ്ഞുവരുന്നതെഭായനി  ഒഒൗകദദ്യഭാഗനികേ
കരഖകേള് വദ്യകമഭാക്കുന.  നനിലങ്ങള്  ഓകരഭാന്നഭായനി  നനികേത്തഡപടുകമഭാള്  എലഭാണ്ടം
വനികേസനത്തനിഡന കപരനിലഭാഡണന്നപ സമഭാധഭാനനിക്കുന്ന നമുക്കപ നഷ്ടഡപടുന്നതെപ കകേരളഡമന്ന
സണ്ടംസഭാനത്തനിഡന  കേഭാര്ഷനികേ  പഭാരമരദ്യമഭാണപ.  രണ്ടുമഭാസണ്ടം   കൂടുകമഭാഴഭാണപ
സഭാധഭാരണനനിലയനില്  നഭാളനികകേരണ്ടം   വനിളഡവടുപപ  നടെത്തുന്നതെപ.  കതെങ്ങയപ  വനിലയനിഡലങനിലണ്ടം
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വനിളഡവടുപനിനഭാവശദ്യമഭായ  ഡതെഭാഴനിലഭാളനികേള്ക്കുള്ള  കൂലനിയനില്  ദനിവകസന  വര്ദനവ
ണഭാവകേയഭാണപ.  കൂലനി  ഡകേഭാടുത്തഭാല്കപഭാലണ്ടം  ഡതെഭാഴനിലഭാളനികേഡള  കേനിടഭാനനിലഭാത്ത
സനിതെനിയഭാണുള്ളതെപ.  യഥഭാസസമയണ്ടം  കതെങ്ങയഡടെ  വനിളഡവടുപപ  നടെത്തഭാതെനിരനിക്കുന്നതെപ
ഗുരുതെരമഭാഡയഭാരു  സഭാമൂഹനികേ  പ്രശണ്ടം  കൂടെനിയഭാണപ.  ആഴ്ചകേള്ക്കുമുമപ  എഡന  മണ്ഡലത്തനിഡല
മണനിയൂരനില്  ഒരു  കുടനി  കതെങ്ങ  തെലയനില്  വസ്പീണപ  മരനിക്കഭാനനിടെയഭായ  സണ്ടംഭവണ്ടം
കവദനകയഭാഡടെ  ഞഭാനനിവനിഡടെ  ഓര്മ്മനിക്കുകേയഭാണപ.  ഇത്തരണ്ടം  അപകേടെ വഭാര്ത്തകേള്
സണ്ടംസഭാനത്തപ ധഭാരഭാളണ്ടം റനികപഭാര്ടപ  ഡചെയ്യഡപടനിട്ടുണപ.  നഭാളനികകേര കേഭാര്ഷനികേ കമഖലഡയ
മുകന്നഭാടപ  ഡകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന  കേര്ഷകേന  കനരനിടുന്ന  ബുദനിമുടപ  ഡതെങ്ങനികനഭാളണ്ടം
വലതെഭാണപ.  നഭാളനികകേരത്തനിനപ അടെനിക്കടെനി വനില കുറയകേയണ്ടം അനബന്ധ ഡചെലവകേള്
വര്ദനിക്കുകേയണ്ടം ഡചെയന്ന സഭാഹചെരദ്യത്തനില് നഭാളനികകേര കൃഷനി ഉകപക്ഷനിക്കുകേയലഭാഡതെ
മഡറന്തു  മഭാര്ഗ്ഗമഭാണപ  കകേര  കേര്ഷകേര്ക്കപ  മുന്നനിലള്ളതെപ?   മണ്ഡരനി,  കേഭാറ്റുവസ്പീഴ്ച  തടെങ്ങനി
ഡതെങ്ങനിഡന  ബഭാധനിക്കുന്ന  വനിവനിധ  കരഭാഗങ്ങളുണ്ടം  ഇന്നപ  ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുന.  കലഭാകേ
വദ്യഭാപഭാര  കേരഭാറനിഡനത്തുടെര്ന്നപ  ഇകനഭാകനഷദ്യ,  മകലഷദ്യ  തടെങ്ങനിയ  രഭാജദ്യങ്ങളനില്
നനിനണ്ടം നനിരവധനി നഭാളനികകേര ഉല്പന്നങ്ങള് കകേരളത്തനികലക്കപ എത്തനി തടെങ്ങനിയകതെഭാഡടെ
സസ്വനണ്ടം  നഭാടെനിഡന  നഭാളനികകേര  വനിപണന  സഭാദദ്യതെകേള്ക്കപ  അസമയണ്ടം  കേണ്ടു
തടെങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയഭാണപ. 

പഭാലനിഡന വനില നനിര്ണ്ണയനിക്കഭാനണ്ടം വനില കുറയഭാഡതെ വനിപണനിയനില് പനിടെനിച്ചുനനിര്ത്തഭാനണ്ടം
മനില്മയപ  കേഴനിയനണപ.  എന്നഭാല് കതെങ്ങയഡടെയണ്ടം  അനബന്ധ ഉല്പന്നങ്ങളുഡടെയണ്ടം
വനില  നനിശയനിക്കഭാകനഭാ  കേര്ഷകേഡര  സഹഭായനിക്കഭാകനഭാ  യഭാഡതെഭാരു  സണ്ടംവനിധഭാനവണ്ടം
സണ്ടംസഭാനത്തപ  നനിലവനിലനില എന്നതെപ ഏഡറ കഖദകേരമഭാണപ.  റബ്ബറനിനപ വനിലയനിടെനിവപ
കനരനിടകപഭാള്  300  കകേഭാടെനി രപയഭാണപ കകേന്ദ്രണ്ടം ധനസഹഭായണ്ടം നല്കേനിയതെപ.  റബ്ബര്
വനിലയനിടെനിവനിഡന കപരനിലണഭാകുന്ന ബഹളത്തനിഡന നഭാലനിഡലഭാഡന്നങനിലണ്ടം  സണ്ടംസഭാനത്തനിഡന
സസ്വനണ്ടം വനിളയഭായ  നഭാളനികകേരത്തനിഡന കേഭാരദ്യത്തനിലണഭായഭാല്  നന്നഭായനിരുനഡവന്നപ
കേര്ഷകേര്  ആഗ്രേഹനിച്ചുകപഭായഭാല് അവഡര  കുറണ്ടം  പറയഭാന  കേഴനിയനില.  കേര്ഷകേര്
കകേരകൃഷനിഡയ  ആശയനിചഭാണപ  ജസ്പീവനിക്കുന്നഡതെങനിലണ്ടം  അവഡര  സഹഭായനിക്കഭാന
ഇവനിഡടെ  ഒരു  നനിയമവമനില.  ഇരുപതെപ  കകേഭാടെനികയഭാളണ്ടം  ഡതെങ്ങുകേളുള്ള  കകേരളത്തനില്
നഭാളനികകേരത്തനിഡന  മൂലദ്യവര്ദനിതെ  ഉല്പന്നങ്ങളുഡടെ  നനിര്മ്മഭാണവണ്ടം   വനിപണനവണ്ടം
വഴനി  മഭാതകമ  നഭാളനികകേരത്തനിനപ  നദ്യഭായവനിലയണ്ടം  കേര്ഷകേനപ  സനിരവരുമഭാനവണ്ടം
ഉറപവരുത്തഭാന കേഴനിയൂ.  ആയതെനിനഭാല് സണ്ടംസഭാനഡത്ത കകേര കേര്ഷകേര് കനരനിടുന്ന
ഗുരുതെരമഭായ പ്രശങ്ങള്ക്കപ പരനിഹഭാരമഭായനി ദസ്പീര്ഘകേഭാല പദതെനികേള് ആവനിഷ്കരനിക്കണഡമന്നപ
അഭദ്യര്തനിക്കുകേയഭാണപ.  മലബഭാര്  കമഖലയഡടെ  ഒരു  പ്രതെനിനനിധനി  എന്ന  നനിലയനില്
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മഡറഭാരു  കേഭാരദ്യണ്ടംകൂടെനി  പറയഭാനണപ,  സണ്ടംസഭാനത്തപ  ഏറവണ്ടം  കൂടുതെല്  നഭാളനികകേര
കേര്ഷകേരുള്ള  ജനിലയഭാണപ കകേഭാഴനികക്കഭാടെപ. ഈ കമഖലഡയ ആശയനിചപ കേഴനിയന്ന ഏഴപ
ലക്ഷകത്തഭാളണ്ടം  കേര്ഷകേരുണ്ടം  കേര്ഷകേ  ഡതെഭാഴനിലഭാളനികേളുമുണപ. നഭാളനികകേര  വനികേസന
കബഭാര്ഡെനിഡന  കേണക്കുപ്രകേഭാരണ്ടം  ജനിലയനില്  1,23,066  ഡഹക്ടര്  സലത്തപ  ഡതെങ്ങപ
കൃഷനിയണപ.  കലഭാകേ  പ്രശസനിയഭാര്ജനിച രഭാജഭാപൂര്  ഡകേഭാപ്രയഡടെ രഭാജദ്യഡത്ത  പ്രധഭാന
കകേന്ദ്രണ്ടം കകേഭാഴനികക്കഭാടെപ ജനിലയനിഡല വടെകേര തെഭാലൂക്കഭാണപ. വലനിപത്തനിലണ്ടം ഗുണകമന്മേയനിലണ്ടം
മുനപനനിയനിലള്ള നഭാളനികകേരണ്ടം  ലഭനിക്കുന്നതെപ എഡന മണ്ഡലമഭായ കുറദ്യഭാടെനിയനിലഭാണപ.

മനി  .   സസ്പീക്കര് : മനനി ഇതെനിനപ അനകൂലമഭാണപ. 

ശസ്പീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല : സര്,  എഡന മണ്ഡലത്തനിഡല കവളണ്ടം പഞ്ചഭായത്തനില്
നഭാളനികകേര സണ്ടംഭരണണ്ടം, സണ്ടംസ്കരണണ്ടം, വനിപണനണ്ടം  എന്നനിവ ലക്ഷദ്യമഭാക്കനി ആരണ്ടംഭനിച
നഭാളനികകേര വനികേസന പഭാര്ക്കപ  ഇനണ്ടം പ്രവര്ത്തന  സജമഭായനിടനില.  ആ സഭാപനണ്ടം
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാനഭാവശദ്യമഭായ  നടെപടെനികേളുണഭാകേണണ്ടം. കൂടെഭാഡതെ  കേഴനിഞ്ഞെ  മഭാര്ചപ,
ഏപ്രനില്  മഭാസത്തനിഡല  കേടുത്ത  ചൂടെനില്  എഡന  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  മഭാതണ്ടം
ഏഴഭായനിരകത്തഭാളണ്ടം  ഡതെങ്ങുകേള്  ഉണങ്ങനികപഭായനിട്ടുണപ.  കകേഭാഴനികക്കഭാടെപ  ജനിലയനില്
ഏകേകദശണ്ടം  പതെനിനഭായനിരക്കണക്കനിനപ ഡതെങ്ങുകേള്ക്കഭാണപ  ഇത്തരത്തനില്  നഭാശനഷ്ടണ്ടം
സണ്ടംഭവനിചതെപ. ഡതെങ്ങുകേള്ക്കപ നഭാശണ്ടം സണ്ടംഭവനിച കേര്ഷകേര്ക്കപ  കൃതെദ്യമഭായ നഷ്ടപരനിഹഭാരണ്ടം
നല്കേണണ്ടം.  ഇക്കഭാരദ്യത്തനില്  ഒരു ശഭാസസ്പീയ പഠനണ്ടം നടെത്തഭാന തെയ്യഭാറഭാകേണഡമന്നപ
അഭദ്യര്തനിക്കുന. 

കൃഷനി വകുപമനനി  (ശസ്പീ  .   വനി  .   എസപ  .   സുനനില് കുമഭാര്  ) :  സര്, ബഹുമഭാനഡപട
അണ്ടംഗണ്ടം  ശസ്പീ.  പഭാറക്കല് അബ്ദുല മലബഭാറനിഡല  മഭാതമല,  കകേരളത്തനിഡല  പ്രധഭാനഡപട
വനിളയഭായ ഡതെങ്ങുകൃഷനിഡയപറനിയഭാണപ സചെനിപനിചതെപ.  ഈ വനിഷയണ്ടം വളഡര ഗഒൗരവമഭായനി
തെഡന്നയഭാണപ  സര്ക്കഭാര്  കേഭാണുന്നതെപ.  മഭാതമല,  ഡതെങ്ങുകൃഷനിയനില് നനിനണ്ടം  കൃഷനിക്കഭാര്
വനിട്ടുകപഭാകുന്ന ഒരു സഭാഹചെരദ്യണ്ടം  സൃഷ്ടനിക്കഭാന ഒരനിക്കലണ്ടം ഗവണ്ഡമനപ  ആഗ്രേഹനിക്കുന്നനില.
കകേരളത്തനിഡല കകേരകേര്ഷകേര് കനരനിടുന്ന ഏറവണ്ടം  വലനിയ  പ്രശണ്ടം  നഭാളനികകേരത്തനിഡന
വനിലയനിടെനിവഭാണപ.  തെമനിഴ് നഭാടെപ,  കേര്ണ്ണഭാടെകേ തടെങ്ങനിയ സണ്ടംസഭാനങ്ങളനില്  കകേരളഡത്തക്കഭാള്
കൂടുതെല് ഉല്പഭാദനണ്ടം വര്ദനിച്ചുഡകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  സഭാഹചെരദ്യമുണപ.  ഇതെനിഡനത്തുടെര്ന്നപ
കകേരളത്തനില് നഭാളനികകേരത്തനിഡന വനിലയനിടെനിവപ  വളഡര ഗുരുതെരമഭായ പ്രശമഭായനിരനിക്കുകേയഭാണപ.
ഡകേഭാപ്രയഡടെ  തെറവനിലയഭായനി  ഇകപഭാള്  കകേന്ദ്രണ്ടം  നനിശയനിചനിരനിക്കുന്നതെപ  5950
രപയഭാണപ.  എന്നഭാല് ഇകപഭാള്  5265  രപ നനിരക്കനിലഭാണപ  ഡപഭാതവനിപണനിയനില്
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വദ്യഭാപഭാരണ്ടം നടെനവരുന്നതെപ.  12  രപ മുതെല്  16  രപ നനിരക്കനിലഭാണപ പചകത്തങ്ങ
വനിപണനണ്ടം നടെനഡകേഭാണനിരനിക്കുന്നതെപ.  ഇതെനിനപ പരനിഹഭാരമഭായനി  നഭാളനികകേര കേര്ഷകേര്ക്കപ
നദ്യഭായവനില  ഉറപവരുത്തഭാന  സണ്ടംസഭാന  ഗവണ്ഡമനപ  കൃഷനി  വകുപപ  മുഖഭാനരണ്ടം
ഇകപഭാള് പചകത്തങ്ങ സണ്ടംഭരനിക്കുനണപ. ഒരു കേസ്വനിനലനിനപ  1400 രപ വനിലയള്ളകപഭാള്
ഒരു കേനികലഭായപ 25 രപ നനിരക്കനില് 2500 രപയഭാണപ  കകേരഡഫഡെപ കൃഷനിഭവനനിലൂഡടെ
നഭാളനികകേരണ്ടം സണ്ടംഭരനിക്കുന്നതെപ.  ഇകപഭാള് 12 ജനിലകേളനിലഭായനി 381 കൃഷനിഭവനകേളനിലൂഡടെ
124748  ടെണ്  പചകത്തങ്ങ  കകേരഡഫഡെപ  സണ്ടംഭരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.  ഈയനിനത്തനില്
കേഴനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാരനിഡന കേഭാലത്തപ കുടെനിശ്ശനികേയണഭായനിരുന്ന 43 കകേഭാടെനി രപയനില് ഈ
ഗവണ്ഡമനപ  അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതെനിനകശഷണ്ടം  18  കകേഭാടെനി  രപ നല്കുകേയണഭായനി.
ബഭാക്കനിത്തുകേ സമയ ബന്ധനിതെമഭായനി ഡകേഭാടുക്കഭാനഭാവശദ്യമഭായ നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിച്ചു
വരനികേയഭാണപ.  ഇകനഭാകനഷദ്യയനിലണ്ടം  മകലഷദ്യയനിലണ്ടം  ശസ്പീലങയനിലണ്ടം   നഭാളനികകേരത്തനിഡന
മൂലദ്യവര്ദനിതെ ഉല്പന്നങ്ങളുഡടെ  വലനിയ  ശണ്ടംഖല  തെഡന്ന  സൃഷ്ടനിക്കഡപടുകേയണഭായനി.
പകക്ഷ  കകേരണ്ടം തെനിങ്ങുന്ന  കകേരള നഭാടനില് ആ രഭാജദ്യങ്ങളനിലണഭായതകപഭാലള്ള ഒരു വഭാലല
അഡെസ്പീഷന  ഉണഭാക്കനിഡയടുക്കഭാകനഭാ  വനിലസനിരതെ  ഉറപവരുത്തഭാനഭാവശദ്യമഭായ  ഒരു
പഭാകക്കജപ  രപസ്പീകേരനിക്കഭാകനഭാ  കേഴനിഞ്ഞെനിടനില.  അതഡകേഭാണപ  ഹ്രസസ്വകേഭാല  പദതെനി,
ദസ്പീര്ഘകേഭാല  പദതെനി എന്ന  രണ്ടുരസ്പീതെനിയനിലൂഡടെയഭാണപ ഇതെനിനപ പരനിഹഭാരണ്ടം കേഭാണഭാന
ഗവണ്ഡമനപ   ശമനിക്കുന്നതെപ.  ഇതെനിഡന   ആദദ്യഘടഡമന്ന  നനിലയനില്  നഭാളനികകേര
കേര്ഷകേര്ക്കപ  ആശസ്വഭാസമഭായനി   സണ്ടംസഭാനഡത്ത  മുഴുവന  കൃഷനിഭവനനികലക്കുണ്ടം  സണ്ടംഭരണണ്ടം
വദ്യഭാപനിപനിക്കഭാന   ഉകദ്ദേശനിക്കുനണപ.  ഇതെനിഡന ഭഭാഗമഭായനി നഭാഡഫഡെപ  മുകഖന ഡകേഭാപ്ര
സണ്ടംഭരനിക്കഭാന  കവണനിയള്ള  നടെപടെനി  ആരണ്ടംഭനിക്കുന്നതെനിനപ  സണ്ടംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
കകേന്ദ്രഗവണ്ഡമനപ നനിശയനിചനിരനിക്കുന്ന മഭാതൃകേയനിലള്ള അകപക്ഷ ഇതെനിനകേണ്ടം നല്കേനി
കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണപ.   ദസ്പീര്ഘകേഭാല  പദതെനി  എന്ന  നനിലയനില്  ഡതെങ്ങുകൃഷനി  കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനി
ക്കുന്നതെനിനഭായനി  നഭാളനികകേര  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കപ  സഹഭായണ്ടം  നല്കുന്നതെനിനള്ള  വനിവനിധ
പദതെനികേളുണ്ടം  കൃഷനിവകുപപ  നടെപഭാക്കനിവരുനണപ.  ശഭാസസ്പീയമഭായനി  ഡതെങ്ങുകൃഷനി
കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനികക്കണതണപ. അതകപഭാഡല 2015-16 വഡര കേഭാസര്കഗഭാഡെപ  ജനിലയനിഡല
ഡതെരഡഞ്ഞെടുക്കഡപട പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലഭാണപ ഈ പദതെനികേള് നടെപഭാക്കനിയനിരുന്നതെപ.
ഈ  സഭാമത്തനികേ  വര്ഷണ്ടം   കേഭാസര്കഗഭാഡെപ  ഉള്ഡപഡടെയള്ള  എലഭാ  ജനിലകേളനിലണ്ടം
ഡതെരഡഞ്ഞെടുക്കഡപട പഞ്ചഭായത്തുകേളനില്     30  കകേര ഗ്രേഭാമങ്ങള്കൂടെനി   പുതെനിയതെഭായനി
ആരണ്ടംഭനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണപ.  ഇതെനിഡന  ഭഭാഗമഭായനി  സണ്ടംകയഭാജനിതെ  കൃഷനി
പരനിപഭാലന  മുറകേള്  നടെപഭാക്കുന്നതെനിനണ്ടം  ഇടെകവള  കൃഷനി  ഡചെയപ  ഡതെങ്ങനിന
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കതെഭാപകേളനിഡല  ആദഭായണ്ടം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതെനിനണ്ടം   കകേര  കേര്ഷകേര്ക്കപ  ഡഹക്ടറനിനപ
25000  രപ  വസ്പീതെണ്ടം  ധനസഹഭായണ്ടം  നല്കേഭാന  നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതെഭാണപ.
ഡതെങ്ങനിനകതെഭാപകേളനില്  ജലകസചെന  സഒൗകേരദ്യണ്ടം വര്ദനിപനിക്കുന്നതെനിനപ  ഡഹക്ടറനിനപ
25000 രപ നനിരക്കനില് ആനകൂലദ്യണ്ടം നല്കേഭാനണ്ടം   ഗവണ്ഡമനപ     ഉകദ്ദേശനിക്കുനണപ.

ഡതെങ്ങുകേയറഡത്തഭാഴനിലഭാളനി  ദഒൗര്ലഭദ്യവണ്ടം  കേര്ഷകേഡര  വളഡരയധനികേണ്ടം
ബുദനിമുടനിക്കുനണപ. അവയള്ഡപഡടെ  പരനിഹരനിക്കുന്നതെനിനണ്ടം  കകേരസമൃദനി  പദതെനിക്കുമഭായനി
ഈ വര്ഷണ്ടം കൂടുതെല് തകേ ഉള്ഡപടുത്തനിയനിട്ടുണപ.  നഭാളനികകേരത്തനിഡന ഉല്പഭാദനവണ്ടം
ഉല്പഭാദനക്ഷമതെയണ്ടം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതെനിനഭായനി   കേര്മ്മപദതെനി  രപസ്പീകേരനിക്കുന്നതെഭാണപ.
ബഹുമഭാനഡപട ഗവര്ണറുഡടെ നയപ്രഖദ്യഭാപന പ്രസണ്ടംഗത്തനില്  സചെനിപനിചതകപഭാഡല
നസ്പീര,  ഡതെങ്ങനില് നനിനള്ള മൂലദ്യവര്ദനിതെ  വസ്തുക്കള് എന്നനിവയഡടെ   ഉല്പഭാദനത്തനിനണ്ടം
വനിപണനത്തനിനമഭായനി  ഫഭാര്മര് ഡപ്രഭാഡെപ്യൂസര് കേമനനികേള്ക്കപ കൂടുതെല് സഒൗകേരദ്യണ്ടം
നല്കേഭാനണ്ടം  ഗവണ്ഡമനപ ഉകദ്ദേശനിക്കുനണപ. 

ശസ്പീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  സര്, നഭാളനികകേരഭാധനിഷനിതെ അനബന്ധ വദ്യവസഭായണ്ടം
ആരണ്ടംഭനിക്കഭാനഭാവശദ്യമഭായ എഡനങനിലണ്ടം സണ്ടംവനിധഭാനമുകണഭാ?

ശസ്പീ  .    വനി  .   എസപ  .   സുനനില്കുമഭാര് : സര്,  മകലഷദ്യയനിഡലയണ്ടം സനിണ്ടംഗപ്പൂരനിഡലയണ്ടം
കേഭാരദ്യണ്ടം  സചെനിപനിചതകപഭാഡല  കകേരളത്തനിഡല  ഏറവണ്ടം  പ്രധഭാനഡപട  ഉല്പന്നമഭായ
നഭാളനികകേരത്തനില്  നനിന്നപ  മൂലദ്യവര്ദനിതെ  ഉല്പന്നങ്ങള്  നനിര്മ്മനിക്കഭാന  കേഴനിയന്ന
വലനിയ  നഭാളനികകേര  പഭാര്ക്കുകേള്   വദ്യഭാപകേമഭായനി   സഭാപനിക്കഭാന  ഗവണ്ഡമനപ
ആഗ്രേഹനിക്കുനണപ.  അനഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനിലള്ള  മൂലദ്യവര്ദനിതെ  ഉല്പന്നങ്ങള്
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതെനിനഭാവശദ്യമഭായ പദതെനി ഗവണ്ഡമനപ ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതെഭാണപ 

V സബ്മനിഷന

(1) സനി. എണ്ടം. അബ്ദുള്ള മഒൗലവനിയഡടെ ദുരഹ മരണണ്ടം

മനി  .   സസ്പീക്കര് : ഇകതെ വനിഷയണ്ടം സണ്ടംബന്ധനിചപ  ശസ്പീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസഭാക്കപ,
എണ്ടം.എല്.എ.-യണ്ടം കനഭാടസ്പീസപ നല്കേനിയനിട്ടുണപ.

ശസ്പീ  .    ഡകേ  .    കുഞ്ഞെനിരഭാമന :  സര്,  എഡന നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ഡചെമ്മനഭാടെപ
പഞ്ചഭായത്തനില് തെഭാമസനിക്കുന്ന  മുസസ്പീണ്ടം പണ്ഡനിതെനണ്ടം സമസയഡടെ സണ്ടംസഭാന വവസപ
പ്രസനിഡെന്റുണ്ടം മണ്ടംഗലഭാപുരണ്ടം  -  ഡചെമരനിക്ക ഖഭാസനിയണ്ടം  മലബഭാര് ഇസഭാമനികേപ  കകേഭാണ്ടംപകപ
സഭാപകേ ഡചെയര്മഭാനമഭായ ഖഭാസനി സനി. എണ്ടം. അബ്ദുള്ള മഒൗലവനി 15-2-2010-നപ മരനിച
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സണ്ടംഭവവമഭായനി  ബന്ധഡപടഭാണപ  ഞഭാന  ഈ  സബ്മനിഷന   ഉന്നയനിക്കുന്നതെപ.
പരസഹഭായമനിലഭാഡതെ സസ്വനണ്ടം വസ്പീടനില് നനിന്നപ പുറത്തനിറങ്ങഭാന  പറഭാത്ത ഒരഭാളഭായനിരുന
അകദ്ദേഹണ്ടം.  കമല്പറഞ്ഞെ  ദനിവസണ്ടം  രഭാതനി  ഒരു കേനികലഭാമസ്പീറര്  ദൂഡര  കേടെലനില്  അകദ്ദേഹണ്ടം
മരനിച്ചുകേനിടെക്കുന്നതെഭായനിടഭാണപ  കേഭാണഭാന കേഴനിഞ്ഞെതെപ.  അകദ്ദേഹത്തനിഡന  ഡചെരുപണ്ടം കേണ്ണടെയണ്ടം
കേടെലനിനടുത്തുള്ള  ഒരഭാള്  ഡപഭാക്കമുള്ള  ഒരു കേലനിഡന  മുകേളനില്  കേനിടെക്കുകേയഭായനിരുന.
പരസഹഭായമനിലഭാഡതെ  പുറത്തനിറങ്ങഭാന  പറഭാത്ത  ഒരഭാള്ക്കപ  ആ  കേലനിനമുകേളനില്
ഡചെരുപണ്ടം കുടെയണ്ടം എങ്ങഡന ഡകേഭാണ്ടുവയഭാന കേഴനിഞ്ഞു ഡവന്നതെനിഡനക്കുറനിച്ചുള്ള ദുരഹതെ
നഭാടനില് നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണപ.  ഈ സണ്ടംഭവണ്ടം  ആദദ്യണ്ടം  കകേരളഭാ  കപഭാലസ്പീസുണ്ടം  പനിന്നസ്പീടെപ
വക്രണ്ടംബ്രഭാഞ്ചുണ്ടം  അകനസ്വഷനിച്ചു.  അകനസ്വഷണത്തനില് ഡതെളനിവനിലഭാഡതെ വന്നകപഭാള് കുടുണ്ടംബഭാണ്ടംഗങ്ങളുണ്ടം
നഭാട്ടുകേഭാരുണ്ടം ആവശദ്യഡപടതെനിഡന അടെനിസഭാനത്തനില് കകേസപ സനി.ബനി.ഐ.-ക്കപ ഡഡകേമഭാറനി.
സനി.ബനി.ഐ.  അകനസ്വഷനിചനിട്ടുണ്ടം  ഡതെളനിവനിലഭാത്തതെനിഡന  അടെനിസഭാനത്തനില്  സനി.ബനി.ഐ.
കകേസപ  മടെക്കനി  നല്കുകേയഭാണപ  ഡചെയതെപ.  പനിന്നസ്പീടെപ  ഇതസണ്ടംബന്ധനിചപ  ബഹുമഭാനഡപട
വഹകക്കഭാടെതെനിയനില്  കകേസപ  ഡകേഭാടുത്തതെനിഡനത്തുടെര്ന്നപ  വഹകക്കഭാടെതെനി  ഉത്തരവപ്രകേഭാരണ്ടം
വസ്പീണ്ടുണ്ടം കകേസകനസ്വഷനിഡചങനിലണ്ടം   ആ അകനസ്വഷണത്തനിലണ്ടം ഡതെളനിവനിഡലന്നപ  പറഞ്ഞെപ കകേസപ
നസ്പീടനിഡക്കഭാണ്ടുകപഭാകുകേയഭാണപ.  ബഹുമഭാനഡപട  മുഖദ്യമനനി  അടെനിയനരമഭായനി  ഇടെഡപടപ  ഈ
സണ്ടംഭവത്തനിഡന നനിജസനിതെനി പുറത്തു ഡകേഭാണ്ടുവരഭാനണ്ടം  അകദ്ദേഹത്തനിഡന മക്കളുണ്ടം മറപ
കുടുണ്ടംബഭാണ്ടംഗങ്ങളുണ്ടം രണപ മഭാസമഭായനി കേഭാസര്കഗഭാഡെപ ടെഒൗണനില് നടെത്തനി വരുന്ന സമരണ്ടം
അവസഭാനനിപനിക്കഭാനണ്ടം നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കണഡമന്നപ അഭദ്യര്തനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല് റസഭാക്കപ :  സര്,  ബഹുമഭാനഡപട ഡമമര്  പറഞ്ഞെതെപ
ശരനിയഭാണപ.  പരസഹഭായമനിലഭാഡതെ ഒരനിടെത്തുണ്ടം കപഭാകേഭാന പറഭാത്ത  അബ്ദുല മഒൗലവനി
ഇത്തരഡമഭാരു സഭാഹചെരദ്യത്തനിലഭാണപ  മരനിച്ചുകേനിടെക്കുന്നതെഭായനി  കേണതെപ.പല ഉകദദ്യഭാഗസഡരയണ്ടം
സഹഭായനിക്കുന്ന  തെരത്തനിലഭാണപ  അകനസ്വഷണണ്ടം  നടെന്നനിട്ടുള്ളതെപ.  ഈ  കകേസപ
പുനരകനസ്വഷണത്തനിനപ വനികധയമഭാക്കണഡമനള്ളതെഭാണപ ആവശദ്യണ്ടം. 

മുഖദ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന  ) :  സര്,  ഖഭാസനി സനി.  എണ്ടം.  അബ്ദുള്ള
മഒൗലവനിയഡടെ  മരണണ്ടം  സണ്ടംബന്ധനിചപ  ഇവനിഡടെ  ബഹുമഭാനദ്യരഭായ  രണപ  അണ്ടംഗങ്ങളുണ്ടം
പ്രകേടെനിപനിച ഡപഭാതവനികേഭാരമഭാണപ  അകദ്ദേഹത്തനിഡന കുടുണ്ടംബഭാണ്ടംഗങ്ങള്ക്കുണ്ടം അവനിടെഡത്ത
നഭാട്ടുകേഭാര്ക്കുമുള്ളതെപ.  പകക്ഷ  കപഭാലസ്പീസപ  നടെത്തനിയ  അകനസ്വഷണത്തനില്  പ്രകതെദ്യകേ
ഡതെളനിവകേഡളഭാനണ്ടം കേഡണത്തഭാന കേഴനിയഭാത്തതെനിനഭാലഭാണപ കകേസപ  സനി.ബനി.ഐ.-ക്കപ
വകേമഭാറനിയതെപ.  സനി.ബനി.ഐ.  അകനസ്വഷണണ്ടം  നടെത്തനിയകശഷണ്ടം  ആതഹതെദ്യയഭാഡണന്നപ
സനിരസ്പീകേരനിചഭാണപ  റനികപഭാര്ടപ  നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതെപ.  ഇതസണ്ടംബന്ധനിചപ  അകദ്ദേഹത്തനിഡന
കുടുണ്ടംബണ്ടം  കകേഭാടെതെനിയനില് പരഭാതെനി നല്കേനിയകപഭാള് വസ്പീണ്ടുണ്ടം അകനസ്വഷനിക്കഭാന  കകേഭാടെതെനി
ഉത്തരവനിടുകേയണ്ടം  അകനസ്വഷണണ്ടം നടെനവരനികേയമഭാണപ. അകനസ്വഷണത്തനിനപ ആവശദ്യമഭായ
എലഭാ സഹകേരണവണ്ടം നഭാട്ടുകേഭാരുണ്ടം  ഡചെയ്തുഡകേഭാടുക്കഡട; അവരുഡടെ ഡപഭാത വനികേഭാരകത്തഭാഡടെഭാപണ്ടം
നഭാടെഭാഡകേ നനില്ക്കുനണപ. റവനപ്യൂവണ്ടം ഭവനനനിര്മ്മഭാണവണ്ടം വകുപമനനി അവഡര വനിളനിചപ
സണ്ടംസഭാരനിക്കുണ്ടം.
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(2) ഫയര് കസഷന

ശസ്പീ  .    ഡകേ  .    ദഭാസന :  സര്,  സമസ്പീപകേഭാലത്തപ  അഗനിബഭാധയമഭായനി  ബന്ധഡപട
നനിരവധനി സണ്ടംഭവങ്ങളഭാണപ ഡകേഭായനിലഭാണനിയനില് ഉണഭായനിട്ടുള്ളതെപ.  ഇന്നഡല പുലര്ഡച
ഡകേഭായനിലഭാണനിയനില് വനകതെഭാതെനില് തെസ്പീപനിടെനിത്തമുണഭായനി. എന.എചപ.-ല് ബസപ സഭാനപ
പരനിസരത്തപ ഡപകടഭാള് പമനിനപ വളഡരയടുത്തപ രണപ കേടെകേള് പൂര്ണ്ണമഭായനി കേത്തനിനശനിച്ചു.
നഗരത്തനിഡല ഗഭാസപ ഡപയനിനപ കേടെയഭായ സസ്പീനത്തപ ഗഭാസപ മഭാര്ടപ,  ബഭാലരഭാമ ആയര്കവ്വദ
കഷഭാപപ എന്നനിവ കേത്തനിയമര്ന. ഡതെഭാടടുത്ത കേടെകേളഭായ മുരളസ്പീധരന വഭാചപ വര്ക്കപസപ,
നഭാഷണല്  ഗഭാസപ  മഭാര്ടപ,  അജനിതെപ  ജുവലറനി  എന്നനിവയപ  ഒരു  കകേഭാടെനി  രപയഡടെ
നഷ്ടമുണഭായനി. രണ്ടുമൂന്നപ മഭാസണ്ടം മുമഭാണപ നഗരത്തനില് ഡഫഡെറല് ബഭാങ്കുണ്ടം അതെനികനഭാടെപ
കചെര്നള്ള ഡമഭാവബല് കഫഭാണ് കഷഭാപണ്ടം കേത്തനിയമര്ന്നതെപ.  അവനിഡടെ അഗനിശമനകസനയപ
എത്തഭാന കേഴനിഞ്ഞെനില.  ഇഷഭാന കഗഭാള്ഡെപ, അഷ്കപ ഹടപ കഹഭാടല്, മഭാര്ക്കറനിനടുത്തുള്ള
ഓകടഭാ  ഗദ്യഭാകരജപ  എന്നനിവനിടെങ്ങളനിലണ്ടം  തെസ്പീപനിടെനിത്തമുണഭായനി.  തടെഡരത്തുടെഡര  സണ്ടംഭവനിക്കുന്ന
ഇത്തരണ്ടം  ദുരനങ്ങള്  കനരനിടെഭാന  സണ്ടംവനിധഭാനമനിലഭാത്തതെനിനഭാല്  ജനങ്ങള്  കേടുത്ത
പ്രതെനികഷധത്തനിലഭാണപ.  ഇതസണ്ടംബന്ധനിചപ    സര്ക്കഭാരനിനപ   ഞഭാഡനഭാരു നനികവദനണ്ടം
നല്കേനിയതെഭാണപ.  ഒരു സഭാറവലറപ ഫയര് കസഷഡനങനിലണ്ടം തെല്ക്കഭാലണ്ടം ഡകേഭായനിലഭാണനിയനില്
അനവദനിക്കണഡമന്നപ  അകപക്ഷനിക്കുന.

മുഖദ്യമനനി (  ശസ്പീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന  ) :  സര്, 2011 ഡെനിസണ്ടംബര്  21-ാം തെസ്പീയതെനി
പുറഡപടുവനിച  ഉത്തരവപ്രകേഭാരണ്ടം  അഞ്ചപ  വര്ഷത്തനിനള്ളനില് പുതെനിയതെഭായനി  ആരണ്ടംഭനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന ഫയര് ആനപ ഡറസ്കപ്യൂ കസഷനകേളുഡടെ മുനഗണനഭാ പടനികേയനില് ഡകേഭായനിലഭാണനി
ഇരുപത്തനിഡയഭാന്നഭാമതെഭായനി ഉള്ഡപടനിട്ടുണപ.  എന്നഭാല് ഫയര് കസഷന ആരണ്ടംഭനിക്കുന്നതെനിനള്ള
സലണ്ടം ഫയര് ആനപ ഡറസ്കപ്യൂ വകുപനിനപ ഇതവഡര ലഭനിചനിടനില.  സലണ്ടം ലഭദ്യമഭാകുന്ന
മുറയപ ആവശദ്യമഭായ നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതെഭാണപ. 

(3) ഡപരനിയഭാര് നദനി മഭാലനിനദ്യമുകമഭാക്കുന്നതെപ സണ്ടംബന്ധനിചപ

ശസ്പീ  .   അനവര് സഭാദത്തപ : സര്, വളഡര പ്രഭാധഭാനദ്യമുള്ള ഒരു കേഭാരദ്യമഭാണപ സഭയഡടെ
ശദയനില്ഡപടുത്തുന്നതെപ.  കകേരളത്തനില്  47  തെകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലൂഡടെ  ഒഴുകുന്ന
ഡപരനിയഭാറനിഡല മലനിനസ്പീകേരണണ്ടം തെടെകയണതെപ അടെനിയനര വനിഷയമഭാണപ.  എറണഭാകുളണ്ടം
ജനിലയനിഡല  മുഴുവന  പ്രകദശങ്ങളനിലണ്ടം  ഇടുക്കനി,  കകേഭാടയണ്ടം  ജനിലകേളനില്  ഭഭാഗനികേമഭായണ്ടം
കുടെനിഡവള്ളത്തനിനപ ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ഡപരനിയഭാറനിഡല ജലണ്ടം വളഡരയധനികേണ്ടം മലസ്പീമസമഭാണപ.
അനധനികൃതെ  മണല്വഭാരലണ്ടം  വനനശസ്പീകേരണവണ്ടം  പരനിസനിതെനി  മലനിനസ്പീകേരണവണ്ടം
ഫഭാക്ടറനികേളനില് നനിനള്ള  പൂര്ണ്ണമഭായണ്ടം ടസ്പീറപ ഡചെയ്യഭാത്ത ഡവള്ളവണ്ടം ഈ നദനിയനികലക്കപ
ഒഴുകുന്നതമൂലണ്ടം  ഡപരനിയഭാറനിഡല  ഡവള്ളത്തനിഡന  ഗുണവണ്ടം  അളവണ്ടം  വളഡരയധനികേണ്ടം



സബ്മനിഷന 309

കുറഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയഭാണപ.  ഇത്തരത്തനിലള്ള  മലനിനജലമഭാണപ  കുടെനി  ഡവള്ളത്തനിനഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതെപ.  ഈ ജലണ്ടം ശുദസ്പീകേരനിക്കുന്ന ടസ്പീറപഡമനപ പഭാനനില് ആലവണ്ടം കകഭാറനിനണ്ടം
കചെര്ത്തപ  പഴയ  രസ്പീതെനിയനിലള്ള  ജലശുദസ്പീകേരണമഭാണപ  ഡചെയന്നതെപ.  ഡപരനിയഭാറനിഡല
മലനിനസ്പീകേരണണ്ടം  തെടെയഭാന  ഡപഭാലപ്യൂഷന  കേണ്കടഭാള്  കബഭാര്ഡെനിഡന  കമഭാണനിററനിണ്ടംഗപ
സണ്ടംവനിധഭാനണ്ടം ഊര്ജനിതെഡപടുത്തുകേയണ്ടം നദനിയഡടെ ഡപഭാതവഭായ ആകരഭാഗദ്യണ്ടം സണ്ടംരക്ഷനി
ക്കുന്നതെനിനപ ജുഡെസ്പീഷദ്യല് അധനികേഭാരമുള്ള 'ഡപരനിയഭാര് റനിവര് അകതെഭാറനിറനി'  രപസ്പീകേരനിചപ
ഡപരനിയഭാറനിഡന മഭാലനിനദ്യമുകമഭാക്കഭാന കവണ നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കണ ഡമന്നഭാണപ
ഈ സബ്മനിഷനനിലൂഡടെ  ആവശദ്യഡപടുന്നതെപ.  

മുഖദ്യമനനി  (  ശസ്പീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന  ) :  സര്,  ഗഒൗരവമഭായ ഒരു  പ്രശമഭാണപ
ബഹുമഭാനഡപട അണ്ടംഗണ്ടം ശസ്പീ.  അനവര് സഭാദത്തപ സഭയഡടെ ശദയനില്ഡപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതെപ.
ഡപരനിയഭാര് മഭാതമല, ഡപഭാതഡവ പല നദനികേളുണ്ടം മഭാലനിനദ്യണ്ടം നനിറഞ്ഞെതെഭായനിരനിക്കുകേയഭാണപ.
അവ  മഭാലനിനദ്യമുകമഭാക്കഭാന  നമുക്കപ  കേഴനികയണതെഭായനിട്ടുണപ.   ആലവയപ  തെഭാഡഴ  ഏലൂര്,
ഇടെയഭാര്  ഭഭാഗത്തഭാണപ  വദ്യവസഭായ  സഭാപനങ്ങള്  കൂടുതെലഭായള്ളതെപ.  അതഡകേഭാണ്ടുതെഡന്ന
അവനിഡടെ  24  മണനിക്കൂറുണ്ടം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന നനിരസ്പീക്ഷണ വഭാന ഇകപഭാള് ഏര്ഡപടുത്തനിയനിട്ടുണപ.
അകതെഭാഡടെഭാപണ്ടം  വദ്യവസഭായ സഭാപനങ്ങളനില് നനിനണ്ടം പുറനളന്ന പഭാഴ്ജല ഗുണനനിലവഭാരണ്ടം
അകപഭാള്ത്തഡന്ന പരനികശഭാധനിക്കഭാന എഫ്ലുവനപ കേസ്വഭാളനിറനി കമഭാണനിററനിണ്ടംഗപ  സണ്ടംവനിധഭാനവണ്ടം
ഏര്ഡപടുത്തനി വരുനണപ. ജലത്തനിഡന ഗുണനനിലവഭാരണ്ടം ദനിവകസന പരനികശഭാധനിക്കഭാനണ്ടം
പരസ്പീക്ഷണ ഫലങ്ങള് ഡപഭാതജനങ്ങളുഡടെ അറനിവനികലക്കപ ഡെനികസ്പ്ലേ കബഭാര്ഡവഴനി പ്രദര്ശനിപനി
ക്കഭാനമുള്ള നടെപടെനികേളുണ്ടം  അവനിഡടെയണപ.  കൂടെഭാഡതെ  മലനിനസ്പീകേരണ  സഭാധദ്യതെയള്ള
കമഖലകേളനില് നനിരസ്പീക്ഷണ കേദ്യഭാമറകേള് സഭാപനിചപ കേണ്കടഭാള് റൂണ്ടം വഴനി നനിരസ്പീക്ഷനിചപ
വരനികേയണ്ടം  ഡചെയനണപ.  വദ്യവസഭായ  കമഖലയനിലൂഡടെ  ഒഴുകുന്ന  ഭഭാഗത്തപ  ദനിവകസന
നദസ്പീജലത്തനിഡന  ഗുണനനിലവഭാരണ്ടം പരനികശഭാധനിചപ  തടെര്നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനണപ.
പൂര്ണ്ണമഭായണ്ടം  ടസ്പീറപ  ഡചെയ്യഭാത്ത  ജലണ്ടം  ഫഭാക്ടറനികേളനില്  നനിന്നപ  നദനികേളനികലക്കപ  ഒഴുക്കുന്നതെപ
തെടെയന്നതെനിനള്ള  നടെപടെനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനണപ.  ഇകതെഭാഡടെഭാപണ്ടം  ഗഭാര്ഹനികേ  മഭാലനിനദ്യങ്ങളുണ്ടം
മലനിനസ്പീകേരണത്തനിനപ ഇടെയഭാക്കുന.  മണല് വഭാരുന്നതകപഭാലള്ള പ്രശങ്ങള് നദനിയഡടെ
ആയസനിഡന  ബഭാധനിക്കുന്ന  അവസയമുണഭാക്കുന.  മലനിന   ജലമഭാണപ  കുടെനി
ഡവള്ളത്തനിനപകയഭാഗനിക്കുന്നഡതെന്ന കേഭാരദ്യണ്ടം  ശരനിയല. ജല അകതെഭാറനിറനി വനിവനിധ ശുദസ്പീകേരണ
പ്രക്രനിയയനിലൂഡടെ  ശുദസ്പീകേരനിച  ജലണ്ടം  അണു  വനിമുകമഭാക്കനിയഭാണപ  വനിതെരണശണ്ടംഖല
വഴനി  ജനങ്ങളനികലക്കപ  എത്തനിക്കുന്നതെപ.  ജലത്തനിഡന  ഗുണനനിലവഭാരണ്ടം  ശുദസ്പീകേരണ
സമയത്തുണ്ടം വനിതെരണ സമയത്തുണ്ടം ലകബഭാറടറനികേളനില് പരനികശഭാധനിചപ  ഉറപവരുത്തുനണപ.
ഡപരനിയഭാറനിഡന  മലനിനസ്പീകേരണണ്ടം  ഗഒൗരവമഭാഡയഭാരു  പ്രശമഭാണപ.  മലനിനസ്പീകേരണണ്ടം
തെടെയന്നതെനിനപ സണ്ടംസഭാന സര്ക്കഭാര് ആവശദ്യമഭായ എലഭാ  നടെപടെനികേളുണ്ടം സസ്വസ്പീകേരനിക്കുണ്ടം.
അകതെഭാഡടെഭാപണ്ടം  മറ്റു  നദനികേളനിഡല  മഭാലനിനദ്യങ്ങള്  ഇലഭാതെഭാക്കുന്നതെനിനള്ള നടെപടെനികേളുണ്ടം
സസ്വസ്പീകേരനികക്കണതെഭായനിട്ടുണപ.  
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(അദദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. ഡഡെപപ്യൂടനി സസ്പീക്കര്)

(4) കകേഭാടയണ്ടം ഡടെകപവറല്സനിഡല പ്രതെനിസന്ധനി

ശസ്പീ  .    കമഭാനസപ  കജഭാസഫപ :  സര്,  കേടുത്തുരുത്തനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്
സനിതെനി  ഡചെയന്ന  കകേഭാടയണ്ടം  ഡടെകപവറല്സപ  കനരനിടുന്ന  അടെച്ചുപൂടല്  ഭസ്പീഷണനിമൂലണ്ടം
സഭാപനത്തനിഡന  നനിലനനില്പതെഡന്ന  അപകേടെത്തനിലഭായനിരനിക്കുന്ന  ഗുരുതെരമഭായ
സനിതെനിവനികശഷഡത്ത  അതെനിജസ്പീവനിക്കുന്നതെനിനപ  സര്ക്കഭാര്  ആവശദ്യമഭായ  ഇടെഡപടെല്
നടെത്തണഡമന്നഭാവശദ്യഡപട്ടുഡകേഭാണഭാണപ  ഈ   സബ്മനിഷന  ഉന്നയനിക്കുന്നതെപ.   ഡടെകപവറല്
കകേഭാര്പകറഷനനിഡല ഒരു യൂണനിറഭായ കകേഭാടയണ്ടം ഡടെകപവറല്സപ ഇകപഭാള് നഷ്ടത്തനിലഭാണപ
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതെപ. ഈ സഭാപനണ്ടം ലഭാഭത്തനിലഭാകേണഡമങനില് അസണ്ടംസ്കൃതെ വസ്തുവഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന കപഭാളനിസറനിഡന  ഉത്പഭാദനകത്തഭാഡടെഭാപണ്ടം  കകേഭാടണ്  (പരുത്തനി)  നൂല്
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുകേ എന്ന ആവശദ്യമഭാണപ ഡതെഭാഴനിലഭാളനികേള് ഉന്നയനിക്കുന്നതെപ. അവനിഡടെ ശമളണ്ടം
ഡകേഭാടുക്കഭാനകപഭാലണ്ടം  കേഴനിയഭാത്ത  തെരത്തനിലള്ള  പ്രതെനിസന്ധനി  കുഡറ  നഭാളുകേളഭായനി
തടെരുകേയഭാണപ.  പഞ്ഞെനി കശഖരനിച്ചു വയന്നതെനിനള്ള നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനികക്കണതെഭായനിട്ടുണപ.
അതകപഭാഡല  പനി.എഫപ.  കുടെനിശ്ശനികേ  ഒരു  കകേഭാടെനി  രപകയഭാളണ്ടം  അടെച്ചുതെസ്പീര്ക്കഭാനണപ.
ഇത്തരത്തനില് പ്രതെനിസന്ധനിയനിലഭായനിരനിക്കുന്ന ഈ സഭാപനണ്ടം ഇകപഭാള് അടെച്ചുപൂടല്
ഭസ്പീഷണനിഡയ  കനരനിടുകേയഭാണപ. നൂറുകേണക്കനിനപ  ഡതെഭാഴനിലഭാളനികേള്  ആശയനിക്കുന്ന  ഈ
സഭാപനഡത്ത രക്ഷനിക്കഭാന ഗവണ്ഡമനനിഡന ഭഭാഗത്തുനനിനണ്ടം സഹഭായ സഹകേരണങ്ങള്
അഭദ്യര്തനിക്കുകേയഭാണപ. പനിരനിഞ്ഞുകപഭായ ജസ്പീവനക്കഭാരുഡടെ ഗ്രേഭാറ്റുവനിറനി ഇതവഡര ഡകേഭാടുക്കഭാന
കേഴനിഞ്ഞെനിടനില. തെഭാല്ക്കഭാലനികേ ജസ്പീവനക്കഭാര്ക്കുണ്ടം  പ്രശങ്ങളുണപ.  ഇവഡയലഭാണ്ടം കേണക്കനി
ഡലടുത്തപ,  കകേഭാടയണ്ടം ജനിലയനിഡല പ്രധഭാനഡപട ഡപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിഡലഭാന്നപ
എന്ന  നനിലയനില്  കകേഭാടയണ്ടം  ഡടെകപവറല്സനിഡന  സണ്ടംരക്ഷനിക്കുന്നതെനിന നുകവണനി
ഗവണ്ഡമനനിഡന സഹഭായണ്ടം ഉണഭാകേണഡമന്നപ അഭദ്യര്തനിക്കുന  .  

വദ്യവസഭായവണ്ടം  കസഭാര്ട്സുണ്ടം  വകുപമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന):  സര്,
കകേരളഭാ  ഡടെകപഡഡറല്  കകേഭാര്പകറഷഡന  ഒരു  യൂണനിറഭാണപ  കവദഗനിരനിയനില്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുഡകേഭാണനിരനിക്കുന്ന കകേഭാടയണ്ടം ഡടെകപഡഡറല്സപ.  കേടുത്തുരുത്തനി നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിഡല  അമതെപ വര്ഷത്തനിലധനികേണ്ടം പഴക്കമുള്ള ഡടെകപഡഡറല് മനിലഭാണനിതെപ.
ഏതെഭാണപ  24956  സനിനനില്  അവനിഡടെ  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണപ.  ഇന്നപ  കകേരളത്തനിഡല
എലഭാ ഡടെകപഡഡറല് മനില്ലുകേളുണ്ടം അതെസ്പീവഗുരുതെരമഭായനിട്ടുള്ള തെകേര്ചയനിലണ്ടം അടെച്ചുപൂടല്
ഭസ്പീഷണനിയനിലമഭാണപ.  പഞ്ഞെനിയഡടെ  രക്ഷമഭായ  വനിലക്കയറമഭാണപ  ഇതെനിനപ  പ്രധഭാനഡപട
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കേഭാരണണ്ടം.  അവനിഡടെ നനിന്നപ  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന നൂലനിനപ  മഭാര്ക്കറനില്  വനില ലഭനിക്കുന്നനില.
കകേഭാടയണ്ടം ഡടെകപഡഡറല്സനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതെപ  '60 എസപ', '100 എസപ'  നൂലകേളഭാണപ.
'100  എസപ'  നൂലപ  ഉപകയഭാഗനിചഭാണപ  കനരനിയ  കദഭാത്തനികേള്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതെപ
ഇതെനിനപ  മഭാര്ക്കറനില്  വനില ലഭനിക്കുന്നനില.  പലകപഭാഴുണ്ടം  ഇഒൗ നൂലപ  കേനിടനിയ വനിലയപ
മഭാര്ക്കറനില് വനില്ക്കുകേയഭാണപ. 

മഡറഭാരു കേഭാരദ്യണ്ടം,  ആധുനനികേ കേഭാലഘടത്തനിഡന ആവശദ്യകേതെയനസരനിച്ചുണ്ടം   ഡതെഭാഴനില്
സണ്ടംരക്ഷനിക്കഭാന  കേഴനിയത്തക്ക  നനിലയനിലമുള്ള  കമഭാകഡെഡഡണകസഷന  നടെപനിലഭാക്കഭാന
കേഴനിയന്നനില.  പഴകേനിയ  യനങ്ങളഭാണപ അവനിഡടെ പ്രവര്ത്തനിച്ചു ഡകേഭാണനിരനിക്കുന്നതെപ.
ഇവ  നവസ്പീകേരനികക്കണതണപ.  ഇകപഭാള്ത്തഡന്ന ഏതെഭാണപ  357  ലക്ഷണ്ടം  രപയഡടെ
ബഭാദദ്യതെയണപ.  ഡതെഭാഴനിലഭാളനികേളുഡടെ  കൂലനി,  ഇലകനിസനിറനി ചെഭാര്ജപ,  ഇ.എസപ.ഡഎ.,  പനി.എഫപ.
എന്നനിവഡയലഭാണ്ടം  കുടെനിശ്ശനികേയഭാണപ.  ഏതെഭാണപ  357  ലക്ഷണ്ടം  രപയഡടെ  ബഭാധദ്യതെ
ഇകപഭാഴുണപ.  ഇനനി  പ്രവൃത്തനി  തടെങ്ങഭാനള്ള  കകേഭാടണ്  വഭാങ്ങഭാന  കേഭാശനിലഭാത്ത
അവസയനിലഭാണപ  ഇഒൗ ഡടെകപഡഡറല് മനില്.   ഡടെകപഡഡറല് കമഖലയനിഡല മഭാകനജുഡമനപ
പ്രതെനിനനിധനികേളുമഭായനി  ഞഭാന ചെര്ച നടെത്തുകേയണ്ടം  അവനിടെഡത്ത  ഇന്നഡത്ത സനിതെനി
പരനിഹരനിക്കുന്നതെനിനഭാവശദ്യമഭായ  നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതെനിനഭായനി  അടെനിയനരമഭായനി
റനികപഭാര്ടപ   ആവശദ്യഡപടുകേയണ്ടം   ഡചെയതെനിഡന  അടെനിസഭാനത്തനില്  ഒരു  റനികപഭാര്ടപ
ലഭനിചനിട്ടുണപ.  13  കകേഭാടെനി  രപഡയങനിലണ്ടം  ഇഒൗ  സഭാപനണ്ടം  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതെനിനപ
ആവശദ്യമുഡണന്നഭാണപ  റനികപഭാര്ടനില് പറയന്നതെപ.   വന സഭാമത്തനികേ പ്രതെനിസന്ധനിയഭാണപ
കകേരളത്തനിഡല ഈ ഡടെകപഡഡറല് മനില് കനരനിട്ടുഡകേഭാണനിരനിക്കുന്നതെപ.  ഇതെനിനപ  പരനിഹഭാരണ്ടം
കേഭാണഭാനള്ള  എലഭാ  ശമങ്ങളുണ്ടം  ഗവണ്ഡമനനിഡന  ഭഭാഗത്തുനനിനമുണഭാകുഡമന്നഭാണപ
വദ്യകമഭാക്കഭാനള്ളതെപ.

(5) ഇരനിക്കൂറനില് ഉരുള്ഡപഭാടല്മൂലമുണഭായ നഭാശനഷ്ടണ്ടം

ശസ്പീ  .    ഡകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫപ : സര്,   എഡന  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിഡല
ആലകക്കഭാടെപ,  നടുവനില് പഞ്ചഭായത്തുകേളനില് ഇന്നഡലയണഭായ അതെസ്പീവ ഗുരുതെരമഭായ
ഉരുള്ഡപഭാടല്മൂലണ്ടം  വളഡരകയഡറ  നഭാശനഷ്ടങ്ങളുണഭായനിരനിക്കുകേയഭാണപ.  പതങ്ങളനില്,
'ഉരുള്ഡപഭാടലനില് മലകയഭാരണ്ടം നടുങ്ങനി', 'ഉരുള്ഡപഭാടല് വസ്പീടുകേള്ക്കുണ്ടം കറഭാഡകേള്ക്കുണ്ടം
നഭാശനഷ്ടണ്ടം',   'ഉരുള്ഡപഭാടല്  -  വസ്പീടുകേള് തെകേര്ന,  കകേഭാടെനികേളുഡടെ നഭാശണ്ടം',  'ദുരനണ്ടം
വനിഡടഭാഴനിഞ്ഞെതെപ തെലനഭാരനിഴക്കപ';  എന്നനിങ്ങഡന എലഭാ പതങ്ങളനിലണ്ടം കേണ്ണൂരനിഡല ഇഒൗ
വഭാര്ത്ത  വന്നനിട്ടുണപ.   കേഭാപനിമല,   ഫര്കലഭാണ്ടംഗര,  വവതെല്ക്കുണപ,  നൂലനിടഭാമല,
കേനഭാമരണ്ടംതെടപ,  മുന്നൂറപ  ഡകേഭാചനി,  ഡചെകുത്തഭാന  കേഭാടെപ,  പുറഡത്തഭാടനി  തടെങ്ങനി  13
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സലങ്ങളനിലഭാണപ  ഇന്നഡല  ഗുരുതെരമഭായ  ഉരുള്ഡപഭാടലണഭായതെപ.  നനിരവധനി  വസ്പീടുകേള്
പൂര്ണ്ണമഭായണ്ടം  തെകേര്ന.   ഉരുള്ഡപഭാടലനില് വനദുരനണ്ടം  ഒഴനിവഭായതെപ  തെലനഭാരനിഴയഭാണപ.
അപകേടെസമയത്തപ വസ്പീടനിലണഭായനിരുന്ന കൃഷ്ണനകുടനി,  ഭഭാരദ്യ രഭാജമ്മ,  അവരുഡടെ മകേന
സകനഭാഷപ,  ഭഭാരദ്യ നനിഷ, സകഹഭാദരനി കൃഷ്ണമ്മ എന്നനിവര്  ശബ്ദണ്ടം കകേടപ  പുറകത്തക്കപ
ഓടെനിയതഡകേഭാണപ  രക്ഷഡപട്ടു.  മലഡവള്ളപഭാചനില്  വഴനിമഭാറനി  കപഭായതഡകേഭാണപ  അണ്ടംഗനവഭാടെനിയനില്
നനിനണ്ടം മടെങ്ങനിയ കുടനികേള്  രക്ഷഡപടുകേയഭാണുണഭായതെപ.  നനിരവധനി വസ്പീടുകേളുണ്ടം കറഭാഡകേളുണ്ടം
പഭാലങ്ങളുണ്ടം  തെകേര്ന.  കൃഷനിയനിടെങ്ങള്  കുഡത്തഭാഴുക്കനില്  ഒലനിച്ചുകപഭായതമൂലണ്ടം  വന
നഭാശനഷ്ടങ്ങളുണഭായനി.  ഇന്നഡല  ജനിലഭാ  കേളക്ടറുമഭായനി  ഞഭാന  ബന്ധഡപടനിരുന.
റവനപ്യൂ  ഉകദദ്യഭാഗസര്  അവനിഡടെയണഭായ  നഭാശനഷ്ടങ്ങള്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണപ.
വസ്പീടുകേള്  നഷ്ടഡപടവര്ക്കുണ്ടം  കൃഷനിനഭാശണ്ടം  സണ്ടംഭവനിചവര്ക്കുണ്ടം  മറപ  നഭാശനഷ്ടങ്ങള്
സണ്ടംഭവനിചവര്ക്കുണ്ടം  ആവശദ്യമഭായ  അടെനിയനര  സഹഭായണ്ടം  അനവദനിക്കണഡമന്നപ
അഭദ്യര്തനിക്കുന.

