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വഭാലലലാം 163]                            ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                   [നമ്പര് 10

നനിയമസഭ  2016  ഒകകഭാബര്   മഭാസലാം  18-ാം  തതീയതനി  ചചഭാവഭാഴ്ച  രഭാവനിചല
8.30-നട്ട്  ബഹുമഭാനചപട  സതീക്കര്  ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണചന്റെ  അദലക്ഷതയനില
നനിയമസഭഭാ ഹഭാളനില കയഭാഗലാം കചര്ന. 

I കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള

(ഈ  സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലക്കട്ട്  അനുവദനിക്കചപട  കചഭാദലങ്ങളുചട  പടനികേയനിചല
നമ്പര് ബഭാക്കറനില കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്  :   ഓര്ഡര്........ ഓര്ഡര്...... കചഭാദലലാം നമ്പര് -331

ആദഭായ നനികുതനി അപട്ട് കലഭാഡട്ട് ചചയഭാന് സര്ക്കഭാര് സലാംവനിധഭാനലാം

1 (*331) ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   നഭാണ :
ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :
ശതീ  .   ചകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര് :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ആദഭായ  നനികുതനി  ഓകരഭാ  കേകഭാര്ടറനിലലാം  അപട്ട് കലഭാഡട്ട്  ചചയ്യുന്നതനിനട്ട്
സകകേഭാരല  സഭാപനങ്ങള ഭതീമമഭായ  തുകേ ഇഇൗടഭാക്കുന്നതട്ട്  ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ  ;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ചഎ.ടനി.  ചസല മുന്കകേ എടുത്തട്ട് ജതീവനക്കഭാര് അനുഭവനിക്കുന്ന
പ്രസ്തുത പ്രശ്നത്തനിനട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന് എചന്തെങനിലലാം  നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കു
കമഭാചയന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ടനി.ഡനി.എസട്ട്.  അപട്ട്  കലഭാഡട്ട്  ചചയ്യുന്നതനിനട്ട്  ശമ്പളലാം
ചകേഭാടുക്കുന്ന ട്രഷറനി വകുപനിചന തചന്ന ഏലനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ?

852/2019
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ധനകേഭാരലവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമനനി

(  ചപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്): സര്, 

(എ) ഇല.

(ബനി&സനി) ഇന്തെലന് ഭരണഘടന പ്രകേഭാരലാം ആദഭായ നനികുതനിയുമഭായനി ബന്ധചപട

കേഭാരലങ്ങള  തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അധനികേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനഭാകേയഭാല  ആദഭായ

നനികുതനി ഓകരഭാ കേകഭാര്ടറനിലലാം അപട്ട് കലഭാഡട്ട് ചചയ്യുന്നതനിനട്ട്  ആദഭായ നനികുതനി വകുപട്ട്

മുകഖേന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതനിന്പ്രകേഭാരലാം  വകുപനിചന്റെ  ചവബ്കസറനില

(www.tin.nsdl.com)  സൂചനിപനിചനിട്ടുള്ള  സഇൗജനല  കസഭാഫട്ട് ചവയറകേള,  ഫയല

വഭാലനികഡഷന് യൂടനിലനിറനികേള തുടങ്ങനിയവ ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ടനി.ഡനി.എസട്ട്.  തയഭാറഭാക്കനി

സനി.ഡനി.-യനികലഭാ  ചപന്കഡ്രൈവനികലഭാ  പകേര്ത്തനി  വകുപനിചന്റെ  ചവബ്കസറനില

കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില സൂചനിപനിക്കുന്ന അലാംഗതീകൃത ടനിന് ചഫസനിലനികറഷന് ചസന്റെറകേള

മുകഖേന നനിശനിത ഫതീസട്ട്  നലകേനി  അപട്ട് കലഭാഡട്ട്  ചചയഭാവന്നതഭാണട്ട്.  കമല ചവബ്കസറനില

ലഭലമഭായ കേണക്കട്ട് പ്രകേഭാരലാം 100 റനികക്കഭാര്ഡുകേളക്കട്ട് 38 രൂപയുലാം 1000  റനികക്കഭാര്ഡുകേളക്കട്ട്

178  രൂപയുലാം  1000-ല  കൂടുതലള്ളതനിനട്ട്  578.50  രൂപയുമഭാണട്ട്  അപട്ട് കലഭാഡട്ട്

ചചയ്യുന്നതനിനട്ട്  ചഫസനിലനികറഷന് ചസന്റെറകേളക്കട്ട്  നലകേഭാവന്നതഭായനി  ആദഭായ നനികുതനി

വകുപട്ട്  അധനികൃതര്  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള  അലാംഗതീകൃത  ഫതീസട്ട്.  അപ്രകേഭാരലാം  അതഭാതട്ട്

കഡ്രൈഭായനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  ഡനിസ്കബഴനിലാംഗട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാരുചട  ഓഫതീസുകേളനില  തചന്ന

ടനി.ഡനി.എസട്ട്. തയഭാറഭാക്കനി ടനിന് ചഫസനിലനികറഷന് ചസന്റെര് മുകഖേന അപട്ട് കലഭാഡനിലാംഗട്ട്

ചചയ്തുവരുനണട്ട്.  ടനി.ഡനി.എസട്ട്.  തയഭാറഭാക്കുന്ന  കജഭാലനി  കൂടനി  ഉയര്ന്ന  തുകേയട്ട്

സകകേഭാരല  ചഫസനിലനികറഷന് ചസന്റെറകേചള ഏലപനിക്കുന്നകതഭാ പ്രസ്തുത കജഭാലനികേള

ചഎ.ടനി. ചസലനിചന ഏലപനിക്കുന്നകതഭാ  ടനി.ഡനി.എസട്ട്. അപട്ട് കലഭാഡനിലാംഗട്ട് ട്രഷറനി വകുപനിചന

ഏലപനിക്കുന്നകതഭാ  കേരണതീയമല.  മഭാത്രമല  ഇന്റെകഗ്രേറഡട്ട്  ഫനിനഭാന്ഷലല  മഭാകനജുചമന്റെട്ട്

സനിസലാം നടപഭാക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 7-9-2015-ചല സ.ഉ.(പനി).നമ്പര് 391/2015/ ധന.

പ്രകേഭാരലാം ഗസറഡട്ട് ഉകദലഭാഗസരുചട ടനി.ഡനി.എസട്ട്. അപട്ട് കലഭാഡനിലാംഗട്ട് ഉളചപചടയുള്ള

എസഭാബനിചഷ്മെന്റെട്ട്  കജഭാലനികേള  ട്രഷറനിയനില  നനിന്നട്ട്  അതഭാതട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  ഡനി.ഡനി.ഒ.-

മഭാര്ക്കഭായനി  പുനര്വനിഭജനിചട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  ജതീവനക്കഭാര്  ടനി.ഡനി.എസട്ട്.

അപട്ട് കലഭാഡട്ട് ചചകയണതനില. കൂടഭാചത ടനി.ഡനി.എസട്ട്. ഫയല ചചയ്യുന്നതനിനട്ട് പരനിശതീലനലാം

ആവശലചപടുന്ന  ഡനി.ഡനി.ഒ.മഭാര്ക്കട്ട്  ധനകേഭാരലവകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള  ധനകേഭാരല

മഭാകനജുചമന്റെട്ട്  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രത്തനില  കേഴെനിഞ്ഞ  മൂന്നട്ട്  വര്ഷമഭായനി  പരനിശതീലനലാം

നലകേനിവരുനണട്ട്.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 3

ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    നഭാണ :  സര്,  വനിവനിധ വകുപ്പുകേള പുറത്തുള്ള  ഏജന്സനികേളക്കട്ട്
പണലാം ചകേഭാടുത്തഭാണട്ട് ആദഭായ നനികുതനി അപട്ട് കലഭാഡട്ട് ചചയ്യുന്നതട്ട്.   ഇകപഭാള പണലാം
ചചലവഴെനിചട്ട്   പ്രകതലകേലാം  ആളുകേചളകയഭാ  ഏജന്സനികേചളകയഭാ   അകറഞട്ട്  ചചയട്ട്
അപട്ട് കലഭാഡട്ട്  ചചകയണ  ഒരവസ  വന്നനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ  അവസയട്ട്  സലാംസഭാന
ഗവണ്ചമന്റെനിനട്ട് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ചപ്രഭാ  ഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട് : സര്, Central Domain-ല വരുന്നതഭാണട്ട് ഇന്കേലാംടഭാകട്ട്.
അതുചകേഭാണ്ടുതചന്ന  ഇന്കേലാംടഭാകട്ട്  പനിരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  അതനിനുള്ള
ഏജന്സനികേചള നനിശയനിക്കുന്നതുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരഭാണട്ട്.  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
അതനിചലഭാനലാം  ചചയഭാന്  കേഴെനിയനില.  ഇവനിചട  കനരചത്ത  ബഹുമഭാനചപട  ചമമ്പര്
സൂചനിപനിചതുകപഭാചല ഇന്കേലാംടഭാകട്ട്  മഭാസഭാമഭാസലാം  ട്രഷറനിയനികലഭാ  ബഭാങ്കുകേളനികലഭാ  അടയഭാലാം.
എന്നഭാല  മൂനമഭാസലാം കൂടുകമ്പഭാള  എത്ര അടച്ചുചവനള്ളതട്ട് അപട്ട് കലഭാഡട്ട് ചചയ്യുന്നതനിനട്ട്
അതനിനുള്ള  കസഭാഫട്ട് ചവയറലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം കവണലാം.   അതനികപഭാള ട്രഷറനിയനിലനില.
ട്രഷറനി  ഒരു  അചക്രെഡനിറഡട്ട്  ഏജന്സനിയുമല.  അതുചകേഭാണട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ആദഭായ  നനികുതനി  വകുപട്ട്  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള  'ടനിന്  ചഫസനിലനികറഷന്  ചസന്റെറകേള'
വഴെനിയഭാണട്ട്  ഇഇൗ മൂനമഭാസചത്ത തുകേ അപട്ട് കലഭാഡട്ട് ചചയ്യുന്നതട്ട്.  അപട്ട് കലഭാഡട്ട് ചചയഭാനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം  മഭാത്രകമ  ഇകപഭാള  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുള.  ചനില
ബഭാങ്കുകേള ഇഇൗ സലാംവനിധഭാനലാം  സകയലാം  നടത്തനിവരുനണട്ട്.   അത്തരലാം  ഒരു സലാംവനിധഭാനലാം
ട്രഷറനിയനില  ഇകപഭാഴെനില.  ട്രഷറനി  ആദഭായ  നനികുതനി  വകുപനിചന്റെ  അചക്രെഡനിറഡട്ട്
ഏജന്സനിയുമല.

ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    നഭാണ :  സര്,  ഇതനിചന്റെ ഫലമഭായനി ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് കേഭാശട്ട്
കൂടുതല ചകേഭാടുകക്കണനി വരനികല?   ഇചതഭാചക്ക പരനികശഭാധനിചട്ട്  കേണക്കട്ട് പ്രനിപയര് ചചയഭാന്
സകകേഭാരല ഏജന്സനികേചള ഏര്ചപടുത്തുകമ്പഭാള കേഴെനിഞ്ഞകേഭാലങ്ങളനിലനനിനലാം വലതലസ്തമഭായനി
അവര്ക്കട്ട്  നഷ്ടമുണഭാകുന.  ഓകരഭാ  കമഖേലയനിലലാം  കേഴെനിഞ്ഞകേഭാലത്തട്ട്  ഉണഭായനിരുന്ന
രതീതനിചയഭാചക്ക  മഭാറനി   കുത്തകേ കമഖേലയനികലക്കട്ട്  കപഭാകുന്ന സഭാഹചരലമഭാണള്ളതട്ട്.
ഇത്തരചമഭാരു സഭാഹചരലലാം വരുകമ്പഭാള അതട്ട് സമര്പനിക്കുന്ന ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് ഒരു
സലാംശയമുണഭാകുലാം. അതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള ബഭാധലത സര്ക്കഭാരനിനനികല?

ചപ്രഭാ  ഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട് : സര്,  തതീര്ചയഭായുലാം  അത്തരത്തനിലള്ള പ്രശ്നങ്ങളുചണങനില
അതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കചപകടണതഭാണട്ട്.  അങ്ങചനചയഭാരു പരഭാതനി ഇതുവചര  ലഭനിചനിടനില.
മഭാത്രമല,  ഇവനിചട  കൃതലമഭായ  കേണക്കനുസരനിചട്ട്  100  റനികക്കഭാര്ഡുകേളക്കട്ട്  ഏറവലാം
ചചറനിയ  തുകേയഭായ  38  രൂപയഭാണട്ട്  നനിശയനിക്കചപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കൂടുതല  തുകേ
ഇഇൗടഭാക്കുനചണനള്ള ഒരു പരഭാതനിയുലാം ഇതുവചര ലഭനിചനിടനില.  പരഭാതനി  ലഭനിക്കുകേ
യഭാചണങനില അത്തരലാം കേഭാരലങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  
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ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി  :  സര്,  ട്രഷറനിയനില  ഒരഭാള ചചയനിരുന്നതട്ട്  ഇകപഭാള
അന്പകതഭാ അറപകതഭാ  ഓഫതീസുകേളനികലയട്ട്  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചു.   ചനില  സലത്തട്ട്  ഒരു
മഭാസലാം 150 രൂപ മുതല 3000 രൂപ വചര അവര്ക്കട്ട് ചചലവഭാകുന. ഒരു ഓഫതീസനില
ഒരു  വര്ഷലാം  പതനിനയഭായനിരകമഭാ  പതനിനഭാറഭായനിരകമഭാ  രൂപ  വചര   ചചലവഭാകുന്ന
അവസയുമുണട്ട്.  ഇതട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുചടയനിടയനില വനിഷമലാം ഉണഭാക്കുനണട്ട്.  ഇചതങ്ങചനയഭാണട്ട്
പരനിഹരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്?   ഏചതങനിലലാം തരത്തനില ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള
നടപടനി സകതീകേരനിക്കണലാം.  

ചപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട് : സര്,  ഞഭാന്  കനരചത്ത  സൂചനിപനിചതട്ട്  ഇതു
തചന്നയഭാണട്ട്. ട്രഷറനിയനില ഇകപഭാള നമുക്കട്ട് ചചയഭാന് കേഴെനിയനില. അതനിചന്റെ കേഭാരണലാം
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ആദഭായ നനികുതനി വകുപട്ട്  മൂനമഭാസചത്ത തുകേ അപട്ട് കലഭാഡട്ട് ചചയ്യുന്ന
ഏജന്സനിയഭായനി ട്രഷറനിചയ അപ്രൂവട്ട് ചചയനിടനില.  അതനിനഭാവശലമഭായ കസഭാഫട്ട് ചവയറകേളുലാം
ട്രഷറനിയനിലനില;  അതനിനുള്ള  ഉകദലഭാഗസ  സലാംവനിധഭാനവമനില.  അതുചകേഭാണഭാണട്ട്  ഇത്തരത്തനിലള്ള
ഏജന്സനികേചള സമതീപനികക്കണനിവരുന്നതട്ട്. ഇത്തരലാം ഏജന്സനികേചള കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
തചന്ന നനിശയനിചട്ട്  അപട്ട് കലഭാഡനിലാംഗട്ട് ചഫസനിലനിറനി നലകേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  അത്തരത്തനിലള്ള
എചന്തെങനിലലാം പ്രശ്നലാം വരനികേയഭാചണങനില ഇതനിനുള്ള ബുദനിമുടട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന
അറനിയനിക്കഭാന് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ശമനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  നഭാഷണകലസ്ഡട്ട് ബഭാങ്കുകേള
ഒഴെനിചകേ  എചട്ട്.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.,  ചഎ.സനി.ചഎ.സനി.ചഎ.  എന്നതീ  രണ്ടു  ബഭാങ്കുകേചള
ചുമതല  ഏലനിചനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന്: സര്, ആദഭായ നനികുതനിയുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള യഥഭാസമയലാം
അപട്ട് കലഭാഡട്ട് ചചയ്യുന്നതനിനട്ട്  ഇടനനിലക്കഭാചര ഒഴെനിവഭാക്കഭാന് എലഭാ  എസട്ട്.ഡനി.ഡനി.ഒ.-മഭാര്ക്കുലാം
അവരുചട കേതീഴെനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ചസക്ഷന് കകേകേഭാരലലാം ചചയ്യുന്ന ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം
പ്രകതലകേ  പരനിശതീലനലാം  നലഭാന്  പദതനി  തയഭാറഭാക്കുകമഭാ;  ഹയര്  ചസക്കണറനി
സ്കൂളുകേളനില  മനിനനിസതീരനിയല  സഭാഫട്ട്  ഇലഭാത്തതനിനഭാല  എസട്ട്.ഡനി.ഡനി.ഒ. ആയനി
പ്രനിന്സനിപലനിനട്ട് പുറചമ ചതരചഞ്ഞടുക്കചപട അദലഭാപകേചരക്കൂടനി അത്തരത്തനിലള്ള
പരനിശതീലനത്തനില പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ചപ്രഭാ  ഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട് :  സര്,  ധനകേഭാരല വകുപട്ട് ആവശലമുള്ളവര്ക്കട്ട് പരനിശതീലനലാം
നല്കുനചണന്നട്ട് ഞഭാന് ഉത്തരത്തനില  സൂചനിപനിച്ചു.  ചപന്ഷന് പറനിയവര്ക്കഭായഭാലലാം
ഉകദലഭാഗസര്ക്കഭായഭാലലാം  ട്രഷറനിയനില  ടഭാകട്ട്  അടയഭാലാം.  അങ്ങചന മൂനമഭാസലാം  ടഭാകട്ട്
അടചതട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ ആദഭായ നനികുതനി  വകുപനിനട്ട്  അറനിയഭാന് കേഴെനിയണലാം.
ചമഭാത്തലാം ജനി.ഡനി.പനി.  കേണക്കഭാക്കുകമ്പഭാള Quarterly GDP Growth Rate-ഉലാം  Half
yearly GDP  Growth  Rate-ചമഭാചക്ക അറനിയുന്നതനിനുകവണനിയഭാണട്ട്   കേകഭാര്ടര്ലനിയഭായനി
പണലാം അടചതനിചന്റെ കേണക്കട്ട് അപട്ട് കലഭാഡട്ട് ചചയ്യുന്നതട്ട്. അത്തരത്തനില അപട്ട് കലഭാഡട്ട്
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ചചയഭാനുള്ള ചഫസനിലനിറനിയുള്ളനിടത്തട്ട് മഭാത്രകമ അപട്ട് കലഭാഡട്ട്  ചചയഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള.
ഇന്നട്ട് ആ ചഫസനിലനിറനിയുള്ളതട്ട് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് നനിശയനിചനിട്ടുള്ള ടനിന് ചഫസനിലനികറഷന്
ചസന്റെറകേളനില മഭാത്രമഭാണട്ട്.  ആ സഇൗകേരലങ്ങള ഇകപഭാള ചനില നഭാഷണകലസ്ഡട്ട്
ബഭാങ്കുകേള സകതീകേരനിചട്ട് അതനിനട്ട് പ്രകതലകേലാം അനുവഭാദലാം വഭാങ്ങനി അവര്തചന്ന ചചയ്യുനണട്ട്.
വഭാര്ഷനികേമഭായനി ചകേഭാടുകക്കണ റനികടണ് വലക്തനികേള തചന്ന ചകേഭാടുക്കണലാം.  വലക്തനികേള
ചകേഭാടുക്കുന്ന കേഭാരലത്തനികലഭാ അചലങനില വലക്തനികേള ഇന്കേലാംടഭാകട്ട് അടയ്ക്കുന്ന കേഭാരലത്തനികലഭാ
പണലാം പനിടനിചട്ട്  അടയ്ക്കുന്ന ഡനിസ്കബഴനിലാംഗട്ട്  ഓഫതീസര്കക്കഭാ എചന്തെങനിലലാം  സലാംശയ
മുചണങനില അതട്ട് തതീര്ക്കുന്നതനിനട്ട് ധനകേഭാരല വകുപട്ട് നടപടനിചയടുക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുകസന് തങ്ങള:  സര്,  സലാംസഭാനത്തട്ട് സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലാം
അദലഭാപകേരുലാം 'സഭാര്ക്കട്ട്'  വഴെനിയഭാണട്ട് ശമ്പളലാം എടുക്കുന്നതട്ട്.  അതുകപഭാചല ആദഭായ
നനികുതനിയുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അപട്ട് കലഭാഡട്ട് ചചയ്യുന്നതനിനുകവണനി  ഫതീ കസഭാഫട്ട് ചവയര്
ഏര്പഭാടഭാക്കനി ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് പരനിശതീലനലാം നലനി ഇതട്ട് ഉപകയഭാഗചപടുത്തഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ചപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട് : സര്,  തതീര്ചയഭായുലാം.  അത്തരലാം സഇൗകേരലങ്ങചളലഭാലാം
ഉപകയഭാഗചപടുത്തഭാലാം.  കൂടുതല  കസഭാഫട്ട് ചവയറലാം  പുതനിയ  സലാംവനിധഭാനവചമഭാചക്ക  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
ഇന്കേലാംടഭാകട്ട്  അടയ്ക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനില  പുതനിയ  സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കഭാലാം.  മൂനമഭാസലാം
അടച തുകേ എത്രയഭാചണന്നട്ട് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന അറനിയനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട് ഒരു 'ടനിന്
ചഫസനിലനികറഷന്  ചസന്റെര്'  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അങ്ങചന
മൂനമഭാസലാം  കൂടുകമ്പഭാള  അടച  തുകേ  എത്രചയന്നട്ട്  അപട്ട് കലഭാഡട്ട്  ചചയ്യുന്നതട്ട്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില  നനിന്നട്ട്  എത്ര  പണലാം  വനചവന്നട്ട്  അറനിയഭാന്
കവണനിയഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള കേകഭാര്ടര്ലനി  റനികടണ് സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനമുള്ളതട്ട്
ഇഇൗ ചഫസനിലനികറഷന് ചസന്റെറകേളനില മഭാത്രമഭാണട്ട്.  അതനിചന്റെ പരനിശതീലനലാം അവനിചട
ചകേഭാടുത്തഭാലലാം നമുക്കട്ട് കനരനിടട്ട് ഒനലാം ചചയഭാന് കേഴെനിയനില. അതനിനുള്ള കസഭാഫട്ട് ചവയര്
നമ്മുചട ട്രഷറനികേളനിലനില.  മചറഭാരനിടത്തുലാം മൂനമഭാസലാം കൂടുകമ്പഭാള റനികടണ് സമര്പനിക്കു
ന്നതനിനുള്ള  സഇൗകേരലങ്ങളനില.  വഭാര്ഷനികേ  റനികടണ്  സമര്പനിക്കുന്നതട്ട്  വലക്തനികേള
തചന്നയഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട്  പരനിശതീലനലാം ചകേഭാടുക്കഭാന് കേഴെനിയുലാം.  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് ടഭാകട്ട്
അടയ്ക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  എചന്തെങനിലലാം  സലാംശയമുചണങനില  അതനിനുലാം  പരനിശതീലനലാം
ചകേഭാടുക്കഭാന് കേഴെനിയുലാം.   

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് : സര്,  ടനി.ഡനി.എസട്ട്.  ഫയല ചചയ്യുന്നതനിനട്ട് അമനിത
ഫതീസട്ട് ഇഇൗടഭാക്കുന്നതട്ട് നനിയനനിക്കഭാന് എചന്തെങനിലലാം നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ചപ്രഭാ  ഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട് :  സര്,  അത്തരത്തനില പരഭാതനിചയഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.
എത്ര ഫതീസട്ട് അടയണചമനള്ളതട്ട്  ഞഭാന് കനരചത്ത ഉത്തരത്തനില വഭായനിചതഭാണട്ട്.  ഇത്ര
ഫതീകസ അടയ്കക്കണതുളചവന്നട്ട് സര്ക്കഭാര് തചന്ന വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടുതല
ഫതീസട്ട്  ഈടഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധചപട  പരഭാതനിചയഭാനലാം  ലഭനിചനിടനില.  ആര്ചക്കങനിലലാം
പരഭാതനിയുചണങനില അക്കഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  
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ശതീ  .   അനനില അക്കര:  സര്, ഇന്തെലയനില സകഭാശയ സഭാപനങ്ങളുലാം ചമഡനിക്കല

കകേഭാകളജുകേളുലാം എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് കകേഭാകളജുകേളുലാം സകകേഭാരല കമഖേലയനില പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

കകേരളത്തനിചല  സകഭാശയ  സഭാപനങ്ങള  മുഴുവന്  ചഭാരനിറനി  ആകകഭാ  ട്രസട്ട്  ആകകഭാ

അനുസരനിചഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇന്നട്ട്  ഒരു  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  സഭാപനലാം

നടത്തുന്നതനികനക്കഭാള  കൂടുതല  ബനിസനിനസട്ട്  കടണ്  ഓവറള്ള  സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്

ഇവചയഭാചക്ക. ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങളുലാം ട്രസനികേളുലാം ആദഭായ നനികുതനി അടയഭാത്തതട്ട്

സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ?

ചപ്രഭാ  ഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്:  സര്, ഇതട്ട് ഈ കചഭാദലവമഭായനി ബന്ധചപടതചലങനിലലാം

മറപടനി പറയഭാലാം.  സകഭാശയ കകേഭാകളജുകേള  മഭാത്രമല,  മകറതട്ട് സഭാപനങ്ങളഭായഭാലലാം

സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  അടയ്കക്കണതഭായ  നനികുതനി  അടയഭാത്തതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  പരഭാതനി

ലഭനിക്കുകേയഭാചണങനില സര്ക്കഭാര് അതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുലാം. 

ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം:  സര്,  ഇന്കേലാം ടഭാകട്ട് ഡതീചറയനിലസട്ട് അപ് കലഭാഡട്ട്

ചചയ്യുകമ്പഭാള പുറത്തുള്ള ഏജന്സനികേള നനികുതനിദഭായകേചര ചൂഷണലാം ചചയ്യുനചവന്നതഭാണട്ട്

പ്രധഭാനചപട വനിഷയലാം.  ഇവനിചട പലരുലാം സൂചനിപനിചതുകപഭാചല  ഓകരഭാ ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റെനില

നനിനലാം ഓകരഭാ ജതീവനക്കഭാചര വതീതലാം ചതരചഞ്ഞടുത്തുചകേഭാണട്ട് ഗവണ്ചമന്റെനിനട്ട്   ഇതനിചനഭാരു

പരനിശതീലനലാം  നലകേഭാന്  കേഴെനിയനികല;  അങ്ങചന  പരനിശതീലനലാം  നലകേനിയഭാല  ചൂഷണത്തനില

നനിനലാം മുക്തനി കനടഭാന് സഭാധനിക്കനികല?

ചപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട് :   സര്,  കേഴെനിയനിചലന്നട്ട്   ഞഭാന്  കനരചത്ത

വലക്തമഭാക്കനിയതഭാണട്ട്.  അതഭായതട്ട് മൂന മഭാസചത്ത പണമടചട്ട് റനികടണ് സമര്പനിക്ക

ണചമങനില   അതനിനട്ട്  പ്രകതലകേ  കസഭാഫട്ട് ചവയറലാം  സലാംവനിധഭാനവലാം  കവണലാം.   ടനിന്

ചഫസനിലനികറഷന് ചസന്റെറകേളനില മഭാത്രകമ  അത്തരത്തനിലള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാര് ഒരുക്കനിയനിട്ടുള.  ട്രഷറനിയനില  അതട്ട്  ചചയഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  അനുവദനിചനിടനില.

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  ഇതട്ട് അപ് കലഭാഡട്ട് ചചയഭാനുള്ള അചക്രെഡനിറഡട്ട് ഏജന്സനിയഭായനി

ട്രഷറനിചയ  തതീരുമഭാനനിചനിടനില.  അതുചകേഭാണട്ട്  ട്രഷറനിയനില  ഇതട്ട്  അടയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള

പരനിശതീലനലാം ഒരു ഉകദലഭാഗസനട്ട് ചകേഭാടുത്തഭാലലാം  അടയഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം  ട്രഷറനിയനില

ഇല.  ടനിന് ചഫസനിലനികറഷന് ചസന്റെറനിലള്ള സഇൗകേരലങ്ങള മറ്റു സലങ്ങളനികലക്കട്ട്

ചകേഭാടുക്കണകമഭാചയന്നട്ട് തതീരുമഭാനനികക്കണതട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരഭാണട്ട്.  ചനില നഭാഷണകലസ്ഡട്ട്

ബഭാങ്കുകേള പ്രകതലകേ അനുവഭാദലാം വഭാങ്ങനി ഈ കസഭാഫട്ട് ചവയര്  ഉണഭാക്കനി  അവര്

തചന്ന അപ് കലഭാഡട്ട് ചചയ്യുനണട്ട്.  
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കേനിന് ഫയുചട പ്രവര്ത്തനലാം

2 (*332) ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന്:
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന്:
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം:
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില:  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേനിന്ഫയുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  വലവസഭായ
സഇൗഹൃദ അന്തെരതീക്ഷലാം വളര്ത്തുന്നതനില കേനിന്ഫ വഹനിചനിട്ടുള്ള പങട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേനിന്ഫയുചട  ആഭനിമുഖേലത്തനില  പുതനിയ  വലവസഭായ  പഭാര്ക്കുകേള
സഭാപനിക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശമുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  എത്ര
കകേഭാടനി രൂപയുചട മുതല മുടക്കട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന;

(സനി)   ഡനിഫന്സട്ട് പഭാര്ക്കനിനട്ട് കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് സഭാപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന കഗഭാബല ആയുര്കവദ വനികലജനിനട്ട്
കകേന്ദ്ര ആയുഷട്ട് മനഭാലയത്തനിചന്റെ ധനസഹഭായലാം ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖേലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്) : സര്, 

(എ)  ഉണട്ട്.  വലവസഭായങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കനി  വലവസഭായ  നനികക്ഷപലാം  ആകേര്ഷനിക്കുകേ  എനള്ളതഭാണട്ട്  കേനിന്ഫയുചട
പ്രഖേലഭാപനിത  ലക്ഷലലാം.  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങളഭായ  ജലലാം,  കവദദ്യുതനി,  കറഭാഡട്ട്,
വനികേസനിപനിച  കപഭാട്ടുകേള  എന്നനിവ  ഒരുക്കനി  വലവസഭായ  പഭാര്ക്കുകേള  സഭാപനിചട്ട്
കേനിന്ഫ  വലവസഭായ  നനികക്ഷപങ്ങള  ആകേര്ഷനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന.  ഏകേജഭാലകേ
സലാംവനിധഭാനലാം വഴെനി വലവസഭായലാം സഭാപനിക്കുന്നതുമഭായനി ബന്ധചപട എലഭാ അനുബന്ധ
അനുമതനികേളുലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനവലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് അവരുചട സലാംരലാംഭങ്ങള വനിജയകേരമഭായനി പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സഭാഹചരലലാം സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനില കേനിന്ഫ നനിര്ണഭായകേ പങട്ട് വഹനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  ഉകദ്ദേശമുണട്ട്. പുതനിയ പദതനികേള തഭാചഴെപറയുന്നവയഭാണട്ട് :

1. കഗഭാബല ആയുര്കവദ വനികലജട്ട്, തനിരുവനന്തെപുരലാം

2. ചമഗഭാ ഫുഡട്ട് പഭാര്ക്കട്ട്, പഭാലക്കഭാടട്ട്

3. ഡനിചഫന്സട്ട് പഭാര്ക്കട്ട്, ഒറപഭാലലാം, പഭാലക്കഭാടട്ട്
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4. ഇലകകഭാണനികട്ട്  മഭാനുഫഭാക്ചറനിലാംഗട്ട് ക്ലസര്, കേഭാക്കനഭാടട്ട്, എറണഭാകുളലാം

5. ഫുടട്ട് ചവയര് ക്ലസര്, രഭാമനഭാട്ടുകേര, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

6. കസസസട്ട് പഭാര്ക്കട്ട്, ചതഭാടുപുഴെ, ഇടുക്കനി

7. വലവസഭായ  വനികേസന  കമഖേല,  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ചകേഭാചനി,  
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്, കേണ്ണൂര്

8. വലവസഭായ പഭാര്ക്കട്ട്, മടന്നൂര്

പ്രസ്തുത  പദതനികേള  പൂര്ണ  കതഭാതനില  പ്രവര്ത്തന  സജ്ജമഭാകുകമ്പഭാള
ഏകേകദശലാം 6630 കകേഭാടനി രൂപയുചട നനികക്ഷപമഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  കകേന്ദ്ര വഭാണനിജല മനഭാലയത്തനിചന്റെ ധനസഹഭായമഭായനി 50  കകേഭാടനി രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  കഗഭാബല  ആയുര്കവദ  വനികലജട്ട്  ചപഭാതു-സകകേഭാരല  പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി
നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം ഇതനിചന്റെ മുതലമുടക്കട്ട് സകകേഭാരല
സലാംരലാംഭകേരുകടതഭാണട്ട്.  ഭൂമനി,  അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള എന്നനിവ ഒരുക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട്
കേനിന്ഫയുചട പങട്ട്.  വലവസഭായ സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് കകേന്ദ്ര ആയുഷട്ട് വകുപനിചന്റെ ധനസഹഭായലാം
ലഭനിക്കുചമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന്:   സര്,  കേനിന്ഫയുചട  കേതീഴെനിലള്ള  പല  വലവസഭായ
സഭാപനങ്ങളുലാം  അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങളുചട  അപരലഭാപ്തതമൂലലാം  അടച്ചുപൂട്ടുനണട്ട്.
യഭാത്രഭാ സഇൗകേരലങ്ങള,  കറഭാഡനിചന്റെ അഭഭാവലാം ഇവചയലഭാലാം കേണക്കനിചലടുത്തുചകേഭാണട്ട്
കേഴെനിഞ്ഞ  ബഡ്ജറനില   കേനിന്ഫയുചട  വനികേസനത്തനിനുകവണനി  101  കകേഭാടനി  രൂപ
ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  മഭാറനി  വചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുപകയഭാഗചപടുത്തനി  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല
വനികേസനത്തനിനട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് മുന്ഗണന നലകുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:   സര്,  കേനിന്ഫ  ഒരുക്കനിയനിട്ടുള്ള  അടനിസഭാന
സഇൗകേരലങ്ങള നമ്മുചട നഭാടനിചന്റെ വനികേസനത്തനിനട്ട് ഒഴെനിച്ചുകൂടഭാനഭാവഭാത്തതഭാണട്ട്.   അതുചകേഭാണട്ട്
എചന്തെങനിലലാം  തരത്തനിലള്ള  കുറവകേളുചണങനില  അതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനികേള,  പ്രകതലകേനിചട്ട്  അതനിചന്റെ  പശഭാത്തല  സഇൗകേരല  വനികേസനത്തനിനട്ട്  പ്രകതലകേ
പരനിഗണന  സര്ക്കഭാര് നലകുലാം.  

ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന്:  സര്,  കഗഭാബല ആയുര്കവദ വനികലജനിനട്ട് കകേന്ദ്ര ആയുഷട്ട്
വകുപനിചന്റെ  ധനസഹഭായലാം  പ്രതതീക്ഷനിക്കുനചവന്നഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനചപട  മുഖേലമനനി
ഇവനിചട പറഞ്ഞതട്ട്. 10 ഏക്കര് സലലാം സലാംസഭാന ഗവണ്ചമന്റെട്ട് നലകേനിയഭാല കകേന്ദ്ര
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സഹഭായലാം നലകേഭാചമന്നട്ട് കേഴെനിഞ്ഞ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ഞഭാനുലാം  ആകരഭാഗല
വകുപ്പുമനനിയുലാം പചങടുത്ത ഒരു ചടങ്ങനില അന്നചത്ത കകേന്ദ്ര ആയുഷട്ട് വകുപ്പുമനനി
ശതീ.  ശതീപതട്ട് നഭായനികേട്ട് പറഞ്ഞനിരുന.  ഗവണ്ചമന്റെട്ട് സലവലാം ചൂണനിക്കഭാണനിചനിട്ടുചണന്നഭാണട്ട്
ഞഭാന് മനസനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  പചക്ഷ ഇതുവചരയുലാം കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെട്ട് അനുകൂലമഭായ
ഒരു നനിലപഭാടട്ട് എടുത്തനിടനില.  നമ്മുചട സലാംസഭാനത്തട്ട് കഗഭാബല ആയുര്കവദ വനികലജട്ട്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  കകേന്ദ്രത്തനില  ശക്തമഭായ  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  ചചലത്തനി  കകേന്ദ്ര
സഹഭായലാം കനടനിചയടുക്കഭാന് സലാംസഭാന ഗവണ്ചമന്റെട്ട് മുന്കകേ എടുക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്: സര്,  ഇകപഭാള ഇതനില ചചറനിചയഭാരു വലതലഭാസലാം
വന്നനിട്ടുണട്ട്.  സകകേഭാരല സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി ഒരു സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കലഭാണട്ട് കനരചത്ത
ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്.  എന്നഭാല  ഇകപഭാള  ആയുര്കവദ  കമഖേലയുചട  ഗകവഷണത്തനിനുലാം
വനികേസനത്തനിനുലാം ഉതകുന്നവനിധത്തനിലള്ള ഒരു ഇന്സനിററ്റ്യൂടട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയഭാണട്ട്
ആകരഭാഗലവകുപട്ട്  മുന്കേചയടുത്തുചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.   കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരുമഭായനി  അക്കഭാരലലാം
ചര്ച  ചചയകപഭാള  അതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  സഹഭായലാം  നലകേഭാചമന്നട്ട്  ഉറപ്പു
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതനിനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഇകപഭാള മുന്ഗണന നലകുന്നതട്ട്.

ശതീ.  വനി.  പനി.  സജതീന്ദ്രനുകവണനി  ശതീ  .    ഷഭാഫനി പറമ്പനില:  സര്,  ഓണ് ഫണട്ട്
വളചര കുറവള്ള പഞഭായത്തുകേളുണട്ട്.  അവനിചട വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള തുടങ്ങഭാന്
സഭാധനിക്കഭാത്ത സഭാഹചരലത്തനില   ചചറനിയ വനിലയട്ട്  കേനിടഭാവന്ന മനിനനി പഭാര്ക്കുകേള
ഏചറടുത്തട്ട്  എചന്തെങനിലലാം  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുകമഭാ:  അങ്ങചന
വന്നഭാല  റനികമഭാടട്ട്  ഏരനിയയനില  ചചറനിയ  ചചറനിയ  സഭാപനങ്ങള  ചകേഭാണ്ടുവരഭാനുലാം
ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.  പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് അതട്ട് വരുമഭാന
വമഭായനിരനിക്കുലാം.  കേഞനികക്കഭാടട്ട്-ഒറപഭാലലാം കപഭാലള്ള  വലനിയ പഭാര്ക്കുകേളലഭാചത പഞഭായത്തട്ട്
പ്രകദശങ്ങളനില  ചചറനിയ  സലങ്ങള  ചചറനിയ  വനിലയട്ട്  കേനിന്ഫയ്ക്കുകവണനി  ഏചറടുക്കഭാന്
ഗവണ്ചമന്റെട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന്  :  സര്,  അത്തരലാം ഒരു പഭാര്ക്കട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട്  അവനിചട  വരഭാനനിടയുള്ള  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ആകലഭാചനികക്കണ
വനിഷയമഭാണട്ട്.  അങ്ങചനചയഭാരു സഭാധലതയുചണങനില അതനിനട്ട് തടസലാം നനിലക്കുന്ന
സമതീപനലാം സര്ക്കഭാര് സകതീകേരനിക്കുകേയനില. 

ശതീ.  വനി.  ടനി.  ബലറഭാമനിനുകവണനി  ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശട്ട്:   സര്,  കേഴെനിഞ്ഞ
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് പുതനിയ കേനിന്ഫ പഭാര്ക്കട്ട് സഭാപനിക്കഭാന് കവണനി സല
പരനികശഭാധന നടത്തനി ജനിലഭാ കേളകര്മഭാരനില നനിനലാം  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
അത്തരലാം  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ലഭനിച  സലങ്ങള  പ്രകതലകേമഭായനി  പരനിഗണനിച്ചുചകേഭാണട്ട്
പുതനിയ  കേനിന്ഫ  പഭാര്ക്കുകേള  തുടങ്ങുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി  സകതീകേരനിക്കഭാന്
ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?
852/2019
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ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന്  :  സര്, പഭാര്ക്കുകേള ഇനനിയുലാം കവണതഭായനി വരുലാം.
അതട്ട് നമ്മുചട  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ വലഭാവസഭായനികേ വനികേസനവമഭായനി ബന്ധചപട്ടുള്ള
പ്രശ്നമഭാണട്ട്.  പഴെയതുലാം പുതനിയതുമഭായനിട്ടുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പരനിഗണനിച്ചുചകേഭാണ്ടു തചന്നയഭാണട്ട്
പുതനിയ  പഭാര്ക്കുകേള  സഭാപനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സകതീകേരനിക്കുകേ.  അതട്ട്  ഒരു
ഘടത്തനിലലാം കവണഭാചയന്ന സമതീപനലാം ഗവണ്ചമന്റെട്ട് സകതീകേരനിക്കുകേയനില. 

ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല:  സര്,  ആയുഷനിചന്റെ  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  ഒരു
ഇന്സനിററ്റ്യൂടട്ട് തുടങ്ങഭാന് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സഹഭായനിക്കഭാന് തയഭാറഭാചണന്നട്ട് ബഹുമഭാനചപട
മുഖേലമനനി ഇവനിചട പറഞ്ഞു.   അതനിനട്ട് ഏചതങനിലലാം സലലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  ആ സലലാം കേചണകത്തണതട്ട് ആകരഭാഗല
വകുപഭാണട്ട്.  ആകരഭാഗലവകുപട്ട് എത്രയുലാം കവഗലാം അതനിനുകവണ സലലാം കേചണത്തുചമന്നഭാണട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്. ഇതുവചര ഒരു സലവലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിടനില. 

ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  സര്,  കേനിന്ഫ പഭാര്ചക്കന്ന സങലലാം  ഭഭാവനഭാപൂര്ണമഭായ,
വലവസഭായകമഖേലയ്ക്കുകവണനി ആവനിഷ്കരനിച ഒന്നഭാണട്ട്.  അതനിനുമുമ്പട്ട് പ്രഭാകൃതമഭായ ഒരു
സലാംവനിധഭാനലാം കകേരളത്തനിലണഭായനിരുന്നതഭാണട്ട് ഇന്ഡസനിയല എകസറ്റുകേള. സലാംരലാംഭകേചര
ആകേര്ഷനിക്കുകേ,  വലവസഭായലാം തുടങ്ങുകേ,  കലഭാണ് ലഭലമഭാക്കുകേ,  അടനിസഭാന സഇൗകേരലലാം
വനിപുലചപടുത്തുകേ തുടങ്ങനിയവയഭാണട്ട് കേനിന്ഫ പഭാര്ക്കട്ട്  ചചയ്യുന്നതട്ട്.  കകേരളത്തനിചല
വലവസഭായ കമഖേലയനില  മഭാനുഫഭാക്ചറനിലാംഗട്ട്  ചസകര്  നഭാമഭാവകശഷമഭാവകേയഭാണട്ട്.
കേനിന്ഫ പഭാര്ക്കനില സര്വതീസട്ട് കമഖേലയഭാണട്ട്  ഇകപഭാള പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്, അവനിചട
മഭാനുഫഭാക്ചറനിലാംഗട്ട് യൂണനിറട്ട് തുടങ്ങഭാനഭാവശലമഭായ സഇൗകേരലകമര്ചപടുത്തഭാന്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന് :  സര്,  മഭാനുഫഭാക്ചറനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറനിനുകവണനിയുലാം
കേനിന്ഫയട്ട് സലലാം ഏചറടുത്തട്ട് ചകേഭാടുക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട്  പ്രകതലകേ തടസങ്ങചളഭാനലാം
ഇകപഭാഴെനില. അക്കഭാരലവലാം ഇക്കൂടത്തനില ചചയഭാവന്നകതയുള.  

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  സര്,  കേനിന്ഫ  പഭാര്ക്കനില  വനിവനിധ
സഭാപനങ്ങള ഒകര സലത്തട്ട് വരനികേയഭാണട്ട്. ഫുഡട്ട് മഭാനുഫഭാക്ചറനിലാംഗലാം ചകേമനിക്കല
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പുതനിയ ഫഭാകറനികേളുലാം  മറട്ട് വലവസഭായങ്ങളുലാം ഒരുമനിചട്ട് ഒകര സലത്തട്ട്
വരുന്നതട്ട് സകഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  അപകേടകേരമഭാകുലാം.  ആയതനിനഭാല ഒരു പഭാര്ക്കട്ട്  ഒരു
ചസഷലചചലകസഷനുകവണനി മഭാത്രലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം ചകേഭാടുക്കുകമഭാ;
സമഭാനരതീതനിയനിലള്ള  സഭാപനങ്ങള മറട്ട് ചസഷലചചലസ്ഡട്ട് ഏരനിയയനികലയട്ട് മഭാറ്റുകേ.
ചചറനിയ തുകേ ചകേഭാടുത്തട്ട് വഭാങ്ങുന്ന സലത്തട്ട് ഇകന്റെണലഭായ വനികേസനങ്ങള നടത്തനി,
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അകേത്തട്ട് കറഭാഡുകേചളലഭാലാം തയഭാറഭാക്കനി ചകേഭാടുക്കുകമ്പഭാള നൂറലാം ഇരുന്നൂറലാം ശതമഭാനലാം
വര്ദനവനിലഭാണട്ട് ഇഇൗ സലലാം ചകേഭാടുക്കുന്നതട്ട്.  അതുചകേഭാണ്ടുതചന്ന സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ
ആളുകേളക്കട്ട്  ഇവനിചട  വനകചരഭാന്  സഭാധനിക്കനില. ഇഇൗ  രണ്ടുകേഭാരലങ്ങചളക്കുറനിച്ചുലാം
ഗവണ്ചമന്റെട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന് :  സര്,  കേനിന്ഫയുചട പഭാര്ക്കുകേള സഭാപനിക്കുകമ്പഭാള
അതനിനട്ട്  പ്രകതലകേ ചസഷലചചലകസഷന് ഉണഭായനിരുന്നനിചലന്നതട്ട്   ശരനിയഭാണട്ട്.  അങ്ങട്ട്
ചൂണനിക്കഭാണനിച കപഭാലള്ള ഗഇൗരവകേരമഭായ സലാംഭവങ്ങള ചനിലയനിടങ്ങളനില ഉയര്ന
വന്നനിട്ടുണട്ട്.  ചപഭാടഭാസലലാം  ചചസകനഡട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുന്ന
സലത്തനിനടുത്തട്ട് ഒരു ഫുഡട്ട് കപ്രഭാസസനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറ്റുമുചണങനില സകഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം
ആശങയുണഭാകുലാം.  എത്ര ശുദതീകേരനിക്കുനചവന്നട്ട്  പറഞ്ഞഭാലലാം  ആളുകേളനില  ആശങയുണഭാകുലാം.
ഇനനി ചസഷലചചലകസഷനനികലക്കട്ട്  കപഭാകേഭാവന്നതഭാണട്ട്.  കനരചത്ത  ചസഷലചചലകസഷന്
ഇലഭാതനിരുന്നതനിചന  കുറലാം  പറയഭാന്  സഭാധനിക്കനില.  വലവസഭായ  പഭാര്ക്കുകേള
ഇകപഭാള വനികേസനിച്ചുവരുന്നതഭായനിടഭാണട്ട് കേഭാണന്നതട്ട്.  ചസഷലചചലകസഷചന്റെ കേഭാരലവലാം
ആകലഭാചനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.  അങ്ങട്ട് പറഞ്ഞ രണഭാമചത്ത കേഭാരലലാം ഓകരഭാ മുതലമുടക്കുകേഭാരുലാം
ലഭാഭലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുനണഭാവലാം.  എന്നഭാല ഇചതഭാരു ചപഭാതുകേഭാരലമഭായതുചകേഭാണട്ട്  കേനിന്ഫയട്ട്
അമനിതമഭായ ലഭാഭലാം കവണ. അതനിനട്ട് കയഭാജനിക്കുന്ന  സമതീപനലാം സകതീകേരനിക്കഭാലാം. 

ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  സര്,  കഗഭാബല  ആയൂര്കവദ  വനികലജനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
വര്ക്കല നനിയമസഭഭാ മണ്ഡലത്തനിചല അയനിരൂര് എന്ന സലത്തട്ട്  65  ഏക്കര് ഭൂമനി
കേഴെനിഞ്ഞ നഭാലട്ട് വര്ഷമഭായനി ഫതീസട്ട് ചചയട്ട് വചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അടനിസഭാന സഇൗകേരലലാം
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി സമയബന്ധനിതമഭായനി ആ ഭൂമനി ഏചറടുക്കലലാം,  അതുമഭായനി
ബന്ധചപട ഡനി.എല.പനി.സനി.  മതീറനിലാംഗലാം കചരുന്നനില.  ഇക്കഭാരലത്തനില അടനിയന്തെരമഭായനി
അങ്ങട്ട് ഇടചപടുകമഭാ?

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന് : സര്,   പുതനിയ ആയൂര്കവദ വനികലജനിചന്റെ കേഭാരലലാം
ആകരഭാഗല വകുപട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  

ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് : സര്, കലഭാകേ മഭാര്ക്കറനിലാംഗനില ഏറവലാം പ്രശസ്തമഭാണട്ട്
കേണ്ണൂര് ചചകേത്തറനി.  കേണ്ണൂര് ജനിലയനിചല  നഭാടുകേഭാണനിയനില കേനിന്ഫയുചട അപഭാരല
പഭാര്ക്കട്ട്,  ചചകേത്തറനി  പഭാര്ക്കട്ട്  എന്നനിവയ്ക്കുള്ള ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിടട്ട്
വര്ഷങ്ങകളഭാളമഭായനി.  ഇതുവചര ആരുലാം  occupy  ചചയ്യുന്നനില.  കേണ്ണൂര് ചചകേത്തറനിക്കട്ട്
കലഭാകേ മഭാര്ക്കറനിലള്ള സഭാനലാം കേണക്കനിചലടുത്തട്ട് ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായനി കേനിടക്കുന്ന
നഭാടുകേഭാണനിയനിചല  അപഭാരല പഭാര്ക്കുലാം, കേനിന്ഫ പഭാര്ക്കുലാം പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാന്
നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന് :  ചചകേത്തറനി കമഖേലയട്ട് പ്രശസ്തനിയുള്ള കകേരളത്തനിചല
രണ്ടു-മൂന്നട്ട്  സലങ്ങളനില ഏറവലാം മുന്നനില നനിലക്കുന്ന സലലാം തചന്നയഭാണട്ട്  നഭാടുകേഭാണനി.
കേണ്ണൂര് കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുള്ള ചചകേത്തറനി  രലാംഗലാം  കൂടുതല അഭനിവൃദനിചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള വലവസഭായ വകുപട്ട്  സകതീകേരനിച്ചുവരുനണഭായനിരുന.  ഇകപഭാള പറഞ്ഞ
ചകേടനിടത്തനിചന്റെ  പ്രശ്നലാം   പരനികശഭാധനിചട്ട്  എന്തെട്ട്   ചചയഭാന്  കേഴെനിയുചമനള്ളതനിചനക്കുറനിചട്ട്
ആകലഭാചനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി:  സര്,  ഒറപഭാലലാം  ഡനിഫന്സട്ട് പഭാര്ക്കനില എത്ര വലവസഭായ
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് സലമനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്;  പ്രസ്തുത വലവസഭായ പഭാര്ക്കനിചന്റെ വനികേസ
നത്തനിനഭായനി എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്?

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന് : സര്, ഇക്കഭാരലലാം ഞഭാന് കനരത്ത ഇവനിചട സൂചനിപനിച്ചു.
പഭാലക്കഭാടുള്ള  ഒറപഭാലലാം  ഡനിഫന്സട്ട്  പഭാര്ക്കനിചന  കനരചത്ത  ചൂണനിക്കഭാണനിച
എടനിനങ്ങളനില പ്രധഭാനചപട ഒന്നഭായനി തചന്നയഭാണട്ട് കേഭാണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതട്ട്
സഭാപനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സകതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട് തുടര്നവരനികേയുമഭാണട്ട്.  

ശതീ  .   ചകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് : സര്, വലവസഭായങ്ങള വളര്നവരുന്നതനിനട്ട്
പ്രധഭാനചപട ഒരു ഘടകേലാം  ഗകവഷണമഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനിചന്റെ ചപഭാതു സഭാമ്പത്തനികേ
ഘടന കനഭാക്കുകമ്പഭാള,  ഗകവഷണത്തനിലള്ള  കുറവമൂലമഭാണട്ട്  കകേരളത്തനിചന്റെ തനതഭായ
വലവസഭായങ്ങളചക്കഭാനലാം മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്തതട്ട്.  കേനിന്ഫ പഭാര്ക്കനില
ആയൂര്കവദ വനികലജുണട്ട്,  ഫുഡട്ട് പഭാര്ക്കട്ട്, ഫുഡ് ചവയര് ക്ലസര് തുടങ്ങനിയവചയഭാചക്ക
വനിഭഭാവനലാം ചചയ്യുകമ്പഭാള അതനികനഭാടനുബന്ധനിചട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങചളക്കൂടനി
ഉളചപടുത്തനി  ഗകവഷണത്തനിനുളള അടനിത്തറ പഭാകേഭാനുള്ള നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്: സര്, അങ്ങട്ട് ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട് പ്രധഭാനചപട ഒരു
വനിഷയമഭാണട്ട്.  അതട്ട്  ഇത്തരലാം പഭാര്ക്കുകേളുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല.
നമ്മുചട  മനികേച  വലവസഭായ സഭാപനങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ  ഗകവഷണങ്ങള  കൂടനി
നടത്തത്തക്കരതീതനിയനിലള്ള  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങള അടുത്തുണഭാവണലാം,  അതട്ട്
നല രതീതനിയനില ചമചചപടുത്തനിചക്കഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന് കേഴെനിയണലാം, അത്തരലാം കേഭാരലങ്ങള
നമുക്കട്ട് ആകലഭാചനിചട്ട് തുടകങ്ങണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  

ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില കുമഭാര്:  സര്,  കേനിന്ഫയുചട കേതീഴെനില തുടങ്ങനിയനിട്ടുള്ള
വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേളനിചല വലവസഭായങ്ങള ലഭാഭകേരമഭായഭാകണഭാ നടനവരുന്നതട്ട്?

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്: സര്, അതനില വലനിയ നഷ്ടമനിലഭാചയന്നഭാണട്ട് കതഭാനന്നതട്ട്.
കൃതലമഭായ കേണക്കുകേള ഇകപഭാള എചന്റെ ചചകേവശമനില.  പരനികശഭാധനിചട്ട് പറയഭാലാം.

മനി  .    സതീക്കര്:  കചഭാദലലാം നമ്പര്  333-ഉലാം  355-ഉലാം ക്ലബട്ട് ചചയഭാനുള്ള അകപക്ഷ
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. അതട്ട് അലാംഗതീകേരനിക്കുന.
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വനികനഭാദസഞഭാര കമഖേലയുചട വനികേസനലാം

3 (*333) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്:

  ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്:

  ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട്:  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത വനികനഭാദസഞഭാരകമഖേലയുചട വനികേസനത്തനിനട്ട് എചന്തെലഭാലാം

കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണലാം ചചയനിരനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള കകേചക്കഭാണനിട്ടുചണന്നട്ട് വനിവരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  പ്രകൃതനി  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള

വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  കേഭാരലങ്ങള  ടൂറനിസ  വനികേസനത്തനിനുള്ള  പദതനികേള

ആസൂത്രണലാം ചചയ്യുകമ്പഭാള ഉളചപടുത്തുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ചമഭായതീന്): സര്,

(എ & ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത വനികനഭാദസഞഭാര കമഖേലയുചട വനികേസനത്തനിനട്ട്

വനിവനിധ പദതനികേളഭാണട്ട് വകുപട്ട് ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.  പുതനിയ ടൂറനിസലാം ഉലപന്നങ്ങളുചട

വനികേസനലാം,  കേഭാരലക്ഷമതയുള്ള പ്രചഭാരണ പരനിപഭാടനികേള,  നൂതന വനിപണന തനങ്ങള

ആവനിഷ്കരനിക്കല, ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളുചട സമഗ്രേ വനികേസനലാം ലക്ഷലമനിടുന്ന പദതനികേള

ആവനിഷ്കരനിക്കല,  ടൂറനിസലാം രലാംഗത്തട്ട്  മനികേവറ  മഭാനവകശഷനി  വനികേസനലാം,  തകദ്ദേശവഭാസനികേളക്കട്ട്

ടൂറനിസത്തനിചന്റെ ഗണഫലങ്ങള ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള, സകകേഭാരല-

ചപഭാതുകമഖേലകേളനിലൂചട ടൂറനിസലാം രലാംഗത്തുള്ള നനികക്ഷപലാം വര്ദനിപനിക്കല എന്നനിങ്ങചന

വനിവനിധ കേര്മ്മേ പദതനികേള ഇതനിനഭായനി ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് ആസൂത്രണലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ടൂറനിസലാം പദതനികേള തയഭാറഭാക്കുകമ്പഭാള പ്രകൃതനി സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട് വകുപട്ട്

ഏറവലാം പ്രഭാധഭാനലലാം  നലകുനണട്ട്.   പ്രകൃതനിയുമഭായനി  ഇണങ്ങുന്ന  വഭാസ്തുശനിലപകശലനിയുലാം

നനിര്മ്മേഭാണ വസ്തുക്കളുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന.  ജലസലാംരക്ഷണ പദതനികേളുലാം സഇൗകരഭാര്

ജ്ജമടക്കമുള്ള പ്രകൃതനിദത്ത ഉഇൗര്ജ്ജകസഭാതസ്സുകേളുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം  പ്രഭാധഭാനലലാം

നലകുനണട്ട്. അടനിസഭാന സഇൗകേരലവനികേസനലാം ടൂറനിസലാം പദതനിളുചട പ്രധഭാന ഘടകേമഭാണട്ട്.

ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനില എത്തനികചരുന്നതനിനുള്ള സഇൗകേരലലാം,  കുടനിചവള്ളലാം, കവദദ്യുതനി,

മഭാലനിനലസലാംസ്കരണലാം,  ദനിശഭാസൂചകേങ്ങള,  ശുചനിമുറനി  സഇൗകേരലങ്ങള എന്നനിവ പദതനികേളനില

ഉളചക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണട്ട്.                 
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സമഗ്രേ ടൂറനിസലാം വനികേസന പദതനി

4 (*355) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി:
  ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന്:
  ശതീ  .   എലാം  .   സകരഭാജട്ട്

ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര്:  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് 'സമഗ്രേ ടൂറനിസലാം വനികേസന പദതനി' നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;

(ബനി)  എചന്തെലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  കകേവരനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുന്നചതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത  ഏചതലഭാലാം  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതനിനഭായനി

വനികേസനിപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനചത്ത വനിവനിധ തതീര്തഭാടന കകേന്ദ്രങ്ങള ലക്ഷലമഭാക്കനി ഒരു

തതീര്തഭാടന  കപതൃകേ  ടൂറനിസലാം  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം

നലകുകമഭാ? 

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

സര്, 

(എ)  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട് സമഗ്രേ ടൂറനിസലാം വനികേസന പദതനികേളക്കുള്ള

നടപടനികേളഭാണട്ട് നനിലവനില ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെയുലാം സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാര് സലാംരലാംഭമഭായ കകേരള ഇന്ഫഭാസക്ചര് ഇന്ചവസട്ട്ചമന്റെട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്

(KIIFB)-ചന്റെയുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെയുലാം സഹഭായകത്തഭാചടയുള്ള സമഗ്രേവനികേസനമഭാണട്ട്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇത്തരത്തനില  വനികേസനിപനിക്കുന്ന  കകേന്ദ്രങ്ങകളഭാചടഭാപലാം  സകകേഭാരല

സലാംരലാംഭകേരുചട  പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനിയുള്ള  ടൂറനിസലാം പദതനികേളുലാം  സകകേഭാരല  കമഖേലയനിലള്ള

പദതനികേളുലാം  വനിവക്ഷനിക്കുനണട്ട്.  കഹഭാടലകേള,  കേണ്ചവന്ഷന് ചസന്റെറകേള,  ടൂറനിസട്ട്

ട്രഭാന്കസഭാര്ടട്ട്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള,  വഴെനികയഭാര  വനിശമ  കകേന്ദ്രങ്ങള,  ആയുര്കവദ

കകേന്ദ്രങ്ങള,  ഹഇൗസട്ട്  കബഭാട്ടുകേള,  കഹഭാലാംകസകേള,  അഡകഞര്  ടൂറനിസലാം  തുടങ്ങനിയ

വനിവനിധകമഖേലകേളനില സകകേഭാരല നനികക്ഷപത്തനിനഭായനി സഭാദലതയുള്ളതഭാണട്ട്. പരനിസനിതനി

സഇൗഹൃദ ടൂറനിസലാം പദതനികേള വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ലക്ഷലമനിടുനണട്ട്.  നൂതനമഭായ

പ്രചരണവലാം വനിപണനവലാം ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.
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(ബനി)   ഇകപഭാള  977479  വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലാം  12465571  ആഭലന്തെര
ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലാം ഒരു വര്ഷത്തനില കകേരളലാം സന്ദര്ശനിക്കുനണട്ട്.  അടുത്ത 5 വര്ഷലാം ചകേഭാണട്ട്
വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേളുചട എണലാം ഇരടനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം ആഭലന്തെര ടൂറനിസ്റ്റുകേളുചട എണലാം
50  ശതമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലക്ഷലമനിടുന.  ടൂറനിസലാം കമഖേലയുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്
ഇകപഭാള  14  ലക്ഷലാം  ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങളഭാണട്ട്  സൃഷ്ടനിക്കചപടനിട്ടുള്ളതട്ട്  എന്നഭാണട്ട്
കേണക്കഭാക്കചപടുന്നതട്ട്.  അടുത്ത  അഞട്ട്  വര്ഷലാം  ചകേഭാണട്ട്  4  ലക്ഷത്തനിലധനികേലാം
ചതഭാഴെനിലവസരലാം സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(സനി)  പ്രധഭാനചപട മലകയഭാര, കേഭായകലഭാര, ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങള, ബതീച്ചുകേള, ഇകക്കഭാ
ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങള, മറട്ട് സഭാദലതയുള്ള ടൂറനിസലാം കമഖേലകേള, കപതൃകേ-സലാംരക്ഷനിത
കകേന്ദ്രങ്ങള, കബക്കല, തലകശ്ശേരനി, മുസനിരനിസട്ട് തുടങ്ങനിയ വനിവനിധ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാണട്ട് ഇഇൗ
രതീതനിയനില വനികേസനിപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(ഡനി) സലാംസഭാനചത്ത ചനില തതീര്തഭാടന കകേന്ദ്രങ്ങള കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുള്ള ടൂറനിസലാം
സര്കേറ്റ്യൂടട്ട്  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രധഭാന  തതീര്തഭാടന  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായ
ശതീപത്മനഭാഭസകഭാമനികക്ഷത്രലാം,  ഗരുവഭായൂര്,  ശബരനിമല,  ആറന്മുള  എന്നനിവ  ഉളചപടുന്ന
കകേന്ദ്രങ്ങള  ഇപ്രകേഭാരലാം  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സകതീകേരനിച്ചുവരുന.
ഇത്തരലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  സന്ദര്ശകേര്ക്കു
കവണ സഇൗകേരലങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുമഭാണട്ട് പദതനികേള ചകേഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. 

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്:  സര്, ആഭലന്തെര ടൂറനിസ്റ്റുകേളുചട എണലാം  വര്ദനിച്ചു വരുന്ന
കേഭാരലമഭാണട്ട് അങ്ങട്ട് ഇവനിചട സൂചനിപനിചതട്ട്. ആഭലന്തെര ടൂറനിസ്റ്റുകേളുചട എണലാം വര്ദനിപനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി ഡലഹനിയനിചല കകേരളഭാ ഹഇൗസട്ട് കമഭാഡലനില മചറലഭാ സലാംസഭാനങ്ങളുചടയുലാം
കകേന്ദ്രചമന്ന നനിലയനില കകേരളത്തനില ഒരു കകേന്ദ്രലാം സഭാപനിക്കുന്നതട്ട്  ഉചനിതമഭായനിരനിക്കുലാം,
എറണഭാകുളത്തഭാചണങനില നലതട്ട്.  പകത്തഭാ മുപകതഭാ ഏക്കര് സലലാം ഏചറടുത്തട്ട്  എലഭാ
സലാംസഭാനങ്ങളക്കുലാം  സഇൗജനലമഭായനി ഒകരക്കകറഭാ അരകയക്കകറഭാ സലലാം ചകേഭാടുത്തട്ട്
അവരുചട ഒരു ഹഇൗസട്ട്  'ഭഭാരതട്ട് ഭവന്'  എകന്നഭാ  മകറഭാ കപരനിടട്ട് കദശതീകയഭാദ്ഗ്രേഥനത്തനിനട്ട്
ഉപകയഭാഗചപടുത്തുന്ന തരത്തനില ഒരു കകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭനിക്കുകേയഭാചണങനില വഭാര്ഷനികേ
ലതീവട്ട്  എടുത്തട്ട്  യഭാത്ര  ചചയ്യുന്ന   സലാംസഭാന  ജതീവനക്കഭാരടക്കലാം ആയനിരത്തനിലധനികേലാം
ടൂറനിസ്റ്റുകേചള നമുക്കട്ട് ആകേര്ഷനിക്കഭാന് കേഴെനിയുലാം.  അകതഭാചടഭാപലാം തചന്ന  ഇന്തെലയനിചല
എലഭാ സലാംസഭാനങ്ങളുചടയുലാം ഒരു പ്രധഭാന കകേന്ദ്രമഭായനി  നമ്മുചട സലാംസഭാനത്തട്ട് ഒരു
കകേന്ദ്രലാം സഭാപനിക്കഭാനുലാം കേഴെനിയുലാം.  ഇങ്ങചനചയഭാരു കേഭാരലലാം ടൂറനിസലാം വനികേസനവമഭായനി
ബന്ധചപടട്ട്  പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ചമഭായതീന്:  സര്,  ആഭലന്തെര ടൂറനിസ്റ്റുകേളുചട വരവനില കേഴെനിഞ്ഞ
കുറച്ചുകേഭാലങ്ങളഭായനി വര്ദനവട്ട് ഉണഭാകുനണട്ട്.  അതട്ട് പുതനിയ ചഡസനികനഷചന്റെയുലാം
ഉലന്നങ്ങളുചട  വനിപുലതീകേരണത്തനിചന്റെയുലാം  മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  തനത്തനിചന്റെയുലാം  ഭഭാഗമഭായനിടഭാണട്ട്.
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അത്തരത്തനില വരുന്ന ആളുകേളക്കഭായനി ഇങ്ങചനചയഭാരു  കകേന്ദ്രലാം തുടങ്ങുന്ന കേഭാരലലാം
ഇകപഭാള  ആകലഭാചനയനിലനില.  മറട്ട്  ചനില  സലാംസഭാനങ്ങളനില  ഇത്തരലാം  സലാംരലാംഭങ്ങളുണട്ട്
എന്നഭാണട്ട്  മനസനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  ബഹുമഭാനചപട  ചമമ്പര്  സൂചനിപനിച  സഭാദലതകേള
സലാംബന്ധനിചട്ട് പരനികശഭാധനിചകശഷലാം മഭാത്രകമ പറയഭാന് കേഴെനിയൂ. 

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്:  സര്, ഞഭാന് ഇവനിചട ആദലലാം കചഭാദനിച കചഭാദലത്തനില
നമ്മേള സലലാം ചകേഭാടുത്തഭാല ചകേടനിടലാം അവരുകടതഭായ ഭഭാവനയനില  നനിര്മ്മേനിച്ചുചകേഭാളലാം,
അതട്ട് അവര്ക്കട്ട് വലനിയ  സഇൗകേരലമഭാകുലാം,  അങ്ങചന അവര്ക്കട്ട് ചകേഭാടുക്കഭാന് കേഴെനിയുകമഭാ
എന്നഭാണട്ട് കചഭാദനിചതട്ട്.   എചന്റെ രണഭാമചത്ത കചഭാദലലാം  കേഭായല ടൂറനിസചത്തക്കുറനിചഭാണട്ട്.
ഇടപള്ളനികത്തഭാടനില  അതനിപുരഭാതനമഭായ  ചരക്കുഗതഭാഗതലാം  ഉളചപചട  വലനിയ
സഇൗകേരലങ്ങളുണഭായനിരുന.  ചപരനിയഭാറനിചല മുടഭാറനില നനിന്നഭാരലാംഭനിചട്ട്  എചന്റെ നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലമഭായ തൃക്കഭാക്കരയനിലൂചട ചമ്പക്കര കേനഭാലനില എത്തനികചരുന്ന മകനഭാഹരമഭായ
യഭാത്രഭാസഇൗകേരലലാം  പണട്ട്  ഉണഭായനിരുന്നതഭായനി  കകേടനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഞങ്ങള  ഒരു  ആകലഭാചന  നടത്തുകേയുലാം  ഇടപള്ളനികത്തഭാടനിലൂചട  ഒരു  വഞനിയഭാത്ര
നടത്തുന്നതനിനട്ട് തതീയതനി തതീരുമഭാനനിചട്ട് വചനിരനിക്കുകേയുമഭാണട്ട്.  ഇടപള്ളനികത്തഭാടട്ട് വനികേസനിപനി
ക്കുന്നതനിനട്ട്  പ്രകതലകേ  പരനിഗണന  നലകേഭാന്  തയഭാറഭാകുകമഭാ;  അത്തരത്തനില  കേഭായല
ടൂറനിസവമഭായനി ബന്ധചപട്ടുള്ള ചചറനിയ യഭാത്രഭാസഇൗകേരലങ്ങള വനികേസനിപനിക്കഭാന് പ്രകതലകേ
പദതനികേളക്കട്ട്  രൂപലാം ചകേഭാടുക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ചമഭായതീന്:  സര്,  അങ്ങയുചട ആദലചത്ത കചഭാദലചത്തക്കുറനിചട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്,  അതട്ട്  പുതനിചയഭാരു  ആശയമഭാണട്ട്  എന്നഭാണട്ട്  മറപടനി
പറഞ്ഞതട്ട്.  രണഭാമതട്ട് അങ്ങട്ട് പറഞ്ഞ നനിര്കദ്ദേശത്തനിചന്റെ  വനിശദഭാലാംശലാംങ്ങള ടൂറനിസലാം
വകുപനിനട്ട് ലഭനിക്കുകേയഭാചണങനില  അനുഭഭാവപൂര്വലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില കുമഭാര്:  സര്,  ടൂറനിസലാം  വനികേസന രലാംഗചത്ത ഏറവലാം
പ്രധഭാനചപട കേഭാരലലാം അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസനമഭാണട്ട്.   കേഴെനിഞ്ഞ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
കേഭാലത്തട്ട്  കുചറയധനികേലാം  ഫണട്ട്  അതനിനുകവണനി  നതീക്കനിവച്ചു.  പുതനിയ  ബഡ്ജറനില
കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  നലകുന്നതുളചപചട  750  കകേഭാടനി  രൂപ  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല
വനികേസനത്തനിനുകവണനി  നതീക്കനിവചതട്ട്  വളചര  നലരതീതനിയനില  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന്
കേഴെനിഞ്ഞഭാല  അതട്ട്  ടൂറനിസലാം  രലാംഗത്തട്ട്  വലനിയ  സഭാദലതകേളുണഭാക്കുന്ന  ഒന്നഭാണട്ട്.
അത്തരചമഭാരു തതീരുമഭാനചത്ത ഞഭാന് അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കേഴെനിഞ്ഞ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
കേഭാലത്തട്ട്  വനിശകപ്രസനിദനഭായ  സലാംഗതീതജ്ഞന്  ഉസ്തഭാദട്ട്  അലാംജദട്ട്  അലനിഖേഭാന്  ഒരു
സലാംഗതീത വനിദലഭാലയലാം കകേരളത്തനില ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് രകണക്കര് സലലാം കവണചമന്നട്ട്
അന്നചത്ത മുഖേലമനനിചയ  കനരനിലക്കണട്ട് അഭലര്തനിക്കുകേയുലാം  മുഖേലമനനിയുലാം അന്നചത്ത
സഭാലാംസ്കഭാരനികേ  വകുപ്പുമനനി  ശതീ.  ചകേ.  സനി.  കജഭാസഫുലാം   വളചര  അനുകൂലമഭായ
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തതീരുമഭാനചമടുക്കുകേയുലാം  ചചയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  രകണക്കര്  സലലാം
കേചണത്തനിയതട്ട്.  ടൂറനിസലാം  വകുപനിനുകേതീഴെനില   കവളനിയനിലള്ള  രകണക്കര്  സലലാം   അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട്
അനുകയഭാജലമഭായനി  കതഭാന്നനിയതുകേഭാരണലാം  അകദ്ദേഹലാം  തചന്നയഭാണട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിചതട്ട്.
ആ സലലാം ആവശലചപട്ടുകേഴെനിഞ്ഞകപഭാള ടൂറനിസലാം വകുപട്ട്  അതനിനകേത്തട്ട് യഭാചതഭാരു
രതീതനിയനിലള്ള പനിടനിവഭാശനിയുലാം കേഭാണനിക്കഭാചത വനിട്ടുചകേഭാടുക്കുകേയഭാണട്ട് ചചയതട്ട്.  കേഭാരണലാം
അകദ്ദേഹചത്തകപഭാലള്ള  ഒരു സലാംഗതീതജ്ഞന് നമ്മുചട നഭാടനില സലാംഗതീത വനിദലഭാലയലാം
തുടങ്ങുനചവന്നട്ട് പറയുന്നതട്ട്  കകേരളചത്ത  സലാംബന്ധനിചനിടകത്തഭാളലാം അഭനിമഭാനനിക്കഭാവന്ന
കേഭാരലമഭാണട്ട്.  അതനിചന്റെ നടപടനിക്രെമങ്ങളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  അകദ്ദേഹത്തനിചന്റെ ട്രസനിനട്ട്
ഭൂമനി  ചചകേമഭാറനി.  പുതനിയ  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  വന.  അകദ്ദേഹലാം  പുതനിയ  മുഖേലമനനിചയ
ഡലഹനിയനില  ചചന്നട്ട്  കേണ്ടു.  മുഖേലമനനി  അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട്  എലഭാ  രതീതനിയനിലള്ള
പനിന്തുണയുലാം നലകേനിചയന്നഭാണട്ട്  പത്രവഭാര്ത്തയനിലൂചട മനസനിലഭാക്കഭാന്  സഭാധനിചതട്ട്.
പകക്ഷ  നനിര്ഭഭാഗലചമനപറയചട,  അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട്  നലകേനിയ  രകണക്കര്  സലലാം
ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്  തനിരനിച്ചുപനിടനിച്ചു  എനള്ള  വഭാര്ത്തയഭാണട്ട്  പനിന്നതീടട്ട്  പത്രങ്ങളനില
കേഭാണഭാന് കേഴെനിഞ്ഞതട്ട്.  ആ വഭാര്ത്ത അടനിസഭാനരഹനിതമഭാകണഭാ;  അക്കഭാരലത്തനില
ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  എടുക്കഭാന്  കപഭാകുന്ന  നടപടനിക്രെമങ്ങള  എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനള്ളതട്ട്
അകങ്ങയട്ട്  വനിശദതീകേരനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുകമഭാ;  ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്  ആ  സലലാം  തനിരനിച്ചു
പനിടനിക്കുകേയഭാചണങനില ഒരു സലാംഗതീതജ്ഞകനഭാടട്ട്  ചചയ്യുന്ന ചതറഭായ നടപടനിയഭായനി
രനിക്കുചമന്നട്ട് ഓര്മ്മേനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ചമഭായതീന്:  സര്,  വനിശകപ്രസനിദനഭായ സഭാകരഭാദട്ട് വനിദഗ്ദ്ധന് ഉസ്തഭാദട്ട്
അലാംജദട്ട്  അലനിഖേഭാചന്റെ  കസവനങ്ങചള  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ഏറവലാം  ബഹുമഭാനകത്തഭാടു
കൂടനിയഭാണട്ട് കേഭാണന്നതട്ട്. അകദ്ദേഹത്തനിചന്റെ കനതൃതകത്തനില ഒരു സലാംഗതീത വനിദലഭാലയലാം
ഇവനിചട  വരുന്നതനിനട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് എതനിരല.  കേഴെനിഞ്ഞ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട്
ഒരു  ഉത്തരവണഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഭൂമനി  അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട്  ചചകേമഭാറനിയനിടനില.  ആ  ഉത്തരവട്ട്
18-2-2016-ലഭാണട്ട്.  കനരകത്ത ഇവനിചട  സൂചനിപനിച  കവളനിയനിചല  രകണക്കര്  ഭൂമനിയഭാണട്ട്
അതനിനുകവണനി  നലകേഭാന്  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചതട്ട്.  ആ  ഭൂമനിയുചട  ചചകേമഭാറലാം
ഇതുവചര നടനകേഴെനിഞ്ഞനിടനില.  ഉസ്തഭാദട്ട് അലാംജദട്ട് അലനിഖേഭാചന്റെ ട്രസനില  അകദ്ദേഹവലാം
കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളഭായ അലാംജദട്ട് അലനിഖേഭാന്,  അമന് അലനിഖേഭാന്,  അയഭാന് അലനിഖേഭാന്,
സുബലകനി  ഖേഭാന്,  ചഷയ്ഖേട്ട്  പരതീതട്ട്  ചഎ.എ.സട്ട്.,  സൂരലഭാ  കൃഷ്ണമൂര്ത്തനി,  പനി.വനി.
കൃഷ്ണന്നഭായര്  എന്നനിവരഭാണള്ളതട്ട്. അതനില ചഷയ്ഖേട്ട് പരതീതട്ട്  ഈ ചഭാരനിറബനിള ട്രസനില
വന്നനിട്ടുള്ളതട്ട്  ടൂറനിസലാം  ഡയറകചറന്ന  ഒകദലഭാഗനികേ  പദവനിയനിലല.  വലക്തനിപരമഭായ
ചഭാരനിറബനിള  ട്രസട്ട്  എന്നഭാണട്ട്  അതനില  കേഭാണന്നതട്ട്.  എന്തെഭായഭാലലാം  ഇത്തരലാം  ഒരു
സലാംഗതീത വനിദലഭാലയലാം വരുന്നതനിനട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് എതനിരല. അലാംജദട്ട് അലനിഖേഭാചന്റെ കസവനലാം
കകേരളത്തനിനട്ട്  പ്രകയഭാജനചപടുത്തണചമന്നതുതചന്നയഭാണട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  ആഗ്രേഹലാം.
852/2019
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തനിരുവനന്തെപുരചത്ത  കവളനി  ടൂറനിസലാം   വനികലജട്ട്  ഏറവലാം  കൂടുതല  ആളുകേചള
ആകേര്ഷനിക്കുന്ന പ്രകദശങ്ങളനില ഒന്നഭാണട്ട്.  ഒരുപഭാടട്ട്   വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള
അവനിചട നടന്നനിട്ടുണട്ട്.  നഭാകലക്കര് സലമഭാണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുന്നതട്ട്.  ബഭാക്കനി
ചവറട്ട് ലഭാന്റെഭാണട്ട്.  അതനിചന്റെ  പരനിമനിതനികേളുണട്ട്.  അങ്ങചനയഭാചണങനിലലാം  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
അലാംജദട്ട് അലനിഖേഭാചന്റെ സ്കൂള കവചണനള്ള നനിലപഭാടട്ട് സകതീകേരനിചനിടനില. അത്തരലാം ഒരു
വഭാര്ത്ത മഭാധലമങ്ങളനില വരനികേയുണഭായനി എനള്ളതട്ട് വസ്തുതയഭാണട്ട്. അകദ്ദേഹത്തനിചന്റെ
കസവനലാം  പ്രകയഭാജനചപടുത്തണചമനതചന്നയഭാണട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.
ഇത്തരലാം ഭൂമനി ഇടപഭാടുകേളുമഭായനി ബന്ധചപട കേഭാരലങ്ങചള സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള പരനികശഭാധന
മനനിസഭയുചട ഒരു ഉപസമനിതനി  പരനികശഭാധനിക്കുനണട്ട്. ഈ ആവശലത്തനിനുകവണനി
തചന്നയഭാകണഭാ ഇതട്ട് പ്രകയഭാജനചപടുത്തുന്നതട്ട്  എനള്ള കേഭാരലത്തനിലലാം ഒരു വലക്തത
ഉണഭാകേണചമനലാം  ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ആഗ്രേഹനിക്കുന. 

ശതീ  .    ഉമ്മേന്  ചഭാണനി:  സര്,  ഇതനിനുകവണനി  അകദ്ദേഹലാം  ഗവണ്ചമന്റെനിചന
സമതീപനിചതല. അകദ്ദേഹകത്തഭാടട്ട് ഇങ്ങചനചയഭാരഭാവശലലാം വച്ചു. അകദ്ദേഹലാം അതട്ട് സമ്മേതനിചതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിചലടുത്ത നടപടനികേളഭാണട്ട്.  മുഖേലമനനിചയ അകദ്ദേഹലാം വനകേണകപഭാള
വളചര നല രതീതനിയനില സലാംസഭാരനിച്ചു  എലഭാ സഹഭായവലാം വഭാഗഭാനലാം ചചയ്തു.  പകക്ഷ
അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട് ഇവനിടചത്ത ചനില ഉകദലഭാഗസരനില നനിനലാം കമഭാശചപട രതീതനിയനിലള്ള
അനുഭവമഭാണണഭായചതന്നട്ട് അകദ്ദേഹലാം വളചര കവദനകയഭാടുകൂടനി എകന്നഭാടട്ട്  പറഞ്ഞു.
മുഖേലമനനിയുമഭായനിട്ടുള്ള സലാംഭഭാഷണത്തനില അകദ്ദേഹലാം പൂര്ണ സലാംതൃപ്തനഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള
ഉള്ള അനനിശനിതഭാവസ മഭാറനി  സ്കൂള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കണലാം.
ടൂറനിസലാം  ഡയറകര്,  സലാംഗതീത  നഭാടകേ  അക്കഭാദമനിയുചട  ചചയര്മഭാന്  എന്നനിവര്
ഒഇൗകദലഭാഗനികേ  സഭാനങ്ങളനിലനിരനിക്കുന്നവരഭാണട്ട്.  അതട്ട്  വലക്തനിപരമല.  ആരഭാകണഭാ
ടൂറനിസലാം ഡയറകറഭായുലാം സലാംഗതീത നഭാടകേ അക്കഭാദമനിയുചട ചചയര്മഭാനഭായുലാം വരുന്നതട്ട്
അവര്  തചന്ന  തുടരുലാം.  ബഹുമഭാനചപട  മുഖേലമനനി   അക്കഭാരലത്തനിചലടുത്ത  നല
സമതീപനലാം തുടരണചമന്നഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട് അഭലര്തനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.   

മുഖേലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന്):  സര്,  ഇക്കഭാരലത്തനില നമുചക്കലഭാവര്ക്കുലാം
ഒകര വനികേഭാരമഭാണള്ളതട്ട്.  ബഹുമഭാനലനഭായ  അലാംജദട്ട് അലനിഖേഭാചനകപഭാലള്ള ഒരു  പ്രതനിഭ
കകേരളത്തനില ഇത്തരചമഭാരു  സഭാപനലാം തുടങ്ങുകേചയന്നതട്ട്  കകേരളത്തനിചന്റെ യശസഭാണട്ട്
ഉയര്ത്തുകേ. അതനിനഭാവശലമഭായ എലഭാ   സഹഭായവലാം ഗവണ്ചമന്റെനില നനിനണഭാകുലാം.
ഇടയട്ട്  ഇങ്ങചനചയഭാരു  വഭാര്ത്ത  വനചയനള്ളതട്ട്  ശരനിയഭാണട്ട്.  അകപഭാളത്തചന്ന
അതനിചനക്കുറനിചട്ട്  വനിശദതീകേരനിക്കണചമന്നട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിരുന്നതഭാണട്ട്. അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട്
ഒരു അസഇൗകേരലവമനിലഭാത്ത രതീതനിയനില സഭാപനലാം തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള  സഇൗകേരലലാം
ചചയ്തുചകേഭാടുക്കണചമനള്ളതഭാണട്ട് ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ സമതീപനലാം.
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ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട്  : സര്,  ഗവണ്ചമന്റെട്ട് തതീരുമഭാനമനുസരനിചട്ട്  ഉത്തരവട്ട്
ഇറങ്ങനിയതനിനുകശഷലാം,  മുഖേലമനനി ഡലഹനിയനില വചട്ട് അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട്  ഉറപ്പുനലകേനിയനിട്ടുലാം
അചതഭാനലാം മനസനിലഭാക്കഭാചത ചനില ഉകദലഭാഗസര് ഇതട്ട് അടനിമറനിക്കഭാന് ശമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ശതീ. അലാംജദട്ട് അലനിഖേഭാന് മുഖേലമനനിയുമഭായനി  സലാംസഭാരനിചതുലാം  അകദ്ദേഹലാം അനുകൂലമഭായ
മറപടനി  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതുമഭായ   വഭാര്ത്ത  എലഭാ   പത്രങ്ങളനിലലാം  വന്നനിട്ടുണഭായനിരുന.
അതനിനുകശഷലാം  ടൂറനിസലാം  ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റെനിചല  ചനില  ഉകദലഭാഗസര്   ഈ  അകലഭാടട്ട്ചമന്റെട്ട്
കേലഭാന്സല  ചചയഭാന്  തതീരുമഭാനനിച്ചു.  മുഖേലമനനിചയക്കഭാളുലാം  വലനിയ  ഉകദലഭാഗസര്
ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റെനിലണഭാകേഭാന്  പഭാടനിലകലഭാ;  ഞങ്ങള  ഈ  സഭാപനത്തനിനുകവണനി പല
സലങ്ങളുലാം  കനഭാക്കനിയതഭാണട്ട്.  എറണഭാകുളത്തട്ട്  സലലാം  കനഭാക്കനി,  കേനിടനിയനില.
അവസഭാനലാം കേനിടനിയ സലമഭാണട്ട് കവളനിയനികലതട്ട്.  ഇനനിയുലാം സഭാകങതനികേ കേഭാരണങ്ങള പറഞ്ഞട്ട്
നതീടനിചക്കഭാണ്ടുകപഭാകേഭാചത  മുന്  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  ഉത്തരവട്ട്  ഇലാംപനിചമന്റെട്ട്  ചചയഭാനുലാം
ആവശലചമങനില ടൂറനിസലാം ഡയറകര്,  സലാംഗതീത നഭാടകേ അക്കഭാദമനി ചചയര്മഭാന്,  ചസക്രെടറനി
എന്നനിവചര ഉളചപടുത്തനി ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  പങഭാളനിത്തകത്തഭാചട  ഒരു സലാംശയവമുണഭാകേഭാത്ത
വനിധത്തനില വലക്തതകയഭാചട ആ ഉത്തരവട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .     എ  .    സനി  .    ചമഭായതീന്  : സര്,  മുഖേലമനനി ആ കേഭാരലചത്തക്കുറനിച്ചുള്ള ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
നനിലപഭാടട്ട്  ഇകപഭാള  അസന്നനിഗ്ദ്ധമഭായനി  സഭയനില  പ്രഖേലഭാപനിച്ചു.   ആ നനിലപഭാടഭാണട്ട്
ഇവനിചട  നടപഭാകുകേ.  ആ  സമതീപനത്തനില  വലക്തതക്കുറവണഭാകകേണ  കേഭാരലമനില.
ശതീ.  കൃഷ്ണന് നഭായരുലാം ശതീ.  ചഷയട്ട്  പരതീതുചമലഭാലാം  അവരുചട ഔകദലഭാഗനികേ സഭാനങ്ങളുചട
ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട്  ഇതനില വന്നചതന്നഭാണട്ട്  കനരചത്ത ബഹുമഭാനലനഭായ മുന്  മുഖേലമനനി
പറഞ്ഞതട്ട്.  ഞഭാന് ആ കേഭാരലത്തനില ഒരു സലാംശയമഭാണട്ട് പ്രകേടനിപനിചതട്ട്, ഇതട്ട് ചഭാരനിറബനിള
ചസഭാകസറതീസട്ട്  ആകട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  അവരുചട  സഭാപനലാം  രജനിസര്  ചചയതനിചന്റെ
കകേഭാപനിയഭാണട്ട്  (കകേഭാപനി  ഉയര്ത്തനിക്കഭാണനിച്ചു).  ഇതനില  ഈ  സഭാനങ്ങചളഭാനലാം
പറഞ്ഞനിടനില.  രണട്ട്,  ശതീ.  സൂരലഭാ കൃഷ്ണമൂര്ത്തനിയുചട റസനിഡന്സനിചന്റെ വനിലഭാസത്തനിലഭാണട്ട്
ഈ  ചഭാരനിറബനിള  ചസഭാകസറനി  രജനിസര്  ചചയചതന്ന  വസ്തുത  കൂടനി  അങ്ങട്ട്
മനസനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണഭാകുചമന്നട്ട്  കേരുതുന.  തതീര്ചയഭായുലാം ശതീ.  അലാംജദട്ട് അലനിഖേഭാചനകപഭാചലയുള്ള
ബഹുമഭാനലനഭായ  പ്രതനിഭയുചട  കസവനലാം  കകേരളത്തനിനട്ട്  പ്രകയഭാജനചപടുത്തണചമന
തചന്നയഭാണട്ട് ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ തഭാലപരലലാം.  

ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി  : സര്, അങ്ങട്ട്  വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേളുചട എണലാം 977499 ആചണന്നട്ട്
പറഞ്ഞു.  എന്നഭാല  ഈ  അടുത്ത  കേഭാലത്തഭായനി  മഭാധലമങ്ങളനില  വരുന്ന  വഭാര്ത്ത,
കകേരളത്തനികലക്കട്ട്  വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുചട  എണലാം  കുറഞ്ഞുവരുനചവന്നഭാണട്ട്.  അതട്ട്
അങ്ങയുചട  ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  ആ  വഭാര്ത്ത  ശരനിയഭാകണഭാ;  അങ്ങചനയുചണങനില
എന്തുചകേഭാണഭാചണന്നട്ട് പറയഭാകമഭാ ; 
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ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ചമഭായതീന്  : സര്,  വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേളുചട എണത്തനില കുറവനില.
പകക്ഷ 2011-നട്ട് മുമ്പുള്ള വളര്ചഭാ നനിരക്കുമഭായനി തഭാരതമലചപടുത്തുകമ്പഭാള കുറചട്ട്  കുറവട്ട്
വന്നനിട്ടുണട്ട്. ഇകപഭാള ആറട്ട് ശതമഭാനത്തനികനഭാടടുത്തഭാണട്ട്  വളര്ചഭാ നനിരക്കട്ട്.  അചതഭാരു
തളര്ചയുചട  ലക്ഷണമഭായഭാണട്ട്  നമ്മേള  കേഭാണന്നതട്ട്.  അതനിനട്ട്  പല  ഘടകേങ്ങളുണട്ട്.
പുതനിയ ഉത്പന്നങ്ങള നലകേഭാന് കേഴെനിയഭാത്തതട്ട്,  കേണകനിവനിറനി തുടങ്ങനിയ  നനിരവധനി
പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതുചകേഭാണഭാണട്ട്.  പുതനിയ ഉത്പന്നങ്ങള ഉണഭാക്കല,  മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  രലാംഗത്തുള്ള
ഇടചപടല  ശക്തനിചപടുത്തല,  കേണകനിവനിറനിയുചട  പ്രശ്നത്തനിലള്ള  പ്രയഭാസങ്ങള
പരനിഹരനിക്കല,  പ്രകതലകേനിചട്ട്  മലബഭാര്  കമഖേലയനില  കേണ്ണൂര്  വനിമഭാനത്തഭാവളലാം
വരുന്നകതഭാടുകൂടനി  കേണകനിവനിറനിയുചട  പുതനിയ  ഒരവസരലാം  കൂടനി   തുറനകേനിട്ടുകേയഭാണട്ട്.
അത്തരലാം  സഇൗകേരലങ്ങചളഭാചക്ക  പ്രകയഭാജനചപടുത്തനി  വനികദശ  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനിലള്ള
മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  തനലാം  കൂടുതല  വനിപുലതീകേരനിചട്ട്  വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റുകേചള  കകേരളത്തനികലയട്ട്
ആകേര്ഷനിക്കഭാന് കേഴെനിയുന്ന തരത്തനിലള്ള പരനിപഭാടനികേള തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന്  : സര്,  മൂന്നഭാര്  ചതക്കന്  കേഭാശതീര്  എന്നഭാണട്ട്  അറനിയചപടുന്നതട്ട്.
ചരനിത്രപരമഭായനി  മതീനചനിലഭാര്  വചര  അതനിചന്റെ  അതനിര്ത്തനിയുണട്ട്.  ആനവനിലഭാസലാം
വചരയുചണന്നഭാണട്ട് ഇകപഭാള ചനില കരഖേകേളനില കേഭാണന്നതട്ട്.  കകേരള ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
ചനില  വകുപ്പുകേചള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഈ  ചതക്കന്  കേഭാശതീരനിചന  തകേര്ക്കഭാന്  നമ്മുചട
സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറചത്ത  ചനില  ശക്തനികേള  ഇടചപടുന്നതുലാം  ഇകപഭാള  അവനിചട
കേഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനവലാം മറട്ട് ഇതര വരുമഭാനങ്ങളുലാം കുറഞ്ഞ സഭാഹചരലത്തനില ജനജതീവനിതലാം
നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുകവണനി വനിവനിധ  വകുപ്പുകേചള ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുചകേഭാണട്ട്   ടൂറനിസലാം
കമഖേലയനില  പ്രകതലകേ  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന്   ബഹുമഭാനചപട  മനനി  നടപടനി
സകതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ചമഭായതീന്  : സര്, ഇടുക്കനി ജനില ധഭാരഭാളലാം ടൂറനിസ്റ്റുകേള എത്തനിചപടുന്ന
ഒരു  കമഖേലയഭാണട്ട്.   അവനിചട  ടൂറനിസലാം  സഭാദലതകേള കൂടുതല പ്രകയഭാജനചപടുത്തുന്നതനിനു
കവണനിയുള്ള പുതനിയ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് വരനികേയഭാണട്ട്.  കേനിഫ്ബനിയനില തചന്ന
ചനില പുതനിയ പദതനികേള ആരലാംഭനിക്കുനണട്ട്.  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ വഭാഗമണ്,
ഗവനി എന്നനിവയുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിച്ചു കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  അടനിസഭാന സഇൗകേരല
കമഖേലയനില കൂടുതല നനികക്ഷപലാം നടത്തഭാനുള്ള പുതനിയ പദതനികേള,  ഇടുക്കനി ജനിലയനില
പുതനിയ  എയര്  സനിപനിചന്റെ  സഇൗകേരലമുളചപചടയുള്ളവ  ആകലഭാചനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുള്ള
കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്.  ടൂറനിസലാം വകുപനിനട്ട്  ഭൂമനിയനില എനള്ളതുചകേഭാണട്ട്  മൂന്നഭാര് കപഭാലള്ള
സലങ്ങളനില വലനിയ ബുദനിമുടനുഭവചപടുനണട്ട്.  കതക്കടനിയനില ചകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യുചട കബഭാടട്ട്
ഇറക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധചപട  വനിഷയലാം  ബഹുമഭാനചപട  വനലാം  വകുപ്പുമനനിയുമഭായനി
ആകലഭാചനിചട്ട് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണന്നതനിനുള്ള തയഭാചറടുപ്പുകേള ഗവണ്ചമന്റെട്ട് തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ്ഞു.
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ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര്  : സര്, ബനിടതീഷട്ട് ഭരണകേഭാലലാം മുതല തലകശ്ശേരനി വളചര
പ്രധഭാനചപട  ഒരു  പടണമഭാചണന്നതുചകേഭാണ്ടുതചന്നയഭാണട്ട്  2010-ല  തലകശ്ശേരനി
കപതൃകേ  നഗരമഭായനി  പ്രഖേലഭാപനിചതട്ട്.  കപതൃകേ  ടൂറനിസത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അന്നട്ട്
ധഭാരഭാളലാം  പദതനികേള പ്രഖേലഭാപനിചനിരുന.  പനിന്നതീടട്ട് അതട്ട് നടക്കഭാചത കപഭാകുകേയഭാണണഭായതട്ട്.
ടനി.എചട്ട്.പനി.  എന്ന കപരനില തലകശ്ശേരനി ചഹറനികറജട്ട് ടൂറനിസലാം കപ്രഭാജകട്ട് ഇകപഭാള നല
രതീതനിയനില  മുകന്നഭാട്ടുചകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനുള്ള  ശമങ്ങള  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ഭഭാഗത്തുനനിനലാം തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്. പനിലഗ്രേനിലാം ടൂറനിസത്തനിനട്ട് വളചരയധനികേലാം സഭാധലതയുള്ള
നഗരമഭാണട്ട് തലകശ്ശേരനി.  ഓടത്തനിലപള്ളനി,  ശതീരഭാമസകഭാമനി കക്ഷത്രലാം,  ഇലാംഗതീഷട്ട്  ചര്ചട്ട്,
തലകശ്ശേരനികയഭാടട്ട് ചതഭാട്ടുകേനിടക്കുന്ന സലമഭായ അണല്ലൂര്ക്കഭാവട്ട് ഇവചയലഭാലാം ക്ലബ്ബുചചയ്തു
ചകേഭാണട്ട്  പനിലഗ്രേനിലാം  ടൂറനിസത്തനിനുള്ള വലനിയ സഭാധലത തലകശ്ശേരനിയനിലണട്ട്.   അതുകപഭാചല
ചഹര്മന് ഗണര്ടട്ട്  ജതീവനിച നഭാടഭാണട്ട്  തലകശ്ശേരനി.   തലകശ്ശേരനി  ചഹറനികറജട്ട്  കപ്രഭാജകട്ട്
നവതീകേരനിക്കഭാനുള്ള എചന്തെലഭാലാം പദതനികേള സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്?
അതുകപഭാചല തലകശ്ശേരനി അറനിയചപടുന്നതട്ട്  3C-ക്രെനിക്കറട്ട്,  കകേക്കട്ട്,  സര്ക്കസട്ട്  -  എന്നഭാണട്ട്.
ക്രെനിക്കറനിചന്റെയുലാം  കകേക്കനിചന്റെയുലാം  സര്ക്കസനിചന്റെയുലാം  നഭാടഭാണട്ട്  തലകശ്ശേരനി.   ഇചതലഭാലാം
ക്ലബ്ബുചചയ്തുചകേഭാണട്ട് പ്രഖേലഭാപനിക്കചപട ചഹറനികറജട്ട് ടൂറനിസലാം പദതനിയുചട ഇകപഭാഴെചത്ത
അവസചയന്തെഭാണട്ട്;  അതട്ട്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനലാം എചന്തെലഭാലാം ശമങ്ങളുണഭാകുലാം  എന്നതഭാണട്ട്  ഇതുമഭായനി
ബന്ധചപടട്ട് കചഭാദനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.

ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ചമഭായതീന്  : സര്, തലകശ്ശേരനി ചഹറനികറജട്ട് കപ്രഭാജകനിചന്റെ കുചറകയചറ
വര്ക്കുകേള നടനകേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  പകക്ഷ, കേഴെനിഞ്ഞ രണ്ടുമൂന്നട്ട് വര്ഷമഭായനി അതനിചന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില  പുറകകേഭാട്ടുകപഭാക്കട്ട്  സലാംഭവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കഭാരലലാം  ബഹുമഭാനചപട
എലാം.എല.എ.  ശദയനിലചപടുത്തനിയതനിചനത്തുടര്ന്നട്ട്  അകദ്ദേഹത്തനിചന്റെ സഭാന്നനിദലത്തനില
തചന്ന  അക്കഭാരലചത്തക്കുറനിചട്ട്  ചര്ച  ചചയ്യുകേയുലാം  അകദ്ദേഹലാം  ഇവനിചട  വച  പുതനിയ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുളചപചട പരനികശഭാധനിചട്ട് ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നലകേനിക്കഴെനിഞ്ഞനിട്ടുമുണട്ട്. മലബഭാര് കമഖേലയനില വളചര വലനിയ നനികക്ഷപലാം ഉണഭാകുന്നതനിനു
കവണനിയുള്ള പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. കേനിഫ്ബനിയനില മലബഭാര് കമഖേലയനിചല
കപ്രഭാജക്ടുകേള നലകുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ധര്മ്മേടലാം, മുഴുപനിലങ്ങഭാടട്ട്, വയനഭാടട്ട്, കേക്കയലാം,
ചപരുവണഭാമൂഴെനി, കേഭാപഭാടട്ട്, ഇരനിങ്ങല ക്രെഭാഫട്ട് വനികലജട്ട് ഉളപചടയുള്ള കമഖേലകേളുചടയുലാം,
സകകദശനി  ദര്ശന് പദതനിയനില കേണ്ണൂരനിചനയുലാം കേഭാസര്കഗഭാഡനിചനയുലാം ബന്ധചപടുത്തനിയുള്ള
ഒരു  കപ്രഭാജകനിചന്റെയുലാം  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ടൂറനിസലാം
വനികേസന സഭാധലത കവണത്ര പ്രകയഭാജനചപടുത്തഭാന് കേഴെനിയഭാതനിരുന്ന മലബഭാര് കമഖേലയനില
സര്ക്കഭാര് നനികക്ഷപങ്ങള കവണത്ര ഉണഭായനിടനില.  അതുളചപചട  നല രതീതനിയനില
മുകന്നഭാട്ടുചകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനുള്ള പദതനികേളഭാണട്ട് ഈ ഗവണ്ചമന്റെട്ട് തയഭാറഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്.



22 കകേരള നനിയമസഭ                  ഒകകഭാബര് 18, 2016

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര്  :  സര്,  ഉസ്തഭാദട്ട് അലാംജദട്ട് അലനിഖേഭാചന്റെ കപരനില
ഇന്റെര്നഭാഷണല മറ്റ്യൂസനികേട്ട് സ്കൂള സഭാപനിക്കുചമനളള ബഹുമഭാനചപട മുഖേലമനനിയുചട
പ്രസ്തഭാവനചയ ഞഭാന് സകഭാഗതലാം ചചയ്യുകേയഭാണട്ട്.  കവളനി  പ്രകദശലാം ഉളചകേഭാളളുന്നതട്ട്
എചന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  സകകദശനി  ദര്ശന്
സ്കതീമനില  ഉളചപടുത്തനി  ശതീപത്മനഭാഭസകഭാമനി  കക്ഷത്രത്തനിനട്ട്  76  കകേഭാടനി  രൂപ
അനുവദനിച്ചു.  അതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  എചന്തെഭാചക്ക  പദതനികേള  നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട്
ടൂറനിസലാം  ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റെട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതനലാം  അതട്ട്  എന്നട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്
കേഴെനിയുചമനലാം  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി  വനിശദമഭായ  ചര്ചകേള
നടത്തനി ആ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .     എ  .   സനി  .   ചമഭായതീന്: സര്, കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയനില ഇകപഭാള ഏകേകദശലാം
74  കകേഭാടനി  രൂപയടുത്തഭാണട്ട്  ആ  പദതനിക്കട്ട്  സഭാലാംങ്ഷന്  കേനിടനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
ശതീപത്മനഭാഭസകഭാമനി  കക്ഷത്ര പരനിസരവലാം  അവനിചടചയത്തുന്ന സന്ദര്ശകേരുചട  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം
ചമചചപടുത്തുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണട്ട് ആ കപ്രഭാജകനിലള്ളതട്ട്.   പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുമുമ്പട്ട് തതീര്ചയഭായുലാം അവനിടചത്ത ജനപ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്
അതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന്  :  സര്,  കലഭാകേ ഭൂപടത്തനില ടൂറനിസത്തനില ഒന്നഭാലാം

സഭാനലാം കകേരളത്തനിനഭാണട്ട്. ടൂറനിസത്തനിനട്ട്  വളചരകയചറ സഭാധലതയുള്ള പ്രകദശമഭാണട്ട്

മണ്കറഭാത്തുരുത്തട്ട്.  ചചകേകത്തഭാടുകേള,  ചചറനിയ കതഭാടുകേള,  ചചറതുലാം വലതുമഭായനിട്ടുള്ള

നനിരവധനി  റനികസഭാര്ട്ടുകേള,  പ്രസനിദമഭായ  കേലട  ജകലഭാത്സവലാം  എന്നനിവചയലഭാമുള്ള

വളചര  നല  പ്രകദശമഭാണട്ട്  മണ്കറഭാത്തുരുത്തട്ട്.  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  ഞങ്ങള  ഒരു

കപ്രഭാജകട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  ഗവണ്ചമന്റെനിനട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനിചന്റെ  എലാം.പനി.

ആയനിരുന്ന ചകേ. എന്. ബഭാലകഗഭാപഭാല, അകദ്ദേഹലാം വനികദശ രഭാജലത്തട്ട് കപഭായകപഭാള

മണ്കറഭാത്തുരുത്തട്ട് ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തനിചന മഭാത്രലാം അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണട്ട്  അവനിചട

സലാംസഭാരനിചതട്ട്.  ബഹുമഭാനലയഭായ ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപ്പുമനനി ശതീമതനി ചജ. കമഴനിക്കുടനി

അമ്മേയുചട  ജന്മഗ്രേഭാമമഭാണട്ട്  മണ്കറഭാത്തുരുത്തട്ട്.  കകേരളത്തനിചല  ഏറവലാം  രുചനിയുള്ള

കേരനിമതീന്  അഷ്ടമുടനി  കേഭായലനില  നനിന്നഭാണട്ട്  ലഭനിക്കുന്നതട്ട്.  അഷ്ടമുടനി  കേഭായലനികനഭാടട്ട്

കചര്നകേനിടക്കുന്ന  മണ്കറഭാത്തുരുത്തട്ട്  ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തനിചന  ടൂറനിസലാം  വനികലജഭായനി

പ്രഖേലഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ചമഭായതീന്: സര്, കകേരളലാം വളചര മകനഭാഹരമഭായ പ്രകദശമഭാണട്ട്.

നമ്മേള ഒന്നഭാലാം സഭാനചത്തത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എനള്ളതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം. ടൂറനിസ്റ്റുകേചള

സലാംബന്ധനിചനിടകത്തഭാളലാം  വളചര  ആകേര്ഷകേമഭായ കകേന്ദ്രങ്ങളനില ഒന്നഭാണട്ട്  കകേരളലാം.
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ശതീ.  കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാചന്റെ പ്രകദശലാം ഏറവലാം മകനഭാഹരമഭാണട്ട്.  മണ്കറഭാത്തുരുത്തട്ട്

എന്ന  പ്രകദശകത്തയുലാം  പരനിസരത്തുള്ള  സഇൗഭഭാഗലങ്ങകളയുലാം  അഷ്ടമുടനിക്കഭായലനിചന്റെ

തതീരത്തുള്ള സഇൗകേരലങ്ങകളയുലാം കുറനിചചഭാചക്ക അകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞതട്ട്  വസ്തുതയഭാണട്ട്.

അകദ്ദേഹലാംതചന്ന  മുന്ചചകേ  എടുത്തട്ട്  ഒരു  കപ്രഭാജകട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  തന്നനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്

ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി  :  സര്,  ബഹുമഭാനചപട  മുഖേലമനനി  കനരചത്ത
പറഞ്ഞതുകപഭാചല  കേണ്ണൂരനിചല  ചചകേത്തറനിചയ  കലഭാകേശദയനില  ചകേഭാണ്ടുവരഭാന്
സഭാധനിക്കുന്ന ഒരു പദതനിയഭാണട്ട് 'ചചകേത്തറനി വനികലജട്ട്'. അതനിനഭായനി 5 കകേഭാടനികയഭാളലാം
രൂപ മുടക്കനിയനിരുന. അതനിനട്ട് ചതഭാടടുത്തഭായനി ഒരു മറ്റ്യൂസനിയവലാംകൂടനി ആ കപ്രഭാജകനില
ണഭായനിരുചന്നങനിലലാം ഭൂമനി ഏചറടുത്തു നലകേനിയഭാല മഭാത്രകമ അതട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാവകേയുള.
ഇതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ചമഭായതീന്:  സര്,  തതീര്ചയഭായുലാം.  കേണ്ണൂരനിചല  ചചകേത്തറനിചയ
ഏറവലാം  ആകേര്ഷകേമഭാക്കനി  ടൂറനിസ്റ്റുകേചള  ആകേര്ഷനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുചന്നഭാരു  സലാംരലാംഭലാം
തുടങ്ങഭാന് നമുക്കട്ട് കേഴെനിയുലാം. ഇരനിങ്ങല ക്രെഭാഫട്ട് വനികലജട്ട് കപഭാലള്ളവ ഇകപഭാള വളചര
മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  കേണ്ണൂരനിചല  ചചകേത്തറനിയുമഭായനി  ബന്ധചപട
ചചപതൃകേഗ്രേഭാമലാം  പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തനി  അതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനലാം സകതീകേരനിക്കുലാം.

ശതീ  .   ചജയനിലാംസട്ട് മഭാതദ്യു: സര്, ടൂറനിസട്ട് കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയട്ട് ടൂറനിസ്റ്റുകേചള ആകേര്ഷനി
ക്കുന്നതനിനട്ട്  ആ പ്രകദശചത്ത വൃത്തനി  പരനിഗണനിക്കചപകടണ വളചര പ്രധഭാനചപട
ഒരു കേഭാരലമഭാണട്ട്.  അടുത്ത കേഭാലത്തട്ട് ഇന്ഡലയനില ഏറവലാം വൃത്തനിയുള്ള ജനിലയഭായനി
സനിന്ധുദുര്ഗട്ട്  ജനിലചയ  പ്രഖേലഭാപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഏതഭാണട്ട്  10  വര്ഷക്കഭാലചത്ത
നനിരന്തെരമഭായ ശമത്തനിചന്റെ ഫലമഭായനിടഭാണട്ട് ഒരു ജനില ഇന്ഡലയനില ഏറവലാം വൃത്തനിയുള്ള
ജനിലയഭായനി പ്രഖേലഭാപനിക്കചപടതട്ട്.  ആ പ്രഖേലഭാപനചത്തക്കുറനിചട്ട്  വന്ന വഭാര്ത്തയുചട
അനുബന്ധമഭായനി ശകദയമഭായ ഒരു കേഭാരലലാം പരഭാമര്ശനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്,  ഈ കേഭാലയള
വനിനനിടയനില അത്രചയഭാനലാം  പ്രഭാധഭാനലമനിലഭാതനിരുന്ന  ആ ജനിലയനില ടൂറനിസ്റ്റുകേളുചട
വരവട്ട്  പതനിന്മടങ്ങഭായനി  വര്ദനിച്ചു എനള്ളതഭാണട്ട്.  സനിന്ധുദുര്ഗനികനക്കഭാള പ്രകൃതനി
രമണതീയമഭായ  ഭൂപ്രകദശമുള്ള  നമ്മുചട  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വൃത്തനിയുചട  കേഭാരലലാംകൂടനി
പരനിപഭാലനിക്കഭാന് സഭാധനിചഭാല വളചര നന്നഭായനിരനിക്കുലാം.  സര്ക്കഭാര് ഇകപഭാള മഭാലനിനല
വനിമുക്ത കകേരളലാം പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടൂറനിസലാം വകുപ്പുകൂടനി മുന്കേചയടുത്തട്ട് ടൂറനിസട്ട്
കകേന്ദ്രങ്ങചള പൂര്ണമഭായനി  മഭാലനിനല  വനിമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ശദ പതനിപനിക്കുകമഭാ?



24 കകേരള നനിയമസഭ                  ഒകകഭാബര് 18, 2016

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ചമഭായതീന്:  സര്,  ടൂറനിസലാം കമഖേല കനരനിടുന്ന വളചര ഗഇൗരവകമറനിയ
ഒരു പ്രശ്നചത്തക്കുറനിചഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനചപട  അലാംഗലാം  ഇവനിചട  സൂചനിപനിചതട്ട്.  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
ഇകപഭാള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന മനിഷചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം കകേരളത്തനിചന്റെ
വൃത്തനി സലാംരക്ഷനിക്കുന്നകതഭാചടഭാപലാം നമ്മുചട ടൂറനിസലാം സഭാധലതകേചളക്കൂടനി പരമഭാവധനി
പ്രകയഭാജനചപടുത്തഭാന് കേഴെനിയുന്ന തരത്തനിലള്ള സലാംരലാംഭങ്ങളനിചലഭാന്നഭാണട്ട്.  ടൂറനിസലാം വകുപട്ട്
ഈ ഒകകഭാബര് മഭാസത്തനില ഗ്രേതീന് കേഭാര്പറട്ട് എചന്നഭാരു പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്  മഭാത്രമല,  ബന്ധനിപനിക്കഭാവന്ന  എലഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ആളുകേളുചടയുലാം
സഹകേരണകത്തഭാടട്ട് കൂടനിയഭാണനിതട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  കകേഭാകളജുകേളനിചല എന്.എസട്ട്.എസട്ട്.
കപഭാലള്ള  യൂണനിറ്റുകേള,  ശുചനിതക  മനിഷന്,  തകദ്ദേശ  സകയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  ടൂറനിസലാം
രലാംഗത്തുള്ള സലാംരലാംഭകേര് ഉളചപചട എലഭാവരുചടയുലാം സഹകേരണകത്തഭാടട്ട് കൂടനിയഭാണട്ട്
ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. എണ്പത്തനിനഭാകലഭാളലാം ടൂറനിസലാം ചഡസനികനഷനുകേളനില
ഇതനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഇകപഭാള നടനചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനചപട
എലാം.എല.എ.മഭാര്  നല  സഹകേരണലാം  ഇതുമഭായനി  ബന്ധചപട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില
കേഭാഴ്ചവചനിട്ടുണട്ട്.  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രത്തനിചല  വൃത്തനി,  സുരക്ഷനിതതകലാം,  സന്ദര്ശകേര്ക്കുള്ള
സഇൗകേരലങ്ങള  വനിപുലമഭാക്കല  എന്നനിവയഭാണട്ട്  ഗ്രേതീന്  കേഭാര്പറട്ട്  പദതനിചകേഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  അത്തരത്തനിലള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് ഇകപഭാള നടനചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടു  ചകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന്  കേഴെനിയുചന്നഭാരു  സലാംരലാംഭമഭാണനിചതന്നട്ട്
ഈ  ഒകകഭാബര്  മഭാസത്തനിചല  പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവര്ത്തനത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിതചന്ന
ചതളനിയനിക്കഭാന്  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  അതുകപഭാചല ടനിക്കറട്ട്  വചട്ട്  പ്രകവശനമുള്ള ടൂറനിസലാം
ചഡസനികനഷനുകേളനില ഇകപഭാള പഭാസനികേട്ട് നനികരഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. കൂടുതല ഫലപ്രദമഭായ
മഭാലനിനല സലാംസ്കരണത്തനിനുകവണനിയുള്ള പദതനികേളുലാം ടൂറനിസലാം വകുപട്ട്  തചന്ന തനതഭായനി
ആവനിഷ്കരനിക്കുനണട്ട്. അതുകപഭാചല ബന്ധചപട എലഭാ വകുപ്പുകേളുമഭായനി കൂടനികചര്നലാം
ഇകപഭാള പദതനികേള  നടപഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് : സര്, ടൂറനിസലാം കമഖേലയനില സകകേഭാരല പങഭാളനിത്തലാം
എചന്നഭാരഭാശയലാം അങ്ങട്ട്  ആദലലാം  പറഞ്ഞു.  ഫണ്ടുകേളുചട അഭഭാവമഭാണട്ട്  എലഭാ പദതനികേളക്കുലാം
പ്രയഭാസമഭായനി വന്നനിരനിക്കുന്നതട്ട്. വലവസഭായ വകുപനില  നനികക്ഷപകേചര ആകേര്ഷനിക്കു
ന്നതുകപഭാചല കകേരളത്തനിചല സഭാമ്പത്തനികേ വനികേസനത്തനിനട്ട് ഏറവലാം സഭാധലതയുള്ള
ടൂറനിസലാം  കമഖേലയ്ക്കുകവണനി  നനികക്ഷപകേചര  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രകതലകേമഭായ
എചന്തെങനിലലാം  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  ഈ  രലാംഗലാം  കുറച്ചുകൂടനി  സജതീവമഭാക്കഭാന്
ശമനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ചമഭായതീന്: സര്, ടൂറനിസലാം വനികേസനത്തനിനഭായനി ധഭാരഭാളലാം സഭാധലതകേള
കകേരളത്തനിലണട്ട്.  600  കേനികലഭാമതീററള്ള കേടകലഭാര  പ്രകദശലാം,  അത്രതചന്ന ചചദര്ഘലമുള്ള
മലകയഭാര  പ്രകദശങ്ങള,  ഏകേകദശലാം  രണഭായനിരകത്തഭാളലാം  സ്കകയര്  കേനികലഭാമതീററനില
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കേനിടക്കുന്ന  കേഭായലകേള  എന്നനിവചയഭാചക്ക  പ്രകയഭാജനചപടുത്തഭാനുള്ള  സഭാഹചരലലാം
നമുക്കുണട്ട്. പകക്ഷ വനികേസനലാം പരനിസനിതനി സഇൗഹൃദമഭാകേണലാം. അത്തരലാം കേഭാരലങ്ങള
നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഫണനിചന്റെ അഭഭാവമുണട്ട്.  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ഈ പുതനിയ പദതനിയനില
ഭഇൗതനികേ പശഭാത്തല വനികേസനത്തനിനട്ട് കവണനിയുള്ള സഇൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കനിചക്കഭാടുക്കുനണട്ട്.
പുതനിയ ചഡസനികനഷനുകേളുചട വനികേസനത്തനിനുകവണനിയുള്ള പശഭാത്തല സഇൗകേരലലാം
ഒരുങ്ങുന്നകതഭാചട സകകേഭാരല  നനികക്ഷപങ്ങള വന്കതഭാതനില കകേരളത്തനികലക്കട്ട് വരുചമന
തചന്നയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  കേരുതുന്നതട്ട്.  അതനിനഭാവശലമഭായ  സഇൗകേരലലാം  ഒരുക്കുന്ന
നനിലപഭാടുകേളഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഇകപഭാള  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനത്തനില
ഒരുക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലണനി : സര്, ടൂറനിസട്ട് കകേന്ദ്രങ്ങളനില എത്തനികചരഭാനുള്ള സഇൗകേരലലാം
എത്രയുലാംകവഗലാം  ഒരുക്കനി  ചകേഭാടുക്കുചമന്നട്ട്  അങ്ങനിവനിചട  പ്രഖേലഭാപനിക്കുകേയുണഭായനി.
ബഭാലകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനില കേക്കയത്തനികന്റെയുലാം അതുകപഭാചല രണട്ട് ടൂറനിസട്ട് കകേന്ദ്രങ്ങളുചടയുലാം
ഡനി.പനി.ആര്.  കേനിടനിയനിട്ടുമുണട്ട്.  കഫഭാറസട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റെട്ട്  40  രൂപ  ടനിക്കറഭാണട്ട്
ഒരഭാളക്കട്ട്  ഈടഭാക്കുന്നതട്ട്.  സകകദശനികേളഭായ  ആളുകേളക്കഭായഭാലലാം  അവനികടയട്ട്  കപഭാകുന്നതനിനട്ട്
ഒരഭാളക്കട്ട്  40 രൂപ ടനിക്കചറടുക്കണലാം.  ചചഹഡല ടൂറനിസത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  കബഭാടനിലാംഗള്ള
പ്രകൃതനി രമണതീയമഭായ  സലമഭാണനിതട്ട്. ബഹുമഭാനചപട ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനി 300
കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  അവനിടകത്തയഭായനി  പ്രഖേലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അങ്ങചനയുചള്ളഭാരു
പ്രകദശത്തട്ട്  ആളുകേചള  അകേറ്റുന്ന  തരത്തനിലള്ള  പ്രഖേലഭാപനങ്ങളുലാം  പനിരനിവകേളുലാം
നനിര്ത്തണചമന്നഭാണട്ട് എചന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം.

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ചമഭായതീന്:  സര്,  ഇകക്കഭാ ടൂറനിസവമഭായനി ബന്ധചപട കമഖേലകേളനില
വനലാം വകുപ്പുമഭായനിട്ടുള്ള ചനില പ്രശ്നങ്ങള നനിലനനിലക്കുനണട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില വനലാം
വകുപട്ട്  നലതുകപഭാചല സഹകേരനിക്കുനണട്ട്.  ബഹുമഭാനചപട വനലാം വകുപ്പുമനനി ആ
കേഭാരലത്തനില മുന്ചചകേ എടുക്കുനണട്ട്.  ബഹുമഭാനചപട  മുഖേലമനനിയുചട   സഭാന്നനിദലത്തനില
ഈ  വനകമഖേലയനിചല  അഡകഞര്  ടൂറനിസവലാം  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസവമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്
നനിലനനിലക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള ചര്ച ചചയട്ട് പരനിഹഭാരലാം കേഭാകണണതുണട്ട്. ഇവനിടകത്തയട്ട്
അനുവദനിച  സലാംഖേല  കുറവഭാകണഭാചയന്നതുളചപചടയുള്ള  കേഭാരലങ്ങള  ചര്ച ചചയട്ട്
പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാലാം.  ഇതനികനക്കഭാള  കൂടുതല  വഭാങ്ങനിക്കുന്ന ചനില  സലങ്ങളുണട്ട്.
സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കുകൂടനി എത്തനിചപടഭാന് കേഴെനിയുന്ന തരത്തനിലള്ള ഫതീസട്ട് നനിരക്കുകേള
ഉണഭാകേണചമനള്ള കേഭാരലത്തനില ഗവണ്ചമന്റെനിനട്ട് തര്ക്കമനില.  അക്കഭാരലലാം ഗഇൗരവപൂര്വലാം
പരനികശഭാധനിക്കുലാം.  കേക്കയലാം, ചപരുവണഭാമൂഴെനി പദതനികേള ഇത്തവണ കേനിഫ്ബനിയുചട
വലനിയ നനികക്ഷപലാം വരുന്ന പദതനികേളഭായനി അവനിചട വരഭാന് കപഭാവകേയഭാണട്ട്.
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മനി  .    സതീക്കര്:  വനിഷയലാം ടൂറനിസലാം ആയതുചകേഭാണട്ട് സഭയനിചല ഏതഭാണട്ട് എലഭാ

അലാംഗങ്ങളുലാം ചചകേ ഉയര്ത്തനിയതട്ട് ചചയര് കേഭാണഭാത്തതുചകേഭാണല.  പകക്ഷ കചഭാകദലഭാത്തര

സമയലാം അവസഭാനനിച്ചു.

(കചഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴെനിഞ്ഞു)

2. കരഖേഭാമൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള
ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള അഴെനിമതനിരഹനിതമഭാക്കുന്നതനിനുലാം

ആധുനനികേവലക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള

5 (*334) ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബട്ട് ദുള ഖേഭാദര് :

ശതീ  .   ചജയനിലാംസട്ട് മഭാതദ്യു :

ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :

ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നനികുതനി  പനിരനിവനില  ഗണലമഭായ  കുറവട്ട്

വന്നതഭായനി ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  മന്ദഗതനിയനിലള്ള പരനികശഭാധനയുലാം വനിലയനിരുത്തലലാം നനികുതനിയനിലണഭായ

കചഭാര്ചയുമഭാണട്ട് കേഴെനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം നനികുതനി പനിരനിവട്ട് പനണട്ട് ശതമഭാനമഭായനി

കുറഞ്ഞതനിചന്റെ കേഭാരണലാം എന്നതട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  നനികുതനി  വരുമഭാന  കചഭാര്ച  തടയുന്നതനിനഭായനി  ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള

അഴെനിമതനിരഹനിതമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ആധുനനികേവലക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള

സകതീകേരനിക്കുചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്  ) : സര്,

(എ) ഉണട്ട്.  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലചത്ത നനികുതനി പനിരനിവനിചന്റെ സനിതനി വനിവര

കേണക്കട്ട് ചുവചട കചര്ക്കുന :
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വര്ഷലാം ലഭനിച നനികുതനി വരുമഭാനലാം
(കകേഭാടനിയനില)

വര്ദനവനിചന്റെ
ശതമഭാനലാം

2011-12 19310.54 20

2012-13 22885.83 19

2013-14 25376.25 11

2014-15 27870.89 10

2015-16 31152.07 12

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്  വര്ദനവട്ട്  12
ശതമഭാനമഭായനിരുന. റബറനിചന്റെ വനില മു ന്വര്ഷചത്ത വനിലകയക്കഭാള ക്രെമഭാതതീതമഭായനി
കുറഞ്ഞു. റബറനിചന്റെ വനിലയനില വരുന്ന കുറവട്ട് ജനങ്ങളുചട ക്രെയകശഷനിചയ പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുലാം.  ഇതട്ട് നനികുതനി വരുമഭാനചത്തയുലാം ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  31-3-2016 വചരയുള്ള
കേണക്കനുസരനിചട്ട്  റബറനില  നനിനള്ള  വരുമഭാനത്തനില  9  ശതമഭാനലാം  കുറവണഭായനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാചത റബറനിചന 2014 ഡനിസലാംബര് 20 മുതല 2015 മഭാര്ചട്ട് 31 വചര നനികുതനിയനില
നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിരുന. കമഭാകടഭാര് വഭാഹനങ്ങളനില നനിനള്ള നനികുതനി സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ
വഭാറട്ട് നനികുതനി പനിരനിവനിചന്റെ  18  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം വരുലാം.  പ്രസ്തുത ഇനത്തനിലലാം ഉകദ്ദേശനിച
ലക്ഷലലാം  കകേവരനിക്കഭാന്  സഭാധനിചനിടനില.  മുന്  വര്ഷങ്ങളനില  23  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം
വളര്ചഭാ  നനിരക്കട്ട്  കരഖേചപടുത്തനിയ  സഭാനത്തട്ട്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
7  ശതമഭാനലാം  വളര്ചയഭാണട്ട്  കരഖേചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  എണക്കമ്പനനികേളനില
നനിനലാം സഭാധഭാരണ  20  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം വര്ദനവട്ട് കരഖേചപടുത്തനിയനിരുന്ന സഭാനത്തട്ട്
2016 മഭാര്ചട്ട് 31 വചര 9 ശതമഭാനലാം വളര്ചയഭാണട്ട് കരഖേചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട്
പ്രധഭാനമഭായുലാം ചപകട്രഭാള, ഡതീസല എന്നനിവയുചട വനിലയനില വന്ന കുറവലാം ബനിറ്റുചമന്,
ഫര്ണസട്ട് ഓയനില എന്നനിവയുചട വനിലപനയനില വന്ന കുറവലാം നനിമനിത്തമഭാണട്ട്.

അരനി,  കഗഭാതമ്പട്ട്,  കമദ,  ആട,  സൂചനി  എന്നനിവചയ  നനികുതനിയനില  നനിനലാം
ഒഴെനിവഭാക്കനിയതുലാം  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്  കുറയുന്നതനിനുള്ള  ഒരു കേഭാരണമഭാണട്ട്.  ചനിക്കചന്റെ
നനികുതനിയനിനത്തനിലലാം ഉകദ്ദേശനിച വളര്ച കകേവരനിക്കുവഭാന് സഭാധനിചനിരുന്നനില. 31-3-2016 വചര
12  ശതമഭാനത്തനിചന്റെ  കുറവഭാണട്ട്  സലാംഭവനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ബഭാര്  കഹഭാടലകേള  അടചതുലാം
നനികുതനി വരുമഭാനചത്ത പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിച്ചു.  പ്രസ്തുത ഇനത്തനില 20 ശതമഭാനലാം
കുറവഭാണട്ട് സലാംഭവനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്. സര്കവഭാപരനി നനികുതനി വകുപനിചന അടനിമുടനി ഗ്രേസനിച
അഴെനിമതനിയുലാം ചകേടുകേഭാരലസതയുലാം ടഭാകട്ട് ചമഷതീനറനിചയ തചന്ന തകേര്ക്കുകേയുലാം കേഭാരലക്ഷമത
കചഭാര്ത്തുകേയുലാം ചചയ്തു.  ഈ സനിതനിയനില നനിനലാം കേരകേയറകേ അതതീവ ദുഷ്കരമഭാണട്ട്.
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(സനി)  നനിലവനിലള്ള  ചചക്കട്ട്കപഭാസട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനിചല  ഏറവലാം  സങതീര്ണമഭായ
പ്രശ്നങ്ങളഭായ  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്,  നടപടനികേളനിചല  കേഭാലതഭാമസലാം  എന്നനിവ  പൂര്ണമഭായുലാം
ഇലഭാതഭാക്കുകേ, സുതഭാരലത പൂര്ണമഭായുലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേ, നനികുതനി വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുകേ
തുടങ്ങനിയ  ലക്ഷലങ്ങകളഭാചട  കകേരളത്തനിചല  പ്രധഭാന  ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേചള  അതലഭാധുനനികേ
സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ സലാംകയഭാജനിത ഡഭാറഭാ കേളക്ഷന് ആന്റെട്ട് ചഫസനിലനികറഷന്
ചസന്റെറകേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനിചല  പ്രധഭാനചപട  7
ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള  ഇങ്ങചന  നവതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  ഈ  പദതനി  ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.
ഇതനില ആദലഘടത്തനില കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിചല മകഞശകരലാം,  വയനഭാടട്ട് ജനിലയനിചല
മുത്തങ്ങ എന്നതീ ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേചള സലാംകയഭാജനിത വനിവര കശഖേരണ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
മഭാറ്റുവഭാനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനില  അതനിര്ത്തനിയനില  പല
സലങ്ങളനിലഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന,  ആറട്ട്  വകുപ്പുകേളുചട  കേതീഴെനില  വരുന്ന  ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേചള
ഒരു കൂരയട്ട് കേതീഴെനില ചകേഭാണ്ടുവരുകമ്പഭാള നടപടനിക്രെമങ്ങള ലളനിതമഭാകുന.  സലാംകയഭാജനിത
വനിവരകശഖേരണ  കകേന്ദ്രകത്തഭാടനുബന്ധനിച്ചുള്ള  ചഫസനിലനികറഷന്  ചസന്റെറനില  സമര്പനിക്കുന്ന
ചപഭാതു വനിവരങ്ങള ഒരു പ്രകതലകേ കസഭാഫട്ട് ചവയര് വഴെനി ഫനിലറര് ചചയട്ട് ഒകര സമയലാം
തചന്ന ആറട്ട് വകുപ്പുകേളക്കുലാം അവര്ക്കഭാവശലമഭായവ മഭാത്രമഭായനി ലഭലമഭാകുന്നതനിനഭാല
വഭാഹനലാം  ചസന്റെറനിനുള്ളനികലക്കട്ട്  കേടനവരുകമ്പഭാള  ഓകരഭാ  വകുപനിനുലാം  കുറഞ്ഞ  സമയലാം
ചകേഭാണട്ട് പരനികശഭാധന പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി വഭാഹനചത്ത കേടത്തനിവനിടുവഭാന് കേഴെനിയുലാം.

ചസന്റെറനില  സഭാപനിക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  ചവയ്ബനിഡ്ജട്ട്,  നമ്പര്
കപറട്ട് റതീഡറകേള,  ആര്.എഫട്ട്.ഐ.ഡനി.  സലാംവനിധഭാനലാം,  ബലാം ബഭാരനിയറകേള എന്നനിവ
പ്രസ്തുത കസഭാഫട്ട് ചവയറമഭായനി ലനിങട്ട് ചചയ്യുചമന്നതനിനഭാല, വഭാഹനങ്ങചളയുലാം ചരക്കനിചനയുലാം
സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള അതഭാതട്ട് സമയലാം തചന്ന മറട്ട് ഡഭാറഭാകേകളഭാചടഭാപലാം കേഇൗണറനിചല
ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുചമന്നതട്ട്  ചരക്കട്ട്  നതീക്കത്തനിചന്റെ  കവഗത,  കേഭാരലക്ഷമത,
സുതഭാരലത എന്നനിവ പതനിന്മടങ്ങട്ട് വര്ദനിക്കുന്നതനിനട്ട് സഹഭായകേമഭാകുലാം.

ഉളനഭാടന് ജലഭാശയ വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളുചട വനികേസനലാം

6 (*335) ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി  ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര് :
ശതീമതനി  സനി  .    ചകേ  .    ആശ :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഉളനഭാടന് ജലഭാശയ വനികനഭാദ സഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളുചട
വനികേസനത്തനിനഭായനി എചന്തെഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സകതീകേരനിചതട്ട് എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഉളനഭാടന് ജലഭാശയ വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളനില സഞഭാരനികേളുചട
സുരക്ഷയുലാം മറട്ട് സഇൗകേരലങ്ങളുലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ചമഭായതീന്  ):
സര്, 

(എ)  കകേരളലാം സന്ദര്ശനിക്കുന്ന വനികദശനികേള ഉളചപചടയുള്ള വനികനഭാദ സഞഭാരനികേളുചട
പ്രധഭാന ആകേര്ഷണങ്ങളനിചലഭാന്നട്ട് കേഭായല ടൂറനിസമഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനിചല ഉളനഭാടന്
ജലഭാശയ വനികനഭാദസഞഭാര  സഭാധലതകേളുള്ള  കേഭായലകേള,  അനുബന്ധ  കേനഭാലകേള,  നദനികേള
എന്നനിവയനിലൂചട കബഭാടനിലാംഗനിനഭാവശലമഭായ അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസനലാം,  ഇവയുചട
തതീരങ്ങളനിലള്ള ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളുചട വനികേസനലാം,  കേഭായലകേളുചടയുലാം നദനികേളുചടയുലാം
സലാംരക്ഷണവമഭായനി ബന്ധചപട പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കുള്ള വനികനഭാകദഭാപഭാധനികേള,
ടൂറനിസ്റ്റുകേളുചടയുലാം  ജലഭാശയത്തനികന്റെയുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭാവശലമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എന്നനിവയഭാണട്ട് വനികനഭാദസഞഭാര വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്.

(ബനി)  സകതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഹഇൗസട്ട് കബഭാട്ടുകേളനില ആധുനനികേ സുരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഏര്ചപടുത്തുകേ,  ഹഇൗസട്ട്  കബഭാടട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുചട  പരനിശതീലനലാം,  ഹഇൗസട്ട്  കബഭാട്ടുകേളനില
''ഹഇൗസട്ട്  കബഭാടട്ട്  ട്രഭാക്കനിലാംഗട്ട്  സനിസലാം''  ഏര്ചപടുത്തുന്ന  പദതനി  എന്നനിവചയലഭാലാം
ടൂറനിസ്റ്റുകേളുചട  സുരക്ഷനിതതകലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനിയുള്ളതഭാണട്ട്.  ടൂറനിസലാം  കപഭാലതീസനിചന്റെയുലാം
ടൂറനിസലാം  രലാംഗവമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  വനിവനിധ  ഏജന്സനികേളുചടയുലാം
സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളുചടയുലാം സഹകേരണകത്തഭാചട കബഭാധവലക്കരണ പ്രവര്ത്തനവലാം
മറട്ട് സഇൗകേരലങ്ങള ഏര്ചപടുത്തലലാം ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടത്തനിവരുന.

കേയര് കമഖേലയനിചല ചൂഷണലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാന് നടപടനി

7 (*336) ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന് :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖേട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് വലഭാപകേമഭായനിരുന്നതുലാം കേയര് കമഖേലയനിചല
ചൂഷണത്തനിനട്ട് ഇടയഭാക്കനിയനിരുന്നതുമഭായ ഡനികപഭാ സമ്പ്രദഭായലാം നനിര്ത്തലഭാക്കഭാന് ഈ
സര്ക്കഭാര് ചചയ കേഭാരലങ്ങള എചന്തെഭാചക്കചയന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  നഭാല  വര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി  കേയര്  സലാംഘങ്ങളനില  കേയര്
ചകേടനിക്കനിടക്കഭാനനിടയഭായ സഭാഹചരലലാം എന്തെഭായനിരുന; ഇതു പരനിഹരനിക്കഭാന് സഭാധനികചഭാ;
എങനില അതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  കേയര്പനിരനി  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  നലഭായമഭായ  കവതനലാം  ഉറപഭാക്കഭാന്
എചന്തെങനിലലാം പദതനിയുചണങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?
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ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്  ): സര്,

(എ)  പനി.പനി.എസട്ട്.എസട്ട്.  പദതനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  ഉളചപചടയുള്ള  കേഭാരലങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  സകതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ചചറകേനിട ഉലപഭാദകേരനില ചകേടനിക്കനിടന്ന 7.50 കകേഭാടനി രൂപയുചട ഉലപന്നങ്ങള 2016
ഓണത്തനിനട്ട് മുന്പട്ട് വനില നലകേനി കേയര് കകേഭാര്പകറഷന് സലാംഭരനിച്ചു.

(ബനി) കകേരളത്തനിചന്റെ വടക്കന് ജനിലയനില പൂര്ണമഭായുലാം കകേചകേഭാണ്ടു നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
കബപ്പൂര് ചകേഭായനിലഭാണനി കേയറനിനങ്ങളുചട വനില കൂടുതല കേഭാരണലാം ആയതട്ട് ചകേടനിക്കനിട
ക്കഭാനനിടയഭായനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട് കപ്രസട്ട് ഫ്ലക്ചദ്യുകവഷന് ഫണനില ഉളചപടുത്തനി 50
ശതമഭാനലാം ഡനിസ്കഇൗണട്ട് നലകേനി വനിറഴെനിക്കുന്നതുവഴെനി ഒരു പരനിധനിവചര പരനിഹരനിക്കഭാന്
കേയര്ചഫഡനിനട്ട് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേയറ്റുമതനിക്കഭാര്ക്കട്ട് ഏറവലാം കൂടുതലഭായനി ആവശലലാം
വരുന്ന കേയര് ഉലപന്നങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് കേയര് ഉലപന്ന നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുചട
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള വഴെനി ചചറകേനിട കേയര് ഉലപന്ന യൂണനിറ്റുകേളക്കട്ട് ഓര്ഡര്
നലകുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള കേയര് കകേഭാര്പകറഷന് സകതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  കേയര്പനിരനി ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് നലഭായമഭായ വരുമഭാനലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി
ഇന്കേലാം സകപഭാര്ടട്ട്  സ്കതീലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാചത ചചറകേനിട ഉലപഭാദകേര്ക്കട്ട്
ഉലപഭാദനത്തനിനഭാവശലമഭായ  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കള  പ്രധഭാനമഭായുലാം  കേയര്,  കേയര്
ചഫഡനില നനിന്നട്ട് സലാംഭരനിചട്ട് ഉലപഭാദകേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള വഴെനി വഭായ്പയഭായനി
നലകുന്നതനിനുള്ള നടപടനി കേയര് കകേഭാര്പകറഷന് സകതീകേരനിച്ചുവരുന.

ശബരനിമലയനില തതീര്തഭാടകേര്ക്കട്ട് സഇൗകേരലങ്ങള

8 (*337) ശതീ  .   മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  . :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .    കടസണ് മഭാസര് :
ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദദ്യുതനിയുലാം

കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത ഏറവലാം  പ്രധഭാന തതീര്തഭാടന കകേന്ദ്രമഭായ ശബരനിമലയനില
എത്തുന്ന  തതീര്തഭാടകേര്ക്കട്ട്  ചമചചപട  സഇൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സകതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതര സലാംസഭാന തതീര്തഭാടകേര്ക്കട്ട് ആവശലമഭായ വനിശമ കകേന്ദ്രങ്ങള,
ചറയനില-ബസട്ട്  ടനിക്കറട്ട്  റനിസര്കവഷന്  സഇൗകേരലലാം,  നലഭായവനില  ഭക്ഷണശഭാലകേള,
പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട് ഗ്രേഇൗണട്ട് എന്നതീ സഇൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ശബരനിമലയനില തതീര്തഭാടനകേഭാലത്തുണഭാകുന്ന മഭാലനിനലലാം സലാംസ്കരനിക്കു
ന്നതനിനട്ട് ഒരു കകേന്ദ്രതീകൃത സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുകമഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്  ) : സര്,

(എ  &  ബനി)  തതീര്തഭാടകേര്ക്കട്ട് വനിശമത്തനിനഭായനി ഇടത്തഭാവളങ്ങളനില എലഭാവനിധ
സഇൗകേരലങ്ങളുലാം സജ്ജമഭാക്കനി വരുന.  ചചങ്ങന്നൂരനിനുപുറകമ പമ്പയനിലലാം റയനിലകവ
റനിസര്കവഷന് കേഇൗണര് ഏര്ചപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.  ഇവനിചട ബഹുഭഭാഷഭാ വനിദഗ്ദ്ധരുചട
കസവനവലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ഭക്ഷണശഭാലകേള  ഏകേതീകൃത  വനില  ഈടഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  വഭാഹനങ്ങള പഭാര്ക്കുചചയ്യുന്നതനിനഭായനി പമ്പ,  ഹനിലകടഭാപട്ട്
എന്നനിവയ്ക്കുപുറകമ നനിലയലനിലലാം കവണ ക്രെമതീകേരണങ്ങള ഏര്ചപടുത്തനിവരുന.

(സനി) ശബരനിമലയനില 5 MLD കശഷനിയുള്ള മഭാലനിനലസലാംസ്കരണ പഭാന്റെനിചന്റെ പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ശബരനിമല സഭാനനികടഷന് ചസഭാകസറനി,  തകദ്ദേശസകയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള,  കദവസകലാം  കബഭാര്ഡട്ട്,  വനിവനിധ വകുപ്പുകേള എന്നനിവയുചട കയഭാജനിച
പ്രവര്ത്തനത്തനിലൂചട തതീര്തഭാടനകേഭാലത്തുണഭാകുന്ന കജവ മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം
ഫലപ്രദമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് കവണ നടപടനികേള സകതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കകേത്തറനി/ചനയ ട്ട് ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട മനിനനിമലാം കവതനലാം

9 (*338) ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലണനി :
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചചകേത്തറനി  /ചനയട്ട്  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  വര്ദനിപനിച്ചു
നലകേഭാന്  തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുകണഭാ;  ചനയട്ട്  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  വര്ഷത്തനില  300
ദനിവസചമങനിലലാം ചതഭാഴെനില നലകേഭാന് പദതനിയുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ചചകേത്തറനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  മുന്  സര്ക്കഭാര്  റനികബറട്ട്
കുടനിശ്ശേനികേ വരുത്തനിയനിരുകന്നഭാ ; എങനില എത്ര തുകേചയന്നട്ട് ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ ;

(സനി)  മുന് വര്ഷചത്ത കുടനിശ്ശേനികേ നലകേഭാന് നടപടനി സകതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇഇൗ
വര്ഷലാം നലകേഭാനുള്ള തുകേ മുഴുവനുലാം യഥഭാസമയലാം തചന്ന ചകേഭാടുത്തട്ട് തതീര്ത്തനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

മുഖേലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ) : സര്,

(എ)  കകേത്തറനി/ചനയട്ട്  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  2012-ലഭാണട്ട്
150 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചതട്ട്.  മനിനനിമലാം കവതനലാം 150  രൂപയനില നനിന്നട്ട് വര്ദനിപനിക്കഭാന്
നടപടനികേള  സകതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.  ചനയട്ട്  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  വര്ഷത്തനില  300
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ദനിവസചമങനിലലാം  ചതഭാഴെനില  നലകേഭാന്  നനിലവനില  പദതനികേള  ഇല.  എന്നഭാല
ചതഭാഴെനില ദനിനങ്ങള വര്ദനിപനിക്കഭാന് 1-ാം ക്ലഭാസ്സു മുതല 8-ാം ക്ലഭാസ്സുവചരയുള്ള സ്കൂള
വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് സഇൗജനല യൂണനികഫഭാലാം നലകുന്ന പദതനി പ്രകേഭാരലാം നടപടനികേള
സകതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(ബനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  (2015-16)  പ്രഭാഥമനികേ കകേത്തറനി സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് 15.90 കകേഭാടനി രൂപയുലാം ഹഭാന്റെകനിനട്ട് 7.62 കകേഭാടനി രൂപയുലാം ഉളചപചട
ആചകേ 23.52 കകേഭാടനി രൂപ റനികബറട്ട് കുടനിശ്ശേനികേ ഉണഭായനിരുന.

(സനി)  മുന് വര്ഷചത്ത കുടനിശ്ശേനികേ നലകേഭാന് നടപടനി സകതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഈ
വര്ഷചത്ത അകപക്ഷകേള സൂക പരനികശഭാധന നടത്തനിവരുന.  ഈ സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം ബജറട്ട്  വനിഹനിതമഭായ  532.41  ലക്ഷലാം രൂപയനില നനിനലാം ഇതുവചര  481.98
ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഊര്ജ്ജവനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള

10 (*339) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചന്ദ്രന് :
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മഭാസര് : തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഊര്ജ്ജ  കമഖേല  സലാംബന്ധനിച്ചുളള  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  കേഭാഴ്ചപഭാടട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഊര്ജ്ജവനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
നനിയുക്തമഭായ ഏജന്സനികേള ഏചതഭാചക്കയഭാചണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) എനര്ജനി മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട് ചസന്റെറനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്  ) : സര്,

(എ) എലഭാവര്ക്കുലാം 'ഗണകമന്മയുള്ള കവദദ്യുതനി'  എന്ന ലക്ഷലപ്രഭാപ്തനി എത്രയുലാം
കവഗലാം കകേവരനിക്കുന്നതനിനുകവണ പശഭാത്തല സഇൗകേരലലാം തയഭാറഭാക്കുന്നതനിലൂന്നനിയതഭാണട്ട്
ഈ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കവദദ്യുത കമഖേലയനിചല വനികേസന കേഭാഴ്ചപഭാടട്ട്. കവദദ്യുത നനിരക്കട്ട്
തഭാങ്ങഭാനഭാവന്നവണമഭാക്കുകേ,  എലഭായ്കപഭാഴുലാം കവദദ്യുതനി ലഭലത ഉറപഭാക്കുകേ,  പ്രസരണ
വനിതരണ  നഷ്ടങ്ങള  കുറയ്ക്കുകേ,  ഊര്ജ്ജക്ഷമത  പരമഭാവധനിയനിചലത്തനിക്കുകേ,  ആഭലന്തെര
ഉലപഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുകേ, പരനിസനിതനിക്കട്ട് കകേഭാടലാം തടഭാചത തഭാപനനിലയലാം ആവനിഷ്കരനിക്കുകേ
എന്നനിങ്ങചനയുള്ള  വനിവനിധ  പദതനികേളനിലൂചടയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അതനിചന്റെ  ലക്ഷലലാം
കകേവരനിക്കഭാന് ശമനിക്കുന്നതട്ട്.
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(ബനി) കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡനിചനക്കൂടഭാചത, എനര്ജനി
മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്  ചസന്റെര്  (EMC),  അചനര്ടട്ട്  (ANERT),  കകേരളഭാ  കസറട്ട്  പവര്  &
ഇന്ഫഭാസക്ചര് ഫനിനഭാന്സട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന് ലനിമനിറഡട്ട്  (KSPIFC Ltd.)  എന്നതീ
സഭാപനങ്ങള സലാംസഭാനചത്ത ഊര്ജ്ജ വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കഭാന്
നനിയുക്തമഭായ ഏജന്സനികേളഭാണട്ട്.

(സനി)  ഗഭാര്ഹനികേ കമഖേലയനില ഊര്ജ്ജ ക്ലനിനനികേട്ട്,  ചപഭാതുജനകബഭാധവലക്കരണ
പരനിപഭാടനിയഭായ  ഊര്ജ്ജ  കേനിരണ്,  ഊര്ജ്ജക്ലനിനനികേട്ട്  വനനിതഭാ  വഭാളണനിയര്മഭാര്
മുകഖേനയുലാം ഊര്ജ്ജ കേനിരണ് പരനിപഭാടനി  സര്ക്കഭാരനിതര സലാംഘടനകേള,  ചപഭാതുജന
വഭായനശഭാലകേള, മറ്റു സലാംഘടനകേള വഴെനി പരനിശതീലനലാം ലഭനിച പരനിശതീലകേര് മുഖേഭാന്തെരലാം
നടത്തനിവരുന.  വലവസഭായ കമഖേലയനില ഊര്ജ്ജ ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
അതനിനഭായനി  G.O.(Rt.)  No.  2/2011/PD.  Dated,  1-1-2011  പ്രകേഭാരലാം  എനര്ജനി
ഓ ഡനിറനിലാംഗട്ട് ഏജന്സനികേചള എലാംപഭാനല ചചയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത ചപഭാതുകമഖേലയനിചല
വലവസഭായ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം,  ചചറകേനിട  വലവസഭായ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം കവണനി
പ്രഭാഥമനികേ ഊര്ജ്ജ ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്, ഊര്ജ്ജ ഓഡനിറട്ട് സബ്സനിഡനി, സര്ക്കഭാര് ചകേടനിടങ്ങളനിചല
ഊര്ജ്ജ ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  എന്നനിവയഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേള.  സര്ക്കഭാര്
ചകേടനിടങ്ങളനില കവദദ്യുതനി ഉപകയഭാഗലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി ഊര്ജ്ജ ഓഡനിറട്ട് നടത്തനി
കേഭാരലക്ഷമത കുറഞ്ഞ ഉപകേരണങ്ങള മഭാറനി  കേഭാരലക്ഷമത കൂടനിയ  ഉപകേരണങ്ങള
സഭാപനിക്കുന.  ഊര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  2001  അനുസരനിച്ചുള്ള  ഊര്ജ്ജ
സലാംരക്ഷണ ബനിലഡനിലാംഗട്ട് കകേഭാഡട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കകേരള ഊര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണ
ബനിലഡനിലാംഗട്ട്  കകേഭാഡട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയതനുസരനിചട്ട് കലസന്സുള്ള എഞനിനതീയര്മഭാര്,
ഡനികസനര്മഭാര്, ആര്ക്കനിചടക്ടുകേള എന്നനിവര്ക്കട്ട് പരനിശതീലനലാം നലകേനിവരുന.

ചതരുവവനിളക്കുകേള ഊര്ജ്ജകേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി  കവദദ്യുതനി  ഉപകയഭാഗലാം  കുറയ്ക്കു
ന്നതനിനഭായനി എല.ഇ.ഡനി.  ചതരുവവനിളക്കുകേള സഭാപനിച്ചു.  വനിദലഭാര്തനികേളനില ഊര്ജ്ജ
സലാംരക്ഷണചത്തക്കുറനിചട്ട് അവകബഭാധലാം സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭായനി സ്കൂളതലത്തനില കബഭാധവലക്കരണ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സഭാര്ടട്ട് എനര്ജനി കപ്രഭാഗ്രേഭാലാം
(SEP) എന്ന കപരനില പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കകേരളത്തനിചല 4000-കത്തഭാളലാം
സ്കൂളുകേളനില ഊര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തനിവരുന.  കകേഭാകളജുകേളനിലലാം
പ്രവര്ത്തനലാം വലഭാപനിപനിക്കഭാനുള്ള പരനിപഭാടനികേള നടനവരുന.

• ഊര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണ അവഭാര്ഡട്ട്

• മഭാതൃകേഭാ ഊര്ജ്ജകേഭാരലക്ഷമ പഞഭായത്തുകേള

• സഭാര്ടട്ട്  എനര്ജനി  കപ്രഭാഗ്രേഭാലാം-ഊര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണ  വനിദലഭാഭലഭാസ
പരനിപഭാടനികേള

 852/2019
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• ഊര്ജ്ജ കേനിരണ്-ചപഭാതുജനകബഭാധവലക്കരണ പരനിപഭാടനി

• ഗകവഷണവനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സഭാമ്പത്തനികേ സഭാകങതനികേ സഹഭായങ്ങള.

• ഇ.എലാം.സനി.-യനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന എനര്ജനി മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്  ഇന്സനി
ററ്റ്യൂടനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജു
കേളനിചല അദലഭാപകേര്,  വനിദലഭാര്തനികേള,  കലകബറനിയന്മഭാര്,  ചപഭാതു
കമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങളനിചല സഭാകങതനികേ ഉകദലഭാഗസര് തുടങ്ങനിയവര്ക്കുള്ള
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനിയുചട നടത്തനിപട്ട്.

• ചചറകേനിട  ജലകവദദ്യുത പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സകകേഭാരല
സലാംരലാംഭകേചര കേചണത്തുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള സഭാള കഹകഡ്രൈഭാ
പ്രകമഭാഷന്  ചസല  വഴെനി  നടനവരുന.  നനിലവനില  55  ചചറകേനിട
ജലകവദദ്യുത  പദതനികേള  സകകേഭാരല  സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി  ദര്ഘഭാസട്ട്
ക്ഷണനിചനിട്ടുണട്ട്.

• പഭാരമ്പകരലതര ഊര്ജ്ജ മനഭാലയത്തനിചന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാചട
1 KW  മുതല  5 KW  വചര കശഷനിയുള്ള  82  പതീകക്കഭാ ജലകവദദ്യുത
പദതനികേളുലാം (വനികകേന്ദ്രതീയലാം) കേമ്മേതീഷന് ചചയനിട്ടുണട്ട്.

കവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

11 (*340) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .   ചകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .   ചകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന് :
ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  പുതുതഭായനി  എത്ര കവദദ്യുത പദതനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കവദദ്യുത  പദതനികേളമൂലലാം  എത്ര  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കവദദ്യുതനി
ഇക്കഭാലയളവനില  ഉലപഭാദനിപനിചനിട്ടുചണന്ന  കേണക്കട്ട്  ലഭലമഭാകണഭാ;  എങനില  വനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ ;

(സനി)  കവദദ്യുതനിയുചട  ഉലപഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഈ സര്ക്കഭാര്
എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സകതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട് ?
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കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്  ): സര്,

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  തഭാചഴെപറയുന്ന  6  ജലകവദദ്യുത  പദതനികേളുചട

നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുകേയുണഭായനി.

1. ചനിമ്മേനിനനി ചചറകേനിട ജലകവദദ്യുത പദതനി 2.5 ചമഗഭാവഭാടട്ട്

2. ആഢലന്പഭാറ ചചറകേനിട ജലകവദദ്യുത പദതനി
(ബഭാലന്സട്ട് വര്ക്കുകേള)

3.5 ചമഗഭാവഭാടട്ട്

3. ചവള്ളത്തൂവല ചചറകേനിട ജലകവദദ്യുത പദതനി 3.6 ചമഗഭാവഭാടട്ട്

4. ചപരുകന്തെനരുവനി ചചറകേനിട ജലകവദദ്യുത പദതനി 6 ചമഗഭാവഭാടട്ട്

5. ചപഭാരനിങ്ങലകുത്തട്ട് ചചറകേനിട ജലകവദദ്യുത പദതനി 24 ചമഗഭാവഭാടട്ട്

6. ഭൂതത്തഭാന്ചകേടട്ട് ചചറകേനിട ജലകവദദ്യുത പദതനി 24 ചമഗഭാവഭാടട്ട്

                                             ആചകേ 63.6 ചമഗഭാവഭാടട്ട്

കൂടഭാചത,  11  കേനികലഭാവഭാടനിചന്റെ  ചപഭാരനിങ്ങലകുത്തട്ട്  കമകക്രെഭാ  പദതനിയുചട

നനിര്മ്മേഭാണവലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(1) മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  സകകേഭാരല  സലാംരലാംഭകേരുലാം  തകദ്ദേശസകയലാംഭരണ

സഭാപനങ്ങളുലാം നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേളുചട വനിവരലാം ചുവചട ചകേഭാടുക്കുന :

ക്രെമ
നമ്പര്

പദതനി കശഷനി

(1) (2) (3)

1. ഇരുട്ടുക്കഭാനലാം യൂണനിറട്ട് 3

(Viyyat Power Ltd.)

1.5 MW

2. കേഭാരനിക്കയലാം

(Ayyappa Hydro Power Ltd.)

10.5 MW

3. പഭാമ്പുക്കയലാം (മഭാങ്കുളലാം)

(Mangulam Grama Panchayath)

0.11 MW
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(1) (2) (3)

4. മതീന്വലലാം  (Palghat  Small Hydro Company
Ltd.)

3 MW

5. കേലഭാര് കമകക്രെഭാ (Idukki Jilla Panchayath) 0.05 MW

(2) കേഭാറനില നനിനള്ള പദതനി

സകകേഭാരല  സലാംരലാംഭകേരഭായ  Ahalya  Alternate  Energy  Limited-ചന്റെ
കേഭാറനില നനിനള്ള 8.4 MW പദതനി KSEBL ഗ്രേനിഡനികലയട്ട് ബന്ധപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(3) സഇൗകരഭാര്ജ്ജ പദതനി

കൂടഭാചത,  KSEBL-ചന്റെ  EHT  ഉപകഭഭാക്തഭാവഭായ  CIAL  അവരുചട  15.4
MW  കസഭാളഭാര് പഭാന്റെട്ട് ഗ്രേനിഡനികലയട്ട് ബന്ധനിപനിചനിട്ടുണട്ട്. മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
കേഭാലത്തട്ട്  14.4475  ചമഗഭാവഭാടട്ട് കശഷനിയുള്ള  19  സഇൗകരഭാര്ജ്ജ നനിലയങ്ങളുചട
നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  അവയനില 1.856 ചമഗഭാവഭാടട്ട് കശഷനിയുള്ള 7
നനിലയങ്ങളുചട നനിര്മ്മേഭാണലാം മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തുതചന്ന പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) കമലപറഞ്ഞവയനില ചനിമ്മേനിനനി (2.5 MW),  ആഢലന്പഭാറ (3.5 MW),
ചപഭാരനിങ്ങലകുത്തട്ട് കമകക്രെഭാ  (0.011 MW)  എന്നതീ പദതനികേള മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
കേഭാലത്തട്ട് കേമ്മേതീഷന് ചചയട്ട് കവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചവള്ളത്തൂവല
(3.6  MW)  പദതനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  കേമ്മേതീഷന്  ചചയനിട്ടുണട്ട്.  സഇൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനികേളനില  നനിന്നഭായനി
1.856  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനിപനിച്ചുവരുന.  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്
സകകേഭാരലകമഖേലയനില ആരലാംഭനിച കവദദ്യുത പദതനികേളനില നനിനലാം ഉത്പഭാദനിപനിചനിട്ടുള്ള
കവദദ്യുതനിയുചട കേണക്കട്ട് അനുബന്ധലാം (1) ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം മുടങ്ങനിക്കനിടന്ന പള്ളനിവഭാസല
എകേട്ട് സന്ഷന് (60 MW), കതഭാടനിയഭാര് (40 MW), ചഭാത്തന്കക്കഭാട്ടുനട-II (6 MW)
എന്നതീ ജലകവദദ്യുത പദതനികേളുചട നനിര്മ്മേഭാണലാം പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള
സകതീകേരനിച്ചുവരുന.  നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനവരുന്ന 6 ജല കവദദ്യുത പദതനികേള സമയ
ബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേളുലാം  സകതീകേരനിച്ചുവരുന.  149  ചമഗഭാവഭാടട്ട്
ആചകേ കശഷനി വരുന്ന 14 ജലകവദദ്യുത പദതനികേള സലചമടുപട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന
മുറയട്ട് ചടണര് ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സകതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലനിസട്ട് അനുബന്ധലാം
(2) ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

*കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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നനിലവനിലള്ള  പദതനികേളുചട  നവതീകേരണവമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  സകതീകേരനിച
നടപടനികേള ചുവചട കചര്ക്കുന :

1. കുറലഭാടനി-ജലകവദദ്യുത  പദതനിയുചട  നവതീകേരണവമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്
AHEC, റൂര്കേനി നടത്തനിയ RLA (ശനിഷ്ടഭായുസട്ട്) പഠനത്തനിചന്റെ അന്തെനിമ
റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിച്ചു.  അതനുസരനിചട്ട് നവതീകേരണ പദതനിക്കട്ട് രൂപലാം
നലകേനിവരുന.

2. ഇടുക്കനി  (3x130 MW)  ജലകവദദ്യുത പദതനിയുചട ഒന്നഭാലാംഘട
ചമഷതീനുകേളുചട  നവതീകേരണത്തനിനഭായുള്ള  റനികപഭാര്ടട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്
അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  16-3-2015-നട്ട്  89.90  കകേഭാടനി  രൂപയുചട ഭരണഭാനുമതനി
നലകുകേയുണഭായനി.

മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിച 2.69 ചമഗഭാവഭാടട്ട് കശഷനിയുള്ള
3 സഇൗകരഭാര്ജ്ജ നനിലയങ്ങളുചട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിച
പദതനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള അവകലഭാകേനലാം നടത്തനി
വരുന.  കൂടഭാചത,  9.2  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയുള്ള  12  സഇൗകരഭാര്ജ്ജ  നനിലയങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  നടനവരുന.
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 200 MW-ചന്റെ കസഭാളഭാര് പഭാര്ക്കനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനവരുന.  മചറഭാരു
200  MW-ചന്റെ  കസഭാളഭാര്  പഭാര്ക്കട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

പ്രകൃതനിവനിഭവങ്ങള കകേന്ദ്രപൂളനികലക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കണചമന്ന
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലാം

12 (*341) ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചഭാണനി :
ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   നഭാണ :
ശതീ  .    ചകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  പ്രകൃതനിവനിഭവങ്ങള കകേന്ദ്ര പൂളനികലക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കണചമന്ന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  കകേരളത്തനിചല കേരനിമണലനില  നനിന്നട്ട്  കതഭാറനിയലാം
കപഭാചലയുള്ള കറഡനികയഭാ ആകതീവട്ട് കലഭാഹങ്ങള ഉലപഭാദനിപനിക്കുകേയുലാം അതട്ട് ഇന്തെലയനിചല
ആണവറനിയഭാകറകേളക്കട്ട്  നലകുകേയുലാം  ചചയ്യുന്ന  ഒരു  ചപഭാതുകമഖേലഭാ  സലാംരലാംഭലാം
സഭാപനിക്കഭാനുലാം അതുവഴെനി ആണവറനിയഭാകറകേളനില നനിനലാം കകേരളത്തനിനഭാവശലമഭായ
കവദദ്യുതനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം എചന്തെങനിലലാം പഠനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില
പ്രസ്തസ്തുത പഠനറനികപഭാര്ടനിചന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കമലപറഞ്ഞ  സഭാദലത  ഏതുവനിധത്തനില  പ്രകയഭാജനചപടുത്തഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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മുഖേലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ) : സര്, 

(എ)  കമനനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  ജനികയഭാളജനി  വകുപട്ട്  ഇത്തരത്തനിലള്ള  ഒരു  പഠനലാം
നടത്തനിയനിടനില. ധഭാതുമണലനിചന സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള പഠനങ്ങള പ്രധഭാനമഭായുലാം നടത്തനി
വരുന്നതട്ട്  കകേന്ദ്ര  അണശക്തനി  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ആറമനികേട്ട്
മനിനറലസട്ട് ഡനിവനിഷന് ആണട്ട്.  പ്രസ്തുത സഭാപനവലാം ഇത്തരത്തനില ഒരു പഠനവലാം
നടത്തനിയനിടനില.  കകേരളത്തനിചന്റെ  തതീരപ്രകദശങ്ങളനില  നനിനലാം  ഖേനനലാം  ചചയ്ചതടുക്കുന്ന
കേരനിമണലനില  അടങ്ങനിയനിട്ടുള്ള  കമഭാകണഭാകസറട്ട്  എന്ന  ധഭാതുവനില  8  മുതല  10
ശതമഭാനലാം  വചര  കതഭാറനിയലാം  ഉള്ളതഭായനി  പഠനങ്ങള  സൂചനിപനിക്കുന.  കകേരളത്തനില
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  ഇന്ഡലന്  ചറയര്  എര്ത്തട്ട്സട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  എന്ന  കകേന്ദ്ര
ചപഭാതുകമഖേലഭാ സഭാപനത്തനിചന്റെ ആലവയനിലള്ള ചറയര് എര്ത്തട്ട്സട്ട് ഡനിവനിഷനനില
2004  മുതല കമഭാകണഭാകസറട്ട് കപ്രഭാസസട്ട് ചചയ്യുന്നതട്ട് നനിര്ത്തലഭാക്കനി.  കതഭാറനിയലാം
ഇന്ധനമഭായനി ഉപകയഭാഗനിചട്ട് നനിലവനില ഇന്തെലയനില ആണവ റനിയഭാകറകേള പ്രവര്ത്തനി
ക്കുന്നനില.

(ബനി)  ധഭാതുമണലനില  കേഭാണചപടുന്ന  മറട്ട്  കലഭാഹങ്ങള  കവര്തനിരനിചചടുക്കുന്ന
സലാംവനിധഭാനലാം  കകേന്ദ്ര ചപഭാതുകമഖേലഭാ  സഭാപനമഭായ ഇന്ഡലന് ചറയര് എര്ത്തട്ട്സട്ട്
ലനിമനിറഡനില ചചയ്തുവരുനണട്ട്. കേരനിമണലനില നനിനലാം കതഭാറനിയലാം ഉളപചടയുള്ള ധഭാതു
കലഭാഹങ്ങള  കവര്തനിരനിചചടുക്കുന്നതനിനുലാം  പുതനിയ  ചപഭാതുകമഖേലഭാ  സഭാപനലാം
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

കലഭാടറനി വകുപനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

13 (*342) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാന  കലഭാടറനി  വകുപനിചന്റ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അവകലഭാകേനലാം
ചചയഭാറകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കലഭാടറനി വനിറ്റുവരവട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്
സകതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കലഭാടറനി വനിറ്റുവരവനിചന്റ ഒരു ശതമഭാനലാം ചതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമത്തനിനഭായനി
നതീക്കനി വയഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;
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(ഡനി)  ശുചനിതക  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായുള്ള  ധനസമഭാഹരണത്തനിനഭായനി  പ്രകതലകേ

കലഭാടറനി ഏര്ചപടുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഇ)  പഭാവചപട കരഭാഗനികേളക്കഭായുള്ള കേഭാരുണല കലഭാടറനി പദതനി വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്  ) : സര്,

(എ)  സലാംസഭാന  കലഭാടറനി  വകുപനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അവകലഭാകേനലാം  ചചയഭാറണട്ട്.

കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില ഭഭാഗലക്കുറനി സമ്മേഭാന ഘടനകേള പരനിഷ്കരനിക്കുകേ,  ടനിക്കറട്ട് അചടനി

വര്ദനിപനിക്കുകേ,  അനലസലാംസഭാന  കലഭാടറനികേള  നനിയനനിക്കുകേ,  കലഭാടറനി  സബട്ട്

ചസന്റെറകേള ആരലാംഭനിക്കുകേ,  ആകടഭാകമഷന് നടപനിലഭാക്കുകേ, ആഡനിറട്ട് വനിലാംഗട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുകേ,

കക്ഷമനനിധനി  അലാംഗങ്ങളക്കുള്ള  കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിപുലതീകേരനിക്കുകേ  തുടങ്ങനി

കലഭാടറനി വകുപനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങചളലഭാലാംതചന്ന അവകലഭാകേനലാം ചചയ്തുവരുന.