റവനപ്യൂവണ്ടം  ഭവനനനിര്മ്മഭാണവണ്ടം വകുപമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശഖരന):  സര്,
ബഹുമഭാനദ്യനഭായ ശസ്പീ. ഡകേ. സനി. കജഭാസഫപ, എണ്ടം.എല്.എ. ഇവനിഡടെ ഉന്നയനിച പ്രശണ്ടം
സര്ക്കഭാരനിഡന  ശദയനില്ഡപടനിട്ടുള്ളതെഭാണപ.  ഇരനിക്കൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്ഡപട
ആലകക്കഭാടെപ  പഞ്ചഭായത്തനിലണ്ടം പരനിസരപ്രകദശങ്ങളനിലണ്ടം ഇന്നഡല ഉരുള്ഡപഭാടലണ്ടം  മഡണ്ണഭാലനിപണ്ടം
കേഭാരണണ്ടം നഭാശനഷ്ടങ്ങളുണഭായനിട്ടുണപ. ഫര്കലഭാണ്ടംഗരയനില് നടുവനികലടെത്തപ വസ്പീടനില് പ്രനിയയഡടെ
വസ്പീടെപ വഭാസകയഭാഗദ്യമലഭാത്തവനിധണ്ടം തെകേര്നകപഭായനിട്ടുണപ.  മുറനികേളനില് മൂന്നര മസ്പീറകറഭാളണ്ടം
ഉയരത്തനില്  പഭാറയണ്ടം  മറ്റുണ്ടം  അടെനിഞ്ഞുകേനിടെക്കുകേയഭാണപ.  ഇഒൗ  വസ്പീടെനിനടുത്തുള്ള
പഞ്ചഭായത്തപ കറഭാഡെപ ഗതെഭാഗതെകയഭാഗദ്യമലഭാത്ത വനിധണ്ടം തെകേര്നകപഭായനിരനിക്കുകേയഭാണപ.
പരഭാമരണ്ടംതെടനില് ആറപ  വസ്പീടെനിനപ  ഭഭാഗനികേമഭായനി  കകേടു  പഭാടുകേള്  സണ്ടംഭവനിക്കുകേയണ്ടം
നൂലനിടഭാമല ജണ്ടംഗ്ഷനനില് രണ്ടു സലത്തപ കറഭാഡ മുറനിഞ്ഞെപ ഗതെഭാഗതെകയഭാഗദ്യമലഭാതെഭായനിത്തസ്പീരുകേയണ്ടം
ഡചെയനിട്ടുണപ.  പരഭാമരണ്ടംതെടനില്  വദ്യഭാപകേമഭായ  കൃഷനിനഭാശണ്ടം  ഉണഭായനിടനിഡലങനിലണ്ടം  കുറചപ
വഭാഴയണ്ടം  റബ്ബര് മരങ്ങളുണ്ടം നഷ്ടഡപടനിട്ടുണപ.  കേഭാപനിമലയനില് കറഭാഡെനിഡന സണ്ടംരക്ഷണഭനിത്തനി
തെകേര്ന്നപ ഗതെഭാഗതെ കയഭാഗദ്യമലഭാതെഭാവകേയണ്ടം  ഒരു വസ്പീടെനിനപ ഭഭാഗനികേമഭായനി കകേടുപഭാടുകേള്
സണ്ടംഭവനിക്കുകേയണ്ടം ഡചെയനിട്ടുണപ. പഭാത്തനപഭാറയനില് ഒരു വസ്പീടെനിനപ കകേടുപഭാടെപ വന്നനിട്ടുണപ.
വസ്പീടെപ തെകേര്നകപഭായ പ്രനിയകയയണ്ടം കുടുണ്ടംബകത്തയണ്ടം മഭാറനിപഭാര്പനിക്കുകേയണ്ടം അടെനിയനര
സഹഭായമഭായനി 5000 രപ നല്കുകേയണ്ടം ഡചെയനിട്ടുണപ. വനിശദമഭായ നഷ്ടണ്ടം തെനിടഡപടുത്തനി
മതെനിയഭായ സഭാമത്തനികേസഹഭായണ്ടം അടെനിയനരമഭായനി അനവദനിക്കുന്നതെഭാണപ.  വസ്പീടുകേള്ക്കപ
ഭഭാഗനികേമഭായനി കകേടുപഭാടുകേള് സണ്ടംഭവനിചവര്ക്കപ നഭാശനഷ്ടങ്ങള്ക്കപ ആനപഭാതെനികേമഭായ
സഹഭായധനണ്ടം  അനവദനിക്കുന്നതെഭാണപ.  കൃഷനിനഭാശണ്ടം  സണ്ടംഭവനിചവര്ക്കുണ്ടം  മഭാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കപ
വനികധയമഭായനി സഹഭായധനണ്ടം അനവദനിക്കുന്നതെഭാണപ.  
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(6)  കേഭാരുണദ്യ ഡബനവലനപ പദതെനി

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന : സര്,  കേഭാരുണദ്യ  ഡബനവലനപ  ഫണപ  പദതെനി

തടെകരണതെനിഡന  ആവശദ്യകേതെഡയക്കുറനിചഭാണപ  ഈ  സബ്മനിഷന.  നനിര്ദനരഭായ

കരഭാഗനികേള്ക്കപ  ജസ്പീവകേഭാരുണദ്യത്തനിഡന  സഭാനസ്വനസര്ശവമഭായനി  കേഴനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാര്

ആരണ്ടംഭനിച  പദതെനിയഭാണപ  കേഭാരുണദ്യ  ഡബനവലനപ  ഫണപ  പദതെനി.  ഇഒൗ  പദതെനി

പ്രകേഭാരണ്ടം കേദ്യഭാനസര്, വൃക്ക കരഭാഗണ്ടം, തെലകചഭാറുമഭായനി ബന്ധഡപട  കരഭാഗങ്ങള്, കേരള്

കരഭാഗണ്ടം തടെങ്ങനിയ മഭാരകേമഭായ കരഭാഗങ്ങള്ക്കുള്ള ചെനികേനിത്സകേള്ക്കുണ്ടം  ശസക്രനിയകേള്ക്കുണ്ടം

ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനില്ഡപടവര്ക്കുണ്ടം  മൂന്നപ  ലക്ഷണ്ടം രപ വഡര  വരുമഭാനമുളള

എ.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനില്ഡപടവര്ക്കുണ്ടം  പരമഭാവധനി  രണ്ടു  ലക്ഷണ്ടം  രപ  വഡര

നല്കേനിവരനികേയഭാണപ.  കേഴനിഞ്ഞെ കമയപ  മഭാസണ്ടം വഡര  1,34,496  അകപക്ഷകേളനിലഭായനി

1095.5 കകേഭാടെനി രപയഭാണപ ചെനികേനിത്സഭാ സഹഭായമഭായനി വനിതെരണണ്ടം ഡചെയനിരനിക്കുന്നതെപ.

അതകപഭാഡല ആശുപതനിയനില് കേനിടെത്തനി ചെനികേനിത്സയപ വനികധയരഭാകുന്ന  അര്ഹരഭായ

ഗുണകഭഭാകഭാക്കള്ക്കപ  5000  രപ വഡര ഒറത്തവണ ധനസഹഭായവണ്ടം ഇഒൗ പദതെനി

വഴനി  നല്കുനണപ.  പുതെനിയ  ഭരണമഭാറണ്ടം  വന്ന  സഭാഹചെരദ്യത്തനില്  ഇഒൗ  പദതെനി

സണ്ടംബന്ധനിചപ  അവദ്യകതെകേളുണ്ടം ആശങകേളുണ്ടം ഉണഭായനിരനിക്കുകേയഭാണപ.   അകപക്ഷനിക്കുന്ന

കരഭാഗനികേള്ക്കപ സഹഭായണ്ടം കേനിട്ടുന്നതെനിനള്ള സഭാധദ്യതെ വളഡരക്കുറവഭാഡണന്നപ ചെനില ഉകദദ്യഭാഗസര്

പറയന്നതെപ ആശങയണഭാക്കുനണപ. ഇകപഭാള് ഒറത്തവണ ഡകേഭാടുക്കുന്ന 5000 രപയഡടെ

ധനസഹഭായണ്ടം നനിര്ത്തനിയതകപഭാലള്ള സനിതെനിയഭാണപ. ലക്ഷക്കണക്കനിനപ കരഭാഗനികേള്ക്കപ

സഹഭായണ്ടം  കേനിട്ടുന്ന  ഇഒൗ  പദതെനിഡയക്കുറനിച്ചുള്ള  ആശങകേള്  മഭാറഭാനണ്ടം  പദതെനി

തടെരഭാനണ്ടം അങ്ങപ അടെനിയനരമഭായനി ഇടെഡപടെണഡമന്നപ  ആവശദ്യഡപടുകേയഭാണപ.

മനി  .   ഡഡെപപ്യൂടനി  സസ്പീക്കര് : ശസ്പീ. റനി. വനി. രഭാകജഷണ്ടം ഇകതെ വനിഷയണ്ടം സണ്ടംബന്ധനിചപ

കനഭാടസ്പീസപ നല്കേനിയനിട്ടുണപ. അകദ്ദേഹവണ്ടം ഒരു മനിനനിടപ സണ്ടംസഭാരനിചതെനിനകശഷണ്ടം മറുപടെനി

പറയന്നതെഭാണപ നലതെപ. 

ശസ്പീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷപ :  സര്,  കറഭാഡെപകേടെങ്ങളനില് ഗുരുതെരമഭായനി പരനികക്കറപ

ചെനികേനിത്സയനില്  കേഴനിയന്നവര്ക്കുണ്ടം  വളഡര  ഡചെലകവറനിയ  ചെനികേനിത്സ  ആവശദ്യമഭായനി

വരുന്ന അസുഖങ്ങള്ക്കുണ്ടംകൂടെനി ഇഒൗ ഫണപ ലഭദ്യമഭാക്കഭാന നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കണണ്ടം.
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ധനകേഭാരദ്യവണ്ടം കേയറുണ്ടം വകുപമനനി (കഡെഭാ  .   ടെനി  .   എണ്ടം  .   കതെഭാമസപ ഡഎസകേപ): സര്,

കേഭാരുണദ്യ ഡബനവലനപ ഫണപ പദതെനിയനിലൂഡടെ കേദ്യഭാനസര്, ഹൃകദഭാഗണ്ടം, വൃക്ക, തെലകചഭാര്,

കേരള് എന്നനിവയള്ള സര്ജറനിയടെക്കമുള്ള ചെനികേനിത്സ, ഹസ്പീകമഭാഫസ്പീലനിയ,  പഭാലനികയറസ്പീവപ

ഡകേയര്  എന്നനിയഭാണപ  ധനസഹഭായണ്ടം  നല്കുന്നതെപ.  മഭാതമല,  കറഭാഡെ  പകേടെങ്ങളനില്

ഗുരുതെരമഭായനി  പരനികക്കറവര്ക്കുണ്ടം,  കസ്ട്രേഭാക്കപ,  ടഭാനസ്പ്ലേഭാനനിനപ  കശഷമുള്ള   തടെര്ചെനികേനിത്സ

തടെങ്ങനിയവയണ്ടം ഈ പദതെനിയനിലൂഡടെ  ധനസഹഭായണ്ടം നല്കേണഡമന്നഭാണപ സര്ക്കഭാരനിഡന

അഭനിപ്രഭായണ്ടം. ഇതെപ എലഭാവരുകടെയണ്ടം  അവകേഭാശമഭായനി മഭാറണണ്ടം. ആര്.എസപ.ബനി.ഡഡവ.

പദതെനിയനില് ഡഹല്ത്തപ കേഭാര്ഡള്ള എലഭാവര്ക്കുണ്ടം ഇതെപ ലഭദ്യമഭാകേണണ്ടം;  ആര്.എസപ.ബനി.ഡഡവ.

പദതെനി  ഇന്നകത്തക്കഭാള് വനിപുലസ്പീകേരനിക്കുകേയണ്ടം കവണണ്ടം. അത്തരത്തനിലള്ള ഒരു സമഗ്രേ

പരനിപഭാടെനിയഭായനി  മഭാറ്റുന്നതെനിനഭാണപ  സര്ക്കഭാര്  ശമനിച്ചുഡകേഭാണനിരനിക്കുന്നതെപ.  യ.ഡെനി.എഫപ.-ഡന

ബഡ്ജറനിലണ്ടം  അങ്ങഡനഡയഭാരു  പ്രഖദ്യഭാപനമുണഭായനിരുന്നതെഭാണപ.  ഇഡതെഭാരു  പുതെനിയ

സങല്പമഭാഡണന്നപ ഞഭാന പറയന്നനില.  സമഗ്രേമഭായ പരനിപഭാടെനി ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതവഡര

ഇന്നപ നനിലവനിലള്ളത കപഭാഡല തെഡന്ന തടെരുണ്ടം.  മനനിമഭാര് ശനിപഭാര്ശ ഡചെയപ  5000 രപ,

3000 രപ എന്ന രസ്പീതെനിയനില് സഹഭായണ്ടം ഡകേഭാടുക്കുന്ന ഏര്പഭാടെപ അവസഭാനനിപനിക്കുകേയഭാണപ.

പുതെനിയ സ്കസ്പീണ്ടം വരുന്നതവഡര ബഭാക്കനിയള്ള കേഭാരദ്യങ്ങള് മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരണ്ടം ഇകപഭാഴഡത്തകപഭാഡല

തടെരുണ്ടം.     

(7) കേര്ഷകേര്ക്കപ  പ്രകതെദ്യകേ പഭാകക്കജപ

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ഡകേ  .    വനിജയന :  സര്,  നഭാദഭാപുരണ്ടം  ഉള്ഡപഡടെ വടെകേര തെഭാലൂക്കനിഡല

വനിവനിധ പഞ്ചഭായത്തുകേളനില് അതെനിരക്ഷമഭായ വരള്ചഡയത്തുടെര്ന്നപ ഡതെങ്ങപ, കേവങ്ങപ,

വഭാഴ  എന്നസ്പീ കൃഷനികേള് വദ്യഭാപകേമഭായനി  ഉണങ്ങനി നശനിചനിരനിക്കുകേയഭാണപ.   ഇതമൂലണ്ടം

അവനിടെഡത്ത  കൃഷനിക്കഭാര്  വലനിയ  ആശങയനിലഭാണപ.  അതെനിഡനഭാരു  ശഭാശസ്വതെ  പരനിഹഭാരണ്ടം

ഉണഭാകകേണതണപ.  ഇകപഭാള്  ഒരു  ഡതെങ്ങനിനപ  750  രപയഭാണപ   നഷ്ടപരനിഹഭാരഡമന്ന

നനിലയനില് നല്കുന്നതെപ.  ഉണങ്ങനിയ ഡതെങ്ങപ മുറനിചപ മഭാറഭാന 1000 രപയഭാണപ ഡചെലവപ

വരുന്നതെപ.  അതെനിനഭാല്   വസ്പീണ്ടുണ്ടം  കൃഷനി  നടെത്തഭാന   സഒൗകേരദ്യഡമഭാരുക്കുന്നതെനിനഭായനി ഒരു

പഭാകക്കജപ  പ്രഖദ്യഭാപനിക്കണണ്ടം.  കേഴനിഞ്ഞെ  രണ്ടു-മൂന്നപ  വര്ഷങ്ങളഭായനി  കൃഷനിനഭാശണ്ടം

സണ്ടംഭവനിചവര്ക്കുള്ള നഷ്ടപരനിഹഭാരണ്ടം  നല്കേനിയനിടനില.  ബഹുമഭാനഡപട മനനി ഉള്ഡപഡടെയള്ള

ഒരു ഉന്നതെതെല സണ്ടംഘണ്ടം പ്രസനുതെ സലണ്ടം സന്ദര്ശനിക്കണഡമനകൂടെനി  ആവശദ്യഡപടുകേയഭാണപ.
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കൃഷനി  വകുപമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസപ  .    സുനനില്  കുമഭാര്)  :  സര്,  വടെകേര
തെഭാലൂക്കനിഡല വനിവനിധ പഞ്ചഭായത്തുകേളനില് കേടുത്ത കവനലനില്  ഡതെങ്ങുകേളുള്ഡപഡടെയള്ള
കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേള്ക്കപ നഭാശണ്ടം  സണ്ടംഭവനിചനിട്ടുഡണനള്ളതെപ  സണ്ടംബന്ധനിചപ  ബഹുമഭാനഡപട
അണ്ടംഗണ്ടം   എനനിഡക്കഭാരു പരഭാതെനി നല്കേനിയതെനിഡന  അടെനിസഭാനത്തനില് അനതെഡന്ന കൃഷനി
വകുപനിഡല  ഉന്നതെ  ഉകദദ്യഭാഗസര്ക്കപ  ഇതസണ്ടംബന്ധനിചപ  ആവശദ്യമഭായ  നനിര്കദ്ദേശണ്ടം
നല്കേനിയനിരുന.   വടെകേര  തെഭാലൂക്കനില്ഡപടുന്ന  23  പഞ്ചഭായത്തുകേളനില് ഇഒൗ  വര്ഷഡത്ത
കേടുത്ത  കവനലനില്  ഏകേകദശണ്ടം  3926  കേര്ഷകേരുഡടെ  160  ഡഹക്ടര്  സലഡത്ത
കൃഷനികേള്ക്കപ നഭാശണ്ടം സണ്ടംഭവനിചതെഭായഭാണപ കേണക്കഭാക്കുന്നതെപ.  പ്രധഭാനമഭായണ്ടം ഡതെങ്ങപ,
കേവങ്ങപ,  വഭാഴ,  കുരുമുളകേപ,  ജഭാതെനി,  പചക്കറനി  എന്നസ്പീ  വനിളകേള്ക്കഭാണപ  നഭാശണ്ടം
സണ്ടംഭവനിചനിരനിക്കുന്നതെപ.  കൃഷനിനഭാശണ്ടം സണ്ടംഭവനിച കേര്ഷകേര്ക്കപ മുനഗണനഭാക്രമത്തനില്
നഷ്ടപരനിഹഭാരണ്ടം നല്കേഭാനഭാണപ ഗവണ്ഡമനപ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതെപ.  ഇകപഭാള് ഉണങ്ങനിയ
ഡതെങ്ങപ മുറനിചപ മഭാറ്റുന്നതെനിനപ 700 രപയഭാണപ നല്കേനിവരുന്നതെപ. ഇഒൗ പ്രകദശത്തനിഡന
പ്രഭാധഭാനദ്യണ്ടം  കേണക്കനിഡലടുത്തുഡകേഭാണപ ഇഡതെഭാരു പഭാകക്കജഭാക്കനി  1000  രപയഭായനി
വര്ദനിപനിക്കഭാന  ഗവണ്ഡമനപ  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതെനിനപ  പുറഡമ  നടെസ്പീല്  വസ്തുക്കള്,
പമപഡസറപ,  വളണ്ടം  മുതെലഭായവ കേര്ഷകേര്ക്കപ  സഒൗജനദ്യമഭായനി  വനിതെരണണ്ടം ഡചെയന്നതെനിനണ്ടം
ബന്ധഡപടവര്ക്കപ  നനിര്കദ്ദേശണ്ടം  നല്കേനിയനിട്ടുണപ.  കൂടെഭാഡതെ  ഏറവണ്ടം  ഗുണകമന്മേയള്ള
കതെങ്ങയണ്ടം  വനിത്തു  കതെങ്ങയണ്ടം  ലഭനിക്കുന്ന  ഉല്പഭാദനക്ഷമതെയള്ള  ഇഒൗ  പ്രകദശത്തപ,
ഡതെങ്ങുകേള്ക്കപ വദ്യഭാപകേമഭായണഭായനിട്ടുള്ള ഉണക്കണ്ടം കവനലനിഡന കേഭാഠനിനദ്യണ്ടം  ഡകേഭാണലഭാഡതെ
മഡറഡനങനിലണ്ടം  കേഭാരണണ്ടം  ഡകേഭാണഭാകണഭാ  സണ്ടംഭവനിക്കുന്നഡതെന്നപ  പരനികശഭാധനിക്കഭാന
കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനിഡല  ഒരു  ശഭാസസണ്ടംഘഡത്തക്കൂടെനി  അവനിഡടെ
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണപ.  മനനിഡയന്ന  നനിലയനില്  ഞഭാന  അവനിഡടെ  സന്ദര്ശനിക്കണഡമനകൂടെനി
അകദ്ദേഹണ്ടം  ആവശദ്യഡപടനിരുന.  ഇഒൗ  മഭാസകമഭാ  അഡലങനില്  അടുത്ത  ആഴ്ചയനികലഭാ
പ്രസ്തുതെ സലണ്ടം  സന്ദര്ശനിക്കഭാന തെസ്പീരുമഭാനനിചനിട്ടുണപ.

(8) കസറപ ഡഡഹകവ നനിര്മ്മഭാണണ്ടം

ശസ്പീ  .   മുരളനി ഡപരുഡനലനി : സര്, തൃശ്ശൂര് ജനിലയഡടെ മുഖചഭായ മഭാറഭാന പ്രമുഖ പങപ
വഹനിക്കഭാന കേഴനിയന്ന മണലൂരുമഭായനി ബന്ധഡപടപ കേനിടെക്കുന്ന തൃശ്ശൂര്-  കേഭാഞ്ഞെഭാണനി-
വഭാടെഭാനപള്ളനി കറഭാഡെപ കേഴനിഞ്ഞെ ഇടെതപക്ഷ ജനഭാധനിപതെദ്യമുന്നണനി ഗവണ്ഡമനനിഡന
കേഭാലത്തപ കസറപ ഡഡഹകവ ആയനി പ്രഖദ്യഭാപനിക്കുകേയണ്ടം അതെനിനള്ള ഭൂമനി ഏഡറടുക്കല്
നടെപടെനികേള് ആരണ്ടംഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞെതമഭാണപ.  ടഭാഫനികേപ ഇനനസനിറനി ഉയര്നനനില്ക്കുന്ന
ഇഒൗ കറഭാഡെനില്  അപകേടെങ്ങള്  പതെനിവഭാണപ.  കസറപ  ഡഡഹകവ ആയനി  പ്രഖദ്യഭാപനിച
പ്രസ്തുതെ  കറഭാഡെനിഡന  തടെര്  നനിര്മ്മഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കേഴനിഞ്ഞെ  യ.ഡെനി.എഫപ.
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ഗവണ്ഡമനനിഡന  കേഭാലത്തപ  അടനിമറനിക്കുന്ന സനിതെനിവനികശഷമഭാണുണഭായതെപ.  ഭൂമനി  ഏഡറടുക്കല്
പ്രക്രനിയ പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കഭാഡതെ നനിലവനിലള്ള എട്ടുണ്ടം പത്തുണ്ടം മസ്പീറര് വസ്പീതെനി വരുന്ന കറഭാഡെപ
മഭാതണ്ടം ടെഭാര്  ഡചെയപ  ഡതെരഡഞ്ഞെടുപനിനപ  ഡതെഭാട്ടുമുമഭായനി  ഉദ്ഘഭാടെന മഭാമഭാങണ്ടം  നടെത്തനി
ജനങ്ങഡള  കേബളനിപനിക്കുന്ന  നടെപടെനിയഭാണപ  യ.ഡെനി.എഫപ.  ഗവണ്ഡമനപ   ഡചെയതെപ.
എലഭാ  രഭാഷസ്പീയപഭാര്ടനികേളുണ്ടം  സണ്ടംഘടെനകേളുണ്ടം  കചെര്ന്നപ  രപസ്പീകേരനിച   ഒരു  ആക്ഷന
കേഒൗണ്സനില് അവനിഡടെ പ്രവര്ത്തനിക്കുനണപ. എണ്ടം.എല്.എ. ആകുന്നതെനിനപ മുമ്പുതെഡന്ന
അതെനിഡന ജനറല് കേണ്വസ്പീനറഭാണപ ഞഭാന.   മുന എല്.ഡെനി.എഫപ. സര്ക്കഭാര് ചെര്ച
നടെത്തനി,  അന്നപ അണ്ടംഗസ്പീകേരനിച അഡഡലനഡമനപ  പ്രകേഭാരണ്ടം ഭൂമനി ഏഡറടുത്തപ ഡഡഹകവ
നനിര്മ്മഭാണണ്ടം  ആരണ്ടംഭനിക്കഭാന  അടെനിയനര  നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണഡമന്നഭാണപ
അഭദ്യര്തനിക്കഭാനള്ളതെപ.  ഇതെനിനഭായനി  ബന്ധഡപടവരുഡടെ  അടെനിയനരകയഭാഗണ്ടം  വനിളനിചപ
കചെര്ക്കണഡമന്നപ ഇഒൗ സബമനിഷനനിലൂഡടെ  ഉന്നയനിക്കുന.  

ഡപഭാതമരഭാമത്തുണ്ടം രജനികസ്ട്രേഷനണ്ടം വകുപമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന) :  സര്,
തൃശ്ശൂര്-കേഭാഞ്ഞെഭാണനി-വഭാടെഭാനപള്ളനി  കസറപ  ഡഡഹകവ  29-2-2008-ല്  സണ്ടംസഭാന
പഭാതെയഭായനി  പ്രഖദ്യഭാപനിക്കുകേയണ്ടം  8-7-2008-ല്  ഗസറപ  വനിജഭാപനണ്ടം  വരനികേയണ്ടം
ഡചെയ്തു.  അതെനിനകശഷണ്ടം  പൂജദ്യണ്ടം  കേനികലഭാമസ്പീറര് മുതെല്  16/120  വഡര  അഭനിവൃദനി
ഡപടുത്തുന്നതെനിനഭായനി 23-9-2008-ല്  33.06  കകേഭാടെനി  രപയഡടെ ഭരണഭാനമതെനി
നല്കേനിയനിട്ടുണപ. 22  മസ്പീറര് വസ്പീതെനിയനില് കറഭാഡെപ വനികേസനിപനിക്കുന്നതെനിനഭായനി  വനിഭഭാവന
ഡചെയനിരനിക്കുന്ന  പദതെനിഡക്കതെനിഡര  ചെനിലര്  ബഹുമഭാനഡപട  ഡഡഹകക്കഭാടെതെനിഡയ
സമസ്പീപനിചതെനിഡന  അടെനിസഭാനത്തനില്  22-10-2010-ല്  ബഹുമഭാനഡപട  ഡഡഹകക്കഭാടെതെനിയഡടെ
ഉത്തരവപ്രകേഭാരണ്ടം  അഡഡലനഡമനപ  അനനിമമഭായനി  തെസ്പീരുമഭാനനിക്കുന്നതെനിനപ  മുമപ
NATPAC-മഭായനി  കേണ്സള്ടപ  ഡചെയ്യഭാനണ്ടം  കറഭാഡെപ  വനികേസനണ്ടം  ബഭാധനിക്കുന്ന
കേക്ഷനികേളുഡടെ  പരഭാതെനി  കകേള്ക്കഭാനണ്ടം  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചു.  അതെനിഡന  അടെനിസഭാനത്തനില്
23-2-2011-ല്  ഡപഭാതമരഭാമത്തപ  വകുപപ  ഡസക്രടറനി  ബന്ധഡപടവരുഡടെ  കയഭാഗണ്ടം
വനിളനിച്ചുകചെര്ത്തു.  വനിശദമഭായ  ചെര്ചകേള്ക്കുകശഷണ്ടം  കറഭാഡെനിഡന  വസ്പീതെനി  22  മസ്പീററനില്
നനിനണ്ടം  17  മസ്പീററഭായനി  നനിജഡപടുത്തുകേയണ്ടം  ഭൂമനി നഷ്ടഡപടുന്നവര്ക്കപ  അര്ഹമഭായ
നഷ്ടപരനിഹഭാരവണ്ടം  പുനരധനിവഭാസവണ്ടം ഉറപവരുത്തഭാനണ്ടം തെസ്പീരുമഭാനനിച്ചു.  അതപ്രകേഭാരണ്ടം
1-3-2011-ല്  ഒരുത്തരവനിറക്കുകേയണ്ടം  ഭൂമനി  ഏഡറടുക്കുന്നതെനിനഭായനി  22-5-2013-ല്
അസഭാധഭാരണ ഗസറപ  വനിജഭാപനണ്ടം  പുറഡപടുവനിക്കുകേയണ്ടം  ഡപഭാനണ്ടംവനില നനിശയനിചപ
ഭൂമനി ഏഡറടുക്കുന്നതെനിനള്ള സര്കവ്വ നടെപടെനികേള് റവനപ്യൂ വകുപപ സസ്വസ്പീകേരനിച്ചു വരനികേയമഭാണപ.
വളഡരയധനികേണ്ടം  ജനസഭാന്ദ്രതെ  കൂടെനിയ  പ്രകദശത്തുകൂടെനി  കേടെനകപഭാകുന്ന  തൃശ്ശൂര്-
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വഭാടെഭാനപള്ളനി കറഭാഡെനിഡന  വനികേസനത്തനിനപ  ഭൂമനി ഏഡറടുക്കുന്നതെനിനപ  വളഡരയധനികേണ്ടം
കേഭാലതെഭാമസണ്ടം കനരനിടുഡമന്നതെനിനഭാല്  19-7-2014-ല് ഡപഭാതമരഭാമത്തപ  വകുപമനനി ഒരു
കയഭാഗണ്ടം  വനിളനിച്ചുകചെര്ത്തപ,  നനിലവനില്  കറഭാഡെനിഡന  വസ്പീതെനി  കൂട്ടുന്നതെനിനഭായനി  സലണ്ടം
ലഭദ്യമഭായ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  എതയണ്ടം  ഡപഡടന്നപ  പണനി  ആരണ്ടംഭനിക്കഭാന  തെസ്പീരുമഭാനനിച്ചു.
അത്തരത്തനില് സലണ്ടം ലഭദ്യമഭായ  പടെനിഞ്ഞെഭാഡറകക്കഭാട മുതെല് ഇരവപ  റനി.എഫപ.എണ്ടം.
സ്കൂള്  വഡര  9  കേനികലഭാമസ്പീറര്  ആദദ്യഘടണ്ടം  കറഭാഡെനിഡന  വസ്പീതെനി  കൂട്ടുന്ന  പണനിക്കഭായനി
നല്കേനിയ  33.06  കകേഭാടെനി  രപയനില്  നനിനണ്ടം  22  കകേഭാടെനി  രപയഡടെ  എസനികമറപ
തെയ്യഭാറഭാക്കുകേയണ്ടം  10-8-2015-നപ  സഭാകങതെനികേഭാനമതെനി  നല്കുകേയണ്ടം  ഡചെയ്തു.  ഡടെണര്
നടെപടെനികേള് പൂര്ത്തസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണപ.  17  മസ്പീറര്  വസ്പീതെനിയനില് ഭൂമനി  ഏഡറടുക്കുന്ന
പ്രവൃത്തനി റവനപ്യൂ  വകുപനിഡന  കേസ്പീഴനില് പുകരഭാഗമനിച്ചു  ഡകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണപ.  ഭൂമനി
ഏഡറടുക്കുന്ന മുറയപ  തൃശ്ശൂര്-വഭാടെഭാനപള്ളനി സണ്ടംസഭാനപഭാതെ വനിഭഭാവന ഡചെയ രസ്പീതെനിയനില്
അഭനിവൃദനിഡപടുത്തഭാന കേഴനിയന്നതെഭാണപ.  ഇനനിയണ്ടം കയഭാഗണ്ടം  കൂടെണഡമങനില് ബഹുമഭാനഡപട
അണ്ടംഗണ്ടം ആവശദ്യഡപടതകപഭാഡല കയഭാഗണ്ടം കചെരഭാവന്നതെഭാണപ.

(9) നഭാഷണല് ഡഡഹകവ നവസ്പീകേരണണ്ടം

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷണ്ടംസുദ്ദേസ്പീന :  സര്,  നഭാഷണല് ഡഡഹകവ  966  കേടെനകപഭാകുന്ന
പഭാലക്കഭാടെപ-കകേഭാഴനികക്കഭാടെപ  കദശസ്പീയപഭാതെയനില്   മണ്ണഭാര്ക്കഭാടെപ  പടണണ്ടം  രക്ഷമഭായ
ഗതെഭാഗതെക്കുരുക്കനിലഭായനിരുന.  ഇകപഭാള്  അവനിഡടെ  പുതെനിയ  പഭാലണ്ടം  നനിര്മ്മനിചപ
അനബന്ധകറഭാഡെപ  വനികേസനണ്ടം  നടെന്നതഡകേഭാണപ  കുഡറ  ആശസ്വഭാസമുണപ.  തടെര്ന്നപ
റവനപ്യൂ വകുപനിഡന  'ഓപകറഷന അനന'  ടെഒൗണനിഡല കേകയ്യറണ്ടം അവസഭാനനിപനിക്കുന്ന
നടെപടെനികേള് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.  ഇഒൗ ടെഒൗണനിഡല കറഭാഡെപ വനികേസനിപനിക്കുന്നതെനിനകവണനി
കറഭാഡെപ  വസ്പീതെനി  കൂടനി,  ഫുടപപഭാത്തുണ്ടം  ഡഡ്രെയനികനജുണ്ടം  ഉള്ഡപടുത്തനിഡക്കഭാണ്ടുള്ള  ഒരു
ഡപ്രഭാകപഭാസല് നഭാഷണല് ഡഡഹകവ അകതെഭാറനിറനിയഭായ MoRTH-നപ  (Ministry of
Road Transport  and Highways)  അയയകേയണ്ടം അതെപ ഇപ്രഭാവശദ്യഡത്ത ആനസ്വല്
പഭാനനില് അണ്ടംഗസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയണ്ടം ഡചെയനിട്ടുണപ.   ഓപകറഷന അനനയഡടെ ഭഭാഗമഭായനി
ഡകേടനിടെങ്ങള്  ഡപഭാളനിചതെനിഡന  കവസ്റ്റുണ്ടം  ടെഒൗണനിഡല  ഡവള്ളഡക്കട്ടുണ്ടം  ഡചെളനിയഡമഭാഡക്ക
കേഭാരണണ്ടം ജനങ്ങള് വളഡരകയഡറ ബുദനിമുട്ടുകേയഭാണപ.  ആനസ്വല് പഭാനനില് അണ്ടംഗസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളതെപ
9  കകേഭാടെനി  രപയഡടെ  കറഭാഡെപ  വനികേസനമഭാണപ.  സണ്ടംസഭാനത്തപ  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള സഹഭായണ്ടം പലകപഭാഴുണ്ടം  വളഡര തെഭാമസനിചഭാണപ ലഭനിക്കുന്നതെപ.
എന.എചപ.-ഡന വനികേസനത്തനിനകവണനി വളഡര കുറചപ പണകമ നമുക്കപ ലഭനിക്കുനള.
ഇതെപ  ഒരു  മണ്ഡലത്തനിഡന  മഭാതണ്ടം  പ്രശമല,  സണ്ടംസഭാനത്തഭാകേമഭാനമുള്ള പ്രശമഭാണപ.
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അതെനിനഭാല്  ഡഡഹകവയനിഡല ഗതെഭാഗതെക്കുരുക്കപ അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതെനിനഭായനി, മണ്ണഭാര്ക്കഭാടെപ
പടണത്തനിഡല  കറഭാഡെപ  നവസ്പീകേരണത്തനിനപ  ആനസ്വല് പഭാനനില്  ഉള്ഡപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
പദതെനി  അടെനിയനരമഭായനി  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന  ബഹുമഭാനഡപട  മനനിയഡടെയണ്ടം
ഡെനിപഭാര്ട്ടുഡമനനിഡനയണ്ടം ശദയണഭാകേണഡമന്നപ അകപക്ഷനിക്കുന.  

ഡപഭാതമരഭാമത്തുണ്ടം രജനികസ്ട്രേഷനണ്ടം വകുപമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന) :  സര്,
കകേഭാഴനികക്കഭാടെപ-പഭാലക്കഭാടെപ  കദശസ്പീയപഭാതെ  966-ല്,  മണ്ണഭാര്ക്കഭാടെപ ടെഒൗണ് പ്രകദശഡത്ത
കറഭാഡെപ  വസ്പീതെനികൂടനി  ഫുടപപഭാകത്തഭാടുകൂടെനി  പഭാതെ  നനിര്മ്മനിചപ  നവസ്പീകേരനിക്കുന്നതെനിനള്ള
പ്രവൃത്തനി  2016-17-ഡല  കകേന്ദ്ര ഉപരനിതെല ഗതെഭാഗതെ മനഭാലയത്തനിഡന വഭാര്ഷനികേ
പദതെനിയനില് ഉള്ഡപടുത്തനിയനിട്ടുണപ.  പ്രസ്തുതെ പ്രവൃത്തനിയഡടെ എസനികമറപ തെയ്യഭാറഭാക്കനി
ഭരണഭാനമതെനിക്കഭായനി ഉടെനതെഡന്ന സമര്പനിക്കുന്നതെഭാണപ. ഇതെനിനള്ള കകേന്ദ്ര അനമതെനി
ലഭനിക്കുന്ന മുറയപ പ്രസ്തുതെ പ്രവൃത്തനി നടെപഭാക്കുന്നതെനിനള്ള നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കഭാന
കേഴനിയന്നതെഭാണപ.  ഓപകറഷന  അനനയഡടെ  ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള്ള  ദുരവസ  പരനിഹരനിക്കഭാന
നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതെഭാണപ.

(10) മത്സദ്യഡത്തഭാഴനിലഭാളനികേള് കനരനിടുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള്

ശസ്പീ  .    എ  .    എണ്ടം  .    ആരനിഫപ :  സര്,  അരര് മണ്ഡലത്തനിഡല കേഭായല് പ്രകദശങ്ങളനിലണ്ടം

കവമനഭാടെപ കേഭായലനിലണ്ടം  കപഭാളകേള് വര്ദനിക്കുന്നതമൂലണ്ടം മത്സദ്യ ഡത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്ക്കപ

മത്സദ്യബന്ധനണ്ടം  നടെത്തഭാകനഭാ  കേഭായലനിലൂഡടെ  മത്സദ്യ  ബന്ധനയഭാനങ്ങള്ക്കടെക്കണ്ടം

യഭാതഡചെയ്യഭാകനഭാ  കേഴനിയഭാത്ത  അവസയഭാണുള്ളതെപ.  ഉഒൗന്നനിക്കുറനികേള്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള

മത്സദ്യബന്ധനവണ്ടം  ഇകപഭാള്  അസഭാധദ്യമഭായനിത്തസ്പീര്ന്നനിരനിക്കുകേയഭാണപ.  ഇതനനിമനിത്തണ്ടം

കേഭായകലഭാരത്തുള്ള മത്സദ്യഡത്തഭാഴനിലഭാളനികേള് ഡകേഭാടുണ്ടംപടനിണനിയനിലഭാണപ.  കേഴനിഞ്ഞെ എല്.ഡെനി.എഫപ.

സര്ക്കഭാരനിഡന  കേഭാലത്തപ  കുടനഭാടെപ  പഭാകക്കജനിഡന  ഭഭാഗമഭായനി  കപഭാളപഭായലകേള്

വഭാരഭാനഭായനി  'ഫനിര്മ'  എന്ന ഏജനസനിഡയ ഏല്പനിചനിരുന.  അതെനിനകശഷണ്ടം അധനികേഭാരത്തനില്

വന്ന യ.ഡെനി.എഫപ. സര്ക്കഭാര് ആദദ്യഡത്ത ഒരു വര്ഷണ്ടം 'ഫനിര്മ' ഏജനസനിഡയഡക്കഭാണപ

കപഭാളപഭായല് വഭാരനിക്കുകേയണഭായനി. പനിന്നസ്പീടെപ കുടനഭാടെപ  പഭാകക്കജനിഡന ഭഭാഗമഭായ എലഭാ

നടെപടെനികേളുണ്ടം നനിര്ത്തനിയകതെഭാടുകൂടെനി പഭായല് വഭാരഭാനള്ള  സണ്ടംവനിധഭാനങ്ങളനിലഭാതെഭായനി.  മുനമനനി

ശസ്പീ.  ഡകേ.  ബഭാബു  മനനിയഭായനിരുന്നകപഭാള്,  ഈ  പ്രശത്തനില്,  പഭായല്  വഭാരുന്ന

കേഭാരദ്യത്തനില് എനനിക്കപ കേഭാരദ്യമഭായനി ഒനണ്ടം ഡചെയ്യഭാന കേഴനിഞ്ഞെനില എന്നപ പരസദ്യമഭായനി

പറയകേയണഭായനി.  ബഹുമഭാനഡപട  ഇന്നഡത്ത  മുഖദ്യമനനികയഭാടെപ  കുടനഭാടെപ  പഭാകക്കജനിഡന
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കമഭാണനിററനിണ്ടംഗപ  കേമ്മനിറനി  കയഭാഗത്തനില്  ഞഭാനണ്ടം  ശസ്പീ.  ഡകേ.  സുകരഷപ  കുറുപപ,

ശസ്പീ.  കമഭാനസപ  കജഭാസഫപ  തടെങ്ങനിയ  എണ്ടം.എല്.എ.-മഭാരുണ്ടം  ഇഒൗ  വനിഷയണ്ടം

ഉന്നയനിഡചങനിലണ്ടം   ബഡ്ജറപ  അകലഭാക്കഷനനില  എന്ന  കേഭാരണണ്ടംഡകേഭാണപ  പഭായല്

വഭാരഭാനള്ള സഒൗകേരദ്യങ്ങള് ലഭനിചനില.  ഇതെനിഡന ഫലമഭായനി,   കേഭായകലഭാരഡത്ത മത്സദ്യഡത്തഭാഴനി

ലഭാളനികേളഭാഡകേ ബുദനിമുടനിലഭാണപ.  ആയതെനിനഭാല് അവരുഡടെ  കേടെബഭാദദ്യതെകേള്ക്കപ   ഡമഭാറകടഭാറനിയണ്ടം

പ്രഖദ്യഭാപനിക്കഭാനണ്ടം  സഒൗജനദ്യകറഷന  അനവദനിക്കഭാനണ്ടം നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നകതെഭാഡടെഭാപണ്ടം

കപഭാളപഭായല് വഭാരനിഡയടുക്കഭാനണ്ടം ബഡ്ജറനില് ഇതെനിനഭാവശദ്യമഭായ തകേ വകേയനിരുത്തനിയനിഡലങനില്

ധനകേഭാരദ്യവകുപമഭായനി ബന്ധഡപടപ  അതെനിനള്ള നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കഭാനണ്ടം തെയ്യഭാറഭാകേ  ണഡമന്നപ

അഭദ്യതനിക്കുന.  

മത്സദ്യബന്ധനവണ്ടം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനസ്പീയറനിണ്ടംഗുണ്ടം  വകുപമനനി  (ശസ്പീമതെനി  ഡജ  .

കമഴ്സനിക്കുടനി  അമ്മ):  സര്,  ഇഒൗ  പ്രശവമഭായനി  ബന്ധഡപടപ  ബഹുമഭാനഡപട  ഡമമര്

ഉന്നയനിച വനിഷയണ്ടം വളഡര ഗഒൗരവതെരമഭാണപ. 

വര്ഷകേഭാലണ്ടം  വരുന്നകതെഭാഡടെ  ഉള്നഭാടെന ജലഭാശയങ്ങളനില് കേളസസദ്യങ്ങള് നനിറയന്നതെപ
വലനിഡയഭാരു  പ്രശമഭാണപ.  കേഭായലകേളനികലക്കുണ്ടം  മറ്റുണ്ടം  വനകതെഭാതെനില്  ഒഴുക്കനിവനിടുന്ന
വദ്യഭാവസഭായനികേ,  നഗരമഭാലനിനദ്യങ്ങളുണ്ടം മഴക്കഭാലത്തപ  കേഭായലകേളനില്  എത്തനികചരുന്ന
വര്ദനിച  കതെഭാതെനിലള്ള  വജവഭാണ്ടംശവണ്ടം  കചെര്നണഭാകുന്ന  അമനിതെ കപഭാഷണഡമന്ന
പ്രതെനിഭഭാസമഭാണപ കേളസസദ്യങ്ങളഭായ കുളവഭാഴ,  ആഫനിക്കന പഭായല് മുതെലഭായവയഡടെ
അമനിതെ വളര്ചയപ സഭാഹചെരദ്യഡമഭാരുക്കുന്നതെപ.  ഇതെപ മഴക്കഭാലഡത്ത പ്രതെനിഭഭാസമഭാഡണങനിലണ്ടം
കവനല്ക്കഭാലത്തുണ്ടം  ഇകതെപ്രശണ്ടം  കനരനിടുകേയഭാണപ.  കവനല്ക്കഭാലത്തപ  കേഭായലകേളനില്  ഉപനിഡന
അണ്ടംശണ്ടം  കൂടെനിവരനികേയണ്ടംഇതമൂലണ്ടം  കേളസസദ്യങ്ങള് ഒന്നഭാഡകേ ഉണങ്ങനി  ജലഭാശയത്തനിഡന
അടെനിത്തടനിഡലത്തനി  ചെസ്പീഞ്ഞെളനിഞ്ഞെപ  വഹഡ്രെജന  സള്ഡഡഫഡെപ,  അകമഭാണനിയ  തടെങ്ങനിയ
വഭാതെകേങ്ങള്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഡപടുകേയണ്ടം  ഡചെയന  ഇഡതെലഭാണ്ടം  മകത്സദ്യഭാല്പഭാദനഡത്ത
കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിക്കുണ്ടം.  ഉള്നഭാടെന ജലഭാശയങ്ങഡള മഭാലനിനദ്യമുകമഭാക്കുകേയഭാണപ
ഇതെനിനള്ള  ശഭാശസ്വതെ  പരനിഹഭാരണ്ടം.  ഫനിഷറസ്പീസപ  വകുപനിഡന  ഏജനസനിയഭായ  ഫനിഷറസ്പീസപ
റനികസഭാഴ്സപ  മഭാകനജപ ഡമനപ  ഡസഭാവസറനി മുമപ  കുടനഭാടെപ  പഭാകക്കജനിഡന  ഭഭാഗമഭായനി
ഒരു സ്കസ്പീണ്ടം  നടെപനിലഭാക്കുകേയണഭായനി.  15.48  കകേഭാടെനി രപ ഇതെനിനകവണനി ഡചെലവഴനിചനിരുനഡവങനിലണ്ടം
ഇഒൗ  പ്രശത്തനിനപ  ഫലപ്രദമഭായ  പരനിഹഭാരണ്ടം  കേഭാണഭാന  കേഴനിഞ്ഞെനിടനില.  ഇതമഭായനി
ബന്ധഡപടപ സനി.&എ.ജനി.  ചെനില ആകക്ഷപങ്ങള്  ചൂണനിക്കഭാടനിയതെനിഡന  അടെനിസഭാനത്തനില്
ഫനിഷറസ്പീസപ വകുപപ ഇത്തരണ്ടം പദതെനികേള് ഏഡറടുകക്കണതെനില എന്നപ കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്ഡമനപ
തെസ്പീരുമഭാനനിക്കുകേയണ്ടം ഡചെയ്തു.  അതെനിനഭാല് ഇകപഭാള് ഫനിഷറസ്പീസപ  വകുപനിനപ  മഭാതമഭായനി
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ഇക്കഭാരദ്യത്തനില് നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കഭാന പ്രയഭാസമഭാണപ.  കകേന്ദ്ര-സണ്ടംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുഡടെ
സഭാമത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാഡടെ  വനിവനിധ  വകുപകേളുണ്ടം  തെകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുണ്ടം
കേഭായലമഭായനി  ബന്ധഡപടപ  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഡതെഭാഴനിലഭാളനി  സണ്ടംഘടെനകേളുണ്ടം  മറപ
സഭാമൂഹദ്യസണ്ടംഘടെനകേളുണ്ടം പരസരണ്ടം സഹകേരനിചപ  ശമനിചഭാല് മഭാതകമ ഇഒൗ വനിഷയത്തനിനപ
ഹ്രസസ്വകേഭാലഭാടെനിസഭാനത്തനില്  പരനിഹഭാരണ്ടം  കേഭാണഭാന  കേഴനിയൂ.  ഇഒൗ  പ്രശണ്ടം  പരനിഹരനിക്കുന്നതെനിനപ
ഇറനികഗഷന,  റവനപ്യൂ,  തെകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള്,  മലനിനസ്പീകേരണ  നനിയനണ
കബഭാര്ഡെപ  എന്നസ്പീ  വകുപകേളുഡടെ  കൂടഭായ  കനതൃതെസ്വത്തനില്  പുതെനിഡയഭാരു സണ്ടംകയഭാജനിതെ
പദതെനി ആവനിഷ്കരനിചപ  ഒരു മനിഷന കമഭാഡെലനില് നടെപനിലഭാകക്കണതെപ ആവശദ്യമഭാണപ.
ആയതെപ തെകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുഡടെ കനതൃതെസ്വത്തനില് വനികകേന്ദ്രസ്പീകൃതെമഭായനി നടെപനിലഭാക്കുന്നതെനിനപ
സര്ക്കഭാര്  ആകലഭാചെനിക്കുന്നതെഭാണപ.  ഡതെഭാഴനിലറപപ  പദതെനിയഡടെ  സഹഭായവണ്ടം  ഇതെനികലക്കപ
പ്രകയഭാജനഡപടുത്തുന്നതെഭായനിരനിക്കുണ്ടം.  ജലഭാശയങ്ങളനികലക്കപ  ഒഴുകേനിഡയത്തുന്ന  മഭാലനിനദ്യഡത്ത
നനിയനനിക്കുന്നതെനിനപ  കേര്ശന  നടെപടെനികേള്  വകേഡക്കഭാളന്നതെനിനഭായനി  സണ്ടംസഭാന
മലനിനസ്പീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡെനിഡന ചുമതെലഡപടുത്തഭാവന്നതെഭാണപ.  കപഭാള ശലദ്യണ്ടംമൂലണ്ടം
ഡതെഭാഴനില്  നഷ്ടഡപടപ  ദുരനിതെമനഭവനിക്കുന്ന  ഉള്നഭാടെന  മത്സദ്യഡത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്ക്കപ സഒൗജനദ്യ
കറഷന  അനവദനിക്കുന്നതെനിഡനക്കുറനിചപ  സര്ക്കഭാര്  ആകലഭാചെനിക്കുന്നതെഭാണപ.  കപഭാള
നസ്പീക്കണ്ടംഡചെയന്നതെനിനപ ശഭാസസ്പീയമഭായ സനിരണ്ടം സണ്ടംവനിധഭാനണ്ടം ഏര്ഡപടുത്തു കേഭാരദ്യണ്ടം  ഇഒൗ
കമഖലയനിഡല വനിദഗ്ദ്ധരുമഭായനി ആകലഭാചെനിചപ തെസ്പീരുമഭാനനിക്കുന്നതെഭാണപ. 

VI  കമശപറത്തുവച കേടെലഭാസ്സുകേള്

ചെടണ്ടം   47(2)   അനസരനിച്ചുള്ള ലനിസപ പ്രകേഭാരണ്ടം

1. ധനകേഭാരദ്യവണ്ടം കേയറുണ്ടം വകുപമനനി (കഡെഭാ  .    ടെനി  .    എണ്ടം  .    കതെഭാമസപ ഡഎസകേപ) :
സര്, ഞഭാന തെഭാഡഴപറയന്ന കേടെലഭാസ്സുകേള് കമശപറത്തുവയന.

പതെനിമൂന്നഭാണ്ടം  കകേരളനനിയമസഭയഡടെ  പനണഭാണ്ടം  സകമ്മളനത്തനിഡല  4102,
4122,  പതെനിമൂന്നഭാണ്ടം സകമ്മളനത്തനിഡല  565,  പതെനിനഭാലഭാണ്ടം  സകമ്മളനത്തനിഡല  506,
515,  528,  1704, 2105,  3276,  4692,  പതെനിനഞ്ചഭാണ്ടം സകമ്മളനത്തനിഡല  72, 90,
100, 108, 115, 134, 1918, 1945, 3604, പതെനിനഭാറഭാണ്ടം സകമ്മളനത്തനിഡല 60, 105,
130,  140,  164,   169,  172,  193,  584,  1848,  3130,  3144,  3206  എന്നസ്പീ
നമരുകേളനിലള്ള  നക്ഷതചെനിഹ്നമനിടെഭാത്ത  കചെഭാദദ്യങ്ങളുഡടെ  മറുപടെനിയണ്ടം  അവയപ
യഥഭാസമയണ്ടം മറുപടെനി നല്കുവഭാന സഭാധനിക്കഭാതെനിരുന്നതെനിനള്ള കേഭാരണണ്ടം കേഭാണനിക്കല്
കസറപഡമന്റുകേളുണ്ടം.
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2. വദ്യവസഭായവണ്ടം കസഭാര്ട്സുണ്ടം വകുപമനനി (  ശസ്പീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന  ) : സര്,

ഞഭാന തെഭാഡഴപറയന്ന കേടെലഭാസ്സുകേള് കമശപറത്തുവയന.

പതെനിമൂന്നഭാണ്ടം കകേരള നനിയമസഭയഡടെ പതെനിമൂന്നഭാണ്ടം സകമ്മളനത്തനിഡല 289, 614,

2305,  പതെനിനഞ്ചഭാണ്ടം സകമ്മളനത്തനിഡല  570, 576, 601, 603, 2339,  പതെനിനഭാറഭാണ്ടം

സകമ്മളനത്തനിഡല  553,  571,  590,  596,  598,  2168,  2170,  2181  എന്നസ്പീ

നമരുകേളനിലള്ള നക്ഷതചെനിഹ്നമനിടെഭാത്ത കചെഭാദദ്യങ്ങളുഡടെ മറുപടെനിയണ്ടം അവയപ യഥഭാസമയണ്ടം

മറുപടെനി നല്കുവഭാന  സഭാധനിക്കഭാതെനിരുന്നതെനിനള്ള കേഭാരണണ്ടം കേഭാണനിക്കല് കസറപഡമന്റുകേളുണ്ടം.

3. ഡഡവദലതെനിയണ്ടം കദവസസ്വവണ്ടം വകുപമനനി  (ശസ്പീ  .    കേടെകേണ്ടംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന) :

സര്, ഞഭാന തെഭാഡഴപറയന്ന കേടെലഭാസ്സുകേള് കമശപറത്തുവയന. 

പതെനിമൂന്നഭാണ്ടം  കകേരള  നനിയമസഭയഡടെ  ഒമതെഭാണ്ടം  സകമ്മളനത്തനിഡല  5124,

പത്തഭാണ്ടം  സകമ്മളനത്തനിഡല  356,  പതെനിമൂന്നഭാണ്ടം  സകമ്മളനത്തനിഡല  2081  എന്നസ്പീ

നമരുകേളനിലള്ള  നക്ഷതചെനിഹ്നമനിടെഭാത്ത  കചെഭാദദ്യങ്ങളുഡടെ  മറുപടെനിയണ്ടം  അതെനിനപ

യഥഭാസമയണ്ടം മറുപടെനി നല്കുവഭാന സഭാധനിക്കഭാതെനിരുന്നതെനിനള്ള കേഭാരണണ്ടം കേഭാണനിക്കല്

കസറപഡമന്റുകേളുണ്ടം.

VII ഗവര്ണറുഡടെ പ്രസണ്ടംഗത്തനിനപ നന്ദനി കരഖഡപടുത്തുന്ന 

പ്രകമയഡത്തക്കുറനിച്ചുള്ള ചെര്ച-(തടെര്ച)

ശസ്പീ  .    ബനി  .    സതെദ്യന :   സര്,  ഞഭാന  ഇഒൗ  നന്ദനിപ്രകമയഡത്ത  സര്വ്വഭാതനഭാ
അനകൂലനിക്കുന. ജനങ്ങളനില് വലനിയ പ്രതെസ്പീക്ഷ ഉളവഭാക്കനിഡക്കഭാണഭാണപ  ഇടെതപക്ഷ
ജനഭാധനിപതെദ്യ  മുന്നണനി  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനിഡലത്തനിയതെപ.  സഭാര്വ്വതനികേമഭായനി
അഴനിമതെനിയനില് മുങ്ങനിനനിന്ന മുന സര്ക്കഭാരനിഡനതെനിരഭായനിട്ടുള്ള വനിധനിഡയഴുത്തഭായനിരുന
ഇതെപ.  സണ്ടംസഭാനഡത്ത മുരടെനിപനികലക്കപ മഭാതണ്ടം നയനിച ഒരു സര്ക്കഭാരഭാണപ കേഴനിഞ്ഞെ
കേഭാലത്തപ  ഭരനിചനിരുന്നതെപ. ഭൂമനി തെടനിപപ കുണ്ടംഭകകേഭാണണ്ടം മുതെല് കസഭാളഭാര് അഴനിമതെനിവഡര
ഉയര്നവന്ന കേഭാലഘടമഭായനിരുന അതെപ.  കേഭാര്ഷനികേ രണ്ടംഗണ്ടം,  പരമരഭാഗതെ വദ്യവസഭായണ്ടം,
ഡപഭാതവനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസവണ്ടം ഡപഭാതജനഭാകരഭാഗദ്യവണ്ടം തടെങ്ങനി എലഭാ കമഖലകേഡളയണ്ടം തെകേര്ഡത്തഭാരു
കേഭാലഘടമഭായനിരുന  അതെപ.  ഇതെനിഡനതെനിരഭായനി  ജനങ്ങളുഡടെ  ഒഡത്തഭാരുമനിച്ചുള്ള
മുകന്നറത്തനിഡന ഭഭാഗമഭായഭാണപ  കേഴനിഞ്ഞെ ഡതെരഡഞ്ഞെടുപനില് ഇടെതപക്ഷ ജനഭാധനിപതെദ്യ
മുന്നണനിക്കപ സമഭാനതെകേളനിലഭാത്ത അണ്ടംഗസ്പീകേഭാരണ്ടം ലഭനിചപ  ഇഒൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്

884/2017
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വന്നതെപ.  ഇഒൗ  സര്ക്കഭാര്   അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകപഭാള്  കേഭാണുന്നതെപ  അതെസ്പീവ
ഗഒൗരവമഭായ സഭാമത്തനികേ പ്രതെനിസന്ധനിയനിലൂഡടെ സണ്ടംസഭാനണ്ടം കേടെന കപഭാകുന്നതെഭാണപ.
കേഴനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാരനിഡന  കേഭാലഡത്ത  വനികേലമഭായ  സഭാമത്തനികേ  നയണ്ടം  നമ്മുഡടെ
നഭാടെനിഡന  പഭാപരസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന.  ഒരുഭഭാഗത്തപ  ആകഗഭാള  പ്രതെനി  സന്ധനിയനില്ഡപടപ
രക്ഷഡപടെഭാന ഒരു  മഭാര്ഗ്ഗവമനിലഭാഡതെ  നനില്ക്കുന്ന  ഡപഭാത ജനഭാകരഭാഗദ്യ-വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ
രണ്ടംഗമഭാണപ  കേഭാണുന്നതെപ.  കൂടുതെല്  ലനിബറല്  നയങ്ങള്  അടെനികചല്പനിക്കുന്നതവഴനി
പഭാവഡപട  ആളുകേള്  കൂടുതെല്  പഭാപരസ്പീകേരനിക്കഡപടുന.  രഭാജദ്യത്തനിഡന  മകതെതെരസസ്വഭഭാവഡത്ത
കദശസ്പീയതെലത്തനില് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന സര്ക്കഭാര്  ദുര്ബ്ബലഡപടുത്തനി. മകതെതെരതെസ്വഡത്ത
ബഭാധനിക്കുന്ന നനിലയനികലക്കപ നഭാടെപ മഭാറനിയനിരനിക്കുന. ഈ ഘടത്തനിലഭാണപ നവകകേരളണ്ടം
ഡകേടനിപടുക്കുന്നതെനിനപ പ്രതെനിജഭാ ബദമഭാഡണന്നപ പ്രഖദ്യഭാപനിച്ചുഡകേഭാണപ ശസ്പീ. പനിണറഭായനി
വനിജയഡന കനതൃതെസ്വത്തനിലള്ള ഇടെതപക്ഷ ജനഭാധനിപതെദ്യമുന്നണനി സര്ക്കഭാര്  ഭരണണ്ടം
നടെത്തനി വരുന്നതെപ. ആദദ്യഘടങ്ങളനില്തെഡന്ന ഇഒൗ സര്ക്കഭാരനിനപ പരഡക്ക അണ്ടംഗസ്പീകേഭാരണ്ടം
ലഭനിച്ചു.  ഇഒൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്വന്നപ ഏതെഭാണപ  100  ദനിനങ്ങള് പനിന്നനിടുകമഭാള്
ഒരു സര്ക്കഭാര് എങ്ങഡന പ്രവര്ത്തനിക്കണഡമന്നതെപ സണ്ടംബന്ധനിചപ വളഡര വദ്യകമഭായനിട്ടുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങളുണഭാക്കനി മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുകേയഭാണപ. 

സര്വ്വസ്പീസപ രണ്ടംഗഡത്ത സണ്ടംബന്ധനിചപ ഇവനിഡടെ ചെര്ച ഡചെയ്യഡപടതെഭാണപ.  കേഴനിഞ്ഞെ
സര്ക്കഭാരനിഡന  കേഭാലത്തപ  ഇലഭാത്ത  പ്രമഭാണങ്ങള്  ഉണഭാക്കനിയള്ള  ഭൂമനി  തെടനിപനിലണ്ടം
കുണ്ടംഭകകേഭാണങ്ങളനിലണ്ടംഡപടപ  അവര്  തെകേര്ന്നടെനിയന്ന  കേഭാഴ്ച  നമ്മള്  കേണതെഭാണപ.
സര്വ്വസ്പീസപ രണ്ടംഗണ്ടം സണ്ടംശുദമഭാക്കുകേ എന്നതെഭാണപ ഒന്നഭാമതെപ പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ളതെപ.  അതെനിനപ പരഡക്ക
അണ്ടംഗസ്പീകേഭാരണ്ടം  ലഭനിച്ചു.  അഴനിമതെനിരഹനിതെമഭായനിട്ടുള്ള  ഭരണമഭാണപ  പ്രദഭാനണ്ടം  ഡചെയന്നഡതെന്നപ
പ്രഖദ്യഭാപനിചനിരനിക്കുന.  ഡഎ.ടെനി.  രണ്ടംഗണ്ടം  ഉള്ഡപഡടെയള്ള എലഭാ  രണ്ടംഗങ്ങളനിലണ്ടം   നഭാണ്ടം
ആര്ജനിചനിട്ടുള്ള  കനടങ്ങള്  മുഖവനിലയ്ഡക്കടുത്തുഡകേഭാണപ  വലനിയ  മഭാറങ്ങള്
ഉണഭാക്കഭാനകവണനിയള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടെക്കുകേയഭാണപ.  ഏറവണ്ടം  കൂടുതെല്
അഴനിമതെനി  നടെക്കുന്നതെപ  മരഭാമത്തപ  കമഖലയനിലഭാഡണന്നപ  ഇവനിഡടെ  പ്രഖദ്യഭാപനിക്കഡപടുകേയണഭായനി.
ബഹുമഭാനഡപട ഗവര്ണറുഡടെ നയപ്രഖദ്യഭാപന പ്രസണ്ടംഗത്തനില് അക്കഭാരദ്യണ്ടം സചെനിപനിക്കുകേയണഭായനി.
അഴനിമതെനിരഹനിതെഡമന്നപ  പറയകമഭാള്,  വനിവനിധ  വകുപകേള്  നടെത്തുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
കസഭാഷദ്യല്  ഓഡെനിറനിണ്ടംഗനിനപ  വനികധയമഭാകക്കണതണപ.  അതെനസരനിചഭാണപ   സുതെഭാരദ്യവണ്ടം
ജനങ്ങള്ക്കപ  ഇടെഡപടെഭാന കേഴനിയത്തക്ക നനിലയനിലള്ളതമഭായ  കസഭാഷദ്യല് കമഭാണനിററനിണ്ടംഗപ
ബഹുമഭാനഡപട ഡപഭാതമരഭാമത്തപ വകുപമനനി  പ്രഖദ്യഭാപനിചനിരനിക്കുന്നതെപ. എലഭാ രണ്ടംഗത്തുണ്ടം
ജനങ്ങളുഡടെ പങഭാളനിത്തമുണഭാകേണഡമന്നപ ഇഒൗ സര്ക്കഭാര് ആഗ്രേഹനിക്കുന.
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സസ്പീ ശഭാകസ്പീകേരണണ്ടം ഇന്നപ വളഡരയധനികേണ്ടം ചെര്ച ഡചെയ്യഡപടുന്ന ഒരു വനിഷയമഭാണപ.
സസ്പീ  ശഭാകസ്പീകേരണവണ്ടം  കുടനികേളുഡടെ  കക്ഷമവണ്ടം   ഭരണഘടെനയനിഡല  പ്രസ്പീയഭാമനിളനില്
പറയനണപ.  സസ്പീകേളുണ്ടം  കുടനികേളുമുള്ഡപഡടെയള്ളവര്ക്കഭായനി  ഒരു  പ്രകതെദ്യകേ  വകുപപ
രപസ്പീകേരനിക്കുഡമനണ്ടം അവരുഡടെ ശഭാകസ്പീകേരണത്തനിനകവണ കനതൃതെസ്വണ്ടം  ഗവണ്ഡമനപ
ഏഡറടുക്കുഡമന്നപ പ്രഖദ്യഭാപനിക്കുന്നതണ്ടം  സസ്വഭാഗതെഭാര്ഹമഭായ കേഭാരദ്യമഭാണപ. അതകപഭാഡല,
കകേരള സര്വ്വസ്പീസനികലക്കപ ഒരു പ്രകതെദ്യകേ കകേഡെര്  സണ്ടംവനിധഭാനമുണഭാക്കനി യവഭാക്കളുഡടെ
ശദയഭാകേര്ഷനിക്കഭാനള്ള നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുഡമന്നപ  പ്രഖദ്യഭാപനിചനിരനിക്കുകേയഭാണപ. 

റവനപ്യൂ വരുമഭാനണ്ടം ശകനിഡപടുത്തനിഡകേഭാണപ മഭാതകമ ഒരു സണ്ടംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനപ
മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാന കേഴനിയകേയള.  വനിഭവസമഭാഹരണണ്ടം കൂടുതെല് ശകനിഡപടുത്തണണ്ടം.
നനിലവനിലള്ള  എലഭാ  അനകൂല  ചുറ്റുപഭാടുകേളുണ്ടം  ഉപകയഭാഗനിക്കണണ്ടം.  ഇനഫര്കമഷന
ഡടെകകഭാളജനിയഡടെയണ്ടം ബകയഭാ ഡടെകകഭാളജനിയഡടെയണ്ടം വളര്ചഡയ സണ്ടംബന്ധനിചപ നമുക്കറനിയഭാണ്ടം.
ടൂറനിസണ്ടംരണ്ടംഗഡത്ത സഭാദദ്യതെകേള്,  ഇലകകഭാണനികേപ രണ്ടംഗത്തുള്ള വളര്ച തടെങ്ങനിയവഡയലഭാണ്ടം
ഉപകയഭാഗഡപടുത്തനി ഡതെഭാഴനില് കമഖലയനില് കൂടുതെല് ഡതെഭാഴനിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടനിക്കഭാന
കേഴനിയഡമന്നപ  പ്രഖദ്യഭാപനിചനിരനിക്കുന്നതെപ  ഡചെറുപക്കഭാര്ക്കനിടെയനില്  വലനിയ  ആശയണ്ടം
ആകവശവണ്ടം  ഉണഭാക്കനിയനിരനിക്കുകേയഭാണപ.  യ.ഡെനി.എഫപ.  സര്ക്കഭാരനിഡന  കേഭാലത്തപ
തെകേര്ഡത്തറനിയഡപട  കമഖലകേളഭാണപ  ഡപഭാതജനഭാകരഭാഗദ്യ  രണ്ടംഗവണ്ടം  വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസരണ്ടംഗവണ്ടം.
തെനിരുവനനപുരണ്ടം ഡമഡെനിക്കല്  കകേഭാകളജനികനഭാടെപ അടുത്തുതെഡന്ന മഡറഭാരു ഡമഡെനിക്കല്
കകേഭാകളജപ;  വപ്രമറനി ഡഹല്ത്തപ ഡസനറുകേള്  വഡരയള്ള  ആശുപതനികേളനില് ആവശദ്യമഭായ
ചെനികേനിത്സഭാ  സഒൗകേരദ്യങ്ങള്  ഇലഭാതെനിരനിക്കുകമഭാഴഭാണപ  പുതെനിയതെഭായനി  മഡറഭാരു  ഡമഡെനിക്കല്
കകേഭാകളജപ  ഡകേഭാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്നതെപ.  ഡമഡെനിക്കല്  കകേഭാകളജപ  മുതെല്  വപ്രമറനി
ഡഹല്ത്തപ  ഡസനര്  വഡരയള്ള  ആകരഭാഗദ്യകകേന്ദ്രങ്ങളുഡടെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ശകനി
ഡപടുത്തഭാനളള  നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണണ്ടം.  ഡപഭാതവനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസരണ്ടംഗണ്ടം  കനരനിട  പ്രശങ്ങള്
നമ്മള് കേണതെഭാണപ. സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളുഡടെ തെലപത്തനിരുന്നവഡര ഗവര്ണര്  തെഡന്ന
പുറത്തഭാക്കുന്ന  സനിതെനിവനികശഷമുണഭായനികല?  സര്വ്വകേലഭാശഭാലഭാ  അധനിപന  മുതെല്
തെഭാഡഴത്തടനിലള്ള  വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ  വനിചെക്ഷണന  വഡരയള്ളവരുഡടെ  കപരനില്  നടെപടെനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതണ്ടം ബഹുമഭാനഡപട കകേഭാടെതെനി ഇടെഡപടുന്നതണ്ടം നമ്മള് കേണതെഭാണപ. വപ്രമറനി
വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസണ്ടം മുതെല് ഉന്നതെ വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസണ്ടം വഡരയള്ള  കമഖലഡയ മനികേവനിഡന കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി
ഉയര്ത്തനിഡക്കഭാണ്ടുവരഭാനണ്ടം  ഡപഭാതവനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ കമഖലഡയ  സണ്ടംരക്ഷനിക്കഭാനണ്ടം  നടെപടെനി
വകേഡക്കഭാളഡമന്നപ പ്രഖദ്യഭാപനിചനിരനിക്കുന്നതെപ  ആശഭാവഹമഭാണപ. 
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കദശസ്പീയപഭാതെഭാ  വനികേസനണ്ടം  ഇന്നപ  കേസ്പീറഭാമുടനിയഭായനി  നനില്ക്കുന്ന  കേഭാരദ്യമഭാണപ.
ഞഭാനള്ഡപഡടെയള്ള  എണ്ടം.എല്.എ.-മഭാര്  പ്രതെനിനനിധഭാനണ്ടം  ഡചെയന്ന  മണ്ഡലങ്ങള്
കദശസ്പീയപഭാതെയഡടെ ഇരുവശത്തുമഭായനിടഭാണപ.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ഡമനപ ഇഒൗ വനിഷയത്തനില്
എനഭാണപ  ഡചെയന്നതെപ;  കദശസ്പീയപഭാതെയനില്  നനിന്നപ  ലഭനിക്കുന്ന  വമന  നനികുതെനി
വഭാങ്ങുനഡവന്നതെനിനപറണ്ടം  കദശസ്പീയപഭാതെ വനികേസനത്തനിനഭായനി  യഭാഡതെഭാനണ്ടം  ഡചെയന്നനില.
പുതെനിയ ഗവണ്ഡമനപ അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതെനിനകശഷണ്ടം  ബഹുമഭാനഡപട മുഖദ്യമനനി
കകേന്ദ്ര  ഉപരനിതെല  വകുപമനനിയമഭായനി  കൂടെനിക്കഭാഴ്ച  നടെത്തുകേയണ്ടം  കദശസ്പീയപഭാതെയഡടെ
വനികേസനണ്ടം  കവഗത്തനില്  സഭാധദ്യമഭാക്കുന്ന  നടെപടെനിയനികലക്കപ  നസ്പീങ്ങുകേയണ്ടം  ഡചെയതെപ
സസ്വഭാഗതെഭാര്ഹമഭാണപ.  ഞഭാനള്ഡപഡടെയള്ള എണ്ടം.എല്.എ.-മഭാര് വരുന്ന പ്രകദശമഭായ
ആറനിങ്ങല്  വളഡരകയഡറ തെനിരക്കനഭവഡപടുന്ന സലമഭാണപ.  സമഭാനരമഭായ വഹകവ
ഇലഭാഡതെ  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാന  സഭാധനിക്കനില.  അതഡകേഭാണ്ടുതെഡന്ന  ആറനിങ്ങല്  ഉള്ഡപഡടെയള്ള
സലങ്ങളനില് വബപഭാസപ അനനിവഭാരദ്യമഭായനിരനിക്കുകേയഭാണപ. വബപഭാസുകേള് ഉള്ഡപടുന്ന
കദശസ്പീയപഭാതെഭാ  വനികേസനണ്ടം  ശകനിഡപടുത്തണണ്ടം.  വലറപ  ഡമകടഭാ  കപഭാലള്ള
സണ്ടംവനിധഭാനങ്ങള്  കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്ഡമനപ  പ്രഖദ്യഭാപനിചതെഭാണപ.   വലറപ  ഡമകടഭായപ  മുമപ
കമഭാകണഭാ  ഡറയനില്  വരുഡമന്നപ  പറഡഞ്ഞെങനിലണ്ടം  യഭാഡതെഭാനണ്ടം  നടെന്നനില.  മലകയഭാരവണ്ടം
തെസ്പീരപ്രകദശവണ്ടം  പടണവഡമഭാഡക്ക  ഉള്ഡപടുന്നതെഭാണപ  തെനിരുവനനപുരണ്ടം  ജനില.   മറപ
ജനിലകേളുണ്ടം  ഇതകപഭാലള്ള  സവനികശഷതെകേളുള്ളതെഭാണപ.  തെനിരുവനനപുരണ്ടം   മുതെല്
കദശസ്പീയ  പഭാതെ  കേടെനകപഭാകുന്ന  ആറനിങ്ങല്,   വര്ക്കല,  ഡകേഭാലണ്ടം  തടെങ്ങനിയ
സലങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധനിപനിക്കഭാന  കേഴനിയത്തക്ക  നനിലയനിലള്ള  സഭാധദ്യതെകേള്
ആരഭായണണ്ടം.  തെകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുഡടെ കേഭാരദ്യണ്ടം ഇവനിഡടെ സചെനിപനിചതെപ വളഡര
ശകദയമഭാണപ. ജനകേസ്പീയഭാസതണ  പ്രക്രനിയയനിലൂഡടെ അധനികേഭാരണ്ടം  തെഭാഡഴത്തടനികലക്കപ
നല്കേനി തെകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുഡടെ പ്രവര്ത്തനണ്ടം ആകഗഭാളതെലത്തനില് ശദനിക്ക
ഡപട്ടുഡവങനില് കേഴനിഞ്ഞെ അഞ്ചപ വര്ഷണ്ടം നഭാണ്ടം  കേണതെപ തെകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുഡടെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങഡള പുറകകേഭാടടെനിക്കുന്ന സനിതെനിയഭാണപ. അധനികേഭാരണ്ടം ജനങ്ങള്ക്കപ നല്കേനി
ജനകേസ്പീയഭാസതണ പദതെനി കൂടുതെല്  ശഭാകസ്പീകേരനിചപ  ജനങ്ങകളഭാഡടെഭാപണ്ടം നനില്ക്കുഡമന്നഭാണപ
ഗവര്ണര്  നയപ്രഖദ്യഭാപനത്തനില്   പ്രഖദ്യഭാപനിചനിരനിക്കുന്നതെപ.  2017-ഓടുകൂടെനി  എലഭാ
വസ്പീടുകേളുണ്ടം  വവദലതെസ്പീകേരനിക്കുഡമന്നപ  നയപ്രഖദ്യഭാപന  പ്രസണ്ടംഗത്തനില്  പറഞ്ഞെനിട്ടുണപ.
ഒരുതണപ  ഭൂമനിയനിലഭാത്ത  ആളുകേളുണ്ടം   വവദലതെനിയനിലഭാത്ത   വസ്പീടുകേളുണ്ടം  ഇനണ്ടം  നമ്മുഡടെ
നഭാടനിലണപ.  പനിന്നഭാക്കണ്ടം  നനില്ക്കുന്ന  പഭാവഡപടവഡരയണ്ടം  പടനികേവനിഭഭാഗത്തനില്ഡപടവഡരഡയണ്ടം
സണ്ടംബന്ധനിചനിടെകത്തഭാളണ്ടം  ഭൂമനി  പ്രധഭാനഡപട  വനിഷയമഭാണപ.  അവരുഡടെ  ഭൂമനി,  വസ്പീടെപ
എന്നനിവ  ഇകപഭാഴുണ്ടം  സഭാക്ഷഭാത്ക്കരനിക്കഭാന  കേഴനിയഭാത്ത  കേഭാരദ്യമഭാണപ.  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ഡമനനിഡന ഫണ്ടുകേഡളലഭാണ്ടം കുറഞ്ഞുകപഭായതെപ നമുഡക്കലഭാവര്ക്കുണ്ടം അറനിയഭാവന്ന
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കേഭാരദ്യമഭാണപ. ഡഎ.എ.വവ. പദതെനി കേഴനിഞ്ഞെ കേഭാലത്തപ ഉകപക്ഷനിക്കഡപട അവസയണഭായനി.
ഇ.എണ്ടം.എസപ.  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഭവനപദതെനി  തെകേര്ക്കപട്ടു.  അത്തരത്തനില്  ഭൂമനി,  വസ്പീടെപ
തടെങ്ങനിയവ നല്കേഭാന കേഴനിയന്ന തെരത്തനിലള്ള അടെനിസഭാനപ്രശങ്ങള് പരനിഹരനിക്കണണ്ടം.
പടനികേജഭാതെനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ഡപടരുണ്ടം  ദുര്ബല  വനിഭഭാഗത്തനില്ഡപടവരുണ്ടം  കനരനിടുന്ന
ഡപഭാതവഭായ  പ്രശണ്ടം  ഒരുതണപ  ഭൂമനിയണ്ടം  വസ്പീടുമനിഡലനള്ളതെഭാണപ.  1974  കേഭാലഘടത്തനില്
എണ്ടം.എന. കഗഭാവനിന്ദന  നഭായര് ലക്ഷണ്ടംവസ്പീടെപ പദതെനി ആരണ്ടംഭനിച്ചു. ഇന്നപ ആ പദതെനിയഡടെ
അവസഡയനഭാണപ?  ഇടെതപക്ഷ  ഗവണ്ഡമനനിഡന  കേഭാലത്തപ  ഇരട  വസ്പീടുകേഡള
ഏകകേഭാപനിപനിചപ ഒറ വസ്പീടുകേളഭാക്കഭാനള്ള പദതെനി ആവനിഷ്കരനിച്ചു.  എന്നഭാല് പനിന്നസ്പീടെപ  വന്ന
യ.ഡെനി.എഫപ.  സര്ക്കഭാര്  ഇ.എണ്ടം.എസപ.-ഡനയണ്ടം  എണ്ടം.  എന.  കഗഭാവനിന്ദന  നഭായരുഡടെയണ്ടം
കപരനിലള്ള  ഭവനപദതെനികേഡള   തെകേര്ത്തു.  ഇന്നപ  അവഡയലഭാണ്ടം   പുനരഭാവനിഷ്കരനിചപ
ഇഒൗ നഭാടനിഡല പഭാവഡപട ആളുകേളുഡടെ  ജനകക്ഷമകേരമഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏഡറടുത്തപ
നടെത്തഭാന  ഗവണ്ഡമനപ  പ്രതെനിജഭാബദമഭായനിരനിക്കുകേയഭാണപ.  ആ  നനിലയനില്  മുകന്നഭാട്ടു
കപഭാകുന്ന  ഗവണ്ഡമനനിനകവണനി  അവതെരനിപനിച  നന്ദനി  പ്രകമയഡത്ത  പനിന്തുണച്ചുഡകേഭാണപ
നനിര്ത്തുന.

ശസ്പീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശപ :  സര്,  നയപ്രഖദ്യഭാപന പ്രസണ്ടംഗത്തനികന്മേല് ശസ്പീ.  എസപ.
ശര്മ്മ  ഇവനിഡടെ  അവതെരനിപനിച  നന്ദനിപ്രകമയഡത്ത  ഞഭാന  എതെനിര്ക്കുകേയഭാണപ.
കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്ഡമനപ ഡചെയ പല നല കേഭാരദ്യങ്ങളുണ്ടം മറച്ചുവച്ചുഡകേഭാണഭാണപ  പുതെനിയ
ഗവണ്ഡമനപ  നയപ്രഖദ്യഭാപനണ്ടം  നടെത്തനിയനിട്ടുള്ളതെപ.  ഗവണ്ഡമനപ  എനപറയന്നതെപ
തടെര്ചയഭാണപ. ഗവണ്ഡമന്റുകേള് മഭാറനിമഭാറനി വരഭാറുണപ. അതഡകേഭാണപ  മുന ഗവണ്ഡമനപ
ഡചെയ  നല  കേഭാരദ്യങ്ങള്  വനിസ്മരനിക്കുന്നതെപ  ശരനിയല.  ഭൂരഹനിതെര്ക്കപ  ഭൂമനി  നല്കുന്നതെനിനഭായനി
ഒരു  സമയബന്ധനിതെ  ഫഭാഗ്ഷനിപപ  കപ്രഭാഗ്രേഭാണ്ടം  നടെത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനഡവന്നപ
നയപ്രഖദ്യഭാപനത്തനില്  പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ളതെനിഡന  ഞഭാന  സസ്വഭാഗതെണ്ടം  ഡചെയകേയഭാണപ.
കകേരളത്തനില് 243928 കുടുണ്ടംബങ്ങള്ക്കപ ഒരനിഞ്ചപ ഭൂമനി കപഭാലമനിഡലന്നപ കേഡണത്തനിയതെനില്
58398  കുടുണ്ടംബങ്ങള്ക്കപ ഭൂമനി നല്കേഭാന യ.ഡെനി.എഫപ.  സര്ക്കഭാരനിനപ കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണപ.
ബഭാക്കനിയള്ളവര്ക്കുണ്ടം കൂടെനി ഭൂമനി നല്കേണണ്ടം, അതെപ എകപഭാള് നല്കേഭാന കേഴനിയഡമന്നപ
ബഹുമഭാനഡപട  മനനിയഡടെ  മറുപടെനി  പ്രസണ്ടംഗത്തനില്   ഉണഭാകുഡമന്നപ  ഞഭാന
കേരുതകേയഭാണപ. കേണ്ണൂര്, കേഭാസര്കഗഭാഡെപ, ഇടുക്കനി എന്നസ്പീ മൂന്നപ ജനിലകേളനില് അകപക്ഷ
നല്കേനിയ  മുഴുവന  ആളുകേള്ക്കുണ്ടം  ഭൂമനി  നല്കേഭാന  യ.ഡെനി.എഫപ.  സര്ക്കഭാരനിനപ
കേഴനിഞ്ഞു. കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് 15962-ഉണ്ടം കേഭാസര്കഗഭാഡെപ ജനിലയനില് 16144-ഉണ്ടം ഇടുക്കനി
ജനിലയനില് 8561-ഉണ്ടം കുടുണ്ടംബങ്ങള്ക്കഭാണപ ഭൂമനി നല്കേനിയതെപ. അതകപഭാഡല  മറപ ചെനില
ജനിലകേളനിലണ്ടം ഭൂമനി കേഡണത്തനി നല്കേഭാന കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണപ. തൃശ്ശൂര്  ജനില ഉള്ഡപഡടെയള്ള



326 കകേരള നനിയമസഭ ജൂണ് 29, 2016

ജനിലകേളനില് കേഡണത്തനിയ ഭൂമനി ഉടെന നല്കേഭാനണ്ടം കേഴനിയണ്ടം. ഏതെഭാണപ 1200-ലധനികേണ്ടം
ആളുകേള്ക്കപ നല്കേഭാന കേഴനിയന്ന തെരത്തനില് അവനിഡടെ ഭൂമനി കേഡണത്തനിയനിട്ടുണപ. ഭൂമനി
കേഡണത്തുകേഡയനള്ളതെപ  വളഡര  പ്രയഭാസകമറനിയ  കേഭാരദ്യമഭാഡണങനിലണ്ടം  പ്രതെനിജഭാ
ബദതെകയഭാഡടെ  പ്രവര്ത്തനിചഭാല്  ഈ  വനിഷയണ്ടം  പരനിഹരനിക്കഭാന  കേഴനിയഡമന്ന
വനിശസ്വഭാസമഭാണപ  എനനിക്കുള്ളതെപ.  ഹഭാരനിസണ്  മലയഭാളണ്ടം  പഭാകനഷന  അനധനികൃതെമഭായനി
വകേവശണ്ടം  വചനിരനിക്കുന്ന  ഭൂമനി  തെനിരനിഡചടുക്കണണ്ടം.  യ.ഡെനി.എഫപ.  ഗവണ്ഡമനനിഡന
കേഭാലത്തപ  അതെനിനള്ള നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിചനിരുന്നതെഭാണപ.  ഹഭാരനിസണ് മലയഭാളണ്ടം
പഭാകനഷഡന   വകേവശമുള്ള  ഭൂമനി  സര്ക്കഭാരനികനതെഭാഡണങനില്   കകേരള   ലഭാനപ
കേണ്സര്വനസനി  ആക്ടനസരനിചപ  നനിയമഭാനസൃതെണ്ടം  കനഭാടസ്പീസപ  നല്കേനി  പനിടെനിഡചടുക്കഭാന
നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണഡമന്നഭാണപ  കകേഭാടെതെനി  നനിര്കദ്ദേശനിചതെപ.  ആ  നനിര്കദ്ദേശണ്ടം
സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുഡകേഭാണപ  എറണഭാകുളണ്ടം  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  ശസ്പീ.  രഭാജമഭാണനികേദ്യത്തനിഡന
ഡസഷദ്യല് ഓഫസ്പീസറഭായനി നനികയഭാഗനിക്കുകേയണഭായനി.  ശസ്പീ. രഭാജമഭാണനികേദ്യണ്ടം ഭൂമനിയഡടെ
ഉടെമസഭാവകേഭാശണ്ടം ഡതെളനിയനിക്കുന്നതെനിനള്ള കനഭാടസ്പീസപ  നല്കേനിയകപഭാള് ഹഭാരനിസണ്
മലയഭാളണ്ടം  പഭാകനഷനപ  അതെനിനള്ള  മറുപടെനി  നല്കേഭാന  സഭാധനിചനില.  അതെനിഡന
അടെനിസഭാനത്തനില് പരനികശഭാധന നടെത്തനിയ ജനിലകേളനില് മഭാതണ്ടം ഏതെഭാണപ 38170.92
ഏക്കര് ഭൂമനി തെനിരനിഡചടുക്കഭാന നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേയണഭായനി. എന്നഭാല് ഡെനിവനിഷന
ബഞ്ചപ കസ നല്കേനിയതെപ ഇനണ്ടം കകേഭാടെതെനിയഡടെ മുന്നനില് തെസ്പീര്പഭാകേഭാഡതെ നനില്ക്കുകേയഭാണപ.
ഇക്കഭാരദ്യത്തനില് ഫലപ്രദമഭായ ഇടെഡപടെല് നടെത്തനിയഭാല് പ്രസ്തുതെ ഭൂമനി  തെനിരനിഡചടുക്കഭാന
കേഴനിയണ്ടം. അങ്ങഡന ഭൂമനി തെനിരനിഡചടുത്തഭാല് ഭൂരഹനിതെര്ക്കപ  ഭൂമനി നല്കേഭാനണ്ടം  അവനിഡടെയള്ള
ഡതെഭാഴനിലഭാളനികേഡള  പുനരധനിവസനിപനിചപ  അവര്ക്കപ  ഡതെഭാഴനില്  സണ്ടംരണ്ടംഭങ്ങള്
ഡകേഭാടുക്കഭാനമുള്ള  അവസരമുണഭാക്കഭാന കേഴനിയഡമന്നഭാണപ ഞഭാന വനിശസ്വസനിക്കുന്നതെപ.
യ.ഡെനി.എഫപ.  ഗവണ്ഡമനപ  കേഴനിഞ്ഞെ  5  വര്ഷണ്ടംഡകേഭാണപ  കകേരളത്തനില്  180534
കപര്ക്കപ പടയണ്ടം ഡകേഭാടുത്തു.  നനിങ്ങളുഡടെ ഭരണകേഭാലത്തപ ആഡകേ  84606 പടയങ്ങള്
മഭാതമഭാണപ  ഡകേഭാടുത്തതെപ.  വര്ഷങ്ങളഭായനി  വകേവശണ്ടം  വചനിരനിക്കുന്ന ഭൂമനിക്കപ  പടയണ്ടം
ഡകേഭാടുക്കണണ്ടം. ആ ഭൂമനിയഡടെ അവകേഭാശണ്ടം കേര്ഷകേര്ക്കുളളതെഭാണപ. 

12.00 Noon]

അതകപഭാഡല  റസ്പീ-സര്കവ്വയമഭായനി  ബന്ധഡപടപ  ആവശദ്യമഭായ  നടെപടെനികേള്
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുഡമന്നപ നയപ്രഖദ്യഭാപനത്തനില് പറഞ്ഞെനിട്ടുണപ.  ഏതെഭാണപ  45  വര്ഷത്തനിനമുമപ
ആരണ്ടംഭനിച  റസ്പീ-സര്കവ്വ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണപ  കകേരളത്തനില്  നടെപഭാക്കുന്നഡതെന്നപ
പറയകമഭാള്  പകുതെനി  വനികലജുകേള്കപഭാലണ്ടം  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കഭാന  കേഴനിയഭാത്ത
അവസഭാവനികശഷണ്ടം ഇന്നപ നമ്മുഡടെ മുന്നനിലണപ.  ഇതെപ പരനിഹരനിക്കഭാന  നൂതെനമഭായ
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പല മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുണ്ടം കേഡണകത്തണതണപ.  സഭയനില് സമര്പനിച  ഒരു  റനികപഭാര്ടനില് പറയന്നതെപ
ബഭാക്കനിയള്ള  വനികലജുകേളനില്  റസ്പീ-സര്കവ്വ  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കണഡമങനില്   60  വര്ഷണ്ടംകൂടെനി
കവണനിവരുഡമന്നഭാണപ.  നനിലവനിലളള  ജസ്പീവനക്കഭാഡര  വച്ചുഡകേഭാണപ  അതെപ  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകേയനിഡലന്ന റനികപഭാര്ടഭാണപ   സഭയനില് വചനിട്ടുള്ളതെപ.  ഇത്തരണ്ടം കേഭാരദ്യങ്ങള്
ഉള്ഡക്കഭാണ്ടുഡകേഭാണപ ഇതെനിനള്ള പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള്ക്കുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി
മുകന്നഭാടപ  കപഭാകകേണതണപ.  നനിശയദഭാര്ഢദ്യകത്തഭാടുകൂടെനിയള്ള  തെസ്പീരുമഭാനഡമടുത്തഭാല്
മഭാതകമ ഇക്കഭാരദ്യങ്ങള് പരനിഹരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയള.   അതകപഭാഡല കേഴനിഞ്ഞെ
ഗവണ്ഡമനനിഡന  കേഭാലഘടത്തനില്  റവനപ്യൂ  സര്കവ്വ  അദഭാലത്തപ  നടെത്തുകേയണഭായനി.
ആ  അദഭാലത്തനില്  476375  പരഭാതെനികേളുണഭായനിരുന.  14  ജനിലകേളനിലണ്ടം   റവനപ്യൂ
വകുപമനനി  എന്ന  നനിലയനില്  ഞഭാന  കനരനിട്ടുകപഭായനി  പരഭാതെനി  കകേടതെനിഡന
അടെനിസഭാനത്തനില് ഏതെഭാണപ 414487 പരഭാതെനികേള് പരനിഹരനിചനിട്ടുണപ.

(അദദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്) 

ഇത്തരത്തനില്  പരഭാതെനി പരനിഹരനിക്കുന്നതെനിനകവണനിയള്ള നനിശയദഭാര്ഢദ്യവണ്ടം
അതെനിനള്ള പ്രവര്ത്തനവണ്ടം  അതെദ്യനഭാകപക്ഷനിതെമഭായനി മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണപ.  അതകപഭാഡല
ഇ-ഡെനിസ്ട്രേനിക്ടപ  പദതെനിയനിലൂഡടെ 24 ഇനണ്ടം  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള്ക്കുള്ള അകപക്ഷകേള് അക്ഷയ
ഡസനറുകേള് വഴനി മുനഗണനഭാക്രമത്തനില്  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുഡകേഭാണപ   കേഴനിഞ്ഞെ ഡമയപ 25 വഡര
(അതെനിനകശഷമുള്ള  കേണക്കുകേള്  ബഹുമഭാനഡപട  മനനിയഡടെ  കേയ്യനിലണഭാകുഡമന്നപ
ഞഭാന  കേരുതന)  20177348 സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള്  ഡകേഭാടുത്തനിട്ടുണപ. ആ  പദതെനി
തടെര്നഡകേഭാണ്ടുകപഭാകേണഡമന്ന  അഭനിപ്രഭായമഭാണപ  എനനിക്കുള്ളതെപ.  ഇഡതെലഭാണ്ടം
അടനിമറനിക്കുന്നതെനിനപ  പല  ആളുകേളുണ്ടം  ശമനിക്കുനണപ.  ഒരു  പരഭാതെനിയമനിലഭാഡതെ
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള്  സമയബന്ധനിതെമഭായനി  ജനങ്ങള്ക്കപ  ലഭദ്യമഭാക്കുന്നതെനിനകവണനിയള്ള
നടെപടെനികേള് മുന സര്ക്കഭാര് സസ്വസ്പീകേരനിച്ചു. ബഹുമഭാനദ്യനഭായ മനനി ഇക്കഭാരദ്യണ്ടം പ്രകതെദ്യകേണ്ടം
ശദനിക്കുഡമന്നപ  ഞഭാന  കേരുതകേയഭാണപ.  അതകപഭാഡല  ഓണ്വലന  കപഭാക്കുവരവപ
നടെപഭാക്കനി.  എലഭാ ജനിലകേളനില് നനിനണ്ടം വന്ന പരഭാതെനി  കപഭാക്കുവരവപ  പ്രക്രനിയയമഭായനി
ബന്ധഡപടപ  ആവശദ്യമഭായ  നടെപടെനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണഡമനള്ളതെഭായനിരുന.  അതെനിനള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടെപഭാക്കനിയതെനിലൂഡടെ  റസ്പീ-സര്കവ്വ  കേഴനിഞ്ഞെ  ഏതെഭാണപ  474
വനികലജുകേളനില്  കപഭാക്കുവരവപ  പ്രക്രനിയകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കുവഭാനണ്ടം  നടെപടെനികേള്
സസ്വസ്പീകേരനിക്കഭാനണ്ടം  കേഴനിഞ്ഞു.  അതഡകേഭാണപ ഓണ്വലന കപഭാക്കുവരവപ സണ്ടംവനിധഭാനണ്ടം
തടെര്ന  ഡകേഭാണ്ടുകപഭാകേണണ്ടം.  ഇക്കഭാരദ്യത്തനില്  നനിശയ  ദഭാര്ഢദ്യകത്തഭാടുകൂടെനിയള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കഭാവശദ്യമഭായ നടെപടെനികേള് ബഹുമഭാനഡപട മനനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണഡമന്നപ
പറഞ്ഞുഡകേഭാണപ ഞഭാന അവസഭാനനിപനിക്കുന.
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ശസ്പീമതെനി ഇ  .    എസപ  .    ബനിജനികമഭാള് :  സര്,  ഗവര്ണ്ണറുഡടെ പ്രസണ്ടംഗത്തനിനപ  നന്ദനി
കരഖഡപടുത്തനിഡക്കഭാണപ ശസ്പീ. എസപ. ശര്മ്മ അവതെരനിപനിച നന്ദനിപ്രകമയഡത്ത ഞഭാന
പനിനഭാങ്ങുകേയഭാണപ. ഇടുക്കനി ജനിലയനിഡല ഭൂമനിയനിലഭാത്ത ഏതെഭാണപ 8561 ആളുകേള്ക്കപ
ഭൂമനി  ഡകേഭാടുത്തതമഭായനി  ബന്ധഡപടപ   മുന  മനനികൂടെനിയഭായ  ശസ്പീ.  അടൂര്  പ്രകേഭാശപ
ധഭാരഭാളണ്ടം കേഭാരദ്യങ്ങള് സചെനിപനിച്ചു.  ഭൂമനിയനിലഭാത്ത മുഴുവന ആളുകേള്ക്കുണ്ടം ഭൂമനി  ഡകേഭാടുത്തുഡവന്നപ
അവകേഭാശഡപട്ടുഡകേഭാണഭാണപ  അകദ്ദേഹത്തനിഡന പ്രസണ്ടംഗണ്ടം അവസഭാനനിപനിചതെപ.  യ.ഡെനി.എഫപ.
ഭരണകേഭാലത്തപ ഡപരനിഞ്ചഭാണ്ടംകുടനിയനില് ഒരു ഡസനപ ഭൂമനികപഭാലമനിലഭാഡതെ കുടെനിഡയഭാഴനിപനിക്കഡപട
ആദനിവഭാസനികേള്  5  വര്ഷമഭായനി ഇടുക്കനി കേളക്ടകററനിഡന കേവഭാടെത്തനില് പനലഡകേടനി
നടെത്തുന്ന  സതെദ്യഭാഗ്രേഹ  സമരണ്ടം  ഇകപഭാഴുണ്ടം  തടെരുകേയഭാണപ.  അങ്ങപ  അവഡര
കേഭാണഭാഡതെയഭാകണഭാ  ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്  ഭൂമനിയനിലഭാത്ത  മുഴുവന  ആളുകേള്ക്കുണ്ടം  ഭൂമനി
ഡകേഭാടുത്തുഡവന്ന  കസറപഡമനപ  സഭയനില്  നടെത്തനിയഡതെന്നപ  എനനിക്കറനിയനില.
കകേരളത്തനിഡന  ആഡകേ സനിതെനി  പരനികശഭാധനിചഭാല്   ഭൂമനിഡയ  സണ്ടംബന്ധനിചപ   ചെനില
പരനിമനിതെനികേളുണപ.  ആ പരനിമനിതെനികേള് ഏതെപ കേഭാലഘടത്തനിലണ്ടം ചെര്ച ഡചെയ്യഡപടുന്നതമഭാണപ.
1-1-1979  എനപറയന്ന  കേടപ  ഓഫപ  കഡെറനില്  നനിനഡകേഭാണഭാണപ  പടയണ്ടം
നല്കുന്നതെനിനള്ള ശമണ്ടം നടെത്തുന്നതെപ.  അതമഭായനി ബന്ധഡപട ഒടനവധനി പ്രശങ്ങള്
എലഭാ  കേഭാലഘടത്തനിലണ്ടം  ഉയര്നവരഭാറുണപ.  ഭൂമനി  സണ്ടംബന്ധമഭായ  അത്തരണ്ടം
പ്രശങ്ങള്ക്കപ  പരനിഹഭാരമുണഭാക്കുഡമന്നപ  ഇടെതപക്ഷ  ജനഭാധനിപതെദ്യ  മുന്നണനിയഡടെ
പ്രകേടെനപതനികേയനിലണ്ടം ഗവര്ണറുഡടെ നയപ്രഖദ്യഭാപനത്തനിലണ്ടം പറഞ്ഞെനിട്ടുണപ.  ഇക്കഭാരദ്യങ്ങള്
സമയബന്ധനിതെമഭായനി  നടെപനിലഭാക്കണഡമന്ന  അഭദ്യര്തനയഭാണുള്ളതെപ.  മനികേച
തടെക്കണ്ടം കുറനിക്കഭാന ശസ്പീ.  പനിണറഭായനി വനിജയഡന  കനതൃതെസ്വത്തനിലള്ള ഗവണ്ഡമനനിനപ
കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണപ.  ജനങ്ങള് ഏഡറ പ്രതെസ്പീക്ഷകയഭാടു കൂടെനിയഭാണപ ഈ ഗവണ്ഡമനനിഡന
പ്രവര്ത്തനങ്ങഡള  കേഭാണുന്നതെപ.  ജനങ്ങള്ക്കപ  ഡകേഭാടുക്കഭാവന്ന  പരമഭാവധനി  ശനിക്ഷ,
പ്രകതെദ്യകേനിചപ കതെഭാടണ്ടം കമഖലയനിഡല ഡതെഭാഴനിലഭാളനികേള്ക്കപ ഡകേഭാടുക്കഭാവന്ന പരമഭാവധനി
ശനിക്ഷ  ഡകേഭാടുത്തുഡകേഭാണഭാണപ  ശസ്പീ.  ഉമ്മന  ചെഭാണനിയഡടെ  ഗവണ്ഡമനപ
അധനികേഭാരത്തനില് നനിഡന്നഭാഴനിയന്നതെപ.  പഭാകനഷന കലബര് കേമ്മനിറനി (പനി.എല്.സനി.)-യനില്
ധഭാരണയഭാകേഭാത്ത കേഭാരദ്യത്തനിനപ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിറക്കനിയതെഭാണപ അതെനിനള്ള ഏറവണ്ടം
വലനിയ  ഡതെളനിവപ.  കതെഭാടണ്ടം  ഡതെഭാഴനിലഭാളനികേളുഡടെ  ശമള  പരനിഷ്കരണവമഭായനി  ബന്ധഡപടപ
പനി.എല്.സനി.-യനില്  ഒരു  എഗ്രേനിഡമന്റുണഭാക്കഭാന സഭാധനിചനില.  3  ലക്ഷത്തനിലധനികേണ്ടം
കതെഭാടണ്ടം  ഡതെഭാഴനിലഭാളനികേള്  പണനിഡയടുക്കുന്ന  ഈ  കമഖലയപ  ഗഒൗരവതെരമഭായ
പരനിഗണന ശസ്പീ. ഉമ്മന ചെഭാണനി ഗവണ്ഡമനനിനപ ഡകേഭാടുക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞെനിഡലനള്ളതെപ
ഏഡറ കവദനഭാജനകേമഭായ കേഭാരദ്യമഭാണപ.  തടെര്ചയഭായനി എകേകദശണ്ടം  36  പനി.എല്.സനി.
മസ്പീറനിണ്ടംഗുകേളനില്  മനനിമഭാരുണ്ടം  മുഖദ്യമനനിയ  മടെക്കമനിരുന്നപ  ചെര്ച  നടെത്തനിയനിട്ടുകപഭാലണ്ടം
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കതെഭാടണ്ടം കമഖലയമഭായനി ബന്ധഡപട പ്രശങ്ങള്ക്കപ പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞെനില.
ഇകപഭാഴുണ്ടം പസ്പീരുകമടെപ തെഭാലൂക്കനില് 3 കതെഭാടങ്ങള് പൂടനിയ അവസയനിലഭാണപ.  പസ്പീരുകമടെപ
ടെസ്പീ കേമനനി, കകേഭാടമല, കബഭാണഭാമനി  എന്നനിവ കേഴനിഞ്ഞെ യ.ഡെനി.എഫപ. ഗവണ്ഡമനനിഡന
ഭരണകേഭാലത്തപ പൂടനിയ കതെഭാടങ്ങളഭാണപ. ഇഒൗ കതെഭാടങ്ങള് തറക്കുന്നതെനിനള്ള ചെര്ചകേള്
ബഹുമഭാനദ്യനഭായ  മനനി  ആരണ്ടംഭനിചനിട്ടുണപ.  പസ്പീരുകമടനിഡല  മുഴുവന  ജനങ്ങളുണ്ടം  ഇവ
തറക്കഡമന്ന  പ്രതെസ്പീക്ഷയനിലഭാണപ.  ഇഡലങനില്  ടെസ്പീ  ആക്ടപ  പ്രകേഭാരണ്ടം  ഇഒൗ കതെഭാടങ്ങള്
ഏഡറടുക്കുന്നതെനിനള്ള നടെപടെനിയണഭാകേണഡമന്നഭാണപ ഞങ്ങള് ആഗ്രേഹനിക്കുന്നതെപ.  

ശമള പരനിഷ്കരണവമഭായനിഡപടപ  ബന്ധഡപടപ  ജനങ്ങഡള കേബളനിപനിച്ചുഡകേഭാണപ
ഡതെരഡഞ്ഞെടുപപ  ഡപരുമഭാറചടണ്ടം  നനിലവനിലനിരനിഡക്ക  മുന  ഗവണ്ഡമനപ  ഇറക്കനിയ
ഉത്തരവപ  വഞ്ചനഭാപരമഭാണപ.  എലഭാ  കമഖലകേളനിലണ്ടം  വര്ദനവപ  നടെപഭാക്കനിഡക്കഭാണ്ടുള്ള
17-ാം  തെസ്പീയതെനി  ഇറക്കനിയനിട്ടുള്ള  ഉത്തരവപ  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുന്നതെനിനപ  സര്ക്കഭാര്
തെലത്തനില്  ഇടെഡപടെലകേളുണഭാകേണണ്ടം.  പ്രകേടെനപതനികേയഡടെ  ഭഭാഗമഭായനി  കതെഭാടണ്ടം
കമഖലയപ  ഒരു  സമഗ്രേ  പഭാകക്കജപ  പ്രഖദ്യഭാപനിചനിട്ടുള്ളതെപ  സമയബന്ധനിതെമഭായനി
നടെപഭാക്കണണ്ടം.  കേഴനിഞ്ഞെ അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലണ്ടം ഇരുപതെപ കകേഭാടെനി രപയനില്നനിന്നപ ഒരു
രപകപഭാലണ്ടം  ഡചെലവഴനിക്കഭാന  കേഴനിയഭാഡതെ  കനഭാക്കനിനനില്ക്കുന്ന  സഭാഹചെരദ്യമഭാണു
ണഭായനിരുന്നതെപ. കതെഭാടണ്ടം  ഡതെഭാഴനിലഭാളനികേള്ക്കപ  ഒരു  പഭാകക്കജപ  എനള്ളതെപ  എലഭാ
കമഖലകയയണ്ടം  ഉള്ഡപടുത്തനിഡക്കഭാണ്ടുള്ള  ഒരു  പഭാകക്കജഭാക്കണണ്ടം.  എങനില്  മഭാതകമ
കതെഭാടണ്ടം  ഡതെഭാഴനിലഭാളനികേളുമഭായനി  ബന്ധഡപട  പ്രശങ്ങള്ക്കപ  പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാന
കേഴനിയ.  വഭാഗഭാനങ്ങള് പറഞ്ഞെപ കേബളനിപനിച യ.ഡെനി.എഫപ.  ഗവണ്ഡമനനിനള്ള ഒരു
തെനിരനിചടെനികൂടെനിയഭായനി  ഈ വനിഷയണ്ടം മഭാറണണ്ടം.  

കകേരളണ്ടം എലഭാക്കഭാലത്തുണ്ടം ചെര്ച  ഡചെയ,  ഒപനിട കേഭാലണ്ടംമുതെല് ചെര്ച  ഡചെയന്ന
പ്രശമഭാണപ  മുലഡപരനിയഭാര്  വനിഷയണ്ടം.  ആ  വനിഷയത്തനില്  ഒരു  സമവഭായമുണഭാക്കനി,
രഭാഷസ്പീയ  പരനിഹഭാരമുണഭാക്കുന്നതെനിനപ  ബഹുമഭാനദ്യനഭായ  മുഖദ്യമനനി  വച  നനിര്കദ്ദേശണ്ടം
ഏഡറ സസ്വഭാഗതെഭാര്ഹമഭാണപ.  കകേഭാടെതെനികേളുഡടെയണ്ടം   മറപ  ഉന്നതെഭാധനികേഭാര സമനിതെനികേളുഡടെയണ്ടം
മുമനില് നമ്മുഡടെ വഭാദമുഖങ്ങള്  കവണവനിധണ്ടം  അവതെരനിപനിക്കുവഭാന കേഴനിഞ്ഞെനിടനില.
എന്നഭാല് മുലഡപരനിയഭാര് വനിഷയവമഭായനി  ബന്ധഡപടപ   ശസ്പീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയന
മുകന്നഭാട്ടുവചനിട്ടുള്ള നനിര്കദ്ദേശണ്ടം  മുലഡപരനിയഭാര്  സമരസമനിതെനിയണ്ടം  ഞങ്ങളുണ്ടം  സസ്വഭാഗതെണ്ടം
ഡചെയകേയഭാണപ.  രഭാഷസ്പീയ പരനിഹഭാരമഭാണപ ആവശദ്യണ്ടം.  999 വര്ഷക്കഭാലണ്ടം ഈ ഡെഭാണ്ടം
നനില്ക്കനില,  അഡലങനില് അതയണ്ടംകേഭാലണ്ടം  നനില്ക്കുഡമന്ന ഉറപപ  ആര്ക്കുണ്ടം പറയഭാന
കേഴനിയനിഡലന്ന  കേഭാരദ്യണ്ടം  തെമനിഴ് നഭാടെനിനണ്ടം  അറനിയഭാണ്ടം.  ആ  വഭാദമുഖഡത്ത  ഞങ്ങള്
അണ്ടംഗസ്പീകേരനിക്കുന.  സമയബന്ധനിതെമഭായ ഒരനിടെഡപടെലനിലൂഡടെ,   പ്രധഭാനമനനിഡയക്കൂടെനി
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സഹകേരനിപനിച്ചുഡകേഭാണപ  ഇക്കഭാരദ്യത്തനില്  രഭാഷസ്പീയ  പരനിഹഭാരമുണഭാക്കണഡമന്ന
അഭദ്യര്തനയഭാണുള്ളതെപ.  ഏഡറക്കഭാലണ്ടം  ഈ  മുള്മുനയനില്  നനില്ക്കഭാന  പറ്റുന്ന
സഭാഹചെരദ്യമല.  എന്തുഡകേഭാണപ യ.ഡെനി.എഫപ.  കേഴനിഞ്ഞെ  ഡതെരഡഞ്ഞെടുപനില്  കതെഭാറ്റു
എന്നത സണ്ടംബന്ധനിചപ   ഐ.എന.റനി.യ.സനി.  കനതെഭാവപ  ശസ്പീ.  ആര്.  ചെന്ദ്രകശഖരന
'ഇനദ്യന ഡതെഭാഴനിലഭാളനി'  എന്ന മഭാഗസനിനനില് എഴുതെനിയനിട്ടുള്ള ചെനില കേഭാരദ്യങ്ങള് വളഡര
പ്രസകമഭാണപ.  "ഉകദദ്യഭാഗസര്  തെമ്മനിലണ്ടം  മനനിമഭാര്  തെമ്മനിലണ്ടം  മറപ  ജസ്പീവനക്കഭാര്
തെമ്മനിലണ്ടം ജനങ്ങള് തെമ്മനിലണ്ടം ഒരചടെക്കമുണഭാകേണണ്ടം.  ആര്ക്കുണ്ടം കേയറനി കമയഭാവന്ന, ആര്ക്കുണ്ടം
എന്തുണ്ടം പറയഭാവന്ന സഭാപനമല ഭരണകൂടെണ്ടം.  കേഴനിഞ്ഞെ ഭരണകേഭാലഡത്ത സുതെഭാരദ്യതെയഡടെയണ്ടം
മഭാധദ്യമ സസ്വഭാതെനദ്യത്തനിഡനയണ്ടംകപരനില് ആര്ക്കുണ്ടം എന്തുണ്ടം പറയഭാവന്ന,  പ്രചെരനിപനിക്കഭാവന്ന
നനിലയനില് ഭരണതെലണ്ടം എത്തനി എന്നതെപ നനിശയമഭായണ്ടം കവദനനിപനിക്കുന്ന  വസ്തുതെയഭാണപ.
ആകരഭാപണങ്ങള്ക്കപ  വനികധയമഭായ  പല  ഗവണ്ഡമന്റുകേളുണ്ടം  ഇവനിഡടെയണഭായനിട്ടുണപ. പകക്ഷ
ഭരണകൂടെണ്ടം  ഇതകേണപ  അവകഹളനിക്കഡപട  ഒരു  കേഭാലമുണഭായനിടനില”എന്നഭാണപ.
അതതെഡന്നയഭാണപ  അനനിമ  വനിശകേലനത്തനില്  യ.ഡെനി.എഫപ.  പരഭാജയഡപടെഭാനള്ള
കേഭാരണമഭായനി  അകദ്ദേഹണ്ടം  ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുന്നതെപ.  ഒടനവധനി  വനിഷയങ്ങള്  ഇതെനിഡന
ഭഭാഗമഭായനി  ചെര്ച ഡചെയ്യഡപടുനഡണങനിലണ്ടം  അതെനില് ഏറവണ്ടം  ഗഒൗരവതെരമഭായ ചെനില
വനിഷയങ്ങള്  ഇവനിഡടെ  പരഭാമര്ശനിക്കഭാതെനിരനിക്കഭാന  കേഴനിയനില.  ഓകരഭാ  ഉകദദ്യഭാഗസര്ക്കുണ്ടം
അവര് അര്ഹനിക്കുന്ന സഭാനണ്ടം ഡകേഭാടുത്തുഡകേഭാണപ,  അവരനില് നനിഷനിപമഭായനിരനിക്കുന്ന
ചുമതെല  കൃതെദ്യമഭായനി  നനിര്വ്വഹനിപനിക്കുകേയഭാണപ  ഭരണകൂടെത്തനിന  ചുമതെല.  ഇക്കഭാരദ്യത്തനില്
കേഴനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാര്  പരഭാജയഡപട്ടുഡവന്നപ   ഈ ആര്ടനിക്കനിളനില് ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുനണപ.  മുന
സര്ക്കഭാര് ഡചെയ്തുഡവന്നപ അവകേഭാശഡപടുന്ന പല കേഭാരദ്യങ്ങളുണ്ടം ജനങ്ങളുഡടെ അണ്ടംഗസ്പീകേഭാരത്തനിനപ
വനികധയമഭായനില,  ജനങ്ങള്  തെമസ്ക്കരനിച്ചു എനള്ളതെനിഡന  പ്രതെദ്യക്ഷമഭായ  ഡതെളനിവഭാണപ
ഡതെരഡഞ്ഞെടുപപ വനിധനിയനിലൂഡടെ നമുക്കപ കബഭാധദ്യഡപടുന്നതെപ.  ഇടെതപക്ഷ ജനഭാധനിപതെദ്യമുന്നണനി
ഗവണ്ഡമനനില് ജനങ്ങള് അര്പനിചനിട്ടുള്ള വനിശസ്വഭാസത്തനിനനസൃതെമഭായനി മനികേച ഒരു
പ്രകേടെന  പതനികേയണ്ടം  ഗവര്ണ്ണറുഡടെ  പ്രസണ്ടംഗവണ്ടം  നനിയമസഭയനില്  വന്നതമഭായനി
ബന്ധഡപട ചെര്ചകേള് ജനങ്ങള് ഏഡറ പ്രതെസ്പീക്ഷകയഭാടുകൂടെനി കനഭാക്കനിക്കഭാണുകേയഭാണപ.
അവരുഡടെ  പ്രതെസ്പീക്ഷയ്ഡക്കഭാത്തപ  നമുക്കപ  മുകന്നഭാട്ടു  കപഭാകകേണതണപ.  ഇവനിഡടെ
സചെനിപനിചതകപഭാഡല, എകസറ്റുകേളുഡടെ ഭൂമനി അനധനികൃതെമഭായനി വകേവശണ്ടം വചനിരനിക്കുന്നതെടെക്കണ്ടം,
എചപ.എണ്ടം.എല്.  മഭാതമല,  സഭായനിപനമഭാരുഡടെ  കേഭാലത്തുണഭാക്കനിയ  എഗ്രേനിഡമനനിഡന
അടെനിസഭാനത്തനില് നനിരവധനി എകസറ്റുകേള് ഇകപഭാഴുണ്ടം ഭൂമനി വകേവശണ്ടം വയകേയണ്ടം അതെപ
തണ്ടുതണഭായനി  വനില്ക്കുകേയണ്ടം  കതെഭാടണ്ടംതെഡന്ന  ഇലഭായ്മ  ഡചെയ്യഭാന  ശമനിക്കുകേയണ്ടം
ഡചെയകമഭാള്  ക്രനിയഭാതകേമഭായ  ഒരനിടെഡപടെല്  സര്ക്കഭാരനിഡന  ഭഭാഗത്തുനനിനണ്ടം
ഉണഭാകുഡമന്നപ ഞങ്ങള് പ്രതെസ്പീക്ഷനിക്കുകേയഭാണപ.
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അകതെഭാഡടെഭാപണ്ടം  വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ  കമഖലഡയ  മൂക്കുകേയറനിടുവഭാനണ്ടം  വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ
കേചവടെണ്ടം അവസഭാനനിപനിക്കുവഭാനണ്ടം സര്ക്കഭാര് നടെത്തുന്ന മനികേച  ശമങ്ങഡള ജനങ്ങള്
ഏഡറ  പ്രതെസ്പീക്ഷകയഭാടുകൂടെനി  കേഭാണുകേയഭാണപ.  വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ   കമഖലയനില്  അചടെക്ക
മുണഭാക്കുന്നതെനിനണ്ടം  പുതെനിയ  വസ്പീക്ഷണമുണഭാക്കുന്നതെനിനമുള്ള മനികേച പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ബഹുമഭാനദ്യനഭായ മനനിയഡടെ  കനതൃതെസ്വത്തനില് ആരണ്ടംഭനിചനിട്ടുണപ.  മഭാധവപ  ഗഭാഡ്ഗനിലണ്ടം
കേസ്തൂരനിരണ്ടംഗനണ്ടം ഉമ്മന വനി ഉമ്മനഡമഭാഡക്ക സമര്പനിച റനികപഭാര്ടപ ജനങ്ങഡള  കപടെനിപനിക്കുന്ന
ഒടനവധനി  വനിഷയങ്ങളുള്ളതെഭാണപ.  പ്രകതെദ്യകേനിചപ  ഇടുക്കനി  ജനിലഡയ  സമഗ്രേമഭായനി
വനിഴുങ്ങുന്ന  ഒരു  നയണ്ടം  ഇതമഭായനി  ബന്ധഡപട്ടുണഭാകുകമഭാള്,  പഭാരനിസനിതെനികേ
പ്രശങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധഡപട  ഒരു  നയണ്ടം  ഉണഭാക്കുഡമന്ന  ഗവണ്ഡമനനിഡന
പ്രഖദ്യഭാപനഡത്ത  ഞങ്ങള്  സസ്വഭാഗതെണ്ടം  ഡചെയന.  എന്നഭാല്  ആ  നയണ്ടം  ജനങ്ങളുഡടെ
പ്രശങ്ങള്ക്കപ  പരനിഹഭാരമുണഭാകേത്തക്ക  വനിധത്തനിലഭാകേണഡമന്ന  അഭദ്യര്തനയണപ.
ഗവര്ണ്ണറുഡടെ  നയപ്രഖദ്യഭാപന പ്രസണ്ടംഗത്തനിഡന  ഭഭാഗമഭായനി  പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ള ഒടനവധനി
മഭാതൃകേഭാപരമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് കകേരളത്തനിഡല ജനങ്ങള്  വളഡര പ്രതെസ്പീക്ഷകയഭാടുകൂടെനി
കേഭാണുന.  അതെനിഡലഭാന്നഭാണപ  സസ്പീകേളുഡടെയണ്ടം  കുടനികേളുഡടെയണ്ടം  കക്ഷമവമഭായനി  ബന്ധഡപടപ
പുതെനിയ വകുപപ  രപസ്പീകേരനിക്കുഡമന്ന പ്രഖദ്യഭാപനണ്ടം.   ആ പ്രഖദ്യഭാപനണ്ടം കകേരളത്തനിനപ
മഭാതമല,   രഭാജദ്യത്തനിനതെഡന്ന  മഭാതൃകേയഭാകുഡമന്ന പ്രതെസ്പീക്ഷ ഞങ്ങള്ക്കുണപ.  ഒരു
മനികേച  സസ്പീപക്ഷ ബഡ്ജറഭായനിരനിക്കുണ്ടം ബഹുമഭാനഡപട മനനി കഡെഭാ.ടെനി.  എണ്ടം.  കതെഭാമസപ
ഐസകേപ  ഇവനിഡടെ  അവതെരനിപനിക്കുകേ  എന്ന  പ്രതെസ്പീക്ഷ  ഞങ്ങള്ക്കുണപ.   കേഭാരണണ്ടം,
കേഴനിഞ്ഞെ എല് .ഡെനി.എഫപ.  ഗവണ്ഡമനനിഡന അവസഭാന കേഭാലഘടത്തനില് അകദ്ദേഹണ്ടം
അവതെരനിപനിച  ബഡ്ജറനിഡന  ഓകരഭാ  ഭഭാഗത്തുണ്ടം  സസ്പീകേളുഡടെ  കക്ഷമത്തനിനകവണനിയള്ള
കേഭാരദ്യങ്ങള്  ഉള്ഡക്കഭാള്ളനിചനിരുന.  സസ്പീപക്ഷ  ബഡ് ജറപ എന്ന  നനിലയനിലഭാണപ  ആ
ബഡ് ജറനിഡന വനിലയനിരുത്തഡപടതെപ.  അതകപഭാഡല അകദ്ദേഹത്തനിഡന പുതെനിയ ബഡ്ജറനിഡനയണ്ടം
പ്രതെസ്പീക്ഷനിക്കുകേയഭാണപ.  വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ  കമഖലയമഭായനി  ബന്ധഡപടപ,  ജപനി  കനരനിടുന്ന
വനിദദ്യഭാര്തനികേളുഡടെ പ്രശങ്ങള് ഗഒൗരവമഭായനി കേഭാണണഡമന്നപ അഭദ്യര്തനിക്കുന. 

കൃഷനിക്കഭാഡര കേബളനിപനിച നടെപടെനിക്കപ അവസഭാനമുണഭാകേണണ്ടം. കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പ
എഴുതെനിത്തളന്നതമഭായനി  ബന്ധഡപടപ  മനികേച  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  അവതെരനിപനിക്കുകേയണ്ടം ഒരു
വപസകപഭാലണ്ടം ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തഭാതെനിരനിക്കുകേയണ്ടം ബഭാങ്കുകേള്ക്കപ ആ പണണ്ടം
ഡകേഭാടുക്കഭാതെനിരനിക്കുകേയണ്ടം  ഡചെയ  നടെപടെനി  ജനങ്ങകളഭാടുള്ള  ഡവല്ലുവനിളനിയഭാണപ.
കേഭാര്ഷനികേ  കേടെഭാശസ്വഭാസ  കേമ്മസ്പീഷന  എഴുതെനിത്തള്ളനിയ  തകേഡയങനിലണ്ടം  ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുത്തുകേയണ്ടം സമയബന്ധനിതെമഭായനി അതെപ നല് കുന്നതെനിനള്ള നടെപടെനിയണഭാകു കേയണ്ടം
കവണണ്ടം. ഭവനനനിര്മ്മഭാണ  പദതെനികേളനിഡല അപഭാകേതെകേള് പരനിഹരനിക്കണണ്ടം.  ഭവന
പദതെനിപ്രകേഭാരണ്ടം  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാഡതെ  കേനിടെക്കുന്ന   ഭവനങ്ങള്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതെനിനപ



332 കകേരള നനിയമസഭ ജൂണ് 29, 2016

പ്രകതെദ്യകേ  പരനിഗണനയണഭാകേണണ്ടം.  നയപ്രഖദ്യഭാപന  പ്രസണ്ടംഗത്തനിഡന  ഭഭാഗമഭായനി
പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ള കേഭാരദ്യങ്ങഡളലഭാണ്ടം  ബഡ്ജറനിഡന ഭഭാഗമഭായനി വരുഡമന്ന പ്രതെസ്പീക്ഷകയഭാടുകൂടെനി
ഗവര്ണ്ണറുഡടെ നയപ്രഖദ്യഭാപനത്തനിനകമല് ഇവനിഡടെ  അവതെരനിപനിച നന്ദനിപ്രകമയഡത്ത
പനിനഭാങ്ങനിഡക്കഭാണപ നനിര്ത്തുന.  