(ബനി)  ആഴ്ചയനില  എലഭാ  ദനിവസവലാം  പ്രതനിവഭാര  ഭഭാഗലക്കുറനി  നറചക്കടുപ്പുകേളുലാം

വര്ഷത്തനില 6 ബമ്പര് ഭഭാഗലക്കുറനി നറചക്കടുപ്പുകേളുലാം നടത്തനിവരുന.  ഇതനിനട്ട് പുറകമ

മഭാസത്തനില ഒന്നഭാമകത്തയുലാം മൂന്നഭാമകത്തയുലാം ചവള്ളനിയഭാഴ്ചകേളനില 100 രൂപ മുഖേവനിലയുള്ള

ഒരു കബ-വതീക്കനിലനി  ഭഭാഗലക്കുറനി  കൂടനി  'നനിര്മ്മേല'  എന്ന കപരനില ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

ടനിക്കറനിചന്റെ ഡനിമഭാന്റെട്ട് അനുസരനിച്ചുലാം ഏജന്റുമഭാരുകടയുലാം കട്രഡട്ട് യൂണനിയന് പ്രതനിനനിധനി

കേളുകടയുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പരനിഗണനിച്ചുചകേഭാണ്ടുലാം  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  ഭഭാഗലക്കുറനി

സമ്മേഭാനഘടനകേള പരനിഷ്കരനിക്കുകേയുലാം ടനിക്കറട്ട് അചടനി വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.

കമലപറഞ്ഞ നടപടനികേളുലാം അനലസലാംസഭാന കലഭാടറനികേള സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിയനനിചതുലാം

നനിയമവനിരുദ  കലഭാടറനികേളചക്കതനിരഭായ  ശക്തമഭായ  നടപടനികേളുലാം  കലഭാടറനിയുചട

വനിറ്റുവരവനില വര്ദനവനിനട്ട് കേഭാരണമഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) 2008-ചല കകേരള സലാംസഭാന ഭഭാഗലക്കുറനി ഏജന്റുമഭാരുകടയുലാം വനിലപന

ക്കഭാരുകടയുലാം കക്ഷമനനിധനി  ആകട്ട് പ്രകേഭാരലാം ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ഭഭാഗലക്കുറനി  വകുപ്പുവഴെനി

വനിറഴെനിക്കുന്ന ഭഭാഗലക്കുറനി ടനിക്കറ്റുകേളുചട ചമഭാത്തലാം വനിറ്റുവരവനിചന്റെ ഒരു ശതമഭാനലാം കക്ഷമ

നനിധനിയനികലയട്ട് അലാംശദഭായമഭായനി അടയ്കക്കണതഭാചണന്നട്ട് വലവസ ചചയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി

തുകേ കക്ഷമനനിധനി അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് ചനികേനിത്സഭാ സഹഭായലാം, പ്രസവഭാനുകൂലലലാം, വനിവഭാഹഭാനുകൂലലലാം,

മരണഭാനന്തെര സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം, ചപന്ഷന് ആനുകൂലലങ്ങള എന്നനിവയ്ക്കുപുറകമ

ഓണലാം ഉത്സവ ബത്ത, വനിദലഭാഭലഭാസ അവഭാര്ഡട്ട്, ഒറത്തവണ കസ്കഭാളര്ഷനിപട്ട് പദതനി

മുതലഭായ ആനുകൂലലങ്ങള അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് വനിനനികയഭാഗനിക്കുന.
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(ഡനി) ശുചനിതകത്തനിചന്റെ പരസലപ്രചരണഭാര്തമഭാണട്ട് 'നനിര്മ്മേല' എന്ന കപരനില
ഒരു കബ-വതീക്കനിലനി കലഭാടറനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പ്രസ്തുത ഭഭാഗലക്കുറനി ടനിക്കറ്റുകേളനില
ശുചനിതകത്തനിചന്റെ  പരസല  പ്രചഭാരണത്തനിനുള്ള  വഭാചകേങ്ങള  അചടനിചനിട്ടുണട്ട്.   100
രൂപ മുഖേവനിലയുള്ള ടനി ഭഭാഗലക്കുറനിയുചട നറചക്കടുപട്ട് എലഭാ മഭാസവലാം ഒന്നഭാമകത്തയുലാം
മൂന്നഭാമകത്തയുലാം ചവള്ളനിയഭാഴ്ചകേളനില നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.

(ഇ) പഭാവചപട കരഭാഗനികേളക്കഭായുള്ള കേഭാരുണല കലഭാടറനി പദതനിയനില ആവശലമഭായ
വനിപുലതീകേരണലാം യഥഭാസമയലാം സകതീകേരനിച്ചുവരുന.  കേഭാരുണല ചനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായ
പദതനിയനില കരഭാഗനികേളക്കട്ട് നലകേനിവരുന്ന നനിലവനിലള്ള ആനുകൂലലങ്ങള കൂടഭാചത
വൃക്ക  ദഭാതഭാവനിനട്ട്  ഈ  പദതനിയനില  നനിനലാം  1  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിക്കഭാനുലാം,
ലനികക്കഭാഡനിസട്ട് കട്രഭാകഫ കസഭാക്കട്ട്, കസനല കകേഭാഡട്ട് ഇന്ജുറനി, മസ്കുലഭാര് ഡനികസഭാഫനി
തുടങ്ങനിയ  കരഭാഗങ്ങള  ബഭാധനിചട്ട്  കേനിടപനിലഭായ  തുടര്ചനികേനിത്സ  ആവശലമഭായ
കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ചനികേനിത്സയഭായനി ആയുര്കവദ പഞകേര്മ്മേ ചനികേനിത്സകേള ഉളചപചടയുള്ള
ചനികേനിത്സകേളക്കട്ട്  അതഭാതു  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാരുചട  അക്കഇൗണട്ട്  വഴെനി  ചനികേനിത്സഭാ
ധനസഹഭായലാം നലകുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
അനലസലാംസഭാനങ്ങളനിലള്ള  ആശുപത്രനികേളനിചല  ചനികേനിത്സയട്ട്  ആവശലചമങനില  കേഭാരുണല
പദതനി  വഴെനി  ധനസഹഭായലാം  നലകുന്നതനിനട്ട്  പ്രകതലകേ  അനുമതനി  നലകുന്നതനിനുലാം
ഇതനികലയഭാവശലമഭായ നടപടനി കകേചക്കഭാളന്നതനിനട്ട് കേഭാരുണല ചബനവലന്റെട്ട് ഫണട്ട്
അഡനിനനികസറചറ ചുമതലചപടുത്തുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.  കേര്ണഭാടകേ സലാംസഭാനത്തുള്ള
മണനിപഭാല കേസ്തുര്ബഭാ ചമഡനിക്കല കകേഭാകളജനികനയുലാം മലാംഗലഭാപുരത്തുള്ള അനുബന്ധ
ചകേ.എലാം.സനി.  കഹഭാസനിറലകേകളയുലാംകൂടനി ഇതനിചന്റെ പരനിധനിയനില ചകേഭാണ്ടുവരഭാവന്നതഭാചണനലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

റനിസ്കട്ട് ഫണട്ട് പദതനി

14 (*343) ശതീ  .   അബ്ദുല ഹമതീദട്ട്  .   പനി  . :
ശതീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന് :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
കഡഭാ  .    എലാം  .    ചകേ  .    മുനതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സഹകേരണ  കമഖേലയനില  നടപഭാക്കനിയ  റനിസ്കട്ട്  ഫണട്ട്  പദതനിയുചട
പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഈ പദതനിയനില കചരഭാത്ത സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുചട കേഭാരലത്തനില
എന്തെട്ട്നടപടനികേളഭാണട്ട് സകതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കലഭാചണടുത്ത  അലാംഗത്തനില  നനിനലാം  റനിസ്കട്ട്  ഫണട്ട്  പനിടനിചനിട്ടുലാം  അതട്ട്
അടയഭാത്തതുചകേഭാണട്ട് ആനുകൂലലലാം നനികഷധനിക്കുന്ന അവസയുള്ള കേഭാരലലാം ശദയനില
വന്നനിട്ടുകണഭാ; എങനില അക്കഭാരലത്തനില അലാംഗത്തനിചന്റെ അവകേഭാശ സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട്
നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ചമഭായതീന്  ) :
സര്, 

(എ)  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  റനിസ്കട്ട്  ഫണട്ട്  പദതനി  ബഭാധകേമഭായതുലാം  എന്നഭാല  ടനി  പദതനിയനില
കചരഭാത്തതുമഭായ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  സഭാററ്റ്യൂടറനി  കനഭാടതീസട്ട്  നലകുകേയുലാം
പദതനിയനില കചര്ക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള സഹകേരണ
നനിയമത്തനിചല വകുപട്ട് 57 (ഡനി) പ്രകേഭാരലാം റനിസ്കട്ട് ഫണട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
വലവസ ഉളചപടുത്തുകേയുലാം റനിസ്കട്ട് ഫണട്ട് പദതനി ബഭാധകേമഭായ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള
റനിസ്കട്ട് ഫണട്ട് പദതനിയനില കചകരണതഭാചണനലാം, റനിസ്കട്ട് ഫണട്ട് പദതനിയനില കചരുന്നതനില
വതീഴ്ചയുണഭായഭാല  വഭായ്പഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള/  ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്  വഭായ്പ  നലകേഭാന്
അവകേഭാശമുണഭായനിരനിക്കനിചലനലാം,  വഭായ്പ നലകുന്നതനില നനിനലാം പ്രസ്തുത സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്/
ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട് വനിലക്കട്ട് കേലപനിചട്ട് ഉത്തരവട്ട് നലകേഭാന് സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസഭാര്ക്കട്ട്
അധനികേഭാരമുചണനലാം  കകേരള  സഹകേരണ  നനിയമത്തനില  വലവസ  ഉളചപടുത്തനി
മഭാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശലാം പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) കലഭാചണടുത്ത അലാംഗത്തനില നനിനലാം റനിസ്കട്ട് ഫണട്ട് പ്രതീമനിയലാം പനിടനിചനിട്ടുലാം ടനി
തുകേ പദതനി നടപഭാക്കുന്ന കകേരള സഹകേരണ വനികേസന കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനികലക്കട്ട്
അടയഭാത്തതുകേഭാരണലാം ആനുകൂലലലാം നനികഷധനിചനിട്ടുള്ള കേഭാരലലാം ശദയനില വന്നനിട്ടുണട്ട്.
വഭായ്പക്കഭാരകന്റെതലഭാത്ത  കേഭാരണത്തഭാല  യഭാചതഭാരു  കേഭാരണവശഭാലലാം  വഭായ്പക്കഭാര്ക്കട്ട്
ലഭനികക്കണ റനിസ്കട്ട് ഫണട്ട് ആനുകൂലലലാം നനികഷധനിക്കഭാന് പഭാടനിചലന്നതഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര്
നനിലപഭാടട്ട്.  കലഭാചണടുക്കുന്ന അലാംഗങ്ങളുചട അവകേഭാശ സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി റനിസ്കട്ട്
ഫണട്ട് നനിയമഭാവലനി കഭദഗതനി ചചയ്യുകേയുലാം,  സലാംഘത്തനിചന്റെ ഭഭാഗത്തു നനിനണഭാകുന്ന
വതീഴ്ച കേഭാരണലാം അര്ഹതചപട റനിസ്കട്ട് ഫണട്ട് ആനുകൂലലലാം വഭായ്പക്കഭാരനട്ട് നഷ്ടചപടഭാല
ബന്ധചപട  സഹകേരണ  സലാംഘത്തനിചന്റെ  ഭരണസമനിതനിയുലാം  ചതീഫട്ട്  എകനികേറ്റ്യൂടതീവലാം
ഉത്തരവഭാദനിയഭായനിരനിക്കുന്നതഭാചണന്ന വലവസ ഉളചപടുത്തുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.

കവദദ്യുതനിയുചട കുറവട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള

15 (*344) ശതീ  .   മുരളനി ചപരുചനലനി :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര് :
ശതീ  .   ചകേ  .   ചകേ  .   രഭാമചന്ദ്രന് നഭായര് :
ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  കവദദ്യുതനിയുചട  കുറവട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ആസൂത്രണലാം ചചയനിട്ടുള്ള പദതനികേളുചട വനിശദഭാലാംശലാം നലകേഭാകമഭാ ;
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(ബനി) പ്രസ്തസ്തുത പദതനികേളുചട നനിലവനിചല സനിതനി എന്തെഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) കവദദ്യുതനി വനിതരണ രലാംഗത്തട്ട് സൂപര്കവസറനി കേണ്കട്രഭാള ആന്റെട്ട് ഡഭാറ
അകേകനിസനിഷന്  (സ്കഭാഡ),  സഭാര്ടട്ട്  ഗ്രേനിഡട്ട്  തുടങ്ങനിയ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ചപടുത്തുന്നതട്ട്
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ഏതട്ട് വനിധത്തനില ഉപകേഭാരപ്രദമഭാകുചമന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്  ): സര്,

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത കവദദ്യുതനിയുചട കുറവട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ആസൂത്രണലാം
ചചയനിട്ടുള്ള പദതനികേളുചട വനിശദഭാലാംശലാം ചുവചട കചര്ക്കുന. സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് ദതീര്ഘകേഭാല
ഊര്ജ്ജ സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം കവദദ്യുതനി നനിരക്കനിചന്റെ സന്തുലനലാം ലക്ഷലമനിട്ടുലാം
കേലക്കരനി  അധനിഷനിത  പഭാന്റെട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിനകേകത്തഭാ,  അചലങനില  ഖേനനിയുചട
സമതീപകത്തഭാ സര്ക്കഭാര് ഉടമസത ഉറപഭാക്കനി നടപഭാക്കഭാന് ലക്ഷമനിടുനണട്ട്.  149
ചമഗഭാവഭാടട്ട് സഭാപനിതകശഷനി വരുന്ന തഭാചഴെ പറയുന്ന 14 ജലകവദദ്യുത പദതനികേള
നടപഭാക്കഭാന് ആസൂത്രണലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത പുതനിയ ജലകവദദ്യുത പദതനികേള
കേചണത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം ആസൂത്രണലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.

1. ചപരുവണഭാമൂഴെനി - 6 ചമഗഭാവഭാടട്ട്
(30-9-2016-ല ചടണര് ചചയ്തു)

2. പഴെശ്ശേനിസഭാഗര് - 7.5 ചമഗഭാവഭാടട്ട്

3. ചനിന്നഭാര് - 24 ചമഗഭാവഭാടട്ട്

4. അപര് ചചങ്കുളലാം - 24 ചമഗഭാവഭാടട്ട്

5. ലഭാഡ്രൈലാം - 3.5 ചമഗഭാവഭാടട്ട്

6. ഒലനിക്കല - 5 ചമഗഭാവഭാടട്ട്

7. പൂവഭാരലാംകതഭാടട്ട് - 3 ചമഗഭാവഭാടട്ട്

8. മഭാര്മ്മേല - 7 ചമഗഭാവഭാടട്ട്

9. ചചമ്പുക്കടവട്ട് III - 7.5 ചമഗഭാവഭാടട്ട്

10. മഭാങ്കുളലാം - 40 ചമഗഭാവഭാടട്ട്

11. പതീചഭാടട്ട് - 3 ചമഗഭാവഭാടട്ട്

12. ചവകസണ് കേലഭാര് - 5 ചമഗഭാവഭാടട്ട്

13. മരനിപ്പുഴെ - 6 ചമഗഭാവഭാടട്ട്

14. വഭാലകന്തെഭാടട്ട് - 7.5 ചമഗഭാവഭാടട്ട്

           ആചകേ - 149 ചമഗഭാവഭാടട്ട്
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കവദദ്യുതനിയുചട  കുറവട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ആസൂത്രണലാം  ചചയ  പുനരുദഭാരണ
നവതീകേരണ പദതനികേളുചട വനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന :

1. കഷഭാളയഭാര് ജലകവദദ്യുത പദതനി (3x18 MW) 54 MW.

2. കുറലഭാടനി ജലകവദദ്യുത പദതനി (3x25 MW) 75 MW

3. ഇടുക്കനി ജലകവദദ്യുത പദതനി (3x130 MW)

ഇടുക്കനി ജലകവദദ്യുത പദതനിയുചട ഒന്നഭാലാം ഘട ചമഷതീനുകേളുചട എകകകറഷന്
സനിസലാം,  ഗവര്ണര് കേണ്കട്രഭാള സനിസലാം എന്നനിവയുചട പുനരുദഭാരണ നവതീകേരണലാം
ചമയനിന്  ഇന്ചലറട്ട്  വഭാലവനിചന്റെ  നവതീകേരണലാം,  സകനിചട്ട്  യഭാര്ഡട്ട്  നവതീകേരണലാം,
ആകനിലറനി ഉപകേരണങ്ങളുചട നവതീകേരണലാം 220 ചകേ.വനി.  സകനിചട്ട് യഭാര്ഡനിചല ബസട്ട്
ബഭാര് ചപ്രഭാടക്ഷന് നവതീകേരണലാം എന്നനിവ ഉളചപടുത്തനിയഭാണട്ട് പ്രസ്തുത നവതീകേരണ
കജഭാലനികേള ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  നവനവതീകേരണ ഊര്ജ്ജ കസഭാതസ്സുകേളനില നനിനലാം
കവദദ്യുതനി  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന  4.546  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയുള്ള  10  സഇൗകരഭാര്ജ്ജ
നനിലയങ്ങളുചട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  14.8815 ചമഗഭാവഭാടട്ട് കശഷനിയുള്ള
17  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  കേരഭാര്  നലകേനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം  വനിവനിധ
ഘടങ്ങളനിലഭായനി  നടനവരുന.  4.22  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയുള്ള  4  സഇൗകരഭാര്ജ്ജ
പദതനികേളുചട ദര്ഘഭാസട്ട് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന. 200 ചമഗഭാവഭാടട്ട് കശഷനിയുള്ള
കസഭാളഭാര് പഭാര്ക്കട്ട് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡുലാം കസഭാളഭാര് എനര്ജനി കകേഭാര്പകറഷനുമഭായനി കചര്ന്നട്ട് ഒരു കജഭായനിന്റെട്ട്
ചവഞകര് കേമ്പനനി സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആദല  50  ചമഗഭാവഭാടനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം നടന
വരുന.  മചറഭാരു  200 MW-ചന്റെ കസഭാളഭാര് പഭാര്ക്കട്ട് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനി സകതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ചകേഭാചനിന് ഇന്റെര്നഭാഷണല എയര്കപഭാര്ടട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് സഭാപനിച 15.4 ചമഗഭാവഭാടട്ട്
കശഷനിയുള്ള സഇൗകരഭാര്ജ്ജ നനിലയലാം കകേരളഭാ കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡനിചന്റെ
ഗ്രേനിഡുമഭായനി  ബന്ധനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  സകന്തെലാം  ചകേടനിടങ്ങളുചട
കമലക്കൂരയനില  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  2.868  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയുള്ള  145  ഗ്രേനിഡട്ട്  ബന്ധനിത
സഇൗകരഭാര്ജ്ജ  നനിലയങ്ങള  ഗ്രേനിഡനില  ബന്ധനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇവ  കൂടഭാചത  പഭാനനിലാംഗട്ട്
കബഭാര്ഡുമഭായനി  കചര്ന്നട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനുകേളുകടയുലാം  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തുകേളുകടയുലാം
അധതീനതയനിലള്ള ചകേടനിടങ്ങളുചട കമലക്കൂരയനില  20.331  ചമഗഭാവഭാടനിചന്റെ സഇൗകരഭാര്ജ്ജ
പഭാന്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  സര്ക്കഭാര്
തലത്തനില കകേരളത്തനിചല ജനിലഭാ പഞഭായത്തുകേളുചട അധതീനതയനിലള്ള ചകേടനിടങ്ങളുചട
കമലക്കൂരയനില  21  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയുള്ള സഇൗകരഭാര്ജ്ജ  പഭാന്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനിയുചട  വനിശദതീകേരണക്കുറനിപട്ട്  (ഡനി.പനി.ആര്.)  തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  2.025
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ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയുള്ള  കേഭാറഭാടനിപഭാടലാം  പഭാലക്കഭാടട്ട്  കേഞനികക്കഭാടട്ട്  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
7.3779  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയുള്ള  കേഭാറനിചന്റെ  പദതനികേളുചട  ദര്ഘഭാസട്ട്  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന.  കവദദ്യുതനിയുചട കുറവട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി അചനര്ടട്ട് മുകഖേന
10000  സഇൗരഗൃഹ  പദതനിയുലാം  കസഭാളഭാര്  കേണകട്ട്  ശലാംഖേലഭാ  ബന്ധനിതപദതനിയുലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  2012-13-ല  ആരലാംഭനിച  10000  സഇൗരഗൃഹ  പദതനിയനില
നനിലവനില 9100-ല അധനികേലാം പ്രതനിഷഭാപനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഒറതീസയനിചല കബതരണനി ചവസട്ട് കേലക്കരനിപഭാടലാം,  ഒറതീസ,  ഗജറഭാത്തട്ട്
സലാംസഭാനങ്ങളചക്കഭാപലാം കകേരളത്തനിനട്ട് കനരകത്ത അനുവദനിചനിരുന്നതഭാണട്ട്.  വനിവനിധ
കേഭാരണങ്ങളഭാല ഖേനനി വനികേസനിപനിക്കുന്ന കേഭാരലത്തനികലഭാ,  അനുബന്ധ കവദദ്യുത പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനികനഭാ  പുകരഭാഗതനി  കകേവരനിക്കഭാനഭായനില.  തുടര്ന്നട്ട്  കബതരണനി
കേലക്കരനിപഭാടത്തനിനട്ട്  നലകേനിയനിരുന്ന  അനുമതനി  റദ്ദേഭാക്കനി.  പുതനിയ  കേലക്കരനിപഭാടലാം
അനുവദനിച്ചുകേനിട്ടുന്നതനിനുലാം  അനുകയഭാജലമഭായനിടത്തട്ട്  കവദദ്യുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം
കവണ ചര്ചകേള കകേന്ദ്ര ഖേനനി-ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുകേളുമഭായുലാം  ബന്ധചപട സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായുലാം
നടത്തനിവരുന.  കമലപറഞ്ഞ ജലകവദദ്യുത പദതനികേള ക്കട്ട്  കബഭാര് ഡനിചന്റെ/സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലചമടുപട്ട്  ഉളചപചടയുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലചമടുപട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന മുറയട്ട് പദതനി ചടണര് ചചയ്യുന്നതഭാണട്ട്.

പുനരുദഭാരണ  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട  നനിലവനിചല  സനിതനി  തഭാചഴെ
ചകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന :

1. കഷഭാളയഭാര്  (3x18  MW)  പദതനിയുചട  പുനരുദഭാരണ  നവതീകേരണ
പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള പ്രഭാരലാംഭ പ്രവൃത്തനികേള നടനവരുന.

2. കുറലഭാടനി ജലകവദദ്യുത പദതനി  (3x25 MW)  പുനരുദഭാരണ നവതീകേരണ
പ്രവൃത്തനിയുചട പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള ആസൂത്രണലാം ചചയ്തുവരുന.  ഇടുക്കനി
പദതനിയുചട ആദലഘടത്തനിചല  3 (മൂന്നട്ട്)  ചമഷതീനുകേളുചട  (3x130 MW)
പുനരുദഭാരണ നവതീകേരണ പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള  42  കകേഭാടനി രൂപയുചട
ചടണര് ഇ-ദര്ഘഭാസട്ട് ക്ഷണനിചട്ട് 24-9-2016-നട്ട് വര്ക്കട്ട് അവഭാര്ഡട്ട് ചചയ്തു.

(സനി) കവദദ്യുതനി വനിതരണ രലാംഗത്തട്ട് സൂപര്കവസറനി കേണ്കട്രഭാള ആന്റെട്ട് ഡഭാറ
അകേകനിസനിഷന്  (സ്കഭാഡ)  സഭാര്ടട്ട്  ഗ്രേനിഡട്ട് തുടങ്ങനിയ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ചപടുത്തുന്നതട്ട്
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ചുവചട കചര്ത്തനിരനിക്കുന്ന വനിധലാം ഉപകേഭാരപ്രദമഭാകുന്നതഭാണട്ട്.

1. ദ്രുതഗതനിയനില കവദദ്യുതനി തടസലാം നതീക്കനി അതട്ട് പുനനഃസഭാപനിക്കുവഭാന്
സ്കഭാ ഡ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  കവദദ്യുതനി
ശലാംഖേലയട്ട്  തകേരഭാര്  സലാംഭവനിചട്ട്  കവദദ്യുതനി  മുടങ്ങുന്ന  സഭാഹചരലത്തനില
ബദല സലാംവനിധഭാനലാം  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത ഉപകഭഭാ
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ക്തഭാക്കളക്കട്ട് ചുരുങ്ങനിയ സമയത്തനിനുള്ളനില കവദദ്യുതനി പുനനഃസഭാ
പനിക്കുവഭാന് സ്കഭാഡ മുഖേഭാന്തെനിരലാം കേഴെനിയുന്നതട്ട്.  സ്കഭാഡയനിചല ആധുനനികേ
വനിദൂര  നനിയനണ സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതനിനട്ട്  സഹഭായകേമഭാകുന്നതട്ട്.
കവദദ്യുതനി  തകേരഭാര്  സലാംഭവനിച  സഭാനലാം  കേണ്കട്രഭാള  റൂമനില
കരഖേചപടുത്തുകേയുലാം ആയതട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാചത പരനിഹരനിക്കു
ന്നതനിനട്ട് ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് വനിവരലാം കകേമഭാറകേയുലാം,  തകേരഭാര് കവഗലാം
പരനിഹരനിക്കുവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുന.

2. വനിതരണ ശലാംഖേലയനിചല കേഭാരലക്ഷമമഭായ പ്രവര്ത്തനലാം ഉറപ്പുവരുത്തനി
ഗണനനിലവഭാരമുള്ള  കവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുവഭാന്
സഭാധനിക്കുലാം.

3. കവദദ്യുതനി തടസലാം സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്. മുകഖേന അറനിയനിപഭായനി നലകുവഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.

4. സഭാര്ടട്ട്  ഗ്രേനിഡട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനില  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  തടസലാം
കൂടഭാചത  കവദദ്യുതനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.   കവദദ്യുതനി  സലാംഭരണ
സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂചടയഭാണട്ട് ഇതട്ട് സഭാധലമഭാകുന്നതട്ട്.

5. കവദദ്യുതനിയനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന വഭാഹനങ്ങള ചഭാര്ജ്ജട്ട് ചചയ്യുവഭാനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുന.

6. സഭാര്ടട്ട് മതീററനിചന്റെയുലാം അനുബന്ധ അതലഭാധുനനികേ ഉപകേരണങ്ങളുചടയുലാം
സഹഭായകത്തഭാചട  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  കവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗലാം
നനിയനനിക്കഭാനുലാം സമയഭാധനിഷനിത കവദദ്യുതനി നനിരക്കനിചന്റെ ആനുകൂലലലാം
കനടുവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കേടഭാശകഭാസ പദതനി

16 (*345) ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന് :
ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .    എലാം  .    നഇൗഷഭാദട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  നഴനിലാംഗട്ട്,  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  മുതലഭായ  ചപ്രഭാഫഷണല  വനിദലഭാഭലഭാസ
ആവശലത്തനിനഭായനി വഭായ്പചയടുത്തട്ട് കേടചക്കണനിയനിലഭായവചര രക്ഷനിക്കഭാനഭായനി സര്ക്കഭാര്
പ്രഖേലഭാപനിച കേടഭാശകഭാസ പദതനിയുചട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  പദതനി പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  ബഭാകങഴട്ട്  സമനിതനിയുമഭായനി
ചര്ചകേള എചന്തെങനിലലാം നടത്തനികയഭാ  ;  എങനില അവരുചട നനിലപഭാടട്ട് എന്തെഭായനിരുനചവന്നട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ചതഭാഴെനില ലഭനിക്കുന്നതുവചര തനിരനിചടവനില നനിന്നട്ട് ഒഴെനിവട്ട്  നലകുവഭാനുലാം
ഇക്കഭാലയളവനിചല പലനിശ ബഭാദലത സര്ക്കഭാര് ഏചറടുക്കഭാനുമുള്ള നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്  ): സര്,

(എ) വനിദലഭാഭലഭാസ ആവശലത്തനിനഭായനി വഭായ്പ എടുത്തട്ട് കേടചക്കണനിയനിലഭായവചര
രക്ഷനിക്കഭാനഭായനി സര്ക്കഭാര് ഒരു കേടഭാശകഭാസ പദതനി 2016-17 ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില
പ്രഖേലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ പദതനിയനിന് പ്രകേഭാരലാം കുടനിശ്ശേനികേയഭായ വഭായ്പഭാ തുകേ മഭാത്രലാം
തനിരനിചടചഭാല ബഭാധലത അവസഭാനനിപനിക്കഭാന് ബഭാങ്കുകേള സമ്മേതനിചഭാല കുടനിശ്ശേനികേയഭായ
വഭായ്പ  തനിരനിചടക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് സഹഭായനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  കൂടഭാചത ചതഭാഴെനില ലഭനിക്കുന്നതുവചര
തനിരനിചടവനിനട്ട്  കമഭാറകടഭാറനിയലാം  നലകേഭാന്  ബഭാങ്കുകേള  തയഭാറഭാകേണചമനലാം  അനഇൗപചഭാരനികേ
കമഖേലയനില കജഭാലനിചയടുക്കുന്നവര്ക്കട്ട് അവരുചട ശമ്പളത്തനിചന്റെ നഭാലനിചലഭാന്നനികലചറ
തനിരനിചടവഭായനി ഈടഭാക്കഭാന് പഭാടനിലഭാചയനലാം ഈ പദതനിയനില വലവസ ചചയ്യുന.

(ബനി & സനി) ഈ പദതനിയുചട നടത്തനിപ്പുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് പദതനിയുചട വനിശദമഭായ
മഭാര്ഗ്ഗകരഖേകേള തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട് എസട്ട്.എല.ബനി.സനി.-യുമഭായനി ചര്ചകേള നടത്തനി
വരുന.

മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന ജലകവദദ്യുത പദതനികേള

17 (*346) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി :
ശതീ  .   പഭാറക്കല അബ്ദുല :
ശതീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബട്ട് ദുല റസഭാകേട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന ജലചചവദദ്യുത പദതനികേള ഏചതഭാചക്കചയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇഇൗ പദതനികേളുചട പ്രവൃത്തനികേള പുനനഃരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് എചന്തെഭാചക്ക
നടപടനികേള ചചകേചക്കഭാളളഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചവന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ; 

(സനി) ഇവ യഭാഥഭാര്തലമഭാകുന്നകതഭാചട എത്ര ചമഗഭാവഭാടട്ട് ചചവദദ്യുതനി സലാംസഭാനത്തട്ട്
കൂടുതല ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാനഭാകുസ്തുചമന്നതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ ?
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കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്  ): സര്,

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന  ജലകവദദ്യുത  പദതനികേള  തഭാചഴെ

പറയുന്നവയഭാണട്ട്.

1. പള്ളനിവഭാസല എകേട്ട് സന്ഷന് സ്കതീലാം (60 ചമഗഭാവഭാടട്ട്)

2. കതഭാടനിയഭാര് ജലകവദദ്യുത പദതനി (40 ചമഗഭാവഭാടട്ട്)

3. ചഭാത്തന്കകേഭാട്ടുനട  കസജട്ട്  II  ചചറകേനിട  ജലകവദദ്യുത  പദതനി

(6 ചമഗഭാവഭാടട്ട്)

(ബനി)  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന കശഷനിക്കുന്ന കജഭാലനികേളക്കട്ട് സഭാകങതനികേവലാം കേരഭാര്

പ്രകേഭാരവമുള്ള  തടസങ്ങള  ഒഴെനിവഭാക്കനി  പ്രവര്ത്തനികേള  മൂന്നട്ട്  മഭാസത്തനിനകേലാം

പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഈ  പദതനികേള  വഴെനി  106  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കവദദ്യുതനി  കൂടുതല

ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാനഭാകുലാം.

ജലലാം അടനിസഭാന വനിഭവമഭായുള്ള കേമ്പനനികേള

18 (*347) ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :

ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   നഭാണ :

ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന് :

ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചഭാണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ജലലാം അടനിസഭാന വനിഭവമഭായനി ആചകേ എത്ര തകദ്ദേശതീയ അന്തെര്കദ്ദേശതീയ

കേമ്പനനികേള ഇകപഭാള സലാംസഭാനത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുനചവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കേമ്പനനികേള ഓകരഭാ വര്ഷവലാം കകേരളത്തനില നനിന്നട്ട് കശഖേരനിചട്ട്

വനിലന നടത്തുന്ന ജലത്തനിചന്റെ കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഇത്തരലാം കേമ്പനനികേളനില നനിന്നട്ട് പ്രകൃതനി ചൂഷണ ചസസട്ട് ഇഇൗടഭാക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി പ്രകതലകേ നനിയമ നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ  ;

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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മുഖേലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ) :  സര്,

(എ)  ജലലാം  അടനിസഭാന  വനിഭവമഭാക്കനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  115  കുപനിചവള്ള
കേമ്പനനികേളക്കട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട് ഭൂജല അകതഭാറനിറനി  കനഭാ ഒബ്ജക്ഷന് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇവയനില ചനിലതട്ട് പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിടനില.

(ബനി) 115 കുപനിചവള്ള കേമ്പനനികേളക്കട്ട് അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുചണങനിലലാം പലതുലാം
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില. ഭൂജല അകതഭാറനിറനിയുചട അനുമതനി കൂടഭാചത പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
കേമ്പനനികേളുലാം  നനിലവനിലണട്ട്.  ആയതനിനഭാല  ഇവയുചട  ജല  വനിനനികയഭാഗത്തനിചന്റെ
കൃതലമഭായ അളവട്ട് ലഭലമഭായനിടനില.

(സനി)  ഉണട്ട്.

(ഡനി)  ഉണട്ട്. ഭൂജല ചസസട്ട് ഉളചപടുത്തനിചക്കഭാണ്ടുള്ള കകേരള ഭൂജലലാം (നനിയനണവലാം
ക്രെമതീകേരണവലാം)  ആകട്ട്  2002  കഭദഗതനി  ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  പരനിഗണന
യനിലഭാണട്ട്.

കസല പദതനി

19 (*348) ചപ്രഭാഫ  .   ചകേ  .   യു  .   അരുണന് :
ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   ഡനി  .   ചകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) മുൻ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് കേഭായനികേ രലാംഗചത്ത അടനിസഭാന സഇൗകേരല
വനികേസനത്തനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയ  "കസല"  പദതനി പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിച തുകേ
ഫലപ്രദമഭായനി വനിനനികയഭാഗനിചനിചലന്നതട്ട് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  നടപനിലഭാക്കനിയ  പല  പദതനികേളുലാം  കേഭായനികേ  രലാംഗത്തട്ട്
ഉപകേഭാരപ്രദമഭായനില എന്നട്ട് കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില  എചന്തെങനിലലാം  അഴെനിമതനി  കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  കേഭായനികേരലാംഗചത്ത അഭനിവൃദനിചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി മചറചന്തെലഭാലാം നൂതന
പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ  ? 

മുഖേലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ) : സര്,

(എ)  ശദയനിലചപടനിടനില.
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(ബനി) കേഭായനികേരലാംഗചത്ത സമഗ്രേ വനികേസനത്തനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയ കസല
ഉളചപചടയുള്ള പദതനികേള നമ്മുചട സലാംസഭാനത്തട്ട് കേഭായനികേ കമഖേലയനില മുകന്നറമു
ണഭാക്കഭാന്  സഹഭായകേമഭായനിട്ടുണട്ട്.   ഇത്തരലാം  പദതനികേളനിലൂചട  കേഭായനികേ രലാംഗചത്ത
അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസനലാം ഉളചപചടയുള്ള വനിഭഭാഗങ്ങളനില അഭൂതപൂര്വമഭായ
കനടങ്ങള കകേവരനിക്കുവഭാന് സഭാധനിച്ചുചവങനിലലാം  കേളനിയനിടങ്ങളുചട  ചുമതല വഹനിക്കുന്ന
ഏജന്സനികേള അവയുചട പരനിപഭാലനലാം യഥഭാവനിധനി നടത്തഭാത്തതനിനഭാല അവയുചട
സലാംരക്ഷണചത്ത ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി പദതനി പ്രകേഭാരലാം നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള
ചനില  സലങ്ങളനില  കപഭാരഭായ്മകേള  സൂചനിപനിചട്ട്  പരഭാതനികേള  ഈ  വകുപനില
ലഭനിചനിരുന.  ഇതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില പ്രസ്തുത സലലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് കുറവകേള
തതീര്ക്കുന്നതനിനുകവണ നടപടനികേള സകതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  പദതനി നടത്തനിപനില നനിലവനില അഴെനിമതനി കേചണത്തനിയനിടനില.

(ഡനി)  സലാംസഭാനചത്ത  14  ജനിലകേളനിലലാം  ഓകരഭാ  മളടനി  പര്പസട്ട്  ഇന്കഡഭാര്
കസഡനിയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലലാം  ഒരു  കേളനിക്കളലാം
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി ആചകേ  635  കകേഭാടനി രൂപ പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില
നനിനലാം  നതീക്കനി  വയ്ക്കുന്നതഭാചണന്നട്ട്  2016-17-ചല  ബജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില
പ്രഖേലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

ആകഗഭാളതീകേരണ, ഉദഭാരതീകേരണ സഭാമ്പത്തനികേ
നയങ്ങളമൂലമുള്ള ചകേടുതനി

20 (*349) ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല :
ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം

കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ആകഗഭാളതീകേരണ,  ഉദഭാരതീകേരണ സഭാമ്പത്തനികേനയങ്ങള സലാംസഭാനചത്ത
സഭാമൂഹല  സഭാമ്പത്തനികേ  സഭാലാംസ്കഭാരനികേ  കമഖേലകേകളയുലാം  ജനങ്ങകളയുലാം  ഏചതലഭാലാം
വനിധത്തനില പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിച്ചുചവന്നട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  സഭാമ്പത്തനികേ  നയങ്ങളുചട  ചകേടുതനിയനില  നനിന്നട്ട്  ജനങ്ങചള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് എചന്തെഭാചക്ക നടപടനികേള സകതീകേരനിച്ചുചവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഏറവലാം തഭാകഴെക്കനിടയനിലള്ള ജനവനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ അവസ ചമചചപടുത്തു
ന്നതനിനട്ട് സകതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

852/2019
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ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്  ) : സര്,

(എ)  ആകഗഭാളവലക്കരണചത്തയുലാം ഉദഭാരവലക്കരണചത്തയുലാം തുടര്നണഭായ
സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനിവനികശഷലാം സലാംസഭാനത്തുലാം പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള ഉളവഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ആകഗഭാളവലക്കരണലാം സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  പരമ്പരഭാഗത  കമഖേലയഭായ  മത്സലബന്ധനലാം,
കകേത്തറനി,  ബതീഡനി,  ഖേഭാദനി  മുതലഭായവചയയുലാം വലവസഭായ,  കേഭാര്ഷനികേ കമഖേലകേചളയുലാം
പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആകഗഭാള സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസന്ധനിയുലാം തലഫലമഭായനി
വനികേസനിത രഭാജലങ്ങളനിലണഭായ സഭാമ്പത്തനികേ വളര്ചഭാമഭാന്ദലവലാം നമ്മുചട സലാംസഭാനചത്തയുലാം
ഏചറ  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാര്ഷനികേ  ഉലപന്നങ്ങളുചട  വനിലയനിടനിവട്ട്,
നനിര്മ്മേഭാണ കമഖേലയനിചല  മഭാന്ദലലാം,  കസവനകമഖേലയനിചല  ചതഭാഴെനില അവസരങ്ങളനി
ലണഭാകുന്ന കുറവട്ട്,  ടൂറനിസലാം കമഖേലയനിചല ചതഭാഴെനില സഭാധലതകേളനിലലാം വരുമഭാനത്തനിലലാം
ഉണഭാകുന്ന  ഇടനിവട്ട്  എന്നനിവയഭാണട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  മഭാന്ദലചത്ത  തുടര്ന്നട്ട്  സലാംസഭാന
ത്തുണഭായനിട്ടുള്ള പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള. WTO  കേരഭാറനിചന്റെ ഫലമഭായനി സബ്സനിഡനികേള
എടുത്തു  കേളകയണനിവന്നതട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖേലയുചട  തകേര്ചയട്ട്  ആക്കലാം  കൂട്ടുകേയുലാം
ചചയനിട്ടുണട്ട്.  ഉയര്ന്ന സഭാമ്പത്തനികേ വളര്ചയനിടയനിലലാം വര്ദനിച്ചുവരുന്ന സഭാമ്പത്തനികേ
അസമതകലാം ആകഗഭാളവലക്കരണ നയങ്ങളുചട പ്രകേടമഭായ ലക്ഷണമഭാണട്ട്.  ആകരഭാഗല
വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖേലചയയുലാം  ആകഗഭാളവലക്കരണത്തനിചന്റെ  പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള
പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. നഗരവലക്കരണലാം വര്ദനിക്കുകേയുലാം ഇതട്ട് സഭാമൂഹനികേ,
പഭാരനിസനിതനികേ പ്രശ്നങ്ങളക്കട്ട് ഇടയഭാക്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി  &  സനി)  ആകഗഭാള  സഭാമ്പത്തനികേ വലക്കരണത്തനിചന്റെയുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ
മഭാന്ദലത്തനിചന്റെയുലാം പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങളനില നനിന്നട്ട് സലാംസഭാനചത്ത ജനങ്ങചള സലാംരക്ഷനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി  ചതഭാഴെനിലലാം  വരുമഭാനവലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുതകുന്ന  തരത്തനില
ചപഭാതുനനികക്ഷപലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കൂടുതല  കക്ഷമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏചറടുത്തട്ട്
നടത്തുന്നതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് ശദനിക്കുനണട്ട്.

ചപഭാതുകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങളുചട നനിലവനിചല സനിതനി

21 (*350) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് :
ശതീ  .   ചകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറപട്ട് :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭഭാ ഹരനി  :
ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി

സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചപഭാതുകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളുചട  നനിലവനിചല  സനിതനി  അവകലഭാകേനലാം
നടത്തനിയനിരുകന്നഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ ;
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(ബനി)  ഏചതഭാചക്ക സഭാപനങ്ങള നഷ്ടത്തനിലഭാചണനലാം അതനിചന്റെ മുഖേലകേഭാരണങ്ങളുലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  അഴെനിമതനിചകേഭാണ്ടുലാം  ചകേടുകേഭാരലസത  ചകേഭാണ്ടുലാം  നഭാകശഭാന്മുഖേമഭായ  ചപഭാതു
കമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങചള പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനുലാം നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം എചന്തെഭാചക്ക
പദതനികേള ഉചണന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

മുഖേലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ) : സര്,

(എ  &  ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷലാം വലവസഭായ
വകുപനിചന്റെ അധതീനതയനിലള്ള ചപഭാതുകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങളുചട മുന്കേഭാല പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം,
ഇകപഭാഴെചത്ത അവസയുലാം വനിശകേലനലാം ചചയട്ട് നഷ്ടത്തനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതുളചപ
ചടയുള്ള  സഭാപനങ്ങളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
വലവസഭായ വകുപനിചന്റെ അധതീനതയനിലള്ള  42  ചപഭാതുകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങളുചടയുലാം
പ്രഭാഥമനികേ അവകലഭാകേനകയഭാഗങ്ങള റനിയഭാബട്ട് മുകഖേന നടത്തുകേയുണഭായനി.  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ
സഭാകങതനികേവനിദല  നടപനിലഭാക്കനി  വനിപണനത്തനിനനുകയഭാജലമഭായ  ഉലപന്നങ്ങളുചട
കവവനിദലവത്ക്കരണത്തനിലണഭായ  കേഭാലതഭാമസലാം  സഭാപനങ്ങളുചട  ചമചചപട
പ്രവര്ത്തനചത്ത പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇറക്കുമതനിയുലാം, വനിപണനിയനില നനിനള്ള
കേടുത്ത മത്സരകത്തയുലാം,  വര്ദനിച ഉലപഭാദനചചലവകേചളയുലാം  അതനിജതീവനിക്കത്തക്ക
വനിധത്തനില  കേമ്പനനികേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  മത്സരക്ഷമമഭാകുവഭാന്  കേഴെനിയഭാഞ്ഞതുലാം
മൂലധനത്തനിചന്റെ  അപരലഭാപ്തതയുമഭാണട്ട്  മനിക്ക  സഭാപനങ്ങളുചടയുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം
കമഭാശമഭാകുന്നതനിനുള്ള പ്രധഭാന കേഭാരണങ്ങള.

വലവസഭായ  വകുപനിചന്റെ  അധതീനതയനിലള്ള  ചപഭാതുകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില
2015-2016-ചല ആഡനിറനിനട്ട് മുമ്പുള്ള കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം നഷ്ടത്തനില പ്രവര്ത്തനിച
സഭാപനങ്ങളുചട  വനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി  കചര്ക്കുന.* ഓകരഭാ  ചപഭാതുകമഖേലഭാ
സഭാപനങ്ങളുചടയുലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായ പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി  ആധുനനികേവലക്കരണവലാം
വനിപുലതീകേരണവലാം  ഉലപഭാദന  കവവനിദവലക്കരണവമുളചപചട  സകതീകേരനികക്കണ
നടപടനികേള സലാംബന്ധനിച തതീരുമഭാനലാം കകേചക്കഭാളന്നതട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ ലഭലതകൂടനി
കേണക്കനിചലടുത്തഭായനിരനിക്കുലാം. ഉലപഭാദന സലാംവനിധഭാനങ്ങളുചടയുലാം, സഭാകങതനികേ വനിദലയുകടയുലാം
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  നവതീകേരണലാം,  വനിപണന  സഭാധലതയുള്ള  ഉലപന്നങ്ങളുചട
കവവനിദലവലക്കരണലാം,  വനിപുലതീകേരണലാം,  കേഭാരലക്ഷമമഭായ മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം,
സഭാപനങ്ങള തമ്മേനിലള്ള ഏകകേഭാപനലാം,  കകേന്ദ്ര ചപഭാതുകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങളുമഭായനിട്ടുള്ള
സലാംകയഭാജനലാം,  ധനപരമഭായ  പുനരുദഭാരണലാം,  ചപഭാതുകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളുചട
പ്രവര്ത്തനലാം കമഭാണനിടറനിലാംഗട്ട് ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങളുചട ശക്തനിചപടുത്തല
എന്നതീ നടപടനികേളനിലൂചട സഭാപനങ്ങചള അഭനിവൃദനിചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര്  സകതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  അതഭാതട്ട്  കമഖേലകേളനിലള്ള  വനിദഗ്ദ്ധരുചട
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കൂടനി പരനിഗണനിചഭായനിരനിക്കുലാം തുടര് നടപടനികേള കകേചക്കഭാളന്നതട്ട്.

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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കേയര് കമഖേലയുചട വനികേസനത്തനിനഭായനി നൂതന പദതനി

22 (*351) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന് : തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം

കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേയര്  കമഖേലയുചട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  എചന്തെലഭാലാം  നൂതന
പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് ;

(ബനി)  രണഭാലാം  കേയര്  പുനനഃസലാംഘടനഭാ  പരനിപഭാടനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  നടപടനി
സകതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  പരമ്പരഭാഗത  കേയറലാം  കേയറലപന്നങ്ങളുലാം  സര്ക്കഭാര്  സലാംഭരനിയഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;

(ഡനി)  പ്രസ്തസ്തുത കമഖേലയുചട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി കേയര് കമഖേലയ്ക്കുള്ള വനിഹനിതലാം
വര്ദനിപനിക്കഭാന് എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സകതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്  ): സര്,

(എ)  കേയര് കമഖേലയനില യനവലക്കരണലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേയുലാം എലഭാ
നനിയനണങ്ങളുലാം  നതീക്കുകേയുലാം  ചചയ്യുലാം.  ചകേനിരനി  ഉലപഭാദന  യൂണനിറ്റുകേളക്കട്ട്  50
ശതമഭാനലാം ഇന്ചവസട്ട്ചമന്റെട്ട് സബ്സനിഡനിയുലാം ചതഭാണട്ട് സലാംഭരണത്തനിനട്ട് പനിന്തുണയുലാം
നലകുനണട്ട്.  ഉലപന്നകമഖേലയനില കേയര്കബഭാര്ഡട്ട് സബ്സനിഡനികേളക്കു പുറകമ 10
ശതമഭാനലാം  അധനികേ  സബ്സഡനി  നലകുലാം.  ആലപ്പുഴെയനില  പനി.വനി.സനി.  കേയര്
അവശനിഷ്ടങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് ഫഭാകറനി ആരലാംഭനിക്കുലാം.  കൂടഭാചത 2016-17-ചല
ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില  പനി.പനി.എസട്ട്.എസട്ട്.  ഫണട്ട്  17  കകേഭാടനിയനില  നനിനലാം
(നനിലവനിലള്ള ബഡ്ജറട്ട് വനിഹനിതലാം) 100 കകേഭാടനിയഭായനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  2016-17-ചല ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില  15  കകേഭാടനി
രൂപ വകേയനിരുത്തനി പ്രഖേലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കേയര്,  കേയര്ചഫഡട്ട് വഴെനിയുലാം,  കേയര് ഉലപന്നങ്ങള കേയര് കകേഭാര്പകറഷന്
വഴെനിയുലാം സലാംഭരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) കേയര് കമഖേലയുചട വനികേസനത്തനിനഭായനി 2016-17 ബഡ്ജറട്ട് പ്രഖേലഭാപനത്തനില
കനരകത്ത വകേയനിരുത്തനിയ  117  കകേഭാടനി രൂപ വര്ദനിപനിചട്ട്  232  കകേഭാടനി രൂപയഭായനി
ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില ക്രെയവനിലസനിരതഭാ ഫണട്ട് 17 കകേഭാടനി രൂപയനില നനിനലാം
100 കകേഭാടനി രൂപയഭായുലാം പുനനഃസലാംഘടനയ്ക്കുലാം മഭാകനജതീരനിയല സബ്സനിഡനിക്കുമഭായനി 15
കകേഭാടനി രൂപയുലാം അധനികേലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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കദവസകലാം കബഭാര്ഡനിചന്റെ ഭൂമനി തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

23 (*352) ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലണനി :

ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :

ശതീ  .   ചകേ  .   ചകേ  .   രഭാമചന്ദ്രന് നഭായര് :

ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കദവസകലാം കബഭാര്ഡനിചന്റെ അനലഭാധതീനചപട ഭൂമനി തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുന്നതനിനട്ട്

എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സകതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  കദവസകലാം ചചട്രബറ്റ്യൂണല രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

ചചകേചക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ ?

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്  ): സര്,

(എ & ബനി) കദവസകലാം കബഭാര്ഡുകേളുചട അനലഭാധതീനചപട ഭൂമനി തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുന്നതനിനട്ട്

മലബഭാര് കദവസകലാം ഒഴെനിചകേയുള്ള കദവസകലാം കബഭാര്ഡുകേളനില തഹസനിലദഭാര് ഓഫതീസുകേള

പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ  എല.എ.സനി.  ആകട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ഭൂമനി  തനിരനിച്ചു

പനിടനിക്കുന്നതനിനട്ട് ബന്ധചപട കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട് അധനികേഭാരവമുണട്ട്. ഇതനിനഭായനി കദവസകലാം

കട്രബറ്റ്യൂണല രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള കകേചക്കഭാണ്ടുവരനികേയഭാണട്ട്.

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുചട പ്രവര്ത്തനത്തനില വരുത്തുന്ന മഭാറങ്ങള

24 (*353) ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :

ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :

ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജയന് :

ശതീമതനി  സനി  .    ചകേ  .    ആശ :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുചട പ്രവര്ത്തനത്തനില എചന്തെഭാചക്ക

മഭാറങ്ങള വരുത്തഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  സഹകേരണ  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  കമഖേലയനില  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങട്ട്  ഏചതഭാചക്ക

തരത്തനിലള്ള ഇടചപടലകേളഭാണട്ട് നടത്തുന്നചതനലാം ആയതട്ട് സഹകേരണ കമഖേലചയ

ഏതട്ട് തരത്തനിലഭാണട്ട് ബഭാധനിക്കുന്നചതനലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ?
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സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ചമഭായതീന്  ):
സര്, 

(എ) സലാംസഭാനചത്ത സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുചട പ്രവര്ത്തനത്തനില കേഭാതലഭായ
ചനില  മഭാറങ്ങള  ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  അതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേചള നനിലവനിചല ത്രനിതല ഘടനയനില നനിനലാം ദകനിതല
ഘടനയനികലക്കട്ട് പരനിവര്ത്തനചപടുത്തുന്നതനിനുലാം സലാംസഭാന-ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേചള
സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട് കപ്രമറനി കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് ചക്രെഡനിറട്ട്  സലാംഘങ്ങളുചട/ബഭാങ്കുകേളുചട
ഒരു  അചപകട്ട്  സഭാപനമഭായനി  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
അതുവഴെനി  ധനനനികക്ഷപങ്ങളുലാം  ചക്രെഡനിറ്റുലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വളര്ത്തനിചക്കഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം
അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങളുലാം പ്രഭാകദശനികേ വനികേസനവലാം സഭാരവത്തഭായനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനുലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  നനിലവനിലള്ള പലനിശ നനിരക്കനില ഗണലമഭായ കുറവട്ട് സഭാധലമഭാക്കുകേ,
ആവര്ത്തനിത/ഇരടനിപനിചന്റെ സകഭഭാവമുള്ള പല ചഭാര്ജ്ജുകേളുലാം ഒഴെനിവഭാക്കുകേകയഭാ  കുറയ്ക്കുകേകയഭാ
ചചയ്യുകേ,  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  സമ്പദട്ട്  വലവസയട്ട്  പുത്തന്  ഉണര്വട്ട്  നലകേഭാന്
സഭാധനിക്കത്തക്കവനിധലാം ബഭാങ്കുകേളുചട വഭായ്പഭാ വനിഹനിതലാം വര്ദനിപനിക്കുകേ,  പലനിശ കുറഞ്ഞ
വഭായ്പ ലഭലമഭാക്കനി കേഭാര്ഷനികേ,  പരമ്പരഭാഗത ചതഭാഴെനില, സകയലാം ചതഭാഴെനില കമഖേലകേളനിലടക്കലാം
ഒരു സഭാമ്പത്തനികേ ചഭാലകേ ശക്തനിയഭായനി  വര്ത്തനിക്കുവഭാന് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേചള
പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേ, ആധുനനികേ ബഭാങനിലാംഗട്ട് കമഖേലയനിചല എലഭാ കസവനങ്ങളുലാം സഇൗകേരലങ്ങളുലാം
ലഭലമഭാക്കനി  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  കമഖേലയനിചല  മറട്ട്  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ആകരഭാഗലകേരമഭായ
മത്സരലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട് പ്രഭാപ്തരഭാക്കുകേ തുടങ്ങനി സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ വനികേസനത്തനില
ശക്തമഭായ കുതനിച്ചുചഭാടലാം സഭാധലമഭാക്കുന്ന പദതനികേളനില നനിര്ണഭായകേ പങ്കുവഹനിക്കുവഭാന്
സഭാധനിക്കത്തക്ക രതീതനിയനില സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുചട പ്രവര്ത്തനത്തനില മഭാറങ്ങള
വരുത്തുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി) ബഭാങനിലാംഗട്ട് നനിയമ കഭദഗതനിയനിലൂചട സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുചടകമല റനിസര്വട്ട്
ബഭാങനിനുള്ള  നനിയനണ അധനികേഭാരലാം  വഭാണനിജല  ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്  സമഭാനമഭാക്കുകേയുലാം
വഭായ്പഭാ  നയത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുചട  സനി.ആര്.ആര്.  (Cash
Reserve  Ratio)/എസട്ട്.എല.ആര്.  (Statutory  Liquidity  Ratio)  നനിരക്കുകേള
വഭാണനിജല  ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്  സമഭാനമഭായനി  മഭാറ്റുകേയുലാം ചചയ്തു.   സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള
ധനസഹഭായ ബഭാങ്കുകേളനില നനികക്ഷപനിചനിരുന്ന എസട്ട്.എല.ആര്.  നനികക്ഷപലാം ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
ചസകേറ്റ്യൂരനിറനികേളനില  നനികക്ഷപനിക്കണചമനലാം  സലാംസഭാന/ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള
31-3-2017-ല 9 ശതമഭാനലാം മൂലധന പരലഭാപ്തതഭാ അനുപഭാതലാം കകേവരനിക്കണചമനലാം
റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട് ഓഫട്ട് ഇന്തെല നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന.  ആര്.ബനി.ഐ. കലസന്സുള്ള
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള ഒഴെനിചകേ മറട്ട്  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള കവഭാടവകേഭാശമനിലഭാത്ത
അലാംഗങ്ങളനില നനിനലാം നനികക്ഷപലാം സകതീകേരനിക്കഭാകനഭാ ബഭാങട്ട്  എന്ന പദലാം അവരുചട
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കപരനിചനഭാപലാം  കചര്ക്കഭാകനഭാ  പഭാടനിചലന്ന  വലവസഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്
വനിതരണലാം ചചയഭാവന്ന വനിവനിധതരലാം വഭായ്പകേളുചട പരനിധനി,  ഭവന വഭായ്പഭാ വനിതരണലാം
എന്നനിവയനിലള്ള  നനിയനണലാം,  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുചട  കമല  ഏര്ചപടുത്തുന്ന
പ്രവര്ത്തന നനിയനണലാം തുടങ്ങനിയ രതീതനിയനില സഹകേരണ ബഭാങനിലാംഗട്ട് കമഖേലയനില
റനിസര്വട്ട്  ബഭാങട്ട്  ഇടചപടലകേള  നടത്തുന.  നനിയമപരമഭായനി  സൂക്ഷനികക്കണ
സനി.ആര്.ആര്./എസട്ട്.എല.ആര്.  നനിരക്കുകേളനിചല  വലതനിയഭാനലാം  ബഭാങ്കുകേളുചട  വഭായ്പ
നലകേഭാനുള്ള  പണത്തനിചന്റെ  ലഭലതയനില  കുറവവരുത്തുന.  ഇതട്ട്  ബഭാങ്കുകേളുചട
ലഭാഭക്ഷമതചയ  ബഭാധനിക്കുന.   സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള  അവയുചട  എസട്ട്.എല.ആര്.
നനികക്ഷപലാം  മുഴുവന്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ചസകേറ്റ്യൂരനിറനികേളനില  നനികക്ഷപനികക്കണതഭാചണന്ന
നനിര്കദ്ദേശലാം ധനസഹഭായ ബഭാങ്കുകേളനിചല നനികക്ഷപചത്തയുലാം വഭായ്പഭാ പ്രവര്ത്തനചത്തയുലാം
ബഭാധനിക്കുനണട്ട്.

പ്രവഭാസനികേളക്കുകവണനി ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ. ചനിടനി

25 (*354) ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  പ്രവഭാസനികേളക്കുകവണനി  ചനിടനി  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ-യട്ട്
റനിസര്വട്ട്  ബഭാങട്ട്  അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  എന്നഭാണട്ട്  നലകേനിയതട്ട്;
അതനിചല വലവസകേള എചന്തെലഭാലാം ;

(ബനി)  നനിലവനിലള്ള  ചനിടനി  നനിയമ  വലവസകേളക്കുപരനിയഭായനി  എചന്തെലഭാലാം
കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട് പ്രവഭാസനികേളക്കുകവണനിയുള്ള ചനിടനി നടത്തുവഭാന് സര്ക്കഭാര് ചചകയണതട്ട്;

(സനി)  പ്രവഭാസനികേളക്കുകവണനി ചനിടനി  നടത്തുകമ്പഭാള അതനികലക്കട്ട്  ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.
അടകക്കണ  ചസകേറ്റ്യൂരനിറനി  തുകേ  കേനിഫ്ബനിയനില  നനികക്ഷപനിക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
ഉചണങനില  ഇതനിനുള്ള  ഇളവട്ട്  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  അതനിചന്റെ
വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്  ): സര്,

(എ)  13-4-2015-ചല  2271-ാം  നമ്പര്  ഇന്തെലഭാ  ഗസറട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  കഫഭാറനിന്
എകട്ട്കചഞട്ട് മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട് ആകട്ട് (ചഫമ)-ല കഭദഗതനി വരുത്തനി കനഭാടനിഫനികക്കഷന്
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനുസരനിചട്ട്  പ്രവഭാസനികേളക്കട്ട്  ബഭാങട്ട്  മുകഖേന  കനഭാണ്-റതീപഭാട്രനികയഷന്
അടനിസഭാനത്തനില റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട് കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില പുറചപടുവനിക്കുന്ന വലവസകേളക്കട്ട്
വനികധയമഭായനി ചനിടനിയനില കചരഭാവന്നതഭാണട്ട്. ഇതനികലയട്ട് ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യട്ട് റനിസര്വട്ട്
ബഭാങനിചന്റെ  പ്രകതലകേ  അനുമതനി  ആവശലമനില.   ചനിടനി  രജനിസഭാര്കക്കഭാ  ഇതനിനഭായനി
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ചുമതലചപടുത്തുന്ന ഉകദലഭാഗസകനഭാ ചനിടനിത്തവണ സകതീകേരനിക്കുവഭാന്
അനുമതനി നലകേഭാവന്നതഭാണട്ട്.
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(ബനി)  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇന്തെല  കഫഭാറനിന്  എകട്ട്കചഞട്ട്  മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്
ആകനില വരുത്തനിയ കഭദഗതനികേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി പ്രവഭാസനി ഭഭാരതതീയരനില നനിന്നട്ട്
ചനിടനിത്തവണ സകതീകേരനിക്കഭാന്  G.O.(ms) No. 136/2015/TD  തതീയതനി  29-7-2015
പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-ക്കട്ട്  അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  റനിസര്വട്ട്
ബഭാങട്ട് നനിയമങ്ങളക്കുലാം കകേന്ദ്ര ചനിടനി നനിയമത്തനിനുലാം കകേരള സര്ക്കഭാര് പുറചപടുവനിച
ചനിടനി റൂളുകേളക്കുലാം അനുസൃതമഭായനിടഭാണട്ട് പ്രവഭാസനികേചള ചനിടനിയനില പ്രകവശനിപനിക്കുകേ.
ഇതനിനഭാവശലമഭായ  സഭാകങതനികേ,  മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യനില
ഒരുകക്കണതുണട്ട്.

(സനി)  ചസകേറ്റ്യൂരനിറനിതുകേ കേനിഫ്ബനിയനില നനികക്ഷപനിക്കുന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് അന്തെനിമ
തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിടനില.

സഇൗകരഭാര്ജ്ജ കവദദ്യുതനി ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള

26 (*356) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര് :
ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :
ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സഇൗകരഭാര്ജ്ജ കവദദ്യുതനി കൂടുതല ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) എങനില ഇതനിനഭായനി എചന്തെലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  കവദദ്യുതനി  ആവശലകേത
നനിറകവറ്റുന്നതനിനട്ട് ഇവ എത്രമഭാത്രലാം പ്രകയഭാജനചപടുചമന്നഭാണട്ട് കേരുതുന്നതട്ട് ?

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്  ): സര്,

(എ  &  ബനി)  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സഇൗകരഭാര്ജ്ജത്തനില  നനിനലാം  കവദദ്യുതനി
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിലവനില  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുചട
ധനസഹഭായകത്തഭാചട അചനര്ടട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന പദതനികേളഭാണട്ട് പതനിനഭായനിരലാം
സഇൗരഗൃഹപദതനിയുലാം കസഭാളഭാര് കേണകട്ട് ശലാംഖേലഭാബന്ധനിത പദതനിയുലാം. 10  ചമഗഭാവഭാടട്ട്
സഭാപനിതകശഷനി  ലക്ഷലമനിടട്ട്  2012-13  കേഭാലയളവനില  അചനര്ടട്ട്  ആരലാംഭനിച
പതനിനഭായനിരലാം സഇൗരഗൃഹ പദതനിയനില  1  കേനികലഭാവഭാടട്ട് കശഷനിയുള്ള സഇൗരനനിലയങ്ങള
സലാംസഭാനത്തുടനതീളമുള്ള 10000 കമലക്കൂരകേളനിലഭായഭാണട്ട് സഭാപനിക്കുകേ.  സഇൗരനനില
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യങ്ങളനില നനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന കവദദ്യുതനി ഇകതഭാചടഭാപമുള്ള ബഭാററനിയനില സലാംഭരനിചട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുന്ന പദതനിയനില ഇതുവചരയഭായനി  9900-ത്തനിലധനികേലാം
എണലാം  സഭാപനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.   ഇതുവഴെനി  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  സഭാപനിതകശഷനിയനില
9.9 ചമഗഭാവഭാടനിചന്റെ വര്ദനവട്ട് വരുത്തുവഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  സഭാപനിതകശഷനിയനില  15  ചമഗഭാവഭാടനിചന്റെ  വര്ദനവട്ട്
വരുത്തുകേചയന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാചട  ആരലാംഭനിച  പദതനിയഭാണട്ട്  കസഭാളഭാര്  കേണകട്ട്
ശലാംഖേലഭാബന്ധനിത പദതനി.  2 കേനികലഭാവഭാടട്ട് മുതല 50 കേനികലഭാവഭാടട്ട് വചര സഇൗരനനിലയങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്ന പദതനിയനില അകപക്ഷനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായമഭായനി
പരമഭാവധനി  24,000  രൂപയുലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായമഭായനി  10,000
രൂപയുലാം  പ്രതനി കേനികലഭാവഭാടനിനട്ട് ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില അകപക്ഷ രജനിസര്
ചചയ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  വനിതരണ  കലസന്സനിയുചട  ശലാംഖേലഭാബന്ധനത്തനിനുള്ള
അനുമതനി ഉറപ്പുവരുകത്തണതഭാണട്ട്.  നനിലവനില  15  ചമഗഭാവഭാകടഭാളലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
അകപക്ഷ ലഭനിചതനില  6  ചമഗഭാവഭാകടഭാളലാം സഇൗരനനിലയങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പ്രഭാഥമനികേ പ്രതനിഷ്ടഭാപന റനികപഭാര്ടട്ട് അചനര്ടനില ലഭനിക്കുകേയുലാം അതനില 4.7  ചമഗഭാവഭാടട്ട്
സഇൗരനനിലയങ്ങള സഭാപനിക്കഭാനുള്ള അനുമതനി നലകുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.

അചനര്ടനിചന്റെ  കമലകനഭാടത്തനില  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിചല  കുഴെലമന്ദത്തുള്ള
അചനര്ടനിചന്റെ സകന്തെലാം സലത്തട്ട് 2 ചമഗഭാവഭാടട്ട് സഭാപനിതകശഷനിയുള്ള സഇൗകരഭാര്ജ്ജ
പവര് പഭാന്റെനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് അര്ദ
സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനില  599  കേനികലഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയുള്ള  സഇൗകരഭാര്ജ്ജ  പവര്
പഭാന്റെട്ട് പദതനികേള  അചനര്ടനിചന്റെ  കമലകനഭാടത്തനില  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാചത  262  കേനികലഭാവഭാടട്ട്  സഭാപനിതകശഷനിയുള്ള  സഇൗകരഭാര്ജ്ജ  പവര്പഭാന്റെട്ട്
പദതനിയുചട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലമഭാണട്ട്.  4.548  ചമഗഭാവഭാടനിചന്റെ  10
കസഭാളഭാര് പദതനികേള ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.ലനിമനിറഡട്ട് കനരനിടട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കനി.
വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധലാം 1 ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*  200 ചമഗഭാവഭാടനിചന്റെ വന്കേനിട
കസഭാളഭാര്  പദതനി  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല.-ഉലാം  Solar  Energy  Corporation-നുലാം
കചര്ന്നട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില നടപനിലഭാക്കനിവരുന. ഇതനില ആദല  50  ചമഗഭാവഭാടനിചന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണട്ട്. സനിയഭാല സഭാപനിച 15.4
ചമഗഭാവഭാടനിചന്റെ കസഭാളഭാര് പദതനി ഗ്രേനിഡുമഭായനി ബന്ധനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  148 ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുചട
ആചകേ 2.8942 ചമഗഭാവഭാടനിചന്റെ പദതനികേളുലാം ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. എല.-ചന്റെ ഗ്രേനിഡുമഭായനി
ബന്ധനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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ഇകപഭാള നടത്തനിവരുന്ന 14.363 ചമഗഭാവഭാടനിചന്റെ 18 പദതനികേളുകടയുലാം, ചടണര്
ഘടത്തനിലള്ള  4.22  ചമഗഭാവഭാടനിചന്റെ  നഭാലട്ട്  പദതനികേളുചടയുലാം  പടനികേ  അനുബന്ധലാം
II  ആയനി  കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* 200  MW-ചന്റെ  പുതനിചയഭാരു  കസഭാളഭാര്  പഭാര്ക്കട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പകേല  സമയചത്ത  ഊര്ജ്ജ  ആവശലകേത  നനിറകവറഭാനഭായനി  പുറത്തു
നനിനലാം  വഭാകങ്ങണനി  വരുന്ന  കവദദ്യുതനിയുചട  അളവനില  കനരനിയ  ക്രെമതീകേരണലാം
വരുത്തഭാന്  സഇൗകരഭാര്ജ്ജ  കവദദ്യുതനി  ഉലപഭാദനലാംമൂലലാം  കേഴെനിയുനണട്ട്.  കൂടഭാചത
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കചള  സകയലാം  കവദദ്യുതനി  ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാന്  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാനുലാം,
Renewable purchase obligation നനിറകവറ്റുന്നതനിനുലാം, സഇൗകരഭാര്ജ്ജ പദതനികേളുചട
നടത്തനിപനിലൂചട സഭാധനിക്കുനണട്ട്.  അചനര്ടട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയ പതനിനഭായനിരലാം സഇൗരഗൃഹ
പദതനി വഴെനി സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ സഭാപനിതകശഷനിയനില  10  ചമഗഭാവഭാടനിചന്റെ വര്ദനവട്ട്
വരുത്തുവഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില സലാംസഭാനചത്ത വതീടുകേള/സഭാപനങ്ങളുചട
കമലക്കൂരകേള പരമഭാവധനി പ്രകയഭാജനചപടുത്തുന്ന പദതനികേള തുടര്നലാം നടപനിലഭാക്കുകേ
വഴെനി സലാംസഭാനലാം കനരനിടുന്ന ഊര്ജ്ജ പ്രതനിസന്ധനിക്കട്ട് ഒരു പരനിധനി വചര പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണവഭാനഭാണട്ട്  അചനര്ടട്ട്  ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.   സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന
കവദദ്യുതനി ആവശലകേത നനിറകവറ്റുന്നതനിനട്ട് ചചറനിയ കതഭാതനിചലങനിലലാം സഇൗകരഭാര്ജ്ജത്തനില
നനിനള്ള കവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനലാം സഹഭായകേരമഭാകുചമന്നഭാണട്ട് കേരുതുന്നതട്ട്.

സമ്പൂര്ണ കവദദ്യുതതീകേരണ സലാംസഭാനലാം

27 (*357) ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   ചകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറപട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ആദല  സമ്പൂര്ണ  കവദദ്യുതതീകേരണ  സലാംസഭാനമഭായനി  കകേരളചത്ത
മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ഏതട്ട് ഘടലാം വചരയഭായനി എന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കവദദ്യുതനി കേണക്ഷന് ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിക്രെമങ്ങള ലഘൂകേരനിയ്ക്കു
ന്നതനിനട്ട് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേണക്ഷന് ലഭനിക്കുന്നതുളചപചടയുള്ള എലഭാ അകപക്ഷകേളക്കുലാം ഓണ്കലന്
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  കവദദ്യുതനി  ബനില  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള  ചമഭാകബല  കഫഭാണ്,
ഇ-ചമയനില എന്നനിവയനിലൂചട അറനിയനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഇൗകേരലലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്  ): സര്,

(എ)  കകേരളചത്ത  സമ്പൂര്ണ  കവദദ്യുതതീകേരണ  സലാംസഭാനമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.  സമ്പൂര്ണ കവദദ്യുതതീകേരണലാം നടപഭാക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ഗണകഭഭാക്തഭാക്കചള കേചണത്തഭാനഭായനി വനിപുലമഭായ തയഭാചറടുപ്പുകേള സര്ക്കഭാരുലാം
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല.-ഉലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം ജനപ്രതനിനനിധനികേളുചടയുലാം
ഉകദലഭാഗസരുചടയുലാം കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചുകചര്ത്തട്ട് സമ്പൂര്ണ കവദദ്യുതതീകേരണ പദതനിയുചട
സുഗമമഭായ  നടത്തനിപനിനുകവണനിയുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയുണഭായനി.
പദതനിയുചട സുഗമമഭായ നടത്തനിപനിനുകവണനി  26-8-2016-ചല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്
ജനി.ഒ.(എലാം.എസട്ട്.)  നമ്പര്  18/2016/ഊ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ബഹുമഭാനചപട  മുഖേലമനനി
ചചയര്മഭാനഭായ  സലാംസഭാനതല  ഉന്നതഭാധനികേഭാര  സമനിതനി,  ജനിലയുചട  ചഭാര്ജ്ജുള്ള
മനനി  ചചയര്മഭാനഭായ  ജനിലഭാതല  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  സമനിതനി  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
ലനിമനിറഡനിചല  മുന്  ട്രഭാന്സനിഷന്  ആന്റെട്ട്  ഡനിസനിബറ്റ്യൂഷന്  ഡയറകറഭായ  ശതീ.  ചകേ.
അകശഭാകേന്  ചചയര്മഭാനഭായ  സലാംസഭാനതല  സഭാകങതനികേ  ഉപകദശകേ  സമനിതനി,
ബന്ധചപട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  എലാം.എല.എ.  ചചയര്മഭാനഭായ  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലതല  കമഭാണനിടറനിലാംഗട്ട്  സമനിതനി,  ഓകരഭാ  ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തനിലലാം  മുനനിസനിപല
കേഇൗണ്സനിലനിലലാം  മുനനിസനിപല  കകേഭാര്പകറഷനനിലലാം  നനിര്വഭാഹകേ  സമനിതനികേള  എന്നനിവ
രൂപതീകേരനിചട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  കേമ്മേനിറനികേളുചട  അവകലഭാകേന
കയഭാഗങ്ങള  നടനവരുന.   കവദദ്യുതനി  ലഭനിക്കഭാത്ത  ഭവനങ്ങള  കേചണത്തനി
ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട അന്തെനിമ പടനികേ 24-9-2016-നട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

നനിലവനില  116596  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കള ഈ പദതനിയനില രജനിസര്  ചചയചപടനിട്ടുണട്ട്.
അന്തെനിമ പടനികേ പ്രകേഭാരമുള്ള ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് കവദദ്യുതനി കേണക്ഷന് നലകുന്ന
തനിനഭായനി  കവദദ്യുതനി വനിതരണ ശലാംഖേല വനികേസനിപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള എസനികമറട്ട്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിവരുന.  പ്രഭാഥമനികേ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  ഏകേകദശലാം  160  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട്  വനിതരണ  ശലാംഖേല  വനിപുലതീകേരനിചട്ട്  ഇകപഭാള  രജനിസര്  ചചയനിട്ടുള്ള
അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്  കവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന്  നലകേഭാന്  കവണനിവരുന്നതട്ട്.  ഒറചപട
കകേഭാളനനികേളനിലലാം വനഭാന്തെരപ്രകദശങ്ങളനിലലാം  DDG-Micro Grid  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂചടയഭാകുലാം
കവദദ്യുതനി എത്തനിക്കുകേ.  ആയതനിനുള്ള തുകേ ഇതനില ഉളചപടനിടനില.  ഒരു നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലലാം  സമ്പൂര്ണ  കവദദ്യുതതീകേരണലാം  കനടുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  തുകേയുചട  50
ശതമഭാനലാം  (പരമഭാവധനി  1  കകേഭാടനി  രൂപ  എന്ന  കേണക്കനില)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
ചചലവഭാക്കഭാനുലാം ബഭാക്കനി തുകേ  LSGD,  SC/ST  കക്ഷമ വകുപ്പുകേളക്കട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള
ഫണ്ടുകേള, ജനപ്രതനിനനിധനികേളുചട (MLA SDF, MLA ADF, MP LAD) ഫണ്ടുകേള
സന്നദ  സലാംഘടനകേളനില  നനിനള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  എന്നനിവയനില  നനിന്നട്ട്
കേചണത്തുവഭാനുമഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.
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(ബനി) കവദദ്യുതനി കേണക്ഷന് ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് അകപക്ഷകയഭാചടഭാപലാം സമര്പനികക്കണ്ടുന്ന
കരഖേകേള,  കകേരള സലാംസഭാന ഇലകനിസനിറനി ചറഗകലററനി  കേമ്മേതീഷന് പുറചപടുവനിചനിട്ടുള്ള
ഇലകനിസനിറനി സകപകകേഭാഡട്ട്  2014-ലഭാണട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  നടപടനിക്രെമങ്ങള
ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  കേണക്ഷന് ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തനിരനിചറനിയല കരഖേ,
ഉടമസഭാവകേഭാശ കരഖേ എന്നനിങ്ങചന രണട്ട്  കരഖേകേള മഭാത്രലാം  നനിഷ്കര്ഷനിച്ചുചകേഭാണട്ട്
സകപ  കകേഭാഡനിചല  ചറഗകലഷനുകേളനില  മഭാറലാം  വരുത്തണചമന്നട്ട്  KSERC-കയഭാടട്ട്
സര്ക്കഭാര്  ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.   ആയതനിനുള്ള ചപ്രഭാകപഭാസല  കകേരള  സലാംസഭാന
ഇലകനിസനിറനി  ചറഗകലററനി  കേമ്മേതീഷചന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  കകേരള  കസറട്ട്
ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  സമ്പൂര്ണ കവദദ്യുതതീകേരണ സലാംസഭാനലാം
എന്ന  ലക്ഷലലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  100  ചുതരശ  മതീറകറഭാ  അതനില
തഭാചഴെകയഭാ  വനിസ്തൃതനിയുള്ള  വഭാസഗൃഹങ്ങളക്കട്ട്  ഉടമസഭാവകേഭാശ  കരഖേയനിചലങനിലലാം
കവദദ്യുതനി കേണക്ഷന് നലകേഭാന്  6-10-2016-ചല സ.ഉ.(എലാം.എസട്ട്.)  നമ്പര്  22/2016/
പനി.ഡനി. പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  നനിലവനില ഏര്ചപടുത്തനിയനിടനില.  കവദദ്യുതനി കേണക്ഷന് ലഭനിക്കുന്നതുളചപചടയുള്ള
എലഭാ  അകപക്ഷകേളക്കുലാം  ഓണ്കലന്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള
കസഭാഫട്ട് ചവയര് പരനിഷ്കരണ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാചത ഉടമസഭാവകേഭാശലാം
മഭാറല,  തഭാരനിഫട്ട്  മഭാറല  മുതലഭായവയ്ക്കുലാം  ഓണ്കലന്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തു
ന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള നടനവരുന.

(ഡനി) കവദദ്യുതനി ബനില സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്., ചമഭാകബല
ആപനികക്കഷന്,  ഇ-ചമയനില  എന്നനിവയനിലക്കൂടനി  തത്സമയലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില
എത്തനിക്കുന്ന 'ഊര്ജ്ജ സഇൗഹൃദ' പദതനി പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത പദതനി
7-9-2016  മുതല പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല.-ചന്റെ ഉളര്,
കകേശവദഭാസപുരലാം  എന്നതീ  ചസക്ഷനുകേളനില  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേന്ദ്രതീകൃത
ബനിലനിലാംഗട്ട്  -  ചസര്വര്  കേമ്പറ്റ്യൂടര്  സലാംവനിധഭാനലാം  തയഭാറഭാക്കുന്ന ബനില  സലാംബന്ധനിച
വനിവരങ്ങള - ബനില തുകേ, പനിഴെ കൂടഭാചത പണമടയ്കക്കണ തതീയതനി, പനിഴെകയഭാടുകൂടനി
പണമടക്കുന്നതനിനുള്ള അവസഭാന തതീയതനി തുടങ്ങനിയ വനിവരങ്ങള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കചള
എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.  ആയുലാം  ഇ-ചമയനില  ആയുലാം  ചമഭാകബല  ആപനികക്കഷന്  വഴെനിയുലാം
അറനിയനിക്കുന.  ഈ  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതനിലൂചട  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന
ബനിലനില വലതലഭാസലാം വരുനചവന്ന പരഭാതനിയുലാം ബനില തചന്ന ലഭലമഭാകുന്നനിചലനള്ള
പരഭാതനിയുലാം പൂര്ണമഭായനി ഒഴെനിവഭാക്കഭാന് കേഴെനിയുലാം.  കകേരളത്തനിചല  777  ചസക്ഷനുകേളനില
വരുന്ന  1.16  കകേഭാടനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  ഈ  കസവനലാം  നലകുന്നതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല. ഏര്ചപടുത്തനി വരുന.
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കസഭാളഭാര് കവദദ്യുതനി

28 (*358) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   അബ്ദു റബട്ട് :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :
ശതീ  .   ചകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങചള  കസഭാളഭാര്  കവദദ്യുതനിയുചട  കേഭാരലത്തനില
സകയലാംപരലഭാപ്തമഭാക്കഭാനുള്ള സമഗ്രേപദതനി പരനിഗണനയനിലകണഭാചയന്നട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനില സനിയഭാല മഭാതൃകേ സകതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഇതനിനട്ട്  മുകന്നഭാടനിയഭായനി  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളുചട  കവദദ്യുതനി
ഉപകഭഭാഗലാം സലാംബന്ധനിച വനിവരകശഖേരണലാം നടത്തഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ ?

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്  ) : സര്,

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല.-ഉലാം,  സനി-ഡനിറ്റുലാം,  അചനര്ട്ടുലാം കചര്ന്നട്ട്  ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തട്ട്,
ജനിലഭാ പഞഭായത്തട്ട്, കകേഭാര്പകറഷന് എന്നനിവയുചട അധതീനതയനിലള്ള ചകേടനിടങ്ങളുചട
കമലക്കൂരയനില  82  ചമഗഭാവഭാടട്ട് കശഷനിയുള്ള സഇൗകരഭാര്ജ്ജ നനിലയങ്ങള സഭാപനിക്കു
ന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാചത പഭാനനിലാംഗട്ട് കബഭാര്ഡുമഭായനി കചര്ന്നട്ട്
ജനിലഭാ പഞഭായത്തുകേളുചട അധതീനതയനിലള്ള ചകേടനിടങ്ങളുചട കമലക്കൂരയനിലലാം തരനിശട്ട്
ഭൂമനിയനിലമഭായനി  20.331  ചമഗഭാവഭാടട്ട് കശഷനിയുള്ള സഇൗകരഭാര്ജ്ജ നനിലയലാം സഭാപനിക്കു
ന്നതനിനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചപഭാതുവഭായനി സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങചള
സഇൗരകവദദ്യുകതഭാത്പഭാദനത്തനില സകയലാംപരലഭാപ്തമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സമഗ്രേ പദതനി
അചനര്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില. എന്നഭാല നനിലവനില കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുചട
ധനസഹഭായകത്തഭാചട  അചനര്ടട്ട്  നടപഭാക്കനിവരുന്ന  സഇൗര  കമലക്കൂര  കവദദ്യുത
നനിലയ പദതനിയനിലലാം കസഭാളഭാര് കേണകട്ട് എന്ന ശലാംഖേലഭാബന്ധനിത സഇൗരകവദദ്യുത
നനിലയ പദതനിയനിലലാം ഒകടചറ സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങള സഇൗരകവദദ്യുകതഭാത്പഭാദന
നനിലയങ്ങള സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ആവശലമഭായ കതഭാതനില സല ലഭലതയുള്ള സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങചള
സഇൗരകവദദ്യുകതഭാത്പഭാദനത്തനില സകയലാംപരലഭാപ്തമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സനിയഭാല മഭാതൃകേയനില
ഉയര്ന്ന കശഷനിയുള്ള നനിലയങ്ങള സഭാപനിക്കുകേയുലാം അവ സലാംസഭാനചത്ത കവദദ്യുതനി
വനിതരണ ശലാംഖേലയുമഭായനി ബന്ധനിപനിക്കുകേയുലാം ചചയ്യുന്നതട്ട് ഗണകേരമഭാണട്ട്.  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
ലനിമനിറഡട്ട്  ഇ-ചടണര്  മുകഖേന  ചതരചഞ്ഞടുക്കുന്ന  കേരഭാറകേള  വഴെനി  കസഭാളഭാര്  നനിലയങ്ങള
സഭാപനിച്ചുവരുന.

(സനി)  നടപടനി സകതീകേരനിച്ചുവരുന.
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ഊര്ജ്ജ ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്

29 (*359) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസട്ട് :
ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് 'ഉഇൗര്ജ്ജ ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്' നടത്തഭാറകണഭാചയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  ചചറകേനിട  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  എനര്ജനി
ഓഡനിറനിലാംഗട്ട് നടത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;

(സനി)  എനര്ജനി  മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്  രലാംഗത്തട്ട്  പഠനങ്ങളുലാം  ഗകവഷണങ്ങളുലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന ;

(ഡനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  പത്ര-ദൃശല-ശവല  മഭാധലമങ്ങളനിലചട  പ്രചരണ
പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കഭാന് ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ ?

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്  ) : സര്,

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത എലഭാ വന്കേനിട ഊര്ജ്ജ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  (HT/
EHT)  ഊര്ജ്ജ  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഊര്ജ്ജ  ഓ ഡനിറനിലാംഗട്ട്
നടത്തുന്നതനിനുകവണനി  എനര്ജനി  മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്  ചസന്റെറനിചന്റെ  ആഭനിമുഖേലത്തനില  35
ഊര്ജ്ജ ഓഡനിറട്ട് സഭാപനങ്ങചള എലാംപഭാനല ചചയനിട്ടുണട്ട്.  127  സഭാപനങ്ങളുചട
ഓഡനിറട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഇ.എലാം.സനി.-ക്കട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  ഊര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണ
നനിയമലാം  2001  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനചത്ത  9  വന്കേനിട  ഊര്ജ്ജ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കചള
'ചഡസനികഗ്നേറഡട്ട് കേണ്സറ്റ്യൂമര്' ആയനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പ്രഖേലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരലാം
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് ഓകരഭാ മൂന്നട്ട് വര്ഷലാം കൂടുകമ്പഭാഴുലാം ഊര്ജ്ജ ഓഡനിറട്ട്  നനിര്ബന്ധമഭാണട്ട്.
ഈ  സഭാപനങ്ങള ഊര്ജ്ജ ഓഡനിറട്ട് നടത്തുന്നതനിനുകവണനി ബറ്റ്യൂകറഭാ ഓഫട്ട് എനര്ജനി
എഫനിഷലന്സനി  Acredited Energy Auditors  ആയനി  219  സഭാപനങ്ങചള എലാംപഭാനല
ചചയനിട്ടുണട്ട്. ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. 12 സഭാപനങ്ങളനില ഊര്ജ്ജ ഓഡനിറനിലാംഗട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇ.എലാം.സനി.-യുചട  ആഭനിമുഖേലത്തനില  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനില
സഇൗജനലമഭായനി  ഊര്ജ്ജ  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  നടത്തുനണട്ട്.   2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില 4 സഭാപനങ്ങളനിലലാം 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില 3 സഭാപന
ങ്ങളനിലലാം  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  4
സഭാപനങ്ങളനില ഊര് ജ്ജ ഓഡനിറട്ട് പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.  കൂടഭാചത ചപഭാതുകമഖേലഭാ
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സഭാപനങ്ങളനില ഊര്ജ്ജ ഓഡനിറട്ട് നടത്തുന്നതനിനുകവണനി  50  ശതമഭാനലാം സബ്സനിഡനി
നലകുനണട്ട്.  സലാംസഭാനചത്ത  ചചറകേനിട  സഭാപനങ്ങളനില  ഊര്ജ്ജ  ഓഡനിറട്ട്
നടത്തുന്നതനിനുകവണനി  'walk  through  energy  audit  scheme'  എന്ന  പദതനി
നനിലവനിലണട്ട്.  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  53
സഭാപനങ്ങളുലാം,  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  40  സഭാപനങ്ങളനിലലാം
ഓഡനിറനിലാംഗട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുകവണനി ഇ.എലാം.സനി. 35 എനര്ജനി ഓഡനിറട്ട്
സഭാപനങ്ങചള എലാംപഭാനല ചചയനിട്ടുണട്ട്.  സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങള ഉളപചട നഭാലട്ട്
സഭാപനങ്ങളനില ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. എനര്ജനി ഓഡനിറനിലാംഗട്ട് നടത്തനിവരുന.

(സനി)  ഊര്ജ്ജ  കമഖേലയനില  പഠനങ്ങളുലാം  ഗകവഷണങ്ങളുലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി  ഗകവഷകേര്ക്കട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേവലാം  സഭാകങതനികേവമഭായ  സഹഭായലാം
നലകേനിവരുന.  2015-16  കേഭാലയളവനില,  ബകയഭാഗലഭാസട്ട്  ചൂളയുചട  കേഭാരലക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പഠനലാം,  ഗഭാര്ഹനികേ  കമഖേലയനിചല  കവദദ്യുത  ഉപകഭഭാഗലാം
ചമചചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  സര്കവയുലാം  പഠനവലാം,  കകേരളത്തനിചല  വതീടുകേളനിചല  ഫനിലചമന്റെട്ട്
ബളബുകേള,  സനി.എഫട്ട്.എല.,  എല.ഇ.ഡനി.  മുതലഭായ  ബളബുകേളുചട  ഉപകയഭാഗചത്ത
കുറനിച്ചുള്ള വനിശദമഭായ സര്കവയുലാം പഠനവലാം തുടങ്ങനിയ ഗകവഷണ കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കട്ട്
സഹഭായലാം  എനര്ജനി  മഭാകനചജ്മെന്റെട്ട്  ചസന്റെര്  മുകഖേന  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത
വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് ഊര്ജ്ജ കമഖേലയനിചല അക്കഭാദമനികേട്ട് കപ്രഭാജക്ടുകേള ചചയ്യുന്നതനിനഭായനി
സഭാകങതനികേവലാം  സഭാമ്പത്തനികേവമഭായ  സഹഭായലാം  നലകുന്നതനിനുള്ള  പദതനിയുലാം
നനിലവനിലണട്ട്.  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട്  മുകഖേന  ഇ.സനി.ഇ.ഇ.  (എലാംപവറനിലാംഗട്ട്
കേണ്സറ്റ്യൂകമഴട്ട്  ഓണ് എനര്ജനി  എഫനിഷലന്സനി)  നഭാഷണല സര്വതീസട്ട്  സ്കതീലാം  വഴെനി
ഊര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണ പഠനലാം പ്രഭാഥമനികേ ഘടലാം മലപ്പുറലാം ജനിലയനില പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ഊര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണത്തനിചന്റെ പ്രഭാധഭാനലചത്തക്കുറനിചട്ട് ഈ കമഖേലയനില
നടത്തുന്ന  പ്രചഭാരണ  പരനിപഭാടനികേള,  ഗകവഷണങ്ങള  എന്നനിവ  പത്ര  ദൃശല
മഭാധലമങ്ങളനിലൂചട പ്രചരനിപനിക്കുവഭാന് ആകലഭാചനിക്കുനണട്ട്.

വലവസഭായ കമഖേലചയക്കുറനിചട്ട് സമഗ്രേമഭായ പഠനലാം

30 (*360) ശതീ  .   ചകേ  .   രഭാജന് :
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചന്ദ്രന് :
ശതീ  .    എലകദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനിലള്ള  വലവസഭായ  നനിയമങ്ങളനിലലാം  അവയുചട
പ്രകയഭാഗത്തനിലലാം എചന്തെഭാചക്ക മഭാറങ്ങള ചകേഭാണ്ടുവരഭാനഭാണട്ട് ആകലഭാചനിക്കുന്നചതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത  വലവസഭായ  കമഖേലചയക്കുറനിചട്ട്  സമഗ്രേമഭായ  പഠനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ ;

(സനി)  വലവസഭായ  വനികേസനത്തനിനട്ട്  സകകേഭാരല  കമഖേലയുചട  പങഭാളനിത്തലാം
സലാംബന്ധനിച നനിലപഭാടട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

മുഖേലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ) : സര്,

(എ) കകേരള പഞഭായത്തനിരഭാജട്ട് നനിയമലാം, മുനനിസനിപഭാലനിറനി നനിയമലാം, ഫഭാകറതീസട്ട്
ആന്റെട്ട് കബഭായനികലഴട്ട്  നനിയമലാം,  ചതഭാഴെനില നനിയമലാം,  കകേരള ഏകേജഭാലകേ സലാംവനിധഭാന
കബഭാര്ഡട്ട് ആന്റെട്ട് വലവസഭായ ഏരനിയ വനികേസന നനിയമലാം എന്നനിവയഭാണട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട്
വലവസഭായ സഭാപനവമഭായനി ബന്ധചപട നനിയമങ്ങള. ഇവയനില മഭാറലാം ചകേഭാണ്ടുവരു
ന്നതനിചനക്കുറനിചട്ട് തതീരുമഭാനചമടുത്തനിടനില.

(ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത  വലവസഭായ  കമഖേലചയക്കുറനിചട്ട്  ശഭാസതീയ  പഠനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചകേഭാചനിയനിചല ഇന്സനിററ്റ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് സഭാള എന്റെര്കപ്രസസട്ട് ആന്റെട്ട്
ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  (ISED)-യഭാണട്ട്  പഠനലാം  നടത്തനിയതട്ട്.  സലാംരലാംഭ  സഭാദലതകേള,
മത്സരകശഷനി,  വനനിതഭാ  വലവസഭായലാം,  വലവസഭായ ക്ലസറകേള,  പുതനിയ കമഖേലകേള
എന്നനിവയഭായനിരുന പഠന വനിഷയങ്ങള.  കകേരളത്തനിചല കവദഗ്ദ്ധലവലാം സഭാദലതകേളുലാം,
ചപഭാതു-സകകേഭാരല  കമഖേലകേള,  സൂക  പരനികശഭാധന കവണ വനിഷയങ്ങള,  സലാംരലാംഭ
വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള പുതനിയ കേഭാഴ്ചപഭാടുകേള,  കകേരളത്തനിചല വലവസഭായ അനുകൂല
ഘടകേങ്ങള,  വലവസഭായ കമഖേലയുചട വളര്ചയഭാവശലമഭായ ശനിപഭാര്ശകേള എന്നനിവ
പഠന റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിട്ടുണട്ട്.   ചപഭാതുകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളുചട  മുന്കേഭാല
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം,  ഇകപഭാഴെചത്ത  അവസയുലാം  വനിശകേലനലാം  ചചയട്ട്  നഷ്ടത്തനില
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതുളപചടയുള്ള സഭാപനങ്ങളുചട പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വലവസഭായ  വകുപനിചന്റെ
അധതീനതയനിലള്ള  42  സഭാപനങ്ങളുചടയുലാം  പ്രഭാഥമനികേ  അവകലഭാകേനകയഭാഗങ്ങള
റനിയഭാബട്ട്  (Public  Sector  Restructuring  and Internal  Audit  Board (RIAB))
മുകഖേന നടനകേഴെനിഞ്ഞു.

(സനി) വലവസഭായ വനികേസനത്തനില സകകേഭാരല കമഖേലയുചട പങഭാളനിത്തലാം ചചറതല.
സൂക,  ചചറകേനിട,  ഇടത്തരലാം  വലവസഭായ കമഖേലയനിചല  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  സഭാപനങ്ങളുലാം
സകകേഭാരല  കമഖേലയനിലഭാണട്ട്.  മൂലധന  നനികക്ഷപലാം,  ഉത്പഭാദന  വളര്ച,  നനികുതനി
വരുമഭാനലാം എന്നനിവയനിലൂചട സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ വളര്ച ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന് സകകേഭാരല
കമഖേലചയ പ്രകയഭാജനചപടുകത്തണതഭായനിട്ടുണട്ട്.
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(ii) നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള

രണ്ടു വര്ഷത്തനിലധനികേലാം സര്വതീസുള്ള വനികേലഭാലാംഗര്ക്കട്ട്
മനിനനിമലാം ചപന്ഷന്

1  (T* 2976)  ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചല  രണട്ട്  വര്ഷത്തനിലധനികേലാം  സര്വതീസുള്ള
വനികേലഭാലാംഗര്ക്കട്ട് മനിനനിമലാം ചപന്ഷന് അനുവദനിചട്ട് ഉത്തരവട്ട് പുറചപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങനില അതനിചന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  40%  അലാംഗകവകേലലമുള്ള  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  3
വര്ഷലാം  കയഭാഗല  കസവനകേഭാലമുചണങനില  മനിനനിമലാം  ചപന്ഷന് അനുവദനിച്ചുചകേഭാണട്ട്
8-11-1996-ചല സ.ഉ (അ) നമ്പര് 897/96/ധന. പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരലാം
കകേസ്സുകേളനില  രണട്ട്  വര്ഷത്തനിലധനികേമുള്ള  സര്വതീസട്ട്  മൂനവര്ഷമഭായനി  റഇൗണട്ട്
ചചയഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസനിചന്റെ ഫര്ണനിഷനിലാംഗനിനട്ട് ഫണട്ട് 
അനുവദനിക്കുവഭാന് നടപടനി

2  (2977)  ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

ഉടുമ്പന്കചഭാല തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം തഭാലൂക്കട്ട് ആസഭാനമഭായ
ചനടുലാംകേണത്തട്ട്  പണനി  കേഴെനിപനിച  സനിവനില  കസഷനനികലക്കട്ട്  മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ
ഫര്ണനിഷനിലാംഗനിനട്ട് ഫണട്ട് അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് അനുമതനി ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇടുക്കനി ജനിലയനിചല റവനറ്റ്യൂ ഓഫതീസുകേള ഉടുമ്പന്കചഭാല മനിനനി സനിവനില കസഷനനികലക്കട്ട്
മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട് ഓഫതീസട്ട് ഫര്ണനിഷനിലാംഗനിനട്ട് ആവശലമഭായ 26,66,034 രൂപ 2053-00-
094-99-05 (04)  ശതീര്ഷകേത്തനില നനിനലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ധനകേഭാരല വകുപട്ട്
അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

* 'T' മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്

852/2019
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ചപന്ഷന് പഭാസട്ട് ബുക്കനിചന്റെ കസഭാക്കട്ട്

3  (2978)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ചസന്റെട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരത്തട്ട് കകേഭാടക്കകേത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ചപന്ഷന് ട്രഷറനിയനില
ചപന്ഷന് തുകേ പതനിചട്ട്  നലകുന്ന പഭാസട്ട്ബുക്കട്ട്  കസഭാക്കനിലഭാതഭായനിടട്ട്  രണട്ട്  മഭാസലാം
കേഴെനിഞ്ഞു എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  അടനിയന്തെനിരമഭായനി പഭാസട്ട്ബുക്കട്ട് പ്രനിന്റട്ട് ചചയട്ട് ലഭലമഭാക്കുവഭാന് നടപടനി
സകതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്.  പഭാസട്ട്  ബുക്കനിചന്റെ കസഭാക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 20,000 പഭാസട്ട് ബുക്കുകേള കൂടനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള ആവശലപത്രലാം അചടനി
വകുപട്ട്  ഡയറകര്ക്കട്ട്  6-10-2016-ല  സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി  ട്രഷറനി  ഡയറകര്
അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

പനി.ചകേ. കേഭാളന് കുടുലാംബ പദതനി

4  (2979)  ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) 2016-17 ബജറനില പ്രഖേലഭാപനിച പനി.  ചകേ. കേഭാളന് കുടുലാംബ പദതനിയനില
എചന്തെഭാചക്ക കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട് നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കമല പദതനിയുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് ഏചതങനിലലാം തരത്തനിലള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) 2016-17-ചല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
പദതനിയഭാണട്ട് പനി.ചകേ. കേഭാളന് കുടുലാംബ പദതനി. ആദനിവഭാസനി കമഖേലകേളക്കട്ട് പുറത്തട്ട്
എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം ചനിന്നനിചനിതറനി തഭാമസനിക്കുന്ന ഒറചപട ആദനിവഭാസനി കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്
ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാകുന്ന  രതീതനിയനില  ആദനിവഭാസനി  ഉപപദതനി  ഫണട്ട്  തകദ്ദേശ  ഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചരലത്തനില ഇത്തരലാം കുടുലാംബങ്ങചള ദഭാരനിദലത്തനില
നനിനലാം  കേരകേയറ്റുന്നതനിനട്ട്  പരമഭാവധനി  നനിലവനിലള്ള  സ്കതീമുകേചള  പഞഭായത്തട്ട്
തലത്തനില സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട് തയഭാറഭാക്കുന്ന കമകക്രെഭാപഭാനുകേള സമര്പനിക്കുന്ന മുറയട്ട്
പണലാം  അനുവദനിക്കുകേചയന്നതഭാണട്ട്  പദതനി  വനിഭഭാവനലാം  ചചയ്യുന്നതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി
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25 കകേഭാടനി രൂപ എ.റനി.എസട്ട്.പനി.യനില നനിനലാം നതീക്കനി വചനിട്ടുണട്ട്.  ഒരു ഭഭാഗലാം ചചലവട്ട്
തകദ്ദേശ  ഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലാം  വഹനിക്കണലാം.  പടനികേ  വര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപട്ട്
തയഭാറഭാക്കുന്ന  വലക്തമഭായ  രൂപകരഖേയുചട  അടനിസഭാനത്തനില  പുറചപടുവനിക്കുന്ന
ഭരണഭാനുമതനിക്കട്ട് അനുസൃതമഭായനി തുകേ അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സകതീകേരനിക്കു
ന്നതഭാണട്ട്.

എലാം.എല.എ. ആസ്തനി വനികേസന സ്കതീമനില ഉളചപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല പ്രവൃത്തനികേള

5 (2980)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ചനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) 2011-2015  കേഭാലയളവനില എലാം.  എല.  എ.  ആസ്തനി വനികേസന സ്കതീമനില
ഉളചപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിചല
പ്രവൃത്തനികേള ഏചതഭാചക്ക എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രവൃത്തനികേളനില ഇനനിയുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളതട്ട് ഏചതഭാചക്ക എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  എഗ്രേനിചമന്റെട്ട്  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ്ഞ  പ്രവൃത്തനികേള  ഉകണഭാ  ;  എങനില
പ്രവൃത്തനികേള ഏചറടുത്തനിരനിക്കുന്ന കേരഭാറകേഭാര് ആചരഭാചക്ക എന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുലാം കേരഭാറകേഭാര് പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭാ
ക്കഭാത്തതട്ട് എന്തെട്ട് ചകേഭാണഭാണട്ട് എന്നട്ട് അകനകഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;  ഇചലങനില
അകനകഷണലാം നടത്തനി നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഇ) മുടങ്ങനി കേനിടക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് എന്തെട്ട് നടപടനികേളഭാണട്ട്
സകതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  നനിലവനിലള്ള  കേരഭാറകേഭാചര
മഭാറനി ബദല സലാംവനിധഭാനലാം ഉണഭാക്കുകമഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഇ) വനിവരലാം കശഖേരനിച്ചു വരുന.

എലാം.എല.എ.മഭാരുചട പ്രഭാകദശനികേ വനികേസന ഫണനില വര്ദനവട്ട് വരുത്തഭാന്
നടപടനി

6  (2981)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  നനിരക്കുകേളനില  ഉളചപചട  വന്വര്ദനവട്ട്  വന്ന
സഭാഹചരലത്തനില  എലാം.  എല.  എ.  മഭാരുചട  പ്രഭാകദശനികേ  വനികേസന  ഫണനില
ആനുപഭാതനികേമഭായ വര്ദനവട്ട് വരുത്തഭാന് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  എലാം.  എല.  എ.  ഫണനില  നനിന്നട്ട്  അലാംഗതീകൃത  ഗ്രേന്ഥശഭാലകേളക്കട്ട്
കേലാംമ്പറ്റ്യൂടര്,  ചടലനിവനിഷന്  എന്നനിവ  നലകുന്നതനില  നനിയനണമുകണഭാ;  എങനില
പ്രസ്തുത നനിയനണലാം നതീക്കഭാന് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  നനിരക്കുകേളനില  വന്  വര്ദനവട്ട്  വന്നനിട്ടുചണങനിലലാം
പ്രഭാകദശനികേ  വനികേസന  ഫണനിനട്ട്  പുറകമ  ഓകരഭാ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിനുലാം
നനികയഭാജകേ മണ്ഡല ആസ്തനി വനികേസന പദതനികേളക്കഭായനി അഞട്ട് കകേഭാടനി രൂപ വതീതലാം
പ്രതനിവര്ഷലാം വകേയനിരുത്തുന്ന സഭാഹചരലത്തനില എലാം.എല.എ.മഭാരുചട  പ്രഭാകദശനികേ
വനികേസന  ഫണനില  ആനുപഭാതനികേ  വര്ദനവട്ട്  വരുത്തുന്ന  വനിഷയലാം  ഇകപഭാള
പരനിഗണനിക്കഭാനഭാവനില.

(ബനി) 3-10-2016-ചല സ.ഉ. (പനി) നമ്പര് 147/2016/ധന. ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം
കസറട്ട് കലബറനി കേഇൗണ്സനിലനില അലാംഗതകമുള്ള കലബറനികേളക്കട്ട് എലാം.എല.എ.-മഭാരുചട
പ്രകതലകേ വനികേസന നനിധനിയനില നനിനലാം തുകേ വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  കേമ്പറ്റ്യൂടര്,  എല.സനി.ഡനി.
ചപ്രഭാജകര്, കവകഫ, കമക്കട്ട് ചസറട്ട് എന്നനിവ വഭാങ്ങഭാവന്നതഭാണട്ട്.

ജനി.എസട്ട്.ടനി. നനിയമലാം

7 (2982) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നനിയമലാം  ഇന്ഡലയനില  നടപനിലഭാക്കചപടുകമ്പഭാള  നനികുതനി
പനിരനിവനിനട്ട് കവണനി സലാംസഭാന ഗവണ്ചമന്റെട്ട് എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് പുതനിയതഭായനി
നടപനിലഭാകക്കകണതട്ട് എന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതട്ട് നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള സഭാധനങ്ങളുചടയുലാം കസവനങ്ങളുചടയുലാം വനില
വര്ദനിക്കുവഭാന് സഭാദലതയുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  നനികുതനി  സമ്പ്രദഭായത്തനിലണഭാകുന്ന  മഭാറലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനില
വര്ദനവണഭാക്കഭാന് സഭാദലതയുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  വനിലവര്ദനവട്ട് നനിയനനിക്കുവഭാന് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് തലത്തനില എചന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സകതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ജനി.എസട്ട്.ടനി. നനിയമലാം നടപഭാക്കുന്നതനിചന്റെ പ്രഭാരലാംഭമഭായനി മഭാതൃകേഭാ ജനി.എസട്ട്.ടനി.
നനിയമലാം  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ജനി.എസട്ട്.ടനി.-ചയക്കുറനിച്ചുള്ള
പരനിശതീലനലാം നനികുതനി വകുപട്ട് ഉകദലഭാഗസര്ക്കഭായനി നലകേനി വരുന.  ആയതനിചന്റെ
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മൂന്നട്ട്  ഘടങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിക്കഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.   ഡനിസലാംബര്  അവസഭാനകത്തഭാചട
സലാംസഭാനചത്ത  മുഴുവന്  നനികുതനി  നനിര്ണയഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം  പരനിശതീലനലാം
ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണട്ട്. രണഭാമതഭായനി കകേരളലാം ജനി.എസട്ട്.ടനി.
ചനറട്ട് വര്ക്കനിചന്റെ  Back  end module  സകന്തെമഭായനി വനികേസനിപനിചചടുക്കുന്ന  Model-1
സലാംസഭാനങ്ങളുചട   പടനികേയനിലഭാണള്ളതട്ട്.  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  ഐ.ടനി.  വനിദഗ്ദ്ധചര
ചതരചഞ്ഞടുക്കുന്ന  നടപടനികേളുലാം  ഇതനിചന്റെ  നടത്തനിപനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേളുലാം
അതനികവഗലാം  പുകരഭാഗമനിച്ചു  വരനികേയഭാണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നനിയമലാം
അന്തെനിമരൂപത്തനിലഭായകശഷലാം  വലപഭാരനികേളക്കുലാം  ടഭാകട്ട്  പ്രഭാകതീഷണര്മഭാര്ക്കുലാം
കബഭാധവലക്കരണവലാം പരനിശതീലനവലാം നലകേഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി) ജനി.എസട്ട്.ടനി. നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള നനിലവനില കകേന്ദ്രവലാം സലാംസഭാനങ്ങളുലാം
ചുമത്തുന്ന വനിവനിധ നനികുതനികേള ഏകേതീകേരനിക്കചപടുലാം.  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നനികുതനി നനിരക്കുകേചള
കുറനിച്ചുള്ള  ചര്ച  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനില  പുകരഭാഗമനിച്ചു  വരുന്നകതയുള.
എങനിലലാം സഭാധനങ്ങളുകടയുലാം കസവനങ്ങളുകടയുലാം വനില വര്ദനിക്കഭാന് സഭാദലതയനിചലന്നഭാണട്ട്
അനുമഭാനനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  ജനി.എസട്ട്.ടനി  നനികുതനി  നനിരക്കുകേളനികന്മല  അന്തെനിമ  തതീരുമഭാനലാം
ഇതുവചരയുണഭായനിടനില. കകേന്ദ്രവലാം സലാംസഭാനവലാം ചുമത്തനിവരുന്ന വനിവനിധ നനികുതനികേളക്കട്ട്
പകേരമഭായഭാണട്ട്  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  ചുമത്തചപടുന്നതട്ട്.   ഇതട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനില വര്ദനവട്ട്
ഉണഭാക്കഭാനനിടയനില എന്നഭാണട്ട് വനിലയനിരുത്തചപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ഡനി) ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നനികുതനി നനിരക്കുകേളനികന്മല തതീരുമഭാനമഭായകശഷലാം മഭാത്രകമ
ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള.  

ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.യുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങള

8 (2983) ശതീ  .   ചജയനിലാംസട്ട് മഭാതദ്യു :
ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖേഭാദര് :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .    ചകേ  .    ചജ  .    മഭാകനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സകതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യനില  സമ്പൂര്ണ  കകേഭാര്-
ബഭാങനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യനില  പ്രവഭാസനി  ചനിടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

ഇതനിനഭായനി പ്രകതലകേ ചവര്ചകല ബഭാഞ്ചുകേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതുവഴെനി എത്ര

കകേഭാടനി രൂപയുചട സമഭാഹരണമഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യുചട പ്രധഭാന ഇടപഭാടഭായ ചനിടനി ജനകേതീയമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്

സവനികശഷ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപഭാക്കനി വരുന. 2016  നവലാംബര് മഭാസത്തനില

പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനികേളക്കുകവണനിയുള്ള  പുതനിയ  ചനിടനി  പദതനിയട്ട്  പ്രഭാരലാംഭലാം

കുറനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  റനിസര്വട്ട് ബഭാങനിചന്റെ  'ചഫമ' നനിയമത്തനില ഉണഭായ കഭദഗതനിചയ

ആസദമഭാക്കനിയഭാണട്ട് ഈ പദതനിയട്ട് രൂപലാം നലകേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതുകൂടഭാചത നനിലവനിചല

വഭായ്പഭാ പദതനികേള വനിപുലചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി വഭായ്പഭാകമളകേള സലാംസഭാനചത്തമ്പഭാടുലാം

ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപഭാക്കനി  വരുന.  കകേരളത്തനിചല  എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലലാം

സഭാധലതകേളക്കനുസരനിചട്ട്  ശഭാഖേകേള  ആരലാംഭനിക്കുകേഭാചയന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാചട  ശഭാഖേഭാ

വനികേസനലാം നടപഭാക്കനിവരുന.  സമ്പൂര്ണ കേമ്പറ്റ്യൂടര്വലക്കരണലാം തകരനിതഗതനിയനില

നടപഭാക്കനിവരുന.  ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  ഇടപഭാടുകേഭാരുചട  ചനിടനി  അടവനിനട്ട്

ചമചചപട സഇൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കട്ട് നല കസവനലാം നലകുന്നതട്ട്

സലാംബന്ധനിചട്ട് പ്രകതലകേ പരനിശതീലനങ്ങള ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് നലകേനി വരുന.

(ബനി)  കകേഭാര്ബഭാങനിങ്ങട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം തകരനിതഗതനിയനില നടപഭാക്കനി വരനികേയഭാണട്ട്.

217  ശഭാഖേകേളനില  'കേസബ'  എന്ന  കപരുള്ള  കകേഭാര്ബഭാങനിങ്ങട്ട്  കസഭാഫട്ട്  ചവയര്

പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വരുന.  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷകത്തഭാചട  മുഴുവന്  ശഭാഖേകേളുലാം

കകേഭാര്ബഭാങനിങ്ങട്ട് സലാംവനിധഭാനത്തനിനട്ട് കേതീഴെനില പ്രവര്ത്തന സജ്ജമഭാകുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി) ആരലാംഭനിചനിടനില. എന്നഭാല ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം തചന്ന പ്രവഭാസനികേളക്കഭായനി

പുതനിയ ചനിടനി പദതനിയട്ട് പ്രഭാരലാംഭലാം കുറനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യുചട പുതനിയ ശഭാഖേകേള

9 (2984) ശതീ  .    ചകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

ചനയഭാറനിന്കേര നനിയമസഭഭാ മണ്ഡലത്തനില ചപരുമ്പഴുതൂരനിലലാം,  പൂഴെനിക്കുന്നനിലലാം

ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.യുചട പുതനിയ ശഭാഖേകേള തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള എന്തെഭാചയന്നട്ട്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 71

ഉത്തരലാം

തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനിചല ചനയഭാറനിന്കേര നഗരസഭയനിചല "ചപരുമ്പഴുതൂര്",
ചചങല  പഞഭായത്തനിചല  "പൂഴെനിക്കുന്നട്ട്"  എന്നതീ  സലങ്ങള  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി
ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യുചട പുതനിയ ശഭാഖേകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതുസലാംബന്ധനിചട്ട് ബനിസനിനസട്ട്
പ്രഭാകയഭാഗനികേത  വനിലയനിരുത്തുവഭാന്  തനിരുവനന്തെപുരലാം  റതീജനിയണനിചന്റെ  അസനിസന്റെട്ട്
ജനറല മഭാകനജചര ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചതനിനുകശഷലാം
ഉചനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം കകേചക്കഭാളന്നതഭാണട്ട്.

കകേരള അടനിസഭാന സഇൗകേരല നനികക്ഷപ നനിധനി കബഭാര്ഡട്ട്

10 (T* 2985)  ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കകേരള അടനിസഭാന സഇൗകേരല നനികക്ഷപ നനിധനി ആകനിചല നഭാലഭാലാം വകുപട്ട്
അനുസരനിചട്ട്  കകേരള  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  നനികക്ഷപ  നനിധനി  കബഭാര്ഡട്ട്
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില എന്നഭാണട്ട് രൂപതീകേരനിചചതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ കബഭാര്ഡനില എത്ര വനിദഗ്ദ്ധരഭായ അലാംഗങ്ങചള നനിയമനിചനിട്ടുചണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ; അവരുചട കപരുവനിവരലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത നനികക്ഷപ നനിധനി മുകഖേന സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായത്തനിനട്ട് അര്ഹമഭായ
ഏചതലഭാലാം കപ്രഭാജക്ടുകേള നഭാളനിതുവചര അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1999-ചല പ്രധഭാന ആകനിചല  4-ാം വകുപട്ട് പ്രകേഭാരലാം ചതീഫട്ട് ചസക്രെടറനി
അധലക്ഷനഭായനി  4-11-1999-നട്ട്  കകേരള  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  നനികക്ഷപ  നനിധനി
കബഭാര്ഡട്ട് നനിലവനില വന.  ഇതനിനുപുറകമ 2016-ചല കകേരള അടനിസഭാന സഇൗകേരല
നനികക്ഷപ  നനിധനി  (കഭദഗതനി)  ഓര്ഡനിനന്സട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ഈ  കബഭാര്ഡട്ട്  മുഖേലമനനി
അധലക്ഷനഭായനി  പുനനഃസലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  പുനനഃസലാംഘടനിപനിചനിട്ടുള്ള
കബഭാര്ഡനില  7  സകതന  അലാംഗങ്ങളുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  സകതന  അലാംഗങ്ങളനില
രണലാംഗങ്ങളുചട നനിയമനകേഭാരലത്തനില അന്തെനിമ തതീരുമഭാനലാം എടുത്തകശഷലാം, ഈ പുതനിയ
കബഭാര്ഡനിചന്റെ രൂപതീകേരണലാം ഗസറട്ട് വനിജ്ഞഭാപനലാം വഴെനി കനഭാടനികഫ ചചയ്യുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി) 9-9-2016  തതീയതനിയനിചല G.O(Ms) No.363/16/Fin.  ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം
5 സകതന അലാംഗങ്ങചള നനിശയനിചനിട്ടുണട്ട്. അവരുചട കപരുകേള ചുവചട കചര്ത്തനിരനിക്കുന  :

*'T' മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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1. കഡഭാ. ഡനി. ബഭാബുകപഭാള (മുന് ധനകേഭാരല ചസക്രെടറനി, കകേരള സര്ക്കഭാര്)

2. ചപ്രഭാഫ.  സനി.പനി.  ചന്ദ്രകശഖേര്  (ചപ്രഭാഫസര്,  ചസന്റെര്  കഫഭാര്
ഇക്കകണഭാമനികട്ട് സഡതീസട്ട് ആന്റെട്ട് പഭാനനിലാംഗട്ട്)

3. ചപ്രഭാഫ.  സുശതീല  ഖേന്ന  (ചപ്രഭാഫസര്,  ഇക്കകണഭാമനികട്ട്  ആന്റെട്ട്
ഫനിനഭാന്സട്ട് ഐ.ഐ.എലാം., കേലക്കട)

4. ശതീ. സലതീലാം ഗലാംഗഭാധരന് (മുന് റതീജനിയണല ഡയറകര്, റനിസര്വട്ട്
ബഭാങട്ട് ഓഫ്  ഇന്ഡല, തനിരുവനന്തെപുരലാം).

5. ശതീ. ചജ.എന്. ഗപ്ത (മുന് എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട് ഡയറകര്, ചസബനി ആന്റെട്ട്
മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറകര്,  കസക്കട്ട്  കഹഭാളകഡഴട്ട്  എലാംപവര്ചമന്റെട്ട്
സര്വതീസസട്ട്)

(സനി)  2016-17-ചല പുതുക്കനിയ ബജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില  2-ാം മഭാന്ദല  വനിരുദ
പഭാകക്കജട്ട് പ്രകേഭാരമുള്ള പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനി പ്രഖേലഭാപനിക്കുകേയുലാം, ഈ പദതനി
പ്രകേഭാരമുള്ള  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസന  പദതനികേള  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി
നടപനിലഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം, അപ്രകേഭാരലാം സമര്പനിക്കചപട വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുചട
104  പദതനികേളുചട  പ്രഭാഥമനികേ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഓണ്കലന്  ആയനി  കേനിഫ്ബനിയട്ട്
സമര്പനിക്കചപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിചന്റെ പരനികശഭാധന നടനവരനികേയഭാണട്ട്.   പരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷലാം
കയഭാഗലമഭായവ അടുത്തമഭാസലാം കൂടുന്ന കബഭാര്ഡനിചന്റെ പരനിഗണനയട്ട് വയ്ക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കകേരള അടനിസഭാന സഇൗകേരല നനികക്ഷപനനിധനി

11  (T*2986)  ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേരള അടനിസഭാന സഇൗകേരല നനികക്ഷപനനിധനി ആകനിചല 16-ാം വകുപനുസരനിചട്ട്
കബഭാര്ഡനിചന്റെ കേഴെനിഞ്ഞ വര്ഷചത്ത വഭാര്ഷനികേ റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില അതനിചന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കേനിഫട്ട് കബഭാര്ഡനിചന്റെ കേണക്കുകേള ആഡനിറട്ട് ചചയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില
എന വചരയുള്ളതട്ട് ആഡനിറട്ട് ചചയനിട്ടുണട്ട്; ആരഭാണട്ട് ഓഡനിറട്ട് ചചയതട്ട് ;

(ഡനി)  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  കേണക്കുകേളുലാം  ആഡനിറട്ട്  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  പകേര്പ്പുകേളുലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

*'T' മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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(എ  &  ബനി) 1999-ചല കകേരള അടനിസഭാന സഇൗകേരല നനിധനി ആകട്ട് പ്രകേഭാരലാം

നനിലവനില വന്ന ധനകേഭാരല സഭാപനമഭാണട്ട് കേനിഫ്ബനി.  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ അടനിസഭാന

സഇൗകേരല വനികേസനലാം ലക്ഷലമനിട്ടുചകേഭാണട്ട് കവദദ്യുതഊര്ജ്ജലാം, കറഭാഡുകേള, ജലകസചനലാം,

തുറമുഖേങ്ങള,  വനിമഭാനത്തഭാവളങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന്

വനിഭഭാവനലാം ചചയനിരുന്നതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി കേനിഫ്ബനി ബന്ധചപട വകുപ്പുകേളനില നനിനലാം

പദതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ക്ഷണനിചനിരുചന്നങനിലലാം സഭാദലമഭായ പദതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

ലഭനിചനില.  ആയതനിനഭാല പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന് സഭാധനിചനില.  കേനിഫ്ബനിയുചട

പ്രവര്ത്തനലാം നടക്കഭാത്ത സഭാഹചരലത്തനില കേഴെനിഞ്ഞ വര്ഷചത്ത വഭാര്ഷനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്

തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.

(സനി)  കേനിഫ്ബനിയുചട കേണക്കുകേള യഥഭാവനിധനി ഓഡനിറട്ട് ചചയനിട്ടുണട്ട്.   ഈ കേഴെനിഞ്ഞ

സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാംവചരയുള്ള  കേണക്കുകേള  ഓഡനിറനിനട്ട്  വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

തനിരുവനന്തെപുരലാം  ആസഭാനമഭായുള്ള  ശതീധര്  &  കേമ്പനനി  ചഭാര്കടര്ഡട്ട്  അക്കഇൗണന്റെട്ട്സട്ട്

ആണട്ട് കേനിഫ്ബനിയുചട ഓഡനിറട്ട് കജഭാലനി നനിര്വഹനിക്കുന്നതട്ട്.

(ഡനി)  ഏറവലാം  പുതനിയ  ഓഡനിറട്ട്  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  അനുബന്ധ  വനിവരങ്ങളുലാം

ഇകതഭാചടഭാപലാം കചര്ക്കുന.*

കകേരള അടനിസഭാന സഇൗകേരല നനികക്ഷപനനിധനി ആകട്ട്

12  (T* 2987)  ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള അടനിസഭാന സഇൗകേരല നനികക്ഷപനനിധനി  ആകട്ട്-1999  ചല  3-ാം

വകുപനുസരനിചട്ട് നനിധനി രൂപതീകേരനിയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  കവണനി കകേരള അടനിസഭാന സഇൗകേരല

നനികക്ഷപനനിധനി പദതനി ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനുസരനിചട്ട്  നഭാളനിതുവചര  നനിധനിയനികലയട്ട്  എത്ര  തുകേ

ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്;

(സനി) ഈ തുകേ ഏചതലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളക്കട്ട് വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്?

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
* 'T' മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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(എ)  കകേരള അടനിസഭാന സഇൗകേരല നനികക്ഷപനനിധനി  ആകട്ട്  1999-ചല  3-ാം
വകുപനുസരനിചട്ട്  നനിധനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി കകേരള അടനിസഭാന സഇൗകേരല
നനികക്ഷപ നനിധനി പദതനി 11-11-1999-ചല സ.ഉ(പനി)  നമ്പര് 2211/99/ധന ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരലാം പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  പകേര്പട്ട് ഇകതഭാചടഭാപലാം ഉള്ളടക്കലാം ചചയ്യുന.*

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനുസരനിചട്ട്  1999-2000  മുതല  2003-04  വചര
കേഭാലയളവനില  സര്ക്കഭാര്  ഗ്രേഭാന്റെഭായനി  136.85  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  മൂന്നട്ട്  സതീരതീസട്ട്
കബഭാണ്ടുകേളവഴെനി  ടനി  കേഭാലയളവനില  1023.71  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം,  നനിധനിയനികലക്കട്ട്
ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതനിനുപുറകമ 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷഭാവസഭാനലാം അടനിസഭാന
സഇൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള  ബജറട്ട്  വനിഹനിതത്തനില  നനിനലാം  873.85  കകേഭാടനി
രൂപയുലാം സര്ക്കഭാര് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരലാം നനിധനിയനികലക്കട്ട് ആചകേ 2034.41
കകേഭാടനി രൂപ നഭാളനിതുവചര ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പ്രസ്തുത തുകേയനില നനിനലാം ഭരണ നനിര്വഹണ ചചലവട്ട്,  കബഭാണനികന്മലള്ള
പലനിശ,  കബഭാണ്ടുകേളുചട  റനിഡലാംഷന്  (വതീചണടുക്കല)  എന്നതീ  ആവശലങ്ങളക്കട്ട്
വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.

ആസ്തനി വനികേസന ഫണനില നനിനള്ള മരഭാമത്തട്ട് പണനികേളക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി

13 (2988) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ആസ്തനി വനികേസന ഫണനില നനിനലാം മണ്ഡലത്തനിചല വനിവനിധ മരഭാമത്തട്ട്
പണനികേളക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ചപ്രഭാകപഭാസലകേള  എവനിചടയഭാണട്ട്
സമര്പനികക്കണതട്ട്;  എചന്തെഭാചക്ക കരഖേകേള ഇകതഭാചടഭാപലാം സമര്പനിക്കണലാം എന്നതട്ട്
സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം നലകേഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ആസ്തനി വനികേസന ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കഭാവന്ന
പരമഭാവധനി  പ്രവൃത്തനികേളുചട  എണലാം  എത്രയഭാണട്ട്;  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  അവസഭാനമഭായനി
ഇറക്കനിയനിട്ടുള്ള ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആസ്തനി വനികേസന ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
പദതനികേളക്കഭായുള്ള  എലാം.എല.എ.മഭാരുചട  ശനിപഭാര്ശകേത്തട്ട്  ധനകേഭാരല  വകുപനില
സമര്പനികക്കണതഭാണട്ട്.  ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്  ആയതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഇതനിനഭായനി
വനികേസനിപനിച കസഭാഫട്ട് ചവയര് മുഖേഭാന്തെരലാം ബന്ധചപട ഭരണവകുപനിനട്ട്  കകേമഭാറന.

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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പദതനികേളുചട വനിശദമഭായ എസനികമറട്ട്, എസനികമറട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്, ചചക്കട്ട് ലനിസട്ട് എന്നനിവ
ബന്ധചപട ചതീഫട്ട് എഞനിനതീയര്/വകുപ്പു തലവന് മുഖേഭാന്തെരലാം അതഭാതട്ട് ഭരണവകുപനില
ലഭലമഭാകക്കണതഭാണട്ട്.

(ബനി) സ.ഉ (പനി) നമ്പര് 90/2015/ധന തതീയതനി 19-2-2015 പ്രകേഭാരലാം ആസ്തനി
വനികേസന  പദതനിയനിന്  കേതീഴെനില ഒരു സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഒരു  എലാം.എല.എ.യട്ട്
അനുവദനിക്കഭാവന്ന  പരമഭാവധനി  പ്രവൃത്തനികേളുചട  എണലാം  15-ല  നനിനലാം  20  ആയനി
വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബന്ധമഭായനി നലകുന.*

സഹകേരണ ബഭാങട്ട്  മുകഖേന നലകേനിയ കക്ഷമചപന്ഷന് വനിതരണത്തനിചല
അപഭാകേതകേള

14 (2989) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ    .  അബ്ദു  റബട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സഹകേരണ ബഭാങട്ട് മുകഖേന നലനിയ കക്ഷമചപന്ഷന് വനിതരണത്തനിചല
അപഭാകേതകേള ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ; ഇക്കഭാരലത്തനില പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചപന്ഷന് വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നതനിനട്ട്  ബഭാങട്ട്  ജതീവനക്കഭാര്  കേമ്മേതീഷന്
വഭാങ്ങുന്നതട്ട് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സനിരതഭാമസമുള്ള പലരുചടയുലാം ചപന്ഷന് സലത്തനില എനപറഞ്ഞട്ട്
മടക്കനിയതട്ട്  തനിരനിചകേലഭനിക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനിക്രെമചമന്തെഭാണട്ട്;  ചപന്ഷന്  തനിരനിചകേ
നലഭാനുള്ള വലവസഭാപനിത നടപടനി സകതീരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ജനിവനിചനിരുന്ന കേഭാലത്തട്ട് ലഭനികക്കണനിയനിരുന്ന ചപന്ഷന് ചപന്ഷണര്
മരനിച്ചു  കപഭായഭാല  അവകേഭാശനികേളക്കട്ട്  നല്കുകമഭാ;  എങനില  അതനിനുള്ള  നടപടനിക്രെമലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.  ഗഇൗരവതരമഭായ പരഭാതനികേള ലഭനിചനിടനില.

(ബനി) ശദയനിലചപടനിടനില.

(സനി) ചപന്ഷണര് സലത്തനിലഭാചയന്ന കേഭാരണത്തഭാല മടക്കനിയനിട്ടുള്ള ചപന്ഷനുകേള
ബന്ധചപട  ബഭാങട്ട്  അധനികൃതര്  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  സമനിതനിയുചട  കഫഭാറലാം  3-ലള്ള
ശനിപഭാര്ശ പഞഭായത്തട്ട്  ഡയറകകററനിചല  ഡനി.ബനി.ടനി.  ചസലനിനട്ട്  നലകുന്ന പക്ഷലാം
വതീണ്ടുലാം വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ഇല. ബഭാധകേമല.

കകേരള കസറട്ട് ഫനിനഭാന്ഷലല എന്റെര്കപ്രസസട്ട്

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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15 (2990) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേരള  കസറട്ട്  ഫനിനഭാന്ഷലല  എന്റെര്കപ്രസസനിചന്റെ  ഇകപഭാഴെചത്ത
ചമഭാത്തലാം ആസ്തനി ബഭാധലതകേള കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കേഴെനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഈ സഭാപനലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപ ലഭാഭലാം
കനടനിചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യുചട  ലഭാഭത്തനിചന്റെ  പങട്ട്  ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കുകൂടനി
പ്രകയഭാജനചപടുന്ന വനിധലാം പരനിഷ്കരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യുചട  ഇകപഭാഴെചത്ത  ചമഭാത്തലാം  ആസ്തനി/ബഭാധലത
21002 കകേഭാടനി രൂപയുലാം അറഭാസ്തനി 497 കകേഭാടനി രൂപയുമഭാണട്ട്.

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഓഡനിറട്ട്  ചചയഭാത്ത കേണക്കനുസരനിചട്ട്
ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.യുചട ലഭാഭലാം  181.65  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം നനികുതനി കേഴെനിച്ചുള്ള ലഭാഭലാം
75.87 കകേഭാടനി രൂപയുമഭാണട്ട്.

(സനി)  ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യുചട  ലഭാഭത്തനിചന്റെ  ഒരു  പങട്ട്  ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കട്ട്
സമ്മേഭാനങ്ങളുചട രൂപത്തനില തനിരനിച്ചു നലകുകേഭാചയന്ന ലക്ഷലകത്തഭാചടയഭാണട്ട് സമ്മേഭാന
പദതനികേകളഭാടുലാം മറട്ട് ആനുകൂലലങ്ങകളഭാടുലാംകൂടനി പ്രകതലകേ ചനിടനി പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇകപഭാള നടനവരുന്ന 'ചപഭാകന്നഭാണ ചനിടനികേള
2016'  എന്ന  പദതനിയനിലൂചട  900  പവനനിലധനികേലാം  സകര്ണസമ്മേഭാനങ്ങളഭാണട്ട്
ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കട്ട് നലകുന്നതട്ട്.  കൂടഭാചത ഈ സവനികശഷ ചനിടനി പദതനിയനില കചരുന്ന
ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കട്ട്  അതലഭാഹനിത  പരനിരക്ഷയുലാം  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതുപ്രകേഭാരലാം
ചനിടനി  പനിടനിച  ഇടപഭാടുകേഭാര്  ഒരു  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില  മരണചപടുന്ന  സഭാഹചരലലാം
ഉണഭാവകേയഭാചണങനില  2  ലക്ഷലാം  വചരയുള്ള  അവരുചട  ബഭാധലതകേള  എഴുതനി
തളന്നതഭാണട്ട്.  75  ലക്ഷലാം  രൂപ ഇതനിനുകവണനി മഭാറനിചവചനിട്ടുണട്ട്.

കേനിഫ്ബനിവഴെനി കേഭാസര്കകേഭാടട്ട് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില നടപഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേള

16 (2991) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ചനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  നടപഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേള ഏചതഭാചക്ക എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ  വര്ഷലാം  ബഡ്ജറനില  പ്രഖേലഭാപനിച  ഏചതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്
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കേനിഫ്ബനിയനില  ഉളചപടുത്തനി  കേഭാസര്കഗഭാടട്ട്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  ചചയഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് ;

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ഇലഭാത്തതുലാം  ബഡ്ജറനില  കടഭാക്കണ്  ചപ്രഭാവനിഷന്

നലകേനിയതുമഭായ  ഏചതലഭാലാം  ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  കേനിഫ്ബനിയനില

ഉളചപടുത്തനി  കേഭാസര്കഗഭാടട്ട്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  ചചയഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്

എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ 2016-17 വര്ഷചത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട്

പ്രസലാംഗത്തനില പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില ഉളചപടനിട്ടുള്ള പദതനികേചളയഭാണട്ട്

കേനിഫ്ബനിവഴെനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ഇചതഭാരു പ്രകതലകേ നനികയഭാജകേ

മണ്ഡലചത്തകയഭാ  ജനിലചയകയഭാ  മഭാത്രലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുചകേഭാണ്ടുള്ള  പദതനികേളല.

സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  സമഗ്രേമഭായ അടനിസഭാന വനികേസനമഭാണട്ട്  ഈ പഭാകക്കജനിലൂചട

സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.  ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്, വഭാടര് അകതഭാറനിറനി,  ടൂറനിസലാം തുടങ്ങനിയ

വകുപ്പുകേളുചട പ്രഭാഥമനികേ പദതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കേനിഫ്ബനിയനില ലഭനിച്ചു തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഈ പ്രഭാഥമനികേ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.  ഇതനിനുകശഷലാം  സര്ക്കഭാര്

അനുമതനി  നലകുന്ന  പദതനികേളഭാണട്ട്  DPR  അടക്കമുള്ള  വനിശദമഭായ  കരഖേകേള

സഹനിതലാം  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  പരനിഗണനയട്ട്  വരുന്നതട്ട്.  ഈ  കബഭാര്ഡനില  അന്തെനിമ

അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്ന പദതനികേളക്കഭാണട്ട് കേനിഫ്ബനിവഴെനി ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുകേ.

ഈ  ഘടത്തനില  മഭാത്രകമ  പ്രവൃത്തനികേചള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  വലക്തത  ഉണഭാവൂ.

കേനിഫ്ബനിവഴെനി നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേളുചട

കേരടട്ട് പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(സനി) 2016-17 വര്ഷചത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില മഭാന്ദല വനിരുദ

പഭാകക്കജനില  ഉളചപടനിട്ടുള്ള പദതനികേചളയഭാണട്ട്  കേനിഫ്ബനിയനിലൂചട  നടപനിലഭാക്കഭാന്

സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  പ്രസ്തുത പദതനികേള വകുപ്പുകേളുമഭായനി കൂടനിയഭാകലഭാചനിചട്ട്

ശനിപഭാര്ശകേള  സമര്പനിക്കഭാന്  ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല  നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷചത്ത  ബഡ്ജറനില  എചന്തെങനിലലാം  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  പദതനികേചള

നനിലവനില കേനിഫ്ബനിയുചട പരനിധനിയനില ഉളചപടുത്തനിയനിടനില.

കേനിഫ്ബനി നനിയമകഭദഗതനിയ്ക്കുമുമ്പട്ട് വനിഭഭാവന ചചയനിരുന്ന പദതനികേള

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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17 (2992) ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

കേനിഫ്ബനി നനിയമ  കഭദഗതനിയട്ട്  മുമ്പട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഏചതലഭാലാം  അടനിസഭാന
സഇൗകേരല പദതനികേളഭാണട്ട് ചചയഭാന് വനിഭഭാവന ചചയനിരുന്നതട്ട്;  അതനില ഏചതങനിലലാം
പദതനി കേനിഫ്ബനി വഴെനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനികയഭാ; ഇചലങനില കേഭാരണചമന്തെട്ട്?

ഉത്തരലാം

നനിലവനിചല കഭദഗതനിയ്ക്കു മുമ്പട്ട് ഉണഭായനിരുന്ന പ്രധഭാന ആകട്ട് പ്രകേഭാരലാം കവദദ്യുത
ഊര്ജ്ജലാം, കറഭാഡുകേള, ജലകസചനലാം, തുറമുഖേങ്ങള, വനിമഭാനത്തഭാവളങ്ങള, ജലവനിതരണലാം,
ഉളനഭാടന് ഗതഭാഗതലാം, ഖേരമഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം, മലനിനജല നനിര്ഗമനലാം മുതലഭായ
കമഖേലകേളനിലള്ള  പദതനികേകളഭാ  ഇത്തരലാം  ഒകന്നഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  കമഖേലകേളനിചല
ഒരു വനിവനികധഭാകദ്ദേശല പദതനികേകളഭാ ആണട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന് വനിഭഭാവന ചചയനിരുന്നതട്ട്.
ഇതനിനഭായനി  കേനിഫ്ബനി  ബന്ധചപട  വകുപ്പുകേളനില  നനിനലാം  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ക്ഷണനിക്കുകേയുണഭായനി.  എന്നഭാല  സഭാധലമഭായ  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  അകപഭാള
ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല യഭാചതഭാരു പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കഭാന് സഭാധനിചനിടനില.

ജനിലഭാ മുഖേല പശഭാത്തല വനികേസന പദതനി

18 (2993) ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    കടസണ് മഭാസര് : തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

ജനിലഭാ  മുഖേല  പശഭാത്തല  വനികേസന  പദതനിയനില  പണലാം  കേചണത്തഭാന്
പ്രവഭാസനികേളുചടയുലാം  നഭാടനിലള്ള  വലവസഭായനികേളുചടയുലാം  പങട്ട്  ഉറപട്ട്  വരുത്തുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഇതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  ചചയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  കേഭാരലങ്ങള
എചന്തെലഭാമഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2015-16  ബജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില  22  മുതല  27  വചരയുള്ള  ഖേണ്ഡങ്ങളനില
അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസനത്തനിനഭായനി കേനിഫ്ബനിവഴെനി ചപഭാതു വനിപണനിയനിലനനിനലാം
നൂതന സഭാമ്പത്തനികേ ഉപകേരണങ്ങളഭായ AIF, InVIT  എന്നനിവ മുകഖേനയുലാം ജനറല
ഒബനികഗഷന്  കബഭാണ്ടുകേള  ഉപകയഭാഗചപടുത്തനിയുലാം  പണലാം  കേചണത്തുചമന്നട്ട്
പ്രഖേലഭാപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇകതഭാചടഭാപലാം അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസന പദതനികേള
തകരനിതചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഡനിസനികട്ട്  ഫ്ലഭാഗ്ഷനിപട്ട്  ഇന്ഫഭാസക്ചര്  കപ്രഭാജകട്ട്
(DFIP)  പ്രഖേലഭാപനിക്കുകേയുലാം  അതനിന്പ്രകേഭാരമുള്ള  14  പദതനികേളക്കഭായനി  ചപഭാതു
വനിപണനിയനിലനനിനലാം  കേചണത്തുന്ന  പണത്തനില  നനിനലാം  1400  കകേഭാടനി  രൂപ



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 79

അനുവദനിക്കുന്നതഭാചണനലാം പ്രഖേലഭാപനിക്കുകേയുണഭായനി.  എന്നഭാല 2016-17-ചല ആദല
ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനിചല  ഖേണ്ഡനികേ  123  പ്രകേഭാരലാം  കകേരളത്തനില  വനിലക്കുന്ന
ചപകട്രഭാളനിചന്റെയുലാം  ഡതീസലനിചന്റെയുലാം  വനിലപനയനികലര്ചപടുത്തനിയ  അധനികേ  നനികുതനി
വരുമഭാനമഭാണട്ട്  ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നതീക്കനി വചനിരനിക്കുന്നചതനലാം
പനി.പനി.പനി.,  ആനകനിറനി കമഭാഡലനിലലാം നബഭാര്ഡനിചന്റെ കലഭാണ് ഉപകയഭാഗനിച്ചുമഭാണട്ട് ഈ
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നചതനലാം പ്രഖേലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരലാം വലക്തമഭായ ധനഭാഗമ
മഭാര്ഗ്ഗമഭാണട്ട് ടനി പദതനിക്കഭായനി സര്ക്കഭാര് പ്രഖേലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  എന്നഭാല 2016-17-ചല
പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില പ്രഖേലഭാപനിചനിട്ടുള്ള 2-ാംമഭാന്ദല വനിരുദ പഭാകക്കജട്ട്
പ്രകേഭാരമുള്ള അടനിസഭാന സഇൗകേരല പദതനികേളഭാണട്ട് കേനിഫ്ബനി വഴെനി നടപഭാക്കുന്നതട്ട്.
DFIP ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമല.  നനിലവനില DFIP പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട് കകേരള കറഭാഡട്ട്
ഫണട്ട് കബഭാര്ഡഭാണട്ട്.

കേനിഫ്ബനി മുകഖേന ഏചറടുക്കുന്ന പദതനികേളുചട മഭാനദണ്ഡങ്ങള

19 (2994) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  'കേനിഫ്ബനി'  മുഖേഭാന്തെനിരലാം  ഏചറടുക്കുന്ന പദതനിയുചട  തുടക്കവലാം  പൂര്ത്തതീകേരണവലാം
ഒരു കേലണര് രൂപത്തനില പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന തരത്തനില കേര്മ്മേപരനിപഭാടനിക്കട്ട് രൂപലാം
നലകുകമഭാ;

(ബനി)  'കേനിഫ്ബനി'  മുകഖേന  ഒരു പദതനി  ഏചറടുക്കുന്നതനിചന്റെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എചന്തെഭാചക്കയഭാണട്ട്; വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേനിഫ്ബനി മുഖേഭാന്തെരലാം ഏചറടുക്കുന്ന പദതനിയുചട തുടക്കവലാം പൂര്ത്തതീകേരണവലാം
ഒരു  കേലണര്  രൂപത്തനില  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള
നടത്തനി വരുന.

(ബനി)  8-8-2016-ചല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  (കകേ)  നമ്പര്  315/2016 /ധന ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  ഒരു  പദതനി  ഏചറടുക്കുന്നതനിചന്റെ  മഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതനിന്പ്രകേഭാരലാം

1. വകുപ്പുകേള അവരുചട കേതീഴെനില വരുന്ന പദതനികേള ഏചതഭാചക്കചയന്നട്ട്
തനിരനിചറനിയുകേ എന്നതഭാണട്ട് ആദല നടപടനി.   തുടര്ന്നട്ട്,  ഭരണവകുപനിചന്റെ
അനുമതനിയുലാം മനനിസഭയുചട അലാംഗതീകേഭാരവലാം അനനിവഭാരലമഭാണട്ട്.  100
കകേഭാടനി  രൂപയട്ട് മുകേളനില വരുന്ന പദതനികേളക്കഭായനിരനിക്കുലാം  KIIFB
മുകഖേന  ധനസഹഭായലാം  നലകുന്നതട്ട്.  10  കകേഭാടനി  രൂപയനിലക്കുറയഭാത്ത
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അടങലള്ള സമഭാന സകഭഭാവമുള്ള പദതനികേള സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട് ആചകേ
100  കകേഭാടനിക്കട്ട്  മുകേളനില  മതനിപ്പുതുകേ  വരുന്ന  പദതനികേളഭാക്കനിയുലാം
പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

2. പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  വകുപ്പുകേള  SPV(ചസഷലല പര്പസട്ട്
ചവഹനിക്കനിള)-ചയ നനിയമനിക്കുകേചയന്നതഭാണട്ട് അടുത്ത നടപടനി.  പ്രകതലകേ
ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളക്കഭായനി  വനിഭഭാവനലാം  ചചയ്യുന്ന  തഭാലക്കഭാലനികേ
സലാംരലാംഭങ്ങകളഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാ  ആണട്ട്  SPV  എന്നതുചകേഭാണ്ടു
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  വകുപ്പുകേളക്കട്ട് നനിലവനിലള്ള സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകൃത
എസട്ട്.പനി.വനി.-കേചള ഉപകയഭാഗനിക്കുകേകയഭാ പദതനിയുചട ആവശലങ്ങളക്കട്ട്
അനുകയഭാജലമഭായ SPV-ചയ വനിഭഭാവനലാം ചചയ്യുകേകയഭാ ചചയഭാവന്നതഭാണട്ട്.

3.  എസട്ട്.പനി.വനി.കേള പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി ആവശലചമങനില പുറകമ
നനിനലാം വനിദഗ്ദ്ധ ഉപകദഷ്ടഭാക്കചള  (Consultants)  നനിയമനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.
അതനിനഭായനി ഒരു Request for Proposal (RFP) തയഭാറഭാക്കുകേഭാചയന്നതട്ട്
എസട്ട്.പനി.വനി.-കേളുചട  ചുമതലയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
എസട്ട്.പനി.വനി.-കേളക്കട്ട്  പരനിമനിതനികേള  കനരനിടുന്നപക്ഷലാം  KIIFB
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  General RFP  മഭാതൃകേ അവലലാംബനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.
ഇ-ചടന്റെറനിലാംഗട്ട്  വഴെനിയുള്ള  Consultant  നനിയമനലാം ഉറപ്പു വരുകത്തണ
തുമഭാണട്ട്.  ഇങ്ങചന  നനിയമനിക്കുന്ന  Consultants-ചന്റെ  സഹഭായകത്തഭാചട
ഫതീസനിബനിലനിറനി  സഡനി,  പ്രനിലനിമനിനറനി  കപ്രഭാജകട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  (PPR),
ഡതീചറയ്ലഡട്ട് കപ്രഭാജകട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് (DPR) ഫനിനഭാന്ഷലല ചപ്രഭാകപഭാസല
തുടങ്ങനിയവ  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  KIIFB യനില  സമര്പനിക്കുകേയുമഭാണട്ട്
അടുത്ത നടപടനി.

4. ഇപ്രകേഭാരലാം സകതീകേരനിക്കുന്ന പദതനികേള  KIIF  ആകനികലയുലാം സ്കതീമനികലയുലാം
വലവസകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി സൂകപരനികശഭാധന നടത്തനി, ബഹു.
മുഖേലമനനി അദലക്ഷനഭായുള്ള കബഭാര്ഡനിചന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്ന
പക്ഷലാം പദതനിയട്ട്  KIIFB  വഴെനി  ധനസഹഭായലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി
പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

നനികുതനി പനിരനിവനിചല അപഭാകേതകേള
20 (2995) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :
നനികുതനി  പനിരനിവനിചല  അപഭാകേതയ്ക്കുലാം  അഴെനിമതനിയ്ക്കുചമതനിചര  ഈ  സര്ക്കഭാര്

അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനട്ട് കശഷലാം സകതീകേരനിച നടപടനികേള എചന്തെന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

നനികുതനി  പനിരനിവനിചല  അപഭാകേതയ്ക്കുലാം  അഴെനിമതനിയ്ക്കുചമതനിചര  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷലാം സകതീകേരനിചതുലാം സകതീകേരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതുമഭായ
നടപടനികേള വകുപട്ട് തനിരനിചട്ട് ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപട്ട് :

1. കേഭാരലക്ഷമത  ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  കൂടുതല  കശഷനിയുള്ള  സര്വര്
സഭാപനിക്കുകേയുലാം  സനിസലാം  സ്ക്രൂടനിനനി  സഭാധലമഭാകുന്ന  കസഭാഫട്ട് ചവയര്
ഉപകയഭാഗചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയ്യുലാം.

2. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ബനിലട്ട് ല്ല് കചഭാദനിചട്ട്  വഭാങ്ങുന്നതനിചന കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്ന
നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന. അതുകപഭാചലതചന്ന കേമ്പറ്റ്യൂടര്
ബനിലനിലാംഗട്ട് ഉള്ള വലഭാപഭാരനികേള അവരുചട ബനില്ലുകേള തത്സമയലാം തചന്ന
അപട്ട് കലഭാഡട്ട് ചചയ്യുന്നൂചവന്നട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി നനിയമ നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

3. കൂടുതല വലഭാപഭാരനികേചള നനികുതനി വലയത്തനില ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുലാം.

4. ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേചള  ആധുനനികേ  ഡഭാറഭാ  കേളക്ഷന്  ചഫസനിലനികറഷന്
ചസന്റെറകേളഭാക്കനി മഭാറ്റുലാം.

5. അപതീല  കകേസ്സുകേളുലാം  കകേഭാടതനി  കകേസ്സുകേളുലാം  എത്രയുലാം  കവഗലാം
തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുലാം.

6. റനികടണ് സ്ക്രൂടനിനനി, കുടനിശ്ശേനികേ അസചസന്റെട്ട് എന്നനിവ കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുലാം.

7. റവനറ്റ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള തകരനിതചപടുത്തുലാം.

8. നനികുതനി കചഭാര്ച തടയുന്നതനിനട്ട് കേര്ശന നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

II. രജനികസഷന് വകുപട്ട് :

രജനികസഷന് വകുപനില നനികുതനി പനിരനിവട്ട്  ഊര്ജ്ജനിതചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
1986 മുതല 2010  വചരയുള്ള അണര് വഭാലറ്റ്യൂകവഷന് കകേസ്സുകേളുചട അദഭാലത്തട്ട്
നടത്തുവഭാന് നനിശയനിച്ചു.  വനിലയഭാധഭാരങ്ങളുചടയുലാം കുടുലാംബഭാധഭാരങ്ങളുചടയുലാം
നനികുതനി വര്ദനിപനിച്ചു.

852/2019
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III. ലഭാന്റെട്ട് റവനറ്റ്യൂ വകുപട്ട് :

ലഭാന്റെട്ട് റവനറ്റ്യൂ വകുപനില ചകേടനിട നനികുതനി,  ആഡലാംബര നനികുതനി,  സര്ക്കഭാര്
കുടനിശ്ശേനികേയുള്ള റവനറ്റ്യൂ റനിക്കവറനി എന്നതീ ഇനങ്ങളനിചല പനിരനിവട്ട് പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുലാം,  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകുന്നതനിനുലാം തഭാലൂക്കട്ട് അടനിസഭാ
നത്തനില ചഡപറ്റ്യൂടനി  കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്  ചഭാര്ജ്ജട്ട് നലകുന്നതനിനുലാം ഉകദലഭാഗസരുചട
റനികപഭാര്ടട്ട് വഭാങ്ങനി പരനികശഭാധനിചട്ട് വതീഴ്ച വരുത്തനിയ തഭാലൂക്കട്ട് തഹസനിലദഭാര്,
വനികലജട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്,  റവനറ്റ്യൂ റനിക്കവറനി  തഹസനിലദഭാര്  എന്നനിവരുചട
കപരനില  നടപടനികേള  സകതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ജനിലകേളനില  നടത്തുന്ന
അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങളനില,  കമല വനിഷയങ്ങള സലാംബന്ധനിച സനിതനി
വനിവരക്കണക്കുകേള  കൂടനി  ഉളചപടുത്തുന്നതനിനുലാം  കസ  നതീക്കലാം  ചചയ്യുന്ന
വനിഷയത്തനില കലഭാ ഓഫതീസറചട കസവനലാം കൂടനി ലഭലമഭാക്കനി തുടര് നടപടനികേള
സകതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ലഭാന്റെട്ട് റവനറ്റ്യൂ ഇനങ്ങളഭായ ചകേടനിട നനികുതനി,  ആഡലാംബര നനികുതനി എന്നതീ
ഇനങ്ങളനില അധനികേ വനിഭവ സമഭാഹരണലാം നടത്തുന്നതനിനഭായനി  1-8-2016
മുതല  തഭാലൂക്കട്ട്-ജനിലഭാ  തലത്തനില  ഒരു  ചസഷലല  കഡ്രൈവട്ട്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

IV. എകകസട്ട് വകുപട്ട് :

എകകസട്ട്  വകുപനില  നനികുതനി  കചഭാര്ച  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
അനധനികൃത  മദലത്തനിചന്റെ  ഉത്പഭാദനലാം,  വനിതരണലാം,  വനിപണനലാം  ഇവ
തടയുന്നതനിനഭായനി  ശക്തമഭായ  എന് കഫഭാഴട്ട്ചമന്റെട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്
നടത്തനി  വരുന്നതട്ട്.  കൂടഭാചത  അനല  സലാംസഭാനങ്ങളനില  നനിനലാം  വലഭാജ
മദലങ്ങള സലാംസഭാനകത്തയട്ട് കേടത്തനിചക്കഭാണ്ടു വരുന്നതട്ട് തടയുന്നതനിനഭായനി
എകകസട്ട്  ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനവലാം  അതനിര്ത്തനി  പ്രകദശങ്ങളനില
കബഭാര്ഡര് പകട്രഭാളനിലാംഗട്ട് യൂണനിറ്റുകേളുചട പ്രവര്ത്തനവലാം ശക്തനിചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

V. കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപട്ട് :

കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനില  റവനറ്റ്യൂ  റനിക്കവറനി,  നനികുതനി  അടയഭാചത
കറഭാഡനില  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  വഭാഹനങ്ങള  പനിടനിചചടുക്കല  തുടങ്ങനിയ
നടപടനികേള  ചചയ്തുവരുനണട്ട്.  കൂടഭാചത  അധനികേ  വനിഭവ  സമഭാഹരണലാം
ലക്ഷലമനിടട്ട്  എന്കഫഭാഴട്ട്ചമന്റെട്ട്  ഊര്ജ്ജനിതചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം
എലഭാ ഓഫതീസുകേളക്കുലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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ട്രഷറനി അക്കഇൗണനില കേനിഫ്ബനിയുചട നനികക്ഷപലാം

21 (2996) ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേനിഫ്ബനി  സമഭാഹരനിയ്ക്കുന്ന  പണലാം  ഒരു  കേഭാരണവശഭാലലാം  സര്ക്കഭാര്
ഖേജനഭാവനില നനികക്ഷപനിക്കുകേകയഭാ ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റെട്ട്  വഴെനി ചചലവഴെനിയ്ക്കുകേകയഭാ ചചയനിലഭാചയന്ന
ധനകേഭാരലവകുപട്ട് മനനിയുചട ഉറപട്ട് പഭാലനിയ്ക്കുവഭാന് കേനിഫ്ബനി നനിയമത്തനില എചന്തെലഭാലാം
കഭദഗതനികേളഭാണട്ട് വരുത്തനിയതട്ട് ;

(ബനി)  കേനിഫ്ബനിയുചട  പണലാം  ട്രനിപനിള  കററഡട്ട്  ആസ്തനികേളനില  ആയനിരനിക്കുലാം
നനികക്ഷപനിക്കുകേ എന്നട്ട്  ധനകേഭാരലമനനി  നലകേനിയ ഉറപട്ട്  പഭാലനിക്കുവഭാന്  കേനിഫ്ബനി
നനിയമത്തനില എചന്തെലഭാലാം കഭദഗതനികേള വരുത്തനി ;

(സനി) സര്ക്കഭാര് പഭാന് ഫണട്ട് കേനിഫ്ബനിയട്ട് വകേ മഭാറനിചകേഭാടുത്തതട്ട് ട്രഷറനിയനില
ചസഷലല  ടനി.എസട്ട്.ബനി.  അക്കഇൗണനില  നനികക്ഷപനിയ്ക്കുവഭാന്  കേഭാരണചമന്തെട്ട്;  ഇതട്ട്
കേനിഫ്ബനി  നനിയമത്തനിനട്ട്  എതനിരഭാചണന്നട്ട്  കേരുതുനകണഭാ;  കേനിഫ്ബനിയുചട  ഏതട്ട്
ഉകദലഗസനഭാണട്ട്  ഈ  അക്കഇൗണട്ട്  ഓപണ്  ചചയതട്ട്;  ഇകപഭാള  ആരഭാണട്ട്  ഇതട്ട്
ഓപകററട്ട് ചചയ്യുന്നതട്ട് ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) കേനിഫ്ബനിവഴെനി ഫണട്ട് സമഭാഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം ചചലവഴെനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള

നടപടനി  സുതഭാരലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കേനിഫ്ബനി  ആകനില  ആവശലമഭായ  കഭദഗതനി

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  2016-ചല  കകേരള  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  നനികക്ഷപ  നനിധനി

(കഭദഗതനി)  ഓര്ഡനിനന്സട്ട്  3-ാം വകുപനിചന്റെ  5-ാം ഉപവകുപട്ട് പ്രകേഭാരലാം  7-ാം വകുപനിന്

കേതീഴെനില സര്ക്കഭാര് നലകുന്ന പണലാം അലഭാചത (2)-ാം ഉപവകുപനില വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള

എലഭാ പണവലാം കബഭാര്ഡനിചന്റെ അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാടുകൂടനി ഒരു കദശസഭാലകൃത ബഭാങനികലഭാ

അപ്രകേഭാരമുള്ള മറട്ട് വനികവകേപൂര്വമഭായ നനികക്ഷപങ്ങളനികലഭാ നനികക്ഷപലാം നടകത്തണതഭാണട്ട്.

എന്നഭാല  7-ാം വകുപട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  നലകുന്ന പണത്തനിചന്റെ  ഏചതങനിലലാം

ഭഭാഗലാം ഏചതങനിലലാം കദശസഭാലകൃത ബഭാങനികലഭാ,  യൂണനിയകന്റെകയഭാ സലാംസഭാനങ്ങളുകടകയഭാ

കസഭാവറനിന് കബഭാണ്ടുകേളനികലഭാ സലാംസഭാന ട്രഷറനിയലഭാചതയുള്ള അപ്രകേഭാരമുള്ള മറട്ട്

വനികവകേപൂര്വമഭായ  നനികക്ഷപങ്ങളനികലഭാ  നനികക്ഷപനിക്കുകേകയഭാ  മുതല  മുടക്കുകേകയഭാ

ചചയഭാവന്നതഭാണട്ട്.  (വനിശദതീകേരണലാം:-  ഈ  ഉപവകുപനിചന്റെ  ആവശലത്തനികലക്കഭായനി

'വനികവകേപൂര്വമഭായ നനികക്ഷപലാം' എന്നഭാല പ്രസ്തുത വനിഭഭാഗത്തനിലള്ള നനികക്ഷപത്തനിനട്ട്

ഉചനിതമഭായ റഗകലററനി സഭാപനലാം അചലങനില ചക്രെഡനിറട്ട് കററനിലാംഗട്ട് ഏജന്സനി ഏറവലാം
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ഉയര്ന്ന കററനിലാംഗട്ട് നലകേനിയനിട്ടുള്ള നനികക്ഷപങ്ങള എന്നര്തമഭാകുന.) ഇതനിനുപറകമ

കഭദഗതനി പ്രകേഭാരലാം ടനി ഓര്ഡനിനന്സനിചല 6 സനി, 6 ഡനി എന്നതീ വകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരലാം

ഒരു ഫണട്ട് ട്രസനി  &  അകഡകസറനി കേമ്മേതീഷചന ഏര്ചപടുത്തുകേയുലാം കബഭാര്ഡനിചല

നനിധനിയുചട എലഭാ  നനികക്ഷപങ്ങളുലാം  ആകനിചന്റെ  ഉകദ്ദേശല  ലക്ഷലങ്ങളക്കനുസൃതമഭാചണനലാം

നനിധനി  വകേമഭാറനി  ചചലവഴെനിക്കചപടുന്നനിലഭാചയന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുമഭാണട്ട്.  ടനി

വലവസകേചളലഭാലാം  ബഹുമഭാനചപട ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനിയുചട പ്രസ്തസ്തുത ഉറപ്പുകേള

പഭാലനിക്കുവഭാന് പരലഭാപ്തമഭാണട്ട്.

(സനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില  22-ാം
ഖേണ്ഡ പ്രകേഭാരലാം പ്രധഭാന പശഭാത്തല വനികേസന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
2000 കകേഭാടനി രൂപ ബഡ്ജറനില വകേയനിരുത്തുന്നതഭാചണനലാം ഈ തുകേ മൂലധനമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കേനിഫ്ബനി ചപഭാതു വനിപണനിയനില നനിനലാം പണലാം കേചണത്തുന്നതഭാചണനലാം
പ്രസ്തഭാവനിക്കുകേയുണഭായനി.  അപ്രകേഭാരലാം  മുഖേല  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസന
പദതനികേളക്കഭായനി  5475-00-800-92  ശതീര്ഷകേത്തനില ഈ തുകേ വകേചകേഭാള്ളനിക്കുകേയുലാം
കേനിഫ്ബനിയുചട  പരനിഷ്കരണലാം  പ്രഭാരലാംഭ  ഘടത്തനിലഭായനിരുന്നതനിനഭാല  ഈ തുകേ തന്
വര്ഷചത്ത വനിവനിധ പ്രധഭാന പശഭാത്തല വനികേസന പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം
ഇതനില അവകശഷനിച തുകേയഭായ  873.85 കകേഭാടനി  രൂപ വര്ഷഭാവസഭാനലാം പഭാനനിലാംഗട്ട്
വകുപനിചന്റെ 30-3-2016-ചല സ.ഉ(കകേ)നമ്പര്16/2016/പഭാനനിലാംഗട്ട് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം
കേനിഫ്ബനിയുചട  പ്രകതലകേ  ടനി.എസട്ട്.ബനി.  അക്കഇൗണനില  നനികക്ഷപനിക്കകേയുലാം  ചചയ്തു.
ഈ നടപടനി കേനിഫ്ബനി നനിയമത്തനിനട്ട് എതനിരല.  കേഭാരണലാം സര്ക്കഭാര് കേനിഫ്ബനിയട്ട്
ലഭലമഭാക്കുന്ന  പണലാം  ആകനികലയുലാം  സ്കതീമനികലയുലാം  വലവസകേള  പ്രകേഭാരലാം  ട്രഷറനി
കസവനിലാംഗ്സട്ട്  ബഭാങട്ട്  അക്കഇൗണനില  നനികക്ഷപനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.   സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
അനുമതനികയഭാചട  കേനിഫ്ബനിയുചട  ഫണട്ട്  മഭാകനജരഭാണട്ട്  അക്കഇൗണട്ട്  തുറന്നതട്ട്.
കേനിഫ്ബനി ആകട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  അക്കഇൗണ്ടുകേള കകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുന്നതട്ട്
കേനിഫ്ബനി ചതീഫട്ട് എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട് ഓഫതീസര് കൂടനിയഭായ ഫണട്ട് മഭാകനജരഭാണട്ട്.