ശസ്പീ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബ്രഭാഹനിണ്ടം :  സര്,  ഇവനിഡടെ  അവതെരനിപനിച നന്ദനിപ്രകമയഡത്ത
ഞഭാന എതെനിര്ക്കുകേയഭാണപ.  നയമനിലഭാത്ത ഇഒൗ സര്ക്കഭാരനിനകവണനി ബഹുമഭാനഡപട
ഗവര്ണഡറഡക്കഭാണപ നടെത്തനിചനിട്ടുള്ള പ്രഖദ്യഭാപനങ്ങളതയണ്ടം കേഴനിഞ്ഞെ യ.ഡെനി.എഫപ.
സര്ക്കഭാരനിഡന  നയങ്ങളഭാണപ.  കേഴനിഞ്ഞെ  യ.ഡെനി.എഫപ.  സര്ക്കഭാരനിഡന  കനടങ്ങള്
ചൂണനിക്കഭാണനിച്ചുഡകേഭാണ്ടുള്ള  നയപ്രഖദ്യഭാപന  പ്രസണ്ടംഗമഭാണപ  ഇവനിഡടെ  നടെത്തനിയനിട്ടുള്ളതെപ.
രണ്ടു കേഭാരദ്യങ്ങള്  ഞഭാന ചൂണനിക്കഭാണനിക്കഭാണ്ടം.  5  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമപ  അധനികേഭാരത്തനില്
നനിനണ്ടം  ഇറങ്ങനികപഭായ  ഇടെതപക്ഷജനഭാധനിപതെദ്യ  മുന്നണനി  5  വര്ഷത്തനിനകശഷണ്ടം
വസ്പീണ്ടുണ്ടം  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകപഭാള്  ഡസക്രകടറനിയറ്റുണ്ടം  ഫയലകേളുഡമലഭാണ്ടം
മഭാറനിയനിരനിക്കുനഡവനള്ള ബഹുമഭാനഡപട ധനകേഭാരദ്യ വകുപമനനിയഡടെ ഒരു പ്രസഭാവന
കേഭാണഭാനനിടെയഭായനി.  ആ  രസ്പീതെനിയനികലക്കപ  ഇ-ഫയല്  സനിസവണ്ടം  ഇ-ഗകവണനസുണ്ടം മഭാറ്റുന്ന
രസ്പീതെനിയനില്  യ.ഡെനി.എഫപ.  മുകന്നഭാട്ടുകപഭായനിട്ടുണപ.   അതകപഭാഡല  ഡെനിസപഎബനിലനിറനി
ഡസനസസപ  നടെത്തനിയ  ഇനദ്യയനിഡല  ഏകേ  സണ്ടംസഭാനമഭാണപ  കകേരളഡമനള്ളതെപ
ഗവര്ണ്ണറുഡടെ  നയപ്രഖദ്യഭാപനത്തനില്  അഭനിമഭാനപൂര്വ്വണ്ടം  പറയഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുള്ളതെപ
യ.ഡെനി.എഫപ.-ഡന  കനടങ്ങളനിഡലഭാന്നഭായനിരുന.  കേഴനിഞ്ഞെ  5  വര്ഷക്കഭാലഡത്ത
യ.ഡെനി.എഫപ.-ഡന കനടങ്ങളതയണ്ടം നഭാഴനികേയപ നഭാല്പതവടണ്ടം കമഭാശമഭാക്കനി ചെനിതസ്പീകേരനിക്കഭാനഭാണപ
ഇടെതപക്ഷ  ജനഭാധനിപതെദ്യ  മുന്നണനിയഡടെ  ഡമമര്മഭാര്  ശമനിചനിട്ടുള്ളതെപ.  എന്നഭാല്
അവഡയലഭാണ്ടം  ഇഒൗ  നയപ്രഖദ്യഭാപന  പ്രസണ്ടംഗത്തനില്  വലനിയ  കനടങ്ങളഭായനി
ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുകേയഭാണപ  ഡചെയന്നതെപ.  ഇഒൗ  ഗവണ്ഡമനനിഡന  നയപ്രഖദ്യഭാപന
പ്രസണ്ടംഗത്തനിലണ്ടം  ശസ്പീ.  എസപ.  ശര്മ്മ  അവതെരനിപനിചനിട്ടുള്ള  നന്ദനിപ്രകമയത്തനിലണ്ടം
വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസരണ്ടംഗഡത്ത വഭാണനിജദ്യവല്ക്കരണത്തനില്  നനിനണ്ടം  രക്ഷഡപടുത്തുഡമനള്ള
പരഭാമര്ശമുണഭായനി.  ഇകപഭാള്  ശസ്പീമതെനി ഇ.  എസപ.  ബനിജനികമഭാള് സണ്ടംസഭാരനിചകപഭാഴുണ്ടം
അക്കഭാരദ്യണ്ടം  ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുകേയണഭായനി.  എന്നഭാല്  കേഴനിഞ്ഞെ  യ.ഡെനി.എഫപ.
സര്ക്കഭാരനിഡന  കേഭാലഘടത്തനിലണഭായ   ഡപഭാതവനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ  കമഖലയനിഡല   കനടങ്ങള്
ആര്ക്കഭാണപ  വനിസ്മരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേ?  എലഭാക്കഭാലത്തുണ്ടം  യ.ഡെനി.എഫപ.  ഡപഭാത
വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ  രണ്ടംഗഡത്ത  ശകനിഡപടുത്തുകേയഭാണപ  ഡചെയന്നതെപ.  ഡപഭാതവനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസഡത്ത
ശകനിഡപടുത്തുഡമന്നപ  നനിരനരണ്ടം  പ്രഖദ്യഭാപനിക്കുന്ന  എല്.ഡെനി.എഫപ.  അധനികേഭാരത്തനില്
വരുകമഭാഴഭാണപ  ആ രണ്ടംഗഡത്ത ദുര്ബലഡപടുത്തുന്ന സമസ്പീപനങ്ങളുണഭാകുന്നതെപ. 1996-2001
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കേഭാലഘടത്തനില് കകേരളത്തനില്  ഹയര് ഡസക്കണറനി വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസണ്ടം വദ്യഭാപകേമഭായകപഭാള്
അനവദനിച  ഹയര് ഡസക്കണറനികേളനില് മഹഭാഭൂരനിപക്ഷവണ്ടം എയ്ഡെഡെപ സ്കൂളുകേളനികലക്കപ
ഡകേഭാടുത്തനിട്ടുള്ളതെപ  അന്നഡത്ത  ഇടെതപക്ഷ  ജനഭാധനിപതെദ്യ  മുന്നണനിയഭായനിരുന.
എന്നഭാല്  പനിന്നസ്പീടെപ  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്ന  ശസ്പീ.  എ.  ഡകേ.  ആനണനിയഡടെ
സര്ക്കഭാരഭാണപ കകേരളത്തനിഡല എലഭാ ഗവണ്ഡമനപ സ്കൂളുകേളനിലണ്ടം ഹയര് ഡസക്കണറനി
അനവദനിചതെപ. 272 സ്കൂളുകേളനില് ഹയര് ഡസക്കണറനി അനവദനിച്ചുഡകേഭാണപ അന്നഡത്ത
ആനണനി  സര്ക്കഭാര്  ഡപഭാതവനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസഡത്ത  ശകനിഡപടുത്തഭാന  മുകന്നഭാട്ടു
വരനികേയണഭായനി.  കേഴനിഞ്ഞെ  54  വര്ഷക്കഭാലണ്ടം  കകേരളത്തനിഡന  ചെരനിതത്തനില്
ആഡകേയണഭായനിട്ടുള്ളതെപ  35  സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജുകേളഭാണപ.  എന്നഭാല് ശസ്പീ.  പനി.  ഡകേ.
അബ്ദു  റബ്ബനിഡന  കേഭാലഘടത്തനില്  മഭാതണ്ടം  24  സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജുകേളഭാണപ
അനവദനിക്കുകേയണഭായതെപ.  ഡപഭാതവനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസഡത്ത ശകനിഡപടുത്തുന്നതെപ എലഭാക്കഭാലവണ്ടം
യ.ഡെനി.എഫപ.  ആഡണന്നപ  സചെനിപനിക്കഭാന  കവണനിയഭാണപ  ഞഭാനനിതെപ  പറയന്നതെപ.
കേണക്കുകേളുഡടെ  അടെനിസഭാനത്തനില്  നന്ദനി  പ്രകമയത്തനിലടെക്കണ്ടം  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്ന
അവകേഭാശവഭാദങ്ങള്  ഡതെറഭാണപ.  24  ഗവണ്ഡമനപ  കകേഭാകളജുകേള്  അനവദനിചകപഭാള്
ഡവറുണ്ടം  4  എയ്ഡെഡെപ  കകേഭാകളജുകേള്  മഭാതമഭാണപ  യ.ഡെനി.എഫപ.  സര്ക്കഭാരനിഡന
കേഭാലഘടത്തുണഭായനിട്ടുള്ളതെപ.  കേഴനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാര്  220  കകേഭാഴകേള്  പുതതെഭായനി
അനവദനിചകപഭാള് 162 കകേഭാഴകേളുണ്ടം ഗവണ്ഡമനപ കകേഭാകളജുകേളനിലഭാണപ ശസ്പീ. പനി. ഡകേ.
അബ്ദു റബ്ബപ അനവദനിചനിട്ടുള്ളതെപ.  കകേരളത്തനില് കേഴനിഞ്ഞെ 5 വര്ഷക്കഭാലത്തനിനനിടെയനില്
അതെനിശകവണ്ടം വനിപവകേരവമഭായ മുകന്നറണ്ടം വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസരണ്ടംഗത്തുണഭായനിട്ടുണപ. കകേരളത്തനില്
കേരനിക്കുലണ്ടം പരനിഷ്കരണവണ്ടം  സനിലബസപ  പരനിഷ്കരണവണ്ടം എലഭാ കേഭാലത്തുണ്ടം വനിവഭാദങ്ങള്
മഭാതമഭാണുണഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതെപ. എന്നഭാല്  കേഴനിഞ്ഞെ  യ.ഡെനി.എഫപ.  ഭരണകേഭാലത്തപ
ഒന്നഭാണ്ടം കഭാസപ മുതെല് പസപ ടു വഡരയള്ള എലഭാ പഭാഠപുസകേങ്ങളുണ്ടം പരനിഷ്കരനിക്കുകേയണ്ടം
ഡടെകപറപ  ബുക്കുകേള് ഇലഭാത്ത സബ്ജക്ടുകേള്ക്കുകപഭാലണ്ടം  ഡടെകപറപ  ബുക്കുകേള്  ഡകേഭാണ്ടുവരനികേയണ്ടം
ഡചെയ്തു.  സതെദ്യത്തനില്  dispute  free  curriculum എന്ന   രസ്പീതെനിയനിലള്ള  കേഴനിഞ്ഞെ
അഞ്ചുവര്ഷഡത്ത  കനടഡമന  പറയന്നതെപ  ഡപഭാതവനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസഡത്ത  ശകനിഡപടുത്തുന്നതെനിന
കവണനിയള്ള  കനടണ്ടം തെഡന്നയഭായനിരുന.  എല്.ഡെനി.എഫപ. ഭരനിക്കുകമഭാള് ശസ്പീ. എണ്ടം. എ.
കബബനിയഡടെ  കേഭാലഘടത്തനില്  കകേരളത്തനില്  സനിലബസപ  പരനിഷ്കരണണ്ടം
നടെക്കുകേയണഭായനി.  ആ കേരനിക്കുലണ്ടം പരനിഷ്കരണണ്ടം നടെന്നകപഭാള് മതെമനിലഭാത്ത ജസ്പീവനണ്ടം
മഭാര്കനിസ്റ്റുവല്ക്കരണവണ്ടം  കകേരളത്തനില്  ഏഡറ  വനിവഭാദമഭായനിട്ടുണപ.  കകേന്ദ്രത്തനില്
വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസത്തനിഡന  കേഭാവനിവല്ക്കരണഡത്തക്കുറനിചപ  പറയന്നയഭാളുകേള്  ഇഒൗ
കേഭാലഘടത്തനിഡലഭാഡക്ക കകേരളത്തനില് രഭാഷസ്പീയവല്ക്കരണണ്ടം നടെത്തഭാന   ശമനിചനിട്ടുണപ.
എന്നഭാല് കദശസ്പീയ ജനഭാധനിപതെദ്യ മകതെതെര നനിലപഭാടെനില് ഉറച്ചുനനിനള്ള പഭാഠപുസ്തുകേ
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പരനിഷ്കരണമഭാണപ  കേഴനിഞ്ഞെ  യ.ഡെനി.എഫപ.  ഗവണ്ഡമനപ  നടെത്തനിയനിട്ടുള്ളതെപ.  എല്.ഡെനി.എഫപ.-ഡന
വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസനയണ്ടം  എനഭാഡണന്നപ  ഇവനിഡടെ  വദ്യകമഭാകക്കണതണപ.  അവര്  ആകഗഭാള
വല്ക്കരണത്തനിഡനയണ്ടം  വഭാണനിജദ്യവല്ക്കരണത്തനിഡനയണ്ടം  പനിടെനിയനില്  നനിന്നപ  വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസഡത്ത
സണ്ടംരക്ഷനിക്കുഡമന്നപ  പറയനണപ.  അപറത്തനിരനിക്കുന്ന  എഡന  സുഹൃത്തുക്കഡളഭാഡക്ക
വനിദദ്യഭാര്തനി  പ്രസഭാനത്തനിലൂഡടെ  കേടെനവന്നവരഭാണപ.  എയ്ഡെഡെപ  കകേഭാകളജുകേളനികലയപ
കപഭാളനിഡടെകനിക്കുകേള്  അനവദനിഡചന  പറഞ്ഞുഡകേഭാണപ  കകേരളത്തനില്  കേലഭാപങ്ങളുണഭാക്കുകേയണ്ടം
വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ കമഖല സണ്ടംഭനിപനിക്കുകേയണ്ടം ഡചെയവരഭാണവര്. എന്നഭാല് ഇന്നപ  മഭാര്കനിസപ
പഭാര്ടനിയണ്ടം എല്.ഡെനി.എഫപ.-ഉണ്ടം എവനിഡടെയഭാണപ എത്തനി നനില്ക്കുന്നഡതെന്നപ പറകയണതണപ.
ഡസല്ഫപ ഫനിനഭാനസനിണ്ടംഗപ കകേഭാകളജുകേള് സസ്വകേഭാരദ്യകമഖലയനില് അനവദനിക്കുകേയനിഡലന്നപ
പറഞ്ഞെവര്,  അതെപ   അനവദനിക്കുകേ  മഭാതമല,   വഭാണനിജദ്യഭാടെനിസഭാനത്തനില്  ഡസല്ഫപ
ഫനിനഭാനസനിണ്ടംഗപ  കകേഭാകളജുകേള്  നടെത്തുന്ന  ആളുകേളഭായനി  അക്കഭാലഡത്ത  എസപ.എഫപ.ഡഎ.
കനതെഭാക്കന്മേഭാരുണ്ടം  ഇന്നഡത്ത  മഭാര്കനിസപ  കനതെഭാക്കളുണ്ടം  മഭാറനിയനിട്ടുണപ  എനള്ള  കേഭാരദ്യണ്ടം
ആര്ക്കഭാണപ നനികഷധനിക്കഭാന കേഴനിയകേ?  

കൂത്തുപറമപ രകസഭാക്ഷനികേളുഡടെ കേഥ നമുക്കറനിയഭാണ്ടം. 5 രകസഭാക്ഷനികേളുഡടെ ജസ്പീവന
ഡകേഭാടുത്തപ ഡസല്ഫപ ഫനിനഭാനസനിണ്ടംഗപ കകേഭാകളജുകേള്ഡക്കതെനിഡര സമരണ്ടം ഡചെയവരഭാണപ
മഭാര്കനിസപ  പഭാര്ടനി.  ആ  രകസഭാക്ഷനികേളുഡടെ  തെപനിക്കുന്ന  ഓര്മ്മകേള്  മറക്കുന്നതെനിനമുമപ
ഡസല്ഫപ ഫനിനഭാനസനിണ്ടംഗപ കകേഭാകളജുകേള്  -  എനജനിനസ്പീയറനിണ്ടംഗപ കകേഭാകളജുണ്ടം ആര്ട്സപ
കകേഭാകളജുണ്ടം  കൂടെഭാഡതെ  ഡമഡെനിക്കല്  കകേഭാകളജപ  വഡര  നടെത്തുന്ന   മുതെലഭാളനിമഭാരഭായനി,
വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസക്കചവടെണ്ടം നടെത്തുന്ന ആളുകേളഭായനി മഭാര്കനിസപ പഭാര്ടനി മഭാറനിയനിടനികല എന്നപ
ആതപരനികശഭാധന  നടെത്തഭാന  നനിങ്ങള്  തെയ്യഭാറഭാകേണണ്ടം.  കൂത്തുപറമപ  രകസഭാക്ഷനികേളുഡടെ
പനിനഗഭാമനികേകളഭാടെപ  എനപ മറുപടെനി പറയഡമന്നപ മഭാര്കനിസപ പഭാര്ടനിക്കപ പറയഭാന സഭാധനിക്കണണ്ടം.
തെതെസ്വഭാധനിഷനിതെമഭായ പ്രസണ്ടംഗണ്ടം നടെത്തുകേയണ്ടം പ്രകയഭാഗത്തനില് അതെനിലഭാതെനിരനിക്കുകേയണ്ടം
ഡചെയന്ന രസ്പീതെനിയനിലള്ള നടെപടെനികേളുമഭായഭാണപ ഇഒൗ ഗവണ്ഡമനപ മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നതെപ.
അതകപഭാഡല   ആകഗഭാളസ്പീകേരണഡത്ത  പ്രതെനികരഭാധനിക്കുഡമന്നപ  പറയഡമന.  വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ
രണ്ടംഗത്തപ  ഡെനി.പനി.ഇ.പനി.  എന്ന കലഭാകേബഭാങപ  പദതെനി കകേരളത്തനികലയപ  ഡകേഭാണ്ടുവന്നതെപ
മഭാര്കനിസപ  പഭാര്ടനിയഭായനിരുന.  എ.ഡെനി.ബനി.-യഡടെയണ്ടം  കലഭാകേബഭാങനിഡനയണ്ടം  സഹഭായണ്ടം
കകേരളത്തനില് എത്തനിചതെപ തെസ്പീര്ചയഭായണ്ടം ആകഗഭാളസ്പീകേരണത്തനിഡന ഭഭാഗമഭായഭാഡണന്ന
കേഭാരദ്യത്തനില്  തെര്ക്കമനില.  എണ്ടം.എന.  വനിജയന  മഭാഷപ  അടെക്കണ്ടം  പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ള
കേഭാരദ്യങ്ങള് നമുഡക്കലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാണ്ടം. മൂന്നഭാണ്ടം കലഭാകേരഭാഷങ്ങളുഡടെകമല് വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ
രണ്ടംഗത്തപ  ഡഡകേകേടെത്തുവഭാനണ്ടം അവരുഡടെ  നനിലവഭാരത്തകേര്ച  ഉറപവരുത്തുന്നതെനിനണ്ടം
കവണനിയഭാണപ  ഡെനി.പനി.ഇ.പനി.  ഡകേഭാണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ളഡതെന്നപ  ആ  കേഭാലഘടത്തനില്
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വനിമര്ശനമുണഭായനിരുന.  അങ്ങഡന  ഡെനി.പനി.ഇ.പനി.,  എ.ഡെനി.ബനി.  വഭായ്പ  എന്നസ്പീ
പദതെനികേഡളഭാഡക്ക നടെപനിലഭാക്കനിഡക്കഭാണപ മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്ന ആളുകേള്ക്കപ നയവമനില,
പരനിപഭാടെനിയമനില.  പ്രസഭാവനകേളനില്  മഭാതണ്ടം  ഒതങ്ങനി  നനില്ക്കുന്ന  രസ്പീതെനിയനിലള്ള
നന്ദനിപ്രകമയമഭാണപ  ഇവനിഡടെ  അവതെരനിപനിചനിട്ടുള്ളതെപ.  അതഡകേഭാണ്ടുതെഡന്ന  ഇഒൗ  നന്ദനിപ്രകമയഡത്ത
എതെനിര്കക്കണ ബഭാധദ്യതെയണപ.  

അധനികേഭാര വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണഡത്തക്കുറനിചപ  സര്ക്കഭാര് പറയനണപ.  ജനകേസ്പീയഭാസതണണ്ടം
തെനിരനിച്ചു  ഡകേഭാണ്ടുവരുഡമനള്ളതെഭാണപ  ഒരു  സണ്ടംഗതെനി.  ജനകേസ്പീയഭാ  സതണത്തനിഡന
പനിന്നനിലള്ള  തെഭാലരദ്യഡമനഭാഡണന്നപ  ഞങ്ങള്ക്കറനിയഭാന  കേഴനിയണ്ടം.  ജനകേസ്പീയഭാസതണണ്ടം
1995-2000  കേഭാലഘടത്തനില്  കകേരളത്തനില്  പരസ്പീക്ഷനിചതെഭാണപ. ആ  ജനകേസ്പീയഭാസതണണ്ടം
അധനികേഭാര വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണമല. അധനികേഭാര വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണണ്ടം കകേരളത്തനില് ശകമഭായനി
നടെപനിലഭാക്കുകേയണ്ടം പഞ്ചഭായത്തപ രഭാജപ ആക്ടപ നടെപനിലഭാക്കുകേയണ്ടം ഡചെയതെപ യ.ഡെനി.എഫപ.
ആണപ.  പകക്ഷ  ജനകേസ്പീയഭാസതണത്തനിഡന കപരനില്  മഭാര്കനിസപ  ഉകദദ്യഭാഗസര്ക്കപ
ജനഭാധനിപതെദ്യ  ഭരണകൂടെങ്ങളുഡടെകമല്  ഡഡകേവയവഭാനണ്ടം  നനിയനനിക്കുവഭാനമുള്ള
അധനികേഭാരണ്ടം  നല്കേഭാനള്ള ഒരു  ഗൂഡെശമണ്ടം  അതെനിനപ  പനിന്നനിലഡണന്നഭാണപ  ഞഭാന
മനസനിലഭാക്കുന്നതെപ.   കകേരളത്തനിഡല മുസസ്പീങ്ങളുണ്ടം  നപ്യൂനപക്ഷങ്ങളുണ്ടം  ഇടെതപക്ഷഡത്ത
പനിനഭാങ്ങനി എന്നഭാണപ  നന്ദനിപ്രകമയഭാവതെരഭാകേന പറഞ്ഞെതെപ.  അങ്ങഡന പനിനഭാങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ
എനള്ളതെപ മഡറഭാരു കേഭാരദ്യണ്ടം.  എലഭാക്കഭാലത്തുണ്ടം നപ്യൂനപക്ഷങ്ങഡളയണ്ടം പനിന്നഭാക്കവനിഭഭാഗങ്ങഡളയണ്ടം
അവരുഡടെ സഭാമുദഭായനികേ വനികേഭാരത്തനിഡന കപരനില് മഭാതണ്ടം കവഭാട്ടുബഭാങഭാക്കനി നനിര്ത്തഭാന
കവണനി  ശമനിക്കുകേയണ്ടം  അവരുഡടെ  സഭാമൂഹനികേ,  സഭാമത്തനികേ,  സഭാണ്ടംസ്കഭാരനികേ
മുകന്നറത്തനിനകവണനി   ക്രനിയഭാതകേമഭായ  പദതെനിഡയഭാനണ്ടം  നടെപനിലഭാക്കഭാതെനിരനിക്കുകേയണ്ടം
ഡചെയന്ന ഇടെതപക്ഷ ജനഭാധനിപതെദ്യ മുന്നണനി,  നപ്യൂനപക്ഷങ്ങളുഡടെ പനിന്തുണ കതെടെഭാന
കവണനി ബസ്പീഫപ വനിവഭാദണ്ടം, ബസ്പീഫപ ഡഫസപ എന്നനിവ ഡകേഭാണ്ടുവരനികേയണ്ടം  സദ്ദേഭാമനിഡനയണ്ടം
യഭാസര് അരഭാഫത്തനിഡനയണ്ടം കപരപ പറയകേയണ്ടം ഡചെയതെലഭാഡതെ ഇഒൗ രഭാജദ്യഡത്ത മുസസ്പീങ്ങള്ക്കുണ്ടം
പനിന്നഭാക്കവനിഭഭാഗങ്ങള്ക്കുണ്ടം  വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസപരമഭായനി  സഒൗകേരദ്യങ്ങള്  നല്കേഭാനതെകുന്ന
കേഭാരദ്യങ്ങഡളഭാനണ്ടം  ഡചെയനിടനിഡലന്നപ  നമുഡക്കലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാണ്ടം.  അതഡകേഭാണഭാണപ
സചഭാര്  കേമ്മനിഷന  റനികപഭാര്ടപ  പുറത്തു  വന്നകപഭാള്,  പശനിമബണ്ടംഗഭാളനിഡലയണ്ടം
ബസ്പീഹഭാറനിഡലയണ്ടം  മുസസ്പീങ്ങള്ക്കഭാണപ  ഇനദ്യയനില്  കൂടുതെല്  ജസ്പീവനിതെനനിലവഭാരമുളളഡതെന്നപ
പറയന്ന രസ്പീതെനിയനികലക്കപ തെരണ്ടം തെഭാണനിട്ടുഡണങനില് അതെപ പ്രഖദ്യഭാപനവണ്ടം പ്രകയഭാഗവണ്ടം
തെമ്മനില് യഭാഡതെഭാരു വദ്യതെദ്യഭാസവമനില എന്നതെഭാണപ ഡതെളനിയനിക്കുന്നഡതെന്നപ പറഞ്ഞുഡകേഭാണപ
ഇവനിഡടെ അവതെരനിപനിച നന്ദനിപ്രകമയഡത്ത എതെനിര്ത്തുഡകേഭാണപ ഞഭാന അവസഭാനനിപനിക്കുന. 
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ശസ്പീ  .    സനി  .    ഡകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന: സര്, കകേരള ഗവര്ണര് നടെത്തനിയ നയപ്രഖദ്യഭാപന
പ്രസണ്ടംഗത്തനികന്മേല് സഖഭാവപ എസപ.  ശര്മ്മ അവതെരനിപനിച നന്ദനിപ്രകമയഡത്ത ഞഭാന
പൂര്ണ്ണമഭായണ്ടം  പനിനഭാങ്ങുകേയഭാണപ.  ഒരു  പുതെനിയ  കകേരളസൃഷ്ടനിക്കഭായനി  സഖഭാവപ
പനിണറഭായനി  വനിജയന  കനതൃതെസ്വണ്ടം  ഡകേഭാടുക്കുന്ന  ഇടെതപക്ഷ  ജനഭാധനിപതെദ്യ  മുന്നണനി
സര്ക്കഭാരനിഡന  നയപ്രഖദ്യഭാപനത്തനില്  കകേരളസമൂഹണ്ടം  വലനിയ  പ്രതെസ്പീക്ഷയഭാണപ
അര്പനിചനിട്ടുള്ളതെപ.  കേഭാര്ഷനികേ,  ആദനിവഭാസനി  കമഖലയനില് സര്ക്കഭാര്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്ന
നടെപടെനികേള് ഇഒൗ ജനവനിഭഭാഗങ്ങളനില് പുത്തനണര്വണഭാക്കുണ്ടം. കേഭാര്ഷനികേ തെകേര്ചയണ്ടം
കേര്ഷകേ ആതഹതെദ്യയണ്ടം നടെന്ന കേഭാലഘടമഭായനിരുന കേഴനിഞ്ഞെ അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലണ്ടം.
വയനഭാടെപ ജനിലയനില് കേഭാര്ഷനികേവഭായ്പഡയടുത്ത സുകുമഭാരഡനന്ന കേര്ഷകേഡന യ.ഡെനി.എഫപ.
സര്ക്കഭാര്  കേണ്ണൂര്  ഡസനടല്  ജയനിലനിലടെച്ചു.  വലനിയ  പ്രകക്ഷഭാഭഡത്ത  തടെര്ന്നഭാണപ
അകദ്ദേഹഡത്ത വനിടയചതെപ.  അങ്ങഡന കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയഭാഡകേ തെകേര്ന്നനിരനിക്കുകേയഭായനിരുന.
യ.ഡെനി.എഫപ.  സര്ക്കഭാര് ഡനല്കൃഷനിക്കഭാര്ക്കപ  കുടെനിശ്ശനികേയഭായനി  ഡകേഭാടുക്കഭാനണഭായനിരുന്ന
170 കകേഭാടെനി രപ  ഡകേഭാടുത്തുതെസ്പീര്ക്കഭാഡനടുത്ത സര്ക്കഭാര്  തെസ്പീരുമഭാനണ്ടം  ആഹഭാദകേരമഭാണപ.
ഇഒൗ  സര്ക്കഭാരനിഡന  കേര്ഷകേകരഭാടുള്ള  നയണ്ടം  പ്രഖദ്യഭാപനിക്കുന്നത  കൂടെനിയഭാണനിതെപ.
ഡനല്വയലകേള് സണ്ടംരക്ഷനിക്കുന്നവര്ക്കപ കറഭായല്റനി പ്രഖദ്യഭാപനിക്കുഡമനള്ള സര്ക്കഭാരനിഡന
കേഭാഴ്ചപഭാടെപ  അഭനിമഭാനഭാര്ഹമഭാണപ.  ഡഡജവപചക്കറനി കൃഷനിക്കഭാര്ക്കുണ്ടം ഡനല്കൃഷനിക്കഭാര്ക്കുണ്ടം
പലനിശരഹനിതെ വഭായ്പ ഡകേഭാടുക്കഭാനണ്ടം കേര്ഷകേര്ക്കപ നഭാല ശതെമഭാനണ്ടം പലനിശ നനിരക്കനില്
വഭായ്പഡകേഭാടുക്കഭാനമുള്ള സര്ക്കഭാരനിഡന നടെപടെനികേള്  ഏഡറ പ്രകയഭാജനകേരമഭാകുഡമന്ന
കേഭാരദ്യത്തനില് യഭാഡതെഭാരു സണ്ടംശയവമനില. റബ്ബറനിഡന വനിലയനിടെനിവപ പരനിഹരനിക്കുന്നതെനിനഭായനി
പ്രകതെദ്യകേ  പഭാകക്കജപ  പ്രഖദ്യഭാപനിക്കുഡമനള്ളതെപ  റബ്ബര്  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കപ  ആശസ്വഭാസണ്ടം
പകേരുന്നതെഭാണപ.  കേഭാപനി കൃഷനിക്കഭാഡരക്കൂടെനി ഇഒൗ  പഭാകക്കജനില് ഉള്ഡപടുത്തണഡമന്നപ
ഞഭാന  ആവശദ്യഡപടുകേയഭാണപ.  കുടനഭാടെപ  പഭാകക്കജനിഡന  മഭാതൃകേയനില്  വയനഭാടെപ
പഭാകക്കജനിനണ്ടം പുത്തനണര്വ്വുണഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ശദനിക്കണണ്ടം.  

അതകപഭാഡല  പഭാലല്പഭാദനത്തനില്  സസ്വയണ്ടംപരദ്യഭാപതെ  കനടെഭാനള്ള  പരനിശമങ്ങള്
നടെത്തുഡമനള്ള പ്രഖദ്യഭാപനണ്ടം അകങ്ങയറണ്ടം സസ്വഭാഗതെഭാര്ഹമഭാണപ.  ഡപഭാതമഭാര്ക്കറനില്
ഒരു ലനിറര് പഭാലനിനപ  36 രപയള്ളകപഭാള് കേര്ഷകേനപ കേനിട്ടുന്നതെപ  27 രപ മുതെല് 29
രപ  മഭാതമഭാണപ. ഇഒൗ സനിതെനിയനില് മഭാറണ്ടം വരുത്തഭാന ഇടെഡപകടെണതണപ. കേര്ണ്ണഭാടെകേ
ഗവണ്ഡമനപ ഒരു ലനിറര് പഭാലനിനപ നഭാല രപ ഇനഡസനസ്പീവപ നല്കുനണപ.  കകേരളഭാ
ഗവണ്ഡമനപ ഒരു രപ നല്കുനഡണങനിലണ്ടം മൂന്നപ മഭാസണ്ടം മഭാതകമ കേനിട്ടുനളളു.  ഇതെപ
വര്ഷണ്ടം  മുഴുവന  കേനിടഭാനണ്ടം  കുറഞ്ഞെതെപ  രണപ  രപ  ഇനഡസനസ്പീവപ  നല്കേഭാനണ്ടം
ക്ഷസ്പീരകമഖലയനില് കകേരളത്തനിനപ  സസ്വയണ്ടംപരദ്യഭാപതെ കനടെഭാനണ്ടം കേഴനികയണതണപ.  ആ
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ഉത്തരവഭാദനിതെസ്വണ്ടം  ഇഒൗ സര്ക്കഭാര് നനിര്വ്വഹനിക്കുഡമന്നപ  പ്രതെസ്പീക്ഷനിക്കുകേയഭാണപ.  കേഭാലനിത്തസ്പീറയഡടെ
ക്രമഭാതെസ്പീതെമഭായ വനിലക്കയറണ്ടം തെടെയഭാന സര്ക്കഭാര് ഇടെഡപടെണണ്ടം. കേഭാല്സദ്യണ്ടം, മനിനറല്
മനികപചെര് തടെങ്ങനിയവ കേര്ഷകേര്ക്കപ നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞെഭാല് ഒരു ലനിറര് മുതെല് മൂന്നപ ലനിറര്
വഡര  പഭാലല്പഭാദനണ്ടം  വര്ദനിപനിക്കഭാന  കേഴനിയണ്ടം.  ഇതെനിനകവണനിയള്ള  സതെസ്വര  നടെപടെനി
സര്ക്കഭാര് സസ്വസ്പീകേരനിക്കണണ്ടം. കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേഡള അടെനിസഭാനഡപടുത്തനിയള്ള വദ്യവസഭായങ്ങള്
ജനകേസ്പീയ  പങഭാളനിത്തകത്തഭാഡടെ  ആരണ്ടംഭനിക്കഭാന  കേഴനിയണ്ടം.  വയനഭാടനില്  ബ്രഹ്മഗനിരനി
ഡഡെവലപ്ഡമനപ  ഡസഭാഡഡസറനിയഡടെ  കനതൃതെസ്വത്തനില്  മലബഭാര്  മസ്പീറപ  എന്ന  പദതെനി
ജനകേസ്പീയ പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടെനി  നടെപനിലഭാക്കുകേയഭാണപ.  ഇതെനിനകവണനിയള്ള പനിന്തുണയഭായനി
വയനഭാടനിഡല പഭാവഡപട ജനങ്ങള് ഏഴു കകേഭാടെനി രപയഭാണപ നല്കേനിയതെപ.  21 കകേഭാടെനി
രപയഭാണപ ബ്രഹ്മഗനിരനി  ഡഡെവലപ്ഡമനപ  ഡസഭാഡഡസറനിക്കുണഭായനിരുന്നതെപ.   യ.ഡെനി.എഫപ.
സര്ക്കഭാര്  ഒരു  സഹഭായവണ്ടം  അതെനിനകവണനി  ഡചെയ്യഭാന  തെയ്യഭാറഭായനില.  പഡക്ഷ,
ജനങ്ങള്  പണണ്ടം  പനിരനിചപ  പദതെനി  മുകന്നഭാട്ടുഡകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്ന  നനിലപഭാടെഭാണപ
സസ്വസ്പീകേരനിചനിരുന്നതെപ.  അവനിഡടെ 105 കപര്ക്കപ ഞങ്ങള് കജഭാലനി ഡകേഭാടുക്കുനണപ; 2000-കത്തഭാളണ്ടം
കപര്ക്കപ പകരഭാക്ഷമഭായണ്ടം കജഭാലനി കേനിട്ടുനണപ. കകേരളത്തനിഡന കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില്
പുതെനിഡയഭാരുണര്വപ  ഉണഭാക്കഭാന  കേഴനിയഡമന്ന  കേഭാരദ്യത്തനില്  യഭാഡതെഭാരു  സണ്ടംശയവമനില.
അതെനിനഭാവശദ്യമഭായ  നനിലപഭാടുകേള്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കഭാന  കേഴനിയണണ്ടം.  ആദനിവഭാസനികേളുഡടെ
ജസ്പീവനിതെണ്ടം അകങ്ങയറണ്ടം ദുരനിതെപൂര്ണ്ണമഭാണപ. ഭൂപരനിഷ്കരണ കേഭാലഘടണ്ടം മുതെല് പഭാര്ശസ്വവല്
ക്കരനിക്കഡപട ജനവനിഭഭാഗങ്ങള് ഏഡറ പനിനളളഡപട്ടുകപഭായനി  എന്നപ നയപ്രഖദ്യഭാപനത്തനില്
പറയനണപ.  1937  വഡര  വയനഭാടനില് ഭൂരനിപക്ഷവണ്ടം  ആദനിവഭാസനികേളഭായനിരുന.  രണഭാണ്ടം
കലഭാകേ മഹഭായദത്തനിനകശഷണ്ടം കലഭാകേഡത്തമഭാടുണ്ടം വലനിയ രസ്പീതെനിയനിലള്ള ഡഡമകഗ്രേഷന
നടെന്ന  കൂടത്തനില്  വയനഭാടനികലക്കപ  62730  കുടുണ്ടംബങ്ങളഭാണപ  പല  സലങ്ങളനില്നനിനണ്ടം
കുടെനികയറനിപഭാര്ത്തതെപ.  ഇതെപ  പഭാവഡപട ആദനിവഭാസനികേളുഡടെ ഭൂമനി  മുഴുവന നഷ്ടഡപടെഭാന
ഇടെയഭാക്കനി.  മഡറഭാരു കേഭാരണണ്ടം,  ബ്രനിടസ്പീഷപ ഇഒൗസപ ഇനദ്യഭാ കേമനനി കേഭാപനി,  കതെയനില
കതെഭാടങ്ങള് ആരണ്ടംഭനിചകപഭാള് അവനിഡടെ തെഭാമസനിചനിരുന്ന ആദനിവഭാസനികേള് സസ്വകമധയഭാ
ഒഴനിഞ്ഞുഡകേഭാടുത്തു. പഴശ്ശനി രഭാജഭാവനിഡന പടെകയഭാട കേഭാലത്തപ ആദനിവഭാസനികേളുഡടെ ഭൂമനി
നഭായന്മേഭാര്ക്കപ  പതെനിച്ചുഡകേഭാടുക്കുന്ന  അവസയമുണഭായനി.  അതകപഭാഡല,  കേഭാരഭാപഴ,
ബഭാണഭാസുര  സഭാഗര്  കപ്രഭാജക്ടുകേള്  ആരണ്ടംഭനിചകപഭാഴുണ്ടം  ആദനിവഭാസനികേളുഡടെ  ഭൂമനി
നഷ്ടഡപട്ടു.   ഇഡതെഭാരു  യഭാഥഭാര്തദ്യമഭായനി  അണ്ടംഗസ്പീകേരനിച്ചുഡകേഭാണഭാണപ   കുറഞ്ഞെതെപ
ഒകരക്കര്  ഭൂമനിഡയങനിലണ്ടം   അവര്ക്കപ  ഡകേഭാടുക്കഭാന   സര്ക്കഭാര്  തെസ്പീരുമഭാനനിചതെപ.
എന്നഭാല്  അതെനിനകവണനി  പ്രകക്ഷഭാഭണ്ടം  നടെത്തനിയനിട്ടുള്ള  ആദനിവഭാസനികേകളഭാടെപ
അകങ്ങയറണ്ടം മനഷദ്യതെസ്വരഹനിതെമഭായനി ഡപരുമഭാറഭാനഭായനിരുന യ.ഡെനി.എഫപ.  സര്ക്കഭാര്
ശമനിച്ചു ഡകേഭാണനിരുന്നതെപ. ചെരനിതത്തനില് ആദദ്യമഭായനിടഭാണപ കജഭാഗനി എന്ന ആദനിവഭാസനിഡയ
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കകേരളഭാ  കപഭാലസ്പീസപ  ഡവടെനിവച്ചുഡകേഭാല്ലുന്നതെപ.  കജഭാഗനിയഡടെ  കുടുണ്ടംബഡത്ത  സണ്ടംരക്ഷനിക്കഭാന
യ.ഡെനി.എഫപ.  സര്ക്കഭാര്  യഭാഡതെഭാനണ്ടം  ഡചെയനില.  വനി.  എസപ.  അച്ചുതെഭാനന്ദഡന
സര്ക്കഭാരഭാണപ  കജഭാഗനിയഡടെ  മകേള്  സസ്പീതെയപ  സര്ക്കഭാര്  സര്വ്വസ്പീസനില്  കജഭാലനി
ഡകേഭാടുത്തതെപ.  ഇകപഭാള് അവര് കകേരള സര്ക്കഭാര് സര്വ്വസ്പീസനില് എല്.ഡെനി. ഡഡടെപനിസപ
ആയനി  കജഭാലനി  ഡചെയകേയഭാണപ.  1476  ആദനിവഭാസനികേഡളയഭാണപ   യ.ഡെനി.എഫപ.
സര്ക്കഭാര്  2002-ല്  അറസപ  ഡചെയപ  കേണ്ണൂര്  ഡസനടല്  ജയനിലനിലടെചതെപ.  ഇതെനില്
വൃദര്, സസ്പീകേള്, കുടനികേള്, ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര് എന്നനിവരുമുണഭായനിരുന. ഇതെനില് 195
കപര്  കുടനികേളഭായനിരുന.  കുടനികേഡള  ജയനിലനില്  അടെചതെനിനപ  വഭാക്കഒൗടപ  നടെത്തനിയ
യ.ഡെനി.എഫുകേഭാര്  ഒരു  കേഭാരദ്യണ്ടം  മനസനിലഭാകക്കണതെപ,  195  ആദനിവഭാസനി  കുടനികേഡള
ജയനിലനില്  അടെചവരഭാണപ  നനിങ്ങള്.  ഡവള്ളമുണ പഞ്ചഭായത്തനിഡല  ഡപരനിങ്കുളത്തുള്ള
ശഭാനഡയന്ന  ആദനിവഭാസനി യവതെനി പൂര്ണ്ണ ഗര്ഭനിണനിയഭായനിരുന. 150  കപഡരയഭാണപ
മഭാനനവഭാടെനിയനില്നനിന്നപ  കുത്തനിനനിറചപ  കേണ്ണൂര്  ഡസനടല്  ജയനിലനിനപ  മുന്നനില്
ഡകേഭാണ്ടുനനിര്ത്തനിയതെപ.  അവര്ക്കപ  ഡവള്ളണ്ടം  കപഭാലണ്ടം  ഡകേഭാടുത്തനില.  പുലര്ഡച  നഭാല
മണനിക്കഭാണപ  കേണ്ണൂര്  ഡസനടല്  ജയനിലനില്  ഡകേഭാണ്ടുവന്നനിടപ  ആറപ  മണനിക്കഭാണപ
ജയനില്കേവഭാടെണ്ടം  തറന്നതെപ.  പൂര്ണ്ണ  ഗര്ഭനിണനിയഭായനിരുന്ന  ശഭാന  കേണ്ണൂര്  ഡസനടല്
ജയനിലനില് വചപ പ്രസവനിച്ചു.  ശഭാനയഡടെ കൂഡടെ നഭാല വയസ്സുകേഭാരനിയഭായ മൂത്ത മകേള്
ശഭാലനിനനിയമുണഭായനിരുന.  ശഭാന പ്രസവനിചതെനിനകശഷണ്ടം ചെനികേനിത്സയകവണനി കേണ്ണൂര്
ആശുപതനിയനിലണ്ടം പനിന്നസ്പീടെപ കകേഭാഴനികക്കഭാടെപ ആശുപതനിയനിലണ്ടം കപഭായനി. നഭാലപ ദനിവസണ്ടം
അചനണ്ടം അമ്മയമനിലഭാഡതെ നഭാല വയസ്സുകേഭാരനിയഭായ ശഭാലനിനനിഡയ കേണ്ണൂര് ഡസനടല്
ജയനിലനില്  അടെച  യ.ഡെനി.എഫപ.  സര്ക്കഭാര്  എതമഭാതണ്ടം  അപമഭാനകേരമഭായ
നനിലപഭാടെഭാണപ സസ്വസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളഡതെന്നപ ആകലഭാചെനിക്കണണ്ടം.  എചപ.എണ്ടം.എല്.  കതെഭാടണ്ടം
ഡതെഭാഴനിലഭാളനികേള് കബഭാണസനിനകവണനി സമരണ്ടം ഡചെയകേയഭായനിരുന.  അവര്ക്കപ  8.33
ശതെമഭാനണ്ടം  കബഭാണസപ  ഏകേപക്ഷസ്പീയമഭായനി  പ്രഖദ്യഭാപനിച്ചു.  അതെപ  വഭാങ്ങനിഡലന്നപ
വയനഭാടനിഡല ഡതെഭാഴനിലഭാളനികേള് തെസ്പീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണപ.  ഒരു വര്ഷക്കഭാലമഭായനി
ഡതെഭാഴനിലഭാളനികേള്  കബഭാണസപ  വഭാങ്ങഭാതെനിരനിക്കുകേയഭാണപ.  അങ്ങഡന  സമരണ്ടം  ഡചെയതെനിനപ
കേഴനിഞ്ഞെ  മഭാര്ചപ  17-ാം  തെസ്പീയതെനി  ശസ്പീ.  രകമശപ  ഡചെന്നനിത്തലയഡടെ  കപഭാലസ്പീസപ  60
സസ്പീകേളുള്ഡപഡടെ  123  കതെഭാടണ്ടം  ഡതെഭാഴനിലഭാളനികേഡള അറസപ  ഡചെയപ  കേണ്ണൂര് ഡസനടല്
ജയനിലനില് അടെച്ചു.  അതെനില്  18  കപര് പടനികേജഭാതെനിക്കഭാരഭായനിരുന.  എവനിഡടെകപഭായനി
നനിങ്ങളുഡടെ  പടനികേജഭാതെനി  കപ്രമണ്ടം?  ഇവര്  ക്രനിമനിനല്  കകേസനിഡല  പ്രതെനികേളല,
നസ്പീതെനിക്കുകവണനി സമരണ്ടം നടെത്തനിയവരഭാണപ.  അവഡര ജയനിലനിലടെചപ മുതെലക്കണ്ണസ്പീഡരഭാഴുക്കുന്നതെപ
ജനങ്ങള് നലതകപഭാഡല തെനിരനിചറനിയണ്ടം. തെലകശ്ശരനി സണ്ടംഭവത്തനിഡല രണപ പടനികേജഭാതെനി
സസ്പീകേള് ക്രനിമനിനല് കകേസനിഡല പ്രതെനികേളഭാണപ.  ഇഡതെലഭാണ്ടം രഭാഷസ്പീയ മുതെഡലടുപനിനകവണനി
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നടെത്തുകേയഭാണപ.  നനിങ്ങളുഡടെ ആദനിവഭാസനി കപ്രമവണ്ടം പടനികേജഭാതെനി കപ്രമവണ്ടം  കേഭാപടെദ്യമഭാഡണന്ന
കേഭാരദ്യത്തനില് യഭാഡതെഭാരു സണ്ടംശയവമനില. അതെപ ജനങ്ങള് നലതകപഭാഡല തെനിരനിചറനിയണ്ടം.
ഭൂമനിക്കുകവണനി  സമരണ്ടം  ഡചെയ  1159  ആദനിവഭാസനികേഡളയഭാണപ 2012-ല്  ഉമ്മനചെഭാണനി
സര്ക്കഭാര് ജയനിലനില് അടെചതെപ. ഇതെനില് 95 കപര് കുടനികേളഭാണപ. 520 ആദനിവഭാസനികേള്
2012  ജൂഡഡല മഭാസണ്ടം  31-ാം തെസ്പീയതെനി  മുതെല് അനനിശനിതെകേഭാല നനിരഭാഹഭാരസമരണ്ടം
ആരണ്ടംഭനിച്ചു. കകേരളത്തനിഡന സമര ചെരനിതത്തനില് ആദദ്യമഭായഭാണപ  കൂടമഭായനി ആദനിവഭാസനികേള്
നനിരഭാഹഭാര  സമരണ്ടം  നടെത്തുന്നതെപ.  ജയനിലനില്  രഭാവനിഡല  കേഭാപനിയണ്ടം   ഉചയപ   മസ്പീനണ്ടം
ഇറചനിയമുള്ഡപഡടെയള്ള ആഹഭാരവണ്ടം  ഡകേഭാണ്ടുവചഭാലണ്ടം  അവഡയലഭാണ്ടം  കനഭാക്കനിയനിരനിക്കുകേയലഭാഡതെ
ആദനിവഭാസനികേള്  ഭക്ഷണണ്ടം  കേഴനിക്കഭാന  തെയ്യഭാറഭായനില.   അവസഭാനണ്ടം  ഉമ്മനചെഭാണനി
സര്ക്കഭാര്  അവഡര  വനിടയചതെനിനകശഷമഭാണപ  നനിരഭാഹഭാരസമരണ്ടം  പനിനവലനിചതെപ.
അതെഭായനിരുന ആദനിവഭാസനികേകളഭാടുള്ള  നനിങ്ങളുഡടെ നനിലപഭാടെപ.  ആദനിവഭാസനികേള്ക്കപ ഭൂമനി
ഡകേഭാടുക്കഭാനള്ള യഭാഡതെഭാരു സമസ്പീപനവണ്ടം മുന ഗവണ്ഡമനനിഡന ഭഭാഗത്തുനനിനമുണഭായനില.
ഇഒൗ  ഗവണ്ഡമനപ  അത്തരഡമഭാരു   നനിലപഭാടെല  സസ്വസ്പീകേരനിചതെപ.  50  കകേഭാടെനി  രപ
ഏല്പനിചനിടപ  നയഭാഡഡപസകപഭാലണ്ടം  ഡകേഭാടുത്തനില.  മുന  യ.ഡെനി.എഫപ.  സര്ക്കഭാരനിഡന
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വകുപമനനി   വയനഭാടെപ  ജനിലയനില് നനിനള്ള ആളഭായനിരുന.  മൂന കപര്
ആണ്ടംബുലനസനിലണ്ടം  രണ്ടു  കപര്  ഓകടഭാറനിക്ഷയനിലണ്ടം   പ്രസവനിച്ചു.  ഒരു  സസ്പീ ക്കപ  ഒറ
പ്രസവത്തനില് മൂന്നപ കുടനികേളുണഭായനി. ആ മൂന്നപ കുടനികേകളയണ്ടം വഴനിയനില്വചപ, മഭാനനവഭാടെനിയനിലണ്ടം
പനമരത്തുണ്ടം  പചനിലക്കഭാടെനിലണ്ടം  വചപ  പ്രസവനിച  അവസയഭാണുണഭായനിട്ടുള്ളതെപ. ഈ
സഭാഹചെരദ്യണ്ടം    മഭാറനിഡയടുക്കഭാന  കേഴനിയണണ്ടം. തെസ്പീര്ചയഭായണ്ടം  ഇഒൗ ഗവണ്ഡമനപ  ആ
നനിലയനില്  ചെനിനനിക്കുഡമന്ന  കേഭാരദ്യത്തനില്  യഭാഡതെഭാരു  സണ്ടംശയവമനില.  പണനിയര്,
അടെനിയര്,  മലപണഭാരണ്ടം തടെങ്ങനിയ വനിഭഭാഗങ്ങള്ക്കപ  കപഭാഷകേസമൃദമഭായ ഭക്ഷണണ്ടം
നല്കുന്നതെനിനള്ള പദതെനി ഡകേഭാണ്ടു വരുഡമന്നപ ഗവണ്ഡമനപ പറഞ്ഞെനിട്ടുണപ.  അതെനില്
ഉഒൗരഭാളനി  വനിഭഭാഗഡത്തക്കൂടെനി  ഉള്ഡപടുത്തണണ്ടം.  തെമനിഴഭാടനില്  പണനിയര്  വനിഭഭാഗണ്ടം
പനി.വനി.റനി.ജനി. ഗ്രൂപനിലഭാണപ ഉള്ഡപടുന്നതെപ.  എന്നഭാല് കകേരളത്തനില് ആ വനിഭഭാഗണ്ടം ആ
ഗ്രൂപനില്  ഉള്ഡപടുന്നനില.  അവഡരക്കൂടെനി പനി.വനി.റനി.ജനി.  ഗ്രൂപനിലള്ഡപടുത്തഭാന കകേരള
ഗവണ്ഡമനപ ശനിപഭാര്ശ ഡചെയകേയണ്ടം അതെനിനഭാവശദ്യമഭായ നനിലപഭാടെപ സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേയണ്ടം
കവണണ്ടം. 

കകേന്ദ്രത്തനില്  ബനി.ഡജ.പനി.  ഗവണ്ഡമനപ  അധനികേഭാരത്തനില്  വരുകമഭാള്
പടനികേജഭാതെനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിനളള ഫണപ 69,922 കകേഭാടെനി രപയഭായനിരുന.
എന്നഭാല്  അതെനില്  7,584  കകേഭാടെനി  രപ  ഡവടനിക്കുറചനിട്ടുണപ.  ബനി.ഡജ.പനി.-യഡടെ
ആദനിവഭാസനി  കപ്രമവണ്ടം  കേഭാപടെദ്യണ്ടം  നനിറഞ്ഞെതെഭാഡണന്നപ  കേഭാണഭാന  കേഴനിയണ്ടം.  ഇഒൗ
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സന്ദര്ഭത്തനില് സണ്ടംസഭാന സര്ക്കഭാര് ആദനിവഭാസനികേള്ക്കുള്ള ഫണ്ടുണ്ടം സണ്ടംവരണവണ്ടം
ഉറപഭാക്കഭാന പുതെനിയ നനിയമണ്ടം ഡകേഭാണ്ടുവരുഡമന്നപ നയപ്രഖദ്യഭാപനത്തനിലൂഡടെ പറഞ്ഞെതെപ
അകങ്ങയറണ്ടം സസ്വഭാഗതെഭാര്ഹമഭാണപ.  കഗഭാത വനിഭഭാഗങ്ങളുഡടെ വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ കേഭാരദ്യത്തനില്
കവണ  രസ്പീതെനിയനില്   ഇടെഡപടെഭാന   കേഴനിയണണ്ടം.  ആദനിവഭാസനി  കുടനികേഡള  സ്കൂളനില്
ഡകേഭാണ്ടുകപഭാകുവഭാനള്ള  കഗഭാതസഭാരഥനി  പദതെനിയനില്  യ.ഡെനി.എഫപ.  സര്ക്കഭാര്
ഒകന്നകേഭാല്  കകേഭാടെനി  രപയഭാണപ  കുടെനിശ്ശനികേയഭായനി  ഡകേഭാടുക്കഭാനള്ളതെപ.  എലഭാ
കമഖലയനിലണ്ടം  കുടെനിശ്ശനികേ വരുത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണപ.  സര്ക്കഭാരനിഡന തെസ്പീരുമഭാനങ്ങള്
ജനങ്ങളനിഡലത്തനിക്കഭാനള്ള പ്രതെനിബദതെ സര്ക്കഭാര് ജസ്പീവനക്കഭാഡര ഏല്പനിക്കുഡമന്ന
രസ്പീതെനിയനിലള്ള  മുഖദ്യമനനിയഡടെ  നനിലപഭാടെപ  അകങ്ങയറണ്ടം  സസ്വഭാഗതെഭാര്ഹമഭാണപ.
മഹഭാതഭാഗഭാന്ധനിഡയ  ഡവടെനിവച്ചുഡകേഭാന്നവരുമഭായനി  കൂട്ടുകൂടെനിയഭാണപ  ബനി.ഡജ.പനി.-ഡയ
സഹഭായനിക്കുന്ന  നനിലപഭാടെപ  കനമത്തപ  കകേഭാണ്ഗ്രേസപ  ഡചെയനിരനിക്കുന്നതെപ.  കകേഭാണ്ഗ്രേസനിനപ
രഭാഷസ്പീയമഭായനി  ഇതെനിനപ  വലനിയ  വനില ഡകേഭാടുകക്കണനിവരുണ്ടം.  സഖഭാവപ  എസപ.  ശര്മ്മ
അവതെരനിപനിചനിട്ടുള്ള  നന്ദനി  പ്രകമയഡത്ത  ഒരനിക്കല്കൂടെനി  അനകൂലനിച്ചുഡകേഭാണപ
അവസഭാനനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   സനി  .   എഫപ  .   കതെഭാമസപ : സര്, ഞഭാന ഈ നന്ദനിപ്രകമയഡത്ത എതെനിര്ക്കുന.
സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായണ്ടം നന്ദനിപ്രകമയഡത്ത അനകൂലനിചപ സണ്ടംസഭാരനിക്കുന്നതെഭാണപ ഭരണകേക്ഷനിയഡടെ
സമസ്പീപനണ്ടം.  നവകകേരള  സൃഷ്ടനിക്കഭായള്ള  പ്രഖദ്യഭാപനങ്ങള്   സഭ  പലപ്രഭാവശദ്യണ്ടം
കകേടനിട്ടുണപ.  1957-ല് സഖഭാവപ  ഇ.എണ്ടം.എസപ. നമ്പൂതെനിരനിപഭാടെനിഡന കനതൃതെസ്വത്തനിലള്ള
ആദദ്യഡത്ത  കേമ്മപ്യൂണനിസപ  മനനിസഭ  വന്നതമുതെല്  നവകകേരളണ്ടം  എന്ന   സസ്വപ്നണ്ടം
പ്രഖദ്യഭാപനിക്കുകേയണഭായനി.   2006-ല് ശസ്പീ.  വനി.  എസപ.   അച്ചുതെഭാനന്ദന സര്ക്കഭാര്
വന്നതവഡര  അതെപ  കകേട്ടു.  വഭാസവത്തനില്  അങ്ങഡനഡയഭാരു  നവകകേരള  രചെന
സഭാധനിചനില.  ഇ.എണ്ടം.എസപ.  നമ്പൂതെനിരനിപഭാടെപ  രണപ പ്രഭാവശദ്യവണ്ടം ഇ.  ഡകേ.  നഭായനഭാര്,
ശസ്പീ. വനി. എസപ. അച്ചുതെഭാനന്ദന എന്നനിവഡരഭാഡക്ക  തടെര്ചയഭായനി ഭരനിചനിട്ടുണ്ടം 2016-ല്
സഖഭാവപ പനിണറഭായനി വനിജയനപ വസ്പീണ്ടുണ്ടം അതെപ പറകയണനിവരുന. അതെനില് വലനിഡയഭാരു
ഡപഭാരുത്തകക്കടെപ  കേഭാണുനണപ.  ഇ.എണ്ടം.എസപ.  നമ്പൂതെനിരനിപഭാടെനിഡന  ഗവണ്ഡമനപ  മുതെല്
2006-ഡല  ശസ്പീ.  വനി.  എസപ.  അച്ചുതെഭാനന്ദന  ഗവണ്ഡമന്റുവഡരയള്ള ഇടെതപക്ഷ
ഭരണങ്ങള്ക്കപ നവകകേരളണ്ടം സൃഷ്ടനിക്കഭാന സഭാധനിചനിടനില.  ഈ  നയപ്രഖദ്യഭാപനത്തനില്
പഭാര്ശസ്വവല്ക്കരനിക്കഡപടവരുഡടെയണ്ടം  പഭാവങ്ങളുഡടെയണ്ടം   മത്സദ്യഡത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുഡടെയണ്ടം
വനികേസനത്തനിനണ്ടം ഉയര്ചയണ്ടം ഊന്നല് ഡകേഭാടുത്തുഡകേഭാണ്ടുള്ള  നയസമസ്പീപനങ്ങളഭായനിരനിക്കുണ്ടം
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നഡതെന്നപ  പറഞ്ഞു.  വഭാസവത്തനില്  അതെപ  കകേടകപഭാള്  സകനഭാഷണ്ടം
കതെഭാന്നനി. പകക്ഷ ഇതയണ്ടം കേഭാലമഭായനിട്ടുണ്ടം അഡതെഭാനണ്ടം നടെന്നനില. ഞഭാഡനഭാരു ഡചെറനിയ
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ഉദഭാഹരണണ്ടം പറയഭാണ്ടം. 1957-ലണ്ടം 1967-ലണ്ടം ഇ.എണ്ടം.എസപ. നമ്പൂതെനിരനിപഭാടെപ കകേരളണ്ടം ഭരനിച്ചു.
അടെനിസഭാന  വര്ഗ്ഗഡമന്നപ  വനികശഷനിപനിക്കഭാവന്ന  കേര്ഷകേഡത്തഭാഴനിലഭാളനികേഡളക്കുറനിചപ
വയലഭാര്  രഭാമവര്മ്മ  എഴുതെനിയ  ഗഭാനങ്ങള്  എത  മകനഭാഹരമഭാണപ.  ആ  പഭാവഡപട
കേര്ഷകേഡത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്ക്കപ  ജസ്പീവനിതെ  സുരക്ഷനിതെതെസ്വണ്ടം  ഉറപവരുത്തഭാന    ഡപനഷന
പ്രഖദ്യഭാപനിചതെപ   ശസ്പീ.  ഡകേ.  എണ്ടം.  മഭാണനി ധനകേഭാരദ്യ വകുപമനനിയഭായനി  വന്നകപഭാള്
മഭാതമഭാണപ. നനിങ്ങള്ക്കപ അതെപ സഭാധനിചനില.  

ശസ്പീ  .    ഡകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള് ഖഭാദര് : സര്,  അന്നപ നനിങ്ങളുഡടെ പഭാര്ടനി ഞങ്ങളുഡടെ
മുന്നണനിയനിലഭായനിരുന.

ശസ്പീ  .   സനി  .   എഫപ  .   കതെഭാമസപ : സര്, നനിങ്ങളുകടെതെപ മഭാതമഭായ മനനിസഭ ഭരനിചനിട്ടുണ്ടം
ഈ അടെനിസഭാന ജനവനിഭഭാഗത്തനിനപ ജസ്പീവനിതെ സുരക്ഷനിതെതെസ്വണ്ടം ഡകേഭാടുക്കഭാന ഡപനഷന
പ്രഖദ്യഭാപനിക്കഭാന നനിങ്ങള്ക്കപ സഭാധനിചനില. ഇപറത്തനിരനിക്കുന്ന കകേരള കകേഭാണ്ഗ്രേസപ പഭാര്ടനികൂടെനി
ഉള്ഡപട  ഒരു  മനനിസഭ  വന്നകപഭാഴഭാണപ  അതെപ  സഭാധനിചതെപ.  പടനികേജഭാതെനി-
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാഡര കസവനിക്കുന്നതെപ നനിങ്ങള് മഭാതമഭാഡണന്നപ    ഇവനിഡടെ പറഞ്ഞു. മുന
പടനികേജഭാതെനി കക്ഷമവകുപമനനി ഇപറത്തനിരനിപണപ.  കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്ഡമനപ അധനികേഭാരത്തനില്
വരുകമഭാള്  പടനികേജഭാതെനിക്കഭാര്ക്കപ  വസ്പീടെപ  നനിര്മ്മഭാണത്തനിനകവണനി ഡകേഭാടുത്തു
ഡകേഭാണനിരുന്നതെപ എഴുപത്തനി അയ്യഭായനിരണ്ടം രപയഭാണപ.  ശസ്പീ.  എ.  പനി.  അനനില്കുമഭാര്
മനനിയഭായകപഭാള്  ഡകേഭാടുത്തതെപ  മൂകന്നമുക്കഭാല് ലക്ഷണ്ടം രപ. എഴുപത്തനി അയ്യഭായനിരണ്ടം
എനള്ളതെപ  അഞ്ചനിരടനിയഭായനി  വര്ദനിപനിചനിടഭാണപ  യ.ഡെനി.എഫപ.  സര്ക്കഭാര് ഇറങ്ങനികപഭായതെപ.
അതെപ  പ്രഖദ്യഭാപനമല,  നടെപനിലഭായതെഭാണപ.  സസ്വയണ്ടംപരദ്യഭാപ  ഗ്രേഭാമണ്ടം  പദതെനിയനില്
പടനികേജഭാതെനി കകേഭാളനനികേള്ക്കപ ഓകരഭാ കകേഭാടെനി രപയണ്ടം ഒരു നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിനപ
രണപ കകേഭാടെനി രപ വസ്പീതെവണ്ടം ഉള്ഡപഡടെ  140  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനിലണ്ടംകൂടെനി  280
കകേഭാടെനി രപ എന്ന രസ്പീതെനിയനിലഭാണപ നടെപനിലഭാക്കനിയതെപ. എഡന നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലണ്ടം
ഈ  പദതെനി  നടെപനിലഭാക്കനി.  പടനികേജഭാതെനി  സകഹഭാദരങ്ങള്ക്കപ  കുടെനിഡവള്ളമനില,
കറഭാഡെനില,  ശ്മശഭാനമനില.  നനിങ്ങള് എത പ്രഭാവശദ്യണ്ടം ഭരനിച്ചു;  ഇഡതെഭാഡക്ക നടെപനിലഭാക്കനികയഭാ?
ഓകരഭാ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലണ്ടം   രണപ  കകേഭാടെനി  രപ  വസ്പീതെണ്ടം  മുടെക്കനി  പദതെനി
നടെപനിലഭാക്കനിയകപഭാള്  ഞങ്ങള്  പടനികേജഭാതെനി  സകഹഭാദരങ്ങള്ക്കപ  എതെനിരുണ്ടം  നനിങ്ങള്
പടനികേജഭാതെനി സകഹഭാദരങ്ങള്ക്കപ അനകൂലവണ്ടം. അഡതെനപ സമസ്പീപനമഭാണപ?  പടനികേജഭാതെനി
സകഹഭാദരങ്ങള്ക്കപ  ചെനികേനിത്സഭാ  സഹഭായമഭായനി  കേഴനിഞ്ഞെ  ഇടെതപക്ഷ  സര്ക്കഭാര്
ഡകേഭാടുത്തതെപ  അമതെനിനഭായനിരണ്ടം  രപയഭാണപ.  എന്നഭാല്  യ.ഡെനി.എഫപ.  സര്ക്കഭാര് 
അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകപഭാള് ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമഭാര് ആ തകേ   ഒരു ലക്ഷണ്ടം
രപയഭാക്കനി.  കുറവഭാളനികേളഭായനി കപഭാലസ്പീസപ കസഷനനില് ഡചെന്നഭാല് വകേക്കുഞ്ഞുമഭായനി
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ജയനിലനികലഭാടപ  വനിടെഭാകമഭാ?  പടനികേജഭാതെനി സകഹഭാദരങ്ങള് കുറവഭാളനികേളഭാഡണന്നപ പറയന.
കപഭാലസ്പീസപ  കസഷനനികലക്കപ  ഒരു  പ്രതെനി  ഡചെന്നഭാല്  എസപ.ഐ.-ക്കപ  തെലഭാന
അധനികേഭാരമനില.   വകേക്കുഞ്ഞുമഭായനി  കപഭായ  രണപ  പടനികേജഭാതെനി  സകഹഭാദരനിമഭാഡര
ജയനിലനിലടെചനിടപ  അവര് ക്രനിമനിനലഭാഡണന്ന നദ്യഭായസ്പീകേരണണ്ടം പറയരുതെപ. അതെപ പടനികേജഭാതെനി
കസ്നേഹമല.  ഇപറത്തനിരനിക്കുന്ന  ആളുകേള്  ഡചെയഡതെലഭാണ്ടം  ഡതെറഭാഡണന്നപ  പറയരുതെപ.
ഇഡതെഭാഡക്ക കകേരളത്തനില് നടെന്ന സണ്ടംഭവങ്ങളഭാണപ.   

കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലഡയക്കുറനിചപ  നയപ്രഖദ്യഭാപനത്തനില്  പറയനണപ.   പുതെനിയ
വനികേസനതെനണ്ടം   ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാള്  നമ്മുഡടെ  വനികേസനത്തനിനകനഡര  ഉയര്ന്നനിരനിക്കുന്ന
ഏറവണ്ടം  വലനിയ  ഡവല്ലുവനിളനി  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിഡല  മുരടെനിപഭാഡണന്നപ  പറയന.
ഇതെനില്  വദ്യകമഭായ സമസ്പീപനമുകണഭാ?  ഏറവണ്ടം  വലനിയ  പ്രശണ്ടം നഭാണദ്യവനിളകേളുഡടെ
വനിലത്തകേര്ചയഭാഡണന്നപ  നയപ്രഖദ്യഭാപന പ്രസണ്ടംഗത്തനില് പറയനണപ.   നഭാണദ്യവനിളകേളനില്
പ്രധഭാനണ്ടം റബ്ബറഭാണപ. വനിലത്തകേര്ചഡയ കനരനിടെഭാനള്ള നനിങ്ങളുഡടെ സമസ്പീപനണ്ടം എനഭാണപ?
ഡവറുഡതെ പഭാകക്കജപ എന്നപ പറഞ്ഞെഭാല് മതെനികയഭാ;  വദ്യകമഭായ ഒരു ധഭാരണ കവകണ?
യ.ഡെനി.എഫപ.  സര്ക്കഭാര്  ഭരനിചകപഭാള് റബ്ബറനിനണഭായ വനിലയനിടെനിവനിഡന  കനരനിടെഭാന
ശസ്പീ. ഡകേ. എണ്ടം. മഭാണനി  ആദദ്യണ്ടം മുന്നൂറപ കകേഭാടെനി രപയണ്ടം തടെര്ന്നപ മുഖദ്യമനനി അഞ്ഞൂറപ
കകേഭാടെനി രപയണ്ടം ബഡ്ജറനില് പ്രഖദ്യഭാപനിച്ചു.  അതകപഭാഡല വദ്യകമഭായ  സമസ്പീപനണ്ടം
നനിങ്ങള്ക്കപ  പ്രഖദ്യഭാപനിക്കഭാന  സഭാധനികചഭാ?  കകേന്ദ്ര  സഹഭായകത്തഭാഡടെ  ഒരു  പഭാകക്കജപ
പ്രഖദ്യഭാപനിക്കുഡമന്നഭാണപ  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നതെപ. കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിഡല  പ്രശങ്ങള്
പരനിഹരനിക്കഭാന വദ്യകമഭാഡയഭാരു സമസ്പീപനമനില.  നനിങ്ങളുഡടെ  സമസ്പീപനങ്ങഡളഭാനണ്ടം യഭാഥഭാര്തദ്യ
കബഭാധകത്തഭാടുകൂടെനിയള്ളതെല. ഇക്കഭാരദ്യത്തനില് ആതഭാര്തമഭായ ഒരു നയണ്ടം  പ്രഖദ്യഭാപനിക്കഭാന
സഭാധനിചനിടനില.  ഈ നന്ദനിപ്രകമയഡത്ത ഞഭാന അതെനിശകമഭായനി എതെനിര്ക്കുന.

ശസ്പീ  .   കതെഭാമസപ ചെഭാണനി : സര്, ബഹുമഭാനദ്യനഭായ എസപ. ശര്മ്മ  അവതെരനിപനിച
നന്ദനിപ്രകമയഡത്ത ഞഭാന അനകൂലനിക്കുന.  കുടനഭാടെപ പഭാകക്കജനിനപ പുത്തന ഉണര്വപ
നല്കുന്ന  നയപ്രഖദ്യഭാപനമഭാണനിതെപ.  ശസ്പീ.  ശരതെപ  പവഭാറനിഡന  സഹഭായകത്തഭാഡടെ
1,840 കകേഭാടെനി രപയണ്ടം  300 കകേഭാടെനി രപയണ്ടം കൂടെനി  2,140 കകേഭാടെനി രപയഡടെ  പദതെനി
അനവദനിചനിടപ  400  കകേഭാടെനി രപകപഭാലണ്ടം മുടെക്കഭാന മുന ഗവണ്ഡമനനിനപ കേഴനിയഭാഡതെകപഭായനി.
അതെപ  ഉകദദ്യഭാഗസരുഡടെ സഹകേരണക്കുറവപ  ഡകേഭാണഭാകണഭാ   ഗവണ്ഡമനനിഡനകയഭാ
ഇറനികഗഷന,  കൃഷനി എന്നസ്പീ വകുപകേള്  വകേകേഭാരദ്യണ്ടം ഡചെയവരുഡടെ കുഴപമഭാകണഭാ
എന്നറനിയനില. ഞഭാന ആ വനിഷയത്തനില് ആഡരയണ്ടം കുറഡപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.
കുടനഭാടെനിനപ ശഭാപകമഭാക്ഷണ്ടം നല്കുന്ന കുടനഭാടെനിഡന ഒരു വലനിയ സസ്വപ്ന പദതെനിയഭാണപ
തെകേര്നകപഭായതെപ. ഏതെഭായഭാലണ്ടം  ഈ ഗവണ്ഡമനനിനപ കുകറ കേഭാരദ്യങ്ങഡളങനിലണ്ടം ഡചെയ്യഭാന
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കേഴനിയഡമന്നപ ഞഭാന വനിശസ്വസനിക്കുന.   തെരനിശുഭൂമനി ഡനല്ക്കൃഷനി ഡചെയഡമന്നപ പറയന.
ഡനല്ക്കൃഷനി  നടെക്കഭാത്ത  സലങ്ങളുണപ.  കുടനഭാടെനില്  തെരനിശ്ശഭായനി  കേനിടെക്കുന്ന
ആയനിരക്കണക്കനിനപ ഏക്കര് സലമുണപ. കൃഷനി ഭവന വഴനി അവയഡടെ  കേണഡക്കടുത്തപ
അവനിഡടെ പചക്കറനി കൃഷനി ഡചെയ്യഭാന സഭാധനിക്കുണ്ടം;  കേര്ഷകേര് അതെനിനപ  തെയ്യഭാറഭാണപ.
അതെനിനള്ള  അടെനിസഭാന  സഒൗകേരദ്യങ്ങള്  അവനിഡടെ  ഡചെയ്തുഡകേഭാടുക്കണണ്ടം.  ഡവള്ളണ്ടം
കേയറഭാനണ്ടം ഇറക്കഭാനമുള്ള സഒൗകേരദ്യമനിലഭാത്തനിനഭാല് ഡനല്ക്കൃഷനി അവനിഡടെ നടെക്കുകേയനില.

ഇവനിഡടെ  ശുചെനിതെസ്വ  മനിഷഡനക്കുറനിചപ  പറയന.  തറസഭായ സലത്തപ  മലമൂത
വനിസര്ജനണ്ടം നടെത്തുന്ന കേഭാരദ്യത്തനില്  ഒരു  പരനിഹഭാരണ്ടം ഗവണ്ഡമനപ പ്രഖദ്യഭാപനിചനിട്ടുണപ.
അതെപ നല കേഭാരദ്യമഭാണപ. എഡന മണ്ഡലത്തനില് കേക്കൂസപ നനിര്മ്മനിക്കഭാന  കവണനി ലഭനിച
മൂവഭായനിരണ്ടം അകപക്ഷ എഡന കേയ്യനിലണപ.  ആദദ്യകേഭാലഡത്തഭാഡക്ക അകപക്ഷകേളുഡടെ എണ്ണണ്ടം
കുറവഭായതഡകേഭാണപ  എഡന  ചെഭാരനിറനി  ഫണനില്നനിന്നപ  ഞഭാന  നനിര്മ്മനിച്ചു
ഡകേഭാടുക്കുമഭായനിരുന.  ഇന്നപ എണ്ണണ്ടം കൂടെനിയകപഭാള് അതെപ സഭാദദ്യമലഭാഡതെ വന്നനിരനിക്കുകേയഭാണപ.
ഇന്നപ സണ്ടംസഭാനണ്ടം മുഴുവന കനരനിടുന്ന ഒരു പ്രശമഭാണനിതെപ. കകേന്ദ്ര ഗവണ്ഡമനനിഡനകയഭാ
മറപ  സഹഭായകത്തഭാഡടെകയഭാ  അതെപ  ഡചെയന്നതെപ  നല  കേഭാരദ്യമഭാണപ.  കഡെഭാ.  ടെനി.  എണ്ടം.
കതെഭാമസപ  ഐസകേപ  അതെനില് സമര്തനഭാണപ.  അലഭാവദ്ദേസ്പീഡന അത്ഭുതെ വനിളക്കുകപഭാഡല
ഉള്ള കേഭാശുഡകേഭാണപ  കേഭാരദ്യങ്ങള് നടെത്തഭാന വളഡര സമര്തനഭായ ഒരു ധനകേഭാരദ്യ
വകുപമനനി നമുക്കുഡണന്നപ ഞഭാന വനിശസ്വസനിക്കുന.  

ഇന്നപ  ടൂറനിസണ്ടം  കനരനിടുന്നതെപ  രണപ  പ്രശങ്ങളഭാണപ.  ഒന്നപ,  ടൂറനിസ്റ്റുകേള്  നടെന
കപഭാകുന്ന വഴനിയഡടെ  ഇരുവശത്തുണ്ടം  കൂടെനിക്കനിടെക്കുന്ന മഭാലനിനദ്യങ്ങള്   കേണനിടപ  ഇവര്
അവരുഡടെ  നഭാടനില്  ഡചെന്നപ  നനിങ്ങളഭാരുണ്ടം  കകേരളത്തനികലക്കപ  കപഭാകേരുതെപ,  ഏതെപ
സമയത്തഭാണപ കപഗപ കരഭാഗണ്ടം പനിടെനിഡപടുന്നഡതെന്നറനിയനില എന്നപ പറയകേയഭാണപ. അത
അപകേടെകേരമഭാണപ.  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  ഖരമഭാലനിനദ്യസണ്ടംസ്കരണ  പഭാന്റുകേള്
ഉണഭാക്കുന്നതെനില് വനിജയനിച ഡസയനിന കപഭാലള്ള ഒരുപഭാടെപ  രഭാജദ്യങ്ങളുണപ.  അവനിഡടെ
നനിനണ്ടം ഡമഷനിനറനി  ഇറക്കനി ആദദ്യണ്ടം നമ്മുഡടെ നഗരങ്ങളനിലണ്ടം പടണങ്ങളനിലണ്ടം  തടെര്ന്നപ
ഗ്രേഭാമങ്ങളനിലണ്ടം അവ സഭാപനിക്കണണ്ടം. കേഭാരണണ്ടം, ഗ്രേഭാമങ്ങളനില് പറമ്പുള്ളതഡകേഭാണപ  കുഴനിച്ചുമൂടെഭാന
സഭാധനിക്കുണ്ടം.  ഫഭാറ്റുകേളനിഡലഭാഡക്ക  ജസ്പീവനിക്കുന്നവരുഡടെ  അവസ  ബുദനിമുടഭാണപ. അവര്
സന്ധദ്യയഭാകുകമഭാള്  മഭാലനിനദ്യണ്ടം നനിറച ബഭാഗപ   ആളനിലഭാത്ത സലത്തപ എറനിഞ്ഞെനിടപ
കപഭാകുകേയഭാണപ. ഇതെനിഡനഭാരു പരനിഹഭാരണ്ടം കവകണ? കേഴനിഞ്ഞെ അഞ്ചുഡകേഭാലണ്ടം ഇക്കഭാരദ്യത്തനില്
യ.ഡെനി.എഫപ.  ഗവണ്ഡമനനിനപ  ഒനണ്ടം  ഡചെയ്യഭാന  കേഴനിഞ്ഞെനില.  ടൂറനിസ്റ്റുകേഡള  ഏറവണ്ടം
കൂടുതെല് ദുനഃഖനിപനിക്കുന്ന ഒരു കേഭാരദ്യമഭാണപ  വഴനികയഭാരത്തുള്ള മഭാലനിനദ്യങ്ങള്. 
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ഇവനിഡടെ എലഭാവരുണ്ടം ഡപഭാത്തനിഡപഭാതെനിഞ്ഞു പറയന്ന ഒരു വനിഷയമുണപ. അതെപ ഞഭാന
തെകനടെമഭായനി പറയഭാന കപഭാകുകേയഭാണപ.  മദദ്യനയഡത്ത സണ്ടംബന്ധനിചപ  പ്രകതെദ്യകേനിഡചഭാനണ്ടം
പ്രഖദ്യഭാപനിചനില  എനള്ളതെഭാണപ.  ഇലക്ഷന  കേഭാലത്തപ  ബഹുമഭാനദ്യനഭായ  രഭാഹുല്
ഗഭാന്ധനിഡയ ഡകേഭാണ്ടുവന്നപ പ്രസണ്ടംഗനിപനിച്ചു, 'പനിണറഭായനി പറയണണ്ടം, പനിണറഭായനി പറയണണ്ടം,
അടെച ബഭാറുകേള് തറക്കൂകമഭാ'എന്നപ.  എനനിക്കതെപ കകേടകപഭാള് ചെനിരനി വന.  കേഭാരണണ്ടം,
ഇനഡെദ്യയപ സസ്വഭാതെനദ്യണ്ടം കേനിടനിയനിടപ   70  വര്ഷമഭാകേഭാന കപഭാകുന. 70  വര്ഷമഭായനി
നനിലനനിന്നനിരുന്ന   ഒരു  വദ്യവസനിതെനി  നനിര്ത്തനിയനിടപ,  വസ്പീണ്ടുണ്ടം  ഇതെപ  തറക്കുകമഭാഡയന്നപ
കചെഭാദനിക്കുകേയഭാണപ.  ഇതസണ്ടംബന്ധനിചപ  പഠനിചനിടഭാകണഭാ നനിര്ത്തനിയതെപ;  പഠനിചനിടലകലഭാ
നനിര്ത്തനിയതെപ?  ഞഭാന പലയനിടെത്തുണ്ടം പ്രസണ്ടംഗനിചകപഭാള് രഭാഹുല് ഗഭാന്ധനിക്കപ  ഇതെനിനള്ള
മറുപടെനി ഡകേഭാടുത്തു, "അങ്ങയഡടെ പഭാര്ടനി ഭരനിക്കുന്ന സണ്ടംസഭാനമഭാണകലഭാ കേര്ണ്ണഭാടെകേണ്ടം.
അവനിടെഡത്ത  ബഭാറുകേഡളലഭാണ്ടം  അടെഞ്ഞുകേനിടെക്കുകേയഭാകണഭാ',  മഭാതമല,  അമലത്തനിഡല
ഉത്സവത്തനിനണ്ടം  പള്ളനിഡപരുന്നഭാളനിനണ്ടം നനില്ക്കുന്നതകപഭാഡലയഭാണപ   ബനിവകറജസനിഡന
മുമനില് ആളുകേള് കേപ്യൂ നനില്ക്കുന്നതെപ.  ഇവഡരഭാഡക്ക വഭാങ്ങുന്ന സഭാധനണ്ടം ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതെപ
എവനിഡടെയഭാണപ;   അതണ്ടം അവനിഡടെനനിന്നകല ഇകങ്ങഭാട്ടു  വരുന്നതെപ;  അവനിഡടെ  ഭരനിക്കുന്നതണ്ടം
രഭാഹുല് ഗഭാന്ധനിയഡടെ പഭാര്ടനിയകല?  

എഡന റനികസഭാര്ടനില് ഇനഡെദ്യന ബഭാര് കേഒൗണ്സനിലനിഡന ഒരു കയഭാഗണ്ടം നടെന.
ഒരു സുപ്രസ്പീണ്ടംകകേഭാടെതെനി ജഡ്ജനിയണ്ടം നഭാലപ വഹകക്കഭാടെതെനി ജഡ്ജനിമഭാരുമുണഭായനിരുന.
ഗവര്ണര് റനിട. ജസനിസപ ശസ്പീ. പനി. സദഭാശനിവണ്ടം  കകേഭാണ്ഫറനസപ ഉദ്ഘഭാടെനണ്ടം ഡചെയ്തു.
അടുത്ത ദനിവസഡത്ത കകേഭാണ്ഫറനസപ  ബഹുമഭാനദ്യനഭായ വനി. എസപ. അച്ചുതെഭാനന്ദന
വന്നപ  ഉദ്ഘഭാടെനണ്ടം  ഡചെയ്തു.  ഉച  കേഴനിഞ്ഞെപ  ശസ്പീ.  ഡകേ.  എണ്ടം.  മഭാണനി   സമഭാപന
സകമ്മളനണ്ടം ഉദ്ഘഭാടെനണ്ടം ഡചെയ്തു.  റനികസഭാര്ടനിഡന  ഉടെമസനഭായതഡകേഭാണപ എകന്നഭാടെപ
രണ്ടു  വഭാക്കപ  സണ്ടംസഭാരനിക്കണഡമന്നപ  പറഞ്ഞു.  കവദനിയനില്   നഭാലപ  ജഡ്ജനിമഭാരുണ്ടം
സുപ്രസ്പീണ്ടംകകേഭാടെതെനി  ജഡ്ജനിയണ്ടം  ശസ്പീ.  ഡകേ.  എണ്ടം.  മഭാണനിയണ്ടം  അഡെസ്വകക്കറപ  ജനറലമുണപ.
ഞഭാന പറഞ്ഞു,  ബഹുമഭാനഡപട ജഡ്ജനിമഭാഡരഭാഡക്ക ഇരനിക്കുന്നതഡകേഭാണപ  ഒരു കേഭാരദ്യണ്ടം
പറയഭാണ്ടം.  അകനകേ വര്ഷങ്ങളഭായനി ഈ സഭാപനണ്ടം  വനിജയനിപനിചപ നനിലനനിര്ത്തനിയനിരനിക്കുന്നതെപ
സഒൗത്തപ ഇനഡെദ്യന ഡനകഫഭാളജനി കകേഭാണ്ഫറനസപ, സഒൗത്തപ ഇനഡെദ്യന നപ്യൂകറഭാളജനി
കകേഭാണ്ഫറനസപ, സഒൗത്തപ ഇനഡെദ്യന കേഭാര്ഡെനികയഭാളജനി കകേഭാണ്ഫറനസപ തടെങ്ങനിയ
കകേഭാണ്ഫറനസുകേഡളഭാഡക്ക ഇവനിഡടെ നടെത്തുന്നതഡകേഭാണഭാണപ.  കകേഭാണ്ഫറനസനിനവരുന്ന
കഡെഭാക്ടര്മഭാഡരഡക്കഭാണപ റനികസഭാര്ടനിഡല  മുറനിഡയലഭാണ്ടം നനിറയണ്ടം.  മുറനിയനിലഭാഡതെ വരുകമഭാള്
ഹഒൗസപ കബഭാടനില് മുറനി ഡകേഭാടുക്കുണ്ടം.  അങ്ങഡന നടെത്തനിഡക്കഭാണനിരുന്ന സഭാപനമഭാണപ.
ഇകപഭാള് ഒഡരഭാറ കകേഭാണ്ഫറനസുണ്ടം വരുന്നനില;  എനഭാണപ കേഭാരണണ്ടം?  ഇഡതെഡന മഭാതണ്ടം
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അവസയല.  സണ്ടംസഭാനത്തനിഡന  ഡമഭാത്തണ്ടം  കേഭാരദ്യമഭാണപ.  ബഹുമഭാനഡപട  കഡെഭാ.
കതെഭാമസപ  ഡഎസകേപ   സണ്ടംസഭാനത്തനിഡന   വരുമഭാനഡത്തക്കുറനിചപ  പഠനിക്കണണ്ടം.  മദദ്യനയണ്ടം
ഡകേഭാണ്ടുവന്നതെനില്പനിഡന്ന  ബഭാറനില്നനിന്നപ  കേനിട്ടുന്ന  25  ലക്ഷണ്ടം  രപ  മഭാതമല,  മുറനി
വഭാടെകേയഡടെയണ്ടം   ഭക്ഷണത്തനിഡനയണ്ടം  15% വഡര ലക്ഷസ്വറനി ടെഭാകഭായനി വഭാങ്ങുകേയഭാണപ.
സണ്ടംസഭാനഡമഭാടഭാഡകേ  ടൂറനിസണ്ടം  തെകേര്ന  ഡകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണപ.  അതഡകേഭാണപ
മദദ്യനയണ്ടം  സണ്ടംബന്ധനിചപ   പഠനിക്കഭാന  ഒരു കേമ്മനിറനിഡയ  നനികയഭാഗനിക്കണണ്ടം.  ആവശദ്യഡമങനില്
റനികസഭാര്ട്ടുകേളനില്  നടെന്നനിരുന്ന  കകേഭാണ്ഫറനസുകേള്  തെനിരനിച്ചു  ഡകേഭാണ്ടുവരണണ്ടം.
കകേഭാണ്ഫറനസുകേഡളലഭാണ്ടം  ഇകപഭാള്  കപഭാണനികചരനി,  ബഭാണ്ടംഗ്ലൂര്,  ശസ്പീലങ  എന്നനി
വനിടെങ്ങളനിലഭാണപ  നടെത്തുന്നതെപ.  അതഡകേഭാണപ   ഇതെനിനഭാവശദ്യമഭായ  നടെപടെനികേഡളടുക്കണഡമന്നപ
പറഞ്ഞുഡകേഭാണപ  പ്രകമയഡത്ത പനിന്തുണച്ചുഡകേഭാണപ നനിര്ത്തുന.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഡകേ  .    ശശനി : സര്,  ഞഭാന  ഇഒൗ  നന്ദനിപ്രകമയഡത്ത
പനിന്തുണയകേയഭാണപ. ഒരു പുതെനിയ കകേരളഡത്തപറനിയള്ള പ്രതെസ്പീക്ഷകേളഭാണപ ഇടെതപക്ഷ
ജനഭാധനിപതെദ്യമുന്നണനി ഗവണ്ഡമനപ പങ്കുവയന്നതെപ.    കേഭാര്ഷനികേകമഖലയമഭായനി ബന്ധഡപടപ
ഇവനിഡടെ  പരഭാമര്ശനിച  വനിഷയങ്ങളുണ്ടം  പഭാഠദ്യപദതെനിയനില് കൃഷനി ഒരു വനിഷയമഭായനി
ഡകേഭാണ്ടുവരുഡമന്ന  തെസ്പീരുമഭാനവണ്ടം  ആകവശകേരമഭാണപ.  പുതെനിയ  തെലമുറയപ  കൃഷനികയഭാടുള്ള
മകനഭാഭഭാവത്തനില്  ഗുണകേരമഭായ  മഭാറമുണഭാക്കഭാന  ഇതെപ  ഏഡറ  സഹഭായനിക്കുണ്ടം.
അകതെഭാഡടെഭാപണ്ടം റബ്ബര്,  നഭാളനികകേരണ്ടം എന്നനിവയഡടെ വനിലത്തകേര്ച പരനിഹരനിക്കഭാനള്ള
പഭാകക്കജുകേള്  നയപ്രഖദ്യഭാപന  പ്രസണ്ടംഗത്തനിലണപ.  റബ്ബറനിഡന  വനിലത്തകേര്ച
അകനകേഭായനിരങ്ങളുഡടെ  ജസ്പീവനിതെമഭാണപ  തെകേര്ത്തതെപ.  ഇവനിഡടെ  റബ്ബറനിഡനപറനിയണ്ടം  കേര്ഷകേ
കസ്നേഹഡത്തപറനിയണ്ടം  പ്രസണ്ടംഗനിക്കുന്ന മഹഭാന്മേഭാര് കേഴനിഞ്ഞെ അഞ്ചു ഡകേഭാലക്കഭാലണ്ടം ഇഒൗ
നഭാടെപ  ഭരനിചകപഭാള്  റബ്ബര്  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കുകവണനി  ഡചെറുവനിരലനക്കഭാനകപഭാലണ്ടം
തെയ്യഭാറഭായനില.  240  രപയണ്ടം  242  രപയണ്ടം റബ്ബറനിനപ വനില കേനിടനിയനിരുന്ന കേഭാലത്തഭാണപ
കേര്ഷകേ  പ്രസഭാനങ്ങള്  ഇഒൗ  നഭാണദ്യവനിളകേളഭാഡകേ  തെകേരഭാന  കപഭാകുനഡവന്ന
മുന്നറനിയനിപപ  നലനിയതെപ.   അന്നപ   ബഹുമഭാനദ്യരഭായ  ഉമ്മന ചെഭാണനിയണ്ടം   ഡകേ.എണ്ടം.
മഭാണനിയണ്ടം  പറഞ്ഞെതെപ ഒരനിക്കലണ്ടം റബ്ബറനിനപ വനിലത്തകേര്ച വരനില,  റബ്ബര് ഡപ്രഭാടക്ടഡെപ
ലനിസനിലഭാഡണന്നഭാണപ.  എന്നഭാല്  റബ്ബറനിഡന  വനില  240-ല്  നനിന്നപ  90-കലക്കുണ്ടം
98-കലക്കുണ്ടം കുറയകേയഭാണപ ഡചെയതെപ.  ഇവനിഡടെ  500  കകേഭാടെനി രപയഡടെ പഭാകക്കജനിഡന
കേഭാരദ്യണ്ടം പറഞ്ഞു.  പ്രഖദ്യഭാപനമലഭാഡതെ ഏതെപ കൃഷനിക്കഭാരനഭാണപ ഇഒൗ പഭാകക്കജനിഡന
ആനകൂലദ്യണ്ടം  കേനിടനിയഡതെന്നപ  നനിങ്ങള്ക്കപ  വദ്യകമഭാക്കഭാകമഭാ?  തെസ്പീര്ചയഭായണ്ടം  റബ്ബര്
കൃഷനിക്കഭാഡര  രക്ഷഡപടുത്തഭാന  ഇഒൗ  ഗവണ്ഡമനപ  അടെനിയനരമഭായനി  ഇടെഡപടുഡമന്നപ
ഞഭാന പ്രതെസ്പീക്ഷനിക്കുകേയഭാണപ. 
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അതകപഭാഡല നമ്മുഡടെ സണ്ടംസഭാനഡത്ത ഡതെഭാഴനില്ശകനിയഡടെ ഏറവണ്ടം പ്രധഭാനഡപട
ഒരു  ഭഭാഗമഭായനി  മഭാറനിയനിട്ടുള്ള  വമഗ്രേനപ  വര്കക്കഴ്സനിഡന  കക്ഷമത്തനിന  കവണനി
സമഗ്രേനനിയമണ്ടം  ഡകേഭാണ്ടുവരുഡമന്ന  പ്രഖദ്യഭാപനഡത്ത  സസ്വഭാഗതെണ്ടം  ഡചെയന.  ഗുലഭാത്തനി
ഇനസനിറപ്യൂടപ ഓഫപ ടെഭാകകഷന സഡെസ്പീസനിഡന റനികപഭാര്ടനസരനിചപ  25  ലക്ഷകത്തഭാളണ്ടം
വരുന്ന  കുടെനികയറഡത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്  കകേരളത്തനിലണപ.  ഇവഡര  തെനിരനിചറനിയഭാന
സഭാധനിക്കഭാത്തത  കേഭാരണണ്ടം  ഒകടഡറ  സഭാമൂഹദ്യ-സുരക്ഷഭാ  പ്രശങ്ങള്  കകേരളത്തനില്
സൃഷ്ടനിക്കഡപടുനണപ. 

നമ്മുഡടെ വദ്യഭാവസഭായനികേ പരനിശസ്പീലന കകേന്ദ്രങ്ങളുഡടെ സനിതെനിയണ്ടം അഭനിമഭാനകേരമല.
സണ്ടംസഭാനഡത്ത ഡഎ.ടെനി.ഡഎ-കേളനില് ആയനിരക്കണക്കനിനപ  വനിദദ്യഭാര്തനികേള്  പഠനിക്കുനണപ.
എന്നഭാല് NCVT-യഡടെ (National Council for Vocational Training) അണ്ടംഗസ്പീകേഭാരണ്ടം
ഇവയനില്  ഒറ  സഭാപനത്തനിന  കപഭാലമനിഡലന്നഭാണപ  ഞഭാന  മനസനിലഭാക്കുന്നതെപ.  അതെപ
ഡതെറഭാഡണങനില്  തെനിരുത്തഭാണ്ടം.  ഡഎ.ടെനി.ഡഎ-കേഡള  അനഭാരഭാഷ നനിലവഭാരത്തനികകലക്കപ
ഉയര്ത്തുഡമന്ന പ്രഖദ്യഭാപനണ്ടം തെസ്പീര്ചയഭായണ്ടം സസ്വഭാഗതെഭാര്ഹമഭാണപ. എന്നഭാല് നനിലവനിലള്ള
ഡഎ.ടെനി.ഡഎ-കേളനില് ഇന്നപ  പഠനിപനിക്കുന്ന പല കകേഭാഴകേളുണ്ടം കേഭാലഹരണഡപടവയഭാണപ.
ഡടെകകഭാളജനിയഡടെ വളര്ചയനസരനിചപ അതെനിലഭാവശദ്യമഭായ മഭാറണ്ടം വരുത്തണണ്ടം.  യവഭാക്കള്ക്കപ
രഭാജദ്യത്തനിനകേത്തുണ്ടം പുറത്തുണ്ടം ഡതെഭാഴനിലവസരങ്ങള് കേനിട്ടുന്ന രപത്തനില് ഡഎ.ടെനി.ഡഎ-കേളുഡടെ
പല  കകേഭാഴകേളുണ്ടം  അപ്കഡെറപ  ഡചെകയ്യണതണപ. അക്കഭാരദ്യണ്ടം  ഗവണ്ഡമനപ  വളഡര
ഗഒൗരവകത്തഭാടുകൂടെനി കേണക്കനിഡലടുക്കണണ്ടം.  

ഡപഭാതകമഖലഡയ  സണ്ടംബന്ധനിചപ   നയപ്രഖദ്യഭാപന  പ്രസണ്ടംഗത്തനില്  പറഞ്ഞെ
മഹത്തഭായ കേഭാരദ്യങ്ങഡള   ഞഭാന   സസ്വഭാഗതെണ്ടം  ഡചെയകേയഭാണപ.  കേഞ്ചനികക്കഭാടെപ,  439
ഏക്കര് സലണ്ടം  ഏഡറടുത്തപ കകേഭാചപ  ഫഭാക്ടറനിയഭായനി ഡകേഭാടുത്തതെപ കേഴനിഞ്ഞെ ഇടെതപക്ഷ
ജനഭാധനിപതെദ്യ  മുന്നണനി  ഗവണ്ഡമനനിഡന  കേഭാലത്തഭാണപ.  അന്നഡത്ത  ഡഡവദലതെനി
വകുപമനനിയഭായനിരുന്ന ശസ്പീ. എ. ഡകേ. ബഭാലന ഇഒൗ കകേഭാചപ  ഫഭാക്ടറനിക്കുകവണനി 400
ഡകേ.  വനി.  സബപ  കസഷന  സഭാപനിച്ചുഡകേഭാടുത്തു.  വളഡര  കേഭാലമഭായനി  ജനങ്ങള്
ആവശദ്യഡപടുന്ന  കേഭാരദ്യമഭാണപ.  എന്നഭാല്  കേഴനിഞ്ഞെ  അഞ്ചപ  വര്ഷക്കഭാലമഭായനി  ഇഒൗ
ഫഭാക്ടറനി യഭാഥഭാര്തദ്യമഭാക്കുന്നതെനിനകവണനി അന്നഡത്ത മുഖദ്യമനനി  ഒരു തെറക്കലനിടെല്
കേര്മ്മണ്ടം  നടെത്തനിയതെലഭാഡതെ  യഭാഡതെഭാനണ്ടം  ഡചെയനിടനില.  കകേഭാച്ചു  ഫഭാക്ടറനിക്കുകവണനി
സലണ്ടം ഏഡറടുത്തതെപ കേഞ്ചനികക്കഭാടെപ; അവനിഡടെനനിനണ്ടം പതെനിഡനഭാന്നപ കേനികലഭാമസ്പീറര് ദൂഡര
പഭാലക്കഭാടെപ കകേഭാടഡഡമതെഭാനനിയനിലഭാണപ തെറക്കലനിടതെപ.  അതെനില് നനിനതെഡന്ന ഇതെനിഡല
വഞ്ചനഭാപരമഭായ  നനിലപഭാടെപ  വദ്യകമഭാണപ.  ഇതകപഭാഡലഭാരു  തെറക്കലനിടെല്  മഡറഭാരു
സലത്തുമുണഭാവകേയനില.  എല്.ഡെനി.എഫപ ഗവണ്ഡമനപ  കകേഭാച്ചുഫഭാക്ടറനി സഭാപനിക്കുന്ന
കേഭാരദ്യണ്ടം  ഗഒൗരവമഭായനിഡടടുക്കുഡമന്നപ ഞഭാന പ്രതെസ്പീക്ഷനിക്കുകേയഭാണപ. 
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നമ്മുഡടെ  നഭാടെനിഡന  അഭനിമഭാനമഭായ  മഡറഭാരു  ഡപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനമഭാണപ
മലബഭാര് സനിമനപസപ.  കേഴനിഞ്ഞെ എല്.ഡെനി.എഫപ ഗവണ്ഡമനനിഡന അഞ്ചു വര്ഷഡത്ത
ഭരണണ്ടംഡകേഭാണപ  225  കകേഭാടെനി  രപ  ലഭാഭമുണഭാക്കനിയ  മലബഭാര്  സനിമനപസപ  എന്ന
ഡപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനണ്ടം  ഇന്നഡത്ത  അവസയനികലക്കപ  തെകേര്ന  കപഭായഡതെങ്ങഡനയഭാഡണന്നപ
പരനികശഭാധനിക്കണണ്ടം.   സസ്വകേഭാരദ്യ സനിമനപ കേമനനികേള്  കേഴനിഞ്ഞെ അഞ്ചുവര്ഷത്തനിനനിടെയനില്
കകേഭാടെഭാനകകേഭാടെനി  രപയഡടെ  ലഭാഭമുണഭാക്കനിയകപഭാള്  എന്തുഡകേഭാണഭാണപ  ഗവണ്ഡമനനിഡന
ഉടെമസതെയനിലള്ള മലബഭാര് സനിമനപസപ എന്ന സഭാപനണ്ടം  നഷ്ടത്തനികലക്കപ കപഭായതെപ?
എതയഭാണപ  ലഭാഭഡമന്നപ  ഇനവഡര  വദ്യകമഭാക്കനിയനിടനില.  അതകപഭാഡല  സനിമനപ
ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതെനിനള്ള കനിണ്ടംഗര് നമ്മുഡടെ രഭാജദ്യത്തപ സുലഭമഭായനിരനിഡക്ക എനനിനഭാണപ
ഗള്ഫനില് നനിനണ്ടം ഇറക്കുമതെനി ഡചെയന്നതെപ? മഭാതമല, ഇവ  വഭാങ്ങുന്നതെപ ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന
പഭാനനില് നനിന്നല, ഇടെനനിലക്കഭാരനനില് നനിന്നഭാണപ. പലകരയണ്ടം ബഭാധനിക്കുഡമന്നതഡകേഭാണ്ടുമഭാതണ്ടം
ആ ഇടെനനിലക്കഭാരഡന കപരപ  ഞഭാനനിവനിഡടെ  പറയന്നനില.   ഞഭാനതെപ  പറയനില.   ഒരു
കേഭാരദ്യണ്ടം  മഭാതണ്ടം  പറയഭാണ്ടം. കേഴനിഞ്ഞെ  അഞ്ചപ  വര്ഷണ്ടം.....  (ബഹളണ്ടം)  ....  നനിങ്ങള്
എഡനഭാഡക്ക   ബഹളമുണഭാക്കനിയഭാലണ്ടം  ശരനി,  അഴനിമതെനി,  അഴനിമതെനി  തെഡന്നയഭാണപ.
നനിങ്ങള്  എഡനഭാഡക്ക  പറഞ്ഞെഭാലണ്ടം  അഴനിമതെനികയഭാടെപ  ഒരനിക്കലണ്ടം  സന്ധനി  ഡചെയ്യനില,
അക്കഭാരദ്യത്തനില്  ഒരു സണ്ടംശയവണ്ടം കവണ.  കേഴനിഞ്ഞെ അഞ്ചപ വര്ഷണ്ടം  കകേരളണ്ടം ഭരനിച
ഡഎകേദ്യജനഭാധനിപതെദ്യമുന്നണനിക്കപ   ഏറവണ്ടം  കവണഡപട ആളഭാണപ   ഇടെനനിലക്കഭാരനഭായനി
നനിന്നതെപ എന്നതെപ  സണ്ടംശയമനിലഭാത്ത കേഭാരദ്യമഭാണപ. 

കേസ്തൂരനിരണ്ടംഗന റനികപഭാര്ടപ വളഡര പ്രധഭാനഡപട റനികപഭാര്ടഭാഡണന്ന കേഭാരദ്യത്തനില്
സണ്ടംശയമനില. പകക്ഷ ഇഒൗ റനികപഭാര്ടനില് പരഭാമര്ശനിക്കുന്ന ചെനില കേഭാരദ്യങ്ങള്  മലബഭാര്
സനിമനപസപ എന്ന സഭാപനത്തനിഡന നനിലനനില്പനിനപ വലനിയ ആശങയണഭാക്കുനണപ. ഇഒൗ
ഫഭാക്ടറനിയഡടെ  ഡഡമന  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതെപ  മലമ്പുഴ  വനികലജനിലഭാണപ.  അവനിഡടെ
ഇ.എസപ.എ.  (ഇകക്കഭാളജനിക്കല്  ഡസനസനിറനിവനിറനി  അനഭാലനിസനിസപ)  ബഭാധകേമഭാഡണന്നപ
കേസ്തൂരനിരണ്ടംഗന  റനികപഭാര്ടനില്  പറയന.  ഇകക്കഭാളജനിക്കല്  ഡസനസനിറനിവനിറനിയനില്
വദ്യതെദ്യഭാസണ്ടം  വരുന.   അവനിഡടെ  ഡഡമന  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന  പഭാടെനില.   അതകപഭാഡല
ഫഭാക്ടറനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന പുതകശ്ശരനി ഇഒൗസപ വനികലജപ ഇ.എസപ.എ.  ബഭാധകേമഭായതെഭാണപ,
അവനിഡടെയണ്ടം ഫഭാക്ടറനി പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന പഭാടെനില.  പകക്ഷ  ഒരു മലയഡടെ ഡതെഭാടപറത്തഭാണപ
മഡറഭാരു പ്രധഭാനഡപട സസ്വകേഭാരദ്യ സനിമനപ കേമനനിയഡടെ ചുണ്ണഭാമപ കേഡലടുക്കുന്ന ഡഡമന
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതെപ.  അവനിഡടെ  ഇ.എസപ.എ  ബഭാധകേമകല?  അവനിഡടെ  ഇടെഡപടെകണ?
ഇടെഡപടെഭാന ബഭാദദ്യതെഡപട മുന  ഗവണ്ഡമനപ കേഴനിഞ്ഞെ അഞ്ചുവര്ഷണ്ടം ഇടെഡപടനിടനില.
ഞഭാന   പറയന,  മലബഭാര്  സനിമനപസപ  എന്ന  ഡപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനവമഭായനി
ബന്ധഡപടപ  കേഴനിഞ്ഞെ  അഞ്ചപ  ഡകേഭാലണ്ടം  നടെന്നതെപ  നഗമഭായ ലൂടനിണ്ടംഗഭാണപ. ഇതെപ
ഗഒൗരവമഭായ പരനികശഭാധനയണ്ടം അകനസ്വഷണത്തനിനണ്ടം വനികധയമഭാക്കണണ്ടം.  
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മഡറഭാരു  പ്രധഭാനഡപട  വനിഷയണ്ടം,  എഡന  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിഡല  ഒരു
പ്രധഭാനഡപട ഡപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനമഭാണപ  ഡമറല് ഇനഡെസ്ട്രേസ്പീസപ.  ബഹുമഭാനഡപട
വദ്യവസഭായ വകുപമനനിക്കുണ്ടം ഊര്ജ വകുപമനനിക്കുണ്ടം അതസണ്ടംബന്ധനിച നനികവദനണ്ടം
ഡകേഭാടുത്തനിട്ടുണപ.  തെസ്പീര്ചയഭായണ്ടം  അതെപ  പരനിഗണനിക്കുഡമന്നപ  കേരുതന.  ഇടെതപക്ഷ
ജനഭാധനിപതെദ്യ  മുന്നണനി  ഗവണ്ഡമനനിഡന  പ്രഖദ്യഭാപനങ്ങഡളലഭാണ്ടം  തെസ്പീര്ചയഭായണ്ടം
നടെപഭാക്കുഡമന്ന  ഉത്തമ  വനിശസ്വഭാസണ്ടം  എനനിക്കുണപ.  പകക്ഷ,  എഡന  ബഹുമഭാനദ്യ
സുഹൃത്തപ  മണ്ണഭാര്ക്കഭാടെപ  എണ്ടം.എല്.എ.  ഇന്നഡല  നടെത്തനിയ  പ്രകേടെനണ്ടം  എഡന്ന
അത്ഭുതെഡപടുത്തനി. ഞഭാന കചെഭാദനിക്കഡട, ബഹുമഭാനഡപട  എന. ഷണ്ടംസുദ്ദേസ്പീഡന രഭാഷസ്പീയ
പഭാര്ടനിക്കുണ്ടം ഡഎകേദ്യജനഭാധനിപതെദ്യമുന്നണനിക്കുണ്ടം ഭഭാരതെസ്പീയ ജനതെഭാപഭാര്ടനിയണ്ടം ആര്.എസപ.എസപ.-ഉണ്ടം
എന്നഭാണപ  മകതെതെര  പഭാര്ടനിയഭായതെപ.  അവരുഡടെ  പനിന്തുണയകല  വഭാങ്ങനിയതെപ?
അതെനിഡനലഭാണ്ടം  കൃതെദ്യമഭായ കേണക്കുണപ.   ബനി.ഡജ.പനി.-യഡടെ കവഭാടപ  എങ്ങഡനയഭാണപ
അവനിഡടെ  മഭാതണ്ടം  കുറഞ്ഞെതെപ?  അതെപ  കേഭാശപ  ഡകേഭാടുത്തപ  വഭാങ്ങനിയതെകല?  രഹസദ്യ
ധഭാരണയണഭാക്കനിയതെകല? ഇഒൗ സഭയനില് ഭഭാരതെസ്പീയ ജനതെഭാപഭാര്ടനിയഡടെ ഒരു പ്രതെനിനനിധനി
ഇരനിക്കുനഡണങനില്  അതെനിഡന  എലഭാ  അവകേഭാശവണ്ടം  നനിങ്ങള്ക്കപ  മഭാതമുള്ളതെഭാണപ.  ആ
ഡതെഭാപനി ഞങ്ങള്ക്കപ പഭാകേമഡലന മഭാതണ്ടം പറഞ്ഞുഡകേഭാണപ  ഇഒൗ നന്ദനിപ്രകമയഡത്ത
ഞഭാന പനിന്തുണയന. 

1.00 PM]

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജപ :  സര്,  ബഹുമഭാനഡപട ഗവര്ണ്ണര് രണപ മണനിക്കൂര്
ഇരുപതെപ  മനിനനിടപ   നര്മ്മകബഭാധകബഭാധകത്തഭാടുകൂടെനി  ശസ്പീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയന
സര്ക്കഭാരനിനകവണനി നടെത്തനിയ  നയപ്രഖദ്യഭാപനപ്രസണ്ടംഗഡത്ത സകനഭാഷകത്തഭാടുകൂടെനി
കേഭാണുന.   കേഭാരണണ്ടം,  രണ്ടു മണനിക്കൂര് ഇരുന്നനിട്ടുകപഭാലണ്ടം ഒരഭാളുണ്ടം ഉറങ്ങനിയനില. അതെപ
അകദ്ദേഹത്തനിഡന  ഒരു  കേഴനിവഭാണപ.  ഗവണ്ഡമനനിഡനപറനി  പറയകമഭാള്,  ഏത
ഗവണ്ഡമനപ ഭരനിചഭാലണ്ടം   അച്ചുതെഭാനന്ദന ഗവണ്ഡമനപ,  കേരുണഭാകേരന ഗവണ്ഡമനപ,
ഉമ്മനചെഭാണനി ഗവണ്ഡമനപ ഇങ്ങഡനയഭാണപ പറയഭാറുള്ളതെപ.  പകക്ഷ ഈ ഗവണ്ഡമനനിഡനപറനി
പനിണറഭായനി  ഗവണ്ഡമനപ  എന്നപ  പറയഭാന  ഒരു  മടെനിയണ്ടം  ആവശദ്യമനില.  അതെനിനപ
കേഭാരണ ണ്ടം  ശസ്പീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയഡന  കനഡര  നനില്ക്കഭാന  കേഴനിവള്ള  ഒരഭാളുണ്ടം
അവനിഡടെയനില.   കകേരളത്തനിഡന ഭരണണ്ടം പൂര്ണ്ണമഭായണ്ടം ശസ്പീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയഡന
കേയ്യനിലഭാണനിരനിക്കുന്നതെപ.  അകദ്ദേഹത്തനിഡന  പഭാര്ടനി  ഡസക്രടറനി  ശസ്പീ.  കകേഭാടെനികയരനി
ബഭാലകൃഷ്ണണ് ഇകപഭാള് ജസ്പീവനിചനിരനിക്കുനഡവനകപഭാലണ്ടം ഡതെളനിവനില.  ഭരണണ്ടം മുഴുവന
അകദ്ദേഹത്തനിഡന കേയ്യനിലഭായനി. ഞഭാന അകദ്ദേഹഡത്ത അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണപ.  സഖഭാവപ
പനിണറഭായനി വനിജയഡന ഭരണഡത്ത ഞഭാന  അനകൂലനിക്കുന.  പകക്ഷ ഒരു കേഭാരദ്യണ്ടം
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പറയഭാതെനിരനിക്കഭാന കേഴനിയനില.  ഇവനിഡടെ സ ണ്ടംസഭാരനിച ശസ്പീ.  എസപ.  ശര്മ്മ എനഭാണപ
പറഞ്ഞെതെപ?  ബനി.ഡജ.പനി.-ഡയ ഡകേഭാണ്ടുവന്നതെപ കകേഭാണ്ഗ്രേസഭാഡണന്നഭാണപ.  കകേഭാണ്ഗ്രേസ്സുകേഭാരന
ശസ്പീ.  തെനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന പറഞ്ഞെതെപ  ബനി.ഡജ.പനി.-ഡയ ഡകേഭാണ്ടുവന്നതെപ ഇടെത
പക്ഷമഭാഡണന്നഭാണപ.  നനിങ്ങള് രണ്ടുകപരുണ്ടം  ചെക്കളത്തനികപഭാരഭാടണ്ടം  നടെത്തനി ബനി.ഡജ.പനി.-ഡയ
ഇവനിഡടെ  ഡകേഭാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുകേയഭാണപ.  ബനി.ഡജ.പനി.   സവര്ണ്ണ  ഹനിന്ദു  ഫഭാസനിസത്തനിന
വകഭാക്കളഭാഡണന്നപ  ബനി.ഡജ.പനി.-യഡടെ  ഏകേ  ഡമമറഭായനി  ഇവനിഡടെ  വന്ന രഭാകജടന
ഡതെളനിയനിചനികല?  അകദ്ദേഹത്തനിഡന കവഭാടപ എവനിഡടെയഭാണപ ഡകേഭാടുത്തതെപ?  ശസ്പീരഭാമനണ്ടം
കൃഷ്ണനമുള്ളതഡകേഭാണപ  ഇടെതപക്ഷത്തനിനപ   ഡകേഭാടുത്തു.  ഞഭാന കചെഭാദനിക്കുന,  ഇന്നപ
ഡഡെപപ്യൂടനി സസ്പീക്കര് ഡതെരഡഞ്ഞെടുപനില് എന്തുഡകേഭാണഭാണപ കൃഷ്ണനണഭായനിട്ടുണ്ടം അകദ്ദേഹണ്ടം
ഇവനിഡടെ  കവഭാട്ടുഡചെയ്യഭാത്തതെപ?  കവഭാട്ടുഡചെയ്യകണ?  അകദ്ദേഹണ്ടം  ഒളനിച്ചുകപഭായനിരനിക്കുകേയഭാണപ.
ഇവനിഡടെ  ഇടെതപക്ഷവണ്ടം  യ.ഡെനി.എഫപ-ഉണ്ടം  വര്ഗ്ഗസ്പീയ  ഫഭാസനിസഡത്ത  വളര്ത്തുകേ
മഭാതമല  കേചവടെ മനനഃസനിതെനികയഭാടുകൂടെനി മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുകേയഭാണപ.  നനിങ്ങള് രണ്ടുകൂടരുണ്ടം
അങ്ങഡനതെഡന്ന.  ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര  കമഭാദനിയഡടെ  മുമനില്  കപഭായനി  ഡഡകേകൂപനി  നനിന്നതെപ
ശസ്പീ. പനിണറഭായനി വനിജയനഭാണപ; 

ഞഭാനല.  ഇടെതപക്ഷണ്ടം  അഞ്ചു  ഡകേഭാലണ്ടം  ഭരനിക്കുണ്ടം;  അതകേഴനിയകമഭാള്
വലതപക്ഷണ്ടം  അഞ്ചുഡകേഭാലണ്ടം  ഭരനിക്കുണ്ടം.  ഇടെതപക്ഷവണ്ടം  യ.ഡെനി.എഫുണ്ടം അഡ്ജസപഡമനപ
ഭരണമഭാണപ നടെത്തുന്നതെപ.  കകേരളത്തനിഡല ജനങ്ങളുഡടെ കേണ്ണനില് ഡപഭാടെനിയനിട്ടുഡകേഭാണപ
യ.ഡെനി.എഫപ-നപ  അഞ്ചുഡകേഭാലണ്ടം  ഭരനിക്കഭാണ്ടം;   ഇടെതപക്ഷത്തനിനപ  അഞ്ചുഡകേഭാലണ്ടം
ഭരനിക്കഭാണ്ടം.  നനിങ്ങള്  തെമ്മനില്  പരസരധഭാരണയഭാണപ.  ബനി.ഡജ.പനി.  വരഭാതെനിരനിക്കണണ്ടം.
ബനി.ഡജ.പനി. വന്നഭാല് വനിഹനിതെണ്ടം അവരുണ്ടംകൂടെനി ഡകേഭാണ്ടുകപഭാകുമകലഭാ. പകക്ഷ കകേന്ദ്രത്തനില്
ശസ്പീ.  നകരന്ദ്രകമഭാദനി ഭരനിക്കുന്നതഡകേഭാണപ  കവണഡമങനില്  കൂടഭാഡമന്ന  നനിലയനില്
കപഭാകുകേയഭാണപ.  ഈ മൂന കേക്ഷനികേളുണ്ടം മൂന മുന്നണനികേളുണ്ടം  രഭാജദ്യത്തനിനപ അപകേടെമഭാണപ.
ജനപക്ഷമുന്നണനി ഉയര്നവരുന്ന സഭാഹചെരദ്യണ്ടം നഭാഡള ഉണഭാകുഡമനമഭാതണ്ടം പറഞ്ഞുഡകേഭാണ്ടു
ചുരുക്കുന. 

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രഭാമചെന്ദ്രന : സര്,  24-6-2016-ല്  ബഹുമഭാനഡപട  ഗവര്ണര്
നടെത്തനിയ നയപ്രഖദ്യഭാപനത്തനിനപ  ശസ്പീ.  എസപ.  ശര്മ്മ അവതെരനിപനിച നന്ദനിപ്രകമയഡത്ത
ഞഭാന സര്വ്വഭാതനഭാ പനിന്തുണയന. ഇരുളടെഞ്ഞെ നഭാളുകേള് കകേരളത്തനിനപ സമ്മഭാനനിച
യ.ഡെനി.എഫപ-ഡന  അഞ്ചുവര്ഷഡത്ത  ഭരണത്തനിനപ  വനിരഭാമമനിടപ  പുത്തന  ഡവളനിചണ്ടം
പകേര്ന്ന ഭരണമഭാറത്തനിഡന വനിളണ്ടംബരമഭാണപ നയപ്രഖദ്യഭാപനത്തനിലൂഡടെ  വദ്യകമഭാകുന്നതെപ.
ഇടെതപക്ഷ സര്ക്കഭാരുകേള് നടെപനിലഭാക്കനിയ  പരനിഷ്കഭാരങ്ങളനിലൂഡടെ  കകേരളണ്ടം ആര്ജനിച
വനികേസന  പുകരഭാഗതെനിയണ്ടം  നഭാണ്ടം  നനിലനനിര്ത്തനിയ  മതെനനിരകപക്ഷതെയണ്ടം കേഴനിഞ്ഞെ
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അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലണ്ടം ഡവല്ലുവനിളനിക്കഡപടുകേയഭായനിരുന. അഴനിമതെനി നനിറഞ്ഞെ സഭാമത്തനി
കേനയങ്ങള്  ഖജനഭാവപ  കേഭാലനിയഭാക്കനി.  കേടെണ്ടം  വഭാങ്ങഭാവന്നനിടെത്തുനനിഡന്നലഭാണ്ടം  കേടെണ്ടം
വഭാങ്ങനി ധൂര്ത്തടെനിച്ചു.  വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസരണ്ടംഗഡത്ത തെകേര്ത്തു. പഭാഠപുസകേങ്ങള് കുടനികേള്ക്കപ
സമയത്തനിനപ നല്കേഭാന കേഴനിയഭാത്ത അവസയണഭാക്കനി. ഡപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങഡള
തെകേര്ത്തപ  നഷ്ടത്തനിലഭാക്കനി.  യഭാഡതെഭാരു  തെതെസ്വദസ്പീക്ഷയമനിലഭാഡതെ  ഡപഭാതകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളനില് പഭാര്ശസ്വവര്ത്തനികേഡള തെനിരുകേനിക്കയറനി  അവയഡടെ  സഭാമത്തനികേഭഭാരണ്ടം
വര്ദനിപനിച്ചു.  അപ്രഖദ്യഭാപനിതെ കേറണ്ടുകേടപ  വദ്യഭാപകേമഭാക്കനി.  നനികതെദ്യഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുഡടെ
വനില കുതെനിച്ചുകേയറുകമഭാള് ഡപഭാതവനിതെരണ സണ്ടംവനിധഭാനണ്ടം  നനിഷനിയമഭാക്കനി. ഡവള്ളക്കരവണ്ടം
കേറണപ  ചെഭാര്ജണ്ടം  യഭാതഭാക്കൂലനിയണ്ടം  വര്ദനിപനിചപ  ജനങ്ങഡള  വസ്പീര്പമുടനിച്ചു.   പരമരഭാഗതെ
വദ്യവസഭായങ്ങളുഡടെ  ശവപറമഭാക്കനി  കകേരളഡത്ത  യ.ഡെനി.എഫപ.  ഗവണ്ഡമനപ
മഭാറ്റുകേയഭായനിരുന. കേശുവണനി, കേയര്, ഡഡകേത്തറനി കമഖലകേള്  തെകേര്ന്നതെനിഡന ഫലമഭായനി
ഡതെഭാഴനിലഭാളനികേള് വഴനിയഭാധഭാരമഭാകുന്ന സനിതെനിയഭായനിരുന.  അവരുഡടെ കേണ്ണസ്പീരുണ്ടം  ശഭാപവമഭാണപ
യ.ഡെനി.എഫപ-ഡന തെകേര്ചയപ   വഴനിഡയഭാരുക്കനിയതെപ.  കേണനിട്ടുണ്ടം  ഡകേഭാണനിട്ടുണ്ടം  പഠനിക്കഭാന
തെയ്യഭാറഭാകേഭാത്ത യ.ഡെനി.എഫപ.  പനിന്നനിട  ഭരണ നഭാളുകേഡള  ഓര്ത്തപ  ലജയനിലഭാഡതെ
ഇകപഭാഴുണ്ടം  ഊറണ്ടം  ഡകേഭാളകേയഭാണപ.  യ.ഡെനി.എഫപ.  തെകേര്ത്ത  കകേരളത്തനിഡന
സമദ്ഘടെനഡയ,  ജനജസ്പീവനിതെഡത്ത  പുനരുദരനിക്കഭാനള്ള  യജമഭാണപ  ഈ
സര്ക്കഭാരനിഡന  നയപ്രഖദ്യഭാപനകരഖ.  യ.ഡെനി.എഫപ.  അടെച്ചുപൂടനിയ   ഡപഭാതകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളഭായ   കേശുവണനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷഡനയണ്ടം   കേഭാഡപകനിഡനയണ്ടം
ഫഭാക്ടറനികേള്  തറന്നപ  ഡതെഭാഴനിലഭാളനികേള്ക്കപ  ഡതെഭാഴനിലണ്ടം  കൂലനിയണ്ടം  ഉറപവരുത്തഭാന
നയപ്രഖദ്യഭാപനകരഖ  ലക്ഷദ്യണ്ടം  വയകേയഭാണപ.  കേശുവണനി  ഉല്പഭാദനണ്ടം  തെകദ്ദേശസ്പീയമഭായനി
വനികേസനിപനിക്കുന്നതെനിനള്ള ദസ്പീര്ഘകേഭാല പദതെനിക്കപ രപണ്ടം നല്കേനി,  ആ വദ്യവസഭായത്തനിഡന
സണ്ടംരക്ഷണണ്ടം  ഉറപവരുത്തഭാനള്ള  നടെപടെനി  നയപ്രഖദ്യഭാപനത്തനില്  വദ്യകമഭാക്കുന.
കേടുത്ത ഡവല്ലുവനിളനികേളുണ്ടം തെകേര്ചയണ്ടം കനരനിടുന്ന കേയര് വദ്യവസഭായഡത്ത പുനരുദരനിക്കഭാനള്ള
കേര്മ്മപദതെനികേള് നയപ്രഖദ്യഭാപനത്തനില് വഭാഗഭാനണ്ടം ഡചെയന്നതെപ  സസ്വഭാഗതെഭാര്ഹമഭായ
കേഭാരദ്യമഭാണപ. 

കകേരളണ്ടം  ലഹരനി  മഭാഫനിയകേളുഡടെ  പനിടെനിയനിലമര്നഡകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  സനിതെനിവനികശഷണ്ടം
ഗഒൗരവമുള്ളതെഭാണപ.  യ.ഡെനി.എഫപ.  ഡകേഭാടനികഘഭാഷനിച  ബഭാര് പൂടല്  ലഹരനിവസ്തുക്കളുഡടെ
ഉപകഭഭാഗണ്ടം കുറയഭാന പരദ്യഭാപമഭായനിഡലന്നപ  മഭാതമല വദ്യഭാപകേമഭായ കകേഭാഴയപ അവസര
ഡമഭാരുക്കുകേയഭാണപ  ഡചെയതെപ.  ശകവണ്ടം  ഫലപ്രദവമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിലൂഡടെ
ലഹരനിവനിമുകമഭായ ഒരു സണ്ടംസഭാനമഭായനി കകേരളഡത്ത നമുക്കപ മഭാകറണതണപ.  ബഭാര്
അടെച്ചുപൂടനിയതെനിഡന ഫലമഭായനി ഏഡതെങനിലഡമഭാരു മദദ്യപഭാനനി മദദ്യത്തനിഡന ഉപകയഭാഗണ്ടം
നനിര്ത്തനിയതെഭായനി എവനിഡടെയണ്ടം  കകേടറനിവനില.  
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വനിലക്കയറത്തനിഡന  രക്ഷതെ സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കപ അനഭവഡപടെഭാതെനിരനിക്കഭാന

ഡപഭാതവനിതെരണ സണ്ടംവനിധഭാനണ്ടം  ശകനിഡപടുത്തുന്നതെനിനഭായനി  150  കകേഭാടെനി  രപ

നസ്പീക്കനിവചതെനിലൂഡടെ  ഈ  ഗവണ്ഡമനനിഡന  ജനപക്ഷ  നനിലപഭാടെപ  വദ്യകമഭായനിരനിക്കുകേയഭാണപ.

വനണ്ടംഡകേഭാള്ളക്കഭാരുഡടെ പനിടെനിയനിലമര്ന്ന  സണ്ടംസഭാനത്തനിഡന വനങ്ങള് സണ്ടംരക്ഷനിക്കഭാന,

വനനശസ്പീകേരണണ്ടം  അവസഭാനനിപനിക്കഭാന  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായ  കേര്മ്മപദതെനികേള്  നയ

പ്രഖദ്യഭാപനത്തനില് മുകന്നഭാട്ടുവയന. 

മത്സദ്യബന്ധനകമഖലയമഭായനി ബന്ധഡപട പ്രശങ്ങഡള യഭാഥഭാര്തദ്യ കബഭാധകത്തഭാഡടെ

വനിലയനിരുത്തഭാനണ്ടം പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള് കേഡണത്തഭാനണ്ടം  ലക്ഷദ്യമനിടുന്ന നയപ്രഖദ്യഭാപനണ്ടം

പ്രതെസ്പീക്ഷയണര്ത്തുന്നതെഭാണപ.  സുനഭാമനിദുരനണ്ടം ഏറ്റുവഭാങ്ങനിയ  ആളുകേളഭാണപ  കകേരളത്തനിഡല

മത്സദ്യഡത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്.  മത്സദ്യഡത്തഭാഴനിലഭാളനികേള് നനിരവധനി  സഭാമത്തനികേ സഭാപനങ്ങളനില്

നനിന്നപ  കേടെഡമടുത്തനിട്ടുണപ.  ആ കേടെത്തനിനപ ഡമഭാറകടഭാറനിയണ്ടം ഏര്ഡപടുത്തുകേയണ്ടം   കേടെത്തനിഡന

ഒരു  ഭഭാഗണ്ടം  സുനഭാമനി  ഫണനില്  നനിന്നപ  നല്കുകേയണ്ടം  ഡചെയ  കേഭാരദ്യണ്ടം  ഞഭാന

ഓര്ക്കുകേയഭാണപ.  എന്നഭാല്  ആ  മത്സദ്യഡത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്ക്കപ  ഇകപഭാഴുണ്ടം   കേടെബഭാദദ്യതെയനില്

നനിന്നപ  പൂര്ണ്ണ കമഭാചെനമുണഭായനിടനില.  ധനകേഭാരദ്യസഭാപനങ്ങളനില് ഡപഡ്ജപ  ഡചെയനിട്ടുള്ള

അവരുഡടെ പ്രമഭാണങ്ങള് ഇകപഭാഴുണ്ടം ആ സഭാപനങ്ങളനില്ത്തഡന്നയഭാണുള്ളതെപ. ബഭാക്കനി

അടെയഭാനള്ള  തകേ  അടെചപ  അവഡര  കേടെത്തനില്  നനിന്നപ  വനിമുകമഭാക്കഭാനള്ള  നടെപടെനികേള്

ഡഡകേഡക്കഭാള്ളണഡമന്നപ അഭദ്യര്തനിക്കുകേയഭാണപ. 