കേനിഫ്ബനി നനിയമമനുസരനിച്ചുള്ള ധനസഹഭായലാം

22 (2997) ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കേനിഫ്ബനി നനിയമമനുസരനിചട്ട് ഏചതലഭാലാം സലാംരലാംഭങ്ങളക്കട്ട് സഹഭായത്തനിനുള്ള
അര്ഹതയുണട്ട്; സഹഭായലാം ഏചതലഭാലാം ആവശലങ്ങളക്കട്ട് നലകേഭാലാം;

(ബനി) സഹഭായലാം ഏചതലഭാലാം രതീതനിയനില ലഭനിയ്ക്കുലാം;
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(സനി)  ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള ഇഇൗടട്ട് എചന്തെലഭാമഭാണട്ട്;

(ഡനി) ധനസഹഭായ വനിതരണത്തനിനുള്ള നടപടനിക്രെമങ്ങള എചന്തെഭാചക്കയഭാണട്ട്;
ധനസഹഭായലാം തനിരനിചട്ട് പനിടനിയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിക്രെമങ്ങള എചന്തെലഭാമഭാണട്ട്;

(ഇ) ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയ പദതനിയുചട പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-ചല കകേരള അടനിസഭാന സഇൗകേരല നനികക്ഷപ നനിധനി  (കഭദഗതനി)
ഓര്ഡനിനന്സനിചല ഉപവകുപട്ട്  3  (എ)  പ്രകേഭാരലാം കബഭാര്ഡനികലയട്ട് സര്ക്കഭാര് റഫര്
ചചയനിട്ടുള്ളതുലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  അലാംഗതീകേരനിചതുമഭായ  കപ്രഭാജക്ടുകേള  നനിധനിയനില  നനിനലാം
ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് അര്ഹമഭാണട്ട്. ഒരു ചപഭാതു ഏജന്സനി നടപനിലഭാക്കുന്ന
അര്ഹമഭായ  കപ്രഭാജക്ടുകേള  നൂറട്ട്  കകേഭാടനി  രൂപയനില  കേവനിയുന്ന  മൂലലമുള്ളതട്ട്
ആയനിരനികക്കണതഭാണട്ട്.   എന്നഭാല മൂലലലാം  നനിര്ണയനിക്കുന്ന ആവശലത്തനികലക്കഭായനി
10 കകേഭാടനി രൂപയനില കുറയഭാത്ത കപ്രഭാജക്ടുകേചള ''ട്രഭാഞസട്ട്" ആയനി തരലാംതനിരനിക്കഭാവന്നതുലാം
അവയനികലഭാകരഭാനലാം മൂലലലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് (2)-ാം ഉപ വകുപനില വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള
വലവസയനുസൃതമഭായനിരനികക്കണതുമഭാണട്ട്.  എന്നനിരുന്നഭാലലാം,  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുമഭായനി
കചര്നള്ള സലാംയുക്ത സലാംരലാംഭചമഭാഴെനിചകേ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാകരഭാ,  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ഏചതങനിലലാം  ചപഭാതു  സലാംരലാംഭകമഭാ  സകതനമഭായനി  എടുത്തനിട്ടുള്ള  ഏചതങനിലലാം
കപ്രഭാജകനിനട്ട് ഇതട്ട് ബഭാധകേമഭാകുന്നതുമല.  കൂടഭാചത കഭദഗതനി ചചയ കേനിഫട്ട് ആകനിചല
3-ാം വകുപ്പുപ്രകേഭാരലാം രൂപതീകേരനിക്കചപടുന്ന നനിധനി തഭാചഴെപറയുന്ന എലഭാകമഭാ അഥവഭാ
ഏചതങനിലകമഭാ ആവശലങ്ങളക്കഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

1. സലാംസഭാനചത്ത  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  പദതനികേളനിചല  മുതല
മുടക്കനിനഭായനി പണലാം നലകുന്നതനികനഭാ അചലങനില അതട്ട് വര്ദനിപനി
ക്കുന്നതനികനഭാ

2. ചപഭാതുകമഖേലഭാ സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം, മറട്ട് സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം അടനിസഭാന
സഇൗകേരല പദതനികേളനിചല അവരുചട മുതല മുടക്കനിനുകവണനി സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം നലകുന്നതനിനട്ട്

3. അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  കപ്രഭാജക്ടുകേളചപചടയുള്ള  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ആവശലങ്ങളക്കുകവണനി ഭൂമനി ഏചറടുക്കുന്നതനിനട്ട്

4. വനിവനിധ കമഖേലകേളനികലകയഭാ അതനിചന്റെ ഭഭാഗങ്ങളനികലകയഭാ വനിഭവങ്ങള
സലാംകയഭാജനിപനികക്കണ  ആവശലകേത  കേഭാരണലാം  ധനസഹഭായലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പ്രതനിബന്ധലാം കനരനിടുന്ന കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം
നലകുകേ.
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5. ചപഭാതുസലാംരലാംഭങ്ങകളഭാ മറട്ട് സലാംരലാംഭങ്ങകളഭാ ഉളചപചടയുള്ള നനിയമപരമഭായ
സഭാപനങ്ങളുചടകയഭാ  അര്ഹമഭായ  കപ്രഭാജക്ടുകേള,  പരനിപഭാടനികേള
എന്നനിവയട്ട് സലാംസഭാനലാം കേചണത്തനിയനിട്ടുള്ള അടനിസഭാന സഇൗകേരല
കപ്രഭാജക്ടുകേളനില മുതല മുടക്കുന്നതനിനഭായനി കനരനിടട്ട് വഭായ്പകേളുലാം വഭായ്പഭാ
ഗലഭാരണനികേളുലാം  നലകുകേ.   കൂടഭാചത  പദതനിയനില  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള
മകറചതങനിലലാം ആവശലലാം നടപഭാക്കുന്നതനിനുലാം സഹഭായലാം ഉപകയഭാഗ
ചപടുത്തഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  കഭദഗതനി ഓര്ഡനിനന്സനിചല  3-ാം വകുപ്പുപ്രകേഭാരലാം വഭായ്പയഭായുലാം വഭായ്പഭാ
ഗലഭാരന്റെനിയഭായുലാം  പദതനി  മുതലമുടക്കഭായുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  കേനിഫ്ബനി
നലകുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  നനിലവനിചല കേനിഫട്ട് സ്കതീലാം  1999-ചല  8-ാം വകുപ്പു അനുസരനിചട്ട് വഭായ്പകേളക്കട്ട്
മുന്കൂര് പണയ വസ്തുക്കള,  പനിന് തതീയതനി വച ചചക്കുകേള എന്നനിവ ധനസഹഭായ
ത്തനിനുള്ള ഈടുകേളഭായനി കേണക്കഭാക്കചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി&ഇ)  നനിലവനിലള്ള കേനിഫട്ട് സ്കതീലാം 1999-ചല 7-ാംവകുപ്പുപ്രകേഭാരലാം ധനസഹഭായ
വനിതരണത്തനിനുള്ള നടപടനിക്രെമങ്ങള വലവസ ചചയനിട്ടുണട്ട്.  ഹ്രസകകേഭാലഭാടനിസഭാന
ത്തനികന്മലള്ള  ധനസഹഭായലാം  കലഭാണ്  കേരഭാര്  നനിലവനില  വന്നഭാലടന്  വനിതരണലാം
ചചകയണതഭാചണനലാം ദതീര്ഘ കേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനികന്മലള്ള ധനസഹഭായലാം കേരഭാറനില
പറഞ്ഞനിരനിക്കുലാം പ്രകേഭാരലാം വനിതരണലാം ചചകയണതഭാചണനലാം പ്രസ്തുത സ്കതീമനില വലവസ
ചചയനിരനിക്കുന.  ഇതനിനനുസൃതമഭായനി  തനിരനിചടകക്കണതഭായ ധനസഹഭായങ്ങള ഈടഭാക്കഭാനുള്ള
വലവസകേളുലാം ബന്ധചപട കേരഭാറനില വലവസ ചചയ്യുലാം പ്രകേഭാരമഭായനിരനിക്കുലാം.  1999-ചല
കേനിഫട്ട്  ആകട്ട്  കഭദഗതനി  ഓര്ഡനിനന്സട്ട്  നനിലവനില  വന്ന സഭാഹചരലത്തനില  കേനിഫട്ട്
സ്കതീമുലാം അതനിനനുസൃതമഭായനി ആവശലമഭായ വലവസകേള ഉളചപടുത്തനി പരനിഷ്കരനിക്കു
ന്നതഭാണട്ട്.  നനിലവനിലള്ള പദതനിയുചട പകേര്പട്ട് ഇകതഭാചടഭാപലാം ലഭലമഭാക്കുന.*

ചനിടനി ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാഴുള്ള ചസകേറ്റ്യൂരനിറനി

23 (2998) ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേന്ദ്ര ചനിടനിനനിയമലാം അനുസരനിചട്ട് ഒരു ചനിടനിക്കമ്പനനി,  ഒരുചനിടനി ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാള
ചസകേറ്റ്യൂരനിറനിയഭായനി  എചന്തെലഭാലാം  നലകകേണതുണട്ട്;  പ്രസ്തുത  ചസകേറ്റ്യൂരനിറനി  ആരുചട
കപരനിലഭാണട്ട് നലകകേണതട്ട്;

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  ചസകേറ്റ്യൂരനിറനി  തുകേയുലാം  അതനിനുള്ള  പലനിശയുലാം  ചനിടനിക്കമ്പനനിയട്ട്
എകപഭാഴെഭാണട്ട് മടക്കനി കേനിട്ടുന്നതട്ട്;  മടക്കനി കേനിടഭാന് കേമ്പനനി എചന്തെലഭാലാം വലവസകേള
പഭാലനികക്കണതുണട്ട്;

(സനി)  ഈ ചസകേറ്റ്യൂരനിറനി തുകേ ഏചതലഭാലാം  ബഭാങ്കുകേളനിലഭാണട്ട്  അടയ്കക്കണതട്ട്;
ഈ ചസകേറ്റ്യൂരനിറനി തുകേ കേനിഫ്ബനി വഴെനി കശഖേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിയ്ക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേന്ദ്ര ചനിടനി നനിയമലാം അനുസരനിചട്ട് ഒരു ചനിടനിക്കമ്പനനി ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാള
ചസകേറ്റ്യൂരനിറനിയഭായനി തഭാചഴെപറയുന്ന കരഖേകേള നലകകേണതുണട്ട്.

1. തുടങ്ങുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിയ്ക്കുന്ന  ചനിടനി  സലയട്ട്  തുലലമഭായ  തുകേ,  കേലഭാഷട്ട്
ചഡകപഭാസനിറഭായനി  ചനിടനി  തുടങ്ങുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  സലചത്ത
അസനിസന്റെട്ട്  രജനിസഭാര്  ഓഫട്ട്  ചനിറട്ട്സനിചന്റെ  കപരനില  അലാംഗതീകൃത
ബഭാങനില ചഡകപഭാസനിറട്ട്  ചചകയണതുലാം ബഭാങട്ട് ഗലഭാരണനി കഫഭാര്മഭാന്
അസനിസന്റെട്ട് രജനിസഭാര് ക്കട്ട് കകേമഭാകറണതുമഭാണട്ട്.

2. ചനിടനി  തുകേയുചട  ഒന്നരമടങ്ങനില കുറയഭാത്ത സലാംഖേല മുഖേവനിലയുള്ളകതഭാ
മതനിപട്ട് വനിലയുള്ളകതഭാ (കുറവട്ട് ഏതഭാകണഭാ അതട്ട്)  ആയ സര്ക്കഭാര്
ചസകേറ്റ്യൂരനിറനി  അസനിസന്റെട്ട്  രജനിസഭാറചട  കപരനില  ട്രഭാന്സ്ഫര്  ചചയട്ട്
ചനിടനി  ചസകേറ്റ്യൂരനിറനിയഭായനി  നലകേഭാവന്നതഭാണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലഭാ
കേഭാലങ്ങളനില പുറത്തനിറക്കുന്ന കേടപത്രങ്ങള, സര്ക്കഭാര് കപ്രഭാമനിസറനി
കനഭാട്ടുകേള, നഭാഷണല കസവനിലാംഗ്സട്ട് സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള, മറ്റു സര്ക്കഭാര്
കബഭാണ്ടുകേള എന്നനിങ്ങചനയുള്ള ചസകേറ്റ്യൂരനിറനികേള ഈ വനിധത്തനില
സകതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.  എന്നഭാല അവ നനിശനിത കേഭാലയളവനികലക്കട്ട്
വനിലക്കഭാകനഭാ  കകേമഭാറലാം  ചചയ്യുവഭാകനഭാ  പഭാടനിലഭാചയന്ന  നനിബന്ധനയുള്ള
"കലഭാക്കട്ട്  ഇന്  പതീരതീഡട്ട്"  ഉള്ളവയഭാചണങനില  സകതീകേരനിക്കുവഭാന്
പഭാടനിലഭാത്തതഭാണട്ട്.

3. സഭാവര വസ്തു ചനിടനിക്കട്ട് ജഭാമലമഭായനി നലകേഭാവന്നതഭാണട്ട്.  എന്നഭാല
ഈ  സലാംഗതനിയനില  ചനിടനിക്കട്ട്  ജഭാമലമഭായനി  നലകുന്ന  വസ്തുവനിചന്റെ
മൂലലലാം  ചനിടനി  സലയുചട രണട്ട് മടങ്ങനില കുറയഭാത്തതഭായനിരനിക്കണലാം.
സഭാവര വസ്തു ജഭാമലമഭായനി നലകുന്ന സലാംഗതനിയനില, വസ്തു കഫഭാര്മഭാചന്റെ
ഉടമസതയനിലലാം  കകേവശത്തനിലലാം  ഉള്ളതുലാം  മറ്റു  ബഭാധലതകേള
ഇലഭാത്തതുമഭായനിരനിക്കണലാം.  വസ്തുവനിചന്റെ  മൂലലലാം  നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ചടലാം 20 പ്രകേഭാരലാം വസ്തു കനരനിടട്ട് കപഭായനി കേണട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതുള
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ചപചടയുള്ള  കജഭാലനികേള  അസനിസന്റെട്ട്  രജനിസഭാര്  സകതീകേരനികക്കണതുലാം
വസ്തുവനിചന്റെ ചലഭാകക്കഷന് ചസ്കചട്ട് കഫഭാര്മഭാന് അസനിസന്റെട്ട് രജനിസഭാര്ക്കട്ട്
നലകകേണതുമഭാണട്ട്. വസ്തു പരനികശഭാധനയട്ട്, ഫതീസട്ട് പടനികേ ആര്ടനിക്കനിള 1
പ്രകേഭാരമുള്ള  ഫതീസട്ട്  ഒടുകക്കണതഭാണട്ട്.  ചടലാം  20  (10)  പ്രകേഭാരലാം
ചസകേറ്റ്യൂരനിറനി കബഭാണട്ട് രജനിസര് ചചകയണതുമഭാണട്ട്.   മുന് പറഞ്ഞ
ആദല രണ്ടു രതീതനികേളനില ചസകേറ്റ്യൂരനിറനി  നലകുകമ്പഭാള ചസകേറ്റ്യൂരനിറനി
കബഭാണട്ട് ഐചനികേമഭാണട്ട്.

(ബനി)  കേഭാലഭാവധനി പൂര്ത്തനിയഭായ ചനിടനിയുചട നനിയമഭാനുസൃതമുള്ള ചനിടനി ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയകശഷലാം  നനിശനിത  ഫതീസടചട്ട്  ഗസറനില  പരസലലാം  ചചയ്യുകേയുലാം
അതനിനുകശഷലാം ചസകേറ്റ്യൂരനിറനി തുകേയുലാം പലനിശയുലാം ചനിടനിക്കമ്പനനിക്കട്ട് മടക്കനി വഭാങ്ങഭാവന്നതുമഭാണട്ട്.

(സനി)  അലാംഗതീകൃത  ബഭാങ്കുകേളനിലഭാണട്ട്  ചസകേറ്റ്യൂരനിറനി  തുകേ  അടയ്കക്കണതട്ട്.
കേനിഫ്ബനി വഴെനി ചസകേറ്റ്യൂരനിറനി സകതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം തതീരുമഭാനനിചനിടനില.

അടനിസഭാന സഇൗകേരല നനികക്ഷപനനിധനി

24 (T* 2999)  ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേരള  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  നനികക്ഷപ  നനിധനി  ആകട്ട്  അനുസരനിചട്ട്
ഉണഭാക്കുന്ന  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ആളുകേള
യൂസര് ചഭാര്കജ്ജഭാ മകറചതങനിലലാം തുകേകയഭാ നലകുന്നതനിനട്ട് വലവസ ചചയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില അതനിനുള്ള വലവസകേള ഏചതലഭാമഭാണട്ട്;

(സനി)  യൂസര്  ചലവനി  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ബുദനിമുടട്ട്  ഉണഭാക്കുന്ന
കേഭാരലമഭാചണന്നട്ട് കേരുതുനകണഭാ; എങനില അതട്ട് പനിന്വലനിയഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) കേനിഫ്ബനിവഴെനി ഏചറടുക്കുന്ന സഭാധഭാരണഗതനിയനിലള്ള പശഭാത്തല
സഇൗകേരലങ്ങളക്കട്ട് യൂസര് ചഭാര്കജ്ജഭാ,  കടഭാകളഭാ  ഏര്ചപടുത്തുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.
2016-17 വര്ഷചത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില പ്രഖേലഭാപനിചനിട്ടുള്ള പദതനി
കേളചക്കഭാനലാം യൂസര് ചഭാര്കജ്ജഭാ,  കടഭാകളഭാ ഏര്ചപടുത്തുന്നതല.  അകതസമയലാം ചപഭാതു
സകകേഭാരല  പങഭാളനിത്തകത്തഭാചട  ചമഗഭാ  പദതനികേള  നടപനിലഭാകക്കണ  സഭാഹചരലലാം
വരുന്ന  ഘടത്തനില  യൂസര്  ഫതീകസഭാ,  കടഭാകളഭാ  ഏര്ചപടുകത്തണനി   വരുകമ്പഭാള
അതനിനു  സഭാധനിക്കുന്ന  തരത്തനില  കഭദഗതനി  ചചയ  കേനിഫട്ട്  ഓര്ഡനിനന്സനില

* 'T' മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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വലവസചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കഭദഗതനി ചചയ കേനിഫട്ട് ഓര്ഡനിനന്സട്ട് 2016-ചല 2-ാം
വകുപട്ട് പ്രകേഭാരലാം അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസന പദതനികേള ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
ചപഭാതു-സകകേഭാരല  പങഭാളനിത്തലാം  ക്രെമതീകേരനിക്കഭാവന്നതുലാം  അതനില  സകകേഭാരല  കമഖേലഭാ
പങഭാളനി  ഏചറടുത്തനിട്ടുള്ള  നനികക്ഷപലാം,  രൂപകേലപന,  വനികേസനലാം,  നനിര്മ്മേഭാണലാം,
പരനിപഭാലനലാം അചലങനില  പ്രവര്ത്തനലാം എന്നനിവ ഉളചപടുന്നതുലാം അതനില രൂപകേലപന,
നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നതീ ഘടങ്ങളക്കുമപ്പുറകത്തക്കട്ട് സകകേഭാരല കമഖേലഭാപങഭാളനി റനിസ്ക്കുകേള
ഏചറടുക്കുന്ന വനിധത്തനില റനിസ്ക്കുകേള പങ്കുവയ്ക്കുകേയുലാം യൂസര് ചഭാര്ജ്ജനികന്റെകയഭാ വഭാര്ഷനികേ
കവതനത്തനിചന്റെകയഭാ  അചലങനില  യൂണനിററനി  ചപയ്ചമന്റെനികന്റെകയഭാ  രൂപത്തനില
കസവനങ്ങളക്കുള്ള  തുകേ  നലകേലകേള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധചപടനിരനിക്കുചമനലാം
വലവസ ചചയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സഭാധഭാരണ ഗതനിയനിലള്ള പദതനികേളക്കട്ട് യൂസര് ഫതീകസഭാ,  കടഭാകളഭാ മകറഭാ
ഏര്ചപടുത്തഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.  അതനിനഭാല  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുന്ന
സനിതനിയനില.

കകേരള അടനിസഭാന സഇൗകേരല നനികക്ഷപ നനിധനി ആകട്ട്

25 (T* 3000)  ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  1999-ചല  കകേരള  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  നനികക്ഷപ  നനിധനി  ആകനിചല
വലവസകേളനുസരനിചട്ട്  ഒരു ചപഭാതു-സകകേഭാരല പങഭാളനിത്തത്തനികലര്ചപടനിട്ടുള്ള സകകേഭാരല
കമഖേലഭാ  പങഭാളനിക്കട്ട്  സലാംസഭാന  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുവഭാന്  വലവസയുകണഭാ?
ഉചണങനില എചന്തെലഭാലാം സലാംസഭാന സഹഭായലാം ലഭനിയ്ക്കുലാം;

(ബനി) സലാംസഭാന സഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി സകകേഭാരലകമഖേലഭാ പങഭാളനി
എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സകതീകേരനികക്കണതുണട്ട്;

(സനി)  സലാംസഭാന  സഹഭായലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  മുഖേഭാന്തെരമഭാകണഭാ  ലഭലമഭാക്കുന്നതട്ട്;
അചലങനില എപ്രകേഭാരചമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കഭദഗതനി ചചയ കേനിഫട്ട് ഓര്ഡനിനന്സട്ട്  2016-ചല  2-ാം വകുപ്പുപ്രകേഭാരലാം
ഒരു ചപഭാതുസകകേഭാരല പങഭാളനിത്തത്തനികലര്ചപടനിട്ടുള്ള സകകേഭാരല കമഖേലഭാ പങഭാളനിക്കട്ട്
തഭാചഴെ പറയുന്ന സലാംസഭാന സഹഭായലാം ലഭനിക്കഭാന് വലവസയുണട്ട്.

* 'T' മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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1. പദതനിയനില  വലക്തമഭാക്കഭാവന്ന  പ്രകേഭാരമുള്ള  കപ്രഭാജകട്ട്  ചചലവനിചന്റെ
അനുപഭാതത്തനില കേവനിയഭാചതയുള്ള സബ്സനിഡനി അചലങനില മൂലധനഗ്രേഭാന്റെട്ട്.

2. ഇകേകനിറനി

3. വഭായ്പകേള

4. സര്ക്കഭാര് നലകുന്ന ഗലഭാരന്റെനി

5. എകസഭാ അക്കഇൗണട്ട് ആരലാംഭനിക്കലലാം പ്രവര്ത്തനവലാം

6. ഏചതങനിലലാം  നനിയമത്തനിന്  കേതീഴെനില  ചുമത്തുന്ന  ഏചതങനിലലാം  നനികുതനികയഭാ
ഫതീകസഭാ  നലകുന്നതനില  നനിനലാം  ഇളവട്ട്  നലകുകേ,  അപ്രകേഭാരലാം
നലകുന്നതനിനട്ട് സമയലാം ദതീര്ഘനിപനിച്ചു നലകുകേ എന്നതീ രൂപത്തനിലള്ള
ഇളവകേള അചലങനില പദതനിയനില വലക്തമഭാക്കഭാവന്ന പ്രകേഭാരമുള്ള
മറട്ട് ഇന്ചസന്റെതീവകേള.

(ബനി) സലാംസഭാന സഹഭായലാം ലഭനികക്കണ സഭാഹചരലലാം പ്രവൃത്തനിയുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട്
മുന്കൂടനി  വനിഭഭാവനലാം  ചചകയണ  സന്ദര്ഭങ്ങളനില  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനികയഭാചട  ബന്ധചപട
കേരഭാറകേളനില അതനിനഭായനി  വലവസ ചചകയണതഭാണട്ട്.   അലഭാത്തപക്ഷലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
പ്രകതലകേ അനുമതനി കതകടണതട്ട് അനുവഭാരലമഭാണട്ട്. ഇതനിചന്റെ നടപടനിക്രെമങ്ങള ഓകരഭാ
സഭാഹചരലങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നനിശയനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  കഭദഗതനി  ചചയ
കേനിഫട്ട് ഓര്ഡനിനന്സട്ട്  2016-ചല  3-ാം വകുപ്പുപ്രകേഭാരമുള്ള വലവസകേള ഏചതഭാരു
ചപഭാതു-സകകേഭാരല  പങഭാളനിത്ത  കപ്രഭാജകനിനുലാം  ബഭാധകേമഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത  വലവസകേള
പഭാലനിക്കുന്ന കപ്രഭാജക്ടുകേള മഭാത്രലാം അര്ഹമഭായ കപ്രഭാജക്റ്റുകേളഭായനി കേണക്കഭാക്കുകേയുലാം
അതനിചന്റെ  വലവസകേളനില  മുന്കൂടനി  നനിര്ണയനിക്കുലാംവനിധലാം  അവയട്ട്  സലാംസഭാന
സഹഭായലാം അനുവദനിക്കുകേയുലാം ചചയ്യുന.

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസന  പദതനികേളനിചല
നനികക്ഷപത്തനിനഭായനി  1999-ചല  കേനിഫട്ട്  ആകട്ട്  പ്രകേഭാരവലാം  കഭദഗതനി  ചചയ  കേനിഫട്ട്
ഓര്ഡനിനന്സട്ട്  പ്രകേഭാരവലാം  ഒരു  നനിധനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  നനിധനിയനില  ടനി
കഭദഗതനിയനിചല വലവസകേള പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാന സഹഭായലാം ഉളചപചട കബഭാര്ഡട്ട്
സമഭാഹരനിക്കുന്ന ഏചതഭാരു തുകേയുലാം ഉളചപടുന.  നനിധനിയുചട ഭരണവലാം വനിനനികയഭാഗവലാം
കബഭാര്ഡനില  നനിക്ഷനിപ്തമഭായനിരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന
അടനിസഭാന സഇൗകേരല  വനികേസന പദതനികേളുചട  കേഭാരലത്തനില  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഒരു
ഏജന്സനിയഭായനി കേനിഫ്ബനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല കേനിഫ്ബനി വഴെനി
നടപനിലഭാക്കുന്ന  കപ്രഭാജക്ടുകേചള  സലാംബന്ധനിച  സലാംസഭാന  സഹഭായലാം  കേനിഫ്ബനി
വഴെനിയഭാകുലാം ലഭലമഭാക്കുകേ.
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എറണഭാകുളലാം കറഭായല മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട് & ഡനിസനിബറ്റ്യൂകടഴനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

26 (3001) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചകേഭാചനിന്  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  പരനിധനിയനില  കറഭായല  മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  &
ഡനിസനിബറ്റ്യൂകടഴട്ട്, DCA കഫഭാര് റനിലയന്സട്ട് ഇന്ഡസനിയല ലനിമനിറഡട്ട് ഫസട്ട് ഫ്കളഭാര്,
ചസബഭാസലന്  കറഭാഡട്ട്,  കേലൂര്,  എറണഭാകുളലാം  എന്ന  സഭാപനലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സഭാപനലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ധനകേഭാരലവകുപനില നനിനലാം
ഏചതഭാചക്ക  കലസന്സുകേള  ആണട്ട്  നലകേനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്  ;  ആയതനിചന്റെ
കകേഭാപനികേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എന്നഭാണട്ട്  ഈ  സഭാപനലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങനിയതട്ട്;  സഭാപനലാം
തുടങ്ങനിയതുമുതല നഭാളനിതുവചര നനികുതനിയനിനത്തനില ഓകരഭാ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷവലാം
എത്ര രൂപ വതീതലാം അടചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കറഭായല  മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  &  ഡനിസനിബറ്റ്യൂകടഴട്ട്  എന്ന  സഭാപനത്തനിനട്ട്
കകേഭാതമലാംഗലലാം  ആസഭാനമഭായനി  വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപനില  രജനികസഷനുണട്ട്.
എങനിലലാം  ഈ  കമലവനിലഭാസത്തനില  ഒരു  ബഭാഞട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  വനിവരലാം
ശദയനിലചപടനിരുന്നനില.

(ബനി & സനി)  വനിവരലാം കശഖേരനിച്ചു വരുന. 

സകകേഭാരല നനികക്ഷപലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഒരുക്കനിയനിട്ടുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങള

27 (3002) ശതീ  .   ചകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് സകകേഭാരല നനികക്ഷപത്തനിചന്റെ വരവട്ട്  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കു
ന്നതനിനട്ട് ഒരുക്കനിയനിട്ടുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം എത്രകകേഭാടനി രൂപയുചട സകകേഭാരല നനികക്ഷപലാം
ചകേഭാണ്ടുവരഭാനഭാണട്ട് പദതനിയനിടനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഈ ലക്ഷലലാം കകേവരനിക്കുന്നതനിനഭായനി കേഴെനിഞ്ഞ നഭാലട്ട്  മഭാസത്തനിനകേലാം
സകതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  കകേഭാര്  കകേഭാലാംപതീറന്സുള്ള  ഐ.ടനി.,  ടൂറനിസലാം,

വനിജ്ഞഭാനഭാധനിഷനിതമഭായ ആധുനനികേ ചതഭാഴെനില തുറകേള എന്നതീ കമഖേലകേളനില വലനിയ

കതഭാതനില സകകേഭാരല  നനികക്ഷപലാം ചകേഭാണ്ടുവനചകേഭാകണ കകേരളലാം  ഇന്നനുഭവനിക്കുന്ന

പ്രതനിസന്ധനിയനില നനിനലാം കേരകേയറഭാനഭാകൂ.  ഇതട്ട് സഭാധനിക്കണചമങനില പശഭാത്തല

സഇൗകേരല വനികേസനത്തനില ഒരു കുതനിച്ചു ചഭാടലാം ഉണഭാകയ മതനിയഭാകൂ.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ

നനിലവനിചല ധനസനിതനിയുചട  പശഭാത്തലത്തനില ഇത്തരചമഭാരു കുതനിച്ചുചഭാടത്തനിനട്ട്

കവറനിട  ചനില  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  സകതീകേരനികച  മതനിയഭാകൂ.  ഇതനിനുള്ള  പരനിശമമഭാണട്ട്

കേനിഫ്ബനിയനിലൂചട സര്ക്കഭാര് നടത്തുന്നതട്ട്. അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസനത്തനിനുള്ള

ധനസമഭാഹരണത്തനിനുകവണനി  ധനവനിപണനിയനിചല  സഭാധലതകേള  പ്രകയഭാജനചപടു

ത്തുന്നതനിനഭായനി  19-9-2014-ചല സ.ഉ(പനി)  നമ്പര്  401/14/ധന പ്രകേഭാരലാം ഒരു സമനിതനി

രൂപതീകേരനിച്ചു.  തുടര്ന്നട്ട്,  കമല  സമനിതനിയുചട  ശനിപഭാര്ശയനികന്മല  29-12-2014-ചല

സ.ഉ(പനി)  നമ്പര്  583/14/ധന  പ്രകേഭാരലാം  ഇടക്കഭാലഭാവശലങ്ങളക്കഭായനി  ജനറള

ഒബനികഗഷന്  കബഭാണ്ടുകേളുലാം  റവനറ്റ്യൂ  കബഭാണ്ടുകേളുലാം  പുറചപടുവനിക്കുന്നതനിനുലാം  AIF

Category  I  (ആളടര്കനറട്ട്  ഇന്ചവസട്ട്ചമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്)  InVIT  (ഇന്ഫഭാസക്ചര്

ഇന്ചവസ്റ്റുചമന്റെട്ട് ട്രസട്ട്) IDF (ഇന്ഫഭാസക്ചര് ചഡബ്ററട്ട് ഫണട്ട്) മുതലഭായവയനിലൂചട

ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള ആവശലങ്ങളക്കുള്ള ഫണട്ട് സമഭാഹരനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള

പദതനി  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  അതനിനനുസൃതമഭായനി  കേനിഫ്ബനി  ആകട്ട്  കഭദഗതനി

ചചയ്യുകേയുലാം ചചയ്തു.  കൂടഭാചത  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട്

പ്രസലാംഗത്തനില  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയുലാം

പ്രഖേലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില പ്രവഭാസനികേളനില നനിനള്ള നനികക്ഷപങ്ങള,

വലവസഭായനികേളുചട നനികക്ഷപ പങഭാളനിത്തലാം, കേടപത്രങ്ങള പുറചപടുവനിക്കല എന്നനിവ

കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുതകുന്ന രതീതനിയനില നടപടനികേള സകതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഈ

നടപടനികേള ഇകപഭാള പ്രഭാഥമനികേ ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത നനികക്ഷപ പദതനി പ്രകേഭാരലാം 2500 കകേഭാടനി രൂപയുചട നനികക്ഷപമഭാണട്ട്

നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.
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(സനി)  ഈ ലക്ഷലലാം കകേവരനിക്കുന്നതനിനുതകുലാം വനിധലാം കേഴെനിഞ്ഞ 4  മഭാസക്കഭാല
യളവനിനുള്ളനില  1999-ചല  കേനിഫട്ട്  ആകട്ട്  കഭദഗതനി  ചചയട്ട്  ഓര്ഡനിനന്സഭായനി
പുറചപടുവനിച്ചു.  ബഹു.  മുഖേലമനനിയുചട  അദലക്ഷതയനില  മറ്റു  മനനിമഭാരുലാം  വകുപട്ട്
ചസക്രെടറനിമഭാരുലാം അടങ്ങുന്ന കയഭാഗലാം കൂടനി വകുപ്പുതല പദതനികേളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അവകലഭാകേനലാം  ചചയ്തു.  ചതീഫട്ട്  ചസക്രെടറനിയുചട  അദലക്ഷതയനില  ബന്ധചപട
വകുപ്പുകേളുലാം  എസട്ട്.പനി.വനി.കേളുമഭായനി  പദതനികേളുചട  അവകലഭാകേനലാം  നടത്തുകേയുലാം
അതനുസരനിചട്ട് 104 പദതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഇകന്നവചര സമര്പനിക്കചപടുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.
കബഭാര്ഡനിചന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഈ  പദതനികേളുചട
വനിശദമഭായ അവകലഭാകേനലാം നടനവരുന.

കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിചല പദതനികേള

28 (3003) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  2016-17 വര്ഷചത്ത  ബഡ്ജറനില  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില
ഏചതഭാചക്ക പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് എത്ര തുകേ വതീതലാം നതീക്കനി വചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സകതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

1. ആസ്തനി വനികേസന ഫണട്ട് (എല.എ.സനി.-എ.ഡനി.എസട്ട്.) ഇനത്തനില
5  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  എലാം.എല.എ.മഭാരുചട  പ്രകതലകേ  വനികേസന
നനിധനി  (എലാം.എല.എ.-എസട്ട്.ഡനി.എഫട്ട്.)  ഇനത്തനില  1  കകേഭാടനി
രൂപയുലാം കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിനഭായനി 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

2. ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡട്ട്  വഴെനി  2016-17   വര്ഷചത്ത പുതുക്കനിയ
ബജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില ഈ വര്ഷലാം ശരഭാശരനി 2.94 കകേഭാടനി രൂപ
ചചലവട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന  ഒരു  റവനറ്റ്യൂ  ടവര്  കകേഭാതമലാംഗലത്തട്ട്
പ്രഖേലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

3. ടനി  മണ്ഡലത്തനില ജല വനിതരണ പദതനികേളക്കഭായനി നതീക്കനിവച
തുകേയുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം  I-ലലാം*  മറ്റു പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള തുകേയുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം II ലലാം
കചര്ക്കുന.*

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി) 1. ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണട്ട്  (എല.എ.സനി.-എ.ഡനി.എസട്ട്.).
എലാം.എല.എ.-മഭാരുചട പ്രകതലകേ വനികേസന നനിധനി( എലാം.എല.എ.-
എസട്ട്.ഡനി.എഫട്ട്.)  എന്നനിവയുമഭായനി ബന്ധചപട പദതനികേളക്കഭായുള്ള
ശനിപഭാര്ശകേള ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് നടപടനികേള കകേചക്കഭാളന്നതഭാണട്ട്.

2. നനിലവനില കകേഭാതമലാംഗലത്തട്ട് റവനറ്റ്യൂ ടവര് പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന്നതനിനഭാല
പുതുതഭായനി ഒരു റവനറ്റ്യൂ ടവര് നനിര്മ്മേനികക്കണതനിചന്റെ ആവശലകേതചയ
സലാംബന്ധനിചട്ട് എറണഭാകുളലാം ജനിലഭാ കേളകകറഭാടട്ട് അഭലര്തനിചനിട്ടുണട്ട്.

3. വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുമഭായനി ബന്ധചപട  പദതനികേള  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില  (കേനിഫ്ബനി)  ഉളചപടുത്തനി
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായുള്ള നടപടനികേള സകതീകേരനിച്ചു വരുന.

4. മണ്ഡലത്തനിചല  മറട്ട്  പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സകതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേചള  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധലാം  III-ല കചര്ക്കുന.* ഇതു കൂടഭാചത പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ
പദതനിയനിലചപടുത്തനിയുലാം പ്രവൃത്തനികേള നനിര്കദ്ദേശനിക്കചപടനിട്ടുണട്ട്.

അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസന പദതനി

29 (3004) ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മഭാസര് : തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  അടനിസഭാന സഇൗകേരലവനികേസന പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഏചതലഭാലാം
ഏജന്സനികേചളയഭാണട്ട് ചുമതലചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്;

(ബനി)  അടനിസഭാന സഇൗകേരലവനികേസനത്തനിനട്ട് സകകേഭാരല കമഖേലയുചട പങഭാളനിത്തലാം
ഏചതഭാചക്ക തരത്തനിലഭാണട്ട് നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  കദശതീയ  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലനനിധനിയനില  നനിന്നട്ട്  കേനിഫ്ബനിയനികലക്കട്ട്
ലഭലമഭായ അയഭായനിരലാം കകേഭാടനി രൂപ ഏചതഭാചക്ക പദതനികേളുചട പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി
ഉപകയഭാഗചപടുത്തുചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പുതനിയ അടനിസഭാന സഇൗകേരലവനികേസന പദതനികേളക്കട്ട് സലകമചറടുപട്ട്
പ്രതനിസന്ധനി സൃഷ്ടനിചനിരനിക്കുന്ന സഭാഹചരലത്തനില ഇതനിനഭായനി  സലകമചറടുക്കുന്നതനിനട്ട്
ഒരു ഫഭാസട്ട് ട്രഭാക്കട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസന  പദതനികേളനിചല
നനികക്ഷപത്തനിനഭായനി  1999-ചല  കേനിഫട്ട്  ആകട്ട്  കഭദഗതനി  ചചയ്യുകേയുലാം നനിധനിയുചട
ഭരണത്തനിനുലാം നനിധനിയനില നനിന്നട്ട് ധനസഹഭായലാം നലകുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് കമലകനഭാടലാം
വഹനിക്കുന്നതനിനുലാം നടത്തനിചക്കഭാണ്ടു കപഭാകുന്നതനിനുമഭായനി കകേരള അടനിസഭാന സഇൗകേരല
നനികക്ഷപനനിധനി കബഭാര്ഡനിചന പ്രഭാപ്തമഭാക്കുകേയുലാം ചചയ്തു.  ബഡ്ജറനിനു പുറചമ നനിനലാം
വനിഭവ സമഭാഹരണലാം കേചണത്തനി സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസന
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  തകരനിതചപടുത്തുന്നതനിനുമുള്ള  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ഒകരചയഭാരു ഏന്സനിയഭാണട്ട് കേനിഫ്ബനി.

(ബനി)  കഭദഗതനി  ചചയചപട  കേനിഫട്ട്  ആകട്ട്പ്രകേഭാരലാം  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല
വനികേസനത്തനിനട്ട് തഭാചഴെപറയുലാം പ്രകേഭാരലാം സകകേഭാരല കമഖേലയട്ട് നനികക്ഷപലാം/ധനകേഭാരലലാം,
പ്രവര്ത്തനങ്ങള/പരനിപഭാലനവമഭായനി ബന്ധചപട പങഭാളനിത്തമുണഭായനിരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

1. നനികക്ഷപമചലങനില ധനകേഭാരലവമഭായനി ബന്ധചപട കേരഭാറകേള

(i) നനിര്മ്മേഭാണ-പ്രവര്ത്തന- കകേമഭാറ കേരഭാര് (ബനി.ഒ.ടനി).

(ii) നനിര്മ്മേഭാണ-ഉടമസ-പ്രവര്ത്തന കേരഭാര് (ബനി.ഒ.ഒ)

(iii) നനിര്മ്മേഭാണ-ഉടമസ-പ്രവര്ത്തന-കകേമഭാറ കേരഭാര് (ബനി.ഒ.ഒ.റനി)

(iv) നനിര്മ്മേഭാണ-കകേമഭാറ- പ്രവര്ത്തന കേരഭാര്- (ബനി.ടനി.ഒ)

(v) രൂപകേലപന-നനിര്മ്മേഭാണ-ധനകേഭാരല-പ്രവര്ത്തന-കകേമഭാറ
കേരഭാര് (ഡനി.ബനി.എഫട്ട്.ഒ.ടനി)

2. പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം പരനിപഭാലനവമഭായനി ബന്ധചപട കേരഭാറകേള

(i) നനിര്വഹണ കേരഭാര്

(ii) പഭാട നനിര്വഹണ കേരഭാര്

(iii) നനിര്മ്മേഭാണ-പഭാട-കകേമഭാറ കേരഭാര് (ബനി.എല.റനി)

(iv) പുനനഃസഭാപന-പ്രവര്ത്തന-കകേമഭാറ-കേരഭാര് (ആര്.ഒ.ടനി)

(v) പുനനഃസഭാപന-ഉടമസ- പ്രവര്ത്തന കേരഭാര് (ആര്.ഒ.ഒ)

(സനി)  കദശതീയ അടനിസഭാന സഇൗകേരല നനിധനിയനില നനിനലാം കേനിഫ്ബനിയനികലയട്ട്
നഭാളനിതുവചര തുകേചയഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.
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(ഡനി)  അടനിസഭാന സഇൗകേരല  വനികേസന  പദതനികേള  സുഗമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര്  കനരനിടുന്ന  പ്രധഭാന  പ്രതനിസന്ധനി  സലകമചറടുക്കുന്നതനിനുള്ള  കുറഞ്ഞ
ധനലഭലതയഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല  സലാംസഭാനത്തനിചല  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസന
പദതനികേള കവഗത്തനിലലാം സുഗമമഭായുലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് കേനിഫ്ബനി മുകഖേന ലഭാന്റെട്ട്
കബഭാണ്ടുകേള പുറചപടുവനിചട്ട്  ഈ പ്രതനിസന്ധനി മറനികേടക്കുന്നതനിനുള്ള ധനസമഭാഹരണലാം
നടത്തഭാന് ആകലഭാചനയുണട്ട്.

കകേഭാര്ടട്ട് ഫതീ പത്രങ്ങള

30 (3005) ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    കടസണ് മഭാസര് : തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

ഒരു ലക്ഷലാം രൂപവചരയുള്ള മുദപത്രങ്ങള സഭാമ്പട്ട് ചവണര്മഭാര്ക്കട്ട് വനിലക്കഭാചമന്നട്ട്
2014 ഡനിസലാംബര്  14  നട്ട്  3033-ാം നമ്പര് ഗസറട്ട് വനിജ്ഞഭാപനലാം ഇറങ്ങനിചയങനിലലാം
അയഭായനിരലാം  രൂപയട്ട്  മുകേളനിലള്ള മുദപത്രങ്ങള സഭാമ്പട്ട്  ചവണര്മഭാര്ക്കട്ട്  വനിലപനക്കഭായനി
നലകേഭാത്തതട്ട് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ; ഈ വനിജ്ഞഭാപനലാം നടപനിലഭാ
ക്കുന്നതനിനുകവണനി  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സകതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്
എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സര്ക്കഭാര് വനിജ്ഞഭാപനലാം വന്നതനിനുകശഷലാം 5000 രൂപയ്ക്കു മുകേളനിലള്ള മുദപത്രങ്ങള
സഭാമ്പട്ട് ചവണര്മഭാര്ക്കട്ട് വനിലപനയട്ട് നലകേഭാത്തതു സലാംബന്ധനിചട്ട് യഭാചതഭാരു പരഭാതനിയുലാം
ശദയനിലചപടനിടനില.  സഭാമ്പട്ട്  ചവണര്മഭാരുചട  വനിലപന  പരനിധനി  ഉയര്ത്തനിചക്കഭാണ്ടുള്ള
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  എലഭാ  ട്രഷറനി  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം  അറനിയനിപട്ട്
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  സഭാമ്പട്ട് ചവണര്മഭാര്ക്കട്ട് എലഭായനിനലാം മുദപത്രങ്ങളുലാം ആവശലത്തനിനനുസരനിചട്ട്
പുതുക്കനിയ ഡനിസഇൗണട്ട് (25000 രൂപവചരയുള്ള കനഭാണ് ജുഡതീഷലല മുദപത്രങ്ങള)
പ്രകേഭാരലാം ട്രഷറനികേളനില നനിനലാം വനിലപന നടത്തുന്നതനിനട്ട് ആവശലമഭായ സഭാകങതനികേ
ക്രെമതീകേരണലാം വരുത്തുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.

പശഭാത്തല സഇൗകേരല വനികേസന പദതനികേള

31 (3006) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  പശഭാത്തല  സഇൗകേരലവനികേസനത്തനിനുലാം  ചപഭാതു  ആകരഭാഗലലാം,  ചപഭാതു
വനിദലഭാലയങ്ങള എന്നനിവയുചട അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസനത്തനിനുലാം എചന്തെഭാചക്ക
പദതനികേളഭാണട്ട് ചകേഭാണ്ടുവരഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതനിനട്ട്  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  ചചലവട്ട്  വരുചമനലാം  ഇതനിനഭായനി
പ്രകതലകേ പഭാകക്കജട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ എനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) പശഭാത്തല സഇൗകേരല വനികേസനലാം, ചപഭാതു ആകരഭാഗലലാം,  ചപഭാതു വനിദലഭാലയങ്ങള
മറട്ട് സഭാമൂഹനികേ സഭാലാംസ്കഭാരനികേ കമഖേലയനിചല വനികേസനലാം എന്നനിവ ലക്ഷലമനിട്ടുചകേഭാണട്ട്
2016-17  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില  കേനിഫ്ബനി  മുകഖേന  നടപനിലഭാക്കഭാന്  വനിവനിധ
പദതനികേള സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട്ട്.   അപ്രകേഭാരലാം നഭാളനിതുവചര വനിവനിധ ഭരണ
വകുപ്പുകേള  104  പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള പ്രഭാഥമനികേ നനിര്കദ്ദേശലാം കേനിഫ്ബനി ചവബ്കസറട്ട്
മുകഖേന  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.   പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളുചട  പടനികേ  അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  പുതുക്കനിയ  ബജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില
പ്രസ്തഭാവനിചനിട്ടുള്ള രണഭാലാം മഭാന്ദല വനിരുദ പഭാകക്കജട്ട് പ്രകേഭാരമുള്ള പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ
പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തനിയ  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  കേനിഫ്ബനിവഴെനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ഈ പഭാകക്കജട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ഭൂമനി  ഏചറടുക്കല ചചലവളചപചട  20,000
കകേഭാടനി  രൂപയുചട  ചചലവഭാണട്ട്  പ്രസ്തഭാവനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കേനിഫ്ബനിവഴെനിയുള്ള  ധനഭാഗമ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള പ്രകയഭാജനചപടുത്തനിയഭാവലാം ഈ പ്രവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കുകേ.

കേടപത്രലാം ഇറക്കുവഭാന് അനുമതനി

32 (3007) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം  കകേഭാര്പകറഷനുകേളക്കുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഗലഭാരന്റെനികയഭാടു
കൂടനി കേടപത്രലാം ഇറക്കുവഭാന് അനുമതനി നലകുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഉചണങനില ഏചതഭാചക്ക മുനനിസനിപഭാലനിറനികേചളയുലാം കകേഭാര്പകറഷനുകേചളയുമഭാണട്ട്
ഇഇൗ പദതനിയനില ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട് ;

(സനി) എത്ര കകേഭാടനി രൂപയുചട കേടപത്രലാം ഇറക്കുവഭാനഭാണട്ട് അവര്ക്കട്ട് അനുമതനി
നലകേനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം  കകേഭാര്പകറഷനുകേളക്കുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഗലഭാരന്റെനികയഭാടു
കൂടനി കേടപത്രലാം ഇറക്കുന്നതനിനട്ട് അനുമതനി നലകുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിടനില.

(ബനി & സനി)  ബഭാധകേമല.

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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സ്കൂള കുടനികേളനില സമ്പഭാദലശതീലലാം

33 (3008) ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സ്ക്കൂള  കുടനികേളനില  സമ്പഭാദലശതീലലാം  വളര്ത്തുന്നതനിനുലാം  ഭഭാവനിയനില
അതനിലൂചട സഭാമ്പത്തനികേക്ഷമത കകേവരുത്തുന്നതനിനുലാം എചന്തെഭാചക്ക പദതനികേളഭാണട്ട്
നനിലവനിലള്ളതട്ട് ;

(ബനി) പദതനി ഉചണങനില അതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകേഭാകമഭാ;

(സനി) പദതനി നനിലവനില ഇലഭാചയങനില അകതക്കുറനിചട്ട് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സ്കൂള കുടനികേളനില സമ്പഭാദലശതീലലാം വളര്ത്തുന്നതനിനുലാം സഭാമ്പത്തനികേ ക്ഷമത
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം കദശതീയ സമ്പഭാദല പദതനി വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില ലഘു  സമ്പഭാദല
പദതനിയഭായ "സഞയനികേഭാ സമ്പഭാദല പദതനി"  നനിലവനിലണഭായനിരുന.  1-10-2016-നു
കശഷലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഈ  പദതനി  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതനിനഭാല  "സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്
കസവനിലാംഗ്സട്ട്  സ്കതീലാം"  എന്ന  കപരനില  പദതനി  തുടരുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സഞയനികേഭാ  സമ്പഭാദല  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  ചകേഭാണനിരുന്ന  അകത
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  നനിലനനിര്ത്തനിചക്കഭാണട്ട്  സലാംസഭാനചത്ത  ട്രഷറനികേള  വഴെനിയഭാണട്ട്
"സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കസവനിലാംഗ്സട്ട് സ്കതീലാം"  നടപഭാക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  സലാംസഭാനചത്ത ട്രഷറനികേളനില
ഓകരഭാ സ്കൂളനിനുലാം പലനിശകയഭാടുകൂടനിയ ഒരു സലാംയുക്ത ട്രഷറനി കസവനിലാംഗ്സട്ട് അക്കഇൗണട്ട്
തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട്  28-9-2016-ചല സ.ഉ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  7833/2016/ധന.  ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരലാം അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ബഭാധകേമല.

ഓണ്കലന് മുഖേഭാന്തെരമുള്ള വനിപണനലാം

34 (3009) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഓണ്കലന് മുഖേഭാന്തെരമുള്ള വനിപണനലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് സജതീവമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ഓണ്കലന് വനിപണനലാംമൂലലാം നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില കുറവട്ട് വരുന്നതട്ട്
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി) ഓണ്കലന് വനിപണനലാം നനികുതനിക്കട്ട് വനികധയമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് എചന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുലാം ?



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 99

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  നനിലവനിലള്ള കകേന്ദ്ര വനിലന നനികുതനി നനിയമപ്രകേഭാരലാം ഇത്തരലാം വനിപണനങ്ങളനില
നനികുതനി ഏര്ചപടുത്തഭാന് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് അധനികേഭാരമനില. ഇതനിചന്റെ പുറത്തട്ട്
സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  ചുമത്തഭാന്  കേഴെനിയുന്നതട്ട്  പ്രകവശന  നനികുതനിയഭാണട്ട്.  എന്നഭാല
ബഹുമഭാനചപട സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയുചട വനിധനി പ്രകേഭാരലാം പ്രകവശന നനികുതനി ഭരണഘടനഭാ
വനിരുദമഭാചണന്നട്ട് പ്രഖേലഭാപനിക്കചപടതനിനഭാല ആയതട്ട് ചുമത്തുവഭാന് സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
പരനിമനിതനിയുണട്ട്.  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നനികുതനി സമ്പ്രദഭായലാം പ്രഭാപലസഭാനചത്ത അടനിസഭാന
മഭാക്കനിയുള്ളതനിനഭാല,  പ്രസ്തുത  നനികുതനി  വലവസ  നനിലവനില  വരുന്നകതഭാടുകൂടനി
ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട്  ഓണ്കലന്  വനിപണനത്തനികന്മലള്ള  നനികുതനി
ലഭലമഭാകുചമന്നഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.

ചകേഭായനിലഭാണനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല ആസ്തനി വനികേസന പദതനി

35 (3010) ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലലാം ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനിലളചപടുത്തനി  2011-
2016  കേഭാലയളവനില  ചകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനിചല  ഏചതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച്ചുചവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ടനി പ്രവൃത്തനികേളുചട വനിശദമഭായ വനിവരലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനില  ഫണട്ട്  ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേഭാചത മഭാറനിചവച പദതനികേള ഏചതലഭാമഭായനിരുനചവന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ  ;
ഈ  പദതനികേചള  2016-2017  വര്ഷത്തനില  ഉളചപടുത്തനി  എ.എസട്ട്.  നലകേഭാന്
നടപടനികേള സകതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനി  ആരലാംഭനിച  2012-13
മുതല  2015-16  വചര  കേഭാലയളവനില  ചകേഭായനിലഭാണനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പ്രവൃത്തനികേളുചട  വനിശദ  വനിവരലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി)  ഫണട്ട്  ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല  നനിരസനിക്കചപട  പ്രവൃത്തനികേളുചട  വനിവരലാം
പ്രകതലകേമഭായനി സൂക്ഷനിക്കുന്നനില.  ടനി പ്രവൃത്തനികേചള  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിചല
ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനില ഉളചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  എലാം.എല.എ.  ശനിപഭാര്ശ
ചചയഭാല മഭാത്രകമ പരനിഗണനിക്കഭാനഭാവൂ.

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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ചകേഭായനിലഭാണനി സബട്ട് ട്രഷറനി ഓഫതീസനിനട്ട് പുതനിയ ചകേടനിടലാം

36 (3011) ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം

കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ : 

(എ)  ചകേഭായനിലഭാണനി സബട്ട് ട്രഷറനി നനിലവനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട് പഴെക്കമുള്ളതുലാം

സഇൗകേരലങ്ങള പരനിമനിതവമഭായ ഒരു ചകേടനിടത്തനിലഭാണട്ട് എന്നതട്ട് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ചകേഭായനിലഭാണനി  സബട്ട്  ട്രഷറനി  ഓഫതീസനിനട്ട്  പുതനിയ ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതട്ട്

സലാംബന്ധനിചട്ട് 2006-2011 കേഭാലയളവനില സര്ക്കഭാരനില ഒരു അകപക്ഷ സമര്പനിചനിരുന്നതട്ട്

ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ട്രഷറനി  ഓഫതീസനിനട്ട്  പുതനിയ  ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  നടപടനികേള

സകതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഇക്കഭാരലത്തനിലള്ള ഫയലകേളുചട വനിവരങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ധനകേഭാരല വകുപനിചന്റെ ശദയനിലചപടനിടനില.

(സനി)  ചകേഭായനിലഭാണനി  മനിനനി  സനിവനില കസഷനുസമതീപലാം സര്കവ  39-ല  1(b)

പ്രകേഭാരലാം ചചറകേനിട ജലകസചന ഡനിവനിഷചന്റെ കകേവശമുള്ള ഒഴെനിഞ്ഞു കേനിടക്കുന്ന 25

ചസന്റെട്ട് സലലാം ട്രഷറനിക്കഭായനി പുതനിയ ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് അനുവദനിക്കണചമന്നട്ട്

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലഭാ ട്രഷറനി ഓഫതീസര് ആവശലചപടുകേയുലാം അതനുസരനിചട്ട് പ്രസ്തുത

സലത്തട്ട്  15.5  ചസന്റെട്ട്  സലവലാം  അതനിലളചപട  പഴെയ  കേകഭാര്കടഴട്ട്  ചകേടനിടവലാം

സര്ക്കഭാര് നനിശയനിക്കുന്ന വനില ഈടഭാക്കനി ചകേഭായനിലഭാണനി സബട്ട് ട്രഷറനി ഓഫതീസനിനട്ട്

കകേമഭാറലാം നടത്തഭാവന്നതഭാചണന്നട്ട് 21-2-2011 തതീയതനിയനിചല E4-467/2011 നമ്പര്

കേത്തട്ട് പ്രകേഭാരലാം ജലകസചന വകുപട്ട് കപ്രഭാജകേടട്ട്-1  ചതീഫട്ട് എഞനിനതീയര് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

ജലവനിഭവ  (IR)  വകുപട്ട്  ചസക്രെടറനിചയ  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാചത

എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര് കുറലഭാടനി ജലകസചന പദതനി കപരഭാമ്പ്രയുചട  6-11-2014

തതീയതനിയനിചല E5-175/11 കേത്തട്ട് പ്രകേഭാരലാം നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട സലലാം റവനറ്റ്യൂ ഭൂമനിയഭാക്കഭാനുള്ള

നടപടനി സകതീകേരനിക്കഭാന് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ കേളകകറഭാടട്ട്  അഭലര്തനിചനിട്ടുണട്ട്.   സലലാം

ട്രഷറനി  വകുപനിനട്ട്  കകേമഭാറനി  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  സബ്ട്രഷറനിക്കട്ട്  പുതനിയ  ചകേടനിടലാം

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സകതീകേരനിക്കുന്നതഭാചണന്നട്ട്  ട്രഷറനി  ഡയറകര്

അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.
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ആസ്തനി വനികേസന ഫണനില നനിന്നലാം കഹമഭാസട്ട് കലറ്റുകേളുലാം 
കലഭാമഭാസട്ട് കലറ്റുകേളുലാം സഭാപനിക്കഭാന് അനുമതനി

37 (3012) ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  മുന്  എലാം.എല.എ.യുചട  ആസ്തനി
വനികേസന ഫണനില നനിനലാം  എത്ര കഹമഭാസട്ട്  കലറ്റുകേളുലാം  കലഭാമഭാസട്ട്  കലറ്റുകേളുലാം
സഭാപനിക്കഭാന് അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുചട  നനിര്വഹണലാം  ഏതട്ട്  ഏജന്സനി  മുകഖേനയഭാണട്ട്
നടത്തുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആയതനില എത്ര കലറ്റുകേള എവനിചടചയലഭാലാം സഭാപനിച്ചുചവനലാം ഇനനി
എത്ര കലറ്റുകേള എവനിചടചയഭാചക്ക സഭാപനിക്കഭാനുചണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  തടസലാം  എന്തെഭാചണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ആയതട്ട് എന്നകത്തക്കട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുചമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  മുന്  എലാം.എല.എ.യുചട  ആസ്തനി
വനികേസന  ഫണനില  നനിനലാം  രണട്ട്  പ്രവൃത്തനികേളനിലഭായനി  ആചകേ  31  കഹമഭാസട്ട്
കലറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്  അനുമതനി  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനികേള സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

റബറനിചന്റെ തഭാങ്ങുവനില

38 (3013) ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖേട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) റബറനിചന്റെ തഭാങ്ങുവനില നനിലനനിര്ത്തഭാന് കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് പ്രഖേലഭാപനിച
300 കകേഭാടനി രൂപയുചട വനില സനിരതഭാ ഫണനിചന്റെ പ്രകയഭാജനലാം കകേരളത്തനിചല പ്രകതലകേനിചട്ട്
മലബഭാര് കമഖേലയനിചല കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ലഭനിക്കുന്നനിചലന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  കകേഭാടയലാം നഗരങ്ങളനില റബറനിനുള്ള മഭാര്ക്കറട്ട് വനില മലബഭാര് കമഖേലയനിലലാം
ലഭനിക്കഭാന് എചന്തെങനിലലാം നടപടനികേള സകതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  റബര്  കബഭാര്ഡട്ട്  നനിശയനിക്കുന്ന  വനില  മുഴുവനഭായുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
ലഭനിക്കഭാന് എന്തെട്ട് നടപടനികേളഭാണട്ട് ചചകേചക്കഭാണനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(എ)  റബര് ചപ്രഭാഡക്ഷന് ഇന്ചസന്റെതീവട്ട് സ്കതീലാം പ്രകേഭാരലാം രജനിസര് ചചയനിട്ടുള്ള

റബര്  കേര്ഷകേരനില  അര്ഹരഭായ  എലഭാവര്ക്കുലാം  ഈ  പദതനിയുചട  പ്രകയഭാജനലാം

സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം ഒരുകപഭാചല ലഭനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ചമചചപട  വനില  കനടനിചയടുക്കുന്നതനിനഭായനി  മലബഭാര്

കമഖേലയനില റബര് കബഭാര്ഡട്ട് റബര് ചപ്രഭാഡറ്റ്യൂകസഴട്ട് ചസഭാകസറനികേളുചട കനതൃതകത്തനില

കട്രഡനിലാംഗട്ട് കേമ്പനനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഈ കേമ്പനനികേള ടയര് വലവസഭായനികേളക്കുലാം

മറട്ട്  റബര്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം   കേര്ഷകേരനില  നനിന്നട്ട്  കനരനിടട്ട്  കശഖേരനിചട്ട്  റബര്

വനിലക്കുന്നതട്ട്  വഴെനി  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഇടനനിലക്കഭാചര  ഒഴെനിവഭാക്കനി  ചമചചപട  വനില

കനടനിചയടുക്കഭാന് സഹഭായനിക്കുന.

(സനി) റബര് കബഭാര്ഡട്ട് റബറനിചന്റെ വനില നനിശയനിക്കുന്നനില.  മറനിചട്ട്, കകേഭാടയലാം,

ചകേഭാചനി റബര് മഭാര്ക്കറ്റുകേളനിചല കദനലാംദനിന വനിലകേള കശഖേരനിചട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേ

മഭാത്രമഭാണട്ട് ചചയ്യുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട് റബര് വനിപണനിചയപറനി കേര്ഷകേര്ക്കുലാം വലഭാപഭാരനികേളക്കുലാം

ഒരു  ചപഭാതു  അവകബഭാധലാം  ഉണഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സഹഭായനിക്കുന.  കേര്ഷകേര്  ഈ

വനിലകേളുചട  അടനിസഭാനത്തനില അവരുചട വനിലകപശല കേഴെനിവട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം

അതുവഴെനി ചമചചപട വനില കനടനിചയടുക്കുകേയുലാം ചചയ്യുന.

പങഭാളനിത്ത ചപന്ഷന് പദതനി

39 (3014) ശതീ  .    എലകദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പങഭാളനിത്ത  ചപന്ഷന്  ഏര്ചപടുത്തനിയതുവഴെനി

സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  കനടലാം  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ  എനലാം  ഉചണങനില  എന്തു

തുകേയുചട കനടലാം ഉണഭാചയനലാം ആയതട്ട് ഏതു തരത്തനിലഭാചണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില  പങഭാളനിത്ത  ചപന്ഷന്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ജതീവനക്കഭാരുചട

വനിഹനിതലാം  ഏതട്ട്  വനിധത്തനിലഭാണട്ട്  നനികക്ഷപനിക്കുന്നചതനലാം  ആയതട്ട്  സര്ക്കഭാര്

വനിഹനിതലാം കൂടനി കചര്ത്തഭാകണഭാ നനികക്ഷപനിക്കുന്നചതനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) മുന് സര്ക്കഭാര് പ്രസ്തുത ഇനത്തനില സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതമഭായനി എത്ര തുകേ

നനികക്ഷപനിചനിട്ടുചണന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  പങഭാളനിത്ത ചപന്ഷന്  പദതനിയനില  അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുള്ള ജതീവനക്കഭാര്
60-ാം വയസനില വനിരമനിക്കുന്ന സമയത്തട്ട് മഭാത്രകമ അവര്ക്കട്ട് നലകകേണ ചപന്ഷന്
തുകേയനില നനിനലാം സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ കനടലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് തനിടചപടുത്തഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയുള.

(ബനി) 6-2-2014-ചല സര്ക്കുലര് നമ്പര് 07/14/ധന ഖേണ്ഡനികേ V അനുസരനിചട്ട്
പനി.എഫട്ട്.  ആര്.ഡനി.എ.  നനിര്കദ്ദേശ  പ്രകേഭാരലാം  ട്രസനി  ബഭാങഭായ  ആകനിസട്ട്  ബഭാങട്ട്  മുകഖേന
എസട്ട്.ബനി.ഐ. ചപന്ഷന്  ഫണട്ട്  കപ്രവറട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്,  യു.റനി.ഐ.  റനിടയര്ചമന്റെട്ട്
ചസഭാലറ്റ്യൂഷന്സട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്, എല.ഐ.സനി ചപന്ഷന് ഫണട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് എന്നതീ ഫണട്ട്
മഭാകനജര്മഭാര് മുകഖേന ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ചസകേറ്റ്യൂരനിറനികേള,  കടലാം  ചഡകപഭാസനിറ്റുകേള,  റപതീ
കബഭാണ്ടുകേള,  മണനി മഭാര്ക്കറട്ട് ഇന് സ്ട്രുചമന്റുകേള,  കേമ്പനനി ചഷയറകേള എന്നനിവയനില
ജതീവനക്കഭാരുചട  വനിഹനിതവലാം  സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതവലാം  കൂടനി  കചര്ത്തഭാണട്ട്  ഈ തുകേ
നനികക്ഷപനിച്ചു വരുന്നതട്ട്.

(സനി)  മുന് സര്ക്കഭാര് പ്രസ്തുത ഇനത്തനില സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതമഭായനി 31-5-2016
വചര  105.66 കകേഭാടനി രൂപ നനികക്ഷപനിചനിട്ടുണട്ട്.

പങഭാളനിത്ത ചപന്ഷന് പദതനി

40 (3015) ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  പങഭാളനിത്ത  ചപന്ഷന്  പദതനിയനില  നനിലവനില  എത്ര ജതീവനക്കഭാരുചണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില  സര്ക്കഭാര്  നനികക്ഷപനിച  തുകേചയത്രചയനലാം
നനികക്ഷപനികക്കണനിയനിരുന്ന തുകേചയത്രചയനലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി)  ഫണട്ട് മഭാകനജര്മഭാരഭായനി നനികയഭാഗനിചവര്ക്കട്ട് പുറകമ ഏചതങനിലലാം ഏജന്സനികേള
സര്ക്കഭാരനിചന സമതീപനിചനിട്ടുകണഭാ ; എങനില അവകയചതഭാചക്കയഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) ഫണട്ട് മഭാകനജര്മഭാര്ക്കട്ട് ലഭനിച തുകേയുചട വനിശദ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) National Securities Depository Limited-Central Record Agency-യുചട
monthly റനികപഭാര്ടനിന് പ്രകേഭാരലാം 2016 ചസപ്റലാംബര് 30 വചര 39933 ജതീവനക്കഭാര്
കദശതീയ ചപന്ഷന് പദതനിയനില രജനിസര് ചചയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) National Securities Depository Limited-Central Record Agency- യുചട
monthly റനികപഭാര്ടനിന് പ്രകേഭാരലാം 2016 ചസപ്റലാംബര് 30 വചര പ്രസ്തുത പദതനിയനില
ജതീവനക്കഭാരുചട വനിഹനിതവലാം (142.58 കകേഭാടനി രൂപ) സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതവലാം (142.58
കകേഭാടനി  രൂപ)  കൂടനി  കചര്ത്തട്ട്  285.16 കകേഭാടനി  രൂപ  നനികക്ഷപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ
കേഭാലയളവനില സര്ക്കഭാര് നനികക്ഷപനികക്കണ തുകേ പൂര്ണമഭായുലാം നനികക്ഷപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) കദശതീയ  ചപന്ഷന് പദതനിയനിചല ഫണട്ട് നനികക്ഷപവമഭായനി ബന്ധചപടട്ട്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പുറചപടുവനിചനിട്ടുള്ള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള അനുസരനിച്ചുലാം 14-8-2008-ചല
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചല  5(88)2006  പനി.ആര്.  എന്ന കനഭാടനിഫനികക്കഷന് പ്രകേഭാരവലാം
എസട്ട്.ബനി.ഐ.  ചപന്ഷന്  ഫണട്ട്  കപ്രവറട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്,  യു.റനി.ഐ.  റനിടയര്ചമന്റെട്ട്
ചസഭാലറ്റ്യൂഷന്സട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്,  എല.ഐ.സനി.  ചപന്ഷന്  ഫണട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  എന്നതീ
ഫണട്ട് മഭാകനജര്മഭാര് മുകഖേന ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ചസകേറ്റ്യൂരനിറനികേള, കടലാം ചഡകപഭാസനിറ്റുകേള,
റപനി  കബഭാണ്ടുകേള,  മണനി മഭാര്ക്കറട്ട്  ഇന്സ്ട്രുചമന്റുകേള,  കേമ്പനനി ചഷയറകേള എന്നതീ
വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭാണട്ട് പ്രസ്തുത ഫണട്ട് നനികക്ഷപനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.

(ഡനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  NPS  Trust-ചന്റെ  ഫയല  നമ്പര്
1-3-2015/ NPST  പ്രകേഭാരലാം ഫണട്ട് മഭാകനജര്മഭാര്ക്കട്ട് അനുവദനിചനിരനിക്കുന്ന തുകേയുചട
ആനുപഭാതനികേലാം  SBI  ചപന്ഷന്  ഫണട്ട്  കപ്രവറട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്-34%,  യു.റനി.ഐ.
റനിടയര്ചമന്റെട്ട്  ചസഭാലറ്റ്യൂഷന്സട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്-  32%,  എല.ഐ.സനി.  ചപന്ഷന് ഫണട്ട്
ലനിമനിറഡട്ട്-34%  എന്നനിങ്ങചനയഭാണട്ട്.  NSDL-ല നനിനലാം ലഭലമഭായ ഏറവലാം പുതനിയ
കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം  2016-ചസപ്റലാംബര് 30  വചര 285.16  കകേഭാടനി രൂപ  പ്രസ്തുത
ഫണട്ട് മഭാകനജര്മഭാര്ക്കട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

പങഭാളനിത്ത ചപന്ഷന് പദതനി

41 (3016) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  പങഭാളനിത്ത ചപന്ഷന് പദതനിയനില ഉളചപട കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്
സര്വതീസനിലനിരുന്നട്ട് മരനിക്കുകേകയുഭാ, മറട്ട് കേഭാരണങ്ങളഭാല നനിര്ബന്ധനിത വനിരമനിക്കലനിനട്ട്
വനികധയമഭാവകേകയഭാ  ചചയ്യുന്ന  സഭാഹചരലത്തനില  അവരുചട  ആശനിതര്ക്കട്ട്  പഴെയ
ജതീവനക്കഭാരുചട  ആശനിതര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  അകത  രതീതനിയനില  തചന്ന  കുടുലാംബ
ചപന്ഷന് നലകേഭാന് 5-5-2009-ല കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിറക്കനിയതട്ട് ശദയനില
ചപടനിട്ടുകണഭാ ; പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പനി.എഫട്ട്.ആര്.ഡനി.എ.  നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം  എന്.പനി.എസട്ട്.  സലാംസഭാന
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം നടപഭാക്കനിയ സനിതനിക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ഉത്തരവനികലതു
കപഭാചല  സമഭാന  വനിഷയത്തനില  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;
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(സനി)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനില നനിനലാം
വലതലസ്തമഭാകണഭാ; എങനില എന്തെഭാണട്ട് കേഭാരണചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  സഭാററ്റ്യൂടറനി ചപന്ഷന് സമയത്തട്ട് ആശനിത നനിയമനലാം നലകുന്നകതഭാചടഭാപലാം
ചപന്ഷന് തുടര്നലാം നലകേനിയനിരുകന്നഭാ;  എങനില എന്.പനി.എസട്ട്.  നടപനിലഭാക്കനിയതനിനട്ട്
കശഷലാം ആശനിത നനിയമനലാം നലകേനിയതനിനുകശഷലാം ഫഭാമനിലനി  ചപന്ഷന് തുടര്നലാം
നലകുനകണഭാ; ഇചലങനില കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനിലചപടനിടനില.

(ബനി)  ഇല

(സനി)  ബഭാധകേമല

(ഡനി) സഭാററ്റ്യൂടറനി ചപന്ഷന് പ്രകേഭാരലാം ആശനിത നനിയമനലാം നലകുന്നതനികനഭാചടഭാപലാം
കുടുലാംബ ചപന്ഷന് തുടര്നലാം പങഭാളനിക്കട്ട് മഭാത്രമഭായനി നലകേനി വരുനണട്ട്.  നഭാഷണല
ചപന്ഷന് പദതനിയനില ഉളചപട ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് കുടുലാംബ ചപന്ഷനട്ട് അര്ഹതയനില.
എന്നനിരുന്നഭാലലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  31-8-2016-ചല  സ.ഉ  (പനി)  നമ്പര്
126/2016/ധന  പ്രകേഭാരലാം  അവകേഭാശനിക്കട്ട്  ആശനിത  നനിയമന  വലവസ  പ്രകേഭാരലാം
കജഭാലനി  ലഭനിക്കുന്നതട്ട്  വചര  ജതീവനക്കഭാരന്  അവസഭാനലാം  വഭാങ്ങനിയ  അടനിസഭാന
ശമ്പളത്തനിചന്റെ 30% തുകേ ആശകഭാസ ധനസഹഭായമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

പങഭാളനിത്ത ചപന്ഷന് പദതനി

42 (3017) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) പങഭാളനിത്ത ചപന്ഷന് പദതനിയനിലൂചട സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരനില നനിന്നട്ട്
കശഖേരനിക്കുന്ന വനിഹനിതലാം ഏചതങനിലലാം ചപഭാതു അക്കഇൗണനില നനികക്ഷപനിക്കചപടുന
കണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തുകേയുചട  മഭാകനജട്ട് ചമന്റെനിനു  കവണനി  പ്രകതലകേ  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത തുകേ ട്രഷറനിയനില തചന്ന കേണക്കഭാക്കചപടുകേയഭാകണഭാചയനലാം
ഈ  തുകേ വനികേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പദതനിയുകണഭാചയനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  പങഭാളനിത്ത ചപന്ഷന് പദതനിയനിചല ഫണട്ട് നനികക്ഷപവമഭായനി
ബന്ധചപട കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പുറചപടുവനിചനിട്ടുള്ള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള അനുസരനിച്ചുലാം
14-8-2008-ചല കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ 5(88) 2006  പനി.ആര്.  എന്ന കനഭാടനിഫനികക്കഷന്
പ്രകേഭാരവലാം  എസട്ട്.ബനി.ഐ.  ചപന്ഷന്  ഫണട്ട്  കപ്രവറട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്,  യു.ടനി.ഐ.
റനിടയര്ചമന്റെട്ട് ചസഭാലറ്റ്യൂഷന്സട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്, എല.ഐ.സനി. ചപന്ഷന് ഫണട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്
എന്നതീ ഫണട്ട് മഭാകനജര്മഭാര് മുകഖേന ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ചസകേറ്റ്യൂരനിറനികേള, കടലാം ചഡകപഭാസനിറ്റുകേള,
റൂപതീ കസഭാണകേള,  മണനി മഭാര്ക്കറട്ട്  ഇന്സ്ട്രൂചമന്റുകേള,  കേമ്പനനി ചഷയറകേള എന്നതീ
വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭാണട്ട്  ചപന്ഷന്  ഫണട്ട്  നനികക്ഷപനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  പ്രസ്തുത  തുകേയുചട
മഭാകനജുചമന്റെനിനുകവണനി എന്.പനി.എസട്ട്. ട്രസട്ട് പ്രകതലകേ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ഇന്തെല പരഭാമര്ശനിചനിടനിലഭാത്ത മചറഭാരു ഏജന്സനിയനിലലാം
എന്.പനി.എസട്ട്.  വനിഹനിതലാം അടവഭാക്കഭാന് നനിലവനില വലവസയനില. 1956-ചല  SCRA
(Securities Contracts (Regulation) Act, 1956)  പ്രകേഭാരലാം ട്രഷറനിയനില ചസകേറ്റ്യൂരനിറനി
ഫണട്ട് തുടങ്ങഭാനുലാം വലവസയനില.  ഈ സഭാഹചരലത്തനില പങഭാളനിത്ത ചപന്ഷന്
പദതനിയനിചല തുകേ ട്രഷറനിയനില നനികക്ഷപനിക്കഭാന് നനിലവനില സഭാധനിക്കനില.

വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പ

43 (3018) ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  രഭാജലത്തനിനു  ചവളനിയനില  ചപ്രഭാഫഷണല  കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട്  പഠനിക്കുന്ന
വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ചനില  ബഭാങ്കുകേള  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പ  നലകേഭാന്  വനിമുഖേത
കേഭാണനിക്കുന്നതട്ട് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഉചണങനില  ടനി  ബഭാങ്കുകേളചക്കതനിചര  എചന്തെങനിലലാം  നടപടനികേള
സകതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പഭാ  ലഭലത  ഒരു അവകേഭാശമഭായനി  പ്രഖേലഭാപനിക്കുകമഭാ  ;
അതനിനഭായനി നനിയമലാം ചകേഭാണ്ടുവരുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലചപടനിടനില.

(ബനി)  ബഭാധകേമല.

(സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖേലയനില നനിയമന നനികരഭാധനലാം

44 (3019) ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിയമന നനികരഭാധനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില
എനമുതലഭാചണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖേലയനില,  പ്രകതലകേനിചട്ട്  ചപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖേലയനില
പുതനിയ  തസ്തനികേകേള  അനുവദനിക്കനിചലന്ന  പ്രഖേലഭാപനലാം  നനിയമന  നനികരഭാധനമഭായനി
മഭാറനിയതട്ട് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത  ചപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസരലാംഗചത്ത  സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന്
കവണനി വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിചന നനിയമന നനികരഭാധനത്തനില നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന്
നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരലാം  ഏചറടുത്തതനിനുകശഷലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്
നനിയമന നനികരഭാധനലാം പ്രഭാബലലത്തനിലനില.

(ബനി&സനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവനില നനിയമന നനികരഭാധനമനില.  വനിദലഭാഭലഭാസ
കമഖേലയുചട  ഗണനനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  സമ്പൂര്ണമഭായ  വഭാണനിജലവല
ക്കരണചമന്ന മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  നയമല ഈ  സര്ക്കഭാരനികന്റെതട്ട്.   മറനിചട്ട്  ചപഭാതു
വനിദലഭാലയങ്ങചള ശക്തനിചപടുത്തനി അന്തെര്കദ്ദേശതീയ നനിലവഭാരത്തനികലക്കുയര്ത്തുകേ എന്നതഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പ്രഖേലഭാപനിത  ലക്ഷലലാം.  ഉന്നതവനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖേലയനിലടക്കലാം  കമല
ലക്ഷലലാം കകേവരനിക്കുവഭാന് ആവശലമഭായ നടപടനികേള ബജറനില വലവസ ചചയനിട്ടുണട്ട്.

മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന് ഉത്തരവട്ട്

45 (3020) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചസക്രെകടറനിയറനിചല  മൂന്നഭാലാം  നനിലയനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ചപന്ഷന്
വകുപ്പുകേള മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം തഭാഴെചത്ത നനിലയനികലക്കട്ട്
മഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന് ഉത്തരവട്ട് പുറചപടുവനിചതട്ട്
എകപഭാഴെഭാണട്ട്;

(സനി)  ചപന്ഷന്  വകുപ്പുകേള  ചസക്രെകടറനിയറനിചല  തഭാഴെചത്ത  നനിലയനികലക്കട്ട്
പ്രവര്ത്തനലാം മഭാറ്റുന്നതനില കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില മഭാറനിയനിടനില.  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള നടന വരുന.

(ബനി) 2015 നവലാംബര് 6-ാം തതീയതനി

(സനി)  തഭാലക്കഭാലനികേ അകറഞട്ട്ചമന്റെനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട് ചപന്ഷന്  (എ,  ബനി)
വകുപ്പുകേള  ചസക്രെകടറനിയറനിചന്റെ  കേലഭാന്റെതീന്  ചകേടനിടത്തനില  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.
ചസക്രെകടറനിയറട്ട്  രണഭാലാം  അനകട്ട്  പൂര്ണമഭായുലാം  പ്രവര്ത്തന  സജ്ജമഭാകുന്ന  മുറയട്ട്
വനിവനിധ വകുപ്പുകേള രണഭാലാം അനകനില ക്രെമതീകേരനിക്കചപടുകേയുലാം അകപഭാള ചപന്ഷന്
വകുപ്പുകേള തഭാഴെചത്ത നനിലയനികലക്കട്ട് മഭാറ്റുന്നതുമഭാണട്ട്.

സലാംസഭാനചത്ത പണമനിടപഭാടട്ട് സഭാപനങ്ങള

46 (3021) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് മൂത്തൂറട്ട് ഫനിനഭാന്സട്ട് തുടങ്ങനി എത്ര പണമനിടപഭാടട്ട് സഭാപനങ്ങള
(മറ്റു സലാംസഭാനങ്ങളനില രജനികസഷന് കനടനിയവയുലാം,  ശഭാഖേകേളുളളവയുലാം ഉളചപചട)
നനിയമവനികധയമഭായുലാം അലഭാചതയുലാം പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തനി വരുന എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇവയനില സലാംസഭാന/കകേന്ദ്ര അകനകഷണ ഉകദലഭാഗസരുചട പരനികശഭാധനകേളനില
പണമനിടപഭാടുകേളനിചല  അനധനികൃത  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  കേള്ളപണമനിടപഭാടുകേളുലാം  കേചണത്തനിയ
സഭാപനങ്ങള ഏചതലഭാലാം എനലാം ഇവയുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില സലാംസഭാന/കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരുകേള വരുത്തനിയനിട്ടുള്ള നനിയനണങ്ങള എചന്തെലഭാലാം എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

(സനി)  ഇവയനികലഭാകരഭാന്നനിലലാം  എത്ര  ജതീവനക്കഭാര്  നനിലവനിലണട്ട്  എനലാം
സലാംസഭാനത്തനിനുള്ളനില ഇവയ്കക്കഭാകരഭാന്നനിനുലാം എത്ര ശഭാഖേകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനചണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഇവയനിചല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  കജഭാലനി  സമയലാം,  അവധനി,  ചപ്രഭാകമഭാഷന്,
സലമഭാറലാം  തുടങ്ങനിയ നലഭായമഭായ  അവകേഭാശങ്ങളക്കട്ട്  എചന്തെങനിലലാം  വലവസകേള
നനിലവനിലകണഭാ ;

(ഇ)  ഇചലങനില  സലാംസഭാനത്തഭാകേമഭാനലാം  അകനകേഭായനിരലാം  ജതീവനക്കഭാരുള്ള
പ്രസ്തുത കമഖേലയനിചല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  മഭാനലമഭായ  കസവന കവതന വലവസകേള
ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(എഫട്ട്)  ഇവയുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നനിയമവനികധയമഭായനി  നനിയനനിക്കഭാന്
എന്തെട്ട് നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുലാം എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിചല  സകകേഭാരല  പണമനിടപഭാടട്ട്  സഭാപനങ്ങളുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങചള
നനിയനനിക്കുന്നതട്ട് മുഖേലമഭായുലാം കകേന്ദ്ര നനിയമങ്ങളഭായ റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട് ഓഫ്  ഇന്ഡല
ആകട്ട്,  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  ചറഗകലഷന് ആകട്ട്,  കേമ്പനതീസട്ട് ആകട്ട്,  കപ്രസട്ട് ചനിറട്ട്സട്ട് ആന്റെട്ട്
മണനി സര്ക്കുകലഷന് സ്കതീലാംസട്ട് (ബഭാനനിലാംഗട്ട്) ആകട്ട്, സലാംസഭാന നനിയമങ്ങളഭായ കകേരള
മണനി  ചലന്കഡഴട്ട്  ആകട്ട്,  കകേരള  അമനിത  പലനിശ  ഈടഭാക്കല  നനികരഭാധന  ആകട്ട്
മുതലഭായ  വനിവനിധ  നനിയമങ്ങള  മുകഖേനയഭാണട്ട്.  ഇവയനില  കകേരള  മണനിചലന്കഡഴട്ട്
ആകട്ട്,  1958  മഭാത്രമഭാണട്ട്  വഭാണനിജലനനികുതനി  വകുപനിചന്റെ  അധനികേഭാര  പരനിധനിയനില
വരുന്നതട്ട്.  കകേരള  മണനിചലന്കഡഴട്ട്  ആകട്ട്,  1958-ല  നനിര്വചനിക്കചപടനിട്ടുള്ള
മണനിചലന്ഡര്മഭാര്  ടനി  നനിയമത്തനിന്  കേതീഴെനില  കലസന്സട്ട്  എടുകക്കണതഭാണട്ട്.
ഇപ്രകേഭാരലാം 10531 കപര് രജനികസഷന് എടുത്തനിട്ടുണട്ട്. മുത്തൂറട്ട് കപഭാലള്ള പണമനിടപഭാടട്ട്
സഭാപനങ്ങള കനഭാണ്-ബഭാങനിലാംഗട്ട് ഫനിനഭാ ന്ഷലല കേമ്പനനികേളഭാണട്ട്.  കനഭാണ്-ബഭാങനിലാംഗട്ട്
ഫനിനഭാന്ഷലല കേമ്പനനികേള കകേരള മണനിചലന്കഡഴട്ട് ആകനിന് കേതീഴെനില കലസന്സട്ട്
എടുക്കുന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിച കകേസുകേള ബഹു. സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുചട പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
ആയതനിനഭാല നനിലവനില കനഭാണ്-ബഭാങനിലാംഗട്ട് ഫനിനഭാ ന്ഷലല കേമ്പനനികേളക്കട്ട് കകേരള
മണനിചലന്കഡഴട്ട്  നനിയമത്തനിന്  കേതീഴെനില  കലസന്സട്ട്  നനിര്ബന്ധമഭാക്കുവഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയനില.  ചതഭാഴെനില വകുപനിചന്റെ കേണക്കട്ട് പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനചത്തഭാടഭാചകേ 16,483
പണമനിടപഭാടട്ട് സഭാപനങ്ങള കലബര് രജനികസഷന് എടുത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില  സലാംസഭാന/കകേന്ദ്ര  അകനകഷണ
ഉകദലഭാഗസരുചട  പരനികശഭാധനകേളനില  പണമനിടപഭാടുകേളനിചല  അനധനികൃത  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
കേള്ളപണമനിടപഭാടുകേളുലാം നടത്തനിയ സഭാപനങ്ങചള കേചണത്തനിയനിടനില.

(സനി)  ചതഭാഴെനില വകുപനിചന്റെ കേണക്കട്ട് പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനചമഭാടഭാചകേ  16,483

പണമനിടപഭാടട്ട്  സഭാപനങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  ആയതനില  66442  ജതീവനക്കഭാര്

കജഭാലനി ചചയ്യുന.

(ഡനി&ഇ) കകേരള കഷഭാപട്ട്സട്ട് & ചകേഭാകമഴലല എസഭാബനിചഷ്മെന്റെട്ട് ആകട്ട്, മനിനനിമലാം

കവതന നനിയമലാം,  കമകറര്ണനിറനി  ചബനനിഫനിറട്ട്  ആകട്ട്  എന്നതീ ചതഭാഴെനില നനിയമങ്ങള

പ്രകേഭാരമുള്ള ആനുകൂലലങ്ങളക്കട്ട് ടനി ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് അര്ഹതയുണട്ട്.

(എഫട്ട്)  അമനിത  പലനിശയട്ട്  പണലാം  കേടലാം  ചകേഭാടുക്കുന്നതട്ട്  നനികരഭാധനിക്കുന്നതുലാം

പണലാം കേടലാം ചകേഭാടുക്കല ബനിസനിനസനില അമനിത പലനിശ ഈടഭാക്കുന്നതനിനട്ട് കേടുത്ത

ശനിക്ഷ  വലവസ  ചചയ്യുന്നതുമഭായ  2012-ചല  കകേരള  അമനിത  പലനിശ  ഈടഭാക്കല

നനികരഭാധന ആകട്ട് എന്ന നനിയമലാം പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഈ നനിയമത്തനിന് കേതീഴെനില
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കപഭാലതീസട്ട്  വകുപട്ട്  നടപടനി  സകതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാചത കലബര് കേമ്മേതീഷണര്

മുകഖേന,  സഭാപന  പരനികശഭാധന  നടത്തുകമ്പഭാള  വനിവനിധ  ചതഭാഴെനില  നനിയമ  പ്രകേഭാരമുള്ള

ലലാംഘനങ്ങള  കേചണത്തുന്നതനിനുലാം  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം

നലകുകേയുലാം  നനിയമലലാംഘനങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാത്ത  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  കനഭാടതീസട്ട്

നലകേനി തുടര്നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തുവരുന.

സലാംസഭാനത്തട്ട് ട്രഷറനികേളനില കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

47 (3022) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം :

 ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ട്രഷറനികേളനില  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  പൂര്ണമഭായുലാം

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകേഭാകമഭാ ;

(ബനി) ഇചലങനില ഇതട്ട് സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

സകതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത ട്രഷറനികേളനില എ.റനി.എലാം.  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി

നനിലവനിലകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം നലകേഭാകമഭാ;  ഇചലങനില എ.റനി.എലാം.  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം

ഇതട്ട്  വഴെനി  പണമനിടപഭാടട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടത്തുന്നതനിനുമുളള  നടപടനി  സകതീകേരനിക്കുകമഭാ

എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ട്രഷറനി കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട് സനിസലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  2016 ഡനിസലാംബര്

മഭാസലാം അവസഭാനകത്തഭാചട സലാംസഭാനചത്ത മുഴുവന് ട്രഷറനികേളനിലലാം കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്

സനിസലാം  ഏര്ചപടുത്തഭാന്  കേഴെനിയുചമന്നട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  14-10-2016  വചര  106

ട്രഷറനികേളനില കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട് സനിസലാം ഏര്ചപടുത്തനിക്കഴെനിഞ്ഞു.

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത ട്രഷറനികേളനില എ.റനി.എലാം.  സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്

സലാംബന്ധനിചട്ട്  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ആയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ട്രഷറനി

അക്കഇൗണ്ടുകേളനിലള്ള പണലാം, അക്കഇൗണട്ട് ഉടമകേളക്കട്ട് യകഥഷ്ടലാം ബഭാങട്ട് അക്കഇൗണ്ടുകേ

ളനികലക്കട്ട്  മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം  അതുവഴെനി  ബഭാങട്ട്  ATM  ലൂചട  പനിന്വലനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള

സഇൗകേരലമഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.
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കേനിഫ്ബനിയനില ഉളചപടുത്തനി കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില 
നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള

48 (3023) ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേനിഫ്ബനിയനില ഉളചപടുത്തനി കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില നടപനിലഭാക്കുന്ന
പദതനികേള ഏചതലഭാചമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ബജറനില  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയഭായനി  പ്രഖേലഭാപനിച  ഏചതലഭാലാം
പ്രവൃത്തനികേചളയഭാണട്ട്  കേനിഫ്ബനിയനില  ഉളചപടുത്തനി  എ.എസട്ട്.  നലകുന്നതനിനട്ട് ഈ
വര്ഷലാം പരനിഗണനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ 2016-17 വര്ഷചത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട്
പ്രസലാംഗത്തനില പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില ഉളചപടനിട്ടുള്ള പദതനികേചളയഭാണട്ട്
കേനിഫ്ബനിവഴെനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതട്ട് ഒരു പ്രകതലകേ നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലചത്തകയഭാ  ജനിലകയകയഭാ  മഭാത്രലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുചകേഭാണ്ടുള്ള  പദതനികേളല.
സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  സമഗ്രേമഭായ അടനിസഭാന വനികേസനമഭാണട്ട്  ഈ പഭാകക്കജനിലൂചട
സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.  ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്, വഭാടര് അകതഭാറനിറനി,  ടൂറനിസലാം തുടങ്ങനിയ
വകുപ്പുകേളുചട പ്രഭാഥമനികേ പദതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കേനിഫ്ബനിയനില ലഭനിച്ചു തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഈ  പ്രഭാഥമനികേ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനുകശഷലാം  സര്ക്കഭാര്
അനുമതനി നലകുന്ന പദതനികേളഭാണട്ട്  DPR  അടക്കമുള്ള വനിശദമഭായ പരനിഗണനയട്ട്
വരുന്നതട്ട്.  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  അന്തെനിമ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്ന  പദതനികേളക്കഭാണട്ട്
കേനിഫ്ബനിവഴെനി ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുകേ.  ഈ ഘടത്തനില മഭാത്രകമ പ്രവൃത്തനികേചള
സലാംബന്ധനിചട്ട് വലക്തത ഉണഭാവൂ. കേനിഫ്ബനിവഴെനി നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേളുചട കേരടട്ട് പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

ചപരുമ്പഭാവൂര് അശമണൂര് എലാം.വനി. സുകുമഭാരന് നലകേനിയ പരഭാതനി

49 (3024) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനി ല  ചപരുമ്പഭാവൂര്  അശമണൂര്  പുന്നയലാംകേര
ചമഭാടനഭാടന്  വതീടനില  എലാം.വനി.സുകുമഭാരന്,  ടനിയഭാളുചട  ഭഭാരല  ചപഭാതുമരഭാമത്തുവകുപട്ട്
കറഭാഡു വനിഭഭാഗലാം കുറപലാംപടനി  അസനി.എഞനിനതീയര് സനി.റനി.സലതീലജയുചട സര്വതീസട്ട്
സലാംബന്ധമഭായനി നലകേനിയ പരഭാതനി ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി) 13-3-1989-ല കഗ്രേഡട്ട് II  ഡ്രൈഭാഫട്ട്സഭാന് ആയനി സര്വതീസനില പ്രകവശനിച
സനി.റനി. സലതീലജക്കട്ട് രണ്ടുലാം മൂനലാം ഹയര് കഗ്രേഡുകേളുലാം പ്രസ്തുത ഹയര് കഗ്രേഡുകേളക്കനു
സൃതമഭായ  അധനികേ  ശമ്പളവലാം  മറട്ട്  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  നലകേഭാത്തതനിചന്റെ  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഹയര്  കഗ്രേഡുകേളുലാം  അര്ഹമഭായ  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  നലകേഭാന്
നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ ; ഇചലങനില കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 8-8-2008-ചല നമ്പര് 46/08/ധന സര്ക്കുലറനിചന്റെ ഖേണ്ഡനികേ 7 പ്രകേഭാരലാം
16/09/1985  മുതല  പ്രകവശന  തസ്തനികേചയ  ആധഭാരമഭാക്കനിയഭാണട്ട്  സമയബന്ധനിത
ഹയര് കഗ്രേഡുകേള അനുവദനിച്ചു നലകുന്നതട്ട്. ശതീമതനി സലതീലജ രണഭാലാം കഗ്രേഡട്ട് ഓവര്സതീയര്
ആയഭാണട്ട്  13-3-1989-ല  കസവനത്തനില  പ്രകവശനിചതട്ട്.  10-12-2004-ല  ഡ്രൈഭാഫട്ട്സഭാന്
കഗ്രേഡട്ട്-1  തസ്തനികേയനില പനി.എസട്ട്.സനി.  നനിയമനലാം ലഭനിചതനിനഭാല പ്രകവശന തസ്തനികേ
ഡ്രൈഭാഫട്ട്സഭാന്  കഗ്രേഡട്ട്-1  ആയനി  മഭാറനി.  തുടര്ന്നട്ട്  26-4-2012-ല  അസനിസന്റെട്ട്
എഞനിനതീയറഭായനി  പനി.എസട്ട്.സനി.  നനിയമനലാം  ലഭനിചകപഭാള എന്ട്രനി  തസ്തനികേ അസനിസന്റെട്ട്
എഞനിനതീയറഭായുലാം  മഭാറനി.  നനിലവനിലള്ള  ചട  പ്രകേഭാരലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.  മുകഖേന
കബട്രഭാന്സ്ഫര്  വഴെനി  പുതനിയ  തസ്തനികേയനിചല  നനിയമനലാം  കനരനിട്ടുള്ള  നനിയമനമഭായനി
പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനഭാല ശതീമതനി.  സലതീലജയട്ട്  ഡ്രൈഭാഫട്ട്സഭാന് കഗ്രേഡട്ട്-2  പ്രകവശന
തസ്തനികേയഭായനി  കേണക്കഭാക്കനി  2-ഉലാം  3-ഉലാം  സമയബന്ധനിത  ഹയര്  കഗ്രേഡുകേള
അനുവദനിക്കണചമന്ന  ആവശലലാം  പരനിഗണനിക്കുവഭാന്  കേഴെനിയുകേയനില.   ടനിയഭാളുചട
ഇകപഭാഴെചത്ത പ്രകവശന തസ്തനികേയഭായ അസനിസന്റെട്ട്  എഞനിനതീയറചട  തസ്തനികേയനില
നനിശനിത  വര്ഷ  കയഭാഗലതഭാ  കസവനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന  മുറയട്ട്  മഭാത്രകമ  ഇനനി
സമയബന്ധനിത ഹയര് കഗ്രേഡുകേള അനുവദനിക്കഭാന് നനിലവനിചല ചടപ്രകേഭാരലാം കേഴെനിയൂ.

(സനി) നനിലവനിചല ചടപ്രകേഭാരലാം ടനിയഭാളുചട ഇകപഭാഴെചത്ത പ്രകവശന തസ്തനികേയഭായ
അസനി. എഞനിനതീയറചട തസ്തനികേയനില നനിശനിത വര്ഷ കയഭാഗലതഭാകസവനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന
മുറയട്ട് മഭാത്രകമ ഇനനി സമയബന്ധനിത ഹയര് കഗ്രേഡുകേള അനുവദനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയൂ.

കേനിഫ്ബനിയനികലക്കട്ട് ലഭനിച നനികക്ഷപങ്ങള

50 (3025) ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസന കമഖേലയനിചല വന്കേനിട പദതനികേളക്കഭായനി
പണലാം കേചണത്തഭാന് സര്ക്കഭാര് രൂപലാം നലകേനിയ കേനിഫ്ബനിയനികലക്കട്ട് ഇതനികനഭാടകേലാം
ലഭനിച നനികക്ഷപങ്ങള ഏചതഭാചക്ക ;
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(ബനി) ലഭനിച തുകേയുലാം ഇവ ഏചതഭാചക്ക കമഖേലയനില നനിന്നഭാണട്ട് ലഭനിചചതനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ലഭനിച തുകേ ഏചതഭാചക്ക പദതനികേളക്കഭായനി ചചലവഴെനിക്കുലാം  ;  പ്രസ്തുത
പദതനികേള തനിരചഞ്ഞടുക്കുന്നതനിചന്റെ മഭാനദണ്ഡചമന്തെട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(ഡനി) പദതനികേളുചട എസനികമറട്ട് തുകേയട്ട് പരനിധനി നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില
പദതനി സമര്പണത്തനിചന്റെ മഭാനദണ്ഡങ്ങള എചന്തെഭാചക്കചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില
പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേചള കേനിഫ്ബനിവഴെനി
നടപനിലഭാക്കുചമന്നട്ട് സര്ക്കഭാര് പ്രഖേലഭാപനിച്ചു.  1999-ചല കകേരള അടനിസഭാന വനികേസന
നനിധനി ആകട്ട് പ്രകേഭാരലാം നനിലവനില വന്ന ധനകേഭാരല സഭാപനമഭായ കേനിഫ്ബനിചയ 2016-17
ബഡ്ജറനില പ്രഖേലഭാപനിച ലക്ഷലങ്ങള സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുലാംവനിധലാം ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനി
19-8-2016  തതീയതനിയനിചല  ഓര്ഡനിനന്സട്ട്  നമ്പര്  6/16 ലൂചട  കഭദഗതനി  വരുത്തനി
19-8-2016-ചല  അസഭാധഭാരണ  ഗസറട്ട്  വനിജ്ഞഭാപനലാം  നമ്പര്  1464-ലൂചട
പുറചപടുവനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തു.  ഇതുവഴെനി ചസബനിയുലാം ആര്.ബനി.ഐ.യുലാം അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നൂതന  ധനസമഭാഹരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഉപകയഭാഗചപടുത്തുവഭാന്  കേനിഫ്ബനി
സജ്ജമഭായനിട്ടുണട്ട്. ധനസമഭാഹരണ  പ്രക്രെനിയയുചട ആദലപടനിചയന്ന നനിലയനില 2015-16
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത ബഡ്ജറനില സലാംസഭാനചത്ത വന്കേനിട വനികേസന പദതനികേളുചട
നടപഭാക്കലനിനഭായനി  5475-00-800-92 (പഭാന്)  ശതീര്ഷകേത്തനില അനുവദനിച  2000
കകേഭാടനി  രൂപയനില അവകശഷനിച  873.85  കകേഭാടനി രൂപ കേനിഫ്ബനിക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാചത  കേനിഫ്ബനി  കഭദഗതനി  ഓര്ഡനിനന്സട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  10%  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന
നനികുതനി,  ചപകട്രഭാളനികന്മലള്ള  ചസസട്ട്  എന്നനിവ  കേനിഫ്ബനിയുചട  അക്കഇൗണനികലക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.  ഇതനിനുപുറചമ ജനറല ഒബനികഗഷന്
കബഭാണ്ടുകേള, വഭാണനിജല/സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില നനിന്നട്ട് കടലാം കലഭാണ് എന്നനിവ വഴെനി
ധനസമഭാഹരണത്തനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേളുലാം സകതീകേരനിച്ചു വരുന.

(സനി &ഡനി) 2016-17 വര്ഷചത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനിചല രണഭാലാം
മഭാന്ദല  വനിരുദ  പഭാകക്കജനില  ഉളചപടനിട്ടുള്ള  പദതനികേചളയഭാണട്ട്  കേനിഫ്ബനിയനിലൂചട
പ്രഥമമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനിന്പ്രകേഭാരലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേള
കേനിഫ്ബനിവഴെനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഏകേകദശലാം  6500  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  പദതനികേള
സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരലാം സമര്പനിക്കചപട പദതനികേളനില , 8-8-2016-ചല സ.ഉ
(കകേ) നമ്പര് 315/2016/ധന ഉത്തരവനിചല വലവസകേള പ്രകേഭാരലാം കയഭാഗലമഭായവചയ

852/2019
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KIIF ആകനികലയുലാം സ്കതീമനികലയുലാം വലവസകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി സൂകപരനികശഭാധന
നടകത്തണതുലാം  ബഹു.  മുഖേലമനനി  അദലക്ഷനഭായുള്ള  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭലമഭാകക്കണതുമഭാണട്ട്.  നനിലവനില ഈ പദതനികേളുചട വനിലയനിരുത്തല നടപടനികേള
നടനവരുന.  ഇതനിനുകശഷലാം കബഭാര്ഡനിചന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട്  പദതനി
നനിര്വഹണലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  കേനിഫ്ബനി കഭദഗതനി ഓര്ഡനിനന്സട്ട് ഖേണ്ഡലാം  3
എ (2)  പ്രകേഭാരലാം ഒരു ചപഭാതു ഏജന്സനി നടപനിലഭാക്കുന്ന അര്ഹമഭായ കപ്രഭാജക്ടുകേള
100  കകേഭാടനി രൂപയനില  കേവനിയുന്ന മൂലലമുള്ളതട്ട് ആയനിരനികക്കണതഭാണട്ട്.  എന്നഭാല
മൂലലലാം  നനിര്ണയനിക്കുന്ന  ആവശലത്തനികലക്കഭായനി  10  കകേഭാടനി  രൂപയനില  കുറയഭാത്ത
കപ്രഭാജക്ടുകേചള ട്രഭാഞസട്ട് ആയനി തരലാം തനിരനിക്കഭാവന്നതുലാം അവയനികലഭാകരഭാനലാം മൂലലലാം
സലാംബന്ധനിചട്ട്  2-ാം  ഉപവകുപനില  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  വലവസക്കനുസൃതമഭായനിരനി
കക്കണതുമഭാചണന്നട്ട് പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണട്ട്.

ധനകേഭാരലവകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില ആസഭാനമന്ദനിരലാം

51 (3026) ശതീ  .    എലാം  .    സകരഭാജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സകന്തെമഭായ ആസഭാനമന്ദനിരലാം ഇലഭാത്ത വകുപ്പുകേളക്കഭായനി സലാംസഭാനത്തട്ട്
ധനകേഭാരലവകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനില  ഒരു  ചപഭാതു  ആസഭാനമന്ദനിരലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില അയതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സകന്തെമഭായ ആസഭാനമന്ദനിരലാം  ഇലഭാത്ത വകുപ്പുകേളക്കഭായനി സലാംസഭാനത്തട്ട്
ധനകേഭാരല  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനില  ഒരു  ചപഭാതു  ആസഭാനമന്ദനിരലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട്  നനിലവനില ആകലഭാചനയനില.

കകേഭാണ്ട്രനിബറ്റ്യൂടറനി ചപന്ഷന്

52  (T* 3027)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാണ്ട്രനിബറ്റ്യൂടറനി  ചപന്ഷന്  സ്കതീമനില  കചര്ന്ന  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുചട
കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ അടയ്ക്കുന്നതനിലനനിനലാം ജതീവനക്കഭാചര ഒഴെനിവഭാക്കുകമഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

* 'T'  മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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(ബനി)  കകേഭാണ്ട്രനിബറ്റ്യൂടറനി  ചപന്ഷന്  സ്കതീമനിചല  തുകേ  സര്ക്കഭാര്  കമലകനഭാടത്തനില

ട്രഷറനികേളനില നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കകേഭാണ്ട്രനിബറ്റ്യൂടറനി ചപന്ഷന്കേഭാര്ക്കട്ട് മനിനനിമലാം ചപന്ഷന് ഏര്ചപടുത്തു

കമഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  1-4-2013-നുകശഷലാം  സര്വതീസനില  പ്രകവശനിക്കുന്ന  ജതീവനക്കഭാരചന്റെ

ശമ്പളത്തനിചന്റെ  10%-ഉലാം  (10%  of Pay+  DA)  തത്തുലലമഭായ ഒരു തുകേ സര്ക്കഭാര്

വനിഹനിതവലാം  കചര്ത്തട്ട്  PFRDA  നനിബന്ധനകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  ടനിയഭാളുചട  ചപന്ഷന്

അക്കഇൗണനില  നനികക്ഷപനിക്കുകേയുലാം  ജതീവനക്കഭാരന്  വനിരമനിക്കുകമ്പഭാള  ഇത്തരത്തനില

സമഭാഹരനിക്കചപട  തുകേയനില  നനിനലാം  അയഭാളക്കട്ട്  ചപന്ഷന് വനിഹനിതലാം  ആനകനിറനി

ആയനി നലകുകേയുലാം ചചയ്യുന്നതഭാണട്ട് നനിലവനിലള്ള എന്.പനി.എസട്ട്.  സ്കതീലാം  നനികക്ഷപത്തനിനട്ട്

അനുസൃതമഭായനി മഭാത്രകമ വനിരമനിക്കല ആനുകൂലലങ്ങള ആയനി ലഭനിക്കൂ എന്നതനിനഭാല

ജതീവനക്കഭാരുചട   കുടനിശ്ശേനികേ  തുകേ  അടയ്ക്കുന്നതനില  നനിനലാം  അവചര  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതട്ട്

സലാംബന്ധനിചട്ട്  തതീരുമഭാനലാം  കകേചക്കഭാണനിടനില.  14-1-2015-ചല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്

(പനി)  നമ്പര്  25/2015/ധന പ്രകേഭാരലാം ജതീവനക്കഭാര് കുടനിശ്ശേനികേ  തുകേ അടവഭാകക്കണതനിചന്റെ

നടപടനിക്രെമങ്ങള സര്ക്കഭാര് വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇന്തെല പരഭാമര്ശനിചനിടനിലഭാത്ത മചറഭാരു ഏജന്സനിയനിലലാം

എന്.പനി.എസട്ട്.  വനിഹനിതലാം അടവഭാക്കഭാന് നനിലവനില വലവസയനില. 1956-ചല SCRA

(ചസകേറ്റ്യൂരനിറതീസട്ട് കകേഭാണ്ട്രഭാകട്ട്സട്ട് ചറഗകലഷന് ആകട്ട്, 1956)  പ്രകേഭാരലാം,  ട്രഷറനിയനില

ചസകേറ്റ്യൂരനിറനി ഫണട്ട് തുടങ്ങഭാനുലാം വലവസയനില. ഈ സഭാഹചരലത്തനില കകേഭാണ്ട്രനിബറ്റ്യൂടറനി

ചപന്ഷന് സ്കതീമനിചല തുകേ ട്രഷറനിയനില നനികക്ഷപനിക്കഭാന് നനിലവനില സഭാധനിക്കനില.

(സനി)  1-4-2013-നുകശഷലാം  സര്വതീസനില  പ്രകവശനിക്കുന്ന  ജതീവനക്കഭാരചന്റെ

ശമ്പളത്തനിചന്റെ  10%-ഉലാം  (10% of pay + DA)  തത്തുലലമഭായ ഒരു തുകേ സര്ക്കഭാര്

വനിഹനിതവലാം  കചര്ത്തട്ട്  PFRDA  നനിബന്ധനകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  ടനിയഭാളുചട  ചപന്ഷന്

അക്കഇൗണനില  നനികക്ഷപനിക്കുകേയുലാം  ജതീവനക്കഭാരന്  വനിരമനിക്കുകമ്പഭാള  ഇത്തരത്തനില

സമഭാഹരനിക്കചപട തുകേയനില നനിനലാം അയഭാളക്കട്ട് ചപന്ഷന് വനിഹനിതലാം  ആനകനിറനി ആയനി

നലകുകേയുലാം  ചചയ്യുന്നതഭാണട്ട്  നനിലവനിലള്ള  എന്.പനി.എസട്ട്.  സ്കതീലാം.  പനി.എഫട്ട്.ആര്.ഡനി.എ.

ആകട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  നനികക്ഷപത്തനിനട്ട്  അനുസൃതമഭായനി  ലഭനിക്കുന്ന  തുകേയട്ട്  മഭാത്രകമ

വനിരമനിക്കുന്ന സമയത്തട്ട് അര്ഹതയുള.
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സര്വതീസനിലനിരനിചക്ക മരണചപടവരുചട ആശനിതര്ക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് നലകേനിവരുന്ന
ധനസഹഭായലാം

53 (3028) ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സര്വതീസനിലനിരനിചക്ക മരണചപടവരുചട ആശനിതര്ക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് നലകേനി
വരുന്ന ധനസഹഭായലാം  ചവടനിക്കുറച്ചുചകേഭാണട്ട്  ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്  ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില അതനിചന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഉത്തരവ പ്രകേഭാരലാം കനരചത്ത നലകേനിയനിരുന്ന ആനുകൂലലങ്ങളനില നനിന്നട്ട്
വലതലസ്തമഭായനി  എചന്തെലഭാലാം  കുറവകേളഭാണട്ട്  വരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ഇതനിനുളള  സഭാഹചരലലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഉത്തരവനിനട്ട് എന മുതല പ്രഭാബലലമുണട്ട്;  കനരചത്ത ലഭനിച ആനുകൂലലങ്ങള
പുതനിയ  ഉത്തരവനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  തനിരനിചടകക്കണനി  വരുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഇഇൗ  സഭാഹചരലത്തനില  പുതുക്കനിയ  ഉത്തരവട്ട്  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന്
തയഭാറഭാകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  സര്വതീസനിലനിരനിചക്ക മരണചപടവരുചട ആശനിതര്ക്കട്ട് നലകേനി വരുന്ന
ഒരു ധനസഹഭായവലാം ചവടനിക്കുറച്ചുചകേഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പുറചപടുവനിചനിടനില.

2003-ചല കകേരള ഗവണ്ചമന്റട്ട്  സതീലനിലാംഗട്ട് ഓണ് ഗവചണ്മെന്റെട്ട് ഗലഭാരന്റെതീസട്ട്
ആകട്ട് കഭദഗതനി

54 (3029) ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   ചകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് : തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  2003-ചല  കകേരള  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  സതീലനിലാംഗട്ട്  ഓണ്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
ഗലഭാരന്റെതീസട്ട് ആകട്ട് കഭദഗതനി ചചയ്യുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;

(ബനി)  ഉചണങനില ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ഗലഭാരന്റെനികേളുചട  ചമഭാത്തപരനിധനി  എത്രയഭായനി
ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭാണട്ട് നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ഗലഭാരന്റെനി  നലകുന്നതനിചന്റെ പരനിധനിയട്ട്  റനിസര്വട്ട്  ബഭാകങഭാ,
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാകരഭാ പരമഭാവധനി പരനിധനി നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) തതീരുമഭാനനിചനിടനില.

(ബനി)  2003-ചല ആകട്ട്  30  പ്രകേഭാരലാം ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ഗലഭാരണനികേളുചട ചമഭാത്ത
പരനിധനിയഭായനി നനിശയനിച 14000 കകേഭാടനി രൂപ 2015-ചല ആകട്ട് 15 പ്രകേഭാരലാം 21000
കകേഭാടനി രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഇല.  റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട് ഓഫട്ട് ഇന്തെലയുചട ചടകനിക്കല കേമ്മേനിറനി 15-2-1999-ല
പ്രസനിദതീകേരനിച റനികപഭാര്ടനില ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ഗലഭാരണനിയുചട പരനിധനി നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സകതീകേരനികക്കണ സമതീപന രതീതനികേള പ്രകേഭാരലാം എന്.എസട്ട്.ഡനി.പനി,  ജനി.എസട്ട്.ഡനി.പനി,
റവനറ്റ്യൂ വരുമഭാനലാം, എന്നനിവയുമഭായനി ബന്ധചപട ഘടകേങ്ങള പരനികശഭാധനിചകശഷലാം പ്രസ്തുത
സൂചകേങ്ങളുചട  വളര്ചയുലാം  അകതഭാചടഭാപലാം  കേടബഭാദലതയുലാം  കൂടനി  കേണക്കനിചലടുത്തഭാണട്ട്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഗലഭാരണനിയുചട പരനിധനി ഉയര്ത്തനി നനിശയനിക്കുന്നതട്ട്.

2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത ബജറനിചല അധനികേ വനിഭവ സമഭാഹരണലാം

55 (3030) ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട്  :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത ബജറനില
അവതരനിപനിച അധനികേ വനിഭവ സമഭാഹരണത്തനിലൂചട  കേഴെനിഞ്ഞ മൂന്നട്ട്  മഭാസലാം എത്ര
രൂപയുചട വരുമഭാനലാം സലാംസഭാന ഖേജനഭാവനിനുണഭായനി എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭഭാഗഭാധഭാരങ്ങളുചട നനിരക്കട്ട് വര്ദനവമൂലലാം ഈ കേഴെനിഞ്ഞ മഭാസലാം എത്ര
രൂപയുചട  അധനികേ വനിഭവസമഭാഹരണലാം  ചതഭാടട്ട്  മുന്വര്ഷചത്ത മൂന്നട്ട്  മഭാസവമഭായനി
തഭാരതമലലാം ചചയ്യുകമ്പഭാള ഉണഭായനി എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  ബജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില  പ്രഖേലഭാപനിച
എത്ര  പദതനികേളക്കട്ട്  അനുമതനി  നലകേനിചയനലാം  കശഷനിക്കുന്ന  പ്രഖേലഭാപനങ്ങള
ഇകപഭാള ഏതട്ട് കസജനില ആചണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  ബജറനില  വനിവനിധ  കസഭാതസ്സുകേളനില
നനിന്നട്ട്  അധനികേ വനിഭവ സമഭാഹരണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂചട ഇകതവചര ലഭനിച വരവനിചന്റെ
കേണക്കുകേള തനിടചപടുത്തനിയനിടനില.  അക്കഇൗണന്റെട്ട്  ജനറലനിചന്റെ പ്രഭാഥമനികേ കേണക്കുകേള
പ്രകേഭാരലാം അധനികേ വനിഭവ സമഭാഹരണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനില നനിനലാം ലഭലമഭായതട്ട് ഉളചപചട
2016  ആഗസട്ട്  31  വചരയുള്ള  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  ആചകേ  റവനറ്റ്യൂ  വരുമഭാനലാം
19216.85 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.
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(ബനി)   2016  ആഗസട്ട്  31  വചരയുള്ള  അക്കഇൗണന്റെട്ട്  ജനറലനിചന്റെ  പ്രഭാരലാംഭ
കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം രജനികസഷനനില  നനിനള്ള വരുമഭാനത്തനില മുന് വര്ഷചത്ത
ഇകത  കേഭാലയളവനികനക്കഭാള  58.3  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  വര്ദനവട്ട്  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനില ഭഭാഗഭാധഭാരങ്ങളുചട നനിരക്കട്ട് വര്ദനവമൂലലാം ലഭനിചനിട്ടുള്ള അധനികേ വരുമഭാനവലാം
ഉളചപടുന. ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് കവര്തനിരനിച കേണക്കട്ട് തനിടചപടുത്തനി വരുന്നകതയുള.

(സനി)  ബഡ്ജറനില പ്രഖേലഭാപനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനികേള ബന്ധചപട വകുപ്പുകേള മുകഖേന സകതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  കൂടഭാചത മഭാന്ദല
വനിരുദ പഭാകക്കജനിലലാം പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനിലലാം ഉളചപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കുന്ന
പദതനികേളുചട നനിര്വഹണവമഭായനി ബന്ധചപട പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള കേനിഫ്ബനി
വഴെനി നടനവരനികേയഭാണട്ട്.

പുതനിയ നനികുതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

56 (3031) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം ചകേഭാണ്ടുവന്ന നനികുതനി നനിര്കദ്ദേശ
പ്രകേഭാരലാം  നനികുതനിയനിനത്തനില  ഒരു  വര്ഷലാം  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
അധനികേബഭാധലതയഭായനി ഉണഭാകുന്നചതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  നനികുതനിയനിനത്തനിചല  വര്ദനവട്ട്  ചപഭാതുജനത്തനിചന്റെ  കദനലാംദനിന
ജതീവനിതചചലവകേചള പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുചമന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  നനികുതനിയനിനത്തനിചല  വര്ദനവട്ട്  മൂലലാം  കദനലാംദനിന  ജതീവനിതചചലവട്ട്
വഹനിക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്ത  എത്ര  കുടുലാംബങ്ങള  ഉചണന്നതനിചന്റെ  കേണക്കുകേള
കശഖേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) MRP കരഖേചപടുത്തനി പഭാക്കറനിലഭാക്കനി വനിലക്കുന്ന കഗഭാതമ്പുത്പന്നങ്ങള,
ആട, കമദ, സൂചനി,  റവ എന്നനിവയട്ട് 5%  നനികുതനി ഏര്ചപടുത്തനിയതുവഴെനി 50 കകേഭാടനി
രൂപയുചട അധനികേ വരുമഭാനലാം ഉണഭാകുചമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. MRP കരഖേചപടുത്തനി
പഭാക്കറനിലഭാക്കനി  വനിലക്കുന്ന  ബസതനി  അരനിയുചട  നനികുതനി  നനിരക്കട്ട്  5%  ആയനി
ഉയര്ത്തനി. ഇതനിലൂചട 10 കകേഭാടനി രൂപയുചട അധനികേ നനികുതനി വരുമഭാനലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
ചവളനിചചണ എന്ന വലഭാകജന മറട്ട് ഭക്ഷല എണകേള സലാംസഭാനകത്തക്കട്ട് കേടത്തുന്നതഭായനി
ശദയനിലചപട സഭാഹചരലത്തനില ഇത്തരലാം എണകേളുചട വരവനിചന നനിയനനിക്കുവഭാന്
ചവളനിചചണയട്ട്  5%  നനികുതനി  ഏര്ചപടുത്തനി.  ഇതുവഴെനി  150  കകേഭാടനി  രൂപയുചട
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അധനികേവരുമഭാനലാം  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ബഭാന്ഡഡട്ട്  റകസഭാറന്റുകേള  പഭാചകേലാം  ചചയ്തു
വനിലക്കുന്ന ബര്ഗര്, പനിസ, ടഭാകക്കഭാസട്ട്,  കഡഭാനട്സട്ട്, സഭാന്ഡട്ട് വനിചട്ട്,  ബര്ഗര്-പഭാറനി,
പഭാസ്ത  തുടങ്ങനിയവയുചടയുലാം  ബഡട്ട്  ഫനിലനിലാംഗകേള,  മറട്ട്  പഭാകേലാം  ചചയ  ഭക്ഷണ
പദഭാര്തങ്ങള എന്നനിവയുചടയുലാം കമല ഫഭാറട്ട് ടഭാകട്ട് എന്ന നനിലയനില 14.5% നനികുതനി
ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലൂചട  10  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  അധനികേ  വരുമഭാനലാം
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  തുണനിയുചട  കമലള്ള  നനികുതനി  2%  ആയനി  ഉയര്ത്തനിയതുവഴെനി
50  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  അധനികേ  വരുമഭാനലാം  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  MRP  കരഖേചപടുത്തനി
വനിലക്കുന്ന പഭാക്കറട്ട് ഉലപന്നങ്ങളക്കട്ട് നനികുതനിയുളചപചടയുള്ള പരമഭാവധനി വനിലയഭാണട്ട്
ഈടഭാക്കുന്നതട്ട്. നനികുതനി വസൂലഭാക്കുന്നതുചകേഭാണട്ട് വനിലയനില വര്ദനവണഭാകേഭാനനിടയനില.

(ബനി) MRP എന്നതട്ട് നനികുതനി ഉളചപടുന്ന വനില ആയതനിനഭാല ഇതനില നലകേനിയ
നനികുതനിയനിളവട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ലഭലമഭാകുന്നനിലഭാചയന്നട്ട്  കേണതനിചനത്തുടര്ന്നഭാണട്ട്
അത്തരലാം നനികുതനികേള പുനനഃസഭാപനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ബഭാന്ഡഡട്ട് റകസഭാറന്റുകേളക്കുള്ള നനികുതനി
നനിര്കദ്ദേശലാം ചപഭാതു ജനത്തനിചന്റെ കദനലാംദന ജതീവനിതചചലവനിചന ബഭാധനിക്കുന്നതല.

(സനി) ഇതുസലാംബന്ധനിച സനിതനി വനിവരകേണക്കുകേള കശഖേരനിചനിടനില.

നനികുതനി കുടനിശ്ശേനികേ പനിരനിചചടുക്കഭാന് നടപടനി

57 (3032) ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപനിചന്റെ  എറണഭാകുളലാം  സര്ക്കനിളനില  മഭാത്രലാം
എത്ര ലക്ഷലാം രൂപ നനികുതനി കുടനിശ്ശേനികേയഭായനി ലഭനിക്കഭാനുചണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) എറണഭാകുളലാം ചസഷലല സര്ക്കനിള രണനില നനിനലാം ചസഷലല സര്ക്കനിള
മൂന്നനില  നനിനമഭായനി  യഥഭാക്രെമലാം  എത്ര  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം  നനികുതനി  കുടനിശ്ശേനികേ
പനിരനിഞ്ഞുകേനിടഭാനുചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ടനി തുകേകേള പനിരനിചചടുക്കുന്നതനിനട്ട് എചന്തെഭാചക്ക നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുചമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനചത്തഭാടഭാചകേ  നനികുതനി  കുടനിശ്ശേനികേ  സമയബന്ധനിതമഭായനി
പനിരനിചചടുക്കഭാന്  എചന്തെങനിലലാം  പുതനിയ  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപഭാക്കുകമഭാ;  എങനില
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപനിചന്റെ എറണഭാകുളലാം ചഡപറ്റ്യൂടനി കേമ്മേതീഷണറചട
ഓഫതീസനില  3,49,389.53 ലക്ഷലാം രൂപ നനികുതനി കുടനിശ്ശേനികേയഭായനി ലഭനിക്കഭാനുണട്ട്.
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(ബനി) എറണഭാകുളലാം ചസഷലല സര്ക്കനിള രണനില നനിനലാം 99,055.36 ലക്ഷലാം
രൂപയുലാം ചസഷലല സര്ക്കനിള മൂന്നനില നനിന്നട്ട്  20,585.05  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം നനികുതനി
കുടനിശ്ശേനികേ പനിരനിഞ്ഞു കേനിടഭാനുണട്ട്.

(സനി)  ടനി  തുകേകേള  പനിരനിചചടുക്കുന്നതനിനട്ട്  റവനറ്റ്യൂ  റനിക്കവറനി  നടപടനികേള
സകതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  നനികുതനി  കുടനിശ്ശേനികേ  പനിരനിചചടുക്കുന്നതനിനട്ട്  ആലാംനസനി  സ്കതീലാം  നടപനിലഭാ
ക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേഭാടതനി  കകേസുകേള  എത്രയുലാം  കവഗലാം  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുലാം  റവനറ്റ്യൂ
റനിക്കവറനി നടപടനികേള തകരനിതചപടുത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സകതീകേരനിച്ചുവരുന.

ചരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി നനിയമലാം

58 (3033) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജയന് :
ശതീ  .    എലകദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ചരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി നനിയമലാം കകേരളത്തനില നടപനില വരുത്തുന്നതനിനു
കവണ നടപടനിക്രെമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നടപനില വരുകമ്പഭാള ഏചതഭാചക്ക കമഖേലകേളനില നനിന്നട്ട്
സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  അധനികേവരുമഭാനലാം  ലഭനിക്കുചമനലാം  ഏചതഭാചക്ക  കമഖേലകേളനില
നനിന്നട്ട് നനിലവനില ലഭനിക്കുന്ന വരുമഭാനലാം ഇലഭാതഭാകുചമനലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ചരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി സമ്പ്രദഭായത്തനില,  കകേരളത്തനില നനിലവനിലള്ള
രജനികസര്ഡട്ട് വലഭാപഭാരനികേളുചട എണത്തനില കുറവട്ട് വരുകമഭാ എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നനിലവനില വരുകമ്പഭാള നനികുതനിദഭായകേര് ഒകര വനിഷയത്തനില
രണട്ട് അധനികേഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളനില കേണക്കട്ട് കബഭാധനിപനികക്കണനി വരുകമഭാ;  സലാംസഭാന
നനികുതനി  വകുപനിചന്റെ  അധനികേഭാരങ്ങള  കകേന്ദ്ര  നനികുതനി  വകുപട്ട്  കേവര്ചന്നടുക്കുന്ന
സഭാഹചരലലാം  ഉണഭാകുകമഭാ  ;  അതനിനനുസൃതമഭായനി  സലാംസഭാന  നനികുതനി  വകുപനിചന
പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ചരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി നനിയമചത്തക്കുറനിച്ചുള്ള ചര്ചകേള ഡലഹനിയനില
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  അന്തെനിമ  രൂപത്തനിലഭായനിടനില.  ചരക്കട്ട്  കസവന
നനികുതനി നനിയമലാം കകേരളത്തനില നടപനില വരുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്
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Model  GST  നനിയമചത്തക്കുറനിച്ചുള്ള  ചട്രയനിനനിലാംഗട്ട്  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.
വലഭാപഭാരനികേള ഫയല ചചയ്യുന്ന  return,  വനിവര സഭാകങതനികേ വനിദലയുചട സഹഭായത്തഭാല
scrutiny ചചയഭാനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നടപനിലഭാകുകമ്പഭാള പലവനിധ കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന പകരഭാക്ഷ
നനികുതനികേളുലാം  ഇലഭാതഭാവകേയുലാം  അവ  ജനി.എസട്ട്.ടനി.യനില  സലാംകയഭാജനിക്കചപടുചമന്നതനിനഭാലലാം
ചരക്കുകേളുചടയുലാം കസവനങ്ങളുകടയുലാം കമലള്ള cascading effect ഇലഭാതഭാകുന്നതഭാണട്ട്.
കൂടഭാചത കസവന കമഖേലകേളനില നനിനലാം സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് ജനി.എസട്ട്.ടനി. ലഭനിക്കുന്നതു
ചകേഭാണ്ടുലാം ജനി.എസട്ട്.ടനി ഒരു Destination based taxation system ആയതുചകേഭാണ്ടുലാം
കകേരളലാം കപഭാലള്ള ഉപകഭഭാക്തൃ സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട് അധനികേ വരുമഭാനലാം ലഭനിക്കുചമന്നട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി)  കകേരളത്തനില നനിലവനിലള്ള  VAT  നനിയമമനുസരനിചട്ട്  വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട്
രജനികസഷന് എടുകക്കണ പരനിധനി 10 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട്. എന്നഭാല GST Council-
ചന്റെ നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചട്ട് ചരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി സമ്പ്രദഭായത്തനില ഈ പരനിധനി 20
ലക്ഷലാം രൂപയഭാക്കനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിനഭാല വലഭാപഭാരനികേളുചട എണത്തനില
കുറവട്ട്  വരുന്നതഭാണട്ട്.   എന്നഭാല  കസവന  കമഖേലയനില  നനിനള്ള  വലഭാപഭാരനികേള
സലാംസഭാനത്തട്ട് രജനികസഷന് എടുകക്കണതഭാണട്ട്.

(ഡനി) ഏതട്ട് കകേന്ദ്രത്തനിലഭാണട്ട് കേണക്കട്ട് കബഭാധനിപനികക്കണചതനലാം സലാംസഭാന
നനികുതനി  വകുപനിചന്റെ  അധനികേഭാരങ്ങചളക്കുറനിച്ചുമുള്ള  ചര്ചകേള  GST  Council-ല
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  ഇതനിചനക്കുറനിചട്ട്  ഒരു  അന്തെനിമ  തതീരുമഭാനമഭായനിടനില.
ജനി.എസട്ട്.ടനി. നടപനിലഭാകുന്നകതഭാചട കസവന കമഖേല കൂടനി സലാംസഭാന നനികുതനി വകുപട്ട്
കകേകേഭാരലലാം  ചചയചപകടണ  സഭാഹചരലത്തനില  സലാംസഭാന  നനികുതനി  വകുപനിചന്റെ
പുനനഃസലാംഘടന അനനിവഭാരലമഭാണട്ട്.

നനികുതനി പനിരനിവട്ട് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

59 (3034) ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്ന  കശഷലാം  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി എടുത്ത നടപടനികേള എചന്തെലഭാചമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന്  സര്ക്കഭാര്  നനികുതനി  പനിരനിവനില  വരുത്തനിയ  കുടനിശ്ശേനികേയുചട
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സകതീകേരനിചതുലാം  സകതീകേരനിക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതുമഭായ
നടപടനികേള വകുപട്ട് തനിരനിചട്ട് ചുവചട കചര്ക്കുന.

1. വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപട്ട്

1. കേഭാരലക്ഷമത  ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  കൂടുതല  കശഷനിയുള്ള  ചസര്വര്
സഭാപനിക്കുകേയുലാം  സനിസലാം  സ്ക്രൂടനിനനി  സഭാധലമഭാകുന്ന  കസഭാഫട്ട് ചവയര്
ഉപകയഭാഗചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയ്യുലാം.

2. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ബനിലട്ട്ല്ല്  കചഭാദനിചട്ട് വഭാങ്ങുന്നതനിചന കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്ന
നടപടനികേള  സകതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.  അതുകപഭാചലതചന്ന  കേമ്പറ്റ്യൂടര്
ബനിലനിലാംഗട്ട് ഉള്ള വലഭാപഭാരനികേള അവരുചട ബനില്ലുകേള തത്സമയലാംതചന്ന
അപട്ട് കലഭാഡട്ട്  ചചയ്യുന്നൂചവന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  നനിയമ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

3. കൂടുതള വലഭാപഭാരനികേചള നനികുതനി വലയത്തനില ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുലാം.

4. ചചക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേചള  ആധുനനികേ  ഡഭാറഭാ  കേളക്ഷന്  ചഫസനിലനികറഷന്
ചസന്റെറകേളഭാക്കനി മഭാറ്റുലാം.

5. അപതീല കകേസുകേളുലാം കകേഭാടതനി കകേസുകേളുലാം എത്രയുലാംകവഗലാം തതീര്പഭാക്കു
ന്നതനിനട്ട് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുലാം.

6. റനികടണ് സ്ക്രൂടനിനനി, കുടനിശ്ശേനികേ അസചസന്റെട്ട് എന്നനിവ കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുലാം.

7. റവനറ്റ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള തകരനിതചപടുത്തുലാം.

8. നനികുതനി കചഭാര്ച തടയുന്നതനിനട്ട് കേര്ശന നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

II. രജനികസഷന് വകുപട്ട്

രജനികസഷന് വകുപനില നനികുതനി പനിരനിവട്ട്  ഊര്ജ്ജനിതചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി

1986  മുതല  2010  വചരയുള്ള അണര് വഭാലദ്യുകവഷന് കകേസുകേളുചട അദഭാലത്തട്ട്

നടത്തുവഭാന്  നനിശയനിച്ചു.  വനിലയഭാധഭാരങ്ങളുചടയുലാം കുടുലാംബഭാധഭാരങ്ങളുചടയുലാം

നനികുതനി വര്ദനിപനിച്ചു.
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III. ലഭാന്റെട്ട് റവനറ്റ്യൂ വകുപട്ട് 

ലഭാന്റെട്ട് റവനറ്റ്യൂ വകുപനില ചകേടനിട നനികേനിതനി, ആഡലാംബര നനികുതനി, സര്ക്കഭാര്
കുടനിശ്ശേനികേയുള്ള റവനറ്റ്യൂ റനിക്കവറനി എന്നതീ ഇനങ്ങളനിചല പനിരനിവട്ട് പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകുന്നതനിനുലാം  തഭാലൂക്കട്ട്
അടനിസഭാനത്തനില  ചഡപറ്റ്യൂടനി  കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്  ചഭാര്ജ്ജട്ട്  നലകുന്നതനിനുലാം
ഉകദലഭാഗസരുചട  റനികപഭാര്ടട്ട്  വഭാങ്ങനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയ
തഭാലൂക്കട്ട്  തഹസനിലദഭാര്,  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്,  റവനറ്റ്യൂ  റനിക്കവറനി
തഹസനിലദഭാര് എന്നനിവരുചട കപരനില നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ജനിലകേളനില നടത്തുന്ന അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങളനില,  കമല വനിഷയങ്ങള
സലാംബന്ധനിച  സനിതനി  വനിവരകേണക്കുകേള  കൂടനി  ഉളചപടുത്തുന്നതനിനുലാം
കസനതീക്കലാം  ചചയ്യുന്ന  വനിഷയത്തനില  കലഭാ  ഓഫതീസറചട  കസവനലാം  കൂടനി
ലഭലമഭാക്കനി തുടര് നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം ജനിലഭാ കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലഭാന്റെട്ട് റവനറ്റ്യൂ ഇനങ്ങളഭായ ചകേടനിട നനികുതനി,
ആഡലാംബര  നനികുതനി  എന്നതീ ഇനങ്ങളനില അധനികേ വനിഭവ  സമഭാഹരണലാം
നടത്തുന്നതനിനഭായനി  1-8-2016  മുതല  തഭാലൂക്കട്ട്-ജനിലഭാ  തലത്തനില  ഒരു
ചസഷലല കഡ്രൈവട്ട് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

IV എകകസട്ട് വകുപട്ട്

എകകസട്ട്  വകുപനില  നനികുതനി  കചഭാര്ച  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
അനധനികൃത  മദലത്തനിചന്റെ  ഉത്പഭാദനലാം,  വനിതരണലാം,  വനിപണനലാം  ഇവ
തടയുന്നതനിനഭായനി ശക്തമഭായ എന്കഫഭാഴട്ട്ചമന്റെട്ട് പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് എകകസട്ട്
വകുപട്ട്  നടത്തനി  വരുന്നതട്ട്.  കൂടഭാചത  അനല  സലാംസഭാനങ്ങളനിലനനിനലാം
വലഭാജ മദലങ്ങള  സലാംസഭാനകത്തക്കട്ട്  കേടത്തനിചക്കഭാണ്ടുവരുന്നതട്ട്  തടയുന്നതനിനഭായനി
എകകസട്ട് ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളുചട പ്രവര്ത്തനവലാം അതനിര്ത്തനി പ്രകദശങ്ങളനില
കബഭാര്ഡര് പകട്രഭാളനിലാംഗട്ട് യൂണനിറ്റുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനവലാം ശക്തനിചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

V കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപട്ട്

കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനില റവനറ്റ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള എടുക്കുകേ, നനികുതനി
അടയഭാചത  കറഭാഡനില  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  വഭാഹനങ്ങള  പനിടനിചചടുക്കുകേ
തുടങ്ങനിയ  കജഭാലനികേള  ചചയ്തു  വരുന്നതനിനഭാല  റനിക്കവറനി  നടപടനികേള
ഉയര്ത്തഭാന്  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  അധനികേ  വനിഭവ  സമഭാഹരണലാം
ലക്ഷലമനിടട്ട്  എന്കഫഭാഴട്ട്ചമന്റെട്ട്  ഊര്ജ്ജനിതചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശവലാം
എലഭാ ഓഫതീസുകേളക്കുലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) വനിശദഭാലാംശലാം ചുവചട കചര്ക്കുന :

വര്ഷലാം നനികുതനി കുടനിശ്ശേനികേ
(തുകേ കകേഭാടനി രൂപയനില)

2011-12 12668.66

2012-13 13079.56

2013-14 13360.31

2014-15 7885.30

2015-16

വനിവരലാം ലഭലമല.2016-17

വഭാണനിജല നനികുതനി

60 (3035) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ചപ്രഭാഫ  .   ചകേ  .   യു  .   അരുണന് :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  റവനറ്റ്യൂ  കേമ്മേനി  ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എചന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സകതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  വഭാണനിജല നനികുതനി വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള
സകതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട് ;

(സനി)  വഭാണനിജല  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്  ഊര്ജ്ജനിതമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എചന്തെലഭാലാം
നൂതന പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിരനിചനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  വഭാണനിജല  നനികുതനി വകുപനിചല വനികശഷഭാല കസവനങ്ങളക്കട്ട് കവണനി
പ്രകതലകേ ചസഷലഭാലനിറനി കകേഡറകേളക്കട്ട് രൂപലാം നലകേഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരവട്ട്

(എ-സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  റവനറ്റ്യൂ  കേമ്മേനി  ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനുലാം  നനികുതനി
വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം നനികുതനി പരനിവട്ട് ഊര്ജ്ജനിതമഭാക്കുന്നതനിനുലാം കവണനി
സകതീകേരനിചതുലാം  സകതീകേരനിക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതുമഭായ  നടപടനികേള  വകുപട്ട്  തനിരനിചട്ട്
ചുവചട കചര്ക്കുന :
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1. വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപട്ട്

1. കേഭാരലക്ഷമത  ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  കൂടുതല  കശഷനിയുള്ള  ചസര്വര്
സഭാപനിക്കുകേയുലാം  സനിസലാം  സ്ക്രൂടനിനനി  സഭാധലമഭാകുന്ന  കസഭാഫട്ട് ചവയര്
ഉപകയഭാഗചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയ്യുലാം.

2. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ബനിലട്ട്ല്ല്  കചഭാദനിചട്ട് വഭാങ്ങുന്നതനിചന കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്ന
നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.  അതുകപഭാചലതചന്ന കേലാംമ്പറ്റ്യൂടര്
ബനിലനിലാംഗള്ള വലഭാപഭാരനികേള അവരുചട  ബനില്ലുകേള തത്സമയലാം തചന്ന
അപട്ട് കലഭാഡട്ട്  ചചയ്യുന  എന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  നനിയമ
നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

3. കൂടുതല  വലഭാപഭാരനികേചള  നനികുതനി  വലയത്തനില  ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുലാം.

4. ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേചള ആധുനനികേ ഡഭാറഭാ  കേളക്ഷന്  ചഫസനിലനികറഷന്
ചസന്റെറകേളഭാക്കനി മഭാറ്റുലാം.

5. അപതീല  കകേസ്സുകേളുലാം  കകേഭാടതനി  കകേസ്സുകേളുലാം  എത്രയുലാം  കവഗലാം
തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുലാം.

6. റനികടണ് സ്ക്രൂടനിനനി,  കുടനിശ്ശേനികേ അസചസന്റെട്ട് എന്നനിവ കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുലാം.

7. റവനറ്റ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള തകരനിതചപടുത്തുലാം.

8. നനികുതനി  കചഭാര്ച  തടയുന്നതനിനട്ട്  കേര്ശന  നടപടനികേള
സകതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

II. രജനികസഷന് വകുപട്ട്

രജനികസഷന് വകുപനില നനികുതനി പനിരനിവട്ട് ഊര്ജ്ജനിതചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
1986 മുതല 2010 വചരയുള്ള അണര് വഭാലറ്റ്യൂകവഷന് കകേസുകേളുചട അദഭാലത്തട്ട്
നടത്തുവഭാന് നനിശയനിച്ചു.  വനിലയഭാധഭാരങ്ങളുചടയുലാം കുടുലാംബഭാധഭാരങ്ങളുചടയുലാം
നനികുതനി വര്ദനിപനിച്ചു.

III. ലഭാന്റെട്ട് റവനറ്റ്യൂ വകുപട്ട്

ലഭാന്റെട്ട് റവനറ്റ്യൂ വകുപനില ചകേടനിട നനികുതനി,  ആഡലാംബര നനികുതനി,  സര്ക്കഭാര്
കുടനിശ്ശേനികേയുള്ള റവനറ്റ്യൂ റനിക്കവറനി എന്നതീ ഇനങ്ങളനിചല പനിരനിവട്ട് പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകുന്നതനിനുലാം തഭാലൂക്കട്ട് അടനിസഭാ
നത്തനില ചഡപറ്റ്യൂടനി കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട് ചഭാര്ജ്ജട്ട് നലകുന്നതനിനുലാം ഉകദലഭാഗസരുചട
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റനികപഭാര്ടട്ട് വഭാങ്ങനി പരനികശഭാധനിചട്ട് വതീഴ്ച വരുത്തനിയ തഭാലൂക്കട്ട് തഹസനിലദഭാര്,
വനികലജട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്,  റവനറ്റ്യൂ റനിക്കവറനി  തഹസനിലദഭാര്  എന്നനിവരുചട
കപരനില  നടപടനികേള  സകതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ജനിലകേളനില  നടത്തുന്ന
അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങളനില,  കമല വനിഷയങ്ങള സലാംബന്ധനിച സനിതനി
വനിവരക്കണക്കുകേള  കൂടനി  ഉളചപടുത്തുന്നതനിനുലാം  കസനതീക്കലാം  ചചയ്യുന്ന
വനിഷയത്തനില  കലഭാ  ഓഫതീസറചട  കസവനലാം  കൂടനി  ലഭലമഭാക്കനി  തുടര്
നടപടനികേള  സകതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലഭാന്റെട്ട് റവനറ്റ്യൂ ഇനങ്ങളഭായ ചകേടനിട നനികുതനി,  ആഡലാംബര
നനികുതനി എന്നതീ ഇനങ്ങളനില അധനികേ വനിഭവ സമഭാഹരണലാം നടത്തുന്നതനിനഭായനി
1-8-2016  മുതല  തഭാലൂക്കട്ട്-ജനിലഭാ  തലത്തനില  ഒരു  ചസഷലല  കഡ്രൈവട്ട്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

IV. എകകസട്ട് വകുപട്ട്

എകകസട്ട്  വകുപനില  നനികുതനി  കചഭാര്ച  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
അനധനികൃത  മദലത്തനിചന്റെ  ഉത്പഭാദനലാം,  വനിതരണലാം,  വനിപണനലാം  ഇവ
തടയുന്നതനിനഭായനി  ശക്തമഭായ  എന്കഫഭാഴട്ട്ചമന്റെട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്
എകകസട്ട് വകുപട്ട് നടത്തനി വരുന്നതട്ട്.  കൂടഭാചത അനല സലാംസഭാനങ്ങളനില
നനിനലാം  വലഭാജ  മദലങ്ങള  സലാംസഭാനകത്തയട്ട്  കേടത്തനിചക്കഭാണ്ടുവരുന്നതട്ട്
തടയുന്നതനിനഭായനി  എകകസട്ട്  ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനവലാം
അതനിര്ത്തനി  പ്രകദശങ്ങളനില  കബഭാര്ഡര്  പകട്രഭാളനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറ്റുകേളുചട
പ്രവര്ത്തനവലാം ശക്തനിചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അനധനികൃത മദലത്തനിചന്റെ വനിലന
തടയുന്നതനിനഭായനി കലസന്സ്ഡട്ട് സഭാപനങ്ങളനില കൃതലമഭായ പരനികശഭാ
ധനയുലാം നടത്തുന.

V. കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപട്ട്

കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനില  റവനറ്റ്യൂ  റനിക്കവറനി  നടപടനികേള  എടുക്കുകേ,
നനികുതനി അടയഭാചത കറഭാഡനില ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന വഭാഹനങ്ങള പനിടനിചചടുക്കുകേ
തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള സകതീകേരനിച്ചുവരുന്നതനിനഭാല റനിക്കവറനി  നടപടനികേള
ഉയര്ത്തഭാന്  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  അധനികേ  വനിഭവ  സമഭാഹരണലാം
ലക്ഷലമനിടട്ട്  എന്കഫഭാഴട്ട്ചമന്റെട്ട്  ഊര്ജ്ജനിതചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം
എലഭാ ഓഫതീസുകേളക്കുലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപനിചല  വനികശഷഭാല  കസവനങ്ങളക്കുകവണനി
പ്രകതലകേ  ചസഷലഭാലനിറനി  കകേഡറകേളക്കട്ട്  രൂപലാം  നലകുന്ന  കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില.
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വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപനില ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന കസഭാഫട്ട് ചവയറകേള

61 (3036) ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന് :

ശതീ  .   അനനില അക്കര :

ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :

ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് പനി  .   കുന്നപനിള്ളനില : തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപനില  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  കസഭാഫട്ട് ചവയറകേള

കേഴെനിഞ്ഞ നഭാല മഭാസത്തനിനുള്ളനില പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കൂടുതല  സലാംഭരണകശഷനിയുള്ള  ചസര്വര്  സഭാപനിക്കുന്ന  നടപടനി

പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കസബര്  കഫഭാറന്സനികേട്ട്  യൂണനിറട്ട്  സഭാപനിക്കുന്ന  പദതനി  ഏതട്ട്

ഘടത്തനിലഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വകുപട്ട് പുറചപടുവനിക്കുന്ന ഉത്തരവകേളുചട ഗണനനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തഭാനുള്ള

പതീര്  റനിവറ്റ്യൂ  സലാംവനിധഭാനലാം,  വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട്  എതനിചര  വകുപട്ട്  പുറചപടുവനിക്കുന്ന

ഓണ്കലന്  പനിഴെ  ശനിക്ഷകേള  യഥഭാസമയലാം  അറനിയനിക്കഭാനുള്ള  എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.

സലാംവനിധഭാനലാം എന്നനിവ പുതുതഭായനി ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) പുതനിയ ചസര്വര് ഈ മഭാസലാം പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാകുലാം.

(സനി)  വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപനില  കസബര്  കഫഭാറന്സനികേട്ട്  ലഭാബട്ട്

സഭാപനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  2016-17-ചല  ബഡ്ജറനില  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖേലഭാപനലാം

നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് സര്ക്കഭാര് ഏജന്സനിയഭായ സനി-ഡഭാക്കനിചന

ലഭാബട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം ആയതനിനുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ

ബഭാദലത അറനിയനിക്കുന്നതനികലയ്ക്കുമഭായനി ചുമതലചപടുത്തനിയതനിചന്റെ ചവളനിചത്തനില ടനി

ഏജന്സനി ഒരു പദതനി റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  തുടര് ചര്ചകേളനില വകുപനിനട്ട്

ഇകപഭാള അതലഭാവശലമനിലഭാത്ത കമഖേലകേചള ഒഴെനിവഭാക്കനിചക്കഭാണട്ട് ആദലഘടത്തനികലക്കുള്ള

പുതനിയ ചപ്രഭാകപഭാസല സമര്പനിക്കുവഭാന് സനി-ഡഭാക്കനികനഭാടട്ട് ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.
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വനിലപന നനികുതനി പ്രഭാകതീഷണര്മഭാര്

62 (3037) കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വനിലപന  നനികുതനിയുമഭായനി  ബന്ധചപട  അക്കഇൗണ്ടുകേള  വലഭാപഭാര
സഭാപനങ്ങളക്കുകവണനി  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  അലാംഗതീകൃത  കയഭാഗലതയുള്ളവര്
ആചരചയഭാചക്കയഭാണട്ട്; ഏതു ചടപ്രകേഭാരമഭാണട്ട് ഇവര്ക്കട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകുന്നതട്ട്;

(ബനി)  ഇവര്ക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലത,
പ്രവൃത്തനിപരനിചയലാം എന്നനിവ സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം അവര്ക്കട്ട് രജനികസഷന്
സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലകണഭാചയനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിച ജനി.എസട്ട്.ടനി.  സലാംവനിധഭാനത്തനില നനിലവനിലള്ള
രജനികസര്ഡട്ട് പ്രഭാകതീഷണര്മഭാര്ക്കട്ട് അക്കഇൗണ്ടുകേള തയഭാറഭാക്കഭാന് അലാംഗതീകേഭാരമുകണഭാ ;

(ഡനി)  ഇലഭാചയങനില ഈ വനിഷയലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനിലചപടുത്തനി
അവചരയുലാം ഉളചപടുത്തുവഭാന് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  മൂലല  വര്ദനിത  നനികുതനി  നനിയമത്തനിചല  വകുപട്ട്  86-ഉലാം
അനുബന്ധചടലാം  97  പ്രകേഭാരവലാം  ടനി നനിയമവമഭായനി ബന്ധചപട നടപടനിക്രെമങ്ങളക്കട്ട്
കഹകക്കഭാടതനി ഒഴെനിചകേ മറട്ട് അധനികേഭാരനി മുമ്പഭാചകേ തഭാചഴെ സൂചനിപനിചനിരനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്
വലഭാപഭാരനിചയ പ്രതനിനനിധഭാനലാം ചചയഭാവന്നതഭാണട്ട്.

1. വലഭാപഭാരനിയുചട ബന്ധുകവഭാ അയഭാള കജഭാലനിക്കട്ട് നനിയമനിച വലക്തനികയഭാ
ഇക്കഭാരലത്തനിനഭായനി ഇവചര കഫഭാറലാം നമ്പര് 27 പ്രകേഭാരലാം അധനികേഭാര
ചപടുത്തനിയനിരനിക്കണലാം.

2. ലതീഗല പ്രഭാകതീഷണര്

3. കഫഭാറലാം നമ്പര് 27-ല വലഭാപഭാരനി അധനികേഭാരചപടുത്തനിയ ചഭാര്കടഡട്ട്
അക്കഇൗണന്റെട്ട്, കകേഭാസട്ട് അക്കഇൗണന്റെട്ട്.

4. കഫഭാറലാം നമ്പര് 27-ല വലഭാപഭാരനി അധനികേഭാരചപടുത്തനിയ നനിശനിത
കയഭാഗലതയുള്ള ചസയനിലസട്ട് ടഭാകട്ട് പ്രഭാകതീഷണര്

5. കേമ്പനനി ചസക്രെടറതീസട്ട് നനിയമലാം അനുസരനിചട്ട് ഇന്സനിററ്റ്യൂടട്ട്   ഓഫട്ട്
കേമ്പനനി ചസക്രെടറതീസട്ട് ഓഫട്ട് ഇന്ഡലയനിചല ചമമ്പര്



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 129

(ബനി) വലഭാപഭാരനിചയ പ്രതനിനനിധഭാനലാം ചചയ്യുന്ന ചഭാര്കടഡട്ട് അക്കഇൗണന്റെട്ട്, കകേഭാസട്ട്
അക്കഇൗണന്റെട്ട്, ചസയനിലസട്ട് ടഭാകട്ട് പ്രഭാകതീഷണര് എന്നനിവര്ക്കട്ട് കകേരള മൂലല വര്ദനിത
നനികുതനി ചടങ്ങളനിചല  97-ാം ചടപ്രകേഭാരലാം തഭാചഴെ സൂചനിപനിചനിരനിക്കുന്ന കയഭാഗലതകേള
നനിശയനിചനിട്ടുണട്ട്.

1. 1949-ചല ചഭാര്കടഡട്ട്  അക്കഇൗണന്റെട്ട്  നനിയമത്തനില നനിര്വചനിചനിരനിക്കുന്ന
പ്രകേഭാരമുള്ള ചഭാര്കടഡട്ട് അക്കഇൗണന്റെട്ട്.

2. കകേഭാസട്ട്  ആന്റെട്ട്  വര്കട്ട്  അക്കഇൗണന്റെട്ട്  നനിയമലാം  1959-ല
നനിര്വചനിചനിരനിക്കുന്ന പ്രകേഭാരമുള്ള കകേഭാസട്ട് അക്കഇൗണന്റെട്ട്.

 3.  കഫഭാറലാം നമ്പര് 28-A-യനില കപരട്ട് ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുലാം തഭാചഴെ
സൂചനിപനിചനിരനിക്കുന്ന  കയഭാഗലതയുള്ളവരുലാം  ആയ  വലക്തനികേളക്കു
മഭാത്രകമ ചസയനിലസട്ട്  ടഭാകട്ട്  പ്രഭാകതീഷണറഭായനി  വലഭാപഭാരനിക്കുകവണനി
ഹഭാജരഭാകേഭാന് കയഭാഗലതയൂള.

(i) ആദഭായ നനികുതനി നനിയമത്തനിചല വകുപട്ട്  288(2) (v)-കലക്കഭായനി
ആദഭായ നനികുതനി ചടലാം 1962-ചല ചടലാം 50 പ്രകേഭാരലാം ചസന്ട്രല
കബഭാര്ഡട്ട്  ഓഫട്ട്  ഡയറകട്ട്  ടഭാകസട്ട്  അലാംഗതീകേരനിച അക്കഇൗണന്സനി
പരതീക്ഷ പഭാസഭായവര്.

(ii) ആദഭായനനികുതനി  ചടലാം  1962-ചല ചടലാം  51  പ്രകേഭാരലാം ചസന്ട്രല
കബഭാര്ഡട്ട്  ഓഫട്ട്  ഡയറകട്ട്  ടഭാകസട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്ന
വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലതയുള്ളവര്

(iii) കകേരള ചപഭാതു വനിലന നനികുതനി ചടലാം 1960-ചല ചടലാം 60 പ്രകേഭാരലാം
എന്കറഭാള ചചയനിട്ടുള്ള ചസയനിലസട്ട് ടഭാകട്ട് പ്രഭാകതീഷണര്

(iv) കകേരള  വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപനില  നനിന  വനിരമനിച
ഉകദലഭാഗസര്.  ഇവര്ക്കട്ട് നനികുതനി നനിര്ണയഭാധനികേഭാരനിയഭായനി
കുറഞ്ഞതട്ട്  3  വര്ഷചത്ത പരനിചയവലാം വനിരമനിചതനിനുകശഷലാം
2 വര്ഷവലാം കേഴെനിഞ്ഞനിരനിക്കണലാം.

(v) ഗലഭാത്തനി ഇന്സനിററ്റ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ഫനിനഭാന്സട്ട് ആന്റെട്ട് ടഭാകകഷന്
നലകുന്ന കപഭാസട്ട് ഗ്രേഭാഡുകവറട്ട് ഡനികപഭാമ ഇന് ചസയനിലസട്ട്
ടഭാകകഷകനഭാ  ഡനികപഭാമ  ഇന്  ചസയനിലസട്ട്  ടഭാകകഷകനഭാ
പഭാസഭായവര്.

852/2019
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ചഡപറ്റ്യൂടനി  കേമ്മേതീഷണര്മഭാര്  നനിലനനിര്ത്തനികപഭാരുന്ന  കഫഭാറലാം  നമ്പര്  28-A
പ്രകേഭാരമുള്ള ലനിസനില കമലറഞ്ഞ കയഭാഗലതയുള്ള ചസയനിലസട്ട് ടഭാകട്ട് പ്രഭാകതീഷ്ണര്മഭാര്
തങ്ങളുചട കപരട്ട് ഉളചപടുകത്തണതുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  അവര് കഫഭാറലാം നമ്പര് 28-ല
അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണതഭാണട്ട്.  ഗലഭാത്തനി ഇന്സനിററ്റ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ഫനിനഭാന്സട്ട് ആന്റെട്ട്
ടഭാകകഷന്  (GIFT)  നലകുന്ന  കപഭാസട്ട്  ഗ്രേഭാഡുകവറട്ട്  ഡനികപഭാമ  ഇന്  ചസയനിലസട്ട്
ടഭാകകഷകനഭാ പഭാസഭായവര്,  GIFT  നലകുന്ന  കഫഭാകടഭാ  ഐഡന്റെനിറനി  കേഭാര്ഡട്ട്
കനകടണതുലാം അതട്ട് കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില പുതുകക്കണതുമഭാണട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരലാം സഭാധുവഭായ
ഐഡന്റെനിറനി കേഭാര്ഡട്ട് ഇലഭാത്ത പക്ഷലാം കഫഭാറലാം നമ്പര്  28-A  പ്രകേഭാരമുള്ള ലനിസനില
നനിനലാം അത്തരക്കഭാരുചട കപരട്ട് നതീക്കചപടുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

(സനി&ഡനി) മഭാതൃകേഭാ ജനി.എസട്ട്.ടനി. നനിയമത്തനിചല വകുപട്ട് 34 പ്രകേഭാരലാം അതഭാതട്ട്
സര്ക്കഭാരുകേളക്കട്ട്  അക്കഇൗണ്ടുകേളുലാം മറ്റുലാം  തയഭാറഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  ടഭാകട്ട്  റനികടണ്
പ്രനിപയകറഴട്ട്  എന്ന ആളുകേചള നനിശയനിക്കുന്നതനിനുലാം അവരുചട കയഭാഗലതകേളുലാം മറ്റുലാം
നനിശയനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  അധനികേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നനിയമലാം
അന്തെനിമരൂപത്തനിലഭായഭാല മഭാത്രകമ തുടര് നടപടനികേള സഭാധനിക്കുകേയുള.

ചപകട്രഭാള, ഡതീസല വനിലന നനികുതനി

63 (3038) ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  2015-ല  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനിലന  നടത്തനിയ  ചപകട്രഭാള,  ഡതീസല
എന്നനിവയുചട വനിലന നനികുതനിയനിനത്തനില സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് എന്തെട്ട് തുകേ ലഭനിച്ചു;

(ബനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്ന  കശഷലാം  എണക്കമ്പനനികേള
ചപകട്രഭാളനിചന്റെയുലാം ഡതീസലനിചന്റെയുലാം വനില വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വനില  വര്ദനമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  വനിലന  നനികുതനിയനി
നത്തനില കമയട്ട് 25 മുതല ചസപ്റലാംബര് 30 വചര എത്ര രൂപ ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി;

(ഡനി)  ഇഇൗ അധനികേനനികുതനി വരുമഭാനലാം  ഉകപക്ഷനിചട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട് അനുഭവചപടുന്ന
നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുചട വനില വര്ദന തടയുവഭാന് നടപടനി സകതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ;

(ഇ)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ചപകട്രഭാളനിചന്റെയുലാം  ഡതീസലനിചന്റെയുലാം  വനില
വര്ദനിച  അവസരത്തനില  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  അതനികന്മല  ലഭനിചനിരുന്ന  അധനികേ
വനിലന നനികുതനി  ഉകപക്ഷനിചനിരുകന്നഭാ;  എങനില അതുമൂലലാം  സലാംസഭാന ഖേജനഭാവനിനട്ട്
എത്ര കകേഭാടനി രൂപ നഷ്ടചപട്ടു?
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ഉത്തരലാം

(എ) 2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിലന നടത്തനിയ

ചപകട്രഭാള,  ഡതീസല  എന്നനിവയുചട  വനിലന  നനികുതനിയനിനത്തനില  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്

ലഭനിച തുകേ ചുവചട കചര്ക്കുന :

ചപകട്രഭാള - 2551.07 കകേഭാടനി രൂപ

ഡതീസല - 3138.48 കകേഭാടനി രൂപ

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  എണക്കമ്പനനികേള

ചപകട്രഭാളനിചന്റെ വനില 6 തവണയുലാം ഡതീസലനിചന്റെ വനില 4 തവണയുലാം വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പ്രസ്തുത  വനില  വര്ദനമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  വനിലന  നനികുതനിയനിനത്തനില

കമയട്ട് 25 മുതല ചസപ്റലാംബര് 30 വചര ലഭനിച തുകേ ചുവചട കചര്ക്കുന.

ചപകട്രഭാള - 29.06 കകേഭാടനി രൂപ

ഡതീസല - 37.18 കകേഭാടനി രൂപ

(ഡനി) ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് തതീരുമഭാനചമഭാനലാം എടുത്തനിടനില.

(ഇ) കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ചപകട്രഭാളനിചന്റെ അടനിസഭാന വനിലയനില

28  തവണ  വര്ദനവട്ട്  നടന്നനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില  4  തവണ  റവനറ്റ്യൂ  നറ്റ്യൂട്രല  കററട്ട്

കേചണത്തനി  നനികുതനി  നനിരക്കട്ട്  കുറചട്ട്  ക്രെമതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഡതീസലനിചന്റെ  അടനിസഭാന

വനിലയനില  34  തവണ വര്ദനവട്ട് ഉണഭായതനില  2  തവണ നനികുതനി നനിരക്കട്ട് കുറചട്ട്

ക്രെമതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 2011 കമയട്ട് 14-നട്ട് ചപകട്രഭാളനിചന്റെ വനില വര്ദനിപനിചകപഭാള അധനികേ

റവനറ്റ്യൂ  വരുമഭാനമഭായനി  പ്രതനിമഭാസലാം  ലഭനിക്കുമഭായനിരുന്ന  11 കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  2011

ചസപ്റലാംബര്  16,  2011  നവലാംബര്  3,  2012  കമയട്ട്  24  തതീയതനികേളനില  വനില

വര്ദനിപനിചകപഭാള പ്രതനിമഭാസലാം യഥഭാക്രെമലാം  ലഭനിക്കുമഭായനിരുന്ന  9.08,  5.10,  22.48

കകേഭാടനി രൂപയുമഭാണട്ട് നനികുതനി നനിരക്കട്ട് കുറചട്ട് ക്രെമതീകേരനിചതുവഴെനി കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര്

കവചണനചവചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  2011  ജൂണ്  25-നുലാം  2012  ചസപ്റലാംബര്  14-നുലാം

ഡതീസലനിചന്റെ  വനില  വര്ദനിപനിചകപഭാള  പ്രതനിമഭാസലാം  യഥഭാക്രെമലാം  ലഭനിക്കുമഭായനിരുന്ന

13.07  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  19.95  കകേഭാടനി  രൂപയുമഭാണട്ട്  ഇപ്രകേഭാരലാം കവചണനവചതട്ട്.

വനില  വര്ദനവമൂലലാം  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  3176.28  കകേഭാടനി  രൂപ

അധനികേ നനികുതനി വരുമഭാനലാം ലഭനിചനിട്ടുമുണട്ട്.
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ഇ-ട്രഷറനി സലാംവനിധഭാനലാം

64 (3039) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ : 

(എ) സലാംസഭാനചത്ത മുഴുവന് ട്രഷറനികേചളയുലാം ബന്ധനിപനിചട്ട് ഇ-ട്രഷറനി സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനില വരുത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സകതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  എചന്തെലഭാലാം ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴെനി കകേവരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സലാംവനിധഭാനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നകതഭാടുകൂടനി  ട്രഷറനികേളുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില
ഉണഭാകുന്ന പുകരഭാഗതനികേള എചന്തെഭാചക്കചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) 30-7-2014-ചല സ.ഉ  (പനി)  നമ്പര്  310/2014/ധന ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം
1-8-2014  മുതല  ഇ-ട്രഷറനി  സലാംവനിധഭാനലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില  വന.
സര്ക്കഭാരനികലക്കുള്ള പണലാം ഒടുക്കലകേള ട്രഷറനി സന്ദര്ശനിക്കഭാചത ഓണ്കലനഭായനി
നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഇ-ട്രഷറനിയനിലൂചട  സഭാദലമഭാകുന.  ചനറട്ട്  ബഭാങനിങട്ട്  അക്കഇൗണ്ടുള്ള
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ക്കട്ട്  ഈ കസവനലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്. ഇ-ട്രഷറനി കസവനലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സകതീകേരനികക്കണ  വനിശദമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പ്രസ്തുത
ഉത്തരവനില  പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടുതല  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ഈ  സഇൗകേരലലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഏജന്സനിബഭാങ്കുകേളഭായ എസട്ട്.ബനി.റനി, എസട്ട്.ബനി.ഐ, കേഭാനറ
ബഭാങട്ട് എന്നനിവയട്ട് പുറകമ  11  ബഭാങ്കുകേചളക്കൂടനി ഇ-ട്രഷറനിയുമഭായനി ബന്ധനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹനവകുപട്ട്  ഉളചപചട  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള  ഇ-ട്രഷറനിയുമഭായനി
സലാംകയഭാജനിപനിചനിട്ടുണട്ട്. സര്ക്കഭാരനില നനിനലാം അനുവദനിക്കുന്ന പണലാം ഓണ്കലനഭായനി
ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  ബഭാങട്ട്  അക്കഇൗണനികലക്കട്ട്  നലകുന്നതനിനട്ട്  ഇ-ട്രഷറനി  വഴെനി
സഭാധനിക്കുന.  റനിസര്വട്ട് ബഭാങനിചന്റെ  e-kuber portal വഴെനിയഭാണട്ട് ഇതട്ട് സഭാദലമഭാകുന്നതട്ട്.
വനിവര സഭാകങതനികേ വനിദലയുചട സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി സര്ക്കഭാരനിചന്റെ എലഭാ സഭാമ്പത്തനികേ
ഇടപഭാടുകേളുലാം  ആധുനനികേവലക്കരനിക്കുകേ,  സര്ക്കഭാരനികലക്കുള്ള  എലഭാ  വരവകേളുലാം
ഓണ്കലനഭായനി  അടയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള  സഇൗകേരലലാം  ഒരുക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട്  ഇ-ട്രഷറനിയനിലൂചട
ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.  ട്രഷറനിയനിചല പണമനിടപഭാടുകേള ഓണ്കലനഭായനി  നനിര്വഹനിക്കുന്നതുവഴെനി
ഓണ്കലന് അക്കഇൗണനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനവലാം ഇ-ട്രഷറനി വഴെനി സഭാദലമഭാകുന.  കേഴെനിഞ്ഞ
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  1042.28  കകേഭാടനി  രൂപ  ഇ-ട്രഷറനി  വഴെനി  സര്ക്കഭാര്
അക്കഇൗണനികലക്കട്ട് ഒടുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ട്രഷറനി, രജനികസഷന്, കമഭാകടഭാര് ചവഹനിക്കനിളസട്ട്,
എകകസട്ട്,  റവനറ്റ്യൂ,  കപഭാലതീസട്ട്,  കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷന്,  വനലാം
ഉളചപചട  19  വകുപ്പുകേള ഇ-ട്രഷറനിയുമഭായനി സലാംകയഭാജനിപനിചഭാണട്ട്  വരവകേള സകതീകേരനിച്ചു
വരുന്നതട്ട്.
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ട്രഷറനി കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട് സനിസലാം

65 (3040) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ട്രഷറനി കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട് സനിസലാം നടപനിലഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ ;
ഉചണങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി) ട്രഷറനി കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട് സനിസലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതുചകേഭാണ്ടുളള കനടങ്ങള
എചന്തെഭാചക്കയഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ട്രഷറനി കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട് സനിസലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 2016 ഡനിസലാംബര്
മഭാസലാം അവസഭാനകത്തഭാചട സലാംസഭാനചത്ത മുഴുവന് ട്രഷറനികേളനിലലാം കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്
സനിസലാം  ഏര്ചപടുത്തഭാന്  കേഴെനിയുചമന്നട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  14-10-2016  വചര  106
ട്രഷറനികേളനില  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സനിസലാം  ഏര്ചപടുത്തനിക്കഴെനിഞ്ഞു.  കകേരളത്തനിചല
ട്രഷറനികേളനിലള്ള  ട്രഷറനി  കസവനിലാംഗ്സട്ട്  ബഭാങട്ട്  അക്കഇൗണട്ട്  ഉടമകേള  കനരനിടുന്ന
പരനിമനിതനികേളനില പ്രധഭാനചപടതട്ട് അവര്ക്കട്ട് അക്കഇൗണ്ടുള്ള ട്രഷറനികേളനില നനിന മഭാത്രകമ
പണമനിടപഭാടുകേള നടത്തുവഭാന് കേഴെനിയുകേയുള എന്നതഭാണട്ട്.  ട്രഷറനി കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്
സനിസലാം  ഏര്ചപടുത്തുന്നകതഭാടുകൂടനി  ട്രഷറനി  കസവനിലാംഗ്സട്ട്  ബഭാങനില  അക്കഇൗണ്ടുള്ള
ഒരഭാളക്കട്ട് സലാംസഭാനചത്ത ഏതട്ട് ട്രഷറനിയനില നനിനലാം പണമനിടപഭാടുകേള നടത്തുവഭാന്
കേഴെനിയുലാം.  കൂടഭാചത ഇന്റെര്ചനറട്ട് ബഭാങനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തുന്നകതഭാടൂകൂടനി ഒരഭാളുചട
അക്കഇൗണനിലനനിന്നട്ട് പണലാം മറട്ട് ട്രഷറനി കസവനിലാംഗ്സട്ട് ബഭാങട്ട് അക്കഇൗണ്ടുകേളനികലകക്കഭാ
ബഭാങട്ട് അക്കഇൗണ്ടുകേളനികലകക്കഭാ ഏതട്ട് സമയത്തുലാം സകകമധയഭാ മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള സഇൗകേരലവലാം
ഉണഭായനിരനിക്കുലാം.  ഇതുവഴെനി  ട്രഷറനികേളനില  കനരനിട്ടുകപഭായനി  ഇടപഭാടട്ട്  നടത്തുന്നതനിചന്റെ
ആവശലകേത ഇലഭാതഭാവലാം.  മഭാത്രവമല, 24x7 സമയത്തുലാം പ്രവര്ത്തനക്ഷമവമഭാണട്ട്.

ചനന്മഭാറയനില ട്രഷറനി ആരലാംഭനിക്കഭാന് നടപടനി

66 (3041) ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചനന്മഭാറയനില ഒരു ട്രഷറനി  തുടങ്ങുന്നതനിചന്റെ ആവശലകേത സലാംബന്ധനിച
വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില ഒരു പുതനിയ ട്രഷറനി ചനന്മഭാറയനില അനുവദനിക്കഭാന് ആവശലമഭായ
നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി എചന്തെലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് നടത്തനിയനി
ട്ടുള്ളചതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ട്രഷറനി  വകുപനില  ആധുനനികേവത്ക്കരണത്തനിചന്റെയുലാം  കേമ്പറ്റ്യൂടര്വലക്ക

രണത്തനിചന്റെയുലാം  ഭഭാഗമഭായനി  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്,  ചഹഭാറനികസഭാണല  കേണകനിവനിറനി,

GRASS  മുതലഭായ പല പുതനിയ പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുനണട്ട്.  ഇത്തരലാം

പദതനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  ട്രഷറനികേളനിചല  കജഭാലനിഭഭാരലാം  വളചരയധനികേലാം

കുറയുന്നതനിനുലാം  ഇടപഭാടുകേള  സുഗമമഭാകുന്നതനിനുലാം  എവനിചട  നനിനലാം  എകപഭാള

കവണചമങനിലലാം  ഇടുപഭാടുകേള  നടത്തുന്നതനിനുലാം  സഭാധലമഭാകുന്നതഭാണട്ട്.   അതനിനഭാല

ഇത്തരലാം  പദതനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  നനിലവനിലള്ള  ട്രഷറനികേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം

വനിലയനിരുത്തനിയകശഷലാം  മഭാത്രലാം  പുതനിയ  ട്രഷറനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം

പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കുന്ദമലാംഗലത്തട്ട് സബ്ട്രഷറനി

67 (3042) ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കുന്ദമലാംഗലത്തട്ട്  ഒരു  സബ്ട്രഷറനി  അനുവദനിക്കണചമന്ന  ആവശലലാം

ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഉചണങനില  ഇക്കഭാരലത്തനില  അനുഭഭാവപൂര്വമഭായ  തതീരുമഭാനലാം

ഉണഭാകുകമഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിചല  കുന്ദമലാംഗലലാം  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  സബ്ട്രഷറനി

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  18-8-2014-ചല  സ.ഉ  (എലാം.എസട്ട്)  343/14/ധന  പ്രകേഭാരലാം

ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിരുന.  എന്നഭാല സര്ക്കഭാരനിചന്റെ നനിലവനിചല സഭാമ്പത്തനികേ

സനിതനി പരനിഗണനിച്ചുലാം, ട്രഷറനി കേമ്പറ്റ്യൂടര്വലക്കരണവലാം ആധുനനികേവലക്കരണവമഭായനി

ബന്ധചപട  പല  പദതനികേളുലാം  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന്നതനിനഭാലലാം  പ്രസ്തുത  പദതനികേള

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  നനിലവനിലള്ള  ട്രഷറനികേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തനിയകശഷലാം

കുന്ദമലാംഗലത്തട്ട് അനുവദനിച ട്രഷറനി ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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കലഭാടറനി ഓഫതീസട്ട്

68 (3043) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ചഭാലക്കുടനിയനില തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചട്ട് രണ്ടുവര്ഷലാം

പനിന്നനിട സഭാഹചരലത്തനില, ഇവനിചട പുതുതഭായനി കലഭാടറനി ഓഫതീസട്ട് അനുവദനിക്കുവഭാന്

നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുചട സമ്മേഭാന പദതനികേള പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം സഭാധഭാര

ണക്കഭാരഭായ അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട് പുതുതഭായനി കലഭാടറനി ഏജന്സനി അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം

നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചഭാലക്കുടനിയനില പുതുതഭായനി  തഭാലൂക്കട്ട് കലഭാടറനി  ഓഫതീസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന്ന

കേഭാരലലാം നനിലവനില പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  30  രൂപ  മുഖേവനിലയുള്ള  പഇൗര്ണമനി,  വനിന്വനിന്,  ഭഭാഗലനനിധനി  എന്നതീ

ഭഭാഗലക്കുറനികേളുചട സമ്മേഭാനഘടന, സമ്മേഭാനങ്ങളുചട എണത്തനില വര്ദനവട്ട് വരുത്തനി

പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ടനി  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുചട  പരനിഷ്കരനിച  സമ്മേഭാനഘടനയനുസരനിച്ചുള്ള

നറചക്കടുപട്ട്  2016  നവലാംബര്  ആദലവഭാരലാം  മുതല  നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.   18  വയസട്ട്

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  ഏചതഭാരു  വലക്തനിക്കുലാം   പഭാന്കേഭാര്ഡട്ട്,  തനിരനിചറനിയനില  കേഭാര്ഡട്ട്

എന്നനിവയുചട പകേര്പട്ട്,  കഫഭാകടഭാ എന്നനിവ ഹഭാജരഭാക്കനി,  300  രൂപ രജനികസഷന്

ഫതീചസഭാടുക്കനി  ബന്ധചപട  ജനിലഭാ  ഭഭാഗലക്കുറനി  ഓഫതീസുകേളനില  നനിന്നട്ട്  ഭഭാഗലക്കുറനി

ഏജന്സനി എടുക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

സഭാമൂഹലകക്ഷമ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് കലഭാടറനിയനില നനിന്നട്ട് ധനസമഭാഹരണലാം

69 (3044) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സഭാമൂഹല കക്ഷമ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  'കേഭാരുണല'  മഭാതൃകേയനില

കലഭാടറനിയനില  നനിന്നട്ട്  ധനസമഭാഹരണലാം  നടത്തുന്ന പുതനിയ പദതനികേചളചന്തെങനിലലാം

പരനിഗണനയനിലകണഭാ  ;  ഇതനിനഭായനി  പുതനിയ  കലഭാടറനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  ഇത്തരലാം  പുതനിയ  പദതനികേള  വഴെനി  പ്രതനിവര്ഷലാം  എന്തെട്ട്  തുകേ
സമഭാഹരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് ;

(സനി) കലഭാടറനി വകുപനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം വനിപുലചപടുത്തുന്നതനിനട്ട് ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ ;
ഇതനിനഭായനി  പുതനിയ  ഓഫതീസുകേള  ആരലാംഭനിയ്ക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനയനിലകണഭാ  ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 19-2-2016-ചല ജനി.ഒ (എലാംഎസട്ട്) 38/2016/നനി.വ. നമ്പര് ഉത്തരവനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  ചചഭാവഭാഴ്ചകേളനില  നറചക്കടുത്തനിരുന്ന  40  രൂപ  മുഖേവനിലയുള്ള
ധനശതീ കലഭാടറനിയുചട മുഖേവനില 50 രൂപയഭാക്കനി ഉയര്ത്തനി 'സതീശക്തനി' എന്ന കപരനില
സമ്മേഭാനഘടന പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാരുണല/കേഭാരുണലപസട്ട് ഭഭാഗലക്കുറനികേളനില നനിനള്ള
അറഭാദഭായലാം കേഭാരുണല ചബനവലന്റെട്ട് ഫണനിചന്റെ നടത്തനിപനിനഭായനി വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്ന
അകത മഭാതൃകേയനില  'സതീശക്തനി'  കലഭാടറനിയനില നനിനള്ള അറഭാദഭായലാം വനനിതകേളുചട
വനിവനിധ  കക്ഷമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  കസറട്ട്
കസഭാഷലല ചസകേറ്റ്യൂരനിറനി മനിഷന് മുകഖേന 'സതീശക്തനി പദതനി ' നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  സതീശക്തനി കലഭാടറനിയനില നനിനലാം പ്രതനിവര്ഷലാം ഏകേകദശലാം  200  കകേഭാടനി
രൂപ അറഭാദഭായമഭായനി ലഭനിക്കുചമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി)  ഉണട്ട്.  കകേരള  സലാംസഭാന  ഭഭാഗലക്കുറനി  ടനിക്കറ്റുകേള  ഏജന്റുമഭാര്ക്കുലാം
ചചറകേനിട വനിലപനക്കഭാര്ക്കുലാം സഇൗകേരലഭാര്തലാം വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നതനിനട്ട്  15  സബട്ട്
ചസന്റെറകേള ആരലാംഭനിക്കുന്ന വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

കലഭാടറനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

70 (3045) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

കലഭാടറനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ആനുകൂലലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില  ആയതനിചന്റെ
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2008-ചല കകേരള സലാംസഭാന ഭഭാഗലക്കുറനി ഏജന്റുമഭാരുകടയുലാം വനിലപനക്കഭാരുകടയുലാം
കക്ഷമ പദതനി വനിജ്ഞഭാപന പ്രകേഭാരലാം കകേരള സലാംസഭാന ഭഭാഗലക്കുറനി കക്ഷമനനിധനിയനിചല
അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് അനുവദനിക്കചപടനിട്ടുള്ളതഭായ ചനികേനിത്സഭാസഹഭായലാം,  പ്രസവഭാനുകൂലലലാം,
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വനിവഭാഹ ആനുകൂലലലാം,  മരണഭാനന്തെര സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം,  ചപന്ഷന് ആനുകൂലലങ്ങള
മുതലഭായ ആനുകൂലലങ്ങളുചട  തുകേ വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസ അവഭാര്ഡട്ട്,
ഒറത്തവണ കസ്കഭാളര്ഷനിപട്ട് പദതനി മുതലഭായ ആനുകൂലലങ്ങളുചട തുകേയനില വര്ദനവട്ട്
വരുത്തുന്നതനിനുലാം,  കൂടഭാചത ഭവനരഹനിതര്ക്കട്ട് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം,  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കട്ട്  മുചക്രെ  വഭാഹനലാം  നലകുന്ന  പദതനി,  കലഭാടറനി
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  സഇൗജനല  യൂണനികഫഭാലാം,  അപകേട  ഇന്ഷകറന്സട്ട്  എന്നതീ
പദതനികേള  നടപനില  വരുത്തുന്നതനിനുലാം,  നനിലവനിചല  കക്ഷമനനിധനി  പ്രവര്ത്തനലാം
വനിപുലതീകേരനിചട്ട് ഭഭാഗലക്കുറനി വനിറ്റുവരവനിചന്റെ ഒരു ശതമഭാനലാം പൂര്ണമഭായുലാം ചതഭാഴെനിലഭാളനി
കക്ഷമത്തനിനട്ട് വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതുലാം പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

തഭാലൂക്കട്ട് തലത്തനിലള്ള കലഭാടറനി വനിതരണലാം

71 (3046) ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില തഭാലക്കുതലത്തനിലള്ള കലഭാടറനി  വനിതരണത്തനിനട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആലത്തൂരനില തഭാലൂക്കട്ട് തല കലഭാടറനി ഓഫതീസട്ട് തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട് നടപടനി
സകതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില അതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനലാം എന്നട്ട് മുതല തുടങ്ങുചമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില  തഭാലൂക്കുതലത്തനില  കലഭാടറനി  വനിതരണത്തനിനട്ട്
പടഭാമ്പനിയനില തഭാലൂക്കട്ട് കലഭാടറനി ഓഫതീസട്ട് നനിലവനിലണട്ട്.

(ബനി) ഇല.

പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലഭാ കലഭാടറനി ഓഫതീസട്ട്

72 (3047) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലഭാ കലഭാടറനി ഓഫതീസട്ട് സനിതനി ചചയ്യുന്നതട്ട് പഭാലക്കഭാടട്ട് സനിവനില
കസഷനനിചല  മൂന്നഭാലാം  നനിലയനിലഭായതനിനഭാല  വനികേലഭാലാംഗരുലാം,  വൃദരുമഭായ  കലഭാടറനി
വനിലപനക്കഭാര്ക്കട്ട് കലഭാടറനി ഓഫതീസനില എത്തനികചരുന്നതനിനട്ട് പ്രയഭാസമഭാചണന്നതട്ട്
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ  ;  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എചന്തെങനിലലാം  നടപടനി
സകതീകേരനിക്കുനകണഭാ; ഉചണങനില വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്.  സനിവനില  കസഷചന്റെ  തഭാഴെചത്ത  നനിലയനികലയട്ട്  ജനിലഭാ
ഭഭാഗലക്കുറനി ഓഫതീസട്ട് മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സകതീകേരനിച്ചുചവങനിലലാം സലലാം ലഭനിക്കഭാത്ത
തനിനഭാല ഓഫതീസട്ട് മഭാറനി സഭാപനിക്കഭാന് കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.

ആറനിങ്ങല തഭാലൂക്കട്ട് കലഭാടറനി ഓഫതീസട്ട്

73 (3048) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ആറനിങ്ങലനില അനുവദനിച തഭാലൂക്കട്ട് കലഭാടറനി ഓഫതീസനിനട്ട് ആവശലമഭായ
തസ്തനികേ അനുവദനിക്കുന്നതുമഭായനി ബന്ധചപട നടപടനിക്രെമങ്ങള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാചണന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; ഫയല നമ്പര് ഏതഭാചണനലാം ഫയല ഇകപഭാള ഏതട്ട് ചസക്ഷനനി
ലഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഓഫതീസനികലക്കട്ട്  പരനിഗണനിക്കചപടുന്ന  സഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്
എങ്ങചനയഭാചണനലാം ഓഫതീസട്ട് എനമുതല പ്രവര്ത്തനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടു
ള്ളചതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തഭാലൂക്കട്ട് കലഭാടറനി  ഓഫതീസുകേളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ തസ്തനികേ അനുവദനിക്കുന്നതുമഭായനി
ബന്ധചപട ഫയല ധനകേഭാരല  (എകട്ട്ചപന്ഡതീചര്-എ) വകുപനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

ഫയല നമ്പര് 640047/H1/16/TD

(e-file No. H1/106/16/TD).

(ബനി) സഭാഫട്ട് പഭാകറണനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ചുവചട കചര്ക്കുന :

അസനിസന്റെട്ട് ജനിലഭാ ഭഭാഗലക്കുറനി ഓഫതീസര് 1

ജൂനനിയര് സൂപ്രണട്ട് 1

ക്ലര്ക്കട്ട് 1

ഡഭാറഭാ എന്ട്രനി ഓപകററര് (ദനിവസകവതനലാം) 2

ഓഫതീസട്ട് അറന്ഡന്റെട്ട് (ദനിവസകവതനലാം) 1

ചസകേറ്റ്യൂരനിറനി (എകട്ട് സര്വതീസട്ട്  ചമന്) 1

സഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  പുറചപടുവനിചകശഷലാം  ഓഫതീസട്ട്
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
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ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ-യനികലയട്ട് സഭാധഭാരണ ജനങ്ങചള 

ആകേര്ഷനിക്കഭാന് നടപടനി

74 (3049) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ-യുചട എത്ര ശഭാഖേകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട് ;

കുറനികേളുലാം മറ്റു ബനിസനിനസ്സുകേളുലാം ആയനി ശരഭാശരനി എത്ര കകേഭാടനി രൂപയുചട ബനിസനിനസട്ട്

ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ. ഓകരഭാ വര്ഷവലാം നടത്തനി വരുനചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഗളഫട്ട് നഭാടുകേളനിലലാം മറ്റു വനികദശ രഭാജലങ്ങളനിലലാം ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യുചട

ശഭാഖേകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജഭാമല  വലവസകേള  ലളനിതമഭാക്കനി  ചചറകേനിട  കേചവടക്കഭാചരയുലാം  മറ്റു

സനിര വരുമഭാനക്കഭാരടക്കമുള്ള സഭാധഭാരണക്കഭാചരയുലാം ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യനികലക്കട്ട്

ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യട്ട്  600 ശഭാഖേകേളഭാണള്ളതട്ട്.  എലഭാവര്ഷവലാം

വനിറ്റുവരവനില  ഗണലമഭായ  വര്ദനവട്ട്  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  31-3-2016-ല  അവസഭാനനിച

സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  ഓഡനിറട്ട്  ചചയഭാത്ത  കേണക്കനുസരനിചട്ട്  കുറനികേളുലാം  മറട്ട്

ബനിസനിനസ്സുകേളുമഭായനി  വനിറ്റുവരവട്ട്  28960 കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.  31-8-2016-ചല കേണക്കട്ട്

അനുസരനിചട്ട് ഈ സലാംഖേല 30623 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി ഉയര്ന്നനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇകപഭാള  പരനിഗണനയനിലനില.   എന്നഭാല  ചഫമ  നനിയമത്തനില  വന്ന

മഭാറത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  പ്രവഭാസനികേളക്കഭായനി  ചനിടനി  ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള

പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(സനി)  ചചറകേനിട  കേചവടക്കഭാചരയുലാം  മറ്റു  സനിര  വരുമഭാനക്കഭാരടക്കമുള്ള

സഭാധഭാരണക്കഭാചരയുലാം ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി ശമ്പള സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്, വസ്തു ജഭാമലലാം,

അടച്ചു തതീര്ത്ത എല.ഐ.സനി. സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്,  സകര്ണലാം, കേനിസഭാന് വനികേഭാസട്ട് പത്ര,

സനിര നനികക്ഷപ രശതീതനികേള തുടങ്ങനിയവയുലാം ഇകപഭാള ജഭാമലമഭായനി സകതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

അകനകേലാം ഇടപഭാടുകേഭാര് ഈ ജഭാമല വലവസകേള പ്രകയഭാജനപ്രദമഭായനി ഉപകയഭാഗനിച്ചു

വരുനണട്ട്.
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ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ. വഴെനി പലനിശരഹനിത വഭായ്പ

75 (3050) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ചനലനിക്കുന്നട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നടപ്പുവര്ഷ  ബജറനില  കറഷന്  കേടകേളുചട  നവതീകേരണത്തനിനട്ട്
ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ. വഴെനി പലനിശരഹനിത വഭായ്പഭാ പദതനി പ്രഖേലഭാപനിചനിരുകന്നഭാ;

(ബനി) എങനില പദതനിയുചട പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ  -യുചട  പ്രവര്ത്തന  ചടങ്ങളനിചല  ഏതട്ട്  വലവസ
പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് പലനിശരഹനിത വഭായ്പ നലകുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  നടപ്പുവര്ഷ  ബഡ്ജറനില  കറഷന്  കേടകേളുചട  നവതീകേരണത്തനിനട്ട്
ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.  വഴെനി  പലനിശരഹനിത  വഭായ്പഭാ  പദതനി  പ്രഖേലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്
നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  വലവസകേളുലാം  നടപടനിക്രെമങ്ങളുലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്
അന്തെനിമ തതീരുമഭാനമഭായനിടനില.

ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ. പഭാര്ടട്ട് ചചടലാം സകതീപര്മഭാരുചട ശമ്പളപരനിഷ്കരണലാം

76 (3051) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ. പഭാര്ടട്ട് കടലാം സകതീപര്മഭാരുചട ശമ്പള പരനിഷ്കരണവമഭായനി
ബന്ധചപട്ടുണഭായ അപഭാകേത ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഉചണങനില ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള
സകതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി) കേമ്പനനിയുചട പുതനിയ ഡയറകര് കബഭാര്ഡട്ട് നനിലവനില വന്നതനിനുകശഷലാം
മഭാത്രകമ പ്രസ്തുത വനിഷയത്തനില തുടര്നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കഭാന് നനിര്വഭാഹമുള.
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കകേരള കസറട്ട് ഫനിനഭാന്ഷലല എന്റെര്ചചപ്രസസനില ചപന്ഷന്

77 (3052) ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കകേരള കസറട്ട് ഫനിനഭാന്ഷലല എന്റെര്കപ്രസസനില ചപന്ഷന് നനിലവനിലകണഭാ ;

(ബനി)  ഇലഭാചയങനില  ചപന്ഷന്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇക്കഭാരലത്തനില ഗവണ്ചമന്റെട്ട് നനിലപഭാടട്ട് എന്തെഭാണട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഉണട്ട്.  ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യനില  EPS-95  പ്രകേഭാരമുള്ള ചപന്ഷന്
നനിലവനിലചണങനിലലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ചമചചപട  ഒരു  ചപന്ഷന്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി മഭാകനജട്ട് ചമന്റുലാം ജതീവനക്കഭാരുചട അലാംഗതീകൃത യൂണനിയനുകേളുലാം
തമ്മേനില  അഭനിപ്രഭായ  സമനകയമുണഭാക്കനി  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശലാം  സമര്പനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്
സര്ക്കഭാര് അതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

പ്രവഭാസനികേളക്കഭായനി പ്രകതലകേ ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ. ചനിടനി

78 (3053) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ചസന്റെട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  പ്രവഭാസനികേളക്കഭായനി  പ്രകതലകേ  ചനിടനി  തുടങ്ങഭാന്  ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രവഭാസനികേളക്കഭായനി  ചകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.  ചനിടനി  നടത്തഭാന് ഉണഭായനിരുന്ന
തടസങ്ങള മഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  വനികേസനത്തനിനട്ട്  ചനിടനി  വഴെനി  എത്ര  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട് സമഭാഹരനിക്കഭാന് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.

(സനി)  2016-17-ചല  അലാംഗതീകേരനിച  വഭാര്ഷനികേ  ബജറട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  440
കകേഭാടനിയുചട പ്രതനിമഭാസ ചനിടനി ബനിസനിനസഭാണട്ട് കേമ്പനനി ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.
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കകേരള സലാംസഭാന ഇന്ഷകറന്സട്ട് വകുപട്ട്

79 (3054) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കസറട്ട് ഇന്ഷകറന്സട്ട് വകുപനില എത്ര സനിരലാം ജതീവനക്കഭാര് നനിലവനിലണട്ട്;
ഇവരുചട തസ്തനികേ, എണലാം എന്നനിവ ഇനലാം തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) കസറട്ട് ഇന്ഷകറന്സട്ട് വകുപനില ഓഫതീസട്ട് ഓകടഭാകമഷന് പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കസറട്ട്  ഇന്ഷകറന്സട്ട്  വകുപനില  എസട്ട്.എല.ഐ,  ജനി.ഐ.എസട്ട്.
കപഭാളനിസനികേളുചട ചസറനിലചമന്റെനിനട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്നതട്ട് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇതട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കഭാന് എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സകതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ) കസറട്ട് ഇന്ഷകറന്സട്ട് വകുപനില നനിലവനില 325 സനിരലാം ജതീവനക്കഭാരുണട്ട്.
ഇവരുചട തസ്തനികേ, എണലാം എന്നതീ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവചട പടനികേയനില ചകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന :

തസ്തനികേയുചട കപരട്ട് ജതീവനക്കഭാരുചട എണലാം

(1) (2)

ഡയറകര് 1

ചഡപറ്റ്യൂടനി ഡയറകര് 3

അസനിസന്റെട്ട് ഡയറകര് 3

ഇന്ചസകര് (ഫയര്) 1

സതീനനിയര് സൂപ്രണട്ട് 5

ഇന്ചസകര് (കക്രെഭാപട്ട്) 1

ഡനിസനികട്ട് ഇന്ഷകറന്സട്ട് ഒഭാഫതീസര് 14

ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട് ഓഫതീസര് 14
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(1) (2)

ജൂനനിയര് സൂപ്രണട്ട് 25

ചഫയര് കകേഭാപനി സൂപ്രണട്ട് 2

കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷലല അസനിസന്റെട്ട് 1

യു.ഡനി. ക്ലഭാര്ക്കട്ട് 72

എല.ഡനി. ക്ലഭാര്ക്കട്ട് 80

എല.ഡനി. ചചടപനിസട്ട് 41

ക്ലറനിക്കല അസനിസന്റെട്ട് 2

അറന്ഡര് 1

ഓഫതീസട്ട് അറന്ഡന്റെട്ട് 41

ചചഡ്രൈവര് കഗ്രേഡട്ട് 2 1

ചചനറട്ട് വഭാചട്ട്മഭാന് 1

പഭാര്ടട്ട് ചചടലാം സകതീകപഴട്ട് 15

കലഭാ ഓഫതീസര് (ചഡപറ്റ്യൂകടഷന്) 1

                         ആചകേ 325

(ബനി)  സലാംസഭാന ഇന്ഷകറന്സട്ട് വകുപനില ഓഫതീസട്ട് ഓകടഭാകമഷന് പൂര്ത്തനി
യഭായനിടനില. വകുപനില കേമ്പറ്റ്യൂടചചറകസഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

(സനി) ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്. വകുപനിചന്റെ കേമ്പറ്റ്യൂടചചറകസഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങള
തകരനിതഗതനിയനില പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  വകുപനിചന്റെ കേമ്പറ്റ്യൂടചചറകസഷന് പൂര്ത്തനിയഭാ
കുന്നകതഭാചട എസട്ട്.എല.ചഎ., ജനി.ചഎ.എസട്ട്. കപഭാളനിസനികേളുചട ചസറനിലചമന്റെട്ട് തുകേ
അനുവദനിക്കുന്നതനിലണഭാകുന്ന കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാകുന്നതഭാണട്ട്.
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ജനന/മരണ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

80 (3055) ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

ജനന/മരണ സര്ടനിഫനിക്കറനിനട്ട് 50 രൂപഭാ മുദപത്രത്തനില അകപക്ഷ നലകേണ
ചമന്നഭാണട്ട് വലവസ.  എന്നഭാല മതനിയഭായ  50  രൂപഭാ മുദപത്രങ്ങള ലഭലമലഭാത്തതുചകേഭാണട്ട്
ഭൂരനിഭഭാഗലാം  അകപക്ഷകേരുലാം  100  രൂപഭാ  മുദപത്രങ്ങള  വഭാങ്ങുവഭാന്  നനിര്ബന്ധനിതരഭാവന
എന്ന  വനിവരലാം  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  മതനിയഭായ  50
രൂപഭാ പത്രങ്ങള വനിതരണലാം ചചയ്യുവഭാനുള്ള നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

50  രൂപ,  മുദപത്രങ്ങള ലഭലമചലനള്ള  പരഭാതനികേചളഭാനലാം  ശദയനിലചപടനിടനില.
50 രൂപ, മുദപത്രങ്ങള ആവശലത്തനിനട്ട് ട്രഷറനികേളനില ലഭലമഭാണട്ട്.

കേയറമഭായനി ബന്ധചപട കേമ്പനനികേളുചട കേയറ്റുമതനി വനിവരങ്ങള

81 (3056) ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷന്,  കേയര്ചഫഡട്ട്,  കഫഭാലാം-മഭാറനിലാംഗ്സട്ട്  തുടങ്ങനിയ
കേയറമഭായനി ബന്ധചപട കേമ്പനനികേളുചട 2009-10 മുതല 2015-16 വചരയുള്ള വര്ഷങ്ങളനിചല
കേയറനിചന്റെയുലാം  അനുബന്ധ ഉത്പന്നങ്ങളുചടയുലാം കേയറ്റുമതനി  വനിവരങ്ങള ഇനലാം  തനിരനിച്ചുലാം
വര്ഷലാം തനിരനിച്ചുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കേയര് കകേഭാര്പകറഷന്,  കേയര്ചഫഡട്ട്,  കഫഭാലാം-മഭാറനിലാംഗ്സട്ട് എന്നനിവയുചട
2009-10 മുതല 2015-16 വചരയുള്ള ഓകരഭാ വര്ഷകത്തയുലാം വനിറ്റുവരവലാം ലഭാഭലാം/നഷ്ടലാം
എത്രചയനലാം ഇനലാം തനിരനിച്ചുലാം വര്ഷലാം തനിരനിച്ചുലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)    കേയര്ചഫഡനിചന്റെ  2009-10  മുതല  2015-16  വചരയുളള  കേയറ്റുമതനി
വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.* കകേരള കേയര് കകേഭാര്പകറഷന്, കഫഭാമനില
എന്നതീ സഭാപനങ്ങളനിലനനിനളള വനിവരലാം അനുബന്ധലാം-2 ആയനി കചര്ക്കുന.* 

(ബനി)   കേയര്ചഫഡനിചന്റെ  2009-10  മുതല  2014-15  വചരയുള്ള വനിറ്റുവരവലാം
ലഭാഭനഷ്ട കേണക്കുലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*  കേയര്ചഫഡനിചന്റെ  2015-16-ചല
വഭാര്ഷനികേ കേണചക്കടുപട്ട് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന. കകേരള കേയര് കകേഭാര്പകറഷന്,
കഫഭാമനില എന്നതീ സഭാപനങ്ങളനിലനനിനള്ള വനിവരലാം അനുബന്ധലാം-3 ആയനി കചര്ക്കുന.*

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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കേയറനിചന്റെയുലാം കേയറലപന്നങ്ങളുചടയുലാം കേയറ്റുമതനി

82 (3057) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കേയറനിചന്റെയുലാം,  കേയറലന്നങ്ങളുചടയുലാം
കേയറ്റുമതനിയനിലൂചട ലഭനിച വരുമഭാനലാം മുന് വര്ഷചത്തക്കഭാള വര്ദനിചനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കേയറനിചന്റെയുലാം,  കേയറലന്നങ്ങളുചടയുലാം  കേയറ്റുമതനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സകതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേയര്ചഫഡട്ട്  2014-15 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില 13.11  ലക്ഷലാം രൂപയുചടയുലാം
2015-16-ല 29.17  ലക്ഷലാം രൂപയുചടയുലാം കേയറ്റുമതനി നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേയര് കകേഭാര്പകറഷന്
2014-15-ല   416  ലക്ഷലാം  രൂപയുചടയുലാം  2015-16-ല  814  ലക്ഷലാം  രൂപയുചടയുലാം
കേയറ്റുമതനി നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. കഫഭാമനില 2014-15 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില 49.99 ലക്ഷലാം
രൂപയുചടയുലാം  2015-16  വര്ഷത്തനില  13.05  ലക്ഷലാം  രൂപയുചടയുലാം  കേയറ്റുമതനി
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) കേയറനിചന്റെയുലാം കേയറലപന്നങ്ങളുചടയുലാം കേയറ്റുമതനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്ന
തനിനുകവണനി സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം സകകദശത്തുലാം വനികദശത്തുമഭായനി എകനിബനി
ഷനുകേളനില പചങടുക്കുകേ,  വനികദശ വലഭാപഭാരനികേളുമഭായനി തുടര്ചയഭായനി ബന്ധചപടുകേ,
ബയര്-ചസലര്  മതീറനിലാംഗകേളനില  പചങടുക്കുകേ,  വനികദശ  വനിപണനിക്കഭാവശലമഭായ
ഉലപന്നങ്ങള വനികേസനിപനിചചടുക്കുകേ തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള സകതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

പനി.വനി.സനി. ടഫഡട്ട് ചമഷതീന് ഫഭാകറനി

83 (3058) ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കേയര് കകേഭാര്പകറഷചന്റെ അധതീനതയനില ഏനഭാദനിമലാംഗലത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
പനി.വനി.സനി  (PVC)  ടഫഡട്ട്  ചമഷതീന് ഫഭാകറനിയുചട ചമഭാത്തലാം വനിസ്തതീര്ണലാം എത്രയഭാണട്ട്;
ഇതനില  എത്ര  വനിസ്തതീര്ണലാം  ടഫഡട്ട്  ഫഭാകറനിയഭായനി  ഉപകയഭാഗനിച്ചു  വരുനചവന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതനില കശഷനിക്കുന്ന ചകേടനിട ഭഭാഗങ്ങള കപ്രഭാജകട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  പ്രകേഭാരലാം
എന്തെട്ട് ആവശലത്തനികലയഭാണട്ട് നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് ഇനലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

852/2019
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(സനി) കപ്രഭാജകട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് പ്രകേഭാരമുള്ള കപ്രഭാജക്ടുകേള ഉടന് തചന്ന നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;

ഇതനിനട്ട്  ഏചതങനിലലാം  തരത്തനിലള്ള  സഭാകങതനികേ  ബുദനിമുട്ടുകേള  നനിലവനിലകണഭാ;

എങനില അവ എചന്തെലഭാചമന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഏനഭാദനിമലാംഗലത്തട്ട് തുടങ്ങഭാന് ഉകദ്ദേശനിച ചമത്ത ഫഭാകറനി അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) ആയതട്ട് എന്നകത്തയട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴെനിയുചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേയര് കകേഭാര്പകറഷചന്റെ അധതീനതയനില ഏനഭാദനിമലാംഗലത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന

പനി.വനി.സനി.  ടഫഡട്ട്  ചമഷതീന്  ഫഭാകറനിയുചട  ചമഭാത്തലാം  വനിസ്തതീര്ണലാം  6250  സ്കകയര്

മതീറര് ആണട്ട്. (3125 സ്കകയര് മതീറര് വതീതലാം 2 സഭാനുകേള). ഇതനില 3125 സ്കകയര് മതീറര്

വനിസ്തതീര്ണമുളള ഒരു സഭാനനില രണട്ട് ടഫനിലാംഗട്ട് ചമഷതീനുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

(ബനി)  കശഷനിക്കുന്ന  3125  സ്കകയര് മതീറര് വനിസ്തതീര്ണത്തനിലളള ഭഭാഗലാം ടഫനിലാംഗട്ട്

പഭാനനിചന്റെ അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുലാം ഉലപന്നങ്ങള സലാംഭരനിക്കുന്ന

തനിനുമഭായനിടഭാണട്ട് വനിഭഭാവനലാം ചചയനിരുന്നതട്ട്. എന്നഭാല ഇഇൗ സലത്തട്ട് റബചചറസ്ഡട്ട്

കേയര് മഭാട്രസട്ട് കപ്രഭാജകട്ട് നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് തുടര്ന്നട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം അതനിനുളള

ഭരണഭാനുമതനി നലകുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഒന്നഭാമചത്ത കപ്രഭാജകട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് പ്രകേഭാരമുളള കപ്രഭാജക്ടുകേള ഏകേകദശലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  ഉലപഭാദന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.  ഇഇൗ കപ്രഭാജകനില

ബഭാക്കനിയുളളവ സലാംബന്ധനിചട്ട് ആകലഭാചനിചട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി&ഇ)  ഏനഭാദനിമലാംഗലത്തട്ട് തുടങ്ങഭാനുകദ്ദേശനിച ചമത്ത ഫഭാകറനിക്കഭായനി സമര്പനിച

പദതനി  രണ്ടുഘടമഭായനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ആദലഘടമഭായനി  മഭാട്രസട്ട്  ഫനിനനിഷനിലാംഗട്ട്

യനങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വര്ക്കട്ട്  ഓര്ഡര്  നലകേനിചയങനിലലാം  നനിശനിത

സമയത്തനിനുള്ളനില  കജഭാലനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കകേഭാണ്ട്രഭാകര്ക്കട്ട്  കേഴെനിയഭാചത

വന്നതനിനഭാല നലകേനിയ വര്ക്കട്ട് ഓര്ഡര് റദ്ദേട്ട് ചചകയണനിവന്നനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കമല

പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  വതീണ്ടുലാം  നടപടനികേള  എടുത്തുവരചവ  ഇകപഭാള  ടനി

പദതനിയനില  ശനിപഭാര്ശ  ചചയനിട്ടുള്ള  സഭാകങതനികേവനിദല  ചുരുട്ടുചകേനിരനി  ഉപകയഭാഗനിച്ചു

ചകേഭാണ്ടുള്ളതുലാം ഇഇൗ സഭാകങതനികേവനിദല കേഭാലഹരണചപടതുലാം കൂടുതല ഉലപഭാദനചചലവട്ട്

ഉണഭാക്കുന്നതുമഭാണട്ട്. അതനിനഭാല തുടര്നടപടനികേള ആകലഭാചനിചട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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കേയര് കകേരള

84 (3059) ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കേയര് കകേരള ഏതു വര്ഷമഭാണട്ട് ആരലാംഭനിചചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനികലക്കട്ട് ഏചതലഭാലാം വര്ഷങ്ങളനില കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം ലഭനിച്ചുചവന്നട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) എങനില ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ലഭനിചനിട്ടുള്ള ധനസഹഭായലാം എത്രചയന്നട്ട് ഇനലാം
തനിരനിചട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കേയര്  കകേരള  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  നടത്തുവഭാന്
ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ ; എങനില ആയതനിനുള്ള മുചന്നഭാരുക്കങ്ങള തുടങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ഇ)  ഇതനിനഭായനി  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  നഭാളനിതുവചര  കകേചക്കഭാണനിട്ടു
ള്ളചതന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(എഫട്ട്)  കേയര് കകേരളയുചട  തുടക്കലാം മുതല ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  വന്ന വനികദശ
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുചട രഭാജലലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേയര് കകേരള ആരലാംഭനിചതട്ട് 2011-ലഭാണട്ട്.

(ബനി)  2012,  2013,  2014,  2015,  2016  എന്നതീ  വര്ഷങ്ങളനില  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ലഭനിചനിട്ടുളള കകേന്ദ്ര സഹഭായത്തനിചന്റെ വനിവരലാം ചുവചട
കചര്ക്കുന :

വര്ഷലാം കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം

കേയര് കകേരള 2012 87,21,533 രൂപ

കേയര് കകേരള 2013 1,45,34,502 രൂപ

കേയര് കകേരള 2014 1,14,28,000 രൂപ

കേയര് കകേരള 2015 94,64,000 രൂപ

കേയര് കകേരള 2016 1,07,88,572 രൂപ
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(ഡനി&ഇ) 2017 ആഗസട്ട്-നവലാംബര് മഭാസത്തനിനുളളനില അടുത്ത കേയര് കകേരള

നടത്തുന്നതനിനുള്ള ആകലഭാചനയുണട്ട്. ഇതനികലക്കഭായനി മുചന്നഭാരുക്കങ്ങള തുടങ്ങനിയനിടനില.

(എഫട്ട്)  കേയര് കകേരളയുചട  തുടക്കലാം മുതല ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  വന്ന വനികദശ

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുചട രഭാജലലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

കേയര് വലവസഭായ നയലാം

85 (3060) ശതീ  .    എന്  .    വനിജയന് പനിള്ള :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചണവലവസഭായ  രലാംഗത്തട്ട്  പശനിമ  ബലാംഗഭാള  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്

നടപനിലഭാക്കനിയ കപഭാളനിസനിക്കട്ട് സമഭാനമഭായ ഒരു കേയര് വലവസഭായ നയലാം കകേരളത്തനില

പ്രഖേലഭാപനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ ;

(ബനി) കകേരളത്തനിചല കേയര് വലവസഭായ രലാംഗത്തട്ട് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുളള പ്രഭാഥമനികേ

സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില,  പ്രവര്ത്തനിയഭാചത  പൂടനികേനിടക്കുന്നവയനിചല  സമഭാന

സകഭഭാവമുളളവചയ സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട് ശക്തനിചപടുത്തഭാന് സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ ;

(സനി) എന്.സനി.ആര്.എലാം. ഇന്സനിററ്റ്യൂടനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം കേയര് കമഖേലയട്ട് കേഭാരലമഭായ

പ്രകയഭാജനലാം ചചയനിചലന്ന ആകക്ഷപലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഈ സഭാപനത്തനിചന്റെ

തലപകത്തക്കട്ട്  സഭാകങതനികേ  കവദഗട്ട് ദലലാം  ഉളളവചര  നനിയമനിചട്ട്  സഭാപനലാം

ശക്തനിചപടുത്തുവഭാന് സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  സലാംകയഭാജനത്തനിനുള്ള പദതനി തയഭാറഭാക്കുവഭാന് കേയര് വനികേസന ഡയറകര്ക്കട്ട്

നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിന്പ്രകേഭാരലാം  സലാംഘങ്ങചള  കേചണത്തുന്നതനിനട്ട്

കപ്രഭാജകട്ട് ഓഫതീസര്മഭാര് നടപടനി സകതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

(സനി)  ശദയനിലചപടനിടനില.  നനിലവനില  കകേരള  അഗ്രേനികേളചറല  യൂണനികവഴനിറനിയനിചല

അകസഭാസനികയറട്ട് ചപ്രഭാഫസറഭായ ശതീ.  ചകേ.  ആര്.  അനനിലഭാണട്ട് എന്.സനി.ആര്.എലാം.ചഎ.

ഡയറകറചട ചുമതല വഹനിക്കുന്നതട്ട്.

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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കേയര് വലവസഭായചത്ത സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് സകതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള

86 (3061) ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   അനനില അക്കര :
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .  ബഭാലകൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേയര്  വലവസഭായചത്തയുലാം  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചളയുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സകതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേൾ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേയര് കമഖേലയനില ആധുനനികേവൽക്കരണത്തനിനുള്ള എലഭാ നനിയനണങ്ങളുലാം
ഇലഭാതഭാക്കനി  യനവലക്കരണലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന
പദതനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പരമ്പരഭാഗത  കേയര്  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  ചതഭാഴെനിലനിചന  ബഭാധനിക്കഭാത്ത
തരത്തനില പുതനിയ നയലാം എപ്രകേഭാരലാം നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് ;

(ഡനി) കേയര് സലാംഘങ്ങളുചട പുനനഃസലാംഘടനയട്ട് തതീരുമഭാനചമടുത്തനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില
അതനിനുള്ള അധനികേ തുകേ എവനിചടനനിനലാം കേചണത്തുവഭാനഭാണട്ട് ആകലഭാചനിക്കുന്നതട്ട്;
ഇതനിനകേലാം എചന്തെങനിലലാം തുകേ ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേയര് വലവസഭായചത്തയുലാം ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചളയുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്
തഭാചഴെപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

1. കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  പുനരുദഭാരണ  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം സനിര/പ്രവര്ത്തന മൂലധനലാം നലകുന.

2. കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല
വനികേസനലാം ഉളചപചടയുളള ധനസഹഭായലാം നലകേനിവരുന.

3. കേയറനിചന്റെയുലാം കേയര് ഉലപന്നങ്ങളുചടയുലാം വനിലപനയ്ക്കുളള വനിപണനി
വനികേസന സഹഭായലാം  (50%  സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം)  (എലാംഡനിഎ)
നലകേനിവരുന.

4. കേയര്  കമഖേലയനിചല  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  മഭാര്ജനിന്  മണനി  വഭായ്പ
നലകുന.

5. പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ സഹഭായ പദതനിയനിലൂചട  (Special  Investment
Subsidy) സബ്സനിഡനി നലകേനിവരുന.
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6. കേയര് വലവസഭായത്തനില നനിയനനിത യനവലക്കരണലാം നടപനിലഭാക്കുന.

7. ഉലപഭാദനവലാം വനിപണന പ്രകചഭാദനവലാം  (പനിഎലാംചഎ)  പദതനിയനിലൂചട

ആനുകൂലലലാം നലകേനിവരുന.

8. വനില വലതനിയഭാനലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുളള ഫണട്ട് നലകേനിവരുന.

9. കേയര്  കമഖേലയനില  ക്ലസര്  വനികേസന  പരനിപഭാടനി  നടപനിലഭാക്കനി

വരുന.

10. കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഓഹരനി  പങഭാളനിത്തലാം

നലകുന.

11. കേയര് ജനികയഭാ ചടകട്ട്റയനിലസട്ട് വനികേസന പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കുന.

12. ഇന്കേലാം സകപഭാര്ടട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

13. കേയര് ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ചപന്ഷന് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ഇതുകൂടഭാചത കേയര് വലവസഭായകത്തയുലാം ചതഭാഴെനിലഭാളനികേകളയുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി

ഒരു രണഭാലാം പുനനഃസലാംഘടനഭാ പദതനി ബഡ്ജറനില പ്രഖേലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങള  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന  കേയര്  മുഴുവനുലാം  മനിനനിമലാം  കൂലനി  ഉറപ്പുവരുത്തനി

കേയര്ചഫഡട്ട് സലാംഭരനിക്കുലാം.  വനിലസനിരതഭാ ഫണട്ട്  17  കകേഭാടനി രൂപയനിലനനിനലാം  100

കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി  ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  2016-ചല  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില കേയര്

ഉലപന്നങ്ങളക്കട്ട്  20%  റനികബറട്ട് പ്രഖേലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  സകകേഭാരല കമഖേലയനിലലാം കേയര്പനിരനി

ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് വരുമഭാനലാം ഉറപഭാക്കല പദതനി പ്രകേഭാരലാം ആനുകൂലലലാം നലകുനണട്ട്.

സകകേഭാരല സലാംരലാംഭകേചരകൂടനി കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്ന നനിലപഭാടഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിനുള്ളതട്ട്.

(ബനി)  ആധുനനികേ യനവലക്കരണത്തനിനുള്ള എലഭാ നനിയനണങ്ങളുലാം നതീക്കനി

കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുലാം.  ചതഭാണട്ട് സലാംഭരണത്തനിനട്ട് പനിന്തുണ നലകുലാം.  ചകേനിരനി ഉലപഭാദന

യൂണനിറ്റുകേളക്കട്ട്  50%  സബ്സനിഡനി നലകുലാം.  ഉലപന്നകമഖേലയനിചല യനവലക്കൃത

ഫഭാകറനികേളക്കട്ട് കേയര് കബഭാര്ഡട്ട് സബ്സനിഡനിക്കട്ട് പുറകമ 10% അധനികേ സബ്സനിഡനി

നലകുലാം.  ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില പനി.വനി.സനി.  കേയര് അവശനിഷ്ടങ്ങള കബഭാര്ഡുകേളഭാക്കുന്ന

സലാംയുക്ത  സലാംരലാംഭലാം  തുടങ്ങുലാം.  മലനിനജല  ശുദതീകേരണ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുലാം.

നനിര്ജ്ജതീവമഭായ സലാംഘങ്ങചള അമഭാലഗകമറട്ട്  ചചയ്യുന്നതനിനുലാം  പുനരുദരനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുന്നവചയ

അപ്രകേഭാരലാം ചചയ്യുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനി സകതീകേരനിക്കുലാം.  ഉലപന്നങ്ങളുചട ഗണകമന്മ

ഉറപഭാക്കഭാന് ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് പരനിശതീലനലാം നലകുലാം.
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(സനി)  പുതനിയ  നയലാം  പരമ്പരഭാഗത  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  ചതഭാഴെനിലനിചനകയഭാ
വരുമഭാനചത്തകയഭാ  ബഭാധനിക്കനിചലന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുലാം.  ഇതനിനഭായനി  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന  കേയര്  മുഴുവനുലാം  മനിനനിമലാം  കൂലനി  ഉറപ്പുവരുത്തനി
കേയര്ചഫഡട്ട് സലാംഭരനിക്കുലാം.  ഇഇൗ കേയര് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ചനയ്യുന്ന ചചറകേനിട ഉലപഭാദകേരുചട
ഉലപന്നലാം മുഴുവനുലാം കേയര് കകേഭാര്പകറഷന് അലാംഗതീകൃത വനിലയട്ട് സലാംഭരനിക്കുലാം. റനികബറട്ട്
നലകേനി ഇവ വനിറഴെനിക്കുലാം.  ഇതനിനുകവണനി  17  കകേഭാടനി രൂപയനിലനനിനലാം  100  കകേഭാടനി
രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. കേയര് ഉലപന്നങ്ങളക്കട്ട് 20% റനികബറട്ട് പ്രഖേലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)   സലാംഘങ്ങളുചട  പുനനഃസലാംഘടനയ്ക്കുലാം  മഭാകനജതീരനിയല  സബ്സനിഡനിക്കുലാം
15 കകേഭാടനി രൂപ 2016-17 ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില പ്രഖേലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. പുനനഃസലാംഘട
നയ്ക്കുകവണ അധനികേ തുകേ എന്.സനി.ഡനി.സനി-യനിലനനിനലാം ലഭലമഭാക്കുലാം.

കേയര് വലവസഭായത്തനികലയട്ട് കൂടുതല കപചര 
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി

87 (3062)    ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേയറലാം  കേയറലപന്നങ്ങളുലാം  കേയറനി  അയയ്ക്കുന്നതനിലൂചട  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം കേയര് കബഭാര്ഡട്ട് പ്രതതീക്ഷനിയ്ക്കുന്ന വരുമഭാനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏചതലഭാലാം  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനികലക്കഭാണട്ട്  കേയര്  കബഭാര്ഡട്ട്
കേയറലപന്നങ്ങള കേയറനി അയയ്ക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  കേയര് കമഖേലയനില ആധുനനികേവലക്കരണലാം നടപനിലഭാക്കനി ഉലപന്നങ്ങളുചട
ഗണകമന്മ ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് കേയര് കബഭാര്ഡട്ട് സകതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കേയര്  വലവസഭായത്തനികലയട്ട്  കൂടുതല  കപചര  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്
കേയര് കബഭാര്ഡട്ട് നലകേനിവരുന്ന സഹഭായങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016 ജൂചചല മഭാസലാംവചര 638.99 കകേഭാടനി രൂപയുചട ഉലപന്നങ്ങള വനിവനിധ
രഭാജലങ്ങളനികലയട്ട്  കേയറ്റുമതനി  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  2016-17  പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാകഴെയ്ക്കുലാം
കേയറ്റുമതനി 2000  കകേഭാടനി രൂപ കേവനിയുചമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി) 115 രഭാജലങ്ങളനികലയട്ട് കേയറ്റുമതനി നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കേയര്  വലവസഭായചത്ത  ആധുനനികേവലക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പുതനിയ
സഭാകങതനികേവനിദലകേള ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കേയര് ഉലപഭാദനവലാം കപ്രഭാസസനിലാംഗലാം ചമചചപടു
ത്തുന്നതനിനുമഭായനി  കേയര്  കബഭാര്ഡട്ട്  കേയര്  ഉദലമതീ  കയഭാജന  എന്ന  പദതനി
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നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പദതനി  ചചലവട്ട്  10  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ആയതനിചന്റെ  25%-ല
അധനികേരനിക്കഭാത്ത പ്രവര്ത്തന മൂലധനവലാം ആവശലമഭായ കപ്രഭാജക്ടുകേചളയഭാണട്ട് ഇഇൗ
പദതനിയനില പരനിഗണനിക്കുന്നതട്ട്. ടനി പദതനിയുചട സഭാമ്പത്തനികേ കസഭാതസട്ട് തഭാചഴെപറയുന്ന
പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.  പദതനി  ചചലവനിചന്റെ  40%  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  സബ്സനിഡനിയുലാം
55%  ബഭാങട്ട് കലഭാണലാം 5%  ഗണകഭഭാക്തൃവനിഹനിതവമഭാണട്ട്. പ്രവര്ത്തന മൂലധനത്തനിനട്ട്
സബ്സനിഡനിക്കട്ട്  അര്ഹതയനില.  കേയര് വലവസഭായചത്ത ആധുനനികേവലക്കരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
കേയര്  കബഭാര്ഡട്ട്  അനുപലാം,  അനുഗ്രേഹ,  ഉദയ,  സകര്ണ,  വജ്ര  തുടങ്ങനിയ  തറനി/
ചമഷനിനറനികേള രൂപകേലപന ചചയട്ട് വനികേസനിപനിചചടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  ചട്രയനിനനിലാംഗട്ട് കപ്രഭാഗ്രേഭാലാം,
ചസമനിനഭാര്,  കബഭാധവലക്കരണലാം എന്നനിവ നടത്തനിവരുന. കൂടഭാചത ചട്രയനിനനിലാംഗനിനട്ട്
പ്രതനിമഭാസലാം 1000 രൂപഭാവതീതലാം ചചസപന്റെട്ട് നലകേനിവരുന.

(ഡനി)  മഹനിളഭാകേയര് കയഭാജന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. ഉലപഭാദന വര്ദനവനിനുലാം
ഇന്ഫഭാസക്ചര് വനികേസനത്തനിനുലാം  കവണ സഹഭായങ്ങള നലകുനണട്ട്.  നനിലവനിലള്ള
യൂണനിറട്ട്  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഉപകേരണങ്ങളുചടയുലാം  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല
വനികേസനത്തനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  തുകേയുചടയുലാം  25%  പരമഭാവധനി  6  ലക്ഷലാം  രൂപ
ഡതീചചഫബറനിലാംഗട്ട് യൂണനിറനിനുലാം 4 ലക്ഷലാം രൂപ സനിന്നനിലാംഗട്ട് യൂണനിറനിനുലാം 5 ലക്ഷലാം രൂപ
മറട്ട്  കേയര്  വലവസഭായങ്ങളക്കുലാം  സബ്സനിഡനിയഭായനി  നലകുന.  മളടനിപനിള  യൂണനിറനിനട്ട്
9  ലക്ഷത്തനില  അധനികേരനിക്കഭാത്ത  തുകേ  ആനുകൂലലമഭായനി  നലകുന.  നനിലവനിലളള
യൂണനിറനില  ആധുനനികേവലക്കരണത്തനിനഭായനി  ആവശലമഭായ  ഉപകേരണങ്ങളുചട
വനിലയുചടയുലാം  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനത്തനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  തുകേയുചടയുലാം
25% പരമഭാവധനി 2 ലക്ഷലാം രൂപ സബ്സനിഡനിയഭായനി നലകുന.

ചകേനിരനിയുചട ലഭലതയനില സകയലാംപരലഭാപ്തത

88 (3063) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി :
ശതീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല റസഭാകേട്ട് :
ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേയറലന്നങ്ങളക്കുകവണ  ചകേനിരനിയുചട  ലഭലതയനില  സലാംസഭാനചത്ത
സകയലാം  പരലഭാപ്തമഭാക്കഭാന്  എചന്തെഭാചക്ക  നടപടനികേള  സകതീകേരനിച്ചുവരുനചണന
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുവനിചന്റെ  കേഭാരലത്തനില  അനല  സലാംസഭാനങ്ങചള
ആശയനികക്കണനിവരുന്ന അവസ വരഭാനുള്ള കേഭാരണങ്ങള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില എചന്തെഭാചക്ക പരനിഹഭാര നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണള്ളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  2015-ല സലാംസഭാനചത്ത ചകേനിരനി  ഉലഭാദനലാം  എത്രയഭായനിരുന  എന്നട്ട്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ചകേനിരനി ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന പുതനിയ യൂണനിറ്റുകേളക്കട്ട് 50% ഇന്ചവസട്ട്ചമന്റെട്ട്
സബ്സനിഡനി  2016-17-ചല  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില  പ്രഖേലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചതഭാണട്ട്
സലാംഭരണത്തനിചന  സര്ക്കഭാര്  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുനണട്ട്.  ചതഭാണട്ട്  സലാംഭരണലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി ചകേനിരനി ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നനിലവനിലള്ള പദതനികേളനില മഭാറലാം
വരുത്തനി "ചതഭാണ്ടുസലാംഭരണവലാം ചകേനിരനി ഉലപഭാദനവലാം”എന്ന പദതനി രൂപതീകേരനിചട്ട്
2015-16 മുതല നടപനിലഭാക്കനിവരുന. ചകേനിരനി ഉലപഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഡതീചചഫബറനിലാംഗട്ട്  ചമഷതീനുകേള  സര്ക്കഭാര്  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട്  കേയര്  ചമഷതീനറനി
മഭാനുഫഭാകചറനിലാംഗട്ട്  ഫഭാകറനിയനിലൂചട  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  ചസഭാചചസറനികേളക്കട്ട്  വനിതരണലാം
ചചയ്തുവരുന.

(ബനി)  പചചത്തഭാണട്ട് ചകേനിരനിയഭാക്കുന്നതനിനുളള പദതനികേള സകതീകേരനിചതുവഴെനി
കുറഞ്ഞ  വനിലയട്ട്  ചകേനിരനി  ലഭലമഭാക്കുന്ന  സഭാകങതനികേവനിദല  മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങള
വലഭാപകേമഭായനി ഉപകയഭാഗനിച്ചു. ഇഇൗ രലാംഗത്തട്ട് കകേരളത്തനിനട്ട് മുകന്നറഭാനഭായനില. 2008-ല
സര്ക്കഭാര്  പ്രസനിദതീകേരനിച  കേയര്  കേമ്മേതീഷന്  റനികപഭാര്ടനില  ചതഭാണ്ടുസലാംഭരണലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുളള  വനിവനിധ  ശനിപഭാര്ശകേള  നലകേനിയനിരുന.  ആയതട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(സനി)  കപ്രഭാജകട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  പരനിധനിയനില  2015-16-ചല  ചകേനിരനി  ഉലപഭാദനലാം
തഭാചഴെപറയുലാം പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.

ക്രെമ
നമ്പര്

കപ്രഭാജകട്ട് ഉലപഭാദനിപനിച ചകേനിരനി
(കേകനിന്റെല) 

(1) (2) (3)

1 ചനിറയനിന്കേതീഴെട്ട് 4002.05

2 ചകേഭാലലാം  5216.45

3 കേഭായലാംകുളലാം 1599.10

4 ആലപ്പുഴെ 1025.73

5 ചചവക്കലാം 1758.00
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(1) (2) (3)

6 കനഭാര്ത്തട്ട് പറവൂര് 406.38

7 ചപഭാന്നഭാനനി 833.12

8 തൃശ്ശൂര് 8083.22

9 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 700.58

10 കേണ്ണൂര് 2843.00

                                   ആചകേ 26467.63

ഏനഭാദനിമലാംഗലലാം പനി.വനി.സനി. ടഫഡട്ട് ചമഷതീന് ഫഭാകറനി

89 (3064) ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേയര് കകേഭാര്പകറഷചന്റെ അധതീനതയനില ഏനഭാദനിമലാംഗലത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
പനി.വനി.സനി. ടഫഡട്ട് ചമഷതീന് ഫഭാകറനിയുചട ഉത്പഭാദനലാം ഇകപഭാള എത്രയഭാണട്ട്; ഇതട്ട്
ഉത്പഭാദനക്ഷമതയുചട എത്ര ശതമഭാനമഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; എത്ര ഉത്പഭാദനമഭാണട്ട്
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട് ;

(ബനി)  എത്ര  ഷനിഫ്റ്റുകേളഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്;  ഈ  ഫഭാകറനിക്കട്ട്
എത്ര ഷനിഫട്ട് വചര പ്രവര്ത്തനിക്കഭാനുള്ള കേപഭാസനിറനിയുചണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇകപഭാള ഒരു ദനിവസചത്ത ഒരു ഷനിഫനിചല ഉത്പഭാദനലാം എത്രയഭാണട്ട്;
ഒരു ഷനിഫനിചല ഇന്സഭാളഡട്ട് കേപഭാസനിറനി എത്രചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  പനി.വനി.സനി.  ടഫഡട്ട്  മഭാറ്റുകേളുചട  വനിപണനിയനിലള്ള  ഡനിമഭാന്റെട്ട്  അനുസരനിച്ചുള്ള
ഉത്പഭാദനലാം ഇവനിചട നടക്കുനകണഭാ;  ഇചലങനില ആയതട്ട് വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള കകേചക്കഭാളകമഭാ ;

(ഇ)  ഇവനിചട ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന ഉലപന്നങ്ങളനില  buy back  arrangements
വലതുലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില  എത്ര  ശതമഭാനമഭാണട്ട്;  എത്ര  തുകേയഭാണട്ട്;
ഇതനില എത്ര ശതമഭാനലാം കേയറ്റുമതനിയഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുനചവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ&സനി)  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  അധതീനതയനില  ഏനഭാദനിമലാംഗലത്തട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പനി.വനി.സനി.  ടഫഡട്ട്  ചമഷതീന്  ഫഭാകറനിയുചട  ഉലപഭാദനലാം  ഇകപഭാള
ഷനിഫനില  ശരഭാശരനി  1850  സ്കകയര്  മതീറര്  ആണട്ട്.  ഇതട്ട്  ഉലപഭാദനക്ഷമതയുചട
77.08%  ആണട്ട്.  ഫഭാകറനിയനില  ഒരു  ഷനിഫനില  2400  സ്കകയര്  മതീറര്വചര
ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഇകപഭാള ഫഭാകറനിയനില ഒരു ഷനിഫനിലഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം നടക്കുന്നതട്ട്.
ഇഇൗ ഫഭാകറനിക്കട്ട്  ദനിവസലാം 3 ഷനിഫ്റ്റുവചര പ്രവര്ത്തനിക്കുവഭാനുളള കേപഭാസനിറനിയുചണങനിലലാം
സഭാധഭാരണയഭായനി ടഫനിലാംഗട്ട് പഭാന്റുകേളനില 2  ഷനിഫ്റ്റുകേള മഭാത്രകമ പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാറള.

(സനി)  (എ) പനിരനിവനിചല ഉത്തരലാം കേണഭാലലാം.

(ഡനി) പനി.വനി.സനി. ടഫഡട്ട് മഭാറ്റുകേളക്കട്ട് ഇകപഭാള വനിപണനിയനില വളചര ഉയര്ന്ന
ഡനിമഭാന്റുണട്ട്.  കേയര് കകേഭാര്പകറഷനനില സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  2  ടഫനിലാംഗട്ട് യനങ്ങളനില  2
ഷനിഫ്റ്റുകേളനിലഭായനി  4800  സ്കകയര്  മതീറര്  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അടനിയന്തെര
നടപടനികേള എടുത്തുവരുന.

(ഇ)  ഇവനിചട ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന ഉലപന്നങ്ങളനില യനനനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുമഭായനി
ചചബ  ബഭാക്കട്ട് എഗ്രേനിചമന്റെട്ട് ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന ഉലപന്നങ്ങളനില  60%  ആണട്ട്
യനനനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളക്കട്ട്  ചചബ  ബഭാക്കട്ട്  എഗ്രേനിചമന്റെട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  നലകകേണതട്ട്.
ഇങ്ങചന നലകുന്ന ഉലപന്നങ്ങള പൂര്ണമഭായുലാം കേയറ്റുമതനിക്കഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന.

ചഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല കേയര് വലവസഭായ 
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള

90 (3065) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ചഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലള്ള കേയര് വലവസഭായ സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുചട എണലാം എത്രചയനലാം അവ ഏചതഭാചക്കയഭാചണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സലാംഘങ്ങളനില  കേയര്  വലവസഭായലാം  എത്ര  സലാംഘങ്ങളനില
നടക്കുനചണനലാം അവ ഏചതലഭാചമനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കേയര് വലവസഭായ യൂണനിറ്റുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കഭാചത പൂര്ണമഭായുലാം പ്രവര്ത്തനലാം
നനിലച കേയര് സലാംഘങ്ങള എത്രചയനലാം അവ ഏചതലഭാചമനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ  ;
20-10-2016-കലക്കട്ട് മഭാറനി
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(ഡനി)  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിലച്ചുകപഭായ  കേയര്  സലാംഘങ്ങളുചട  വസ്തുവകേകേചള
സലാംബന്ധനിചട്ട്  വകുപട്ട്  വലക്തമഭായ വനിവരങ്ങള കശഖേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില ആയതട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഇ)  ഇത്തരലാം കേയര് സലാംഘങ്ങളുചട വസ്തുവകേകേള കേഭാടുകേയറനിയുലാം അനലഭാധതീനചപട്ടുലാം
നശനിക്കഭാചത  പ്രസ്തുത  സലാംഘങ്ങളനില  കേയര്  വലവസഭായലാം  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാന്
നടപടനികേള സകതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ആയതട്ട് ഫലലാം കേണനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(എഫട്ട്)  കേയര് വലവസഭായലാം പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയഭാത്ത വനിധത്തനില തകേര്ച
കനരനിടനിട്ടുള്ള  സലാംഘങ്ങളുചട  വസ്തുവകേകേള  ഉപകയഭാഗചപടുകത്തണതട്ട്  എങ്ങചനചയന്നതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട് ഇഇൗ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ നനിലപഭാടട്ട് എന്തെഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചഭാത്തന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  17  കേയര്  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുണട്ട്. വനിശദവനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന :

1. കവളമഭാനുര്  സനി.വനി.സനി.എസട്ട്.,  986  (L)  കവളമഭാനുര്  പനി.ഒ.,
പഭാരനിപള്ളനി

2. ചനടുമ്പന ചചവ.സനി.വനി.സനി.എസട്ട്., 983 (L),  ചനടുമ്പന പനി.ഒ.
ചനടുമ്പന

3. ഇത്തനിക്കര  ചഎ.സനി.വനി.സനി.എസട്ട്.  1277,  ഇത്തനിക്കര  പനി.ഒ.,
ഇത്തനിക്കര

4. ചഭാത്തന്നൂര് ചഎ.സനി.വനി.സനി.എസട്ട്. 1269,  ചഭാത്തന്നൂര് പനി.ഒ.,
ചഭാത്തന്നൂര്

5. ആദനിചനല്ലൂര് ചഎ.സനി.വനി.സനി.എസട്ട്.  1266,  സഭാലാംസട്ട്  ബനിലഡനിലാംഗട്ട്,
ആദനിചനല്ലൂര് പനി.ഒ.

6. ചനടുകങ്ങഭാലലാം ചചവ.സനി.വനി.സനി.എസട്ട്. 985,  ചനടുകങ്ങഭാലലാം പനി.ഒ.,
ചനടുകങ്ങഭാലലാം

7. പരവൂര് മഭാറട്ട്സട്ട് & മഭാറനിലാംഗ്സട്ട് 946 (L), പരവൂര് പനി.ഒ.

8. കൂനയനില സനി.വനി.സനി.എസട്ട്. 636, പരവൂര് പനി.ഒ. പരവൂര്

9. കേലയ്കക്കഭാടട്ട് സനി.വനി.സനി.എസട്ട്. 203, പൂതക്കുളലാം പനി.ഒ., പൂതക്കുളലാം

10. ഇടയഭാടനി സനി.വനി.സനി.എസട്ട്. 395, പൂതക്കുളലാം പനി.ഒ., പൂതക്കുളലാം
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11. ചനകലറനില സനി.വനി.സനി.എസട്ട്. 643, പൂതക്കുളലാം പനി.ഒ., പൂതക്കുളലാം

12. പരവൂര്  ചതക്കുലാംഭഭാഗലാം  സനി.വനി.സനി.എസട്ട്.  870,  കകേഭാടപ്പുറലാം,

പരവൂര് പനി.ഒ. 

13. പരവൂര് സനി.വനി.സനി.എസട്ട്. 3088, പരവൂര് പനി.ഒ., പരവൂര് 

14. പുത്തന്കുളലാം ചഎ.സനി.വനി.സനി.എസട്ട്. 1197, പുത്തന്കുളലാം പനി.ഒ.,

പുത്തന്കുളലാം

15. ജവഹര്ലഭാല  ചനഹ്റ  ചഎ.സനി.വനി.സനി.എസട്ട്.  1214,  പരവൂര്

പനി.ഒ., പരവൂര്

16. കുറമഭാണന് ചഎ.സനി.വനി.സനി.എസട്ട്. 1215, പരവൂര് പനി.ഒ., പരവൂര്

17. പരവൂര് ചപഭാഴെനിക്കര സനി.വനി.സനി.എസട്ട്. 310 (L), പരവൂര് പനി.ഒ.,

പരവൂര്.

(ബനി)  8 എണലാം ;

1. കൂനയനില സനി.വനി.സനി.എസട്ട്. 636, പരവൂര് പനി.ഒ., പരവൂര്

2. കേലയ്കക്കഭാടട്ട് സനി.വനി.സനി.എസട്ട്. 203, പൂതക്കുളലാം പനി.ഒ., പൂതക്കുളലാം

3. ചനകലറനില സനി.വനി.സനി.എസട്ട്. 643, പൂതക്കുളലാം പനി.ഒ., പൂതക്കുളലാം

4. പരവൂര് ചതക്കുലാംഭഭാഗലാം 870, കകേഭാടപ്പുറലാം, പരവൂര് പനി.ഒ. 

5. പരവൂര് സനി.വനി.സനി.എസട്ട്. 3088, പരവൂര് പനി.ഒ., പരവൂര് 

6. പുത്തന്കുളലാം ചഎ.സനി.വനി.സനി.എസട്ട്. 1197,  പുത്തന്കുളലാം പനി.ഒ.,

പുത്തന്കുളലാം

7. ജവഹര്ലഭാല  ചനഹ്റ  ചഎ.സനി.വനി.സനി.എസട്ട്.  1214,  പരവൂര്

പനി.ഒ., പരവൂര്

8. കുറമകണല  ചഎ.സനി.വനി.സനി.എസട്ട്.  1215,  പരവൂര്  പനി.ഒ.,

പരവൂര്.
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(സനി)  9 എണലാം ;

1. ഇത്തനിക്കര  ചഎ.സനി.വനി.സനി.എസട്ട്.  1277,  ഇത്തനിക്കര  പനി.ഒ.,

ഇത്തനിക്കര

2. ചഭാത്തന്നൂര്  ചഎ.സനി.വനി.സനി.എസട്ട്.  1269,  ചഭാത്തന്നൂര്  പനി.ഒ.,

ചഭാത്തന്നൂര്

3. ആദനിചനല്ലൂര്  ചഎ.സനി.വനി.സനി.എസട്ട്.  1266,  സരസട്ട്  ബനിലഡനിലാംഗട്ട്,

ആദനിചനല്ലൂര് പനി.ഒ.

4. ചനടുകങ്ങഭാലലാം ചചവ.സനി.വനി.സനി.എസ. 985, ചനടുകങ്ങഭാലലാം പനി.ഒ.,

ചനടുകങ്ങഭാലലാം

5. ഇടയഭാടനി സനി.വനി.സനി.എസട്ട്. 935, പൂതക്കുളലാം പനി.ഒ., പൂതക്കുളലാം

6. കവളമഭാനുര്  സനി.വനി.സനി.എസട്ട്.  986  (L)  കവളമഭാനുര്  പനി.ഒ.,

പഭാരനിപള്ളനി

7. ചനടുമ്പന  ചചവ.സനി.വനി.സനി.എസട്ട്.  983  (L),  ചനടുമ്പന  പനി.ഒ.

ചനടുമ്പന

8. പരവൂര് മഭാറട്ട്സട്ട് & മഭാറനിലാംഗ്സട്ട് 946 (L), പരവൂര് പനി.ഒ.

9. പരവൂര് ചപഭാഴെനിക്കര സനി.വനി.സനി.എസട്ട്. 310 (L),  പരവൂര് പനി.ഒ.,

പരവൂര്.

(ഇതനില ക്രെമനമ്പര് 6,7,8,9 എന്നതീ നഭാലട്ട് സലാംഘങ്ങള ലനികേകനികഡഷനനിലഭാണട്ട്.)

(ഡനി)  കശഖേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആദനിചനല്ലൂര്  ചഎ.സനി.വനി.സനി.എസട്ട്.  1266,  ചഭാത്തന്നൂര്

ചഎ.സനി.വനി.സനി.എസട്ട്.  1269,   ഇത്തനിക്കര  ചഎ.സനി.വനി.സനി.എസട്ട്.  1277  എന്നതീ

മൂന്നട്ട് സലാംകയഭാജനിത സലാംഘങ്ങള പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില. അവയട്ട് വസ്തുവകേകേള

ഇല. ചനടുകങ്ങഭാലലാം ചചവ.സനി.വനി.സനി.എസട്ട്. 985-നട്ട് 76 ചസന്റെട്ട് സലവലാം ചകേടനിടവലാം

സകന്തെമഭായുണട്ട്.  കൂടഭാചത ഇടയഭാടനി സനി.വനി.സനി.എസട്ട്. 395-നട്ട്  23  ചസന്റെട്ട് സലവലാം

ചകേടനിടവലാം സകന്തെമഭായുണട്ട്.

(ഇ)  നടപടനികേള സകതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(എഫട്ട്)  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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വലവസഭായ കസഭാണകേളുചട രൂപതീകേരണലാം

91 (3066) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട്  കേബതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില  അഞട്ട്  വനിവനികധഭാകദ്ദേശ  വലവസഭായ  കസഭാണകേള
ആരലാംഭനിക്കുചമന്നട്ട്  സൂചനിപനിചനിരുന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിച്ചു  ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ആദല ഘടത്തനില എവനിചടയഭാണട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി നഭാളനിതുവചര സകതീകേരനിച നടപടനികേള എചന്തെലഭാമഭാചണന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില പ്രഖേലഭാപനിച അഞട്ട് വനിവനികധഭാകദ്ദേശല വലവസഭായ
കസഭാണകേള തഭാചഴെപറയുന്നവയഭാണട്ട്.

1. പടഭാന്നൂര്, കേണ്ണൂര്   - 500 ഏക്കര്

2. പനയത്തഭാമ്പറമ്പട്ട് - 500 ഏക്കര്

3. ചതഭാടുപുഴെ - 900 ഏക്കര്

4. മങട, മലപ്പുറലാം - 700 ഏക്കര്

5. വനിഴെനിഞ്ഞലാം - 500 ഏക്കര്

6. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് - 500 ഏക്കര്

ഇവയനില പനയത്തഭാമ്പറമ്പനിചല 500 ഏക്കര് ഭൂമനി, ചതഭാടുപുഴെയനിചല 900 ഏക്കര്
ഭൂമനി,  മങടയനിചല  690  ഏക്കര്  ഭൂമനി  എന്നനിവ  ഏചറടുക്കുന്നതനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പടഭാന്നൂരനില 500  ഏക്കര് ഭൂമനി കേചണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനിഴെനിഞ്ഞത്തുലാം
കേഭാസര്കഗഭാഡുലാം പദതനിക്കനുകയഭാജലമഭായ ഭൂമനി കേചണത്തനിയനിടനില.

(ബനി)  ഭൂമനി ഏചറടുക്കുന്നതനിനട്ട് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പനയത്തഭാമ്പറമ്പട്ട്, ചതഭാടുപുഴെ,
മങട എന്നതീ സലങ്ങളനില ലഭാന്റെട്ട് അകേകനിസനിഷന് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് ഭൂമനി
ലഭലമഭാകുന്ന മുറയട്ട് പദതനിയുചട ആദലഘടലാം ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണട്ട് കേനിന്ഫ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  ഭൂമനി ഏചറടുക്കുന്നതനിനട്ട് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പനയത്തഭാമ്പറമ്പട്ട്, ചതഭാടുപുഴെ,
മങട  എന്നതീ  സലങ്ങളനില  ലഭാന്റെട്ട്  അകേകനിസനിഷചന്റെ  തുടര്നടപടനികേള  കേനിന്ഫയുലാം
അതഭാതട്ട് ജനിലഭാ ഭരണകൂടവലാം സകതീകേരനിച്ചുവരുന. ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കഭാത്ത പടഭാന്നൂരനില
അനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള തുടര്നടപടനികേള കേനിന്ഫ സകതീകേരനിച്ചുവരുന. വനിഴെനിഞ്ഞത്തുലാം
കേഭാസര്കഗഭാഡുലാം പദതനിക്കനുകയഭാജലമഭായ ഭൂമനി കേചണത്തുന്ന മുറയട്ട്  ഇതനിചന്റെ തുടര്
നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് കേനിന്ഫ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.
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ചനിറക്കര ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തനില കേനിന്ഫയുചട കനതൃതകത്തനില ഭൂമനി ഏചറടുക്കല

92 (3067) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ചകേഭാലലാം ജനിലയനിചല ചനിറക്കര ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തനില കേനിന്ഫയുചട കനതൃതകത്തനില
ഭൂമനി  ഏചറടുക്കല  നടപടനികേള  സലാംബന്ധനിച  പുകരഭാഗതനി  എത്രകത്തഭാളമഭാചയന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം പ്രസ്തുത നടപടനിയനിലള്ള
പുകരഭാഗതനി എന്തെഭാണട്ട് ;

(സനി) 27-5-2013-ല പ്രഭാകദശനികേ നനിരതീക്ഷണ സമനിതനിക്കട്ട് കേനിന്ഫ നലകേനിയ
അകപക്ഷയനികന്മല തതീരുമഭാനലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില ആയതട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഭൂമനി  ഏചറടുക്കല  നടപടനികേളുമഭായനി  മുന്കപഭാടട്ട്  കപഭാകുവഭാന്  ഈ
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകവഭാ; ഇചലങനില കേഭാരണചമന്തെഭാചണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേഭാലലാം തഭാലൂക്കനില പരവൂര്, ചനിറക്കര വനികലജുകേളനിലളചപട 95.47 ഏക്കര്

ഭൂമനിയനില  കേനിന്ഫയുചട  ആഭനിമുഖേലത്തനില  ഒരു  വലവസഭായ  പഭാര്ക്കട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്

ലഭാന്റെട്ട് അകേകനിസനിഷന് നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള നനിര്കദ്ദേശലാം ചകേഭാലലാം ജനിലഭാ

കേളകര്ക്കട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അകേകയര് ചചയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന ഭൂമനിയുചട അതനിര്ത്തനിയനില

കേനിന്ഫ  അതനിരടയഭാളക്കല്ലുകേള  സഭാപനിക്കുകേയുലാം  അതുപ്രകേഭാരമുള്ള  ചസ്കചട്ട്  ലഭാന്റെട്ട്

അകേകനിസനിഷന് തഹസനിലദഭാര്ക്കട്ട് നലകുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്. ഏചറടുക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന

ഭൂമനിയനില 46.39 ഏക്കര് ഭൂമനി റവനറ്റ്യൂ കരഖേകേള പ്രകേഭാരലാം ചനലവയല തണതീര്ത്തട

സലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനിചന്റെ  പരനിധനിക്കുളളനില  വരുന്നതഭാണട്ട്.  ചനലവയല  ഒഴെനിവഭാക്കനിയഭാല

അവകശഷനിക്കുന്ന  കേരഭൂമനി  പല  ഭഭാഗങ്ങളഭായനി  ചനിതറനിക്കനിടക്കുന്നതട്ട്  നനിമനിത്തലാം,

ഫലപ്രദമഭായ  ഒരു  വലവസഭായ  പഭാര്ക്കട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതട്ട്  അപ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായതനിനഭാല

കമലപറഞ്ഞ 46.39 ഏക്കര് ഭൂമനി ചനലവയല തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനിചന്റെ

പരനിധനിയനിലനനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കനിക്കനിട്ടുന്നതനിനഭായനി പ്രഭാകദശനികേ നനിരതീക്ഷണ സമനിതനിക്കട്ട്

കേനിന്ഫ അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. പ്രസ്തുത അകപക്ഷ പരവൂര് മുനനിസനിപഭാലനിറനിയുചടയുലാം

ചനിറക്കര ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തനിചന്റെയുലാം കേതീഴെനിലള്ള ബന്ധചപട കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാരുചട

പരനികശഭാധനയനിലഭാണട്ട്.
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(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില  നടപടനികേള  തകരനിതചപടുത്തുന്നതനിനുകവണനി  കേനിന്ഫ
പലപ്രഭാവശലലാം ബന്ധചപട അധനികേഭാരനികേളുമഭായനി കനരനില ബന്ധചപടനിട്ടുളളതഭാണട്ട്.

(സനി&ഡനി)  പ്രസ്തസ്തുത  അകപക്ഷയനില  ബന്ധചപട  പ്രഭാകദശനികേ  നനിരതീക്ഷണ
സമനിതനി  എടുക്കുന്ന  തതീരുമഭാനത്തനിനട്ട്  വനികധയമഭായനി  മഭാത്രകമ  ഭൂമനി  ഏചറടുക്കല
അടക്കമുള്ള കമലനടപടനികേള സഭാധലമഭാകുകേയുള.

ടനി.സനി.സനി.-യുചട നവതീകേരണത്തനിനുലാം വളര്ചയ്ക്കുമഭായനി 
ലക്ഷലമനിടുന്ന പദതനികേള

93 (3068) ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിചല ചപഭാതുകമഖേലഭാസഭാപനമഭായ ടനി.സനി.സനി.-യുചട
നവതീകേരണത്തനിനുലാം  വളര്ചയ്ക്കുമഭായനി  ലക്ഷലമനിടുന്ന  പദതനികേള  എചന്തെലഭാചമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ഏചതലഭാലാം പഭാന്റുകേളഭാണട്ട് പുതനിയതഭായനി ആരലാംഭനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ടനി.സനി.സനി.-യുചട  കവദദ്യുത  ഉപകയഭാഗചചലവട്ട്  കുറക്കുന്നതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ലഭനിചനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി) ഈ സഭാപനത്തനിനട്ട് കുറ ഞ്ഞചചലവനില കവദദ്യുതനി കേനിട്ടുന്നതനിനുകവണനി
മുകന്നഭാട്ടുവയ്ക്കുന്ന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എചന്തെലഭാചമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില  വലവസഭായ വകുപനിചന്റെ  അധതീനതയനില
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ചപഭാതുകമഖേലഭാ സഭാപനമഭായ ട്രഭാവന്കൂര്-ചകേഭാചനിന് ചകേമനിക്കലസട്ട്
ലനിമനിറഡനിചല കേഭാസനികേട്ട് കസഭാഡയുചട പ്രതനിദനിന ഉലപഭാദനലാം  175  ചമട്രനികേട്ട് ടണനിലനനിനലാം
225 ചമട്രനികേട്ട് ടണഭായനി  ഉയര്ത്തഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  കേമ്പനനിയനില 65 കകേഭാടനി
മുതലമുടക്കുള്ള  ആധുനനികേവലക്കരണ  പദതനി  ഇകപഭാള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
നനിലവനിലള്ള രണട്ട് ഇലകകഭാചചലസര് പഭാന്റുകേളുചടയുലാം പ്രതനിദനിന ഉലപഭാദനകശഷനി
25-ലനനിനലാം 50 ടണ് വതീതമഭാക്കനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള സഭാധലതകേള പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.

(സനി&ഡനി)  ട്രഭാവന്കൂര്-ചകേഭാചനിന്  ചകേമനിക്കലസട്ട്  ലനിമനിറഡനിചന്റെ  ചചവദദ്യുതനി
ഉപകയഭാഗ  ചചലവട്ട്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  ഓപണ്  ആകസട്ട്  മുകഖേന  കുറഞ്ഞ  ചചലവനില
കേമ്പനനിക്കട്ട് ചചവദദ്യുതനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണന
യനിലഭാണട്ട്.
852/2019
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ചകേ.എസട്ട്.ചഎ.ഡനി.സനി.-യുചട കേതീഴെനില ഇന്കേദ്യുകബഷന് ചസന്റെര്

94 (3069) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    ചകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ചകേ. എസട്ട്. ഐ.ഡനി.സനി.-യുചട കേതീഴെനില ഇന്കേദ്യുകബഷന്
ചസന്റെര് പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എചന്തെലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  ഈ  ചസന്റെറകേളനില  നടക്കുന്നതട്ട്;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇന്കേദ്യുകബഷന് ചസന്റെറകേള സഭാര്ടട്ട്  അപ്പുകേളക്കട്ട്  എചന്തെലഭാലാം  സഹഭായമഭാണട്ട്
നലകുന്നതട്ട്;

(ഡനി)  ഈ  ചസന്റെറകേളക്കട്ട്  സഭാര്ടട്ട്  അപട്ട്  ഇന്തെലയുചട  അലാംഗതീകേഭാരങ്ങള
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) യുവസലാംരലാംഭകേരുചട സലാംരലാംഭകേതക ആശയങ്ങചള കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
അവരുചട സലാംരലാംഭങ്ങളക്കട്ട് ആവശലമഭായ അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്ന
തനിനുമഭായനി എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിചല കേഭാക്കനഭാട്ടുള്ള ഇന്കഫഭാപഭാര്ക്കട്ട് കേലഭാമ്പസനിലലാം
അങമഭാലനി ഇന്ചകേല കേലഭാമ്പസനിലലാം ഇന്കേദ്യുകബഷന് ചസന്റെറകേള ചകേ.എസട്ട്.ചഎ.ഡനി.സനി.-യുചട
കേതീഴെനില പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി&സനി) യുവസലാംരലാംഭകേരുചട സലാംരലാംഭകേതക ആശയങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ അടനിസഭാന
സഇൗകേരലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  രണട്ട്  ഇന്കേദ്യുകബഷന്  ചസന്റെറകേള
ചകേ.എസട്ട്.ചഎ.ഡനി.സനി.-യുചട  കേതീഴെനില പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിചല
കേഭാക്കനഭാട്ടുള്ള ഇന്കഫഭാപഭാര്ക്കട്ട്  കേലഭാമ്പസനില  4600  ചതുരശയടനി വനിസ്തൃതനിയനിലലാം,
അങമഭാലനി  ഇന്ചകേല കേലഭാമ്പസനില  5000  ചതുരശയടനി  വനിസ്തൃതനിയനിലമഭാണട്ട്  ഇഇൗ
ഇന്കേദ്യുകബഷന് ചസന്റെറകേള സനിതനി  ചചയ്യുന്നതട്ട്.  സലാംരലാംഭകേതക  കമഖേലയനികലക്കട്ട്
കേടനവരുന്ന യുവസലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് സലാംരലാംഭകേതക പ്രവര്ത്തനങ്ങചള ഏകകേഭാപനിപനിക്കു
ന്നതനിനുള്ള ഓഫതീസട്ട് സലാംവനിധഭാനങ്ങള, ഇന്റെര്ചനറട്ട് കേണകനിവനിറനി,  മറട്ട് അടനിസഭാന
ആവശലങ്ങള എന്നനിവ തുചമഭായ നനിരക്കനില നനിശനിത കേഭാലയളവനില  ഇന്കേദ്യുകബഷന്
ചസന്റെറകേള  മുകഖേന  ലഭലമഭാക്കുന.  ഇതുവഴെനി  യുവസലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  സലാംരലാംഭത്തനിചന്റെ
പ്രഭാഥമനികേ ഘടലാം കുറഞ്ഞ ചചലവനില പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുന.
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കേഭാക്കനഭാട്ടുള്ള  ഇന്കേദ്യുകബഷന്  ചസന്റെറനില  വനിവനിധ  കമഖേലകേളനിചല  18
സലാംരലാംഭങ്ങളുലാം അങമഭാലനിയനിചല ഇന്കേദ്യുകബഷന് ചസന്റെറനില ചഎ.ടനി.  ഇതരകമഖേലകേളനിചല
5  സലാംരലാംഭങ്ങളുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  ചകേ.എസട്ട്.ചഎ.ഡനി.സനി.-യുചട  ഇന്കേദ്യുകബഷന്
ചസന്റെറകേളനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  യുവസലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി  സലാംരലാംഭകേതക  വനികേസന
രലാംഗചത്ത പ്രമുഖേ സഭാപനങ്ങചളയുലാം വലക്തനികേചളയുലാം പചങടുപനിചട്ട്  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശ
ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം ചസമനിനഭാറകേളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കുനണട്ട്. 

(ഡനി)  ചകേ.എസട്ട്.ചഎ.ഡനി.സനി.-യുചട  കേതീഴെനില  കേഭാക്കനഭാടട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
ഇന്കേദ്യുകബഷന് ചസന്റെറനിനട്ട് സഭാര്ടട്ട് അപട്ട് ഇന്തെലയുചട അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

കകേരള ഓകടഭാചമഭാചചബലസട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്

95 (3070) ശതീ  .    ചകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചനയഭാറനിന്കേരയനിചല ചപഭാതുകമഖേലഭാ സഭാപനമഭായ കകേരള ഓകടഭാചമഭാകബൽസട്ട്
ലനിമനിറഡനിചല  കേഴെനിഞ്ഞ  അഞട്ട്  വര്ഷചത്ത  ക്രെമകക്കടുലാം  അഴെനിമതനിയുലാം  കേചണത്തനി
കുറവഭാളനികേളചക്കതനിചര നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരള  ഓകടഭാചമഭാകബൽസട്ട്  ലനിമനിറഡനിചന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധലത
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആവശലമഭായ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള ഓകടഭാചമഭാചചബലസട്ട് ലനിമനിറഡനില കേഴെനിഞ്ഞ അഞട്ട് വര്ഷക്കഭാലലാം
അഴെനിമതനിയുലാം  ക്രെമകക്കടുലാം  നടന്നതഭായനി  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശദയനിലചപടഭാല  അകനകഷണലാം
നടത്തനി കുറവഭാളനികേളചക്കതനിചര നടപടനി സകതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)   ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  9-9-2016-ചല
സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  914/2016/IND  പ്രകേഭാരലാം  200  ലക്ഷലാം രൂപ സഭാമ്പത്തനികേ
ബഭാധലത പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

ജനികയഭാ വകനഭാല ബനിന്നനി കേമ്പനനി

96 (3071) ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  പളരുത്തനിയനില  പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വന്നനിരുന്ന  ജനികയഭാ  വകനഭാല  ബനിന്നനി
കേമ്പനനി (ചപന് കസഭാക്കട്ട് ചചപപട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം) 1988 എഫട്ട്.എ.സനി.റനി.-യുചട കേതീഴെനില
FEWഎന്ന സഭാപനലാം ഏചറടുത്ത കശഷലാം സഭാപനത്തനിചന്റെ കശഷനി പൂര്ണമഭായനി
ഉപകയഭാഗചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി) FEW-വനിചന്റെ യൂണനിയന് എന്ന നനിലയനില ഇകപഭാള ബനിന്നനി കേമ്പനനിയനില
നടനവരുന്ന പ്രവൃത്തനി എചന്തെന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) ഇവനിചട എത്ര ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി) ഇഇൗ സഭാപനത്തനിചന്റെ ചുറ്റുമഭായനി ഉപകയഭാഗമനിലഭാചത കേനിടക്കുന്ന ഭൂമനി മറ്റു
വലവസഭായത്തനിനുലാം ചഎ. ടനി. കമഖേലയ്ക്കുമഭായനി മഭാറഭാന് ഉകദ്ദേശമുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) സഭാപനത്തനിചന്റെ കശഷനി പൂര്ണമഭായനി ഉപകയഭാഗചപടുത്തുവഭാന് സഭാധനിചനിടനില.

(ബനി)  പ്രഷര്  വഭാലവകേള,  ഹതീറട്ട്  എകട്ട്കചഞര്,  മറട്ട്  കപ്രഭാസസട്ട്  ഉപകേരണങ്ങളുചട
ഡനിചചസനുലാം ഫഭാബനികക്കഷനുലാം,  ബഭാര്ജനിചന്റെ ഫഭാബനികക്കഷന്,  കേപല നനിര്മ്മേഭാണ
ഉപഭഭാഗങ്ങളുചട ഫഭാബനികക്കഷന് എന്നനിവയഭാണട്ട് എഫട്ട്.ഇ.ഡബദ്യു.-വനില  ഇകപഭാള
നടനവരുന്ന പ്രവൃത്തനികേള.

(സനി) 34 സനിരലാം ജതീവനക്കഭാരുലാം 50 മുതല 60 വചര കേരഭാര് ജതീവനക്കഭാരുമഭാണട്ട്
ഇകപഭാള കജഭാലനി ചചയ്യുന്നതട്ട്.

(ഡനി)  ഉപകേരണങ്ങളുചട  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  സഭാപനിക്കലമഭായനി  ബന്ധചപട
ആവശലങ്ങളക്കലഭാചത  മചറഭാന്നനിനുലാം  പളരുത്തനിയനിചല  ഭൂമനി  ഉപകയഭാഗചപടുത്തുവഭാന്
ഫഭാകട്ട് ഇകപഭാള ഉകദ്ദേശനിചനിടനില.

ചഭാലനിയലാം ഫനിഷട്ട് ലഭാന്റെനിലാംഗട്ട് ചസന്റെര് നനിര്മ്മേഭാണ നടപടനി

97 (3072) ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മത്സലബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗലാം  കേഭാഷറ്റ്യൂ  വലവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചഭാലനിയലാം  ഫനിഷട്ട്  ലഭാന്റെനിലാംഗട്ട്  ചസന്റെര്  നനിര്മ്മേഭാണ  നടപടനികേള
എത്രകത്തഭാളമഭായനി എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചഭാലനിയലാം ഫനിഷട്ട് ലഭാന്റെനിലാംഗട്ട് ചസന്റെറനിനുകവണനി വനലാം വകുപനില നനിനലാം
ഏചറടുക്കുന്ന ഭൂമനിക്കട്ട് പകേരലാം ഭൂമനി കകേമഭാറന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള എന്തെഭായനി എന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) ഫനിഷ് ലഭാന്റെനിലാംഗട്ട് ചസന്റെര് എന്നകത്തക്കട്ട് യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുവഭാന് കേഴെനിയുലാം
എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഫനിഷട്ട് ലഭാന്റെനിലാംഗട്ട് ചസന്റെര് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിചല  ചഭാലനിയചത്ത  ഭൂമനിയുചട  ഉടമസഭാവകേഭാശലാം  നനിലവനില
വനലാം  വകുപനിനുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളുചട  ചുമതല  വലവസഭായ  വകുപനിചന്റെ
അധതീനതയനിലള്ള  KINFRA-യ്ക്കുമഭാണട്ട്.  വനലാം  വകുപനിലനനിനലാം  ഭൂമനി  കേനിന്ഫയട്ട്
ചചകേമഭാറന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേന്ദ്ര  വനലാം  പരനിസനിതനി
മനഭായത്തനിചന്റെ കസജട്ട്-1  അനുമതനി ലഭനിച്ചു.  വനലാം വകുപനിലനനിന്നട്ട്  ഭൂമനി  ചചകേമഭാറനി
പരനിസനിതനി-വനലാം വകുപട്ട് മനഭാലയത്തനിലനനിന്നട്ട് അന്തെനിമ അനുമതനി ലഭലമഭായഭാലടന്
എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുചമന്നട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

(ബനി)  ചഭാലനിയലാം  ഫനിഷട്ട്  ലഭാന്റെനിലാംഗട്ട്  ചസന്റെറനിനുകവണനി  വനലാം  വകുപനിലനനിന്നട്ട്
ചചകേമഭാറന്ന ഭൂമനിക്കട്ട്  പകേരമഭായനി  കേണ്ണൂര് ജനില  തലകശ്ശേരനി  തഭാലൂക്കനിചല  കചഭാനഭാടലാം
എന്ന  കേണല  വനലാം  ചചകേമഭാറഭാവന്നതഭാചണന്നട്ട്  യൂസര്  ഏജന്സനിയഭായ  കേനിന്ഫ
അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്. ടനി സലലാം കേണല  വനമഭായതനിനഭാല തലസനിതനി പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ചതീഫട്ട് കഫഭാറസട്ട് കേണ്സര്കവറര്  (കനഭാര്കത്തണ് സര്ക്കനിള)  കേണ്ണൂരനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  വനലാം വകുപനിചന്റെ ചഭാലനിയചത്ത ഭൂമനിക്കട്ട് വനലാം വകുപട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന
പരനിഹഭാര വനവലക്കരണത്തനിനുളള തുകേയുലാം അനുബന്ധ തുകേകേളുലാം വനലാം വകുപനിചന്റെ
ഡനിമഭാന്റെട്ട്  കനഭാടതീസട്ട് കേനിടനിയഭാലടന് ചകേടനിചവയഭാനുളള നടപടനികേള സകതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
കമല തുകേ  'കേനിന്ഫ'  ചകേടനിവചട്ട്  പരനിസനിതനി വനലാം വകുപട്ട്  മനഭാലയത്തനിലനനിന്നട്ട്
അന്തെനിമ  അനുമതനി  ലഭലമഭാക്കനിയഭാലടന്  എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  പദതനിയുചട
പ്രഭാരലാംഭപ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴെനിയുചമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

അടച്ചുപൂടനിയനിരുന്ന വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള

98 (3073) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  അടച്ചുപൂടനിയനിരുന്ന  എത്ര  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങള  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം തുറന്നട്ട് പ്രവര്ത്തനിപനിച്ചുചവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് അടച്ചുപൂടനിയനിരുന്ന വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള,
ചപഭാതുകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങള എന്നനിവ തുറന്നട്ട് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇഇൗ വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനികശഭാധനയനിലഭാണട്ട്.  വലവസഭായ
വഭാണനിജല  ഡയറകര്  ഇത്തരലാം  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങളുചട  വനിശദവനിവരങ്ങള
കശഖേരനിചട്ട് തുടര്നടപടനികേള ചചകേചക്കഭാണ്ടുവരനികേയഭാണട്ട്.

ചചറകേനിട-ഇടത്തരലാം വലവസഭായങ്ങചള കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാന് നയലാം

99 (3074) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .    ചകേ  .   ആന്സലന് :
ശതീ  .   ചകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന് :
ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള അനുമതനിക്കഭായനി അനഭാവശലമഭായനി
ഉണഭാകുന്ന കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാന് നടപടനി ഉണഭാകുകമഭാ;

(ബനി)  പരനിസനിതനി  മലനിനതീകേരണലാം  ഉണഭാക്കഭാത്തതുലാം  സലലഭലത  കേണക്കനിചലടുത്തുലാം
ചചറകേനിട-ഇടത്തരലാം  വലവസഭായങ്ങചള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്  നയലാം
രൂപതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങുന്നതനിനുളള അതനികവഗ അനുമതനിക്കഭായനി
ജനിലഭാ/സലാംസഭാന തലങ്ങളനില ഏകേജഭാലകേ സലാംവനിധഭാനലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  പഭാരനിസനിതനികേ  മലനിനതീകേരണ  പ്രശ്നങ്ങള  ഉണഭാക്കഭാത്തതുലാം  കുറഞ്ഞ
ചചവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗലാം  ആവശലമുളളതുലാം  യുവജനങ്ങളക്കട്ട്  കൂടുതല  ചതഭാഴെനില
അവസരങ്ങള  പ്രദഭാനലാം  ചചയ്യുന്നതുമഭായ  പരനിസനിതനി  സഇൗഹഭാര്ദ്ദേ  വലവസഭായ
വനികേസനത്തനിനട്ട് പ്രഭാധഭാനലലാം നലകേനിചക്കഭാണ്ടുള്ള ഒരു പുതുക്കനിയ വലവസഭായ നയലാം
നടപനിലഭാക്കഭാന് ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. പഭാരനിസനിതനികേ പ്രശ്നങ്ങളുലാം ചചവദദ്യുതനി
ഉപകഭഭാഗവലാം  കുറഞ്ഞ  ഫഭാര്മസനി  വലവസഭായവലാം  ചചഹ  എന്റെട്ട്  ഇലകകഭാണനികേട്ട്
മഭാനുഫഭാക്ചറനിലാംഗട്ട്  വലവസഭായവലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്  ആകലഭാചനിക്കുനണട്ട്.
യുവജനങ്ങളക്കട്ട്  കൂടുതല  ചതഭാഴെനില  അവസരങ്ങള  പ്രദഭാനലാം  ചചയ്യുന്ന തരത്തനില
2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില സൂക ചചറകേനിട ഇടത്തരലാം വലവസഭായ കമഖേലയനില
പുതനിയതഭായനി  15,000  യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിചട്ട്  80,000  പുതനിയ  ചതഭാഴെനില
അവസരങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. ഭൂമനിയുചട ഭഇൗര്ലഭലലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ഇന്ഡസനിയല ഏരനിയകേളനില ബഹുനനില വലവസഭായ സമുചയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുകേ,
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സകകേഭാരല നനികക്ഷപകത്തഭാചട പുതനിയ വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേള സഭാപനിക്കുകേ, തകദ്ദേശ
സകയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  ചചകേവശമുള്ള  അനുകയഭാജലമഭായ  ഭൂമനി  വലവസഭായ
പഭാര്ക്കട്ട്/ഏരനിയ  ആയനി  വനികേസനിപനിചട്ട്  യുവഭാക്കളക്കട്ട്  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
അവസരചമഭാരുക്കുകേ, ജനിലഭാ വലവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങളുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് കസഭാള ബനിസനിനസട്ട്
ഇന്കേദ്യുകബഷന് ചസന്റെറകേള സഭാപനിക്കുകേ, കേരകേഇൗശല ഉലപന്നങ്ങളുചട വനിപണന
സഭാധലതകേള വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ടൂറനിസലാം കമഖേലയുചട സഹഭായകത്തഭാചട ബഭാന്ഡട്ട്
ബനിലഡനിലാംഗട്ട് കേലഭാചമ്പയനിന് സലാംഘടനിപനിക്കുകേ, കദശതീയ അന്തെര്കദ്ദേശതീയ അലാംഗതീകേഭാരലാം
കനടഭാന്  കേഴെനിയുന്ന പ്രദര്ശനലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുകേ,  ടൂറനിസട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  സതീസണ്
പ്രദര്ശന കമളകേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ, ചചകേചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള സലാംരലാംഭകേരഭായനി മഭാറനി
പുതനിയ  കേരകേഇൗശല  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള  തുടങ്ങുവഭാന്  സഭാധനിക്കുന്ന  തരത്തനിലള്ള
പരനിശതീലനലാം  നലകുകേ  എന്നനിവയുലാം  ആകലഭാചനിക്കുന.  ചചറകേനിട  വലവസഭായ
കമഖേലയനില  വലവസഭായങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ചസലഫട്ട്  സര്ടനിഫനികക്കഷന്
പദതനിയനിലൂചട നടപടനിക്രെമങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

ചഗയനില വഭാതകേ ചചപപട്ട് ചചലന് പദതനി

100 (3075) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചഗയനില വഭാതകേ കപപട്ട് കലന് പദതനി നടപഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ  ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  കകേരളത്തനിചല  ഏചതലഭാലാം  പ്രകദശങ്ങളനിലൂചടയഭാണട്ട്
കേടന കപഭാകുന്നതട്ട്; പദതനി നടപഭാക്കുന്നതുമൂലലാം പ്രകദശചത്ത ജനങ്ങളനിചല ആശങ
ഒഴെനിവഭാക്കഭാന് എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് കകേചക്കഭാള്ളഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് ;

(സനി) പ്രസ്തുത പദതനി ഏകേപക്ഷതീയമഭായനി നടപഭാക്കഭാചത, ജനങ്ങളുചട ഇടയനിചല
ആശങ ദൂരതീകേരനിചട്ട്,  തടസലാം നതീക്കഭാന് ചര്ച നടത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;
ഉചണങനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചചപപട്ട്  ചചലന്  പദതനി  രണട്ട്  ഘടങ്ങളഭായഭാണട്ട്
നടപഭാക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനില  ഒന്നഭാലാംഘടലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  രണഭാലാംഘടത്തനില  ചചപപട്ട്
ചചലനനിചന്റെ ചചദര്ഘലലാം 503 കേനി.മതീററഭാണട്ട്. ഇതനിചന്റെ പ്രഭാരലാംഭ സര്കവ നടപടനികേളുലാം,
P&MP (Petroleum & Mineral Pipelines) Act  ചസക്ഷന് 6(1)  ഗസറട്ട് വനിജ്ഞഭാപനവലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.  മഹസര് (പഞനഭാമ) തയഭാറഭാക്കുന്ന നടപടനികേള എറണഭാകുളലാം,
തൃശ്ശൂര്, പഭാലക്കഭാടട്ട്, കേണ്ണൂര്, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് എന്നതീ ജനിലകേളനില ഏതഭാണട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.
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നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നലകുവഭാനുള്ള അളചവടുപ്പുലാം മഹസറലാം കകേരളത്തനിചലഭാട്ടുക്കുലാം  503
കേനി.മതീററനില  396  കേനി.മതീ.  (79%)  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിക്കഴെനിഞ്ഞു.  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്
എന്നതീ ജനിലകേളനില പണനി പുനരഭാരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലകേളനില
ചചപപട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പുനര്ചടണര്  (കഗഭാബല  NIT)  ക്ഷണനിചനിട്ടുണട്ട്.
പദതനികേളക്കഭാവശലമഭായ ചചപപ്പുകേള,  വഭാലവകേള മുതലഭായവ ചഗയനിലനിചന്റെ വനിവനിധ
കസഭാകറജട്ട്  യഭാര്ഡുകേളനില  എത്തനികചര്ന്നനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനിചലഭാടഭാചകേ  അഞട്ട്  IP
കസഷനുകേളക്കുലാം  26 SV  കസഷനുകേളക്കുലാംകവണനി സനിരമഭായനി ഭൂമനി ഏചറടുക്കുന്ന
നടപടനികേളനില  18  കസഷനുകേളക്കുളള്ള  നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ചഗയനില
ഏചറടുത്തനിട്ടുണട്ട്. ബഭാക്കനിയുള്ളവയുചട കജഭാലനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന. പദതനിയുചട ആചകേ
നനിര്മ്മേഭാണചചലവട്ട്  3263  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.  ഇതനില  ഏകേകദശലാം  2400  കകേഭാടനി
രൂപകയഭാളലാം  ചചപപ്പുലാം  മറട്ട്  സഭാമഗ്രേനികേളുലാം  സമഭാഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ചചലവനിട്ടു  കേഴെനിഞ്ഞു.
ഒന്നര  വര്ഷത്തനിനകേലാം  കപപട്ട്  കലന്  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ചഗയനില
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി) കകേരളത്തനില എറണഭാകുളലാം, തൃശ്ശൂര്, പഭാലക്കഭാടട്ട്, മലപ്പുറലാം, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,

കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എന്നതീ ഏഴെട്ട്  ജനിലകേളനിലൂചടയഭാണട്ട്  ചചപപട്ട്  ചചലന് കേടന

കപഭാകുന്നതട്ട്.  ജനങ്ങളുചട  ആശങകേളുലാം  ചതറനിദഭാരണകേളുലാം  ദൂരതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ചചപപട്ട്

ചചലന്  കേടനകപഭാകുന്ന  റൂടനിലള്ള  പഞഭായത്തുകേളകതഭാറലാം  കബഭാധവലക്കരണലാം

നടത്തനിവരുനണട്ട്.  കൂടഭാചത  ദൃശല  മഭാധലമങ്ങളനിലൂചടയുലാം  പത്രപരസലങ്ങളനിലൂചടയുലാം

ലഘുകലഖേകേള മുകഖേനയുലാം എഫട്ട്.എലാം.  കറഡനികയഭാ വഴെനിയുലാം ഗലഭാസട്ട് ചചപപട്ട് ചചലനനിചന്റെ

സുരക്ഷചയക്കുറനിച്ചുലാം  പദതനി  നടപനില  വരുന്നതനിലൂചട  സലാംസഭാനത്തനിനുണഭാകുന്ന

കനടങ്ങചള സലാംബന്ധനിച്ചുമുള്ള വനിവരങ്ങള പ്രചരനിപനിക്കുനണട്ട്.

(സനി)  ചചപപട്ട്  ചചലന്  കേടനകപഭാകുന്ന  റൂടനിലള്ള  ജനങ്ങളുമഭായനി  പല

കവദനികേളനിലവചട്ട് സലാംവദനിക്കുകേയുലാം ആശങകേള ദൂരതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

ജനസഭാന്ദ്രത  കൂടനിയ  കമഖേലകേളനില  വനിനലസനിക്കുന്ന  ചചപപ്പുകേളക്കട്ട്  ജനസഭാന്ദ്രതഭാ

ക്ലഭാസനിഫനികക്കഷന്  അനുസരനിചട്ട്  കൂടനിയ  കേനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനി  ശഭാസതീയമഭായഭാണട്ട്

രൂപകേലപന ചചയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  വതീടുകേചളയുലാം മറട്ട് ചകേടനിടങ്ങചളയുലാം ഒഴെനിവഭാക്കനിചക്കഭാണഭാണട്ട്

ചചപപട്ട്  ചചലന്  കേടനകപഭാകുന്നതട്ട്.  ഇഇൗ  പദതനിക്കുകവണനി  ചചപപട്ട്  ചചലന്

കേടനകപഭാകുന്ന സലങ്ങളനിചല ഒരു വതീടുലാം ചപഭാളനിച്ചുമഭാകറണ ആവശലമനില.  പദതനിയുചട

സുരക്ഷചയ സലാംബന്ധനിചട്ട്  യഭാചതഭാരു രതീതനിയനിലള്ള ആശങയുചടയുലാം  ആവശലമനില.

ഇതുസലാംബന്ധനിച്ചുള്ള ശഭാസതീയ കേഭാരണങ്ങള വനിശദതീകേരനിച്ചുചകേഭാണട്ട് കബഭാധവലക്കരണലാം

ഇതനികനഭാടകേലാം നടത്തനിക്കഴെനിഞ്ഞു.
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പഭാപനലാംകകേഭാടട്ട് എകസറട്ട്

101 (3076) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരചത്ത പഭാപനലാംകകേഭാടനിലള്ള ഇന്ഡസനിയല എകസറനിചന്റെ
കശഭാചനതീയഭാവസ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് എചന്തെഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സകതീകേരനിക്കുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി)  പഭാപനലാംകകേഭാടട്ട്  എകസറനിചല  പല  സഭാപനങ്ങളുലാം  പ്രവര്ത്തന
രഹനിതമഭായനി തുടരുന്നതട്ട് തടയുന്നതനിനുലാം പ്രസ്തുത കമഖേലചയ വലവസഭായ ഹബഭായനി
ഉയര്ത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   തനിരുവനന്തെപുരചത്ത  പഭാപനലാംകകേഭാടുള്ള  ഇന്ഡസനിയല  എകസറട്ട്
ചപഭാതുകമഖേലഭാ സഭാപനമഭായ സനിഡ്കകേഭായുചട നനിയനണത്തനിലളളതഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത
എകസറനിചല  ഭൂമനിയുലാം  ചഷഡലാം  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  സനിഡ്കകേഭാ  വനിലയട്ട്
നലകേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  ഫണട്ട്  മഭാത്രലാം
ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി  നടത്തഭാനഭാവനില.  എന്നനിരുന്നഭാലലാം  ഇവനിടുചത്ത  കറഭാഡനിചന്റെ
കശഭാചനതീയഭാവസ മനസനിലഭാക്കനി റതീ-ടഭാറനിലാംഗട്ട് ചചയ്യുന്നതനിനട്ട് എസനികമറട്ട് സനിഡ്കകേഭാ
തയഭാറഭാക്കനിചയങനിലലാം  സഭാപനത്തനിചന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി  കമഭാശമഭായതനിനഭാല
മഭാറനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  പഭാപനലാംകകേഭാടട്ട്  എകസറനില സനിഡ്കകേഭായുചട  നനിയനണത്തനിലള്ള  81
സഭാപനങ്ങളനില  4  യൂണനിറ്റുകേളുലാം വലവസഭായ വഭാണനിജല ഡയറകറചട നനിയനണത്തനിലള്ള
3  സഭാപനങ്ങളുലാം  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായനി  തുടരുന്നതനിനഭാല  അവചക്കതനിചര
നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു. പഭാപനലാംകകേഭാടട്ട് എകസറനിചന വലവസഭായ ഹബഭായനി
ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള ആകലഭാചന നടന്നനിടനില.

വലവസഭായ ഇടനഭാഴെനി

102 (3077) ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :
ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ചനലനിക്കുന്നട്ട് :
ചപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുകസന് തങ്ങള :
ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് വലവസഭായ ഇടനഭാഴെനി എന്ന സങലപലാം ശക്തനിചപടുത്തുന്ന
രതീതനിയനില എചന്തെങനിലലാം മഭാറലാം ചകേഭാണ്ടുവരഭാന് ഈ സര്ക്കഭാരനിനട്ട് കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  നനിലവനില  ഏചതലഭാലാം  സലങ്ങളഭാണട്ട്  വലവസഭായ  ഇടനഭാഴെനികേളഭായനി
വളര്നവരുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇവയുചട പശഭാത്തല വനികേസനത്തനിനഭായനി
എചന്തെലഭാലാം പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ചചയനിട്ടുചണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് ചചറകേനിട/ഇടത്തരലാം വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള വളരുന്നതനിനട്ട്
സഹഭായകേരമഭാകുന്ന തരത്തനില വലവസഭായ ഇടനഭാഴെനികേള വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ മഭാനുഫഭാക്ചറനിലാംഗട്ട്  കപഭാളനിസനിക്കട്ട് അനുബന്ധമഭായനി
രൂപചപടുത്തനിയ  ഇന്റെര്  കസറട്ട്  പദതനിയഭായ  ചകേഭാചനി-കകേഭായമ്പത്തൂര്  വലവസഭായ
ഇടനഭാഴെനി, ചകേഭാചനി-പഭാലക്കഭാടട്ട് ചചഹചടകേട്ട് വലവസഭായ ഇടനഭാഴെനി പദതനിയഭായനി രൂപമഭാറലാം
വരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ പദതനിക്കട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ അനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനഭാ
വശലമഭായ നടപടനികേള സകതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  എന്.എചട്ട്-47-ചന്റെ പ്രഭാന്തെപ്രകദശങ്ങളനില ചചറതുലാം വലതുമഭായ വലവസഭായ
പഭാര്ക്കുകേളുചടയുലാം  വലവസഭായശഭാലകേളുചടയുലാം  ഒരു  ക്ലസര്  സഭാപനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള്ള
വലവസഭായ ഇടനഭാഴെനികേള വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സകതീകേരനിച്ചുവരുന.

ചചറകേനിട വലവസഭായ കമഖേലയനിചല സലാംരലാംഭങ്ങള

103 (3078) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചചറകേനിട  വലവസഭായ  കമഖേലയനില  നനിലവനില  എത്ര  സലാംരലാംഭങ്ങള
പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുനണട്ട് ;

(ബനി)  പുതനിയ സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എചന്തെലഭാലാം സഹഭായങ്ങളുലാം,
സഇൗകേരലങ്ങളുലാം ആണട്ട് വലവസഭായ വകുപട്ട് നലകുന്നതട്ട് ;

(സനി)  ചചറകേനിട  വലവസഭായ കമഖേലയനില  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം ശരഭാശരനി  എത്ര
ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള ഉണഭാകുനണട്ട് എന്നഭാണട്ട് വലവസഭായ വകുപട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  31-3-2015  വചര  249696  സൂക,  ചചറകേനിട,  ഇടത്തരലാം സലാംരലാംഭങ്ങള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
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(ബനി)  വലവസഭായ സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് ചുരുങ്ങനിയ ചചലവനില അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കനിചക്കഭാടുക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വലവസഭായ വഭാണനിജല ഡയറകകററനിചന്റെ കേതീഴെനില
ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലാം  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  കപഭാടട്ട്/ഏരനിയ,  ഇന്ഡസനിയല  എകസറട്ട്
എന്നനിവ സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത സലാംരലാംഭകേര്ക്കുലാം നനിര്വഹണ ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം
വനിവനിധ  തരത്തനിലള്ള  പരനിശതീലനലാം,  മറട്ട്  വലവസഭായ  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,
ബനിസനിനസട്ട് ഇന്കേദ്യുകബഷന് കസവനങ്ങള, ചചറകേനിട വലവസഭായ ക്ലസര് വനികേസന
പരനിപഭാടനി,  സലാംരലാംഭകേതക  സഹഭായ  പദതനി,  പശഭാത്തല  സഇൗകേരല  വനികേസനലാം,
വലവസഭായ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് എന്.സനി.ഡനി.സനി. സഹഭായലാം മുതലഭായവയുലാം
വലവസഭായ വകുപട്ട് നലകേനിവരുന.

(സനി)  ചചറകേനിട  വലവസഭായ  കമഖേലയനില  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  ഉണഭാകുന്ന
ശരഭാശരനി  ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  വലവസഭായ  വകുപട്ട്  കശഖേരനിചനിട്ടുള്ള
വര്ഷലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ചുവചട കചര്ക്കുന.

2011-12 - 72324

2012-13 - 81467

2013-14 - 87789

2014-15 - 83501

2015- - 44281

(ഏപ്രനില മുതല 
ചസപ്റലാംബര് വചര)

തഴെപഭായ ചനയ ട്ട് വലവസഭായലാം

104 (T* 3079)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  തഴെപഭായ  ചനയട്ട്  വലവസഭായചത്ത  പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായത്തനിചന്റെ
വനിഭഭാഗത്തനില ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി തഭാലൂക്കനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന തഴെപഭായ ചനയട്ട്  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുചട പ്രവര്ത്തനലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇവയുചട ആസ്തനി ബഭാദലതകേള
സലാംബന്ധനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

* 'T' മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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(സനി)  ഈ  സലാംഘങ്ങളുചട  ബഭാദലതകേള  തതീര്ക്കുന്നതനിനട്ട്  ധനസഹഭായലാം

അനുവദനിക്കുകമഭാചയന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  തഴെപഭായ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കള

ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ചമചചപട  കേരകേഇൗശല  ഉലപന്നങ്ങള  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  ഈ  കമഖേലചയ

സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നഭാടനില ലഭലമഭായ അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കേകമ്പഭാളത്തനില

വനിറഴെനിക്കഭാവന്ന ഉലപന്നങ്ങള ഉണഭാക്കുന്ന കമഖേലയഭാണട്ട് പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായലാം.

ഇത്തരത്തനില പരനിഗണനിചഭാല തഴെപഭായ വലവസഭായലാം പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായമഭായനി

കേണക്കഭാക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി-ഡനി)  സലാംഘങ്ങളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം സലാംബന്ധനിച  വനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ടട്ട്

വലവസഭായ വഭാണനിജല ഡറകറനിലനനിന്നട്ട് ലഭലമഭാക്കനി ഇഇൗ കമഖേലചയ സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള

കമലനടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

വലവസഭായ കസഭാണകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനി

105 (3080) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :

ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  2016-2017-ചല  പുതുക്കനിയ  ബജറനില  പ്രഖേലഭാപനിച  അഞട്ട്  ബൃഹതട്ട്

വനിവനികധഭാകദ്ദേശ  വലവസഭായ  കസഭാണകേളക്കട്ട്  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  എത്ര

തുകേയഭാണട്ട് നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തസ്തുത വലവസഭായ കസഭാണകേളക്കഭായനി പ്രഖേലഭാപനിച സലങ്ങളനില ഭൂമനി

ഏചറടുക്കുന്ന നടപടനികേള ഏതുഘടത്തനിലഭാചണനലാം ആരുചട കമലകനഭാടത്തനിലഭാണട്ട്

ലഭാന്ഡട്ട് അകേകസനിഷന് നടപഭാക്കുകേചയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം തചന്ന പ്രസ്തസ്തുത പദതനിക്കുള്ള ഭൂമനി ഏചറടുക്കല

നടപടനികേള  ആരലാംഭനിയ്ക്കുകമഭാചയനലാം  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്

പുറചപടുവനിചനിട്ടുകണഭാചയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17-ചല ബജറനില പ്രഖേലഭാപനിച അഞട്ട് ബൃഹതട്ട് വനിവനികധഭാകദ്ദേശ
കസഭാണകേളക്കട്ട് നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 1000 കകേഭാടനി രൂപ നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)   കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിചല  പനയത്തഭാമ്പറമ്പനില  500  ഏക്കര്  ഭൂമനി,
ചതഭാടുപുഴെയനില 900 ഏക്കര് ഭൂമനി, മങടയനില 690 ഏക്കര് ഭൂമനി എന്നനിവ ഏചറടുക്കുന്നതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഭരണഭാനുമതനി നലകേനി ഉത്തരവട്ട് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ സലങ്ങളനില
ലഭാന്റെട്ട് അകേകനിസനിഷനുമഭായനി ബന്ധചപട തുടര്നടപടനികേള കേനിന്ഫയുലാം അതഭാതട്ട് ജനിലഭാ
ഭരണകൂടവലാം സകതീകേരനിച്ചുവരുന. പടഭാന്നൂരനില 500 ഏക്കര് ഭൂമനി ഏചറടുക്കുന്നതനിനുലാം
വനിഴെനിഞ്ഞത്തുലാം കേഭാസര്കഗഭാഡുലാം അനുകയഭാജലമഭായ ഭൂമനി കേചണത്തുന്നതനിനുലാം കേനിന്ഫ
നടപടനി സകതീകേരനിച്ചുവരുന. 

വലവസഭായ പഭാര്ക്കട്ട്

106 (3081) ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ചസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) എലഭാ നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലലാം വലവസഭായ പഭാര്ക്കട്ട് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനി നനിലവനിലകണഭാ; ഉചണങനില വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എത്ര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനില  വലവസഭായ
പഭാര്ക്കുകേള സഭാപനിച്ചുചവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) പുതനിയ പഭാര്ക്കനിനഭായനി ഏചതഭാചക്ക നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനില സലലാം
കേചണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നലകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  എലഭാ നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലലാം വലവസഭായ പഭാര്ക്കട്ട് സഭാപനിക്കു
ന്നതനിനുള്ള പദതനി കേനിന്ഫയട്ട്  ഇല.  എന്നഭാല ഏചതലഭാലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനില
കേനിന്ഫയട്ട് വലവസഭായ പഭാര്ക്കട്ട് ഉചണനളള വനിവരലാം കശഖേരനിചട്ട് നലകുന്നതഭാണട്ട്.

കേപല മഭാര്ഗ്ഗലാം മണല ഇറക്കുമതനി

107 (3082) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിചന്റ  കേഭാലത്തട്ട്  സനിഡ്കകേഭാ  ഇതരസലാംസഭാനങ്ങളനിൽ
നനിനലാം കേപല മഭാര്ഗ്ഗലാം മണല ഇറക്കുമതനി ചചയ്യുന്നതനിനട്ട് കേരഭാര് ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) ഇതനിനഭായനി സനിഡ്കകേഭാ മുന്കൂര് പണലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില എത്ര
തുകേയഭാണട്ട് നലകേനിയതട്ട്;

(സനി) ആരുമഭായഭാണട്ട് ഇപ്രകേഭാരലാം കേരഭാര് ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി) കേരഭാര് അനുസരനിചട്ട് എത്ര മണല ഇറക്കുമതനി ചചയനിട്ടുണട്ട് ;  ഇറക്കുമതനി
ചചയനിടനിചലങനില ഇതനിചന്റ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  മുന്കൂര് നലകേനിയ സലാംഖേല
തനിരനിച്ചു പനിടനിക്കഭാന് നടപടനി സകതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്. 2 കകേഭാടനി രൂപ.

(സനി)  ചമ. ലനിങട്ട് ലഭാന്റെട്ട് കട്രകഡഴട്ട്, കേലക്കട, പശനിമ ബലാംഗഭാള.

(ഡനി)  കേരഭാര്  അനുസരനിചട്ട്  മണല  ഇറക്കുമതനി  ചചയനിടനില.  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം
ചമ. ലനിങട്ട് ലഭാന്റെട്ട് കട്രകഡഴട്ട് തുടര്നടപടനി സകതീകേരനിക്കഭാത്തതഭാണട്ട് കേഭാരണലാം. ധനലകനി
ബഭാങനില ചലറര് ഓഫട്ട് ചക്രെഡനിറട്ട് വലവസ പ്രകേഭാരലാം  2  കകേഭാടനി രൂപ ചഡകപഭാസനിറട്ട്
ചചയട്ട്,  ബഭാങട്ട്  പ്രസ്തുത  തുകേ  സഭാപനത്തനിചന്റെ  അക്കഇൗണനികലയട്ട്  മഭാറ്റുകേയുലാം
ചചയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ധനലകനി  ബഭാങനിനട്ട്  കനഭാടതീസട്ട്  നലകേനി  പണലാം
തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കഭാന് നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

മഭാവൂര് ഗകഭാളനിയഭാര് റകയഭാണ്സട്ട് ഭൂമനി

 108 (3083)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മഭാവൂര് ഗകഭാളനിയര് റകയഭാണ്സട്ട് ഭൂമനി  ഏചറടുത്ത  21-3-2006-ചല സ.ഉ.
(സഭാധഭാ) നമ്പര് 251/2016/ഐ.ഡനി. ഉത്തരവട്ട് കേഴെനിഞ്ഞ 4-3-2016-നട്ട് റദ്ദേട്ട് ചചയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇഇൗ  റദ്ദേഭാക്കകലഭാചട  കമല  ഉത്തരവനിചനതനിചര  ചചഹകക്കഭാടതനിയനില
ബനിര്ല ഗ്രൂപട്ട് ഫയല ചചയ കകേസനിചന്റെ സനിതനി എന്തെഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ചപഭാതു  ചതരചഞ്ഞടുപട്ട്  പ്രഖേലഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ദനിവസങ്ങളക്കുമുമ്പട്ട്
ഇത്തരലാം ഒരു ഉത്തരവട്ട് പുറചപടുവനിക്കഭാനുണഭായ സഭാഹചരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാവൂര് ഗകഭാളനിയഭാര് റകയഭാണ്സട്ട് ഭൂമനി ഏചറടുത്ത 21-3-2006-ചല ജനി.ഒ.
(ആര്റനി.) 316/2006/വലവ.  ഉത്തരവട്ട്, 4-3-2016-ചല ജനി.ഒ. (ആര്ടനി.) 251/2016/
വലവ. നമ്പര് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 175

(ബനി&സനി)  21-3-2006-ചല ജനി.ഒ. (ആര്ടനി.) 316/2006/വലവ.  ഉത്തരവനിചനതനിചര
ഗ്രേഭാസനിലാം  കേമ്പനനി  12853/2006  നമ്പരഭായനി  ചചഹകക്കഭാടതനിയനില  കകേസട്ട്  ഫയല
ചചയതനിനഭാല ഭൂമനി ഏചറടുത്ത സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് കകേഭാടതനി കസ ചചയ്തു. മഭാവൂര് ഭൂമനി
ഫലപ്രദമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭായനി ബനിര്ലഭാ ഗ്രൂപ്പുമഭായനി നടത്തനിയ ചര്ചയനില
തഭാചഴെപറയുന്ന  പദതനികേള  മഭാവൂര്  ഭൂമനിയനില  നടത്തഭാന്  ഒരു  എസട്ട്.പനി.വനി.
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

1. ജനറല  മഭാനുഫഭാക്ചറനിലാംഗട്ട്  &  സര്വതീസട്ട്  പഭാര്ക്കട്ട്  (100
ഏക്കര്)

2. ചചഹചടകേട്ട് മഭാനുഫഭാക്ചറനിലാംഗട്ട് & സര്വതീസട്ട് (50 ഏക്കര്)

3. ചചനപുണല വനികേസന പഭാര്ക്കട്ട് (75 ഏക്കര്)

4. സഭാമൂഹല അടനിസഭാന വനികേസനവലാം അനുബന്ധ പദതനികേളുലാം
(100 ഏക്കര്)

ഇഇൗ  ചസഷലല  പര്പസട്ട്  ചവഹനിക്കനിളനിനട്ട്  മഭാവൂര്  ഭൂമനി  ചചകേമഭാറന്നതനിനുലാം
തതീരുമഭാനചമടുത്തനിട്ടുണട്ട്. പ്രസ്തസ്തുത കയഭാഗതതീരുമഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുന്ന മുറയട്ട് ചചഹകക്കഭാടതനി
മുമ്പഭാചകേ ഫയല ചചയനിട്ടുള്ള കകേസട്ട്  പനിന്വലനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം  പരനിഗണനിക്കുചമനലാം
ബനിര്ല  ഗ്രൂപട്ട് വലക്തമഭാക്കുകേയുണഭായനി.  പ്രസ്തുത വനിഷയങ്ങളനില അന്തെനിമ തതീരുമഭാനമഭാകേഭാത്ത
സനിതനിക്കട്ട് കകേസട്ട് ഇകപഭാഴുലാം നനിലനനിലക്കുകേയഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത ഉത്തരവട്ട് പുറചപടുവനി
ക്കഭാനനിടയഭായ സഭാഹചരലലാം നനിയമ വകുപട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

മലബഭാര് സനിമന്റെട്ട്സനിചന്റെ കചര്ത്തല യൂണനിറട്ട്

109 (3084) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മലബഭാര്  സനിമന്റെട്ട്സനിചന്റെ  കചര്ത്തല  യൂണനിറനില  നനിനള്ള  സനിമന്റെട്ട്,
വനിപണനിയനില  ഇറക്കുന്നതനിനട്ട്  കേഴെനിയഭാത്ത  സഭാഹചരലലാം  നനിലവനിലകണഭാ;  എങനില
ഇതുമൂലലാം  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  നഷ്ടലാം  തനിടചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  എത്രയഭാചണന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  സനിമന്റെട്ട്  വനിപണനിയനില  ആവശലകേത  വര്ദനിചനിരനിക്കുന്ന  നനിലവനിചല
സഭാഹചരലലാം  അനുകൂലമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഇഇൗ യൂണനിറനിനട്ട്  കേഴെനിയഭാത്തതട്ട്
സകകേഭാരല സനിമന്റെട്ട്  കേമ്പനനികേചള പകരഭാക്ഷമഭായനി  സഹഭായനിക്കുന്ന നടപടനിയഭാചണന്ന
കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ഇഇൗ  യൂണനിറനില  നനിനള്ള  സനിമന്റെട്ട്  അടനിയന്തെരമഭായനി  വനിപണനിയനില
എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം  വനിപണനിയനിചല  അനുകൂല  സഭാഹചരലലാം  മുതചലടുക്കുന്നതനിനുലാം
സഹഭായനിക്കുന്ന തരത്തനിലള്ള നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   മലബഭാര്  സനിമന്റെട്ട്സനിചന്റെ  കചര്ത്തല  യൂണനിറനിചല  ഉലപഭാദനവലാം

വനിപണനവലാം ജൂചചല  മഭാസലാം  മുതല പുനരഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേമ്പനനിയുചട  കചര്ത്തല

യൂണനിറട്ട്  50  ദനിവസകത്തഭാളലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  സനിമന്റെട്ട്  വനിപണനി  മറട്ട്

കേമ്പനനികേളുചട നനിയനണത്തനിലഭായനി എന്നതട്ട് വഭാസ്തവമഭാണട്ട്. എന്നഭാല കേമ്പനനിയുചട

സനിമന്റെട്ട്  ഉലപഭാദനലാം വര്ദനിപനിചട്ട്  വനിപണനി തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള

സര്ക്കഭാര് സകതീകേരനിച്ചുവരുന. 

വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേള തുടങ്ങുന്നതനിനഭായനി അനുവദനിച ഭൂമനി

110 (3085) ശതീ  .   ചകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന് :

ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖേട്ട് :

ശതീ  .   എലാം  .   നഇൗഷഭാദട്ട് :

ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേള തുടങ്ങുന്നതനിനഭായനി അനുവദനിച

എലഭാ ഭൂമനിയനിലലാം വലവസഭായലാം തുടങ്ങനിയനിടനില എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില  ആചരലഭാമഭാണട്ട്  വലവസഭായലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാത്തചതനലാം

ഇവരുചട കകേവശലാം എത്ര ഏക്കര് ഭൂമനി ചവറചത കേനിടക്കുനചവനലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ;

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) വലവസഭായലാം തുടങ്ങഭാത്തവരനില നനിനലാം ഭൂമനി തനിരനിചചടുത്തട്ട് വലവസഭായലാം

തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട് സന്നദതയുള്ളവര്ക്കട്ട് നലകുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്. 

(ബനി) ഉണട്ട്. ഭൂമനി അനുവദനിചനിടട്ട് വനിവനിധ കേനിന്ഫ പഭാര്ക്കുകേളനില വലവസഭായലാം

ആരലാംഭനിക്കഭാത്ത സലാംരലാംഭകേരുചട കപരുലാം അവര്ക്കട്ട് അകലഭാടട്ട് ചചയ ഭൂമനിയുചട കേണക്കുലാം

അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(സനി) കേനിന്ഫ ഇഇൗ നയമഭാണട്ട്  സകതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ബനിസനിനസട്ട് ഇന്കേദ്യുകബഷന് കകേന്ദ്രങ്ങള

111 (3086) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചന്ദ്രന് :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മഭാസര് :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പുതനിയ  സലാംരലാംഭങ്ങള  തുടങ്ങുന്നതനിനഭായനി  മുകന്നഭാട്ടു
വരുന്നവര്ക്കട്ട് എചന്തെഭാചക്ക സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട് നലകുന്നചതന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ബനിസനിനസട്ട് ഇന്കേദ്യുകബഷന് കകേന്ദ്രങ്ങള നനിലവനിലകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇവയുചട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എചന്തെഭാചക്കയഭാചണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് പുതനിയ സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങുന്നതനിനഭായനി വലവസഭായ വകുപട്ട്
കനരനിട്ടുലാം ചകേ.എസട്ട്.ചഎ.ഡനി.സനി., കേനിന്ഫ, ചകേ-ബനിപട്ട്, കകേരള സഭാര്ടട്ട് അപട്ട് മനിഷന്
എന്നതീ ഏജന്സനികേള മുഖേഭാന്തെരവലാം തഭാചഴെപറയുന്ന സഹഭായങ്ങള നലകേനിവരുന.

1. പുതനിയ  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ജനിലഭാ/തഭാലൂക്കട്ട്/കബഭാക്കട്ട്/
പഞഭായത്തട്ട് തലത്തനില ചസമനിനഭാറകേള, കേലഭാമ്പുകേള, വര്ക്കട്ട്കഷഭാപ്പുകേള,
ചടകകഭാളജനി  ക്ലനിനനികേട്ട്  തുടങ്ങനിയവയനിലൂചട  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  കവണ
കബഭാധവലക്കരണലാം നടത്തുന.

2. സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  സഭാപനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം  ആവശലചമങനില  വനിവനിധ  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനില
നനിന്നട്ട് വഭായ്പ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകേനിവരുന.
ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനികലക്കട്ട്  ചടകനിക്കല  ഫതീസനിബനിലനിറനി
റനികപഭാര്ടട്ട് നലകുന.

3. സഭാപനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആവശലമഭായ ചചലസന്സുകേളുലാം
ക്ലനിയറന്സുകേളുലാം  കനടനിചയടുക്കുന്നതനിനുകവണ  സഇൗകേരലങ്ങള  സനിലാംഗനിള
വനിന്കഡഭാ ക്ലനിയറന്സട്ട് കബഭാര്ഡനിലൂചട നലകേനിവരുന.

4. ക്ലസര് വനികേസന പദതനിയനിലൂചട ഉലപഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ  ചപഭാതുസഇൗകേരല  കകേന്ദ്രങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കളുചട  ബഭാങട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  കകേന്ദ്ര
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുചട സഹഭായലാം നലകേനിവരുന. 
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5. വലവസഭായ എകസറ്റുകേളനില ലഭലതയനുസരനിചട്ട് വലവസഭായ സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്
വലവസഭായ ഭൂമനി ലഭലമഭാക്കുന.

6. സൂക-ചചറകേനിട ഇടത്തരലാം സലാംരലാംഭങ്ങളക്കട്ട് ചമചചപട ആനുകൂലലവമഭായനി
സലാംരലാംഭകേതക  സഹഭായ  പദതനി  ESS  (Entrepreneur  Support
Scheme)  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ചപഭാതുവനിഭഭാഗത്തനിലചപട സൂക-
ചചറകേനിട ഇടത്തരലാം സലാംരലാംഭങ്ങളക്കട്ട് സനിര മൂലധന നനികക്ഷപത്തനിചന്റെ
15%-ഉലാം  (പരമഭാവധനി 20 ലക്ഷലാം രൂപ) വനനിതഭാ സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം,  യുവസലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം
20%  വചരയുലാം  (പരമഭാവധനി  30  ലക്ഷലാം രൂപ)  സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം
നലകുന. മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലചപട സലാംരലാംഭങ്ങളക്കട്ട് സനിര
മൂലധന  നനികക്ഷപത്തനിചന്റെ  10%  (പരമഭാവധനി  10  ലക്ഷലാം  രൂപ)
അധനികേ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നലകുനണട്ട്.  ഇടുക്കനി,  വയനഭാടട്ട്,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  പത്തനലാംതനിട  ജനിലകേളനില  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കട്ട്
സനിര  മൂലധന  നനികക്ഷപത്തനിചന്റെ  10%  (പരമഭാവധനി  10  ലക്ഷലാം
രൂപ)  അധനികേ  സഹഭായലാം  നലകേനിവരുന.  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകൃത ഗകവഷണ സഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം ആധുനനികേ
സഭാകങതനികേവനിദല  സകന്തെമഭാക്കനി  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം
10% (പരമഭാവധനി 10 ലക്ഷലാം രൂപ) അധനികേ സഹഭായലാം ലഭനിക്കുലാം.

7.  ചകേ.എസട്ട്.ചഎ.ഡനി.സനി.-യുചടയുലാം  കേനിന്ഫയുചടയുലാം  വലവസഭായ
പഭാര്ക്കുകേളനില നനികക്ഷപകേര്ക്കട്ട് ആവശലമഭായ ഭൂമനിയുലാം മറട്ട് അടനിസഭാന
സഇൗകേരലങ്ങളുലാം ആകേര്ഷകേമഭായ വലവസകേളനില ലഭലമഭാക്കുന.

8. സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ലഘൂകേരനിച്ചുലാം ഏകേജഭാലകേ
സലാംവനിധഭാനലാംവഴെനി  സലാംരലാംഭങ്ങള  തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ
അനുമതനികേളുലാം  ക്ലനിയറന്സുകേളുലാം  കവഗത്തനില  നലകുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

9. ബഭാലാംബ കമഖേലയനിചലയുലാം മറട്ട് കേരകേഇൗശല കമഖേലയനിചലയുലാം വനിപണനി
സഭാധലത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി കകേരള ബഭാലാംബ ചഫസട്ട്, ക്രെഭാഫട്ട്
കമള തുടങ്ങനിയ കമളകേളുലാം സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാചത സലാംസഭാനചത്ത
ചചറകേനിട വലവസഭായനികേളക്കട്ട് കദശതീയ അന്തെര്കദ്ദേശതീയ കമളകേളനില
പചങടുക്കഭാനുള്ള അവസരങ്ങള ചകേ-ബനിപട്ട് മുകഖേന ഒരുക്കുനണട്ട്.
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(ബനി&സനി)  ഉണട്ട്.  സലാംസഭാനചത്ത എലഭാ ജനിലഭാ വലവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങകളഭാടട്ട്
അനുബന്ധനിച്ചുലാം  ബനിസനിനസട്ട്  ഇന്കേദ്യുകബഷന്  ചസന്റെറകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
ഇതുകൂടഭാചത  യുവസലാംരലാംഭകേരുചട  സലാംരലാംഭകേതക  ആശയങ്ങചള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
അവരുചട  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിചല  കേഭാക്കനഭാട്ടുളള ഇന്കഫഭാപഭാര്ക്കട്ട്
കേലഭാമ്പസനിലലാം  അങമഭാലനി  ഇന്ചകേല  കേലഭാമ്പസനിലലാം  ഇന്കേദ്യുകബഷന്  ചസന്റെറകേള
ചകേ.എസട്ട്.ചഎ.ഡനി.സനി.-യുചട  കേതീഴെനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ഒരു  ബനിസനിനസട്ട്
ആശയചത്ത ഒരു ഉലപന്നലാം/കസവനലാം എന്ന നനിലയനികലയട്ട് മഭാറനി ഒരു വനിജയകേരമഭായ
സലാംരലാംഭകേചന സൃഷ്ടനിക്കുകേയഭാണട്ട് ബനിസനിനസട്ട് ഇന്കേദ്യുകബഷന് ചസന്റെറനിചന്റെ ലക്ഷലലാം.

കേനിന്ഫ മുകഖേനയുള്ള പദതനികേളുലാം അവയുചട ഓഫതീസുകേളുലാം

112 (3087) ശതീ  .   എലാം  .   സകരഭാജട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കേനിന്ഫ മുകഖേന ഏചതലഭാലാം  പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി
യനിട്ടുചണനലാം, ഏചതലഭാലാം നനിലവനില നടന വരുനചവനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  ഓഫതീസുകേള  നനിലവനിലചണനലാം,  അവ
എവനിചടചയലഭാമഭാചണനലാം കമലവനിലഭാസലാം സഹനിതലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇവയനില ഏചതലഭാമഭാണട്ട് വഭാടകേയട്ട് എടുത്തചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  ,ആഡലാംബര  സഇൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതനിനുമഭായനി
ഈ ഓകരഭാചകേടനിടത്തനിനുലാം നഭാളനിതുവചര എത്ര തുകേ വനിനനികയഭാഗനിച്ചുചവന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഇ)  വഭാടകേ നലകേനിയനിട്ടുലാം  ഇതനില ഏചതങനിലലാം  ചകേടനിടലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാചത
കേനിടക്കുനകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഉചണങനില വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേനിന്ഫ  മുകഖേന  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളളതുലാം  ഇകപഭാഴുലാം
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതുമഭായ പദതനികേള 1-ാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ബനി)  കേനിന്ഫയുചട  വനിവനിധ  പദതനികേളക്കഭായനി  കകേരളത്തനിലടനതീളലാം  17
ഓഫതീസുകേള  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ആ  പദതനികേളുചട  കപരുലാം  വനിലഭാസവലാം  2-ാം
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  കമലപറഞ്ഞ പദതനികേളചക്കലഭാലാംതചന്ന സകന്തെമഭായനി ഓഫതീസട്ട്  ചകേടനിടലാം
നനിലവനിലണട്ട്.  എന്നഭാല കേണ്ണൂര് എയര്കപഭാര്ടനിചന്റെ ഭൂമനി ഏചറടുക്കല കജഭാലനികേളക്കഭായനി
കേണ്ണൂരനില മടന്നൂര് മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ചകേടനിടത്തനിചന്റെ ഒരു നനിലയനില  22,000  രൂപ
പ്രതനിമഭാസ  വഭാടകേയനിലലാം  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ഭൂമനി  ഏചറടുക്കുന്നതനിനുകവണനി  യഭാക്കരയനില
27,700 രൂപ പ്രതനിമഭാസ വഭാടകേയനിലലാം ഓകരഭാ എല.എ. യൂണനിറട്ട് പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന.

(ഡനി)  കേനിന്ഫയുചട  തനിരുവനന്തെപുരത്തുള്ള  ആസഭാന  കേഭാരലഭാലയലാം  ശഭാസ്തമലാംഗലത്തട്ട്
രണട്ട്  വഭാടകേ  ചകേടനിടങ്ങളനിലലാം  ചവളളയമ്പലത്തട്ട്  ഒരു  വഭാടകേ  ചകേടനിടത്തനിലമഭായനി
2,18,933  രൂപ പ്രതനിമഭാസ വഭാടകേയനില പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. ശഭാസ്തമലാംഗലത്തട്ട് രണട്ട്
വഭാടകേചകേടനിടങ്ങളക്കട്ട്  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  41.6  ലക്ഷത്തനിലധനികേലാം  രൂപ
ചചലവഴെനിചതഭായനി കേചണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ) ചകേടനിടങ്ങള ഉപകയഭാഗത്തനിലഭാണട്ട്.

കേനിന്ഫയനിചല ഉകദലഭാഗസര്ക്കഭായനി വഭാഹനങ്ങള

113 (3088) ശതീ  .   എലാം  .   സകരഭാജട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേനിന്ഫയനിചല  ഉകദലഭാഗസര്ക്കഭായനി  എത്ര  വഭാഹനങ്ങളഭാണട്ട്
അനുവദനിക്കചപടനിട്ടുള്ളതട്ട് എന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര വഭാഹനങ്ങളഭാണട്ട് കേനിന്ഫ കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില ഏര്ചപടുത്തനി
യനിട്ടുള്ളതട്ട് എന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ; ഇവയുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  2011-16  വര്ഷക്കഭാലത്തട്ട്  എത്ര  തുകേയഭാണട്ട്  വഭാഹനങ്ങളക്കഭായനി
നലകേനിയചതന്നട്ട് വര്ഷലാം തനിരനിചട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഈ  വഭാഹനങ്ങള  ഏചതലഭാലാം  തസ്തനികേയനിചല  ഉകദലഭാഗസരഭാണട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേനിന്ഫയനില കേരഭാറടനിസഭാനത്തനിചലടുത്ത ഏഴെട്ട് വഭാഹനങ്ങളഭാണട്ട്
അനുവദനിക്കചപടനിട്ടുളളതട്ട്. അവയുചട വനിവരങ്ങള തഭാചഴെ കചര്ക്കുന :

ചഹഡട്ട് ഓഫതീസട്ട്, തനിരുവനന്തെപുരലാം - 3
(1 മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറകര്ക്കുലാം, 2 മറട്ട് ഓഫതീകസഴനിനുലാം)

കേനിന്ഫ ചചഹചടകേട്ട് പഭാര്ക്കട്ട്, എറണഭാകുളലാം - 1
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കേനിന്ഫ ചടകകഭാ ഇന്ഡസനിയല പഭാര്ക്കട്ട്, മലപ്പുറലാം - 1

കേനിന്ഫ ചടകകഭാ ഇന്ഡസനിയല പഭാര്ക്കട്ട്, 

ഒറപഭാലലാം, പഭാലക്കഭാടട്ട് - 1

കേനിന്ഫ ഇന്റെകഗ്രേറഡട്ട് ഇന്ഡസനിയല പഭാര്ക്കട്ട്, പഭാലക്കഭാടട്ട് - 1

(സനി)  വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട് നലകേനിയ തുകേയുചട വനിവരലാം വര്ഷലാം തനിരനിചട്ട്  തഭാചഴെ

കചര്ക്കുന :

വര്ഷലാം തുകേ (ലക്ഷത്തനില)

2011-12 17.27

2012-13 22.59

2013-14 29.97

2014-15 31.7

2015-16 35.49

(ഡനി)  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറകര്ക്കട്ട്  ഒഴെനിചകേയുളള  വഭാഹനങ്ങള  ആവശലഭാനു

സരണലാം ഏതട്ട് ഓഫതീസര്ക്കുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്ന വനിധത്തനില കകേഭാമണ് പൂളനിലഭാണട്ട്

ഓടുന്നതട്ട്.  കേനിന്ഫ ചഹഡട്ട് ഓഫതീസനില ഒരു വഭാഹനലാം മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറകര്ക്കുലാം

ഒരു  വഭാഹനലാം ചഹഡട്ട് ഓഫതീസനിലലാം ഒരു വഭാഹനലാം ചഹഡട്ട് ഓഫതീസട്ട്  (അനകട്ട്)ലമഭായനി

ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന.  കപ്രഭാജക്ടുകേളുമഭായനി  ബന്ധചപട ഓഫതീസുകേളനിലഭായനി എറണഭാകുളലാം-1,

പഭാലക്കഭാടട്ട്-1, ഒറപഭാലലാം-1, മലപ്പുറലാം-1 എന്ന കേണക്കനില വഭാഹനങ്ങള ഓടനിവരുന.

പഭാറകത്തഭാടട്ട് വലവസഭായ പഭാര്ക്കട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

114 (3089) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ബജറനില  പ്രഖേലഭാപനിച  കകേഭാടയലാം

ജനിലയനിചല  കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി  തഭാലൂക്കനില  പഭാറകത്തഭാടട്ട്  വലവസഭായ  പഭാര്ക്കനിചന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി എചന്തെങനിലലാം നടപടനികേള സകതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി) കേനിന്ഫചയ ഇതനിനഭായനി നനികയഭാഗനിചനിട്ടുചണങനില ഇതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഈ വലവസഭായ പഭാര്ക്കട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതുമൂലലാം നനിരവധനി  ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള
ഉണഭാകേഭാന്  സഭാധലത  ഉള്ളതനിനഭാല  റബര്  എകസറ്റുകേളനില  നനിനലാം  സലലാം
ഏചറടുത്തട്ട് ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി തഭാലൂക്കനിചല പഭാറകത്തഭാടട്ട് പഞഭായത്തനില വലവസഭായ
എകസറട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സലലാം  8-8-2005-ചല  ജനി.ഒ.  (ആര്.റനി)  നമ്പര്
728/05/വലവ  പ്രകേഭാരലാം  വനിജ്ഞഭാപനലാം  ചചയനിട്ടുചണങനിലലാം  അതനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിടനില.

(ബനി)  അവനിചട  വലവസഭായ പഭാര്ക്കട്ട്  സഭാപനിക്കുവഭാന് കേനിന്ഫയട്ട്  നനിലവനില
പദതനിയനില.

(സനി)  പരനികശഭാധനിചനിടനില.

നനിലമ്പൂരനില വലവസഭായ പദതനികേള

115 (3090) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനില  വലവസഭായ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നടപടനി സകതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. ഇതനിനഭായനി നനിലമ്പൂര് എലാം.എല.എ. ചചയര്മഭാനുലാം
മലപ്പുറലാം ജനിലഭാ വലവസഭായ കകേന്ദ്രലാം ജനറല മഭാകനജര് കേണ്വതീനറമഭായനി ഒരു കേമ്മേനിറനി
11-10-2016-നട്ട് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ചപഭാതുകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങളനിചല ക്ലഭാസട്ട് വണ് തസ്തനികേകേള

116 (3091) ശതീ  .   ചകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) വലവസഭായ വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനിലള്ള ചപഭാതുകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങള ഉളചപചടയുള്ള
സഭാപനങ്ങളനില  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറകര്,  ചതീഫട്ട്  എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട്  എന്നനിങ്ങചന
സമഭാനമഭായ ക്ലഭാസട്ട് വണ് തസ്തനികേകേളനില 2016 ജൂണ് ഒന്നനിനു കശഷലാം ആചരചയലഭാലാം
നനിയമനിച്ചുചവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി) ഓകരഭാ തസ്തനികേകേളുലാം പ്രസ്തുത തസ്തനികേകേളനില നനിയമനിച ആളുകേളുചട കപരു
വനിവരവലാം ശമ്പള ചസ്കയനില, വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലത എന്നനിവയുലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  കമലപറഞ്ഞവരുചട  നനിയമനരതീതനി  എങ്ങചനയഭായനിരുനചവനലാം
അകപക്ഷകേള ക്ഷണനിചട്ട് ഇന്റെര്വറ്റ്യൂ നടത്തനിയഭാകണഭാ നനിയമനിചചതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  നനിയമനിക്കചപടവരനില  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനില  കജഭാലനി  ചചയ്യുന്നവര്
ആചരലഭാമഭാചണന്നട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ;

(ഇ)  നനിയമനിതരഭാകുന്നതനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  ഓകരഭാരുത്തരുലാം  എവനിചടയഭാണട്ട്  കജഭാലനി
ചചയനിരുന്നചതനലാം പ്രസ്തുസ്തുത കജഭാലനിയനില വഭാങ്ങനിയനിരുന്ന ശമ്പളലാം എന്തെഭായനിരുനചവനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഇ)  വനിവരലാം കശഖേരനിചട്ട് നലകുന്നതഭാണട്ട്.

ചപഭാതുകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങളുചട കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കഭാന് നടപടനി

117 (3092) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചപഭാതുകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങളുചട കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കഭാന് എചന്തെഭാചക്ക
നടപടനികേള സകതീകേരനിചചന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലഭാഭത്തനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ചപഭാതുകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങള ഏചതഭാചക്കചയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  നഷ്ടത്തനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ചപഭാതുകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളുചട
കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷലാം വലവസഭായ വകുപനിചന്റെ
അധതീനതയനിലള്ള  ചപഭാതുകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളുചട  മുന്കേഭാല  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം,
ഇകപഭാഴെചത്ത അവസയുലാം  വനിശകേലനലാം  ചചയട്ട്  നഷ്ടത്തനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതുളചപചടയുള്ള
സഭാപനങ്ങളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വലവസഭായ
വകുപനിചന്റെ  അധതീനതയനിലള്ള  42  ചപഭാതുകമഖേലഭാ  സഭാപനങ്ങളുചടയുലാം  പ്രഭാഥമനികേ
അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങള റനിയഭാബട്ട് മുകഖേന നടത്തുകേയുണഭായനി.  ഇതനിചന്റെയടനിസഭാനത്തനില
ഓകരഭാ സഭാപനങ്ങളുചടയുലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായ പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി ആധുനനികേവലക്കരണവലാം
വനിപുലതീകേരണവലാം  ഉലപഭാദന  ചചവവനിദലവലക്കരണവമുളചപചട  സകതീകേരനികക്കണ
നടപടനികേള സഭാമ്പത്തനികേ ലഭലതകൂടനി കേണക്കനിചലടുത്തുചകേഭാണട്ട് നടപനിലവരുത്തുവഭാനഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. 



184 കകേരള നനിയമസഭ                  ഒകകഭാബര് 18, 2016

(ബനി)  2015-16-ചല  ആഡനിറനിനട്ട്  മുമ്പുള്ള കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  വലവസഭായ
വകുപനിചന്റെ  അധതീനതയനിലള്ള  ലഭാഭത്തനില  പ്രവര്ത്തനിച  സഭാപനങ്ങളുചട  വനിവരലാം
ചുവചട കചര്ക്കുന :

ക്രെമ നമ്പര് സഭാപനങ്ങള

1  മലബഭാര് സനിമന്റെട്ട്സട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്

2 കകേരള  കസറട്ട്  ഇന്ഡസനിയല  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്
ലനിമനിറഡട്ട്

3  ദനി കകേരള മനിനറലസട്ട് ആന്റെട്ട് ചമറലസട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്

4 കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകകഭാണനികട്ട്  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്
ലനിമനിറഡട്ട്

5 കഫഭാറസട്ട് ഇന്ഡസതീസട്ട് (ട്രഭാവന്കൂര്) ലനിമനിറഡട്ട്

6 കകേരള കസറട്ട് മനിനറല ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് ലനിമനിറഡട്ട്

7 ചകേലകട്രഭാണ് ഇലകകഭാ സനിറഭാമനികട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്

8 കകേരള ആര്ടനിസഭാന്സട്ട് ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് ലനിമനിറഡട്ട്

9 കകേരള കസറട്ട് ഇന്ഡസനിയല എന്റെര്ചചപ്രസസട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്

10 സതീല ഇന്ഡസനിയലസട്ട് കകേരള ലനിമനിറഡട്ട്

(സനി)  ഉണട്ട്.  ഉലപഭാദന  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുചടയുലാം  സഭാകങതനികേവനിദലയുചടയുലാം
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  നവതീകേരണലാം,  വനിപണന  സഭാധലതയുള്ള  ഉലപന്നങ്ങളുചട
ചചവവനിധലവലക്കരണലാം,  വനിപുലതീകേരണലാം,  കേഭാരലക്ഷമമഭായ മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം,
സഭാപനങ്ങള തമ്മേനിലള്ള ഏകകേഭാപനലാം,  കകേന്ദ്ര ചപഭാതുകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങളുമഭായനിട്ടുള്ള
സലാംകയഭാജനലാം,  ധനപരമഭായ പുനനഃരുദഭാരണലാം കകേന്ദ്ര ചപഭാതുകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങളുചട
പ്രവര്ത്തനലാം, കമഭാണനിടറനിലാംഗട്ട് ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങളുചട ശക്തനിചപടുത്തല
എന്നതീ നടപടനികേളനിലൂചട സഭാപനങ്ങചള അഭനിവൃദനിചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര്  സകതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  അതഭാതട്ട്  കമഖേലകേളനിലള്ള  വനിദഗ്ദ്ധരുചട
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളകൂടനി പരനിഗണനിചഭായനിരനിക്കുലാം തുടര്നടപടനികേള ചചകേചക്കഭാളന്നതട്ട്.
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ചടഞഭാല വലവസഭായ കകേന്ദ്രത്തനില സലലാം അനുവദനിചട്ട് നലകേഭാന് നടപടനി

118 (3093) ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) വലവസഭായ വകുപനിചന്റെ ചടഞഭാല വലവസഭായ കകേന്ദ്രത്തനില റനി. കതഭാമസട്ട്,
ചചമലഭാടനി എന്നയഭാളക്കട്ട് സലലാം അനുവദനിചട്ട് നലകേനി ഉത്തരവട്ട് നലകേനിയനിരുകന്നഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  സലലാം  ഇതുവചര  വലവസഭായലാം  തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട്  വനിട്ടുനലകേനിയനിടനിലഭാ
എന്ന പരഭാതനി സലലാം എലാം.എല.എ. വഴെനി വലവസഭായ വകുപനിനട്ട് നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് എചന്തെങനിലലാം നടപടനി എടുത്തനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  സലലാം  അനുവദനിച  ഉത്തരവനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  വലവസഭായലാം
തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സകതീകേരനിച  റനി.  കതഭാമസനിനട്ട്  സലലാം  ഇതുവചര
നലകേഭാത്തതുകേഭാരണലാം  ഉണഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  നഷ്ടത്തനിനട്ട്  ആരട്ട്  ഉത്തരവഭാദനിതകലാം
വഹനിക്കുലാം എന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നലകേനിയനിരുന. ശതീ.  കതഭാമസനിനട്ട് ചമ.  മഭാത സതീല ഫര്ണനിചര് എന്ന
സഭാപനലാം തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട് 15 ചസന്റെട്ട് സലലാം 31-12-2013-ല അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്. ശതീ. കതഭാമസനിനട്ട് അനുവദനിച സലത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം തുടങ്ങഭാന്
ചകേനിരനി ഫഭാകറനിക്കഭാര് അനുവദനിക്കുന്നനിചലനലാം കവചറ സലലാം അനുവദനിക്കണചമനമഭാണട്ട്
അകപക്ഷയനിചല  വനിശദഭാലാംശലാം.  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  ചടഞഭാല  വനികേസന  കപഭാടനില
മചറവനിചടചയങനിലലാം സലലാം ലഭലമഭാകണഭാചയന്നട്ട് അകനകഷനിചട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് നലകുവഭാന്
എകസറട്ട് ഓഫതീസകറഭാടട്ട് ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  അനുവദനിച  സലത്തട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തഭാത്തതനിനഭാല
സഭാമ്പത്തനികേ നഷ്ടത്തനിനട്ട് വലവസഭായ വഭാണനിജല വകുപനിനട്ട് ബഭാധലതയനില.

പത്തനലാംതനിട ജനിലയനില പുതനിയ റബര് പഭാര്ക്കട്ട്

119 (3094) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ബഡ്ജറട്ട് പ്രഖേലഭാപന പ്രകേഭാരലാം പത്തനലാംതനിട ജനിലയനില പുതനിയ റബര്
പഭാര്ക്കട്ട്  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  എചന്തെങനിലലാം  നടപടനി  സകതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില
എചന്തെഭാചക്ക നടപടനിയഭാണട്ട് സകതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  റബര് പഭാര്ക്കട്ട് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഏചതങനിലലാം സലലാം കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉചണങനില  എവനിചടയഭാചണനലാം,  സലലാം  ഏചറടുക്കലനിനഭായനി  എചന്തെഭാചക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സകതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജനിലയനിചല  ഏറവലാം  വലനിയ  റബര്  ഉലപഭാദന  കകേന്ദ്രമഭായ  റഭാന്നനി
ആസഭാനമഭായനി  പഭാര്ക്കട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്  എചന്തെങനിലലാം  നതീക്കലാം  നടക്കുനകണഭാ;
ഉചണങനില എചന്തെഭാചക്ക; ഇതനിനഭായനി ഏചതങനിലലാം സലലാം കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ചപരുനഭാടട്ട്  പഞഭായത്തനിചല എ.വനി.റനി.  എകസറനിചന്റെ  സലലാം ഇതനിനട്ട്
അനുകയഭാജലമഭാചണന്നനിരനിചക്ക  സലലാം  ഏചറടുക്കഭാന്  എചന്തെങനിലലാം  നടപടനി
സകതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില നനിരവധനി ആളുകേളക്കട്ട് ചതഭാഴെനില ലഭനിക്കുന്ന റബര്
പഭാര്ക്കട്ട് മണനിയഭാര് എ.വനി.റനി.,  എകസറനില ആരലാംഭനിക്കഭാന് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ
എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2016-17-ചല  പുതുക്കനിയ  ബജറട്ട്  പ്രഖേലഭാപനത്തനില  പത്തനലാംതനിട,
കകേഭാടയലാം  ജനിലകേളനില  റബറധനിഷനിത  വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിചനത്തുടര്ന്നട്ട്  പനിറവന്തൂര്  എന്ന സലത്തട്ട്  റബര് പഭാര്ക്കട്ട്
സഭാപനിക്കഭാനഭായനി സലകമചറടുക്കഭാന് നടപടനി റബര് കബഭാര്ഡട്ട് ആരലാംഭനിച്ചുചവങനിലലാം
പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തകേരുലാം  മറ്റുലാം  ഉയര്ത്തനിയ  എതനിര്പട്ട്  കേഭാരണലാം
തുടര്പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.  പരനിസനിതനി  പ്രവര്ത്തകേരടക്കമുള്ള
ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചനിചട്ട്  കമലപറഞ്ഞ  പ്രശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനട്ട്  റബര്
കബഭാര്ഡുലാം  മറട്ട്  ഏജന്സനികേളുലാം  ശമനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിചട്ട്  സലലാം
ഏചറടുത്തട്ട് കേഴെനിഞ്ഞഭാല മഭാത്രകമ ഇക്കഭാരലത്തനില തുടര്നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കഭാന്
കേഴെനിയുകേയുള.

(സനി&ഡനി)  എ.വനി.റനി.  എകസറനിലനനിനലാം  സലലാം  ഏചറടുക്കുന്നതനികനഭാ
റഭാന്നനിയനിലലാം  ചപരുനഭാടട്ട്  കമഖേലയനിലലാം  റബര് പഭാര്ക്കട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതനികനഭാ  ഉള്ള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

ലനികേകനികഡഷന് കനരനിടുന്ന വലവസഭായ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള

120 (3095) ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ചചങ്ങന്നൂര് തഭാലൂക്കനില വലവസഭായ വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനിലള്ളതുലാം ലനികേകനികഡഷന്
കനരനിടുന്നതുമഭായ വലവസഭായ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള ഏചതലഭാചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ലനികേകനികഡഷന്  കനരനിടുന്ന  വലവസഭായ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുചട
ആസ്തനിബഭാധലതകേള തനിടചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ലനികേകനികഡഷന്  കനരനിടുന്ന  വലവസഭായ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുചട
ബഭാധലതകേള  പരനിഹരനിചട്ട്  ഏചറടുക്കുന്നതനിനട്ട്  ചചങ്ങന്നൂര്  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്
തയഭാറഭായഭാല  സലാംഘങ്ങള  വനിട്ടുചകേഭാടുക്കുന്നതനിചനപറനി  വലവസഭായ  വകുപനിചന്റെ
നനിലപഭാടട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചചങ്ങന്നൂര്  തഭാലൂക്കനില  ലനികേകനികഡഷന്  കനരനിടുന്ന  18 വലവസഭായ
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുണട്ട്. വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  ലനികേകനികഡഷന് നടപടനിക്രെമങ്ങളുചട ഭഭാഗമഭായുളള ആസ്തനി ബഭാധലതകേള
തനിടചപടുത്തനിവരുന.

(സനി)  ലനികേകനികഡഷന് നടപടനിക്രെമങ്ങളുചട ഭഭാഗമഭായനി  ആസ്തനിയുള്ള സലാംഘത്തനിചന്റെ
ആസ്തനികേള  റനിയചചലസട്ട്  ചചയ്തുചകേഭാണട്ട്  ബഭാധലതകേള  തതീര്ത്തട്ട്  സമഭാപ്തതീകേരണ
നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട് കകേരള കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ചസഭാചചസറതീസട്ട്
ആകട്ട്  (KCS  Act)  പ്രകേഭാരമുള്ള  നടപടനിക്രെമലാം.  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തനിചന്റെ
ചപ്രഭാകപഭാസല ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ചചമലഭാടനിയനിചല സനിന്നനിലാംഗട്ട് മനില

121 (3096) ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കേഭാസർകഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിചല കമലഭാടനിയനില സനിതനി ചചയ്യുന്ന സനിന്നനിലാംഗട്ട്
മനില  എത്ര  ഏക്കര്  സലത്തഭാണട്ട്  സനിതനി  ചചയ്യുന്നതട്ട്;  അവനിചട  എത്ര  ഏക്കര്
ഭൂമനിയഭാണട്ട് ചകേ.എസട്ട്..ടനി.സനി.-യുചട കകേവശലാം ഉള്ളചതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇവനിചട ബഭാക്കനിയുള്ള സലലാം ചവറചത കേനിടക്കുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില
ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില  NH-66-കനഭാടട്ട്  കചര്ന്നട്ട്  കേനിടക്കുന്ന  പ്രസ്തുത  സലത്തട്ട്
എചന്തെങനിലൂലാം വലവസഭായലാം തുടങ്ങുന്ന വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിചല ചചമലഭാടനിയനിലള്ള ഉദുമ ചടകട്ട്ചചറല മനില, 7

ഏക്കര്  സലത്തഭാണട്ട്  സനിതനി  ചചയ്യുന്നതട്ട്.  23.83  ഏക്കര്  സലമഭാണട്ട്  കകേരളഭാ

കസറട്ട് ചടകട്ട്ചചറല കകേഭാര്പകറഷചന്റെ ചചകേവശമുള്ളതട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  ഇല.  പ്രസ്തുത മനിലനിചന്റെ വനികേസനത്തനിനുകവണനി പ്രകയഭാജനചപടുത്തഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

പഭാസനികേട്ട് സലാംസ്കരണത്തനിനട്ട് വലഭാവസഭായനികേ പദതനികേള

122 (3097) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  പഭാസനികേട്ട്  മഭാലനിനലങ്ങളുചട  അളവട്ട്

കുറയ്ക്കുന്നതനിതനിനുകവണനി സർക്കഭാർ  ഉടമസതയനില പഭാസനികേട്ട്  സലാംസ്കരണ കകേന്ദ്രങ്ങള

സഭാപനിയ്ക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാസനികേട്ട്  സലാംസ്കരണത്തനിനുലാം പുനരുപകയഭാഗത്തനിനുമഭായനി വലഭാവസഭായനികേ

തലത്തനില നടപനിലഭാക്കഭാന് കേഴെനിയുന്ന പദതനികേള സർക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ കമഖേലയനില യുവ സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് അവസരലാം നലകുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

സകതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവരലാം കശഖേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  പരനിഗണനയനിലണട്ട്.  വലവസഭായ  വഭാണനിജല  വകുപനിചന്റെ  ചടകനിക്കല

സഭാപനമഭായ  CFSC-യനില പഭാസനികേട്ട്  സലാംസ്കരണത്തനിനുലാം പുനരുപകയഭാഗത്തനിനുമഭായനി

വലതലസ്തമഭായ ചട്രയനിനനിലാംഗട്ട്  കപ്രഭാഗ്രേഭാമുകേള നടത്തനിവരുനണട്ട്.  ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

കേഴെനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതല  ചടകകഭാളജനി  ബനിസനിനസട്ട്  ഇന്കേദ്യുകബഷന്

ചസന്റെര് കഫഭാര് പഭാസനികേട്ട് (TBI) ഇഇൗ സഭാപനത്തനില പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(സനി) നടപടനി സകതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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സഭാര്ടട്ട് അപട്ട് സലാംരലാംഭങ്ങള

123 (3098) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) യുവസലാംരലാംഭകേചര സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുലാം ചതഭാഴെനിലനിലഭായ്മ പരനിഹരനികക്കണ
തനിനുമഭായനി സഭാര്ടട്ട് അപട്ട് സലാംരലാംഭങ്ങചളക്കുറനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനി  മുകഖേന  എചന്തെലഭാലാം  സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട്  ഇവര്ക്കട്ട്
നലകേഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സഭാര്ടട്ട്  അപട്ട്  വനികലജുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനി
ക്രെമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതുചണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  യുവതലമുറചയ  ചതഭാഴെനില  അകനകഷകേരനിലനനിനലാം  ചതഭാഴെനില

ദഭാതഭാക്കളഭായനി  മഭാറ്റുകേ എന്ന ലക്ഷലമഭാണട്ട്  സഭാര്ടട്ട്  അപട്ട്  മനിഷനുള്ളതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി

യുവസലാംരലാംഭകേരുചട സലാംരലാംഭകേതക ആശയങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ പ്രകചഭാദനലാം നലകുകേ,

കവണ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകുകേ, നൂതന ആശയങ്ങളുചട പ്രദര്ശനത്തനിനഭായുള്ള

കവദനിചയഭാരുക്കുകേ എന്നനിവയഭാണട്ട് സഭാര്ടട്ട് അപട്ട് മനിഷന് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.  യുവസലാംരലാംഭകേര്

മുകന്നഭാട്ടുവയ്ക്കുന്ന അടനിസഭാന ആവശലങ്ങളഭായ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവലാം ചമന്റെറനിലാംഗലാം

ഇന്കേദ്യുകബഷന് ചസന്റെറകേള മുകഖേനയുള്ള സഹഭായങ്ങളുലാം സഭാര്ടട്ട് അപട്ട് മനിഷനനിലൂചട

ലക്ഷലമഭാക്കുനണട്ട്.  യുവസലാംരലാംഭകേര്ക്കഭാവശലമഭായ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നലകുന്നതനിനഭായനി

ചകേ.എസട്ട്.ചഎ.ഡനി.സനി.-യനില  ഒരു  സതീഡട്ട്  ഫണനിലാംഗട്ട്  സ്കതീലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിചല കേഭാക്കനഭാട്ടുള്ള ഇന്കഫഭാപഭാര്ക്കട്ട് കേലഭാമ്പസനിലലാം അങമഭാലനിയനിചല

ഇന്ചകേല കേലഭാമ്പസനിലലാം ചകേ.എസട്ട്.ചഎ.ഡനി.സനി.-യുചട ഇന്കേദ്യുകബഷന് ചസന്റെറകേള

പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. വനിദലഭാര്തനി സലാംരലാംഭകേരുചട സലാംരലാംഭകേതക ആശയങ്ങളക്കട്ട്

അടനിസഭാന  സഇൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  സലാംസഭാനചത്ത  വനിവനിധ

കകേഭാകളജുകേള/യൂണനികവഴനിറനികേളുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  ഇന്കേദ്യുകബഷന്   ചസന്റെറകേള

സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഇതുവഴെനി  കകേരളചത്ത

യുവസലാംരലാംഭകേരുചട സലാംരലാംഭകേതക കകേന്ദ്രമഭാക്കനി മഭാറ്റുവഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.