(അദദ്യക്ഷകവദനിയനില് പഭാനല് ഓഫപ ഡചെയര്മഭാന - ശസ്പീമതെനി ഇ. എസപ. ബനിജനികമഭാള്)

റബ്ബര്കമഖല   തെകേര്ചഡയ  കനരനിട  ഒരു  കേഭാലഘടമഭാണപ  പനിന്നനിട  അഞ്ചു

വര്ഷക്കഭാലണ്ടം.  റബ്ബര്  കേര്ഷകേഡര  സണ്ടംരക്ഷനിക്കഭാന  നനിരവധനി  പഭാകക്കജുകേള്

നടെപനിലഭാക്കനിഡയന്നപ ഇവനിഡടെ അവകേഭാശഡപട്ടു. ആ പഭാകക്കജുകേള് നടെപനിലഭാക്കനിയ 

കകേരളത്തനിലഭാണപ റബ്ബര് കേര്ഷകേരുഡടെ പ്രശങ്ങള് പരനിഹരനിക്കണഡമന്നഭാവശദ്യ

ഡപട്ടുഡകേഭാണപ  ശസ്പീ.   ഡകേ.  എണ്ടം.  മഭാണനിയഡടെ  മകേന ശസ്പീ.  കജഭാസപ.  ഡകേ.  മഭാണനിക്കപ

നനിരഭാഹഭാരണ്ടം കേനിടെകക്കണനിവന്നഡതെന്ന വസ്തുതെ നഭാണ്ടം കേഭാണഭാഡതെ കപഭാകേരുതെപ.  എന്നനിട്ടുണ്ടം

ആ പ്രശത്തനിനപ  പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാന  സഭാദദ്യമഭാകേഭാത്ത സഭാഹചെരദ്യത്തനിലഭാണപ റബ്ബര്

കേര്ഷകേരുഡടെ  പ്രശങ്ങളനികലക്കപ  ശദതെനിരനിക്കുന്ന  സമസ്പീപനണ്ടം  ഈ  നയപ്രഖദ്യഭാപനത്തനില്

പ്രഖദ്യഭാപനിക്കഡപടനിട്ടുള്ളതെപ.
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ആകരഭാഗദ്യപരനിപഭാലനത്തനിനപ  എല്.ഡെനി.എഫപ.  ഗവണ്ഡമനപ  മുനനിയ പരനിഗണന
നല്കുഡമന്ന  വദ്യകമഭായ ഉറപഭാണപ ഈ നയകരഖയനിലള്ളതെപ.  സനി.എചപ.സനി.-കേള്
സഭാധഭാരണ ജനങ്ങള്ക്കപ ഉപകയഭാഗപ്രദമഭായ രസ്പീതെനിയനില് പരനിഷ്കരനിക്കഡപകടെണതണപ.
ആവശദ്യത്തനിനപ മരുനണ്ടം കഡെഭാക്ടര്മഭാരുണ്ടം അവനിഡടെയണഭാകുഡമനള്ള കേഭാരദ്യണ്ടം ഉറപഭാക്കഭാന
കേഴനിയണണ്ടം.  കകേരളത്തനിഡന സമഗ്രേവണ്ടം സന്തുലനിതെവമഭായ വനികേസനത്തനിനള്ള  ആധനികേഭാരനികേ
കരഖയഭായ നയപ്രഖദ്യഭാപന പ്രസണ്ടംഗത്തനിനള്ള നന്ദനിപ്രകമയഡത്ത ഒരനിക്കല്കൂടെനി  പനിന്തുണച്ചു
ഡകേഭാണപ എഡന വഭാക്കുകേള് അവസഭാനനിപനിക്കുന. 

ശസ്പീ  .    എണ്ടം  .    നഒൗഷഭാദപ : സര്,  ഗര്ണറുഡടെ നയപ്രഖദ്യഭാപന പ്രസണ്ടംഗത്തനികന്മേല്
ബഹുമഭാനഡപട  എസപ.  ശര്മ്മ  അവതെരനിപനിച  നന്ദനിപ്രകമയഡത്ത  ഞഭാന  സര്വ്വഭാതനഭാ
പനിന്തുണയകേയഭാണപ.  കകേരളത്തനിഡന  ഉയനിര്ഡത്തഴുകന്നല്പനിഡന സകന്ദശമഭാണപ
നയപ്രഖദ്യഭാപനത്തനിലൂഡടെ കേഭാണഭാന കേഴനിഞ്ഞെതെപ.  ദനിശഭാകബഭാധമുള്ള നയ പ്രഖദ്യഭാപനമഭാണനിതെപ.
കകേരളണ്ടം   ഇന്നപ  കനരനിടുന്ന പ്രശങ്ങള്  മനസനിലഭാക്കനി  അവ പരനിഹരനിക്കഭാനഭാവശദ്യമഭായ
പ്രഭാകയഭാഗനികേ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് നല്കുന്ന യഭാഥഭാര്തദ്യകബഭാധമുള്ള ഒരു നയപ്രഖദ്യഭാപനമഭാണനിതെപ.
ഞങ്ങളുഡടെ നഭാടനില് ഒരു ഡചെഭാല്ലുണപ.   കചെഭാറപ  ഡവകനഭാ എന്നറനിയഭാന എലഭാണ്ടം  കൂടെനി
ഡഞക്കനി കനഭാകക്കണ കേഭാരദ്യമനില,  ഒരു കചെഭാഡറടുത്തുകനഭാക്കനിയഭാല്  ബഭാക്കനിഡയലഭാണ്ടം
ഡവനനിട്ടുകണഭാ  എന്നറനിയഭാണ്ടം  എന്നഭാണപ.  കേഴനിഞ്ഞെ  ഒരു  മഭാസക്കഭാലഡത്ത  ഈ
ഗവണ്ഡമനനിഡന  നനിലപഭാടുകേളുണ്ടം  തെസ്പീരുമഭാനങ്ങളുണ്ടം  നയപ്രഖദ്യഭാപനവണ്ടം  വളഡര
ആകവശകേരമഭാണപ.  ഡപനഷന വര്ദനിപനിക്കഭാനണ്ടം വനിലക്കയറണ്ടം തെടെഞ്ഞുനനിര്ത്തഭാനണ്ടം
ജനിഷഭാ ഡകേഭാലകക്കസപ അകനസ്വഷനിക്കഭാനണ്ടം ആദദ്യഡത്ത മനനിസഭഭാ കയഭാഗത്തനില് തെഡന്ന
തെസ്പീരുമഭാനഡമടുത്തു.  ജനിഷഭാ ഡകേഭാലകക്കസപ പ്രതെനികേഡള  കേണ്ടുപനിടെനിക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞുഡവനള്ളതെപ
സര്ക്കഭാരനിഡന ദനിശഭാകബഭാധണ്ടം എകങ്ങഭാകടയഭാണപ എനള്ളതെപ കൃതെദ്യമഭായനി ഡതെളനിയനിക്കുന്നതെഭാണപ.
കേഴനിഞ്ഞെ  അഞ്ചപ  വര്ഷക്കഭാലണ്ടം   യ.ഡെനി.എഫപ.-നപ  ഭരനിക്കഭാന  സമയമനിലഭായനിരുന.
കസഭാളഭാര്,  ഡമതഭാനകേഭായല്,  ബഭാര്കകേഭാഴ  എന്നനിവയഭായനിരുന  ചെര്ച.  അതകപഭാഡല
വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസരണ്ടംഗഡത്ത  അവസ  എനഭായനിരുന?  യ.ഡെനി.എഫപ.  സര്ക്കഭാരനിഡന
കനടങ്ങഡളക്കുറനിചപ  ചെനിലര്  സണ്ടംസഭാരനിക്കുന്നതെപ  കേണ്ടു.  വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ  രണ്ടംഗഡത്ത  കനടണ്ടം
കനഭാക്കഭാണ്ടം.  എസപ.എസപ.എല്.സനി.  എഴുതെഭാത്തവര് ജയനിക്കുന,  ജയനിചവര് കതെഭാല്ക്കുന,
കതെഭാറവര്ക്കപ എ-പസപ എന്നനിങ്ങഡനയഭാണപ. എ-പസപ വഭാകങ്ങണ കുടനി കതെഭാറതെപ കേണപ
എഡന  റകബ്ബ  എന്നപ  വനിളനിച്ചുകപഭായ  ആള്ക്കഭാഡര  എഡന  നഭാടനില്  കേഭാണഭാന
കേഴനി ഞ്ഞെനിട്ടുണപ.  ശസ്പീ.  പനി.  ഡകേ.  അബ്ദു  റബ്ബപ  ആയനിരുന  അന്നഡത്ത  വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ
വകുപമനനി. അകതെഭാര്ത്തനിടഭായനിരനിക്കഭാണ്ടം അവര് റകബ്ബ എന്നപ വനിളനിച്ചുകപഭായതെപ. ഇവനിഡടെ
ചെര്ചയനില്  പഡങടുത്ത  പല  അണ്ടംഗങ്ങളുണ്ടം  പറഞ്ഞു,  യ.ഡെനി.എഫപ.  നയത്തനിഡന
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തടെര്ചയഭാണപ  ഇവനിഡടെ  അവതെരനിപനിച  നയപ്രഖദ്യഭാപനഡമന്നപ.   അങ്ങഡനയഭാഡണങനില്
പനിന്തുണച്ചുകൂകടെ?  ആദദ്യണ്ടം പറയന്നതെപ ഞഭാന ഇതെനിഡന എതെനിര്ക്കുനഡവന്നഭാണപ. എന്നനിടപ
അകതെ  വഭായനില്   യ.ഡെനി.എഫപ.  നയങ്ങളുഡടെ  തടെര്ചയഭാണപ ഈ  നയപ്രഖദ്യഭാപനഡമന്നപ
പറയന.  അതെപ  ശരനിയല.  പറയന്ന  കേഭാരദ്യങ്ങള്   യഭാഥഭാര്തദ്യകബഭാധകത്തഭാടുകൂടെനി
പറയണണ്ടം. പറഞ്ഞെതെപ ശരനിയഭാഡണങനില് ഈ നയഡത്ത പനിന്തുണയകേയഭാണപ കവണതെപ.  

അതകപഭാഡല  യഭാഡതെഭാരു സുരക്ഷനിതെതെസ്വകബഭാധവമനിലഭാഡതെ കുടനികേഡള സ്കൂളനികലക്കപ
അയചഭാല്  തെനിരനിച്ചുവരുഡമന്നപ  പ്രതെസ്പീക്ഷകപഭാലമനിലഭാതെനിരുന്ന  സഭാനത്തപ  ഈ
ഗവണ്ഡമനപ സസ്പീകേള്ക്കുണ്ടം കുടനികേള്ക്കുണ്ടംകവണനി ഒരു  പ്രകതെദ്യകേ വകുപണ്ടം അതെനിഡനഭാരു
മനനിഡയയണ്ടം തെസ്പീരുമഭാനനിക്കുഡമന്നപ  പ്രഖദ്യഭാപനിചനിട്ടുണപ.   വളഡര പ്രതെസ്പീക്ഷകയഭാടുകൂടെനിയഭാണപ
ജനങ്ങള് ആ നനിലപഭാടെനിഡന കേഭാണുന്നതെപ.  ജനങ്ങള്ക്കപ ഉപകേഭാരപ്രദമഭായ രസ്പീതെനിയനില്
നനികതെദ്യഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള്  വനില  കുറചപ  നല്കകേണ  മഭാകവലനി  കസഭാറനിലള്ള
സഭാധനങ്ങള്ക്കുകപഭാലണ്ടം  നഭാലപ  തെവണ  വനില  കൂടനിയവരഭാണനിവര്.  ജനങ്ങകളഭാടെപ
നനിങ്ങള്ക്കപ കസ്നേഹമനിഡലന്നപ ജനങ്ങള്ക്കപ കബഭാദദ്യഡപടതഡകേഭാണഭാണപ നനിങ്ങളനികപഭാള്
അപറത്തനിരനിക്കുന്നതെപ.  

കേഴനിഞ്ഞെ കേഭാലത്തപ ഞങ്ങള് നടെത്തനിയ സമരങ്ങഡളഡയലഭാണ്ടം നനിങ്ങള് അധനികക്ഷപനിച്ചു.
ഞങ്ങള് നടെത്തനിയ സമരത്തനിഡന ഫലമഭായനിടഭാണപ,  ഒരു   ജുഡെസ്പീഷദ്യല്  എനകേസ്വയറനിയഡടെ
ഭഭാഗമഭായനി കകേരളത്തനിഡന ചെരനിതത്തനിലഭാദദ്യമഭായനി ഒരു മുഖദ്യമനനിക്കപ 14 മണനിക്കൂകറഭാളണ്ടം
വനിയര്ഡപഭാലനിചപ ഡവള്ളവണ്ടം കുടെനിചപ  ഇരനികക്കണനി വന്നഡതെനള്ളതെപ മറക്കരുതെപ.  അതെപ
വലനിയ കനടമഭായനി കേഭാണുന്നവഡരക്കുറനിചപ എനപ പറയഭാന?   

ഡകേഭാലണ്ടം  ജനിലയനിഡല   ഒരു  പ്രധഭാനഡപട   വദ്യവസഭായമഭാണപ   കേശുവണനി.
കേശുവണനി കമഖല ഒകടഡറ പ്രശങ്ങള് ഇന്നപ കനരനിടുനഡണങനിലണ്ടം ഏറവണ്ടം പ്രധഭാനഡപട
പ്രശണ്ടം കേശുവണനിയഡടെ ലഭദ്യതെയഭാണപ. കേശുവണനിയഡടെ  ലഭദ്യതെ ഉറപവരുത്തുന്നതെനിനഭായനി
ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകത്തഭാടുകൂടെനി  പഭാകനഷന നടെത്തനി കേശുവണനിയഡടെ ഉത്പഭാദനണ്ടം വര്ദനിപനിക്കുഡമനണ്ടം
ഇവനിഡടെ  സലമനിഡലങനില്  മറ്റുള്ള  സലങ്ങളനില്  നനിന്നപ  പഭാടത്തനിനപ  സലഡമടുത്തപ
നട്ടുപനിടെനിപനിക്കുഡമനണ്ടം പറഞ്ഞെതെപ പ്രതെസ്പീക്ഷകയഭാടുണ്ടം ആകവശകത്തഭാടുണ്ടംകൂടെനിയഭാണപ ഡകേഭാലഡത്ത
കേശുവണനിഡത്തഭാഴനിലഭാളനികേള് കേഭാണുന്നതെപ.   അവരുഡടെ പ്രതെസ്പീക്ഷ അസഭാനത്തഡലനള്ളതെപ
കേഭാലണ്ടം ഡതെളനിയനിക്കുണ്ടം.  വനികേസനവണ്ടം കേരുതെലണ്ടം എന്നഭാണപ യ.ഡെനി.എഫപ പറഞ്ഞെനിരുന്നതെപ.
ആരുഡടെ വനികേസനണ്ടം എന്നറനിയനില.   ഭരണത്തനിലനിരനിക്കുന്നവര് പുറത്തപ  കനഭാഡടണ്ണുന്ന
യനണ്ടം വഭാങ്ങനി വച്ചു എന്നഭാണപ ഞങ്ങള് കകേടതെപ.  അതെപ കേരുതെലനിഡന ഭഭാഗമഭായഭായനിരനിക്കഭാണ്ടം.
അതെപ മഭാതമഭാണപ  കേഴനിഞ്ഞെ അഞ്ചു  വര്ഷണ്ടം നടെന്നനിട്ടുള്ളതെപ.   കേഴനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാരനിഡന
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കനടണ്ടം  ഒനമനിഡലന്നപ  പറയഭാന  കേഴനിയനില.  ഡകേഭാലത്തുകേഭാഡര  സണ്ടംബന്ധനിചപ  സര്ക്കഭാരനിഡന
കനടഡമന്നപ പറഞ്ഞെഭാല്, ആര്.എസപ.പനി.-ഡയ കുതെനിരക്കചവടെത്തനിലൂഡടെ  നഭാമഭാവകശഷമഭാക്കനി
അതെനിഡന അനദ്യണ്ടം കേണ്ടുഡവനള്ളതെഭാണപ. ആര്.എസപ.പനി.-ഡയ ഇലഭാതെഭാക്കനി തെന്നതെനില്
സകനഭാഷമുണപ.  ആര്.എസപ.പനി.  മഭാതമല,  ജനതെഭാദളുണ്ടം  കപഭായനി.  ശസ്പീ.  ആര്.
ഡസല്വരഭാജനിഡന  കൂടനി,  അതണ്ടം  കപഭായനി.  ഇത്തരത്തനിലള്ള  കനടങ്ങള്  മഭാതമഭാണപ
നനിങ്ങള്ക്കുണഭാക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുള്ളതെപ.  

മഡറഭാരു കേഭാരദ്യണ്ടം, ഭൂരഹനിതെര്ക്കപ ഭൂമനി നല്കേനിയതമഭായനി ബന്ധഡപടപ  ബഹുമഭാനദ്യനഭായ
മുന  റവനപ്യൂ  വകുപമനനി  രണപ  ലക്ഷത്തനി  നഭാല്പത്തനി  അയ്യഭായനിരഡമന്ന  കേണക്കപ
പറയന്നതെപ  കകേട്ടു.   അതെപ  ഡതെറഭായ കേണക്കഭാണപ.   കേഭാരണണ്ടം,  വനികലജഭാഫസ്പീസുകേളനില്
പഭാവഡപടവഡന  നനിര്ത്തനി  ഡവയനിലഡകേഭാള്ളനിചപ  അകപക്ഷ  വഭാങ്ങനിച  കേണക്കഭാണതെപ.
ഡകേഭാലത്തനുള്ളവകരഭാടെപ   കേഭാസര്കഗഭാഡെപ സലണ്ടം തെരഭാഡമനണ്ടം കേഭാസര്കഗഭാഡള്ളവകരഭാടെപ
ഡകേഭാലത്തപ   സലണ്ടം  തെരഭാഡമനണ്ടം  പറയണ്ടം.  അങ്ങഡന  ഡകേഭാടുത്തഭാല്  ആഡരങനിലണ്ടം
കപഭാകുകമഭാ?  പനിറന്ന  നഭാടുണ്ടം  ഗൃഹഭാതരതെസ്വവണ്ടം  വനിടപ  മൂന്നപ  ഡസനപ  സലണ്ടം  തെരഭാഡമന്നപ
പറഞ്ഞെഭാല്  ആരുണ്ടം  കപഭാകേനില.  അതെവര്ക്കപ  നന്നഭായനി  അറനിയഭാണ്ടം.  അതെനില്നനിനണ്ടം
വദ്യതെദ്യസമഭായനി  യഭാഥഭാര്തദ്യകബഭാധകത്തഭാടുകൂടെനി  സര്കവ്വ  നടെത്തനി  ഗുണകഭഭാകഭാക്കഡള
കേണ്ടുപനിടെനിക്കുഡമന്നപ പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ള പ്രഖദ്യഭാപനണ്ടം തെനികേച്ചുണ്ടം യഭാഥഭാര്തദ്യകബഭാധമുള്ളതെഭാണപ. 

മഡറഭാന്നപ,  ബനി.ഡജ.പനി.  എണ്ടം.പനി.-മഭാഡര  രണനില്  നനിനണ്ടം  വര്ദനിപനിചതെപ  ഇടെത
പക്ഷമഭാഡണന്നപ  പറഞ്ഞു. ഒനകേനില്  ഞങ്ങളുഡടെ  വലനിപഡത്ത  അണ്ടംഗസ്പീകേരനിക്കണണ്ടം.
കകേരളത്തനില്  നനിനണ്ടം  ബണ്ടംഗഭാളനില്  നനിനണ്ടം  തനിപുരയനില്  നനിഡന്നഭാനമല  അവര്ക്കപ
എണ്ടം.പനി.-മഭാരുണഭായതെപ.  രണപ  എണ്ടം.പനി.-മഭാര്  ഉണഭായനിരുന്നനിടെത്തുനനിന്നപ  അവര്
ഭരണകേര്ത്തഭാക്കളഭായനി  മഭാറനിയതെപ  ആരുഡടെ  എണ്ടം.പനി.-മഭാഡര  പരഭാജയഡപടുത്തനിയനിടഭാണപ?
കകേഭാണ്ഗ്രേസനിഡന എണ്ടം.പനി.-മഭാഡര പരഭാജയഡപടുത്തനിയഭാണപ അവര് ഈ തെരത്തനികലക്കപ
വളര്ന്നതെപ.  ഇവനിഡടെ അവര് എങ്ങഡനയഭാണപ അക്കഒൗണപ തറന്നതെപ;  കനമത്തപ എങ്ങഡനയഭാണപ
അവര്  കേടെനവന്നതെപ;  കനമത്തപ  യ.ഡെനി.എഫപ.-ഡന  കവഭാടപ  എവനിഡടെകപഭായനി?  വളഡര
പ്രധഭാനഡപട  ഒരു  മത്സരണ്ടം  നടെന്ന  കനമത്തപ  മൂന്നഭാണ്ടം  സഭാനകത്തക്കപ  കപഭാകുന്ന
ഒരവസയനികലക്കപ വന്നനികല?  അഡതെങ്ങഡന കപഭായനി  എനള്ളതെപ  നനിങ്ങള് പരനികശഭാധനിക്കണണ്ടം.
ബനി.ഡജ.പനി.-ഡയ  അക്കഒൗണപ  തടെങ്ങനിചപ  ഇവനിഡടെ  ഡകേഭാണ്ടുവന.  ഇവനിഡടെ  വന്നനിടപ
അകദ്ദേഹണ്ടം  ഞങ്ങള്ക്കപ  കവഭാടപ  ഡചെയ്തു.  ആ  കവഭാടപ  ഞങ്ങള്ക്കപ  കവണ,  അതെനിനപ
യഭാഡതെഭാരു പ്രഭാധഭാനദ്യവമനില.  പഡക്ഷ, ആരുഡടെ കൂഡടെയഭാണപ നടെക്കുന്നഡതെന്നപ ഇന്നഡല
ഞങ്ങള് കേണ്ടു. അതഡകേഭാണപ ജനങ്ങഡള പറനിക്കുന്ന തെരത്തനിലള്ള പണനി യ.ഡെനി.എഫപ.
നനിര്ത്തുന്നതെഭാണപ നലതെപ.  20-ല് നനിന്നപ  18  അകല ആക്കനിയളഡവന്നഭാണപ ലസ്പീഗുകേഭാര്
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പറയന്നതെപ.  മരണമണനി തടെങ്ങനിഡയന്ന കേഭാരദ്യണ്ടം  മറക്കരുതെപ.  20 അണ്ടംഗങ്ങള് എനള്ളതെപ
18  ആയനികല;  ഇനനി  16-ഉണ്ടം  14-ഉണ്ടം  ആയനി മഭാറുണ്ടം.  കകേരളത്തനില് ഒറയടെനിക്കപ ഇലഭാതെഭാക്കഭാന
കേഴനിയനില.  തെനിരുവനിതെഭാണ്ടംകൂര് കമഖലയനില് ഇകപഭാള് ഈ  പഭാര്ടനിയനില.  അതെപ മറക്കരുതെപ.
നനിങ്ങളുഡടെ  മരണമണനി  മുഴങ്ങനിക്കഴനിഞ്ഞു.   വനിജനിലനസനില്  നനിന്നപ  ശസ്പീ.  കജക്കബപ
കതെഭാമസനിഡന ഇറക്കനിവനിടപ  ഞങ്ങഡള എനപ   ഡചെയ്യഭാന കപഭാകുകേയഭാഡണന്നപ ഇവനിഡടെ
ചെനിലര് കചെഭാദനിച്ചു.  മടെനിയനില് കേനമനിഡലങനില് പനിഡന്ന വഴനിയനില് കപടെനിക്കുന്നഡതെനനിനഭാണപ;
ആരപ  വനിജനിലനസപ  ഡെയറക്ടര്  ആയഭാഡലനഭാ;  അഡലങനിഡലനഭാ?  എഡന്ന  കേണഭാല്
കേനിണ്ണണ്ടം  കേഡടന്നപ  കതെഭാനകമഭാ  എന്നപ  കചെഭാദനിക്കുന്നതെപ  കപഭാഡലയഭാണതെപ.  നനിങ്ങള്
വലഭാഡതെ  കപടെനിക്കുകേയഭാണപ.  ഇകപഭാള്  ഭയങര  ദളനിതെപ  കപ്രമമഭാണപ.  ബനി.ഡജ.പനി.-ഡയക്കൂടെനി
കൂട്ടുപനിടെനിച്ചുഡകേഭാണഭാണപ  പടനികേജഭാതെനിക്കഭാകരഭാടെപ  കസ്നേഹണ്ടം  പ്രകേടെനിപനിക്കുന്നതെപ.   ഹരനിയഭാനയനില്
പടനികേജഭാതെനിക്കഭാഡര  ചുട്ടുഡകേഭാന.  ഡകേ.  ആര്.  നഭാരഭായണഡനകപഭാഡല  വളര്നവകരണ
വഹദഭാബഭാദനിഡല  കരഭാഹനിതെപ  ഡവമുലഡയന്ന  പ്രതെനിഭഭാധനഡന  ആതഹതെദ്യയനികലയപ
തെള്ളനിവനിട്ടു.  ക്രനിമനിനലകേളഭായ രണ്ടുകപഡര കകേഭാടെതെനി റനിമഭാനപ  ഡചെയപ ജയനിലനിലടെചതെനില്
എഡനഭാരു വനിഷമമഭാണപ.  ജസ്പീവനിക്കഭാനള്ള സമരത്തനില് പഡങടുത്തതെനിഡന കപരനില് നൂറുകേണക്കനിനപ
സസ്പീകേഡളയണ്ടം കുടനികേഡളയണ്ടം ജയനിലനിലടെചവര്ക്കപ ക്രനിമനിനലകേഡള ജയനിലലടെചകപഭാള് അവകരഭാടെപ
എഡനഭാരു  കസ്മഹമഭാണപ.  ഇതെപ  ദളനിതെപ  കപ്രമഡമഭാനമല.  അവര്  കകേഭാണ്ഗ്രേസപ
പ്രവര്ത്തകേര്  തെഡന്നയഭാണപ.  അതകപഭാഡല  സദഭാചെഭാര  കപഭാലസ്പീസപ  ചെമഞ്ഞെപ  ചെനിലര്
നടെക്കുനണപ.  മങടെയനില് ഇന്നഡല ഒരഭാള് ഡകേഭാല ഡചെയ്യഡപട കകേസനിഡല പ്രതെനികേള് മുഴുവന
ലസ്പീഗുകേഭാരഭാണപ.  അത്തരണ്ടം പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ഡക്കതെനിരഭായനി ശകമഭായ നനിലപഭാടുകേഡളടുക്കണണ്ടം.
ഇവനിഡടെ  കചെഭാദനിക്കഭാനണ്ടം പറയഭാനണ്ടം ഒരു ഗവണ്ഡമന്റുഡണന്നപ  ജനങ്ങഡള കബഭാദദ്യഡപടുത്തഭാന
കേഴനിയണഡമന്നപ  അഭദ്യര്തനിച്ചുഡകേഭാണപ  ഈ  നന്ദനിപ്രകമയഡത്ത  സര്വ്വഭാതനഭാ
പനിന്തുണച്ചുഡകേഭാണപ  അവസഭാനനിപനിക്കുന.  

ശസ്പീ  .   കറഭാജനി എണ്ടം  .   കജഭാണ് : സര്, ഇവനിഡടെ ബഹുമഭാനഡപട അണ്ടംഗണ്ടം ശസ്പീ. എസപ.
ശര്മ്മ  അവതെരനിപനിച  നന്ദനിപ്രകമയഡത്ത  ഞഭാന  ശകമഭായനി  എതെനിര്ക്കുകേയഭാണപ.
നയപ്രഖദ്യഭാപന  പ്രസണ്ടംഗണ്ടം  ആവര്ത്തനവനിരസമഭായനിരുഡന്നങനിലണ്ടം  കുഡറ  കമഭാഹന
വഭാഗഭാനങ്ങളഭായനിരുനഡവനള്ളതെപ  നമ്മഡളലഭാവരുണ്ടം  കേണതെഭാണപ.  ശസ്പീ.  എസപ.  ശര്മ്മയണ്ടം
ഭരണകേക്ഷനിയനിഡല മറണ്ടംഗങ്ങളുണ്ടം   കേഴനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാര് ഡചെയ കേഭാരദ്യങ്ങഡള പൂര്ണ്ണമഭായണ്ടം
തെള്ളനിക്കളഞ്ഞുഡകേഭാണഭാണപ  സണ്ടംസഭാരനിചതെപ.   കകേരളത്തനില് അഞ്ചപ  വര്ഷണ്ടം കൂടുകമഭാള്
ഒരു  ഭരണമഭാറമുണഭാകുന്നതെപ  പുതെനിയ  കേഭാരദ്യഡമഭാനമല.  ഭരണ  മഭാറമുണഭാകുകമഭാള്
അതെനിഡന  അര്തണ്ടം  അതെനിനപ  മുമ്പുണഭായനിരുന്ന  സര്ക്കഭാര്  ഡചെയ  കേഭാരദ്യങ്ങഡളലഭാണ്ടം
നനിരഭാകേരനിക്കഡപട്ടുഡവനള്ളതെല.  കേഴനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാരനിഡന  കേഭാലത്തപ  ധൂര്ത്തഭായനിരുനഡവന്നപ
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ഇവനിഡടെ   സചെനിപനിക്കുകേയണഭായനി.  അതെപ   ശരനിയഭായനിരനിക്കഭാണ്ടം.   കേഭാരണണ്ടം,  സര്ക്കഭാര്
ഡചെയ  ചെനില  വസ്തുതെകേള്  നമ്മുഡടെ  മുമനിലണപ.  ആ  വസ്തുതെകേള്  തെമസ്കരനിക്കഡപടെഭാന
പഭാടെനില.  ഇതെനിനപ മുമപ എല്.ഡെനി.എഫപ. ഭരനിചനിരുന്ന അഞ്ചപ വര്ഷവണ്ടം കേഴനിഞ്ഞെ അഞ്ചപ
വര്ഷഡത്ത യ.ഡെനി.എഫപ.-ഡനയണ്ടം  ഭരണകേഭാലഡത്ത ചെനില  വസ്തുതെകേള്  പരനികശഭാധനിചഭാല്
കകേരളത്തനിഡല  ജനങ്ങള്  ഇഡതെഭാനണ്ടം  മറക്കനിഡലന്നപ  വദ്യകമഭാണപ.   എല്.ഡെനി.എഫപ.
ഗവണ്ഡമനനിഡന  കേഭാലത്തപ  കകേരളത്തനിലണഭായനിരുന്നതെപ  ഡവറുണ്ടം  5  ഡമഡെനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേള് മഭാതമഭാണപ. ഇന്നതെപ 16 ആയനി മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണപ.  എല്.ഡെനി.എഫപ.
ഗവണ്ഡമനനിഡന  കേഭാലത്തപ  മുഖദ്യമനനിയഡടെ  ദുരനിതെഭാശസ്വഭാസനനിധനിയനില്  നനിനണ്ടം
വനിതെരണണ്ടം  ഡചെയതെപ  120,24,00,000  രപയഭാണപ.  കേഴനിഞ്ഞെ  യ.ഡെനി.എഫപ.
സര്ക്കഭാര്  വനിതെരണണ്ടം  ഡചെയതെപ  789,00,00,000  രപയഭാണപ.  എനകഡെഭാസള്ഫഭാന
ദുരനിതെബഭാധനിതെര്ക്കഭായനി  എല്.ഡെനി.എഫപ.  സര്ക്കഭാരനിഡന  കേഭാലത്തപ  2011-ഡല
ബഡ്ജറനില്  50  ലക്ഷണ്ടം  രപയഡടെ  ഒരു  പ്രഖദ്യഭാപനണ്ടം  മഭാതണ്ടം  നടെത്തനിയകപഭാള്
യ.ഡെനി.എഫപ. സര്ക്കഭാര് 150,71,00,000 രപ എനകഡെഭാസള്ഫഭാന ദുരനിതെബഭാധനിതെര്ക്കഭായനി
വനിതെരണണ്ടം ഡചെയ്തുഡവനള്ള സതെദ്യണ്ടം  മറനകപഭാകേരുതെപ.  മൂവഭായനിരണ്ടം കകേഭാടെനി രപയഡടെ
ഐ.ടെനി. കേയറ്റുമതെനിയഭാണപ എല്.ഡെനി.എഫപ. സര്ക്കഭാരനിഡന കേഭാലത്തുണഭായനിരുന്നഡതെങനില്
കേഴനിഞ്ഞെ  യ.ഡെനി.എഫപ.  സര്ക്കഭാരനിഡന  കേഭാലത്തപ  അതെപ  പതെനിനയ്യഭായനിരണ്ടം  കകേഭാടെനി
രപയഭായനി ഉയര്ന്നനിട്ടുണപ. 

പടയണ്ടം  വനിതെരണണ്ടം  ഡചെയതെനിഡനക്കുറനിചപ  കനരഡത്ത  ഇവനിഡടെ  സചെനിപനിക്കുകേയണഭായനി.
കേഭാരുണദ്യ പദതെനിയനിലൂഡടെ  1200  കകേഭാടെനി രപയഭാണപ വനിതെരണണ്ടം ഡചെയതെപ.   ഇത്തരണ്ടം
വസ്തുതെകേള്  മറക്കരുഡതെന്നഭാണപ  ബഹുമഭാനഡപട  ഭരണപക്ഷ  എണ്ടം.എല്.എ.-മഭാകരഭാടെപ
എനനിക്കപ   സചെനിപനിക്കഭാനള്ളതെപ.  കകേഭാണ്ഗ്രേസനിഡന  പരഭാജയഡത്തക്കുറനിചപ  ഇവനിഡടെ
ബഹുമഭാനഡപട  ഭരണപക്ഷ  അണ്ടംഗങ്ങള്  ഡനടുവസ്പീര്പനിടുന്നതെപ  കേണ്ടു.  പല
ഡതെരഡഞ്ഞെടുപകേളനിലണ്ടം  മത്സരനിക്കുകേയണ്ടം  വനിജയനിക്കുകേയണ്ടം  ഡചെയ  ചെരനിതമുള്ള  ഒരു
പഭാര്ടനിയഭാണപ ഇനദ്യന നഭാഷണല് കകേഭാണ്ഗ്രേസപ. ഇനദ്യയനില് ഒകന്നകേഭാല് സണ്ടംസഭാ
നത്തപ  മഭാതണ്ടം  ഭരണത്തനിലനിരനിക്കുന്ന  ഇടെതപക്ഷ  ജനഭാധനിപതെദ്യമുന്നണനി  ഇനഡെദ്യന
നഭാഷണല് കകേഭാണ്ഗ്രേസനിഡന പരഭാജയഡത്തക്കുറനികചഭാര്ത്തപ ഡനടു വസ്പീര്പനികടെണതെനില
എന്നഭാണപ ഇഒൗ അവസരത്തനില് എനനിക്കപ പറയഭാനളളതെപ.  പരഭാജയങ്ങളനില് നനിനണ്ടം
ഉയര്ഡത്തഴുകന്നറ ചെരനിതവണ്ടം പഭാരമരദ്യവണ്ടം  ഇനഡെദ്യന നഭാഷണല് കകേഭാണ്ഗ്രേസനിനണപ,
അതെപ  ആവര്ത്തനിക്കഡപടുഡമന്നപ   പറയഭാന ഞഭാന ഇഒൗ അവസരണ്ടം ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയഭാണപ.  
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ഒരു  ബനി.ഡജ.പനി.  അണ്ടംഗണ്ടം  സഭയനിഡലത്തനിയതെനിഡനക്കുറനിചപ  എനനിക്കുമുനപപ
സണ്ടംസഭാരനിച അണ്ടംഗണ്ടം സചെനിപനിക്കുകേയണഭായനി. കേഴനിഞ്ഞെ രണ്ടു ദനിവസമഭായനി   അകങ്ങഭാട്ടു
മനികങ്ങഭാട്ടുണ്ടം അവകേഭാശവഭാദങ്ങള് ഉന്നയനിച്ചുഡകേഭാണനിരനിക്കുന.കനമത്തപ ബനി.ഡജ.പനി.-ക്കപ
കേനിടനിയ കവഭാടപ ആരുഡടെ കവഭാടഭാഡണന്നപ വസ്തുനനിഷമഭായ ഒരകനസ്വഷണത്തനിലൂഡടെ നമുക്കപ
ഡതെളനിയനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയനില.  എന്നഭാല് നമ്മുഡടെ മുനപനിലള്ള  വസ്തുതെകേഡള നമുക്കപ
മറക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയനില.  ഭഭാരതെസ്പീയ ജനതെഭാ പഭാര്ടനിയമഭായനി രഭാഷസ്പീയ കൂട്ടുഡകേട്ടുണഭാക്കഭാത്ത
ഏകേ  രഭാഷസ്പീയ  പ്രസഭാനണ്ടം  ഇനഡെദ്യന  നഭാഷണല്  കകേഭാണ്ഗ്രേസഭാഡണന്ന  കേഭാരദ്യണ്ടം
എലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാവന്നതെഭാണപ.  പല ഘടങ്ങളനില് ഭഭാരതെസ്പീയ  ജനതെഭാപഭാര്ടനിയമഭായനി
രഭാഷസ്പീയ  കൂട്ടുഡകേട്ടുണഭാക്കനി  അവരുഡടെ  വളര്ചയപ  വളണ്ടം  വച്ചുഡകേഭാടുത്ത  ആളുകേളഭാണപ
ബനി.ഡജ.പനി.  അണ്ടംഗണ്ടം  ഇഒൗ  സഭയനില്  എത്തനിയതെനിഡനക്കുറനിചപ  പരനിതെപനിക്കുകേയണ്ടം
ഡനടുവസ്പീര്പനിടുകേയണ്ടം  ഡചെയന്നതെപ.  അത  ഡകേഭാണ്ടുതെഡന്ന  ഇത്തരണ്ടം  കേഭാരദ്യങ്ങള്  പരഭാമര്ശനിക്കുകമഭാള്
ചെരനിതസതെദ്യങ്ങള് മറക്കരുതെപ.  

മുഖദ്യമനനിയഭായനി ശസ്പീ.  പനിണറഭായനി വനിജയന അധനികേഭാരകമറകപഭാള്, അകദ്ദേഹണ്ടം
ചുമതെല  വഹനിക്കുന്ന  കപഭാലസ്പീസപ  വകുപനിഡനക്കുറനിചപ  പറഞ്ഞെതെപ  തലദ്യനസ്പീതെനി
നടെപനിലഭാക്കുഡമന്നഭാണപ.  ആ  പ്രസഭാവനഡയ  ഞങ്ങഡളഭാഡക്ക  വളഡര  പ്രതെസ്പീക്ഷകയഭാഡടെയഭാണപ
കകേടതെപ.  അധനികേഭാരകമറപ  ഒരു  മഭാസണ്ടം  തെനികേയകമഭാള്  കകേരളത്തനില്  എനഭാണപ
നടെനഡകേഭാണനിരനിക്കുന്നതെപ?  കകേരളത്തനില്  അകങ്ങഭാളമനികങ്ങഭാളണ്ടം  വനിദദ്യഭാര്തനി
പ്രസഭാനവമഭായനി  ബന്ധഡപടപ  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കനതെഭാക്കഡളയണ്ടം  ഡകേ.എസപ.യ.-വനിഡന
പ്രവര്ത്തകേഡരയണ്ടം ക്രൂരമഭായനി  മര്ദ്ദേനിക്കുന്ന നടെപടെനിയഭാണപ  കപഭാലസ്പീസനിഡന ഭഭാഗത്തുനനിനണ്ടം
ഉണഭായനിഡക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതെപ.  തെനിരുവനനപുരണ്ടം  ജനിലയനില്  മഭാതണ്ടം  കേഴനിഞ്ഞെ  ഒരു
മഭാസത്തനിനനിടെയനില്  ഇരുപത്തനിനഭാലനിലധനികേണ്ടം  പ്രവര്ത്തകേഡര  ഇഒൗ  സര്ക്കഭാര്
ജയനിലനിലടെച്ചു.  നൂറുകേണക്കനിനപ  പ്രവര്ത്തകേഡര  ക്രൂരമഭായനി  മര്ദ്ദേനിചപ   ആശുപതനിയനിലഭാക്കനി.
മറ്റു പല ജനിലകേളനിലണ്ടം   സമഭാനമഭായനിട്ടുള്ള സണ്ടംഭവങ്ങളഭാണപ  നടെനഡകേഭാണനിരനിക്കുന്നതെപ.
ജനഭാധനിപതെദ്യ  പ്രക്രനിയയനില്  പഡങടുക്കഭാന  ഡകേ.എസപ.യ-വനിഡന  പ്രവര്ത്തകേര്ക്കപ
കനഭാമനികനഷന ഡകേഭാടുക്കഭാനകപഭാലണ്ടം കേഴനിയഭാത്ത രസ്പീതെനിയനില്  എസപ.എഫപ.ഡഎ.-യഡടെ
പ്രവര്ത്തകേര്  അവഡര  ക്രൂരമഭായനി  മര്ദ്ദേനിക്കുന.  അതെനിഡനതെനിഡര  പരഭാതെനിഡപടെഭാന
കപഭാലസ്പീസനിഡന  സഹഭായണ്ടം  കതെടെനിയകപഭാള്  കപഭാലസ്പീസനിഡന  ഉപകയഭാഗനിചപ  അവഡര
വസ്പീണ്ടുണ്ടം  ക്രൂരമഭായനി  മര്ദ്ദേനിക്കുന.  പരഭാതെനി  ഡകേഭാടുക്കഭാനഭായനി  കപഭാലസ്പീസപ  കസഷനനില്
കപഭായഭാല്  പരഭാതെനിഡപടുന്ന  ആളുകേഡള  പ്രതെനി  കചെര്ത്തുഡകേഭാണപ  വസ്പീണ്ടുണ്ടം  അവഡര
ജയനിലനിലടെയന്ന  നടെപടെനിയഭാണപ  കപഭാലസ്പീസനിഡന  ഭഭാഗത്തു  നനിനണഭായനിഡക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതെപ.
കരഭാഹനിതെപ  ഡവമുലയഡടെ ദഭാരുണ  മരണത്തനിഡനതെനിഡര  കഘഭാരകഘഭാരണ്ടം  പ്രസണ്ടംഗനിച
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ആളുകേള് ഒരു കേഭാരദ്യണ്ടം  മറന കപഭാകേരുതെപ.  ജഭാതെനി  സണ്ടംഘടെനകേഡള കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേയണ്ടം
ഉയര്ന്ന  ജഭാതെനിയനിലള്ള  ആളുകേള്  മഭാതണ്ടം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഒരു  പ്രസഭാനമഭാണപ
എസപ.എഫപ.ഡഎ.  എന്നപ   ഉറഡക്ക  പ്രഖദ്യഭാപനിക്കുകേയണ്ടം  ഡചെയ്തുഡകേഭാണപ,   കരഭാഹനിതെപ
ഡവമുല മരണഡപടകപഭാള്,  അകദ്ദേഹത്തനിനകവണനി  സമരണ്ടം  നടെത്തഭാന  നനിങ്ങള്
മുകന്നഭാട്ടു വന്നതെപ ഞങ്ങള് വലനിയ പ്രതെസ്പീക്ഷകയഭാഡടെയഭാണപ കനഭാക്കനിക്കണതെപ.  ഇവനിഡടെ
ബഹുമഭാനഡപട  മുഖദ്യമനനി  അകദ്ദേഹത്തനിനപ  അനഭവനികക്കണനി  വന്ന  കപഭാലസ്പീസപ
മര്ദ്ദേനഡത്തക്കുറനിചപ  പലകപഭാഴുണ്ടം സചെനിപനിക്കഭാറുണപ.  അങ്ങഡനയളള  മുഖദ്യമനനിയഡടെ
കപഭാലസ്പീസഭാണപ  ഇത്തരത്തനില് കകേരളത്തനിഡല വനിദദ്യഭാര്തനി സണ്ടംഘടെനകേഡള അടെനിചമര്ത്തഭാന
ശമനിക്കുന്നഡതെനള്ള കേഭാരദ്യണ്ടം  മറക്കരുതെപ.  കപഭാലസ്പീസനിഡന ഉപകയഭാഗനിചപ  ഒരു വനിദദ്യഭാര്തനി
പ്രസഭാനഡത്ത തെകേര്ക്കഭാഡമന വനിചെഭാരനിചഭാല് അതെപ ഡവറുണ്ടം വദ്യഭാകമഭാഹമഭാണപ. 

മഡറഭാരു കേഭാരദ്യണ്ടം,  നമ്മള് ഏറവമധനികേണ്ടം  ശദനികക്കണതെപ  വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ രണ്ടംഗമഭാണപ.
ഇന്നപ  കകേരളണ്ടം  പ്രഭാഥമനികേ വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസരണ്ടംഗത്തപ  മനികേച രസ്പീതെനിയനിലള്ള പ്രവര്ത്തനണ്ടം
നടെത്തുന.  പകക്ഷ  ഉന്നതെവനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ  രണ്ടംഗത്തപ  കകേരളണ്ടം  വളഡര  പനിറകേനിലഭാണപ.
ഏറവമധനികേണ്ടം  ശദ  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനികക്കണ  ഒരു  കമഖലയഭാണപ  വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസകമഖല.
ഉന്നതെവനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ കമഖല നവസ്പീകേരനിക്കുന്നതെനിഡന ഭഭാഗമഭായനി ഇനഫര്കമഷന പവര്
ഹഒൗസപ  (കലണനിണ്ടംഗപ  കപഭാര്ടല്)  സഭാപനിക്കുവഭാനള്ള  നടെപടെനി  ഇഒൗ  വര്ഷണ്ടം
ആരണ്ടംഭനിക്കുന്നതെഭാഡണനണ്ടം  സണ്ടംസഭാനത്തപ കൂടുതെല് ഉന്നതെവനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങള്
സഭാപനിക്കുന്നതെഭാഡണനണ്ടം നയപ്രഖദ്യഭാപന പ്രസണ്ടംഗത്തനില് സചെനിപനിചതെനിഡന  സസ്വഭാഗതെണ്ടം
ഡചെയകേയഭാണപ.  ഇന്നപ  നനിരവധനി കുടനികേള് പത്തഭാണ്ടം കഭാസ്സുണ്ടം പസപ ടുവണ്ടം കേഴനിഞ്ഞെകശഷണ്ടം
വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസത്തനിനഭായനി   മറ്റു  സണ്ടംസഭാനങ്ങളനികലക്കപ  കപഭാകുനണപ.   അങ്ങഡന
കപഭാകുന്ന കുടനികേള്  അനഭവനിക്കുന്ന  ദുരനിതെങ്ങള്   മസ്പീഡെനിയകേളനിലടെക്കണ്ടം  ഇന്നപ  ചെര്ച
ഡചെയ്തുഡകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണപ.  വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസത്തനിനഭായനി മറപ സണ്ടംസഭാനങ്ങളനികലക്കപ  കപഭാകുന്ന
വനിദദ്യഭാര്തനികേള് കനരനിടുന്ന  പ്രശങ്ങള് പരനിഹഭാരനിക്കുന്നതെനിനഭായനി   ഒരു ഡഹല്പപ
ഡഡലന സണ്ടംവനിധഭാനണ്ടം ആരണ്ടംഭനിക്കഭാനഭാവശദ്യമഭായ  നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കണണ്ടം.    സണ്ടംസഭാനഡത്ത
ഒരു എഡെപ്യൂകക്കഷന ഹബ്ബഭായനി  മഭാറഭാനള്ള  നടെപടെനികേള്  സര്ക്കഭാരനിഡന ഭഭാഗത്തു
നനിനണഭാകേണണ്ടം.  ആ  ദനിശയനിലള്ള  പ്രഖദ്യഭാപനങ്ങഡളഭാനണ്ടം  ഇഒൗ  നയപ്രഖദ്യഭാപന
പ്രസണ്ടംഗത്തനില് ഇഡലനള്ള കേഭാരദ്യണ്ടം കഖദകത്തഭാഡടെ പറയകേയഭാണപ.  ഇഒൗ നയപ്രഖദ്യഭാപന
പ്രസണ്ടംഗഡത്ത ശകമഭായനി എതെനിര്ത്തുഡകേഭാണപ നനിര്ത്തുന.

ശസ്പീ  .    പുരുഷന  കേടെലണനി : സര്,  ബഹുമഭാനഡപട  ശസ്പീ.  എസപ.  ശര്മ്മ
അവതെരനിപനിച  നന്ദനിപ്രകമയഡത്ത  ഞഭാന  അനകൂലനിക്കുന.  ചെരനിത  വനിജയണ്ടം  കനടെനി
ഇടെതപക്ഷ  ജനഭാധനിപതെദ്യ  മുന്നണനി  സര്ക്കഭാര്  2016  ഡമയപ  25-നപ  കകേരളത്തനില്
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വസ്പീണ്ടുണ്ടം അധനികേഭാരത്തനില് വന. 2016 ജൂണ് 2-നപ  രഭാജദ്യത്തനിനതെഡന്ന മഭാതൃകേയഭാകേഭാന
കപഭാകുന്ന  ഒരു  സര്ക്കഭാര്  സതെദ്യപ്രതെനിജ  ഡചെയപ  അധനികേഭാരകമറ്റു.  ജനങ്ങള്ക്കപ
സസ്വസ്പീകേഭാരദ്യമഭായ  ഒരു  ബദല്  ജനകേസ്പീയഭരണണ്ടം  കേഭാഴ്ചഡവയന്ന  സര്ക്കഭാരഭാണനിഡതെന്നപ
ബഹുമഭാനഡപട  ഗവര്ണര്  നയപ്രഖദ്യഭാപന  പ്രസണ്ടംഗത്തനില്  ചൂണനിക്കഭാടനിയനിട്ടുണപ.
പരനിസനിതെനി സഒൗഹൃദവനികേസനണ്ടം കകേരളത്തനില് സഭാധദ്യമഭാകുഡമന്നതെനിനപ സണ്ടംശയമനില.
സര്വ്വതെല സര്ശനിയഭായ ഒരു വനികേസനകരഖ, മനിടുക്കരഭായ മനനിമഭാര്, കേറകേളഞ്ഞെ ഒരു
ഭരണസണ്ടംവനിധഭാനണ്ടം എന്നനിവ കകേരളത്തനിനപ   ആശസ്വഭാസണ്ടം പകേരുന്നതെഭാണപ.   ഓകരഭാ
നനികവദനങ്ങളുണ്ടം ഓകരഭാ ജസ്പീവനിതെമഭാഡണന്ന ബഹുമഭാനഡപട മുഖദ്യമനനി ശസ്പീ. പനിണറഭായനി
വനിജയഡന  പരഭാമര്ശണ്ടം  ജസ്പീവനിതെ  യഭാഥഭാര്തദ്യങ്ങള്  അനഭവനിചറനിഞ്ഞെതെനിഡന  ഡവളനിചത്തനില
ള്ളതെഭാണപ. എല്.ഡെനി.എഫപ.-നപ കവഭാട്ടു ഡചെയവഡരയണ്ടം   ഡചെയ്യഭാത്തവഡരയണ്ടം സഹകേരനിപനിചപ
കകേരളത്തനിഡന  സമഗ്രേ വനികേസനത്തനിനഭായനി  സഹകേരണഭാതകേ നയണ്ടം  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുഡമന്ന
പ്രസഭാവന നല തടെക്കമഭാണപ.  ജനങ്ങളനില് ആതവനിശസ്വഭാസണ്ടം പകേരുന്ന ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകത്തഭാടു
കൂടെനിയ പദതെനികേള്   ഇരുണ കേഭാലത്തനിനപ അറുതെനി വരുത്തഭാന എല്.ഡെനി.എഫപ -നപ
കേഴനിയഡമന്ന  ആതവനിശസ്വഭാസണ്ടം  ബലഡപടുത്തുന.  കേഭാലഹരണഡപട  നനിയമങ്ങള്
റദ്ദേഭാക്കനി പുതെനിയ നനിയമനനിര്മ്മഭാണണ്ടം നടെത്തഭാന ആകലഭാചെനിക്കുഡമന്നപ പറയന്ന നടെപടെനി
ആതവനിശസ്വഭാസണ്ടം  തെരുന്നതെഭാണപ.  മഭാറങ്ങള്  ദൃശദ്യമഭാകുന്ന  എല്.ഡെനി.എഫപ.  ഗവണ്ഡമനനിഡന
നയപരനിപഭാടെനികേള്  കകേരളജനതെക്കപ  ഉണര്വണ്ടം  പ്രതെസ്പീക്ഷയണ്ടം  നല്കുനഡവന്നപ
ബഹുമഭാനഡപട  ഗവര്ണര്  തെഡന  പ്രസണ്ടംഗത്തനില്  സചെനിപനിചതെപ  എടുത്തുപറകയണ
കേഭാരദ്യമഭാണപ.  വനിശക്കുന്നവനപ  കവദഭാനമല,  ഭക്ഷണമഭാണപ  കവണഡതെന്ന  സസ്വഭാമനി
വനികവകേഭാനന്ദഡന  സകന്ദശങ്ങള്  പ്രകയഭാഗത്തനില്  ഡകേഭാണ്ടുവരുന്നതെനിനളള  തടെക്കണ്ടം
പ്രതെസ്പീക്ഷകയകുന്നതെഭാണപ.  സനിവനില് സര്വ്വസ്പീസപ അഴനിമതെനിമുകമഭാക്കുഡമന്ന പ്രഖദ്യഭാപനണ്ടം
ഇഒൗ ഗവണ്ഡമനനിഡന  പ്രതെനിബദതെഡയയഭാണപ  കേഭാണനിക്കുന്നതെപ.   ഭരണഘടെനഡയകപഭാലണ്ടം
കനഭാക്കുകുത്തനിയഭാക്കനി നടെത്തനിയ  ഓര്ഡെനിനനസപ  ഭരണണ്ടം  ചെസ്പീട്ടുഡകേഭാടഭാരണ്ടംകപഭാഡല
തെകേര്നവസ്പീഴുന്ന കേഭാഴ്ച നമ്മള് കേണതെകല?  ഇഡതെഭാരു പഭാഠമഭാണപ.   ജസ്പീവനിതെമഭാണപ
ഏറവണ്ടം മനികേച നഭാടെകേണ്ടം; മനികേച നടെന മനഷദ്യനണ്ടം. മറ്റു ജസ്പീവനികേളനില്നനിന്നപ മനഷദ്യഡന
വദ്യതെദ്യസനഭാക്കുന്നതെപ  സഭാമൂഹദ്യബന്ധങ്ങളഭാഡണന്നപ  മനസനിലഭാക്കനിഡകേഭാണഭാണപ  എല്.ഡെനി.എഫപ.
സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതെപ.  കൂടുതെല്  ഡതെഭാഴനിലവസരങ്ങള്  പ്രഖദ്യഭാപനിചതെപ
ആശസ്വഭാസകേരമഭായ നടെപടെനിയഭാണപ.  എന്നഭാല് പരമരഭാഗതെ കമഖലയനില് ഡമചഡപട കൂലനി
ഉറപവരുത്തഭാന നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കണണ്ടം. ഡകേ.എസപ.ഡഎ.ഡെനി.സനി.-കപഭാലള്ള വലനിയ
സഭാപനങ്ങള്  പല  ജനിലകേളനിലമുണപ.  കൂടുതെല്  വദ്യവസഭായനികേഡള  ആകേര്ഷനിക്കത്തക്ക
തെരത്തനില്  അവഡയ ഡമചഡപടുത്തണണ്ടം.  സമയബന്ധനിതെമഭായനി  ഡതെഭാഴനിലവസരങ്ങള്
സൃഷ്ടനിക്കണഡമന്നതെഭാണപ യവഭാക്കളുഡടെ ആവശദ്യണ്ടം.  കകേഭാഴയണ്ടം അഴനിമതെനിയണ്ടം ഡകേടുകേഭാരദ്യസതെയണ്ടം
ജനവനിരുദനയങ്ങളുണ്ടം സസ്പീകേള്ക്കു കനഡരയള്ള അതെനിക്രമങ്ങളുണ്ടം നനിറഞ്ഞെ യ.ഡെനി.എഫപ.
സര്ക്കഭാരനിഡന  ഭരണഡത്ത  അവസഭാനനിപനിക്കണഡമന്ന  ചെനിനയഡടെ  പ്രതെനിഫലമഭാണപ
ഡതെരഡഞ്ഞെടുപവനിധനി.
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'എല്.ഡെനി.എഫപ.  വരുണ്ടം,  എലഭാണ്ടം  ശരനിയഭാകുണ്ടം'  എന്ന  ജനണ്ടം  ഡനഞ്ചനികലറനിയ
മുദഭാവഭാകേദ്യണ്ടം  കകേവലഡമഭാരു  മുദഭാവഭാകേദ്യണ്ടം  മഭാതമഭായനിരുന്നനില.   സഭാധഭാരണക്കഭാരഡനയണ്ടം
അദസ്വഭാനനിക്കുന്നവഡനയണ്ടം  കേര്ഷകേഡനയണ്ടം ഡതെഭാഴനിലഭാളനിവര്ഗ്ഗത്തനിഡനയണ്ടം  യവജനങ്ങളുഡടെയണ്ടം
ഹൃദയതെഭാളമഭാണപ.  ആ തെഭാളണ്ടം നനിലയഭാന അനവദനിക്കനിഡലന്നപ  ജനങ്ങള് ഡമഭാത്തത്തനില്
കേരുതകേയണ്ടം അതെപ  വനിജയത്തനിഡലത്തനിക്കുയണ്ടം ഡചെയ്തു എന്നതെഭാണപ  എല്.ഡെനി.എഫപ-ഡന
കനടണ്ടം.   ആ മുദഭാവഭാകേദ്യത്തനില് കേഭാലത്തനിനപ  ഉചെനിതെമഭായ ചെനിനയണ്ടം വളര്ചയണ്ടം  ഒരു
ശണ്ടംഡഖഭാലനിയഭായനി മഭാറനി. എണ്ണമറ സമരങ്ങളനിലൂഡടെയണ്ടം നവകകേരള മഭാര്ചനിലൂഡടെയണ്ടം ഉഴുതമറനിചപ,
മഡണ്ണഭാരുക്കനി,  വളഡമഭാരുക്കനി,  വനിത്തനിടപ,  വനികേസനത്തനിഡന  പുതയഗണ്ടം  സൃഷ്ടനിച
വനികേസന  നഭായകേഡന  കനതൃതെസ്വത്തനിലള്ള  സര്ക്കഭാരനിഡന  നയപ്രഖദ്യഭാപനമഭാണപ  ബഹുമഭാനഡപട
കകേരള ഗവര്ണ്ണര് നടെത്തനിയതെപ.  അതെഭാണപ നയണ്ടം.  ഒഭാകരഭാ  സര്ക്കഭാരനികനയണ്ടം നയമഭാണപ
പ്രശണ്ടം.  കകേരളഡത്ത പടനിണനിവനിമുക സണ്ടംസഭാനമഭാക്കുഡമനണ്ടം സഭാമൂഹദ്യ സുരക്ഷഭാഡപനഷനകേള്
വസ്പീടുകേളനിഡലത്തനിക്കുഡമനമുള്ള പ്രഖദ്യഭാപനങ്ങളനിലൂഡടെ  ഒരു നവകകേരള സൃഷ്ടനിക്കഭായള്ള
അജണ  നടെപനിലഭാക്കുഡമന്നപ  പറയകമഭാള്  ചെനിലര്ക്കപ  അസസ്വഭാരസദ്യവണ്ടം   കവവലഭാതെനിയണ്ടം
ഉണഭാകുന്നതെപ  സഭാധഭാരണമഭാണപ.  ഈ സര്ക്കഭാര്  നല ഭരണണ്ടം  നടെത്തുഡമന്ന പ്രതെസ്പീക്ഷയഭാണപ
എനനിക്കുള്ളതെപ.  അഴനിമതെനി വനിരുദ-മതെനനിരകപക്ഷ-വനികേസനിതെ കകേരളമഭാണപ ലക്ഷദ്യണ്ടം. 

ഡഡപ്രമറനിതെലണ്ടം മുതെല് ഹയര് ഡസക്കണറനിതെലണ്ടം വഡരയള്ള  സ്കൂളുകേഡള മനികേവനിഡന
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുഡമനണ്ടം  വനിദദ്യഭാഭദ്യഭാസ  കമഖല  നവസ്പീകേരനിക്കുഡമനണ്ടം  പ്രഖദ്യഭാപനണ്ടം
സസ്വഭാഗതെഭാര്ഹമഭാണപ.  ഇ-ഗ്രേഭാനപ  ഇനത്തനില്  264  കകേഭാടെനി  രപ  കുടെനിശ്ശനികേയഭാക്കനിയനിടഭാണപ
കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്ഡമനപ അധനികേഭാരണ്ടം വനിട്ടുകപഭായതെപ.  കകേരളഡത്ത അനഭാരഭാഷഭാ ടൂറനിസണ്ടം
ഭൂപടെത്തനില് സഭാനണ്ടം പനിടെനിക്കുന്ന തെരത്തനില് വനികേസനിപനിചപ തെസ്പീര്തഭാടെന കകേന്ദ്രങ്ങകളയണ്ടം
സഭാണ്ടംസ്കഭാരനികേ  കകേന്ദ്രങ്ങകളയണ്ടം  ബന്ധനിപനിച്ചുഡകേഭാണ്ടുള്ള  ഒരു  വനികനഭാദസഞ്ചഭാരനയണ്ടം
ഇഒൗ ഗവണ്ഡമനപ  യഭാഥഭാര്തദ്യമഭാക്കുന്നതെനിനള്ള നടെപടെനികേളഭാണപ സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതെപ.
ഭനിന്ന സണ്ടംസ്കഭാരങ്ങളുഡടെ സണ്ടംഗമ ഭൂമനിയഭാണപ  കകേരളണ്ടം.   മഭാതൃകേഭാപരമഭായ മതെഡഡമതനി
പുലര്ത്തനിയനിരുന്ന നഭാടെഭായനിരുന കകേരളണ്ടം.  അത്തരണ്ടം ഐകേദ്യഡമലഭാണ്ടം നനിങ്ങള് തെകേര്ത്തു.
കകേഭാഴനികക്കഭാടെപ  ഖഭാസനി മുഹമ്മദപ രചെനിച അറബനികേപ കേഭാവദ്യണ്ടം  നനിങ്ങള്  പഠനിക്കണണ്ടം.
അതെപ കകേരള ചെരനിതമഭാണപ.  ഏറവണ്ടം പഴയ മഭാപനിളപഭാടപ കൃതെനിയഭായ 'മുഹനിയദ്ദേസ്പീനമഭാല'
രചെനിചതണ്ടം  ഖഭാസനി  മുഹമ്മദഭാണപ.  അത്തരണ്ടം  പഭാരമരദ്യമുള്ള  കകേഭാഴനികക്കഭാടഭാണപ
ആര്.എസപ.എസപ.-ഉണ്ടം  ലസ്പീഗപ  കനതെഭാക്കളുണ്ടം രഹസദ്യ ചെര്ച നടെത്തനിയഡതെന്ന കേഭാരദ്യണ്ടം
നഭാണ്ടം  ഓര്ക്കണണ്ടം.   ഇന്നഡല കകേഭാണ്ഗ്രേസ്സുണ്ടം  ലസ്പീഗുണ്ടം  സഭ വനിടനിറങ്ങനിയകപഭാള് കൂഡടെ
ബനി.ഡജ.പനി.  പ്രതെനിനനിധനിയണ്ടം  ഇറങ്ങനികപഭായനി.  ആര്ക്കപ  ആകരഭാടെഭാണപ  ശത്രുതെ,  ആരപ
ആരുഡടെ  കൂഡടെയഭാഡണന്നപ  വദ്യകഭാമഭാക്കുന്നതെഭാണപ  ഇന്നലഡത്ത സണ്ടംഭവണ്ടം.   നനിങ്ങള്
ഇവനിഡടെ പരസദ്യപ്രസഭാവന നടെത്തനിയനിടപ യഭാഡതെഭാരു കേഭാരദ്യവമനില. അതെപ കകേരളജനതെ
കനരഡത്ത തെനിരനിചറനിഞ്ഞെനിടഭാണപ ഇഒൗ ഡതെരഡഞ്ഞെടുപനില് വനിധനിഡയഴുതെനിയതെപ.  
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നനികതെദ്യഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുഡടെ  വനില  കുതെനിച്ചുയരുകേയഭാണപ.  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലഡയ
ശകനിഡപടുത്തുഡമന്ന  കൃഷനി  വകുപമനനിയഡടെ  പ്രഖദ്യഭാപനണ്ടം  സസ്വഭാഗതെഭാര്ഹമഭാണപ.
പചക്കറനികേള് വനില  കുറചപ  ജനങ്ങള്ക്കപ  നല്കുന്നതെനില്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പപ   ശദ
ഡചെലകത്തണതണപ.  എസപ സനി./എസപ ടെനി.  വനിഭഭാഗങ്ങള്ക്കഭായനി  നസ്പീക്കനിവചനിരനിക്കുന്ന
സണ്ടംവരണണ്ടം  അവര്ക്കുതെഡന്ന  ലഭനിക്കുന്നതെനിനപ  ഒരു  നനിയമണ്ടം  ഡകേഭാണ്ടുവരുഡമനള്ള
പ്രഖദ്യഭാപനവണ്ടം സസ്വഭാഗതെഭാര്ഹമഭാണപ. കക്ഷമ ഡപനഷനകേള്  1000  രപയഭാക്കനിയതെനില് ജനണ്ടം
സണ്ടംതൃപരഭാണപ.'  വഭാത്സലദ്യ  നനിധനി'  പദതെനിക്കപ  രപണ്ടം  ഡകേഭാടുക്കുഡമന്ന  പ്രഖദ്യഭാപനണ്ടം
ഡപണ്കുടനികേള്ക്കപ  പ്രതെസ്പീക്ഷ  നല്കുന്നതെഭാണപ.  യവജനങ്ങളുഡടെ  കേഭാരദ്യത്തനില് പ്രകതെദ്യകേണ്ടം
ശദനിക്കുന്ന ഒരു ഗവണ്ഡമനഭാഡണന്ന കേഭാരദ്യത്തനില് യഭാഡതെഭാരു തെര്ക്കവമനില.  സണ്ടംവരണവണ്ടം
സബ്സനിഡെനികേളുണ്ടം  ആകഗഭാളവല്ക്കരണ-സസ്വകേഭാരദ്യ  വല്ക്കരണകേഭാലത്തപ  അശസ്പീല
പദങ്ങളഭായനി  മഭാറുനണപ.  കകേരളത്തനിഡല  സഭാണ്ടംസ്കഭാരനികേ പഭാരമരദ്യവണ്ടം  ഡഡപതൃകേവണ്ടം
സണ്ടംരക്ഷനിക്കുന്നതെനിനപ ഫലപ്രദമഭായ സമസ്പീപനണ്ടം സസ്വസ്പീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയകേയണ്ടം  അവഡയലഭാണ്ടം
ആശഭാവഹമഭായനി മുകന്നഭാട്ടു ഡകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനള്ള നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേയണ്ടം  കവണണ്ടം.  

കേലഭാമണ്ഡലഡത്ത  സഭാണ്ടംസ്കഭാരനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാലയഭാക്കനി ഉയര്ത്തുഡമന്ന പ്രഖദ്യഭാപനവണ്ടം
'ഫനിലനിണ്ടം സനിറനി'  യഭാഥഭാര്തദ്യമഭാക്കുഡമന്നതണ്ടം  സസ്വഭാഗതെഭാര്ഹമഭാണപ.  ഡഡചെതെനദ്യമഭാണപ.
അനദ്യണ്ടംനനിനകപഭാകുന്ന  നഭാടെന  കേലകേഡള  സണ്ടംരക്ഷനിക്കുഡമന്നപ  പ്രഖദ്യഭാപനിക്കുകേ  മഭാതമല,
അതെപ  നടെപനില്  വരുത്തുഡമന്നപ  തെസ്പീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണപ.  സഭാഹനിതെദ്യ  അക്കഭാദമനി,
സണ്ടംഗസ്പീതെനഭാടെകേ  അക്കഭാദമനി  മറപ  സര്ക്കഭാര്  സഭാണ്ടംസ്കഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങള്  എന്നനിവ
കേഴനിഞ്ഞെ അഞ്ചുവര്ഷണ്ടം എനപ കേഭാരദ്യങ്ങളഭാണപ ഡചെയഡതെന്നപ പരനികശഭാധനിച്ചുകനഭാക്കണണ്ടം.
പ്രകേടെനങ്ങള്  നടെത്തുന്നതെനിനപറണ്ടം  ജനങ്ങളുഡടെ  ഇടെയനികലക്കപ ഇറങ്ങനിഡചന്നപ  ഇത്തരണ്ടം
സഭാണ്ടംസ്കഭാരനികേ സഭാപനങ്ങള് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാനണ്ടം  അതെനിനകവണ  ഫണപ സര്ക്കഭാര്
നല്കേഭാനമുള്ള നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കണണ്ടം.  മഹത്തഭായ സഭാണ്ടംസ്കഭാരനികേ സഭാപനങ്ങളുഡടെ
പ്രവര്ത്തനണ്ടം വനിപുലഡപടുത്തണണ്ടം.  സഭാണ്ടംസ്കഭാരനികേരണ്ടംഗണ്ടം വനിപുലഡപടനിഡലങനില്   മറപ
കമഖലകേളനില്  മുകന്നറമുണഭായനിടപ  കേഭാരദ്യമനില.  "എട്ടുണ്ടംഡപഭാട്ടുണ്ടം  തെനിരനിയഭാത്തവരഭാണപ"
പടനികേജഭാതെനിക്കഭാഡരന്നപ  ഇഒൗ സഭയനില് ഉയര്നവന്നതെപ  ലജഭാകേരമഭാണപ.  അഡതെത
പ്രഗത്ഭര് പറഞ്ഞെഭാലണ്ടം യ.ഡെനി.എഫപ-ഡന കേഭാപടെദ്യമഭാണപ പുറത്തുവന്നതെപ.  കകേഭാര്പകററ്റുകേള്ക്കപ
പരവതെഭാനനി വനിരനിക്കുന്ന കകേഭാണ്ഗ്രേസ്സുണ്ടം ബനി.ഡജ.പനി.-യണ്ടം അതെപ ശരനിവചപ  ഹകലലയ
പഭാടുകേയഭാണപ.  കേമ്മപ്യൂണനിസ്റ്റുകേഭാരുണ്ടം  ഇടെതപക്ഷവണ്ടം  ഇഒൗ  നയങ്ങഡള  എതെനിര്ക്കുകേ
മഭാതമല  അധനഃസനിതെഡന  പക്ഷത്തപ  അടെനിയറചപ  നനില്ക്കുകേയഭാണപ.  ഇവനിഡടെ
പടനികേജഭാതെനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളുഡടെ  ജസ്പീവനിതെണ്ടം  ദുനഃസഹമഭാകുനഡവന്നതെപ  എലഭാവരുണ്ടം
സമ്മതെനിക്കുന്ന  കേഭാരദ്യമഭാണപ.  അവര്ക്കപ  ഡകേഭാടുക്കുന്ന  ആനകൂലദ്യങ്ങള്  കൃതെദ്യമഭായനി
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ലഭനിക്കുനകണഭാ,  ആരഭാണപ ഇടെത്തട്ടുകേഭാര് എനള്ളതെപ സണ്ടംബന്ധനിചപ പരനികശഭാധനിക്കണണ്ടം.
ആനകൂലദ്യങ്ങള് കൂടുതെലണ്ടം സമന്നര്ക്കുമഭാതമഭായനി  മഭാറുന  എനള്ളതെഭാണപ സതെദ്യണ്ടം.
പടനികേജഭാതെനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളുഡടെ ജസ്പീവനിതെസുരക്ഷനിതെതെസ്വണ്ടം ഉറപഭാക്കണണ്ടം.  അവരുഡടെ
നനിലവനിഡല  അവസ  മഭാറഭാന  കപഭാകുനഡവന്നതെപ  ആശസ്വഭാസകേരമഭാണപ.  ജഭാതെനി
സര്ടനിഫനിക്കറനിനഭായനി  ഈ  വനിഭഭാഗത്തനില്ഡപടവര്  അനഭവനിക്കുന്ന  പ്രശങ്ങള്ക്കപ
പ്രതെനിവനിധനി കേഡണത്തണണ്ടം.  എസപ സനി./എസപ ടെനി.  വനിദദ്യഭാര്തനികേള്ക്കുള്ള ഡഡസപന്റുണ്ടം
ലണ്ടംപണ്ടം ഗ്രേഭാന്റുണ്ടം വര്ദനിപനിക്കഭാന കേഴനിയണണ്ടം.  പനി.എസപ.സനി.  റഭാങപ  കഹഭാള്കഡെഴ്സനിഡന
പ്രശങ്ങള്ക്കപ പരനിഹഭാരണ്ടം കേഭാണണണ്ടം.  മലയഭാളത്തനിനപ കശഷഭഭാഷഭാ പദവനി ലഭനിചതെപ
വലനിയ  കേഭാരദ്യമഭാണപ.  പഡക്ഷ  ഇടെതപക്ഷ  ജനഭാധനിപതെദ്യമുന്നണനിയഭാണപ  അതെനിനപ
മുനകേഡയ്യടുത്തഡതെന്ന കേഭാരദ്യണ്ടം ഓര്മ്മനിക്കണണ്ടം.  വളഡര ശമകേരമഭായ പ്രവര്ത്തനണ്ടം നടെത്തനിയനിടഭാണപ
അതെപ  സഭാധദ്യമഭായതെപ.  മലയഭാളണ്ടം ഒഒൗകദദ്യഭാഗനികേ ഭഭാഷയഭാക്കുന്നതെനില്  കേഴനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാര്
അമഭാനണ്ടം കേഭാണനിച്ചു.  ഭരണരണ്ടംഗത്തപ മലയഭാളഭഭാഷ മുഖദ്യ മഭാധദ്യമമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുഡമന്നപ
സര്ക്കഭാര് പറഞ്ഞെതെപ  ശകദയമഭാണപ.  ഇരുണ കേഭാലത്തുനനിന്നപ  പ്രകേഭാശപൂരനിതെമഭായ
ഒരു കേഭാലമഭാണപ ജനങ്ങള് പ്രതെസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതെപ. ഡവല്ലുവനിളനികേഡള അതെനിജസ്പീവനിചപ കകേരളഡത്ത
മറപ  സണ്ടംസഭാനങ്ങള്ക്കപ  മഭാതൃകേയഭാക്കനി  മഭാറഭാന  ഈ  സര്ക്കഭാരനിനപ  കേഴനിയഡമന്നപ
പ്രതെസ്പീക്ഷനിച്ചുഡകേഭാണപ  ഈ നന്ദനിപ്രകമയഡത്ത അനകൂലനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് : സര്, ഞഭാന ഇഒൗ നന്ദനിപ്രകമയഡത്ത പരനിപൂര്ണ്ണമഭായനി
പനിന്തുണയകേയഭാണപ.   വളഡര  അഭനിമഭാനകത്തഭാടുകൂടെനിയഭാണപ  മലപറണ്ടം  ജനിലയനില്  നനിനണ്ടം
ഇഒൗ  നനിയമസഭയനികലക്കപ  വന്നനിട്ടുള്ളതെപ.  ഇഒൗ  ഡതെരഡഞ്ഞെടുപനില്  കകേരള  ചെരനിതത്തനില്
ഇനവഡര കേണനിടനിലഭാത്ത വനിധണ്ടം  വര്ഗ്ഗസ്പീയരഭാഷസ്പീയണ്ടം മുതെഡലടുത്തപ  തെനിരനിച്ചുവരവനിനള്ള
ശമമഭാണപ ഡഎകേദ്യജനഭാധനിപതെദ്യ മുന്നണനി നടെത്തനിയഡതെന്നപ നമുക്കറനിയഭാണ്ടം.  തനിതെല
പഞ്ചഭായത്തപ  ഇലക്ഷനപ  മുകന്നഭാടെനിയഭായനി  കകേരളത്തനിഡന  മുക്കനിലണ്ടം  മൂലയനിലമുള്ള
ആര്.എസപ.എസപ/ബനി.ഡജ.പനി.-ക്കഭാരുമഭായനി  യ.ഡെനി.എഫപ.  ഉണഭാക്കനിയ  രഹസദ്യധഭാരണകേള്
നഭാടനില്  അങ്ങഭാടെനിപഭാടഭാണപ.  ആ  രഹസദ്യധഭാരണയനിലൂഡടെ  ബനി.ഡജ.പനി.-യഡടെ  കവഭാട്ടുകൂടെനി
വഭാങ്ങനി അധനികേഭാരത്തനില് തെനിരനിച്ചുവരഭാന യ.ഡെനി.എഫപ.  നടെത്തനിയ എലഭാ ശമങ്ങള്ക്കുണ്ടം
തെടെയനിട്ടുഡകേഭാണപ കകേരളത്തനിഡല മകതെതെരജനതെ ഇടെതപക്ഷ ജനഭാതെനിപതെദ്യമുന്നണനിക്കപ
നല്കേനിയ  ഏറവണ്ടം  വലനിയ  പനിന്തുണയഡടെ  ഫലമഭായനിടഭാണപ  91  സസ്പീകറഭാടുകൂടെനി
ഇടെതപക്ഷത്തനിനപ  ഇവനിഡടെ  അധനികേഭാരത്തനില്  വരഭാന  സഭാധനിചതെപ.   മലയഭാളനിയഭാഡണന്നപ
വളഡര  അഭനിമഭാനകത്തഭാടുകൂടെനി  പറയഭാന  കേനിടനിയ  അവസരങ്ങഡളലഭാണ്ടം  ഉപകയഭാഗഡപടുത്തനിയനിരുന്ന
നമ്മള്,  മലയഭാളനിയഭാഡണന്നപ  പറയഭാന മടെനിക്കുന്ന അവസയനികലക്കപ കകേരളത്തനിഡല
രഭാഷസ്പീയണ്ടം അധനഃപതെനിച്ചുകപഭായ ഒരു  ദുരനകേഭാലഘടമഭാണപ  കേഴനിഞ്ഞുകപഭായതെപ.  സരനിതെ
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അടെക്കമുള്ള അഭനിസഭാരനികേമഭാരഭാണപ  ഭരണകകേന്ദ്രങ്ങള് നനിയനനിക്കുന്നഡതെന്നതെപ  ചെരനിതത്തനില്
ഇനവഡര കകേടനിടനിലഭാത്ത  രഭാഷസ്പീയ സനിതെനിവനികശഷമഭാണപ. വസ്പീടനിലനിരുന്നപ ഡടെലനിവനിഷനനിലൂഡടെ
നപ്യൂസപ  കേഭാണണഡമങനില്  മറപ  കുടുണ്ടംബഭാണ്ടംഗങ്ങള്  ഉറങ്ങനിയതെനിനകശഷണ്ടം  മഭാതകമ
സഭാധനിക്കുഡവന്ന  സഭാഹചെരദ്യത്തനികലക്കപ  കകേരളത്തനിഡല  സഭാമൂഹനികേ  പരനിതെസനിതെനിഡയ
എത്തനിചവരഭായനിരുന  ഇഒൗ  സണ്ടംസഭാനണ്ടം  ഭരനിചനിരുന്നതെപ.  വസ്പീണ്ടുണ്ടം  അവര്  ഇഒൗ  രഭാജദ്യത്തപ
അധനികേഭാരത്തനിഡലത്തഭാന  പരനിശമനിചകപഭാള്  ജനങ്ങള് ഒറഡക്കടഭായനി എതെനിര്ക്കുകേയഭാണുണഭായതെപ.
കേഴനിഞ്ഞെ ഡതെരഡഞ്ഞെടുപനില്  കകേരളത്തനിഡല മഹഭാഭൂരനിപക്ഷണ്ടം  വരുന്ന സസ്പീ കവഭാടര്മഭാരഭാണപ
ഒറഡക്കടഭായനി  ഇടെതപക്ഷ  ജനഭാതെനിപതെദ്യമുന്നണനിക്കപ   കവഭാടപ  കരഖഡപടുത്തനിയഡതെന്നപ
ഞഭാന വനിശസ്വസനിക്കുന. ഡതെരഡഞ്ഞെടുപപ   പ്രചെരണവമഭായനി ബന്ധഡപട പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി
കപഭാകുന്ന പ്രകദശങ്ങളനില് മുഴുവന സസ്പീകവഭാടര്മഭാരനില് നനിനണ്ടം ഇടെതപക്ഷ ജനഭാതെനിപതെദ്യ
മുന്നണനിക്കപ കേനിടനിയ പനിന്തുണ ഒരു സഭാനഭാര്തനിഡയന്ന നനിലയപ കനരനിടപ അനഭവനിചവരഭാണപ
ഞങ്ങള്. 

കേഴനിഞ്ഞെ  കേഭാലങ്ങളനില്  ഇടെതപക്ഷ  ജനഭാധനിപതെദ്യമുന്നണനി  ഇഒൗ  രഭാജദ്യത്തപ
നടെപനിലഭാക്കനിയ പുകരഭാഗമനപ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഇഒൗ ഡതെരഡഞ്ഞെടുപനില് വലനിയ ചെര്ചയഭായനി.
ഇടെതപക്ഷണ്ടം കകേരളണ്ടം ഭരനിചകപഭാള് കക്ഷമഡപനഷന തകേയഭായ  500  രപ  വസ്പീടുകേളനില്
ഉത്തരവഭാദഡപടവരുഡടെ  വകേകേളനില് എത്തനിചനിരുഡന്നഭാരു കേഭാല ഘടമുണഭായനിരുന.
പകക്ഷ യ.ഡെനി.എഫപ.  അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതെനിനകശഷണ്ടം ഇഒൗ പണണ്ടം ബഭാങ്കുകേളനികലക്കപ
മഭാറ്റുകേയഭായനിരുന.  കക്ഷമഡപനഷനപ അര്ഹരഭായനിട്ടുള്ള പഭാവഡപടവര്,  വകയഭാവൃദര്,
വനികേലഭാണ്ടംഗര്  എന്നനിവഡരലഭാണ്ടം  ഇഒൗ  തകേയകവണനി  ഓകടഭാറനിക്ഷയനില്  വപ്രവറപ
ബഭാങ്കുകേളനികലക്കപ  ദനിവകസന  കപഭാകകേണ  ഗതെനികകേടെഭാണുണഭായനിരുന്നതെപ.  പല
ബഭാങ്കുകേളുണ്ടം അപപഡറയറുകേളനിലഭാണപ പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതെപ.  ഓകടഭാറനിക്ഷയനില് കപഭാകുന്നവഡര
ഓകടഭാറനിക്ഷഭാ   വഡ്രെവറുഡടെയണ്ടം   മറഭാളുകേളുഡടെയണ്ടം  സഹഭായകത്തഭാഡടെ  ബഭാങനില്  ഡകേഭാണ്ടുകപഭാകുണ്ടം.
അന്നപ  ഡപനഷന  കേനിടനിയനിഡലങനില്  വസ്പീണ്ടുണ്ടം  കപഭാകകേണ  അവസയഭാണുണഭായനിരുന്നതെപ.
അവസഭാനണ്ടം  പണണ്ടം  കേയ്യനില്  കേനിട്ടുകമഭാള്  ഡപനഷനഭായനി  കേനിട്ടുന്ന  500  രപ
ഓകടഭാറനിക്ഷയഡകേഭാടുക്കഭാന  തെനികേയഭാത്ത  അവസഡയപറനി  അവര്  ജനപ്രതെനിനനിധനികേകളഭാടെപ
പറഞ്ഞെനിട്ടുണപ.  അതെനിഡന ഫലമഭായനി  500  രപ എന്നതെപ  1000  രപയഭാക്കനി ഉയര്ത്തനി.
30 -32  ലക്ഷകത്തഭാളണ്ടം  വരുന്ന  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കപ  കക്ഷമഡപനഷന  വസ്പീടുകേളനില്
എത്തനിച്ചു ഡകേഭാടുക്കഭാന  ഇടെതപക്ഷ ജനഭാധനിപതെദ്യ മുന്നണനി  തെസ്പീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണപ.

ഇഒൗ  ഡതെരഡഞ്ഞെടുപനില്  ഏറവണ്ടം  കൂടുതെല്  പരഭാജയണ്ടം  സണ്ടംഭവനിചതെപ  കകേഭാണ്ഗ്രേസനിനഭാണപ.
നനിയമസഭയനിഡല  ഇരനിപനിടെങ്ങളനികലക്കപ  കനഭാക്കനിയഭാല്  നമുക്കതെപ  മനസനിലഭാകുണ്ടം.
കകേഭാണ്ഗ്രേസപ പഭാര്ടനിഡയ കകേരളത്തനിഡല ജനങ്ങള് തെനിരസ്കരനിച്ചു.  ഇഒൗ നഭാടനില് നടെന്ന
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എലഭാ അഴനിമതെനിക്കുണ്ടം പനിന്തുണ നല്കേനി,  ഭരണണ്ടം നനിലനനിര്ത്തഭാന  ഏഡതെഭാഡക്ക രസ്പീതെനിയനിലള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടെത്തഭാന  കേഴനിയകമഭാ  അഡതെലഭാണ്ടം  നടെത്തനിയ  ബഹുമഭാനഡപട
അന്നഡത്ത  മുഖദ്യമനനി  ശസ്പീ.  ഉമ്മനചെഭാണനി  പ്രതെനിപക്ഷ  കനതെഭാവഭാകുമഭായനിരുന.
പകക്ഷ  ജനണ്ടം  തെനിരസ്കരനിച  ശസ്പീ.  ഉമ്മന  ചെഭാണനിഡയ  കകേഭാണ്ഗ്രേസപ  പ്രസഭാനവണ്ടം
തെനിരസ്കരനിച്ചുഡവന്നഭാണപ  മനസനിലഭാക്കുന്നതെപ.  അകദ്ദേഹകത്തഭാഡടെഭാപണ്ടം  കുതെനികേഭാല്ഡവടനിനണ്ടം
ചെതെനിക്കുണ്ടം  കേരനിഞ്ചനയണ്ടം  അഴനിമതെനിക്കുണ്ടം  കൂട്ടുനനിന്ന  അനയഭായനികേളനില്  പലഡരയണ്ടം
ഇവനിഡടെ കേഭാണുന്നനില. ജനണ്ടം അവഡരഡയഭാഡക്ക ഡതെരഞ്ഞുപനിടെനിചപ ഇഒൗ ഡതെരഡഞ്ഞെടുപനില്
പരഭാജയഡപടുത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണപ.  കകേരളത്തനിഡല  ജനങ്ങള്  വലനിയ  പ്രതെസ്പീക്ഷകയഭാഡടെയഭാണപ
ഇഒൗ ഭരണഡത്ത കേഭാണുന്നതെപ.  

പ്രവഭാസനികേള്  ഇന്നപ നനിരവധനി പ്രശങ്ങള്  കനരനിടുനണപ. യഭാതഭാപ്രശണ്ടം ഉള്ഡപഡടെ
അവര്  അനഭവനിച്ചുഡകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  പ്രധഭാന  പ്രശങ്ങള്ക്കപ   അനഭഭാവപൂര്വ്വമഭായ
പരനിഗണന  സര്ക്കഭാരനിഡന  ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകേണഡമന്നപ  പ്രതെസ്പീക്ഷനിക്കുന.  ഇന്നപ  ഭഭാഗനികേമഭായനി
അടെചനിടനിരനിക്കുന്ന  കകേഭാഴനികക്കഭാടെപ  എയര്കപഭാര്ടപ  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാനള്ള  സണ്ടംവനിധഭാനമുണഭാ
ക്കഭാനഭാവശദ്യമഭായ ഇടെഡപടെലകേള്  ഗവണ്ഡമനനിഡന  ഭഭാഗത്തു  നനിനണഭാകേണഡമന്നപ
അഭദ്യര്തനിച്ചുഡകേഭാണപ ഇഒൗ നന്ദനിപ്രകമയഡത്ത പനിന്തുണച്ചു ഡകേഭാണപ നനിര്ത്തുന.  

ശസ്പീ  .    എണ്ടം  .    ഉമ്മര് :  സര്,  ഞഭാന ഇഒൗ നന്ദനിപ്രകമയഡത്ത എതെനിര്ക്കുകേയഭാണപ.
ഒരു ഗവണ്ഡമനനിഡന വനിലയനിരുത്തഭാന ഒരു മഭാസണ്ടം  മതെനിയഭാകേനില എനള്ളതെപ ഒരു
വസ്തുതെയഭാണപ.  പകക്ഷ  എനനിക്കപ  മുമപ  സണ്ടംസഭാരനിച   ശസ്പീ.  എണ്ടം.  നഒൗഷഭാദപ,  അരനി
ഡവകനഭാ എന്നറനിയഭാന മുഴുവനണ്ടം കനഭാക്കണഡമന്നനില; ഒരു വറപ എടുത്തപ കനഭാക്കനിയഭാല്
മതെനിയഭാകുഡമന്നപ   ഉദഭാഹരനിചതകപഭാഡല   ഇഒൗ  ഗവണ്ഡമനനിഡന  ദനിശ  എകങ്ങഭാടഭാഡണന്നപ
മനസനിലഭാക്കഭാന ഒരു മഭാസണ്ടംതെഡന്ന ധഭാരഭാളണ്ടം മതെനി. സഭാധഭാരണ ഭരണകേക്ഷനി ബഞ്ചുകേള്
നയപ്രഖദ്യഭാപന  പ്രസണ്ടംഗണ്ടം  വലനിയ  ഹര്ഷഭാരവകത്തഭാടുകൂടെനിയഭാണപ  സസ്വസ്പീകേരനിക്കഭാറുള്ളതെപ.
രണര മണനിക്കൂര്  ഗവര്ണര് പ്രസണ്ടംഗനിചനിട്ടുണ്ടം ഒരു കേയ്യടെനികപഭാലണ്ടം ഭരണപക്ഷത്തുനനിനണഭായനില
എന്നതെപ  നയപ്രഖദ്യഭാപന പ്രസണ്ടംഗകത്തഭാടെപ അവര്ക്കപ  തെഭാല്പരദ്യമനില എനള്ളതെനിഡന
ഡതെളനിവഭാണപ.  ഇന്നപ നടെക്കുന്ന പ്രസണ്ടംഗങ്ങളനിഡലഭാഡക്കതെഡന്ന എതമഭാതണ്ടം ഹര്ഷഭാരവങ്ങളഭാണപ
നടെത്തുന്നതെപ?  ഗവര്ണകറഭാടുള്ള  അമനിതെമഭായ  ബഹുമഭാനണ്ടംഡകേഭാണപ  അകദ്ദേഹത്തനിഡന
മനസനിനപ  തെനിരുവള്ളകക്കടുണഭാകക്കണ  എനവനിചെഭാരനിചപ  കേയ്യടെനിക്കഭാഡതെ  ഇരുന്നതെഭാകണഭാ
എന്നറനിയനില.  എനഭായനിരുന്നഭാലണ്ടം ഗവര്ണറുഡടെ നയപ്രഖദ്യഭാപന പ്രസണ്ടംഗത്തനില് മുമനിലഭാത്ത
ചെനില  കേസ്പീഴ്വഴക്കങ്ങളുണഭായനിട്ടുണപ.  സഭാധഭാരണഗതെനിയനില്  ഗവര്ണറുഡടെ നയപ്രഖദ്യഭാപന
പ്രസണ്ടംഗത്തനില് ബഡ്ജറനില്  പ്രഖദ്യഭാപനിക്കുന്നതകപഭാഡല തകേകേള് പ്രഖദ്യഭാപനിക്കഭാറനില.
ഇവനിഡടെ അകദ്ദേഹത്തനിഡന പ്രസണ്ടംഗത്തനില് ഭക്ഷദ്യവണ്ടം ഡപഭാതവനിതെരണവണ്ടം എന്നതെനില്
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സവപകകേഭായഡടെ ബഡ്ജറപ വനിഹനിതെണ്ടം ഇരടനിയഭാക്കനി,  150 കകേഭാടെനി രപയഭാക്കനി എന
പ്രഖദ്യഭാപനിച്ചു.  ഇകപഭാള്  അങ്ങനഡയഭാരു  ബഡ്ജറപ  അവതെരനിപനിചനിടനില.  ബഡ്ജറപ
അവതെരനിപനിക്കുന്നതെനിനമുമപ  കൃതെദ്യമഭായനി  150  കകേഭാടെനി  രപ  എന്നപ  അകദ്ദേഹഡത്ത
ഡകേഭാണപ പ്രഖദ്യഭാപനിപനിചതെപ  ശരനിയഭായ നടെപടെനിയല.  കേഴനിഞ്ഞെ കേഭാലത്തുള്ള നയപ്രഖദ്യഭാപന
പ്രസണ്ടംഗങ്ങളനിഡലഭാനണ്ടം  ഒരു  ഗവര്ണറുണ്ടം  ഇത  കകേഭാടെനി  രപ  ഇന്ന  വകുപനില്
ഡചെലവഴനിച്ചു എനപറയന്നനില. അഡതെഭാരു ശരനിയഭായ നടെപടെനിയല എന്നഭാണപ എനനിക്കപ
പറയഭാനള്ളതെപ.

നയപ്രഖദ്യഭാപനത്തനിഡല  ഖണ്ഡനികേ  12-ല്  വളഡര  മകനഭാഹരമഭായനി  കൂടനികചര്ത്തനിരനിക്കുന്നതെപ,
'കേഭാഡലഭാച കകേള്ക്കകവ വഭാതെനില് തറക്കുകേ'  എന്ന ആദര്ശത്തനിനപ  അനസൃതെമഭായനി
ഒരു അനകൂല സമസ്പീപനണ്ടം എഡന സര്ക്കഭാര് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതെഭായനിരനിക്കുണ്ടം എന്നഭാണപ.
കേഭാഡലഭാച കകേള്ക്കുകമഭാള് വഭാതെഭായനങ്ങള് മലര്ഡക്ക തറക്കഡപടപ പരഭാതെനിക്കഭാരഡന
കകേള്ക്കുകേ  എന്നഭാണപ.  സനി.പനി.ഡഎ(എണ്ടം).-ഡന  ഓഫസ്പീസനികലക്കപ  പരഭാതെനിയമഭായനി
കപഭായ  രണപ  ദളനിതെപ  യവതെനികേള്ക്കപ  വഭാതെഭായനങ്ങള്  തറക്കഡപട്ടുഡവന  മഭാതമല
അവഡര  കനഡര  കപഭാലസ്പീസപ  കസഷനനികലക്കപ  എത്തനിക്കുകേയണ്ടം  ഡചെയ്തു.  എത
മകനഭാഹരമഭായ  സണ്ടംഗതെനിയഭാണപ.   ദളനിതെരുഡടെ  കുത്തകേഡയഭാനണ്ടം ഞങ്ങള്ക്കനിലഭാത്തതഡകേഭാണപ
അവഡര സണ്ടംബന്ധനിചപ  ഞഭാന അധനികേഡമഭാനണ്ടം പറയന്നനില.  എങനിലണ്ടം  വര്ത്തമഭാന
കേഭാലഘടത്തനിഡല ഒരു സണ്ടംഗതെനിയഭാണനിതെപ.   പരഭാതെനി പറയഭാന കപഭായവര്ക്കപ ഇത
കേടുത്ത  ശനിക്ഷകയഭാ?  ഒരു  തെവണ  സനി.പനി.ഡഎ(എണ്ടം).  ഓഫസ്പീസനികലക്കപ  കേയറനി
കപഭായകപഭാള് ഇതവലനിയ കേടുത്ത ശനിക്ഷയഭാണപ നല്കേനിയഡതെങനില് നനിരനരമഭായനി
അവനിഡടെ  കപഭാകുന്ന ആളുകേള്ക്കപ  എതവലനിയ ശനിക്ഷയഭായനിരനിക്കുണ്ടം  ഡകേഭാടുക്കുന്നതെപ?
ഗവണ്ഡമനപ  അധനികേഭാരത്തനികലറനി  ഒരു  മഭാസണ്ടം  തെനികേയന്നതെനിനമുമഭാണപ  കുടനിമഭാക്കൂലനില്
വകേക്കുഞ്ഞുമഭായനി കപഭായ രണപ ദളനിതെപ യവതെനികേള്ക്കഭാണപ ഇഒൗ അനഭവമുണഭായതെപ.
അതമഭാതമല,  അവര് കപഭാലസ്പീസപ  കസഷനനികലക്കപ  കപഭായനി  എന്നഭാണപ  പറയന്നതെപ.
അവഡര  കപഭാലസ്പീസപ  കസഷനനികലക്കപ  വനിളനിപനിച്ചു.  ആ  സസ്പീ  വനിലപനിച്ചുഡകേഭാണപ
വകേകുഞ്ഞുമഭായനി ഡചെന്നകപഭാള് അവനിഡടെയണഭായ സനിതെനി എനഭാണപ?  കപഭാലസ്പീസപ
കസഷനനികലക്കപ  കപഭാകുകമഭാള്  അവര്  ജഭാമദ്യക്കഭാഡര  ഡകേഭാണ്ടുകപഭായനിട്ടുണഭാവനില.
അങ്ങഡന  അവനിഡടെ  കപഭായഭാല്ത്തഡന്ന  എങ്ങഡന  അവര്ക്കപ  ജഭാമദ്യണ്ടം  ഡകേഭാടുക്കഭാന
സഭാധനിക്കുണ്ടം?  ചെടണ്ടം  452  പ്രകേഭാരണ്ടം  കനഭാണ്-ഡബയനിലബനിള് ഒഫനസകല;  എങ്ങഡനയഭാണപ
കപഭാലസ്പീസനിനപ  ജഭാമദ്യണ്ടം  ഡകേഭാടുക്കഭാന  കേഴനിയന്നതെപ?  വകേ  കുഞ്ഞെനികനയണ്ടംഡകേഭാണപ
അവഡര  മജനികസ്ട്രേറപ   മുമഭാഡകേ  ഹഭാജരഭാക്കനി.   മജനികസ്ട്രേറനികനഭാടെപ  എനനിക്കപ  വലനിയ
ബഹുമഭാനമഭാണപ.  ഞഭാന മജനികസ്ട്രേറ്റുമഭാഡരയണ്ടം  കകേഭാടെതെനിഡയയണ്ടം  ധനിക്കരനിക്കുന്ന ആളല.
ആ  മജനികസ്ട്രേറപ   കചെമറനില്വചപ  കനഭാക്കനിഡലന്നഭാണപ  പറഞ്ഞെതെപ. എനപ  മഹത്തഭായ
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നസ്പീതെനികബഭാധമഭാണപ?  വകേകുഞ്ഞുമഭായനി  കപഭായ  സസ്പീഡയയണ്ടം  കുഞ്ഞെനികനയണ്ടം  അവസഭാനണ്ടം
റനിമഭാനപ  ഡചെയ്തു.  ശസ്പീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയഡന  ഗവണ്ഡമനപ  അധനികേഭാരകമഡറടുത്തപ
രണഭാഴ്ചയള്ളനിലഭാണപ ഇഒൗ സണ്ടംഭവമുണഭായതെപ. സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായണ്ടം പഭാര്ടനി പ്രവര്ത്തകേര്ക്കപ
ഡതെറ്റുകുറങ്ങള് ഉണഭാഡയനവരുണ്ടം. പകക്ഷ ബഹുമഭാനഡപട മുഖദ്യമനനിയണ്ടം മറ്റു മനനിമഭാരുണ്ടം
നടെത്തനിയനിട്ടുള്ള പ്രതെനികേരണങ്ങള് അതെനികനക്കഭാള് കമഭാശമഭായനികപഭായനി.  കപഭാലസ്പീസനികനഭാടെപ
കചെഭാദനിക്കണഡമന്ന  രസ്പീതെനിയനില്  മറുപടെനി  പറയകേയല   കവണതെപ.  നദ്യഭായമഭായ  രസ്പീതെനിയനില്
ഡതെറപ  പറനിയനിട്ടുണപ,  പഭാര്ടനി  സഖഭാക്കളഭാഡണങനില്  അവരുഡടെ  കപരനില്  നടെപടെനിഡയടുക്കുണ്ടം
എന  പറകയണതെനിനപകേരണ്ടം, വളഡര  കമഭാശമഭായ  രസ്പീതെനിയനില്  പ്രതെനികേരനിച്ചു.  ഇതെപ
ജനങ്ങള്ക്കനിടെയനില്   ഇഒൗ  ഗവണ്ഡമനനിഡനക്കുറനിചപ  ഒരു  അവമതെനിപപ
ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണഭാകുഡമന്ന കേഭാരദ്യത്തനില് യഭാഡതെഭാരു സണ്ടംശയവമനില. 

(അദദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്) 

വനകമഖലയനില്   ആയനിരണ്ടം  കേദ്യഭാമറകേള്  സഭാപനിചപ  വനണ്ടം  സണ്ടംരക്ഷനിക്കുഡമന്നപ
പറയന്നതെപ നല കേഭാരദ്യമഭാണപ.  പഭാര്ടനി ഒഭാഫസ്പീസുകേളനിഡലഭാഡക്ക ഒളനികേദ്യഭാമറ വചതെഭായനി
മുമപ  കകേടനിട്ടുണപ.  വനകമഖലയനില്  ഒളനികേദ്യഭാമറ  വയന്നഡതെനനിനഭാണപ?  ഡെനിസ്കവറനി
ചെഭാനലനിനപ  കഡെഭാകേലഡമനറനി  തെയ്യഭാറഭാക്കനിഡക്കഭാടുത്തഭാല്  ഗവണ്ഡമനനിനപ  അധനികേ
വരുമഭാനത്തനിനള്ള കസ്കഭാപണഭാകുണ്ടം.  വനകമഖലയനിലള്ള  കേര്ഷകേരഭായ എതയഭാളുകേഡളയഭാണപ
കേഭാടഭാന  ചെവനിടനിഡക്കഭാന്നതെപ.  അങ്ങഡനയള്ള  കേര്ഷകേഡര  സണ്ടംരക്ഷനിക്കുന്നതെനിനഭായനി
ഡഫനസനിണ്ടംഗപ  ഡകേട്ടുഡമന്നപ  പറഞ്ഞെഭാല്  മനസനിലഭാക്കഭാണ്ടം.  ഡഫനസനിണ്ടംഗപ  നടെത്തുന്നതെനിഡന
സണ്ടംബന്ധനിഡചഭാനണ്ടം  പറഞ്ഞെനിടനില.  വനകമഖലയനില്  ആയനിരണ്ടം  കേദ്യഭാമറകേളഭാണപ
സഭാപനിക്കുന്നതെപ.  അതെപ നല കേഭാരദ്യമഭാണപ. 

ഇറഭാലനിയന നഭാവനികേരുഡടെ  കേഭാരദ്യത്തനില് എതതെവണയഭാണപ  അടെനിയനരപ്രകമയണ്ടം
അവതെരനിപനിചപ   നനിങ്ങള് സഭ സണ്ടംഭനിപനിചതെപ? "വനികദശ മത്സദ്യബന്ധന കേപലകേള്, ഡലറര്
ഓഫപ  ഡപര്മനിഷനള്ള കേപലകേള് എന്നനിവ  കകേരളത്തനിഡന ഡടെറനികടഭാറനിയല്  സമുദകമഖലയനില്
അതെനിക്രമനിചപ  കേടെക്കുന്നതെപ  നനികരഭാധനിക്കുന്നതെനിനപ  മുരഭാരനി  കേമ്മനിറനിയഡടെ ശനിപഭാര്ശകേള്
അക്ഷരഭാര്തത്തനില് നടെപനിലഭാക്കുന്നതെനിനപ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനപ പനിന്തുണ ഡകേഭാടുക്കുന്ന
തെഭായനിരനിക്കുണ്ടം"  എനപറഞ്ഞെതെപ നല കേഭാരദ്യമഭാണപ.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനപ ഏറവണ്ടം പനിന്തുണ
ആവശദ്യമുള്ള  സമയമഭാണനിതെപ.  അതെപ നനിങ്ങള് തെഡന്ന ഡകേഭാടുക്കണണ്ടം.  അതെനിനപ  ആറന്മുള
കേണ്ണഭാടെനിയമഭായനി കപഭായനി കവകണഭാ പനിന്തുണ ഡകേഭാടുകക്കണതെപ?  ശസ്പീ.  ഷനിബു കബബനി കജഭാണ്,
ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര കമഭാദനി ഗുജറഭാത്തപ  മുഖദ്യമനനിയഭായനിരുന്നകപഭാള് കേഭാണഭാന  കപഭായതെനിനപ
എതമഭാതണ്ടം കകേഭാലഭാഹലമഭാണുണഭാക്കനിയതെപ. ഇകപഭാള് പ്രധഭാനമനനിഡയ കേണപ മുഖദ്യമനനി
സഒൗഹൃദണ്ടം ഉണഭാകക്കണതണ്ടം പനിന്തുണ  വഭാകങ്ങണതഡമഭാഡക്ക ആവശദ്യമഭാണപ.  
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ഡകേഭാലണ്ടം നസ്പീണകേരയനില് പഭാവഡപട രണപ മത്സദ്യഡത്തഭാഴനിലഭാളനികേഡള ഇറഭാലനിയന
കേപലനില് വന്ന നഭാവനികേര്  ഡവടെനിവചപ ഡകേഭാന.  അന്നപ മുഖദ്യമനനി ശസ്പീ. ഉമ്മനചെഭാണനിയണ്ടം
ശസ്പീമതെനി കസഭാണനിയഭാ ഗഭാന്ധനിയഡമഭാഡക്ക ഇറലനിക്കഭാരുഡടെ ആളുകേളഭാഡണന്നപ പറഞ്ഞെപ
എഡനലഭാണ്ടം കകേഭാലഭാഹലങ്ങളഭാണപ ഇവനിഡടെ നടെത്തനിയതെപ.  ഇകപഭാള് ബഹുമഭാനഡപട
മുഖദ്യമനനി പ്രധഭാനമനനിഡയ കേഭാണഭാന കപഭായ ദനിവസമഭാണപ നഭാവനികേര്ക്കപ ഇറലനിയനികലക്കപ
മടെങ്ങനികപഭാകേഭാനള്ള  ഉത്തരവണഭായതെപ.  എഡന  സണ്ടംസഭാനഡത്ത  രണപ  പഭാവഡപട
മത്സദ്യഡത്തഭാഴനിലഭാളനികേഡള ഡവടെനിവച്ചുഡകേഭാന്ന ആളുകേളഭാഡണനണ്ടം അതഡകേഭാണപ സണ്ടംസഭാനഡത്ത
ജനങ്ങളുഡടെ  തെഭാല്പരദ്യത്തനിനപ  ഇതെപ  എതെനിരഭാഡണനണ്ടം  പറയഭാന  ബഹുമഭാനഡപട
മുഖദ്യമനനിക്കപ  കേഴനിയണമഭായനിരുന. അകദ്ദേഹണ്ടം അതെപ പറഞ്ഞെനില. സഭായനിപനിഡന കേഭാണുകമഭാള്
കേവഭാത്തപ മറക്കുകേഡയന്നപ കകേടനിട്ടുണപ. ശസ്പീ. നകരന്ദ്ര കമഭാദനിഡയ കേഭാണുകമഭാള് കകേരളഡത്തയണ്ടം
മുക്കുവ സമുദഭായഡത്തയണ്ടം  മറക്കഭാകമഭാ? അതെപ വളഡര നനിര്ഭഭാഗദ്യകേരമഭായനികപഭായനി. 

തെനിരുവനനപുരത്തുണ്ടം മകഞ്ചശസ്വരത്തുണ്ടം  ഇടുക്കനിയനിലണ്ടം ഡമഡെനിക്കല് കകേഭാകളജപ  അനവദനിചതെപ
വലനിയ അപരഭാധമഭായനി  പലരുണ്ടം പ്രസണ്ടംഗനിച്ചു. ഡമഡെനിക്കല് കകേഭാകളഡജന്നപ പറഞ്ഞെഭാല്
ആണവ നനിലയകമഭാ,  എനകഡെഭാസള്ഫഭാന ഫഭാക്ടറനികയഭാ ആകണഭാ?  പുതെനിയ ഡമഡെനിക്കല്
കകേഭാകളജപ  വന്നകപഭാള്  പഭാവഡപട  മനിടുക്കരഭായ  ആയനിരക്കണക്കനിനപ  കുടനികേള്ക്കപ
പഠനിക്കഭാന അവസരമുണഭായനി.  എഡന നനികയഭാജകേ മണ്ഡലമഭായ  മകഞ്ചരനിയനില് പുതെനിയ
ഡമഡെനിക്കല് കകേഭാകളജപ വന്നകപഭാള്,  മൂതപനുരയഡടെ  പുറത്തഭാണപ ലഭാബപ എഡന്നഴുതെനിവചനിട്ടുള്ളഡതെന്നപ  പല
അണ്ടംഗങ്ങളുണ്ടം ഇവനിഡടെ  പ്രസണ്ടംഗനിചതെപ  ഞഭാന ഓര്ക്കുകേയഭാണപ.  റനിസല്ടപ  വന്നകപഭാള്
കകേരളത്തനിഡല  25  ഡമഡെനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേഡള  പനിന്നനിലഭാക്കനി  മകഞ്ചരനിയനിഡല
ഡമഡെനിക്കല് കകേഭാകളജപ അക്കഭാദമനികേപ രണ്ടംഗത്തപ 100 ശതെമഭാനണ്ടം വനിജയമുണഭാക്കനിഡയന്ന
കേഭാരദ്യണ്ടം  ഓര്ക്കണണ്ടം.  അത്തരത്തനിലള്ള  ഡമഡെനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേഡള  തെകേര്ക്കുന്ന
നടെപടെനിയണഭായകപഭാള് അതെനിനപ  പനിന്തുണ  ഡകേഭാടുക്കുന്നതെപ  ശരനിയഭായ  നടെപടെനിയല.
ഡമഡെനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേള്  കമഭാശമഭാകണഭാ?  ഗവണ്ഡമനനിനപ  സഭാമത്തനികേമഭായ
പ്രയഭാസങ്ങളുണഭായതെപ  ഇത്തരത്തനിലള്ള  ഡമഡെനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേള്  ഡകേഭാണ്ടുവന്നതഡകേഭാണകല?
33 വര്ഷമഭായനി ഒരു ഗവണ്ഡമനനിനണ്ടം ഡചെയ്യഭാന കേഴനിയഭാത്ത കേഭാരദ്യമഭാണപ ശസ്പീ. ഉമ്മന
ചെഭാണനിയഡടെ  സര്ക്കഭാര്  ഡചെയതെപ.  6  ഡമഡെനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളഭാണപ  കകേരളത്തനില്
തടെങ്ങനിയതെപ. നനിങ്ങളുഡടെ ഒരു മഭാസഡത്ത ഭരണണ്ടംഡകേഭാണപ 3 ഡമഡെനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള്
പൂടനിക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞുഡവങനില് അതണ്ടം ഡചെറനിയ കനടമല എന്നഭാണപ എനനിക്കപ പറയഭാനള്ളതെപ.
അതെപ  നനിങ്ങള്ക്കപ മഭാതകമ  ഡചെയ്യഭാന കേഴനിയകേയള.  ഡമഡെനിക്കല് കകേഭാകളജുകേഡള
എനനിനഭാണപ  നനിങ്ങള്  എതെനിര്ക്കുന്നതെപ?  100  ശതെമഭാനണ്ടം  ഡമറനികറഭാടുകൂടെനി  വരുന്ന
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കുടനികേളഭാണപ  അവനിഡടെ  പഠനിക്കുന്നതെപ.  മകഞ്ചരനിയനില്  ഡമഡെനിക്കല്  കകേഭാകളജപ
വന്നകപഭാള് സസ്വകേഭാരദ്യ കമഖലയപ തെസ്പീഡറഴുതെനി ഡകേഭാടുക്കുകേയഭാഡണനണ്ടം എന.ആര്.ഡഎ.-ക്കപ
ഡകേഭാടുക്കുകേയഭാഡണനഡമഭാഡക്ക  പറഞ്ഞു.  ഇങ്ങഡനയള്ള  കേഭാരദ്യങ്ങള്  തെസ്പീരുമഭാനനിക്കുകമഭാള്
ഗവണ്ഡമനപ  ശദനിക്കണ ഡമന്നഭാണപ എനനിക്കപ പറയഭാനള്ളതെപ.  

അതകപഭാഡല,  ഫനിഡെല് കേഭാകസ്ട്രേഭായപ എനപ പദവനി ഡകേഭാടുക്കണഡമന്നപ നനിങ്ങള്
തെസ്പീരുമഭാനനിചഭാല് മതെനി. അതെദ്യനഭാധുനനികേ ഫനിഡെല് കേഭാകസ്ട്രേഭായപ എന്തുപദവനി ഡകേഭാടുത്തഭാലണ്ടം
ഒരു മുതെനിര്ന്ന പഒൗരഡനന്ന നനിലയനില് അകദ്ദേഹഡത്ത നഭാണണ്ടംഡകേടുത്തനി വനിടെരുഡതെന്നപ
മഭാതമഭാണപ  എനനിക്കപ  പറയഭാനള്ളതെപ.  അകദ്ദേഹണ്ടം  പ്രസണ്ടംഗനിചകപഭാള് ഓകരഭാ  മനിനനിടപ
സമയത്തനിനഭായനി ബക്കറപ പനിരനിവപ നടെത്തുകേയഭാണപ.  ബഹുമഭാനഡപട വനി.എസപ.  അച്ചുതെഭാനന്ദന
പ്രസണ്ടംഗനിക്കുകമഭാള് അകദ്ദേഹത്തനിനപ സമയണ്ടം ഡകേഭാടുക്കകണ?  ഓകരഭാ അണ്ടംഗത്തനിഡനയണ്ടം ഒരു
മനിനനിട്ടുണ്ടം  അര  മനിനനിട്ടുണ്ടം  കചെര്ത്തപ  അഞ്ചപ  മനിനനിടനിനഭായനി  ബക്കറപ  പനിരനിവപ  നടെത്തനി
അകദ്ദേഹഡത്ത അപമഭാനനിക്കകണഭാ? സഭയകേത്തുണ്ടം പുറത്തുണ്ടം  അകദ്ദേഹഡത്ത അപമഭാനനിക്കുന്നതെപ
ശരനിയഭായ നടെപടെനിയല.   ശസ്പീ.  എണ്ടം.  നഒൗഷഭാദനിഡന  കേന്നനിപ്രസണ്ടംഗമഭായതഡകേഭാണഭാണപ
ഞഭാന ഇടെഡപടെഭാതെനിരുന്നതെപ.  മങടെയനില് ഒരഭാഡള ഡകേഭാന്നതെനിഡന പ്രതെനികേള് ലസ്പീഗുകേഭാരഭാഡണന്നപ
തെസ്പീരുമഭാനനിചപ അകദ്ദേഹണ്ടം ചെഭാര്ജപ ഷസ്പീറപ ഡകേഭാടുത്തനിരനിക്കുകേയഭാണപ. ഇക്കഭാരദ്യണ്ടം നമ്മളഭാരുണ്ടം
അറനിഞ്ഞെനിടനില.   ഇനനി  കപഭാലസ്പീസനിനപ   അതെനിനപറകത്തക്കപ കപഭാകേഭാന കേഴനിയകമഭാ?
സനി.പനി.ഡഎ.(എണ്ടം)-ഡന  മുതെനിര്ന്ന  ഒരു  കനതെഭാവപ  പ്രതെനികേഡള  നനിശയനിചഭാല്  അതെപ
മഭാറഭാന കേഴനിയകമഭാ;  അങ്ങഡന മഭാറനിയഭാല് അതെപ കവഡറ കകേസഭാകേനികല?   ശസ്പീ.  എണ്ടം.  മുകകേഷനിഡന
കേഭാണഭാനനിഡലന്നപ  പരഭാതെനി  ഡകേഭാടുത്തകപഭാള്  കപഭാലസ്പീസപ  എഫപ.ഡഎ.ആര്.  എടുത്തനികല?
മങടെയനില് നടെന്ന ഡകേഭാലപഭാതെകേത്തനില് കകേഭാണ്ഗ്രേസ്സുകേഭാരുണ്ടം മഭാര്കനിസ്റ്റുകേഭാരുമുണഭാകുണ്ടം.
പഭാര്ടനിയനിലഭാത്തവരഭായനി കകേരളത്തനില് ആഡരങനിലമുകണഭാ?  കുടുണ്ടംബപരമഭായനി നടെന്ന
കേഭാരദ്യഡത്ത ലസ്പീഗനിഡന തെലയനില്വചപ ഡകേകടഡണന്നഭാണപ എനനിക്കപ പറയഭാനള്ളതെപ. 

ഡതെരഞ്ഞെടുപനില് ബനി.ഡജ.പനി.-യണ്ടം ഞങ്ങളുമഭാണപ കേഭാസര്കഗഭാഡെപ പ്രധഭാനമഭായണ്ടം
ഏറ്റുമുടനിയതെപ.  നനിങ്ങള്  മൂന്നഭാണ്ടം  സഭാനത്തഭാകുകേയണ്ടം  ഡകേടനിവച തകേ കേനിടനിയനിഡലനമുള്ള
കേഭാരദ്യണ്ടം  ഓര്ക്കണണ്ടം. നനിങ്ങളുഡടെ കവഭാടപ എവനിഡടെകപഭായനി? മകഞ്ചശസ്വരത്തപ 89 കവഭാടനിനഭാണപ
പരഭാജയഡപടതെപ.  ബനി.ഡജ.പനി.-യമഭായനി  സഹകേരനിചപ  89  കവഭാടപ  കേണക്കഭാക്കനി
നനിര്ത്തഭാഡമനള്ള  അഡ്ജസ്റ്റുഡമനഭാകണഭാ?  അതകപഭാഡല  മണ്ണഭാര്ക്കഭാടെപ  കനടെനിയ
വനിജയവണ്ടം തെനിളക്കമഭാര്ന്നതെഭാണപ.  

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  ശസ്പീ.  എണ്ടം.  ഉമ്മര്,  പസ്പീസപ  കേണ്ക്ലൂഡെപ,  അങ്ങപ മഭാതണ്ടം സമയണ്ടം
ലണ്ടംഘനിക്കുന്നതെപ ശരനിയല. 
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ശസ്പീ  .    എണ്ടം  .    ഉമ്മര് :  സര്,  ഞഭാന  ഒറ  മനിനനിടനില്  അവസഭാനനിപനിക്കഭാണ്ടം.
മതെമഒൗലനികേ വഭാദനികേഡള  കൂട്ടുപനിടെനിചപ  നനിങ്ങള്  നടെത്തനിയ കപഭാരഭാടങ്ങളുഡടെ  ദയനസ്പീയ
പരഭാജയണ്ടം  പല സലങ്ങളനിലമുണഭായനിട്ടുണപ.  ഇനദ്യന യൂണനിയന മുസസ്പീണ്ടം ലസ്പീഗപ എന്ന
ഡചെറനിയ  പഭാര്ടനി  നനിങ്ങളുകടെത കപഭാഡല  വലനിയ  മകതെതെര  പഭാര്ടനിയഭാഡണന്നപ
പറയന്നനില.  ഞങ്ങള് മത്സരനിച  24  മണ്ഡലങ്ങളനില്  23  സലത്തുണ്ടം ഒഒൗകദദ്യഭാഗനികേ
ചെനിഹ്നത്തനിലഭാണപ  മത്സരനിചതെപ.  ഒഭാകടഭാറനിക്ഷയണ്ടം  കേഭാറുഡമഭാനണ്ടം  ചെനിഹ്നമഭായനി  ഉണഭായനിരുന്നനില.
അതെനില് 18 സലത്തുണ്ടം ജയനിചതെപ കമഭാശമഭാഡണന്നപ ഞഭാന കേരുതന്നനില. 

മനി  .   സസ്പീക്കര് : പസ്പീസപ, അങ്ങപ മഭാതണ്ടം ഇങ്ങഡന ഡചെയന്നതെപ ശരനിയല.

ശസ്പീ  .    എണ്ടം  .    ഉമ്മര്:  ..… ഒരു തെവണ മഭാതണ്ടം  17  ആയനി ചുരുങ്ങനിയനിട്ടുണപ....…
(വമക്കപ ഓഫപ) .…

2.00 PM]

ശസ്പീ  .    ഡകേ  .    ആനസലന :  സര്,  ഗവര്ണറുഡടെ നയപ്രഖദ്യഭാപനത്തനിനപ സഖഭാവപ
എസപ.  ശര്മ്മ  അവതെരനിപനിച  നന്ദനിപ്രകമയഡത്ത  ഞഭാന  പനിന്തുണയകേയഭാണപ.
കേഴനിഞ്ഞെ അഞ്ചപ വര്ഷത്ത യ.ഡെനി.എഫപ.  ഭരണണ്ടം  സര്വ്വനഭാശണ്ടം വനിതെച കകേരളസ്പീയ
സമൂഹത്തനിനപ   പ്രതെസ്പീക്ഷയണര്ത്തുന്ന  പ്രഖദ്യഭാപനങ്ങളഭാണപ  ഈ  നയപ്രഖദ്യഭാപനണ്ടം
വദ്യകമഭാക്കുന്നതെപ. കകേരളത്തനിഡന സഹകേരണ പ്രസഭാനഡത്ത ശകനിഡപടുത്തുന്നതെനിനള്ള
ഒടനവധനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണപ നയപ്രഖദ്യഭാപനത്തനിലള്ഡപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതെപ.  സര്വ്വസ്പീസപ സഹകേരണ
കമഖലയനില്,  പടനികേജഭാതെനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനനിതെഭാ  മഭാര്ക്കറനിണ്ടംഗപ  സണ്ടംഘങ്ങള്  വനിവനിധങ്ങളഭായ
പ്രശങ്ങളഭാണപ കനരനിടുന്നതെപ.  സഭാമത്തനികേ ബുദനിമുടപ,  മൂലധനക്കുറവപ, സണ്ടംഘങ്ങളുഡടെ
പരനിമനിതെമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  തടെങ്ങനിയ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  സണ്ടംഘങ്ങള്ക്കപ  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
രപത്തനികലക്കപ  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാന  കേഴനിയന്നനില. പ്രസനുതെ  സണ്ടംഘങ്ങഡള   ശകനിഡപടുത്തുഡമനള്ള
തെസ്പീരുമഭാനണ്ടം  സസ്വഭാഗതെഭാര്ഹമഭാണപ.  സഹകേരണ  വകുപപ  ആരണ്ടംഭനിക്കഭാനകദ്ദേശനിക്കുന്ന   വജ വപചക്കറനി
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്ന  'സുവര്ണ്ണണ്ടം  കഷഭാപകേള്'  ഏഡറ  പ്രകയഭാജനകേരമഭാണപ.    വനിഷഭാണ്ടംശണ്ടം
കേലര്ന്ന പചക്കറനികേള്  വനിവനിധ തെരത്തനിലള്ള കരഭാഗങ്ങള്ക്കപ കേഭാരണമഭാകുകമഭാള്
വപ്രമറനി  സഹകേരണസണ്ടംഘങ്ങഡള  ഉപകയഭാഗഡപടുത്തനി  വജവപചക്കറനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്ന
സണ്ടംവനിധഭാനങ്ങള് ഏഡറ പ്രകയഭാജനകേരമഭാണപ.   റബ്ബര് കൃഷനിക്കഭാഡര സഹഭായനിക്കഭാന കവണനി
ആരണ്ടംഭനിക്കുന്ന  റബ്ബര്മഭാര്ക്കപ  ഏഡറ  ആശസ്വഭാസകേരമഭാണപ.  മുന  എല്.ഡെനി.എഫപ.
സര്ക്കഭാരനിഡന കേഭാലത്തപ  റബ്ബറനിനപ 250-270 രപയണഭായനിരുന്നതെപ കേഴനിഞ്ഞെ അഞ്ചപ
വര്ഷഡത്ത  യ.ഡെനി.എഫപ.  ഗവണ്ഡമനനിഡന  ഭരണകേഭാലത്തപ  100  രപയനില്
തെഭാഡഴയഭായകപഭാഴുണ്ടം  അതെപ  പരനിഹരനിക്കുന്നതെനിനഭാവശദ്യമഭായ  യഭാഡതെഭാരു  നടെപടെനിയണ്ടം
884/2017
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സസ്വസ്പീകേരനിചനിടനില.  സഹകേരണ സണ്ടംഘങ്ങഡള ഇ-ഡകേഭാകമഴ്സനില് ഡകേഭാണ്ടുവരഭാനള്ള പ്രഖദ്യഭാപനണ്ടം
ഏഡറ  സസ്വഭാഗതെഭാര്ഹമഭാണപ.  സണ്ടംസഭാന-ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേഡള  സണ്ടംകയഭാജനിപനിചപ
വപ്രമറനി  അഗ്രേനികേള്ചറല്  കകേഭാ-ഓപകററസ്പീവ്സപ  അഡപകപ  സഭാപനണ്ടം,  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേള്ക്കപ  കകേഭാര്  ബഭാങനിണ്ടംഗപ  ശണ്ടംഖല  നടെപഭാക്കുകേ  തടെങ്ങനിയ  പദതെനികേള്  ഏഡറ
പ്രകയഭാജനകേരമഭാണപ.  എസപ.ബനി.ഡഎ.,  എസപ.ബനി.ടെനി.  ലയനത്തനിലൂഡടെ   സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കപ
അപ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായ  രസ്പീതെനിയനില്  ബഭാങനിഡന  കസവനങ്ങള്   കുത്തകേവല്ക്കരനിക്കഭാന
നടെത്തുന്ന  നസ്പീക്കത്തനിനനിടെയനില് സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുഡടെ   പ്രവര്ത്തനങ്ങള്   ജനകേസ്പീയ
വല്ക്കരനിക്കഭാനളള ഗവണ്ഡമനനിഡന ശമണ്ടം ഏഡറ സകനഭാഷകേരമഭാണപ.   

കേണ്സപ്യൂമര്ഡഫഡെനില് നടെന്നനിട്ടുള്ള ചെനില  അഴനിമതെനികേഡളപറനി  നയപ്രഖദ്യഭാപന
പ്രസണ്ടംഗത്തനില്  ചൂണനിക്കഭാണനിചനിട്ടുണപ.  കേഴനിഞ്ഞെ  യ.ഡെനി.എഫപ.  ഗവണ്ഡമനനിഡന
കേഭാലത്തപ കേണ്സപ്യൂമര്ഡഫഡെനിഡന എണ്ടം.ഡെനി.  ഒടനവധനി ആകക്ഷപങ്ങള്ക്കപ വനികധയനഭായനിട്ടുള്ള
ആളഭാണപ.  അത്തരണ്ടം  അഴനിമതെനിയമഭായനി  ബന്ധഡപടപ  ശകമഭായ  നടെപടെനികേള്  ഇഒൗ
ഗവണ്ഡമനപ സസ്വസ്പീകേരനിക്കുഡമന്ന പ്രഖദ്യഭാപനഡത്ത  സസ്വഭാഗതെണ്ടം ഡചെയന.  