(സനി) സഭാര്ടട്ട് അപട്ട് മനിഷന്വഴെനി പുതനിയ സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് സഹഭായങ്ങള നലകേനി

വരുന്നതനിനഭാല  സഭാര്ടട്ട്  അപട്ട്  വനികലജുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം  ഇകപഭാള

പരനിഗണനയനിലനില.
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ഒഇൗഷധ നനിര്മ്മേഭാണ കേമ്പനനികേള

124 (3099) ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഔഷധനനിര്മ്മേഭാണ  കേമ്പനനികേള  ഔഷധ  സസലകശഖേരണത്തനില
അനുഭവനിക്കുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേനിന്ഫയുചട  ആഭനിമുഖേലത്തനില  ഔഷധ  വലവസഭായ  പഭാര്ക്കുകേള
ആരലാംഭനിക്കുനകണഭാ; ഇചലങനില ഇതനിനഭായനി നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഔഷധ  വലവസഭായ  പഭാര്ക്കുകേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണലാംമൂലലാം  ഔഷധ
നനിര്മ്മേഭാണ  വലവസഭായ  രലാംഗത്തട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന  കനടങ്ങള  എചന്തെഭാചക്കചയന്നട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വലവസഭായ വകുപനിചന്റെ അധതീനതയനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഏകേ ഒഇൗഷധ
നനിര്മ്മേഭാണ  കേമ്പനനിയഭായ  കകേരള  ഡ്രൈഗ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ഫഭാര്മസറ്റ്യൂടനിക്കലസനില
അകലഭാപതനി മരുനകേളഭാണട്ട് ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി) കനടങ്ങള തഭാചഴെപറയുന്നവയഭാണട്ട് :

• ചുരുങ്ങനിയ  സമയത്തനിനുളളനില  വലവസഭായങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കഭാവന്ന
തരത്തനിലള്ള  എലഭാ  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങകളഭാടുലാം  കൂടനിയ
സഭാന്കഡര്ഡട്ട് ഡനിചചസന് ഫഭാകറനി

• ചപഭാതുവഭായ മലനിനതീകേരണ സലാംസ്കരണ പഭാന്റെട്ട്

• ഗകവഷണ വനികേസന കകേന്ദ്രലാം

• മരുനകേളുചട ഗണനനിലവഭാരലാം ഉറപഭാക്കുന്ന ലഭാബുകേള

• ചപഭാതുവഭായ കലഭാജനിസനികേട്ട് കകേന്ദ്രലാം

• വലവസഭായങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുചട അനുമതനി
സമയബന്ധനിതമഭായനി ലഭലമഭാക്കുന്ന ഏകേജഭാലകേ സലാംവനിധഭാനലാം
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സതീതഭാലാംകഗഭാളനിയനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഹനിന്ദുസഭാന് 
ഏകറഭാകനഭാടനിക്കലസട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്

125 (3100) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിചല സതീതഭാലാംകഗഭാളനിയനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഹനിന്ദുസഭാന്
ഏകറഭാകനഭാടനിക്കലസട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് എന്ന ചപഭാതുകമഖേലഭാ സഭാപനത്തനിചന്റെ ഇകപഭാഴെചത്ത
അവസ  എന്തെഭാചണന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  സഭാപനലാം  ബഭാലഭാരനിഷ്ടത
പനിന്നനിടഭാത്തതനിചന്റെ കേഭാരണചമചന്തെന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിചല സതീതഭാലാംകഗഭാളനിയനില കേനിന്ഫ സഭാപനിച വലവസഭായ
പഭാര്ക്കനില കകേന്ദ്ര ചപഭാതുകമഖേലഭാ സഭാപനമഭായ ഹനിന്ദുസഭാന് ഏകറഭാകനഭാടനിക്കലസട്ട്
ലനിമനിറഡനിനട്ട്  (HAL)  അവരുചട  സഭാചറജനികേട്ട്  ഇലകകഭാണനികട്ട്  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
90 വര്ഷചത്ത പഭാടവലവസയനില 200 ഏക്കര് ഭൂമനി അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. പദതനിയുചട
ഒന്നഭാലാംഘട വനികേസനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  HAL  അവരുചട പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
പ്രസ്തുത സലാംരലാംഭത്തനിനുള്ള അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള HAL-നട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
കേഴെനിഞ്ഞ  മൂന്നട്ട്  വര്ഷക്കഭാലയളവനില  പ്രതനികരഭാധ  കമഖേലയനില  കേമ്പനനിയുചട
വനിറ്റുവരവട്ട് 100 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്. പ്രസ്തുത സഭാപനലാം ഇകപഭാള നല നനിലയനിലഭാണട്ട്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.

പരമ്പരഭാഗത ചനയ ട്ട് ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട കക്ഷമത്തനിനഭായുള്ള പദതനികേള

126 (3101) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിചല  അസലാംഘടനിത  കമഖേലയനിചല  പരമ്പരഭാഗത  ചനയ
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  എചന്തെലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്  ഇകപഭാള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനചത്ത ചചകേത്തറനി ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട കക്ഷമത്തനിനഭായനി അലാംശദഭാന
സമ്പഭാദല പദതനി, ചചകേത്തറനി ചനയകേഭാര്ക്കട്ട് ഗ്രൂപട്ട് ഇന്ഷകറന്സട്ട് പദതനി (മഹഭാത്മഭാ
ഗഭാന്ധനി  ബുങഭാര്  ബതീമഭാ  കയഭാജന),  ഇഇൗ  പദതനിയനില  ഉളചപട  ചനയകേഭാരുചട
മക്കളക്കട്ട് (9, 10, 11, 12 ക്ലഭാസ്സുകേളനില) കസ്കഭാളര്ഷനിപട്ട് എന്നനിവ നലകേനിവരുന. കമല
പദതനികേള എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം  ചപഭാതുവഭായനി  നടത്തനിവരുന.  കേണ്ണൂര് ജനിലയനിചല
ചനയട്ട്  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട കക്ഷമത്തനിനഭായനി പ്രകതലകേ പദതനികേചളഭാനലാം നടപനിലഭാ
ക്കുന്നനില.
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കുത്തഭാമ്പുള്ളനിയനിചല ചചകേത്തറനി ചനയ ട്ട് കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാന് നടപടനി

127 (3102) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കചലക്കര നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല കുത്തഭാമ്പുള്ളനി പ്രകദശലാം തറനികേളനില
ചനയ്തുണഭാക്കുന്ന  കകേത്തറനിതുണനികേളക്കട്ട്  പ്രശസ്തമഭായ  പ്രകദശമഭാണട്ട്  എന്നതട്ട്
വലവസഭായവകുപനിചന്റെ ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില  കുത്തഭാമ്പുള്ളനിയനില  എത്ര  കപര്  കകേത്തറനി  ചനയമഭായനി
ബന്ധചപടട്ട് ചതഭാഴെനില ചചയ്യുനണട്ട്; ഒരു വര്ഷലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപയുചട കകേത്തറനി
തുണനികേള ഇവനിചട ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനണട്ട്; ഒരു ചതഭാഴെനിലഭാളനിക്കട്ട് ലഭനിക്കുന്ന ശരഭാശരനി
ദനിവസ  കവതനലാം  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്  ;  വലവസഭായ  വകുപട്ട്  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്
വനിലയനിരുത്തലകേള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കുത്തഭാമ്പുള്ളനി കകേത്തറനി തുണനികേളക്കട്ട് മനികേച കമന്മയുണഭായനിട്ടുലാം വര്ദനിച
ഉത്പഭാദന ചചലവമൂലലാം  കമന്മ  കുറഞ്ഞതുലാം വനിലകുറഞ്ഞതുമഭായ  യനത്തറനി  തുണനികേകളഭാടട്ട്
കേകമ്പഭാളത്തനിന് മത്സരനിക്കഭാന് കേഴെനിയഭാചത വരുന്നതട്ട് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കുത്തഭാമ്പുള്ളനിയനിചല  കകേത്തറനി  ചനയകേഭാചര  വലവസഭായവകുപനിചന്റെ
ഇടചപടലനിലൂചട  ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട്  സലാംസഭാനചത്ത ടഇൗണകേളനിലലാം  വനികനഭാദസഞഭാര
കമഖേലകേളനിലലാം  സഭാളുകേള  അനുവദനിക്കഭാനുലാം  ഗണകമന്മകയറനിയ  തുണനിത്തരങ്ങളുചട
വനിലന തകരനിതചപടുത്തഭാനുലാം അതനിലൂചട ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് മനികേച കവതനലാം ഉറപട്ട്
വരുത്തഭാനുലാം നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനില അതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  കുത്തഭാമ്പുള്ളനി പ്രകദശചത്ത കുത്തഭാമ്പുള്ളനി,  തനിരുവനിലകഭാമല,  എരവചത്തഭാടനി
എന്നതീ ചചകേത്തറനി ചനയട്ട് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിലഭായനി ഇകപഭാള 278 ചനയകേഭാര്
ചതഭാഴെനില ചചയ്യുന.  ഇതുകൂടഭാചത  വലവസഭായ വകുപനിചന്റെ ക്ലസറനില ഉളചപടഭാചത
സകകേഭാരല  കമഖേലയനിലലാം  നനിരവധനി  കപര്  ചനയട്ട്  ചതഭാഴെനിലനില  ഏര്ചപടനിട്ടുണട്ട്.
കമലപറഞ്ഞ 3 സലാംഘങ്ങള കേഴെനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില ആചകേ 3,71,45,746
രൂപയുചട വനിറ്റുവരവഭാണട്ട് കനടനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  വനിവനിധ ചചകേത്തറനി ഉലപന്നങ്ങള ചനയ്യുന്ന
ഒരു  ചതഭാഴെനിലഭാളനിക്കട്ട്   ശരഭാശരനി  350  രൂപയഭാണട്ട്  ദനിവസകവതനമഭായനി  ഇകപഭാള
ലഭനിക്കുന്നതട്ട്. ഇകതഭാചടഭാപലാം അധനികേ ഉലപഭാദനത്തനിനട്ട് ചപ്രഭാഡക്ഷന് ഇന്ചസന്റെതീവട്ട്,
ശരഭാശരനി  കവതനലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഇന്കേലാം  സകപഭാര്ടട്ട്  പദതനി  എന്നനിവ
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വകുപ്പുതലത്തനില  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  മനിനനിമലാം  കവതനലാം
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില പരനിഷ്കരനിചട്ട് നനിശയനിക്കുന്നതനിനുലാം ഏകേതീകൃത കൂലനി സമ്പ്രദഭായലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ജനിലയനിചല  സലാംഘങ്ങളനിചല  ഭരണ  സമനിതനിയുമഭായനി
ആകലഭാചനിചട്ട് ഉചനിതമഭായ നടപടനി സകതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി) ചചകേത്തറനി വസങ്ങളുചട പ്രചരണഭാര്തലാം ജനിലയനില വലവസഭായ വകുപട്ട്
നടത്തുന്ന  എലഭാ  പ്രധഭാന  ചചകേത്തറനി  പ്രചരണ  പരനിപഭാടനികേളനില  കുത്തഭാമ്പുള്ളനി
ഭഭാഗചത്ത ചചകേത്തറനി ചനയട്ട്  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുചട വസ വനിപണന കമളകേള
സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാചത  ഓണലാം,  ക്രെനിസ്തുമസട്ട്,  റലാംസഭാന്,  വനിഷു  എന്നതീ
ഉത്സവകേഭാല  സതീസണകേളനില  ജനിലയനിലലാം,  മറട്ട്  ജനിലകേളനിലലാം  ചചകേത്തറനി  കമളകേള
സലാംഘടനിപനിക്കുകമ്പഭാള ഇഇൗ സലാംഘങ്ങളുചട സഭാന്നനിദലലാം ഉറപഭാക്കുന. സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
പുതനിയ പദതനിയഭായ സഇൗജനല സ്കൂള യൂണനികഫഭാലാം തുണനിത്തരങ്ങള ചനയ്യുന്നതനിനുള്ള
പദതനി സകതീകേരനിച്ചുവരുന. ആയതനിലൂചട കൂടുതല ഉലപഭാദനകത്തഭാചടഭാപലാം വനിലപന
തകരനിതചപടുത്തനി  അതനിലൂചട  ചനയട്ട്  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മനികേച  കവതനലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള സകതീകേരനിച്ചുവരുന.

കകേരള ഖേഭാദനി ഗ്രേഭാമ വലവസഭായ കബഭാര്ഡനില ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്

128 (3103) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേരള ഖേഭാദനി ഗ്രേഭാമ വലവസഭായ കബഭാര്ഡനില ഏചതഭാചക്ക തരത്തനിലള്ള
ഓഡനിറനിലാംഗഭാണട്ട് നടത്തുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരള ഖേഭാദനി വലവസഭായ കബഭാര്ഡനിചന്റ ചഹഡട്ട് ഓഫതീസനില കേലഭാഷട്ട്
രസതീതട്ട്  മുകഖേന  ഏചതഭാചക്ക  ഇനത്തനിലള്ള  തുകേകേളഭാണട്ട്  സകതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്  എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരള  ഖേഭാദനി  വലവസഭായ കബഭാര്ഡനില  1-4-2004  മുതല  31-3-2011
വചരയുള്ള കേഭാലയളവനില ഓഡനിറനിലാംഗനില ഏചതങനിലലാം രസതീതുപ്രകേഭാരമുള്ള തുകേകേള
തനിരനിമറനി  നടത്തനിയതഭായനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില  ഏചതഭാചക്ക
വര്ഷചത്ത ഓഡനിറട്ട് റനികപഭാര്ട്ടുകേളനില എത്ര തുകേ വതീതലാം എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേരള  ഖേഭാദനി  ഗ്രേഭാമ  വലവസഭായ  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  ചഹഡഭാഫതീസനില
പഭാകറണ്,  സനി.ബനി.സനി.  എന്നനിവയുചട  ബഭാങട്ട്  അക്കഇൗണ്ടുകേളനില  1-4-2001  മുതല
31-3-2011  വചര ചക്രെഡനിറട്ട് വന്ന തുകേകേളനില അണ് ക്ലഭാസനിചചഫഡഭായനി ഉളചപടുത്തനിയ
തുകേകേള ഏചതഭാചക്കയഭാചണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

852/2019
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള ഖേഭാദനി ഗ്രേഭാമ വലവസഭായ കബഭാര്ഡനില അക്കഇൗണന്റെട്ട് ജനറലനിചന്റെ
ഓഡനിറഭാണട്ട് നടക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി)  വഭായ്പകേളുചട തനിരനിചടവട്ട്, RTI ഫതീസട്ട്, കകേരള ഖേഭാദനി ചതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി
കബഭാര്ഡനിചല ജതീവനക്കഭാരുചട GPF വനിഹനിതലാം, കബഭാര്ഡട്ട് ജതീവനക്കഭാരുചട ബഭാധലത
തനിരനിചടവട്ട്,  അഡകഭാന്സട്ട്  റതീഫണട്ട്  എന്നനിവയഭാണട്ട്  കേലഭാഷട്ട്  രസതീതട്ട്  മുകഖേന
പ്രധഭാനമഭായുലാം സകതീകേരനിക്കുന്ന തുകേകേള.

(സനി)  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയനിട്ടുണട്ട്.  ശതീ.  ശനിവരഭാജന്  ചചടനിയഭാര്  കേലഭാഷലറഭായനി
ചുമതുല  വഹനിചനിരുന്ന  കേഭാലഘടത്തനില  രസതീതട്ട്  പ്രകേഭാരമുളള  തുകേകേള  തനിരനിമറനി
നടത്തനിയതഭായനി  2008-09  വര്ഷചത്ത  C&AG  ആഡനിറനില  കേചണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ചപഭാതുചവ നടന്ന ക്രെമകക്കടുകേള ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുകേ മഭാത്രമഭാണട്ട് ചചയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ഡനി)  വഭായ്പ  എടുത്തവര്  തുകേ  തനിരനിചടയ്ക്കുകമ്പഭാള  ബന്ധചപട  ഇനലാം
കരഖേചപടുത്തഭാചതകയഭാ,  റവനറ്റ്യൂ റനിക്കവറനിവഴെനി ലഭനിക്കുന്ന തുകേ വഭായ്പക്കഭാരചന്റെ കപരട്ട്
മഭാത്രലാം  കരഖേചപടുത്തനി  DD  ആയനി  അയയ്ക്കുകമ്പഭാകഴെഭാ  ആണട്ട്  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി
അണ്ക്ലഭാസനിചചഫഡഭായനി  കരഖേചപടുത്തുന്നതട്ട്.  2001  മുതല  അണ്ക്ലഭാസനിചചഫഡട്ട്
ശതീര്ഷകേത്തനില ഉളചപടുത്തനിയ തുകേകേള തഭാചഴെ പറയുന :

പഭാകറണ് 

2001-02 46,98,433

2002-03 67,05,117

2003-04 57,43,492

2004-05 55,79,838

2005-06 1,73,53,751

2006-07 1,39,95,818

2007-08 1,43,73,552

2008-09 89,78,873

2009-10 92,30,705

2010-11 77,86,852
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സനി  .  ബനി  .  സനി  .

2001-02 4,43,119

2002-03 8,57,124

2003-04 14,41,736

2004-05 21,67,199

2005-06 24,25,580

2006-07 70,96,217

2007-08 44,44,989

2008-09 50,52,150

2009-10 63,43,858

2010-11 42,83,387

ഖേഭാദനി ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ചപ്രഭാഡക്ഷന് ഇന്ചസന്റെതീവട്ട്

129 (3104) ശതീ  .    സനി  .  കൃഷ്ണന്  :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖേലമനനി
സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഖേഭാദനി  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ചപ്രഭാഡക്ഷന്  ഇന്ചസന്റെതീവട്ട്  ഏതുവചര
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി) ഇഇൗ ഇനത്തനില കുടനിശ്ശേനികേയുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ എന്നട്ട് നലഭാന് സഭാധനിക്കുചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഖേഭാദനി  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്   ചപ്രഭാഡക്ഷന്  ഇന്ചസന്റെതീവട്ട്  ഇനത്തനില
2015 മഭാര്ചട്ട് വചരയുള്ള തുകേ പൂര്ണമഭായുലാം, അതനിനുകശഷലാം 2015 ചസപ്തലാംബര് 30-ാം
തതീയതനിവചര  ചക്ലയനിലാം  സമര്പനിചനിട്ടുള്ളവര്ക്കുലാം  ഇന്ചസന്റെതീവട്ട്  തുകേ  വനിതരണലാം
ചചയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) ഉണട്ട്.   2015 ഒകകഭാബര് മുതല കുടനിശ്ശേനികേയുണട്ട്.

(സനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില 4 കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുളള ഭരണഭാനുമതനി

സര്ക്കഭാര് നലകുകേയുലാം 2  കകേഭാടനി രൂപ ഇതനിനകേലാം അനുവദനിചട്ട് നലകുകേയുമുണഭായനി.

കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നതനികലയട്ട് ഇനനിയുലാം  6  കകേഭാടനി രൂപ കവണനിവരുലാം.

സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനിയനുസരനിചട്ട്  കൂടുതല  തുകേ  അനുവദനിചട്ട്

നലകുന്നതഭാണട്ട്.

കേസ്തൂര്ബ ഖേഭാദനി സഹകേരണ സലാംഘലാം

130 (3105) ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചചലഭാനലാം പഞഭായത്തനിചല ചചറനിയ കേടവട്ട് ഭഭാഗത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന

കേസ്തൂര്ബഭാ ഖേഭാദനി സഹകേരണ സലാംഘലാം ഇകപഭാള പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഖേഭാദനി  സഹകേരണ  സലാംഘത്തനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം

പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശമുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ഖേഭാദനി  സഹകേരണ സലാംഘലാം അടച്ചുപൂടനി  സലലാം കകേമഭാറഭാന്

ഉകദ്ദേശമുകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത ഖേഭാദനി സഹകേരണ സലാംഘലാം പുനരുദരനിക്കുവഭാന് ആവശലമഭായ

നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചചലഭാനലാം പഞഭായത്തനിചല ചചറനിയ കേടവട്ട് ഭഭാഗത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന

കേസ്തൂര്ബഭാ ഖേഭാദനി സഹകേരണ സലാംഘലാം നനിലവനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.

(ബനി) പ്രസ്തുത ഖേഭാദനി സഹകേരണ സലാംഘത്തനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം പുനരഭാരലാംഭനിക്കു

ന്നതനിനട്ട്  സഭാപനത്തനിചന്റെ  ഭരണ  സമനിതനിയനിലനനിനലാം  അകപക്ഷചയഭാനലാം

കബഭാര്ഡനില ലഭലമഭായനിടനില.

(സനി)  ഇല.

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ഖേഭാദനി  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്

ഭരണസമനിതനിയനിലനനിനലാം അകപക്ഷ ലഭനിചഭാല ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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ചകേഭാറനഭാടട്ട് ഖേഭാദനി കകേന്ദ്രലാം

131 (3106) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  റഭാന്നനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിചല  ചകേഭാറനഭാടട്ട്  ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തനിചല

ചകേഭാറനഭാടട്ട്  ഖേഭാദനി  കകേന്ദ്രലാം  എന്നഭാണട്ട്  സഭാപനിചതട്ട്;  എത്ര  ജതീവനക്കഭാരഭാണട്ട്

ഇവനിചടയുള്ളതട്ട്;  ഖേഭാദനി കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട് സകന്തെമഭായനി എത്ര സലമഭാണള്ളതട്ട്;  ഇവനിചട

എചന്തെഭാചക്ക ഉപകേരണങ്ങളഭാണള്ളതട്ട്;

(ബനി)  ഇവനിടുചത്ത  തറനികേളുലാം,  സനിന്നനിലാംഗട്ട്  ചമഷതീനുലാം  മറ്റുലാം  കേഭാലപഴെക്കലാംമൂലലാം

ഉപകയഭാഗ ക്ഷമമലഭാതഭായതട്ട് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ കകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ നവതീകേരണത്തനിനുലാം ആധനനികേവലക്കരണത്തനിനുലാം

നടപടനി  സകതീകേരനിക്കണചമന്നഭാവശലചപടട്ട്  എലാം.എല.എ.  നലകേനിയ കേത്തട്ട് പ്രകേഭാരലാം

എചന്തെഭാചക്ക നടപടനികേള സകതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സ്കൂള  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  യൂണനികഫഭാലാം  നലകുന്ന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം

ജനിലയനിചല വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് ആവശലമഭായനി വരുന്ന യൂണനികഫഭാലാം തുണനികേളുചട ഒരു

ഭഭാഗലാം അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള ഏര്ചപടുത്തനിയഭാല ഇവനിചട ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാന്

കേഴെനിയുലാം എന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ഇതനിനഭായനി  എചന്തെഭാചക്ക നടപടനികേള കകേചക്കഭാള്ളഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കു

ന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  29-5-1984-ലഭാണട്ട്  കകേന്ദ്രലാം  സഭാപനിചതട്ട്.  സഭാപനത്തനില  12  ഖേഭാദനി

ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുണട്ട്.  സഭാപനത്തനിനട്ട്  99  ചസന്റെട്ട് സലമുണട്ട്.  കൂടഭാചത നൂലനൂലപനിനട്ട്

ആവശലമഭായ  13  ചര്ക്കകേളുലാം ചനയനിനട്ട് ആവശലമുള്ള  15  തറനികേളുലാം മറട്ട് അനുബന്ധ

ഉപകേരണങ്ങളുലാം ഇവനിചട സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) നവതീകേരണത്തനിനഭായുള്ള നടപടനികേള സകതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 2016-17 പദതനി

വനിഹനിതത്തനില ഉളചപടുത്തനി ചര്ക്കകേളുലാം തറനികേളുലാം മഭാറനിസഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

സകതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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(ഡനി)  കബഭാര്ഡട്ട്  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള  ഒരു  ലക്ഷലലാം  ഏചറടുക്കുന്ന  മുറയട്ട്  ആയതട്ട്

കനടുന്നതനിനഭായനി  സഇൗകേരലമുള്ള  ഉലപഭാദന  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കട്ട്  ലക്ഷലലാം  വതീതനിചട്ട്

നലകേഭാന് തുടര്നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഇ) ചകേഭാറനഭാടട്ട് ഖേഭാദനി ഉലപഭാദന കകേന്ദ്രത്തനില നനിലവനിലളള സഭാപനിതകശഷനി

പൂര്ണമഭായുലാം  ഉപകയഭാഗചപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  പശഭാത്തല  സഇൗകേരലലാം  ഏര്ചപടുത്തനി

നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ചഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനിചല ഖേഭാദനി കബഭാര്ഡട്ട് യൂണനിറ്റുകേള

132 (3107) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനില ഖേഭാദനി  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  ഉടമസതയനില എത്ര

യൂണനിറ്റുകേള നനിലവനിലണട്ട്;

(ബനി)  ഇവയനില ഏചതലഭാലാം യൂണനിറ്റുകേള കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനചണനലാം

ഏചതലഭാലാം യൂണനിറ്റുകേള പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാ എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്ത  യൂണനിറ്റുകേള  നവതീകേരനിചട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി

മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ചഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനില ഖേഭാദനി കബഭാര്ഡനിചന്റെ ഉടമസതയനില 3 നൂലപട്ട്

കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം ഒരു ചനയട്ട് കകേന്ദ്രവമുണട്ട്. (ആചകേ 4 എണലാം)

(ബനി)  4 യൂണനിറ്റുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനനനിരതമഭാണട്ട്.

കേനകേമല-നൂലപട്ട് / ചനയട്ട്

കകേന്ദ്രങ്ങള - 2

കപരഭാമ്പ്ര - നൂലപട്ട് കകേന്ദ്രലാം - 1

മഭാങ്കുറനിപഭാടലാം-നൂലപട്ട് കകേന്ദ്രലാം - 1

(സനി) ബഭാധകേമല.
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വസഗ്രേഭാമലാം പദതനി

133 (3108) ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   അനനില അക്കര :
ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് വസഗ്രേഭാമലാം പദതനിക്കട്ട് തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായ  കമഖേലയനില  പുത്തനുണര്വട്ട്  സൃഷ്ടനിക്കഭാന്
എചന്തെലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട് പദതനിയനില ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുളളചതന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പദതനിയനിലൂചട ഏചതലഭാലാം ജനിലകേളനില ചതഭാഴെനില കകേന്ദ്രലാം തുടങ്ങഭാനുലാം
എചന്തെലഭാലാം പരനിശതീലനങ്ങള നലകേഭാനുമഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വലവസഭായ  വഭാണനിജല  ഡയറകറചട  കമലകനഭാടത്തനില  കകേരള
ആര്ടനിസഭാന്സട്ട്  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  മുഖേഭാന്തെരലാം  വസഗ്രേഭാമലാം  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി) പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായത്തനില ഏര്ചപടനിട്ടുളള വനനിതകേളക്കട്ട് ചതഭാഴെനില
ലഭലമഭാക്കനി അവരുചട കുടുലാംബ വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട് ഇഇൗ പദതനിയുചട
പ്രധഭാന  ലക്ഷലലാം.  ഓകരഭാ  ജനിലകേളനിലനനിനലാം  60  വനനിതകേചള  ചതരചഞ്ഞടുത്തട്ട്
വനിവനിധതരലാം  വസങ്ങള  തയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  വസങ്ങളനില  ഓര്ണചമകന്റെഷന്  നടത്തനി
മൂലലവര്ദനവട്ട് വരുത്തുന്നതനിനുലാം മൂന്നരമഭാസചത്ത പരനിശതീലനലാം നലകുകേ,  പരനിശതീലനലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നവര് രൂപതീകേരനിക്കുന്ന വനനിതഭാ വലവസഭായ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്
ചപഭാതുകസവനകകേന്ദ്രലാം സഭാപനിക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട് ഇഇൗ പദതനിചകേഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.
സലാംസഭാനചത്തഭാടഭാചകേ വസഗ്രേഭാമലാം പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിലൂചട ഏകേകദശലാം 1000-ലപരലാം
കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ഇതനിചന്റെ ഗണലാം ലഭനിക്കുചമന്നട്ട് കേണക്കഭാക്കുന.

(സനി)  തനിരുവനന്തെപുരലാം, ചകേഭാലലാം, ആലപ്പുഴെ, കകേഭാടയലാം, ഇടുക്കനി, എറണഭാകുളലാം,
തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര് എന്നതീ ജനിലകേളനില വനിവനിധതര
ത്തനിലള്ള വസങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം യൂണനികഫഭാലാം വസങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം
വസങ്ങളനില  ഓര്ണചമകന്റെഷന്,  കസഭാണ്,  ബതീഡ്സട്ട്  വര്ക്കുകേള  നടത്തുന്നതനിനുലാം
മൂന്നരമഭാസചത്ത പരനിശതീലനലാം നടത്തുവഭാനുലാം മുമ്പട്ട് ചപഭാതുകസവന കകേന്ദ്രലാം സഭാപനിചനിട്ടുള്ള
എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലകേളനിചലഭാഴെനിചകേ മറട്ട്  11  ജനിലകേളനില ചപഭാതുകസവന
കകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം ലക്ഷലമനിടുന.
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പൂഞ്ഞഭാര് ജനി.വനി. രഭാജഭാ കസഭാര്ട്സട്ട് കകേഭാലാംപകട്ട്

134 (3109) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  പൂഞ്ഞഭാര്,  ജനി.വനി.രഭാജഭാ  കസഭാര്ട്സട്ട്  കകേഭാലാംപകനിചന്റ  കസഭാര്ട്സട്ട്

കഫ്ലഭാറനിലാംഗനിനഭായനി  G.O. (Rt) No. 35/16/S&;Y.A/Dt. 4-2-2016  പ്രകേഭാരലാം എ.എസട്ട്

ലഭനിചനിട്ടുലാം പ്രസ്തസ്തുത കജഭാലനി ചചയ്യുന്നതനികലയട്ട് ചടണര് നടപടനികേള  8  മഭാസമഭായനിട്ടുലാം

സകതീകേരനിയഭാത്തതട്ട് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില കമഖേലയനിചല കസഭാര്ട്സനിചന്റ ഉന്നമനത്തനിനഭായനി പ്രസ്തുത

പണനികേള  നടത്തനി,  കസഭാര്ട്സട്ട്  &  ചഗയനിലാംസട്ട്  പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി  കസഡനിയലാം

സജ്ജമഭാക്കഭാനുളള നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്.  പൂഞ്ഞഭാര്  ജനി.വനി.  രഭാജഭാ  കസഭാര്ട്സട്ട്

കകേഭാലാംപകനിചന്റെ  കസഭാര്ട്സട്ട്  കഫ്ലഭാറനിലാംഗനിനഭായനി  കേഴെനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം

ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിചയങനിലലാം ബഡ്ജറനില തുകേ വകേയനിരുത്തഭാത്തതനിനഭാല ചടണര്

നടപടനികേള  സകതീകേരനിക്കഭാന്  കേഴെനിഞ്ഞനില.  ഇഇൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഫണട്ട്

ലഭലമഭാകുന്ന മുറയട്ട് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേള ഏചറടുക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കേഭായനികേരലാംഗചത്ത സമഗ്രേ പുകരഭാഗതനി

135 (3110) ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന് :

ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന് :

ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് :

ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കേഭായനികേ രലാംഗചത്ത സമഗ്രേ പുകരഭാഗതനിയട്ട് എചന്തെലഭാലാം നൂതന പദതനികേളഭാണട്ട്

നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം മളടനി പര്പസട്ട് കസഡനിയങ്ങള,  മനിനനി കസഡനിയങ്ങള

എന്നനിവ  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില  ഇതനിനഭായനി  എചന്തെലഭാലാം

നടപടനികേള സകതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) കേഭായനികേരലാംഗത്തനിചന്റെ സമഗ്രേ പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി എലഭാ പഞഭായത്തുകേളനിലലാം
ഒരു മനിനനി കസഡനിയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  14  ജനിലകേളനിലലാം ഒഭാകരഭാ മളടനിപര്പസട്ട്
ഇന്കഡഭാര് കസഡനിയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം ആവശലമഭായ നടപടനി സകതീകേരനിക്കുചമന്നട്ട്
ബഹു.  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനിയുചട  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറനില  പ്രഖേലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
31-8-2016-ല  കൂടനിയ  കകേരള  കസറട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേഇൗണ്സനില  അഡനിനനികസറതീവട്ട്
കബഭാര്ഡട്ട്  കയഭാഗലാം  1  മുതല  4  വചരയുള്ള  കലഭാവര്  ചചപ്രമറനി  വനിദലഭാര്തനികേളനില
കേഭായനികേക്ഷമത നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കകേരള കസറട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് കേഇൗണ്സനില പ്രസനിഡന്റെനികനയുലാം 5  മുതല  10  വചരയുള്ള
വനിദലഭാര്തനികേളനില കേഭായനികേക്ഷമത എങ്ങചന ചമചചപടുത്തഭാലാം എന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട്
പഠനിചട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുന്നതനികലയഭായനി ഒരു കേമ്മേനിറനിയുലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  8-7-2016-ല  ബഹു.  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട്ട്
അവതനിപനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  നടത്തനിയ ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില എലഭാ പഞഭായത്തനിലലാം
ഒരു കേളനിക്കളലാം തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള വനിശദമഭായ ഡനി.പനി.ആര്.  കസഭാര്ട്സട്ട് വകുപട്ട്
തയഭാറഭാക്കനി ഘടലാംഘടമഭായനി നടപനിലഭാക്കുചമനലാം, തുടക്കചമന്ന നനിലയനില അനുബന്ധത്തനില*

പറയുന്ന  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  മനിനനികസഡനിയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  5 കകേഭാടനി  രൂപ
വതീതലാം വകേയനിരുത്തുന്നതഭായുലാം ഇതനിനഭായുള്ള  135  കകേഭാടനി രൂപ പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ
പദതനിയനിലനനിനലാം കേചണത്തുന്നതഭാചണനലാം പ്രഖേലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

കദശതീയ ചഗയനിലാംസനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സൃഷ്ടനിക്കചപട
കസഡനിയങ്ങളുലാം കേഭായനികേ കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം

 136 (3111) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കകേരളത്തനില നടന്ന കദശതീയ ചഗയനിലാംസനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഏചതലഭാലാം പുതനിയ
കസഡനിയങ്ങളുലാം കേഭായനികേ കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം സൃഷ്ടനിക്കചപട്ടുചവന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കകേന്ദ്രങ്ങളുചട  പരനിപഭാലനലാം  ഇകപഭാള ആരുചട  ചുമതലയനില
ആചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കകേന്ദ്രങ്ങള  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കട്ട്  ഉപയുക്തമഭാകുലാം  വനിധലാം
പ്രകയഭാജനചപടുത്തുന്നതനിനട്ട് എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ) വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധലാം (1) ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  35-ാം  കദശതീയ  ചഗയനിലാംസനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിര്മ്മേനിച/നവതീകേരനിച
അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങളുചട പരനിപഭാലനത്തനിനുളള ക്രെമതീകേരണങ്ങള ഏര്ചപടുത്തനി
പുറചപടുവനിച  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേളുചട  പകേര്പ്പുകേള  അനുബന്ധലാം  (2)  ആയനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  കേഭായനികേ  യുവജനകേഭാരലഭാലയലാം,  കകേരള  സലാംസഭാന  കസഭാര്ട്സട്ട്
കേഇൗണ്സനില എന്നനിവയുചട ചുമതലയനിലളള കസഡനിയങ്ങളനിലലാം നതീന്തെലക്കുളത്തനിലലാം
കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട് പരനിശതീലനലാം നലകേനിവരുന.

കദശതീയ/അന്തെര്കദ്ദേശതീയ കേഭായനികേ ഇനങ്ങളനില ചമഡല 
കനടനിയ കേഭായനികേ തഭാരങ്ങള

137 (3112) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കദശതീയ/അന്തെര്കദ്ദേശതീയ  കേഭായനികേ  ഇനങ്ങളനില  ചമഡല  കനടനിയ
സലാംസഭാന  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  വഭാഗഭാനലാം  ചചയ  സമ്മേഭാന  തുകേ
നലകേഭാനുള്ളതട്ട് ആര്ചക്കലഭാമഭാണട്ട്; തുകേയുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(ബനി)  സമ്മേഭാനതുകേ  വഭാഗഭാനലാം  ചചയതട്ട്  എന്നഭാചണനലാം  നഭാളനിതുവചര  തുകേ
നലകേഭാതനിരുന്നതനിചന്റെ കേഭാരണങ്ങളുലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തുകേ  വനിതരണലാം  ചചയഭാന്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സകതീകേരനിക്കുലാം;  വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  3-3-2015  തതീയതനിയനിചല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  G.O.(Rt)  No.
31/15/S&YA  പ്രകേഭാരലാം  35-ാം കദശതീയ ചഗയനിലാംസനില ചമഡല  കനടനിയ  കേഭായനികേ
തഭാരങ്ങളക്കുലാം അവരുചട പരനിശതീലകേര്ക്കുലാം ടതീലാം മഭാകനജര്ക്കുലാം സര്ക്കഭാര് പ്രഖേലഭാപനിച
പ്രകതലകേ  കേലഭാഷട്ട്  അവഭാര്ഡട്ട്  7,91,00,000  രൂപ  2015  മഭാര്ചട്ട്  7-ാം  തതീയതനി
കകേഭാടയത്തുവചട്ട്  വനിതരണലാം ചചയ്യുകേയുണഭായനി.  കൂടഭാചത,  31- ാാമതട്ട്  റനികയഭാ ഒളനിമ്പനികനില
പചങടുത്ത  11  കകേരളതീയ  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര് പ്രഖേലഭാപനിച  3,00,000
രൂപ  വതീതമുള്ള  പ്രകതലകേ  കേലഭാഷട്ട്  അവഭാര്ഡട്ട്  2016  ചസപ്തലാംബര്  9-ാം  തതീയതനി
തനിരുവനന്തെപുരത്തുവചട്ട് വനിതരണലാം ചചയ്യുകേയുണഭായനി.

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട് കക്ഷമനനിധനി

138 (3113) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കട്ട്  കക്ഷമ  നനിധനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;
ഉചണങനില അവയുചട വനിശദഭാലാംശലാം നലകേഭാകമഭാ;

(ബനി)  കദശനിയ  തലത്തനില  ചമഡലകേള  കനടനിയ  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കട്ട്
എചന്തെലഭാലാം ആനുകൂലലങ്ങളഭാണട്ട് നലകുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനചത്ത കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട് കക്ഷമനനിധനി രൂപതീകേരനിചനിടനില.

(ബനി)  കദശതീയ/അന്തെര്കദ്ദേശതീയ  കേഭായനികേമത്സരങ്ങളനില  വനിജയനികേളഭാകുന്ന
കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട് നനിലവനിലള്ള വലവസയനുസരനിചട്ട് അര്ഹമഭായ കേലഭാഷട്ട് അവഭാര്ഡട്ട്
നലകേനിവരുന.  കൂടഭാചത,  മനികേച കനടങ്ങള ചചകേവരനിക്കുന്ന കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട്
പ്രതനിവര്ഷലാം സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനില  50  തസ്തനികേകേളനില നനിയമനലാം നലകേനിവരുന.
ചപ്രഭാഫഷണല കകേഭാഴ്സുകേള ഉളചപചടയുള്ള കകേഭാഴ്സുകേളനില കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കഭായനി
സതീറ്റുകേള സലാംവരണലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.

ഗരുകുലലാം കേളരനി സലാംഘലാം നടത്തുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള

139 (3114) ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിചന്റെ തനതട്ട് ആകയഭാധനകേലയഭായ കേളരനിപയറനിചന്റെ പ്രചരണ
ത്തനിനഭായനി കേഴെനിഞ്ഞ ആറവര്ഷമഭായനി മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിചല എളവളളനി പഞഭായത്തനില
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ശതീഗരുകുലലാം കേളരനി സലാംഘലാം  (Govt Reg.No.458/10)  നടത്തുന്ന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ശതീഗരുകുലലാം  കേളരനി  സലാംഘത്തനിനട്ട്  കേളരനിപയറട്ട്  പരനിശതീലനസമുചയലാം
തുടങ്ങുവഭാന്  ആവശലമഭായ  സഹഭായലാം  നലകേഭാന്  നടപടനികേള  എടുക്കുകമഭാചയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലചപടനിടനില.

(ബനി)  കേളരനിപയറട്ട്  പരനിശതീലന  സമുചയലാം  പണനിയുന്നതനിനട്ട്  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുന്ന പദതനികേചളഭാനലാം ഇഇൗ വകുപനില നനിലവനിലനില.
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സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേളുചട കേഭായനികേക്ഷമത ഉയര്ത്തഭാന് കേര്മ്മേപദതനി

140 (3115) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സ്കൂള  വനിദലഭാർതനികേളുചട  കേഭായനികേ  ക്ഷമത  കുറഞ്ഞുവരുന്നതഭായുള്ള
റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സ്കൂള  വനിദലഭാര്തനികേളുചട  കേഭായനികേ  ക്ഷമത  ഉയര്ത്തഭാന്  ഏചതങനിലലാം
കേര്മ്മേ പദതനിയട്ട് രൂപലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലള്ള കേര്മ്മേപദതനി വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) തകദ്ദേശ സകയലാം ഭരണ സഭാപനങ്ങള മുഖേഭാന്തെരലാം ഏചതങനിലലാം കപ്രഭാജകട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാന് കേഭായനികേ വകുപട്ട് ധനസഹഭായലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി-ഡനി)  കുടനികേളുചട  കേഭായനികേക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിലവനിലള്ള
സമ്പൂര്ണ  കേഭായനികേക്ഷമതഭാ  പദതനി  2008-09  വര്ഷലാം  മുതല  ആറവര്ഷമഭായനി
തുടര്നവരുന.  കകേരളത്തനിചല എലഭാ സ്കൂളുകേളനിലലാം  5  മുതല  10  വചര ക്ലഭാസ്സുകേളനില
പഠനിക്കുന്ന  കുടനികേളുചട  കേഭായനികേക്ഷമത  പ്രകതലകേ  ചടസ്റ്റുകേളനിലൂചട  വലക്തനിഗതമഭായനി
അളന്നട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട്, പരനികശഭാധനഭാഫലലാം ശഭാസതീയമഭായനി അപഗ്രേഥനിചട്ട് കുടനികേളുചട
കേഭായനികേക്ഷമത ചമചചപടുത്തുന്നതനിനുലാം  അതുവഴെനി  ആകരഭാഗലമുളള  ഒരു സമൂഹചത്ത
വഭാര്ചത്തടുക്കുകേയുലാം  ചചയ്യുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാചട  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിചന്റെ
സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി കകേരള സലാംസഭാന കസഭാര്ട്സട്ട് കേഇൗണ്സനില നടപനിലഭാക്കനി
ചക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  പദതനിയഭാണട്ട്  സമ്പൂര്ണ  കേഭായനികേക്ഷമതഭാ  പദതനി.  2008-ല
ആരലാംഭനിച  പദതനി  2012-13-നുകശഷലാം ചനില സഭാകങതനികേ കേഭാരണങ്ങളഭാല തുടരുവഭാന്
സഭാധനിചനില. പ്രസ്തസ്തുത പദതനി ഇഇൗ വര്ഷലാം മുതല നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി 5 മുതല
10 വചര ക്ലഭാസ്സുകേളനിചല വനിദലഭാര്തനികേളനില കേഭായനികേക്ഷമത എങ്ങചന ചമചചപടുത്തഭാചമന്നട്ട്
പഠനിചട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.

കൂടഭാചത,  സലാംസഭാന  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേഇൗണ്സനില  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിചന്റെ
സഹഭായകത്തഭാചട സലാംസഭാനത്തട്ട് 'കേഭായനികേ വനിദലഭാഭലഭാസലാം പഭാഠലപദതനിയനില'  തതകത്തനില
അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  ഉത്തരവഭാചയങനിലലാം,  ഇതട്ട്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്
കേഴെനിഞ്ഞനില.  കേഭായനികേ വനിദലഭാഭലഭാസലാം പഭാഠലപദതനിയുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് അദലഭാപകേര്ക്കുള്ള
പഠനസഹഭായനിയുചട മലയഭാളലാം പതനിപട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി ഡനി.പനി.ചഎ.-യട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
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ചചപ്രമറനിതലലാം മുതല ഓകരഭാ കുടനികയയുലാം കേഭായനികേ വനികനഭാദങ്ങളനില ഏര്ചപടുത്തുവഭാന്
കവണനി  ഇഇൗ  വകുപട്ട്  കപ  കഫഭാര്  ചഹലത്തട്ട്,  സകനിലാം  ആന്റെട്ട്  സര്ചചവവട്ട്  എന്നതീ
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാചത  വനിദലഭാര്തനികേളനില  കേഭായനികേകശഷനിയുലാം
ബുദനിശക്തനിയുലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം മഭാനസനികേ പനിരനിമുറക്കങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിചന്റെ സഹഭായകത്തഭാചട "കയഭാഗപരനിശതീലനലാം സ്കൂളുകേളനില”എന്ന
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

കേഭായനികേനയലാം

141 (3116) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കേഭായനികേനയലാം നനിലവനിലകണഭാ;  ഇചലങനില എന്തുചകേഭാണഭാണട്ട്
നഭാളനിതുവചരയഭായനി ഇത്തരത്തനിചലഭാരു നയലാം ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന് കേഴെനിയഭാത്തതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില  ഇത്തരചമഭാരു  നയമനിലഭാത്തതട്ട്  കേഭായനികേരലാംഗചത്ത
കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുചണന്നട്ട് കേരുതുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കേഭായനികേ സലാംസ്കഭാരലാം വളര്ത്തനിചയടുക്കുന്ന തരത്തനിലള്ള
അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട്  അര്ഹമഭായ  പനിന്തുണയുലാം
നലകുനകണഭാ;

(ഡനി) ചചറനിയ പ്രഭായത്തനില തചന്ന കുടനികേളനിചല കേഭായനികേഭാഭനിരുചനി കേചണത്തനി
പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്ന തരത്തനിലള്ള കേഭായനികേ നഴറനികേള സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവനിലകണഭാ;
ഇചലങനില പ്രസ്തുത നഴറനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കേഭായനികേനയലാം നനിലവനിലണട്ട്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കേഭായനികേ സലാംസ്കഭാരലാം വളര്ത്തനിചയടുക്കുന്ന തരത്തനിലളള
അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട്  അര്ഹമഭായ  പനിന്തുണയുലാം
സര്ക്കഭാര് നലകേനിവരുന. 8-7-2016-ല ബഹു.  ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനി പുതുക്കനിയ
ബജറട്ട്   അവതരനിപനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  നടത്തനിയ ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില  സലാംസഭാനത്തട്ട്
കേഭായനികേവനികേസനത്തനിനഭായനി  എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലലാം  ഒരു  മനിനനി  കസഡനിയവലാം
14  ജനിലകേളനില  മളടനിപര്പസട്ട്  ഇന്കഡഭാര്  കസഡനിയങ്ങളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുചമന്നട്ട്
പ്രഖേലഭാപനിക്കുകേയുലാം ആയതനികലയഭായനി തുകേ വകേയനിരുത്തുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.



206 കകേരള നനിയമസഭ                  ഒകകഭാബര് 18, 2016

മളടനിപര്പസട്ട് ഇന്കഡഭാര് കസഡനിയലാം പദതനി

142 (3117) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി

സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  മളടനി  പര്പസട്ട്  ഇന്കഡഭാര്

കസഡനിയലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

പദതനി രൂപകരഖേ തയഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിനഭായനി എത്ര സലമഭാണട്ട് ആവശലമഭായനി

വരനികേ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചകേഭാലലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  ഇത്തരത്തനില  മളടനി  പര്പസട്ട്

ഇന്കഡഭാര് കസഡനിയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരനിഗണനയനിലണട്ട്.  പദതനികരഖേ തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുളള ഏജന്സനികേചള

ചതരചഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി ചചകേചക്കഭാണ്ടുവരുന.

(ബനി)  ചകേഭാലലാം  ജനിലയനില  ഒളനിമ്പലന്  സുകരഷ്ബഭാബു  ചമകമ്മേഭാറനിയല

മളടനിപര്പസട്ട് കസഡനിയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുചമന്നട്ട് പ്രഖേലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

അര്ബന് കസഭാര്ട്സട്ട് ഇന്ഫഭാസക്ചര് സ്കതീലാം

143 (3118) ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി

സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  അര്ബന്  കസഭാര്ട്സട്ട്  ഇന്ഫഭാസക്ചര്  സ്കതീലാം  (യു.എസട്ട്.ചഎ.എസട്ട്.)

പ്രകേഭാരലാം അന്തെര്കദ്ദേശതീയ നനിലവഭാരത്തനിലള്ള 400 മതീറര് സനിന്തെറനികേട്ട് ട്രഭാക്കട്ട് കകേരളത്തനില

എവനിചടചയങനിലലാം നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുകണഭാ; ആയതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മണ്ണുത്തനി ചവററനിനറനി  കകേഭാകളജട്ട്  ഗ്രേഇൗണനില പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം

സനിന്തെറനികേട്ട് ട്രഭാക്കട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  യു.എസട്ട്.ചഎ.എസട്ട്.  പ്രകേഭാരലാം അന്തെര്കദ്ദേശതീയ നനിലവഭാരത്തനിലള്ള  400

മതീറര് സനിന്തെറനികേട്ട് ട്രഭാക്കട്ട് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് സര്വകേലഭാശഭാല ഗ്രേഇൗണനില നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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പൂഞ്ഞഭാര് ജനി.വനി. രഭാജഭാ കസഭാര്ട്സട്ട് കകേഭാലാംപകനിനുള്ള ഫണട്ട്

144 (3119) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  നഭാഷണല ചഗയനിലാംസട്ട് ചസക്രെകടറനിയറ്റുലാം കകേരള കസഭാര്ട്സട്ട് കേഇൗണ്സനിലലാം
സലാംയുക്തമഭായനി പണനി ആരലാംഭനിച പൂഞ്ഞഭാര് ജനി.വനി.രഭാജ കസഭാര്ട്സട്ട് കകേഭാലാംപകനിചന്റെ
പണനി ഫണനിചന്റെ അപരലഭാപ്തതയഭാല  75%  മഭാത്രലാം പൂര്ത്തനിയഭായകശഷലാം പ്രവൃത്തനി
നനിലചനിരനിക്കുന്നതട്ട്  ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ഇതട്ട്  പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന്
എചന്തെഭാചക്ക നടപടനികേള സകതീകേരനിച്ചുചവന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനികനഭാചടഭാപലാം പണനി തുടങ്ങനിയ ഇടുക്കനി, പഭാലഭാ മുതലഭായ സലചത്ത
കസഭാര്ട്സുമഭായനി  ബന്ധചപട  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  അഡതീഷണല  ഫണട്ട്  നലകേനിയകപഭാള
ജനി.വനി.  രഭാജ കസഭാര്ട്സട്ട് കകേഭാലാംപകട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് മഭാത്രലാം ഫണട്ട് അനുവദനിക്കഭാത്തതട്ട്
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ; ഇഇൗ വനികവചനത്തനിചന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ജനി.ഒ.(ആര്.റനി) 67/12/S&AY 19-3-2012 പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച
പ്രവൃത്തനി  ഇകപഭാള  ഫണനിചന്റെ  അഭഭാവലാംമൂലലാം  നനിലചനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല  പൂഞ്ഞഭാര്
എസട്ട്. എന്. വനി. എചട്ട്. എസട്ട്. സ്കൂളനിചല 1500 ഓളലാം വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം ജനി.വനി. രഭാജ
ചമകമ്മേഭാറനിയല കസഭാര്ട്സട്ട് ക്ലബട്ട്,  എ.റനി.എലാം.  ചചലബറനി,  ഗവണ്ചമന്റെട്ട് എല.പനി.സ്കൂള
എന്നനിവ  ഉളചപചട  നനിരവധനി  സഭാപനങ്ങളനിചല  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കുലാം  കേഭായനികേ
വനികനഭാദങ്ങളനില  ഏര്ചപടുവഭാന്  കേഴെനിയഭാത്ത സഭാഹചരലലാം  ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില ഇഇൗ പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് ആവശലമഭായ ഫണട്ട്  അടനിയന്തെരമഭായനി
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഉണട്ട്.  പൂഞ്ഞഭാര് ജനി.വനി.  രഭാജഭാ കസഭാര്ട്സട്ട് കകേഭാലാംപകട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ബഡ്ജറനില തുകേ അനുവദനിചനിടനി
ലഭാത്തതനിനഭാല ഫണട്ട് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയട്ട് തുടര്നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കസഭാര്ട്സട്ട് കഹഭാസലകേളുചട അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള

145 (3120) ശതീ  .   എലാം  .   സകരഭാജട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത കസഭാര്ട്സട്ട് സ്കുളുകേളനിചല കഹഭാസലകേളുചട അടനിസഭാന
സഇൗകേരലങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത കഹഭാസലകേളനിചല വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് ഭക്ഷണത്തനിനഭായനി എത്ര
രൂപ വതീതമഭാണട്ട് അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നചതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇവര്ക്കട്ട്  നലകുന്ന  ഭക്ഷണത്തനിചന്റെ  നനിലവഭാരവലാം  കപഭാഷകേമൂലലവലാം
ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  വനിവരലാം കശഖേരനിചട്ട് നലകുന്നതഭാണട്ട്.

കസഭാര്ട്സട്ട് കഹഭാസലകേളനിചല വനിദലഭാര്തനികേളുചട
പസട്ട് വണ് പ്രകവശനലാം

146 (3121) ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  കസഭാര്ട്സട്ട്  കഹഭാസലകേളനില  അഡനിഷന്  ലഭനിച
വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ഇകപഭാഴുലാം  പസട്ട്  വണ്  പ്രകവശനലാം  ലഭനിചനിടനിചലന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലാം  എത്ര  വനിദലഭാര്തനികേളഭാണട്ട്  കഹഭാസലകേളനില
അഡനിഷന്  കനടനിയചതനലാം  അവര്ക്കട്ട്  എന്നകത്തക്കട്ട്  പസട്ട്  വണ്  പ്രകവശനലാം
നലകേഭാന് സഭാധനിക്കുചമനലാം ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി) 1. ആലപ്പുഴെ - 16

2. എറണഭാകുളലാം - 36

3. ഇടുക്കനി - 29

4. കേണ്ണൂര് - 10

5. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് - 25

6. ചകേഭാലലാം - 16

7. കകേഭാടയലാം - 38

8. കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് - 18
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9. മലപ്പുറലാം - 20

10. പഭാലക്കഭാടട്ട് - 11

11. പത്തനലാംതനിട - 22

12. തൃശ്ശൂര് - 34

13. തനിരുവനന്തെപുരലാം - 55

14. വയനഭാടട്ട് - 24

കകേരള കസറട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് കേഇൗണ്സനിലനിചന്റെ കേതീഴെനില കസഭാര്ട്സട്ട് കഹഭാസലനില
അഡനിഷന് കനടനിയ എലഭാ വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം +1 സ്കൂള അഡനിഷന് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

കേഭായനികേകമഖേലയുചട സമഗ്രേമഭായ വളര്ചയട്ട് പദതനികേള

147 (3122) ശതീ  .    എലാം  .    സകരഭാജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖേലമനനി
സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനചത്ത കേഭായനികേകമഖേലയുചട സമഗ്രേമഭായ വളര്ചയട്ട് എചന്തെലഭാലാം
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന എന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭായനികേ  രലാംഗചത്ത  കൂടുതല  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സ്കൂള
തലങ്ങളനില നനിന്നട്ട് തചന്ന പരനിശതീലനലാം നലകുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സ്കൂളുകേളനില കേഭായനികേ പരനിശതീലനലാം കേരനിക്കുലത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇചലങനില അതനിനട്ട് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കകേരള കസറട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് കേഇൗണ്സനിലനിനട്ട് കേതീഴെനില വനിവനിധ
കേഭായനികേ ഇനങ്ങളനില 108 കഡ കബഭാര്ഡനിലാംഗട്ട് ചസന്റെറകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. കഡ
കബഭാര്ഡനിലാംഗട്ട് ചസന്റെറകേളനിചല കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട് കേഇൗണ്സനില അതലഭാവശലമുളള
കേഭായനികേ ഉപകേരണങ്ങളുലാം ആഴ്ചയനില അഞ്ചുദനിവസലാം ലഘുഭക്ഷണത്തനിനഭായനി ദനിവകസന
25 രൂപ വതീതവലാം നലകേനിവരുന. കകേരള കസറട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് കേഇൗണ്സനിലനിനട്ട് കേതീഴെനില
വനിവനിധ  കേഭായനികേ  ഇനങ്ങളനിലഭായനി  14  കസഭാര്ട്സട്ട്  ചട്രയനിനനിലാംഗട്ട്  ചസന്റെറകേള
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. പ്രസ്തുത ചട്രയനിനനിലാംഗട്ട് ചസന്റെറകേളക്കട്ട് പ്രതനിവര്ഷലാം ഒരു ലക്ഷലാം
രൂപ വതീതലാം ഗ്രേഭാന്റെഭായനി നലകേനിവരുന.  കകേരള കസറട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് കേഇൗണ്സനിലനിചന്റെ
നനിയനണത്തനില  സലാംസഭാനത്തട്ട്  റൂറല  കസഭാര്ട്സട്ട്  കകേഭാചനിലാംഗട്ട്  ചസന്റെറകേള
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കകേരള  കസറട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേഇൗണ്സനിലനിചന്റെ  അധതീനതയനില

852/2019
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വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലഭായനി  24  സ്കൂള  കസഭാര്ട്സട്ട്  കഹഭാസലകേളുലാം  51  കകേഭാകളജട്ട്
കസഭാര്ട്സട്ട്  കഹഭാസലകേളുലാം  24  ചസന്ട്രചചലസ്ഡട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കഹഭാസലകേളുലാം
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.

കസഭാര്ട്സട്ട് കഹഭാസലകേളനിചല കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട് കേഇൗണ്സനിലനിചല വനിദഗ്ദ്ധ
പരനിശതീലകേര് ബന്ധചപട കേളനിയനിനങ്ങളനില പരനിശതീലനലാം നലകേനിവരുന. കസഭാര്ട്സട്ട്
കഹഭാസലനിചല കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട്  പ്രതനിദനിനലാം  200  രൂപ  നനിരക്കനില  ചമസട്ട്
അലവന്സുലാം പ്രതനിമഭാസലാം 100  രൂപ നനിരക്കനില വഭാഷനിലാംഗട്ട് അലവന്സുലാം മത്സരങ്ങളനില
പചങടുക്കുന്നതനിനുലാം വതീടനില കപഭായനിവരുന്നതനിനുമുളള ടനി.എ./ഡനി.എ.-യുലാം ചമഡനിക്കല
ചചലവകേളുലാം നലകേനിവരുന.  കൂടഭാചത കസഭാര്ട്സട്ട് കഹഭാസലകേളനിചല കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട്
ആവശലമഭായ  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേനിറട്ട്,  ട്രഭാക്കട്ട്  സറ്റ്യൂടട്ട്,  കേഭായനികേ  ഉപകേരണങ്ങള എന്നനിവ
കേഇൗണ്സനില നലകേനിവരുന. കസഭാര്ട്സട്ട് കഹഭാസലകേചള കൂടഭാചത വനിവനിധ കേഭായനികേ
ഇനങ്ങളനില പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന കഡ കബഭാര്ഡനിലാംഗട്ട്  ചസന്റെറകേളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ
ഉപകേരണങ്ങളുലാം സലാംസഭാന ടതീമനിചന പ്രതനിനനിധതീകേരനിചട്ട് കദശതീയ,  ദക്ഷനിണകമഖേലഭാ
മത്സരങ്ങളനില പചങടുക്കുന്ന കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കുലാം കേഇൗണ്സനിലനിചല പരനിശതീലകേര്ക്കുലാം
വര്ഷലാംകതഭാറലാം യൂണനികഫഭാലാം,  ട്രഭാക്കട്ട് സറ്റ്യൂടട്ട്,  കജഭാഗനിലാംഗട്ട് ഷൂ എന്നനിവയുലാം കേഇൗണ്സനില
നലകേനിവരുനണട്ട്.  കകേരള  കസറട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേഇൗണ്സനില  40  സലാംസഭാന
കസഭാര്ട്സട്ട്  അകസഭാസനികയഷനുകേളക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാന
കസഭാര്ട്സട്ട് കേഇൗണ്സനില ഗ്രേഭാന്റെട്ട്-ഇന്-എയ്ഡട്ട് നനിയമപ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാന മത്സരങ്ങള
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം,  കദശതീയ/കമഖേലഭാ  മത്സരങ്ങള  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തട്ട്
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം, കദശതീയ/കമഖേലഭാ മത്സരങ്ങളക്കട്ട് മുകന്നഭാടനിയഭായനി നടക്കുന്ന
പരനിശതീലന കേലഭാമ്പനിനുലാം,  മത്സരങ്ങളനില പചങടുക്കുന്നതനിനുലാം മറ്റുമഭായനി കേഇൗണ്സനില
ഗ്രേഭാന്റെട്ട് നലകേനിവരുന.

കകേരളത്തനിചല  മനികേച  പ്രതനിഭയുളള  അതട്ട് ലറ്റുകേചള  കേചണത്തനി  അവചര
ഏഷലന്/കകേഭാമണ്ചവലത്തട്ട്/ഒളനിമ്പനികേട്ട്  എന്നതീ  രഭാജലഭാന്തെര  മത്സരങ്ങളനില  ചമഡല
സഭാധലത ഉറപഭാക്കുന്ന രതീതനിയനില വളര്ത്തനി എടുക്കുകേചയന്ന ലക്ഷലകത്തഭാചട കകേരള
കസറട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേഇൗണ്സനില  ആരലാംഭനിച  പദതനിയഭാണട്ട്  എചചലറട്ട്  സ്കതീലാം.
അതട്ട് ലറനികേട്ട്,  ചഫന്സനിലാംഗട്ട്,  കവഭാളതീകബഭാള  എന്നതീ  കേഭായനികേ  ഇനങ്ങളനിലഭാണട്ട്
എചചലറട്ട്  ചട്രയനിനനിലാംഗട്ട്  ചസന്റെര് ഇകപഭാള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.  ടനി  പദതനിയനില
കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട്  അന്തെര്കദ്ദേശതീയ  നനിലവഭാരത്തനിലളള  കേഭായനികേസഇൗകേരലങ്ങളുലാം
പരനിശതീലനവലാം മറട്ട് ഉന്നതനനിലവഭാരത്തനിലളള അനുബന്ധ സഇൗകേരലങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കനി
വരുനണട്ട്.  കദശതീയ/അന്തെര്കദ്ദേശതീയ  മത്സരങ്ങളനില  പചങടുത്തട്ട്  ചമഡല  കനടുന്ന
കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട് കേലഭാഷട്ട് അവഭാര്ഡട്ട് നലകേനിവരുനണട്ട്.
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പ്രതനിവര്ഷലാം മനികേച  50  കേഭായനികേതഭാരങ്ങചള അവരുചട കേഭായനികേകനടത്തനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനില  നനിയമനിച്ചുവരുന്ന  പദതനി
നനിലവനിലണട്ട്.  പനി.എസട്ട്.സനി.  നടത്തുന്ന  ക്ലഭാസട്ട്  III,  IV  നനിയമനങ്ങളനില
കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട് പ്രകതലകേ കഗ്രേസട്ട് മഭാര്ക്കട്ട് അനുവദനിച്ചുവരുനണട്ട്. ചപ്രഭാഫഷണല
കകേഭാഴ്സുകേള ഉളചപചടയുള്ള കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട് കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട് സതീറ്റുകേള സലാംവരണലാം
ചചയനിട്ടുണട്ട്.  മനികേച  10  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട്  എ.പനി.ചജ.  അബ്ദുള  കേലഭാലാം
കസ്കഭാളര്ഷനിപട്ട്  എന്ന  കപരനില  പ്രതനിമഭാസലാം  10,000  രൂപ  വതീതലാം  നലകുന്നതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)   31-8-2016-ല  കൂടനിയ  കകേരള  കസറട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേഇൗണ്സനില
അഡനിനനികസറതീവട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  കയഭാഗലാം  1  മുതല  4  വചരയുള്ള  കലഭാവര്  ചചപ്രമറനി
വനിദലഭാര്തനികേളനില  കേഭായനികേക്ഷമത  നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
സമര്പനിക്കന്നതനിനഭായനി പ്രസനിഡന്റെനിചനയുലാം  5  മുതല  10  വചരയുള്ള വനിദലഭാര്തനികേളനില
കേഭായനികേക്ഷമത എങ്ങചന ചമചചപടുത്തഭാലാം എന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് പഠനിചട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
സമര്പനിക്കുന്നതനികലയഭായനി ഒരു കേമ്മേനിറനിയുലാം രൂപതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.

(സനി) സജതീവമഭായനി പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

വനിദലഭാലയങ്ങളനിചല കസഭാര്ട്സട്ട് അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള
പദതനികേള

148 (3123)    ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖേലമനനി
സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) വനിദലഭാലയങ്ങളനില കസഭാര്ട്സട്ട് അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസനത്തനിനഭായനി
എചന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് നനിലവനിലള്ളതട്ട്; ആയതട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട് എപ്രകേഭാരമഭാണട്ട്;

(ബനി) ചകേഭാലലാം മണ്ഡലത്തനിചല സ്കൂളുകേളനില കസഭാര്ട്സട്ട് അടനിസഭാന സഇൗകേരല
വനികേസനത്തനിനഭായനി  പദതനി  തയഭാറഭാക്കഭാന്  ജനിലഭാ  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേഇൗണ്സനിലനിനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനിലള്ള കസല പദതനിപ്രകേഭാരലാം നതീന്തെലക്കുളലാം, സനിന്തെറനികേട്ട് ഫുട്കബഭാള
ടര്ഫട്ട്,  മളടനി  കസഭാര്ട്സട്ട്  കപ ചസയ്സട്ട്,  ഫുട്കബഭാള കകേഭാര്ടട്ട്,  കലഭാലാംഗട്ട്  ജമ്പട്ട്  &
ട്രനിപനിള ജമ്പട്ട് പനിറട്ട്,  കേബഡനി ഫ്കളഭാര്,  ഷടനില ബഭാഡനിന്റെണ് കകേഭാര്ടട്ട്,  കസഭാര്ട്സട്ട്
പഭാര്ക്കട്ട് കഫഭാര് ചനിലഡ്രൈന് എന്നനിവ പണനിതുചകേഭാടുക്കുനണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി നനിശനിത
മഭാനദണ്ഡങ്ങള അടങ്ങനിയ അകപക്ഷ ഫഭാറലാം ലഭലമഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനചത്ത കേഭായനികേ
കമഖേലയുചട വളര്ചയട്ട് സ്കൂള കുടനികേളക്കുലാം നതീന്തെല പരനിശതീലനലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
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സകനിലാം ആന്റെട്ട് സര്കവവട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന. കപ്രമറനിതലലാം മുതല ഓകരഭാ
കുടനികയയുലാം കേഭായനികേകക്ഷമത ഉള്ളവരഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കപ കഫഭാര്  ചഹലത്തട്ട് എന്ന
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. വനിദലഭാര്തനികേളനില കേഭായനികേ കശഷനിയുലാം ബുദനിശക്തനിയുലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം മഭാനസനികേ പനിരനിമുറക്കങ്ങളനിലനനിനലാം രക്ഷകനടുന്നതനിനുലാം വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപനിചന്റെ  സഹഭായകത്തഭാചട  'കയഭാഗപരനിശതീലനലാം  സ്കൂളുകേളനില'  എന്ന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്. 

കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട് അര്ഹമഭായ പരനിഗണന

149 (3124) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ-അന്തെര്കദ്ദേശതീയ  മത്സരങ്ങളനില  കകേരളത്തനിചന്റെ  യശസട്ട്
ഉയര്ത്തനിപനിടനിച കേഭായനികേതഭാരങ്ങള സലാംസഭാന ടതീമനിചന്റെ കജഴനി  കപഭാലലാം ഇലഭാചത
വളചര തരലാം തഭാണ നനിലയനില മത്സരങ്ങളനില പചങടുകക്കണനി വരുന്ന സഭാഹചരലലാം
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ഇതു  പരനിഹരനിയഭാന്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സകതീകേരനിയഭാനഭാണകദ്ദേശനിയ്ക്കുന്നതട്ട്;

(ബനി)  വനിവനിധതരലാം  മത്സരങ്ങളനില  പചങടുക്കഭാനഭായനി  കേഭായനികേതഭാരങ്ങള
ദൂരസലങ്ങളനികലയട്ട് ചട്രയനിനനിലലാം മറ്റുലാം റനിസര്കവഷനനിലഭാചതയുലാം സുരക്ഷനിതതകമനിലഭാചതയുലാം
യഭാത്ര ചചകയണനിവരുന്നതട്ട് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ:

(സനി)  യഥഭാസമയലാം  ചട്രയനിനനില  ബര്ത്തുകേള  ബുക്കട്ട്  ചചയട്ട്  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളുചട
യഭാത്രഭാ സഇൗകേരലലാം ക്രെമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം അവര്ക്കട്ട് സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ നല കജഴനി
നലകുന്നതനിനുലാം  മറ്റുമുളള  കേഭാരലങ്ങളക്കഭായനി  ഒരു  കേമ്മേനിറനിചയ  ചതരചഞ്ഞടുത്തട്ട്
നനികയഭാഗനിക്കുവഭാന് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  കദശതീയ/കമഖേലഭാ  മത്സരങ്ങളനില  പചങടുക്കുന്ന കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട്
കകേരള  കസറട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേഇൗണ്സനിലനിചന്റെ  ഗ്രേഭാന്റെട്ട്-ഇന്-എയ്ഡട്ട്  നനിയമഭാവലനി
പ്രകേഭാരലാം കജഴനി വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട് ഒരഭാളക്കട്ട്  300  രൂപ ക്രെമത്തനില ഗ്രേഭാന്റെട്ട്  സലാംസഭാന
അകസഭാസനികയഷന്  മുഖേഭാന്തെരലാം  അനുവദനിച്ചുവരുന.  അന്തെര്കദ്ദേശനിയ  മത്സരങ്ങളനില
പചങടുക്കുന്ന കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട് ഗ്രേഭാന്റെട്ട്-ഇന്-എയ്ഡട്ട് നനിയമഭാവലനി പ്രകേഭാരലാം കേനിറട്ട്
അലവന്സഭായനി 6000 രൂപയുലാം അനുവദനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഉണട്ട്.
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(സനി)  ചട്രയനിനനില  ബര്ത്തുകേള  ബുക്കട്ട്  ചചയ്യുന്നതുലാം  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളുചട
സഇൗകേരലലാം  ക്രെമതീകേരനിക്കുന്നതുലാം  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട്  കജഴനി  വഭാങ്ങനിനലകുന്നതുലാം
ബന്ധചപട സലാംസഭാന അകസഭാസനികയഷനുകേളുചട ഉത്തരവഭാദനിതകമഭാണട്ട്. ഇതനിനഭായനി
അലാംഗതീകേ കൃത  അകസഭാസനികയഷനുകേളക്കട്ട്  ഗ്രേഭാന്റെട്ട്-ഇന്-എയ്ഡട്ട്  നനിയമപ്രകേഭാരലാം
അഡകഭാന്സഭായനി ഗ്രേഭാന്റെട്ട് അനുവദനിക്കുനണട്ട്. 

ഫുട്കബഭാള അക്കഭാദമനി

150 (3125) ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) അഖേനികലന്തെലഭാ ഫുട്കബഭാള ചഫഡകറഷചന്റെ (എ.ഐ.എഫട്ട്.എഫട്ട്.)  ഒരു
ഫുട്കബഭാള അക്കഭാദമനി കകേരളത്തനില ആരലാംഭനിക്കുനകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  എങനില  അക്കഭാദമനിയുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  എവനിചട  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഗ്രേഭാസട്ട് റൂടട്ട്  ഫുട്കബഭാള വനികേസനലാം ലക്ഷലമനിട്ടുള്ള ഈ അക്കഭാദമനിയുചട
പ്രവര്ത്തനലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില  ഏചറ  ഭഇൗതനികേ  സഇൗകേരലമുള്ള  കേഭാലനിക്കറട്ട്  സര്വകേലഭാശഭാല
ഇതനിനഭായനി പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  കകേരളത്തനില  ഒരു  ഫുട്കബഭാള  അക്കഭാദമനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഒരു  തതീരുമഭാനവലാം  അഖേനികലന്തെലഭാ  ഫുട്കബഭാള  ചഫഡകറഷചന്റെ
ഭഭാഗത്തുനനിന്നട്ട് നഭാളനിതുവചര ഉണഭായനിടനില. 

പനമരത്തട്ട് യൂത്തട്ട് ഭവന് നനിര്മ്മേഭാണലാം

151 (3126) ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖേലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് പനമരത്തട്ട് യൂത്തട്ട് ഭവന് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇഇൗ പ്രവൃത്തനിയുചട അടങല എത്ര രൂപയഭാണട്ട്;

(ബനി)  യുവജനകക്ഷമകബഭാര്ഡനിചന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള  യൂത്തട്ട്  ഭവനട്ട്  അനുമതനി
നലകേനിയ കേഭാലയളവനില ഏതട്ട് മനനിയുചട കേതീഴെനിലഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്നതട്ട്;

(സനി) യൂത്തട്ട് ഭവന് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവണനി സര്ക്കഭാര് എത്ര രൂപ അനുവദനിച്ചു
എന്നട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ;
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(ഡനി)  സനിഡ്കകേഭാചയ ഏലപനിച  ഇഇൗ പ്രവൃത്തനി  ഏതട്ട്  കേരഭാറകേഭാരചനയഭാണട്ട്

ഏലപനിചതട്ട്; യൂത്തട്ട് ഭവന് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനികേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ഇ)  കേരഭാര്  ഉടമ്പടനിപ്രകേഭാരലാം  ഏതട്ട്  തതീയതനിയനിലഭാണട്ട്  ചകേടനിടലാം  പൂര്ത്തതീകേരനി

കക്കണതട്ട്;

(എഫട്ട്)  ഇതുവചര കേരഭാറകേഭാരനട്ട്  യൂത്തട്ട് ഭവന് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  എത്ര രൂപ

അനുവദനിച്ചു എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ജനി)  പനമരലാം ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തട്ട് യൂത്തട്ട് ഭവനട്ട് അനുവദനിച സലലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്

അനുകയഭാജലമഭാകണഭാ;  യൂത്തട്ട്  ഭവന് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിചല പരഭാതനികേള സലാംബന്ധനിചട്ട്

വനിജനിലന്സട്ട് അകനകഷണലാം നടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. അടങല തുകേ 2.5 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.

(ബനി)  ബഹുമഭാനചപട മുന് പടനികേവര്ഗ്ഗ യുവജനകക്ഷമ വകുപ്പുമനനി പനി.  ചകേ.

ജയലകനിയുചട കേതീഴെനിലഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്നതട്ട്.

(സനി)  കകേരള  സലാംസഭാന  യുവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  നലകേനിയ സര്ക്കഭാര്

ഗ്രേഭാന്റെനിലനനിനലാം  യൂത്തട്ട്  ഭവന്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷത്തനില 1.25 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി-എഫട്ട്)  പനമരചത്ത  വയനഭാടട്ട്  യൂത്തട്ട്  ഭവന്  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി

ബന്ധചപടട്ട് സര്ക്കഭാര് ഏജന്സനിയഭായ സനിഡ്കകേഭാചയ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ചുമതലചപടുത്തുകേയുലാം  6  മഭാസത്തനിനകേലാം  പണനി

പൂര്ത്തനിയഭാക്കണചമന്ന വലവസയനില കകേരള സലാംസഭാന യുവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡട്ട്

1.25  കകേഭാടനി  രൂപ  സനിഡ്കകേഭായട്ട്  2015  ചഫബ്രുവരനി  മഭാസലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

സനിഡ്കകേഭാ  'EASY  INFRA'  എന്ന  കേമ്പനനിക്കഭാണട്ട്  കേരഭാര്  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

എന്നഭാല  നഭാളനിതുവചര  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിചനിടനിലഭാചയന്നട്ട്

കേണതനിനഭാല പ്രസ്തസ്തുത തുകേ പനിഴെ അടക്കലാം തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

സകതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ജനി)  അനുകയഭാജലമഭാണട്ട്.  വനിജനിലന്സട്ട് അകനകഷണലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് ഇകപഭാള

തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിടനില. 
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ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനിചല മതീറര്  റതീഡര്/കസഭാടട്ട് ബനിലര് തസ്തനികേ

152 (3127) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.യനില പനി.എസട്ട്.സനി.യുചട റഭാങട്ട് ലനിസനില നനിനലാം മതീറര്
റതീ ഡര്/കസഭാടട്ട്  ബനിലര്  എന്ന  തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്  എന്നഭാണട്ട്  ഏറവചമഭാടുവനില
നനിയമനലാം  നടത്തനിയതട്ട്;  പ്രസ്തുത കേഭാറഗറനിയനിചല  ഒഴെനിവകേളുചട  എണലാം ഡനിവനിഷന്
തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ തസ്തനികേകേളനില തഭാലക്കഭാലനികേ/കേരഭാര് നനിയമനങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേഭാറഗറനിക്കഭായനി  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  ലനിസട്ട്  ഇകപഭാള
നനിലവനിലകണഭാചയനലാം,  ഈ റഭാങട്ട്  ലനിസട്ട്  എന്നഭാണട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിചചതനലാം,  ഈ
ലനിസനില  നനിനലാം  ഇകതവചര  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്  എനലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  നനിയമനലാം  നലകേനിയനിടനിചലങനില  അതനിചന്റെ  കേഭാരണലാം  എചന്തെന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.യനിചല  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചയഭാചത,  കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനികലഭാ,  മറട്ട് സകകേഭാരല ഏജന്സനികേള മുകഖേനകയഭാ
നടപനിലഭാക്കഭാന് കബഭാര് ഡട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.യനിചല മതീറര് റതീഡര് ഉളചപചടയുള്ള ഒഴെനിവട്ട് സലാംബന്ധനിച്ചുലാം
അവ  നനികേത്തുന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം  പഠനലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുന്നതനിനട്ട്
ഏചതങനിലലാം  ഏജന്സനിചയ  ചുമതലചപടുത്തനിയനിരുകന്നഭാ;  എങനില  ആചരയഭാണട്ട്
ചുമതലചപടുത്തനിയതട്ട്;  ഇവര്  പഠനലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേയഭാണട്ട്
ചചലവഴെനിചതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തസ്തുത  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനികചഭാ;  എങനില  റനികപഭാര്ടട്ട്  നടപഭാക്കഭാന്
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില  കവകുന്നതനിചന്റെ  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ടനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  പഠനലാം  നടത്തഭാന് ആചരചയങനിലലാം
ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇവര്ക്കട്ട് കേഭാലഭാവധനി നനിശയനിച്ചു നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(എഫട്ട്) കബഭാര്ഡനിലള്ള ഒഴെനിവകേള യഥഭാസമയലാം പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചയ്യുന്നതനിനുലാം പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട് ലനിസട്ട് നനിലവനിലള്ളകപഭാള ആ കേഭാറഗറനിയനിചല
റഭാങട്ട്  ലനിസനില നനിന മഭാത്രലാം നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനുലാം കേരഭാര് ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം  എന്തെട്ട്  നടപടനി  സകതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്  എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 3-9-2011-ല ഒഴെനിവകേള സലാംസഭാനഭാടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കുന്നതട്ട്.
നനിലവനില  532  ഒഴെനിവകേളുണട്ട്.  എന്നഭാല  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില  ഓകരഭാ
വനിഭഭാഗത്തനിലലാം എത്ര തസ്തനികേയഭാണട്ട്  (എണലാം)  ആവശലചമന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഒരു
പഠനലാം ചഎ.ഐ.എലാം. കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് നടത്തുകേയുലാം ഒരു റനികപഭാര്ടട്ട് ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
ലനിമനിറഡനിനട്ട്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണട്ട്.  വനിശദമഭായനി  ഈ  റനികപഭാര്ടട്ട്  പഠനിചട്ട്
അതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില മഭാത്രകമ ആവശലമഭായ തസ്തനികേകേള (മതീറര് റതീഡര് ഉളചപചട),
അനുവദനതീയമഭായ ഒഴെനിവകേള എത്രയഭാചണന്നട്ട് തനിടചപടുത്തഭാന് കേഴെനിയുകേയുള. ഈ
തസ്തനികേകേളനില തഭാലക്കഭാലനികേ/കേരഭാര് നനിയമനങ്ങള നടത്തനിയനിടനില. 

(ബനി)  റഭാങട്ട് ലനിസട്ട് നനിലവനിലനില.

(സനി)  തതീരുമഭാനനിചനിടനില.

(ഡനി)  ഐ.ഐ.എലാം.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടനിചന ചുമതലചപടുത്തനിയനിരുന്ന പഠനങ്ങളനില
ഇക്കഭാരലവലാം  ഉളചപടുലാം.  ഇതുവചര  ഇവര്ക്കട്ട്  25,90,663  രൂപ  കകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.
ചമഭാത്തലാം നലകകേണ തുകേ 57,57,326 ആണട്ട്.

(ഇ) ഐ.ഐ.എലാം. കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ഒരു റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  പരനികശഭാധനിചട്ട്
ശനിപഭാര്ശ സമര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഡയറകര്  (ഫനിനഭാന്സട്ട്)ചന്റെ കേതീഴെനിലള്ള സമനിതനിചയ
ചുമതലചപടുത്തുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് കേഭാലഭാവധനി
നനിശയനിച്ചുനലകേനിയനിടനില.

(എഫട്ട്)  പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴെനി  നനിയമനികക്കണ  ഒഴെനിവകേള  ഉണഭാകുന്ന  മുറയട്ട്
പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തുവരുന. പനി.എസട്ട്.സനി. അകഡകസട്ട് ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട്
നനിയമനങ്ങള നലകുന്നതഭാണട്ട്.  കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില ജതീവനക്കഭാചര നനിയമനിചനിടനില.
എന്നഭാല ചനില പ്രവൃത്തനികേള വര്ക്കട്ട് കകേഭാണ്ട്രഭാകട്ട് പ്രകേഭാരലാം നടപഭാക്കുനണട്ട്.

കവദദ്യുതനി കേണക്ഷന് കവഗത്തനില ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള 
കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേള

153 (3128) ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ചസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് പനി  .   കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കവദദ്യുതനി  കേണക്ഷനുള്ള അകപക്ഷ നലകേനി നനിശനിത
ദനിവസത്തനിനകേലാം കവദദ്യുതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടു
കണഭാചയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  കവദദ്യുതനി കേണക്ഷന് നലകുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
ക്രെമങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  കകേചക്കഭാണനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  കകേചക്കഭാ
ണനിട്ടുചണന്നട്ട് വനിവരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  ഇലകനിസനിറനി  സകപ  കകേഭാഡട്ട്  2014-ചല  ചടങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം
വനിതരണശലാംഖേല വനിപുലതീകേരനികക്കണ ആവശലമനിചലങനില അകപക്ഷകേന് പണമടചട്ട്
30  ദനിവസത്തനിനുള്ളനില  പുതനിയ  സര്വതീസട്ട്  കേണക്ഷന്  ലഭനിക്കണചമന്നട്ട്
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന. എന്നഭാല ഉപകഭഭാക്തൃ സലാംതൃപ്തനി മുന്നനിര്ത്തനി സര്വതീസട്ട് കേണക്ഷന്
കൂടുതല കവഗത്തനില ലഭലമഭാക്കുവഭാന് ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലക്ഷലമനിടുന. ഇതനുസരനിചട്ട്
പുതനിയതഭായനി കപഭാകസഭാ കലകനഭാ ആവശലമനിലഭാത്ത കേണക്ഷനുകേള  2  പ്രവര്ത്തനി
ദനിവസത്തനിനുള്ളനിലലാം  സകപഭാര്ടട്ട്  കപഭാസട്ട്/കപഭാസട്ട്  ഇന്സര്ഷന്  കവണ  കേണക്ഷനുകേള
7  ദനിവസത്തനിനുള്ളനിലലാം  ഓവര്  ചഹഡട്ട്  കലന്  ആവശലമുള്ള  കേണക്ഷനുകേള  15
ദനിവസത്തനിനുള്ളനിലലാം നലകുവഭാന് കവണ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി&സനി) കവദദ്യുതനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് നലകകേണ വനിവനിധ കസവനങ്ങളുമഭായനി
ബന്ധചപട  ചടങ്ങള  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്  കകേരള  ഇലകനിസനിറനി  ചറഗകലററനി
കേമ്മേതീഷന്  ആണട്ട്.  ഇതനുസരനിചട്ട്  പുതനിയ  സര്വതീസട്ട്  കേണക്ഷന്  ലഭനിക്കുവഭാന്
അകപക്ഷകേചന്റെ  തനിരനിചറനിയല  കരഖേ,  ഉടമസഭാവകേഭാശലാം  ചതളനിയനിക്കഭാനുള്ള  കരഖേ,
സനിര  കമലവനിലഭാസലാം  ചതളനിയനിക്കുന്ന  കരഖേ,  തകദ്ദേശസകയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള
നലകുന്ന പ്രകതലകേ  അനുമതനി,  വയറനിലാംഗട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരണ  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്,  ഇലകനിക്കല
ഇന്ചസകറചട  അനുമതനി  തുടങ്ങനി  പല  കരഖേകേളുലാം  ഹഭാജരഭാകക്കണതുണട്ട്.  ഇതട്ട്
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുന്നതഭായനി ശദയനിലചപടതനിചനത്തുടര്ന്നട്ട് ഈ
കവഷമലങ്ങള പരനിഹരനിക്കുവഭാനഭായനി  നടപടനിക്രെമങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കുവഭാനുലാം  ചവറലാം
രണട്ട് കരഖേകേള  (തനിരനിചറനിയല കരഖേ,  ഉടമസഭാവകേഭാശലാം ചതളനിയനിക്കഭാനുള്ള കരഖേ)
മഭാത്രലാം  ലഭലമഭാക്കനിയഭാല  കവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന്  നലകേഭാന്  കവണ  വനിധത്തനില
ചടങ്ങളനില  മഭാറലാം  വരുത്തഭാന്  സര്ക്കഭാര്  കകേരള  ഇലകനിസനിറനി  ചറഗകലററനി
കേമ്മേനിഷകനഭാടട്ട് ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്. പുതനിയ സര്വതീസട്ട് കേണക്ഷന് ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനിക്രെമങ്ങളുചട  ലഘൂകേരണകത്തഭാചടഭാപലാം  തചന്ന  അകപക്ഷ  കഫഭാറലാം  കൂടുതല
ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാനഭായനി
അകപക്ഷകേചന്റെ കേണകഡട്ട് കലഭാഡനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില അകപക്ഷകേന് നലകകേണ
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തുകേ കേണക്കനിലഭാക്കുന്ന രതീതനി  സകതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  100  ചകേ.വനി.എ.  യട്ട്  മുകേളനില
കേണകഡട്ട്  കലഭാഡുള്ള  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  മുന്കൂടനി  അകപക്ഷ  നലകേഭാനുള്ള
അവസരലാം ലഭലമഭാക്കുകേ എന്നതീ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഇതനില ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. കേമ്മേതീഷന്
സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  നടപടനിക്രെമങ്ങളുചട  ലഘൂകേരണലാം
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്. സമ്പൂര്ണ കവദദ്യുതതീകേരണത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
100  ചതുരശ  മതീററനില  കൂടഭാത്ത  വനിസ്തതീര്ണമുള്ള  ഗഭാര്ഹനികേഭാവശലത്തനിനഭായുള്ള
ചകേടനിടങ്ങളക്കട്ട്  ഉടമസഭാവകേഭാശ കരഖേയനിചലങനിലലാം കവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന് നലകേഭാനുലാം
ഉത്തരവട്ട് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.യനില കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില 
കജഭാലനി ചചയ്യുന്ന മതീറര് റതീഡര്മഭാര്

154 (3129) ശതീ  .    എലാം  .    നഇൗഷഭാദട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ചകേ. എസട്ട്.  ഇ. ബനി.  യനില മതീറര് റതീഡര്മഭാരഭായനി കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില
കജഭാലനി  ചചയ്യുന്നവചര  സനിരചപടുത്തഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഉചണങനില  എത്ര
കപചര സനിരചപടുത്തഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(ബനി) ഇചലങനില ഇഇൗ കേരഭാര് ജതീവനക്കഭാചര പനിരനിച്ചു വനിടുകമഭാ; എങനില പനിരനിച്ചു
വനിടഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന കേരഭാര് ജതീവനക്കഭാരുചട എണലാം ഡനിവനിഷന് തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മതീറര്  റതീഡനിലാംഗട്ട്  കജഭാലനി  ഒഇൗടട്ട്കസഭാഴട്ട്  ചചയണചമന്ന  നനിര്കദ്ദേശലാം
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. സര്ക്കഭാരനിനട്ട് മുമ്പഭാചകേ സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.യനില  മതീറര്  റതീഡര്  തസ്തനികേയനില  കേരഭാര്
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള  നനിയമനിചനിടനില.  എന്നഭാല  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  മതീറര്  റതീഡനിലാംഗട്ട്
നനിശനിത സമയത്തനിനുള്ളനില എടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി കകേഭാണ്ട്രഭാകട്ട് പ്രകേഭാരലാം ചചയ്യുനണട്ട്. 

(സനി)  ഇല. 

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. കേരഭാര് ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട കവതനലാം

155 (3130) ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. -യനില കേരഭാര് ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട കവതനലാം പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനിചല സനിരലാം ജതീവനക്കഭാരുചടയുലാം സബട്ട് കസഷന്
ഷനിഫട്ട് അസനിസന്റെഭായനി കജഭാലനി ചചയ്യുന്ന തഭാലക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാരുചടയുലാം കവതനലാം
തമ്മേനില എത്രകത്തഭാളലാം അന്തെരമുചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പുതുക്കനിയ  കവതനലാം  കേരഭാര്  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  നലകേനി  തുടങ്ങനികയഭാ
എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനില  B.O(DB)No.
1634/2016 (Estt.V/1599/2016)  dated  4-6-2016  പ്രകേഭാരലാം കേരഭാര് ചതഭാഴെനിലഭാളനി
കേളുചട കവതനലാം പരനിഷ്കരനിക്കഭാന് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സബ്കസഷനുകേളനില തഭാലക്കഭാലനികേ നനിയമനകമഭാ കേരഭാര് നനിയമനകമഭാ
നടത്തഭാറനില.  നനിശനിത പ്രവൃത്തനികേള വര്ക്കട്ട് കകേഭാണ്ട്രഭാകട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില കേരഭാറകേഭാര്ക്കട്ട്
നലകേനി  ചചയ്യുനണട്ട്.  കകേഭാണ്ട്രഭാകട്ട്  തുകേ  ഏലപനിക്കുന്ന  കജഭാലനിയുചട  സകഭഭാവവലാം
സമയ  കദര്ഘലവലാം  അനുസരനിചട്ട്  വലതലസ്തമഭായനിരനിക്കുലാം.  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
ശമ്പള ചസ്കയനില അനുസരനിചട്ട് പ്രതനിമഭാസ ശമ്പളമഭാണട്ട് നലകുന്നതട്ട്.

(സനി) നലകുനണട്ട്. 

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ചസക്ഷനുകേളനില തസ്തനികേകേള

156 (3131) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില  പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിച  30  ചസക്ഷനുകേളനില
എത്ര തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണട്ട്; അവ തസ്തനികേ,എണലാം തനിരനിചട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.യനില  എത്ര  ചസക്ഷനുകേളനില  8  മണനിക്കൂര്  ഡറ്റ്യൂടനി
ഷനിഫട്ട് സമ്പ്രദഭായലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്;  ഇതട്ട് സലാംസഭാനതലത്തനില വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന്
നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 24-2-2016-ചല കബഭാര്ഡട്ട് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം  31  പുതനിയ ഇലകനിക്കല
ചസക്ഷനുകേള കബഭാര്ഡട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത ചസക്ഷനുകേളനികലയട്ട്  ആവശലമുള്ള
തസ്തനികേകേളനില കബഭാര്ഡനില നനിലവനിലള്ള ജതീവനക്കഭാചര  പുനര്വനിനലസനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.



220 കകേരള നനിയമസഭ                  ഒകകഭാബര് 18, 2016

(ബനി)  31  ഇലകനിക്കല  ചസക്ഷനുകേളനില  ഷനിഫട്ട്  ഡറ്റ്യൂടനി  സമ്പ്രദഭായലാം

നനിലവനിലണട്ട്.  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനിചല  ജതീവനക്കഭാരുചടയുലാം  ഓഫതീസര്മഭാരുചടയുലാം

ശമ്പള  പരനിഷ്കരണവമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  കബഭാര്ഡനിചല  കട്രഡട്ട്  യൂണനിയനുകേളുമഭായനി

ഉണഭാക്കനിയ Long Term Settlement 2016 പ്രകേഭാരലാം പത്തനലാംതനിട, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്

എന്നതീ  ജനിലകേളനിചല  ചസക്ഷന്  ഓഫതീസുകേള  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില  ഷനിഫട്ട്

സമ്പ്രദഭായലാം  ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനുലാം  ഇതട്ട്  വനിജയകേരമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം

മറട്ട്  ജനിലകേളനികലയട്ട്  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതനിനഭായനി

നനിലവനിലള്ള ജതീവനക്കഭാചര പുനര്വനിനലസനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനങ്ങള കൂടുതല കേഭാരലക്ഷമ

മഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ശമനിക്കുന്നതട്ട്.  പ്രസ്തുത  തതീരുമഭാനലാം  കപറനിവനിഷന്  ഇലാംപനിചമകന്റെഷന്

കേമ്മേനിറനിയുചട  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില  ടനി  സമ്പ്രദഭായലാം

നടപനിലഭാക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള കമല സൂചനിപനിചനിട്ടുള്ള സലങ്ങളനിചല പുകരഭാഗതനി

വനിലയനിരുത്തനിയകശഷലാം  8  മണനിക്കൂര് ഡറ്റ്യൂടനി  ഷനിഫട്ട്  സമ്പ്രദഭായലാം  ഇലാംപനിചമകന്റെഷന്

കേമ്മേനിറനിയുചട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുലാം  തതീരുമഭാനങ്ങളക്കുലാം  വനികധയമഭായനി  സലാംസഭാന

തലത്തനില വലഭാപനിപനിക്കുന്നതട്ട് പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. മതീറര് റതീഡര് ഒഴെനിവകേള

157 (3132) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട്  കേബതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില  നനിലവനിലള്ള  മതീറര്  റതീഡര്മഭാരനില  കേരഭാര്

ജതീവനക്കഭാര് ഉകണഭാ; ഉചണങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില  നനിലവനിലള്ള  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-യട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയഭാചത  ഏചതങനിലലാം  സകകേഭാരല  ഏജന്സനികേള  മുകഖേനകയഭാ,  കേരഭാര്

അടനിസഭാനത്തനികലഭാ  നനിയമനലാം  നടത്തനി  മുകന്നഭാടട്ട്  കപഭാകുവഭാന്  കബഭാര്ഡനിചന്റെ

ഭഭാഗത്തട്ട് നനിന്നട്ട് തതീരുമഭാനലാം ഉകണഭാ; ഉചണങനില വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില മതീറര് റതീഡര്മഭാചര നനിയമനിക്കഭാറനില. എന്നഭാല

അടനിയന്തെര  ഘടങ്ങളനില  മതീറര്  റതീഡനിലാംഗട്ട്  ഉളചപചടയുള്ള  പ്രവൃത്തനികേള  വര്ക്കട്ട്

കകേഭാണ്ട്രഭാകട്ട് അടനിസഭാനത്തനില ചചയ്യുനണട്ട്. 

(ബനി) ഇല
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ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ചസക്ഷന് ഓഫതീസുകേള

158 (3133) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില  എത്ര  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ചസക്ഷന്
ഓഫതീസുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  2013-നുകശഷലാം  നഭാളനിതുവചര  പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിച  ചസക്ഷന്
ഓഫതീസുകേളുചട വര്ഷലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിയ്ക്കുന്ന  ചസക്ഷന്  ഓഫതീസുകേളനില  ഏചതലഭാലാം
കേഭാറഗറനിയനിലചപട ജതീവനക്കഭാചരയഭാണട്ട് ആവശലചമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഏചതഭാചക്ക  ചസക്ഷന്  ഓഫതീസുകേളനില  ഷനിഫട്ട്  ഡറ്റ്യൂടനി  സമ്പ്രദഭായലാം
ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുചണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഷനിഫട്ട് ഡറ്റ്യൂടനി ഏര്ചപ ടുത്തനിയ ചസക്ഷന് ഓഫതീസനിചല ജതീവനക്കഭാരുചട
കപരുലാം തസ്തനികേയുലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  763  ചസക്ഷന്  ഓഫതീസുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധലാം (1) ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  2013-നുകശഷലാം  പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിച  ചസക്ഷന്  ഓഫതീസുകേളുചട
വര്ഷലാം തനിരനിച്ചുള്ള പടനികേ അനുബന്ധലാം (2) ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  ചസക്ഷന്  ഓഫതീസുകേളനില  അസനിസന്റെട്ട്
എഞനിനതീയര്,  സതീനനിയര്  സൂപ്രണട്ട്,  സബട്ട്  എഞനിനതീയര്,  സതീനനിയര്  അസനിസന്റെട്ട്,
ഓവര്സനിയര്,  കലന്മഭാന്,  മസ്ദൂര്,  കേഭാഷലര്,  മതീറര് റതീഡര് എന്നതീ തസ്തനികേകേളനില
ഉള്ളവചരയഭാണട്ട് ആവശലമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ഡനി)  തനിരുവനന്തെപുരലാം കേണ്കന്റെഭാണ്ചമന്റെട്ട്,  കഫഭാര്ടട്ട്,  കേരമന,  കുടപനക്കുന്നട്ട്,
മണക്കഭാടട്ട്,  കപരൂര്ക്കട,  പൂജപ്പുര,  പൂന്തുറ,  പുത്തന്ചന്തെ,  തനിരുമല,  കതക്കഭാടട്ട്,
വടനിയൂര്ക്കഭാവട്ട്, ചവള്ളയമ്പലലാം, ബതീചട്ട്, കകേശവദഭാസപുരലാം, കപട, ശതീവരഭാഹലാം, ഉളര്,
ആലപ്പുഴെ ടഇൗണ്, ആലപ്പുഴെ കനഭാര്ത്തട്ട്, ആലപ്പുഴെ സഇൗത്തട്ട്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ചസന്ട്രല,
കേഭാരപറമ്പ, ബതീചട്ട്, നടക്കഭാവട്ട്, ചപഭാറമ്മേല, കകേഭാവൂര്, ചവസട്ട് ഹനില, ചവള്ളനിമഭാടുകുന്നട്ട്,
കേലഭായനി,  മഭാങഭാവട്ട് എന്നതീ ചസക്ഷന് ഓഫതീസുകേളനിലഭാണട്ട് ഷനിഫട്ട് ഡറ്റ്യൂടനി സമ്പ്രദഭായലാം
ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(ഇ) ഷനിഫട്ട് ഡറ്റ്യൂടനി ഏര്ചപടുത്തനിയ ചസക്ഷനുകേളനിചല ജതീവനക്കഭാരുചട കപരുലാം
തസ്തനികേയുലാം അനുബന്ധലാം (3) ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനിചല കേഭാഷലര് തസ്തനികേ

159 (3134) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില  കേഭാഷലര്  തസ്തനികേയനില  ഇകപഭാള  എത്ര
ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലചണനലാം ഇഇൗ ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-യട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയഭാന്
നടപടനികേള സകതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാചയനലാം ഉചണങനില എകപഭാള റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയഭാന്
കേഴെനിയുചമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) മതീറര്  റതീഡര്/ചചലന്മഭാന്/മസ്ദൂര്  എന്നനിവചരചക്കഭാണട്ട്  കേഭാഷലര്
തസ്തനികേയനിചല കജഭാലനികേള ചചയനിക്കുന്ന വനിവരലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
ഏതട്ട് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് ഇപ്രകേഭാരലാം കജഭാലനി ചചയനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 428  ഒഴെനിവകേള ഉണട്ട്.  എന്നഭാല ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില ഓകരഭാ
വനിഭഭാഗത്തനിലലാം എത്ര തസ്തനികേയഭാണട്ട്  (എണലാം)  ആവശലചമന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിച ഒരു
പഠനലാം ഐ.ഐ.എലാം. കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് നടത്തുകേയുലാം ഒരു റനികപഭാര്ടട്ട് ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
ലനിമനിറഡനിനട്ട്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണട്ട്.  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില  നടക്കുന്ന
ആധുനനികേവലകേരണലാം  കേണക്കനിചലടുത്തുള്ള  ഈ  പഠന  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
ആവശലമഭായ  തസ്തനികേകേള  (കേഭാഷലര്  ഉളചപചട)  അനുവദനതീയമഭായ  ഒഴെനിവകേള
എന്നനിവ എത്രയഭാചണന്നട്ട് തനിടചപടുത്തനിവരുന്നകതയുള.

(ബനി) ഉണട്ട്. ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.18-3-1988-ല പുറചപടുവനിചനിട്ടുള്ള B.O.No.Estt.
111/2537/88 നമ്പര് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം. 

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. മതീറര് റതീഡര് തസ്തനികേയനിചല ഒഴെനിവകേള

160 (3135) കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില  മതീറര്റതീഡര്  തസ്തനികേയനില  നനിലവനില  എത്ര
ഒഴെനിവകേളുചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയനിട്ടുകണഭാ;
ഇചലങനില അടനിയന്തെരമഭായനി റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്യുവഭാന് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  532 ഒഴെനിവകേള ഉണട്ട്.
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(ബനി)  ഇല.  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലലാം  എത്ര

തസ്തനികേയഭാണട്ട്  (എണലാം)  ആവശലചമന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഒരു  പഠനലാം  11M

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് നടത്തുകേയുലാം ഒരു റനികപഭാര്ടട്ട്  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിനട്ട് സമര്പനിക്കുകേയുലാം

ചചയനിട്ടുണട്ട്.  മതീറര്  റതീഡനിങ്ങനില  ഉളചപചട  നടക്കുന്ന  ആധുനനികേവലക്കരണലാം

കേണക്കനിചലടുത്തുള്ള  ഈ  പഠന  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  തസ്തനികേകേള

തനിടചപടുത്തനി  മഭാത്രകമ  ആവശലമഭായ  തസ്തനികേകേള  (മതീറര്  റതീഡര്  ഉളചപചട)

അനുവദനതീയമഭായ  ഒഴെനിവകേള  എന്നനിവ  എത്രയഭാചണന്നട്ട്  തനിടചപടുത്തഭാന്

കേഴെനിയുകേയുള. 

രഭാജതീവട്ട് ഗഭാന്ധനി ഗ്രേഭാമതീണ കവദദ്യുതതീകേരണ പദതനി

161 (3136) ചപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുകസന് തങ്ങള :

ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :

ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട്ട് :

ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  രഭാജതീവട്ട്  ഗഭാന്ധനി  ഗ്രേഭാമതീണ  കവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനി  നടത്തനിപട്ട്

അവകലഭാകേനലാം ചചയനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം കകേവരനിക്കഭാനഭായ ഫനിസനിക്കല ടഭാര്ജറനിചന്റെ

വനിശദവനിവരലാം നലകേഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  നനിലവനിലള്ള  തടസചമന്തെഭാചണന്നട്ട്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അവകലഭാകേനലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം 73453 ബനി.പനി.എല. വതീടുകേള കവദദ്യുതതീകേരനി

ക്കുന്നതനിനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതട്ട്. എന്നഭാല 113420 വതീടുകേള കവദദ്യുതതീകേരനിച്ചു.

ഇതനിനഭാവശലമഭായ അനുബന്ധ പ്രവൃത്തനികേളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(സനി)  രഭാജതീവട്ട്  ഗഭാന്ധനി  ഗ്രേഭാമതീണ  കവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനി  30-11-2015-

ഓടുകൂടനി കകേരളത്തനില പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. 
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ചനിറക്കര ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ഓവര്സനിയര് ആഫതീസട്ട്

162 (3137) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചഭാത്തന്നൂര്  ഇലകനിക്കല  ഡനിവനിഷചന്റെ  പരനിധനിയനിലചപട  ചനിറക്കര
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ഓവര്സനിയര്  ആഫതീസട്ട്  സബട്ട്  എഞനിനതീയറചട  ഓഫതീസഭായനി
ഉയര്ത്തഭാന് ജനപ്രതനിനനിധനി മുകഖേന നനികവദനലാം നലകേനിയനിരുന്നതട്ട് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില ആയതനികന്മല എന്തെട്ട് നടപടനി സകതീകേരനിച്ചു എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കവദദ്യുതനിചഭാര്ജ്ജട്ട്  സകതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ബഭാങ്കുകേചളയുലാം  ഫണട്ട്സട്ട്
ജനകസവന  കകേന്ദ്രങ്ങചളയുലാം  അക്ഷയ  ചസന്റെറകേചളയുലാം  ഉപകയഭാഗചപടുത്തഭാന്
ആകലഭാചനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) സമ്പൂര്ണ കവദദ്യുതതീകേരണലാം നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള, വതീടുകേളനികലക്കട്ട് കൃതലമഭായ
വഴെനിയുലാം മറ്റുലാം  ഇലഭാത്തവര്ക്കട്ട്  കവദദ്യുതനി കപഭാസട്ട്  സഭാപനിചട്ട്  അവര്ക്കട്ട് കവദദ്യുതനി
കവഗത്തനില  ലഭലമഭാക്കുവഭാന്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സകതീകേരനിക്കുന്നചതന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്.  ചനിറക്കര  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ഓവര്സനിയര്
ഓഫതീസട്ട് സബട്ട് എഞനിനതീയര് ഓഫതീസഭായനി ഉയര്ത്തണചമന്ന ആവശലലാം കബഭാര്ഡട്ട്
പരനികശഭാധനിചനിരുന.  പുതനിയ  സബട്ട്  എഞനിനതീയര്  ഓഫതീസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്
അധനികേമഭായനി മഭാനവകശഷനി ആവശലമഭായനി വരുന്നതനിനഭാലലാം പുതുതഭായനി തസ്തനികേകേള
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തടസങ്ങള  ഉള്ളതനിനഭാലലാം  ഇകപഭാള  പുതനിയ  സബട്ട്  എഞനിനതീയര്
ഓഫതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കുന്നതട്ട്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.  എന്നഭാല ഉപകഭഭാ ക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ചമചചപട
കസവനലാം നലകുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള കബഭാര്ഡട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്. 

(സനി)  ബഭാങ്കുകേകളയുലാം ഫണട്ട്സട്ട് ജനകസവന കകേന്ദ്രങ്ങചളയുലാം അക്ഷയ ചസന്റെറകേചളയുലാം
കവദദ്യുതനി  ചഭാര്ജ്ജട്ട്  സകതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇകപഭാള  ഉപകയഭാഗചപടുത്തുനണട്ട്.
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല.-ചന്റെ ഒകദലഭാഗനികേ ചവബ്കസറട്ട് ആയ www.kseb.in മുകഖേന
45  ഓളലാം പ്രമുഖേ ബഭാങ്കുകേള വഴെനി ചനറട്ട് ബഭാങനിങ്ങനിലൂചടയുലാം വനിസഭാ/മഭാസര് കേഭാര്ഡട്ട്
തുടങ്ങനിയ ചഡബനിറട്ട്/ചക്രെഡനിറട്ട് കേഭാര്ഡുകേള മുകഖേനയുലാം ഇന്റെര്ചനറട്ട് വഴെനി ഓണ്കലനഭായനി
കവദദ്യുതനി ചഭാര്ജ്ജട്ട് അടയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള സഇൗകേരലലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാചത  കസറട്ട്  ബഭാങട്ട്  ഓഫട്ട്  ട്രഭാവന്കൂര്,  സഇൗത്തട്ട്  ഇന്തെലന്  ബഭാങട്ട്,  ചഫഡറല
ബഭാങട്ട്,  കേനറഭാ  ബഭാങട്ട്,  ICICI  ബഭാങട്ട്  എന്നതീ ബഭാങ്കുകേള മുകഖേന ഡയറകട്ട്  ചനറട്ട്
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ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സഇൗകേരലവലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട് പുറകമ എലഭാ ഫണട്ട്സട്ട്
ജനകസവനകകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം അക്ഷയ ചസന്റെറകേളനിലലാം കവദദ്യുതനി ചഭാര്ജ്ജട്ട് ഓണ്കലനഭായനി
സകതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി) സമ്പൂര്ണ കവദദ്യുതതീകേരണ പദതനി പ്രകേഭാരലാം കവദദ്യുതനി കേണക്ഷനഭായനി
രജനിസര് ചചയചപടനിട്ടുള്ള ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് കവദദ്യുതനി കേണക്ഷന് നലകുന്നതനിനുള്ള
പ്രവൃത്തനികേളുചട  എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ബന്ധചപട ചസക്ഷന്
ഓഫതീസനിചല ജതീവനക്കഭാര് സല പരനികശഭാധന നടത്തുനണട്ട്. സല പരനികശഭാധനയനില
ഗണകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട് കവദദ്യുതനി കേണക്ഷന് നലകുന്നതനിനട്ട്  മറട്ട് സകകേഭാരല വസ്തുക്കളനിലക്കൂടനി
കവദദ്യുതനി കലന് വലനികക്കണനിവരുചമന്നട്ട് കബഭാദലചപടുകേയുലാം ഇതനിനട്ട് ബന്ധചപട
വസ്തു  ഉടമ/ഉടമകേള  എതനിര്പട്ട്  പ്രകേടനിപനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്യുന്ന  സന്ദര്ഭങ്ങളനിലലാം
ഗണകഭഭാക്തഭാവട്ട്  മറട്ട്  വസ്തു ഉടമകേളുചട എതനിര്പട്ട്  ഉണഭാകേഭാന് സഭാധലതയുണട്ട് എന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുന്ന  സഭാഹചരലങ്ങളനിലലാം  ബന്ധചപട  റവനറ്റ്യൂ  അധനികേഭാരനികേളുചട
തതീര്പനികന്മല കവദദ്യുത കേണക്ഷന് നലകുവഭാന് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ചപഭാടനിവതീണ കവദദ്യുതനി കേമ്പനിയനിലനനിന്നട്ട് കഷഭാകക്കറട്ട് മരണലാം

163 (3138) ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഇക്കഴെനിഞ്ഞ ആഗസട്ട് മഭാസത്തനില കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിചല  പഭാക്കലാം
ചരല കേടവനിചല പടനിഞ്ഞഭാറയനില സനി.  നഭാരഭായണന് നഭായര്, ചപഭാടനി വതീണ ചചവദദ്യുതനി
കേമ്പനിയനില നനിന്നട്ട് കഷഭാകക്കറട്ട് മരണചപട വനിഷയലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ടനിയഭാചന്റെ  കുടുലാംബത്തനിനട്ട്  ചചവദദ്യുതനി  വകുപട്ട്  എചന്തെങനിലലാം  സഹഭായലാം
അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇചലങനില  എത്രയുലാം  കവഗലാം  സഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  31-8-2016-ല  കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്  ഇലകനിക്കല  ഡനിവനിഷചന്റെ  കേതീഴെനില  ചപരനിയ
ബസഭാര്  ഇലകനിക്കല  ചസക്ഷന്  പരനിധനിയനിലള്ള  ചരലകേടവട്ട്  എന്ന  പ്രകദശത്തട്ട്
ചപഭാടനിവതീണ എല.റനി.  കലനനില നനിനള്ള കവദദ്യുതഭാഘഭാതകമറട്ട് നഭാരഭായണന് നഭായരുലാം
അകദ്ദേഹത്തനിചന്റെ  ഉടമസതയനിലള്ള  2  വളര്ത്തുപശുക്കളുലാം  മരണമടഞ്ഞതഭായനി
റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇല.

852/2019
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(സനി)  സഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആവശലചപട കരഖേകേള ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് കവദദ്യുതനി
സുരക്ഷഭാ  പദതനിയനിചല  വലവസകേള  പ്രകേഭാരമുള്ള  അനന്തെരഭാവകേഭാശനികേളക്കുലാം
കൂടഭാചത  ജതീവഹഭാനനി  സലാംഭവനിച  2  പശുക്കളുചട  വഭാലദ്യുകവഷന് സര്ടനിഫനിക്കറനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  ധനസഹഭായലാം  നലകുന്നതനിനുള്ള  സതകര  നടപടനികേള
സകതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ഇടുക്കനി പവര് ഹഇൗസട്ട് നവതീകേരണ പദതനി

164 (3139) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് പനി  .   കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇടുക്കനി പവര് ഹഇൗസട്ട് നവതീകേരനിക്കുവഭാന് പദതനിയുകണഭാ;  ഉചണങനില
എത്ര ജനകറററകേളഭാണട്ട് നവതീകേരണ പദതനിയനില ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  ഈ നവതീകേരണ പദതനിയുചട അടങല തുകേ എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാചണനലാം
ഏതട്ട് കേമ്പനനിക്കഭാണട്ട് കേരഭാര് നലകേനിയനിട്ടുള്ളചതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  നവതീകേരണത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ജനകറററകേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം നനിര്ത്തനി
ചവയ്ക്കുകമ്പഭാള  ഉണഭാകുന്ന  കവദദ്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുവഭാന്  എചന്തെഭാചക്ക
മുന്കേരുതലകേളഭാണട്ട് സകതീകേരനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ഒന്നഭാലാം  ഘടത്തനിചല  മൂന്നട്ട്  ചമഷതീനുകേളഭാണട്ട്  (3x130MW)
നവതീകേരണ പദതനിയനില ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(ബനി)  ഒന്നഭാലാംഘട ചമഷതീനുകേളുചട നവതീകേരണത്തനിനഭായനി കബഭാര്ഡട്ട്  16-3-2015-നട്ട്
89.90  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുകേയുണഭായനി.  ചമഷതീനുകേളുചട
(3x130 MW)  ഗവര്ണര്, കേണ്കട്രഭാള സനിസലാം, എകകകറഷന് സനിസലാം, ആകനിലറനി
ഉപകേരണങ്ങള എന്നവ നവതീകേരനിക്കുന്നതനികലയഭായനി അലകസ്തഭാലാം ഇന്തെല ലനിമനിറഡട്ട്,
ബകറഭാഡ എന്ന കേമ്പനനിയുമഭായനി  45.55  കകേഭാടനി രൂപയട്ട് കേരഭാര് ഉറപനിച്ചു.  ദര്ഘഭാസട്ട്
നടപടനികേളക്കനിടയനില  അലകസ്തഭാലാം  ഇന്തെല  ലനിമനിറഡട്ട്  ജനി.ഇ.യുമഭായനി  ലയനിക്കുകേയുലാം
കേമ്പനനിയുചട  നഭാമലാം  ജനി.ഇ.പവര് ഇന്തെല ലനിമനിറഡട്ട്  എന്നഭാക്കുകേയുലാം  24-9-2016-നട്ട്
ജനി.ഇ. പവര് ഇന്തെല ലനിമനിറഡട്ട് എന്ന കേമ്പനനിയുമഭായനി കേരഭാര് ഒപനിട്ടു. 
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(സനി)  ഇടുക്കനിയനില  ഓകരഭാ  ജനകററര്  വതീതമഭാണട്ട്  നവതീകേരണ പദതനിയനില
ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ആദലചത്ത  ജനകററര്  2017  ജൂണ്  പകുതനികയഭാചട  നവതീകേരണ
പ്രവൃത്തനികേള  തുടങ്ങുലാം.  2018  ചഫബ്രുവരനി  പകുതനികയഭാചട  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
വനിഭഭാവനലാം ചചയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  എലഭാ വര്ഷവലാം മഭാര്ചട്ട്,  ഏപ്രനില,  കമയട്ട് മഭാസങ്ങളനില
എലഭാ  ജനകറററകേളുലാം  ലഭലമഭാക്കത്തക്ക  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  നവതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേള
ക്രെമതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പ്രസ്തുത  സമയത്തട്ട് കൂടുതല കവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുവഭാനുള്ള നടപടനികേള
കനരകത്തതചന്ന സകതീകേരനിചനിരുന. 2016  ഡനിസലാംബര് മുതലലാം 2017  ഒകകഭാബര് മുതലലാം
ലഭലമഭാക്കത്തക്ക രതീതനിയനില 865 ചമഗഭാവഭാടട്ട് (ഏകേകദശലാം കകേരളത്തനില ലഭലമഭാകുന്ന
രതീതനിയനില)  ദതീര്ഘകേഭാല കേരഭാറനില ഏര്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  2017-ചല കേഭാലവര്ഷത്തനിചന്റെ
പ്രവചനമറനിഞ്ഞതനിനുകശഷലാം കൂടുതല കവദദ്യുതനി ആവശലചമന്നട്ട്  കേഭാണന്ന പക്ഷലാം
2017 ഏപ്രനില മഭാസകത്തഭാചട ഹ്രസകകേഭാല കേരഭാറനികലര്ചപടുന്നതഭാണട്ട്. 

അണര് ഗ്രേഇൗണട്ട് കകേബനിള

165 (3140) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

പ്രധഭാനചപട ടഇൗണകേളനില ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുചട അണര് ഗ്രേഇൗണട്ട് കകേബനിളുകേള
സഭാപനിക്കുന്ന പദതനി ഇകപഭാള നനിലവനിലകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലവനിലണട്ട്.  ആര്.എ.പനി.ഡനി.ആര്.പനി.  പദതനി പ്രകേഭാരലാം  26  ടഇൗണകേളനില
പദതനി  പ്രവൃത്തനികേള  നടനവരുന. 2017  മഭാര്ചട്ട്  വചര  ഈ  പദതനിക്കട്ട്  കേഭാലഭാവധനി
ഉണട്ട്.  പുതനിയ  കകേന്ദഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  ചഎ.പനി.ഡനി.എസട്ട്.  59  സഭാററ്റ്യൂടറനി
ടഇൗണകേളനിലലാം  4  പുതനിയ മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുമഭായനി നടത്തുന്നതനിനുള്ള അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  193  കേനികലഭാമതീറര്  അണര് ഗ്രേഇൗണട്ട്  കകേബനിളുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ഈ പദതനിയനില ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട്ട്. 

ചചറകേനിട ജലകവദദ്യുത പദതനികേള

166 (3141) ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിചല  ഓകരഭാ  നദനിയനിലലാം  സഭാപനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുന്ന  ചചറകേനിട
ജലകവദദ്യുത പദതനികേചളപറനി പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില അതനിനഭായനി ഒരു
മഭാസര് പഭാന് തയഭാറഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഊര്ജ്ജ  പ്രതനിസന്ധനി  കനരനിടുന്ന  നനിലവനിചല  സഭാഹചരലത്തനില,
ചപഭാതു  -  സകകേഭാരല പങഭാളനിത്തകത്തഭാടു കൂടനി  ചചറകേനിട ജല കവദദ്യുത പദതനികേള
വനികേസനിപനിക്കുവഭാന് സതകര നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്. പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  സഭാധലത പരനികശഭാധനിക്കുനണട്ട്.

ചചറകേനിട ജലകവദദ്യുത പദതനികേള

167 (3142) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

ഈ ഗവണ്ചമന്റെട്ട് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം എത്ര ചചറകേനിട ജലകവദദ്യുത
പദതനികേളുചട  സലചമടുപ്പുലാം  ചടണര്  നടപടനികേളുലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുചണനലാം  അവ
ഏചതഭാചക്കചയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

രണട്ട്. 

1. അപര്  കേലഭാര്  ചചറകേനിട  ജലകവദദ്യുത  പദതനിയുചട  ചടണര്
നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി 16-7-2016-ല നനിര്മ്മേഭാണ കേരഭാര് നലകേനി.

2. ചപരുവണഭാമൂഴെനി ചചറകേനിട ജല കവദദ്യുത പദതനിയുചട  (6  ചമഗഭാവഭാടട്ട്)
സലചമടുപട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി 30-9-2016-ല ചടണര് ചചയ്തു.

അടയമണ് കകേന്ദ്രമഭായനി ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ഓവര്സനിയര് ഓഫതീസട്ട്

168 (3143) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

പഴെയകുനകമ്മേല ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തനിചല അടയമണ് കകേന്ദ്രമഭായനി ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
ഓവര്സനിയര് ഓഫതീസട്ട് അനുവദനിക്കണചമന്നഭാവശലചപടട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുള്ള നനികവദന
ത്തനികന്മല എചന്തെലഭാലാം നടപടനി സകതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

അടയമണ് കകേന്ദ്രമഭായനി ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ഓവര്സനിയര് ഓഫതീസട്ട് അനുവദനി
ക്കണചമന്ന ആവശലലാം കബഭാര്ഡട്ട് പരനികശഭാധനിചനിരുന. പുതനിയ ഓഫതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കു
ന്നതനിനട്ട്  അധനികേമഭായനി  മഭാനവകശഷനി  ആവശലമഭായനി  വരുന്നതനിനഭാലലാം  പുതുതഭായനി
തസ്തനികേകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തടസങ്ങള  ഉള്ളതനിനഭാലലാം  ഇകപഭാള  പുതനിയ  ഓവര്സനിയര്
ഓഫതീസട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.  കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നനിലവനിലള്ള ഓഫതീസുകേളുചട പുനനഃക്രെമതീകേരണലാം കബഭാര്ഡട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.
അകതഭാചടഭാപലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ചമചചപട  കസവനലാം  നലകുന്നതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.
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മതീറര് റതീഡര് തസ്തനികേയനിചല ഒഴെനിവകേള

169 (3144) ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനിചല മതീറര്  റതീഡര് തസ്തനികേയനില നനിലവനില എത്ര
കേരഭാര് ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുണട്ട്;

(ബനി) നനിലവനിലള്ള സനിരലാം ഒഴെനിവകേളനില നനിയമനലാം നടത്തഭാചത ഏചതങനിലലാം
സകകേഭാരല ഏജന്സനി വഴെനികയഭാ,  കേരഭാ ര് അടനിസഭാനത്തനികലഭാ നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള
തതീരുമഭാനലാം ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. കകേചക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില  മതീറര്  റതീഡര്  തസ്തനികേയനില  കേരഭാര്
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള  നനിയമനിചനിടനില.  മതീറര്  റതീഡനിലാംഗട്ട്  എടുക്കുന്നതട്ട്  ഉളചപചടയുള്ള
പ്രവ കൃത്തനികേള വര്ക്കട്ട് കകേഭാണ്ട്രഭാകട്ട് പ്രകേഭാരലാം ചചയ്യുനണട്ട്.

(ബനി)  ഇല. 

കവദദ്യുതനി വനിതരണലാം സലാംബന്ധനിച പരഭാതനികേള

170 (3145) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :
ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   സകരഭാജട്ട് :
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  കവദദ്യുതനി  വനിതരണലാം
സലാംബന്ധനിച പരഭാതനികേള അറനിയനിക്കഭാന് നനിലവനില എചന്തെലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണള്ളതട്ട്;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എവനിചട  നനിനലാം  പരഭാതനി  കരഖേചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള
കടഭാള ഫതീ നമ്പര് നനിലവനിലകണഭാ; ഉചണങനില ആയതട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കവദദ്യുത അപകേടങ്ങളുലാം മറട്ട്  അടനിയന്തെര സഭാഹചരലങ്ങളുലാം അറനിയനിക്കുന്നതനിനട്ട്
24  മണനിക്കൂറലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കഹഭാടട്ട് കലന് ചഹലപട്ട് ചഡസ്കട്ട് നനിലവനിലകണഭാ;
ഉചണങനില അതനിചന്റെ നമ്പര് എത്രചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കവദദ്യുതനി  വനിതരണലാം  സലാംബന്ധനിച  പരഭാതനികേള  എത്രയുലാം  കവഗലാം
പരനിഹരനിയ്ക്കുന്നതനിനട്ട് എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുചമന്നട്ട് വലക്ത
മഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കവദദ്യുതനി വനിതരണലാം സലാംബന്ധനിച പരഭാതനികേള ബന്ധചപട ചസക്ഷന്
ഓഫതീസുകേളനില  കഫഭാണ്വഴെനി  അറനിയനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.  ബന്ധചപട  ചസക്ഷന്
ഓഫതീസനിചന്റെ കഫഭാണ് നമ്പര് കവദദ്യുത ബനിലനില കരഖേചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനട്ട്
പുറകമ  '1912'  എന്ന നമ്പര് വഴെനി എലഭാ ദനിവസവലാം  24  മണനിക്കൂറലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുചട 'Call Centre'-ല പരഭാതനികേള രജനിസര് ചചയഭാവന്നതഭാണട്ട്.
കൂടഭാചത  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  പരഭാതനികേള  കനരനിടട്ട്  ചസക്ഷന്  ഓഫതീസനില
നലകേഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  കവദദ്യുതനി  സലാംബന്ധമഭായ  പരഭാതനികേള  കരഖേചപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  1912
എന്ന നമ്പര് ഇകപഭാള കടഭാള ഫതീ ആക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കവദദ്യുതനി  അപകേടങ്ങളുലാം മറട്ട്  അടനിയന്തെര സഭാഹചരലങ്ങളുലാം അറനിയനിക്കുന്നതനിനട്ട്
24  മണനിക്കൂറലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കഹഭാടട്ട്  കലന്  ചഹലപട്ട്  ചഡസ്കട്ട്  നനിലവനിലണട്ട്.
ഇതനിചന്റെ നമ്പര് 9496061061 ആണട്ട്. 

(ഡനി)  കവദദ്യുതനി വനിതരണത്തനില തടസലാം കനരനിടഭാനുള്ള സഭാഹചരലങ്ങള കേഴെനിവതുലാം
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട് സകതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.
പരഭാതനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എലഭാ  ഇലകനിക്കല
ചസക്ഷന് ഓഫതീസനിലലാം  24  മണനിക്കൂറലാം വഭാഹന സഇൗകേരലലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  വഭാഹന
ലഭലതയുലാം  ആവശലത്തനിനുള്ള  ജതീവനക്കഭാരുചട  ലഭലതയുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുവഴെനി
പരഭാതനികേള കവഗത്തനില പരനിഹരനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയുലാം. 

കൂടലാംകുളലാം കവദദ്യുതനി കലന്

171 (3146) കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കൂടലാംകുളത്തുനനിനലാം  കവദദ്യുതനി  എത്തുന്ന  പവര്  കഹകവ  കലന്
സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര കേനികലഭാമതീറര് നതീളത്തനിലഭാണട്ട് കേടനകപഭാകുന്നതട്ട്;  ഇതനിനഭായനി
എത്ര സലലാം ഏചറടുകക്കണനി വരുചമന്നട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എത്ര  വതീടുകേള  ഏചറടുകക്കണനി  വരുചമന്നട്ട്  കേണചക്കടുത്തനിട്ടുകണഭാ;
എങനില  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  സലാംബന്ധനിച  ധഭാരണയനിചലത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില
ആയതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് ഉത്തരവട്ട് പുറചപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നറനിയനിയ്ക്കുകമഭാ;
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(സനി)  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  പദതനി  പ്രകദശചത്ത  കേര്ഷകേരുചട  കൃഷനിയുലാം  വതീടുലാം
നഷ്ടചപടുന്നതുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് നടക്കുന്ന പ്രകക്ഷഭാഭങ്ങള ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത പദതനിക്കട്ട് ബദലഭായനി ആക്ഷന് കേമ്മേനിറനികേളുലാം സര്ക്കഭാരുലാം സമര്പനിച
നനിര്കദ്ദേശലാം പ്രഭാകയഭാഗനികേമചലന്ന പവര്ഗ്രേനിഡട്ട് കകേഭാര്പകറഷചന്റെ വഭാദലാം സലാംബന്ധനിചട്ട്
ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിചയചക്കഭാണട്ട് പഠനലാം നടത്തഭാന് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കൂടലാംകുളത്തുനനിനലാം  കവദദ്യുതനി  എത്തുന്ന  പവര്  കഹകവ  കലന്
സലാംസഭാനത്തട്ട്  148  കേനികലഭാമതീറര്  നതീളത്തനിലഭാണട്ട്  കേടനകപഭാകുന്നതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി
സലലാം  ഏചറടുക്കുന്നനില.  സകകേഭാരല  ഭൂമനിയനില  കൂടനി  കലന്  കേടനകപഭാകുകമ്പഭാള
യുക്തമഭായ നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നലകുനണട്ട്.

(ബനി)  വനിശദമഭായ  സര്കവ  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയ്കക്ക  നതീക്കലാം  ചചകയണനി
വരുന്ന വതീടുകേളുചട കേ കൃതലമഭായ കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാകൂ.  കലന് കേടനകപഭാകുന്നതനിചന്റെ
കനചര  തഭാചഴെ  16  മതീറര്  ഇടനഭാഴെനി  വരുന്ന സലത്തട്ട്  നനിനലാം  നതീക്കലാം  ചചകയണനി
വരുന്ന വതീടുകേളക്കുലാം നനിര്മ്മേനിതനികേളക്കുലാം അവ പുനനഃസഭാപനികക്കണ മൂലലലാം കേണക്കഭാക്കനി
പ്രകതലകേലാം  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നലകുന്നതനിനുലാം  കകേടുപഭാടുകേള  വരുന്ന വതീടുകേളക്കട്ട്  PWD
മൂലല  നനിര്ണയ  പ്രകേഭാരലാം  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നലകുന്നതനിനുലാം  നതീക്കലാം  ചചകയണതനിലഭാത്ത
വതീടുകേളക്കട്ട്  പ്രകതലകേ  പഭാകക്കജഭായനി  ഒരുലക്ഷലാം  രൂപ  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നലകുന്നതനിനുലാം
ധഭാരണയഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്
29/15/പനി.ഡനി.  തതീയതനി  30-7-2015,  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്
19/16/പനി.ഡനി. തതീയതനി 31-8-2016-ഉലാം പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പദതനി പ്രകദശചത്ത കേര്ഷകേരുചട ബുദനിമുട്ടുകേള യഥഭാവനിധനി പരനിഹരനി
ക്കുന്നതനിനട്ട്  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുചട കയഭാഗത്തനിലണഭായ ധഭാരണകേളക്കനുസരനിചഭാണട്ട്
പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിക്കുന്നതട്ട്. 

(ഡനി)  ആക്ഷന് കേമ്മേനിറനിയുചട നനിര്കദ്ദേശലാം സലാംബന്ധനിച പവര്ഗ്രേനിഡട്ട് കകേഭാര്പകറഷചന്റെ
വഭാദചത്തക്കുറനിചട്ട് വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

പ്രതനിദനിന കവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനത്തനിചന്റെ അളവട്ട്

172 (3147) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിവനിധ ജലകവദദ്യുത പദതനികേളനിലൂചടയുലാം,  മറട്ട്  തഭാപ,
ഡതീസല നനിലയങ്ങളനിലൂചടയുലാം ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന പ്രതനിദനിന കവദദ്യുതനിയുചട അളവട്ട്
എത്ര  വതീതചമന്നട്ട്  ഇനലാം  തനിരനിചട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  ഉത്പഭാദനലാം  ഇവയുചട
ഓകരഭാന്നനിചന്റെയുലാം കശഷനിയുചട എത്ര ശതമഭാനലാം വതീതമഭാചണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത  പ്രതനിദനിന  കവദദ്യുത  ഉപകഭഭാഗവലാം,  ഉത്പഭാദനവലാം
ഉപകഭഭാഗവലാം  തമ്മേനിലള്ള  വലതലഭാസവലാം  എത്രയഭാചണന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  എങ്ങചനയഭാണട്ട്
ഈ  അന്തെരലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതട്ട്;  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറത്തട്ട്  നനിന്നട്ട്  വഭാങ്ങുന്ന
കവദദ്യുതനിക്കഭായനി പ്രതനിദനിനലാം എത്ര തുകേ ചചലവഴെനിക്കുനചവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത  റനിസര്കവഭായറകേളനില  ഇകപഭാഴെചത്ത  സനിതനിയനില
എത്ര ദനിവസകത്തക്കുള്ള കവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനത്തനിനുള്ള ചവള്ളമഭാണട്ട്  കശഷനിക്കുന്നചതന്നട്ട്
ഇനലാം തനിരനിച്ചു വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മഴെയുചട  ലഭലത  മുന്  വര്ഷങ്ങചള  അകപക്ഷനിചട്ട്
എത്രമഭാത്രലാം കുറവഭാണള്ളചതന്നട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  സഭാഹചരലത്തനില  പവര്കേടട്ട്  ഉളചപചടയുള്ള  കേടുത്ത  കവദദ്യുതനി
നനിയനണത്തനിനട്ട് സഭാദലതയുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016  ഓകകഭാബര് മഭാസത്തനില  12-10-2016  വചരയുള്ള ശരഭാശരനിയനു
സരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള അനുബന്ധലാം  (1)  ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* സലാംസഭാനത്തട്ട്
ജലകവദദ്യുതനിയുചട ഉത്പഭാദനലാം ആവശലകേതയനുസരനിചട്ട് ക്രെമതീകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട് പതനിവട്ട്.
അതനുസരനിചട്ട് 12-10-2016-ചല ഉത്പഭാദനലാം ലഭലമഭായ ഉത്പഭാദനകശഷനിയുചട എത്ര
ശതമഭാനമഭാചണന്നട്ട് അനുബന്ധലാം 1 ല ചകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്. *

(ബനി) ഒകകഭാബര് മഭാസത്തനിചല പ്രതനിദനിന 64.3225 മനിലലന് യൂണനിറട്ട്
ശരഭാശരനി ഉപകഭഭാഗലാം

സലാംസഭാനചത്ത പ്രതനിദനിന ശരഭാശരനി 11.9044 മനിലലന് യൂണനിറട്ട്
ആഭലന്തെര ഉത്പഭാദനലാം

ഉത്പഭാദനവലാം ഉപകഭഭാഗവലാം 52,4181 മനിലലന് യൂണനിറട്ട്
തമ്മേനിലള്ള അന്തെരലാം

സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറത്തുനനിനള്ള  കകേന്ദ്ര  കവദദ്യുതനി  വനിഹനിതലാം  (27.9346
മനിലലന് യൂണനിറട്ട്) വഴെനിയുലാം മറട്ട് അന്തെര് സലാംസഭാന വഭാങ്ങലകേള വഴെനിയുലാം ഈ അന്തെരലാം
പരനിഹരനിക്കുന.  2016  ആഗസട്ട്  മഭാസചത്ത  കേണക്കനുസരനിചട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
പുറത്തുനനിന്നട്ട് പ്രതനിദനിനലാം ശരഭാശരനി 17.48 കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുള്ള കവദദ്യുതനി വഭാങ്ങനിചനിട്ടുണട്ട്. 

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത  റനിസര്കവഭായറകേളനില  13-10-2016-ചല  കേണക്കനുസരനിചട്ട്
2201.550  ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട് കവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാനുള്ള ചവള്ളമുണട്ട്.  ഇനലാം
തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള അനുബന്ധലാം (2) ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഈ  വര്ഷലാം  ജൂണ്  മുതല  ഇതുവചര  (13-10-2016)
ലഭനിച നതീചരഭാഴുക്കട്ട്  2766.55  ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട്  കവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാനുള്ള
ചവള്ളമഭാണട്ട്.  പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്ന  നതീചരഭാഴുക്കനിചന്റെ  ഏകേകദശലാം  55.44  ശതമഭാനലാം
മഭാത്രകമ  ലഭനിചനിട്ടുള.  കേഴെനിഞ്ഞ  വര്ഷങ്ങളനിചല  ഒകകഭാബര്  13-ാം  തതീയതനിയനിചല
കകേരളത്തനിചല ജലസലാംഭരണലാം ചുവചട കചര്ക്കുന :

വര്ഷലാം ജലസലാംഭരണലാം   (  ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട്  )

2012 1740.027

2013 3769.619

2014 3112.906

2015 2489.510

2016 2201.550

(ഇ)  ഇല. മഴെ ദഇൗര്ലഭലലാംമൂലലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന കുറവട്ട്, പുറകമനനിന്നട്ട് കവദദ്യുതനി
വഭാങ്ങനി നനികേത്തഭാന് കേഴെനിയുചമന്നട്ട് കേരുതുന. അതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

കവദദ്യുതനി കേണക്ഷന് ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം

173 (3148) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .    ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ചസന്റെട്ട് :
ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന്  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന്
അകലഭാചനിക്കുനകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനുള്ള നടപടനിക്രെമങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) അകപക്ഷകേളുലാം  ഫതീസുലാം  ഓണ്കലനനില  സകതീകേരനിക്കുവഭാന്  നടപടനി
കകേചക്കഭാളകമഭാ?

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  കകേരള ഇലകനിസനിറനി  സകപകകേഭാഡട്ട്  2014-ചല ചടങ്ങള പ്രകേഭാരലാം

വനിതരണ ശലാംഖേല വനിപുലതീകേരനികക്കണ ആവശലമനിചലങനില അകപക്ഷകേനട്ട്  പണമടചട്ട്

30 ദനിവസത്തനിനുള്ളനില പുതനിയ സര്വതീസട്ട് കേണക്ഷന് നലകേണചമന്നട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന.

എന്നഭാല ഉപകഭഭാക്തൃ സലാംതൃപ്തനി മുന് നനിര്ത്തനി സര്വതീസട്ട് കേണക്ഷന് കൂടുതല കവഗത്തനില

ലഭലമഭാക്കുവഭാന് ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലക്ഷലമനിടുന.  ഇതനുസരനിചട്ട് പുതനിയതഭായനി കപഭാകസഭാ

കലകനഭാ  ആവശലമനിലഭാത്ത കേണക്ഷനുകേള  2  പ്രവൃത്തനി ദനിവസത്തനിനുള്ളനിലലാം സകപഭാര്ടട്ട്

കപഭാസട്ട്/കപഭാസട്ട് ഇന്സര്ഷന് കവണ കേണക്ഷനുകേള 7 ദനിവസത്തനിനുള്ളനിലലാം ഓവര്

ചഹഡട്ട് കലന് ആവശലമുള്ള കേണക്ഷനുകേള  15  ദനിവസത്തനിനുള്ളനിലലാം നലകുവഭാന്

കവണ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കവദദ്യുതനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് നലകകേണ വനിവനിധ കസവനങ്ങളുമഭായനി

ബന്ധചപട ചടങ്ങള പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതട്ട് കകേരള ഇലകനിസനിറനി ചറഗകലററനി കേമ്മേതീഷന്

ആണട്ട്.  ഇതനുസരനിചട്ട് പുതനിയ സര്വതീസട്ട് കേണക്ഷന് ലഭനിക്കുവഭാന് അകപക്ഷകേചന്റെ

തനിരനിചറനിയല കരഖേ, ഉടമസഭാവകേഭാശലാം ചതളനിയനിക്കഭാനുള്ള കരഖേ, സനിര കമലവനിലഭാസലാം

ചതളനിയനിക്കുന്ന കരഖേ, മുതലഭായവ ഹഭാജരഭാകക്കണതഭാണട്ട്.

(സനി)  കവദദ്യുതനി കേണക്ഷന് ലഭനിക്കുന്നതുളചപചടയുള്ള എലഭാ അകപക്ഷകേളക്കുലാം

ഓണ്കലന്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  കകേചക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.

ഉടമസഭാവകേഭാശലാം മഭാറല, തഭാരനിഫട്ട് മഭാറല മുതലഭായവയ്ക്കുലാം ഓണ്കലന് സലാംവനിധഭാനലാം

ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള ശമലാം നടനവരുന. 

കവദദ്യുതനി കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ അടയ്ക്കുവഭാനുള്ള ചപഭാതുകമഖേലഭാ 

സഭാപനങ്ങള

174 (3149) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കകേരളത്തനില കവദദ്യുതനി ചഭാര്ജ്ജട്ട് ഇനത്തനില ഏറവലാം കൂടുതല കുടനിശ്ശേനികേ

(3/2016-ചല  കേണക്കട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  125,21,49,113  രൂപ)  വരുത്തനിയ  ട്രഭാവന്കൂര്

ചകേഭാചനിന് ചകേമനിക്കലസനില നനിന്നട്ട് കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ പനിരനിയഭാന് കബഭാര്ഡട്ട് നഭാളനിതുവചര

എചന്തെഭാചക്ക നടപടനികേള സകതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 235

(ബനി)  ഇത്രയുലാം  ഭതീമമഭായ  തുകേ  കുടനിശ്ശേനികേ  വരുത്തനിയനിട്ടുലാം  എന്തെട്ട്  മഭാനദണ്ഡ
പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് നഭാളനിതുവചര കവദദ്യുതനി വനികചദനിയഭാതനിരുന്നചതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്ര കേഭാലചത്ത കുടനിശ്ശേനികേയഭാണട്ട് ഇചതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത കുടനിശ്ശേനികേ പനിരനിചചടുക്കുന്നതനില ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ഉകദലഭാഗസര്
അനഭാസ കേഭാണനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി മുതലഭായ വനിവനിധ ചപഭാതുകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങള
കവദദ്യുതനി ചഭാര്ജ്ജട്ട് ഇനത്തനില അടയഭാനുള്ള ഭതീമമഭായ കുടനിശ്ശേനികേ പനിരനിചചടുക്കുന്നതനിനട്ട്
കബഭാര്ഡട്ട് എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സകതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ട്രഭാവന്കൂര് ചകേഭാചനിന് ചകേമനിക്കലസട്ട് ലനിമനിറഡനിചന്റെ കവദദ്യുതനി ചഭാര്ജ്ജട്ട്
കുടനിശ്ശേനികേ  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ഒകടചറ  നടപടനികേള
കകേചക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്. ഇകതത്തുടര്ന്നട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് തലത്തനിലലാം കബഭാര്ഡട്ട് തലത്തനിലലാം
നനിരവധനി മതീറനിലാംഗകേള തഭാചഴെപറയുന്ന തതീയതനികേളനില കൂടുകേയുണഭായനി.

2-1-1998 –പ്രനിന്സനിപല  ചസക്രെടറനിയുചട  അദലക്ഷതയനില  കൂടനി യ
കയഭാഗലാം

2-1-2000  - ബഹുമഭാനചപട മുഖേലമനനിയുചട അദലക്ഷതയനില കൂടനിയ
കയഭാഗലാം

18-4-2001- ബഹുമഭാനചപട വലവസഭായ മനനിയുചട അദലക്ഷതയനില
കൂ ടനിയ കയഭാഗലാം

27-5-2004 - ചതീഫട്ട് ചസക്രെടറനിയുചട അദലക്ഷതയനില കൂടനിയ കയഭാഗലാം

10-3-2010  - അഡതീഷണല  ചതീഫട്ട്  ചസക്രെടറനിയുചട  അദലക്ഷതയനില
കവദദ്യുതനികബഭാര്ഡുലാം റനിസനിസനിയുമഭായനി  നടന്ന കഹപവര്
മതീറനിലാംഗട്ട്

9-2-2012 - ചതീഫട്ട് ചസക്രെടറനിയുചട അദലക്ഷതയനില കൂടനിയ കയഭാഗലാം

18-12-2013-  കവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ചചയര്മഭാന്  ആന്റെട്ട്  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്
ഡയറകറലാം റനിസനിസനി അധനികൃതരുമഭായനി നടന്ന ചര്ച.

21-1-2014 -  ബഹുമഭാനചപട വലവസഭായ മനനിയുചട അദലക്ഷതയനില
കവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡുലാം റനിസനിസനിയുമഭായനി നടന്ന കയഭാഗലാം
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എന്നഭാല പ്രസ്തുത സഭാപനലാം കുടനിശ്ശേനികേ സലാംബന്ധനിച തര്ക്കലാം ഉന്നയനിചതനിനഭാല
കബഭാര്ഡുലാം  റനിസനിസനിയുമഭായുള്ള  സലാംയുക്തമഭായ  കേണക്കട്ട്  പരനികശഭാധനകേളനിലൂചട
നനിലവനിചല കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ റനിസനിസനി ലനിമനിറഡനിനട്ട് കബഭാദലചപടനിട്ടുണട്ട്. ഇകതതുടര്ന്നട്ട്
21-1-2014-നട്ട് ബഹുമഭാനചപട വലവസഭായ വകുപ്പുമനനിയുചട അദലക്ഷതയനില നടന്ന
ചര്ചയനില തഭാചഴെപറയുന്ന നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം മുകന്നഭാട്ടുവച്ചു.

1. M/s  BSES-നട്ട്  TCC  Ltd  പഭാടത്തനിനട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുള്ള  ഭൂമനി
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.ക്കട്ട് മുഴുവന് കുടനിശ്ശേനികേയുലാം തതീര്പഭാക്കഭാന് കകേമഭാറകേ,

2. കുടനിശ്ശേനികേ  തുകേ  6  ശതമഭാനലാം  പലനിശ  നനിരക്കനില  ഒറത്തവണ
തതീര്പഭാക്കല പദതനിപ്രകേഭാരലാം തതീര്പഭാക്കുകേ.

എന്നഭാല  TCC  Ltd-ചന്റെ  Chairman  and  Managing  Director  Open
Access-നട്ട് കവണനിയുള്ള NOC, KSE Board Ltd  നലകേണചമന്നഭാവശലചപടുകേയുലാം
കുടനിശ്ശേനികേ നനിലവനിലള്ളതനിനഭാല  2013-ചല  KSERC  ഓപണ് ആകസട്ട് റഗകലഷന്
പ്രകേഭാരലാം കബഭാര്ഡട്ട് പ്രസ്തുത ആവശലലാം നനിരഭാകേരനിക്കുകേയുലാം കബഭാര്ഡനിചന്റെ തതീരുമഭാന
ത്തനിചനതനിചര  TCC  Ltd,  WP  (C)   No.16113/2015  പ്രകേഭാരലാം  ബഹുമഭാനചപട
കഹകക്കഭാടതനിചയ സമതീപനിക്കുകേയുമുണഭായനി.  ബഹുമഭാനചപട കകേഭാടതനി നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം
TCC Ltd  ചന്റെ  20  ഏക്കര് ഭൂമനി ചകേ.എസട്ട്.ഇ.  കബഭാര്ഡനിചന്റെ കവദദ്യുതനി ചഭാര്ജ്ജട്ട്
കുടനിശ്ശേനികേ  തതീര്പഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  കകേമഭാറലാം  നടത്തഭാന്  19-9-2015-ചല  സ.ഉ
(എലാംഎസട്ട്.)  33/2015/പനി.ഡനി.പ്രകേഭാരലാം  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുലാം  ചചയനിരുന.  എന്നഭാല
പനിന്നതീടട്ട്  വനിവനിധ  ചതഭാഴെനിലഭാളനി  സലാംഘടനകേള  എതനിര്പട്ട്  അറനിയനിചതനിചനതുടര്ന്നട്ട്
സര്ക്കഭാര്  ഇക്കഭാരലലാം  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  17-10-2015-ചല
സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)  35/2015/പനി.ഡനി.  പ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശലാം  തലക്കഭാലലാം
നടപനിലഭാകക്കചണന്നട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തു.  ഇക്കഭാരലത്തനിലളള തുടര് നടപടനികേള
വലവസഭായ വകുപ്പുമഭായനി കചര്ന്നട്ട് സര്ക്കഭാര്തലത്തനില നടനവരനികേയഭാണട്ട്. 

(ബനി)  എന്നഭാല  പ്രസ്തുത  സഭാപനലാം  സര്ക്കഭാര്  അധതീനതയനിലള്ള  ഒരു
ചപഭാതുകമഖേലഭാ  സഭാപനമഭായതനിനഭാലലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  പരഭാധതീനത  അനുഭവനിക്കുന്ന
ഈ സഭാപനത്തനില ഒകടചറ ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള പണനിചയടുക്കുന്നതനിനഭാലലാം കൂടഭാചത
കുടനിശ്ശേനികേ  തതീര്പഭാക്കുന്ന  വനിഷയത്തനില  വനിവനിധ  തലത്തനിലള്ള  ഇടചപടലകേള
നടനചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതനിനഭാലലാം  യുക്തമഭായ കുടനിശ്ശേനികേ  നനിവഭാരണ സ്കതീലാം  നനിലവനില
വരുന്നതുവചര കവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡട്ട്  ഈ വനിഷയത്തനില കേണക്ഷന് വനികചദനിക്കല
കപഭാലള്ള കേടുത്ത നടപടനികേളനികലയട്ട് കേടക്കഭാത്തതട്ട്. 

(സനി) 4/1983  മുതല  3/16  വചരയുള്ള  30  വര്ഷചത്ത വനിവനിധ തരത്തനിലള്ള
കുടനിശ്ശേനികേ തുകേയഭാണനിതട്ട്.
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(ഡനി) ഉകദലഭാഗസരുചട ഭഭാഗത്തുനനിനലാം അനഭാസ ഉണഭായനിടനില.

(ഇ)  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  മുതലഭായ  വനിവനിധ  ചപഭാതുകമഖേലഭാ
സഭാപനങ്ങളനിലനനിനള്ള  കുടനിശ്ശേനികേ  തുകേ  പനിരനിചചടുക്കുന്നതനികലയഭായനി  പ്രസ്തുത
സഭാപന കമധഭാവനികേളുമഭായനി കബഭാര്ഡട്ട് തലത്തനിലലാം സര്ക്കഭാര് തലത്തനിലലാം നനിരവധനി
മതീറനിലാംഗകേള  നടത്തുകേയുണഭായനി.  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയുചട  റവനറ്റ്യൂ  കേളക്ഷചന്റെ  25
ശതമഭാനലാം  കബഭാര്ഡനികലയട്ട്  ഒടുക്കുന്നതനിനട്ട്  Escrow  Account  തുടങ്ങുന്നതനിനുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കചപടഭാത്ത പഭാന് ഫണനിലനനിനലാം കവദദ്യുതനി ചഭാര്ജ്ജട്ട് അടയ്ക്കുന്നതനിനുലാം
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. 

കവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനവലാം ഉപകഭഭാഗവലാം തമ്മേനിലള്ള വലതലഭാസലാം

175 (3150) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

കകേരളത്തനില  കവദദ്യുതനി  ഉലഭാദനവലാം  ഉപകഭഭാഗവലാം  തമ്മേനിലള്ള  വലതലഭാസലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  നഭാളനിതുവചരയുള്ള  കേണക്കനുസരനിചട്ട്
സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ പ്രതനിദനിന ശരഭാശരനി ആവശലകേത  65.62  ദശലക്ഷലാം യൂണനിറഭായനിരുന.
എന്നഭാല  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിചന്റെ  അധതീനതയനിലള്ള  വനിവനിധ  കവദദ്യുതനി
നനിലയങ്ങളനില  നനിനള്ള  പ്രതനിദനിന  ശരഭാശരനി  ഉത്പഭാദനലാം  14.65  ദശലക്ഷലാം
യൂണനിറഭാണട്ട്.  അധനികേമഭായനി  ആവശലലാം  വരുന്ന  50.97  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറട്ട്  കകേന്ദ്ര
നനിലയങ്ങളനിലനനിനലാം  കവദദ്യുത  വലഭാപഭാരനികേളനിലനനിനലാം  ഉത്പഭാദകേരനിലനനിനലാം
പവര് എകട്ട്കചഞ്ചുകേളനിലനനിനമഭാണട്ട് കേചണത്തനിയതട്ട്. 

കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിചല ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനികേളുചട 
കവദദ്യുതതീകേരണലാം

176 (3151) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില  കവദദ്യുതതീകേരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത
എത്ര ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനികേളുണട്ട്;

(ബനി) കവദദ്യുതതീകേരണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച എത്ര ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനികേളുണട്ട്;
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(സനി)  കവദദ്യുതതീകേരനിചതുലാം,  കവദദ്യുതതീകേരനിക്കഭാത്തതുമഭായ  കകേഭാളനനികേളുചട
കപരട്ട് വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സമ്പൂര്ണ  കവദദ്യുതതീകേരണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മണ്ഡലത്തനിചല  മുഴുവന്
ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനികേളുലാം കവദദ്യുതതീകേരനിക്കുവഭാന് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനില കവദദ്യുതതീകേരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത
6  ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനികേളുലാം  കവദദ്യുതതീകേരണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച  5  കകേഭാളനനികേളുലാം
ആണള്ളതട്ട്.  

(സനി) പന്തെപ്ര, കമതനപഭാറ, പനിണവൂര്കുടനി, ചവള്ളഭാരലാംകുത്തട്ട്, എളലാംബഭാകശ്ശേരനി എന്നനിവ
കവദദ്യുതതീകേരനിച കകേഭാളനനികേളുലാം വഭാരനിയലാം, കതര, ഉറനിയലാംചപടനി, കുഞനിപഭാറ, തലവച്ചുപഭാറ,
ഇടുക്കനി കകേഭാളനനി (തഭാളുകേണലാം) എന്നനിവ കവദദ്യുതതീകേരനിക്കഭാത്ത കകേഭാളനനികേളുമഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  വഭാരനിയലാം,  കതര,  ഉറനിയലാംചപടനി,  കുഞനിപഭാറ,  തലവച്ചുപഭാറ  എന്നതീ
കകേഭാളനനികേള വനികകേന്ദ്രതീകൃത കവദദ്യുകതഭാത് പഭാദനവലാം വനിതരണവലാം (De-Centralised
& Distributed Generation  and  Micro-Grid)  സ്കതീമനില ഉളചപടുത്തനി കസഭാളഭാര്
പഭാനലകേള  സഭാപനിചട്ട്  കവദദ്യുതനി  ലഭലമഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇടുക്കനി
കകേഭാളനനി കവദദ്യുതതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആവശലമഭായ തുകേ കട്രബല ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്
ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റെനിലനനിനലാം  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കവദദ്യുതതീകേരണ കജഭാലനികേള ഉടചനതചന്ന
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന. 

മതീറര് റതീഡര്മഭാരുചട ഒഴെനിവകേള

177 (3152) ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് പനി  .   കുന്നപനിള്ളനി : തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലത്തനിനട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

കവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനില  മതീറര്  റതീഡര്  തസ്തനികേയനിചല  എത്ര  ഒഴെനിവകേള
ഇതനിനകേലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-യട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയനിട്ടുണട്ട്;  കശഷനിക്കുന്ന  ഒഴെനിവകേള
റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്യുന്നതനിനട്ട് അടനിയന്തെര നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

27-8-2011-നുകശഷലാം മതീറര് റതീഡര് തസ്തനികേയനില ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയനിടനില.
കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനില  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലലാം  എത്ര
തസ്തനികേയഭാണട്ട്  (എണലാം) ആവശലചമന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് ഒരു പഠനലാം ഐ.ഐ.എലാം.
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  നടത്തുകേയുലാം ഒരു റനികപഭാര്ടട്ട്  കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്
ലനിമനിറഡനിനട്ട്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  റനികപഭാര്ടട്ട്  പഠനിചട്ട്  അതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില മഭാത്രകമ ആവശലമഭായ തസ്തനികേകേള  (മതീറര്  റതീഡര് ഉളചപചട),
അനുവദനതീയമഭായ ഒഴെനിവകേള എന്നനിവ എത്രയഭാചണന്നട്ട് തനിടചപടുത്തഭാന് കേഴെനിയുകേയുള. 
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അങമഭാലനി ഇലകനിക്കല ഡനിവനിഷന് ഓഫതീസനിചന്റെ കശഭാചലഭാവസ

178 (3153) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) അങമഭാലനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിച ഇലകനിക്കല

ഡനിവനിഷന്  ഓഫതീസനിചന്റെ  കശഭാചലഭാവസ  ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  നനിലവനില  ഡനിവനിഷന്  ഓഫതീസനിനട്ട്  കവണ്ടുന്ന  കേമ്പറ്റ്യൂടര്,  അനുബന്ധ

ഉപകേരണങ്ങള  മുതലഭായവയുചട  കുറവലാം,  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം

ഇരനിക്കുവഭാകനഭാ തടസലാം കൂടഭാചത കൃതലനനിര്വഹണലാം നടത്തുന്നതനികനഭാ കേഴെനിയഭാത്ത

കേഭാരലവലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വനിഷയലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സകതീകേരനിക്കുന്ന  നടപടനികേള

എചന്തെലഭാമഭാണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ഡനി) നനിലവനില പ്രസ്തസ്തുത ഡനിവനിഷചന്റെ കേതീഴെനില എത്ര ചസക്ഷനുകേള ഉചണനലാം

ഓകരഭാ ചസക്ഷനനിലലാം എത്ര ഗണകഭഭാക്തഭാക്കള ഉചണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  അങമഭാലനി  മണ്ഡലത്തനില കവദദ്യുതനി കേണക്ഷന് ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എത്ര

അകപക്ഷകേരഭാണട്ട് നനിലവനില അവകശഷനിക്കുന്നചതനലാം ഇവര്ക്കട്ട് കേണക്ഷന് ലഭനിക്കു

ന്നതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസത്തനിചന്റെ കേഭാരണവലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഉണട്ട്.  അങമഭാലനി  ഡനിവനിഷചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചതട്ട്  മഭാര്ചട്ട്

2016-ല ആണട്ട്. തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി ബനി & എസട്ട്-ചന്റെ ചകേടനിടത്തനിലഭാണട്ട് പ്രസ്തുത

ഓഫതീസട്ട്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.  അതനിനഭാല  സലദഇൗര്ലഭലവലാം  മറ്റുലാം  ഇകപഭാള

അനുഭവചപടുനണട്ട്.  ടനി  ഡനിവനിഷനുകവണനി പുതനിയ ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  ഓഫതീസനിനട്ട്  കവണനി  കേമ്പറ്റ്യൂടറലാം  അനുബന്ധ

ഉപകേരണങ്ങളുലാം  വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സകതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനില

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിചന്റെ മറ്റു  ഓഫതീസുകേളനിലനനിനള്ള പഴെയ കേമ്പറ്റ്യൂടറകേള

നവതീകേരനിചട്ട് ടനി ഓഫതീസനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തനിവരുന.

(ഡനി) ടനി ഡനിവനിഷനട്ട് കേതീഴെനില 9 ചസക്ഷനുകേള ഉണട്ട്. ഓകരഭാ ചസക്ഷനനിലമുള്ള

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുചട എണലാം ചുവചട കചര്ക്കുന :
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കേഭാലടനി - 16432

തുറവൂര് - 7355

മഞ്ഞപ്ര - 10226

അങമഭാലനി - 18389

പഭാറക്കടവട്ട് - 7496

കേറകുറനി - 9775

മൂക്കന്നൂര് - 7680

മലയഭാറ്റൂര് - 8398

കേഭാഞ്ഞൂര് - 8170

(ഇ)  അങമഭാലനി ഡനിവനിഷനട്ട് കേതീഴെനില പുതനിയ കേണക്ഷനുകേള എസനികമറട്ട് തുകേ
അടയ്ക്കുന്ന  മുറയട്ട്  ഉടന്  നലകേനിവരുന.  കൂടഭാചത  ബനി.പനി.എല.  അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്
ഡനി.ഡനി.യു.ജനി.ചജ.കവ.പദതനിയനിലചപടുത്തനി കേണക്ഷനുകേള നലകേഭാറണട്ട്. സമ്പൂര്ണ
കവദദ്യുതതീകേരണവമഭായനി ബന്ധചപട കേണക്ഷനുകേള പ്രകേഭാരലാം അങമഭാലനി നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില  403  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  കവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന്  നലകേഭാനുണട്ട്.
ഇവര്ക്കട്ട് സമ്പൂര്ണ കവദദ്യുതതീകേരണ പദതനിയനിലചപടുത്തനി കേണക്ഷന് നലകുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില സമ്പൂര്ണ കവദദ്യുതതീകേരണ പദതനി

179 (3154) ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സമ്പൂര്ണ ചചവദദ്യുതതീകേരണ പദതനി പ്രകേഭാരലാം വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില എത്ര അകപക്ഷകേളഭാണട്ട് ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചചവദദ്യുതനി ചചലന് വലനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയഭാത്ത ഉളപ്രകദശങ്ങളനില ഏതട്ട്
രതീതനിയനില ചചവദദ്യുതനി എത്തനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1306 അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കവദദ്യുതനി  കലന്  വലനിക്കുവഭാന്  കേഴെനിയഭാത്ത  ഉളപ്രകദശങ്ങളനില
കസഭാളഭാര് പഭാനലകേള സഭാപനിചട്ട് കവദദ്യുതനി ലഭലമഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. 
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പമ്പഭാവഭാലനി കമഖേല കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് ഇലകനിക്കല ചസക്ഷനഭാഫതീസട്ട്

180 (3155) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചപരുനഭാടട്ട്  പഞഭായത്തനിചന്റെ  കേനിഴെക്കന്  കമഖേലയഭായ  നഭാറഭാണലാംകതഭാടട്ട്,
കേനിസുമലാം,  പമ്പഭാവഭാലനി,  തുലഭാപളളനി,  അറയഭാഞ്ഞനിലനിമണട്ട് തുടങ്ങനിയ പ്രകദശങ്ങളനിചല
ജനങ്ങള  കവദദ്യുതനി  സലാംബന്ധമഭായ  എലഭാ  കേഭാരലങ്ങളക്കുലാം  ആശയനിക്കുന്നതട്ട്
എരുകമലനിയനിചല ഇലകനിക്കല ചസക്ഷനഭാഫനിസനിചനയഭാചണന്നതട്ട് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) വനിസ്തൃതനികയറനിയ പരനിധനിയുള്ള എരുകമലനി ചസക്ഷനഭാഫതീസനിചന്റെ കേനിഴെക്കന്
കമഖേലയനിചല  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  പ്രകയഭാജനലാം  ചചയ്യുലാംവനിധലാം  പമ്പഭാവഭാലനികയഭാ
കേണമലകയഭാ കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ഒരു പുതനിയ ഇലകനിക്കല ചസക്ഷനഭാഫതീസട്ട്  ആരലാംഭനിചഭാല
ജനങ്ങള  ഇകപഭാള  അനുഭവനിച്ചുവരുന്ന ഒകടചറ  പ്രശ്നങ്ങളക്കട്ട്  പരനിഹഭാരമഭാകുചമന്ന
വസ്തുത ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില  എരുകമലനി  ചസക്ഷചന്റെ  പമ്പഭാവഭാലനി  കമഖേലയനില  വരുന്ന
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  പ്രകയഭാജനലാം  ചചയ്യുലാംവനിധലാം  ഒരു  പുതനിയ  ഇലകനിക്കല
ചസക്ഷനഭാഫതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാന് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  നനിലവനിലള്ള  എരുകമലനി  ഇലകനിക്കല  ചസക്ഷന്  വനിഭജനിചട്ട്
എരുകമലനി  ചസക്ഷചന്റെ  കേനിഴെക്കന്  കമഖേലയനിചല  പ്രകദശങ്ങള  ഉളചപടുത്തനി
കേണമല/മുക്കുട്ടുതറ  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  പുതനിയ  ചസക്ഷന്  ഓഫതീസട്ട്  തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള
ചപ്രഭാകപഭാസല കബഭാര്ഡട്ട് പരനികശഭാധനിചനിരുന. നനിലവനിലള്ള ചസക്ഷന് ഓഫതീസനിചന്റെ
പരനിധനി  50 ചതുരശ കേനികലഭാമതീററനില  കൂടുകേയുലാം  അകത സമയലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള
25,000 ല അധനികേമഭാവകേകയഭാ അചലങനില പരനിധനി  100  ചതുരശ കേനികലഭാമതീററനില
കൂടുകേയുലാം അകതസമയലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 20000-ല അധനികേലാം ആവകേകയഭാ ചചയ്യുന്ന
സഭാഹചരലത്തനിലഭാണട്ട്  സഭാധഭാരണ  ഗതനിയനില  നനിലവനിലള്ള  ചസക്ഷന്  വനിഭജനിചട്ട്
പുതനിയ ഇലകനിക്കല ചസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട് അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്. ചസക്ഷന് വനിഭജനത്തനിനുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള എരുകമലനി ചസക്ഷചന്റെ കേഭാരലത്തനില പഭാലനിക്കചപടഭാത്തതനിനഭാല ടനി
ചസക്ഷന് വനിഭജനിചട്ട് പുതനിയ ചസക്ഷന് അനുവദനിക്കുന്നതട്ട് ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിലവനിലള്ള ഓഫതീസുകേളുചട  പുനനഃക്രെമതീകേരണലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. അകതഭാചടഭാപലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ചമചചപട കസവനലാം
നലകുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.
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കേഭാറനിലനനിനലാം കവദദ്യുതനി

181 (3156) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേഭാറനില  നനിനലാം  കവദദ്യുതനി  ഉലഭാദനലാം  നടത്തുന്നതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട് എചന്തെങനിലലാം പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകേഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില  കേഭാറനില  നനിനലാം  എത്ര  യൂണനിറട്ട്  കവദദ്യുതനിയഭാണട്ട്
സലാംസഭാനത്തട്ട് ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കേഭാറനില  നനിനലാം  കൂടുതല  കവദദ്യുതനി  ഉലഭാദനിപനിക്കുവഭാന്  നടപടനി
സകതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  കേഭാറനിലനനിനലാം കവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട്
സഭാധലതഭാപഠനലാം  കകേന്ദ്ര  പഭാരമ്പകരലതര  ഊര്ജ്ജ  മനഭാലയത്തനിനുകേതീഴെനിലള്ള
C-WET (ഇകപഭാള NIWE- National Institute of Wind Energy) മുകഖേനയഭാണട്ട്
നടത്തനിവരുന്നതട്ട്. 1990  മുതല 2008  വചര 26  വനിന്റെട്ട് കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് കസഷനുകേള
സഭാപനിചട്ട്  നടത്തനിയ  പഠനങ്ങളനില  17  സലങ്ങള  കേഭാറനിലനനിനലാം  കവദദ്യുതനി
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുവഭാന് അനുകയഭാജലമഭാചണന്നട്ട് കേചണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില  11  സലങ്ങള
ഇടുക്കനിയനിലലാം  5  സലങ്ങള പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലലാം ഒചരണലാം തനിരുവനന്തെപുരത്തുമഭാണട്ട്.
കമലപറഞ്ഞ C-WET നടത്തനിയ പഠനത്തനില 790 ചമഗഭാവഭാടട്ട് കവദദ്യുതനി കകേരളത്തനില
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുവഭാന്  കേഴെനിയുചമന്നട്ട്  കേചണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡട്ട്
കേഞനികക്കഭാടട്ട്  നനിലവനിലള്ള കേഭാറഭാടനിപഭാടത്തനിചന്റെ കശഷനി വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം അതനിനട്ട്
സമതീപപ്രകദശത്തട്ട് പുതനിയ കേഭാറഭാടനി യനലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാധലതഭാപഠനലാം
NIWE-യുചട കസവനലാം പ്രകയഭാജനചപടുത്തനിചക്കഭാണട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  നനിലവനില  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.യുചട  കേഞനികക്കഭാട്ടുള്ള  കേഭാറഭാടനിപഭാടത്തു
നനിനലാം മറട്ട് സകകേഭാരല സലാംരലാംഭകേര്വഴെനിയുലാം 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില 58.78
ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട് കവദദ്യുതനി കേഭാറനിലനനിനലാം ഉത്പഭാദനിപനിച്ചു.

(സനി)  കേഭാറനിലനനിനലാം  കൂടുതല കവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുവഭാന്  സകതീകേരനിചനിട്ടുള്ള

നടപടനികേള ചുവചട കചര്ക്കുന.  കകേരളത്തനില കേഭാറനിലനനിനലാം കവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കുകേ

എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാചട  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ചപഭാതുകമഖേലഭാ  സഭാപനമഭായ

എന്.എചട്ട്.പനി.സനി.-യുമഭായനി  കകേരള  സര്ക്കഭാര് ധഭാരണഭാപത്രലാം ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയുണഭായനി.

ഇതനിന്പ്രകേഭാരലാം ആചകേ  82  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയുള്ള കേഭാറഭാടനിപഭാടങ്ങള പഭാലക്കഭാടട്ട്
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ജനിലയനിചല  നലസനിലാംഗലാം,  കകേഭാടത്തറ  പ്രകദശങ്ങളനില  സഭാപനിക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനി

പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  കേഭാറനിലനനിനലാം  കവദദ്യുതനി  ലഭലമഭാകുചമന്നട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന

സലങ്ങള  സന്ദര്ശനിചട്ട്  കൂടുതല  കൃതലതകയഭാചട  കേഭാറനിചന്റെ  കവഗവലാം  സമയവലാം

കേചണത്തുന്നതനിനഭായനി പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില ചചറ കേഭാറഭാടനി യനങ്ങളുലാം, ഒപലാം

തചന്ന  അനനികമഭാ  മതീററകേളുലാം  സഭാപനിക്കഭാന്  കവണ  നടപടനികേള  KSEBL

സകതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് കേഞനികക്കഭാടട്ട്  2.625  ചമഗഭാവഭാട്ടുലാം പൂവഭാര്

മത്സലബന്ധന കകേഭാളനനി ആസഭാനമഭാക്കനി ഒരു ചമഗഭാവഭാട്ടുലാം സഭാപനിത കശഷനിയുള്ള

കേഭാറഭാടനിപഭാടലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള ചടണര് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന. കൂടഭാചത

NHPC  അഗളനിയനില  72  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയുള്ള കേഭാറഭാടനിപഭാടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള

MOU സര്ക്കഭാരുമഭായനി ഒപ്പുചവചനിട്ടുണട്ട്.

കുടനിചവള്ള സഇൗകേരലലാം ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനട്ട് കവദദ്യുതനി വകുപനിനട്ട് 

കേതീഴെനില വരുന്ന സലലാം ലഭലമഭാക്കഭാന് നടപടനി

182 (3157) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഉടുമ്പന്കചഭാല  മണ്ഡലത്തനിചല  രഭാജഭാക്കഭാടട്ട്,  പഭാമ്പഭാടുലാംപഭാറ  എന്നതീ

പഞഭായത്തുകേളനില ജലനനിധനി പദതനിയനിലചപടുത്തനി കുടനിചവള്ള സഇൗകേരലലാം ഏര്ചപ

ടുത്തുന്നതനിനട്ട് കവദദ്യുതനി വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനില വരുന്ന സലലാം അനുവദനിചട്ട് നലണചമന്നട്ട്

ആവശലചപടട്ട് നനികവദനലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില ഭൂമനി വനിട്ടുനലകുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇതുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് നഭാളനിതുവചര സകതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നടപടനികേള സകതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഫതീലഡട്ട്  ഓഫതീസര് പദതനിപ്രകദശലാം സന്ദര്ശനിക്കുകേയുലാം അനുമതനിക്കഭായനി

കവണ കൂടുതല വനിവരങ്ങള രഭാജഭാക്കഭാടട്ട്  പഞഭായത്തട്ട് അധനികേഭാരനികേകളഭാടട്ട്  നലകുവഭാന്

ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.  ടനി വനിവരങ്ങള ലഭനിക്കുന്നതനിനനുസരനിചട്ട് അനുമതനി നലകുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 
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പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ചസക്ഷന് ഓഫതീസുകേള

183 (3158) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദദ്യുതനിയുലാം
കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില 1-7-2011 മുതല 31-3-2016 വചരയുള്ള കേഭാലയളവനില
എത്ര  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ചസക്ഷന്  ഓഫതീസുകേള  അനുവദനിചനിട്ടുചണനലാം  അവ
ഏചതലഭാമഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  അതനില  എത്ര  എണലാം  ഉദ്ഘഭാടനലാം  ചചയചപടനിട്ടുചണനലാം  അവ
ഏചതലഭാമഭാചണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലക്കനിടനി-കപരൂര് ചസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇചലങനില എന്നട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം തുടങ്ങുചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില 1-7-2011 മുതല 31-3-2016 വചരയുള്ള കേഭാലയളവനില
കൂട്ടുപഭാത,  ഓങ്ങല്ലൂര്,  വണനിത്തഭാവളലാം,  വടവന്നൂര്,  വഭാളയഭാര്,  കേഭായറഭാടനി,  ലക്കനിടനി
കൂട്ടുപഭാത, കുമ്പനിടനി, വനിളയൂര് എന്നതീ 9 ചസക്ഷന് ഓഫതീസുകേള അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇതനില  കൂട്ടുപഭാത,  ഓങ്ങല്ലൂര്,  വണനിത്തഭാവളലാം,  വടവന്നൂര്,  കുമ്പനിടനി
എന്നതീ 5 ചസക്ഷന് ഓഫതീസുകേള ഉദ്ഘഭാടനലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) പത്തനിരനിപഭാല, ഒറപഭാലലാം എന്നതീ ചസക്ഷന് ഓഫതീസുകേള വനിഭജനിചട്ട് ലക്കനിടനി
കൂട്ടുപഭാത എന്ന കപരനില ഒരു പുതനിയ ചസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
കബഭാര്ഡട്ട് ചനിലവനില ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുതകുന്ന 10 ചസന്റെട്ട് ഭൂമനി സഇൗജനലമഭായനി
ലഭനിക്കുന്നകതഭാ  അചലങനില  വഭാടകേരഹനിത ചകേടനിടകമഭാ  ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട്  ചസക്ഷന്
ഓഫതീസനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങഭാനഭാണട്ട്  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  തതീരുമഭാനലാം.  കമല
സൂചനിപനിചതട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  സലകമഭാ  ചകേടനിടകമഭാ  ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാലഭാണട്ട്  ചസക്ഷന്
ഓഫതീസനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം തുടങ്ങഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്തതട്ട്.

പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില  നനിനള്ള കവദദ്യുതനി കുടനിശ്ശേനികേ

184 (3159)    ശതീ  .   ചകേ  .   ബഭാബു : തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദദ്യുതനിയുലാം
കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിചല  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്,  ചപഭാതുകമഖേല,  സകകേഭാരല
കമഖേല സഭാപനങ്ങളനില നനിനലാം ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ക്കട്ട് കവദദ്യുതനി കുടനിശ്ശേനികേയനിനത്തനില
പനിരനിഞ്ഞട്ട് കേനിടഭാനുള്ള തുകേ സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി) ഈ  സഭാപനങ്ങള  ഏതട്ട്  വര്ഷലാം  വചരയുള്ള  കുടനിശ്ശേനികേയഭാണട്ട്
അടച്ചുതതീര്ക്കഭാനുള്ളതട്ട് എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) എചട്ട്  .  റനി  .  വനിഭഭാഗലാം

1. തഭാലൂക്കട്ട് ചഹഡ്കേകഭാര്കടഴട്ട് ആശുപത്രനി - 86,698 രൂപ

2. ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ചഎ.ടനി.ചഎ.മലമ്പുഴെ - 72,930 രൂപ

എചട്ട്.റനി.വനിഭഭാഗത്തനില പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിചല ചപഭാതുകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങളനില
നനിനലാം  കുടനിശ്ശേനികേചയഭാനലാംതചന്ന  പനിരനിഞ്ഞു  കേനിടഭാനനില.  എചട്ട്.റനി.  വനിഭഭാഗത്തനില
സകകേഭാരല കമഖേലയനിചല 38 സഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം 23,80,01,624 രൂപ പനിരനിഞ്ഞു
കേനിട്ടുവഭാനുണട്ട്.

എല  .  റനി  .   വനിഭഭാഗലാം

സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങള - 769.50 ലക്ഷലാം

സകകേഭാരല സഭാപനങ്ങള - 1182.87 ലക്ഷലാം

ചപഭാതുകമഖേലഭാ സഭാപനങ്ങള - 4123.84 ലക്ഷലാം

(ബനി) 2016 വചരയുള്ള കുടനിശ്ശേനികേ അടച്ചുതതീര്ക്കുവഭാനുണട്ട്. 

സര്വതീസട്ട് വയര് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കേണക്ഷന് ചകേഭാടുക്കഭാവന്ന
പരമഭാവധനി ദൂരപരനിധനി

185 (3160) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവനിലള്ള നനിയമപ്രകേഭാരലാം സര്വതീസട്ട് വയര് ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
കേണക്ഷന് ചകേഭാടുക്കഭാവന്ന പരമഭാവധനി ദൂരപരനിധനി എത്രയഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിയമപരമഭായ  ദൂരപരനിധനി  ലലാംഘനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  സര്വതീസട്ട്  വയര്
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കേണക്ഷന് ചകേഭാടുക്കുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉചണങനില അപകേടകേരമഭാലാം വനിധലാം തൂണകേള സഭാപനിചട്ട് കേണക്ഷന്
നലകേനിയനിരനിക്കുന്ന  ഇത്തരലാം  കകേസുകേളനില  എന്തെട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്  സകതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാധഭാരണ  സഭാഹചരലങ്ങളനില  ചവതര്  പ്രൂഫട്ട്  സര്വതീസട്ട്  വയര്
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കേണക്ഷന് ചകേഭാടുക്കുന്ന പരമഭാവധനി ദൂരപരനിധനി 35 മതീറര് ആണട്ട്.
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(ബനി)  ശദയനിലചപടഭാല പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനിചയടുക്കുലാം.

(സനി)  നനിയമലാം ലലാംഘനിച്ചുചകേഭാണട്ട് അപകേടകേരമഭാലാംവനിധലാം എവനിചടചയങനിലലാം സര്വതീസട്ട്
കേണക്ഷന് നലകേനിയതഭായനി ശദയനിലചപടഭാല കവണ നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിചല പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്ത 
അണര്ഗ്രേഇൗണട്ട് കകേബനിളനിങ ട്ട്

186 (3161) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ചനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  കേളകകററട്ട്  കകേഭാണ്ഫറന്സട്ട്  ഹഭാളനില  സമ്പൂര്ണ
ചചവദദ്യുതതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അവകലഭാകേനലാം  ചചയഭാന്  വനിളനിച്ചു  കചര്ത്ത
കയഭാഗത്തനില ബഹു. മനനിയുചട ശദയനിലചപടുത്തനിയ, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് മുനനിസനിപഭാലനിറനി
പ്രകദശത്തട്ട്  വര്ഷങ്ങളക്കുമുമ്പട്ട്  നടത്തനിയ  അണർഗ്രേഇൗണട്ട്  കകേബനിളനിങട്ട്  ഇതുവചര
ചഭാര്ജട്ട് ചചയഭാത്ത വനിഷയത്തനിന്കമല സകതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്ത  അണർഗ്രേഇൗണട്ട്
കകേബനിളനിങട്ട് എവനിചടചയഭാചക്കയഭാണട്ട് ഉളളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് മുനനിസനിപഭാലനിറനി പ്രകദശത്തട്ട്  2005-2006  വര്ഷത്തനില
എ.പനി.ഡനി.ആര്.പനി.  പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തനി  ഏകേകദശലാം  1.5  കകേഭാടനി  രൂപ
ചചലവഴെനിചഭാണട്ട്  5  കേനികലഭാമതീറര് ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള സഭാപനിചതട്ട്.  ബനി.എസട്ട്.എന്.എല.,
പനി.ടനി.സനി.സനി.  അനുമതനി  നലകേഭാത്തതനിനഭാല  3.67  കേനികലഭാമതീറര്  കകേബനിളുകേള
നഭാളനിതുവചര  ചഭാര്ജട്ട്  ചചയനിടനില.  പനി.ടനി.സനി.സനി.  അനുമതനിക്കഭായനി  അകപക്ഷനിക്കുകേയുലാം
വനിവനിധ ഔകദലഭാഗനികേ തലങ്ങളനില ഇക്കഭാരലലാം  ഉന്നയനിചനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല ഇതുവചര
പനി.ടനി.സനി.സനി. അനുമതനി ലഭനിചനിടനില. 

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്ത  അണര്ഗ്രേഇൗണട്ട്
കകേബനിളനിങ്ങനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം തഭാചഴെകചര്ക്കുന.

1. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ഠഇൗണനില 3.67 കേനികലഭാമതീറര്

നറ്റ്യൂ ബസട്ട് സഭാന്റെട്ട് 8 കപഭാള സക്ചര് 0.8 കേനികലഭാമതീറര്
റ്റു ബനിന്ദു ആര്കക്കഡട്ട്

വനികകഭാറനിയ റ്റു ആലക്കഭാസട്ട് ജുവലറനി 0.4 കേനികലഭാമതീറര്

കേരന്തെക്കഭാടട്ട് റ്റു ചകേ.ഡനി.സനി. ട്രഭാന്കസ്ഫഭാര്മര് 0.6 കേനികലഭാമതീറര്
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ആലക്കഭാസട്ട് ഡനി.പനി.റ്റു ടനി.ബനി.ട്രഭാന്കസ്ഫഭാര്മര് 0.35 കേനികലഭാമതീറര്

എലാം.ജനി. ട്രഭാന്കസ്ഫഭാര്മര് റ്റു കഫഭാര്ടട്ട് കറഭാഡട്ട് 0.4 കേനികലഭാമതീറര്
ട്രഭാന്കസ്ഫഭാര്മര്

ടനി.ബനി.ട്രഭാന്കസ്ഫഭാര്മര് റ്റു എലാം.ജനി.ട്രഭാന്കസ്ഫഭാര്മര് 0.42 കേനികലഭാമതീറര് 

കഫഭാര്ടട്ട് കറഭാഡട്ട് I ട്രഭാന്കസ്ഫഭാര്മര് റ്റു 0.6 കേനികലഭാമതീറര്

കഫഭാര്ടട്ട് കറഭാഡട്ട് II ട്രഭാന്കസ്ഫഭാര്മര് 0.1 കേനികലഭാമതീറര്

എന്.എചട്ട്.17 റ്റു കറഭായല ആര്കക്കഡട്ട്

II.  കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട് ടഇൗണനില അലഭാമനിപള്ളനി മുതല മന്സൂര് കഹഭാസനിറല വചര
5.68 കേനികലഭാമതീറര്.

ഇലകനികേട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളുചട അപകേടഭാവസ

187 (3162) ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുകസന്  തങ്ങള  :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കറഭാഡുകേളനില നനിലക്കുന്ന ഇലകനികേട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേള പലകപഭാഴുലാം
അപകേടകേരമഭാകുകേയുലാം ജനങ്ങളുചട ജതീവനുലാം സകത്തനിനുലാം ഭതീഷണനിയഭാകുകേയുലാം ചചയ്യുന്ന
കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അപകേടമുണഭാകുകമ്പഭാള മഭാത്രലാം അകനകഷണലാം നടത്തുകേയുലാം പരനിഹരനിക്കുകേയുലാം
ചചയ്യുന്നതനിനട്ട്  പകേരലാം  സനിരമഭായനി  ഇലകനികേട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില  അറകുറ  പണനികേള
നടത്തുവഭാന് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) അപകേടഭാവസയനിലള്ള കപഭാസ്റ്റുകേളുചട വനിവരലാം ചപഭാതുജന സഹകേരണകത്തഭാചട
കശഖേരനിക്കഭാനുലാം കകേടുപഭാടട്ട് പരനിഹരനിക്കുവഭാനുലാം എചന്തെങനിലലാം സലാംവനിധഭാനലാം ഇകപഭാള
നനിലവനിലകണഭാ;

(ഡനി) സലാംസഭാനത്തട്ട്  കവദദ്യുതനി  കപഭാസ്റ്റുകേളനിചലയുലാം  കലനുകേളനികലയുലാം
അറകുറപണനികേള സനിരമഭായനി പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന് ഒരു സലാംവനിധഭാനലാം ചകേഭാണ്ടുവരുകമഭാ;
വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചനില  കപഭാസ്റ്റുകേള  അപകേട  സഭാധലത  ഉണഭാക്കുന്നതഭായനി  ശദയനില
ചപടനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  അപകേടഭാവസയനിലള്ളതുലാം  കകേടുപഭാടട്ട്  സലാംഭവനിചതുമഭായ  കപഭാസ്റ്റുകേള/
കലനുകേള  എന്നനിവ  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കകേടുപഭാടട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം
പദതനികേളുലാം അടനിയന്തെര പരനിഹഭാര മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം നനിലവനിലണട്ട്.  ഇക്കഭാരലലാം കൃതലമഭായുലാം
സമയബന്ധനിതമഭായുലാം ചചയ്യുനചവന്നട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് കവണ നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) അപകേടഭാവസയനിലള്ള കപഭാസ്റ്റുകേചള സലാംബന്ധനിച പരഭാതനികേള ചപഭാതു
ജനങ്ങളക്കട്ട് ബന്ധചപട ചസക്ഷന് ഓഫതീസുകേളനില കഫഭാണ് വഴെനികയഭാ,  കനരനികടഭാ
അറനിയനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.  പരഭാതനികേള  "1912”  എന്ന നമ്പര് വഴെനി  24x7  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുചട "Call Centre -” ലലാം അറനിയനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  അറകുറപണനികേള  ആവശലമഭായ  കപഭാസ്റ്റുകേള/കലനുകേള  തനിരനിചറനിയു
ന്നതനിനഭായനി  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി  ജതീവനക്കഭാര്  "Line  Patrolling”  നടത്തുകേയുലാം
ശദയനിലചപടുന്നവ മഭാറനി സഭാപനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയ്യുനണട്ട്.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല ചസക്ഷന് ഓഫതീസുകേള

188 (3163) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ചനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  എത്ര ചസക്ഷന്
ഓഫതീസുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനചണനലാം ഓകരഭാ ചസക്ഷന് ഓഫതീസുകേളുചടയുലാം കേതീഴെനിലള്ള
കേണ്സറ്റ്യൂമര്മഭാരുചട എണലാം എത്രയഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ ചസക്ഷന് ഓഫതീസുകേള തുടങ്ങുന്നതനിചന്റെ മഭാനദണ്ഡലാം എന്തെഭാചണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  മണ്ഡലത്തനില  കവണത്ര  ചസക്ഷന്  ഓഫതീസുകേള
ഇലഭാത്തതനിനഭാല ദൂരദനിക്കുകേളനിലനനിന്നട്ട് പല ആവശലങ്ങളക്കഭായനി ചസക്ഷന് ഓഫതീസനില
എത്തുന്ന ജനങ്ങള അനുഭവനിക്കുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ചസക്ഷന് ഓഫതീസുകേളനില എത്തനികചരഭാനുള്ള കേണ്സറ്റ്യൂമര്മഭാരുചട പ്രയഭാസലാം
ദൂരതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഒരു പഞഭായത്തനില ഒരു ചസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട് എന്ന മഭാനദണ്ഡലാം
ഈ കേഭാരലത്തനില പഭാലനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് അസലാംബനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില 5 ചസക്ഷന് ഓഫതീസുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ഈ  ചസക്ഷന്  ഓഫതീസുകേളുചട  കപരട്ട്,  കേണ്സറ്റ്യൂമര്മഭാരുചട
എണലാം ചുവചട കചര്ക്കുന :
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കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് - 21738 എണലാം

ചനലനിക്കുന്നട്ട് - 26701 എണലാം

ചചര്ക്കള - 24842 എണലാം

ബദനിയടുക്ക - 22320 എണലാം

മുകള്ളരനിയ - 17821 എണലാം

(ബനി) നനിലവനിലള്ള ചസക്ഷന് ഓഫതീസനിചന്റെ പരനിധനി 50 ചതുരശ കേനികലഭാമതീററനില
കൂടുകേയുലാം  അകതസമയലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  25000-ല അധനികേമഭാവകേകയഭാ  അചലങനില
പരനിധനി  100  ചതുരശ  കേനികലഭാമതീററനില  കൂടുകേയുലാം  അകതസമയലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള
20000-ല  അധനികേലാം  ആവകേകയഭാ  ചചയ്യുന്ന  സഭാഹചരലത്തനിലഭാണട്ട്  സഭാധഭാരണ
ഗതനിയനില നനിലവനിലള്ള ചസക്ഷന് വനിഭജനിചട്ട് പുതനിയ ഇലകനിക്കല ചസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട്
കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്. 

(സനി&ഡനി) ഉണട്ട്.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് പ്രധഭാനമഭായുലാം ഇലകനിസനിറനി ഓഫതീസുകേളുമഭായനി
ബന്ധചപകടണനിവരുന്നതട്ട്  കവദദ്യുതനി  ചഭാര്ജ്ജട്ട്  അടയ്ക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനിചല
എലഭാ ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ചസക്ഷന് ഓഫതീസുകേളുലാം ഒരുമ ചനറട്ട് സലാംവനിധഭാനവമഭായനി
ബന്ധനിപനിചതനിചന  തുടര്ന്നട്ട്  പണമനിടപഭാടുകേള  ഏതട്ട്  ഓഫതീസുകേളനിലലാം  പുറചമ
ഇന്റെര്ചനറട്ട്/ചനറട്ട്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സഇൗകേരലങ്ങളനിലൂചടയുലാം  ഇകപഭാള ചചയഭാവന്ന സഭാഹചരലമുണട്ട്.
കകേരളത്തനില ആചകേ  941  ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തുകേളുലാം  87  മുനനിസനിപല  കകേഭാര്പകറഷനുകേളുലാം
6  കകേഭാര്പകറഷനുകേളുലാം ഉളചപചട  1200  ഓളലാം തകദ്ദേശസകയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്
നനിലവനിലള്ളതട്ട്.  ആചകേ 778  ചസക്ഷന് ഓഫതീസുകേളഭാണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ഓകരഭാ ഗ്രേഭാമ പഞഭായത്തനിലലാം ഒരു ചസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട് എന്ന മഭാനദണ്ഡലാം നനിലവനിലനില.
കൂടഭാചത ചസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് അധനികേമഭായനി മഭാനവകശഷനി ആവശലമഭായനി
വരുന്നതനിനഭാലലാം പുതുതഭായനി തസ്തനികേകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് തടസങ്ങള ഉള്ളതനിനഭാലലാം
ഇകപഭാള  പുതനിയ  ഓഫതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതട്ട്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.  കേഭാരലക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി നനിലവനിലള്ള ഓഫതീസുകേളുചട പുനനഃക്രെമതീകേരണലാം കബഭാര്ഡട്ട്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

തൃക്കഭാക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില ഭൂഗര്ഭ കവദദ്യുത കകേബനിള

189 (3164) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  തൃക്കഭാക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല ഏചതഭാചക്ക പ്രകദശങ്ങളനിലഭാണട്ട്
ഭൂഗര്ഭ ചചവദദ്യുത കകേബനിള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  തൃക്കഭാക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  പൂര്ണമഭായുലാം  ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സകതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകേഭാകമഭാ;

(സനി) ഇചലങനില മണ്ഡലത്തനില പൂര്ണമഭായുലാം ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള ഇടുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തൃക്കഭാക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല തഭാചഴെ വനിവരനിക്കുന്ന പ്രകദശങ്ങളനില
ഭൂഗര്ഭ കവദദ്യുതനി കകേബനിള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

1. എ.പനി.ഡനി.ആര്.പനി. പദതനി പ്രകേഭാരലാം.

ഗനിരനിനഗര് കമഖേല - 38.916 കേനി.മനി.

കവറനില കമഖേല - 10.212 കേനി. മനി.

ചവണല കമഖേല - 3.094 കേനി. മനി.

പഭാലഭാരനിവടലാം കമഖേല - 11.659 കേനി. മനി.

2. ആര്.എ.പനി.ഡനി.ആര്. പദതനിപ്രകേഭാരലാം

ഗനിരനിനഗര് കമഖേല - 6.471 കേനി.മനി.

തൃക്കഭാക്കര കമഖേല - 6.373 കേനി. മനി.

ചവണല കമഖേല - 7.082 കേനി. മനി.

പഭാലഭാരനിവടലാം കമഖേല - 2.581 കേനി. മനി. 

                     ആചകേ  - 86.388 കേനി. മനി.

(ബനി&സനി)  പൂര്ണമഭായുലാം  ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സകതീകേരനിചനിടനില.  ഭതീമമഭായ  ചചലവട്ട്  വരുന്നതനിനഭാല  ഒരുമനിചട്ട്  നടപഭാക്കുന്നതട്ട്
പ്രഭാകയഭാഗനികേമല. വനിവനിധ കകേന്ദ്ര പദതനികേളനില ഉളചക്കഭാള്ളനിച്ചുലാം ധനസഹഭായങ്ങള
സകരൂപനിച്ചുലാം ഘടലാം ഘടമഭായനി ഇത്തരലാം പദതനികേള നടപഭാക്കുലാം.

വള്ളനികുന്നലാം ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ചസക്ഷന് ആഫതീസട്ട്

190 (3165) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  വള്ളനികുന്നത്തട്ട്  ആരലാംഭനിച  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ചസക്ഷന്
ആഫതീസനില ജതീവനക്കഭാരുചട കുറവണട്ട് എന്നതട്ട് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ അടനിയന്തെര നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  സമ്പൂര്ണ  കവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനിയനില  ഉളചപടുന്ന  ആലപ്പുഴെ
ജനിലയനിചല  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള  എണലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ജനിലയനിചല ഏചതഭാചക്ക പഞഭായത്തുകേള ഇതനിനഭായനി തുകേ നതീക്കനി
വചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  സലലാംമഭാറ  നനിയമനലാം,  ചപ്രഭാകമഭാഷന്  നനിയമനലാം  തുടങ്ങനിയ  മറ്റു
നടപടനികേളനിലൂചട നനിലവനിലള്ള ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി) സമ്പൂര്ണ കവദദ്യുതതീകേരണ പദതനിയനില ഉളചപടുന്ന ആലപ്പുഴെ ജനിലയനിചല
ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട നനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള എണലാം ചുവചട കചര്ക്കുന :

നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട എണലാം

ഹരനിപഭാടട്ട്
443

ആലപ്പുഴെ
303

കേഭായലാംകുളലാം
415

കചര്ത്തല
360

മഭാകവലനിക്കര
1010

അരൂര്
612

ചചങ്ങന്നൂര്
603

കുടനഭാടട്ട്
487

പഞഭായത്തുകേള  ഒനലാംതചന്ന  സമ്പൂര്ണ  കവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനഭായനി  തുകേ
നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതഭായനി ഇതുവചര അറനിയനിചനിടനില.
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നതീലലാംകപരൂര് ഭഭാഗത്തട്ട് സബട്ട് കസഷന്

191 (3166) ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചഭാണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കുടനഭാടനിചല കേഭായല നനിലങ്ങളനില കവദദ്യുതനി  മുടക്കലാം പതനിവഭാകുന്നതട്ട്
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സലചത്ത  കവദദ്യുതനി  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
കുടനഭാടനിചന്റെ  വടക്കന്  കമഖേലകേളനില  സബട്ട്  കസഷന്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പദതനി
നനിലവനിലകണഭാ;

(സനി) കേഭാവഭാലലാം  അചലങനില  നതീലലാംകപരൂര്  ഭഭാഗത്തട്ട്  സബട്ട്  കസഷന്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് അടനിയന്തെര നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശക്തമഭായ  കേഭാറ്റുലാം  മഴെയുലാം  ഉള്ള  ചനില  അവസരങ്ങളനില  കപഭാസ്റ്റുകേള
ചരനിഞ്ഞട്ട് കവദദ്യുതനി മുടങ്ങഭാറള്ളതഭായനി ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി) ഉണട്ട്. കേഭാവഭാലലാം 66 ചകേ.വനി. സബ്കസഷനുകവണനി കേചണത്തനിയ
സലലാം കേരഭൂമനി  അലഭാത്തതനിനഭാല കകേരള ചനലവയല തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ
നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ഈ  ഭൂമനി  നനികേത്തുവഭാന്  അനുമതനി  ലഭനിചനിടനില.  കേഭാവഭാലലാം,
നതീലലാംകപരൂര് എന്നതീ സലങ്ങളനില അനുകയഭാജലമഭായ  സലലാം ലഭലമഭാകുന്ന മുറയട്ട്
സഭാകങതനികേ  പഠനത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  സബ്കസഷന്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള കകേചക്കഭാളന്നതഭാണട്ട്. 

സലാംസഭാനചത്ത കദനലാംദനിന കവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനവലാം ഉപകയഭാഗവലാം

192 (3167) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  കദനലാംദനിന  കവദദ്യുതനി  ഉലഭാദനവലാം  ഉപകയഭാഗവലാം
എത്രചയനലാം ഏചതലഭാലാം കമഖേലകേളനില ഉലഭാദനലാം നടത്തുനചവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്രത്തനില  നനിനലാം  മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളനില  നനിനലാം  എത്ര  യൂണനിറട്ട്
കവദദ്യുതനി ലഭനിക്കുനചണനലാം ഇവയ്കക്കഭാകരഭാന്നനിനുലാം നലകകേണനി വരുന്ന എനര്ജനി
തഭാരനിഫട്ട് തുകേ എത്രചയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജലകവദദ്യുത പദതനി വഴെനി എത്ര യൂണനിറട്ട് കവദദ്യുതനി ഉലഭാദനിപനിക്കുനചണനലാം
യൂണനിറനിനു വരുന്ന ഉലഭാദനചചലവട്ട് എത്രചയനലാം ഇതട്ട് വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നതട്ട് എന്തു
നനിരക്കനിലഭാചണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ ;
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(ഡനി)  മറട്ട്  കസഭാതസ്സുകേളനില നനിന്നട്ട്  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന കവദദ്യുതനിയുചട അളവലാം

യൂണനിറനിനട്ട് വരുന്ന ഉലഭാദനചചലവലാം എത്രചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ചഗയനില പദതനി പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭായഭാല ബഹ്മപുരലാം,  പുതുകവപട്ട്,  ചതീകമനനി,

കേഭായലാംകുളലാം  എന്നതീ  നനിലയങ്ങളനില  ഗലഭാസട്ട്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുളള  കവദദ്യുതനി  ഉലഭാദനലാം

യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കനി  എത്ര  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കവദദ്യുതനി  ഉലഭാദനിപനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുചമന്നട്ട്

പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  പ്രസ്തുത  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  നഭാളനിതുവചരയുള്ള  കേണചക്കടുത്തഭാല  പ്രതനിദനിനലാം  ശരഭാശരനി

67.26  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറട്ട്  കവദദ്യുതനിയുചട  ആവശലകേതയഭാണട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്

ഉണഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്. ഇതനില പ്രതനിദനിനലാം ശരഭാശരനി 14.65 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട് കവദദ്യുതനി

കബഭാര്ഡനിചന്റെ  തനതു  കവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദന  നനിലയങ്ങളനിലനനിനലാം  പ്രതനിദനിനലാം

ശരഭാശരനി  0.334  ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട്  കവദദ്യുതനി കേലഭാപ്റതീവട്ട്  പവര് ചപ്രഭാഡറ്റ്യൂകസഴട്ട്

മുകഖേനയുലാം  ഉത്പഭാദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  വനിവനിധ  കമഖേലകേളനിലള്ള  തനതു

കവദദ്യുകതഭാലഭാദന നനിലയങ്ങളുചട ഉത്പഭാദനകശഷനി തഭാചഴെചകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന.

ജലകവദദ്യുത പദതനികേള - 2042.40 ചമഗഭാവഭാടട്ട്

ദവ ഇന്ധന നനിലയങ്ങള - 159.96 ചമഗഭാവഭാടട്ട്

കേഭാറഭാടനി നനിലയങ്ങള - 2.03 ചമഗഭാവഭാടട്ട്

സഇൗകരഭാര്ജ്ജ പദതനികേള - 1 ചമഗഭാവഭാടട്ട്

ഇതുകൂടഭാചത 33 ചമഗഭാവഭാടട്ട് കേലഭാപ്റതീവട്ട് ജലകവദദ്യുത പദതനികേളുലാം 15 ചമഗഭാവഭാടട്ട്

കേലഭാപ്റതീവട്ട് സഇൗകരഭാര്ജ്ജ നനിലയങ്ങളുലാം 558.51 ചമഗഭാവഭാടട്ട് തഭാപകവദദ്യുത പദതനികേളുലാം

25.11  ചമഗഭാവഭാടട്ട് സകകേഭാരല ജലകവദദ്യുത പദതനികേളുലാം 32.85 ചമഗഭാവഭാടട്ട് സകകേഭാരല

കേഭാറഭാടനി നനിലയങ്ങളുലാം ഉലഭാദകേരഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  ജനകററനിലാംഗട്ട്  കസഷനുകേളനില  (CGS)  നനിനലാം  പ്രതനിമഭാസലാം

ശരഭാശരനി തഭാചഴെപറയുന്ന കവദദ്യുതനി ലഭനിക്കുനണട്ട്.  പ്രസരണ ചഭാര്ജ്ജട്ട് ഉളചപചട

ഇവയ്കക്കഭാകരഭാന്നനിനുലാം ശരഭാശരനി ചകേഭാടുകക്കണനിവരുന്ന വനിലയുലാം ചുവചട കചര്ത്തനിരനിക്കുന :
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കസഷന് Unit (Kwh) Rate (₹/Kwh)

1.  രഭാമഗണലാം I & II 13,49,31,129 3.090

2.  രഭാമഗണലാം III 3,99,77,336 3.250

3.  തഭാലചര് II 18,99,95,363 2.742

4.  സനിലാംഹഭാദനി II 8,05,51,581 4.354

5.  NLC I 2,62,13,539 3.592

6.  NLC II 3,27,80,265 3.647

7.  NLC I എകേട്ട് സഭാന്ഷന് 5,98,58,167 4.158

8.  NLC II എകേട്ട് സഭാന്ഷന് 1,81,29,607 6.223

9.  വളര് 5,19,19,396 4.254

10.  മഭാപട്ട് 1,25,98,763 2.461

11.  കകേഗ 3,78,86,841 3.516

12.  കൂടലാംകുളലാം 9,08,84,962 4.403

13.  എന്.റനി.പനി.എല. 3,71,45,253 4.302

              ആചകേ 81,84,67,108

(സനി&ഡനി)  ജലകവദദ്യുത  പദതനിവഴെനി  ലഭനിക്കുന്ന  പ്രതനിദനിന  ശരഭാശരനി
കവദദ്യുതനി  -  11.3039  ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട്.  കേഭാറനിലനനിനലാം  പ്രതനിദനിന  ശരഭാശരനി  -
0.3858 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട്. സഇൗകരഭാര്ജ്ജ പദതനിയനിലനനിനലാം പ്രതനിദനിന ശരഭാശരനി
ഉപകയഭാഗലാം  -  0.0794  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറട്ട്.  2016-17,  13.10.2016  വചരയുള്ള
കേണക്കനുസരനിചട്ട് ജലകവദദ്യുത പദതനികേളനിലനനിനലാം 2798.19  ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട്
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട്  ഉത്പഭാദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തനിനകേചത്ത കവദദ്യുതനി
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ഉത്പഭാദനലാം പ്രധഭാനമഭായുലാം ജലകവദദ്യുത പദതനികേളനിലനനിന്നഭാണട്ട്.  എന്നനിരുന്നഭാലലാം,
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിനട്ട്  ദവ ഇന്ധന നനിലയങ്ങളുലാം സഇൗകരഭാര്ജ്ജ നനിലയങ്ങളുലാം
കേഭാറനിലനനിനലാം കവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന കേഭാറഭാടനി  നനിലയങ്ങളുലാം ഉണട്ട്.  ഓകരഭാ
വനിഭഭാഗത്തനിലചപട  നനിലയങ്ങളക്കുലാം  അറകുറപണനികേളക്കുള്ള  ചചലവട്ട്,  ഭരണ
ചചലവകേള, നടത്തനിപ്പു ചചലവകേള എന്നനിവ പ്രകതലകേലാം പ്രകതലകേലാം കേണക്കഭാക്കുന്ന
രതീതനി നനിലവനിലനില.  ആയതനിനഭാല,  ജലകവദദ്യുത പദതനിയുചട മഭാത്രയമഭായ ഉത്പഭാദന
ചചലവനിചന്റെ നനിരക്കട്ട്  കേണക്കഭാക്കുന്നതട്ട്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.  സലാംസഭാനത്തട്ട് ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  കവദദ്യുതനിയുചട  ചചലവട്ട്  2015-16-ചല  കേണചക്കടുത്തഭാല
യൂണനിചറഭാന്നനിനട്ട്  88  കപസയഭാണട്ട്.  2016-17  നഭാളനിതുവചരയുള്ള  (13-10-2016)
കേണചക്കടുത്തഭാല  കേഭാറഭാടനി  നനിലയങ്ങളനിലനനിനലാം  1.10  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറ്റുലാം  ദവ
ഇന്ധന നനിലയങ്ങളനിലനനിനലാം 41.3374  ദശലക്ഷലാം യൂണനിറ്റുലാം സഇൗകരഭാര്ജ്ജ നനിലയ
ങ്ങളനിലനനിനലാം 0.75 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട് കവദദ്യുതനിയുലാം ഉത്പഭാദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാചത
ഈ കേഭാലയളവനില 9735.37 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട് കവദദ്യുതനി ഏകേകദശലാം 3  രൂപ 85
കപസ  നനിരക്കനില  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുള്ള  വനിവനിധ  സകകേഭാരല  ഉത്പഭാദകേരനില
നനിനലാം സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് പുറത്തുനനിനലാം കവദദ്യുതനി വലഭാപഭാരനികേള മുകഖേനയുലാം പവര്
എകകകചഞട്ട്  മുകഖേനയുലാം  ഡനിവനികയഷന്  ചസറനിലചമന്റെട്ട്  ചമക്കഭാനനിസലാം  വഴെനിയുലാം
വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനചത്ത കവദദ്യുതനിയുചട തഭാരനിഫട്ട് നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനുള്ള
അധനികേഭാരലാം സലാംസഭാന കവദദ്യുതനി ചറഗകലററനി കേമ്മേതീഷനനില നനിക്ഷനിപ്തമഭാണട്ട്. സലാംസഭാന
കവദദ്യുതനി  ചറഗകലററനി  കേമ്മേതീഷന്  അലാംഗതീകേരച  നനിരക്കനിലഭാണട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്
കവദദ്യുതനി വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നതട്ട്.

(ഇ)  വനിവനിധ ഘടങ്ങളനില പരനിഗണനയ്ക്കുവന്ന വഭാതകേഭാധനിഷനിത പദതനികേളുലാം
കശഷനിയുലാം വഭാര്ഷനികേ ഉത്പഭാദനവലാം സലാംബന്ധനിച പടനികേ ചുവചട കചര്ക്കുന :

ക്രെമ
നമ്പര്

പദതനി കശഷനി വഭാര്ഷനികേ
ഉത്പഭാദനലാം

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

1 ചതീകമനനിയനിലഎല.എന്.ജനി.
ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള പദതനി

1200 ചമഗഭാവഭാടട്ട് 8935 മനിലലണ്
യൂണനിറട്ട്

2 ചപകട്രഭാചനറ്റുലാം
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
ലനിമനിറഡുലാംസലാംയുക്തമഭായുള്ള
എല.എന്.ജനി. പദതനി

1200 ചമഗഭാവഭാടട്ട് 8935 മനിലലണ്
യൂണനിറട്ട്
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(1) (2) (3) (4)

3 ബഹ്മപുരത്തട്ട്
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
ലനിമനിറഡനിചന്റെ വഭാതകേഭാധനിഷനിത
പദതനി

1026 ചമഗഭാവഭാടട്ട് 7639 മനിലലണ്
യൂണനിറട്ട്

4 കേഭായലാംകുളലാം
തഭാപനനിലയത്തനിചല
നഭാഫ്ത  ഇന്ധനലാം മഭാറനി എല.എന്.ജനി
ആക്കുന്ന പദതനി

360 ചമഗഭാവഭാടട്ട് 2681  മനിലലണ്
യൂണനിറട്ട്

5 ബനി.എസട്ട്.ഇ.എസട്ട്.-ചന്റെ
ചകേഭാചനിനനിലയലാം
വഭാതകേത്തനികലയട്ട് 
മഭാറ്റുന്ന പദതനി

157 ചമഗഭാവഭാടട്ട് 1169  മനിലലണ്
യൂണനിറട്ട്

മുകേളനില പറഞ്ഞവയനില പുതുകവപനിന്,  ചകേഭാചനിയനിചല ബനി.എസട്ട്.ഇ.എസട്ട്.,
ബഹ്മപുരലാം  എന്നതീ  സലങ്ങളനികലയട്ട്  ഇകപഭാളത്തചന്ന  ഗലഭാസട്ട്  കപപട്ട്  കലന്
സഇൗകേരലമുണട്ട്.  ചഗയനില നടത്തനിവരുന്ന ചകേഭാചനി-ബഭാലാംഗ്ലൂര്-മഭാലാംഗ്ലൂര് ഗലഭാസട്ട്  കപപട്ട്
കലന് സഭാധലമഭാകുന്നകതഭാചട ചതീകമനനി പദതനി സലത്തട്ട് കപപട്ട് കലന് ബന്ധലാം
നലകേഭാനഭാകുലാം.  എന്നഭാല  ഇറക്കുമതനി  പ്രകൃതനി  വഭാതകേത്തനിചന്റെ  വനിലയനിചല
സന്നനിഗ്ദ്ധതകേള  ഈ  പദതനികേള  തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട്  പ്രതനിബന്ധമഭാണട്ട്.  കേഭായലാംകുളലാം
നനിലയലാം  വഭാതകേത്തനികലയട്ട്  മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട്  അനുമതനി  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട്
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചകേഭാചനിയനിചല  വഭാതകേ  ചടര്മനിനലനിലനനിനലാം  കേഭായലാംകുളകത്തയട്ട്
വഭാതകേ കപപട്ട് കലന് ബന്ധലാം ഇലഭാത്തതഭാണട്ട് ഈ പദതനിയനിചല തടസലാം.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിചല ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. തസ്തനികേകേള

193 (3168) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില എത്ര തസ്തനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കചപടനിട്ടുചണനലാം ഇതനില എത്ര സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാര് ഉചണനലാം തസ്തനികേ
തനിരനിച്ചുലാം സഭാപനലാം തനിരനിച്ചുലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി) തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിചവയനില തഭാലക്കഭാലനികേമഭായുലാം ദനിവസ കവതന പ്രകേഭാരവലാം,
കേരഭാറടനിസഭാനത്തനിലലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവര്  എത്രയുചണനലാം  ഇവരനില  എത്ര
നഭാളഭായനി കജഭാലനി ചചയ്തുവരുനചണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  സനിരലാം  തസ്തനികേകേള  നനികേത്തഭാന്  കേഴെനിയഭാചത  വന്നതനിചന്റെ  കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കഭാചത  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായുലാം/കേരഭാര്  /ദനിവസകവതനപ്രകേഭാരവലാം
എത്ര  കപര്  കജഭാലനി  ചചയ്തുവരുനചണനലാം  അവര്  എന  മുതല  കജഭാലനി  ചചയ്തു
വരുനചവനലാം ഏചതലഭാലാം തസ്തനികേയനിലഭാണട്ട് കജഭാലനി ചചയ്യുന്നചതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഇ)  റനിടയര്  ചചയ  ജതീവനക്കഭാരനില  എത്ര  കപര്  തഭാലഭാലനികേമഭായുലാം  ദനിവസ
കവതനഭാടനിസഭാനത്തനിലലാം കജഭാലനി ചചയ്തുവരുനചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1203 തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കചപടനിട്ടുണട്ട്. 941  സനിരലാം ജതീവനക്കഭാര് ലനിസട്ട്
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  ദനിവസ  കവതന,  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില  112  കപര്  സനിരലാം
തസ്തനികേയനിചല  പ്രവൃത്തനികേള  ചചയ്തുവരുനണട്ട്.  ഇവര്  മഭാസലാംകതഭാറമുള്ള  വര്ക്കട്ട്
ഓര്ഡര് പ്രകേഭാരലാം  വര്ക്കട്ട്  കകേഭാണ്ട്രഭാകട്ട്  വലവസയനില നനികയഭാഗനിക്കചപടവരഭാണട്ട്.
തുടര്ചയഭായനി ഇവചര കജഭാലനിക്കട്ട് നനികയഭാഗനിക്കുന്നനില.

(സനി)  കവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിചല  ഭരണ  ചചലവകേള  കുറയണചമനള്ള
ഇലകനിസനിറനി  ചറഗകലററനി  കേമ്മേതീഷചന്റെ  നനിര്കദ്ദേശത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
ലനിമനിറഡനിചല  വനിവനിധ  തസ്തനികേകേളനിചല  ജതീവനക്കഭാരുചട  എണലാം  പുനനഃപരനികശഭാധനി
കക്കണതുണട്ട്. ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി ലനിമനിറഡനില ഓകരഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലലാം എത്ര തസ്തനികേയഭാണട്ട്
(എണലാം)  ആവശലചമന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഒരു പഠനലാം  IIM  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  നടത്തുകേയുലാം 
ഒരു  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.ലനിമനിറഡനിനട്ട്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണട്ട്.
വനിശദമഭായനി  ഈ  റനികപഭാര്ടട്ട്  പഠനിചട്ട്  ചപ്രഭാകപഭാസല  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഡയറകര്  ഫനിനഭാന്സനിചന  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  പഠന  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില മഭാത്രകമ ആവശലമഭായ തസ്തനികേകേള, ഇവയനില അനുവദനതീയമഭായ
ഒഴെനിവകേള  എന്നനിവ  എത്രയഭാചണന്നട്ട്  തനിടചപടുത്തഭാനുലാം  അവ  നനികേത്തഭാനുലാം
സഭാധനിക്കുകേയുള.

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്

852/2019
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(ഡനി)  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കഭാചത  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായുലാം/കേരഭാര്/ദനിവസകവതന

പ്രകേഭാരവലാം ആചരയുലാം നനിയമനിചനിടനില.

(ഇ)  റനിടയര്  ചചയ  ജതീവനക്കഭാചര  ആചരയുലാം  തഭാലക്കഭാലനികേ/ദനിവസകവതന

അടനിസഭാനത്തനില കജഭാലനിക്കട്ട് നനികയഭാഗനിചനിടനില.

മുലകശ്ശേരനി കവദദ്യുതനി സബട്ട് കസഷന്

194 (3169) ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിചല മുലകശ്ശേരനി ചചവദദ്യുതനി സബട്ട് കസഷചന്റെ നവതീകേരണത്തനിനുലാം

കശഷനി വര്ദനവനിനുലാം കവണനി എചന്തെങനിലലാം പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില

വനിശദവനിവരങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനിചല  മുലകശ്ശേരനി  സബട്ട്  കസഷചന്റെ  കശഷനി  വര്ദനിപനിക്കു

ന്നതനിനുകവണനി  പുതനിയതഭായനി  ഒരു  5  MVA  ട്രഭാന്കസ്ഫഭാര്മര്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം

അതനികനഭാടനുബന്ധമഭായനി രണട്ട് 11 ചകേ.വനി ഫതീഡര് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം 112 ലക്ഷലാം

രൂപയുചട ഭരണഭാനുമതനി ആയനിട്ടുണട്ട്. ചടണര് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

ദതീന്ദയഭാല ഉപഭാദലഭായ ഗ്രേഭാമതീണ കജലഭാതനി കയഭാജന

195 (3170) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ ദതീന്ദയഭാല ഉപഭാദലഭായ ഗ്രേഭാമതീണ കജലഭാതനി

കയഭാജന പദതനിയനുസരനിചട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില നനിന്നട്ട് കേണ്ണൂര് ജനിലയട്ട് എത്ര കകേഭാടനി

രൂപയുചട പദതനിക്കുള്ള അലാംഗതീകേഭാരമഭാണട്ട് ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട് ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനിയനുസരനിചട്ട്  ഏചതലഭാലാം  ഘടകേങ്ങളക്കഭാണട്ട്

അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് ;

(സനി) പദതനി  പ്രവര്ത്തനലാം  എകപഭാള  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുലാം;  പദതനി

പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് അലാംഗതീകേരനിച ഡനി.പനി.ആര്. പ്രകേഭാരലാം എത്ര കേഭാലയളവട്ട് കവണനി വരുലാം ;

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ദതീന്ദയഭാല ഉപഭാദലഭായ  ഗ്രേഭാമതീണ  കജലഭാതനി  കയഭാജന  പദതനി  കേണ്ണൂര്
ജനിലയനില  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  39.45  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം ലഭനിച്ചു.

(ബനി) 1. SAGY

2. മതീററനിലാംഗട്ട്

3. Connecting household (വതീടുകേള കവദദ്യുതതീകേരണലാം)

4. System Strengthening

(സനി)  പദതനി പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.  പദതനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്
30 മഭാസചത്ത കേഭാലയളവട്ട് കവണനിവരുലാം. 

സമ്പൂര്ണ കവദദ്യുതതീകൃത സലാംസഭാനലാം

196 (3171) ശതീ  .   അബ്ദുല ഹമതീദട്ട്  .   പനി  . :
കഡഭാ  .   എലാം  .   ചകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന് :
ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  കകേരളചത്ത  സമ്പൂര്ണ
കവദദ്യുതതീകൃത  സലാംസഭാനമഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട്  എചന്തെഭാചക്ക  നടപടനികേള  സകതീകേരനിച്ചുചവന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഈ വര്ഷലാം ആരലാംഭത്തനില എത്ര വതീടുകേള കവദദ്യുതതീകേരനിക്കഭാചത
കശഷനിചനിരുന എന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളചത്ത സമ്പൂര്ണ കവദദ്യുതതീകേരണ സലാംസഭാനമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.  സമ്പൂര്ണ കവദദ്യുതതീകേരണലാം നടപഭാക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കചള  കേചണത്തഭാനഭായനി  വനിപുലമഭായ  തയഭാചറടുപ്പുകേള
സര്ക്കഭാരുലാം  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല.ഉലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുചടയുലാം  ഉകദലഭാഗസരുചടയുലാം  കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചുകചര്ത്തട്ട്  സമ്പൂര്ണ
കവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനിയുചട  സുഗമമഭായ  നടത്തനിപനിനുകവണനിയുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയുണഭായനി.  പദതനിയുചട  സുഗമമഭായ  നടത്തനിപനിനുകവണനി  26-8-2016-ചല
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സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് ജനി.ഒ.(എലാം.എസട്ട്.)നമ്പര്  18/2016/ഊ.വ.  പ്രകേഭാരലാം ബഹുമഭാനചപട
മുഖേലമനനി  ചചയര്മഭാനഭായ  സലാംസഭാനതല  ഉന്നതഭാധനികേഭാര  സമനിതനി,  ജനിലയുചട
ചഭാര്ജ്ജുള്ള  മനനി  ചചയര്മഭാനഭായ  ജനിലഭാതല  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  സമനിതനി,
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനിചല മുന് ട്രഭാന്സനിഷന് ആന്റെട്ട് ഡനിസനിബറ്റ്യൂഷന് ഡയറകര്
ആയ ശതീ. ചകേ.അകശഭാകേന് ചചയര്മഭാനഭായ സലാംസഭാനതല സഭാകങതനികേ ഉപകദശകേ
സമനിതനി,  ബന്ധചപട  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിചല  എലാം.എല.എ.ചചയര്മഭാനഭായ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലതല  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  സമനിതനി,  ഓകരഭാ  ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തനിലലാം
മുനനിസനിപല കേഇൗണ്സനിലനിലലാം മുനനിസനിപല കകേഭാര്പകറഷനനിലലാം നനിര്വഭാഹകേ സമനിതനികേള
എന്നനിവ രൂപതീകേരനിചട്ട് ഉത്തരവട്ട് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. ടനി കേമ്മേനിറനികേളുചട അവകലഭാകേന
കയഭാഗങ്ങള  നടനവരുന.  കവദദ്യുതനി  ലഭനിക്കഭാത്ത  ഭവനങ്ങള  കേചണത്തനി
ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട അന്തെനിമ പടനികേ 24-9-2016-നട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

നനിലവനില  1,16,596  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കള ഈ പദതനിയനില രജനിസര് ചചയചപടനിട്ടുണട്ട്.
അന്തെനിമ  പടനികേ  പ്രകേഭാരമുള്ള  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  കവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന്
നലകുന്നതനിനഭായനി   കവദദ്യുതനി  വനിതരണ ശലാംഖേല വനികേസനിപനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള
എസനികമറട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിവരുന. പ്രഭാഥമനികേ കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം ഏകേകദശലാം 160
കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് വനിതരണ ശലാംഖേല വനിപുലതീകേരനിചട്ട് ഇകപഭാള രജനിസര് ചചയനിട്ടുള്ള
അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്  കവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന്  നലകേഭാന്  കവണനി  വരുന്നതട്ട്.  ഒറചപട
കകേഭാളനനികേളനിലലാം  വനഭാന്തെരപ്രകദശങ്ങളനിലലാം  DDG-Micro  Grid  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂ
ചടയഭാകുലാം കവദദ്യുതനി എത്തനിക്കുകേ.  ആയതനിനുള്ള തുകേ ഇതനില ഉളചപടനിടനില.  ഒരു
നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  സമ്പൂര്ണ  കവദദ്യുതതീകേരണലാം  കനടുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ
തുകേയുചട  50%  (പരമഭാവധനി  1  കകേഭാടനി രൂപ എന്ന കേണക്കനില)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
ചചലവഭാക്കഭാനുലാം ബഭാക്കനി തുകേ  LSGD, SC/ST  കക്ഷമ വകുപ്പുകേളക്കട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള
ഫണ്ടുകേള, ജനപ്രതനിനനിധനികേളുചട (MLA SDF, MLA ADF, MP LAD ) ഫണ്ടുകേള,
സന്നദ  സലാംഘടനകേളനില  നനിനള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  എന്നനിവയനിലനനിന്നട്ട്
കേചണത്തുവഭാനുമഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  സമ്പൂര്ണ  കവദദ്യുതതീകേരണ  സലാംസഭാനലാം
എന്ന  ലക്ഷലലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  100  ചതുരശ  മതീറകറഭാ  അതനില
തഭാചഴെകയഭാ  വനിസ്തൃതനിയുള്ള  വഭാസഗൃഹങ്ങളക്കട്ട്  ഉടമസഭാവകേഭാശ  കരഖേയനിചലങനിലലാം
കവദദ്യുതനി കേണക്ഷന് നലകേഭാന് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  സമ്പൂര്ണ കവദദ്യുതതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പട്ട്
സലാംസഭാനത്തട്ട്  കവദദ്യുതതീകേരനിക്കഭാത്ത  വതീടുകേചള  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല.  കശഖേരനിചനിരുന്നനില.  മഭാര്ചട്ട്  2016-ചല കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം പണലാം
അടചട്ട് അകപക്ഷ നലകേനിയനിരുന്ന 900 ഗഭാര്ഹനികേ കേണക്ഷനുകേളഭാണട്ട് നലകേഭാനുണഭാ
യനിരുന്നതട്ട്.  എന്നഭാല  സമ്പൂര്ണ  കവദദ്യുതതീകേരണലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കവണനി
കവദദ്യുതതീകേരനിചനിടനിലഭാത്ത  വതീടുകേളുചട  വനിവരലാം  കശഖേരനിചതനുസരനിചട്ട്  ഇകപഭാള
116596 ഗണകഭഭാക്തഭാക്കള ഈ പദതനിയനില രജനിസര് ചചയനിട്ടുണട്ട്. 
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സമ്പൂര്ണ കവദദ്യുതതീകേരണലാം

197 (3172) കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സമ്പൂര്ണ  കവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനിയനില  വതീടുകേള  മഭാത്രമഭാകണഭാ
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി) അലാംഗന്വഭാടനികേള,  ചപഭാതു സഭാപനങ്ങള എന്നനിവചയക്കൂടനി പ്രസ്തുത
പദതനിയനില ഉളചപടുത്തുകമഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സമ്പൂര്ണ  കവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനിയനില  വതീടുകേചള  കൂടഭാചത
അലാംഗന്വഭാടനികേചളക്കൂടനി ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

സമ്പൂര്ണ കവദദ്യുതതീകേരണലാം

198 (3173) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സമ്പൂര്ണ കവദദ്യുതതീകേരണ പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്,  കവദദ്യുതനിയുചട
ഉലപഭാദനലാം കൂട്ടുന്നതനിനഭായനി എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സകതീകേരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിയ്ക്കുന്നതട്ട്;
വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  കവദദ്യുതനി  ചഭാര്ജ്ജട്ട്  വര്ദനിപനിക്കഭാചത ഉലപഭാദനത്തനിനഭായനി  കൂടുതല
കവദദ്യുത  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  പരമ്പരഭാഗത  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളലഭാചത
മചറചന്തെലഭാലാം മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളക്കഭാണട്ട് മുന്തൂക്കലാം നലകുകേ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  പദതനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എചന്തെലഭാലാം
സഭാറജനികേളഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലള്ളതട്ട്; വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനിലള്ള  ആഭലന്തെര  ഉത്പഭാദനലാം,  കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം,  കേരഭാറകേളവഴെനി

ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്  എന്നതീ  നനിലകേളനില  ലഭലമഭാകുന്ന  കവദദ്യുതനി  ചകേഭാണ്ടുതചന്ന

സമ്പൂര്ണ കവദദ്യുതതീകേരണത്തനിചന്റെ ആവശലകേത ഇകപഭാഴെചത്ത നനിലയട്ട് മനിക്കവഭാറലാം

നനിറകവറഭാനഭാകുലാം.  ഭഭാവനിയനില  അധനികേമഭായനി  കവണനിവരുന്ന  കവദദ്യുതനി  കേണക്കനിചലടുത്തട്ട്
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തഭാചഴെപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്. കവദദ്യുതനി കലന് വലനിക്കുന്നതനിനട്ട്

വനലാം വകുപനിചന്റെ അനുവഭാദലാം ആവശലമുള്ളനിടത്തുലാം നനിലവനിലള്ള കവദദ്യുത ശലാംഖേല

എത്തനിക്കഭാന് സഭാദലമലഭാത്ത വനിദൂര കകേഭാളനനികേളനിലലാം  വനികകേന്ദ്രതീകേ കൃത ഉത്പഭാദനലാം

Decentralised  Distributed  Generation  (DDG)  വഴെനി  കവദദ്യുതനി  ലഭലമഭാക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കൂടഭാചത  ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനികേളനില  പുരപ്പുറ  സഇൗകരഭാര്ജ്ജ

സലാംവനിധഭാനലാം പ്രകയഭാജനചപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  200  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കസഭാളഭാര്

പഭാര്ക്കനിചന്റെ  ആദല  ഘടമഭായ  50  ചമഗഭാവഭാടനിചന്റെ  പണനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.

മചറഭാരു 200 MW  കസഭാളഭാര് പഭാര്ക്കട്ട് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

ആരലാംഭനിച്ചു.

കവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനലാം കൂട്ടുന്നതനിനഭായനി നനിലവനില നനിര്മ്മേഭാണലാം മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന

മൂന്നട്ട്  ജലകവദദ്യുത  പദതനികേളുചട  (106  ചമഗഭാവഭാടട്ട്)  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പുനരഭാരലാംഭനിക്കു

ന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുന്ന  ആറട്ട്  ജലകവദദ്യുത

പദതനികേളുചട  (59  ചമഗഭാവഭാടട്ട്)  നനിര്മ്മേഭാണലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേളുലാം സകതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാചത  149  ചമഗഭാവഭാടട്ട് ആചകേ സഭാപനിതകശഷനി

വരുന്ന 14 ജലകവദദ്യുത പദതനികേള സലചമടുപട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന മുറയട്ട് ചടന്ഡര്

ചചയഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കവദദ്യുതതീകേരണലാം ഇതുവചരയുലാം നടപനിലഭാക്കഭാത്ത ഒറചപട

കകേഭാളനനികേളനില പഭാരമ്പകരലതര ഊര്ജ്ജകസഭാതസ്സുകേള ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കവദദ്യുതതീകേരണലാം

നടപനിലഭാക്കഭാന്  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  സഭാധലതഭാപഠനലാം  നടത്തുകേയുലാം,  ഈ  പദതനി

നടപനിലഭാക്കഭാന് അനുകൂല സലങ്ങള കേചണത്തുന്നതനിനുള്ള സര്കവ പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ബനി)  പഭാരമ്പകരലതര ഊര്ജ്ജ കസഭാതസ്സുകേളനിലനനിനള്ള കവദദ്യുതനിചയലഭാലാം

തചന്ന കവദദ്യുതനിയുചട ശരഭാശരനി കേകമ്പഭാള വനിലകയക്കഭാള ഉയര്ന്നതഭാണട്ട്.  ഇത്തരലാം

പദതനികേളക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ലഭലമഭാക്കുന്ന മൂലധന സബ്സനിഡനി/വയബനിലനിറനി

ഗലഭാപട്ട്  ഫണനിലാംഗട്ട്  (VGF)/ജനകറഷന് ഇന്ചസന്റെതീവട്ട്  എന്നനിവ ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി

ഉത്പഭാദനവനില  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുകവണനി  ശമലാം  നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.  കവദദ്യുത

ചഭാര്ജ്ജനിചന്റെ  നനിര്ണയലാം  മറ്റു  ധഭാരഭാളലാം  ഘടകേങ്ങളുലാം  കൂടനി  കേണക്കനിചലടുത്തഭാണട്ട്

K.S.E.R.C നടത്തുന്നതട്ട്. 

(സനി)  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  കവണ  എലഭാ

നടപടനികേളുലാം സകതീകേരനിക്കുലാം. 
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സമ്പൂര്ണ കവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനുള്ള ഫണട്ട്

199 (3174) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

സലാംസഭാനത്തട്ട്  സമ്പൂര്ണ  കവദദ്യുതതീകേരണലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എലഭാ
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം കവദദ്യുതനി കേണക്ഷന് നലകുന്നതനിനുളള ഫണട്ട് പൂര്ണമഭായുലാം
സര്ക്കഭാര് വഹനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സമ്പൂര്ണ കവദദ്യുതതീകേരണ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് കവദദ്യുതനി
നലകുന്നതനികലയഭായനി  ഓകരഭാ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലലാം  ആവശലമഭായനി  വരുന്ന
തുകേയുചട  50%  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  വഹനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.  ഇപ്രകേഭാരലാം  ഒരു
മണ്ഡലത്തനിനട്ട്  അനുവദനിക്കുന്ന  ഏറവലാം  കൂടനിയ  തുകേ  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി
പരനിമനിതചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനിയുള്ള  തുകേ  LSGD,  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
കക്ഷമ  വകുപ്പുകേളക്കട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ഫണ്ടുകേള,  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുചട  (MLA
SDF, MLA ADF, MP LAD) ഫണ്ടുകേള, സന്നദ സലാംഘടനകേളുചട സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം എന്നനിവയനിലനനിന്നട്ട് കേചണത്തഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

സലാംസഭാനത്തട്ട് ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന കവദദ്യുതനി

200 (3175) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തട്ട് ജലലാം, കേഭാറട്ട്, സഇൗകരഭാര്ജ്ജലാം എന്നതീ ഉലഭാദന കസഭാതസ്സുകേളനില
നനിനലാം എത്ര ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കവദദ്യുതനിയഭാണട്ട്  പ്രതനിവര്ഷലാം  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്നചതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഓകരഭാനലാം പ്രകതലകേലാം ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് ഉത്പഭാദനിപനിച കവദദ്യുതനിയുചട
കേണക്കട്ട് ചുവചട കചര്ക്കുന :

കസഭാതസട്ട് കവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനലാം   (  ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട്  )

ജലലാം 6797.831

കേഭാറട്ട് 62.5341

സഇൗകരഭാര്ജ്ജലാം 7.8924

             ആചകേ 6868.2575    
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അതനിരപനിള്ളനി ജലകവദദ്യുത പദതനി

201 (3176) കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  പുതനിയ ജലകവദദ്യുത പദതനികേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാചയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) അതനിരപനിള്ളനി ജലകവദദ്യുത പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് എചന്തെങനിലലാം
നടപടനികേള  സകതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില  ആയതനിചന്റെ  ഇകപഭാഴുള്ള  അവസ
എന്തെഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്. ചമഭാത്തലാം 149 ചമഗഭാവഭാടട്ട് സഭാപനിതകശഷനിയുള്ള 14 ജലകവദദ്യുത
പദതനികേള ഉടചന നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  നടപടനികേള  സകതീകേരനിച്ചുവരുന.  കകേന്ദ്രവനലാം-പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിചന്റെ
വലവസകേകളഭാചടയുള്ള അനുമതനിയുചട കേഭാലഭാവധനി ദതീര്ഘനിപനിചട്ട് തന്നനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല
പദതനി  പ്രകദശത്തുനനിനലാം  മരങ്ങള  മുറനിച്ചുമഭാറനിക്കഭാന്  കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.  പദതനികയഭാടുള്ള
എതനിര്പ്പുകേളുലാം രൂക്ഷമഭാണട്ട്.  ഇക്കഭാരലങ്ങളനില സമയമുണഭാക്കനി പദതനി നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. 

ഫ്ലഭാഗ്ഷനിപട്ട് പദതനി

202 (3177) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) എലഭാവര്ക്കുലാം കവദദ്യുതനി എന്ന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഫ്ളഭാഗ്ഷനിപട്ട്  പദതനിയുചട
പ്രവര്ത്തനലാം ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട്ട് എനലാം, ഓകരഭാ ജനിലയനിലലാം ഇതനിനഭായനി
നഭാളനിതുവചര  നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എചന്തെലഭാലാം  എനലാം,  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലാം
ഇതട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന കേഭാലപരനിധനി എത്ര എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സര്ക്കഭാര് പുറചപടുവനിച നനിര്കദ്ദേശങ്ങള, അഭനിപ്രഭായങ്ങള,
ഉത്തരവകേള എന്നനിവ സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവയനിന്കമല കവദദ്യുതനി റഗകലററനി കേമ്മേതീഷന് സകതീകേരനിച നനിലപഭാടുകേള
എചന്തെലഭാലാം ;

(ഡനി)  വതീട്ടു  നമ്പര്  ലഭനിക്കഭാത്ത  കേഭാരണത്തഭാല,  അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിട്ടുലാം
നഭാളനിതുവചര  കവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന്  ലഭനിക്കഭാത്ത,  1500  ചതുരശ  അടനി  വചര
വനിസ്തതീര്ണമുള്ള  വതീടുകേളക്കട്ട്  കവദദ്യുതനി  ലഭലമഭാക്കഭാന്  വകുപട്ട്  സകതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള എചന്തെലഭാചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എലഭാ  വതീടുകേളനിലലാം  കവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കുകേ  എന്ന

ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകൂടനി  സമ്പൂര്ണ  കവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനി  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്

നടപനിലഭാക്കനിവരുന. എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം ജനപ്രതനിനനിധനികേളുചടയുലാം ഉകദലഭാഗസരുചടയുലാം

കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചുകചര്ത്തട്ട്  സമ്പൂര്ണ  കവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനിയുചട  സുഗമമഭായ

നടത്തനിപനിനുകവണനിയുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കചള

കേചണത്തുന്നതനിനഭായനി  വനിപുലമഭായ ശമങ്ങള ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ഏര്ചപടുത്തനിയനിരുന.

ഇത്തരത്തനില  ലഭനിച  വനിവരങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  പടനികേ

തയഭാറഭാക്കനി പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ടനി പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള എസനികമറട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി

വരുന.  ഒരു  മണ്ഡലലാം  സമ്പൂര്ണ  കവദദ്യുതതീകേരണലാം  കനടുന്നതനിനഭാവശലമഭായ

തുകേയുചട  50%  (പരമഭാവധനി  1  കകേഭാടനി രൂപ എന്ന കേണക്കനില)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.

ചചലവഭാക്കഭാനുലാം ബഭാക്കനി തുകേ തകദ്ദേശസകയലാംഭരണലാം, പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ കക്ഷമ

വകുപ്പുകേളക്കട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ഫണ്ടുകേള,  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുചട  (MLA  SDF,

MLA  ADF,  MP  LAD)  ഫണ്ടുകേള,  സന്നദ  സലാംഘടനകേളനില  നനിനള്ള

സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  എന്നനിവയനിലനനിന്നട്ട്  കേചണത്തുവഭാനുമഭാണട്ട്  ശമനിക്കുന്നതട്ട്.

പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള ഫണട്ട് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയട്ട് നനിര്മ്മേഭാണപ്രവ കൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം

31-3-2017 ഓടുകൂടനി പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുമഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.

(ബനി)  സമ്പൂര്ണ കവദദ്യുതതീകേരണ പദതനിയുചട സുഗമമഭായ നടത്തനിപനിനുകവണനി

26-8-2016-ചല  ജനി.ഒ,(എലാംഎസട്ട്.)നമ്പര്  18/2016  ഊ.വ.  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം

സര്ക്കഭാര് തഭാചഴെപറയുന്ന സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

1. മുഖേലമനനി ചചയര്മഭാനഭായ സലാംസഭാനതല ഉന്നതഭാധനികേഭാര സമനിതനി :

2. ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിചല  മുന്  ജനിലയുചട  ചഭാര്ജ്ജുള്ള

മനനി ജനിലഭാതല കമലകനഭാട സമനിതനികേള:

3. സലാംസഭാന തല ഉപകദശകേ സമനിതനി:

4. ട്രഭാന്സനിഷന്  ആന്റെട്ട്  ഡനിസനിബറ്റ്യൂഷന്  ഡയറകര്  ആയ

ശതീ.  ചകേ.  അകശഭാകേന് ചചയര്മഭാനഭായ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലഭാടനിസഭാന

ത്തനിലള്ള കമലകനഭാട സമനിതനി:  ബഹുമഭാനചപട  MLA  അധലക്ഷനഭായുലാം

ഇലകനിക്കല  ഡനിവനിഷന്  എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട്  എഞനിനതീയര്/അസനി.

എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര് കേണ്വതീനര് ആയുലാം ഉള്ള സമനിതനി.
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5. നനിര്വഭാഹകേ സമനിതനികേള: പഞഭായത്തട്ട്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി പ്രകദശ
ങ്ങളനില  തകദ്ദേശ  സകയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുലാം
കകേഭാര്പകറഷന് പ്രകദശങ്ങളനില ചസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട്  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുമുള്ള
സമനിതനികേള.  6-10-2016-ചല  ഉത്തരവട്ട്  (ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)
നമ്പര് 22/2016/ഊ.വ.)  പ്രകേഭാരലാം 100 ചതുരശ മതീറകറഭാ അതനില
തഭാചഴെകയഭാ വനിസ്തൃതനിയുള്ള വഭാസഗൃഹങ്ങളക്കട്ട് ഉടമസഭാവകേഭാശ
കരഖേ  ഹഭാജരഭാക്കഭാചതതചന്ന കവദദ്യുതനി കേണക്ഷന് നലകുന്നതനിനട്ട്
(പ്രസ്തസ്തുത കേണക്ഷന് ചകേടനിടത്തനിചന്റെ നനിയമപരമഭായ ഉടമസത/
കകേവശലാം എന്നനിവയഭായനി കേണക്കഭാക്കചപടനില) സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാചത സര്വതീസട്ട് കേണക്ഷന് നടപടനികേള
ലഘൂകേരനിക്കുവഭാനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി
ചറഗകലററനി കേമ്മേതീഷന് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ചറഗകലററനി  കേമ്മേതീഷന്  സമ്പൂര്ണ  കവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനിയുമഭായനി
ബന്ധചപടട്ട് ഉത്തരവകേള ഒനലാം ഇറക്കനിയനില.

(ഡനി) 1500  ചതുരശ അടനിവചര വനിസ്തതീര്ണമുള്ള വതീടുകേളക്കട്ട് തഭാലക്കഭാലനികേ
ചകേടനിടനമ്പര് നനിശനിത ആവശലങ്ങളക്കഭായനി നലകേഭാന് തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണട്ട്. 

കവദദ്യുതനിയുചട പ്രതനിമഭാസ ആവശലവലാം ഉത്പഭാദനവലാം

203 (3178) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

സലാംസഭാനത്തട്ട് കവദദ്യുതനിയുചട പ്രതനിമഭാസ ആവശലലാം എത്രചയനലാം, പ്രതനിമഭാസ
ഉലഭാദനലാം  എത്രചയനലാം,  പ്രതനിമഭാസലാം  എത്ര  യൂണനിറട്ട്  കവദദ്യുതനി  ഇതര  സലാംസഭാ
നങ്ങളനില നനിനട്ട് ലഭലമഭാക്കുനചവനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനചത്ത  2016-17  കേഭാലയളവനിചല നഭാളനിതുവചരയുള്ള പ്രതനിമഭാസ ശരഭാശരനി

കവദദ്യുതനി  ആവശലകേത  2018.05  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറഭാണട്ട്.  ഇക്കഭാലയളവനില

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിനട്ട്  കേതീഴെനിലള്ള വനിവനിധ നനിലയങ്ങളനിലനനിനലാം പ്രതനിമഭാസലാം

ശരഭാശരനി  439.51  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറട്ട്  കവദദ്യുതനിയുലാം,  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുള്ള

Captive Power Plants (CPP)-ല നനിനലാം 10.37 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട് കവദദ്യുതനിയുലാം

Independent  Power  Producers  (IPP)  ല  നനിന്നട്ട്  19.072  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറട്ട്



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 267

കവദദ്യുതനിയുലാം ഉത്പഭാദനിപനിചനിരുന. ഇവയ്ക്കുപുറകമ അധനികേമഭായനി കവണനിവന്ന കവദദ്യുതനി

ആവശലകേത  ഇതരസലാംസഭാനങ്ങളനില  സനിതനി  ചചയ്യുന്ന  കകേന്ദ്ര  നനിലയങ്ങളനില

നനിനലാം സകകേഭാരല കവദദ്യുത സലാംരലാംഭകേരനിലനനിനലാം വഭാങ്ങുകേയുമഭാണട്ട് ചചയതട്ട്.  ഇതട്ട്

പ്രതനിമഭാസലാം ഏകേകദശലാം 1549.43 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട് വരുലാം. 

കേടുത്തുരുത്തനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല സമ്പൂര്ണ 

കവദദ്യുതതീകേരണ പദതനി

204 (3179) ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  സമ്പൂര്ണ  കവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം

കേടുത്തുരുത്തനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില നനിനലാം എത്ര അകപക്ഷകേള ലഭനിച്ചുചവന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; ഇവയനില എത്ര കപര്ക്കട്ട് കേണക്ഷന് ലഭലമഭാക്കനിചയനലാം ഇനനി എത്ര

കപര്ക്കട്ട്  കേണക്ഷന്  കേനിടഭാനുചണനലാം  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇവരുചട  അകപക്ഷകേളനില

എത്രയുലാം കവഗലാം തതീര്പ്പുകേലപനിക്കഭാന് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) സമ്പൂര്ണ  കവദദ്യുതതീകേരണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ബഹു.കവദദ്യുതനി

വകുപട്ട്  മനനിയുചട  ഓഫതീസനില  കേടുത്തുരുത്തനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  നനിനലാം

നലകേനിയനിരനിക്കുന്ന അകപക്ഷകേള എത്ര;  അവ ഏചതലഭാലാം  ;  ഇവയനില ആര്ചക്കഭാചക്ക

കവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന് നലകേനി എന്നട്ട് ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;  ഈ അകപക്ഷകേളനിചല

തുടര്നടപടനിയുചട പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സമ്പൂര്ണ കവദദ്യുതതീകേരണ പദതനിപ്രകേഭാരലാം കേടത്തുരുത്തനി നനികയഭാജകേ

മണ്ഡലത്തനില  ചമഭാത്തലാം  421  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില  18  കപര്ക്കട്ട്

കവദദ്യുതനി കേണക്ഷന് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനി  403  കപര്ക്കട്ട് നലകേഭാനുണട്ട്.  ഇതട്ട്

എത്രയുലാം കവഗലാം നലകേഭാന് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  സമ്പൂര്ണ  കവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  കേടത്തുരുത്തനി

നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലനനിനലാം  ബഹുമഭാനചപട  മനനിയുചട  ഓഫതീസട്ട്  വഴെനി  ശതീ.

പദ്മകുമഭാര്  എ.പനി.യുചട  അകപക്ഷ  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  അകപക്ഷ  ഏറ്റുമഭാനൂര്

ചസക്ഷന് പരനിധനിയനിചല സമ്പൂര്ണ കവദദ്യുതതീകേരണ പദതനിയനില ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

മുനഗണനഭാക്രെമത്തനില കേണക്ഷന് നലകുന്നതഭാണട്ട്.  
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സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് പുറത്തുനനിനലാം കൂടുതല കവദദ്യുതനി

205 (3180) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .  ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില കുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലത്തനിനട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറത്തുനനിനലാം  കൂടുതല  ചചവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട്
ചചവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡട്ട് തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  എങനില ചചവദദ്യുതനി ചറഗകലററനി
കേമ്മേതീഷന് ഇക്കഭാരലത്തനില എന്തെട്ട് നനിലപഭാടഭാണട്ട് സകതീകേരനിചചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറത്തുനനിനലാം  865  ചമഗഭാവഭാടട്ട്
കവദദ്യുതനി വഭാങ്ങുവഭാന് മത്സരഭാധനിഷനിത ദര്ഘഭാസുകേള ക്ഷണനിചട്ട് ഏര്ചപട ദതീര്ഘകേഭാല
കേരഭാറനിചന്റെ അനുമതനിക്കഭായനി  കവദദ്യുതനി  ചറഗകലററനി  കേമ്മേതീഷചന സമതീപനിചനിരുന.
ഇതനില  300  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങല  കേരഭാറനിനട്ട്  അനുമതനി  നലകേനിയുലാം
കശഷനിക്കുന്ന കവദദ്യുതനി വഭാങ്ങല കേരഭാറകേള സലാംബന്ധനിചട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെയുലാം
കകേരള  സര്ക്കഭാരനിചന്റെയുലാം  അഭനിപ്രഭായലാംകൂടനി  പരനിഗണനിചകശഷലാം  തതീരുമഭാനലാം
എടുക്കുന്നതനിനുള്ള ഉത്തരവട്ട് ചറഗകലററനി കേമ്മേതീഷന് ചചയര്മഭാന് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

പൂചക്കഭാളത്തൂര് കകേന്ദ്രമഭാക്കനി ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുചട 
പുതനിയ ചസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട്

206 (3181) ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മകഞരനി  കനഭാര്ത്തട്ട്,  കേനിഴെനികശ്ശേരനി,  വളവമ്പ്രലാം  സബട്ട്  ഡനിവനിഷനുകേള
വനിഭജനിചട്ട്  പൂചക്കഭാളത്തൂര് കകേന്ദ്രമഭാക്കനി മലപ്പുറലാം മണ്ഡലത്തനില ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുചട
പുതനിയ ചസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കണചമന്ന ആവശലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനില നഭാളനിതുവചര സകതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പുതനിയ ചസക്ഷന് ഓഫതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിച നയലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) മലപ്പുറലാം മണ്ഡലത്തനിചല പൂചക്കഭാളത്തൂര് കകേന്ദ്രമഭാക്കനി പുതനിയ ചസക്ഷന്
ഓഫതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് സതകര നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി-ഡനി)  മകഞരനി  കനഭാര്ത്തട്ട്,  കേനിഴെനികശ്ശേരനി,  വളവമ്പ്രലാം  എന്നതീ  ചസക്ഷന്
ഓഫതീസുകേള  വനിഭജനിചട്ട്  പൂചക്കഭാളത്തൂര്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  പുതനിയ  ചസക്ഷന്  ഓഫതീസട്ട്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ചപ്രഭാകപഭാസല  കബഭാര്ഡട്ട്  പരനികശഭാധനിചനിരുന.  നനിലവനിലള്ള
ചസക്ഷന്  ഓഫതീസനിചന്റെ  പരനിധനി  50  ചതുരശ  കേനികലഭാമതീററനില  കൂടുകേയുലാം
അകതസമയലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 25000-ല അധനികേമഭാവകേകയഭാ, അചലങനില പരനിധനി
100 ചതുരശ കേനികലഭാമതീററനില കൂടുകേയുലാം അകതസമയലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 20000-ല
അധനികേലാം  ആവകേകയഭാ  ചചയ്യുന്ന  സഭാഹചരലത്തനിലഭാണട്ട്  സഭാധഭാരണ  ഗതനിയനില
നനിലവനിലള്ള  ചസക്ഷന്  വനിഭജനിചട്ട്  പുതനിയ  ഇലകനിക്കല  ചസക്ഷന്  ഓഫതീസട്ട്
അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.  ചസക്ഷന്  വനിഭജനത്തനിനുള്ള  മുകേളനില  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള മകഞരനി കനഭാര്ത്തട്ട്, കേനിഴെനികശ്ശേരനി, വളവമ്പ്രലാം എന്നതീ ചസക്ഷനുകേളുചട
കേഭാരലത്തനില പഭാലനിക്കചപടഭാത്തതനിനഭാല ടനി ചസക്ഷനുകേള വനിഭജനിചട്ട് പൂചക്കഭാളത്തൂര്
കകേന്ദ്രമഭാക്കനി പുതനിയ ചസക്ഷന് അനുവദനിക്കുന്നതട്ട് ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

അണര് ഗ്രേഇൗണട്ട് കകേബനിള സലാംവനിധഭാനലാം

207 (T* 3182)  ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി :
ശതീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .    എന്  .   എ  .    ചനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കവദദ്യുതനി  വനിതരണത്തനിനട്ട്  അണര്ഗ്രേഇൗണട്ട്  കകേബനിള  സഭാപനിക്കുന്ന
പദതനി കവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡട്ട് നടപഭാക്കുനകണഭാ ;

(ബനി) എങനില പദതനി നടത്തനിപട്ട് ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാചണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കവദദ്യുതനിവനിതരണലാം അണര് ഗ്രേഇൗണട്ട് കകേബനിള മുകഖേനയഭാക്കുന്നതുചകേഭാണട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന കനടങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  R-APDRP Part B  പദതനിയനില ഉളചപടുത്തനി ആചകേ
1361  km.  അണര്  ഗ്രേഇൗണട്ട്  കകേബനിള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ലക്ഷലമനിടതനില
നഭാളനിതുവചര 966 km. അണര് ഗ്രേഇൗണട്ട് കകേബനിള സഭാപനിച്ചു. പുതനിയ കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനിയഭായ IPDS ല 193 km. അണര് ഗ്രേഇൗണട്ട് കകേബനിള ഇടുന്നതനിനട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട്ട്. 

* 'T' മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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(ബനി)  R-APDRP പദതനി പ്രവൃത്തനി മഭാര്ചട്ട് 2017 ഓടുകൂടനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലാം.
IPDS പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള നടനവരനികേയഭാണട്ട്.

(സനി) 1. വനിതരണ നഷ്ടലാം കുറയുന.

2. അപകേട സഭാധലത ഇലഭാതഭാകുന.    

3. കവദദ്യുതനി വനിതരണലാം ചമചചപടുന. 

കേടമ്പഴെനിപ്പുറത്തട്ട് സബട്ട് കസഷന്

208 (3183) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദദ്യുതനിയുലാം
കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ഒറപഭാലലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല കേടമ്പഴെനിപ്പുറത്തട്ട് ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
33  ചകേ.വനി.  സബട്ട്  കസഷന്, 110  ചകേ.വനി.  സബ്കസഷന് എന്നനിവ ആരലാംഭനിയ്ക്കുന്ന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ; ഉചണങനില ആയതനിന്കമല എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള
സകതീകേരനിച്ചുചവന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത  സബട്ട്  കസഷചന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭാവശലമഭായ  ഭൂമനി
കകേമഭാറലാം ചചയചപടട്ട് കബഭാര്ഡനിനട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കേടമ്പഴെനിപ്പുറത്തട്ട് ഒരു 33 ചകേ.വനി.സബ്കസഷന് ഉകദ്ദേശലാം 150 ലക്ഷലാം
രൂപ  ചചലവനില നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള കകേചക്കഭാണ്ടുവരുന.  ഇതനിനഭായനി
ഇറനികഗഷന്  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള  സലലാം  കകേമഭാറനി  കേനിട്ടുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള
നടപടനികേള സകതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കജഭാലനിക്കനിടയനില അപകേടലാം സലാംഭവനിച ജതീവനക്കഭാരചന്റെ ആനുകൂലലങ്ങള

209 (3184) ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. കചര്ത്തല ഡനിവനിഷനനിചല എസട്ട്.എല. പുരലാം ചസക്ഷനനില

ചചവദദ്യുതനി  ചചലനനില  കജഭാലനി  ചചയ്യുന്നതനിനനിടയനില  കഷഭാകക്കറട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ  അഞട്ട്

വര്ഷകത്തഭാളമഭായനി കബഭാധരഹനിതനഭായനി കേനിടക്കുന്ന ചചലന്മഭാന് ശതീ.  ചകേഭാച്ചുകുടനട്ട്

ശമ്പളകമഭാ,  ചപന്ഷകനഭാ  മറട്ട്  ആനുകൂലലങ്ങകളഭാ  ലഭനിക്കഭാത്ത  കേഭാരലലാം  ശദയനില

ചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഇകദ്ദേഹത്തനിനട്ട്  ഏതട്ട്  തതീയതനി  വചര  ശമ്പളലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഏതു
തതീയതനി മുതല ചപന്ഷന് ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം അര്ഹതയുണട്ട്;

(സനി) ചപന്ഷന് അനുവദനിക്കുന്നതനിനുളള തടസങ്ങള എചന്തെഭാചക്കയഭാണട്ട്;

(ഡനി) ഇകദ്ദേഹത്തനിചന്റ ആശനിതര്ക്കട്ട് ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില കജഭാലനി ലഭനിക്കഭാന്
അര്ഹതയുകണഭാ  ;  ഉചണങനില ആയതനിനട്ട്  എചന്തെങനിലലാം നടപടനി സകതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. ശതീ. ചകേഭാച്ചുകുടനട്ട് 2015 ജൂകല മഭാസലാം വചര ശമ്പളവലാം 8,56,752
രൂപയുചട നഷ്ടപരനിഹഭാരവലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി&സനി) ഇകദ്ദേഹത്തനിനട്ട് 2015 ജൂകല മഭാസലാം വചര ശമ്പളലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്
അര്ഹതയുണട്ട്. 17-12-2015  മുതല ചപന്ഷന് അനുവദനിക്കഭാന് കബഭാര്ഡട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.
തടസങ്ങളനില. നടപടനി ക്രെമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന മുറയട്ട് ചപന്ഷന് ലഭനിച്ചുതുടങ്ങുലാം.

(ഡനി)  അര്ഹതയുണട്ട്. അകപക്ഷ ലഭനിചനിടനില. 

അങണവഭാടനികേളക്കട്ട് സഇൗജനല കവദദ്യുതനി

210 (3185) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

സമ്പൂര്ണ  കവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  അങണവഭാടനികേളക്കട്ട്
സഇൗജനലമഭായനി കവദദ്യുതനി കേണക്ഷന് നലകേഭാന് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സകതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

മനിനനിസതീരനിയല ഓഫതീസര്മഭാരുചട ചപ്രഭാകമഭാഷന്

211 (3186) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. -യനില മനിനനിസതീരനിയല ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട് ഒരു തസ്തനികേയനില
നനിന്നട്ട് അടുത്ത തസ്തനികേയനികലക്കട്ട് ചപ്രഭാകമഭാഷന് ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നനിലവനില നനിശയനി
ചനിട്ടുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എചന്തെലഭാമഭാണട്ട്; ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് ഇറക്കനിയ ഉത്തരവനിചന്റെ
പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  ചപ്രഭാകമഭാഷനട്ട്  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത മഭാനദണ്ഡങ്ങളമൂലലാം  ചപ്രഭാകമഭാഷന്
തസ്തനികേ  ഒഴെനിഞ്ഞു  കേനിടന്നനിട്ടുലാം  ചപ്രഭാകമഭാഷന്  ലഭനിക്കഭാത്ത  എത്ര  മനിനനിസതീരനിയല
ഓഫതീസര്മഭാര് ഉചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മനിനനിസതീരനിയല  ഓഫതീസര്മഭാരനില  വനിരമനിക്കഭാന്  രണ്ടുവര്ഷത്തനില
തഭാചഴെയുള്ളവര്  എത്രകപരുണട്ട്;  ഇവര്ക്കട്ട്  നനിലവനിലള്ള  മഭാനദണ്ഡ ങ്ങളനില  ഇളവട്ട്
നലകേനി ഒഴെനിഞ്ഞു കേനിടക്കുന്ന ചപ്രഭാകമഭാഷന് തസ്തനികേയനില നനിയമനലാം നലകേഭാന് സതകര
നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനിചല മനിനനിസതീരനിയല ഓഫതീസര്മഭാര് ഉളചപചടയുള്ള
ഓഫതീസര്മഭാരുചട  ചപ്രഭാകമഭാഷന്  സലാംബന്ധനിച  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്ന
18-2-2012-ചല കബഭാര്ഡട്ട് ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) കപഴണല അസനിസന്റെനിചന്റെ മൂന്നട്ട് ഒഴെനിവകേള ഇകപഭാള നനിലവനിലണട്ട്. 

(സനി)  384  കപരുണട്ട്.  കബഭാര്ഡട്ട്  ഉത്തരവനില  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പഭാലനിച്ചുചകേഭാണഭാണട്ട്  ഇതുവചര  ചപ്രഭാകമഭാഷനുകേള  നലകേനിവരുന്നതട്ട്.  നനിലവനിലള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില ഇളവട്ട് നലകേനി ചപ്രഭാകമഭാഷന് നലകുന്നതനിനട്ട് നനിയമപരമഭായനി നനിര്വഭാഹമനില.

ചപഭാതുസഭാപനങ്ങളനില കസഭാളഭാര് പഭാനലകേള

212 (3187) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേള, സ്ക്കൂളുകേള, മറ്റു ചപഭാതുസഭാപനങ്ങള എന്നനിവയനില
കസഭാളഭാര് പഭാനലകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള നനിലവനിലകണഭാ;  എങനില
ഇവ സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിക്രെമങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുചട  ചകേടനിടങ്ങളനില  ഗ്രേനിഡട്ട്  കേണകഡട്ട്  കസഭാളഭാര്
പഭാന്റെട്ട്  സഭാപനിക്കല പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില ഏചതലഭാലാം
ചകേടനിടങ്ങളനിലഭാണട്ട് ഇത്തരത്തനിലള്ള പഭാന്റെട്ട് സഭാപനിചനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുചട  ധനസഹഭായകത്തഭാചട
അചനര്ടട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന സഇൗര കമലക്കൂര കവദറ്റ്യൂതനനിലയ പദതനി ഇതനികനഭാടകേലാം
തചന്ന  ഒടനവധനി  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേള,  സ്കൂളുകേള,  മറ്റു  ചപഭാതുസഭാപനങ്ങള
എന്നനിവനിടങ്ങളനില സഇൗര കവദദ്യുകതഭാത്പഭാദന നനിലയങ്ങള സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. നനിശനിത
കഫഭാറത്തനില  തയഭാറഭാക്കനിയ  അകപക്ഷ  അചനര്ടനില  സമര്പനിചട്ട്  രജനിസര്  ചചയ്തു

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 273

ചകേഭാണട്ട് അചനര്ടട്ട് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള കേമ്പനനികേള വഴെനിയഭാണട്ട് ഈ പദതനികേളനില
നനിലയങ്ങള സഭാപനികക്കണതട്ട്.  ഇതനിനുപുറചമ സഭാപനങ്ങള ആഗ്രേഹനിക്കുനചവങനില
അചനര്ടനിചന്റെ സഭാകങതനികേ കേണ്സളടന്സനി സഹഭായലാം മഭാത്രലാം ഉപകയഭാഗചപടുത്തനികയഭാ
പദതനി ചചലവലാം കകേകേഭാരല ചചലവഭായ  10%  തുകേയുലാം പൂര്ണമഭായനി  അചനര്ടനില
അടചട്ട് ചഡകപഭാസനിറട്ട് വര്ക്കഭാകയഭാ സകന്തെമഭായനി സഇൗര കവദദ്യുകതഭാത്പഭാദന നനിലയലാം
സഭാപനിചട്ട് അലാംഗതീകൃത സബ്സനിഡനി ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം ചചയഭാവന്നതഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ
സഭാപനിത കശഷനിയനില  15  ചമഗഭാവഭാടനിചന്റെ വര്ദനവട്ട്  വരുത്തുകേ എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാചട
ആരലാംഭനിച പദതനിയഭാണട്ട് കസഭാളഭാര് കേണകട്ട് ശലാംഖേലഭാബന്ധനിത പദതനി. 2 കേനികലഭാവഭാടട്ട്
മുതല 50 കേനികലഭാവഭാടട്ട് വചര സഇൗകരഭാര്ജ്ജ നനിലയങ്ങള സഭാപനിക്കുന്ന പദതനിയനില
അകപക്ഷനിക്കുന്നവരനില  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായമഭായനി  പരമഭാവധനി  24,000
രൂപയുലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായമഭായനി 10,000 രൂപയുലാം പ്രതനി കേനികലഭാവഭാടനിനട്ട്
ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.  അചനര്ടനിചന്റെ  ചവബ്കസറനില  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  അകപക്ഷ
പൂരനിപനിചട്ട്  നലകേനി  രജനിസര്  ചചയ്യുന്ന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  അചനര്ടട്ട്  പ്രഭാരലാംഭ
പഠനത്തനിനുള്ള അനുമതനി നലകുകേയുലാം അതനിചന്റെ റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് സഇൗകരഭാര് ജ്ജ
നനിലയലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അനുമതനിയുലാം  നലകുന്നതഭാണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില
അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുന്നവര് വനിതരണ കലസന്സനിയുചട ശലാംഖേലഭാബന്ധനത്തനിനുള്ള
അനുമതനിയുലാം ഉറപ്പുവരുകത്തണതഭാണട്ട്.

സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേള,  സ്കൂളുകേള,  മറട്ട്  ചപഭാതുസഭാപനങ്ങള എന്നനിവയനില
കസഭാളഭാര് പഭാനലകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള KSEBL-ല നനിലവനിലണട്ട്.
ജനിലഭാ പഞഭായത്തനിചന്റെ കേതീഴെനില വരുന്ന ഓഫതീസുകേള, കഹഭാസനിറലകേള, തരനിശട്ട് ഭൂമനി
എന്നനിവയനില  കസഭാളഭാര്  പഭാനലകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  20.33  ചമഗഭാവഭാടനിചന്റെ
പദതനി  തയഭാറഭാക്കനി  പഭാനനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  ജനിലഭാ
പഞഭായത്തനിചന്റെ  കേതീഴെനില  വരുന്ന  സ്കൂളുകേള,  മറട്ട്  ഒഭാഫതീസുകേള  ഇവയുചട  റൂഫട്ട്
കടഭാപനില  കസഭാളഭാര്  പഭാനല  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  21  ചമഗഭാ വഭാടനിചന്റെ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന.  ലഭാഭപ്രഭയനില
സമ്മേഭാനഭാര്ഹരഭായനി  8  സ്കൂളുകേളനില  കസഭാളഭാര്  പഭാനലകേള  സഭാപനിക്കുന്ന  നടപടനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല.-ചന്റെ  17  ചകേടനിടങ്ങളുചട  മുകേളനില  0.665
ചമഗഭാവഭാടട്ട്  സഭാപനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല.-ചന്റെ  തചന്ന  39  ചകേടനിടങ്ങളനില
സഇൗകരഭാര്ജ്ജ  നനിലയലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല.-ചന്റെ  മറട്ട്  49
ചകേടനിടങ്ങളനില  സഇൗകരഭാര്ജ്ജ  നനിലയലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  ചടണര്  നടപടനി
പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

(ബനി)  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചകേടനിടങ്ങളുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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ചപരനിങ്ങലക്കുത്തനിചല ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. കേകഭാര്കടഴ്സുകേള

213 (3188) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനിലചപട ചപരനിങ്ങലക്കുത്തനിചല ചകേ.എസട്ട്.ഇ.  ബനി.

വകേ  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ  കേകഭാര്കടഴ്സുകേള  നവതീകേരനിചട്ട്  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കട്ട്  തഭാമസ

സഇൗകേരലചമഭാരുക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സകതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില, പ്രസ്തുത നടപടനികേള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാചണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ചപരനിങ്ങലനില  കനരകത്തയുണഭായനിരുന്ന  കഹഡല  ടൂറനിസത്തനിചന്റെ

ഭഭാഗമഭായുള്ള കബഭാടനിലാംഗട്ട് പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ചഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനിചല  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  വകേ  ഉപകയഭാഗ

ശൂനലമഭായ  ഒരു  ആശുപത്രനി  ചകേടനിടലാം,  മൂന്നട്ട്  E  കടപട്ട്  കേകഭാര്കടഴ്സുകേള  എന്നനിവ

നവതീകേരനിചട്ട് ടൂറനിസലാം ആവശലങ്ങളക്കട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന് കകേരളലാം കഹഡല ടൂറനിസലാം

ചസന്റെറനിചന  ഏലപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിചന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനഭാവശലമഭായ  എസനികമറട്ട്

തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. തുടര് നടപടനികേള നടനവരുന.

(സനി) ചപരനിങ്ങലനില കകേരള കഹഡല ടൂറനിസലാം ചസന്റെറനിചന്റെ ആഭനിമുഖേലത്തനില

നടനവന്നനിരുന്ന  കബഭാടനിലാംഗട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനലാം  വകുപനിചന്റെ  വനിലക്കനിചന

തുടര്ന്നട്ട് നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആയതട്ട് പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് വനലാം വകുപനിചന്റെ

അനുമതനി ലഭനികക്കണതുണട്ട്. 

പറക്കുളലാം കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് 33 ചകേ.വനി.സബ്കസഷന്

214 (3189) ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) തൃത്തഭാല നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില പറക്കുളലാം കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് 33 ചകേ.വനി.

സബ്കസഷന് ആരലാംഭനിക്കണചമന്ന ആവശലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;  എങനില വനിശദവനിവരലാം

നലകുകമഭാ;

(ബനി) ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിച ചപ്രഭാകപഭാസല ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില നനിനലാം

സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  തൃത്തഭാല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  വടത്തഭാണനി  എന്ന  പ്രകദശത്തട്ട്
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുചട  33  K.V  സബ്കസഷന് ഉണട്ട്.  ആയതനിനഭാല സഭാധലതഭാ
പഠനവലാം സഭാകങതനികേ പഠനവലാം നടത്തനിയതനിനുകശഷകമ പറക്കുളലാം കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് 33
ചകേ.വനി. സബ്കസഷന് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുകേയുള.

(ബനി) ഇല.

മകഞരനി-നനിലമ്പൂര് 66 ചകേ.വനി.സബ്കസഷന് 110 ചകേ.വനി. സബ്കസഷനഭായനി
അപ്കഗ്രേഡട്ട് ചചയല

215 (3190) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) മകഞരനി-നനിലമ്പൂര് 66 ചകേ.വനി. സബട്ട് കസഷന് 110 ചകേ.വനി. സബട്ട് കസഷന്
ആക്കനി  അപ്കഗ്രേഡട്ട്  ചചയ്യുന്ന  കജഭാലനി,  നനിലമ്പൂരനില  നനിനലാം  എടക്കരയനികലയട്ട്
നനിലവനിലള്ള കലന് ഡബനിള സര്കേറ്റ്യൂടഭാക്കുന്ന കജഭാലനി എന്നനിവ ആറട്ട് മഭാസത്തനിനുള്ളനില
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ; അതനിനുകവണ സഭാധന സഭാമഗ്രേനികേള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സകതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 66  ചകേ.വനി.  സബട്ട്  കസഷന്  110  ചകേ.വനി.  സബട്ട്  കസഷന് ആയനി
അപ്കഗ്രേഡട്ട് ചചയ്യുന്ന കജഭാലനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനനിടയനില വരഭാന് സഭാധലതയുള്ള
പവര്കേടട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ബദല മഭാര്ഗ്ഗലാം സകതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മകഞരനി-നനിലമ്പൂര് 66 ചകേ.വനി.സബ്കസഷന് 110 ചകേ.വനി. സബ്കസഷനഭായനി
ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി 66 ചകേ.വനി. സനിലാംഗനിള സര്കേറ്റ്യൂടട്ട് കലന് 110 ചകേ.വനി. ഡബനിള
സര്കേറ്റ്യൂടഭായനി  ഉയര്ത്തുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഒരു  വര്ഷചത്ത
സമയലാം  ആവശലമഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത  പ്രവ കൃത്തനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  78  ടവറകേള  മഭാറനി
സഭാപനികക്കണതുലാം  23.3  കേനികലഭാമതീറര്  കലന്  വലനികക്കണതുമുണട്ട്.  ഇതനില  19
ടവറകേള  ചസഷലല  കടപട്ട്  ടവറകേളഭാണട്ട്.  നനിലമ്പൂര്-ഇടക്കര  കലന്  ഡബനിള
സര്കേറ്റ്യൂടഭായനി  ഉയര്ത്തുന്ന  പ്രവൃത്തനി  6  മഭാസത്തനിനുള്ളനില  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലാം.
പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാവശലമഭായ  സഭാധന  സഭാമഗ്രേനികേള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനികേള സകതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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(ബനി) കമല പ്രവൃത്തനിയുമഭായനി ബന്ധചപട്ടുവരുന്ന കവദദ്യുതനി വനിതരണ തടസങ്ങള
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  33  ചകേ.വനി.  വനിതരണ ശലാംഖേല ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനുലാം  66
ചകേ.വനി. കേകവര്ഡട്ട് കേണകര് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ സമയത്തട്ട് കവദദ്യുതനി തടസലാം
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സകതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ചനയഭാറനിന്കേര 66 ചകേ.വനി. സബ്കസഷന് 110 ചകേ.വനി. ആക്കനി
ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

216 (3191) ശതീ  .    ചകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചനയഭാറനിന്കേരയനില  40  വര്ഷലാം മുന്പട്ട്  സഭാപനിച  66  ചകേ.വനി  സബട്ട്
കസഷന്  110  ചകേ.വനി.  ആക്കനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി  അടനിയന്തെരമഭായനി  പൂര്ത്തതീ
കേരനിക്കുകമഭാ; ഇതട്ട് എന്നട്ട് കേമ്മേതീഷൻ ചചയ്യുചമന്നട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ചനയഭാറനിന്കേര  ജനറല  ആശുപത്രനിയനില  എചട്ട്.  റനി.  കേണക്ഷന്
നലകുന്ന കജഭാലനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ചനയഭാറനിന്കേര നഗരത്തനില സഭാപനിചനിട്ടുള്ള യു. ജനി. കകേബനിളുകേള ഉടന്
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ചനയഭാറനിന്കേര  മണ്ഡലത്തനില  അപകേടകേരമഭായനി  സനിതനി  ചചയ്യുന്ന
ട്രഭാന്കസ്ഫഭാമറകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ചനയഭാറനിന്കേര 66 ചകേ.വനി. സബ്കസഷന്, 110 ചകേ.വനി. സബ്കസഷന്
ആക്കനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 2017 ഡനിസലാംബകറഭാചട പണനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി) ചനയഭാറനിന്കേര ജനറല ആശുപത്രനിയനില എചട്ട്.റനി.  കവദദ്യുതനി കേണക്ഷന്
നലകുന്നതനിനഭായനി  ചകേടനിടത്തനിചന്റെ  വയറനിലാംഗട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  മതനിയഭായ കരഖേകേള
ഹഭാജരഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  29-8-2016-നട്ട്  ആശുപത്രനി  സൂപ്രണനിചന  കരഖേഭാമൂലലാം
അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്. വയറനിലാംഗട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് മതനിയഭായ കരഖേകേള ഹഭാജരഭാക്കുന്ന മുറയട്ട്
കവദദ്യുതനി കേണക്ഷന് നലകുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(സനി)  ചനയഭാറനിന്കേര നഗരത്തനില നനിലവനില സഭാപനിചനിട്ടുള്ള എലഭാ യു.ജനി.
കകേബനിളുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാണട്ട്.

(ഡനി)  അപകേടകേരമഭായനി  സനിതനിചചയ്യുന്ന ട്രഭാന്കസ്ഫഭാര്മറകേളുചട  അപകേടഭാവസ
മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സകതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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കകേളകേലാം 66 KV സബ്കസഷന്

217 (3192) ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേളകേത്തട്ട്  അനുവദനിച  66  KV  സബ്കസഷചന്റെ  പ്രവൃത്തനി  എന്നട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കലന് മഭാറനി വലനിക്കുവഭാനുള്ള പുതുക്കനിയ എസനികമറട്ട് തുകേ ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയ  തുകേചയക്കഭാള  കുറവഭായതനിനഭാല  സബ്കസഷനട്ട്  കവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡട്ട്
നലകകേണ പുതനിയ എസനികമറനിനുള്ള അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത സബ്കസഷചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്
പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  അതുവഴെനി  കകേളകേലാം,  കേണനിയഭാര്,  ചകേഭാടനിയൂര്,
കപരഭാവൂര് പഞഭായത്തുകേളനിചല കവഭാളകടജട്ട് ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള അടനിയന്തെര
നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേളകേത്തട്ട് 33 ചകേ.വനി. സബട്ട് കസഷന് നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
പ്രസ്തുത  സബ്കസഷന്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  2016-ല  തചന്ന  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. 

(ബനി) ഇല.

(സനി)  പ്രസ്തുത  സബ്കസഷന്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള
എലഭാ നടപടനികേളുലാം സകതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

കദവസകലാം കബഭാര്ഡുകേളക്കട്ട് കേതീഴെനിലള്ള കക്ഷത്രങ്ങള

218 (3193) ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്,  ചകേഭാചനിന്,  മലബഭാര്  കദവസകലാം  കബഭാര്ഡുകേളക്കട്ട്
കേതീഴെനില എത്ര കക്ഷത്രങ്ങള ഉചണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കക്ഷത്രങ്ങളനില  2011-16  കേഭാലയളവനില  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്
നനിയമനലാം നലകേനിചയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖേരനിച്ചുവരുന. 
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കവങ്ങഭാടട്ട് കഗഭാകുലലാം സലാംരക്ഷണലാം

219 (3194) ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഗരുവഭായൂര് കദവസകത്തനിചന്റെ കേതീഴെനിലള്ള കവങ്ങഭാടട്ട് കഗഭാകുലലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാന്
എചന്തെഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സകതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കവങ്ങഭാടട്ട്  കഗഭാകുലത്തനിചന്റെ  അധതീനതയനിലള്ളതുലാം  അനലഭാധതീനചപടതുമഭായ
ഭൂമനി തനിരനിച്ചു പനിടനിക്കഭാന് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കവങ്ങഭാടട്ട്  കഗഭാകുലലാം ചുറ്റുമതനില ചകേടനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കദവസകലാം
എചന്തെഭാചക്ക നടപടനികേള സകതീകേരനിച്ചു എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ഇതനിചന്റെ പണനി എന്നകത്തക്കട്ട്
തതീര്ക്കഭാനഭാണട്ട് കദവസകലാം ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതട്ട്എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കഗഭാകുലലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കഗഭാക്കചള പഭാഡക്കട്ട് സനിസലാം
ആരലാംഭനിചട്ട് ഗരുവഭായൂര് കദവസകലാം പരനിപഭാലനിച്ചുവരുന. പശുക്കളക്കഭായുള്ള ഫഭാര്മസനി
പരനിഷ്കരനിച്ചു.  മഴെചവള്ളലാം സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  മഴെചവള്ളക്കുഴെനികേള,  തടയണ,  കറഭാഡട്ട്,
ബണട്ട്  എന്നനിവ  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.  കവങ്ങഭാടട്ട്  കഗഭാകുലത്തനിചല  മനിക്ക  ചഷഡറ്റ്യൂളുകേളുലാം
റനിപയര് വര്ക്കട്ട് ചചയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.  കവകക്കഭാല, ഫതീഡട്ട് എന്നനിവ സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സഇൗകേരലങ്ങളുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി കകേചക്കഭാളന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  കവങ്ങഭാടട്ട്  എകസറനിചന്റെ  വടക്കട്ട്  കേനിഴെക്കട്ട്  ഭഭാഗത്തട്ട്  "RCC  retaining
wall/RR retaining wall and RCC two stories shopping complex”  എന്നനിവ
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവൃത്തനിയുചട  "rough cost estimate”  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. കവങ്ങഭാടട്ട് കഗഭാകുലലാം ചുറ്റുമതനില ചകേടനി സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ചപ്രഭാകപഭാസല, എസനികമറട്ട് എന്നനിവ കദവസകലാം ഭരണസമനിതനിയുചട പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

ഏകേതീകൃത കദവസകലാം സലാംവനിധഭാനലാം

220 (3195) കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഏകേതീകൃത  കദവസകലാം  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനി
ക്കുനകണഭാ; എങനില എകപഭാള നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(ബനി) ഇതനിനുള്ള നടപടനികേള എതട്ട് ഘടത്തനിലഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 
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ശബരനിമല സകതീകവജട്ട് ട്രതീറട്ട്ചമന്റെട്ട് പഭാന്റെട്ട് 

221 (3196) ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  2015-ല  ശബരനിമലയനില  25  കകേഭാടനി  രൂപ  ചചലവഴെനിചട്ട്  നനിര്മ്മേനിച
സകതീകവജട്ട് ട്രതീറട്ട്ചമന്റെട്ട് പഭാന്റെട്ട് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമല,  എനള്ള കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനിൽ  അതട്ട്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  എചന്തെഭാചക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സകതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  ശബരനിമലയനില  സഭാപനിച  സകതീകവജട്ട്  ട്രതീറട്ട്ചമന്റെട്ട്  പഭാന്റെട്ട്  പ്രവര്ത്തന
ക്ഷമമചലനള്ള ചടകനിക്കല എകഭാമനിനറചട റനികപഭാര്ടട്ട് സഭയുചട കമശപ്പുറത്തു വയഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയ  കദവസകലാം  കബഭാര്ഡനിചല  മരഭാമത്തട്ട്
വനിഭഭാഗത്തനിചല  ജതീവനക്കഭാര്ചക്കതനിചരയുലാം  സകതീകവജട്ട്  ട്രതീറട്ട്ചമന്റെട്ട്  പഭാന്റെട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
കമലകനഭാടലാം വഹനിച കഹപവര് കേമ്മേനിറനിചക്കതനിചരയുലാം നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖേരനിച്ചുവരുന. 

ശബരനിമല തതീര്തഭാടന പദതനികേള

222 (3197) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   ചകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ശബരനിമല  തതീര്തഭാടന  പദതനികേളക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനുസരനിചട്ട്  എവനിചടചയഭാചക്കയഭാണട്ട്  തതീര്തഭാടകേര്ക്കട്ട്  കൂടുതല
സഇൗകേരലലാം ലഭനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി എത്ര കകേഭാടനി  രൂപയുചട കകേന്ദ്ര സഹഭായമഭാണട്ട്  ലഭനിക്കുന്നചതന്നട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഈ  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന്  എചന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് കകേചക്കഭാണനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സകകദശനി ദര്ശന്, പ്രസഭാദട്ട് എന്നതീ സ്കതീമുകേളനില
ഉളചപടുത്തനി തതീര്തഭാടന ടൂറനിസത്തനിനട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നലകേനി വരുനണട്ട്.
ഇതനില  സകകദശനി  ദര്ശന്  സ്കതീമനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായ  സനിരനിചകല  ടൂറനിസലാം  പദതനിയനില
ഉളചപടുത്തനി തഭാചഴെപറയുന്ന പദതനിക്കട്ട്  അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  എരുകമലനി-പമ്പ-
സന്നനിധഭാനലാം  - 99,98,92,000 രൂപ.

(ഡനി) പദതനി നടത്തനിപ്പുമഭായനി ബന്ധചപട്ടുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള നടന വരുന.

മലബഭാര് കദവസകലാം കബഭാര്ഡനില ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് സഭാനക്കയറലാം

223 (3198) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മലബഭാര്  കദവസകലാം  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  കേതീഴെനില  വരുന്ന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
സഭാനക്കയറലാം വഴെനി എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട്  ഓഫതീസറഭായനി നനിയമനിക്കചപടുന്നതനിനുള്ള റഭാങട്ട്
ലനിസട്ട് നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില പ്രസ്തുത ലനിസനില നനിന്നട്ട് ഇതുവചര എത്ര കപര്ക്കട്ട് നനിയമന
ഉത്തരവട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത റഭാങട്ട് ലനിസനില നനിന്നട്ട് നനിയമനലാം നടത്തുന്നതുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട്
ബഹു. ചചഹകക്കഭാടതനിയനിലലാം കലഭാകേഭായുക്തയനിലമഭായനി  7 ഓളലാം കകേസുകേള നനിലവനില
ള്ളതനിനഭാല നനിയമനനടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിടനില.

എളവള്ളനി ശതീദുര്ഗ്ഗഭാ ഭഗവതനി കക്ഷത്രചനിറ

224 (3199) ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) മലബഭാര് കദവസകലാം കബഭാര്ഡനിചന്റെ ഗരുവഭായൂര് ഡനിവനിഷനട്ട് കേതീഴെനിലള്ളതുലാം
മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലളചപടതുമഭായ മൂന്നര ഏക്കകറഭാളലാം  വനിസ്തൃതനിയുള്ള എളവള്ളനി
ശതീദുര്ഗ്ഗഭാ  ഭഗവതനി  കക്ഷത്രചനിറ  മതനിയഭായ  സലാംരക്ഷണലാം  ലഭനിക്കഭാചത  പഭായലലാം
ചചളനിയുലാം നനിറഞ്ഞു മലനിനമഭായനി കേനിടക്കുകേയഭാചണന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇഇൗ  ജലകസഭാതസനിചന്റെ  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  നവതീകേരണത്തനിനുമഭായനി
അടനിയന്തെര നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  ശതീ എളവള്ളനി ദുര്ഗ്ഗഭാ ഭഗവതനി കക്ഷത്രത്തനിചല ചനിറയുചട ജതീര്കണഭാദഭാരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  കുളങ്ങളുചടയുലാം  കേഭാവകേളുചടയുലാം  ആലത്തറകേളുചടയുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള്ള  പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തനി 4,00,000  രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

കേഭാവകേളുലാം കുളങ്ങളുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനി

225 (3200) ശതീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജയന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാവകേളുലാം കുളങ്ങളുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ജലകസഭാതസ്സുകേള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി, കദവഭാലയങ്ങകളഭാടട്ട്
അനുബന്ധനിച്ചുള്ള കുളങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കക്ഷത്രങ്ങകളഭാടട്ട് അനുബന്ധനിച്ചുള്ള കേഭാവകേളുലാം കുളങ്ങളുലാം ആലത്തറകേളുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കഭാന്  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.   സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്
ബഡ്ജറനില  ഉളചപടുത്തനി  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചു  വരുന.  ഇതുസലാംബന്ധനിച
നനിബന്ധനകേളുചട വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

തനിരുവലലാം പരശുരഭാമ കക്ഷത്രത്തനിചല ശഭാദതര്പണലാം

226 (3201) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഹനിന്ദുവനിചന്റെ  കഷഭാഡശ  കേര്മ്മേത്തനില  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള  ശഭാദത്തനിനഭായനി
ദനിവസവലാം ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട് ഭക്തജനങ്ങള എത്തനികചരുന്ന തനിരുവലലാം പരശുരഭാമ
കക്ഷത്രത്തനില  ശഭാദതര്പണലാം  ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള  കതഭാടനിചന്റെ  ദയനതീയ  സനിതനി
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ശഭാദതര്പണലാം  ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള  ഈ  കതഭാടനില  ചപ്പുചവറകേളുലാം
മഭാലനിനലങ്ങളുലാം നനികക്ഷപനിക്കുന്നതട്ട് തടയുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ;

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(സനി) പ്രസ്തുത കതഭാടട്ട് എലഭാ ദനിവസവലാം വൃത്തനിയഭാക്കുവഭാനുള്ള നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  കതഭാടനിനട്ട്  സമതീപലാം  കേനിഴെക്കുമഭാറനി  ഒഴുകുന്ന  കേരമനയഭാറനില

പനിതൃതര്പണലാം ചചയഭാനുള്ള സഇൗകേരലലാം ഒരുക്കുകമഭാ;

(ഇ) പഭാര്വതനി പുത്തനഭാറനില നനിനള്ള മലനിനജലലാം കക്ഷത്ര സന്നനിധനിയനിലള്ള

ബലനിക്കടവനില  എത്തുന്നതട്ട്  തടയുന്നതനിനഭായനി  ഇടയഭാര്  പഭാലത്തനില  ഷടര്

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)  കേരമന നദനി പുനരുജ്ജതീവന പദതനിയനിലളചപടുത്തനി,  തനിരുവലലാം

കതഭാടനില  പരശുരഭാമ  കക്ഷത്ര  പരനിസരത്തുള്ള  ബലനിദര്പണ  സഭാനലാം  മഭാലനിനല

വനിമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ജലകസചന  വകുപട്ട്  മുഖേഭാന്തെരലാം  ഒരു  തടയണ,  ഒരു  പമ്പട്ട്

ഉളചപചട പമ്പട്ട് ഹഇൗസട്ട്,  അഴുക്കട്ട് ചകേടനിക്കനിടക്കഭാതനിരനിക്കഭാന് ആവശലമഭായ കസഭാപട്ട്

കേറക്ഷന്,  ഒരു പുതനിയ ബലനിക്കടവട്ട്,  കൂടുതല ശുചനിമുറനികേള,  ഇന്റെര്കലഭാക്കട്ട്  ചചയ

നടപഭാതകേള, മഭാലനിനല സലാംസ്കരണത്തനിനഭായനി ബകയഭാഗലഭാസട്ട് പഭാന്റെട്ട്, ഇന്സനിനകററര്

എന്നനിവ ഉളചപചട 88 ലക്ഷലാം രൂപയുചട കേരമന നദതീശഭാസതീയ പരനിപഭാലന പദതനി

നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

(ഡനി&ഇ) പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

സകന്തെമഭായനി ആനകേളുള്ള കദവസകലാം കക്ഷത്രങ്ങള

227 (3202) ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആനകേള  സകന്തെമഭായുളള  കദവസകലാം  കക്ഷത്രങ്ങള

ഏചതലഭാചമന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവനിടങ്ങളനിചല  ആനകേള  ചരനിയുന്ന കേഭാരലലാം  ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

എങനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആനകേചള പരനിചരനിക്കുന്നതനിനുലാം അവയട്ട്  കൃതലമഭായനി മരുനലാം ആഹഭാരവലാം

നലകുന്നതനിനുമുളള നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ഡനി) ചവററനിനറനി സര്ജന്മഭാരുചട കമലകനഭാടലാം ഇക്കഭാരലത്തനില ഉണഭാകുവഭാന്

ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം ബന്ധചപടവര്ക്കട്ട് നലകുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ടൂറനിസവമഭായനി ബന്ധചപടുത്തനി ആനകേചള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനി

നനിലവനിലകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ - ഇ) വനിവരലാം കശഖേരനിച്ചുവരുന.

ഗരുവഭായൂര് ശതീകൃഷ്ണ സകഭാമനി കക്ഷത്രത്തനിചല കേറ്റ്യൂ കകേഭാലാംപകട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

228 (3203)   ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന് :

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :

ശതീ  .   അനനില അക്കര :

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില കുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ഗരുവഭായൂര് കക്ഷത്രത്തനിചല തനിരക്കട്ട് നനിയനനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേറ്റ്യൂ

കകേഭാലാംപകട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന നടപടനി ഏതു ഘടലാം വചരയഭായനി;

(ബനി)  കേറ്റ്യൂ  കകേഭാലാംപകട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നലകേനിയ  അനുമതനി

റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  തനിരക്കട്ട്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കേറ്റ്യൂ  കകേഭാലാംപകട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്

പകേരമഭായനി എന്തു സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഡനി)  കേറ്റ്യൂ കകേഭാലാംപകട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിചന്റെ പഭാനുലാം എസനികമറ്റുലാം ചതീഫട്ട് ചടകനിക്കല

എകഭാമനിനചറചക്കഭാണട്ട്  പരനികശഭാധനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിച

വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടട്ട് നലകേഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഗരുവഭായൂര് കേനിഴെകക്കനടയനിചല കേറ്റ്യൂ കകേഭാലാംപകട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം,

ഗരുവഭായൂര്  മഭാസര്  പഭാന്  നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്  വചര,

തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി നനിര്ത്തനിവയഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ഇല.
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കകേഭായനിക്കല ചകേഭാടഭാരത്തനില തനശഭാസ പഠന കകേന്ദ്രലാം

229 (3204)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ആറനിങ്ങല  കകേഭായനിക്കല  ചകേഭാടഭാരത്തനില  തനശഭാസ  പഠന  കകേന്ദ്രലാം

തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടപടനിക്രെമങ്ങള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാചണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തനശഭാസ  പഠന  കകേന്ദ്രത്തനിചന്റ  ഘടനയുലാം  സഭാഫട്ട്  പഭാകറണലാം

സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇഇൗ  കകേന്ദ്രലാം  എന്നകത്തക്കട്ട്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖേരനിച്ചുവരുന.

കേഭാവകേളുചടയുലാം കുളങ്ങളുചടയുലാം സലാംരക്ഷണലാം

230 (T* 3205)  ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :

ശതീ  .   ചകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :

ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട്ട് :

കഡഭാ  .    എലാം  .    ചകേ  .    മുനതീര് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനചത്ത കേഭാവകേളുലാം അനുബന്ധ കുളങ്ങളുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം

നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള പദതനിയുചട നടത്തനിപട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില അതു സലാംബന്ധമഭായ വനിശദവനിവരലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  എചന്തെഭാചക്ക  സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ഭഭാഗത്തു

നനിനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതട്ട് എന്നതുസലാംബന്ധനിച വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പദതനി നടത്തനിപട്ട് അവകലഭാകേനലാം ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

സകതീകേരനിച്ചുവരുന.

* 'T' മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത  കദവസകലാം  കബഭാര്ഡുകേളുചട  അധതീനതയനിലള്ള
കക്ഷത്രങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  കേനിടക്കുന്ന  കുളലാം,  കേഭാവട്ട്,  ആലത്തറ  എന്നനിവയുചട
നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ബജറനില  ഉളചപടുത്തനി  സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം
അനുവദനിച്ചുവരുന.  കബഭാര്ഡുകേളുചട  നനിയനണത്തനില  അലഭാത്ത  സകകേഭാരല
കക്ഷത്രങ്ങളുചട കേഭാരലത്തനില അതഭാതട്ട് തകദ്ദേശസകയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള മുഖേഭാന്തെരമഭാണട്ട്
ധനസഹഭായലാം വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നതട്ട്.

കൂടല മഭാണനികേലലാം കദവസകലാം

231 (3206) ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കൂടലമഭാണനികേലലാം  കദവസകലാം  ആകട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  കദവസകത്തനിചന്റെ ബജറനിനുലാം
ബഡ്ജറട്ട് എസനികമറനിനുലാം കദവസകലാം കേമ്മേതീഷണറചട അനുമതനി വഭാങ്ങഭാറകണഭാ; ഏതട്ട്
കേഭാലയളവട്ട് വചരയഭാണട്ട് ബജറനിനുലാം ബജറട്ട് എസനികമറനിനുലാം കദവസകലാം കേമ്മേതീഷ ണറചട
അനുമതനി വഭാങ്ങനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  കദവസകലാം  ബജറനിനുലാം  ബജറട്ട്  എസനികമറനിനുലാം  അതതു  വര്ഷങ്ങളനില
കേമ്മേതീഷണറചട അനുമതനി വഭാങ്ങഭാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയ  ബന്ധചപട  കദവസകലാം  ജതീവനക്കഭാര്
ചക്കതനിചര എചന്തെഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സകതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  2013-14 വചരയുള്ള കേഭാലയളവനില അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  വനിവരലാം കശഖേരനിച്ചുവരുന.

കൂടല മഭാണനികേലലാം കദവസകത്തനിചന്റെ ഭരണ റനികപഭാര്ടട്ട്

232  (3207)  ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദദ്യുതനിയുലാം കദവസകവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കൂടലമഭാണനികേലലാം  കദവസകത്തനിചന്റെ ഏതട്ട്  കേഭാലയളവട്ട്  വചരയുള്ള ഭരണ
റനികപഭാര്ടഭാണട്ട്  നനിയമസഭയുചട  കമശപ്പുറത്തട്ട്  വയഭാനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്  എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭരണ  റനികപഭാര്ടട്ട്  നനിയമസഭയുചട  കമശപ്പുറത്തട്ട്  വയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടനിട്ടുചണങനില ആയതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ഭരണ  റനികപഭാര്ടട്ട്  യഥഭാസമയലാം  നനിയമസഭയുചട  കമശപ്പുറത്തട്ട്
വയ്ക്കുന്നതനികലക്കഭായനി കേമ്മേതീഷണറചട  അനുമതനി വഭാങ്ങുന്നതനിലലാം തുടര്ന്നട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
സമര്പനിക്കുന്നതനിലലാം  വതീഴ്ച വരുത്തനിയ കദവസകലാം ജനിവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  എതനിചര നടപടനി
സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   2011-ചല  ഭരണ റനികപഭാര്ടട്ട്  നനിയമസഭയുചട  കമശപ്പുറത്തട്ട്  വചനിട്ടുണട്ട്.
2012, 2013, 2015 വര്ഷങ്ങളനിചല റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിടനില.  2014-ചല റനികപഭാര്ടട്ട്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി&സനി)   23-2-2014  മുതല  24-9-2014  വചര കദവസകലാം ഭരണസമനിതനി
ഇലഭാത്തതനിനഭാലലാം കദവസകത്തനിചല ജതീവനക്കഭാരുചട അപരലഭാപ്തതയുലാം കേഭാരണമഭാണട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് നലകുന്നതനില കേഭാലതഭാമസമുണഭായനിട്ടുളളതട്ട് എന്നട്ട് കദവസകലാം അഡനിനനികസറര്
റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയനിട്ടുണട്ട്.  റനികപഭാര്ടട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കഷഭാളയഭാര് പടനികേവര്ഗ്ഗ സര്വതീസട്ട് സഹകേരണ സലാംഘലാം

233 (3208) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ചഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനിചല മലക്കപഭാറ കകേന്ദ്രമഭാക്കനി പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന്ന
കഷഭാളയഭാര്  പടനികേ  വര്ഗ്ഗ  സര്വതീസട്ട്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  (R-332)  ഭരണ
സമനിതനിയുചട നനിലവനിലള്ള ഘടന മഭാറ്റുന്നതനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുള്ള അകപക്ഷയനില
സര്ക്കഭാര് അടനിയന്തെര നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സലാംഘത്തനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി,
സലാംഘലാം വകേ സലത്തട്ട് ടൂറനിസലാം കമഖേലയനിലടക്കമുള്ള പദതനികേള നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിയമഭാവലനി  കഭദഗതനി  വരുത്തുന്നതനിനട്ട്  സലാംഘലാം സമര്പനിച അകപക്ഷ
സഹകേരണ നനിയമത്തനിചല വലവസകേളക്കട്ട് വനിരുദമഭായതനിനഭാല തൃശ്ശൂര് കജഭായനിന്റെട്ട്
രജനിസഭാര് നനിരസനിചട്ട് തതീരുമഭാനചമടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില  സലാംഘത്തനിചന്റെ  അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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സൂപര് കഗ്രേഡനില ഉളചപടുത്തുന്ന സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള

234 (3209) ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  എത്ര  രൂപ  പ്രവര്ത്തനമൂലധനവലാം  നനികക്ഷപവലാം  ഉള്ള  സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങചളയഭാണട്ട് സൂപര് കഗ്രേഡനില ഉളചപടുത്തുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സൂപര്  കഗ്രേഡനിലള്ള  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  റൂറല  ബഭാങനിചല
ജതീവനക്കഭാരുചട  ശമ്പളലാം  അതനിനനുസരനിചട്ട്  വര്ദനിപനിചട്ട്  നലകുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  80 കകേഭാടനി രൂപകയഭാ അതനിനുമുകേളനികലഭാ പ്രവര്ത്തനമൂലധനവലാം, 60 കകേഭാടനി
രൂപകയഭാ  അതനിനുമുകേളനികലഭാ  നനികക്ഷപവമുള്ള  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങചളയഭാണട്ട്
പ്രഭാഥമനികേ വഭായ്പഭാ  സഹകേരണസലാംഘങ്ങളുചട  ക്ലഭാസട്ട്  1 സൂപര് കഗ്രേഡനില ഉളചപടു
ത്തുന്നതട്ട്.

(ബനി)  സൂപര് കഗ്രേഡനിലള്ള പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ റൂറല ബഭാങനിചല ജതീവന
ക്കഭാര്ക്കട്ട്  ക്ലഭാസട്ട്  1  സൂപര്  കഗ്രേഡനില  ഉളചപടുന്ന  പ്രഭാഥമനികേ  വഭായ്പ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളനിചല/ബഭാങ്കുകേളനിചല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ശമ്പളത്തനിനട്ട്
നനിലവനില അര്ഹതയുണട്ട്.  

നന്മ കസഭാറകേള

235  (T*3210)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ചസന്റെട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷലാം എത്ര നന്മ കസഭാറകേള
അടച്ചുപൂടനിചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2015-ചലയുലാം  2016-ചലയുലാം ഓണക്കഭാലത്തട്ട് നന്മ കസഭാറകേളനില നനിന്നട്ട്
മഭാത്രമഭായനി എത്ര രൂപയുചട വതീതലാം കേചവടമഭാണട്ട് നടന്നനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  2015-ചലയുലാം  2016-ചലയുലാം  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  കൂടനിയ  വനിലയ്ക്കുള്ള
സഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങനി കുറഞ്ഞ വനിലയട്ട് വനിലക്കഭാന് കേണ്സറ്റ്യൂമര്ചഫഡനിനട്ട് എത്ര രൂപ
വതീതലാം സബ്സനിഡനി നലകേനിചയന വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

* 'T' മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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(എ)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷലാം കേണ്സറ്റ്യൂമര്ചഫഡ

കറഷചന്റെ കേതീഴെനില കനരനിടട്ട് പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന  746  നന്മ കസഭാറകേളുലാം സലാംഘങ്ങളുചട

കേതീഴെനില പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന 384 നന്മ കസഭാറകേളുലാം നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി)  2015-ചല  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  കേണ്സറ്റ്യൂമര്  ചഫഡകറഷചന്റെ  കേതീഴെനില

പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന  നന്മ  കസഭാറകേളനില  4.42  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  കേചവടവലാം,

സലാംഘങ്ങളുചട കേതീഴെനില പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന നന്മ കസഭാറകേളനില 4.12 കകേഭാടനി രൂപയുചട

കേചവടവമഭാണട്ട്  നടന്നനിട്ടുള്ളതട്ട്.  2016-ചല  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  സലാംഘങ്ങളുചട  കേതീഴെനില

പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന നന്മ  കസഭാറകേളനില  1.95  കകേഭാടനി രൂപയുചട കേചവടലാം നടന്നനിട്ടുണട്ട്.

കേണ്സറ്റ്യൂമര്ചഫഡനിചന്റെ  കേതീഴെനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  നന്മ  കസഭാറകേളനിലൂചട  വനിലപന

ഒനലാം ഉണഭായനിടനില. 

(സനി)   2015-ചല ഓണക്കഭാലത്തട്ട് വനിലപനയഭായനി  സബ്സനിഡനി ഇനത്തനില

25  കകേഭാടനി  രൂപ  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  2016-ചല  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  വനിലനയഭായനി  തുകേ

ഒനലാം നലകേനിയനിടനില.

സഹകേരണ കമഖേലയനില സുവര്ണലാം കസഭാറകേള

236 (3211) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :

ശതീ  .   ചകേ  .   ആന്സലന് :

ശതീ  .   ചകേ  .   ബഭാബു :

ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സഹകേരണ കമഖേലയുചട  ആധുനനികേവലക്കരണത്തനിനഭായനി  എചന്തെലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണട്ട് സകതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാ  തഭാലൂക്കുകേളനിലലാം  'സുവര്ണലാം'  കസഭാറകേള

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സകതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിചന്റെ പ്രകതലകേതകേള എചന്തെലഭാ

മഭാചണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  വനിവനിധ തരത്തനില ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന എലഭാത്തരലാം കേഭാര്ഷനികേ ഉത്പന്ന

ങ്ങളുചടയുലാം സനിരലാം വനിപണനി എന്ന നനിലയനില സുവര്ണലാം കസഭാറകേളക്കഭാവശലമഭായ

അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുവഭാന് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  സഹകേരണകമഖേലയനില ത്രനിതലത്തനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളനില കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആധുനനികേ ബഭാങനിലാംഗട്ട് സഇൗകേരലങ്ങള
ഏര്ചപടുത്തനി വരുന. പ്രധഭാനമഭായുലാം കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗട്ട് ചസഭാലറ്റ്യൂഷന്,  ചനറട്ട് ബഭാങനിലാംഗട്ട്,
എ.ടനി.എലാം.,  ആര്.ടനി.ജനി.എസട്ട്.,  എന്.ഇ.എഫട്ട്.റനി.  മുതലഭായ  കസവനങ്ങള  ഉളചപടുന്ന
ആധുനനികേ  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സഇൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട്  സഹകേരണ  കമഖേലയനില  ഏര്ചപടുത്തനി
വരുന്നതട്ട്.  നബഭാര്ഡനിചന്റെ ആഭനിമുഖേലത്തനിലള്ള സ്കതീമനില ഉളചപടുത്തനി തനിരുവനന്തെപുരലാം,
ചകേഭാലലാം,  കകേഭാടയലാം,  വയനഭാടട്ട്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  ഇടുക്കനി
എന്നതീ  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള,  വനികപ്രഭായുചട  സഭാകങതനികേ  സഹകേരണ
കത്തഭാടുകൂടനിയുലാം മറട്ട് ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില ഇന്കഫഭാസനിസട്ട്, റനി.സനി.എസട്ട്.
മുതലഭായ  ഏജന്സനികേളുചട  സഹകേരണകത്തഭാചടയുലാം  CBS  (കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്
ചസഭാലറ്റ്യൂഷന്)  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   അര്ബന്  ബഭാങ്കുകേളനില  ചനിലവ  NAFCUB-ചന്റെ
ആഭനിമുഖേലത്തനിലലാം  മറ്റുള്ളവ  സകന്തെമഭായനിട്ടുമഭാണട്ട്  കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്നതട്ട്.

(ബനി)  നടപടനികേള  സകതീകേരനിച്ചുവരുന.  വനിഷരഹനിത  ചചജവ  പചക്കറനി
ഉലന്നങ്ങള, മുട (കേഭാട,  കകേഭാഴെനി,  തഭാറഭാവട്ട്),  പഭാല, കകേരളത്തനിചന്റെ തനതട്ട് സലാംസ്കഭാരത്തനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായ  കേഭാര്ഷനികേ  വനിഭവങ്ങള,  അനുബന്ധ  ഉലന്നങ്ങള,  കേഭാര്ഷനികേ  ഉപകേരണങ്ങള,
ശതീതതീകേരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  (ഫതീസര്),  ജലകസചന  ഉപകേരണങ്ങള,  പമ്പട്ട്
ചസറ്റുകേള,  സര്ക്കഭാര്  ഫഭാമുകേളനിലൂചടയുലാം  മറട്ട്  വനിപണനലാം  ചചയ്യുന്ന  ഉലപന്നങ്ങള
എന്നനിവ  ഉളചപടുത്തനി  ഒരു  ചചജവ  ഉലന്ന  വനിപണന  ശലാംഖേല  രൂപതീകേരനിചട്ട്
ജകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സഭാപനമഭാക്കുകേ  എന്നതഭാണട്ട്  സുവര്ണലാം
പദതനി ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതുചകേഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.  ഓകരഭാ വതീടുകേളനില
ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന  കേഭാര്ഷനികേ ഉലന്നങ്ങള വതീടഭാവശലത്തനില അധനികേമഭായനി ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന
അവസരത്തനില  ഇപ്രകേഭാരലാം  അധനികേമഭായനി  വരുന്ന  വനിഭവങ്ങളക്കട്ട്  ഒരു  വനിപണനി
എന്നതഭാണട്ട് സുവര്ണലാം കസഭാര് ചകേഭാണട്ട് പ്രധഭാനമഭായുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.   കേര്ഷകേ
കസവന  കകേന്ദ്രങ്ങള,  കേഭാര്ഷനികേ  രലാംഘത്തട്ട്  ആധുനനികേ  കൃഷനി  സമ്പ്രദഭായങ്ങള,
യനവലക്കരണ  കൃഷനിരതീതനികേള,  വനിദഗട്ട് ദ  പരനിശതീലനലാം  കനടനിയ  കേര്ഷകേര്,
ഗണകമന്മയുള്ള  വനിത്തട്ട്,  ചചജവവളലാം,  ചചജവ  കേതീടനഭാശനിനനികേള  തുടങ്ങനിയവ
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിലൂചട മനികേച ഉലഭാദനലാം ചചകേവരനിക്കുവഭാന് കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  കേര്ഷകേ
കസവന കകേന്ദ്രങ്ങള കനരനിട്ടുലാം കുടുലാംബശതീ യൂണനിറ്റുകേള, ഫഭാര്കമഴട്ട് ക്ലബ്ബുകേള, വലക്തനികേള
എന്നനിവര് വഴെനിയുലാം വന്കതഭാതനില ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന പഴെലാം, പചക്കറനി, പഭാല, മുട, ഇതര
കേഭാര്ഷനികേ ഉലന്നങ്ങള എന്നനിവ വന്കതഭാതനില ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന സഭാഹചരലത്തനില ടനി
ഉലന്നങ്ങളുചട വനിപണനലാം വളചരയധനികേലാം പ്രഭാധഭാനലമര്ഹനിക്കുന്നതനിനഭാല കേഭാര്ഷനികേ

852/2019
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ഉലന്നങ്ങളക്കട്ട് മനികേചതുലാം ഫലപ്രദവമഭായ വനിപണനി കേചണകത്തണതട്ട് അതലന്തെഭാകപ
ക്ഷനിതമഭായതനിനഭാല കകേരളചമഭാടഭാചകേ സഹകേരണസഭാപനങ്ങളുചട ആഭനിമുഖേലത്തനില
ഒരു  തഭാലൂക്കനില  ഒന്നട്ട്  എന്ന  കേണക്കനില  വനിപണന  കസഭാറകേള  സഭാപനിചട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട് സുവര്ണലാം പദതനി ചകേഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.

(സനി)  ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

സഹകേരണ വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിചല വനിവനിധ കബഭാര്ഡുകേളനിചല
ജതീവനക്കഭാരുചട ചപന്ഷന് പദതനി

237 (3212) ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സഹകേരണ വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ചപന്ഷന് കബഭാര്ഡട്ട്,
കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡട്ട്,  വനികേസന  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡട്ട്,  പരതീക്ഷഭാ  കബഭാര്ഡട്ട്,
ചഡകപഭാസനിറട്ട് ഗലഭാരന്റനി ഫണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് എന്നനിവയനിചല ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് 2014-ല
.  സര്ക്കഭാര് പ്രഖേലഭാപനിച ചപന്ഷന് പദതനി  ,പതനിമൂന്നഭാലാം സഭയുചട പതനിചനഭാന്നഭാലാം
സകമ്മേളനത്തനില  അവതരനിപനിചട്ട്  2014  ജൂണ്  24-നട്ട്  നനിയമമഭായതട്ട്  പ്രകേഭാരലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇഇൗ  പദതനി  ഇതുവചരയുലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിടനിചലങനില  ആയതട്ട്
എന്നകത്തയട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന് കേഴെനിയുചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനി  ഇഇൗ  ചപന്ഷന്  പദതനി  അടനിയന്തെര
പ്രഭാധഭാനലകത്തഭാചട നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   2014-ചല  കകേരള  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  (കഭദഗതനി)  നനിയമത്തനില
(24/2014) വകുപട്ട് 80 എ യനില കഭദഗതനി വരുത്തനി വനിവനിധ സഹകേരണ കബഭാര്ഡുകേളനിചല
ജതീവനക്കഭാചരകൂടനി  ടനി  വലവസയുചട  പരനിധനിയനില  ഉളചപടുത്തനിയനിരുന.
ഇതനുസരനിചട്ട്  ടനി  കബഭാര്ഡുകേളനിചല  ജതീവനക്കഭാചരക്കൂടനി  ചപന്ഷന് പദതനിയനിലള
ചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  1994-ചല കകേരള കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് ചസഭാചചസറതീസട്ട് എലാംകപഭായതീസട്ട്
ചപന്ഷന്  സ്കതീമനില  കഭദഗതനി  വരുകത്തുണതുണട്ട്.   ആയതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സകതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  നനിലവനിലള്ള ചപന്ഷന് സ്കതീമനില കഭദഗതനി വരുത്തുന്നതനിനുള്ള ചപ്രഭാകപഭാസല
അടനിയന്തെരമഭായനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സഹകേരണ ചപന്ഷന് കബഭാര്ഡനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചചവകേഭാചത നടപനിലഭാക്കഭാന് കേഴെനിയുചമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി)  അടനിയന്തെര നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 
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സഹകേരണ വകുപനില ബഭാഞട്ട് മഭാകനജര് തസ്തനികേ

238 (3213) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  വകുപനില  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനില  ബഭാഞട്ട്  മഭാകനജര്
തസ്തനികേയനില നനിലവനിചല റഭാങട്ട് ലനിസനില നനിനലാം ശനിപഭാര്ശ ചചയ ആദല റഭാങ്കുകേഭാര്
'Not  Joining  Duty'  ആചണന്നതട്ട്  ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഈ  എന്.ചജ.ഡനി.
ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള കവകുന്നതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒഴെനിവകേള  അടനിയന്തെരമഭായനി  നനികേത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി
സകതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  ലനിസനില  നനിനലാം  ഈ  തസ്തനികേയനില  നനിയമന
നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് ഒഴെനിവകേള നനികേത്തനിയതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്.   ടനി  എന്.ചജ.ഡനി.  ഒഴെനിവകേള  05.10.2016-ല
ബഭാങനില നനിനട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി. -ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ആലപ്പുഴെ  ജനിലഭാ
സഹകേരണ ബഭാങട്ട് സകതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)   ബഭാഞട്ട്  മഭാകനജര്  തസ്തനികേയനികലയട്ട്  കനരനിട്ടുള്ള  നനിയമനത്തനിനഭായനി
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയനിട്ടുള്ള 10 ഒഴെനിവകേളനില പനി.എസട്ട്.സനി.  ശനിപഭാര്ശ
ചചയനിരുന്ന 7 കപരനില 5 കപര് കജഭാലനിയനില പ്രകവശനിച്ചു.  ബഭാക്കനിനനിലക്കുന്ന രണട്ട്
എന്.ചജ.ഡനി.  ഒഴെനിവകേള  5-10-2016-ല പനി.എസട്ട്.സനി.-യട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയനിട്ടുണട്ട്.
ആയതട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  ശനിപഭാര്ശ  ചചയ്യുന്ന  മുറയട്ട്  നനിയമനനടപടനികേള
സകതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിചല വഭായ്പഭാ കുടനിശ്ശേനികേ

239 (3214) ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിചല വഭായ്പഭാ കുടനിശ്ശേനികേകേളനില പലനിശ,  പനിഴെപലനിശ എന്നനിവ
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനികനഭാ  കേടഭാശകഭാസലാം  നലകുന്നതനികനഭാ  നനിലവനില  പദതനികേളുകണഭാ;
ഇചലങനില അത്തരചമഭാരു പദതനി ആവനിഷ്കരനിച്ചു നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനിചല  വഭായ്പഭാ  കുടനിശ്ശേനികേകേളനില  പലനിശ,  പനിഴെപലനിശ

എന്നനിവ ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നനിലവനില പദതനികേളനില.  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില/

ബഭാങ്കുകേളനില നനിനലാം കേര്ഷകേര്,  മത്സലചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള,  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ

വനിഭഭാഗക്കഭാര്  എന്നനിവര്  എടുത്തനിട്ടുള്ള  വഭായ്പകേളക്കട്ട്  കേടഭാശകഭാസലാം  അനുവദനിചട്ട്

നലകുന്നതനിനട്ട്  കേടഭാശകഭാസപദതനികേള നനിലവനിലണട്ട്.  സഹകേരണസലാംഘങ്ങളനിചല/

ബഭാങ്കുകേളനിചല  വഭായ്പഭാ  കുടനിശ്ശേനികേകേളനില  പലനിശ,  പനിഴെപലനിശ  എന്നനിവയനില  ഇളവട്ട്

നലകേനി 2017 ജനുവരനി മുതല പ്രകതലകേ കുടനിശ്ശേനികേ നനിവഭാരണ പദതനി ആരലാംഭനിക്കഭാന്

7-10-2016-ല കൂടനിയ ചസന്ട്രല ബഭാങട്ട് കകേഭാണ്ഫറന്സനില ധഭാരണയഭായനിട്ടുണട്ട്. 

സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില ചമഭാത്ത ശമ്പളത്തനില കജഭാലനി ചചയ്യുന്ന

ജതീവനക്കഭാര്

240 (3215) ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില ചമഭാത്ത ശമ്പളത്തനില തസ്തനികേകേള സഹകേരണ

വകുപട്ട്  അനുവദനിക്കഭാറകണഭാ;  ഉചണങനില  ഏചതലഭാലാം  സഭാപനങ്ങളനിലഭാണട്ട്

അനുവദനിചനിട്ടുളളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  മനിനനിമലാം  കവജസട്ട്  ആകനിനുലാം സഹകേരണ നനിയമത്തനിനുലാം വനിരുദമഭായനി

ചമഭാത്തശമ്പളത്തനില എത്ര ജതീവനക്കഭാര് കജഭാലനി ചചയ്തുവരുനണട്ട്;

(സനി)  ഇങ്ങചന  അനുവദനിച  തസ്തനികേകേളുചടയുലാം,  ജതീവനക്കഭാരുചടയുലാം  തസ്തനികേ

തനിരനിച്ചുള്ള എണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഈ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  സഹകേരണ  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  ചസ്കയനിലനില

ശമ്പളലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള ലനിസട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) 1573 ജതീവനക്കഭാര് കജഭാലനി ചചയ്യുന.

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(സനി)  1 ചസക്രെടറനി 442

2 അസനിസന്റെട്ട് കഗ്രേഡട്ട് 1

3 ക്ലഭാര്ക്കട്ട് 107

4 അറന്ഡര് 146

5 പറ്റ്യൂണ് 206

6 പഭാര്ടട്ട് ചചടലാം സകതീപര് 5

7 ചസയനിലസട്ട് മഭാന് 42

8 കേളക്ഷന് ഏജന്റെട്ട് ബനില കേളകര് 3

9 ഫഭാര്മസനിസട്ട് 7

10 ഫഭാര്മസനിസട്ട് ചഹലപര് 10

11 വര്ക്കട്ട് സൂപര്ചചവസര് 1

12 ഡഭാറഭാ എന്ട്രനി ഓപകററര് 1

13 കേഭാന്റെതീന് മഭാകനജര് 1

14 ചചനറട്ട് വഭാചട്ട്മഭാന് 327

15 ചഎ.ടനി. മഭാകനജര് 1

16 ചടകനിക്കല കേണ്സളടന്റെട്ട് 1

17 ലതീഗല അസനിസന്റെട്ട് 1

18 ഇലകതീഷലന് 1

19 കേമ്പറ്റ്യൂടര് ഓപകററര് 2

20 കപ്രഭാഗ്രേഭാമര്/ജൂനനിയര് കപ്രഭാഗ്രേഭാമര് 3

21 നഴനിലാംഗട്ട് അസനിസന്റെട്ട് 1

22 ബുക്കട്ട് എന്ട്രനി ഓപകററര് 1

23 സനിവനില എഞനിനതീയര് 1

24 റനിസപ്ഷനനിസട്ട് 5
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25 സൂപര്ചചവസര് 1

26 ഫഭാര്മസനി ചസയനിലസട്ട് മഭാന് 1

27 ടൂറനിസലാം ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട് ഓഫതീസര് 1

28 കസഭാര് ചഹലപര് 1

29 കഗ്രേഡര്/അസനിസന്റെട്ട് കഗ്രേഡര് 2

30 ചടയട്ട് ലറനിലാംഗട്ട് ടതീചര് 1

31 ലക്ചറര് 2

32 കഡഭാകര് 1

33 ഫഭാര്മസനിസട്ട് 1

34 ലഭാബട്ട് അസനിസന്റെട്ട് 14

35 കറഡനികയഭാളജനിസട്ട് 11

36 എകട്ട്കറ ചടകതീഷലന് 2

37 ലഭാബട്ട് ചടകതീഷലന് 3

38 ഡഭാര്കേട്ട് റൂലാം അസനിസന്റെട്ട് 1

39 ക്ലതീനനിലാംഗട്ട് സഭാഫട്ട് 1

40 ചഹലപര് 1

41 പഭാരഭാചമഡനിക്കല സഭാഫട്ട് 29

42 വര്ക്കട്ട് മഭാകനജര് 1

43 അചചപ്രസര് 19

44 അക്കഇൗണന്റെട്ട് 3

45 ഡനി.ടനി.പനി. ഓപകററര് 3

46 ചചബന്ഡര് 1

47 ഫഭാര്മസനി അസനിസന്റെട്ട് 9

48 പ്രനിന്റെര് 3
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49 കേകമ്പഭാസനിറര് 1

50 ടൂറനിസലാം മഭാകനജര് 1

51 എലാം.ഡനി. 1

52 സഭാഫട്ട് നഴട്ട് 106

53 വഭാര്ഡട്ട് കബഭായട്ട് 22

54 പഭാകത്തഭാളജനിസട്ട് 1

55 ചടകതീഷലന് 7

56 ഓപകററര് 2

57 ചചഡ്രൈവര് 3

58 ഇലകനിക്കല എഞനിനതീയര് 1

ആചകേ തസ്തനികേകേള  - 58

ജതീവനക്കഭാരുചട എണലാം  - 1573

(ഡനി)   ഇല.

സഹകേരണ വകുപനിചന്റെ കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ഓഫതീസുകേള

241 (3216) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സഹകേരണ വകുപനിചന്റെ കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലഭാ ഓഫതീസുലാം മറട്ട് ഓഫതീസുകേളുലാം

സനിതനി ചചയ്യുന്ന തഭാലക്കഭാലനികേ ചകേടനിടലാം സഇൗകേരലപ്രദമല എന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ

ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില പുതനിയ ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള

സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നടപടനി സകതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിചലയുലാം ബഭാങ്കുകേളനിചലയുലാം വഭായ്പ കുടനിശ്ശേനികേ

242 (3217) ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .   ചകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :

ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് പനി  .   കുന്നപനിള്ളനി :

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിചലയുലാം  ബഭാങ്കുകേളനിചലയുലാം

വഭായ്പഭാ  കുടനിശ്ശേനികേ  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  കുടനിശ്ശേനികേക്കഭാര്ക്കട്ട്  ആശകഭാസലാം  നലകുന്നതനിനുലാം

എചന്തെലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട് നടപഭാക്കനി വരുന്നചതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  എചന്തെലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്  ഇതനുസരനിചട്ട്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇഇൗ പദതനികേളനിലൂചട എന്തെട്ട് തുകേ പനിരനിചചടുത്തനിട്ടുചണന്നട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുള്ള  ആനുകൂലലങ്ങളഭാണട്ട്  വഭായ്പക്കഭാര്ക്കട്ട്

നലകേനിയചതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സലാംസഭാനചത്ത  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിചലയുലാം  ബഭാങ്കുകേളനിചലയുലാം

വഭായ്പഭാ കുടനിശ്ശേനികേ കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം കുടനിശ്ശേനികേക്കഭാര്ക്കട്ട് ആശകഭാസലാം നലകുന്നതനിനുമഭായനി

2011,  2012,  2014,  2015,  2016  വര്ഷങ്ങളനില  "ആശകഭാസട്ട്"  എന്ന  കപരനില

കുടനിശ്ശേനികേ നനിവഭാരണ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുചട/ബഭാങ്കുകേളുചട വഭായ്പഭാ കുടനിശ്ശേനികേ കുറയ്ക്കുകേ, വഭായ്പഭാ

തനിരനിചടവട്ട്  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേ,  സഹകേഭാരനികേളക്കട്ട് അവരുചട കേടബഭാദലതയനില

നനിനലാം  ഒഴെനിവഭാകുന്നതനിനട്ട്  അവസരചമഭാരുക്കുകേ  എന്നതീ  ലക്ഷലകത്തഭാചടയഭാണട്ട്

ആശകഭാസട്ട് പദതനി ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  സഹകേരണ അദഭാലത്തട്ട്,

ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല പദതനി എന്നനിങ്ങചന രണട്ട് ഘടമഭായനിടഭാണട്ട് ഇഇൗ പദതനി

നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്.

(സനി)  ആശകഭാസട്ട് പദതനികേളനിലൂചട പനിരനിചചടുത്ത തുകേയുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ചുവചട കചര്ക്കുന :
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2011  - 1007.05 കകേഭാടനി രൂപ

2012  - 1995.61 കകേഭാടനി രൂപ

2014 - 3079.53 കകേഭാടനി രൂപ

2015  - 4030.98 കകേഭാടനി രൂപ

2016  - 4089.78 കകേഭാടനി രൂപ

(ഡനി)  ചുവചട കചര്ക്കുന്ന തുകേകേകേള വഭായ്പക്കഭാര്ക്കട്ട് ആനുകൂലലമഭായനി നലകേനി
യനിട്ടുണട്ട് :

2011  - 45.62 കകേഭാടനി രൂപ

2012  - 53.48 കകേഭാടനി രൂപ

2014 - 128.39 കകേഭാടനി രൂപ

2015  - 140.54 കകേഭാടനി രൂപ

2016  - 132.77 കകേഭാടനി രൂപ

ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനിചന്റെ ഒഇൗകദലഭാഗനികേ വഭാഹനലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിചന്റെ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള

243 (3218) ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങട്ട് പ്രസനിഡന്റുമഭാര്ക്കുലാം ജനറല മഭാകനജര്മഭാര്ക്കുലാം
ഒഇൗകദലഭാഗനികേ  വഭാഹനലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിചന്റെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എചന്തെഭാചക്കയഭാണട്ട്
എന്നതട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒഇൗകദലഭാഗനികേ  വഭാഹനലാം  സകകേഭാരല  ആവശലത്തനിനട്ട്  8  കേനികലഭാമതീറര്
പുറകത്തയട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം  8  കേനികലഭാമതീറര്  കൂടുതല  ദൂരമുളള  സകന്തെലാം
വസതനിയനില കപഭായനി വരുന്നതനിനുലാം ജനിലഭാ ബഭാങട്ട്  ജനറല മഭാകനജര്ക്കട്ട് അനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഒഇൗകദലഭാഗനികേ  വഭാഹനങ്ങളുചട  ഉപകയഭാഗലാം  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള സര്ക്കഭാര്
നനിയമലാം മറനികേടക്കുവഭാനഭായനി കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയ
ചവഹനിക്കനിള റൂള, ഭരണസമനിതനി തതീരുമഭാന പ്രകേഭാരലാം സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസഭാര്
അലാംഗതീകേരനിച്ചു നലകേനിയതട്ട് സര്ക്കഭാര് നനിയമ വലവസ പ്രകേഭാരലാം നനിലനനിലക്കുന്നതഭാകണഭാ
എന്ന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;  നനിയമവനിരുദചമങനില  ഇഇൗ  വനിഷയത്തനില
സര്ക്കഭാര് അടനിയന്തെര നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനിചല പ്രസനിഡന്റുമഭാര്ക്കുലാം ജനറല മഭാകനജര്മഭാര്ക്കുലാം

ഒഇൗകദലഭാഗനികേ വഭാഹനലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള സഹകേരണസലാംഘലാം

രജനിസഭാറചട 55/2003-ാംനമ്പര് സര്ക്കുലറനിലഭാണട്ട് പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആയതനില

സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള  വഭാഹനങ്ങളുചട  ഉപകയഭാഗലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  സബ്റൂള

അലാംഗതീകേരനിചട്ട് വഭാകങ്ങണതഭാചണന്നട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി)   ഒഇൗകദലഭാഗനികേ  വഭാഹനലാം  സകകേഭാരല  ആവശലത്തനിനട്ട്  8  കേനികലഭാമതീറര്

പുറകത്തയട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം 8 കേനികലഭാമതീറര് കൂടുതല ദൂരമുള്ള സകന്തെലാം വസതനിയനില

കപഭായനി  വരുന്നതനിനുലാം  ജനിലഭാ  ബഭാങട്ട്  ജനറല  മഭാകനജര്ക്കട്ട്  പ്രകതലകേ  അനുമതനി

നലകേനിയനിടനില.  

(സനി)  പരനികശഭാധനിചട്ട് തുടര്നടപടനി സകതീകേരനിക്കുലാം.

റനിസ്കട്ട് ഫണട്ട്

244 (3219) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനില നനിനലാം വഭായ്പ എടുക്കുകമ്പഭാള റനിസ്കട്ട് ഫണട്ട്

പനിടനിക്കഭാറകണഭാ; റനിസ്കട്ട് ഫണട്ട് പനിടനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  റനിസ്കട്ട്  ഫണട്ട്  പ്രകയഭാജനചപടുത്തനി,  ഏചതഭാചക്ക  മഭാരകേ  കരഭാഗങ്ങള

ബഭാധനിചവരുചട കുടനിശ്ശേനികേയഭാണട്ട് ഇളവട്ട് ചചയ്തു നലകുന്നതട്ട്;

(സനി)  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനില നനിനലാം വഭായ്പ എടുത്തനിരുന്നതനിനുകശഷലാം

മഭാരകേകരഭാഗങ്ങള  ബഭാധനിക്കുകേയുലാം  വഭായ്പ  കുടനിശ്ശേനികേ  ആകുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുള്ളവചര

കേചണത്തനി  ഇവരുചട  കുടനിശ്ശേനികേ  റനിസ്കട്ട്  ഫണട്ട്  പ്രകയഭാജനചപടുത്തനി  ഒഴെനിവഭാക്കനി

നലകുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സകതീകേരനിക്കഭാന്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം

നലകുകമഭാ ;

(ഡനി)  റനിസ്കട്ട്  ഫണനിചന്റെ  ആനുകൂലലലാം  അര്ഹതചപട  പല  വഭായ്പക്കഭാരുലാം

അറനിവനിലഭായ്മ കേഭാരണലാം പ്രകയഭാജനചപടുത്തുന്നനില എന്ന വനിവരലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) അര്ഹതചപടവചര കേചണത്തുവഭാനുലാം കുടനിശ്ശേനികേ ഒഴെനിവഭാക്കനി നലകുവഭാനുലാം

നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനില നനിനലാം വഭായ്പ വനിതരണലാം ചചയ്യുകമ്പഭാള
റനിസ്കട്ട്  ഫണട്ട്  പ്രതീമനിയലാം  പനിടനിക്കുനണട്ട്.  വഭായ്പഭാ  സഹകേരണസലാംഘങ്ങളനില/  ബഭാങ്കുകേളനില
നനിനലാം കേഭാര്ഷനികേ,  കേഭാര്ഷനികകേതര  (സകര്ണപണയ വഭായ്പയുലാം,  നനികക്ഷപ വഭായ്പയുലാം
ഒഴെനിചകേയുള്ളവ) ആവശലങ്ങളക്കട്ട് വഭായ്പചയടുക്കുന്ന അലാംഗങ്ങള വഭായ്പഭാ കേഭാലഭാവധനിയനികലഭാ
വഭായ്പഭാ  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ്ഞട്ട്  6  മഭാസത്തനിനുള്ളനികലഭാ,  മരണചപടുകേയഭാചണങനില
അകന്ന ദനിവസലാം ബഭാക്കനി നനിലക്കുന്ന 1.5 ലക്ഷലാം രൂപ വചരയുള്ള മുതലലാം, അതനിചന്റെ
പലനിശയുലാം  ഉളചപടുന്ന  ബഭാ ദലതയനില  നനിന്നട്ട്  അവചര  ഒഴെനിവഭാക്കുകേ  എന്നതഭാണട്ട്
കകേരള സഹകേരണ റനിസ്കട്ട് ഫണട്ട് പദതനിയുചട ലക്ഷലലാം.  അകതഭാചടഭാപലാം വഭായ്പചയടുത്ത
കശഷലാം മഭാരകേകരഭാഗലാം പനിടനിചപടവരുചട വഭായ്പഭാ ബഭാദലതകേള തതീര്ക്കഭാന് കേഴെനിയഭാചത
വരുന്ന  കകേസുകേളനില  വഭായ്പഭാ  മുതലനിനത്തനില  75000  രൂപയുചട  ആനുകൂലലലാം
നലകേഭാനുലാം പദതനി ലക്ഷലമനിടുന.

(ബനി)  കേലഭാന്സര് ബഭാധനിതര്, കേനിഡ്നനി സലാംബന്ധമഭായ കരഭാഗലാംമൂലലാം ഡയഭാലനി
സനിസനിനട്ട്  വനികധയരഭായവര്,  ഹൃദയ സലാംബന്ധമഭായ ശസക്രെനിയയട്ട്  വനികധയരഭായവര്,
പക്ഷഭാഘഭാതലാം  മൂലകമഭാ  അപകേടലാം  മൂലകമഭാ  ശരതീരലാം  തളര്ന്നട്ട്  കേനിടപനിലഭായവര്,
എയ്ഡ്സട്ട് കരഭാഗലാം ബഭാധനിചവര്,  ടനി.  ബനി.,  ലനിവര് സനികറഭാസനിസട്ട് തുടങ്ങനിയ മഭാരകേകരഭാഗലാം
പനിടനിചപട  വഭായ്പക്കഭാരുചട  വഭായ്പഭാ  ബഭാദലതകേള  തതീര്ക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാചത  വരുന്ന
വഭായ്പക്കഭാരുചട മുതലനിനത്തനില 75000 രൂപയുചട ആനുകൂലലമഭാണട്ട് നലകുന്നതട്ട്.

(സനി-ഇ)  നനിലവനിലള്ള റനിസ്കട്ട് ഫണട്ട് പദതനിയനുസരനിചട്ട് വഭായ്പ നലകേനിയ ബഭാങട്ട്
സഹകേരണ  വനികേസന  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  ടനി  പദതനിയനില  കചരുകേയുലാം
വഭായ്പഭാക്കഭാരനില  നനിനലാം  നനിശനിത  നനിരക്കനിലള്ള  വനിഹനിത  തുകേ  ഇഇൗടഭാക്കനി  ടനി
കബഭാര്ഡനികലയട്ട്  ഒടുക്കുകേയുലാം  ചചയഭാല  മഭാത്രകമ  റനിസ്കട്ട്  ഫണട്ട്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുകേയുള.  ഇതനിനുകവണ നനിര്കദ്ദേശലാം സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്
സഹകേരണസലാംഘലാം രജനിസഭാര് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  വഭായ്പക്കഭാരുചട അറനിവനിലഭായ്മ കേഭാരണലാം
റനിസ്കട്ട് ഫണട്ട് ആനുകൂലലലാം പ്രകയഭാജനചപടുത്തുന്നനില എന്ന വനിവരലാം ശദയനിലചപടനിടനില.  

ആശകഭാസട്ട് പദതനി

245 (3220) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് സഹകേരണ കമഖേലയനില ആശകഭാസട്ട് പദതനി നടപഭാക്കനി
യനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;
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(ബനി) എചന്തെലഭാലാം പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട് ഈ പദതനിയനിലൂചട നടപഭാക്കനിയതട്ട്;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനി വഴെനി സലാംസഭാന സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള, ബഭാങ്കുകേള
എന്നനിവയുചട കുടനിശ്ശേനികേ ഇനത്തനില എത്ര കകേഭാടനി രൂപ പനിരനിചചടുക്കുകേയുണഭാചയന്നട്ട്
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  എത്ര കകേഭാടനി രൂപയുചട ആനുകൂലലങ്ങളഭാണട്ട് വഭായ്പകേളക്കട്ട് നലകേനിയചതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് സഹകേരണ കമഖേലയനില  2011, 2012, 2014,
2015, 2016 വര്ഷങ്ങളനില "ആശകഭാസട്ട്" പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളുചട വഭായ്പ  കുടനിശ്ശേനികേ കുറയ്ക്കുകേ,  സഹകേഭാരനികേളക്കട്ട് അവരുചട കേടബഭാദലതയനില
നനിനലാം ഒഴെനിവഭാകുന്നതനിനട്ട് അവസരചമഭാരുക്കുകേ എന്നതീ ലക്ഷലകത്തഭാചടയഭാണട്ട് ആശകഭാസട്ട്
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  സഹകേരണ അദഭാലത്തട്ട്, ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല
പദതനി എന്നനിങ്ങചന രണട്ട് ഘടമഭായനിടഭാണട്ട് ഇഇൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്.

(സനി)  ആശകഭാസട്ട് പദതനികേളനിലൂചട കുടനിശ്ശേനികേയനിനത്തനില ഇഇൗടഭാക്കനിചയടുത്ത
തുകേയുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന :

2011  - 1007.05 കകേഭാടനി രൂപ

2012  - 1995.61 കകേഭാടനി രൂപ

2014 - 3079.53 കകേഭാടനി രൂപ

2015  - 4030.98 കകേഭാടനി രൂപ

2016  - 4089.78 കകേഭാടനി രൂപ

(ഡനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയനിലൂചട വഭായ്പകേളക്കട്ട് ആനുകൂലലമഭായനി നലകേനിയനിട്ടുള്ള
തുകേയുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന :

2011  - 45.62 കകേഭാടനി രൂപ

2012  - 53.48 കകേഭാടനി രൂപ

2014 - 128.39 കകേഭാടനി രൂപ

2015  - 140.54 കകേഭാടനി രൂപ

2016  - 132.77 കകേഭാടനി രൂപ
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ഗ്രേഭാമതീണ ഹഇൗസനിലാംഗട്ട് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള

246 (3221) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  പ്രതനിസന്ധനിയനിലഭായ  ഗ്രേഭാമതീണ  ഹഇൗസനിലാംഗട്ട്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇവയുചട ആസ്തനി-ബഭാദലതകേള സലാംബന്ധനിചട്ട്  പരനികശഭാധ
നകേള കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി നടത്തഭാറകണഭാ;വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇത്തരത്തനിലള്ള എത്ര സലാംഘങ്ങള സലാംസഭാനത്തട്ട് ജപ്തനി നടപടനികേചള
കനരനിടുനചവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഗ്രേഭാമതീണ ഹഇൗസനിലാംഗട്ട് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങചള സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുലാം
അവയുചട പ്രവര്ത്തനലാം ചമചചപടുത്തുന്നതനിനുമഭായനി നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  സലാംഘങ്ങളുചട ഓഡനിറ്റുലാം ഇന്ചസക്ഷനുലാം നടത്തുകമ്പഭാള ആസ്തനി
ബഭാദലതകേള പരനികശഭാധനിക്കഭാറണട്ട്.

(ബനി)  ഇത്തരത്തനിലള്ള 11 സലാംഘങ്ങളചക്കതനിചര ഹഇൗസനിലാംഗട്ട് ചഫഡകറഷന്
ആര്ബനികട്രഷന് കകേസട്ട് ഫയല ചചയനിട്ടുണട്ട്.  

(സനി)  ഭതീമമഭായ  കുടനിശ്ശേനികേയനില  നനിലക്കുന്ന  42  പ്രഭാഥമനികേ  ഹഇൗസനിലാംഗട്ട്
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുചട  കുടനിശ്ശേനികേ  തതീര്ക്കുന്നതനിനട്ട്  25  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  ഒരു
കപ്രഭാജക്ടുലാം  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  വഭായ്പഭാ  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട്  കുറഞ്ഞ  പലനിശ
നനിരക്കനില പ്രതനിവര്ഷലാം  75  കകേഭാടനി  രൂപ  വഭായ്പ  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷയുലാം
ഹഇൗസനിലാംഗട്ട് ചഫഡകറഷന് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലാംഘങ്ങളുചട സര്വകതഭാന്മുഖേമഭായ വളര്ച
ലക്ഷലമഭാക്കനി  ഗ്രൂപട്ട്  ചഡകപഭാസനിറട്ട്  സ്കതീലാം,  മന്തെട്ട് ലനി  ചഡകപഭാസനിറട്ട്  സ്കതീലാം,  സകര്ണ
പണയലാം,  നതീതനി ചമഡനിക്കല കസഭാര്,  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗ്രേനികേളുചട വനിപണനലാം,
ഗൃകഹഭാപകേരണ  വനിപണനലാം  എന്നനിവ  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കവണനി  തകദ്ദേശ
സകയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി കചര്ന്നട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം വനിപുലചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള ഹഇൗസനിലാംഗട്ട് ചഫഡകറഷന് സകതീകേരനിച്ചുവരുന.

ജൂനനിയര് കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് ഇന്ചസകര്/ഓഡനിറര്

247 (3222) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലത്തനിനട്ട് സഹകേരണവലാം
വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

സഹകേരണ  വകുപനില  ജൂനനിയര്  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ഇന്ചസകര്/ആഡനിറര്
തസ്തനികേയനിലള്ള ഒഴെനിവകേളുചട ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

സഹകേരണ  വകുപനില  ജൂനനിയര്  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ഇന്ചസകര്/ആഡനിറര്
തസ്തനികേകേയനിലള്ള  ഒഴെനിവകേളുചട  ജനിലഭാ  അടനിസഭാനത്തനിലള്ള  വനിവരലാം  ചുവചട
കചര്ക്കുന :

ക്രെമ
നമ്പര് ജനില

ജൂനനിയര്
ഓഡനിറര്
മഭാരുചട

ഒഴെനിവകേള

ജൂനനിയര്
ഇന്ചസക
ര്മഭാരുചട
ഒഴെനിവകേള

ആചകേ
ഒഴെനിവകേള

1 തനിരുവനന്തെപുരലാം 3 ഇല 3

2 ചകേഭാലലാം ഇല ഇല     ഇല

3 പത്തനലാംതനിട 1 ഇല 1

4 കകേഭാടയലാം 33 ഇല 33

5 ഇടുക്കനി 4 11 15

6 ആലപ്പുഴെ 2 2 4

7 എറണഭാകുളലാം 21 17 38

8 തൃശ്ശൂര് 33 7 40

9 പഭാലക്കഭാടട്ട് 15 4 19

10 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 3 ഇല 3

11 മലപ്പുറലാം 28 12 40

12 വയനഭാടട്ട് ഇല ഇല      ഇല

13 കേണ്ണൂര് 14 1 15

14 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 13 ഇല 13

                  ആചകേ 170 54       224
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പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുചട പദതനികേള

248 (3223)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള വഴെനി കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പയുലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസ
വഭായ്പയുലാം  വനിതരണലാം  ചചയഭാന്  എത്ര ലക്ഷലാം  രൂപ വചരയഭാണട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്
എന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനിചന്റെ പലനിശ എത്ര ശതമഭാനമഭാചണനലാം,  എചന്തെലഭാലാം
ഈടഭാണട്ട് ബഭാങ്കുകേള നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് എനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിചല ഇടത്തരലാം ചചറകേനിട കേര്ഷകേചര ലക്ഷലമനിടട്ട്  പ്രഭാഥമനികേ
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള  എചന്തെലഭാലാം  പുതനിയ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ഏചറടുക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള വഴെനി 3 ലക്ഷലാം രൂപ വചര ഹ്രസകകേഭാല/
മദലകേഭാല  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പകേളുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പയഭായനി  25000  രൂപയുലാം
അനുവദനിച്ചുവരുന.  കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പകേളക്കട്ട്  7  ശതമഭാനലാം പലനിശയുലാം വനിദലഭാഭലഭാസ
വഭായ്പയട്ട് 12.5 ശതമഭാനവമഭാണട്ട് ഇഇൗടഭാക്കനി വരുന്നതട്ട്. കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പകേളക്കട്ട് വസ്തു,
പരസര ജഭാമലലാം,  സകര്ണ ഉരുപടനി എന്നനിവ ഇഇൗടഭായനി  ബഭാങ്കുകേള നനിര്കദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.
അതഭാതട്ട്  ബഭാങ്കുകേളുചട  ചചബലഭാ,  വഭായ്പഭാ  സലാംബന്ധമഭായ സബ്റൂളുകേള എന്നനിവയട്ട്
വനികധയമഭായഭാണട്ട്  ഇഇൗടുകേള  സകതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്.  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പകേളക്കട്ട്  ഇഇൗടട്ട്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിടനില.

(ബനി)  വനിഷരഹനിത  പചക്കറനി  കൃഷനി,  ചനലകൃഷനി  എന്നനിവ  വലഭാപകേമഭാക്കു
ന്നതനിനുലാം ആയതനിനട്ട്  മതനിയഭായ കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പ  സഹകേരണസലാംഘങ്ങള മുകഖേന
വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  പഞഭായത്തുതല ജനപ്രതനിനനിധനികേള,
സഹകേരണബഭാങട്ട്  ഭഭാരവഭാഹനികേള,  കൃഷനി  ഓഫതീസര്,  സഹകേരണ  വകുപട്ട്
ഉകദലഭാഗസര് എന്നനിവരടങ്ങുന്ന സമനിതനി രൂപതീകേരനിചട്ട് കേഭാര്ഷനികേ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഉഇൗര്ജ്ജനിതചപടുത്തുന്നതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  

തനിരുവല ഇഇൗസട്ട് കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് ബഭാങട്ട് ഭരണസമനിതനി

249 (3224)  ശതീ  .    കറഭാജനി എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  തനിരുവല  ഈസട്ട്  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ബഭാങട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  3260-ചന്റെ
നനിലവനിലള്ള ഭരണസമനിതനിയുചട കേഭാലഭാവധനി എനവചരയഭാണട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  ബഭാങനിചന്റെ  ഭരണ  സമനിതനി  ചതരചഞ്ഞടുപനിനട്ട്  വനിജ്ഞഭാപനലാം
പുറചപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ ചതരചഞ്ഞടുപട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  കഹകക്കഭാടതനി  വനിധനി  പുറചപടുവനി
ചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  സഹകേരണ  ഇലക്ഷന്  കേമ്മേതീഷന്  നടപടനി
സകതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ഉചണങനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   തനിരുവല  ഇഇൗസട്ട്  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ബഭാങട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  3260-ചന്റെ
നനിലവനിലള്ള ഭരണസമനിതനിയുചട കേഭാലഭാവധനി 11-11-2016 വചരയഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.

(സനി)  ഇഇൗ ചതരചഞ്ഞടുപ്പുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് 26608/16-ാം നമ്പര് റനിടട്ട് ഹര്ജനി
യനികന്മല  7-9-2016-ലലാം  1869/2016-ാംനമ്പര് റനിടട്ട് അപതീലനികന്മല 27-9-2016-ലലാം
1198/2016-ാംനമ്പര് ചഎ.എ. യനില 4-10-2016-ലലാം ബഹു. കകേരള ചചഹകക്കഭാടതനി
പുറചപടുവനിച വനിധനിനലഭായങ്ങളുചട പകേര്പ്പുകേള  ഇകതഭാചടഭാപലാം ഉള്ളടക്കലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.*

(ഡനി)  5-11-2016-ല  ചതരചഞ്ഞടുപട്ട്  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  വനിജ്ഞഭാപനലാം
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  

സതീനനിയര് ഓഡനിറര് ശതീ. എലാം. എന്. സദഭാനന്ദചന്റെ സര്വതീസട്ട് ആനുകൂലലങ്ങള

250  (3225)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഇരനിങ്ങഭാലക്കുടയനിചല  സഹകേരണ  ഓഡനിറട്ട്  അസനിസന്റെട്ട്  ഡയറകറചട
ഓഫതീസനില സതീനനിയര് ഓഡനിററഭായനി കജഭാലനിയനിലനിരനിചക്ക കേഭാണഭാതഭായ ശതീ. എലാം. എന്.
സദഭാനന്ദചന്റെ  സര്വതീസട്ട്  ആനുകൂലലങ്ങള  അനുവദനിച്ചു  കേനിട്ടുന്നതനിനഭായനി  ടനിയഭാചന്റെ
ഭഭാരല  ശതീമതനി  സനി.  വനി.  സരള  സമര്പനിച  അകപക്ഷയനില  എചന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സകതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; പ്രസ്തുത നടപടനികേള ഇകപഭാൾ ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;

(ബനി) പ്രസ്തുത അകപക്ഷയനില അടനിയന്തെര നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(എ)  മുകുന്ദപുരലാം  സഹകേരണസലാംഘലാം  ഓഡനിറട്ട്  അസനിസന്റെട്ട്  ഡയറകര്
ഓഫതീസനില സതീനനിയര് ഓഡനിററഭായനി കജഭാലനിയനിലനിരനിചക്ക കേഭാണഭാതഭായ ശതീ. എലാം. എന്.
സദഭാനന്ദചന്റെ  സര്വതീസട്ട്  ആനുകൂലലങ്ങള  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ടനിയഭാചന്റെ  ഭഭാരല  ശതീമതനി
സനി.  വനി.  സരള സമര്പനിചനിട്ടുള്ള അകപക്ഷ മുകുന്ദപുരലാം അസനിസന്റെട്ട് ഡയറകര് ഓഫതീസട്ട്
മുഖേഭാന്തെരലാം 2-5-2013-ല കജഭായനിന്റെട്ട് ഡയറകര് ഓഡനിറട്ട് ഓഫതീസട്ട് തൃശ്ശൂരനില ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
ടനി  അകപക്ഷയനികന്മല നടപടനി സകതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ശതീ.  എലാം.  എന്.  സദഭാനന്ദചന്റെ
കുടുലാംബചത്ത  സലാംബന്ധനിച  റനികപഭാര്ട്ടുലാം,  ടനിയഭാചന  കേഭാണഭാതഭായതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്
ചഭാലക്കുടനി  ജുഡതീഷലല  മജനികസറട്ട്  കകേഭാടതനിയനില  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ട്ടുലാം
സലാംബന്ധനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അഭനിഭഭാഷകേചന്റെ  നനിയകമഭാപകദശലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
മുകുന്ദപുരലാം ഓഡനിറട്ട് അസനിസന്റെട്ട് ഡയറകര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിരുന.  തുടര്ന്നട്ട്
ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട അഡതീഷണല മുന്സനിഫട്ട് കകേഭാര്ടനില ശതീ. എലാം. എന്. സദഭാനന്ദചന്റെ
ഭഭാരല  ശതീമതനി  സനി.  വനി.  സരള,  മക്കളഭായ ശതീ.  ശരതട്ട്,  ശതീ.  രഭാഹുല എന്നനിവര്
ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട ഓഡനിറട്ട്  അസനിസന്റെട്ട്  ഡയറകര്,  കസറട്ട്  ഓഫട്ട്  കകേരള  എന്നനിവചര
യഥഭാക്രെമലാം 1, 2 പ്രതനികേളഭാക്കനി ഫയല ചചയനിട്ടുള്ള OS. 2954/13-ല 30-11-2015-ചല
ജഡ്ജട്ട് ചമന്റെട്ട് പ്രകേഭാരലാം "Plaintiffs are the only legal heirs of Sadanandan and
plaintiffs  are  entitled  to  service  benefits  due  to  Sadanandan  from  the
defendants  on  the  presumption  that  Sadanandan  is  dead”എന്നട്ട്
വനിധനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത ജഡട്ട് ജട്ട് ചമന്റെനിചന്റെ പകേര്പ്പുലാം, ചഭാലക്കുടനി തഹസനിലദഭാരുചട
അനന്തെരഭാവകേഭാശ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം  സഹനിതലാം  ആനുകൂലലങ്ങള  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നടപടനി സകതീകേരനിക്കണചമന്നട്ട് അകപക്ഷനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള്ള ശതീമതനി സനി. വനി. സരളയുചട
30-8-2016-ചല അകപക്ഷ മുകുന്ദപുരലാം  ആഡനിറട്ട്  അസനിസന്റെട്ട്  ഡയറകര് മുഖേഭാന്തെരലാം
30-9-2016-ല തൃശ്ശൂര് കജഭായനിന്റെട്ട് ഡയറകര് ഓഡനിറട്ട് ഓഫതീസനില ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  തുടര്
നടപടനികേള സകതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  സഹകേരണസലാംഘലാം രജനിസഭാറചട  22-1-2005-ചല വനി(2) 48638/04
നമ്പര് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം 1960-ചല കകേരള സനിവനില സര്വതീസട്ട് ചടങ്ങള പഭാര്ടട്ട് V,
ചടലാം  II(VIII)  പ്രകേഭാരലാം  6-3-2000  മുതല മുന്കേഭാല പ്രഭാബലലകത്തഭാചട ശതീ.  എലാം.
എന്.  സദഭാനന്ദചന  സര്വതീസനില  നനിനലാം  പനിരനിച്ചുവനിടനിരുന.   ഇഇൗ  കേഭാരലലാം  കൂടനി
പരനികശഭാധനിചകശഷലാം ശതീമതനി സനി. വനി. സരളയട്ട് ശതീ. എലാം. എന്. സദഭാനന്ദചന്റെ സര്വതീസട്ട്
ആനുകൂലലങ്ങള  ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള അകപക്ഷയനികന്മല  അടനിയന്തെനിരമഭായനി
തുടര്നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

പുന്നപ്ര സഹകേരണ എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് കകേഭാകളജനിചന്റെയുലാം ആശുപത്രനിയുചടയുലാം
852/2019
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പ്രവര്ത്തനങ്ങള

251 (3226) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേപനിനട്ട്  കേതീഴെനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പുന്നപ്ര  സഹകേരണ  എഞനിനതീയറനിങട്ട്
കകേഭാകളജനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സര്ക്കഭാര് അവകലഭാകേനലാം ചചയഭാറകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലള്ള  പശഭാത്തല  സഇൗകേരലങ്ങള  പ്രകയഭാജനചപടുത്തനി
കവവനിദലമഭാര്ന്ന കകേഭാഴ്സുകേള കൂടനി ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴെനിയുചമന്നതട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇവനിചട  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന ഫനിനനിഷനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജനിചന്റെ ഇകപഭാഴെചത്ത
അവസ എന്തെഭാചണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവനിചട  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സഹകേരണ  ആശുപത്രനിയുചട  പ്രവര്ത്തനലാം
സഭാഹചരലത്തനിനനുസരനിചട്ട്  ഉയര്നവരുന്നനിലഭാചയന്ന പരഭാതനി  ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;
ആശുപത്രനിയനിചല നനിലവനിചല സഇൗകേരലങ്ങള എചന്തെലഭാമഭാണട്ട്;

(ഇ)  ആശുപത്രയനിചല കഡഭാകര്മഭാര്,  പഭാരഭാചമ ഡനിക്കല സഭാഫട്ട്,  അനുബന്ധ
ജതീവനക്കഭാര്,  ഓഫതീസട്ട്  സഭാഫട്ട്,  ദനിവസ കവതനക്കഭാര് എന്നനിവര് എത്രവതീതമഭാണട്ട്;
ആശുപത്രനിയുചട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  എചന്തെലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ചചയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;  ദതീര്ഘനഭാളഭായനി  അടഞ്ഞുകേനിടക്കുന്ന  കേലഭാന്റെതീന്  തുറന
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് അടനിയന്തെര നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഹകേരണ വകുപട്ട് മനനി ചചയര്മഭാനുലാം സഹകേരണ വകുപട്ട് ചസക്രെടറനി,
സഹകേരണസലാംഘലാം രജനിസഭാര്, ധനകേഭാരല വകുപട്ട് പ്രതനിനനിധനി എന്നനിവരടങ്ങുന്ന ഒരു
ഭരണസമനിതനിയഭാണട്ട്  കകേപനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുന്നതട്ട്.   കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില
കകേപനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ടനി സമനിതനി തചന്ന അവകലഭാകേനലാം ചചയ്യുനണട്ട്.  

(ബനി)  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകുന്ന
എ.ചഎ.സനി.റനി.ഇ.-യുചട  അനുബന്ധ  സഭാപനമഭായ  നഭാഷണല  കബഭാര്ഡട്ട്  ഓഫട്ട്
അക്രെഡനികറഷചന്റെ അനുമതനി ലഭനിചഭാല മഭാത്രകമ പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയുള.

(സനി) കകേപനിചന്റെ കേതീഴെനിലള്ള ഫനിനനിഷനിലാംഗട്ട് സ്കൂള (കേനിലാംപട്ട്) ചമചചപട രതീതനിയനില

പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിചലയുലാം സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിചലയുലാം

ജതീവനക്കഭാരുചടയുലാം കജഭാലനിയനിചല മനികേവട്ട് വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഏറവലാം ചമചചപട

ചട്രയനിനനിലാംഗട്ട് നലകുന്ന സഹകേരണ രജനിസഭാര് അലാംഗതീകേരനിച സഭാപനമഭാണട്ട് കേനിലാംപട്ട്.
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കൂടഭാചത കകേപനിചന്റെ കേതീഴെനിലള്ള എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് കകേഭാകളജനിചല വനിദലഭാര്തനിക്കളക്കഭാ

വശലമഭായ കേരനിയര് ചചഗഡന്സുലാം കസഭാഫട്ട്  സ്കനില ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗ്രേഭാമുകേളുലാം

കേനിലാംപട്ട്  മുകഖേന  നടത്തനിവരുന.  പ്രതനിവര്ഷലാം  500  ഓളലാം  കപര്ക്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം

നലകുന്നതുവഴെനി 10 ലക്ഷലാം രൂപ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനലാം ലഭനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  പരഭാതനി ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്.  ആശുപത്രനിയനില നനിലവനിലള്ള സഇൗകേരലങ്ങള

ചുവചട കചര്ക്കുന :

1. 24  മണനിക്കൂറലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന അതലഭാധുനനികേ ഓപകറഷന്

തനികയറര്.

2. 24 മണനിക്കൂറലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന എലഭാ സജ്ജതീകേരണങ്ങകളഭാടുലാം

കൂടനിയ കലബര് റൂലാം.

3. അതലഭാധുനനികേ സനി.റനി. സ്കഭാന്

4. ചവന്റെനികലറര് സലാംവനിധഭാനലാം ഉളചപചടയുള്ള സനി.സനി.യു.

5. ചഎ.സനി.യു.

6. ടനി.എലാം.ടനി.

7. എകക്കഭാ

8. ഇ.സനി.ജനി.

9. സകതീകവജട്ട് ട്രതീറട്ട്ചമന്റെട്ട് പഭാന്റെട്ട്

10. ബഡട്ട് ബഭാങട്ട് യൂണനിറട്ട്

11. ഇ.എസട്ട്.ഡബദ്യു.എല.

12. ചമഭാചചബല ഡനിചസന്സറനി

13. ആലാംബുലന്സട്ട്

14. കേഭാത്തട്ട് ലഭാബട്ട്

15. ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറട്ട്

16. പതീഡനിയഭാട്രനികേട്ട് ചഎ.സനി.യു.
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17. ചസന്ട്രചചലസ്ഡട്ട് ഗലഭാസട്ട് പഭാന്റെട്ട്

18. ചസന്ട്രല കസഭാറനിചല കസഷന് യൂണനിറട്ട്.

19. 24 മണനിക്കൂര് കേഭാഷകഭാലനിറനി സര്വതീസട്ട്.

20. കരഭാഗനികേളുചട കൂടനിരനിപ്പുക്കഭാര്ക്കട്ട് എലാം.എല.എ.,  എസട്ട്.ഡനി.എഫട്ട്.

മുഖേഭാന്തെരലാം പണനിത ചകേടനിടലാം. 

(ഇ)  സഭാഗര ആശുപത്രനിയനിചല ജതീവനക്കഭാചര സലാംബന്ധനിക്കുന്ന വനിവരങ്ങള

അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.* സഭാഗര ആശുപത്രനിയുചട പ്രശ്നങ്ങള ചര്ച ചചയ്യുന്നതനിനുലാം

പരനിഹഭാര മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതനിനുലാം സലലാം എലാം.എല.എ.-യുലാം ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്

വകുപ്പുമനനിയുമഭായ ശതീ. ജനി.  സുധഭാകേരചന്റെ സഭാന്നനിദലത്തനില കകേപനിചന്റെ ചചയര്മഭാനഭായ

സഹകേരണ വകുപട്ട് മനനിയുചട അദലക്ഷതയനില 8-8-2016-ല കയഭാഗലാം കചരുകേയുലാം

ആശുപത്രനിയുചട ഉന്നമനത്തനിനുകവണ നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനലാം

ചചകേചക്കഭാളകേയുലാം  ആയതട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വരനികേയുമഭാണട്ട്.   കേലഭാന്റെതീന്  തുറന്നട്ട്

പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി ക്രെമങ്ങള സകതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില രജനിസര് ചചയ സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള

252 (3227) ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  2011  മുതല  2015  വചര  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില  എത്ര  സഹകേരണ

സഭാപനങ്ങള രജനിസര് ചചയനിട്ടുചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  രജനിസര്  ചചയ സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുചട  കപരട്ട്,  കമലവനിലഭാസലാം

എന്നനിവ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2011 മുതല 2015 വചര പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില ആചകേ 113 സഹകേരണ

സഭാപനങ്ങള രജനിസര് ചചയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇവയുചട കപരുലാം കമലവനിലഭാസവലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനില സനി. ചകേ. പ്രകേഭാശനട്ട് ലഭനികക്കണ
നനിയമനലാം

253 (3228) ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  16-8-99  മുതല  31-12-2003 വചരയുള്ള കേഭാലയളവനില
എലാംകപഭായ്ചമന്റെട്ട് എകട്ട്കചഞട്ട് മുകഖേന തഭാലക്കഭാലനികേ നനിയമനലാം ലഭനിച അലാംഗപരനിമനിതചര
സനിരചപടുത്തനിചക്കഭാണട്ട് ഇറക്കനിയ ഉത്തരവനില കേഭാസര്കകേഭാഡട്ട് ജനിലഭാ സഹകേരണ
ബഭാങനില  നനിയമനലാം  ലഭനികക്കണ  സനി.ചകേ.  പ്രകേഭാശനട്ട്  ഇതുവചര  നനിയമനലാം
നലകേനിയനിടനിലഭാത്ത വനിഷയലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിചനതനിചര എന്തെട്ട് കേഭാരണലാം കബഭാധനിപനിചഭാണട്ട് ബഭാങട്ട്
കകേസനിനട്ട് കപഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപട്ട് 7-8-2013 നട്ട് ഇറക്കനിയ (സ.ഉ.(പനി) 63/13/സഭാ. നതീ.വ)
ഉത്തരവനിനട്ട്  കശഷലാം  ബഭാങട്ട്  ആര്ചക്കങനിലലാം  നനിയമനലാം  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഈ
നനിയമനത്തനിനട്ട്  കജഭായനിന്റെട്ട്  രജനിസഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പരനിഗണനിക്കഭാചത  കകേസനിനട്ട്  കപഭായനിട്ടുള്ള
ബഭാങനിചനതനിചര എചന്തെങനിലലാം നടപടനി എടുക്കുന്ന വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി കജഭാലനി ചചയവര്ക്കട്ട് സനിരലാം നനിയമനലാം നലകേണചമന്ന
നനിര്കദ്ദേശലാം നനിയമപരമഭായനി നനിലനനിലക്കുന്നതചലന്നട്ട് ബഭാങനിനട്ട് അഭനിപ്രഭായമുള്ളതനിനഭാലഭാണട്ട്
ബഹുമഭാനചപട ചചഹകക്കഭാടതനിയനില റനിടട്ട്  ഫയല ചചയചതന്നഭാണട്ട് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങട്ട് അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  ബഭാഞട്ട് മഭാകനജര്,  ക്ലഭാര്ക്കട്ട്,  പറ്റ്യൂണ്/വഭാചട്ട്മഭാന് എന്നതീ തസ്തനികേകേള പനി.എസട്ട്.സനി.
വഴെനിയുലാം പഭാര്ടട്ട്ചചടലാം സകതീപര് തസ്തനികേയനികലയട്ട് ബഭാങട്ട് കനരനിട്ടുലാം നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
പഭാര്ടട്ട്ചചടലാം സകതീപര് തസ്തനികേയനില 13 കപചര നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട് സഹകേരണ
സലാംഘലാം  രജനിസഭാര്  അനുവദനിചട്ട്  നലകേനിയതനികനക്കഭാള  അധനികേമഭായനി  10  എണലാം
കൂടുതലഭാണട്ട്.  ഇഇൗ 10 തസ്തനികേകേളക്കട്ട് കജഭായനിന്റെട്ട് രജനിസഭാര് അനുമതനി നലകേനിയനിടനില.

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  വനിഷയലാം  ബഹു.  ചചഹകക്കഭാടതനിയുചട  പരനിഗണനയനിലള്ള
വനിഷയമഭായതനിനഭാല  കകേഭാടതനിയുചട  തതീരുമഭാനലാം  വരുന്നതുവചര  ഇക്കഭാരലത്തനില
എചന്തെങനിലലാം നടപടനി സകതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയനില.
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തഭാമരക്കുടനി സര്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങട്ട്

254 (3229) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  തഭാമരക്കുടനി സര്വതീസട്ട്  സഹകേരണ ബഭാങനിചല നനികക്ഷപകേര്ക്കട്ട് എത്ര

തുകേ മടക്കനി നലകേഭാനുചണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) പ്രസ്തുത തുകേ മടക്കനി നലകുന്നതനിനട്ട് സകതീകേരനിച്ചുവരുന്ന നടപടനിക്രെമങ്ങള

എചന്തെഭാചക്കയഭാചണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  തുകേ ഈടഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  എത്ര കകേസുകേള ഫയല ചചയനിട്ടുചണന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; പ്രസ്തുത കകേസുകേളുചട നനിലവനിചല സനിതനി എന്തെഭാചണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2015-2016-ചല ഓഡനിറട്ട് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് പ്രകേഭാരലാം 10,50,67,672 രൂപ

നനികക്ഷപയനിനത്തനില മടക്കനിനലകേഭാന് ബഭാക്കനിനനിലപ്പുണട്ട്.  

(ബനി)  ബഭാങനിനട്ട് കേനിടഭാനുള്ള തുകേയനില വഭായ്പഭാമുതല,  പലനിശ ഇവ ഇഇൗടഭാക്കനി

എടുക്കുന്നതനിനട്ട്  ആര്ബനികട്രഷന്,  എകനികേറ്റ്യൂഷന്  കകേസുകേള  ഫയല  ചചയനിട്ടുണട്ട്.

റനിക്കവറനി നടപടനികേള തകരനിതഗതനിയനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് ചചലവനില ഒരു

ചസയനിലഭാഫതീസറചട കസവനലാം തഭാമരക്കുടനി സര്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങനിനട്ട് കവണനി

മഭാത്രമഭായനി ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുമുണട്ട്.  സലാംഘത്തനില നടന്നനിട്ടുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ അപഹര

ണത്തനിനട്ട് ഉത്തരവഭാദനികേചളന്നട്ട് സഹകേരണ നനിയമലാം വകുപട്ട്  68(1)  അകനകഷണത്തനില

കേചണത്തനിയവര്ചക്കതനിചര സര്ചഭാര്ജ്ജട്ട് നടപടനികേള വഴെനി തുകേ ഇഇൗടഭാക്കുന്നതനിനട്ട്

നടപടനികേള സകതീകേരനിചട്ട് വരുനണട്ട്.

(സനി)  ആര്ബനികട്രഷന് കകേസുകേള - 845

   എകനികേറ്റ്യൂഷന് കകേസുകേള    - 587

518  എകനികേറ്റ്യൂഷന് കകേസുകേള നനിലവനില തതീര്പഭാക്കഭാന്  ബഭാക്കനിനനിലപ്പുണട്ട്.

ആര്ബനികട്രഷന് കകേസുകേചളലഭാലാം തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനിനനിലപ്പുള്ള എകനികേറ്റ്യൂഷന്

കകേസുകേള അടനിയന്തെരമഭായനി തതീര്ക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സകതീകേരനിച്ചു വരുന.  
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സഭാമ്പത്തനികേ വനികേസനത്തനിനട്ട് സഹകേരണ കമഖേലചയ 
പ്രഭാപ്തമഭാക്കഭാന് നടപടനി

255 (3230) ശതീ  .   എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജട്ട് :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  വനികേസനത്തനിനട്ട്  കുതനികപകേഭാന്
ഉതകുന്ന തരത്തനില സഹകേരണ കമഖേലചയ പ്രഭാപ്തമഭാക്കഭാന് നടപടനി  ഉണഭാകുകമഭാ;
എങനില അതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങചള  പ്രകയഭാജനചപടുത്തനി  വന്കതഭാതനില
ചതഭാഴെനിലവസരലാം സൃഷ്ടനിക്കഭാന് ആകലഭാചനയുകണഭാ;എങനില അതട്ട് ഏതട്ട് തരത്തനിചലന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പകേള  കൃതലമഭായനി  തനിരനിചടയ്ക്കുന്നവര്ക്കുളള  പലനിശ
സബ്സനിഡനി  കേഭാലവനിളലാംബലാം  കൂടഭാചത  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  നലകേഭാനുലാം
നനിര്മ്മേഭാണ കമഖേലയനില നലകുന്ന വഭായ്പയട്ട്  കൂടനി പലനിശ സബ്സനിഡനി നലകേഭാനുലാം
തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേചള സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട് ചചപ്രമറനി
കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് ചക്രെഡനിറട്ട് സലാംഘങ്ങളുചട/ബഭാങ്കുകേളുചട ഒരു അചപകട്ട് സഭാപനമഭായനി
കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  അതുവഴെനി  ധനനനികക്ഷപങ്ങള
വളര്ത്തനിചക്കഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം  തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണട്ട്.  സഹകേരണകമഖേലയനില
ത്രനിതലത്തനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ആധുനനികേ  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സഇൗകേരലങ്ങള  ഏര്ചപടുത്തനിവരുന.  ഗ്രേഭാമതീണ
കേഭാര്ഷനികേ സമ്പദട്ട് വലവസയുചട വനികേസനലാം ലക്ഷലമനിടട്ട്  സലാംകയഭാജനിത സഹകേരണ
വനികേസന പദതനി ചതരചഞ്ഞടുക്കചപട ജനിലകേളനില നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  വനിവനിധ
വനിഭഭാഗത്തനിലചപട  ജനങ്ങളുചട  സഭാമൂഹനികേ-സഭാമ്പത്തനികേ  വനികേസനത്തനിനഭായനി
ഓകരഭാ വര്ഷവലാം പദതനി വനിഹനിതത്തനില തുകേ വകേയനിരുത്തനി വനിനനികയഭാഗനിച്ചുവരുന.

(ബനി) നന്നഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പ്രഭാഥമനികേ  സലാംഘങ്ങളുചട  കനതൃതകത്തനില
കേഭാര്ഷനികേ, കസവന, ചചറകേനിട വലവസഭായ കമഖേലകേളനിലഭായനി അനുബന്ധ യൂണനിറ്റുകേള
ആരലാംഭനിചട്ട് കൂടുതല ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള പരനിശമങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  
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(സനി)   കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പകേള  കൃതലമഭായനി  തനിരനിചടയ്ക്കുന്നവര്ക്കുള്ള  പലനിശ
സബ്സനിഡനി കേഭാലവനിളലാംബലാം കൂടഭാചത സഹകേരണസലാംഘങ്ങളക്കട്ട് നലകുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സകതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  നനിര്മ്മേഭാണ കമഖേലയനില നലകുന്ന വഭായ്പയട്ട് പലനിശ
സബ്സനിഡനി നലകുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

സഭാമൂഹലകക്ഷമ ചപന്ഷനുകേള വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നതനില വതീഴ്ച 
വരുത്തനിയ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള

256 (3231) ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  വനിവനിധ  സഭാമൂഹലകക്ഷമ  ചപന്ഷനുകേള
വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള ഒരു ഏജന്സനിയഭായനി സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേചള ഏര്ചപ
ടുത്തനിയനിരുന്നതനില  ഏചതങനിലലാം  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്  ചപന്ഷന്  വനിതരണത്തനില
വതീഴ്ച വരുത്തനിയതഭായനി കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില എന്തെട്ട് വതീഴ്ചയഭാണട്ട്  വരുത്തനിയതട്ട്;  അതനില എന്തെട്ട് നടപടനി
സകതീകേരനിച്ചു;

(സനി)  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയ  ബഭാങ്കുകേചള  ഒഴെനിവഭാക്കനി  പകേരലാം  എചന്തെങനിലലാം
സലാംവനിധഭാനലാം ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സഭാമൂഹലകക്ഷമ  ചപന്ഷനുകേള  വനിതരണലാം  ചചയ്യുന്നതനിനഭായനി
ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള ചപന്ഷന് വനിതരണത്തനില വതീഴ്ച
വരുത്തനിയതഭായനി ശദയനിലചപടനിടനില.  

സഹകേരണ കമഖേലയനിചല ആശുപത്രനികേളുചട നവതീകേരണലാം

257  (3232)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സഹകേരണ  കമഖേലയനില  എത്ര  ആശുപത്രനികേള
പ്രവര്ത്തനിയ്ക്കുനണട്ട്;

(ബനി)  ഡയറകര്  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  അഴെനിമതനി  ചകേഭാണ്ടുലാം  ചകേടുകേഭാരലസത  ചകേഭാണ്ടുലാം
പ്രവര്ത്തനലാം  തഭാറമഭാറഭായ  എത്ര  ആശുപത്രനികേളുണട്ട്;  അവയുചട  കപരുവനിവരലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ആശുപത്രനികേചള  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ
നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;
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(ഡനി) വനിദഗട്ട് ദ ചനികേനിത്സ ലഭനിക്കുന്ന സകകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനിചല ചനികേനിത്സഭാ
ചചലവട്ട് സഭാധഭാരണക്കഭാരനട്ട്  തഭാങ്ങഭാന്  കേഴെനിയഭാത്തവനിധലാം  ഉയര്നനനിലക്കുന്നതനിനഭാല
സഹകേരണ കമഖേലയനില വനിദഗട്ട് ദ  ചനികേനിത്സഭാ  സഇൗകേരലമുള്ള കൂടുതല ആശുപത്രനികേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങനില അതനിചന്റെ
വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് സഹകേരണ കമഖേലയനില 99 ആശുപത്രനികേള പ്രവര്ത്തനി
ക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  ഡയറകര് കബഭാര്ഡനിചന്റെ അഴെനിമതനി ചകേഭാണ്ടുലാം ചകേടുകേഭാരലസത ചകേഭാണ്ടുലാം
പ്രവര്ത്തനലാം  തഭാറമഭാറഭായ  31  ആശുപത്രനികേളുണട്ട്.  അവയുചട  കപരുവനിവരലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(സനി)   പ്രസ്തുത  ആശുപത്രനികേചള  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അകപക്ഷ
ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനി സകതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  സഹകേരണകമഖേലയനില വനിദഗ്ദ്ധ  ചനികേനിത്സ  സഇൗകേരലമുള്ള ആശുപത്രനികേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
സകതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കുറനികക്കഭാല സഹകേരണ ബഭാങനിചന്റെ അക്കഇൗണനില നനിന്നട്ട് പണഭാപഹരണലാം

258 (3233) ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിചല കുറനികക്കഭാല സഹകേരണ ബഭാങനിചന്റെ ജനിലഭാ
ബഭാങട്ട്  അക്കഇൗണനില  നനിന്നട്ട്  പണലാം  തടനിചയടുത്തതുമഭായനി  ബന്ധചപട  വനിഷയലാം
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  അകനകഷണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
ആചരലഭാമഭാണട്ട് കുറക്കഭാചരനലാം ഇവര്ചക്കതനിചര എചന്തെങനിലലാം നടപടനി സകതീകേരനിചനിട്ടു
കണഭാചയനമുള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇകത ബഭാങനില  തചന്ന മുക്കുപണലാം  പണയലാം  വചട്ട്  25  ലക്ഷലാം  രൂപ
തടനിചയടുത്ത  വനിഷയവലാം  അകനകഷണ  വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(എ)   കുറനികക്കഭാല  സഹകേരണ  ബഭാങനിചന്റെ  കപരനില  ജനിലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങനിലള്ള അക്കഇൗണനില നനിനലാം തുകേ തടനിചയടുത്തതഭായനി ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്.
ബഭാങട്ട് മുന് ചസക്രെടറനി ശതീ.  പ്രഭഭാകേരന് ജനിലഭാ ബഭാങനിലള്ള കുറനികക്കഭാല സര്വതീസട്ട്
സഹകേരണ  ബഭാങനിചന്റെ  അക്കഇൗണനില  നനിനലാം  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  പനിന്വലനിചട്ട്
85  ലക്ഷലാം രൂപ ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനില കുറനികക്കഭാല സര്വതീസട്ട് സഹകേരണ
ബഭാങനിചന്റെ കലഭാണ് അക്കഇൗണനില അടയ്ക്കുകേയുലാം  15  ലക്ഷലാം രൂപ പലനിശയനിനത്തനില
ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങനില  അടചതഭായനി  കുറനികക്കഭാല  സഹകേരണ  ബഭാങനിചന്റെ
കേണക്കുകേളനില  ചതറഭായനി  കേഭാണനിചട്ട്  ടനി  15  ലക്ഷലാം  രൂപ  ടനിയഭാന്  അപഹരനിക്കുകേ
യുമഭാണട്ട് ചചയതട്ട്.

(ബനി)   ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  കകേരള സഹകേരണ നനിയമലാം  വകുപട്ട്  65  പ്രകേഭാരലാം
അകനകഷണലാം നടനചകേഭാണനിരനിക്കുന.  ഇതനില മുന് ചസക്രെടറനി  ശതീ.  പ്രഭഭാകേരനുലാം
മുന് അസനിസന്റെട്ട് ചസക്രെടറനി ശതീ. അകശഭാകേട്ട് കുമഭാറമഭാണട്ട് കുറക്കഭാര്.  മുന് ചസക്രെടറനി
ശതീ.  പ്രഭഭാകേരചന  കപഭാലതീസട്ട്  അറസട്ട്  ചചയനിട്ടുണട്ട്.   മുന്  അസനിസന്റെട്ട്  ചസക്രെടറനി
ശതീ. അകശഭാകേട്ട് കുമഭാറനിചനതനിചരയുലാം കപഭാലതീസട്ട് കകേസട്ട് എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)   മുക്കുപണലാം പണയലാം  വചട്ട്  25  ലക്ഷലാം  രൂപ തടനിചയടുത്ത വനിഷയലാം
ഇകപഭാള  നടനചകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  കകേരള  സഹകേരണ  നനിയമലാം  വകുപട്ട്  65
പ്രകേഭാരമുള്ള അകനകഷണത്തനിചന്റെ പരനിധനിയനില ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അകനകഷണലാം
തുടര്നവരുന. 

കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് പലനിശരഹനിത വഭായ്പ

259  (3234)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചനലക്കര്ഷകേര്ക്കട്ട് എത്ര രൂപ വചര സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള പലനിശ
രഹനിത വഭായ്പ  അനുവദനിക്കുനണട്ട്;  1-7-2011  മുതല  31-5-2016  വചര എത്ര രൂപ
വഭായ്പ അനുവദനിച്ചു;  എത്ര ചനലകൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട് ഇതനിചന്റെ ഗണലാം ലഭനിച്ചു;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില  ഏചതലഭാലാം  കൃഷനികേള  ചചയ്യുന്നതനിനഭാണട്ട്  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള പലനിശ രഹനിത വഭായ്പ അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  "കജവ  പചക്കറനി  സകയലാംപരലഭാപ്ത  സലാംസഭാനലാം"  എന്ന  ലക്ഷലലാം
കകേവരനിക്കുന്നതനിനഭായനി പചക്കറനി കൃഷനി ചചയ്യുന്നവര്ക്കട്ട് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള
വഴെനി പലനിശ രഹനിത വഭായ്പ  അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?
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(എ)  ജനിലഭാതല  ചടകനിക്കല  കേമ്മേനിറനി  നനിശയനിക്കുന്ന  ചസ്കയനില  ഓഫട്ട്
ഫനിനഭാന്സനിനട്ട് വനികധയമഭായനി പരമഭാവധനി 3 ലക്ഷലാം രൂപ വചര സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള
മുകഖേന ചനലകൃഷനിക്കഭായനി പലനിശരഹനിത വഭായ്പ അനുവദനിക്കുനണട്ട്. 1-7-2011 മുതല
31-5-2016 വചര അനുവദനിച വഭായ്പയുചട വനിശദവനിവരലാം കശഖേരനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  ചനലകൃഷനിക്കട്ട് പുറകമ രണട്ട് ചഹകര് വചര കൃഷനിഭൂമനിയുള്ള കേര്ഷകേര്
പ്രഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായ്പഭാ സഹകേരണസലാംഘങ്ങളനില നനിചന്നടുക്കുന്ന ഹ്രസകകേഭാല
കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളക്കുള്ള വഭായ്പകേള പലനിശരഹനിത വഭായ്പയഭായനി വനിതരണലാം ചചയ്യുന.
ഇത്തരലാം  വഭായ്പകേള  കൃതലമഭായനി  തനിരനിചടയ്ക്കുന്ന  കേര്ഷകേരുചട  വഭായ്പയുചട  പലനിശ
ബഭാധലത സര്ക്കഭാര് വഹനിക്കുന.

(സനി)  ചചജവ പചക്കറനി ഉളചപചട ഹ്രസകകേഭാല കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേള കൃഷനി
ചചയ്യുന്നതനിനഭായനി രണട്ട് ചഹകര് വചര കൃഷനി ഭൂമനിയുള്ള ചചറകേനിട നഭാമമഭാത്ര കേര്ഷകേര്
സലാംസഭാനചത്ത  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില/
ബഭാങ്കുകേളനില  നനിചന്നടുക്കുന്ന  ഹ്രസകകേഭാല  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ്പകേള  പലനിശരഹനിത
വഭായ്പയഭായനി അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. സലാംസഭാനത്തട്ട് ആഭലന്തെര
പചക്കറനി കൃഷനി വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം വനിഷവനിമുക്തമഭായ പചക്കറനി ഉലപഭാദനത്തനില
സകയലാം പരലഭാപ്തത ചചകേവരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള പചക്കറനി
കൃഷനി,  വതീട്ടുവളപനില പചക്കറനി കൃഷനി,  മട്ടുപഭാവനില പചക്കറനി കൃഷനി,  തരനിശുഭൂമനിയനിചല
പചക്കറനി കൃഷനി എന്നനിവയഭായനി കേര്ഷകേര്ക്കുലാം സകയലാം സഹഭായ സലാംഘങ്ങള/കുടുലാംബശതീ
അയലക്കൂടങ്ങള എന്നനിവര്ക്കുലാം ഇത്തരലാം വഭായ്പകേള വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നതനിനുലാം ഇതനിനഭായനി
പഞഭായത്തട്ട്,  കൃഷനി,  സഹകേരണ വകുപ്പുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
നടപടനി സകതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കകേഭാടക്കലനില പുതുതഭായനി ത്രനികവണനി കസഭാറകേള

260  (3235)  ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ത്രനികവണനി  കസഭാറകേള  ഇലഭാത്ത  സലങ്ങളനില
പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാടക്കല  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  പുതുതഭായനി  ത്രനികവണനി
കസഭാറകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാടക്കല  മണ്ഡലത്തനില  സഞരനിക്കുന്ന  ത്രനികവണനി  കസഭാറകേളുചട
പ്രവര്ത്തനലാം ലഭനിക്കുവഭാന് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിചല ചചപ്രമറനി  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുചട  കനതൃതകത്തനില
ത്രനികവണനി കസഭാറകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സകതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം ഇതനിചന്റെ
നടത്തനിപ്പുമഭായനി ബന്ധചപട നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ചനിടചപടുത്തനി വരനികേയുമഭാണട്ട്.  ആയതട്ട്
നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  ത്രനികവണനി  കസഭാറകേള  ഇലഭാത്ത  സലങ്ങളനില  ത്രനികവണനി
കസഭാറകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  കകേഭാടക്കല നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില കകേഭാടക്കലനില ത്രനികവണനി സൂപര്
മഭാര്ക്കറട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  കകേരളത്തനിചല ചചപ്രമറനി സഹകേരണസലാംഘങ്ങളുചട
കനതൃതകത്തനില ത്രനികവണനി കസഭാറകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പൂര്ത്തനി
യഭാകുന്ന മുറയട്ട് കൂടുതല ത്രനികവണനി കസഭാറകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  പ്രവര്ത്തനകയഭാഗലമഭായ ചമഭാചചബല ത്രനികവണനികേളുചട അഭഭാവത്തനില
ഇകപഭാള നടപടനി സകതീകേരനിക്കഭാനഭാവനില.

കേണ്സറ്റ്യൂമര്ചഫഡട്ട് അഴെനിമതനികക്കസട്ട്

261 (3236) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനിചല  സഹകേരണ  വകുപ്പുമനനി  ഉളചപട
കേണ്സറ്റ്യൂമര്ചഫഡട്ട്  അഴെനിമതനികക്കസട്ട്  ഇകപഭാള ഏതു  ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കേണ്സറ്റ്യൂമര്ചഫഡട്ട് അഴെനിമതനിയുമഭായനി ബന്ധചപട മറ്റുകദലഭാഗസര്
ആചരലഭാലാം;  ഇവരുചട  കപരനില  സകതീകേരനിച  നടപടനികേള  എചന്തെലഭാലാം;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  മുന്സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില  കേണ്സറ്റ്യൂമര്ചഫഡട്ട്  വനികദശ  മദലലാം
വഭാങ്ങനിയതനില ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ലഭനികക്കണ ഇന്ചസന്റെതീവട്ട് തുകേ എത്രചയനലാം എത്ര
തുകേയഭാണട്ട് കേണ്സറ്റ്യൂമര്ചഫ ഡനിനട്ട് ലഭനിചചതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലയളവനിചല കേണ്സറ്റ്യൂമര്ചഫഡട്ട് അഴെനിമതനി കകേസട്ട്
ഇകപഭാള  അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  കേണ്സറ്റ്യൂമര്  ചഫഡകറഷനനിചല  ഗരുതരമഭായ
ക്രെമകക്കടുകേള,  ഘടന,  പ്രവര്ത്തനലാം,  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി  എന്നനിവ  ഉളചപട
28  വനിഷയങ്ങചളപറനി കകേരള സഹകേരണ നനിയമലാം വകുപട്ട്  65  പ്രകേഭാരമുള്ള അകനകഷണത്തനിനട്ട്
ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം നനിലവനില അകനകഷണലാം നടനവരനികേയുമഭാണട്ട്. അകനകഷണത്തനിചന്റെ
അവസഭാനഭഭാഗമഭായ ഹനിയറനിലാംഗട്ട് നടനവരനികേയഭാണട്ട്.
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(ബനി)  കേണ്സറ്റ്യൂമര്ചഫഡനിചല  അഴെനിമതനിയുമഭായനി  ബന്ധചപട  നനിലവനില
സഹകേരണ  നനിയമലാം  വകുപട്ട്  65  പ്രകേഭാരലാം  അകനകഷണലാം  നടനവരനികേയഭാണട്ട്.
പ്രസ്തുത അകനകഷണത്തനികന്മല ലഭലമഭായ ഇടക്കഭാല റനികപഭാര്ടനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില
തഭാചഴെപറയുന്ന  കേണ്സറ്റ്യൂമര്ചഫഡനിചല  ഉകദലഭാഗസര്  കുറക്കഭാരഭാചണന്നട്ട്  കബഭാദല
ചപടനിട്ടുണട്ട്.

1. ശതീ. റനിജനി ജനി. നഭായര്

2. ശതീ. സകതീഷട്ട് കുമഭാര്

3. ശതീ. മകഹഷട്ട് കുമഭാര്

4. ശതീ. കറഭായട്ട് കുടനി

5. ശതീമതനി ചകേ. എന്. മഞ്ചു

6. ശതീ. ആര്. പ്രശഭാന്തെട്ട്.

7. ശതീ. എലാം. എസട്ട്. സമഗ്രേന്

8. ശതീ. ചജയനിലാംസട്ട് കുരലന്

9. ശതീ. ആര്. ജയകുമഭാര്

10. ശതീ. രജു വനിജയന്

11. ശതീ. രഭാജതീവട്ട്

12. ശതീ. സനി. യു. സുകരഷട്ട് കുമഭാര്

     കമല ഉകദലഭാഗസര് നടത്തനിയ ക്രെമകക്കടുകേളുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് ലഭനിച ഇടക്കഭാല
റനികപഭാര്ടട്ട്,  കമല  നടപടനികേളക്കഭായനി  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസഭാറചട  11/79
സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനിനട്ട്  ചചകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  65-ാംവകുപട്ട്
പ്രകേഭാരമുള്ള  അന്തെനിമറനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  ആയതനില  കുറക്കഭാര്  എന്നട്ട്
ചതളനിയുന്നവര്ചക്കതനിചര കേര്ശനമഭായ നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  കേണ്സറ്റ്യൂമര്  ചഫഡകറഷനനികലയട്ട്  മദലലാം  വഭാങ്ങുന്നതട്ട്  ബതീവകറജസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷനനില  നനിന്നഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല  കേമ്പനനികേളുമഭായനി  മുന്കേഭാലങ്ങളനില
ഇന്ചസന്റെതീവട്ട് പഭാന്  ചര്ച  ചചയ്യുകേകയഭാ  തതീരുമഭാനനിക്കുകേകയഭാ  ഉണഭായനിടനില.
ആയതനിനഭാല ഇന്ചസന്റെതീവട്ട് വകേയനില ലഭനികക്കണ തുകേചയത്രചയന്നട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.
2011-2012  കേഭാലയളവട്ട്  മുതല  2015-2016  വചര  കേണ്സറ്റ്യൂമര്  ചഫഡകറഷനട്ട്
ലഭനിചനിട്ടുള്ള ഇന്ചസന്റെതീവട്ട് തുകേ സലാംബന്ധനിച കസറട്ട്ചമന്റെട്ട് ചുവചട കചര്ക്കുന :
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വര്ഷലാം ഇന്ചസന്റെതീവട്ട്

2011-12 4.92 ലക്ഷലാം

2012-13 4.27 ലക്ഷലാം

2013-14 2.95 ലക്ഷലാം

2014-15 4.10 ലക്ഷലാം

2015-16 102.04 ലക്ഷലാം

കേടചക്കണനിയനിലഭാഴെട്ട് ന്ന സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള

262  (3237)  ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേടചക്കണനിയനിലഭാഴ്ന്ന  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേചള  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനട്ട്

എചന്തെങനിലലാം പദതനി നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി) ഇഇൗ പദതനിയുചട കപരട്ട് എന്തെഭാണട്ട്എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ബഭാങ്കുകേചള  ഇഇൗ  പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തുന്നതനിചന്റെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള

വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  അറനഷ്ടത്തനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സഹകേരണസലാംഘങ്ങളക്കട്ട്

ധനസഹഭായലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി  'കകേരള  സഹകേരണ  കക്ഷമ  വനികേസന  പദതനി

2000' എന്ന പദതനി നനിലവനിലണട്ട്.

(സനി)  സഹകേരണസലാംഘലാം രജനിസഭാറചട ഭരണനനിയനണത്തനില വരുന്ന എലഭാ

സഹകേരണസലാംഘങ്ങളുലാം  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില  ഉളചപടുന്നതഭാണട്ട്.  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള

അലാംഗതകഫതീസട്ട്,  പ്രഭാഥമനികേ വനിഹനിതലാം എന്നനിവ ഒടുക്കനി ഇഇൗ പദതനിയനില അലാംഗമഭാ

കേഭാവന്നതഭാണട്ട്.
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കേണ്സറ്റ്യൂമര്ചഫഡനിനട്ട് വനികദശമദല കേമ്പനനികേളനില നനിനലാം ലഭനിച ഇന്ചസന്റെതീവട്ട്

263 (3238) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) മുന് സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില കേണ്സറ്റ്യൂമര്ചഫഡട്ട് ഏചതലഭാലാം വനികദശമദല
കേമ്പനനികേളനില നനിനലാം മദലലാം വഭാങ്ങനിയനിട്ടുചണനലാം ഓകരഭാ മദലക്കമ്പനനികേളുലാം നലകേനിയ
ഇന്ചസന്റെതീവട്ട് തുകേ എത്രചയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേണ്സറ്റ്യൂമര്ചഫഡനിനട്ട് 2001-02-ല ലഭനിച ഇന്ചസന്റെതീവട്ട് എത്രചയനലാം
വഭാങ്ങനിയ  മദലലാം  എത്രചയനലാം  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ആയതട്ട്  2014-15  കേഭാലയളവനില
എത്രചയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  2014-15  കേഭാലഘ ടത്തനില  മദല  വനിലപനയനില  വന്ന  വര്ദന
എത്രചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മുന് സര്ക്കഭാര് ഭരണകേഭാലത്തട്ട് ചമഭാകബല ത്രനികവണനി കസഭാറകേളക്കഭായനി
എത്ര  വഭാഹനങ്ങള  വഭാങ്ങനി  എനലാം  ഇവ  എവനിചട  നനിർമ്മേനിച  വഭാഹനങ്ങൾ
ആചണനലാം എത്ര തുകേ ഇവയട്ട് ചചലവഭായനി എനലാം ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ ; ഇതുമഭായനി
ബന്ധചപട  അഴെനിമതനി  സലാംബന്ധനിച  പരഭാതനി  നനിലവനിലകണഭാ  ;  ഇതനികന്മൽ  എന്തു
നടപടനി നഭാളനിതുവചര സകതീകേരനിച്ചുചവന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഇ)  മുന്  സഹകേരണ  വകുപ്പുമനനി,  കേണ്സറ്റ്യൂമര്ചഫഡട്ട്  മുന്  ചചയര്മഭാന്,
സഹകേരണവകുപട്ട് മുന് അഡതീ.  രജനിസഭാര്,  കേണ്സറ്റ്യൂമര്ചഫഡട്ട്  മുന് എലാം.ഡനി.,  മുന്
ചതീഫട്ട് മഭാകനജര്,  വനികദശമദല വനിഭഭാഗലാം മുന് മഭാകനജര് തുടങ്ങനി അഴെനിമതനികക്കസനില
ഉളചപടവര്  ആചരലഭാലാം  എനലാം  ഓകരഭാരുത്തരുചടയുലാം  കപരനിചല  അകനകഷണലാം
ഇകപഭാള  ഏതു  ഘടത്തനിലഭാചണനലാം,  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ഇവര്ചക്കതനിചര  എന്തു
നടപടനികേള സകതീകേരനിച്ചു എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേണ്സറ്റ്യൂമര് ചഫഡകറഷന് വനികദശമദലലാം വഭാങ്ങുന്നതട്ട് കനരനിടട്ട് വനികദശമദല
കേമ്പനനികേളനില നനിന്നല.  കേണ്സറ്റ്യൂമര് ചഫഡകറഷചന്റെ വനികദശമദല ഒഇൗടട്ട് ചലറ്റുകേളനിചല
വനിലപനയഭായുള്ള വനികദശമദലലാം വഭാങ്ങുന്നതട്ട് കകേരള കസറട്ട് ബനിവകറജസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനനില
നനിന മഭാത്രമഭാണട്ട്.  കകേരള കസറട്ട് ബനിവകറജസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനനില നനിന്നഭാണട്ട് മദലലാം
വഭാങ്ങുന്നചതങനിലലാം  2011-2012  കേഭാലയളവട്ട്  മുതല  2015-2016  വചരയുള്ള
കേഭാലയളവനില വനികദശമദല കേമ്പനനികേള കേണ്സറ്റ്യൂമര്ചഫഡനിനട്ട് ഇന്ചസന്റെതീവട്ട് കനരനിടട്ട്
നലകേനി വരനികേയഭാണട്ട് ചചയ്യുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ക്കുന.*

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)   കേണ്സറ്റ്യൂമര്ചഫഡനിനട്ട്  2001-2002-ല  5.23  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണട്ട്
ഇന്ചസന്റെതീവഭായനി  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  177.86  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  മദലമഭാണട്ട്  ഇകത
കേഭാലയളവനില  കേണ്സറ്റ്യൂമര്ചഫഡട്ട്  വഭാങ്ങനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  2014-15-ല  4.10  ലക്ഷലാം
രൂപയഭാണട്ട് ഇന്ചസന്റെതീവഭായനി ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  894.57 കകേഭാടനി രൂപയുചട മദലമഭാണട്ട്
ഇകത കേഭാലയളവനില കേണ്സറ്റ്യൂമര്ചഫഡട്ട് വഭാങ്ങനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  2014-15 വര്ഷത്തനില 1067.64 കകേഭാടനി രൂപയുചട മദലവനിലപനയഭാണട്ട്
കേണ്സറ്റ്യൂമര്ചഫഡട്ട് ചചകേവരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതട്ട്  ചതഭാട്ടുമുമ്പുള്ള വര്ഷചത്ത അകപക്ഷനിചട്ട്
28% വര്ദനവണഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) മുന്സര്ക്കഭാര് ഭരണകേഭാലത്തട്ട് ചമഭാചചബല ത്രനികവണനി കസഭാറകേളക്കഭായനി

141 വഭാഹനങ്ങള ടഭാറഭാ കമഭാകടഭാഴനില നനിനമഭാണട്ട് വഭാങ്ങനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്

ചമഭാചചബല ത്രനികവണനി കസഭാറകേളുചട കബഭാഡനി നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തനിയതട്ട് കപഭാപ്പുലര്

ചമഗഭാ  കമഭാകടഴട്ട്,  കഫഭാക്കസട്ട്  കമഭാകടഴട്ട്,  ചറനനിള  ഓകടഭാ  ഗലഭാകരജട്ട്,  ചക്കലഭാത്തട്ട്

എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വര്കട്ട്  എന്നതീ  സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്.  വഭാഹനങ്ങള  വഭാങ്ങനിയ

വകേയനില  16.31  കകേഭാടനി  രൂപ ചചലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.   ചമഭാചചബല ത്രനികവണനിയുമഭായനി

ബന്ധചപട അഴെനിമതനി സലാംബന്ധനിചട്ട് പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുള്ളതുലാം, കേണ്സറ്റ്യൂമര്ചഫഡനില,

നനിലവനില നടനവരുന്ന സഹകേരണ നനിയമലാം വകുപട്ട്  65  പ്രകേഭാരമുള്ള അകനകഷണ

വനിഷയങ്ങളനില ടനി വനിഷയലാം ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാകുന.  നനിലവനില അകനകഷണലാം

നടനവരുന.

(ഇ)   കേണ്സറ്റ്യൂമര്ചഫഡനിചല  അഴെനിമതനിയുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  സഹകേരണ

നനിയമലാം വകുപട്ട് 65 പ്രകേഭാരമുള്ള അകനകഷണലാം നനിലവനില നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത

അകനകഷണത്തനികന്മല  ലഭലമഭായ  ഇടക്കഭാല  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില

തഭാചഴെപറയുന്ന കേണ്സറ്റ്യൂമര്ചഫഡനിചല ഉകദലഭാഗസര് കുറക്കഭാരഭാചണന്നട്ട് കബഭാദലചപടനിട്ടുണട്ട്.

1. ശതീ. റനിജനി ജനി. നഭായര്

2. ശതീ. സകതീഷട്ട് കുമഭാര്

3. ശതീ. മകഹഷട്ട് കുമഭാര്

4. ശതീ. കറഭായട്ട് കുടനി

5. ശതീമതനി ചകേ. എന്. മഞ്ചു

6. ശതീ. ആര്. പ്രശഭാന്തെട്ട്.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 321

7. ശതീ. എലാം. എസട്ട്. സമഗ്രേന്

8. ശതീ. ചജയനിലാംസട്ട് കുരലന്

9. ശതീ. ആര്. ജയകുമഭാര്

10. ശതീ. രജു വനിജയന്

11. ശതീ. രഭാജതീവട്ട്

 12. ശതീ. സനി. യു. സുകരഷട്ട് കുമഭാര്

ടനി ഉകദലഭാഗസര് നടത്തനിയ ക്രെമകക്കടുകേളുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് ലഭനിച ഇടക്കഭാല
റനികപഭാര്ടട്ട്,  കമല  നടപടനികേളക്കഭായനി  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസഭാറചട  11/79
സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം കപഭാലതീസട്ട് വകുപനിനട്ട് ചചകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്. 65-ാംവകുപട്ട് പ്രകേഭാരമുള്ള
അന്തെനിമറനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയട്ട് ആയതനില കുറക്കഭാര് എന ചതളനിയുന്നവര്ചക്കതനിചര
കേര്ശനമഭായ നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

പ്രസഭാദട്ട് പദതനി

264 (3239) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .   അനനില അക്കര :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഗരുവഭായൂരനിചന കകേന്ദ്ര ടൂറനിസലാം മനഭാലയത്തനിചന്റെ  "പ്രസഭാദട്ട്"  പദതനിയനില
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില ഇതുമൂലലാം ഗരുവഭായൂരനിനട്ട് ലഭലമഭാകുന്ന വനികേസന പദതനികേളുചട
വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് ഈ പദതനിയനിന് കേതീഴെനില സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
കകേന്ദ്രലാം അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്;

(ഡനി)  കലഭാകേ തതീര്തഭാടന ഭൂപടത്തനില ഗരുവഭായൂരനിനട്ട് നനിര്ണഭായകേ സഭാനലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനുളള അടനിയന്തെര നടപടനി ഈ പദതനിയനിലൂചട നടപഭാക്കുകമഭാചയന്നട്ട്
ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

852/2019
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(ബനി) കക്ഷത്ര സന്ദര്ശകേര്ക്കട്ട് ഉപകേരനിക്കുലാം വനിധലാം ഉള്ള അടനിസഭാന വനികേസന

ഘടകേങ്ങളക്കഭാണട്ട്  പദതനി  പ്രഭാധഭാനലലാം  നലകുന്നതട്ട്.   ഗരുവഭായൂരനിനട്ട്  ലഭലമഭാകുന്ന

ഘടകേങ്ങചളപറനി തതീരുമഭാനനിചനിടനില.  ഇതുസലാംബന്ധനിച്ചുള്ള ചര്ചകേള കകേന്ദ്ര ടൂറനിസലാം

മനഭാലയലാം പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)   തുകേ  അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  കേഭാരലങ്ങള  കകേന്ദ്ര  ടൂറനിസലാം

മനഭാലയമഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനികക്കണതട്ട്.  പരമഭാവധനി തുകേ ലഭലമഭാക്കഭാന് നടപടനികേള

സകതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി) പ്രസഭാദട്ട് പദതനിയനില ഗരുവഭായൂരനിചന ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന സഭാഹച

രലത്തനില പ്രസ്തുത പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന മുറയ്ക്കുലാം, മറട്ട് അനുബന്ധ

പദതനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നകതഭാടുകൂടനിയുലാം  കലഭാകേ  തതീര്തഭാടന  ഭൂപടത്തനില  ഒരു

നനിര്ണഭായകേ സഭാനലാം ഗരുവഭായൂരനിനട്ട് ലഭലമഭാകുചമന്നഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.

ഡനി.റനി.പനി.സനി. ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് കവതനലാം

265 (3240) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനിവനിധ  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-കേളനിലഭായനി  കജഭാലനി  ചചയ്യുന്ന

ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് നലഭായമഭായ കവതനവലാം പനി.എഫട്ട്.  ഉളചപചടയുള്ള ആനുകൂലലങ്ങളുലാം

ലഭലമഭാക്കഭാന് എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സകതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവരുചട കസവന വലവസ നനിശയനിക്കുന്നതനിനട്ട് എചന്തെലഭാലാം നടപടനി

സകതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-കേളനില കജഭാലനി കനഭാക്കുന്ന ചസക്രെടറനി ഒഴെനിചകേയുള്ള

ജതീവനക്കഭാചര നനിയമനിക്കുന്നതട്ട് അതതട്ട് ഡനി.റനി.പനി.സനി.-കേളഭാണട്ട്. അവരുചട കവതനലാം,

കജഭാലനി  സനിരത  എന്നനിവയനികന്മല  നനിലവനിലള്ള  ഉത്തരവകേള/വലവസകേള

പ്രകേഭാരലാം  മഭാത്രകമ  തതീരുമഭാനചമടുക്കഭാനഭാകൂ.  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-യനിചല  ചസക്രെടറനി

ഒഴെനിചകേയുള്ള  ജതീവനക്കഭാരുചട  കസവന  കവതന  വലവസകേള  ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്

സലാംബന്ധനിച നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യുചട പ്രവര്ത്തനലാം ചമചചപടുത്തുന്നതനിനട്ട് പദതനി

266 (3241) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :

ശതീ  .   ചകേ  .   ചജ  .    മഭാകനി :

ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് :

ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യനിലനനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന കസവനവലാം അവയുചട ചചലവലാം

വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കട്ട്  സകകേഭാരല  സലാംരലാംഭകേചര അകപക്ഷനിചട്ട്  മത്സരഭാധനിഷനിതമഭാ

കണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യുചട പ്രവര്ത്തനലാം ചമചചപടുത്തുന്നതനിനട്ട് പുതനിയ ഭരണ

സമനിതനിയുലാം  സര്ക്കഭാരുലാം  തയഭാറഭാക്കനിയ  പദതനികേള  എചന്തെഭാചക്കയഭാചണന്നട്ട്

അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യുചട പ്രവര്ത്തനലാം ചമചചപടുത്തുന്നതനിനുലാം ചപഭാതുഗണ

കമന്മ വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം കവണ പഠനലാം നടത്തഭാന് ഏലപനിച ഇന്സനിററ്റ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട്

മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട് ഇന് കകേരള പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; പ്രധഭാന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

എചന്തെഭാചക്കയഭാചണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.  ചചദനലാംദനിന  വലഭാപഭാരപ്രവര്ത്തനങ്ങളനില  സകകേഭാരല

സലാംരലാംഭകേരുമഭായനി  കേടുത്ത  മത്സരമഭാണട്ട്  കനരനിട്ടുവരുന്നതട്ട്.  ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.  നലകുന്ന

കസവനവലാം അവയട്ട് സഞഭാരനികേളനില നനിനലാം ഇഇൗടഭാക്കുന്ന തുകേയുലാം സകകേഭാരലസലാംരലാംഭകേരുചട

മത്സരചത്ത മനസനിലഭാക്കനിയഭാണട്ട് നനിശയനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി)   ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  ചമചചപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  വനിവനിധ

പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

(സനി)  ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യുചട പ്രവര്ത്തനലാം ചമചചപടുത്തുന്നതനിനുലാം ചപഭാതുഗണ

കമന്മ വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം മനികേച കസവനലാം നലകുന്നതനിനുമഭായുള്ള സമഗ്രേ പഠനലാം

നടത്തനി  ഒകകഭാബര്  31-നകേലാം  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള

യൂണനികവഴെട്ട് സനിറനിയുചട  ഇന്സനിററ്റ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്  ഇന്  കകേരളയുമഭായനി

ചകേ.റനി.ഡനി.സനി. ഒരു ധഭാരണപത്രലാം ഒപ്പുവചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിടനില. 
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പ്രസനിഡന്റെട്ട്സട്ട് കട്രഭാഫനി വള്ളലാംകേളനി ടൂറനിസലാം കേലണറനില ഉളചപടുത്തുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി

267  (3242)  ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചകേഭാലലാം  ജനിലയനിചല  അഷ്ടമുടനി  കേഭായലനില  കകേരള  പനിറവനി  ദനിനത്തനില
നടക്കുന്ന  പ്രസനിഡന്റെട്ട്സട്ട്  കട്രഭാഫനി  വള്ളലാംകേളനിയുചട  പ്രചഭാരണത്തനിനുലാം  വനികേസന
ത്തനിനുമഭായനി എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സകതീകേരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(ബനി)  പ്രസനിഡന്റെട്ട്സട്ട്  കട്രഭാഫനി  വളളലാംകേളനിയനികലക്കട്ട്  ആഭലന്തെര-വനികദശ
ടൂറനിസ്റ്റുകേചള ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി പ്രസ്തുത വളളലാംകേളനിചയ ടൂറനിസലാം കേലണറനില
ഉളചപടുത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ചകേഭാലലാം  ജനിലയനിചല  അഷ്ടമുടനിക്കഭായലനില  നടത്തനിയ  പ്രസനിഡന്റെട്ട്സട്ട്
കട്രഭാഫനി വള്ളലാംകേളനി  2016-നട്ട്  25  ലക്ഷലാം രൂപ കകേന്ദ്ര ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
അകപക്ഷ നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ധനസഹഭായലാം  25
ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസനിഡന്റെട്ട്സട്ട്  കട്രഭാഫനി  വള്ളലാംകേളനിചയ  ടൂറനിസലാം  കേലണറനില ഉളചപടു
ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  

വനികനഭാദസഞഭാര വകുപനിനുകേതീഴെനിലള്ള പഭാതകയഭാര വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങള

268 (3243)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനികനഭാദസഞഭാര  വകുപനിനുകേതീഴെനില  പുതനിയ  എത്ര
പഭാതകയഭാര വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങളഭാണട്ട് ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  വനിശമ  കകേന്ദ്രങ്ങളുചട  നടത്തനിപ്പുലാം  സലാംരക്ഷണവലാം  ഏതട്ട്
രതീതനിയനിലഭാണട്ട് നടത്തനി വരുന്നതട്ട്;

(സനി)  പലകപഭാഴുലാം  ഇഇൗ  വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങള  സഭാമൂഹല  വനിരുദര്  കേയടക്കുന്ന
പ്രവണത സര്ക്കഭാരനിചന്റ ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില ഇതനിചനതനിചര എന്തെട്ട്
നടപടനി സകതീകേരനിച്ചു വരുന;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  കകേന്ദ്രങ്ങള  സഭാമൂഹലവനിരുദര്  കേകയറന്നതട്ട്  തടയുന്നതനിനുലാം
യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം  മറട്ട്  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം ഉപകേഭാരപ്രദമഭായനി  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുലാം
ആവശലമഭായ നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   എണലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.   സലലാം  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  സഭാദലത

പരനികശഭാധനിചട്ട് പുതനിയവ തുടങ്ങുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി) ചപഭാതുസകകേഭാരല പങഭാളനിത്തകത്തഭാചട നടപഭാക്കുന്നതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  ഇല.

(ഡനി)  സകതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ടൂറനിസലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് പുതനിയ നയലാം

269 (3244) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :

ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :

ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ടൂറനിസലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് പുതനിയ നയലാം നടപനിലഭാക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഭഭാരതതീയ സലാംസ്കഭാരത്തനിനുലാം പരനിസനിതനിക്കുലാം കകേഭാടലാം തടഭാചത ടൂറനിസലാം

കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം പ്രചരനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കുന്ന

പദതനികേളുചട വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം  സലാംസഭാനലാം  സന്ദര്ശനിച  വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുചട

എണത്തനില വര്ദനവട്ട് ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില എത്ര ശതമഭാനലാം വര്ദനവഭാണട്ട്

കരഖേചപടുത്തനിയതട്ട് എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം  വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുചട  വരവനിലൂചട  എത്ര  കകേഭാടനി

രൂപയുചട വരുമഭാനലാം ഉണഭായനിട്ടുണട്ട് എന്നട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  

(ബനി)   ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം,  അഡകഞര്  ടൂറനിസലാം,  ചചപതൃകേ  ടൂറനിസലാം  എന്നതീ

കമഖേലകേളനില വനലാം,  കൃഷനി എന്നതീ വകുപ്പുകേളുമഭായനി കചര്നള്ള പദതനികേളക്കുപുറകമ

പുരഭാവസ്തു വകുപ്പുമഭായനി കചര്നലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
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(സനി)  2015  കേലണര്  വര്ഷലാം  കകേരളലാം  സന്ദര്ശനിച  വനികദശ  വനികനഭാദ
സഞഭാരനികേളുചട  എണത്തനില വര്ദനവട്ട്  കരഖേചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   2015  കേലണര്
വര്ഷലാം കകേരളലാം സന്ദര്ശനിച വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുചട എണത്തനില മുന് വര്ഷവമഭായനി
തഭാരതമലലാം ചചയ്യുകമ്പഭാള 5.86% വളര്ചയഭാണട്ട് കരഖേചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

(ഡനി)   ഉണട്ട്.   2015  കേലണര്  വര്ഷലാം  വനികദശ  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുചട
വരവനിലൂചട 6949.88 കകേഭാടനി രൂപ ലഭനിചതഭായനി കേണക്കഭാക്കചപടുന.

ടൂറനിസലാം വനികേസനവമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് മണ്ഡലത്തനില
നടപഭാക്കുന്ന പദതനികേള

270 (3245) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ചനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  ധഭാരഭാളലാം  ടൂറനിസ
വനികേസനത്തനിനട്ട്  സഭാധലതയുള്ള  കമഖേലയഭാണട്ട്  എനള്ള  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
പരനിഗണനയനില ഉകണഭാ;

(ബനി) ടൂറനിസ വനികേസനവമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് കേഭാസര്കകേഭാടട്ട് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില
കേഴെനിഞ്ഞ  അഞട്ട്  വര്ഷലാം  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേള  ഏചതഭാചക്കയഭാചണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മണ്ഡലത്തനില  ഏചതങനിലലാം  ടൂറനിസലാം  പദതനികേള  പരനിഗണനയനില
ഉകണഭാ;  എങനില പ്രസ്തുത പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് എന്തെട്ട് നടപടനികേളഭാണട്ട്
സകതീകേരനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  ബതീചട്ട്  കറഭാഡനില
കലറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ചപ്രഭാകപഭാസല
ഉണഭായനിരുകന്നഭാ;  എങനില  ചപ്രഭാകപഭാസല  പ്രകേഭാരലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാത്തതട്ട്
എന്തുചകേഭാണഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) ഇചലങനില പുതനിയ ചപ്രഭാകപഭാസല തയഭാറഭാക്കനി കേഭാസര്കകേഭാടട്ട് ജനിലയനിചല
പ്രധഭാനചപട  ബതീചനികലക്കുള്ള  പഭാത  പ്രഭഭാപൂരനിതമഭാക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്  നടപടനി
സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് മുനനിസനിപല കസഡനിയലാം സ്കകയര് പദതനി. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ബതീചട്ട് വനികേസന പദതനി.
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(സനി) ഉണട്ട്.  കബക്കലനിചന്റെ സമഗ്രേ ടൂറനിസലാം വനികേസന പദതനി പരനിഗണനയനിലണട്ട്.

ഇതനിനഭായുള്ള കപ്രഭാജകട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കനിവരുന. 

(ഡനി&ഇ)  നനിലവനില കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ബതീചട്ട്  കറഭാഡനിചന്റെ വതീതനി കുറവഭായതനിനഭാല

ചപ്രഭാകപഭാസലകേള തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.  കറഭാഡനിചന്റെ ഇരുവശങ്ങളനിലലാം ആവശലമഭായ

സലലാം ലഭലമഭാകുന്ന മുറയട്ട് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.  

ടൂറനിസലാം സര്കേറ്റ്യൂടനില നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള

271 (3246) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില  ടൂറനിസലാം  സര്കേറ്റ്യൂടനില  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേള

ഏചതലഭാലാം; ഇവയുചട നനിലവനിലള്ള അവസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ചകേഭാകണഭാടനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല ഏചതങനിലലാം പ്രവൃത്തനികേള ഈ

പദതനിയനില ഉളചപടുനകണഭാ; ഉചണങനില വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മലപ്പുറലാം ജനിലയനില ടൂറനിസലാം സര്കേറ്റ്യൂടനില നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേചളഭാനലാം

നനിലവനിലനില.

(ബനി)  ഇല.

ആലപ്പുഴെ ടൂറനിസലാം സര്കേറ്റ്യൂടട്ട് പദതനി

272 (3247) ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചഭാണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

ആലപ്പുഴെ ടൂറനിസലാം  സര്കേറ്റ്യൂടട്ട്  പദതനിയനിൽചപട  വടക്കഭായല  ഹഇൗസട്ട്  കബഭാടട്ട്

ചടര്മനിനല നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വടക്കഭായലനില ചമഗഭാസര്കേറ്റ്യൂടട്ട് ടൂറനിസലാം പദതനിയനില ഹഇൗസട്ട് കബഭാട്ടുകേളക്കഭായനി

ഒരു രഭാത്രനികേഭാല സകങതത്തനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഇഇൗ പദതനിയനില തഭാചഴെപറയുന്ന ഘടകേങ്ങളഭാണട്ട് ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
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1. ചഫസനിലനികറഷന് ചസന്റെര്

2. കടഭായട്ട് ലറട്ട് കബഭാക്കട്ട്

3. ആലാംഫനി തനികയറര്

4. ഫ്കളഭാടനിലാംഗട്ട് മറതീന

5. കേനികയഭാസ്കട്ട്

6. ചറയനിന് ചഷലറര്

7. വഭാകേട്ട് കവ, ഇന്റെര്കലഭാകേട്ട് പവര് കബഭാകട്ട്

8. ലഭാന്റെട്ട് കസ്കപനിലാംഗട്ട്

9. ഇലകനിഫനികക്കഷന് & യഭാര്ഡട്ട് ചചലറനിലാംഗട്ട്.

ആലപ്പുഴെ ചമഗഭാടൂറനിസലാം സര്കേറ്റ്യൂടട്ട് കപ്രഭാജകനില ഉളചപടുത്തനി 
ചവടനികക്കഭാടട്ട് ചഭാല നവതീകേരണലാം

273  (3248)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനിചല ചവടനികക്കഭാടട്ട്  ചഭാല നവതീകേരണ പദതനി,
ആലപ്പുഴെ ചമഗഭാടൂറനിസലാം സര്കേറ്റ്യൂടട്ട് കപ്രഭാജകനില ഉളചപടുത്തനി നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സകതീകേരനിച നടപടനികേളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തസ്തുത പദതനിയട്ട് ആവശലമഭായ തുകേ അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് സകതീകേരനിച
നടപടനികേള എചന്തെഭാചക്കചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ചവടനികക്കഭാടട്ട്  ചഭാല  നവതീകേരണ  പദതനി,  ആലപ്പുഴെ  ചമഗഭാടൂറനിസലാം
സര്കേറ്റ്യൂടനില ഉളചപടുത്തനിയനിടനില.

(ബനി)  ബഭാധകേമല.

കബക്കല ടൂറനിസലാം പദതനി

274 (3249)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കബക്കല  ടൂറനിസലാം  പദതനികേളുചട  ഭഭാഗമഭായനി  പള്ളനിക്കര  ബതീചനില
നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തനിയ പല കുടനിലകേളനിലലാം വലഭാപകേമഭായനി കചഭാര്ച ഉളചപചടയുള്ള
അപഭാകേതകേളുചണന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  ഈ  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ
ചചലവഴെനിചനിട്ടുചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  അപഭാകേതകേള  സലാംബന്ധനിച  അഴെനിമതനി  അകനകഷനിക്കഭാന്
ഉത്തരവനിടനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)   ഇഇൗ  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  2,09,93,644  (രണട്ട്  കകേഭാടനി
ഒമ്പതട്ട്  ലക്ഷത്തനി ചതഭാണ്ണൂറനിമൂവഭായനിരത്തനി അറന്നൂറനി നഭാലത്തനിനഭാലട്ട്  രൂപ മഭാത്രലാം)
ചചലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  അപഭാകേതകേള സലാംബന്ധനിചട്ട് അകനകഷനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

അഷ്ടമുടനിക്കഭായലനിചല സതീ ചപയനിന് പദതനി

275  (3250)  ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് സതീ ചപയനിന് സര്വതീസട്ട് നടത്തനി വരുനകണഭാ;

(ബനി) അഷ്ടമുടനി കേഭായലനിചല സതീ ചപയനിന് പദതനിയുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് മത്സല
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുണഭായ ആശങചയപറനി പഠനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിചയ
നനികയഭാഗനിചനിരുകന്നഭാ; എങനില സമനിതനി പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  മത്സല  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുണഭായ  ആശങയകേറഭാന്  നടപടനി
സകതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് സതീചപയനിന് സര്വതീസുകേള ആരലാംഭനിചനിടനില.

(ബനി)   അഷ്ടമുടനിക്കഭായലനിചല  സതീ  ചപയനിന്  പദതനിയുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്
മത്സലചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുണഭായ  ആശങചയപറനി  പഠനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്
നനികയഭാഗനിച വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി റനികപഭാര്ടനിനനുസൃതമഭായനി ഉളനഭാടന് മത്സലചത്തഭാഴെനിലഭാളനി
സമൂഹചത്തക്കൂടനി  വനിശകഭാസത്തനിചലടുത്തുചകേഭാണട്ട്  പദതനി പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുവഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.
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ചുണന് വള്ളങ്ങളുചട പുനരുദഭാരണത്തനിനട്ട് ഫണട്ട്

276 (3251) ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചഭാണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ചുണന് വള്ളങ്ങളുചട പുനരുദഭാരണത്തനിനട്ട് ഫണട്ട് അനുവദനിക്കുന്നതനിചന്റെ
വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ഹരനിപഭാടട്ട് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലചപട
ചുണന് വള്ളങ്ങളുചട പുനരുദഭാരണത്തനിനട്ട് ഫണട്ട് അനുവദനിചതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശവലാം
അതട്ട് സലാംബന്ധനിച ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പ്പുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില ചുണന് വള്ളങ്ങളുചട പുനരുദഭാരണത്തനിനട്ട് ടൂറനിസലാം വകുപനില
നനിനലാം ഫണട്ട് അനുവദനിക്കുന്നനില.

(ബനി)  24-10-2013-ചല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര് 8584/2013/ടൂറനിസലാം പ്രകേഭാരലാം
1.5 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

മലപ്പുറലാം കകേഭാടക്കുന്നട്ട് ടൂറനിസലാം പഭാര്ക്കട്ട്

277  (3252)  ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  കകേഭാടക്കുന്നട്ട്  ടൂറനിസലാം  പഭാര്ക്കനില  പുതനിയ  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  അഡകഞര് ടൂറനിസലാം കമഖേലയനിചല ഏചതങനിലലാം കറഡുകേള കകേഭാടക്കുന്നനില
ചകേഭാണ്ടുവരഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  കനരചത്ത  പരനിഗണനയനിലണഭായനിരുന്ന  കറഭാപട്ട്  കവ  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കഭാന്
നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില മഭാസര് പഭാന് അനുസരനിച്ചുള്ള പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്നതട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  

(സനി)   പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിചല സര്കേറ്റ്യൂടട്ട് ടൂറനിസലാം

278 (3253) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിചല മതീന്ചവലലാം,  ശനിരുവഭാണനി,  കേഭാഞ്ഞനിരപ്പുഴെ തുടങ്ങനിയ
കമഖേലകേചള  ബന്ധചപടുത്തനി  സര്കേറ്റ്യൂടട്ട്  ടൂറനിസലാം  എന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കു
ന്നതനിനുള്ള സഭാദലത കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഇചലങനില പ്രസ്തസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് അടനിയന്തെര നടപടനി
സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   നനിര്കദ്ദേശലാം  വരുകമ്പഭാള  പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.   ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില.

പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില മറ്റു വകുപ്പുകേളുമഭായനി കചര്നള്ള ടൂറനിസലാം പദതനി

279  (3254)  ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ജലവനിഭവലാം,  സഭാലാംസ്കഭാരനികേലാം എന്നതീ വകുപ്പുകേളുമഭായനി സഹകേരനിചട്ട് പഭാലക്കഭാടട്ട്
ജനിലയനില  എചന്തെങനിലലാം  ടൂറനിസലാം  പദതനികേചളക്കുറനിചട്ട്  ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ചനിറ്റൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില മൂലത്തറ ഡഭാലാം കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് ടൂറനിസലാം
പദതനികേള,  ഇന്റെര്നഭാഷണല കേണ്വന്ഷന് ചസന്റെര് തുടങ്ങനിയവ സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ജലവനിഭവലാം,  സഭാലാംസ്കഭാരനികേലാം  എന്നതീ  വകുപ്പുകേള  നടത്തുന്ന  നതീക്കങ്ങള  ശദയനില
ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് ജലവനിഭവ വകുപട്ട് നടത്തനിയ പഠനങ്ങളുലാം ചര്ചകേളുലാം
ടൂറനിസലാം വകുപനിചന്റെ ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ; ഇതനികന്മല എന്തെട്ട് നടപടനി സകതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(ഡനി)  ചനലനിയഭാമ്പതനി  കേഭാര്ഷനികേ ഫഭാലാം,  എരുത്തനിയഭാമ്പതനി  കേഭാര്ഷനികേ ഫഭാലാം
എന്നനിവചയ ബന്ധചപടുത്തനി കൃഷനിവകുപ്പുമഭായനി കചര്ന്നട്ട് ഒരു അഗ്രേനി-ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം
പദതനിയുചട  സഭാദലത ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  എചന്തെങനിലലാം
പഠനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില അതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ജലവനിഭവ വകുപ്പുമഭായനി കചര്നള്ള ഡഭാലാം ടൂറനിസലാം വനികേസന പദതനികേളുലാം

സഭാലാംസ്കഭാരനികേ വകുപ്പുമഭായനി കചര്ന്നട്ട് കുഞന് നമ്പലഭാര് സഭാരകേങ്ങളടക്കമുള്ള വനികേസന

പദതനികേളുലാം ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ഇല.

(ഡനി)  പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്. 

ശഭാസ്തഭാലാംപഭാറ ടൂറനിസട്ട് കകേന്ദ്രലാം

280  (3255)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന കചഭാദലത്തനിനട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

കേഭാടഭാക്കട മണ്ഡലത്തനിചല ശഭാസ്തഭാലാംപഭാറ ടൂറനിസട്ട്  കകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ സഭാധലതകേള

വനിപുലചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  പദതനികേള  പരനിഗണനയനിലകണഭാ;  ഉചണങനില

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്.  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ടൂറനിസട്ട് കകേന്ദ്രങ്ങളനില ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട് സഇൗകേരലങ്ങള

281 (3256) ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  എലഭാ  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം  ഉറപഭാക്കുന്ന  വനിധത്തനില

കകേരളത്തനിചല ടൂറനിസട്ട് കകേന്ദ്രങ്ങചള മഭാറ്റുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  എങനില ടൂറനിസട്ട് കകേന്ദ്രങ്ങളനില ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് എചന്തെഭാചക്ക പുതനിയ

സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ചപടുത്തുചമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കഫഭാര്ടട്ട്  ചകേഭാചനി  കകേന്ദ്രമഭായനി  ഭനിന്നകശഷനി  സഇൗഹൃദ  വനികനഭാദ

സഞഭാരകകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില  ഇത്തരലാം  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള  എന്നട്ട്  മുതല  നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  സഭാധലമഭായ കകേന്ദ്രങ്ങളനില ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട് സഇൗകേരലങ്ങള
ഏര്ചപടുത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലണട്ട്.

(ബനി)  പദതനി രൂപതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഉണട്ട്.

(ഡനി)  പദതനി രൂപതീകേരനിച്ചുവരുന.

ചമഡനിക്കല ടൂറനിസത്തനിചന്റെ സഭാദലത

282 (3257)  ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .  ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ചസന്റെട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ചമഡനിക്കല ടൂറനിസത്തനിചന്റെ സഭാധലത വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  2011-16  കേഭാലയളവനില  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  എത്രകപര്  ചമഡനിക്കല
ടൂറനിസത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേരളലാം സന്ദര്ശനിചനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  ചമ ഡനിക്കല  ടൂറനിസലാം  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എചന്തെലഭാലാം
കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമല.

(സനി)  ചമഡനിക്കല ടൂറനിസലാം വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആയുര്കവദത്തനിചന്റെ
ഗണഫലങ്ങള  ഉയര്ത്തനിക്കഭാട്ടുവഭാനുലാം  ആയുര്കവദരലാംഗത്തനിചന്റെ  ഗണനനിലവഭാരലാം
ഉയര്ത്തുന്നതനിനുമഭായനി ഒരു ക്ലഭാസനിഫനികക്കഷന് സലാംവനിധഭാനലാം വനികനഭാദസഞഭാര വകുപട്ട്
നടപഭാക്കനി വരുന.  കൂടുതല ആയുര്കവദ യൂണനിറ്റുകേചള ക്ലഭാസനിഫനികക്കഷന് നലകേനി
വനികനഭാദസഞഭാര  വകുപനിനുകേതീഴെനില  ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സകതീകേരനിച്ചു
വരുന.  ആഭലന്തെര-വനികദശങ്ങളനില നടത്തുന്ന കറഭാഡട്ട് കഷഭാകേളനിലലാം ചഫയറകേളനിലലാം
ആയുര്കവദത്തനിനട്ട് പ്രമുഖേ സഭാനലാം നലകേനി വരുന. 
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തഭാമരക്കുളലാം വയഭാങരചനിറ ടൂറനിസലാം പദതനി

283 (3258) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനിചല തഭാമരക്കുളലാം വയഭാങരചനിറ ടൂറനിസലാം പദതനിചയ
ആലപ്പുഴെ ചമഗഭാടൂറനിസലാം പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് സകതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ആചകേ ചചലവഴെനികക്കണ തുകേ
എത്ര; എചന്തെഭാചക്ക പദതനികേളഭാണട്ട് ഇതനില വനിഭഭാവനലാം ചചയനിട്ടുള്ളതട്ട്; ഏചതഭാചക്ക
പദതനികേളഭാണട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വയഭാങരചനിറയനിചല ചചപലനിലാംഗട്ട് കജഭാലനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.  അനുബന്ധ
ഘടകേങ്ങളുചട പൂര്ത്തതീകേരണലാം വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭാണട്ട്.  പദതനി എത്രയുലാം ചപചടന്നട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സകതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  പദതനിയുചട ഭരണഭാനുമതനി തുകേ  259.52  ലക്ഷലാം ആണട്ട്.  കടഭായട്ട് ലറട്ട്
കബഭാക്കട്ട്,  ചറയനിന്ചഷലറര്, വഭാക്കട്ട് കവ & കപവ്ഡ്കകേഭാര്ടട്ട്,  കബഭാര്ഡട്ട് വഭാകേട്ട്  & വറ്റ്യൂ
ചപഭായനിന്റെട്ട്,  ചപര്മനന്റെട്ട്  കബഭാടട്ട്  ചജടനി,  ലഭാന്റെട്ട്  കസ്കപനിലാംഗട്ട്,  ചചവദദ്യുതതീകേരണലാം
&  യഭാര്ഡട്ട് ചചലറനിലാംഗട്ട്  എന്നതീ ഘടകേങ്ങളഭാണട്ട് ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനില
കടഭായട്ട് ലറട്ട്  കബഭാക്കനിചന്റെ  കജഭാലനി  അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  മറട്ട്  കജഭാലനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന. 

നനിലമ്പൂരനിചന ഒരു ടൂറനിസലാം ഹബഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള

284  (3259)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ടൂറനിസത്തനിനട്ട് വലനിയ സഭാദലതയുള്ള നനിലമ്പൂരനിചന ഒരു ടൂറനിസലാം ഹബഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  സമഗ്രേമഭായ  പദതനികേള  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പരനിഗണനയനില
ഉകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ടഭാറഭാ കേണ്സളടന്സനി സര്വതീസസട്ട് എന്ന ഏജന്സനി നനിലമ്പൂര് ടൂറനിസലാം
മഭാസര് പഭാന് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; അതട്ട് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിര്കദ്ദേശലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഇല.
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വഭാഗമണനില കറഭാപട്ട് -കവ

285  (3260)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വഭാഗമണനില  കറഭാപട്ട്  കവയഭായനി  നഭാറട്ട്പഭാക്കനിചനചക്കഭാണട്ട്  (NATPAC)

സഭാധലതഭാ പഠനലാം നടത്തഭാന്  2015-ല ടൂറനിസലാം വകുപനില നനിനലാം  15  ലക്ഷലാം രൂപ

അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില ഇതനിചന്റെ ഇകപഭാഴെചത്ത സനിതനി എചന്തെന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഭാധലതഭാപഠനറനികപഭാര്ടട്ട്  നഭാറട്ട്പഭാക്കട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില

ഇതനിചന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇചലങനില  പ്രസ്തുത  കറഭാപട്ട്-കവ  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ

നടപടനികേള സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അനുവദനിചനിടനില.

(ബനി)  ബഭാധകേമല.

(സനി)  പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

വനികനഭാദസഞഭാര കമഖേലകേളനില തനിരമഭാലയനിലചപട്ടുള്ള മരണങ്ങള

286 (3261) ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ചസന്റെട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

കകേഭാവളലാം,  വനിഴെനിഞ്ഞലാം,  ആഴെനിമല,  പൂവഭാര്,  ചപഭാഴെനിക്കര  തുടങ്ങനിയ  വനികനഭാദ

സഞഭാരനികേള എത്തുന്ന സലങ്ങളനില തനിരമഭാലയനിലചപടട്ട്  മനുഷലജതീവന് നഷ്ടചപടുന്നതട്ട്

ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത സലങ്ങളനില പ്രകതലകേ സുരക്ഷ ഏര്ചപടുത്തുന്ന

തനിനഭായനി ഏചതങനിലലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്.   കകേഭാവളത്തട്ട്  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുചട  സുരക്ഷയഭായനി

നനിലവനില ചചലഫട്ട് ഗഭാര്ഡട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനിഴെനിഞ്ഞലാം,  ആഴെനിമല,

പൂവഭാര്,  ചപഭാഴെനിക്കര  എന്നനിവനിടങ്ങളനില  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുചട  സുരക്ഷയഭായനി

ചചലഫട്ട് ഗഭാര്ഡട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തുന്നതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 
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കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിചല ബനി.ആര്.ഡനി.സനി. വനിഹനിതലാം

287  (3262)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില ബനി.ആർ.ഡനി.സനി.-ക്കട്ട് കേഴെനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില ബജറട്ട്  വനിഹനിതമഭായനി എത്ര രൂപയഭാണട്ട് അനുവദനിചട്ട്  കേനിടനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;
ഇഇൗ തുകേ എന്തെനിചനഭാചക്ക കവണനി ചചലവഴെനിച്ചു; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇഇൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം എത്ര രൂപ ബഡ്ജറട്ട് വനിഹനിതമഭായനി ഉണട്ട്;
ഇതട്ട് എന്തെട്ട് ചചയഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  റനികസഭാര്ട്ടുകേളനില നനിനലാം പഭാര്ക്കുകേളനില നനിനമഭായനി ലഭനിച വരുമഭാനത്തനില
ബനി.ആർ.ഡനി.സനി.-യുചട ചചകേവശലാം എത്ര തുകേ നതീക്കനിയനിരനിപ്പുചണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില  150  ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട്  ബജറട്ട്
വനിഹനിതമഭായനി അനുവദനിചതട്ട്.  ഇതനില 30 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട് ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-ക്കട്ട്
ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനില 15 ലക്ഷലാം രൂപ വനിപണനത്തനിനുലാം പ്രചരണത്തനിനുലാം ചചലവഭായനി.
10 ലക്ഷലാം രൂപ വലനിയപറമ്പ കേഭായകലഭാര വനികേസനത്തനിനുലാം 5 ലക്ഷലാം രൂപ ചതരുവട്ട്
വനിളക്കുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം ചചലവഴെനിച്ചു.

(ബനി)   ഇഇൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  150  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണട്ട്  ബജറട്ട്
വനിഹനിതമഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതട്ട്  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-യുചട  എന്റെര്പ്രണര്
ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട് ചസന്റെറലാം ആസഭാന മന്ദനിരവലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  356 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട് നതീക്കനിയനിരുപ്പുള്ളതട്ട്.  

വനികനഭാദസഞഭാര വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിചല വഴെനികയഭാര വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങള

288 (3263) ശതീ  .   ചകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   അബ്ദു റബട്ട് :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനികനഭാദസഞഭാര  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില  വഴെനികയഭാര  വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കഭാൻ പദതനിയുകണഭാ; എങനില അതുസലാംബന്ധനിച വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇത്തരത്തനില  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങളനില  എചന്തെഭാചക്ക
സഇൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട് ഏര്ചപടുത്തുന്നതട്ട് എന്നട്ട് ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ ;

(സനി) ഇവയുചട സലാംരക്ഷണ -നടത്തനിപ്പു ചുമതലകേള ഏതു വനിധത്തനിലഭാചണന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ചടയട്ട് എ കബക്കട്ട് എന്ന പദതനി.

(ബനി)  ഇത്തരലാം  വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങളനില  സതീകേളക്കുലാം  പുരുഷന്മഭാര്ക്കുലാം
ഭനിന്നകശഷനിയുള്ളവര്ക്കുമഭായനി പ്രകതലകേ ആധുനനികേ സഇൗകേരലമുള്ള കടഭായട്ട് ചലറട്ട് കബഭാക്കുകേള,
കകേഭാഫതീ  കഷഭാപ്പുകേള  തുടങ്ങനിയവ  ഉളചപടുന.  കൂടഭാചത  സലലഭലതയനുസരനിചട്ട്
പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട് സഇൗകേരലങ്ങള,  സുവനനിയര് കഷഭാപട്ട്,  കക്ലഭാക്കട്ട് റൂമുകേള,  വനിശമമുറനികേള,
വഭാഷനിലാംഗട്ട്  റൂമുകേള,  ചമഡനിക്കല സഭാ,  ഇന്ഫര്കമഷന് കേനികയഭാസ്കുസ്തുകേള എന്നനിവയുലാം
ഉളചപടുത്തഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  ഇവ സകകേഭാരല പങഭാളനിത്തകത്തഭാചട പരനിരക്ഷനിച്ചു നടത്തനിവരുന.

ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം

289 (3264)  ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന് :
ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം എലഭാ ജനിലകേളനികലക്കുലാം വലഭാപനിപനിയ്ക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി പ്രകതലകേ മനിഷന് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സകതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഹഇൗസട്ട്  കബഭാട്ടുകേള,  ആയുര്കവദ  ചസന്റെറകേള,  കഹഭാലാം  കസകേള,
കഹഭാടലകേള,  ചറകസഭാറന്റുകേള  തുടങ്ങനിയവയട്ട്  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസത്തനിലൂന്നനിയ
ക്ലഭാസനിഫനികക്കഷന് സനിസലാം ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിയ്ക്കുനകണഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത പ്രധഭാന  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങചള  ഭനിന്നകശഷനി  സഇൗഹൃദ
മഭാക്കുന്നതനിനട്ട് എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സകതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇതനിനഭായുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള സകതീകേരനിച്ചുവരുന.

852/2019
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(ബനി)   ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  ക്ലഭാസനിഫനികക്കഷന്  സനിസലാം  നനിലവനില

നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതട്ട്  ടൂറനിസലാം  രലാംഗചത്ത  എലഭാ  കസവനദഭാതഭാക്കളനികലക്കുലാം

വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതുസലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള തയഭാറഭാക്കനി

വരുന.

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത  പ്രധഭാന  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങചള  ഭനിന്നകശഷനി

സഇൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  'സുഗമ  സഞഭാരലാം'  എന്ന  പദതനിക്കട്ട്  തുടക്കലാം

കുറനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലൂചട ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായവര്ക്കട്ട് ടൂറനിസലാം ചഡസനികനഷനുകേളനില

അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള ഏര്ചപടുത്തനി ടൂറനിസലാം ചസന്റെറകേള, ഹഇൗസട്ട് കബഭാട്ടുകേള

അടക്കമുള്ള  സഇൗകേരലങ്ങള  ഇവര്ക്കുലാം  കൂടനി  അനുഭവകവദലമഭാക്കനി  സുഗമസഞഭാരലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുകേയഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.

ആദനിചനല്ലൂര് ചനിറ ടൂറനിസലാം പദതനി

290 (3265)  ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല :  തഭാചഴെ കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലചപട ആദനിചനല്ലൂര് ചനിറ ടൂറനിസലാം

പദതനി നനിര്വഹണലാം ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാണട്ട്; നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇടവഭാ-നടയറക്കഭായലനിചന്റെയുലാം  പരവൂര് കേഭായലനിചന്റെയുലാം  ചതക്കുലാംഭഭാഗലാം-

കേഭാപനില ബതീചനിചന്റെയുലാം വനിപുലമഭായ ടൂറനിസലാം സഭാധലതകേള സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉചണങനില  ഈ  പ്രകദശത്തട്ട്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില  വനിപുലവലാം

സുരക്ഷനിതവലാം  ആസകഭാദലവമഭായ  വനികനഭാദസഞഭാര  പദതനികേളക്കഭായനി  സര്ക്കഭാര്

പുതനിയ കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കട്ട് രൂപലാം നലനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആദനിചനല്ലൂര്  ചനിറ  ടൂറനിസലാം  പദതനി  ആദലഘട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീ

കേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  രണഭാലാം ഘടമഭായനി ചപഡല കബഭാടട്ട്, കുടനികേളുചട കേളനിസലത്തനിനട്ട് ചുറ്റുലാം

കവലനി,  കഗറട്ട്,  കേളനി  ഉപകേരണങ്ങള  എന്നനിവ  ഉളചപടുത്തനിയുള്ള  8.9  ലക്ഷലാം

രൂപയുചട ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതനിനഭായുള്ള ചടണര് നടപടനികേള ചചമനര്

ഇറനികഗഷന് വകുപട്ട് സകതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.
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(ബനി&സനി)   പരവൂര് കേഭായലനിചന്റെയുലാം  മുക്കലാം  തഭാന്നനി  ബതീചനിചന്റെയുലാം  വനികനഭാദ

സഞഭാര  സഭാധലതകേള  പരനിഗണനിചട്ട്  ഇതനിചന്റെയടനിസഭാനത്തനില  മുക്കലാം  തഭാന്നനി

ബതീചനില  വഭാകേട്ട് കവ,  ഗലഭാലറനി,  ചഫസനിലനികറഷന്  ചസന്റെര്  എന്നനിവ  ഉളചപടുത്തനി

68.4 ലക്ഷലാം രൂപയുചട പദതനിക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ചഡസനികനഷന് ടൂറനിസലാം ചഡവലപ്ചമന്റെനിനഭായനി ആവനിഷ്കരനിക്കുന്ന പദതനികേള

291 (3266) ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചഡസനികനഷന്  ടൂറനിസലാം  ചഡവലപ്ചമന്റെനിനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്ന

പദതനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര സഹഭായകത്തഭാചട ഈ കമഖേലയനില നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന

പദതനികേള എചന്തെലഭാലാം; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചഡസനികനഷന്  ടൂറനിസലാം  ചഡവലപ്ചമന്റുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  മലബഭാര്

കമഖേലയനില കേണ്ണൂര്, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്, വയനഭാടട്ട് ജനിലകേളനില നനിന്നഭായനി

സര്ക്കഭാരനിചന്റെ മുന്പനില എത്ര പദതനികേള സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്;  പ്രസ്തുത പദതനികേള

ഓകരഭാന്നനിചന്റെയുലാം രതച്ചുരുക്കലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേനിഫ്ബനിയനില  പരനിഗണനിചട്ട്  ടൂറനിസലാം  കമഖേലയനില  സര്ക്കഭാര്  ഈ

വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന-കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായകത്തഭാചടയുലാം  കേനിഫ്ബനി

കപഭാചലയുള്ള  ഫനിനഭാന്സട്ട്  സഭാപനങ്ങളുചട  സഹഭായകത്തഭാചടയുലാം  സകകേഭാരല

പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി  ചഡസനികനഷനുകേള വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള

ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സകതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)   സകകദശനി  ദര്ശന്,  പ്രസഭാദട്ട്  എന്നതീ സ്കതീമനിലൂചട  വനിവനിധ പദതനികേള

തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

(സനി)  പദതനികേചള  സലാംബന്ധനിക്കുന്ന  വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബന്ധമഭായനി
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കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി)  പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനി വരുന്നകതയുള.

ചനയഭാറനിന്കേര ഇഇൗരഭാറനിന്പുറലാം വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനി

292 (3267) ശതീ  .    ചകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചനയഭാറനിന്കേര  നഗരസഭയനിചല  ഈരഭാറനിന്പുറലാം  ഭൂപ്രകദശലാം  ടൂറനിസലാം

കകേന്ദ്രമഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുള്ള കപ്രഭാജകട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  പദതനി

തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട് അടനിയന്തെര നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ചചങല  പഞഭായത്തനിചല  വലനിയകുളലാം  ടൂറനിസലാം  പദതനിയനില

ഉളചപടുത്തഭാന് നടപടനി സകതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുചട സലാംരക്ഷണലാം

293  (3268)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുചട  സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട്  എചന്തെഭാചക്ക  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്

നനിലവനിലള്ളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേരളത്തനിചല  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  എത്തനികചരുന്ന  വനികനഭാദ

സഞഭാരനികേളുചട  സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട്  വനിവനിധ  തരത്തനിലള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള

ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനിചല സുരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ശക്തനിചപ

ടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുചട ഭഭാഗമഭായനി ടൂറനിസലാം കമഖേലയനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്

ചട്രയനിനനിലാംഗട്ട്  നലകുനണട്ട്.  വനികനഭാദസഞഭാരനികേചള  കബഭാധവത്കേരനിക്കുന്നതനിനുലാം

ടൂറനിസലാം കമഖേലയനില അപകേട സഭാധലതയുള്ള സഭാഹചരലങ്ങചളക്കുറനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള

ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  സകതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  എലഭാ  വനികനഭാദസഞഭാര

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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കകേന്ദ്രങ്ങളുചടയുലാം  പരനിധനിയനില  വരുന്ന  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളക്കട്ട്  പ്രകതലകേ

നനിരതീക്ഷണത്തനിനട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപ്പുവഴെനി  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാചത

പ്രകതലകേ  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിച  ടൂറനിസലാം  കപഭാലതീസനിചന്റെ  കസവനലാം  പ്രധഭാന  ടൂറനിസട്ട്

കകേന്ദ്രങ്ങളനില  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനിചല  പ്രധഭാനചപട  ബതീച്ചുകേളനില

എത്തനികചരുന്ന  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുചട  സലാംരക്ഷണലാം  മുന്നനിര്ത്തനി  ചമചചപട  പരനിശതീലനലാം

ലഭനിച  ചചലഫട്ട്  ഗഭാര്ഡുകേളുചട  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനികലയഭായനി

ആധുനനികേ  ജതീവന്രക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങള  നലകേനി  കൂടുതല  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി

പ്രവര്ത്തനിക്കഭാനുള്ള സഭാഹചരലലാം  വകുപട്ട്  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിനുപുറകമ  ഹഇൗസട്ട്

കബഭാട്ടുകേളനില ട്രഭാക്കനിലാംഗട്ട് സനിസലാം ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി

വരുന.

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് സഹഭായകത്തഭാചടയുള്ള ടൂറനിസലാം പദതനികേള

294 (3269)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  സഹഭായകത്തഭാചട  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  ടൂറനിസലാം

പദതനികേളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അവതരനിപനിച  ബജറനില  ടൂറനിസലാം  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില

അനുവദനിച തുകേ ഇനലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അനുബന്ധലാം 'എ' ആയനി ഉള്ളടക്കലാം ചചയ്യുന.*

(ബനി)  ചമഭാത്തലാം 40329.3 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട് അനുവദനിചതട്ട്.  ഇനലാം തനിരനിച്ചുള്ള

തുകേ അനുബന്ധലാം  'ബനി'  ആയനി കചര്ക്കുന.  ഇതനില പഭാന് ഇനത്തനില  31432.  ലക്ഷലാം

രൂപയുലാം കനഭാണ് പഭാന് ഇനത്തനില 8897.30 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ്ഞു.)

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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II അടനിയന്തരപ്രകമയയ

സസക്ടോഭക്ടോവനികേ റബ്ബറനിനന്റെ വനിലയനിടനിവവ

മനി  .    സസ്പീക്കര് : സസക്ടോഭക്ടോവനികേ  റബ്ബറനിനന്റെ  വനിലയനിടനിവുമൂലയ  കകേരളതനിനല  1.2
മനിലല്യന്  റബ്ബര്  കേര്ഷകേരുകടയയ  നതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുനടയയ  ജസ്പീവനിതയ  ദുരനിതതനിലക്ടോയനി
രനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ഇതുമൂലയ  സയസക്ടോനതനിനന്റെ  സമ്പദ്ഘടനതനന്നെ  തക്ടോറുമക്ടോറക്ടോയനിരനി
ക്കുകേയക്ടോണവ.  റബ്ബര്, നക്ടോളനികകേരയ തുടങനിയ നക്ടോണല്യവനിളകേള് കൃഷനി  നചെയ്യുന്നെ കേര്ഷകേരുയ
നനല്കൃഷനി ഉള്നപ്പെടുന്നെ കേക്ടോര്ഷനികേകമഖലയനിനല കേര്ഷകേരുയ അനുഭവനിക്കുന്നെതക്ടോയനി
പറയനപ്പെടുന്നെ  ദുരനിതങള്  നപക്ടോതുപ്രക്ടോധക്ടോനല്യമര്ഹനിക്കുന്നെതുയ  അടനിയന്തനിര  സസഭക്ടോവ
കതക്ടോടുകൂടനിയതുയ നനിയതവുമക്ടോയതനിനക്ടോല് ഇഇൗ വനിഷയയ സഭക്ടോനടപടനികേള് നനിര്തനിവചവ
ചെര്ച നചെയ്യണനമന്നെക്ടോവശല്യനപ്പെടവ റൂള് 50 പ്രകേക്ടോരയ ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  ശസ്പീ. നകേ. എയ. മക്ടോണനി
കനക്ടോടസ്പീസവ നല്കേനിയനിട്ടുണവ.  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ വനിശദസ്പീകേരണക്കുറനിപ്പെനില് ഒന്നെനിലധനികേയ
വനിഷയങള്  പരക്ടോമര്ശനിചനിട്ടുണവ,  പകക്ഷേ  അടനിയന്തരപ്രകമയതനില്  ഒരു  വനിഷയയ
കകേനസ്പീകേരനിച്ചുമക്ടോത്രകമ  ചെര്ചനചെയ്യക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുകേയളളൂ  എന്നെതുനകേക്ടോണവ  ഇതവ
അനുവദനിക്കുകേയക്ടോണവ.   

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസവ  .    സുനനില്  കുമക്ടോര്):  സര്,  റബ്ബര്
വനിലതകേര്ച മൂലയ പ്രതനിസനനിയനിലക്ടോയ കേര്ഷകേനര സഹക്ടോയനിക്കുന്നെതനിനവ 2015-16
സക്ടോമ്പതനികേവര്ഷതനില്  300 കകേക്ടോടനി രൂപയയ  2016-17-ല് 500 കകേക്ടോടനി രൂപയയ
ബജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിരുന.   3-10-2016-വനര  പദ്ധതനിയനിനതനില്  284.41
കകേക്ടോടനി  രൂപ  സബ്സനിഡനിയക്ടോയനി  റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്ക്കവ  ഇതനിനകേയ  തനന്നെ  നല്കേനി
കേഴനിഞനിട്ടുണവ. നക്ടോളനിതുവനര 298295 റബ്ബര് കേര്ഷകേര്ക്കവ പദ്ധതനിയനട പ്രകയക്ടോജനയ
ലഭല്യമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണവ.  2016-ജൂണ്  30-നവ  അവസക്ടോനനിച  1-ാംഘടതനിനന്റെ  തുടര്ചയക്ടോയനി
2016- ജൂനനല 1-ാം തസ്പീയതനി ഇഇൗ പദ്ധതനിയനട രണക്ടോയഘടയ ആരയഭനിചനിട്ടുണവ.  ഇഇൗ
പദ്ധതനിയനില് ഇതുവനര രജനിസ്റ്റര് നചെയ്യക്ടോത റബ്ബര് കേര്ഷകേര്ക്കവ രണക്ടോയഘടതനില്
രജനിസ്റ്റര് നചെയ്യുന്നെതനിനക്ടോവശല്യമക്ടോയ നടപടനികേള് നനകേനക്കക്ടോണ്ടുവരുന. റബ്ബര് ഇറക്കുമതനി
നനിയനനിക്കുന്നെതനിനക്ടോയനി  കകേനസര്ക്കക്ടോര് ചെനില തുറമുഖ നനിയനണങള് ഏര്നപ്പെടു
ത്തുകേയയ  നചെനനന്നെ,  മുയനനബ  തുറമുഖങള്  വഴനി  മക്ടോത്രമക്ടോയനി  റബ്ബര്  ഇറക്കുമതനി
നനിയനനിക്കുകേയയ നചെയനിട്ടുണവ. കകേനസര്ക്കക്ടോര് വനികദശ രക്ടോജല്യങളുമക്ടോയനി ഏര്നപ്പെടുന്നെ
വക്ടോണനിജല്യ  കേരക്ടോറുകേളനില്  റബ്ബര്  ഉള്നപ്പെനടയള്ള  ഉല്പ്പെന്നെങള്  സയരക്ഷേനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണനമന്നെവ  സയസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  ആവശല്യനപ്പെടനിട്ടുണവ. കൂടക്ടോനത
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ആര്.സനി.ഇ.പനി. കേരക്ടോര് നനിലവനില് വന്നെക്ടോല് റബ്ബര് ഉള്നപ്പെനടയള്ള ഉല്പ്പെന്നെങള്ക്കവ
ഇറക്കുമതനി വനിലതകേര്ച ഉണക്ടോകേക്ടോന് സക്ടോധല്യതയള്ളതവ മുന്നെനില്ക്കണ്ടുനകേക്ടോണവ റബ്ബര്
ഉള്നപ്പെനടയള്ളവയനട  സയരക്ഷേണയ  ആവശല്യനപ്പെട്ടുനകേക്ടോണവ  കകേരള  സര്ക്കക്ടോര്
കകേനസര്ക്കക്ടോരനിനവ  നനികവദനയ  നല്കുകേയയ  നചെയനിട്ടുണവ.  കകേനസര്ക്കക്ടോര്  രണ്ടു
തരതനിലക്ടോണവ  റബ്ബര്  ഇറക്കുമതനിക്കവ  അനുമതനി  നല്കുന്നെതവ.  അഡസക്ടോന്സ്ഡവ
നനലസന്സവ ആതനനറകസഷന് പ്രകേക്ടോരവുയ നനിശനിതചുങയ  25  ശതമക്ടോനയ അനല്ലെങനില്
കേനികലക്ടോയവ 30 രൂപ ഏതക്ടോണവ കൂടുതല് അതവ, പ്രകേക്ടോരവുമക്ടോണവ ഇറക്കുമതനി നചെയ്യുന്നെതവ.
അഡസക്ടോന്സ്ഡവ  നനലസന്സവ  ആതനനറകസഷന്  പ്രകേക്ടോരമുള്ള  റബ്ബര്  ഇറക്കുമതനി
നനിര്തണനമനയ  സസക്ടോഭക്ടോവനികേ  റബ്ബറനിനന്റെ  ഇറക്കുമതനി  തസ്പീരുവ,  റബ്ബര്  ലക്ടോറകവ
ഇറക്കുമതനി ചുങതനിനന്റെ 70%-തനിനവ ഒപ്പെമക്ടോകേണനമന്നെവ ആവശല്യനപ്പെടുകേയയ  Make
in India  പദ്ധതനിയനില് റബ്ബര് ഉള്നപ്പെടുതണനമന്നെ ആവശല്യമുന്നെയനിക്കുകേയയ  നചെയനിട്ടുണവ.
കറക്ടോഡവ  റബ്ബനനറകസഷന്  പദ്ധതനിയനില്  സസക്ടോഭക്ടോവനികേ  റബ്ബര്  ഉള്നപ്പെടുതണനമന്നെ
കേക്ടോരല്യയ പരനിഗണനിക്കുന്നെതനിനവ കകേന ഗതക്ടോഗത മനക്ടോലയതനിനവ നനിര്കദ്ദേശയ നല്കേണനമന്നെവ
കകേന  സര്ക്കക്ടോരനിനന  അറനിയനിക്കുകേയയ  നനിര്കദ്ദേശയ  നല്കുന്നെതക്ടോനണന്നെവ
കകേനസര്ക്കക്ടോര്  അറനിയനിക്കുകേയയ  നചെയനിട്ടുണവ.  നക്ടോളനികകേര  കേര്ഷകേര്ക്കുണക്ടോകുന്നെ
ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള് കേണക്കനിനലടുതവ പക്ടോയ ഓയനിലനിനന്റെ ഇറക്കുമതനി തസ്പീരുവ കുറച നടപടനി
പുനനഃപരനികശക്ടോധനിക്കണനമന്നെവ ആവശല്യനപ്പെടനിട്ടുണവ.  വനിലതകേര്ച തടയന്നെതനിനക്ടോവശല്യമക്ടോയ
നടപടനി എടുക്കണനമന്നെവ കകേനഗവണ്നമന്റെനികനക്ടോടവ സയസക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് നനിരന്തരയ
ആവശല്യനപ്പെട്ടുനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  റബ്ബറനിനന്റെ വനിലതകേര്ചയനില്നനിനയ കേര്ഷകേനര
സയരക്ഷേനിക്കുന്നെതനിനവ  പ്രഖല്യക്ടോപനിച പദ്ധതനി വനിലയനിരുത്തുന്നെതനിനുയ കേക്ടോരല്യക്ഷേമമക്ടോയനി
നടപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നെതനിനുമക്ടോയനി  ബനനപ്പെടവരുനട  കയക്ടോഗയ  അടുത്തുതനന്നെ  കചെരക്ടോന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതക്ടോയനി ശസ്പീ. പനി.  സനി. കജക്ടോര്ജനിനന്റെ ഇകത വനിഷയതനികന്മേലുള്ള സബ്മനിഷനവ
മറുപടനിയക്ടോയനി  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മുഖല്യമനനി  വല്യക്തമക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ളതക്ടോണവ.  കേക്ടോര്ഷനികകേക്ടോല്പ്പെക്ടോദനയ
നമചനപ്പെടുത്തുന്നെതനിനന്റെയയ കേര്ഷകേ സുരക്ഷേ  ഉറപ്പു വരുത്തുന്നെതനിനന്റെയയ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
60  വയസ്സുതനികേഞ  കേര്ഷകേര്ക്കവ  ആശസക്ടോസമക്ടോയനി  കേനിസക്ടോന്  അഭനിമക്ടോന്  എന്നെ
കപരനില് ഒരു നപന്ഷന് പദ്ധതനിക്കവ 2008-09 കേക്ടോലഘടതനില് മുന് എല്.ഡനി.എഫവ.
സര്ക്കക്ടോര്  രൂപയ  നല്കേനിയനിരുന.  തുടര്ന്നെവ  2011-ല്  അധനികേക്ടോരതനില്  വന്നെ
യ.ഡനി.എഫവ.  സര്ക്കക്ടോര് ടനി  നപന്ഷന് പദ്ധതനി പുനരവകലക്ടോകേനയ നചെയ്യുകേയയ ഒരു
നഹകകറക്ടോ  അതനില്  തക്ടോനഴകയക്ടോ  ഭൂമനിയളള  നചെറുകേനിട  നക്ടോമമക്ടോത്ര  കേര്ഷകേര്ക്കവ
പ്രതനിമക്ടോസയ  300  രൂപ നനിരക്കനില് നപന്ഷന് അനുവദനിക്കക്ടോന് തസ്പീരുമക്ടോനനിക്കുകേയയ
നചെയ.  എന്നെക്ടോല്  13-2-2012-നല ഉതരവവ  പ്രകേക്ടോരയ രണവ  നഹകര് സലയ വനര
കൃഷനിഭൂമനിയള്ള  എല്ലെക്ടോവനരയയ  നപന്ഷനവ  പരനിഗണനിക്കക്ടോന്  തസ്പീരുമക്ടോനനിക്കുകേയയ
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നപന്ഷന്തുകേ  400  രൂപയക്ടോയനി  ഉയര്ത്തുകേയമുണക്ടോയനി.   2012-13  വര്ഷതനില്
203132 നചെറുകേനിട നക്ടോമമക്ടോത്ര കേര്ഷകേരക്ടോണവ നപന്ഷനവ അര്ഹരക്ടോയനി ഉണക്ടോയനിരുന്നെ
നതങനില് ഇതവ കേക്ടോലക്രകമണ  356663  ആയനി വര്ദ്ധനിക്കുകേയണക്ടോയനി.  നപന്ഷനവ
അര്ഹതയള്ളവരുനട മക്ടോനദണയ നനിശയനിക്കുന്നെ ലനിസ്റ്റവ തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്നെതനില് ധക്ടോരക്ടോളയ
അപക്ടോകേതകേള് ഉള്ളതക്ടോയയ,  നനിരവധനി അനര്ഹരക്ടോയ ആളുകേള് നപന്ഷന് വക്ടോങ്ങുന്നെതക്ടോയയ
ധനകേക്ടോരല്യവകുപ്പെനിനന്റെ ശദ്ധയനില്നപ്പെടനിട്ടുളളതക്ടോയനി കൃഷനി വകുപ്പെനിനന അറനിയനിചനിട്ടുണവ.
ഇതനിനനത്തുടര്ന്നെവ വനിശദമക്ടോയ പരനികശക്ടോധന നടതക്ടോന് നനിര്കദ്ദേശയ നല്കേനിയനിട്ടുണവ.
എങനില്കപ്പെക്ടോലുയ ഇഇൗ സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരതനില് വന്നെതനിനുകശഷയ,  മുന് യ.ഡനി.എഫവ.
സര്ക്കക്ടോര് നല്കേക്ടോനുണക്ടോയനിരുന്നെ നപന്ഷന് കുടനിശനികേയനില് തനിരുവനന്തപുരയ ജനില്ലെ
ഒഴനിനകേയള്ള മനറല്ലെക്ടോ ജനില്ലെകേളനിലുയ ഓണതനിനുമുന്പുതനന്നെ  2016  ജനുവരനി വനരയള്ള
കുടനിശനികേയക്ടോയ 113.52  കകേക്ടോടനി രൂപ അനുവദനിക്കുകേയണക്ടോയനി.  മറ്റു നപന്ഷനുകേളനില്
നനിന്നെവ  വല്യതല്യസ്തമക്ടോയനി  2016  ജൂണ്  മക്ടോസതനില്  തനന്നെ അതുവനരയളള  കേര്ഷകേ
നപന്ഷന് കുടനിശനികേ  പൂര്ണ്ണമക്ടോയയ   നല്കേനിയനിരുന.  എല്ലെക്ടോ  സക്ടോമൂഹനികേ സുരക്ഷേക്ടോ
നപന്ഷനുകേളുയ പ്രതനിമക്ടോസയ 1000 രൂപയക്ടോക്കക്ടോന് ഇഇൗ സര്ക്കക്ടോര് തസ്പീരുമക്ടോനനിചതനിനന്റെ
അടനിസക്ടോനതനില്  1-6-2016  മുതല്  കേര്ഷകേ  നപന്ഷനുയ  600  രൂപയനില്നനിന്നെവ
1000  രൂപയക്ടോയനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിചവ  ഉതരവക്ടോയനിട്ടുണവ.   ഇതുപ്രകേക്ടോരയ  ഒരു  മക്ടോസനത
തുകേയക്ടോയ  1000  രൂപ  വസ്പീതയ  നല്കുന്നെതനിനവ  37.895  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ഓണതനിനവ
മുന്പുതനന്നെ അനുവദനിചവ ജനില്ലെകേള്ക്കവ നനകേമക്ടോറനിയനിട്ടുണവ.  2016  ജൂണ് മക്ടോസനത
നപന്ഷന് കുടനിശനികേ  നല്കുന്നെതനിനക്ടോവശല്യമക്ടോയ  അകലക്ടോടവനമന്റെവ  ഇതനിനകേയ  നല്കേനിയനിട്ടുണവ.
നമക്ടോതയ  151.41  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെവ  വന്നെതനിനുകശഷയ  നപന്ഷന്
കുടനിശനികേയക്ടോയനി  നല്കുകേയയ  അതവ  വനിതരണയ  നചെയനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയമക്ടോണവ.
ഓണതനിനുകശഷയ  നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നെ  37.895  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ഓണതനിനവ  മുന്പു
തനന്നെ ജനില്ലെക്ടോ കൃഷനി ഓഫസ്പീസര്മക്ടോരുനട അക്കഇൗണ്ടുകേളനികലക്കവ ഗവണ്നമന്റെവ ടക്ടോന്സ്ഫര്
നചെയനിട്ടുണവ.  ഇതനിനന്റെ  അപക്ടോകേത  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള്  നടന
നകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  അപക്ടോകേതകേള് പരനിഹരനിച ലനിസ്റ്റവ കേനിടനിയക്ടോലുടന്തനന്നെ കുടനിശനികേ
പൂര്ണ്ണമക്ടോയയ  നകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  ഗവണ്നമന്റെവ  തയ്യക്ടോറക്ടോണവ.  നചെറുകേനിട  കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കവ
കുടനിശനികേയനില്ലെക്ടോനത  നപന്ഷന്  നകേക്ടോടുക്കുന്നെ  കേക്ടോരല്യതനില്  ഗവണ്നമന്റെവ  ഒരു
വനിട്ടുവസ്പീഴ്ചയയ നചെയ്യക്ടോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെനില്ലെ.  സയസക്ടോന പദ്ധതനികേള്ക്കക്ടോയനി ഏകേകദശയ
406  കകേക്ടോടനി  രൂപയയ  കകേനപദ്ധതനികേള്ക്കക്ടോയനി  358.85  കകേക്ടോടനി  രൂപയയ
പദ്ധതനികയതരയനിനതനില് വകേയനിരുതനിനക്കക്ടോണവ കൃഷനിക്കക്ടോര് കനരനിട്ടുനകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നെ
പ്രശ്നങള്  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനവ  ഉഇൗര്ജനിതമക്ടോയനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള്  ഗവണ്നമന്റെവ
നടപ്പെനിലക്ടോക്കനിനക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  റബ്ബര്  വനിലയനിടനിവുമക്ടോയനി  ബനനപ്പെടവ  കകേന
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ഗവണ്നമന്റെവ  അനുവര്തനിക്കുന്നെ  നയങളക്ടോണവ  റബ്ബര്  കൃഷനിക്കക്ടോനര  ഗുരുതരമക്ടോയനി
ബക്ടോധനിക്കുന്നെനതങനിലുയ ഇഇൗ ഗവണ്നമന്റെവ അധനികേക്ടോരതനില് വന്നെതനിനുകശഷയ റബ്ബര്
കൃഷനിക്കക്ടോരുനട  കേക്ടോരല്യതനില്  ഗഇൗരവമക്ടോയ  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നെതനിനന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  500  കകേക്ടോടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തുകേയയ  283  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ഇതനിനകേയ
കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കവ  നല്കുകേയയ  നചെയനിട്ടുണവ.  ഇഇൗ  പ്രശ്നയ  സഭ  നനിര്തനിവചവ  ചെര്ച
നചെകയ്യണ ആവശല്യമനില്ലെ. 

ശസ്പീ  .    നകേ  .    എയ  .    മക്ടോണനി:  സര്,  മനനിയനട മറുപടനി കകേടകപ്പെക്ടോള് എല്ലെക്ടോയ ഭദയ,

എല്ലെക്ടോ  നടപടനികേളുയ  സസസ്പീകേരനിച്ചു,  കകേനനത  എല്ലെക്ടോ  വനിവരങളുയ  അറനിയനിചനിട്ടുണവ,

കകേനകതക്ടോടവ  പറയനമുണവ.  ഓണതനിനുമുന്പവ  എല്ലെക്ടോകപര്ക്കുയ നപന്ഷനുയ  നകേക്ടോടുത്തു.

കേര്ഷകേര്ക്കവ  മക്ടോത്രയ  നപന്ഷന്  കേനിടനിയനില്ലെ.  എന്തുനകേക്ടോണവ  കേര്ഷകേകരക്ടോടവ  ഇഇൗ

അവഗണന കേക്ടോണനിച്ചു.  മനനി ഉതരയ പറയണയ,  കേര്ഷകേര്ക്കവ മക്ടോത്രയ നപന്ഷന്

ഇല്ലെ, മറ്റുള്ളവര്നക്കല്ലെക്ടോയ നകേക്ടോടുത്തു. ഇതവ വളനര ഹൃദയകഭദകേമക്ടോയനിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ടോരല്യമക്ടോണവ.

കേക്ടോര്ഷനികകേക്ടോല്പ്പെന്നെങളുനട  വനിലയനിടനിവനിനന്റെ  ഫലമക്ടോയനി  ഇന്നെവ  സയസക്ടോനനത

കൃഷനിക്കക്ടോര്  അനുഭവനിക്കുന്നെ  ബുദ്ധനിമുടവ  വളനരകയനറയക്ടോണവ.  റബ്ബര്,  നക്ടോളനികകേരയ

തുടങനിയ  നക്ടോണല്യവനിളകേളുകടയയ  നനലവല്ല്  ഉള്നപ്പെനടയള്ള  കേക്ടോര്ഷനികേ  വനിളകേളുകടയയ

വനിലതകേര്ച  പനിടനിച്ചുനനിര്തക്ടോന്  കേഴനിഞനിനല്ലെങനില്  നമ്മുനട  കേക്ടോര്ഷനികേ  സമ്പദവ

വല്യവസതനന്നെ  തകേര്ചയനികലയവ  നസ്പീങ്ങുനമനള്ളതനിനവ  യക്ടോനതക്ടോരു  സയശയവുമനില്ലെ.

അരനൂറക്ടോണക്ടോയനി റബ്ബറനിനന്റെ പ്രശ്നയ നനിലനനില്ക്കുകേയക്ടോണവ,  എനന്റെ രണക്ടോമനത ആവശല്യയ

തക്ടോരനിഫവ കേമസ്പീഷന് റബ്ബറനിനവ നനിശയനിച 20 രൂപ  കുറവക്ടോണവ, കൂടനി നനിശയനിക്കണ

നമനള്ളതക്ടോണവ.  50 വര്ഷമക്ടോയനിട്ടുയ റബ്ബറനിനന്റെ പ്രശ്നയ ഇതുവകരയയ പരനിഹരനിക്കക്ടോന്

കേഴനിഞനിടനില്ലെ, കേക്ടോരണനമന്തക്ടോണവ; റബ്ബര് കൃഷനിക്കക്ടോര് അസയഘടനിതരക്ടോണവ.  സയഘടനിതരക്ടോയ

ടയര് മക്ടോനുഫക്ടോക്ചകറഴവ,  റബ്ബര് വല്യവസക്ടോയനികേള് എന്നെനിവരുമക്ടോയള്ള മല്സരതനില്

അസയഘടനിതരക്ടോയ പക്ടോവനപ്പെട കൃഷനിക്കക്ടോര് ചെതഞരഞവ തകേരുകേയക്ടോണവ.  അവനര

സഹക്ടോയനിക്കക്ടോന്  കകേന  ഗവണ്നമകന്റെക്ടോ  സയസക്ടോന  ഗവണ്നമകന്റെക്ടോ  ഇനല്ലെങനില്

എന്തക്ടോണവ അവരുനട അവസ?  ഇന്നെവ  റബ്ബറനിനന്റെ വനില എത്രയക്ടോണവ;  രണ്ടുവര്ഷയ

മുന്പവ ഒരു കേനികലക്ടോ റബ്ബറനിനവ 240 രൂപ വനിലയണക്ടോയനിരുന.  ഇന്നെലനത കകേക്ടോടയയ

മക്ടോര്ക്കറവ വനില വച്ചു പറയകേയക്ടോനണങനില്  RSS-5-നവ  113  രൂപ  50  നനപസയക്ടോണവ.

പക്ടോവനപ്പെട  കൃഷനിക്കക്ടോര്  ഉല്പ്പെക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്നെതവ  RSS-5  കഗ്രേഡക്ടോണവ,  അതനിനവ  വനില

113 രൂപ  50  നനപസയക്ടോണവ.   ഇവനിനട വനിലസനിരതക്ടോ ഫണനിനനക്കുറനിചവ  പറഞ,

യ.ഡനി.എഫവ.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേക്ടോലഘടതനില്  ഞക്ടോന്  ധനകേക്ടോരല്യ  വകുപ്പുമനനി
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ആയനിരനിനക്ക  ഒരു  വനിലസനിരതക്ടോ  ഫണവ  ഉണക്ടോയനിരുന.  അതവ  കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കവ

വലനിനയക്ടോരക്ടോശസക്ടോസമക്ടോയനിരുന, അതവ അകങയ്ക്കുമറനിയക്ടോയ.  റബ്ബറനിനവ ഒരു കേനികലക്ടോഗ്രേക്ടോമനിനവ

150  രൂപ മനിനനിമയ വനിലയക്ടോയനി സര്ക്കക്ടോര് നനിശയനിച്ചു.  മനിനനിമയ വനില കേനിട്ടുന്നെനിനല്ലെങനില്

കേകമ്പക്ടോള  വനിലയയ  പ്രഖല്യക്ടോപനിത  വനിലയയ  തമനിലുള്ള  വല്യതല്യക്ടോസയ  ഗവണ്നമന്റെവ

നനികേതനിനക്കക്ടോടുക്കുനമന്നെ പ്രഖല്യക്ടോപനമക്ടോണവ  മുന് യ.ഡനി.എഫവ.  ഗവണ്നമന്റെവ  അന്നെവ

ബഡ്ജറനിലൂനട പ്രഖല്യക്ടോപനിചതവ.  അന്നെവ  85  രൂപ വനിലയണക്ടോയനിരുന്നെകപ്പെക്ടോഴക്ടോണവ  ആ

പ്രഖല്യക്ടോപനയ.  അതക്ടോയതവ 150-ഉയ 85-ഉയ തമനിലുള്ള വല്യതല്യക്ടോസയ 65 രൂപ.  ആര്ക്കുയ

വനിശസസനിക്കക്ടോന് കേഴനിയകേയനില്ലെ.  അന്നെവ കകേരളതനിനല ഓകരക്ടോ കൃഷനിക്കക്ടോരനുയ ഓകരക്ടോ

കേനികലക്ടോഗ്രേക്ടോയ  റബ്ബര് വനില്ക്കുകമ്പക്ടോഴയ  65  രൂപ അവരുനട ബക്ടോങവ  അക്കഇൗണനികലയവ

വരുമക്ടോയനിരുന. കലക്ടോകേതവ ഒരനിടത്തുയ ഇങനനനയക്ടോരു സസ്പീയ  ഉണക്ടോയനിടനില്ലെ.  അവനിനട

ഇടനനിലക്കക്ടോരനില്ലെ,  യക്ടോനതക്ടോരു  നചെലവുമനില്ലെ.  ബക്ടോങവ  അക്കഇൗണനികലയവ   വനിലയനിനല

വല്യതല്യക്ടോസമക്ടോയ  65  രൂപ  വചവ  നകേക്ടോടുത്തുനകേക്ടോണനിരുന.  അതവ  എത്ര  നനല്ലെക്ടോരു

സസ്പീമക്ടോയനിരുന.  ഇവനിടനത റബ്ബര് കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കവ അതവ വലനിനയക്ടോരക്ടോശസക്ടോസമക്ടോയനിരുന.

ഇന്നെവ ഇഇൗ സസ്പീമനിനന്റെ അവസനയന്തക്ടോനണന്നെവ എനനിക്കറനിഞകൂട.  ഇഇൗ സസ്പീയ  നല്ലെ

നനിലയനില്  നടക്കുനകണക്ടോ?  വളനരകയനറ  പരക്ടോതനികേളുണവ.  ഇഇൗ  സസ്പീയ  ഇന്നെവ

നനിലചതക്ടോയനിടക്ടോണവ ഞക്ടോന് മനസനിലക്ടോക്കുന്നെതവ.  യ.ഡനി.എഫവ.  ഗവണ്നമന്റെവ  300  കകേക്ടോടനി

രൂപ  ബഡ്ജറനില്  മക്ടോറനിവചനിരുന,  പനിന്നെസ്പീടതവ  500  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോക്കനി  മക്ടോറനി.

അതക്ടോണനികപ്പെക്ടോള് നസ്പീക്കനിവച്ചുനവനപറയന്നെതവ.  അതവ  ഓകരക്ടോവര്ഷവുയ നസ്പീക്കനിവയണയ.

പകക്ഷേ  ഇഇൗ  സസ്പീമനിനന്റെ  അടനിതറനയനപറയന്നെതവ  യ.ഡനി.എഫവ.  ഗവണ്നമന്റെവ

ബഡ്ജറനില് വച 500 കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോണവ. റബ്ബറനിനന സയബനനിച്ചുള്ള പ്രശ്നങള്ക്കവ

ഞക്ടോന് അങനയമക്ടോത്രയ കുറയ പറയന്നെനില്ലെ.  കകേക്ടോണ്ഗ്രേസവ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേക്ടോലതവ

കകേനധനകേക്ടോരല്യ വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരുന്നെ ശസ്പീ. പനി. ചെനിദയബരമക്ടോണവ റബ്ബറനിനന്റെ ഇറക്കുമതനി

തസ്പീരുവ കുറയ്ക്കുകേയയ ഇറക്കുമതനി സുഗമമക്ടോക്കുകേയയ നചെയതവ.  ഇകപ്പെക്ടോള്  കകേക്ടോണ്ഗ്രേസനില്

നനിനയ ഇടതുപക്ഷേ ഗവണ്നമന്റെനില്നനിനയ കകേന ഗവണ്നമന്റെനില്നനിനയ സയസക്ടോനത്തുള്ള

റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്ക്കവ  രക്ഷേയനില്ലെക്ടോത  ഒരവസയക്ടോണുള്ളതവ.  കൃഷനിക്കക്ടോര്  എവനിനട

കപക്ടോകുയ?  കൃഷനിക്കക്ടോനര  സഹക്ടോയനിക്കുന്നെതനിനക്ടോയനി  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മുഖല്യമനനി

ക്രനിയക്ടോത്മകേമക്ടോയ  പദ്ധതനി  പ്രഖല്യക്ടോപനിക്കണയ.  അങയനട  പുറകേനില്  ഞങനളല്ലെക്ടോയ

നനില്ക്കക്ടോയ.  എനവചവ  ഇടതുപക്ഷേ  മുന്നെണനിയനികലയവ  വരുനമന്നെല്ലെ  അതനിനന്റെ

അര്തയ.  അങവ  നല്ലെതവ  നചെയക്ടോല്  നല്ലെനതന്നെവ  ഞങള്  പറയയ.  നല്ലെതനിനവ

പനിന്തുണയണവ.   അങവ നനധരല്യമക്ടോയനി മുകന്നെക്ടോട്ടുവന്നെവ  റബ്ബര് കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കക്ടോയനി ഒരു

നല്ലെ സസ്പീയ പ്രഖല്യക്ടോപനിക്കണയ.  
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നക്ടോളനികകേരതനിനവ കേനികലക്ടോയവ  25  രൂപയണക്ടോയനിരുന്നെതവ ഇകപ്പെക്ടോള്  17  രൂപയക്ടോയനി.

നക്ടോളനികകേര  സയഭരണയ  അവതക്ടോളതനിലക്ടോയനി.  ഇകപ്പെക്ടോള്  ഏതക്ടോനുയ  കൃഷനിഭവനുകേള്

വഴനി മക്ടോത്രകമ നക്ടോളനികകേര സയഭരണയ നടക്കുനള.  ഒരു കേര്ഷകേനവ പതവ കേസനിന്റെല്

കതങ വനര കൃഷനിഭവന് മുകഖന വനില്ക്കക്ടോമക്ടോയനിരുന്നെതവ ഇകപ്പെക്ടോള് നക്ടോലവ കേസനിന്റെലക്ടോയനി

പരനിമനിതനപ്പെടുതനി. 

ഇനനി നനല്ലുസയഭരണതനിനന്റെ കേക്ടോരല്യനമടുക്കക്ടോയ. നനല്ലുസയഭരണതനിലുയ പക്ടോളനിച
പറനി.  നനലവല്ല് പക്ടോടതവ കൂടനിയനിടനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ശസ്പീ.  മക്ടോതത്യു ടനി.  കതക്ടോമസനിനവ കേക്ടോരല്യങള്
അറനിയക്ടോയ.  കേളതനില്വച്ചുതനന്നെ  നനല്ലെനിനവ  വനില  കേനിട്ടുന്നെ  ഒരു സജസ്പീകേരണമക്ടോണവ
നമുക്കുകവണതവ. നനല്കൃഷനിക്കക്ടോരുയ ആനകേ ദുനഃഖതനിലക്ടോണവ. വനിപണനിയനില് ഗവണ്നമന്റെവ
കൃതല്യമക്ടോയനി ഇടനപടണയ.  അതല്ലെക്ടോനത കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കവ രക്ഷേയനില്ലെ.  കേകമ്പക്ടോളവനില തക്ടോകഴയവ
കപക്ടോകുകമ്പക്ടോള് സര്ക്കക്ടോര് ഇടനപടവ  കൃഷനിക്കക്ടോരുനട  ഉല്പ്പെന്നെങള് എടുക്കുന്നെതനിനുയ
അവര്ക്കവ  നല്യക്ടോയവനില  ഉറപ്പെക്ടോക്കുന്നെതനിനുമുള്ള  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  റബ്ബര്,
നക്ടോളനികകേരയ,  നനലവല്ല് എന്നെനിവനയല്ലെക്ടോയ വനിലതകേര്ച കനരനിടുകേയക്ടോണവ.  ഇക്കക്ടോരല്യങനളല്ലെക്ടോയ
ഗവണ്നമന്റെവ വളനര അനുഭക്ടോവപൂര്വയ പരനിഗണനിക്കണയ. 

പനിനന്നെയള്ളതവ പരനിസനിതനികലക്ടോല പ്രശ്നയ സയബനനിചക്ടോണവ.  അതവ പ്രകതല്യകേയ
ചെര്ച  നചെകയ്യണ  ഒരു  വനിഷയമക്ടോണവ.  123  വനികല്ലെജുകേളുയ  പരനിസനിതനികലക്ടോല
പ്രകദശമക്ടോനണന്നെ വനിഷയമക്ടോണവ ബഹുമക്ടോനനപ്പെട നനഹകക്കക്ടോടതനിയനില്   വന്നെനിരനിക്കുന്നെതവ.

മനി  .   സസ്പീക്കര് :  ആ വനിഷയതനികലയവ അങവ ഇകപ്പെക്ടോള് കപക്ടോകേണ. 

ശസ്പീ  .    നകേ  .    എയ  .    മക്ടോണനി :  ആ വനിഷയതനികലയവ കപക്ടോകുന്നെനില്ലെ.  അതുനകേക്ടോണവ
കേക്ടോര്ഷനികകേക്ടോല്പ്പെന്നെങളുനട  വനിലയനിടനിവവ,  പ്രകതല്യകേനിചവ  റബ്ബറനികന്റെയയ  നക്ടോളനികകേരതനികന്റെയയ
നനല്ലെനികന്റെയയ വനിലയനിടനിവവ  കേര്ഷകേനര വളനരകയനറ വനിഷമതനിലക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുന.
അതനിനവ  അടനിയന്തര  പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോകേണയ.  അതുണക്ടോകേക്ടോതതനില്  ഞങള്ക്കവ
വലനിയ  പ്രതനികഷധമുണവ.   ഗവണ്നമന്റെനില്  നനിനള്ള  മറുപടനി  വളനര  ദുനഃഖകേരവുയ
നനിരക്ടോശക്ടോജനകേവുമക്ടോണവ.  ഈ  വനിഷയയ സഭ നനിര്തനി വചവ ചെര്ച നചെയ്യണയ.

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസവ  .    സുനനില് കുമക്ടോര്) :  സര്,  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട

മുന് ധനകേക്ടോരല്യ വകുപ്പുമനനിയയ  പരനിണനിതപ്രജ്ഞനുമക്ടോയ ശസ്പീ. നകേ.എയ മക്ടോണനി സക്ടോര്

ഇവനിനട  പറഞ,  പ്രതനിപക്ഷേമുന്നെയനിച  കേക്ടോരല്യയ  ഗവണ്നമന്റെവ  ഗഇൗരവതനില്

കേക്ടോണക്ടോതനിരനിക്കുന്നെനില്ലെ.  വളനര  ഗഇൗരവമക്ടോയ കേക്ടോരല്യയ  തനന്നെയക്ടോണവ.  പനണവ  ലക്ഷേകതക്ടോളയ

വരുന്നെ  റബ്ബര്  കൃഷനിക്കക്ടോനര  സയബനനിക്കുന്നെ,  കകേരളതനിനന്റെ  സമ്പദ്ഘടനനയ

ഗുരുതരമക്ടോയനി ബക്ടോധനിക്കുന്നെ പ്രശ്നമക്ടോണവ. ഇഇൗ സക്ടോഹചെരല്യയ ഗവണ്നമന്റെവ മനസനിലക്ടോക്കനി
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നകേക്ടോണക്ടോണവ  നടപടനികേള്  പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചുനകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നെതവ.  പകക്ഷേ  അങവ  ഇഇൗ

ചെര്ചയനില് പനങടുതവ  സയസക്ടോരനിചകപ്പെക്ടോള് ശസ്പീ.  പനി.  ചെനിദയബരനതപ്പെറനി  പറഞതനില്

എനനിക്കവ വളനരകയനറ സകന്തക്ടോഷമുണവ. ഇകപ്പെക്ടോനഴങനിലുയ അങവ ഇഇൗ വസ്തുത പറയക്ടോന്

തയ്യക്ടോറക്ടോയകല്ലെക്ടോ.  ശസ്പീ.  പനി.  ചെനിദയബരയ ഇഇൗ കേക്ടോരല്യങനളക്ടോനക്ക നചെയനകേക്ടോണനിരനിക്കുകമ്പക്ടോള്

അങവ ഇവനിനട ധനകേക്ടോരല്യ  വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരുന.  ഞങള് ഇതനിനന ശക്തമക്ടോയനി

എതനിര്ക്കുന്നെ സമയതവ,   അങകയക്കക്ടോള് ശക്തമക്ടോയനി  ഉചതനില് ഇഇൗ സഭയനില്

ഇതവ  പറയകമ്പക്ടോള് ചെനിദയബരതനിനന്റെ നടപടനിനയ നല്യക്ടോയസ്പീകേരനിക്കുന്നെ മറുപടനിയക്ടോണവ

അന്നെവ നനിയമസഭയനില് ഞങള് കകേട്ടുനകേക്ടോണനിരുന്നെതവ. തര്ക്കതനിനുകവണനി പറഞതല്ലെ,

അങവ ഇവനിനട സൂചെനിപ്പെനിചതുനകേക്ടോണവ പറഞനവകന്നെയള.  ഇവനിനട റബ്ബറധനിഷനിത

വല്യവസക്ടോയനികേള് സയഘടനിതരക്ടോനണനയ റബ്ബറനിനന്റെ വനില എത്ര കുറഞക്ടോലുയ ടയറനിനന്റെ

വനില  കുറയന്നെനിനല്ലെനമുള്ള  കേക്ടോരല്യയ  നമുനക്കല്ലെക്ടോമറനിയക്ടോയ.  അനയ  ഇനയ  കകേന

സര്ക്കക്ടോര്  ആരുനട  തക്ടോല്പ്പെരല്യമക്ടോണവ  സയരക്ഷേനിച്ചുനകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നെനതന്നെവ  നമള്

മനസനിലക്ടോകക്കണ  കേക്ടോരല്യമക്ടോണവ.  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെനിനവ  ആ  നനിലപക്ടോടനികനക്ടോടവ  ഒരു

കയക്ടോജനിപ്പുമനില്ലെ എനമക്ടോത്രമല്ലെ ഇകപ്പെക്ടോള് ആര്.സനി.ഇ.പനി.(റസ്പീജനിയണല് കകേക്ടോയപ്രനിനഹന്സസ്പീവവ

ഇക്കകണക്ടോമനികേവ  പക്ടോര്ട്ണര്ഷനിപവ)  കേരക്ടോറനിനന്റെ  ചെര്ച  നടനനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.

ആ കേരക്ടോര് വരുന്നെകതക്ടോടുകൂടനി റബ്ബര് ഉള്നപ്പെനടയള്ള പല കേക്ടോര്ഷനികേ വനിളകേളുയ ഇറക്കുമതനി

ചുങമനില്ലെക്ടോനത  നമ്മുനട രക്ടോജല്യതനികലയവ നകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന് കപക്ടോകുകേയക്ടോണവ. കേകമക്ടോഡനിറനി

കേല്യക്ടോരകര് നനിശയനിക്കുന്നെ സമയതവ സയസക്ടോന ഗവണ്നമന്റുകേളുനട അഭനിപ്രക്ടോയയകൂടനി

ആരക്ടോഞതനിനുകശഷയ  മക്ടോത്രകമ  കേകമക്ടോഡനിറനി  കേല്യക്ടോരകര്  നനിശയനിക്കുന്നെ കേരക്ടോറനില്

ഒപ്പുവയക്ടോന് പക്ടോടുളനവന്നെ കേക്ടോരല്യയ  ഇഇൗ സര്ക്കക്ടോര് രണ്ടുതവണ  കകേന സര്ക്കക്ടോരനിനന

അറനിയനിക്കുകേയണക്ടോയനി.  ഇഇൗ  സഭക്ടോസകമളനയ  കേഴനിഞക്ടോലുടന്  തനന്നെ  ഇതുസയബനനിച

കേക്ടോരല്യങള്ക്കക്ടോയനി കകേന മനനിമക്ടോനര കേക്ടോണക്ടോന് കപക്ടോകുകേയക്ടോണവ.  

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതക്ടോമസവ : സര്,  നനിങളുനട പക്ടോര്ടനിക്കക്ടോരനക്ടോയ ശസ്പീ. ചെതുരക്ടോനന്

മനിശ ബനനപ്പെട വകുപ്പുമനനിയക്ടോയകപ്പെക്ടോഴക്ടോണവ  ഇഇൗ കേരക്ടോറനില് ഒപ്പുവചതവ  എനള്ള

കേക്ടോരല്യയ അകങയവ അറനിയക്ടോകമക്ടോ? 

ശസ്പീ  .   വനി  .   എസവ  .   സുനനില് കുമക്ടോര് : സര്, അസയബനയ പറയരുതവ, ചെതുരക്ടോനന്

മനിശയനട  കേക്ടോരല്യമല്ലെ,  കകേക്ടോണ്ഗ്രേസവ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  നയമക്ടോനണന്നെക്ടോണവ  ഞക്ടോന്

പറയന്നെതവ.  നനിങള്  ചെതുരക്ടോനന് മനിശയനട കപരുയ പറഞവ വനിഷയമുണക്ടോകക്കണ,

അതനിനുകശഷയ  ഏറവുയ  കൂടുതല് കൃഷനിക്കക്ടോര്  ഇന്തല്യയനില്  ആത്മഹതല്യ  നചെയതവ

കകേക്ടോണ്ഗ്രേസവ  ഗവണ്നമന്റെവ  ഭരനിക്കുന്നെ  കേക്ടോലതക്ടോണവ.  അക്കക്ടോരല്യയ  അങവ  മറന

കപക്ടോകേരുതവ.  നനിങള് പറയന്നെതുകപക്ടോനല ശസ്പീ.  ചെതുരക്ടോനന് മനിശയല്ലെ ആ കേരക്ടോറനില്
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ഒപ്പുവചനിരനിക്കുന്നെതവ.  ആസനിയക്ടോന് കേരക്ടോറുയ ഗക്ടോടവ കേരക്ടോറുയ ഒപ്പുവചതവ ആരക്ടോണവ;  നവറുനത

നനിങള് നചെയ നതറ്റുകേള് ശസ്പീ. നകേ. എയ. മക്ടോണനി സക്ടോര് ചൂണനിക്കക്ടോണനിചകപ്പെക്ടോള് അതവ

ചെതുരക്ടോനന് മനിശയനട തലയനില് നകേടനിവചവ രക്ഷേനപ്പെടക്ടോന് കനക്ടോക്കരുതവ.   ആര്.സനി.ഇ.പനി.

കേരക്ടോര് ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നെതനിനനതനിരക്ടോയനി  ശക്തമക്ടോയ നനിലപക്ടോടവ  ഇഇൗ ഗവണ്നമന്റെവ  എടുതനി

രനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ഇകപ്പെക്ടോള് ശസ്പീ.  നകേ.  എയ.  മക്ടോണനി സക്ടോറനിനവ അറനിയക്ടോമക്ടോയനിരനിക്കുയ,  കകേന

ഗവണ്നമന്റെവ ജനനിതകേ മക്ടോറയ വരുതനിയ വനിത്തുകേള് നകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന് കപക്ടോകുകേയക്ടോണവ.

അതനില് കകേരളക്ടോ കകേക്ടോണ്ഗ്രേസവ (മക്ടോണനി ഗ്രൂപ്പെവ)-നന്റെ അഭനിപ്രക്ടോയനമന്തക്ടോണവ;  സയസക്ടോന

ഗവണ്നമന്റെവ  ജനനിതകേ മക്ടോറയ വരുതനിയ വനിത്തുകേള് വരക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന് കവണനി സമക്ടോന

ചെനിന്തക്ടോഗതനിക്കക്ടോരക്ടോയ  കസ്റ്ററ്റുകേളുനട  കയക്ടോഗയ  വനിളനിക്കക്ടോന്  ആഗ്രേഹനിക്കുകേയക്ടോണവ.

ഇങനനനയക്ടോരു നസ്പീക്കയ ആദല്യയ നകേക്ടോണ്ടുവന്നെതവ കകേക്ടോണ്ഗ്രേസവ ഗവണ്നമന്റെകല്ലെ? അകപ്പെക്ടോള്

കൃഷനിക്കക്ടോര്നക്കതനിരക്ടോയ  പല  നടപടനികേളുയ  കകേന  ഗവണ്നമന്റെവ  എടുക്കുന്നെതനിനന്റെ

ഭക്ടോഗമക്ടോയക്ടോണവ  റബ്ബര്  അടക്കമുള്ള  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലയനില്   ഗുരുതരമക്ടോയ  പ്രതനിസനനി

ഉണക്ടോകുന്നെതവ.  ഇതനില് സയസക്ടോന ഗവണ്നമന്റുകേളുനട കറക്ടോള് വളനര നചെറുതക്ടോണവ.

കൂടക്ടോനത ഇവനിനട  പറഞ മനറക്ടോരു കേക്ടോരല്യയ  വനിലസനിരതക്ടോ  ഫണനിനന പറനിയക്ടോണവ.

വനിലസനിരതക്ടോ ഫണനിനന്റെ കേക്ടോരല്യതനില് കേഴനിഞ ഗവണ്നമന്റെവ ഒരുപക്ടോടവ കേക്ടോരല്യങള്

നചെയനവന്നെക്ടോണവ  പറഞതവ.   അതനിനന്റെ  കേണക്കവ  പരനികശക്ടോധനിക്കണയ.   ഇഇൗ

ഗവണ്നമന്റെവ അധനികേക്ടോരതനില് വന്നെതനിനുകശഷയ  വനിലസനിരതക്ടോ ഫണവ 500 കകേക്ടോടനി

രൂപയക്ടോയനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചു.  അതനില് 253 കകേക്ടോടനി രൂപ നകേക്ടോടുത്തുകേഴനിഞ.  

ശസ്പീ  .   ഉമന് ചെക്ടോണനി :  യ.ഡനി.എഫവ. ഗവണ്നമന്റെവ അവതരനിപ്പെനിച ബഡ്ജറനില്
500 കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോണവ വകേയനിരുതനിയതവ.

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസവ  .    സുനനില് കുമക്ടോര് :  ഞക്ടോന് തര്ക്കനിക്കുന്നെനില്ലെ.  കേഴനിഞ ഗവണ്നമന്റെവ
എത്ര രൂപ നചെലവക്ടോക്കനിനയന്നെതക്ടോണവ പ്രശ്നയ.  അന്പതവ കകേക്ടോടനി രൂപ മക്ടോത്രമക്ടോണവ
നനിങള് നചെലവക്ടോക്കനിയതവ. അങവ കേണക്കവ പരനികശക്ടോധനിക്കണയ. ഞക്ടോന്  കേണക്കുകേള്
പരനികശക്ടോധനിചതനിനുകശഷമക്ടോണവ  പറയന്നെതവ.  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെവ  അധനികേക്ടോരതനില്
വന്നെതനിനുകശഷയ 254 കകേക്ടോടനി രൂപ നകേക്ടോടുത്തുകേഴനിഞ. എന്നെനിടക്ടോണവ ശസ്പീ. നകേ. എയ
മക്ടോണനി സക്ടോര് കചെക്ടോദനിക്കുന്നെതവ എന്തവ നടപടനി സസസ്പീകേരനിച്ചുനവന്നെവ.  ഞങള്ക്കവ നചെയ്യക്ടോന്
കേഴനിയന്നെ നടപടനി  ഇതക്ടോണവ.   ഇതനിനന്റെ  രണക്ടോയ  ഘടനമന്നെ നനിലയവ,  ഏനതങനിലുയ
കൃഷനിക്കക്ടോര് രജനിസ്റ്റര് നചെയ്യക്ടോന് വനിട്ടുകപക്ടോയനിട്ടുനണങനില് അവനരക്കൂടനി കചെര്ത്തുനകേക്ടോണവ
പ്രകതല്യകേ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുകേയക്ടോണവ. വനിലതകേര്ചയമക്ടോയനി ബനനപ്പെടവ ഉണക്ടോയനി
രനിക്കുന്നെ  ഗുരുതരമക്ടോയ  പ്രശ്നയ  ചെര്ച  നചെയ്യക്ടോന്കവണനി  സയസക്ടോന  ഗവണ്നമന്റെവ
അടനിയന്തരമക്ടോയനി  ഒരു കയക്ടോഗയ  വനിളനിച്ചുകചെര്ക്കുവക്ടോന് കപക്ടോകുകേയക്ടോനണന്നെവ  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട
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മുഖല്യമനനി കേഴനിഞ ദനിവസയ ശസ്പീ. പനി. സനി. കജക്ടോര്ജനിനന്റെ സബ്മനിഷനുള്ള മറുപടനിയനില്
പറയകേയയനചെയ.  റബ്ബര് കൃഷനിക്കക്ടോരുനട കേക്ടോരല്യതനില് നനിങള് കേക്ടോണനിക്കുന്നെതുകപക്ടോനല
ഞങള് ആത്മക്ടോര്തതയനില്ലെക്ടോത സമസ്പീപനയ കേക്ടോണനിക്കുനനവന്നെവ  നതറനിദ്ധരനിപ്പെനിക്കക്ടോന്
കനക്ടോക്കരുതവ.  ഞങള് വളനര sincere  ആയനിട്ടുതനന്നെയക്ടോണവ ഇക്കക്ടോരല്യയ കകേകേക്ടോരല്യയ
നചെയ്യുന്നെതവ.

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജവ:  സര്,  ഇവനിനട വളനര സതല്യസനമക്ടോയനിടക്ടോണവ റബ്ബര്
വനിലയനിടനിവനിനനക്കുറനിച്ചുയ  നക്ടോളനികകേര  വനിലയനിടനിവനിനനക്കുറനിച്ചുയ  പറയന്നെതവ.  റബ്ബര്
സയഭരണവുയ  നക്ടോളനികകേര  സയഭരണവുമക്ടോയനി  ബനനപ്പെടവ  കകേരള  സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ
കകേക്ടോടനിക്കണക്കനിനവ രൂപ കേട്ടുമുടനിച സയഘങളുണവ.  ഞക്ടോന് അവരുനട കപരുകേള് ഇവനിനട
പരക്ടോമര്ശനിക്കുന്നെനില്ലെ.  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മുഖല്യമനനിയനട  മുന്പനില്  സബ്മനിഷനനിലൂനട
ഞക്ടോന് ഇക്കക്ടോരല്യയ ചൂണനിക്കക്ടോണനിചതക്ടോണവ.  പക്ടോലക്ടോയനിനല ഒരു സഹകേരണ സയഘയ
റബ്ബര് കേര്ഷകേര്ക്കവ  300 കകേക്ടോടനി രൂപ  നല്കേക്ടോനുണവ.  കേണ്ണൂര് കകേനമക്ടോയ ഒരു സയഘയ
നക്ടോളനികകേര സയഭരണതനില് 120  കകേക്ടോടനി രൂപ കേടനിട്ടുണവ.  പക്ടോലക്ടോയനില്തനന്നെയള്ള
മനറക്ടോരു സയഘയ,  മസ്പീനചനില് തക്ടോലൂക്കവ മുഴവനുയ  30  നകേക്ടോല്ലെയ നക്ടോളനികകേരയ ഇടക്ടോലുയ
തസ്പീരക്ടോത വനിധതനിലുള്ള  നക്ടോളനികകേരയ  ഒരു  നകേക്ടോല്ലെയനകേക്ടോണവ  വക്ടോങനിനയനപറഞവ
കകേക്ടോടനികേള് കേടനിട്ടുണവ.  ഇതുസയബനനിച റനികപ്പെക്ടോര്ടവ ഇവനിനടയണവ.  അനതല്ലെക്ടോയ ഇവനിനട
മുക്കനിവചനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  പ്രസ്തസ്തുത  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുകേള്  എടുതവ  പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോനുയ
കേള്ളന്മേക്ടോര്നക്കതനിനര നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോനുയ ഈ ഗവണ്നമന്റെനിനവ   തകന്റെടമുകണക്ടോ?

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസവ  .    സുനനില് കുമക്ടോര്:  സര്, സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ കകേക്ടോടനിക്കണക്കനിനവ രൂപ

കേട്ടുമുടനിചവനര  ഒനന്നെക്ടോന്നെക്ടോയനി  പുറത്തുനകേക്ടോണ്ടുവരുന്നെതനിനുള്ള  അകനസഷണയ  നടന

നകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോനണന്നെ  കേക്ടോരല്യതനില്  ശസ്പീ.  പനി.  സനി.  കജക്ടോര്ജനിനവ  യക്ടോനതക്ടോരു

സയശയവുയ കവണ.   റബ്ബറനിനന്റെ കേക്ടോരല്യതനില് മക്ടോത്രമല്ലെ, നക്ടോളനികകേര സയഭരണതനിലുയ

ഉണക്ടോയനിരനിക്കുന്നെ ധക്ടോരക്ടോളയ അഴനിമതനികേള് പുറത്തുവരക്ടോന് കപക്ടോകുകേയക്ടോണവ.  അതനിനന

കുറനിചവ ഞക്ടോന് പരക്ടോമര്ശനിക്കക്ടോയ.  ഇവനിനട റബ്ബറനിനന്റെ വനിലനയക്കുറനിചവ  സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേ

യണക്ടോയനി.  ആര്.എസവ.എസവ.4-നവ  118.50 രൂപയയ  ആര്.എസവ.എസവ.5-നവ 113.50

രൂപയമക്ടോണവ വനില.  ഈ വനിലയവ റബ്ബര് കൃഷനി നചെയ്യക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുകേയനിനല്ലെന്നെ കേക്ടോരല്യയ

എല്ലെക്ടോവര്ക്കുമറനിയക്ടോയ.  ഈ സക്ടോഹചെരല്യതനിലക്ടോണവ ഇങനനനയക്ടോരു മസ്പീറനിയഗവ വനിളനിക്കു

ന്നെതനിനുയ കകേനഗവണ്നമന്റുമക്ടോയനി  ഇക്കക്ടോരല്യയ ചെര്ച നചെയ്യുന്നെതനിനുയ തസ്പീരുമക്ടോനനിചതവ.

കറക്ടോഡവ  നനിര്മക്ടോണവുമക്ടോയനി  ബനനപ്പെട  കേക്ടോരല്യയ  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.

മനിനനിസ്റ്റര്  വല്യക്തമക്ടോക്കുനമന്നെക്ടോണവ  ഞക്ടോന്  പ്രതസ്പീക്ഷേനിക്കുന്നെതവ.  ഇക്കക്ടോരല്യയ  ഇന്നെനല

നയപ്രഖല്യക്ടോപനതനില് സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയണക്ടോയനി.  റബ്ബര് കേര്ഷകേനര സയരക്ഷേനിക്കുന്നെതനിനു
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കവണനിയക്ടോണവ ഈ ഗവണ്നമന്റെവ  14  അകഗ്രേക്ടോപക്ടോര്ക്കുകേളനില് റബ്ബറധനിഷനിത വല്യവസക്ടോ

യമക്ടോരയഭനിക്കക്ടോന്  തസ്പീരുമക്ടോനനിചതവ.  കകേക്ടോടയത്തുയ  പതനയതനിടയനിലുയ  റബ്ബറധനിഷനിത

വല്യവസക്ടോയയ  ആരയഭനിച്ചുനകേക്ടോണവ  റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്ക്കവ  സുസനിര  സയരക്ഷേണയ

നല്കേക്ടോനക്ടോവശല്യമക്ടോയ  നടപടനി  ഗവണ്നമന്റെവ  നടപ്പെനിലക്ടോക്കുയ.  അതനിനക്ടോവശല്യമക്ടോയ

ഇചക്ടോശക്തനികയക്ടോടുകൂടനി ഗവണ്നമന്റെവ മുകന്നെക്ടോട്ടുകപക്ടോകുയ. 

നപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുയ  രജനികസ്ട്രേഷനുയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധക്ടോകേരന്):

അന്പതനിനക്ടോയനിരയ ടണ് റബ്ബകറസ്ഡവ ബനിറ്റുമനിനവ ഈ വര്ഷയ ഡനി.പനി.സനി.യനില് നനിന്നെവ

ഓര്ഡര്  നകേക്ടോടുതനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  മുന്കേക്ടോലങളനിനലക്ടോനയ  ഇപ്രകേക്ടോരയ  നചെയനിടനില്ലെ.

റബ്ബകറസ്ഡവ  ബനിറ്റുമനിന്  വലനിയ  കതക്ടോതനില്   ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോനക്ടോണവ  തസ്പീരുമക്ടോനയ.

അതനിനവ  കകേനഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  അനുവക്ടോദവുയ  ലഭനിചനിട്ടുണവ.  ഇതുവഴനി  റബ്ബറനിനവ

കൂടുതല് ഉപകയക്ടോഗസക്ടോധല്യത കകേവരുയ.  അതുകപക്ടോനലതനന്നെയക്ടോണവ പക്ടോസ്റ്റനിക്കനിനന്റെ

കേക്ടോരല്യവുയ.  പക്ടോസ്റ്റനികേവ ഒഴനിവക്ടോക്കണനമന്നെക്ടോണവ ശുചെനിതസമനിഷന് സൂചെനിപ്പെനിക്കുന്നെതവ.  ഇവ

രണ്ടുയ  ഒരുകപക്ടോനല  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണവ.  അതുനകേക്ടോണവ  റബ്ബറനിനവ  വലനിയ

കതക്ടോതനിലുള്ള ഡനിമക്ടോന്റെക്ടോണവ വരക്ടോന് കപക്ടോകുന്നെതവ.

ശസ്പീ  .   കമക്ടോന്സവ കജക്ടോസഫവ: ശസ്പീ. വനി. എസവ. സുനനില് കുമക്ടോര് പരക്ടോമര്ശനിച  കേക്ടോരല്യയ

ഒനകൂടനി പരനികശക്ടോധനികക്കണതക്ടോയനിട്ടുണവ.  കേഴനിഞ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേക്ടോലതവ 250

കകേക്ടോടനി രൂപ കേര്ഷകേര്ക്കവ നല്കേനിയതക്ടോയനിടക്ടോണവ കേണക്കുകേളനിലൂനട  മനസനിലക്ടോകുന്നെതവ.

ഈ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേക്ടോലത്തുയ  250  കകേക്ടോടനി രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുനണനപറയന്നെതവ

ശരനികയക്ടോകണക്ടോനയന്നെവ അങവ ഒരനിക്കല്കൂടനി പരനികശക്ടോധനിക്കണയ.  കകേക്ടോടയമുള്നപ്പെനടയള്ള

ജനില്ലെകേളനിനല  റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്ക്കവ  ഇതനിനന്റെ  ഫണവ  റനിലസ്പീസവ  നചെയവ  ലഭനിക്കക്ടോത

വനിധതനില്  കബക്ടോക്കക്ടോയനി  നനില്ക്കുനനവന്നെതവ  വക്ടോസ്തവമക്ടോണവ.  ഇതനില്  എകന്തക്ടോ

കുഴപ്പെയ  സയഭവനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ഉകദല്യക്ടോഗസതലതനിലക്ടോകണക്ടോ  മകറനതങനിലുയ

തലതനിലക്ടോകണക്ടോ  കുഴപ്പെനമന്നെതവ അറനിയനില്ലെ.   

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസവ  .    സുനനില് കുമക്ടോര്:  സര്,  ശസ്പീ.  കമക്ടോന്സവ കജക്ടോസഫവ  2015-ല്

അവതരനിപ്പെനിച സബ്മനിഷനുള്ള മറുപടനി എനന്റെ കേയ്യനിലുണവ.  ഞക്ടോന് അനതല്ലെക്ടോയ വച്ചു

നകേക്ടോണക്ടോണവ  സയസക്ടോരനിക്കുന്നെതവ.  ഇവനിനട  ഏനതങനിലുയ  കേക്ടോരല്യതനില്  അപക്ടോകേതയ

നണങനില് അതവ പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നെതനിനവ യക്ടോനതക്ടോരു തടസവുമനില്ലെ. 

ശസ്പീ  .    നകേ  .    കൃഷ്ണന് കുടനി:  സര്,  തക്ടോയവ ലന്റെനില്  റബ്ബറനിനന കൃഷനിയനില് ഉള്നപ്പെടു

തനിയനിട്ടുണവ.  അതുകപക്ടോനല  ഇവനിനടയയ  റബ്ബറനിനന  കൃഷനിയനില്  ഉള്നപ്പെടുതക്ടോന്

കകേനതനില്  സമര്ദ്ദേയ നചെലുത്തുകമക്ടോ? 
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ശസ്പീ  .    നകേ  .    സനി  .    കജക്ടോസഫവ:   ഇതുസയബനനിചവ  ഒരു  ചെര്ച  നടത്തുന്നെതവ

നല്ലെതക്ടോയനിരനിക്കുയ.  

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസവ  .    സുനനില് കുമക്ടോര്:   റബ്ബറനിനന്റെ കേക്ടോരല്യതനില് കൃഷനി വകുപ്പെനിനന്റെ

കറക്ടോള് എന്തക്ടോനണനള്ളതവ ശസ്പീ. നകേ. എയ. മക്ടോണനി സക്ടോറനിനവ നന്നെക്ടോയനി അറനിയക്ടോവുന്നെ

കേക്ടോരല്യമക്ടോണവ. റബ്ബര് കബക്ടോര്ഡയ ഫനിനക്ടോന്സവ ഡനിപ്പെക്ടോര്ടവനമന്റുമക്ടോണവ ഇതനില് കേക്ടോരല്യങള്

നചെയനകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നെതവ.  ഇതവ വളനര പ്രധക്ടോനനപ്പെട ഇഷത്യുവക്ടോണവ.  ഈ ഗവണ്നമന്റെവ

ഒരു കേക്ടോരണവശക്ടോലുയ റബ്ബര് കേര്ഷകേനര വഴനിയക്ടോധക്ടോരമക്ടോക്കുന്നെ  സമസ്പീപനയ സസസ്പീകേരനി

ക്കുകേയനില്ലെ.  അവനര  സയരക്ഷേനിക്കുന്നെതനിനക്ടോവശല്യമക്ടോയ  നടപടനികേള് ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ

ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നെവ  തുടര്നണക്ടോവുകേയയ  നചെയ്യുയ.  നക്ടോഷണല് കഹകവകേള് റബ്ബകറസവ

നചെയ്യുന്നെതുമക്ടോയനി ബനനപ്പെട ഒരു നപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല് അടനിയന്തരമക്ടോയനി കകേനതനികലയവ

അയയക്ടോന്  പ്രധക്ടോനമനനി  നനിര്കദ്ദേശനിചനിടവ  നക്ടോളനിതുവനര  ഇതുസയബനനിനചക്ടോരു

നപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല്  കകേനതനിനവ  നല്കേനിയനിടനിനല്ലെന്നെക്ടോണവ  ശസ്പീ.  നകേ.  എയ.  മക്ടോണനി

അടനിയന്തരപ്രകമയ കനക്ടോടനില് സൂചെനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നെതവ. പ്രസ്തുത നപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി

നകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ. ഇതനിനന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനിടക്ടോണവ റബ്ബറധനിഷനിത കറക്ടോഡവ നനിര്മനിക്കക്ടോ

നക്ടോവശല്യമക്ടോയ നടപടനികേള്ക്കുകവണനി ഈ ഗവണ്നമന്റെവ  മുകന്നെക്ടോട്ടുനപക്ടോയ്നക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്നെതവ. 

ഇവനിനട നക്ടോളനികകേര സയഭരണതനിനന്റെ  കേക്ടോരല്യവുയ അങവ സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയണക്ടോയനി.

നക്ടോളനികകേര സയഭരണതനിനന്റെ കേക്ടോരല്യതനിലുയ ധക്ടോരക്ടോളയ പ്രശ്നങള് നനിലനനില്ക്കുനണവ.

അതവ  ഈ  സഭ  അറനികയണ  വനിഷയമക്ടോണവ.  അതവ  ഞങളുനട  മക്ടോത്രയ  കുറമല്ലെ.

നക്ടോളനികകേര  സയഭരണവുമക്ടോയനി  ബനനപ്പെടവ  69  കകേക്ടോടനി  രൂപയനട  അഴനിമതനിയക്ടോണവ

നടന്നെനിരനിക്കുന്നെതവ.  പ്രസ്തുത  വനിഷയയ  കപക്ടോലസ്പീസനിനന്റെ  വനിജനിലന്സവ  വനിഭക്ടോഗയ

അകനസഷനിച്ചുനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ. ഈ സക്ടോഹചെരല്യതനില് കകേരനഫഡവ മക്ടോത്രമക്ടോണവ

നക്ടോളനികകേരയ  സയഭരനിച്ചുനകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നെതവ.  ഈ  ഗവണ്നമന്റെവ  അധനികേക്ടോരതനില്

വന്നെതനിനുകശഷയ  59 കകേക്ടോടനി  രൂപ കുടനിശനികേയനിനതനില് നല്കേനി.  ഒരു ആഴ്ചയനില്

മൂന്നെവ  കകേക്ടോടനി  രൂപ  വചവ  കുടനിശനികേ  നകേക്ടോടുത്തുനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  പകക്ഷേ

സര്ക്കക്ടോരനില്നനിനയ  ലഭനികക്കണ  49  കകേക്ടോടനി  രൂപയനട  കേക്ടോരല്യതനില്  ഫനിനക്ടോന്സവ

ഡനിപ്പെക്ടോര്ടവനമന്റെവ  പറഞതവ,  കേഴനിഞ  കേക്ടോലങളനില്  നടന്നെ  അഴനിമതനിയമക്ടോയനി

ബനനപ്പെട്ടുനകേക്ടോണവ  കകേരനഫഡനില്നനിനയ വല്യക്തമക്ടോയ കേണക്കുകേള് ലഭല്യമക്ടോകേക്ടോത

സക്ടോഹചെരല്യതനില്  അതവ  ലഭല്യമക്ടോകുന്നെ  മുറയവ  തുകേ  നകേക്ടോടുക്കക്ടോനമനയ  എന്നെക്ടോല്

അതുവനര  49  കകേക്ടോടനി  രൂപ  കകേരനഫഡവ  തനന്നെ  സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ  ജക്ടോമല്യതനില്

നകേക്ടോടുക്കണനമനമക്ടോണവ സൂചെനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നെതവ.  കേണക്കവ ലഭല്യമക്ടോക്കുന്നെ മുറയവ  തുകേ

പൂര്ണ്ണമക്ടോയയ നല്കുയ. സര്ക്കക്ടോര് നക്ടോളനികകേര സയഭരണയ നനിറുതനിവചനിടനില്ലെ.  25 രൂപ



അടനിയന്തരപ്രകമയയ 353

നനിരക്കനില് നകേക്ടോടുത്തുനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  സര്ക്കക്ടോര് പ്രഖല്യക്ടോപനിചനിരനിക്കുന്നെ  27  രൂപ

അടനിയന്തരമക്ടോയനി  നകേക്ടോടുക്കക്ടോന് ഗവണ്നമന്റെവ  തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ഇകപ്പെക്ടോള്

കകേനയ  സയഭരനിച്ചുനകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നെ  നക്ടോളനികകേരതനിനന്റെ  എണ്ണയ  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കക്ടോനുയ  തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണവ.

നക്ടോളനികകേര  സയഭരണതനിനല  അപക്ടോകേതകേള്  പരനിഹരനിചവ  മുകന്നെക്ടോട്ടു കപക്ടോകുന്നെതനിനവ

കവണനിയള്ള റനികപ്പെക്ടോര്ടവ  ലഭല്യമക്ടോക്കക്ടോന് കകേരനഫഡനിനന്റെയയ നക്ടോനഫഡനിനന്റെയയ മക്ടോര്ക്കറവ

നഫഡനിനന്റെയയ  എയ.ഡനി.മക്ടോനര  ചുമതലനപ്പെടുതനിയനിട്ടുണവ.  റനികപ്പെക്ടോര്ടവ  ലഭനിചക്ടോലുടനന

അതനുസരനിച്ചുള്ള  നടപടനികേളുമക്ടോയനി  മുകന്നെക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്നെകതക്ടോനട  നക്ടോളനികകേര സയഭരണതനിനല

പ്രശ്നങള് പരനിഹരനിക്കനപ്പെടുയ.   

നനല്ലെനിനന്റെ  കേക്ടോരല്യതനില്  അങനിവനിനട  പരക്ടോമര്ശനിചതവ  കകേടകപ്പെക്ടോള്  എനനിക്കവ

അത്ഭുതയ കതക്ടോന്നെനികപ്പെക്ടോയനി. എല്.ഡനി.എഫവ ഗവണ്നമന്റെവ   അധനികേക്ടോരതനില് വരുകമ്പക്ടോള്

339  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണവ  നനല്ലെനിനന്റെ  ഇനതനില്  കുടനിശനികേയണക്ടോയനിരുന്നെതവ.

സയഭരണവനില  നകേക്ടോടുക്കക്ടോനുണക്ടോയനിരുന്നെതവ  പൂര്ണ്ണമക്ടോയയ  നല്കേനിക്കഴനിഞ.  നനല്ലെനിനന്റെ

സയഭരണനത സയബനനിച പരക്ടോതനി  എവനിനടനനിന്നെക്ടോണവ അകങയവ ലഭനിചനതന്നെവ

എനനിക്കറനിയനില്ലെ.  നനല്ലെനിനന്റെ സയഭരണ കേക്ടോരല്യതനില് എനന്തങനിലുയ പരക്ടോതനി എവനിനടനയങനിലുയ

ഉനണങനില് അതവ ഇനതനന്നെ പരനിഹരനിക്കക്ടോവുന്നെതക്ടോണവ. അക്കക്ടോരല്യയ എഴതനിതന്നെക്ടോല്മതനി.

യ.ഡനി.എഫവ.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ   കേക്ടോലതവ  നനലവല്ല്  സയഭരനിക്കുന്നെ  മനില്ലുടമകേളുമക്ടോയനി

ഉണക്ടോക്കനിയ കേരക്ടോര് സയബനനിചവ ചെനില പ്രശ്നങള് നനിലനനിന്നെനിരുന.  പ്രസ്തുത പ്രശ്നയ

പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനക്ടോയനി  മനില്ലുടമകേളുനട  കയക്ടോഗയ ബഹുമക്ടോനനപ്പെട മുഖല്യമനനി വനിളനിച്ചു

കചെര്ക്കുകേയയ  അതനിനുകശഷയ  ഒരു  കേമനിറനിനയ  നനികയക്ടോഗനിക്കുകേയയ  നചെയതനിനന്റെ

അടനിസക്ടോനതനില്  മനില്ലുടമകേളുനടപ്രശ്നയ  പരനിഹരനിക്കുകേയയ  നനലവല്ല്  സയഭരണയ

ആരയഭനിക്കക്ടോനുള്ള നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കുകേയയ നചെയ.  ഇകപ്പെക്ടോള്  നനലവല്ല് സയഭരണയ

നടനനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.   പ്രസ്തുത വനിഷയയ  സയബനനിചവ  എവനിനടനയങനിലുയ

പ്രശ്നമുനണങനില് അതവ പരനിഹരനിക്കക്ടോന് ഇനതനന്നെ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുന്നെതക്ടോണവ.

നപന്ഷനന്റെ കേക്ടോരല്യയ സയബനനിചവ ഇവനിനട ശസ്പീ. നകേ. എയ. മക്ടോണനി സക്ടോര് പറയന്നെതവ

നതറക്ടോയ കേക്ടോരല്യമക്ടോണവ.  ഇക്കക്ടോരല്യയ ഞക്ടോന് കനരനത സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയണക്ടോയനി.  നക്ടോളനികകേര

സയഭരണവുമക്ടോയനി  ബനനപ്പെടവ  മുന്കേക്ടോലങളനില്  അഴനിമതനിയക്ടോണവ   നടന്നെനിരുന്നെതവ.

ഇകപ്പെക്ടോള്  ഇവനിനട  അഴനിമതനി  നടക്കുന്നെനില്ലെ.  ഈ  ഗവണ്നമന്റെവ  അധനികേക്ടോരതനില്

വന്നെതനിനുകശഷയ  59 കകേക്ടോടനി രൂപ കുടനിശനികേ ഇനതനില് നല്കേനി.  സര്ക്കക്ടോര്  25

രൂപ നനിരക്കനില് നക്ടോളനികകേര സയഭരണയ നടതനിനക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ഇകപ്പെക്ടോള്

പ്രഖല്യക്ടോപനിചനിരനിക്കുന്നെ  27  രൂപ  അടനിയന്തരമക്ടോയനി  നകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  ഗവണ്നമന്റെവ

തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ. 
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മനി  .    സസ്പീക്കര്:   ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മനിനനിസ്റ്റര്,  ഇവനിനട  റബ്ബര്  വനിലയനിടനിവക്ടോണവ
വനിഷയയ. അങവ പറഞവ അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കണയ. ഇക്കക്ടോരല്യയ സഭ നനിറുതനിവചവ ചെര്ച
നചെയ്യണകമക്ടോ കവണകയക്ടോ എന്നെവ പറഞക്ടോല് മതനി.  

10.00 AM]

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസവ  .    സുനനില്  കുമക്ടോര്:  സര്,  ഞക്ടോന്  ഒരു  കേക്ടോരല്യമക്ടോവര്തനിചവ
പറയകേയക്ടോണവ.  നക്ടോളനികകേര സയഭരണതനിനന്റെ കേക്ടോരല്യതനില്  വല്യവസകേളുണക്ടോക്കക്ടോന്
കുറചവ  സമയമക്ടോവശല്യമക്ടോണവ.  അതനിനനിടയനില്  നകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  കേഴനിയന്നെ  രസ്പീതനിയനില്
കുടനിശനികേ നകേക്ടോടുത്തുനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ഒരക്ടോഴ്ചയനില് മൂന്നെവ കകേക്ടോടനി രൂപ വചക്ടോണവ
കുടനിശനികേ നകേക്ടോടുക്കുന്നെതവ. പ്രസ്തസ്തുത വനിഷയയ സയബനനിച  റനികപ്പെക്ടോര്ടവ ലഭല്യമക്ടോയക്ടോലുടന്
അതനുസരനിച്ചുള്ള നടപടനികേളുമക്ടോയനി ഗവണ്നമന്റെവ മുകന്നെക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്നെതക്ടോയനിരനിക്കുയ. 

ഇവനിനട  നപന്ഷനന്റെ  കേക്ടോരല്യയ  സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയണക്ടോയനി.  ഈ  ഗവണ്നമന്റെവ

അധനികേക്ടോരതനില്വന്നെയടന്തനന്നെ  2016  ജൂണ്  മക്ടോസയ  വനരയണക്ടോയനിരുന്നെ  113 കകേക്ടോടനി

രൂപ നപന്ഷന് കുടനിശനികേ വനിതരണയ നചെയ.  കൃഷനി വകുപ്പെവ മക്ടോത്രമക്ടോണവ അതുവനര

ഉണക്ടോയനിരുന്നെ കുടനിശനികേ പൂര്ണ്ണമക്ടോയയ തസ്പീര്ത്തുനകേക്ടോടുതതവ. അതനിനുകശഷയ നപന്ഷന്

തുകേ  ആയനിരയ രൂപയക്ടോയനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കക്ടോന് തസ്പീരുമക്ടോനനിചകപ്പെക്ടോള് ചെനില പ്രശ്നങളുണക്ടോയനി.

356000  ആളുകേളുനട കേക്ടോരല്യതനില് ധനകേക്ടോരല്യ  വകുപ്പെവ  ചെനില അപക്ടോകേതകേള് ചൂണനി

കേക്ടോണനിക്കുകേയണക്ടോയനി. ഒരു ലക്ഷേതനിലധനികേയ ആളുകേള് അനധനികൃതമക്ടോയനി നപന്ഷന്

വക്ടോങനിയതക്ടോയള്ള  റനികപ്പെക്ടോര്ടവ ധനകേക്ടോരല്യ വകുപ്പെനില്നനിനയ കൃഷനി വകുപ്പെനിനവ  ലഭനിച്ചു.

ഇതവ  മറവ  നപന്ഷനുകേള്  കപക്ടോനലയല്ലെ.  നപന്ഷന്  തുകേ  കക്ഷേമനനിധനിയനില്നനിന്നെവ

നകേക്ടോടുക്കുന്നെതല്ലെ, സര്ക്കക്ടോര് ഖജനക്ടോവനില്നനിന്നെവ നല്കുന്നെതക്ടോണവ. ഇക്കക്ടോരല്യയ എല്ലെക്ടോവര്ക്കുയ

അറനിയക്ടോവുന്നെതക്ടോണവ.  ഇതുസയബനനിച അപക്ടോകേത പരനിഹരനിചകശഷയ പ്രസ്തുത ലനിസ്റ്റവ

നല്കേനിയക്ടോല്  പൂര്ണ്ണമക്ടോയയ  തുകേ  നല്കേക്ടോനമനപറയകേയയ  അതനിനന്റെയടനിസക്ടോനതനില്

113  കകേക്ടോടനി രൂപ നകേക്ടോടുക്കുകേയയ  37  കകേക്ടോടനി രൂപ ഓണതനിനുമുമ്പക്ടോയനി ജനില്ലെകേളനില്

നല്കുകേയയ നചെയനിട്ടുണവ.  ഇതുമക്ടോയനി ബനനപ്പെട അപക്ടോകേതകേള് പരനിഹരനിക്കക്ടോനുളള

നടപടനികേള്  ഊര്ജനിതമക്ടോയനി  നടനനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ബക്ടോക്കനി  തുകേ  ഇഇൗ

അപക്ടോകേതകേള് പരനിഹരനിചതനിനുകശഷയ പൂര്ണ്ണമക്ടോയയ നകേക്ടോടുക്കുയ.

ശസ്പീ  .   നകേ  .   എയ  .   മക്ടോണനി:  ഏഴവ മക്ടോസനത കുടനിശനികേ ഇകപ്പെക്ടോഴണവ.

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസവ  .    സുനനില് കുമക്ടോര്:  ഏഴവ  മക്ടോസനത കുടനിശനികേയനണനള്ളതവ

ശരനിയക്ടോണവ.  അതവ ഞക്ടോന് നനികഷധനിചനില്ലെകല്ലെക്ടോ?  പകക്ഷേ ഇഇൗ ഗവണ്നമന്റെവ അധനികേക്ടോരതനില്

വന്നെതനിനുകശഷയ മറവ  നപന്ഷനുകേള് നകേക്ടോടുക്കക്ടോത സക്ടോഹചെരല്യതനിലുയ കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കവ
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നകേക്ടോടുക്കക്ടോനുണക്ടോയനിരുന്നെ നപന്ഷന് കുടനിശനികേയക്ടോയ  113 കകേക്ടോടനി രൂപ  2016 ജൂണ്

മക്ടോസയ 30-ാം തസ്പീയതനിക്കവ മുന്പക്ടോയനി നകേക്ടോടുത്തു. അതനിനവ കശഷമുള്ള കുടനിശനികേയക്ടോണവ

ബക്ടോക്കനിയള്ളതവ. അതുയ നകേക്ടോടുക്കുന്നെതനിനക്ടോവശല്യമക്ടോയ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുയ. ഇതനിനകേ

ത്തുണക്ടോയനിരനിക്കുന്നെ   ഒരപക്ടോകേതയയ  പരനിഹരനിക്കക്ടോനത  തനന്നെ  356000  കപര്ക്കുയ

ആയനിരയ രൂപ വചവ ഓണതനിനവ മുന്പവ അനുവദനിചവ  നല്കേനിയനിട്ടുണവ.   ഇക്കക്ടോരല്യതനിലുള്ള

അപക്ടോകേത പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനിക്രമയ പൂര്തസ്പീകേരനിചക്ടോലുടന്തനന്നെ നപന്ഷനന്റെ

കേക്ടോരല്യതനിലുള്ള നടപടനികേള് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നെതക്ടോണവ.  ഇഇൗ രസ്പീതനിയനില് കേക്ടോര്ഷനികേ

കമഖലയനിലുണക്ടോകുന്നെ  അപക്ടോകേതകേള്  പരനിഹരനിചവ  കൃഷനിക്കക്ടോനര സയരക്ഷേനിക്കക്ടോന്

ഇഇൗ സര്ക്കക്ടോര് പ്രതനിജ്ഞക്ടോബദ്ധമക്ടോയനിരനിക്കുയ.  എനന്തങനിലുയ തടസങകളക്ടോ പ്രശ്നങകളക്ടോ

പ്രതനിപക്ഷേക്ടോയഗങള്  പറയകേയക്ടോനണങനില്  അതനിനവ  പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോക്കുന്നെതനിനവ

യക്ടോനതക്ടോരു തടസവുമുണക്ടോകേനില്ലെ.   അതുനകേക്ടോണവ  ഈ വനിഷയയ   സഭ  നനിര്തനിവചവ

ചെര്ച നചെകയ്യണ ആവശല്യമനില്ലെ. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട മനനിയനട വനിശദസ്പീകേരണതനിനന്റെ അടനിസക്ടോനതനില്

അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനുള്ള അവതരണക്ടോനുമതനി നനികഷധനിക്കുന.

(അടനിയന്തരപ്രകമയക്ടോവതരണതനിനവ അനുമതനി നനികഷധനിച്ചു.)

പ്രതനിപക്ഷേകനതക്ടോവവ  (ശസ്പീ  .    രകമശവ  നചെന്നെനിതല):  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട സസ്പീക്കര്,
കൃഷനി വകുപ്പുമക്ടോയനി കനരനിടവ ബനമനില്ലെക്ടോത ഒരു കേക്ടോരല്യമക്ടോയതനിനക്ടോല് ഈ വനിഷയതനിനവ
ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മുഖല്യമനനി  മറുപടനി  പറയനമന്നെക്ടോണവ  ഞങള്  കേരുതനിയതവ.
മുഖല്യമനനിക്കവ  ഇഇൗ  വകുപ്പുമക്ടോയനി  വലനിയ  ബനമനില്ലെക്ടോനയന്നെവ  അകദ്ദേഹയ  പറഞതവ
ശരനിയക്ടോണവ.  ഇവനിനട  വന്നെനിരനിക്കുന്നെ  പ്രശ്നയ  വളനര  ഗുരുതരമക്ടോണവ.  കകേരളതനില്
യ.ഡനി.എഫവ.  ഗവണ്നമന്റെവ  അധനികേക്ടോരതനിലനിരുന്നെ  സമയതവ  റബ്ബറനിനന്റെ  വനില
ക്രമക്ടോതസ്പീതമക്ടോയനി ഇടനിഞ സന്ദര്ഭതനിലക്ടോണവ കപ്രസവ നസ്റ്റബനികലകസഷന് ഫണവ
നകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്  തസ്പീരുമക്ടോനനിചതവ.  കകേരളതനിനന്റെ  ചെരനിത്രതനില്  റബ്ബര്  കേര്ഷകേനര
സയരക്ഷേനിക്കക്ടോനുതകുന്നെ  വളനര  ആകേര്ഷകേവുയ  ഉപകേക്ടോരപ്രദവുയ  ഇന്തല്യയനില്
ഒരനിടത്തുമനില്ലെക്ടോത ഒരു പദ്ധതനിയമക്ടോയനിരുന അതവ.  അന്നെവ  ആ പദ്ധതനി നനിലവനില്
വന്നെതുനകേക്ടോണക്ടോണവ  ഒരു  കേനികലക്ടോ  റബ്ബറനിനന്റെ  വനില  150  രൂപയക്ടോയനി  വര്ദ്ധനിചതവ.
ബഹുമക്ടോനല്യനക്ടോയ  മനനി  എല്ലെക്ടോയ  ശരനിയക്ടോനണന്നെവ  പറഞ.  അങനനയക്ടോനണങനില്
ഇകപ്പെക്ടോള്  113.5  രൂപയക്ടോയനി റബ്ബറനിനന്റെ വനിലയനിടനിഞതവ ഇന്നെനത വനിലസനിരതക്ടോ
ഫണനിനന്റെ നടതനിപ്പെവ ഫലപ്രദമല്ലെ എനള്ളതനിനന്റെ ഏറവുയ വലനിയ ഉദക്ടോഹരണമക്ടോണവ.
2015  ജൂകല മക്ടോസയ മുതലക്ടോണവ യ.ഡനി.എഫവ.  ഗവണ്നമന്റെവ  150  രൂപയവ കപ്രസവ
നസ്റ്റബനികലകസഷന് ഫണവ പ്രഖല്യക്ടോപനിചതവ.  അന്നെവ റബ്ബറനിനന്റെ വനില  122  രൂപയക്ടോ
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യനിരുന.  28  രൂപ  സബ്സനിഡനി  നകേക്ടോടുത്തു.  ഡനിസയബര്,  ജനുവരനി  മക്ടോസതനില്
റബ്ബറനിനന്റെ വനില  88  രൂപയക്ടോയനിരുന്നെകപ്പെക്ടോള് അന്നെനത യ.ഡനി.എഫവ.  ഗവണ്നമന്റെവ
62  രൂപ സബ്സനിഡനി നകേക്ടോടുത്തു. 2016  മുതല് ഇഇൗ പദ്ധതനി അവതക്ടോളതനിലക്ടോണവ.
റബ്ബര് കബക്ടോര്ഡവ  കേര്ഷകേനന്റെ ബനിലവല്ല്  കസക്ടോഫവ നവയറനില് അപവ കലക്ടോഡവ  നചെയ്യുന്നെനില്ലെ.
നവയബര്-ഡനിസയബര് മക്ടോസങളക്ടോണവ പസ്പീക്കവ മക്ടോസയ.  കപ്രസവ നസ്റ്റബനികലകസഷന്
ഫണവ  സ്തയഭനിചതുമൂലയ  റബ്ബര്  ടക്ടോപ്പെനിയഗവ  പലയനിടത്തുയ  നനിര്തനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.
ഇങനന കപക്ടോയക്ടോല് റബ്ബറനിനന്റെ ഉല്പ്പെക്ടോദനയ  4.50  ലക്ഷേയ ടണ്ണക്ടോയനി കുറയയ.  ഇതവ
സയസക്ടോന  ഗവണ്നമന്റെനിനവ  മക്ടോത്രയ  നചെയ്യക്ടോന്  കേഴനിയന്നെ  കേക്ടോരല്യമല്ലെ.  കകേന
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ നനിര്ണ്ണക്ടോയകേമക്ടോയ നടപടനികേളുമുണക്ടോകകേണതുണവ.   ഇറക്കുമതനി രണ്ടു
തരതനിലക്ടോണവ ഉണക്ടോകുന്നെതവ.  ഒന്നെവ,  25%  ഡഡ്യൂടനി ഏര്നപ്പെടുതനിനകേക്ടോണ്ടുള്ള ഇറക്കുമതനി.
മനറക്ടോന്നെവ  അഡസക്ടോന്സ് ഡവ  കലസന്സവ  പ്രകേക്ടോരയ  വല്യക്ടോപക്ടോരനികേള്ക്കുള്ള ഇറക്കുമതനി.
ഇഇൗ രണ്ടു  തരതനിലുള്ള  ഇറക്കുമതനി  നനിലനനില്ക്കുന്നെനിടകതക്ടോളയ  കകേരളതനിനല
റബ്ബര്  കേര്ഷകേനര  സയബനനിചവ  വലനിയ  ബുദ്ധനിമുടക്ടോണവ.  കേഴനിഞ  ദനിവസയ  കകേന
വക്ടോണനിജല്യകേക്ടോരല്യ വകുപ്പുമനനി ശസ്പീമതനി നനിര്മല സസ്പീതക്ടോരക്ടോമന് വനിളനിച എയ.പനി.-  മക്ടോരുനട
കയക്ടോഗതനില് ഒരു തസ്പീരുമക്ടോനവുമുണക്ടോയനില്ലെ.  500  കകേക്ടോടനി രൂപ കകേന ദുരനിതക്ടോശസക്ടോസ
നനിധനിയനില് നനിന്നെവ  അനുവദനിക്കണനമന്നെവ  അന്നെനത മുഖല്യമനനി ശസ്പീ.  ഉമന്ചെക്ടോണനിയയ
മക്ടോണനിസക്ടോറുമടക്കമുള്ള  ആളുകേള്  പ്രധക്ടോനമനനിനയ  നകേക്ടോചനിയനില്  വചവ  കേണവ
ആവശല്യനപ്പെടനിട്ടുയ ഒരു രൂപകപക്ടോലുയ കേനിടനിയനില്ലെ. ശസ്പീ. നകരന കമക്ടോദനി  തൃശ്ശൂരനില് വന്നെവ
ഇതവ  കമക്കവ  ഇന്  ഇന്തല്യ  പദ്ധതനിയനില്  ഉള്നപ്പെടുത്തുനമന്നെവ  പ്രഖല്യക്ടോപനിച്ചു.  ഇതുവനര
യക്ടോനതക്ടോരു  നടപടനിയയ  കകേന  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  ഭക്ടോഗതവ  നനിനണക്ടോയനിടനില്ലെ.
നനികഷധക്ടോത്മകേമക്ടോയ സമസ്പീപനമക്ടോണവ  നകരന കമക്ടോദനി  ഗവണ്നമന്റെവ  റബ്ബര് കേര്ഷകേകരക്ടോടവ
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നെതവ. റബ്ബര് നപ്രക്ടോഡക്ഷേന് ഇന്നസന്റെസ്പീവക്ടോയനി 500 കകേക്ടോടനി രൂപ സയസക്ടോനയ
ഉള്നപ്പെടുതനിയകപ്പെക്ടോഴയ  കകേന  ഗവണ്നമന്റെവ  ഇക്കക്ടോരല്യതനില്  നനികഷധക്ടോത്മകേമക്ടോയ
നനിലപക്ടോടക്ടോണവ സസസ്പീകേരനിചതവ.  കകേന ഗവണ്നമന്റെവ വക്ടോഗക്ടോനങളല്ലെക്ടോനത ഒനയ കകേരളതനിനല
കേര്ഷകേര്ക്കവ നല്കേനിയനിടനില്ലെ.  റബ്ബര്  കബക്ടോര്ഡവ  തനന്നെ  ഇല്ലെക്ടോതക്ടോക്കുന്നെതനിനനപ്പെറനിയക്ടോണവ
ഇകപ്പെക്ടോള്  കകേന  ഗവണ്നമന്റെവ  ആകലക്ടോചെനിക്കുന്നെതവ.  കകേരളതനിലുയ  കകേരളതനിനവ
പുറത്തുയ  ടഡസ്പീഷണലക്ടോയനിട്ടുള്ള  റബ്ബര്  കമഖലയനില്  ഇന്നെവ  വലനിയ  ആശങ
പടരുകേയക്ടോണവ.  ആഴ്ചയനില് ഒരനിക്കല് ടക്ടോപ്പെനിയഗവ നടതനിയക്ടോല് മതനിനയന്നെക്ടോണവ റബ്ബര്
കബക്ടോര്ഡവ ഇകപ്പെക്ടോള് പറയന്നെതവ.  ഇതവ കേര്ഷകേനര സഹക്ടോയനിക്കക്ടോനുള്ള നടപടനിയക്ടോകണക്ടോ?
കകേന  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  നനികഷധക്ടോത്മകേമക്ടോയ  സമസ്പീപനയ  ഒരു  ഭക്ടോഗതവ  വളനര
ശക്തമക്ടോയണക്ടോകുന.  ജനനിതകേ മക്ടോറനതപ്പെറനി  പറഞ.  ഇഇൗ സയഭവമുണക്ടോയകപ്പെക്ടോള്
മുതല് അതവ ശദ്ധനിക്കുന്നെ ഒരു വല്യക്തനിയക്ടോണവ ഞക്ടോന്.  വളനര ശക്തമക്ടോയനി ഇതനിനന
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ഞങള് എതനിര്ക്കുകേയക്ടോണവ.  ഇതനിനവ രണവ വശങളുണവ.  കേടുകേനിനന്റെ ജനനിതകേ മക്ടോറനത
സയബനനിചവ  ശക്തമക്ടോയ  നനികവദനയ  ഞക്ടോന്  പ്രധക്ടോനമനനിക്കവ  നല്കുകേയണക്ടോയനി.
കേര്ഷകേ കദക്ടോഹ നടപടനികേള് കകേന ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ ഭക്ടോഗതവ നനിനണക്ടോകുകമ്പക്ടോള്
ശക്തമക്ടോയനി അതനിനന കനരനിടക്ടോന് നമള് ഒറനക്കടക്ടോയനി മുകന്നെക്ടോടവ വരണയ.  കകേരളതനിനല
നക്ടോണല്യ  വനിളകേള്ക്കുയ  കേക്ടോര്ഷനികേ  വനിഭവങള്ക്കുയ  ഉണക്ടോയനിനക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്നെ
പ്രതനിസനനികേള്  നചെറുതല്ലെ.  ഇക്കക്ടോരല്യതനില്  കകേന  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  നതറക്ടോയ
നയങള്  കകേരളതനിനല കേര്ഷകേനര ഗുരുതരമക്ടോയനി ബക്ടോധനിക്കുകേയക്ടോണവ. കൂനനിന്കമല്
കുരു എന്നെവ പറയന്നെതുകപക്ടോനല സയസക്ടോന ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ അവധക്ടോനതയനില്ലെക്ടോയ്മയയ
റബ്ബര്  കേര്ഷകേനര  കേണ്ണസ്പീരനിലക്ടോഴനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ഒരു  കേനികലക്ടോ  റബ്ബറനിനന്റെ  വനില
113.50  രൂപയക്ടോയനി  കുറഞകപ്പെക്ടോള്  ഇഇൗ  പദ്ധതനി  നടതനിപ്പെനിനന്റെ  കേക്ടോരല്യതനിലുണക്ടോ
യനിരനിക്കുന്നെ  വസ്പീഴ്ച  ഗുരുതരമകല്ലെ?  മക്ടോത്രമല്ലെ  ഇന്നെവ  അന്തക്ടോരക്ടോഷ്ട്ര  വനിപണനിയനിനല
സനിതനിനയന്തക്ടോണവ?  ക്രൂഡവ  ഓയനിലനിനന്റെ വനില തക്ടോഴ്ന്നു നനില്ക്കുന.  ക്രൂഡവ ഓയനിലനില്
നനിന്നെക്ടോണവ സനിന്തറനികേവ റബ്ബര് ഉല്പ്പെക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്നെതവ.  കലക്ടോകേ സക്ടോമ്പതനികേ രയഗത്തുണക്ടോകുന്നെ
മക്ടോന്ദല്യവുയ കലക്ടോകേതനില് ഏറവുമധനികേയ റബ്ബര് വക്ടോങനി കൂട്ടുന്നെ കചെനയനില് റബ്ബറനിനന്റെ
ഡനിമക്ടോന്റെവ കുറഞതുനമല്ലെക്ടോയ നമ്മുനട നക്ടോടനിനല റബ്ബര് കേര്ഷകേനര ബക്ടോധനിക്കുകേയക്ടോണവ.
മകലഷല്യ കപക്ടോലുള്ള രക്ടോജല്യങളനില് റബ്ബറനിനന്റെ ഉല്പ്പെക്ടോദനയ വര്ദ്ധനിക്കുന എനള്ളതവ
നമനള  ബുദ്ധനിമുടനിലക്ടോക്കുകേയക്ടോണവ.   ഇതരയ  ഗഇൗരവതരമക്ടോയ  ഒരു  കേക്ടോരല്യതനില്
സയസക്ടോന ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നെവ മറുപടനി പറകയണതവ  ശസ്പീ.  വനി.  എസവ.
സുനനില് കുമക്ടോര് അല്ലെ.   ഒരു കേക്ടോര്ഷനികേ ആങനിളനിലല്ലെ ഇതനിനന കേക്ടോകണണതവ. റബ്ബര്
കൃഷനിയക്ടോക്കനി മക്ടോറണനമനള്ളതക്ടോണവ നമ്മുനടനയല്ലെക്ടോയ ഡനിമക്ടോന്റെവ. ഇതവ കൃഷനി വകുപ്പുമക്ടോയനി
ബനനപ്പെട  ഒരു  വനിഷയമല്ലെ.  സയസക്ടോന  ഗവണ്നമന്റെവ  അതസ്പീവ  ഗഇൗരവകതക്ടോനട
എടുകക്കണ  ഒരു  പ്രശ്നമക്ടോണനിതവ.  ഒരു  കേനികലക്ടോ  റബ്ബറനിനന്റെ  വനില  150  രൂപയക്ടോയനി
നനിലനനിര്തനിയതവ യ.ഡനി.എഫവ.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേക്ടോലത്തുണക്ടോയ വമ്പനിച കനടമക്ടോയനിരുന.
അതനിനവ അന്നെനത ധനകേക്ടോരല്യ വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരുന്നെ ശസ്പീ. നകേ. എയ. മക്ടോണനി സക്ടോറനിനന
ഞക്ടോന് അഭനിനന്ദനിക്കുകേയക്ടോണവ.  അകദ്ദേഹയ വളനര ഫലപ്രദമക്ടോയ നടപടനിയമക്ടോയനിടക്ടോണവ
മുകന്നെക്ടോടവ  കപക്ടോയതവ.  ഇന്നെവ  113.5  രൂപയക്ടോയനി  വനില  കുറഞകപ്പെക്ടോള്  ഇഇൗ  പദ്ധതനി
നടതനിപ്പെനിലുണക്ടോയനിരനിക്കുന്നെ  ഗുരുതരമക്ടോയ  പ്രതനിസനനി  മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന്  ഇഇൗ
ഗവണ്നമന്റെനിനവ  കേഴനിയന്നെനില്ലെ.  ഗവണ്നമന്റെവ  എന്തുനകേക്ടോണവ  കകേന  ഗവണ്നമന്റെനിനവ
മുന്പനില്  ഇക്കക്ടോരല്യങള്  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നെനില്ലെ?  നക്ടോഷണല്  കഹകവ  റബ്ബകറസവ
നചെയ്യക്ടോന്  കകേന  മനനി  സമതനിച്ചു  എനപറയന.  അതനിനവ  ആവശല്യമക്ടോയ
കപ്രക്ടോജക്ടുകേള് സയസക്ടോനയ നകേക്ടോടുക്കണയ. അങനന റബ്ബറനിനന്റെ ഉപകയക്ടോഗയ കൂടുതല്
വല്യക്ടോപനിപ്പെനിച്ചുനകേക്ടോണവ  അന്തക്ടോരക്ടോഷ്ട്ര  വനിപണനിയനിനല  റബ്ബറനിനന്റെ  വനിലയനിടനിവുകൂടനി
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കേണക്കനിനലടുതവ ഭക്ടോവനിയനിലുണക്ടോകേക്ടോന് കപക്ടോകുന്നെ ചെലഞ്ചസനിനന മുന്നെനില്  കേണ്ടുനകേക്ടോണ്ടുള്ള
അതനിവനിപുലമക്ടോയ പദ്ധതനികേള് ആവനിഷ്കരനിചനിനല്ലെങനില് നകേക്ടോകക്കക്ടോ കേര്ഷകേര്ക്കുണക്ടോയ
അനുഭവമക്ടോയനിരനിക്കുയ   കകേരളതനിനല റബ്ബര് കേര്ഷകേര്ക്കുമുണക്ടോകേക്ടോന് കപക്ടോകുന്നെതവ.
പല  കൃഷനിയമുകപക്ഷേനിചവ  റബ്ബറനികലക്കവ  മക്ടോറനിയ  ധക്ടോരക്ടോളയ  കേര്ഷകേരുണവ.  കൂലനി
വര്ദ്ധനിക്കുകേയയ റബ്ബറനിനവ വനില കുറയകേയയ  ടക്ടോപ്പെവ നചെയ്യക്ടോന് ആളുകേനള കേനിടക്ടോതതുയ
രക്ടോസവളങളുനട വനില കൂടുന്നെതുയമൂലയ റബ്ബര് കേര്ഷകേര് ഇകപ്പെക്ടോള് വലനിയ പ്രതനിസനനി
യനിലക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  അതുനകേക്ടോണവ കകേന-സയസക്ടോന സര്ക്കക്ടോരുകേളുനട  നയങള്
തനിരുകതണനിയനിരനിക്കുന.  കകേനയ  ഭരനിക്കുന്നെ  ബനി.നജ.പനി.  ഗവണ്നമന്റെനികന്റെയയ
കകേരളതനിനല എല്.ഡനി.എഫവ.  ഗവണ്നമന്റെനികന്റെയയ കേര്ഷകേ കദക്ടോഹ നടപടനിയനില്
പ്രതനികഷധനിചവ ഞക്ടോനുയ എനന്റെ പക്ടോര്ടനിയയ വക്ടോക്കഇൗടവ നടത്തുകേയക്ടോണവ.

(ഗവണ്നമന്റെവ നനിലപക്ടോടനില് പ്രതനികഷധനിചവ പ്രതനിപക്ഷേ കനതക്ടോവുയ അകദ്ദേഹതനിനന്റെ
പക്ടോര്ടനിയനില്നപ്പെട അയഗങളുയ സഭവനിടവ പുറത്തുകപക്ടോയനി.)

ശസ്പീ  .    പനി  .     നകേ  .    കുഞക്ടോലനിക്കുടനി: സര്, വക്ടോക്കഇൗടവ നടതക്ടോകന  ഞങനളനക്കക്ടോണവ
കേഴനിയകേയള.  ശസ്പീ.  വനി.  എസവ.  സുനനില്കുമക്ടോര് പണവ എയ.എല്.എ.  ആയനിരുന്നെകപ്പെക്ടോള്
പ്രസയഗനിചതുകപക്ടോനലയല്ലെ  മനനിനയനള്ള നനിലയനില് പ്രസയഗനിക്കുകമ്പക്ടോള്  നടപടനികേള്
കൂടനി  സസസ്പീകേരനികക്കണതക്ടോയനിട്ടുണവ.  പ്രശ്നങളുനട  നക്ടോനക്ടോവശങളുയ വനിശകേലനയ
നചെയനകേക്ടോണവ   വളനര  വനിശദമക്ടോയനി  അകദ്ദേഹയ  പ്രസയഗനിക്കുകേയണക്ടോയനി.   എല്ലെക്ടോ
അയഗങള്ക്കുയ   വഴങനി  ഉതരയ  നല്കുകേയയ  നചെയ.   പകക്ഷേ,  കതങയനടയയ
റബ്ബറനിനന്റെയയ വനില കൂട്ടുന്നെ  പ്രശ്നതനില് ക്രനികയറസ്പീവക്ടോയനിട്ടുള്ള ഒരു സജഷന് വന്നെനിടനില്ലെ.
ഇതവ  ഗഇൗരവതരമക്ടോയനിട്ടുള്ള  ഒരു പ്രശ്നമക്ടോണവ.  പ്രതനിപക്ഷേ കനതക്ടോവവ പറഞതവ ശരനിയക്ടോണവ.
ബഹുമക്ടോനനപ്പെട മുഖല്യമനനിയയ കൃഷനി വകുപ്പുമനനിയയ ധനകേക്ടോരല്യ വകുപ്പുമനനിയയ മറവ
മനനിമക്ടോരുയകൂടനി  കകേരളയ അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുന്നെ ഗുരുതരമക്ടോയ പ്രശ്നങളുനട കൂടതനില്
കേക്ടോര്ഷനികകേക്ടോല്പ്പെന്നെങള്ക്കവ വന്നെനിട്ടുള്ള വനിലയനിടനിവനിനന്റെ കേക്ടോരല്യങള് കൂടനി  വനിലയനി
രുതണയ. ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന് പറഞതുകപക്ടോനല ഗക്ടോടവ  കേരക്ടോറനിനനക്കുറനിച്ചുയ
അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയ  കേരക്ടോറുകേനളക്കുറനിച്ചുനമക്ടോനക്ക  നമുക്കവ  പ്രസയഗനിക്കക്ടോയ.  പകക്ഷേ,  അതവ
പ്രസയഗനിക്കക്ടോകന  കേഴനിയകേയള.  അകദ്ദേഹയ  തനന്നെ  ഇതനിനനക്കുറനിചവ  പറഞതവ
പരനിമനിതനികേളുനണന്നെക്ടോണവ. ആ  പരനിമനിതനിനയക്കുറനിചവ  പറഞനകേക്ടോണവ  ഇരുന്നെക്ടോല്
മതനികയക്ടോ?  യ.ഡനി.എഫവ.  ഗവണ്നമന്റെവ  അതല്ലെ  നചെയതവ.  അന്നെനത   ധനകേക്ടോരല്യ
വകുപ്പുമനനി നചെയ പല കേക്ടോരല്യങനളക്കുറനിച്ചുയ  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട പ്രതനിപക്ഷേ കനതക്ടോവവ
സൂചെനിപ്പെനിച്ചു.  ഇതനികനക്കക്ടോള് ഗഇൗരവതനില് ഇഇൗ വനിഷയയ കകേകേക്ടോരല്യയ നചെയനിരുന.
പുതനിയ ഗവണ്നമന്റുയ ഈ വനിഷയയ  ഗഇൗരവതനിനലടുക്കണയ.  ഇന്ഡല്യയനിലുള്ള മുഴവന്
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റബ്ബര് മക്ടോനുഫക്ടോക്ചകറഴയ  നനിര്ബനമക്ടോയനി  പനങടുക്കണനമന്നെവ ശഠനിച്ചുനകേക്ടോണവ ഞങള്
കയക്ടോഗയ വനിളനിചകപ്പെക്ടോള്  ധക്ടോരക്ടോളമക്ടോളുകേള് പനങടുത്തു.   നനിങള് റബ്ബര് വക്ടോങണനമന
പറഞവ ഞങള് അവകരക്ടോടവ ശഠനിച്ചു.  വളനര ഗഇൗരവകതക്ടോടുകൂടനി രണവ-മൂന്നെവ കയക്ടോഗങള്
നടതനിയകപ്പെക്ടോള്  അതനിനന്റെ  യഥക്ടോര്ത  കപക്ടോളനിസനി  കമകക്കഴവ  വരനികേയയ  ആ
കയക്ടോഗതനില്  തസ്പീരുമക്ടോനമുണക്ടോയതനിനന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്  കഫക്ടോഴവ  നചെയനിടക്ടോണവ
അന്നെവ  റബ്ബറനിനവ  വനില  കൂട്ടുകേയയ  നചെയതവ.  പുതനിയ  ഗവണ്നമന്റെക്ടോയതനിനക്ടോല്
നനിങള്ക്കതനിനവ  കേഴനിയയ.  ഗക്ടോടവ  കേരക്ടോറനിനനക്കുറനിച്ചുയ അതനിനന്റെ  പരനിമനിതനികേനളക്കുറനിച്ചുയ
പറഞനിരുന്നെക്ടോല് കപക്ടോര.  ഇഇൗ പ്രശ്നയ വളനര ഗഇൗരവമക്ടോയനി കേക്ടോണണയ.  കകേരളനത
ബക്ടോധനിക്കുന്നെ  ഗുരുതരമക്ടോയ  പല  പ്രശ്നങളനിനലക്ടോന്നെക്ടോണവ  കേക്ടോര്ഷനികകേക്ടോല്പന്നെങളുനട
വനിലയനിടനിവവ.   കകേനയ ഭരനിക്കുന്നെ ബനി.നജ.പനി. ഗവണ്നമന്റെവ കകേരളതനിനവ പ്രകയക്ടോറനിറനി
തരുന്നെ യക്ടോനതക്ടോരു ലക്ഷേണവുമനില്ലെ. കപ്രക്ടോമനിസുയ പ്രസയഗങളുയ അതനികന്റെതക്ടോയ രസ്പീതനിയനില്
നടക്കുയ. എന്നെക്ടോല് നമ്മുനട കേക്ടോരല്യങള് നമള് തനന്നെ  കനക്ടോകക്കണനിവരുയ.  റബ്ബറനിനവ
വനിലകൂടണനമങനില് അതനിനുകവണനി നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  ഈ വനിഷയനത
ഗഇൗരവതനില് കേണ്ടുനകേക്ടോണവ ഗവണ്നമന്റെനിനവ എനന്തക്ടോനക്ക നചെയ്യക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുനമന
ള്ളതനിനനക്കുറനിചവ ആകലക്ടോചെനിക്കണയ. റബ്ബറനിനന്റെ  വനില വസ്പീണ്ടുയ തക്ടോകഴക്ടോട്ടു കപക്ടോകുകേയക്ടോണവ.  

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസവ  .    സുനനില് കുമക്ടോര്:  സര്,  ഗഇൗരവകതക്ടോടുകൂടനി എടുതതുനകേക്ടോണക്ടോണവ
ഇഇൗ വനിഷയയ ചെര്ച നചെയ്യുന്നെതനിനുകവണനി ഉന്നെതതല കയക്ടോഗയ വനിളനിക്കക്ടോനക്ടോവശല്യമക്ടോയ
നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിച്ചുനകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നെനതന്നെക്ടോണവ   ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മുഖല്യമനനി
കേഴനിഞ ദനിവസയ പറഞതവ.

ശസ്പീ  .   പനി  .   നകേ  .   കുഞക്ടോലനിക്കുടനി: സര്, ഇന്നെനത മറുപടനിയനില് അതവ പ്രതനിഫലനിചവ
കേണനില്ലെ.  ഇത്രയയ ഗഇൗരവമുള്ള പ്രശ്നതനിനക്ടോയനി  രണ്ടു മണനിക്കൂര് ചെര്ച നടതനിയനിരു
നന്നെങനില്  ബുദ്ധനിമുടവ  ഉണക്ടോകുമക്ടോയനിരുന്നെനില്ലെ.  ഇനനിയയ  നനിയമസഭ  ഉണക്ടോകുയ.
ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മുഖല്യമനനിക്കുയ കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിക്കുയ ധക്ടോരക്ടോളയ  അവസരങളുണവ.
ഏതക്ടോയക്ടോലുയ   ഈ  വനിഷയയ  ചെര്ചയവ  എടുക്കക്ടോതതനില്  പ്രതനികഷധനിചവ  ഞങള്
വക്ടോക്കഇൗടവ നടത്തുന.

(ഗവണ്നമന്റെവ നനിലപക്ടോടനില് പ്രതനികഷധനിചവ ശസ്പീ.  പനി.  നകേ.  കുഞക്ടോലനിക്കുടനിയയ
അകദ്ദേഹതനിനന്റെ പക്ടോര്ടനിയനില്നപ്പെട അയഗങളുയ സഭവനിടവ പുറത്തുകപക്ടോയനി.)

ശസ്പീ  .    നകേ  .   എയ  .   മക്ടോണനി: സര്, ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മുഖല്യമനനി  ഇക്കക്ടോരല്യയ സയബനനിചവ

വല്യക്തമക്ടോയ മറുപടനി പറയണനമന്നെവ ഞക്ടോന് സൂചെനിപ്പെനിചനിരുന.  ഇത്രയയ ഗുരുതരമക്ടോയ

പ്രശ്നയ  ഉന്നെയനിക്കനപ്പെടകപ്പെക്ടോള്  അതനിനനക്കുറനിചവ  ഒരക്ഷേരയ  കപക്ടോലുയ  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട

മുഖല്യമനനി പറയന്നെനില്ലെ.  ഞങള്ക്കവ ഇനതല്ലെക്ടോയ വളനര സങടകേരമക്ടോയ കേക്ടോരല്യമക്ടോണവ.
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ഏഴ മക്ടോസനത നപന്ഷന് കുടനിശനികേയള്ളതനിനന സയബനനിചവ ബഹുമക്ടോനനപ്പെട കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി  പറഞതവ  അപക്ടോകേതകേനളല്ലെക്ടോയ  പരനിഹരനിക്കനപ്പെടുന്നെ  മുറയവ  ഇതവ

പരനിഹരനിക്കുനമന്നെക്ടോണവ.  എന്നെക്ടോണവ  ഇതവ  പരനിഹരനിക്കനപ്പെടുന്നെതവ.   അപക്ടോകേതകേള്

പരനിഹരനിക്കനപ്പെടക്ടോനത എത്രകയക്ടോ നപന്ഷനുകേള് നകേക്ടോടുക്കുനണവ.  അപക്ടോകേതകേളനില്ലെക്ടോത

ഏതവ  സസ്പീമക്ടോണുള്ളതവ.  അതുനകേക്ടോണവ  അപക്ടോകേതകേള്  പരനിഹരനിക്കനപ്പെടക്ടോല്  ഇതു

നകേക്ടോടുക്കക്ടോനമനള്ള നനിലയനില് കൃഷനിക്കക്ടോനര  വലയരുതവ.  കൃഷനിക്കക്ടോകരക്ടോടവ നനിസയഗതയയ

അവഗണനയയ കേക്ടോണനിക്കുന്നെ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ ഇഇൗ നടപടനിയനില്  പ്രതനികഷധനിക്കുകേയക്ടോണവ.

ബഹുമക്ടോനനപ്പെട മുഖല്യമനനികയക്ടോടവ ഒരു കേക്ടോരല്യയ പറയക്ടോനുള്ളതവ നമുക്കവ ഒരു  അഖനിലകേക്ഷേനി

നഡലനികഗഷന്  ആയനി  കകേനഗവണ്നമന്റെനിനന  കപക്ടോയനി  കേക്ടോണണയ.  ഇറക്കുമതനി

അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കണയ.  ഗക്ടോടവ  കേക്ടോരക്ടോറനില്കപ്പെക്ടോലുയ,  'there  is  a  safety cross,  if it

affects the economy of a State' എന്നെവ പറഞനിട്ടുണവ.  ഗക്ടോടവ കേരക്ടോറനില് ഇറക്കുമതനി

നനികരക്ടോധനിക്കക്ടോനമന്നെവ പറഞനിട്ടുണവ. ഇറക്കുമതനിയനില് വളനര കേര്ശനമക്ടോയ നനിലപക്ടോനട

ടുത്തുനകേക്ടോണവ കകേന ഗവണ്നമന്റെനിനന കേണവ ഇറക്കുമതനി അവസക്ടോനനിപ്പെനിചവ കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കവ

ആവശല്യമക്ടോയ സഹക്ടോയയ നചെയ്യുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്  മുന്കേനയ്യടുക്കണയ.

ഒരു  പ്രതനികേരണ  കശഷനിയമനില്ലെക്ടോത  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  നനിസയഗതയനില്

പ്രതനികഷധനിച്ചുനകേക്ടോണവ  ഞക്ടോനുയ  എനന്റെ  കേക്ഷേനിയനില്നപ്പെട  അയഗങളുയ  വക്ടോക്കഇൗടവ

നടത്തുന. 

(ഗവണ്നമന്റെവ   നനിലപക്ടോടനില്  പ്രതനികഷധനിചവ  ശസ്പീ.  നകേ.  എയ.  മക്ടോണനിയയ

അകദ്ദേഹതനിനന്റെ പക്ടോര്ടനിയനില്നപ്പെട അയഗങളുയ സഭവനിടവ പുറത്തുകപക്ടോയനി.)

ശസ്പീ  .    അനൂപവ കജക്കബവ:  സര്,  റബ്ബറനിനന്റെ വനിലയനിടനിവവ വലനിയ ഒരു സക്ടോമൂഹല്യ

പ്രശ്നമക്ടോയനി  മക്ടോറുനനയനള്ളതവ വസ്തുതയക്ടോണവ.  അതനിനന്റെ ഉല്പക്ടോദന നചെലവവ വര്ദ്ധനിച്ചു

വരനികേയക്ടോണവ.  റബ്ബറനിനന്റെ  വനില  200  രൂപയവ  മുകേളനില്  കപക്ടോയ  സന്ദര്ഭതനില്

അതനിനന്റെ നവട്ടുകൂലനി ഉള്നപ്പെനടയള്ള അനുബന നചെലവുകേള് വര്ദ്ധനിച്ചു.  റബ്ബറനിനന്റെ

വനിലയനിടനിഞകപ്പെക്ടോള് സസക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയയ  കൂലനി കുറയന്നെനില്ലെ എനള്ള ഒരു വനിഷയയ

നനിലനനില്ക്കുനണവ.  റബ്ബര്  കേര്ഷകേരനില്  ഏനറയയ  നചെറുകേനിട  കേര്ഷകേരക്ടോണവ.

ഇവര്ക്കുണക്ടോയനിരനിക്കുന്നെ  സക്ടോമ്പതനികേ  പ്രശ്നങള്  സക്ടോമൂഹല്യമക്ടോയ  തലങളനികലയവ

മക്ടോറുനനയന്നെ  വസ്തുത കേണനിനല്ലെന്നെവ നടനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുകേയനില്ലെ.  അതുനകേക്ടോണക്ടോണവ

കേഴനിഞ ഗവണ്നമന്റെവ റബ്ബര് കേര്ഷകേര്ക്കവ  150  രൂപ ഉറപ്പുവരുത്തുവക്ടോന് കേഴനിയന്നെ

നനിലയനിലുള്ള  പദ്ധതനിയക്ടോവനിഷ്കരനിചതുയ  അതവ  ഏനറ  സഹക്ടോയകേരമക്ടോയ  രസ്പീതനിയനില്

മുകന്നെക്ടോട്ടുകപക്ടോയതുയ.  അതനില് കുടനിശനികേ വനനയനള്ളതവ ഒരു ഭക്ടോഗതവ നനില്ക്കുന.
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കേര്ഷകേ  നപന്ഷന്  ലഭനിക്കുന്നെനിനല്ലെനള്ളതവ  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി

തനന്നെ ഇവനിനട  സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയണക്ടോയനി.  ഇതരയ കേക്ടോരല്യങളനില് വളനര കൃതല്യതകയക്ടോടു

കൂടനിയള്ള  നനിലപക്ടോടവ  ഗവണ്നമന്റെവ  സസസ്പീകേരനിക്കണനമന്നെവ  സൂചെനിപ്പെനിക്കുവക്ടോന്  ഞക്ടോന്

ആഗ്രേഹനിക്കുന. അകതക്ടോനടക്ടോപ്പെയ കകേന ഗവണ്നമന്റെനില് ശക്തമക്ടോയ സമര്ദ്ദേയ നചെലുത്തുവക്ടോന്

സയസക്ടോന ഗവണ്നമന്റെവ  തയ്യക്ടോറക്ടോകേണയ.  ഇവനിനട  കേഴനിഞ  യ.പനി.എ.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ

കേക്ടോലതവ  ശസ്പീ. ചെനിദയബരതനിനന്റെ  സമസ്പീപനങനള വളനര ശക്തമക്ടോയനി യ.ഡനി.എഫവ.

ഗവണ്നമന്റെവ എതനിര്തനിരുന. അന്നെവ ബഹുമക്ടോനനപ്പെട മുഖല്യമനനിയയ മനനിമക്ടോരുമുള്നപ്പെനട

യ.ഡനി.എഫവ.  സയഘകതക്ടോനടക്ടോപ്പെയ  കകേനഗവണ്നമന്റെനിനന  കേണവ  ഇക്കക്ടോരല്യതനില്

യ.പനി.എ.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ നനിലപക്ടോടവ ശരനിയനല്ലെന്നെവ അറനിയനിക്കുകേയയ നചെയതക്ടോണവ.

അതുനകേക്ടോണവ അവര് നചെയ  കേക്ടോരല്യങനള നല്യക്ടോയസ്പീകേരനിച്ചുനകേക്ടോണവ കപക്ടോകേക്ടോന് ഞങള്

ആഗ്രേഹനിക്കുന്നെനില്ലെ.  അതനിനന്റെ  തുടര്ചയക്ടോയനിട്ടുതനന്നെയക്ടോണവ ഇകപ്പെക്ടോള് ഇഇൗ ഗവണ്നമന്റെവ

വന്നെകപ്പെക്ടോഴയ  റബ്ബര്  കേര്ഷകേകരക്ടോടവ  മുഖയ  തനിരനിഞ  നനില്ക്കുന്നെ  ഒരു  സമസ്പീപനയ

നനിലനനില്ക്കുന്നെതവ. ബഹുമക്ടോനനപ്പെട കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  നനലവല്ല് പൂര്ണ്ണമക്ടോയയ സയഭരനിച്ചു

നവന്നെവ  ഇവനിനട  സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയണക്ടോയനി.  നനലവല്ല്  സയഭരനിക്കുന്നെതനില്  കേക്ടോലതക്ടോമസമു

ണക്ടോയനിട്ടുനണനള്ളതവ  വസ്തുതയക്ടോണവ.  മക്ടോധല്യമങള്  ഉള്നപ്പെനട  അതവ  റനികപ്പെക്ടോര്ടവ

നചെയതക്ടോണവ.  അകദ്ദേഹയ സൂചെനിപ്പെനിചതുകപക്ടോനല മനില്ലുകേളുമക്ടോയനി  ബനനപ്പെട വനിഷയമക്ടോയനിരനിക്കക്ടോയ.

ഇകപ്പെക്ടോള് നചെറനിയ കതക്ടോതനില് നനലവല്ല്  സയഭരണയ ആരയഭനിച്ചുനവനള്ളതവ ഒരു ഭക്ടോഗതവ

നനില്ക്കുന.  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മുഖല്യമനനിയയ  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയയ  ശദ്ധനികക്കണ

പ്രധക്ടോനനപ്പെട  ഒരു  വനിഷയയ,  കേഴനിഞ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേക്ടോലതവ  നനല്ലെനിനന്റെ

സയഭരണവനില എനന്നെക്ടോനക്ക കകേന ഗവണ്നമന്റെവ വര്ദ്ധനിപ്പെനികചക്ടോ അനന്നെക്ടോനക്ക സയസക്ടോന

ഗവണ്നമന്റുയ അതനിനവ ആനുപക്ടോതനികേമക്ടോയനി വനില വര്ദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുണവ.  കകേന ഗവണ്നമന്റെവ

നനല്ലെനിനന്റെ  സയഭരണവനില  വര്ദ്ധനിപ്പെനിചനിടവ  ഇകപ്പെക്ടോള്  ഏകേകദശയ  മൂന  മക്ടോസയ

പനിന്നെനിടുകേയക്ടോണവ.  എന്നെക്ടോല്  ഇതുവനര  സയസക്ടോന സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ വനിഹനിതയ വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കക്ടോന്

ഗവണ്നമന്റെവ  തയ്യക്ടോറക്ടോയനിടനില്ലെ.  കേര്ഷകേ കസ്നേഹയ സയസക്ടോരനിക്കുകമ്പക്ടോള് അതവ  എല്ലെക്ടോ

അര്തതനിലുയ ഉണക്ടോകേണനമന്നെക്ടോണവ എനനിക്കവ സൂചെനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ളതവ.  എന്തക്ടോയക്ടോലുയ

ഇഇൗ  വനിഷയങള്  ചെര്ച  നചെയ്യക്ടോന്  തയ്യക്ടോറക്ടോകേക്ടോതതനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചുനകേക്ടോണവ

ഞക്ടോന് ഇഇൗ വക്ടോക്കഇൗടനില് പങ്കുകചെരുന. 

(ഗവണ്നമന്റെവ  നനിലപക്ടോടനില് പ്രതനികഷധനിചവ ശസ്പീ. അനൂപവ കജക്കബവ സഭ വനിടവ

പുറത്തുകപക്ടോയനി.) 
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ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജവ:  സര്,   പ്രകതല്യകേ  കബക്ടോക്കക്ടോയനി  ഇരുന്നെവനരല്ലെക്ടോയ

ഇക്കക്ടോരല്യതനില് ഒന്നെക്ടോയനി തസ്പീര്ന്നെതനില് സകന്തക്ടോഷമുണവ. ഇഇൗ രക്ടോജല്യനത കേര്ഷകേനര

ആരക്ടോണവ തകേര്തനതന്നെവ നനിഷ്പക്ഷേമക്ടോയനി വനിലയനിരുതനട. യ.പനി.എ. ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ

കേക്ടോലതകല്ലെ  ഇനതല്ലെക്ടോയ  നടന്നെതവ?  ഗക്ടോടവ  കേരക്ടോറുയ  ആസനിയക്ടോന്  കേരക്ടോറുയ  ആരക്ടോണവ

ഉണക്ടോക്കനിയതവ?  ഇനതക്ടോനക്ക  നതറക്ടോനണനയ  കേര്ഷകേ  വര്ഗ്ഗനത  തകേര്ക്കക്ടോന്

കവണനിയള്ളതക്ടോനണനയ  ഞക്ടോന് ഇഇൗ  സഭയനില്  സയസക്ടോരനിചനിട്ടുള്ളതക്ടോണവ.  ഇതനിനനല്ലെക്ടോയ

കൂട്ടുനനിന്നെവ  ഓശക്ടോന പക്ടോടനിനക്കക്ടോടുതവ,  കേര്ഷകേകപ്രമയ പറഞനകേക്ടോണവ  ചെനില കേക്ഷേനികേള്

ഇഇൗ  സഭയനില്  വനനടത്തുന്നെ  കപക്കൂതനില്  എനനിക്കവ  അമര്ഷമുണവ.  ഇതവ

കകേക്ടോപ്രക്ടോയമക്ടോനണന്നെവ പറയക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന് പറനില്ലെ.  റബ്ബര് വനിലയനിടനിവനിനന,  കേക്ടോര്ഷനികേ

ഉല്പ്പെന്നെ  വനിലയനിടനിവനിനന  സയബനനിചവ  ഞക്ടോന്  സബ്മനിഷന്  ഉന്നെയനിചകപ്പെക്ടോള്

ബഹുമക്ടോനനപ്പെട മുഖല്യമനനി വളനര വല്യക്തമക്ടോനയക്ടോരു മറുപടനി സഭയനില് പറഞതക്ടോണവ.

അതവ കപക്ടോര,  ഇതവ എകന്റെതക്ടോണവ എന്നെ നനിലയനില് ഇന്നെവ ഇഇൗ കേര്ഷകേ വഞ്ചകേന്മേക്ടോര്

ഒരു  പ്രകമയയ  നകേക്ടോണ്ടുവരനികേയയ  അതനിനുകശഷയ  വക്ടോക്കഇൗടവ  നടത്തുകേയമക്ടോണവ

നചെയതവ.  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട രകമശവ നചെന്നെനിതല വക്ടോക്കഇൗടവ   നടകതണതവ യ.പനി.എ.

ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ നതറക്ടോയ നടപടനിനക്കതനിനരയക്ടോണവ.  ശസ്പീ.  നകേ. എയ.  മക്ടോണനി വക്ടോക്കഇൗടവ

നടകതണതവ അകദ്ദേഹതനിനന്റെ കേക്ടോലതവ കേര്ഷകേര്നക്കതനിനര നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിച

ശസ്പീ.  ഉമന് ചെക്ടോണനി  ഗവണ്നമന്റെനിനനതനിനരയക്ടോണവ.  അതനിനുപകേരയ  ഇവനിനട  വന്നെവ

ഇഇൗ വൃതനികകേടവ കേക്ടോണനിക്കുന്നെതവ കേര്ഷകേ വഞ്ചനയക്ടോണവ.  അതുനകേക്ടോണവ കേര്ഷകേനര

ആത്മക്ടോര്തമക്ടോയനി  കസ്നേഹനിക്കുന്നെ  ഞക്ടോന്   കകേന  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെയയ  യ.പനി.എ.

ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെയയ ഇകപ്പെക്ടോഴള്ള എന്.ഡനി.എ. ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെയയ കേര്ഷകേ വനിരുദ്ധ

നയനത പ്രതനികഷധനിച്ചുനകേക്ടോണവ  വക്ടോക്കഇൗടവ നടത്തുകേയക്ടോണവ. 

(യ.പനി.എ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെയയ എന്.ഡനി.എ. ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെയയ കേര്ഷകേ കദക്ടോഹ

നനിലപക്ടോടനില് പ്രതനികഷധനിചവ ശസ്പീ. പനി. സനി. കജക്ടോര്ജവ സഭവനിടവ പുറത്തുകപക്ടോയനി.

സഭവനിടവ പുറത്തുകപക്ടോയ പ്രതനിപക്ഷേക്ടോയഗങള് അല്പസമയതനിനുള്ളനില് വസ്പീണ്ടുയ

സഭയനില് ഹക്ടോജരക്ടോയനി.)
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III ശദ്ധ ക്ഷേണനിക്കല്

(1) നനിര്മക്ടോണ പ്രവര്തനങള്ക്കുയ മരയ മുറനിക്കുന്നെതനിനുയ

ഏര്നപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ള നനിയനണയ

(അദ്ധല്യക്ഷേകവദനിയനില് പക്ടോനല് ഓഫവ നചെയര്മക്ടോന് ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമക്ടോര്)

ശസ്പീ  .    എസവ  .    രക്ടോകജനന്:  സര്,  ഇടുക്കനി ജനില്ലെയനിനല വനിവനിധ പ്രകദശങളനില്
ഉണക്ടോയനിട്ടുള്ള പ്രശ്നങള് കേഴനിഞ 18 -ാം തസ്പീയതനി ബഹുമക്ടോനനപ്പെട റവനഡ്യൂ വകുപ്പുമനനിയനട
കചെമ്പറനില് ശസ്പീ. കറക്ടോഷനി അഗസ്റ്റനിന് എയ.എല്.എ.,  എയ. എയ. മണനി എയ.എല്.എ.,
സലയ  എയ.പനി.  തുടങനിയവരുനട  കനതൃതസതനില്  വനിശദമക്ടോയനി  ചെര്ച
നടത്തുകേയണക്ടോയനി.  നനിയമവനിരുദ്ധമക്ടോയനി  ചെനില  നഎ.എ.എസവ.  ഉകദല്യക്ടോഗസര്  ആ
പ്രകദശതവ  പ്രകതല്യകേമക്ടോയനി  ഭരണനനിര്വഹണയ  നടത്തുന്നെതുമക്ടോയനി  ബനനപ്പെട
സങസ്പീര്ണ്ണമക്ടോനയക്ടോരു  പ്രശ്നമക്ടോണനിതവ.  അതുനകേക്ടോണക്ടോണവ  ഇക്കക്ടോരല്യതനില്  മുഖല്യമനനി
ഇടനപടണനമന്നെക്ടോവശല്യനപ്പെടവ   ശദ്ധ  ക്ഷേണനിക്കല്   അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നെതവ.  ഈ
വനിഷയനത  സയബനനിചവ  റവനഡ്യൂവകുപ്പുമനനി   മറുപടനി  പറയക്ടോന്  തയ്യക്ടോറക്ടോയതനില്
ഞങള്ക്കവ സകന്തക്ടോഷമുണവ.  ഇനതക്ടോരു  പ്രകതല്യകേ കമഖലയക്ടോയതനിനക്ടോല് പരനിസനിതനിയമക്ടോയനി
ബനനപ്പെട ചെനില കേക്ടോരണങള് പറഞനകേക്ടോണക്ടോണവ കവദത്യുതനി നല്കേരുതവ, കേക്കൂസവ
പണനിയരുതവ  എനന്നെക്ടോനക്കയള്ള  നനിലപക്ടോടവ  സസസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെതവ.  ഞങളക്ടോരുയ
പരനിസനിതനിനക്കതനിരുയ  ബഹുനനിലനകേടനിടങളുള്ളവരുമല്ലെ.  എല്.ഡനി.എഫവ.  സര്ക്കക്ടോര്
അധനികേക്ടോരതനിനലത്തുന്നെ അവസരതനില് നക്ടോകലക്കര് സലതനിനവ  ഉപക്ടോധനിരഹനിത
പടയയ  നല്കുനമനയ  കദവനികുളയ,  ഉടുമ്പന്കചെക്ടോല,  ചെനിന്നെക്കനക്ടോല്,  ശക്ടോന്തന്പക്ടോറ,
നവള്ളത്തൂവല്,  പള്ളനിവക്ടോസല്,  ആനവനിരടനി, കസലന്റെവ  വക്ടോലനി,  ആനവനിലക്ടോസയ
തുടങനിയ വനികല്ലെജുകേളനില്  നചെറനിയ നനിര്മക്ടോണപ്രവര്തനങള്  നടത്തുന്നെതനിനുള്ള
സക്ടോധല്യത  നതളനിയനമനള്ള  ഒരു  പ്രതസ്പീക്ഷേ  ഞങള്ക്കുണക്ടോയനിരുന.  എന്നെക്ടോല്
എല്.ഡനി.എഫവ.  ഗവണ്നമന്റെവ  അധനികേക്ടോരതനില്വന്നെകപ്പെക്ടോള്  ജനില്ലെക്ടോ  കേളകര്  ശസ്പീ.
കേഇൗശനിഗനുയ കദവനികുളയ സബവ കേളകറുമുള്നപ്പെനടയള്ളവര്  ആ കമഖലയനില് നടത്തുന്നെ
ചെനില  നനിര്വഹണങള്  പൂര്ണ്ണമക്ടോയയ  അപ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമക്ടോനണന്നെവ  കേക്ടോണനിക്കുന്നെ
തരതനിലുള്ള ഉതരവക്ടോണവ ഇറക്കനിയനിട്ടുള്ളതവ. ഇടുക്കനി ജനില്ലെയനിനല ഇഇൗ പ്രകദശങനളല്ലെക്ടോയ
കകേരളതനിനന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോണവ.   കകേരളതനില്  1964-ലുള്ള എല്.എ. പടയതനിനന്റെയയ
ലക്ടോന്റെവ  കബക്ടോര്ഡവ ഉള്നപ്പെനടയള്ള ചെനില ഉതരവുകേളുനട അടനിസക്ടോനതനിലുയ  1959-നല
ബനി.എല്.ആര്.ബനി. 3, 57-കലയയ 59-നലയയ ഉതരവുകേള് എന്നെനിവയനട അടനിസക്ടോ
നതനിലുയ  കകേരളതനിലുടനസ്പീളയ  എല്.എ.  പടയതനിനവ  എന്തക്ടോകണക്ടോ വല്യവസ ആ
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വല്യവസയനട  അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോണവ  അവനിനടയള്ളവരുനട  പടയയ.  അവനിനട
ജസ്പീവനിക്കുന്നെവര് അവനിനട ജനനിചവരക്ടോണവ. രക്ടോജക്ടോക്കന്മേക്ടോരുനട കേക്ടോലത്തുകപക്ടോലുയ അവനിനട
കൃഷനിക്കുകവണനി പ്രകതല്യകേമക്ടോയനി പടയയ  അനുവദനിച്ചുനകേക്ടോടുതനിട്ടുള്ളതുയ ഞങളടക്കമുള്ളവരുനട
മുന്ഗക്ടോമനികേള് കതക്ടോടയ നതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളക്ടോയനി അവനിനട എതനികചര്ന്നെനിട്ടുള്ളവരുമക്ടോണവ.
അവനരല്ലെക്ടോയ ഒരു സുപ്രഭക്ടോതതനില് ഇഇൗ പ്രകദശയ വനിടവ കപക്ടോകേണനമന്നെവ ഒരു ഉതരവവ
ഇറക്കനിയക്ടോല് അതവ ഏതവ നനിയമതനിലുള്ളതക്ടോണവ. 2010-ല് യക്ടോനതക്ടോരു നനിയമതനിനന്റെയയ
പനിന്ബലമനില്ലെക്ടോനത റനിടവ നപറസ്പീഷനന്റെ അടനിസക്ടോനതനില് ബഹുമക്ടോനനപ്പെട കഹകക്കക്ടോടതനി
ഒരു  ഉതരവവ  ഇറക്കുകേയയ  ഒരു  ഡയറക്ഷേന്  നകേക്ടോടുക്കുകേയയ  നചെയ.  ശസ്പീമതനി
നനികവദനിത പനി.  ഹരന് നഎ.എ.എസവ.-നന്റെയയ ശസ്പീ.  രക്ടോജന് മകധക്കറനിനന്റെയയ റനികപ്പെക്ടോര്ടനിനന്റെ
അടനിസക്ടോനതനിലുള്ള  ഒരു  പരക്ടോമര്ശമക്ടോണവ  ആ  ഡയറക്ഷേനന്റെ  പനിന്ബലയ.  2010
ജനുവരനി  21-നക്ടോണവ ആ പരക്ടോമര്ശമുണക്ടോയതവ. 2016  വനര യ.ഡനി.എഫവ.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
കേക്ടോലതവ ഒരു പ്രശ്നവുമുണക്ടോയനിരുന്നെനില്ലെ.  അതക്ടോണവ ഇവനിടനത പ്രശ്നയ. കഹകക്കക്ടോടതനി
ഉതരവവ  ഇറങനിയതനിനുകശഷയ  5  വര്ഷക്കക്ടോലയ  യക്ടോനതക്ടോരു  പ്രശ്നവുമനില്ലെക്ടോത
സക്ടോഹചെരല്യതനില്, ഇടുക്കനി ജനില്ലെയനിനല ജനതയവ എല്.ഡനി.എഫവ. ഗവണ്നമന്റെനികനക്ടോടവ
ഉണക്ടോയനിരുന്നെ  പ്രതസ്പീക്ഷേയവ  വനിരുദ്ധമക്ടോയനി  ചെനില  നഎ.എ.എസവ.  ഉകദല്യക്ടോഗസര്
പ്രവര്തനിക്കുകേയക്ടോണവ.  നഎ.എ.എസവ.  എനപറഞക്ടോല്  എന്തക്ടോണവ?  ഇനതക്ടോനയ
കലക്ടോകേതവ കവനറയക്ടോരുയ പഠനിക്കക്ടോതകപക്ടോനലയക്ടോണവ  ഉകദല്യക്ടോഗസരുനട നനിയമവനിരുദ്ധമക്ടോയ
നപരുമക്ടോറയ. ഗവണ്നമന്റെനികനക്ടോടവ ആകലക്ടോചെനിക്കക്ടോനത, ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ ഉപകദശയ കതടക്ടോനത
ഒരു  കഹകക്കക്ടോടതനി  ഉതരവുണക്ടോയക്ടോല് കമലുകദല്യക്ടോഗസന്മേക്ടോകരക്ടോടുയ,  ഗവണ്നമന്റെനികനക്ടോടുയ,
ജനക്ടോധനിപതല്യ വല്യവസകയക്ടോടുയ അഭനിപ്രക്ടോയങള് ആരക്ടോയക്ടോനത ഐ.എ.എസവ. ഉകദല്യക്ടോഗസര്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള ഉതരവനിനന്റെ അടനിസക്ടോനതനില് നനിയനണകമര്നപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.
ആരക്ടോണവ ഇഇൗ കേഇൗശനിഗന്, അകദ്ദേഹയ നഎ.എ.എസവ. ആനണങനില് അകദ്ദേഹതനിനന്റെ
പഠനനത  ഞങള്  ബഹുമക്ടോനനിക്കുന.  പകക്ഷേ  അകദ്ദേഹയ  8  വനികല്ലെജുകേളനില്
നനിര്മക്ടോണപ്രവര്തനയ പക്ടോടനിനല്ലെന്നെസ്തുള്ള ഉതരവനിറക്കനിയതവ എന്തടനിസക്ടോനതനിലക്ടോണവ?
പഇൗരക്ടോവകേക്ടോശയ നനിലനനിര്തക്ടോന് അവകേക്ടോശനപ്പെടവര് അതനിനുവനിരുദ്ധമക്ടോയനി ഒരു ഉതരവവ
തക്ടോനഴതടനികലയവ നല്കുന.  അതനിനന്റെ അടനിസക്ടോനതനില്  30  വര്ഷങള്ക്കുമുമ്പവ
പണനിത നകേടനിടങള്ക്കവ പമ്പനിയഗവ വര്ക്കുയ സക്ടോനനികടഷനുയ  നമയനിന്റെനന്സുനമക്ടോനയ
പക്ടോടനിനല്ലെന്നെവ  പറഞവ  വനികല്ലെജവ  ഓഫസ്പീസര്,  തഹസനില്ദക്ടോര്  ഉള്നപ്പെനടയള്ളവര്
അവനിനട നനികരക്ടോധനയ ഏര്നപ്പെടുത്തുകേയക്ടോണവ.  എന്നെക്ടോല് കേക്ടോശവ നകേക്ടോടുതക്ടോല് കേക്ടോരല്യയ
നടക്കുയ.  റവനഡ്യൂ  വകുപ്പെവ  ഇകപ്പെക്ടോള്  അതരയ  നനിലപക്ടോടുകേനള  അനുകൂലനിക്കുന്നെ
സക്ടോഹചെരല്യമക്ടോണുള്ളതവ.  അതുനകേക്ടോണവ റവനഡ്യൂ വകുപ്പെനികനക്ടോടവ ഞങള്ക്കുള്ള വനിശസക്ടോസയ
കുറഞവരനികേയക്ടോണവ. അപ്പെനന്റെ മക്കള് മക്കളല്ലെക്ടോനത ആകുകമക്ടോ, പനിന്ഗക്ടോമനികേളല്ലെക്ടോനത
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ആകുകമക്ടോ, അവനര ജസ്പീവനിക്കക്ടോന് അനുവദനിക്കണ?  ഇവനിനട ബഹുമക്ടോനല്യനക്ടോയ പനി. ടനി.
കതക്ടോമസവ ഉണവ.  ഞക്ടോന് അകദ്ദേഹതനിനന്റെ സുഹൃതക്ടോണവ.  ശസ്പീമതനി  നനികവദനിത പനി.
ഹരനന്റെ  റനികപ്പെക്ടോര്ടനിനന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്  ശസ്പീ.  എയ.  വനി.  കജക്ടോണ്  എന്നെയക്ടോള്
കഹകക്കക്ടോടതനിയനില് ഒരു നപറസ്പീഷന് സമര്പ്പെനിക്കുകേയണക്ടോയനി. ഇതുമക്ടോയനി ബനനപ്പെടവ
കവനറക്ടോരക്ടോളുയ  പരക്ടോതനി  നകേക്ടോടുത്തു.  ഇഇൗ  രണവ  പരക്ടോതനികേളുനട  അടനിസക്ടോനതനില്
2010-ല്  കഹ കക്കക്ടോടതനി  ഒരു  ഉതരവനിറക്കനി.  ഒരു  ജനക്ടോധനിപതല്യ  ഗവണ്നമന്റെവ
ഉള്ളകപ്പെക്ടോള്  ഒരു  ആകലക്ടോചെനയമനില്ലെക്ടോനത,  ആരുകടയയ  ഉപകദശയ  കതടക്ടോനത  ജനില്ലെക്ടോ
കേളകറക്ടോയനിരുന്നെ  ശസ്പീ.  കേഇൗശനിഗന് എല്.ഡനി.എഫവ.  ഗവണ്നമന്റെവ വന്നെകപ്പെക്ടോള് ഒരു
ഉതരവവ ഇറക്കുകേയക്ടോണുണക്ടോയതവ.  ഒരു ഉതരവവ ഇറക്കുകമ്പക്ടോള് അതവ ഗവണ്നമന്റെവ
അറനിയണയ  എനള്ളതക്ടോണവ  ഞങളുനട  ആവശല്യയ.  ജനക്ടോധനിപതല്യ  വല്യവസയനില്,
ജനക്ടോധനിപതല്യപരമക്ടോയനി ഇഇൗ റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുകേള് ചെര്ച നചെയ്യുകേയയ അതനിനന്റെയടനിസക്ടോനതനില്
നനിലപക്ടോടവ സസസ്പീകേരനിക്കുകേയയ നചെയക്ടോല് ഞങള്ക്കവ പ്രയക്ടോസമുണക്ടോകേനില്ലെ. ഇതവ വളനര
സങസ്പീര്ണ്ണമക്ടോയ ഒരു പ്രശ്നമക്ടോണവ.  ഒരു നനിയമയ  നനിലനനില്ക്കുകമ്പക്ടോള്  അതനിനനതനിനര
നടപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നെ  ഉതരവുകേള് പനിന്വലനിക്കണയ. ആ ഉതരവവ ബഹുമക്ടോനനപ്പെട റവനഡ്യൂ
വകുപ്പുമനനിക്കവ പനിന്വലനിക്കക്ടോന് പ്രയക്ടോസമുനണങനില് ബഹുമക്ടോനനപ്പെട മുഖല്യമനനിയനട
സക്ടോന്നെനിദ്ധല്യതനില്  ആ  വനിഷയയ  ചെര്ച  നചെയവ  നനിലപക്ടോടവ  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  2010
മുതല്  2016  ജൂണ്  വനരയണക്ടോയ  തുടര്ച  അതുകപക്ടോനല  തുടര്നകപക്ടോകേണനമന
ള്ളതക്ടോണവ ഞങളുനട ആവശല്യയ. ഈ ഉതരവനിനന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി കുകറകയനറ പ്രശ്നങള്
ഇവനിനടയണവ. ഒരു കേളകര് ഗവണ്നമന്റെനിനവ ഉപകദശയ നല്കേനിയനിരനിക്കുന. സക്ടോധക്ടോരണ
ഗതനിയനില്  ഗവണ്നമന്റെക്ടോണവ  നനിയമവുയ  ഉതരവുയ  നടപ്പെനിലക്ടോക്കുകേ.  നനിയമസഭയനില്
നനിയമമക്ടോക്കക്ടോനത ഗവണ്നമന്റെവ ഭക്ടോഗത്തുനനിനള്ള ഉതരവുകേളനില്ലെക്ടോനത  ഉഇൗഹക്ടോകപക്ടോഹതക്ടോല്
കേളകക്ട്രേറനിനല ഒരു എല്.ഡനി. കക്ടോര്ക്കവ എഴതനിതന്നെ റനികപ്പെക്ടോര്ടനിനന്റെ അടനിസക്ടോനതനില്
ജനില്ലെക്ടോ  കേളകര്  ഒരു  ഉതരവവ  നടപ്പെനിലക്ടോക്കനിയതനികനക്ടോടവ  ഞങള്ക്കവ  കയക്ടോജനിപ്പെനില്ലെ.
നനിയനണങള്  ഏര്നപ്പെടുതനിയതനിനന  മക്ടോനനിക്കുന.  ഇകപ്പെക്ടോഴയ  അവനിനട  ഭൂമനിക്കവ
വനിലയനില്ലെക്ടോതതനിനക്ടോല് വനിവക്ടോഹങള്കപക്ടോലുയ നടതക്ടോന് സക്ടോധനിക്കക്ടോത ഒരവസയക്ടോണുള്ളതവ.
ഭൂമനിയനട ക്രയവനിക്രയയ നടക്കുന്നെനില്ലെ.  അഞ്ചുനക്ടോടവ പ്രകദശതവ  400  വര്ഷതനികലനറയക്ടോയനി
ആളുകേള്  തക്ടോമസനിക്കുനണവ. അവനിനടയള്ളവരനില്  എണ്ണക്ടോയനിരതനിലധനികേയ  കപര്
തണകപ്പെരുള്ളവരക്ടോണവ.  അവരുനട  തണകപ്പെര്  പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോന്  120  കേനികലക്ടോമസ്പീറര്
അകേനലയള്ള  ആര്.ഡനി.ഒ.  ഓഫസ്പീസനികലയവ   വരണനമന്നെക്ടോണവ  ലക്ടോന്ഡവ  കബക്ടോര്ഡവ
കേമസ്പീഷണര് ഉതരവനിടനിട്ടുള്ളതവ.  അതനിനന്റെ അടനിസക്ടോനതനില് ഇവര് പടയവുമക്ടോയനി
എതനികചരുകമ്പക്ടോള്  പടയ  ഫയല്  കേക്ടോണക്ടോനനിനല്ലെനപറഞവ  ആ  പടയയ  വക്ടോങനി
വയ്ക്കുകേയയ കേര്ഷകേര് കരഖയനില്ലെക്ടോനത തനിരനിനകേ കപക്ടോകുകേയയ നചെയ്യുന്നെ ഒരവസയക്ടോണവ
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ഇകപ്പെക്ടോഴള്ളതവ.  അങനന ഭൂമനിയയ  നതക്ടോഴനിലുയ നഷ്ടനപ്പെടുന്നെവകരക്ടോടവ  ഒരു  ഗവണ്നമന്റെവ
ഉതരവനിലൂനടയല്ലെക്ടോനത അവനിനടനനിന്നെവ കപക്ടോകേണനമന്നെവ  പറയന്നെ നടപടനിക്രമങകളക്ടോടവ
കയക്ടോജനിക്കക്ടോന് കേഴനിയനില്ലെ. കകേരളതനില്  നനിയമസഭക്ടോ മന്ദനിരയ പണനിയക്ടോനുയ നസക്രകടറനിയറവ
പണനിയക്ടോനുയ സയസക്ടോനതവ എല്ലെക്ടോ ജനില്ലെകേളനിലുയ ബഹുനനില നകേടനിടങള് നനിര്മനിക്കക്ടോനുയ
നനഹകക്കക്ടോടതനി പണനിയക്ടോനുയ അപ്പെക്ടോര്ടവ നമന്റെവ നനിര്മനിക്കക്ടോനുമുള്ള അവകേക്ടോശയ എല്.എ.
പടയതനിലുയ സര്ക്കക്ടോര് കരഖയനിലുയ ഒനതനന്നെയക്ടോണവ.  മുന് നനിയമസഭക്ടോയഗമക്ടോയനിരുന്നെ
ശസ്പീ.  നകേ.  നകേ.  ജയചെനനുയ  ശസ്പീ.  കറക്ടോഷനി അഗസ്റ്റനിനുമുള്നപ്പെനട ഞങള്  2007-ല്
സഭയനില്  ഒരു  കചെക്ടോദല്യയ  കചെക്ടോദനിചനിരുന.  അതനില്  കേക്ടോര്ഷനികകേതര  ആവശല്യങള്ക്കവ
ഉപകയക്ടോഗനിച്ചു എന്നെതനിനന്റെ കപരനില് മക്ടോത്രയ എല്.എ.  പടയ നടപടനികേള് റദ്ദുനചെയ്യക്ടോന്
വല്യവസയനിനല്ലെന്നെവ വല്യക്തമക്ടോയനി പറഞനിട്ടുണവ.  ഇടുക്കനി ജനില്ലെയനിനല  8  വനികല്ലെജുകേളനില്
നനിര്മക്ടോണ  പ്രവര്തനങള്  നടത്തുന്നെതനികനര്നപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ള  നനിയനണയ
മരവനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനവ  നടപടനിയണക്ടോകേണയ.  ഗവണ്നമന്റെവ വളനര സജസ്പീവമക്ടോയ ചെര്ചയ്ക്കു
കശഷയ  മക്ടോത്രകമ  ഇതവ  നടപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോവൂ  എന്നെക്ടോണവ  ഈ  ശദ്ധക്ഷേണനിക്കലനിലൂനട
അവതരനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ളതവ.  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മുഖല്യമനനി  ഇഇൗ  വനിഷയതനില്  ഇടനപടവ
കവണ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ. റവനഡ്യൂ ഡനിപ്പെക്ടോര്ടവനമന്റെനില് വനിശസക്ടോസക്കുറവനില്ലെ. പകക്ഷേ
ഞങനള ജസ്പീവനിക്കക്ടോന് അനുവദനിക്കണയ. 

റവനഡ്യൂവുയ  ഭവനനനിര്മക്ടോണവുയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചെനകശഖരന്):  സര്,
ഇടുക്കനി  ജനില്ലെ  കകേരളതനിനന്റെ  അവനിഭക്ടോജല്യ  ഘടകേമക്ടോണവ.  അവനിനടനനിന്നെവ  ആനരയയ
ആടനിപ്പെക്ടോയനിക്കക്ടോനുള്ള ഒരു തസ്പീരുമക്ടോനവുനമടുതനിടനില്ലെ.  അതരനമക്ടോരു നനിലപക്ടോടവ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നെവ ഒരു കേക്ടോരണവശക്ടോലുയ ഉണക്ടോകേനിനല്ലെന്നെക്ടോണവ ആദല്യമക്ടോയനി പറയക്ടോനുള്ളതവ. 

ഇടുക്കനി  ജനില്ലെയനില്  മൂന്നെക്ടോര്  കമഖലയനില്  റവനഡ്യൂ  ഭൂമനിയനിലുയ  വനഭൂമനിയനിലുയ
ചെടവനിരുദ്ധമക്ടോയനി  നനിരവധനി  നനിര്മക്ടോണ  പ്രവര്തനങള്  നടനവരുന്നെതക്ടോയയ  ഇതവ
പരനിസനിതനിനയയയ ഭൂപ്രകൃതനിനയയയ ഗുരുതരമക്ടോയനി ബക്ടോധനിക്കുന്നെതക്ടോയയ ബഹുമക്ടോനനപ്പെട
നനഹകക്കക്ടോടതനി നനിരസ്പീക്ഷേനിക്കുകേയയ റവനഡ്യൂ വകുപ്പെനിനന്റെ എന്.ഒ.സനി.  ഇല്ലെക്ടോനത നകേടനിട
നനിര്മക്ടോണയ  നടക്കുന്നെനിനല്ലെന്നെവ  ബനനപ്പെട  അധനികേക്ടോരനികേള്  ഉറപ്പുവരുതണനമന്നെവ
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയമുണക്ടോയനി.  കകേക്ടോടതനിയനട ഇഇൗ ഉതരവനിനനത്തുടര്ന്നെവ നകേടനിടനനിര്മക്ടോ
ണതനിനുള്ള എന്.ഒ.സനി.-ക്കക്ടോയനി ഏതക്ടോനുയ അകപക്ഷേകേള് ജനില്ലെക്ടോ കേളകര്ക്കവ ലഭനിചനിരുന.
എന്നെക്ടോല് എന്.ഒ.സനി.  ഇല്ലെക്ടോത നനിര്മക്ടോണ പ്രവര്തനങള് ശദ്ധയനില്നപ്പെടതനിനന
തുടര്ന്നെവ ജനില്ലെക്ടോ കേളകറുനട അനുമതനിയനില്ലെക്ടോത എല്ലെക്ടോ നനിര്മക്ടോണ പ്രവൃതനികേളുയ കദവനികുളയ
ആര്.ഡനി.ഒ.  നനിര്തനിവയ്പ്പെനിചനിരുന.  നകേടനിടനനിര്മക്ടോണതനിനുള്ള  എന്.ഒ.സനി.
നല്കുന്നെതനിനുമുമ്പവ നനിര്മക്ടോണയ നടതക്ടോനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെ ഭൂമനി പടയ വസ്തുവക്ടോകണക്ടോനയനയ
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പടയവസ്തുവക്ടോനണങനില് അതവ  വല്യക്ടോജപടയമനല്ലെനയ ഉറപ്പുവരുകതണതുണവ.  കൂടക്ടോനത
ഇടുക്കനി ജനില്ലെയനില്  1964-നല കകേരള ഭൂമനി പതനിവവ ചെടപ്രകേക്ടോരവുയ  1993-നല വനഭൂമനി
കുടനികയറ ക്രമസ്പീകേരനിക്കല് പ്രകതല്യകേ ചെടപ്രകേക്ടോരവുമക്ടോണവ ഭൂമനി പതനിച്ചുനല്കുന്നെതവ. 1964-നല
ഭൂമനി പതനിവവ ചെടതനില് കൃഷനിക്കുയ വസ്പീടവ വചവ തക്ടോമസനിക്കുന്നെതനിനുയ നതക്ടോടടുത്തുള്ള പടയ
വസ്തുവനിനന്റെ ഗുണപരമക്ടോയ ഉപകയക്ടോഗതനിനുമക്ടോണവ സര്ക്കക്ടോര് ഭൂമനി പതനിച്ചുനല്കുന്നെതവ.
1993-നല  ചെടതനില്  നചെറനിയ  കേടമുറനി  നനിര്മക്ടോണതനിനുയ  ഭൂമനി  പതനിച്ചുനല്കേക്ടോന്
വല്യവസ  നചെയ്യുനണവ.  എന്നെക്ടോല്  നതക്ടോടടുത്തുള്ള  പടയവസ്തുവനിനന്റെ  ഗുണപരമക്ടോയ
ഉപകയക്ടോഗതനിനവ  ഭൂമനി  പതനിച്ചുനല്കേക്ടോന്  ടനി  ചെടതനില്  വല്യവസയനില്ലെ.  എന്നെക്ടോല്
വല്യവസകേളുയ  ചെടങളുയ  ലയഘനിച്ചുനകേക്ടോണക്ടോണവ  മൂന്നെക്ടോര്  കമഖലയനില്  വല്യക്ടോപകേമക്ടോയ
നനിര്മക്ടോണ പ്രവര്തനങള് നടത്തുന്നെതവ. ഇതനില് കകേക്ടോടനികേള് മുതല്മുടക്കുള്ള റനികസക്ടോര്ട്ടുകേളുയ
കഹക്ടോടലുകേളുയ ബഹുനനില വല്യക്ടോപക്ടോര സമുചയങളുമുണവ.  അതസ്പീവ പരനിസനിതനി ദുര്ബല
പ്രകദശമക്ടോയ മൂന്നെക്ടോറനില് ഇപ്രകേക്ടോരമുള്ള നനിര്മക്ടോണ പ്രവര്തനങള് ഭക്ടോവനിയനില് വളനര
ഗുരുതരമക്ടോയ  പക്ടോരനിസനിതനികേ  പ്രശ്നങള്ക്കവ  ഇടയക്ടോക്കുനമന്നെ  ആകക്ഷേപയ  ഉയര്ന
വന്നെനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ. കതയനിലകതക്ടോടങളുയ ഏലമല കേക്ടോടുകേളുയ കപക്ടോതകമടുകേളുയ കുനകേളുയ
നനിറഞ ഭൂപ്രകൃതനിയക്ടോണവ മൂന്നെക്ടോറനിലുള്ളതവ. ഇതനില് കുതകേ പക്ടോട വല്യവസയനില് ഏലയ
കൃഷനി നചെയ്യക്ടോന് നല്കേനിയ ഭൂമനിയനില്കപക്ടോലുയ ബഹുനനില മന്ദനിരങള് നനിര്മനിച്ചു വരുനണവ.
ഡബഡ്യൂപനി(സനി)  1801/2010,  34095/2010  എന്നെസ്പീ  കകേസ്സുകേളനിനല  21-1-2010-നല
ഡനിവനിഷന് ബഞ്ചനിനന്റെ ഇടക്കക്ടോല ഉതരവനിനന്റെ അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോണവ നനിലവനില് നകേടനിട
നനിര്മക്ടോണതനിനുള്ള  എന്.ഒ.സനി.  നല്കേനിവരുന്നെതവ.  ഇടുക്കനി  ജനില്ലെയനിനല  മരയമുറനി
സയബനനിചവ - വകനതര പ്രകദശങളനിനല വൃക്ഷേങള് നട്ടുപനിടനിപ്പെനിക്കല് കപ്രക്ടോതക്ടോഹന
ആകവ  2005  പ്രകേക്ടോരയ വനിജ്ഞക്ടോപനയ നചെയനിട്ടുള്ള വനികല്ലെജുകേളനിനല ഭൂമനിയനില് നനിന്നെവ
മരങള് മുറനിക്കുന്നെതവ നനികരക്ടോധനിചനിട്ടുള്ളതക്ടോണവ. മറവ പ്രകദശങളനിനല മരങള് മുറനിക്കുന്നെതനിനവ
നനിയമ തടസമനില്ലെ. ഇടുക്കനി ജനില്ലെയനില് കദവനികുളയ തക്ടോലൂക്കനിനല വടവട, നകേക്ടോടക്ടോക്കമ്പൂര്,
മറയൂര്, കേക്ടോന്തല്ലൂര്, കേസ്പീഴക്ടോന്തൂര്, അഞ്ചുനക്ടോടവ എന്നെസ്പീ വനികല്ലെജുകേളനിനല എല്ലെക്ടോ തണകപ്പെരുകേ
ളുനടയയ കൃതല്യത സയബനനിചവ  വനിശദമക്ടോയ പരനികശക്ടോധന നടതക്ടോനുയ ഇപ്രകേക്ടോരമുള്ള
പരനികശക്ടോധന  പൂര്തനിയക്ടോകുന്നെതുവനര  ടനി  വനികല്ലെജുകേളനിനല  എല്ലെക്ടോ  പ്രകദശത്തുനനിനയ
ഗ്രേക്ടോന്റെനിസവ മരയ മുറനിച്ചുമക്ടോറ്റുന്നെതവ കസ്റ്റ നചെയനകേക്ടോണവ  16-2-2015-നല ജനി.ഒ.(എയഎസവ.)
നമ്പര് 29/2015/ആര്ഡനി പ്രകേക്ടോരയ സര്ക്കക്ടോര് ഉതരവക്ടോയനിട്ടുണവ.  പ്രസ്തുത ഉതരവനിനനതനിനര
ശസ്പീ.  ചെനിന്നെദുനനര ബക്ടോബു ഉള്നപ്പെനട  21  കപര്  നനഹകക്കക്ടോടതനിയനില് ഡബഡ്യൂ.പനി(സനി)
9245/15(ഇ)  പ്രകേക്ടോരയ  കകേസവ  ഫയല്  നചെയ്യുകേയയ  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  നനഹകക്കക്ടോടതനി
പ്രസ്തുത  സര്ക്കക്ടോര്  ഉതരവവ  നടപ്പെക്ടോക്കുന്നെതവ  കസ്റ്റ  നചെയനകേക്ടോണവ  ഉതരവക്ടോകുകേയയ
കകേസവ നനഹകക്കക്ടോടതനിയനില് നനിലനനില്ക്കുകേയമക്ടോണവ. 
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ശസ്പീ  .    എസവ  .    രക്ടോകജനന്  : സര്,  എനന്റെ  ശദ്ധ  ക്ഷേണനിക്കലനിനവ  ലഭനികക്കണ

മറുപടനിയമക്ടോയനി  അങയനട  മറുപടനി  കയക്ടോജനിക്കുന്നെനില്ലെ.  എനന്റെ  ശദ്ധ  ക്ഷേണനിക്കല്,

നനികവദനിത  പനി.  ഹരനന്റെയയ  രക്ടോജന്  മകധക്കറുനടയയ  പനിന്ബലതനില്  കകേക്ടോടതനി

ഉതരവനിനന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  വന്നെ  ഡയറക്ഷേന്  ഗവണ്നമന്റുമക്ടോയനി  ആകലക്ടോചെനിക്കക്ടോനത

കേളകര്മക്ടോരുയ  ലക്ടോന്ഡവ  കബക്ടോര്ഡവ  കേമസ്പീഷണറുയ  തന്നെനിഷ്ടപ്രകേക്ടോരയ  നടപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നെ

നടപടനിക്രമങള് തക്ടോലക്ടോലനികേമക്ടോയനി നനിര്തനിനക്കക്ടോണവ ഗവണ്നമന്റുമക്ടോയനി ആകലക്ടോചെനിചവ

നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കണയ  എന്നെതക്ടോണവ.  എന്തവ  നടപടനികേള്ക്കുയ  വനികധയരക്ടോകേക്ടോന്

ഞങള്  തയ്യക്ടോറക്ടോണവ.  അതനിനുമുമ്പവ ഗവണ്നമന്റെവ  ജനവനിരുദ്ധ  നനിലപക്ടോടവ  സസസ്പീകേരനിക്കുന

എന്നെതക്ടോണവ  വനിഷയയ.   കേക്ടോലക്ടോവസയ്ക്കുയ  പരനിസനിതനിക്കുയ  ഞങള്  എതനിരല്ലെ.

അവനിനടയള്ള   ബഹുനനില  നകേടനിടങള്  ഞങളുകടതല്ലെ.  2010  മുതല്  2016  വനര

ബഹുനനില നകേടനിടങള് പണനിയക്ടോയ. എല്.ഡനി.എഫവ.  ഗവണ്നമന്റെവ വന്നെക്ടോല് പണനിയരുതവ.

ഇതവ  എന്തവ  നല്യക്ടോയമക്ടോണവ.  2010-ല്  കകേക്ടോടതനി  വനിധനി  വന്നെതകല്ലെ.  ഇതവ  വക്ടോയനിക്കക്ടോനുയ

മനസനിലക്ടോക്കക്ടോനുയ കേഴനിവനില്ലെക്ടോത ഉകദല്യക്ടോഗസന്മക്ടോര് എനന്തങനിലുയ  കേഥ പറഞക്ടോല്

അതവ  കകേള്ക്കക്ടോനുയ  അതനികനക്ടോടവ  കയക്ടോജനിക്കക്ടോനുയ  കേഴനിയനില്ലെ.   2010  മുതല്  2016

വനരയണക്ടോയനിരുന്നെ  സനിതനി  വസ്പീണ്ടുയ  തുടരണയ.  മുഖല്യമനനിയനട  സക്ടോന്നെനിദ്ധല്യതനില്

ഇതുസയബനനിചവ ആകലക്ടോചെനിക്കണയ. അതനിനുകശഷയ ഇതരതനിലുള്ള നടപടനിക്രമങളുമക്ടോയനി

മുകന്നെക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോയ. നഎ.എ.എസവ. പഠനിക്കുന്നെതവ നനവദത്യുതനി നകേക്ടോടുക്കരുനതകന്നെക്ടോ കേക്കൂസവ

പണനിയരുനതകന്നെക്ടോ പറയക്ടോനല്ലെ. ഇഇൗ വനിഷയതനികന്മേല് നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണനമന്നെക്ടോണവ

ബഹുമക്ടോനനപ്പെട റവനഡ്യൂ വകുപ്പുമനനികയക്ടോടവ വസ്പീണ്ടുയ ആവശല്യനപ്പെടുന്നെതവ. ബഹുമക്ടോനനപ്പെട

മുഖല്യമനനിയയ ഇഇൗ വനിഷയതനില് ഇടനപടണയ. 

റവനഡ്യൂവുയ  ഭവനനനിര്മക്ടോണവുയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചെനകശഖരന്):  സര്,

ആവശല്യനമങനില് ഇഇൗ വനിഷയയ മുഖല്യമനനിയനട സക്ടോന്നെനിദ്ധല്യതനില് ചെര്ച നചെയ്യുന്നെതനിനവ

യക്ടോനതക്ടോരു  വനിഷമവുമനില്ലെ.  ഇഇൗ  വനിവരയ  കനരനതതനന്നെ  ബനനപ്പെട  ആളുകേളുനട

ശദ്ധയനില്നപ്പെടുതനിയതക്ടോണവ.  2010-ല്  കകേരള  നനഹകക്കക്ടോടതനിയനില്  നനിനണക്ടോയ

ഉതരവനിനന്റെ അടനിസക്ടോനതനിലുള്ള നടപടനികേളക്ടോണവ ഇവനിനട നടപ്പെക്ടോക്കനിനക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്നെതവ.

കേഴനിഞ യ.ഡനി.എഫവ. സര്ക്കക്ടോര് എന്തുനകേക്ടോണക്ടോണവ ഇതവ നടപ്പെക്ടോക്കക്ടോതനിരുന്നെതവ എന്നെ

കചെക്ടോദല്യമല്ലെ,  നനിലവനിലുള്ള നനഹകക്കക്ടോടതനിയനട  ഉതരവവ  നടപ്പെക്ടോക്കക്ടോനുള്ള നനിര്കദ്ദേശയ

മക്ടോത്രമക്ടോണവ ഇകപ്പെക്ടോള് നടപ്പെക്ടോക്കനിനക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്നെതവ. ആവശല്യനമങനില് ബഹുമക്ടോനനപ്പെട

മുഖല്യമനനിയള്നപ്പെനടയള്ളവരുനട സക്ടോന്നെനിദ്ധല്യതനില് ഇഇൗ വനിഷയയ ചെര്ച നചെയ്യക്ടോവുന്നെതക്ടോണവ.
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(2) വകയക്ടോജനകക്ഷേമയ

കഡക്ടോ  .    എയ  .    നകേ  .    മുനസ്പീര്:  സര്,  അതല്യന്തയ ഗഇൗരവതരമക്ടോയ ഒരു വനിഷയതനികലക്കക്ടോണവ
ഞക്ടോന്  സഭയനട  ശദ്ധ  ക്ഷേണനിക്കുന്നെതവ.  സക്ടോമൂഹല്യനസ്പീതനി  വകുപ്പെവ  കകേകേക്ടോരല്യയ
നചെയനിരുന്നെ വല്യക്തനിനയനള്ള നനിലയനില്  തനികേഞ കുറകബക്ടോധകതക്ടോടുകൂടനിതനന്നെയക്ടോണവ
ഞക്ടോന് ഇഇൗ വനിഷയയ അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നെതവ.  കേക്ടോരണയ,  ഞക്ടോനടക്കയ ഇഇൗ വനിഷയതനില്
നതറ്റുകേക്ടോരക്ടോണവ.  നമനളല്ലെക്ടോയ  നമുക്കുചുറ്റുയ  നടക്കുന്നെ കേക്ടോരല്യങനളന്തക്ടോനണന്നെവ  ഗ്രേഹനിക്കക്ടോതവരക്ടോണവ.
പലതുയ നമ്മുനട ശദ്ധയനികലയവ വരുന്നെനിനല്ലെനള്ളതക്ടോണവ സതല്യയ.  വക്ടോര്ദ്ധകേല്യയ ഒരു
ശക്ടോപമക്ടോനണന്നെവ വസ്പീണ്ടുയ  നതളനിയനിക്കനപ്പെട്ടുനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ. സസന്തയ അചനമമക്ടോനര
വൃദ്ധസദനങളനിലക്ടോക്കനി,  അവര്  അവനിനട  സുരക്ഷേനിതരക്ടോനണന്നെവ  കേരുതനി  സസന്തയ
ഒഇൗകദല്യക്ടോഗനികേ  ജസ്പീവനിതവുമക്ടോയനി  കേഴനിയന്നെ  മക്കള്ക്കുള്ള  തക്ടോക്കസ്പീതുകൂടനിയക്ടോയനി  ഇഇൗ
ശദ്ധക്ഷേണനിക്കല്  മക്ടോറണനമന്നെവ  ഞക്ടോന്  ആഗ്രേഹനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ഇഇൗ  വനിഷയയ
അവതരനിപ്പെനികക്കണതുകണക്ടോനയന്നെവ വളനരയധനികേയ ആകലക്ടോചെനിച്ചു. കകേരളനതക്കുറനിച്ചുയ
സമൂഹനതക്കുറനിച്ചുയ  സമൂഹതനിനല  കവകൃതങനളക്കുറനിച്ചുയ  കലക്ടോകേയ  മുഴവന്
അറനികയണതുകണക്ടോനയന്നെവ ആകലക്ടോചെനിനചങനിലുയ  ഇതവ പുറയകലക്ടോകേകതക്ടോടവ പറഞനിനല്ലെങനില്
പല മക്കളുയ തനന്റെ രക്ഷേനിതക്ടോക്കള്ക്കവ ശക്ടോരസ്പീരനികേമക്ടോയയ  മക്ടോനസനികേമക്ടോയയ ഏല്ക്കുന്നെ
പസ്പീഡനങള്ക്കവ കേക്ടോരണക്കക്ടോരക്ടോയനി  മക്ടോറുന്നെ ഒരവസയണക്ടോകുയ.  ഒരുകൂടയ  സക്ടോമൂഹല്യ
പ്രവര്തകേര്  കുറചവ നക്ടോളുകേളക്ടോയനി നടതനിയ പഠന റനികപ്പെക്ടോര്ടവ അവരുനട കപരുകേള്
വച്ചുതനന്നെ എനനിക്കവ നല്കുകേയയ ഇക്കക്ടോരല്യങള് എവനിനടവന്നെവ പറയക്ടോനുയ തയ്യക്ടോറക്ടോനണന്നെവ
അവര്  അറനിയനിക്കുകേയമുണക്ടോയനി.  ഇതവ  വൃദ്ധസദനങളനില്  മക്ടോത്രമല്ലെ,  നമ്മുനട
വസ്പീടുകേളനിലുയ നടനനകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നെ ദുരന്തമക്ടോണവ.  തലസക്ടോന നഗരതനിനവ സമസ്പീപയ
മുരുക്കുയപുഴ എന്നെ സലതവ 85 വയസ്സുകേക്ടോരനിയക്ടോയ അമയവ പസ്പീഡനയ ഏല്കക്കണനി
വന്നെതവ  അവരുനട  മൂതമകേളുനട  ഭര്തക്ടോവനില്  നനിന്നെക്ടോണവ.  മക്കനളല്ലെക്ടോയ  കജക്ടോലനിക്കവ
കപക്ടോകുകമ്പക്ടോള് വസ്പീടനില് എത്തുന്നെ മരുമകേന് 85 വയസ്സുള്ള അമ്മൂമനയ നനിരന്തരമക്ടോയനി
പസ്പീഡനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണവ.  എന്നെക്ടോല് കുടുയബതനിലുയ സമൂഹതനിലുയ ഏനറ മക്ടോനല്യനക്ടോയനി
അറനിയനപ്പെടുന്നെ ഇഇൗ വല്യക്തനിനയ സയബനനിചവ മകേകളക്ടോടവ അമ പറയകമ്പക്ടോള് അമയവ
മക്ടോനസനികേ  വനിഭക്ടോന്തനിയക്ടോനണന്നെക്ടോണവ  മകേള്  പറയന്നെതവ.  ചെനിറയനിന്കേസ്പീഴവ  എന്നെ
സലതവ നടന്നെതവ ഇതനിലുയ നഞടനിക്കുന്നെ സയഭവമക്ടോണവ.  അവനിനടയള്ള അമ്മൂമയവ
പസ്പീഡനയ  ഏല്കക്കണനിവന്നെതവ  സസന്തയ  കപരക്കുടനിയക്ടോയ  19  വയസ്സുകേക്ടോരനനില്
നനിന്നെക്ടോണവ.  കപരക്കുടനി പസ്പീഡനിപ്പെനിക്കുന്നെ വനിവരയ ഒരനിക്കലുയ പുറത്തുപറയക്ടോന് അമ്മൂമ
ആഗ്രേഹനിചനിരുന്നെനില്ലെ.  അവസക്ടോനയ അവനര ആശുപത്രനിയനില് നകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുകമ്പക്ടോള്
ശരസ്പീരമക്ടോസകേലയ കേടനികയറ പക്ടോടുണക്ടോയനിരുന.  തനിരനിചവ വസ്പീടനികലയവ   നകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുകമ്പക്ടോള്
എനന്റെ  നകേക്ടോച്ചുമകേന്  എനന്നെ  കേടനിക്കുനമന്നെവ  പറഞവ  ബഹളയ  വച്ചുനവന്നെക്ടോണവ
852/2019
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പറയന്നെതവ.  ഇതുകപക്ടോലുള്ള നനിരവധനി സയഭവങള് നമ്മുനട നക്ടോടനില് നടക്കുനണവ.
അതുകപക്ടോനല  ഇവനിനട  സസകേക്ടോരല്യമക്ടോയനി  നടത്തുന്നെ  ധക്ടോരക്ടോളയ  വൃദ്ധസദനങളുണവ.
അതരതനിലുള്ള ഒരു വൃദ്ധസദനയ പരനികശക്ടോധനിചകപ്പെക്ടോള്,  വലനിയ കുടുയബതനിലുള്ള
ആളുകേള് വലനിയ തുകേ നല്കേനി രക്ഷേനിതക്ടോക്കനള അവനിനടയക്ടോക്കനി വനികദശതവ കപക്ടോകുന്നെതക്ടോയനി
മനസനിലക്ടോയനി.  പകക്ഷേ,  ആ വൃദ്ധസദനതനിനന്റെ അധനികേക്ടോരനികേള് ഇവര്ക്കവ ഡനിപ്രഷനുനണന്നെ
കപരനില്  രക്ടോത്രനികേളനില്  നസകഡഷന്  നകേക്ടോടുതവ  പുറത്തുനനിനള്ള  ആളുകേള്ക്കവ
അകേത്തുവന്നെവ  ഇവനര  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോനുള്ള  അവസരമുണക്ടോക്കനിനക്കക്ടോടുക്കുകേയക്ടോണവ.
സമൂഹതനില് ഉയര്ന്നെ പദവനിയനിലുള്ളവരുയ  ഉകദല്യക്ടോഗസരുമുള്നപ്പെനടയള്ള ആളുകേള്
ഇതരതനില് വൃദ്ധസദനതനില് എതക്ടോറുനണന്നെക്ടോണവ പറയന്നെതവ. വൃദ്ധസദനതനില്
എടുക്കുന്നെതനിനുള്ള കുറഞ പ്രക്ടോയയ 65 വയസ്സുയ കൂടനിയ പ്രക്ടോയയ 90 വയസ്സുമക്ടോണവ. ഇതനില്
പലകപ്പെക്ടോഴയ കലയഗനികേ പസ്പീഡനതനിനനിരയക്ടോകുന്നെതവ 90 വയസ്സുള്ള അമ്മൂമമക്ടോരക്ടോണവ.
ഇതരതനില്  പസ്പീഡനിപ്പെനിക്കുന്നെവരനില്  പലരുയ  മദല്യതനിനവ  അടനിമനപ്പെടവകരക്ടോ  മറവ
ദുശസ്പീലങളനില്നപ്പെടവകരക്ടോ അല്ലെ.  ഇതനിനന കവകൃതനമന്നെവ  മക്ടോത്രകമ നമുക്കവ  വനിളനിക്കക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കൂ.  നമ്മുനട സമൂഹയ ഒരു വലനിയ  perversion-കലയവ കപക്ടോയനിനക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.
അതുനകേക്ടോണക്ടോണവ കുറകബക്ടോധകതക്ടോടുകൂടനിയക്ടോണവ ഞക്ടോന് ഇഇൗ വനിഷയയ അവതരനിപ്പെനിക്കു
ന്നെനതന്നെവ പറഞതവ. നമുക്കവ ചുറ്റുയ നടക്കുന്നെനതക്ടോനയ  നമള് അറനിയന്നെനില്ലെ.  നക്ടോലുമക്ടോസയ
മക്ടോത്രമക്ടോയ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ പ്രതനിനനിധനിയക്ടോയ സക്ടോമൂഹല്യനസ്പീതനി  വകുപ്പുമനനിനയ ഞക്ടോന്
ഒരനിക്കലുയ കുറനപ്പെടുത്തുന്നെതല്ലെ.  ഇനതക്ടോരനിക്കലുയ അനുവദനിക്കക്ടോന് പക്ടോടുള്ളതല്ലെ.  വൃദ്ധ
നയയ ഉണക്ടോക്കനിയനിട്ടുനണന്നെ കേക്ടോരല്യയ നമുക്കറനിയക്ടോയ.  ഇതരയ സയഭവങള്  വൃദ്ധനയതനില്
കപക്ടോലുയ ഉള്നപ്പെടുതനിയനിടനില്ലെ.  അതുനകേക്ടോണവ വകയക്ടോജന നയയ പരനിഷ്കരനിക്കണനമന്നെക്ടോണവ
എനനിക്കവ ആദല്യമക്ടോയനി പറയക്ടോനുള്ളതവ. ആര്.ഡനി.ഒ.-മക്ടോരക്ടോണവ വകയക്ടോജനങളുനട പരക്ടോതനികേള്
കകേള്ക്കുന്നെതവ.  ആര്.ഡനി.ഒ.-മക്ടോരനില്  പലരുയ  അവര്ക്കവ  കേനിടനിയ  പരക്ടോതനികേള്
പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോറനിനല്ലെന്നെവ അകങയറയ ലജകയക്ടോടുകൂടനി പറയകേയക്ടോണവ. ഓകരക്ടോ ജനില്ലെയനിലുയ
വകയക്ടോജനങളക്ടോയ സസ്പീകേളുനട എത്ര പരക്ടോതനികേള് നകേടനിക്കനിടക്കുനനണന്നെവ പരനികശക്ടോ
ധനിക്കണയ. ചെനില ജനില്ലെകേളനില് വളനര കൃതല്യമക്ടോയനി കനക്ടോക്കുനണവ.  എന്നെക്ടോല് മറ്റു ചെനില
ജനില്ലെകേളനില്  പരക്ടോതനികേള് നകേടനിക്കനിടക്കുനണവ. ആര്.ഡനി.ഒ.-യവ ഇഷ്ടമുള്ള സമയതവ
ഹനിയറനിയഗവ  നടത്തുയ.  ഇതനില്  പല  ഹനിയറനിയഗുകേള്  നടതനിയതുയ  പരക്ടോതനിക്കക്ടോര്
മരനിചതനിനുകശഷമക്ടോണവ.  നനിരന്തരയ അവനിനടകപ്പെക്ടോയനി കവവലക്ടോതനികേള് പറഞനിട്ടുയ സമയമനില്ലെ,
നതരനഞടുപ്പെവ ഡഡ്യൂടനിയനിലക്ടോണവ എനന്നെക്ടോനക്കപ്പെറഞവ പക്ടോവനപ്പെട ജനവനിഭക്ടോഗതനിനന്റെ
കരക്ടോദനയ കകേള്ക്കക്ടോന്കപക്ടോലുയ മനസവ കേക്ടോണനിക്കക്ടോത ആര്.ഡനി.ഒ.-മക്ടോര് കകേരളതനിലുണവ.
അവനര  നനിലയവ  നനിര്തക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കണയ.  ആര്.ഡനി.ഒ.-യവ  സഇൗകേരല്യമനിനല്ലെങനില്
മറക്ടോനരനയങനിലുയ നനിയമനിചവ  ആഴ്ചകതക്ടോറുയ ഹനിയറനിയഗവ നടതനി അവരുനട പ്രശ്നങള്ക്കവ
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തസ്പീര്പ്പുകേല്പ്പെനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനിചനിനല്ലെങനില് നമകളക്ടോടുതനന്നെ നചെയ്യുന്നെ അനസ്പീതനിയക്ടോയനിരനിക്കുയ.
വൃദ്ധസമൂഹതനിനവ  സക്ടോമൂഹല്യനസ്പീതനി  നനികഷധനിക്കനപ്പെടനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  അവര്  സയസക്ടോരനിക്കുന്നെ
വസ്പീഡനികയക്ടോ കനിപ്പെനിയഗുകേള് കേക്ടോണനിച്ചുതരനികേയണക്ടോയനി. നമുക്കവ ലജനിക്കക്ടോനത നനിര്വക്ടോഹമനില്ലെ.
90  വയസനില് ചുക്കനിച്ചുളനിഞ ശരസ്പീരതനില് കലയഗനികേകചെക്ടോദന കതക്ടോനന്നെ  19-20
വയസ്സുകേക്ടോരന്മേക്ടോര് സമൂഹതനില് ഇതുകപക്ടോനല നനില്കക്കണതുകണക്ടോനയന്നെവ പരനികശക്ടോധനിക്കണയ.
എവനിനടയക്ടോണവ  കരക്ടോഗനമന്നെവ  ആഴതനില്  പരനികശക്ടോധനികക്കണതുണവ.  ഓകരക്ടോരുതര്
പറഞതുയ കനരനിടനുഭവനിചതുമക്ടോയ ഇതരതനിലുള്ള ധക്ടോരക്ടോളയ കേക്ടോരല്യങള് പറയക്ടോനുനണങനിലുയ
ഞക്ടോന്  ദസ്പീര്ഘനിപ്പെനിക്കുന്നെനില്ലെ.  രക്ടോത്രനിയനില് ചെനില വൃദ്ധസദനങളനിനല അകന്തവക്ടോസനികേളുമക്ടോയനി
സയസക്ടോരനിചക്ടോല്  അവരുനട  നക്ടോവവ  കുഴയന്നെതക്ടോയനി  മനസനിലക്ടോകുയ,  കേക്ടോരണയ  അവര്
പൂര്ണ്ണമക്ടോയയ നസകഡഷനനിലക്ടോണവ.  വൃദ്ധസദനതനില് ഇത്രയയ ആളുകേനള കനക്ടോക്കുന്നെതനിനവ
25  വയസ്സുകേക്ടോരനിയക്ടോണുള്ളതവ.  അവനരനയന്തനിനക്ടോണവ അവനിനട നനിയമനിചനിരനിക്കുന്നെനതന്നെവ
അകനസഷനിചകപ്പെക്ടോള്,  അവരക്ടോണവ  ആവശല്യമക്ടോയ  ഒതക്ടോശകേള്  നചെയനകേക്ടോടുക്കുന്നെനതന്നെവ
മനസനിലക്ടോയനി. സസകേക്ടോരല്യ വൃദ്ധസദനങളുനട കേക്ടോരല്യതനില് ബഹുമക്ടോനനപ്പെട മുഖല്യമനനികൂടനി
കേര്ശനമക്ടോയനി  ഇടനപടണനമന്നെക്ടോണവ  എനനിക്കവ  പറയക്ടോനുള്ളതവ.  ചെനില സലങളനില്
സസകേക്ടോരല്യ വൃദ്ധസദനങളുനട പരസല്യയ കേക്ടോണുകേയണക്ടോയനി.  വൃദ്ധനര സസക്ടോഗതയ നചെയ
നകേക്ടോണവ  എന്തനിനക്ടോണവ  പല  സലങളനിലുയ  പരസല്യയ  വയ്ക്കുന്നെതവ?  സര്ക്കക്ടോരനിനവ
വൃദ്ധസദനങള് സുരക്ഷേനിതമക്ടോയനി കനക്ടോകക്കണ ബക്ടോധല്യതയണവ. സസകേക്ടോരല്യ വൃദ്ധസദനങള്
നടത്തുന്നെതനിനന്റെ പനിന്നെനിനലന്തക്ടോനണനള്ളതവ  വളനര ഗഇൗരവമക്ടോയനി പരനികശക്ടോധനിക്കണയ.
പല മക്കളുയ  രക്ഷേനിതക്ടോക്കനള എന്തവ കധരല്യതനിലക്ടോണവ ഇതരയ സക്ടോപനങളനില്
ഏല്പ്പെനിച്ചുകപക്ടോകുന്നെതവ?  ഇനനിനയങനിലുയ സസന്തയ അമമക്ടോര് വസ്പീടുകേളനില് സുരക്ഷേനിതരക്ടോ
കണക്ടോനയന്നെവ,  പ്രകതല്യകേനിചവ നപണ്മക്കനളങനിലുയ പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോന് മനസവ കേക്ടോണനിക്കുന്നെതനിനവ
ഇഇൗ  ശദ്ധക്ഷേണനിക്കല്  സഹക്ടോയകേമക്ടോകുനമങനില്  എനന്റെ  ദഇൗതല്യയ  സഫലമക്ടോനയന്നെവ
എനനിക്കവ വനിശസസനിക്കക്ടോയ.  മക്ടോതൃഹൃദയമുള്ള ബഹുമക്ടോനനപ്പെട മനനി ഇഇൗ വനിഷയതനിനവ
അകങയറയ  പ്രക്ടോധക്ടോനല്യയ  നകേക്ടോടുക്കണയ.  ഇക്കക്ടോരല്യതനില്  എന്തക്ടോണവ  നചെയ്യക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുന്നെനതന്നെവ മനനിയനട മറുപടനിയനിലൂനട കകേള്ക്കക്ടോന് ആഗ്രേഹനിക്കുകേയക്ടോണവ. 

ആകരക്ടോഗല്യവുയ സക്ടോമൂഹല്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി നകേ  .    നകേ  .    കശലജ
ടസ്പീചര്  ):  സര്,  നമ്മുനട സമൂഹതനിനല ദുര്ബല വനിഭക്ടോഗങളക്ടോയ കുടനികേളുയ,  സസ്പീകേളുയ,
പ്രക്ടോയയ  നചെന്നെവരുനമല്ലെക്ടോയ  അനുഭവനിക്കുന്നെ  കഖദകേരമക്ടോയ  ചെനില  സക്ടോഹചെരല്യങനള
ക്കുറനിചക്ടോണവ ബഹുമക്ടോനനപ്പെട അയഗയ ഇവനിനട വനിശദസ്പീകേരനിചതവ.  ഇന്നെനത ഉപകഭക്ടോഗ
സയസക്ടോരതനിനന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി ധക്ടോരക്ടോളയ  കവകൃതങള് ഇഇൗ സമൂഹതനില് ഉണക്ടോയനി
നക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  പ്രക്ടോയയനചെന്നെ ആളുകേള്നക്കതനിനര മക്ടോത്രമല്ലെ,  കുടനികേള്ക്കുകനനരയയ
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വലനിയ  അതനിക്രമങള്  നടക്കുനണവ.  അതനില് കലയഗനികേക്ടോതനിക്രമങളുമുണവ.  ഇതരയ
അതനിക്രമങകളയയ  ഗക്ടോര്ഹനികേ  പസ്പീഡനങനളയയകുറനിചവ  പരനികശക്ടോധനിക്കുകമ്പക്ടോള്
കുടുയബക്ടോയഗങളനില്നനിനയ അതരയ പസ്പീഡനങള് ഉണക്ടോകുന്നെതക്ടോയനി പലകപ്പെക്ടോഴയ റനികപ്പെക്ടോര്ടവ
നചെയ്യനപ്പെടുനണവ. നപക്ടോതുവക്ടോയനി പറയക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുകേയനിനല്ലെങനിലുയ ഇതരതനിലുള്ള
അനുഭവങള്  വര്ദ്ധനിച്ചുവരുനനവനള്ളതവ  കകേരളസ്പീയ  സമൂഹനത  സയബനനിചനിടകതക്ടോളയ
കഖദകേരമക്ടോയ  വസ്തുത  തനന്നെയക്ടോണവ.  ഇതവ  പരനിഹരനിക്കക്ടോന്  അടനിയന്തര  നടപടനി
സസസ്പീകേരനികക്കണതുണവ.  ഇക്കക്ടോരല്യതനില് ബഹുമക്ടോനനപ്പെട നമമ്പര് തനന്നെ ഇഇൗ വകുപ്പെവ
കനരനത കകേകേക്ടോരല്യയ നചെയ സമയതവ കുനറകയനറ പ്രവര്തനങള് നടതനിയനിട്ടുണവ.
ഒരു  'വകയക്ടോജന  നയയ'  രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്നെതനിനുയ  അതുമക്ടോയനി  ബനനപ്പെടവ  ചെനില
പ്രവര്തനങള്  പക്ടോന്  നചെയ്യുന്നെതനിനുയ  തയ്യക്ടോറക്ടോയനിട്ടുണവ.  എന്നെക്ടോല്  ആ  നയയ
നമളക്ടോഗ്രേഹനിക്കുന്നെ രസ്പീതനിയനില് പ്രക്ടോവര്തനികേമക്ടോക്കുന്നെതനിനവ  സക്ടോധനിചനിടനില്ലെ.  നമ്മുനട
രക്ടോജല്യതനിനന്റെയയ  സയസക്ടോനതനിനന്റെയയ  എകനികേഡ്യൂടസ്പീവവ  ഇതരയ  കേക്ടോരല്യങളനില്
പൂര്ണ്ണമക്ടോയയ ഫലപ്രദമനല്ലെനള്ളതക്ടോണവ  നമ്മുനട അനുഭവയ.  നക്ടോയ നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നെ
കേക്ടോരല്യങള് പൂര്ണ്ണമക്ടോയയ തക്ടോനഴതലതനിനലത്തുകേകയക്ടോ ആര്ക്കക്ടോകണക്ടോ നക്ടോയ സയരക്ഷേണയ
നല്കേക്ടോനക്ടോഗ്രേഹനിക്കുന്നെതവ അവര്ക്കവ സയരക്ഷേണയ കേനിട്ടുകേകയക്ടോ  നചെയ്യുന്നെനിനല്ലെനള്ളതവ
വസ്തുതയക്ടോണവ.  ഇകപ്പെക്ടോള്  സക്ടോമൂഹല്യനസ്പീതനി  വകുപ്പെനിനന്റെ  കേസ്പീഴനില്  16  വൃദ്ധസദനങള്
പ്രവര്തനിക്കുനണവ. ചെനില്ഡ്രന്സവ കഹക്ടോയ അടക്കയ 78 സക്ടോപനങളക്ടോണവ ആനകേയള്ളതവ.
സര്ക്കക്ടോര്  വൃദ്ധസദനങളനില്നനിന്നെവ  ഇതരതനിലുള്ള  കലയഗനികേ  ചൂഷണങള്
റനികപ്പെക്ടോര്ടവ നചെയ്യനപ്പെടനിടനില്ലെ.   ഇകപ്പെക്ടോള് ബഹുമക്ടോനനപ്പെട നമമ്പര്  ചെനില ഏജന്സനികേള്
നടതനിയ പരനികശക്ടോധനയനട ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  സസകേക്ടോരല്യ  സക്ടോപനങളനില് അതരതനിലുള്ള
സയഭവങള്  ശദ്ധയനില്നപ്പെടതക്ടോയനി  സൂചെനിപ്പെനിച്ചു.  അതവ  നനികഷധനിക്കക്ടോനക്ടോവുന്നെതല്ലെ.
എന്നെക്ടോല് ഗവണ്നമന്റെനിനവ അതരതനിലുള്ള പരക്ടോതനി കരഖക്ടോമൂലയ ലഭനിചനിടനില്ലെ.  എങനിലുയ
അതരതനിലുള്ള കേക്ടോരല്യങള് സയഭവനിക്കുനനവനള്ളതവ നമുക്കവ അയഗസ്പീകേരനികക്കണ
തക്ടോയനിവരുയ. സസന്തയ ഭവനതനില് കേഴനിയകമ്പക്ടോള്കപ്പെക്ടോലുയ ഒരമയവ കുടുയബക്ടോയഗങളുനടയയ
ചെനിലകപ്പെക്ടോള്  സക്ടോമൂഹല്യവനിരുദ്ധരുനടയയ  ആക്രമണങള്  കനരനികടണനിവരുന്നെതക്ടോയനി
ശദ്ധയനില്നപ്പെടനിട്ടുണവ.  ചെനിലകപ്പെക്ടോള് ഇഇൗ ആക്രമണതനിനന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി നകേക്ടോലനചെയ്യനപ്പെടുകേയയ
നചെയ്യുന.  ഇനതല്ലെക്ടോയ പരനിഹരനിക്കക്ടോന് നമ്മുനട മുന്നെനില് 2008-ല് പക്ടോസക്ടോയ മുതനിര്ന്നെ
പഇൗരന്മേക്ടോരുനടയയ  മക്ടോതക്ടോപനിതക്ടോക്കളുനടയയ  കക്ഷേമതനിനുയ  പരനിരക്ഷേയ്ക്കുമുള്ള നനിയമമക്ടോണുള്ളതവ.
ഇഇൗ  നനിയമതനിനവ  2009-ല്  ചെടങള്  രൂപസ്പീകേരനിചനിട്ടുണവ.  മക്ടോതക്ടോപനിതക്ടോക്കളുനട
പരനിരക്ഷേയക്ടോയനി റവനഡ്യൂ ഡനിവനിഷണല് ഒക്ടോഫസ്പീസര്മക്ടോരുനട കനതൃതസതനില് നമയനിന്റെനന്സവ
കടബഡ്യൂണലുകേളുയ ജനില്ലെക്ടോ  കേളകര്മക്ടോരുനട  കനതൃതസതനില് അപ്പെകലറവ  കടബഡ്യൂണലുകേളുയ
രൂപസ്പീകേരനിചനിട്ടുണവ.  ജനില്ലെക്ടോ സക്ടോമൂഹല്യനസ്പീതനി ഓഫസ്പീസര്മക്ടോനര നമയനിന്റെനന്സവ ഒക്ടോഫസ്പീസര്മക്ടോരക്ടോയനി
നനിശയനിചനിട്ടുണവ. ബനനപ്പെട നനിയമനതക്കുറനിചവ നപക്ടോതുജനങനള കബക്ടോധവക്ടോന്മേക്ടോരക്ടോ
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ക്കുന്നെതനിനവ  എഫവ.എയ.  കറഡനികയക്ടോവഴനി  പരസല്യയ  നല്കുകേയയ  വകയക്ടോജനദനിന
കതക്ടോടനുബനനിചവ എല്ലെക്ടോവര്ഷവുയ കബക്ടോധവല്ക്കരണവുയ നടതക്ടോറുണവ.  പനക്ഷേ,  ഇഇൗ
കബക്ടോധവല്ക്കരണവുയ നനിര്കദ്ദേശവുയ പൂര്ണ്ണമക്ടോയയ പക്ടോലനിക്കനപ്പെടുന്നെനിനല്ലെനള്ളതക്ടോണവ
ബഹുമക്ടോനനപ്പെട നമമ്പര് ഇവനിനട ഉന്നെയനിചനിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങളുയ  സൂചെനിപ്പെനിക്കുന്നെതവ.
മക്കളനില്നനിന്നെവ പരനിരക്ഷേ ലഭനിക്കക്ടോത മക്ടോതക്ടോപനിതക്ടോക്കള്ക്കവ സസകമധയക്ടോ അധനികേക്ടോര
നപടുതനിയനിട്ടുള്ള സയഘടന വഴനികയക്ടോ കടബഡ്യൂണലനില് കനരനികടക്ടോ മക്കള്നക്കതനിനര
കകേസവ  ഫയല്  നചെയ്യക്ടോവുന്നെതക്ടോണവ.  വകയക്ടോജനങള്ക്കുയ  മുതനിര്ന്നെ  പഇൗരന്മേക്ടോര്ക്കുയ
കവണനിയള്ള  സയസക്ടോന  നയയ  2013-ല്  രൂപസ്പീകേരനിചതക്ടോയനി  ഞക്ടോന്  പറഞ.
വകയക്ടോജനങളുനട ജസ്പീവനുയ സസതനിനുയ സയരക്ഷേണയ നല്കുന്നെതനിനക്ടോയനി 'വകയക്ടോജന
സുരക്ഷേക്ടോ പദ്ധതനി' ആഭല്യന്തര വകുപ്പെനില് ആരയഭനിക്കുന്നെതവ ഈ നയതനിനന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയക്ടോണവ.
കകേരള  കപക്ടോലസ്പീസനിനന്റെ  കേസ്പീഴനില്  വകയക്ടോജനങളുനട  പരക്ടോതനികേളുയ  നനികവദനങളുയ
ഓണ്കലന് വഴനി സസസ്പീകേരനിക്കുന്നെതനിനുയ പരനിഹക്ടോരയ കേക്ടോണുന്നെതനിനുയ മക്ടോര്ഗ്ഗങളുണവ.
എല്ഡര്കലന്  നനറവ വര്ക്കുവഴനി  പ്രകതല്യകേ  സയവനിധക്ടോനയ  ഏര്നപ്പെടുതണനമന്നെവ
പറഞനിട്ടുണവ.  ഇതുമക്ടോയനി  ബനനപ്പെടവ  കകേരള  ഡനി.ജനി.പനി.  പുറനപ്പെടുവനിചനിട്ടുള്ള
സര്ക്കുലറനില്തനന്നെ  വളനര  വല്യക്തമക്ടോയനി  എന്തുനചെയ്യണനമന്നെവ  സൂചെനിപ്പെനിചനിട്ടുണവ.
കപക്ടോലസ്പീസവ ഉകദല്യക്ടോഗസര് വകയക്ടോജനങളുനട ഒരു രജനിസ്റ്റര് കപക്ടോലസ്പീസവ കസ്റ്റഷനനില്
സൂക്ഷേനിക്കണനമനയ സക്ടോധനിക്കുനമങനില് ഒരു സക്ടോമൂഹല്യകക്ഷേമ ഓഫസ്പീസറുനട സഹക്ടോയകതക്ടോടുകൂടനി
വകയക്ടോജനങനള  ഇടയനിനട  സന്ദര്ശനിക്കണനമനയ  പ്രതനിമക്ടോസയ  കപക്ടോലസ്പീസവ  ജനില്ലെക്ടോ
നഹഡ്കേസക്ടോര്കടഴനില്  ഇതുസയബനനിച്ചുള്ള  റനികപ്പെക്ടോര്ടവ,  അതക്ടോയതവ  ആനരങനിലുയ
ഉപദവനിക്കനപ്പെടനിട്ടുകണക്ടോ;  ഏനതങനിലുയ തരതനിലുള്ള പസ്പീഡനയ അനുഭവനിക്കുനകണക്ടോ
എനള്ള  റനികപ്പെക്ടോര്ടവ  സമര്പ്പെനിക്കണനമനയ നനിര്കദ്ദേശമുണവ.  പനക്ഷേ,  ഇതവ ചെനിലയനിടതവ
നടകന്നെക്കക്ടോയ,  പൂര്ണ്ണമക്ടോയയ  അനതക്ടോനയ പക്ടോലനിക്കനപ്പെടുന്നെനിനല്ലെനളളതക്ടോണവ  ഏറവുയ
പ്രധക്ടോനനപ്പെട കേക്ടോരല്യയ. ഇതരയ സക്ടോപനങനള നനിയനനിക്കുന്നെ ഓര്ഫകനജവ കേണ്കടക്ടോള്
കബക്ടോര്ഡവ  ഇതുസയബനനിചവ  സര്ക്കുലര്  പുറനപ്പെടുവനിചനിട്ടുണവ.  അതനില്  ആകരക്ടോഗല്യ
കമഖലയനിനല  പ്രവര്തകേര്,  അതുകപക്ടോനല  മറവ  ഉകദല്യക്ടോഗസര്  തുടങനിയവര്  ഇഇൗ
സക്ടോപനങള് സന്ദര്ശനിചവ പരനികശക്ടോധനിക്കണനമനയ അവനിനട യക്ടോനതക്ടോരു തരതനിലുള്ള
കദക്ടോഹവുയ ഇനല്ലെന്നെവ ഉറപ്പുവരുതനിയനിടവ മക്ടോത്രകമ ഇഇൗ സക്ടോപനങളുനട അയഗസ്പീകേക്ടോരയ
പുനനഃസക്ടോപനിക്കക്ടോന് പക്ടോടുളനവനയ നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണവ. വൃദ്ധസദനങള് നനിയനനിക്കു
ന്നെതനിനുയ  അയഗസ്പീകേക്ടോരയ  നല്കുന്നെതനിനുമക്ടോണവ  സക്ടോമൂഹല്യനസ്പീതനി  വകുപ്പെനിനുകേസ്പീഴനിലുള്ള
ഓര്ഫകനജവ  കബക്ടോര്ഡവ  പ്രവര്തനിക്കുന്നെതവ.  577  വൃദ്ധസദനങള് സയസക്ടോനതക്ടോനകേ
രജനിസ്റ്റര്  നചെയനിട്ടുണവ.  17237-ല്  അധനികേയ  വൃദ്ധജനങനള  ഇഇൗ  സക്ടോപനങളനില്
സയരക്ഷേനിക്കുനണവ. ഇവരുനട കേക്ടോരല്യയ ശക്തമക്ടോയ പരനികശക്ടോധനയവ വനികധയമക്ടോകക്കണ
തുനണന്നെക്ടോണവ  സക്ടോമൂഹല്യനസ്പീതനി  വകുപ്പെവ  കേരുതുന്നെതവ.  ഇതരയ  സക്ടോപനങള്ക്കവ
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അനുവക്ടോദയ  നകേക്ടോടുക്കുന്നെ  സമയതവ  സക്ടോനനികടഷന്  സര്ടനിഫനിക്കറവ,  നകേടനിടതനിനന്റെ
ഫനിറവനസവ,  കേനിടപ്പുമുറനികേളുനട സയവനിധക്ടോനയ,  അകന്തവക്ടോസനികേള്ക്കവ ലഭനിക്കുന്നെ പരനിചെരണയ,
തകദ്ദേശസസയയഭരണ സക്ടോപനങള് നല്കുന്നെ ഓണര്ഷനിപ്പെവ സര്ടനിഫനിക്കറവ ഇനതല്ലെക്ടോയ
പരനികശക്ടോധനിചതനിനുകശഷമക്ടോണവ അയഗസ്പീകേക്ടോരയ നല്കുന്നെതവ.  പകക്ഷേ ഇനതല്ലെക്ടോയ പലകപ്പെക്ടോഴയ
സയസക്ടോനതവ  ലയഘനിക്കനപ്പെടുന്നെതക്ടോയനി  കേക്ടോണുന.  വളനര  പ്രധക്ടോനനപ്പെട  ചെനില
കേക്ടോരല്യങള്കൂടനി  സൂചെനിപ്പെനിച്ചുനകേക്ടോണവ  ഞക്ടോന്  അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കക്ടോയ.  ഞക്ടോന്  ചുമതല
ഏനറടുതനിട്ടുയ ഇഇൗ ഗവണ്നമന്റെവ അധനികേക്ടോരതനില്വന്നെനിട്ടുയ നക്ടോലവ മക്ടോസകമ ആയനിട്ടുള.
പനക്ഷേ അതനിനനിടയനില്തനന്നെ സക്ടോമൂഹല്യനസ്പീതനി  വകുപ്പെനിനന്റെ  പ്രകതല്യകേ  മസ്പീറനിയഗുകേള്
കചെരുകേയയ  വകയക്ടോജനങള്ക്കുകവണനി  എന്തുനചെയ്യക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുനമനള്ളതനിനനക്കുറനിചവ
പരനികശക്ടോധനിക്കുകേയയ നചെയനിട്ടുണവ. കകേരള കസക്ടോഷല്യല് നസകേഡ്യൂരനിറനി മനിഷനന്റെ കനതൃതസതനില്
ചെനില  പരനിപക്ടോടനികേള്  നടതക്ടോന്  തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണവ.  വകയക്ടോജനങളുനട  കരക്ടോഗ
പ്രതനികരക്ടോധതനിനുയ ചെനികേനിതയ്ക്കുമക്ടോവശല്യമക്ടോയ  'വകയക്ടോമനിത്രയ കപ്രക്ടോജകവ'  കകേരളതനിനല
മുഴവന് മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനികേളനിലുയ ആരയഭനിക്കക്ടോന് തസ്പീരുമക്ടോനനമടുത്തുകേഴനിഞ.  ആശുപത്രനികേള്
വകയക്ടോജന സഇൗഹൃദമക്ടോക്കക്ടോന് തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണവ.  എല്ലെക്ടോ ജനില്ലെക്ടോ ആശുപത്രനികേളനിലുയ
ഇഇൗ വര്ഷയതനന്നെ നജറനിയക്ടോടനികേവ വക്ടോര്ഡകേള് ആരയഭനിക്കുന്നെതനിനുയ ആവശല്യനപ്പെടുന്നെവര്ക്കവ
കവണത്ര പരനിചെരണയ നല്കേക്ടോനുയ തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണവ.  അവരുനട ആകരക്ടോഗല്യപ്രശ്നങളക്ടോയ
തനിമനിരയ,  ഡനിനമന്ഷല്യ തുടങനിയവ പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നെതനിനുയ ചെനികേനിതയയ പരനിചെരണവുയ
നല്കുന്നെതനിനുമുള്ള  പ്രകതല്യകേ  മക്ടോര്ഗ്ഗകരഖ  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുണവ.  ഇതുകൂടക്ടോനത  ഒരു
പ്രകതല്യകേ സയഘനത പരനികശക്ടോധനയക്ടോയനി നനികയക്ടോഗനിക്കുകേയയ സസകേക്ടോരല്യ ഏജന്സനി
കേളടക്കയ നല്കുന്നെ റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുകേള്  പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നെതുമക്ടോണവ.   അതുകൂടക്ടോനത ഗവണ്നമന്റെവ
വകയക്ടോജനങളുനട പ്രശ്നയ പഠനിക്കുന്നെതനിനുയ അതനിനനക്ടോരു മക്ടോര്ഗ്ഗകരഖ തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്നെതനിനുയ
ഒരു  പ്രകതല്യകേ  സയഘനതതനന്നെ  നനിശയനിചനിട്ടുണവ.  കസക്ടോഷല്യല്  നസകേഡ്യൂരനിറനി  മനിഷനന്റെ
ഗകവണനിയഗവ കബക്ടോഡനി കചെരുന്നെ സമയത്തുതനന്നെ ഇതനിനവ തസ്പീരുമക്ടോനനമടുത്തുകേഴനിഞ.
അവരുനട നനിര്കദ്ദേശയ ലഭനിക്കുന്നെ മുറയവ അതനിനക്ടോവശല്യമക്ടോയ കേക്ടോരല്യങള് ആസൂത്രണയ
നചെയവ നടപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നെതുയ  ഇതരയ സക്ടോപനങനള നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നെതുമക്ടോണവ. വകയക്ടോജന കകേനങള് നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുയ പരനികശക്ടോധനിക്കു
ന്നെതനിനുമുള്ള,  കേളകര്  നചെയര്മക്ടോനക്ടോയ  സമനിതനിയനില്  തകദ്ദേശസസയയ  ഭരണ
സക്ടോപനങളുനട  പ്രതനിനനിധനികേളുമുണവ.  ആ  കേഇൗണ്സനിലനിനന്റെ  പ്രവര്തനയ
ശക്തമക്ടോക്കക്ടോനക്ടോണവ  ആകലക്ടോചെനിക്കുന്നെതവ.  ഇതരയ കേക്ടോരല്യങളനില് ശക്തമക്ടോയ നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നെതക്ടോണവ.  ഏതക്ടോയക്ടോലുയ  വകയക്ടോജനങളുനട  കേക്ടോരല്യതനില്  പ്രകതല്യകേ
ശദ്ധതനന്നെ ഗവണ്നമന്റെവ സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണവ.

(അദ്ധല്യക്ഷേകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്)
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കസക്ടോഷല്യല് നസകേഡ്യൂരനിറനി മനിഷനന്റെയയ സക്ടോമൂഹല്യനസ്പീതനി വകുപ്പെനികന്റെയയ ആകരക്ടോഗല്യ

വകുപ്പെനികന്റെയയ  കൂടക്ടോയ  പരനിശമതനിനന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  അടനിയന്തരമക്ടോയനി  നചെകയ്യണ

കേക്ടോരല്യങള് തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണവ.  തക്ടോനഴതലതനില് അവരുനട പരനിരക്ഷേ ഉറപ്പെക്ടോക്കുന്നെതനിനവ

അടനിയന്തര  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയയ  കുറകേരമക്ടോയ  അനക്ടോസ  കേക്ടോണനിക്കുന്നെ

ഉകദല്യക്ടോഗസര്നക്കതനിനര നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുകേയയ നചെയ്യുയ.  സസകേക്ടോരല്യ വൃദ്ധസദനങള്

എങനനയക്ടോണവ പരനികശക്ടോധനികക്കണനതന്നെ ഒരു കഗഡവ കലനുയ തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിവരുനണവ.

അതനിനന്റെയടനിസക്ടോനതനില്  സസകേക്ടോരല്യ  സക്ടോപനങളനിലുയ  ഇതുസയബനനിച്ചുള്ള

പരനികശക്ടോധന നടതക്ടോന് തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണവ. പ്രക്ടോയയനചെന്നെ തലമുറയനട മക്ടോനസനികേവുയ

ശക്ടോരസ്പീരനികേവുമക്ടോയ ആകരക്ടോഗല്യയ സയരക്ഷേനിക്കുന്നെതനിനവ ഈ ഗവണ്നമന്റെവ എല്ലെക്ടോ നടപടനികേളുയ

സസസ്പീകേരനിക്കുന്നെകതക്ടോനടക്ടോപ്പെയ  വൃദ്ധസദനങള്  ആധുനനികേവല്കേരനിക്കക്ടോനുയ  തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണവ.

ഇന്നെവ  പല  നകേടനിടങളുയ  വൃദ്ധര്ക്കവ  വന്നെവ  സകന്തക്ടോഷകതക്ടോനട  തക്ടോമസനിക്കക്ടോന്

കേഴനിയന്നെ രസ്പീതനിയനിലല്ലെക്ടോനത വളനര പ്രക്ടോകൃതമക്ടോയ അവസയനിലുള്ളവയക്ടോണവ. അവനിനട

കവണത്ര സഇൗകേരല്യങളനില്ലെ. വൃദ്ധരുനട പരനിലക്ടോളനതനിനുയ സയരക്ഷേണതനിനുയ കേഴനിയന്നെ

രസ്പീതനിയനില് ആധുനനികേ സഇൗകേരല്യങകളക്ടോടുകൂടനിയ നകേടനിടങളക്ടോക്കനി  16  വൃദ്ധസദനങനളയയ

ആധുനനികേവല്കേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള് ആരയഭനിചനിട്ടുണവ. 

11.00 AM]

മുഖല്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്)  :  സര്,  ഇവനിനട  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട

കഡക്ടോ.  എയ.  നകേ.  മുനസ്പീര്  പറഞ  കേക്ടോരല്യങള്  കകേടകപ്പെക്ടോഴള്ള  നഞടലനില്നനിന്നെവ

നമുക്കക്ടോര്ക്കുയ നപനടന്നെവ മുക്തരക്ടോകേക്ടോനക്ടോവനില്ലെ.  കേക്ടോരണയ,  നക്ടോലുമക്ടോസയ മുമ്പുവനര സക്ടോമൂഹല്യനസ്പീതനി

വകുപ്പെവ  കകേകേക്ടോരല്യയ നചെയയക്ടോളക്ടോണവ  അകദ്ദേഹയ.  അകദ്ദേഹമക്ടോനണങനില് സമൂഹതനില്

മറ്റുള്ളവനരകപ്പെക്ടോനലയല്ലെ ഒരു കഡക്ടോകറുയ ഇതരയ കേക്ടോരല്യങള് ശദ്ധനിക്കുന്നെ ആളുമക്ടോണവ.

അതസ്പീവ ഗഇൗരവമക്ടോയനി കേക്ടോകണണ ഒരു പ്രശ്നമക്ടോണനിതവ.  പ്രകതല്യകേനിചവ സസകേക്ടോരല്യ വകയക്ടോജന

കകേനങനളക്കുറനിചക്ടോണവ  പറഞതവ.  അകദ്ദേഹയ  പറഞതനില്  ഒരു  ഭക്ടോഗവുയ

അവനിശസസനികക്കണതനിനല്ലെന്നെക്ടോണവ കതക്ടോനന്നെതവ.  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ പൂര്ണ്ണ കബക്ടോദ്ധല്യകതക്ടോനട

ആയനിരനിക്കുയ കേക്ടോരല്യങള് പറഞനിട്ടുള്ളതവ.  ഇതനിനന്റെ അടനിസക്ടോനതനില് ഒരു ഉന്നെതതല

അകനസഷണയ  നടകക്കണതുണവ.  കകേരളതനിലുള്ള  വൃദ്ധസദനങനളക്കുറനിചവ  ഉന്നെതതല

അകനസഷണയ നടതനി ആവശല്യമക്ടോയ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുന്നെതക്ടോണവ. 

കഡക്ടോ  .    എയ  .    നകേ  .    മുനസ്പീര്: സര്, ഇതവ കരഖക്ടോമൂലയ ലഭല്യമക്ടോയനിടനിനല്ലെന്നെവ പറഞതു
നകേക്ടോണവ ഇതുമക്ടോയനി ബനനപ്പെടവ പഠനയ നടതനിയവര് മുഴവന് ഒപ്പെനിടനിട്ടുള്ള  റനികപ്പെക്ടോര്ടവ ഞക്ടോന്
വകുപ്പുമനനിക്കവ  ഉടന്  കകേമക്ടോറുന്നെതക്ടോണവ.  എത്ര  കകേസ്സുകേള്  നപന്ഡനിയഗുനണന്നെവ



376 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 18, 2016

സക്ടോമൂഹല്യനസ്പീതനി വകുപ്പെവ അകനസഷനിക്കുകേയയ ഏതവ ആര്.ഡനി.ഒ.  ആകണക്ടോ കകേസ്സുകേള്
നപന്റെനിയഗനില് വചനിട്ടുള്ളതവ ആ ആര്.ഡനി.ഒ.യനട കപരനില് നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ.
ബഹുമക്ടോനനപ്പെട മുഖല്യമനനി ഇവനിനട വളനര ആശസക്ടോസകേരമക്ടോയ മറുപടനിയക്ടോണവ നല്കേനിയതവ.
ശസ്പീ. ഉമന് ചെക്ടോണനി  മുഖല്യമനനിയക്ടോയനിരുന്നെ സമയതവ  ജക്ടോഗ്രേതക്ടോ സമനിതനിനയ സ്റ്റക്ടോറഡ്യൂടറനി
കബക്ടോഡനിയക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റുന്നെതനിനുള്ള ഒരു ഓര്ഡനിനന്സവ  ഇറക്കനിയനിരുന.  അകദ്ദേഹയ അതവ
വളനര തക്ടോല്പരല്യകതക്ടോടുകൂടനി  നകേക്ടോണ്ടുവന്നെതക്ടോണവ.  അതവ  ഇലക്ഷേനന്റെ  സമയമക്ടോയകപ്പെക്ടോള്
ലക്ടോപക്ടോയനികപ്പെക്ടോയനി.  സ്റ്റക്ടോറഡ്യൂടറനി പദവനി നകേക്ടോടുതവ ഓകരക്ടോ വക്ടോര്ഡനിലുമുള്ള  നമമ്പര്മക്ടോരുയ
വനനിതക്ടോ കപക്ടോലസ്പീസുകേക്ടോരുമടങ്ങുന്നെ ജക്ടോഗ്രേതക്ടോ സമനിതനികേള് നതക്ടോടടുത്തു നടക്കുന്നെ  ഇതരയ
സയഭവങള് പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോന് നനിര്ബനമക്ടോയയ  കൂടണനമന്നെ ആ ഓര്ഡനിനന്സവ
വസ്പീണ്ടുയ ഇഷഡ്യൂ നചെയ്യുന്നെതനിനുകവണനി മുഖല്യമനനി തക്ടോല്പരല്യനമടുതവ അതവ കേല്യക്ടോബനിനറനില്
ഡനിസസവ  നചെയ്യണയ.  നനിയമനനിര്മക്ടോണയ  നടത്തുന്നെതക്ടോയനിരനിക്കുയ  നല്ലെതവ.  അതവ
നനല്ലെക്ടോരു  തസ്പീരുമക്ടോനമക്ടോയനിരനിക്കുയ.  പഞ്ചക്ടോയതവ രക്ടോജവ  ബനില്ലെനിലക്ടോണവ  അതനിനന്റെ  മക്ടോറയ
നകേക്ടോണ്ടുവകരണതവ. 

ശസ്പീമതനി  നകേ  .    നകേ  .    കശലജ  ടസ്പീചര്  : സര്,  ഈ  കേക്ടോരല്യതനില്  ഉന്നെതതല
സമനിതനിനയനക്കക്ടോണവ അകനസഷണയ നടത്തുന്നെതക്ടോനണന്നെവ ബഹുമക്ടോനനപ്പെട മുഖല്യമനനി
പ്രഖല്യക്ടോപനിചനിട്ടുണവ.  ഡനിപ്പെക്ടോര്ടവനമന്റെവ  തലതനില്  ഒരു  സമനിതനിനയ  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള
കേക്ടോരല്യമക്ടോണവ ഞക്ടോന് കനരനത നകേ.എസവ.എസവ.എയ.എനള്ള നനിലയനില് പറഞതവ.
അതനിനനക്കക്ടോള് ഏറവുയ ഉചെനിതയ ഉന്നെതതല സമനിതനിനയനക്കക്ടോണ്ടുതനന്നെ ഈ കേക്ടോരല്യയ
അകനസഷനിപ്പെനിക്കുന്നെതക്ടോണവ.  അതവ  എന്തക്ടോയക്ടോലുമുണക്ടോകുനമനള്ളതവ  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട
മുഖല്യമനനിതനന്നെ  സൂചെനിപ്പെനിചനിട്ടുണവ.  ആ  അകനസഷണതനിനന്റെ  കൂടതനില്  ഇവനിനട
പറഞ മറവ കേക്ടോരല്യങളുയ പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നെതക്ടോണവ. അതനിനവ തക്ടോങള് കരഖ കകേമക്ടോറണയ.
ആര്.ഡനി.ഒ.മക്ടോര്  ഈ  കകേനസക്ടോനയ  കമകലക്ടോടവ  റനികപ്പെക്ടോര്ടവ  നചെയ്യുന്നെനിനല്ലെനനള്ളക്ടോരു
വസ്തുതയണവ.  കകേസവ റനികപ്പെക്ടോര്ടവ നചെയ്യനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ള നടപടനി വകുപ്പുതനന്നെ പരനിശമനിചവ
നചെയ്യുയ. ഇകപ്പെക്ടോള് ബഹുമക്ടോനനപ്പെട നമമ്പര് കകേമക്ടോറുന്നെ കരഖകേള് വച്ചുനകേക്ടോണ്ടുതനന്നെ
അകനസഷണയ നടത്തുകേയയ കുറക്കക്ടോരക്ടോയ ആര്.ഡനി.ഒ.മക്ടോര്നക്കതനിനര സക്ടോമൂഹല്യനസ്പീതനി
വകുപ്പെവ ശക്തമക്ടോയ നടപടനിക്കക്ടോവശല്യമക്ടോയനിട്ടുള്ള ശനിപക്ടോര്ശ നചെയ്യുനമനകൂടനി അറനിയനിക്കുന.
ജക്ടോഗ്രേതക്ടോ സമനിതനിയനട കേക്ടോരല്യയ ഒരു ചെര്ചയനട ഭക്ടോഗമക്ടോയനി പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോവുന്നെതക്ടോണവ. 

IV സബ്മനിഷന്

(1) വല്യവസക്ടോയശക്ടോലകേള് കനരനിടുന്നെ പ്രതനിസനനി 

ശസ്പീ  .    കജക്ടോണ്  നഫര്ണക്ടോണസവ:  സര്,  കകേരളതനിനന്റെ  വല്യവസക്ടോയ  തലസക്ടോനമക്ടോയ
എറണക്ടോകുളയ ജനില്ലെയനില് നനിരവധനി കകേന നപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങളുയ സയസക്ടോന
നപക്ടോതുകമഖലക്ടോ   സക്ടോപനങളുയ   വന്കേനിട    സസകേക്ടോരല്യ    സക്ടോപനങളുയ  നചെറുകേനിട
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വല്യവസക്ടോയശക്ടോലകേളുമുണവ.  ഇതനില് നകേക്ടോചനിന് റനികഫനറനി ഒഴനിച്ചുള്ള കകേന നപക്ടോതുകമഖലക്ടോ

സക്ടോപനങനളക്ടോനക്ക  വലനിയ  പ്രതനിസനനി  കനരനിട്ടുനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  തുറമുഖതനിനന്റെ

വനിഷയയ ഞക്ടോന് ഇതനിനുമുമ്പവ സബ്മനിഷനക്ടോയനി ഉന്നെയനിചതക്ടോണവ.  നകേക്ടോചനിന് ഷനിപ്പെവ യക്ടോര്ഡവ

ഓഹരനി  വനില്പ്പെനയമക്ടോയനി  ബനനപ്പെടവ  പ്രതനിസനനിയനിലക്ടോണവ.  എചവ.ഒ.സനി.എല്.

അടച്ചുപൂടക്ടോന് കകേന സര്ക്കക്ടോര് തസ്പീരുമക്ടോനനമടുത്തുകേഴനിഞ.  എഫവ.എ.സനി.ടനി.-ക്കവ ഒരു

പക്ടോകക്കജനിനന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്  സഹക്ടോയയ  നല്കേക്ടോനമന്നെവ  പ്രഖല്യക്ടോപനിചതല്ലെക്ടോനത,

കേഴനിഞ  കകേന  സര്ക്കക്ടോരുയ  ഇകപ്പെക്ടോഴനത  കകേന  സര്ക്കക്ടോരുയ  ആ  പക്ടോകക്കജവ

നടപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോതതനിനനത്തുടര്ന്നെവ എഫവ.എ.സനി.ടനി.  പ്രതനിസനനി കനരനിട്ടുനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.

എചവ.എയ.ടനി.  ഏതുനനിമനിഷവുയ  അടച്ചുപൂട്ടുന്നെ  സനിതനിയനികലക്കവ  എതനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.

കകേന സര്ക്കക്ടോരുകേള് തുടര്നവന്നെ നയങളുനട  ഫലമക്ടോയനി  കകേന നപക്ടോതുകമഖലക്ടോ

സക്ടോപനങള് വലനിയ പ്രതനിസനനി കനരനിടുകേയയ  ആയനിരക്കണക്കനിനവ  നതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കവ

നതക്ടോഴനില് നഷ്ടുനപ്പെടുന്നെ സനിതനി ഉണക്ടോയനിരനിക്കുകേയമക്ടോണവ. സയസക്ടോന നപക്ടോതുകമഖലക്ടോ

സക്ടോപനങളനില്  ടനി.സനി.സനി. കനരനിടുന്നെതവ കവദത്യുതനിയമക്ടോയനി ബനനപ്പെട പ്രശ്നമക്ടോണവ.

പല  സയസക്ടോന  നപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങളുയ  നകേടുകേക്ടോരല്യസതമൂലയ  ഇന്നെവ

പ്രശ്നതനിലക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ. സസകേക്ടോരല്യ കമഖലയനിലുള്ള ബനിനക്ടോമനി സനിങവ അടച്ചുപൂടനി,

ശസ്പീശക്തനി കപപ്പെര് മനില് അടച്ചുപൂട്ടുന.  കുടനിനവള്ളതനിനുയ  വല്യവസക്ടോയ ആവശല്യതനിനുമക്ടോയനി

ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നെ  നപരനിയക്ടോര്  നദനിയനിനല  ജലതനില്  വനിഷയ  കേലര്ന്നെനിട്ടുനണനയ

അതവ ഉപകയക്ടോഗശൂനല്യമക്ടോനണനമുള്ള ഒരു പ്രചെരണമുണക്ടോയനി.  പരനിസനിതനി പ്രശ്നതനിനന്റെ

കപരനില് ചെനില സയഘടനകേള് നനിരവധനി വല്യവസക്ടോയശക്ടോലകേള് അടച്ചുപൂട്ടുന്നെതനിനുള്ള

ശമയ നടതനിനക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ചെനിലര് പ്രകക്ഷേക്ടോഭവുയ ആരയഭനിചനിട്ടുണവ.  ഇനതല്ലെക്ടോയ

ആ  കമഖലയനില്  പണനിനയടുക്കുന്നെ  നതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളനില്  ആശങ  ഉയര്തനിയനിരനി

ക്കുകേയക്ടോണവ.  വല്യവസക്ടോയശക്ടോലകേള്  ഒനന്നെക്ടോന്നെക്ടോയനി  അടച്ചുപൂട്ടുന്നെ  ഒരവസയനില്

എതനികചര്ന്നെനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  നപക്ടോലഡ്യൂഷന് കേണ്കടക്ടോള് കബക്ടോര്ഡവ ഇക്കക്ടോരല്യതനില്

ജക്ടോഗ്രേതകയക്ടോടുകൂടനിയ  സമസ്പീപനയ  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നെനില്ലെ.  ഇനതല്ലെക്ടോയ  ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ചു

നകേക്ടോണവ ഇന്നെവ   വല്യവസക്ടോയ കമഖലയനിനല നതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള് ഒന്നെടങയ പ്രതനികഷധ

പ്രകേടനയ നടതനിനക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ. ബഹുമക്ടോനനപ്പെട മുഖല്യമനനിതനന്നെ ഇടനപട്ടു

നകേക്ടോണവ  എറണക്ടോകുളയ  ജനില്ലെയനിനല  വല്യവസക്ടോയ  കമഖല  കനരനിടുന്നെ  പ്രശ്നങള്ക്കവ

പരനിഹക്ടോരയ കേക്ടോണുന്നെതനിനക്ടോവശല്യമക്ടോയ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ.

മുഖല്യമനനി (ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്  ):   സര്,  എറണക്ടോകുളയ  ജനില്ലെയനില്
പ്രവര്തനിക്കുന്നെ കകേന-സയസക്ടോന നപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങളുയ സസകേക്ടോരല്യകമഖലയനിലുള്ള
ചെനില  വല്യവസക്ടോയ  സക്ടോപനങളുയ  പ്രതനിസനനി  കനരനിടുന്നെ  കേക്ടോരല്യയ  സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ
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ശദ്ധയനിലുണവ.  പ്രവര്തന മൂലധനതനിനന്റെ അപരല്യക്ടോപ്തത,  അസയസവ കൃത വസ്തുക്കളുനട
ദഇൗര്ലഭല്യയ,  വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന്നെ ഉല്പക്ടോദനനചലവവ, നഗയനിലനിനന്റെ നനപപ്പെനിടല് നടപടനികേള്
പൂര്തനിയക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിയക്ടോതതവ  തുടങനിയവനയക്ടോനക്കയക്ടോണവ  ഇഇൗ  പ്രതനിസനനിക്കവ
കേക്ടോരണമക്ടോകുന്നെ ചെനില ഘടകേങള്.  ഇവനിനട ബഹുമക്ടോനല്യനക്ടോയ അയഗയ  HOC-നടയയ
HMT-നടയയ FACT-യകടയനമക്ടോനക്ക പ്രശ്നങനളക്കൂറനിച്ചുയ സയസക്ടോന നപക്ടോതുകമഖലക്