മഡറഭാന്നപ,  പകേര്ചവദ്യഭാധനികേളുണ്ടം  ജസ്പീവനിതെവശലസ്പീ  കരഭാഗങ്ങളുണ്ടം,  കേദ്യഭാനസര്,
വൃക്കകരഭാഗണ്ടം,  ഹൃകദഭാഗണ്ടം  തടെങ്ങനിയ  നനിരവധനി  കരഭാഗങ്ങളുണ്ടം  കകേരളസ്പീയ  ജനതെഡയ
അലട്ടുകേയഭാണപ.  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗദ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങഡള സണ്ടംരക്ഷണ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതെനിനള്ള
തെസ്പീരുമഭാനണ്ടം ഗവണ്ഡമനപ  സസ്വസ്പീകേരനിക്കഭാന കപഭാകുകേയഭാണപ.  തെഭാലൂക്കപ-ജനിലഭാ  ആശുപതനികേഡള
ഡസഷദ്യഭാലനിറനി-സപര് ഡസഷദ്യഭാലനിറനി ആശുപതനികേളഭാക്കനി മഭാറ്റുഡമന്നതണ്ടം ഇ-ആകരഭാഗദ്യ
പദതെനിയനില്  ഉള്ഡപടുത്തനിഡക്കഭാണപ  ഇലകകഭാണനികപ  ഡഹല്ത്തപ  റനിക്കഭാര്ഡെപ
(ഇ.എചപ.ആര്.)  എന്ന പുതെനിയ സണ്ടംവനിധഭാനകമര്ഡപടുത്തുഡമന്നതണ്ടം  സസ്വഭാഗതെഭാര്ഹമഭാണപ.
കൃതെദ്യസമയത്തപ ചെനികേനിത്സ ലഭദ്യമഭാക്കഭാന കേഴനിയഭാത്തതണ്ടം ചെനികേനിത്സയപ കവണനിവരുന്ന
വനകതെഭാതെനിലള്ള ഡചെലവണ്ടം സഭാധഭാരണക്കഭാരുഡടെ കരഭാഗണ്ടം വര്ദനിക്കുവഭാനണ്ടം പലകപഭാഴുണ്ടം
അവരുഡടെ  മരണത്തനിനതെഡന്ന കേഭാരണമഭാകുകേയണ്ടം  ഡചെയന.  അവര്ക്കപ   സഒൗജനദ്യ
ചെനികേനിത്സഭാ  പദതെനിയണ്ടം  ഒരു  യൂണനികവഴ്സല്  പ്രസ്പീ-ഡപയ്ഡെപ  സ്കസ്പീമുണ്ടം  നടെപഭാക്കഭാന
കപഭാകുന്നതെപ  ആകരഭാഗദ്യരണ്ടംഗത്തപ  ഏഡറ  പ്രകയഭാജനകേരമഭായനിരനിക്കുണ്ടം.  കകേരളത്തനിഡല
ഡമഡെനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേഡള  മനികേവനിഡന  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുഡമനണ്ടം  അതെനില്  രണപ
ഡമഡെനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേഡള  എയനിണ്ടംസനിഡന  നനിലവഭാരത്തനികലക്കപ  ഉയര്ത്തുഡമനമുള്ള
പ്രഖദ്യഭാപനഡത്തയണ്ടം സസ്വഭാഗതെണ്ടം ഡചെയന. കഗഭാതവര്ഗ്ഗക്കഭാര്, മത്സദ്യഡത്തഭാഴനിലഭാളനികേള്, സസ്പീകേള്,
കുടനികേള്,  അണ്ടംഗപരനിമനിതെര് എന്നനിവരുഡടെ കേഭാരദ്യത്തനില് പ്രകതെദ്യകേ ശദഡചെലത്തനി ആകരഭാഗദ്യ
പരനിപഭാലനത്തനിനപ ഉഒൗന്നല് നല്കേഭാനള്ള നടെപടെനിയഭാണപ  സര്ക്കഭാര് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതെപ.   
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കേഴനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാരനിഡന പ്രവര്ത്തനങ്ങഡള സണ്ടംബന്ധനിച ഒരു വനിലയനിരുത്തല്
എഡന  മണ്ഡലമഭായ ഡനയ്യഭാറനിനകേര  മണ്ഡലത്തനിഡന  അടെനിസഭാനത്തനില്  നടെത്തുകേയഭാണപ.
കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്ഡമനപ  ജനങ്ങള്ക്കപ  ഗുണകേരമഭാകുന്ന  എഡനങനിലണ്ടം  പ്രവൃത്തനികേള്
ഡചെയനിട്ടുകണഭാ?  എനനിക്കപ മുമപ സണ്ടംസഭാരനിച ബഹുമഭാനദ്യനഭായ എണ്ടം. ഉമ്മര് ഡമഡെനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേഡള  മഭാറനി  തെസ്പീരുമഭാനനിക്കുന്നതണ്ടം അവ നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നതണ്ടം ശരനിയഡലന്നപ  പറഞ്ഞു.
മുന ആകരഭാഗദ്യ  വകുപമനനി  2011-ല് ഡനയ്യഭാറനിനകേര  തെഭാലൂക്കഭാശുപതനിഡയ ജനിലഭാ
ആശുപതനിയഭായനി അപ്കഗ്രേഡെപ ഡചെയ്തു.  തെഭാലൂക്കഭാശുപതനി എന്ന കബഭാര്ഡെപ മഭാറനി ജനിലഭാ
ആശുപതനി എന്നഭാക്കുകേ മഭാതമഭാണപ  അന്നപ ഡചെയതെപ.   ജനിലഭാ ആശുപതനിക്കഭാവശദ്യമഭായ
കഡെഭാക്ടര്മഭാഡരകയഭാ മറപ  പഭാരഭാഡമഡെനിക്കല് ജസ്പീവനക്കഭാഡരകയഭാ നനികയഭാഗനിചനിരുന്നനില.
അന്നപ ജനിലഭാ പഞ്ചഭായത്തനിഡന കനതൃതെസ്വത്തനിലഭായനിരുന ആ ആശുപതനിയഡടെ പ്രവര്ത്തനണ്ടം.
2013-ല്  തെനിരുവനനപുരണ്ടം  ജനിലഭാ  പഞ്ചഭായത്തപ  ഭരണണ്ടം  യ.ഡെനി.എഫപ-നഭായനിരുന്നകപഭാള്
അവനിടെഡത്ത ഭരണകേക്ഷനി എണ്ടം.എല്.എ.  സസ്വഭാധസ്പീനണ്ടം ഡചെലത്തനി ഇഒൗ ആശുപതനിഡയ
ജനറല്  ആശുപതനിയഭായനി  പ്രഖദ്യഭാപനിച്ചു.  തെഭാലൂക്കഭാശുപതനിയഭായനിരുന്നകപഭാള്  31
കഡെഭാക്ടര്മഭാരുണഭായനിരുന്ന  സഭാനത്തപ  ഇനണ്ടം അകതെ  31  കഡെഭാക്ടര്മഭാര്  മഭാതമഭാണപ
അവനിഡടെയളളതെപ.  രഭാതനികേഭാലങ്ങളനില് കേഭാഷസ്വഭാലനിറനിയഡടെ പ്രവര്ത്തനണ്ടം ഒരു ജൂനനിയര്
കഡെഭാക്ടറുഡടെ  കനതൃതെസ്വത്തനില് മഭാതണ്ടം നടെത്തുകേയണ്ടം നൂറുകേണക്കനിനവരുന്ന കരഭാഗനികേള്ക്കപ
ചെനികേനിത്സ  ലഭദ്യമഭാക്കഭാന  കേഴനിയഭാഡതെ  സണ്ടംഘര്ഷഭരനിതെമഭായ  അനരസ്പീക്ഷമുണഭാക്കുകേയണ്ടം
ഡചെയതെഭാകണഭാ  യ.ഡെനി.എഫപ.-ഡന  പ്രവര്ത്തനഡമന്നപ  നനിങ്ങള്  ചെര്ച  ഡചെയ്യണണ്ടം.
ഇഡതെഭാരു ഡചെറനിയ ഉദഭാഹരണണ്ടം മഭാതമഭാണപ.  

മഡറഭാന്നപ,  ടഭാനകസഭാര്ട്ടുമഭായനി  ബന്ധഡപട വനിഷയമഭാണപ.  ഡനയ്യഭാറനിനകേര തെഭാലൂക്കപ
കദശസഭാല്കൃതെ റൂടഭാണപ.   അവനിഡടെ  വപ്രവവറകസഷന ഇല. 2011-ല് ശസ്പീ.  വനി.
എസപ.  അച്ചുതെഭാനന്ദന അധനികേഭാരത്തനില്നനിന്നപ പുറത്തുകപഭാകുകമഭാള്  ഡനയ്യഭാറനിനകേര
ഡെനികപഭായനില്നനിനണ്ടം  98  ബസ്സുകേള്   120-ഓളണ്ടം   സര്വ്വസ്പീസുകേള് നടെത്തനിയനിരുന.  എന്നഭാല്
യ.ഡെനി.എഫപ.  ഭരണണ്ടം അവസഭാനനിചകപഭാള് അതെപ  65-70  സര്വ്വസ്പീസുകേളഭായനി  പരനിമനിതെഡപട്ടുഡവന്നപ
മഭാതമല,  20  ബസ്സുകേള്  സഭാപപ  ഡചെയകേയണ്ടം  21  ബസ്സുകേള്  കേഡണണ്ടം ഡചെയകേയണ്ടം
ഡചെയ്തുഡകേഭാണപ പകുതെനികയഭാളണ്ടം വരുന്ന യഭാതഭാസഒൗകേരദ്യങ്ങള് കുറചപ  വനകതെഭാതെനിലള്ള
യഭാതഭാകകശമുണഭാക്കുന്ന സമസ്പീപനമഭാണപ  സസ്വസ്പീകേരനിചതെപ.  ഇക്കഭാരദ്യണ്ടം  ബഹുമഭാനഡപട
ഗതെഭാഗതെ വകുപമനനിയഡടെ ശദയനില്ഡപടുത്തനിയതെനിഡന ഭഭാഗമഭായനി  60-ല് തെഭാഡഴയഭായനിരുന്ന
സര്വ്വസ്പീസുകേള്  90  ആയനി  പുനനഃസഭാപനിക്കുന്നതെനിനണ്ടം കേടപറത്തനിരുന്ന ഏകേകദശണ്ടം
13  ബസ്സുകേള്  പുറത്തനിറക്കുന്നതെനിനമുള്ള  സമസ്പീപനണ്ടം  യദകേഭാലഭാടെനിസഭാനത്തനില്
സസ്വസ്പീകേരനിചനിട്ടുണപ.  കൂടെഭാഡതെ അവനിടെഡത്ത യഭാതഭാകകശണ്ടം പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി 3 പുതെനിയ
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ബസ്സുകേള് അനവദനിക്കുകേയണ്ടം ഡചെയ്തു.  ഒരു മഭാസത്തനിനകേണ്ടം നടെന്നനിട്ടുള്ള മഭാറമഭാണനിതെപ.
മഡറഭാരു പ്രധഭാനഡപട ഡപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനമഭാണപ ഡനയ്യഭാറനിനകേരയനിഡല കകേരള
ആകടഭാഡമഭാവബല്സപ ലനിമനിറഡെപ. 1980-ല് ഇ.  ഡകേ.  നഭായനഭാര് ഗവണ്ഡമനപ ആരണ്ടംഭനിച
സഭാപനമഭാണനിതെപ.  കേഴനിഞ്ഞെ  യ.ഡെനി.എഫപ.  ഭരണത്തനില്  അന്നഡത്ത  വദ്യവസഭായ
വകുപമനനി  നനിയമനിച  ഒരു  എണ്ടം.ഡെനി.-യഡടെ  നനിലപഭാടെനിഡന  ഭഭാഗമഭായനി  അവനിടെഡത്ത
ജസ്പീവനക്കഭാര്ക്കപ ശമളണ്ടം ഡകേഭാടുക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞെനിഡലന്നപ  മഭാതമല കകേഭാടെനിക്കണക്കനിനപ
രപയഡടെ  ബഭാധദ്യതെയണഭാക്കനി ആ സഭാപനഡത്ത തെകേര്ത്തപ  തെരനിപണമഭാക്കുകേയണ്ടം
ഡചെയ്തു.  നഭാടനിഡല ഡപഭാത വനികേസനത്തനികനഭാ  ജനങ്ങളുഡടെ  കക്ഷമത്തനികനഭാ  ആവശദ്യമഭായ
സമസ്പീപനണ്ടം  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്ന  ഗവണ്ഡമനഭായനിരുന്നനില  യ.ഡെനി.എഫപ  ഗവണ്ഡമനപ.
വനിദദ്യഭാര്തനികേള് മുതെല് വൃദരടെക്കമുള്ള ആളുകേഡള വഡര ഇതകപഭാഡല കദഭാഹനിചനിട്ടുള്ള
ഒരു  ഗവണ്ഡമനപ  കവഡറയകണഭാ?  വഭാര്ദകേദ്യകേഭാല  ഡപനഷനണ്ടം  വനികേലഭാണ്ടംഗരടെക്കണ്ടം
ശഭാരസ്പീരനികേ ഡവല്ലുവനിളനികേള് കനരനിടുന്നവരുഡടെ ഡപനഷനണ്ടം  വസ്പീടുകേളനില്നനിന്നപ  കേനികലഭാമസ്പീററുകേള്
അകേഡലയള്ള ബഭാങ്കുകേള് വഴനിയഭാക്കനി ആളുകേഡള ഡനകടഭാടകമഭാടെനിചപ അവഡര ദുരനിതെത്തനിലഭാഴനിയ
ഒരു ഗവണ്ഡമനഭായനിരുന്നനികല  യ.ഡെനി.എഫപ.  ഗവണ്ഡമനപ ?  സ്കൂള് വനിദദ്യഭാര്തനികേള്ക്കപ
കൃതെദ്യമഭായനി പഭാഠപുസകേണ്ടം നല്കേഭാഡതെ,  പരസ്പീക്ഷഭാ റനിസല്ടനില്കപഭാലണ്ടം അവമതെനിപണഭാക്കനി
വനിദദ്യഭാര്തനികേഡളയണ്ടം രക്ഷനിതെഭാക്കഡളയണ്ടം മുള്മുനയനില് നനിര്ത്തനി ആതഹതെദ്യ ഡചെയ്യനിച
ഒരു  ഗവണ്ഡമനഭായനിരുന  കേഴനിഞ്ഞെ  യ.ഡെനി.എഫപ.  ഗവണ്ഡമനപ.   കേഭാര്ഷനികേ
വനിളകേള്ക്കപ  നഭാശനഷ്ടമുണഭാകുകേയണ്ടം  കകേഭാടെനിക്കണക്കനിനപ  രപ  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കപ
നഷ്ടഡപടുകേയണ്ടം ഡചെയകപഭാള്  അവര്ക്കപ നല്കകേണ നഷ്ടപരനിഹഭാരണ്ടം  2012  മുതെല്
യ.ഡെനി.എഫപ. ഗവണ്ഡമനപ നല്കേഭാന തെയ്യഭാറഭായനില.  

1959-ല്  കകേരളത്തനില്  ഇടെതപക്ഷ  കേമ്മപ്യൂണനിസപ  വനിരുദശകനികേള്
ഉയര്ത്തനിഡക്കഭാണ്ടുവന്ന  കേമ്മപ്യൂണനിസപ  വനിരുദ  ഇടെതപക്ഷത്തനിഡന  പഭാറപകഫഭാമനിഡന
അടെനിത്തറ  തെകേര്ക്കുന്ന  ഡതെരഡഞ്ഞെടുപപ  ഫലമഭാണപ  2016-ല്  കകേരളണ്ടം  കേണതെപ.
എലഭാവനിധ ജഭാതെനി മഒൗലനികേ മതെവഭാദ ശകനികേളുഡടെയണ്ടം കൂട്ടുഡകേടനിഡന തെകേര്ഡത്തറനിഞ്ഞുഡകേഭാണപ
ഇടെതപക്ഷ ജനഭാധനിപതെദ്യ മുന്നണനി  ഉയര്ത്തനിഡക്കഭാണ്ടുവന്ന ശകമഭായനിട്ടുള്ള ജനകേസ്പീയ
കപഭാരഭാടത്തനിനപ  കകേരളസ്പീയ  സമൂഹണ്ടം  നല്കേനിയ  വലനിയ  അണ്ടംഗസ്പീകേഭാരമഭാണനിതെപ.  ആ
അണ്ടംഗസ്പീകേഭാരണ്ടം ഉയര്ത്തനിപനിടെനിച്ചുഡകേഭാണപ യ.ഡെനി.എഫപ.-ഡന ദുര്ഭരണത്തനിഡനതെനിരഭായനിട്ടുള്ള
ശകമഭായ  നയപരനിപഭാടെനികേളുണ്ടം  തെസ്പീരുമഭാനങ്ങളുഡമടുത്തുഡകേഭാണപ  പുതെനിയ  കകേരളസ്പീയ
സമൂഹഡത്ത സൃഷ്ടനിക്കുകേയഭാണപ സഖഭാവപ  പനിണറഭായനി വനിജയഡന കനതൃതെസ്വത്തനിലള്ള
മനനിസഭ.  അതെപ  കൂടുതെല്  ശകനിയകമഭായനി  ഡകേഭാണ്ടു  കപഭാകുന്നതെനിനള്ള  പനിന്തുണ
അറനിയനിച്ചുഡകേഭാണ്ടുണ്ടം  ഇഒൗ  നയപ്രഖദ്യഭാപനത്തനിനപ  ഒരനിക്കല്കൂടെനി  പനിന്തുണ  അര്പനിച്ചു
ഡകേഭാണ്ടുണ്ടം എഡന വഭാക്കുകേള് അവസഭാനനിപനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .   വനി  .   പനി  .   സജസ്പീന്ദ്രന : സര്, ഞഭാന ഇഒൗ നന്ദനിപ്രകമയഡത്ത എതെനിര്ക്കുകേയഭാണപ.
ഗവര്ണറുഡടെ നയപ്രഖദ്യഭാപന  പ്രസണ്ടംഗത്തനിഡല ഒന്നഭാണ്ടം കപജനില് 'ജനവനിരുദ നയങ്ങള്ക്കുണ്ടം
സസ്പീകേള്ക്കുകനഡരയള്ള  അതെനിക്രമങ്ങള്ക്കുണ്ടം  മകതെതെരതെസ്വണ്ടം  ദുര്ബലഡപടുത്തുന്നതെനിനണ്ടം
എതെനിരഭായ ശകമഭായ പ്രതെനികഷധത്തനിഡന പ്രതെനിഫലനമഭാണപ ഡതെരഡഞ്ഞെടുപപ വനിധനി'
എന്നപ  പറയനണപ.  മൂന്നഭാണ്ടം  കപജനില്  'പഭാവഡപടവര്ക്കുണ്ടം  പഭാര്ശസ്വവല്ക്കരനിക്കഡപടവര്ക്കുണ്ടം
സമ്പൂര്ണ്ണ സഭാമൂഹനികേ സുരക്ഷ നഭാണ്ടം  സൃഷ്ടനികക്കണതണപ'  എന്നപ  പറയന.   എവനിഡടെയഭാണപ
പഭാവഡപട  ആളുകേള്ക്കുണ്ടം  പഭാര്ശസ്വവല്ക്കരനിക്കഡപടവര്ക്കുണ്ടം  സമ്പൂര്ണ്ണ  സഭാമൂഹനികേ  സുരക്ഷയള്ളതെപ?
സണ്ടംസഭാനത്തപ ഭരണമഭാറണ്ടം നടെന്നനിടപ ഇന്നപ  34  ദനിവസണ്ടം മഭാതകമ ആയനിട്ടുള.  കലഭാകേത്തപ
ആദദ്യമഭായനി ബഭാലറപ കപപറനിലൂഡടെ അധനികേഭാരത്തനില്വന്ന ഇ.എണ്ടം. ശങരന നമ്പൂതെനിരനിപഭാടെനിഡന
കേമ്മപ്യൂണനിസപ  മനനിസഭ  മുതെല്  ഇഒൗ  മനനിസഭവഡരയള്ള  ഓകരഭാ  കേഭാലഘടവണ്ടം
പരനികശഭാധനിചഭാല് ഇതമഭാതണ്ടം രഭാഷസ്പീയ പസ്പീഡെനങ്ങളുണ്ടം പകേകപഭാക്കലകേളുണ്ടം നടെന്ന ഒരു
കേഭാലഘടമുണഭായനിടനില.  സമരണ്ടം  ഡചെയന്ന  ഡകേ.എസപ.യ.-ക്കഭാഡരയണ്ടം  യൂത്തപ
കകേഭാണ്ഗ്രേസ്സുകേഭാഡരയണ്ടം അറസപ ഡചെയപ  ജയനിലനിലടെച്ചുഡകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണപ.   യൂത്തപ
കകേഭാണ്ഗ്രേസനിഡന സണ്ടംസഭാന പ്രസനിഡെനപ ഡെസ്പീന കുരദ്യഭാകക്കഭാസപ അടെക്കമുള്ള ആളുകേള്
ഇകപഭാഴുണ്ടം  ജയനിലനിലഭാണപ.  ഇങ്ങഡനയള്ള  സണ്ടംഭവങ്ങള്   എലഭാ  കേഭാലങ്ങളനിലണ്ടം
ഉണഭായനിട്ടുഡണങനിലണ്ടം  ഇഡതെലഭാണ്ടം  ഒരു മഭാസക്കഭാലത്തനിനള്ളനിലഭാണപ നടെന്നഡതെനള്ളതെഭാണപ
നമുക്കപ കേഭാണഭാന കേഴനിയന്നതെപ.

ഇവനിഡടെ പലരുണ്ടം തെലകശ്ശരനി സണ്ടംഭവഡത്തക്കുറനിചപ  പറഞ്ഞു.  ആ സണ്ടംഭവമുണഭായകപഭാള്
കകേരളജനതെ പ്രതെസ്പീക്ഷനിചതെരത്തനിലള്ള ഒരു മറുപടെനി മുഖദ്യമനനിയനില്നനിനണ്ടം വന്നനിരുനഡവങനില്
ഇതയണ്ടം  വനിവഭാദമഭാകുമഭായനിരുകന്നഭാ?  തെലകശ്ശരനിയനിഡല  കുടനിമഭാക്കൂലനില്  രണപ  ദളനിതെപ
ഡപണ്കുടനികേഡള വകേക്കുഞ്ഞുമഭായനി ജയനിലനിലടെച സണ്ടംഭവണ്ടം ദളനിതെപ വനിഭഭാഗങ്ങകളഭാടുള്ള
സര്ക്കഭാരനിഡന യഥഭാര്ത മുഖണ്ടം പുറത്തു ഡകേഭാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുകേയഭാണപ.  സകഹഭാദരനിമഭാരഭായ
അഖനിലയണ്ടം  അഞ്ജനയണ്ടം  വകേക്കുഞ്ഞുമഭായനിടഭാണപ  ജയനിലനില്  കപഭായതെപ.  ഒന്നര
വയസ്സുമഭാതണ്ടം പ്രഭായമഭായ വകേക്കുഞ്ഞുമഭായനി  ഇവര് ജയനിലനില് കപഭാകകേണ സഭാഹചെരദ്യണ്ടം
എനഭായനിരുന? ഈ രണപ ഡപണ്കുടനികേളുഡടെയണ്ടം പനിതെഭാവഭായ എന. രഭാജന കകേഭാണ്ഗ്രേസനിഡന
കബഭാക്കപ കേമ്മനിറനി ഡസക്രടറനിയഭാണപ.  അകദ്ദേഹണ്ടം കേഴനിഞ്ഞെ മുനനിസനിപല് ഡതെരഡഞ്ഞെടുപനില്
തെലകശ്ശരനി  മുനനിസനിപല്  ഡചെയര്മഭാനഭായ  കേഭാരഭായനി  ചെന്ദ്രകശഖരഡനതെനിഡര  മത്സരനിച്ചു
എന്നതെനിഡന കപരനില് അകദ്ദേഹഡത്തയണ്ടം അകദ്ദേഹത്തനിഡന ഡപണ്മക്കഡളയണ്ടം നനിരനരമഭായനി
പസ്പീഡെനിപനിച്ചു  ഡകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭായനിരുന.  ഏതെപ  പഭാര്ടനിയനില്ഡപട  ആളഭായഭാലണ്ടം
പടനികേജഭാതെനിക്കഭാകരഭാടെപ  അനകേമ കവകണ? പഭാര്ടനിഗ്രേഭാമമഭായ കുടനിമഭാക്കൂലനില് നനിരനരമഭായനി
മര്ദ്ദേനങ്ങളുണ്ടം  പസ്പീഡെനങ്ങളുണ്ടം  ഏറ്റുവഭാങ്ങനിവരുകമഭാഴഭാണപ പഭാര്ടനി  നനിര്കദ്ദേശമനസരനിചപ
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കേഭാരഭായനി  ചെന്ദ്രകശഖരഡനതെനിഡര   മത്സരനിച്ചുഡവന്ന  ഒറ  കേഭാരണത്തഭാല്  ഭരണമഭാറണ്ടം
ഉണഭായനിക്കഴനിഞ്ഞെ ഉടെനതെഡന്ന  രഭാജഡന രണ്ടു മക്കകളയണ്ടം കുഞ്ഞെനികനയണ്ടം അറസപ ഡചെയപ
ജയനിലനിലടെചതെപ.  ഇതെറനിഞ്ഞെകപഭാള്  ഞങ്ങഡളലഭാവരുണ്ടം  ഡഞടനി.  കേഭാരണണ്ടം,  ഏതെപ
രഭാഷസ്പീയ പഭാര്ടനി  ആയഭാലണ്ടം  പഭാവഡപട രണപ ദളനിതെപ  ഡപണ്കുടനികേള് വകേക്കുഞ്ഞുമഭായനി
ജയനിലനില്  കപഭാകുകമഭാള്  സഭാമഭാനദ്യ  മരദ്യഭാദയനസരനിചപ  കകേരളത്തനിഡന  മുഖദ്യമനനിയനില്
നനിനണ്ടം പ്രതെസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതെപ,  ഞങ്ങള് അകനസ്വഷനിക്കുണ്ടം,  കേര്ശനമഭായ നടെപടെനിഡയടുക്കുണ്ടം
എന്നഭാണപ.  പഡക്ഷ  മുഖദ്യമനനി  ആദദ്യണ്ടം  ഒഴനിഞ്ഞുമഭാറനി.  അതെപ  കപഭാലസ്പീസുകേഭാകരഭാടെപ
കചെഭാദനിക്കണണ്ടം എന്നഭാണപ അകദ്ദേഹണ്ടം ആദദ്യണ്ടം പറഞ്ഞെതെപ.  പനിന്നസ്പീടെപ  അകദ്ദേഹണ്ടം കചെഭാദനിചതെപ,
ആദദ്യമഭായനിടഭാകണഭാ വകേക്കുഞ്ഞുമഭായനി ജയനിലനില് കപഭാകുന്നഡതെന്നഭാണപ.  ആദനിവഭാസനി
കുടനികേള്  എതകയഭാകപര്  ജയനിലനില്  കപഭായനിരനിക്കുന   എനണ്ടം  അകദ്ദേഹണ്ടം  പറ ഞ്ഞു.
ആദനിവഭാസനി  കുടനികേള്  ജയനിലനില്  കപഭായനിട്ടുഡണങനില്  പടനികേജഭാതെനി  കുടനികേളുണ്ടം  ജയനിലനില്
ഡപഭായ്കക്കഭാഡട  എന്നതെഭാകണഭാ  ഗവണ് ഡമനനിഡന  തെസ്പീരുമഭാനഡമന്നറനിയഭാന  ഞങ്ങള്ക്കപ
ആഗ്രേഹമുണപ.  ഈ കകേസനില് അവര് ഡകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന്ന വഭാദനികേളഭായ രണഭാളുകേഡള
ഡപണ്കുടനികേള് അകങ്ങഭാട്ടുകേയറനി ആക്രമനിച്ചുഡവന്നഭാണപ പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നതെപ.  ഇതെനില്
പറയന്ന എണ്ടം.  സനി.  വനികനഷപ,  ഷനിജനിന എന്നനിവഡരലഭാണ്ടം പല കകേസ്സുകേളനിലണ്ടം  പ്രതെനികേളഭാണപ.
കകേരളത്തനിഡന മുഖദ്യമനനിയഭായനിരുന്ന ശസ്പീ.  ഉമ്മന ചെഭാണനി കേണ്ണൂരനിഡലത്തനിയകപഭാള്
അകദ്ദേഹഡത്ത  കേഡലറനിഞ്ഞെ  കകേസനിഡല  പ്രതെനിയഭാണപ  എണ്ടം.  സനി.  വനികനഷ് .  പല
കകേസ്സുകേളനിലണ്ടം  പ്രതെനികേളഭായ  ആളുകേഡള  ഡചെറനിയ  ഡപണ്കുടനികേള്  അകങ്ങഭാട്ടുകേയറനി
ആക്രമനിച്ചുഡവനപറഞ്ഞെഭാല്  ആഡരങനിലണ്ടം  വനിശസ്വസനിക്കുകമഭാ?  കേഭായനികേ  വകുപമനനി
ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരഭാജഡന ശസ്പീ.  കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന അടെനിച്ചു  എനപറഞ്ഞെഭാല്
നനിയമസഭയനിലള്ള  ആഡരങനിലണ്ടം  വനിശസ്വസനിക്കുകമഭാ?  എളുപത്തനില്  മനസനിലഭാക്കഭാനഭായനി
ഞഭാഡനഭാരുദഭാഹരണണ്ടം  പറഞ്ഞെതെഭാണപ.  ഒരു  കേഭാരദ്യണ്ടം  പറയകമഭാള്  അതെപ  ആളുകേള്
വനിശസ്വസനിക്കുന്ന രസ്പീതെനിയനില് പറയണണ്ടം.  

ശസ്പീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന : സര്, പ്രതെനിപക്ഷഭാണ്ടംഗങ്ങള് ഒന്നടെങണ്ടം  ഇന്നഡലയണ്ടം
ഇനമഭായനി പറയന്നതെപ  പടനികേജഭാതെനി കപ്രമമഭാണപ.  വയനഭാടനില്  കജഭാഗനി എന്ന ഒരു
ആദനിവഭാസനിഡയ  ഡവടെനിഡവച്ചുഡകേഭാന്നനിടപ  പ്രതെനികേരനിക്കഭാത്തവരഭാണപ  ഇകപഭാള്  അപറത്തനിരുന്നപ
കതെങ്ങുന്നതെപ എന്നപ അകങ്ങക്കറനിയഭാകമഭാ?

ശസ്പീ  .   വനി  .   പനി  .   സജസ്പീന്ദ്രന :  സര്,  ഞങ്ങളുഡടെ കേഭാലത്തപ എഡനങനിലണ്ടം ഡതെറ്റുകേള്
സണ്ടംഭവനിചനിട്ടുഡണങനില് അതെപ തെനിരുത്തഭാന കവണനിയഭാണകലഭാ നനിങ്ങഡള ഡതെരഡഞ്ഞെടുത്തനിരനിക്കുന്നതെപ.
നനിങ്ങള് വന്നഭാല് എലഭാണ്ടം  ശരനിയഭാകുഡമന്നഭാണപ  പറഞ്ഞെതെപ.  ശസ്പീ.  എ.  ഡകേ.  ബഭാലന
പ്രതെനിപക്ഷത്തഭായനിരുന്നകപഭാള്  എല്.ഡെനി.എഫപ-ഡന  പഭാര്ലഡമനറനി  പഭാര്ടനി  ഡസക്രടറനിയഭായനിരുന.
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എലഭാ വനിഷയങ്ങളനിലണ്ടം അഭനിപ്രഭായണ്ടം പറയന്ന ആളഭായനിരുന.  പ്രകതെദ്യകേനിചപ  പടനികേജഭാതെനിക്കഭാരഭായ
ആളുകേകളഭാടെപ അദ്ദേഹത്തനിനള്ള അനകേമ നമുക്കറനിയഭാവന്നതെഭാണപ. പകക്ഷ ഈ വനിഷയണ്ടം
വന്നകപഭാള്  അകദ്ദേഹണ്ടം  പറഞ്ഞെതെപ,  അകനസ്വഷനിക്കഭാണ്ടം,  നനിയമണ്ടം  നനിയമത്തനിഡന
വഴനിക്കുകപഭാകുണ്ടം എഡന്നഭാഡക്കയഭാണപ.  അങ്ങയനില്നനിന്നപ  ഞങ്ങള് പ്രതെസ്പീക്ഷനിചതെപ  ഇതെല.
അങ്ങപ  പഭാര്ടനിയഡടെ നനിര്കദ്ദേശണ്ടം മറനികേടെനഡകേഭാണപ ഈ പഭാവഡപട  ജനവനിഭഭാഗങ്ങള്ക്കു
കവണനി സണ്ടംസഭാരനിക്കണണ്ടം.  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്ഡമനനിഡന  കേഭാലത്തപ  എഡനങനിലണ്ടം
ഡതെറ്റുകേള് പറനിയനിട്ടുഡണങനില് അതെപ തെനിരുത്തുവഭാന അങ്ങപ മുനകേഡയ്യടുക്കണഡമന്നഭാണപ
എനനിക്കപ അഭദ്യര്തനിക്കഭാനള്ളതെപ. സഭയപുറത്തപ ദളനിതെകരഭാടുള്ള അവഗണന ധഭാരഭാളണ്ടം
നടെക്കുനണപ.  ഇകപഭാള് സഭയകേത്തുണ്ടം നടെക്കുകേയഭാണപ.  ശസ്പീ.  കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന
ആര്.എസപ.പനി.  (ഡലനനിനനിസപ)  കനതെഭാവഭാണപ.  നഭാലഭാണ്ടം  തെവണയഭാണപ  അകദ്ദേഹണ്ടം
നനിയമസഭയനികലക്കപ വരുന്നതെപ.  അകദ്ദേഹത്തനിനപ മുനനനിരയനില് സസ്പീറപ ഡകേഭാടുകക്കണതെകല.
അകദ്ദേഹത്തനിഡന പഭാര്ടനിയഭായ ആര്.എസപ.പനി. (ഡലനനിനനിസപ)  എന്നതെപ   കവണഡമങനില്
ബ്രഭാക്കറനില് കകേഭാവൂര് എന്നഭാക്കഭാണ്ടം. ഈ പഭാര്ടനിയഡടെ ഡസക്രടറനിയണ്ടം വനിപണ്ടം  അകദ്ദേഹണ്ടം
തെഡന്നയഭാണപ.  സഭയനില്   ശസ്പീ.  കകേഭാവൂര്  കുഞ്ഞുകമഭാഡന   സസ്പീറപ  മുന്നനിലഭാക്കനി
അകദ്ദേഹകത്തഭാടുള്ള അവഗണന അവസഭാനനിപനിക്കണഡമന്നപ  മഭാതണ്ടം പറഞ്ഞുഡകേഭാണപ
ഞഭാന ഈ നന്ദനിപ്രകമയഡത്ത എതെനിര്ക്കുന.  

ശസ്പീ  .   ഡജയനിണ്ടംസപ മഭാതെല : സര്, ഞഭാന ഈ നന്ദനിപ്രകമയഡത്ത അനകൂലനിക്കുകേയഭാണപ.
കകേരളത്തനിഡല  മഹഭാഭൂരനിപക്ഷണ്ടം  ജനങ്ങളുഡടെയണ്ടം  പ്രതെദ്യഭാശയണ്ടം  പ്രതെസ്പീക്ഷയമഭായനി
ഇടെതപക്ഷ ജനഭാധനിപതെദ്യമുന്നണനി ഗവണ്ഡമനപ  അധനികേഭാരത്തനില് വന്നനിരനിക്കുകേയഭാണപ.
പുതെനിയ ഗവണ്ഡമനനിഡന നനിലപഭാടുകേളുണ്ടം  നയങ്ങളുണ്ടം ബഹുമഭാനദ്യനഭായ ഗവര്ണര് നടെത്തനിയ
നയപ്രഖദ്യഭാപനത്തനിലൂഡടെ കകേരള ജനതെ മനസനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണപ.  ഗവണ്ഡമനപ  അടുത്ത
അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലണ്ടം  നടെപഭാക്കഭാന  ആഗ്രേഹനിക്കുന്ന  കേഭാരദ്യങ്ങഡളക്കുറനിചപ നടെത്തനിയനിട്ടുള്ള
വനിശദസ്പീകേരണമല സഭയനില്  പ്രതെനിപക്ഷണ്ടം നടെത്തുന്ന ചെര്ചകേള്ക്കുണ്ടം വഭാദപ്രതെനിവഭാദങ്ങള്ക്കുണ്ടം
അടെനിസഭാനമഭാകുന്നതെപ. ബഹുമഭാനഡപട  പ്രതെനിപക്ഷണ്ടം കേഴനിഞ്ഞെ അഞ്ചപ വര്ഷണ്ടം   നടെപഭാക്കനിയ
നയപരമഭായ നനിലപഭാടുകേള് ശരനിയഭാഡണന്നഭാണപ അവര് വനിശസ്വസനിക്കുന്നഡതെങനില്  ഈ
നയപ്രഖദ്യഭാപന കരഖയനില് സചെനിപനിചനിട്ടുള്ള  ഏതെപ  കേഭാരദ്യമഭാണപ  കകേരള  ജനതെയഡടെ
പ്രയഭാസങ്ങള്ക്കുണ്ടം  പ്രശങ്ങള്ക്കുണ്ടം  പരനിഹഭാരമഭാകേനിഡലനളളതെപ  വദ്യകമഭാക്കണണ്ടം.  യഥഭാര്തത്തനില്
കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്ഡമനനിഡന  കേഭാലത്തപ  നടെപഭാക്കനിയ  ഏഡതെങനിലഡമഭാരു  നല  കേഭാരദ്യണ്ടം
പറയഭാനണഭായനിരുനഡവങനില് അതെപ  ഉയര്ത്തനിക്കഭാണനിച്ചുഡകേഭാണപ, ഇതെഭാ ഞങ്ങള് കേഴനി ഞ്ഞെ
അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലണ്ടം നടെപഭാക്കനിയ ഇന്നയനിന്ന കേഭാരദ്യങ്ങഡളലഭാണ്ടം നനിങ്ങളുഡടെ ഗവണ്ഡമനപ
തടെര്ന്നപ  നടെപഭാക്കുഡമന്നപ  പറഞ്ഞെനിടനിലകലഭാ  എന്നപ  കചെഭാദനിക്കഭാമഭായനിരുന.  അങ്ങഡനഡയഭാരു
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ചെര്ച സഭയകേത്തപ  കേഭാണുന്നനില.  ഈ ചെര്ചയനില് പഡങടുത്തുഡകേഭാണപ  സണ്ടംസഭാരനിച
ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രനണ്ടം ശസ്പീ.  എണ്ടം.  ഉമ്മറുണ്ടം ഈ ഗവണ്ഡമനനിഡന നനിലപഭാടുകേഡള
കുറനികചഭാ  നയപ്രഖദ്യഭാപനഡത്തക്കുറനികചഭാ  യഭാഡതെഭാനണ്ടം  പറഞ്ഞെനില.  മറനിചപ  ഈ
ഗവണ്ഡമനപ  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നഭാല്  ഉണഭാകേഭാനനിടെയള്ള  പ്രയഭാസങ്ങളുണ്ടം  അവ
മറനികേടെക്കുന്നതെനിനകവണനി  എനപ  വഭാദഗതെനികേളഭാണപ  ഉന്നയനികക്കണഡതെന്നതമഭാണപ
അവരുഡടെ ചെര്ചയനില് മുഖദ്യമഭായണ്ടം ഉയര്നകകേടതെപ.  മുഖദ്യമനനി ശസ്പീ. പനിണറഭായനി വനിജയന
ഡെല്ഹനിയനില്  കപഭായനി  പ്രധഭാനമനനിഡയ  സന്ദര്ശനിചതെനില്  എനഭാണപ  അപഭാകേതെഡയന്നപ
എനനിക്കപ മനസനിലഭാകുന്നനില.  അങ്ങഡന കപഭായനി കേണകപഭാള് കകേരളത്തനിഡന തെനതെപ
കേലഭാസൃഷ്ടനിയഭായ   ഒരു  ആറന്മുള  കേണ്ണഭാടെനി  പ്രധഭാനമനനിക്കപ  ഡകേഭാടുത്തതെപ  വലനിയ
കപഭാരഭായ്മയഭായനിടഭാണപ പ്രതെനിപക്ഷത്തനിനപ കതെഭാന്നനിയനിരനിക്കുന്നതെപ. പഡക്ഷ ശസ്പീ. എണ്ടം. ഉമ്മറനികനഭാടുണ്ടം
അകദ്ദേഹത്തനിഡന പഭാര്ടനിക്കഭാകരഭാടുണ്ടം ഒരു കചെഭാദദ്യണ്ടം കചെഭാദനിക്കുകേയഭാണപ,  ഇനദ്യന യൂണനിയന
മുസസ്പീണ്ടം ലസ്പീഗനിഡന കനതെഭാക്കളഭായ ശസ്പീ. ഇ. ടെനി. മുഹമ്മദപ ബഷസ്പീറുണ്ടം, ശസ്പീ. ഇ. അഹമ്മദപ
സഭാഹനിബുണ്ടം കൂടെനി  ശസ്പീ. നകരന്ദ്ര കമഭാദനിക്കപ   25 ലക്ഷണ്ടം രപ  ഡകേഭാടുത്തതെപ  എനനിനഭായനിരുന?
ഇനദ്യന പ്രധഭാനമനനിയഡടെ ദുരനിതെഭാശസ്വഭാസ നനിധനിയനികലക്കഭാണപ രപ ഡകേഭാടുത്തഡതെന്നപ
ഇനദ്യന യൂണനിയന മുസസ്പീണ്ടം ലസ്പീഗനിഡന പ്രതെനിനനിധനികേള് പറയന.  അങ്ങഡനയഭാഡണങനില്
അവകരഭാടെപ ഞഭാന കചെഭാദനിക്കുന ഗുജറഭാത്തപ കേലഭാപത്തനിഡന കപരനില്....

ശസ്പീ  .   എണ്ടം  .   ഉമ്മര് : സര്, കപഭായനിനപ ഓഫപ ഓര്ഡെര് .

മനി  .   സസ്പീക്കര് : എനഭാണപ?

ശസ്പീ  .    എണ്ടം  .    ഉമ്മര് :   സര്,  ഇനദ്യന യൂണനിയന മുസസ്പീണ്ടം  ലസ്പീഗപ  ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര
കമഭാദനിക്കപ  25  ലക്ഷണ്ടം  രപ  ഡകേഭാടുത്തു  എനള്ളതെപ  ശരനിയല.  പ്രധഭാനമനനിയഡടെ
ദുരനിതെഭാശസ്വഭാസ നനിധനിയനികലയഭാണപ 25  ലക്ഷണ്ടം രപ ഡകേഭാടുത്തതെപ. അതഡകേഭാണപ അതെപ
കരഖയനിലണഭാകേഭാന പഭാടെനില.  

മനി  .   സസ്പീക്കര് : അതെകദ്ദേഹണ്ടം പറഞ്ഞെകലഭാ. അതെനില് കപഭായനിനപ ഓഫപ ഓര്ഡെഡറഭാനമനില. 

ശസ്പീ  .    ഡജയനിണ്ടംസപ മഭാതെല :  സര്,  ഗുജറഭാത്തപ കേലഭാപത്തനിഡന ഭഭാഗമഭായനി പൂര്ണ്ണമഭായണ്ടം
വസ്പീടെപ നശനിചപ  അനദ്യഭാധസ്പീനഡപട, സകഹഭാദരങ്ങളുണ്ടം അചനണ്ടം അമ്മയണ്ടം  നഷ്ടഡപട ഒഡരഭാറ
കുടുണ്ടംബത്തനിനകപഭാലണ്ടം ശസ്പീ. നകരന്ദ്ര കമഭാദനി  ഒരു വസ്പീടുകപഭാലണ്ടം പണനിതഡകേഭാടുത്തനിടനില.
അനദ്യഭാധസ്പീനഡപട്ടുകപഭായ  എത  മുസസ്പീണ്ടം  കുടുണ്ടംബങ്ങള്ക്കു  കവണനിയഭാണപ  ഗുജറഭാത്തപ
മുഖദ്യമനനിയഭായനിരുന്ന ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര കമഭാദനി ഗ്രേഭാമണ്ടം  പണനിതഡകേഭാടുത്തഡതെന്നപ  ഇനദ്യന
യൂണനിയന മുസസ്പീണ്ടം  ലസ്പീഗനിഡന  കനതൃതെസ്വണ്ടം  പറയണണ്ടം.  ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര കമഭാദനി  ഗുജറഭാത്തപ
മുഖദ്യമനനിയഭായനിരുന്ന കേഭാലത്തപ മുസസ്പീണ്ടം സകഹഭാദരങ്ങഡള സണ്ടംരക്ഷനിക്കുന്നതെനിനകവണനി
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ഒരു കേഭാരദ്യവണ്ടം ഡചെയനിരുന്നനില.  പകക്ഷ ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര കമഭാദനി ഇനദ്യയഡടെ പ്രധഭാനമനനിയഭായകപഭാള്
25 ലക്ഷണ്ടം രപയഡടെ പണക്കനിഴനിയമഭായനി നനിങ്ങള് കപഭായഡതെനനിനഭാഡണന്നപ ഞങ്ങള്
കൃതെദ്യമഭായനി പറയഭാണ്ടം. മഭാറഭാടെപ കേലഭാപഡത്തക്കുറനിച്ചുള്ള അകനസ്വഷണണ്ടം സനി.ബനി.ഐ.-യപ
വനിടെഭാന കപഭാകുനഡവന്ന വഭാര്ത്ത വന്നകതെഭാടുകൂടെനി  25  ലക്ഷണ്ടം രപയഡടെ പണക്കനിഴനിയമഭായനി
കപഭായ നനിങ്ങള്ക്കപ  കകേരളത്തനിഡന  കേലഭാസൃഷ്ടനിയഭായ ആറന്മുള കേണ്ണഭാടെനി   മുഖദ്യമനനി
പ്രധഭാനമനനിക്കപ ഡകേഭാടുത്തതെപ ഇതകമല് അപമഭാനമഭായനികപഭായനിഡയങനില് ആ അപമഭാനണ്ടം
ഞങ്ങള് സഹനികചക്കഭാണ്ടം. കകേരളത്തനിഡന മുഖദ്യമനനി അതെപ സസ്വകേഭാരദ്യമഭായനി ഡകേഭാടുത്തതെലകലഭാ? 

പതെനിനഭാലഭാമതെപ  നനിയമസഭഭാ  ഡതെരഡഞ്ഞെടുപനില് നനിങ്ങള് ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര കമഭാദനിക്കപ
ഡകേഭാടുത്തതെപ അതെഭാ അവനിഡടെയനിരനിക്കുന്ന ഒരു വലനിയ സമ്മഭാനമഭാണപ.  ആ സമ്മഭാനണ്ടം
തെഭാലത്തനില് വച്ചുഡകേഭാടുത്തതെപ നനിങ്ങളകല?  ആ സമ്മഭാനകത്തഭാളണ്ടം വരുകമഭാ  ആറന്മുള
കേണ്ണഭാടെനി.  ചെരനിതണ്ടം നനിങ്ങഡള എക്കഭാലവണ്ടം കുറവഭാളനികേഡളന്നപ  വനികശഷനിപനിക്കഭാനനിടെവരുന്ന
വനിധത്തനില്  കകേരള  നനിയമസഭയകേത്തപ  ബനി.ഡജ.പനി.-ക്കപ  അക്കഒൗണപ  തറക്കഭാന
അവസരണ്ടം  ഡചെയ്തുഡകേഭാടുത്തതെപ  നനിങ്ങളഭാണപ.  നനിങ്ങള്ക്കതെപ  നനികഷധനിക്കഭാനഭാവനില.
കേഴനിഞ്ഞെ നനിയമസഭഭാ ഡതെരഡഞ്ഞെടുപനിനമുമപ തെകദ്ദേശസസ്വയണ്ടംഭരണ സഭാപനങ്ങളനികലക്കുള്ള
ഡതെരഡഞ്ഞെടുപപ നടെന. തെനിരുവനനപുരണ്ടം കകേഭാര്പകറഷനനിഡല കേണക്കുകേള് കനഭാക്കനിയഭാല്
ബനി.ഡജ.പനി.-ക്കപ  ഏറവണ്ടം  കൂടുതെല്  കേഒൗണ്സനിലര്മഭാഡര  ഡകേഭാടുത്തതെപ  നനിങ്ങളഭാണപ.
അങ്ങഡന  ഡചെയതെപ  ഒരു  പ്രതെലപകേഭാരമഭായനിരുന.  അരുവനിക്കര  ഉപഡതെരഡഞ്ഞെടുപനിഡന
പ്രതെലപകേഭാരമഭായനിരുന. അരുവനിക്കര  ഉപഡതെരഡഞ്ഞെടുപപ  സമയത്തപ,  ആ
ഡതെരഡഞ്ഞെടുപപ യ.ഡെനി.എഫപ.-ഉണ്ടം ബനി.ഡജ.പനി.-യണ്ടം തെമ്മനിലള്ളതെഭാഡണന്നഭാണപ അന്നഡത്ത
മുഖദ്യമനനി  ശസ്പീ.  ഉമ്മന  ചെഭാണനി പറഞ്ഞെതെപ.  നനിങ്ങള്  അതവഡര  നടെത്തനിയ
രഹസദ്യബഭാന്ധവഡമലഭാണ്ടം  അന്നഭാണപ  പരസദ്യമഭായതെപ.   നനിങ്ങള്  ബനി.ഡജ.പനി.-യമഭായനി
സഹകേരനിക്കുനഡവന്നപ പ്രതെദ്യക്ഷത്തനില് അണ്ടംഗസ്പീകേരനിചതെപ  അന്നഭാണപ.  നനിങ്ങളതെപ അണ്ടംഗസ്പീകേരനിക്കുന്നതെനിനപ
ഒരടെനിസഭാന  കേഭാരദ്യമുണപ.  എസപ.എന.ഡെനി.പനി. കപഭാലള്ള  ഒരു  പ്രസഭാനത്തനിഡന
കപരുപറഞ്ഞെപ ബനി.ഡെനി.ഡജ.എസപ.-ഡനകപഭാഡലയള്ള  ഒരു  രഭാഷസ്പീയ  പ്രസഭാനമുണഭായഭാല്;
ഡവള്ളഭാപള്ളനി നകടെശഡന കപഭാഡലയള്ള ആളുകേള് അതെനിന മുമനില് വന്നഭാല്;  ചെനില
സമുദഭായ സണ്ടംഘടെനകേളുണ്ടം ബനി.ഡജ.പനി.-യണ്ടം കചെര്ന്നഭാല് ഇടെതപക്ഷത്തനിഡന അടെനിത്തറ
ഇളകേനികപഭാകുഡമന്നപ നനിങ്ങള് ഡതെറനിദരനിച്ചു.  ആ ഡതെറനിദഭാരണയഡടെ ഫലമഭായനിരുന
നനിങ്ങളുഡടെ  ഇഒൗ ബഭാന്ധവത്തനിഡന  അടെനിസഭാനണ്ടം.  അതെഭാണപ  കേഭാരദ്യണ്ടം.  നനിങ്ങള്ക്കതെനിനപ
പ്രതെനിഫലവണ്ടം കേനിടനി.  യഭാഡതെഭാരു നഷ്ടവണ്ടം നനിങ്ങള്ക്കുണഭായനില.  കേഭാരണണ്ടം,  അവനിഡടെ
ഇരനിക്കുന്ന  നനിങ്ങളുഡടെ  47  കപരനില്  16  കപര്  അങ്ങഡന  പ്രതെലപകേഭാരമഭായനി
വന്നവരഭാണപ.  നനികഷധനിക്കഭാന  നനിങ്ങള്ക്കപ  സഭാധനിക്കനില.  കേണക്കുകേള്  ഞഭാന
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പറയഭാണ്ടം.  ഞഭാന  തെഭാമസനിക്കുന്ന  മണ്ഡലത്തനിഡല  എണ്ടം.എല്.എ.,  ബനി.ഡജ.പനി.-
യമഭായണഭാക്കനിയ  രഹസദ്യധഭാരണ  പരസദ്യമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിപനിചതെനിഡന  ഫലമഭായനി
നനിയമസഭഭാണ്ടംഗമഭായനി  വന്നയഭാളഭാണപ.  അപറത്തപ  47  കപരനില്  16  കപര്  അങ്ങഡന
വന്നവരഭാണപ.  ആ പ്രതെലപകേഭാരത്തനിനപ അവനിഡടെ ഒരഭാള് ജയനിച്ചുവന്നനിരനിക്കുന.  ഇഒൗ
നനിയമസഭഭാ ഡതെരഡഞ്ഞെടുപനില് നനിങ്ങഡളനഭാണപ പ്രതെസ്പീക്ഷനിചതെപ? ബനി.ഡജ.പനി.-കയഭാഡടെഭാപണ്ടം
സമുദഭായ  സണ്ടംഘടെനകേള്  കചെര്ന്നപ  എന.ഡെനി.എ.  രപസ്പീകേരനിച്ചു;  ആ  എന.ഡെനി.എ.-യമഭായനി
രഹസദ്യധഭാരണയണഭാക്കനിയഭാല്  നനിങ്ങള്ഡക്കലഭാണ്ടം  ശുഭമഭാകുഡമന്നഭാകണഭാ  കേരുതെനിയതെപ?
ശസ്പീ. ഉമ്മന ചെഭാണനിയഡടെ  രഭാഷസ്പീയ കുടെനിലതെനത്തനിനപ കകേരളവണ്ടം ഇനദ്യയണ്ടം വലനിയ വനില
ഡകേഭാടുക്കഭാന  കപഭാകുനഡവന്നപ നനിങ്ങളഭാകലഭാചെനിക്കണണ്ടം.   അതെനിനപ കൂട്ടുനനില്ക്കഭാന ഇനദ്യന
യൂണനിയന മുസസ്പീണ്ടം ലസ്പീഗനിഡനകപഭാഡലഭാരു പഭാര്ടനിയണ്ടംകൂടെനി കചെരുനഡവങനില് ചെരനിതവണ്ടം
കേഭാലവണ്ടം  നനിങ്ങഡളയണ്ടം  പഴനിക്കുണ്ടം;  കുറക്കഭാഡരന്നപ  വനിധനിക്കുണ്ടം.  അക്കഭാരദ്യത്തനില്  ഒരു
സണ്ടംശയവണ്ടം  കവണ.  

മഡറഭാരു കേഭാരദ്യണ്ടം പറയന്നതെപ,  ദളനിതെപ കപ്രമത്തനിഡന കേഭാരദ്യമഭാണപ.  കുടനിമഭാക്കൂലനിഡല
പഭാര്ടനി ഓഫസ്പീസനികലയപ രണപ ദളനിതെപ സകഹഭാദരനിമഭാര് കപഭായനി എന്നതെപ  എലഭാവരുണ്ടം
അണ്ടംഗസ്പീകേരനിക്കുന്ന  കേഭാരദ്യമഭാണപ.  അവരുഡടെ അചന രഭാജന ഓഫസ്പീസനിനപ തെഭാഡഴ നനിന്നനിടപ
യവതെനികേളഭായ തെഡന രണ്ടു മക്കഡള കേമ്മപ്യൂണനിസപ പഭാര്ടനി ഓഫപ ഇനദ്യ (മഭാര്കനിസപ)-
യഡടെ ആ പ്രകദശഡത്ത പഭാര്ടനി ഓഫസ്പീസനികലക്കപ കേയറനികപഭാകേഭാന അനവദനിച്ചു. എഡന
പ്രനിയഡപട സുഹൃത്തുക്കഡള,  ഞഭാന നനിങ്ങകളഭാടെപ കചെഭാദനിക്കുകേയഭാണപ.  ഇനദ്യന നഭാഷണല്
കകേഭാണ്ഗ്രേസനിഡന ഏഡതെങനിലണ്ടം ഒരു ഓഫസ്പീസനികലക്കപ രണപ യവതെനികേഡള കേടെനകപഭാകേഭാന
അനവദനിച്ചുഡകേഭാണപ ഒരു പനിതെഭാവപ  കേഭാത്തുനനില്ക്കുകമഭാ?  ഞഭാന ഉറപനിച്ചു പറയന,
തെഡന  യവതെനികേളഭായ  രണപ  മക്കഡള  ഇനദ്യന  നഭാഷണല്  കകേഭാണ്ഗ്രേസനിഡന  ഒരു
ഓഫസ്പീസനികലക്കപ കേയറഭാന അനവദനിചപ തെഭാഡഴ കേഭാത്തുനനിന്നഭാല് ഒരഭാഴ്ച കേഴനിയകമഭാള്
രണ്ടു മക്കഡളയണ്ടം  ചെഭാക്കനില് ഡകേടനി  ഡകേഭാണ്ടുവരുന്നതെപ കേഭാണഭാണ്ടം.  അതെകല ഇനദ്യന
നഭാഷണല് കകേഭാണ്ഗ്രേസപ. നനിങ്ങള്ക്കപ നനികഷധനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?  നനിലമ്പൂരനിഡല
രഭാധഡയ ചെഭാക്കനില്ഡക്കടനി കുഴനിച്ചുമൂടെനിയകപഭാള് ഇഒൗ വഭാദഗതെനികേഡളഭാഡക്ക എവനിഡടെകപഭായനി?
ഇവനിഡടെ വയനഭാടനില് നനിനള്ള  ശസ്പീ.  സനി.  ഡകേ.  ശശസ്പീന്ദ്രന പ്രസണ്ടംഗനിച്ചു.  അവനിഡടെ
നൂറുക്കണക്കനിനപ  ആദനിവഭാസനി സസ്പീകേളുണ്ടം  അവരുഡടെ  കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടം കേണ്ണൂര് ഡസനടല്
ജയനിലനിലടെയപട്ടു.  ഞങ്ങള് കപഭായനി കേണ്ടു.   ശസ്പീ. സനി. ഡകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന പറഞ്ഞെനികല,
ദനിവസങ്ങകളഭാളണ്ടം  ഭക്ഷണണ്ടം  കേഴനിക്കഭാഡതെ  നനിരഭാഹഭാരണ്ടം  കേനിടെന്നഭാണപ  ജയനിലനിനകേത്തപ
അവര്  സമരണ്ടം തടെര്ന്നതെപ. പഭാവഡപട ദളനിതെപ സസ്പീകേള് ഓകടഭാറനിക്ഷയനില് രണ്ടുണ്ടം മൂനണ്ടം
കുഞ്ഞുങ്ങഡള  പ്രസവനിക്കുകേയണ്ടം  മരനിച്ചുകപഭാകുകേയണ്ടം  ഡചെയന.  തെനിരുവനനപുരത്തപ
പനിന്നഭാക്ക സമുദഭായക്കഭാരനഭായ, കസഭാര്ട്സപ മഭാനഭായ ഒരു ഡചെറുപക്കഭാരഡന തെലനിഡക്കഭാന്നപ
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ഡകേടനിത്തൂക്കനിയനികല?  അകപഭാഡഴഭാഡക്ക നനിങ്ങളുഡടെ ദളനിതെപ  കപ്രമണ്ടം എവനിഡടെകപഭായനി?
മുന  യ.ഡെനി.എഫപ.  ഗവണ്ഡമനനിഡന  കേഭാലത്തപ  ഡവടെനിവച്ചുഡകേഭാന്ന  കജഭാഗനിയഡടെ
മകേള്ക്കപ  ഒരു  ഡതെഭാഴനില്  ഡകേഭാടുക്കഭാനകപഭാലണ്ടം  ഇടെതപക്ഷ  ജനഭാധനിപതെദ്യ  മുന്നണനി
ഗവണ്ഡമനപ അധനികേഭാരത്തനില് വകരണനി വന്നനികല? അഡതെഭാനണ്ടം മറക്കരുതെപ.  ദളനിതെപ
കപ്രമഡത്തപറനി   പ്രസണ്ടംഗനിക്കുകമഭാള് അഡതെഭാനണ്ടം പറയഭാനകപഭാലണ്ടം അര്ഹതെയള്ളവരല
എന്ന കേഭാരദ്യണ്ടം ഓര്ക്കണണ്ടം.  ഇനദ്യന യൂണനിയന മുസസ്പീണ്ടം -ലസ്പീഗുണ്ടം ഇനദ്യന നഭാഷണല്
കകേഭാണ്ഗ്രേസുഡമലഭാണ്ടം കചെരുന്ന യ.ഡെനി.എഫപ.-ഡന  ഭരണകേഭാലത്തപ അവര്ക്കുകവണനി
നനിങ്ങഡളഭാനണ്ടം ഡചെയനിടനില.  ബഹുമഭാനദ്യനഭായ മുനമനനി ഇവനിഡടെയണപ,  ഞഭാന അകദ്ദേഹകത്തഭാടെപ
കചെഭാദനിക്കുകേയഭാണപ,   പടനികേജഭാതെനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ   വനിഭഭാഗത്തനില്ഡപട  കുടനികേള്ക്കപ  ;
ഒ.ഇ.സനി./ഒ.ബനി.സനി.  വനിഭഭാഗത്തനില്ഡപട കുടനികേള്ക്കപ നല്കകേണ ഗ്രേഭാന്റുകേള് എത
ബഭാക്കനിയഡണന്നപ നനിങ്ങള് ഓര്മ്മനിക്കണണ്ടം.  എന്തുഡകേഭാണഭാണപ നനിങ്ങള് ഡകേഭാടുക്കഭാഡതെ
കപഭായതെപ? ഇവനിഡടെ പടനികേജഭാതെനി വകുപമനനിക്കപ  പറയഭാന അവസരമുണഭാകുകമഭാള്
ആ കുടെനിശ്ശനികേയഡടെ കേണക്കപ പറയണ്ടം. നനിങ്ങള്  ആര്ക്കു കവണനിയണ്ടം ഒനണ്ടം ഡചെയനിടനില.
നനിയമസഭയകേത്തപ  ഇടെതപക്ഷ  ജനഭാധനിപതെദ്യ  മുന്നണനി  ഗവണ്ഡമനപ  ഡവറുഡതെ
വന്നതെല.  അഴനിമതെനിരഹനിതെ  മതെനനിരകപക്ഷ  വനികേസനിതെ  കകേരളത്തനിനകവണനിയള്ള
കകേരള  ജനതെയഡടെ  അഭനിവഭാഞ്ഛയഭാണപ  ഇടെതപക്ഷ  ജനഭാധനിപതെദ്യ  മുന്നണനിഡയന്നപ
നനിങ്ങള്  ഓര്മ്മനിക്കണണ്ടം.  ഇഒൗ  ഗവണ്ഡമനപ  അഴനിമതെനിഡക്കതെനിരഭായനി,  മതെനനിരകപക്ഷതെയകവണനി
വനിട്ടുവസ്പീഴ്ചയനിലഭാത്ത  കപഭാരഭാടണ്ടം  നടെത്തനിഡക്കഭാണപ  ഒരു  നവകകേരളണ്ടം  സൃഷ്ടനിക്കുഡമന്ന
കേഭാരദ്യത്തനില്  സണ്ടംശയമനില.  ശസ്പീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയഡന  കനതൃതെസ്വത്തനിലള്ള  ഇടെതപക്ഷ
ജനഭാധനിപതെദ്യമുന്നണനി ഗവണ്ഡമനനില് നനിങ്ങള്ക്കുണ്ടം പ്രതെസ്പീക്ഷയര്പനിക്കഭാഡമന മഭാതണ്ടം
പറഞ്ഞുഡകേഭാണപ ഇഒൗ നന്ദനിപ്രകമയഡത്ത അനകൂലനിച്ചുഡകേഭാണപ   അവസഭാനനിപനിക്കുന.

VIII അറനിയനിപപ

കഡെഭാകേലഡമനറനി പ്രദര്ശനണ്ടം

മനി. സസ്പീക്കര്:  സഭാമഭാജനികേര്ക്കുകവണനി ബഭാങസ്വറപ ഹഭാളനില് 4.00 മണനിക്കപ 'Gods
in  Shackles'  എന്ന കഡെഭാകേലഡമനറനി  പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതെഭാണപ.  സഭാമഭാജനികേര് നനിര്ബന്ധമഭായണ്ടം
കേണനിരനികക്കണ കഡെഭാകേലഡമനറനിയഭാണപ. ഇക്കഭാരദ്യണ്ടം എലഭാവഡരയണ്ടം കനരഡത്ത അറനിയനിചനിട്ടുണപ.

സഭ ഇകപഭാള് പനിരനിയന്നതണ്ടം നഭാഡള രഭാവനിഡല 8.30-നപ വസ്പീണ്ടുണ്ടം സകമ്മളനിക്കുന്നതമഭാണപ.

(2016  ജൂണ്  മഭാസണ്ടം  30-ാംതെസ്പീയതെനി  വദ്യഭാഴഭാഴ്ച  രഭാവനിഡല  8.30-നപ  വസ്പീണ്ടുണ്ടം
സകമ്മളനിക്കുന്നതെനിനഭായനി സഭ ഉചയകശഷണ്ടം 2.37-നപ പനിരനിഞ്ഞു.)

         


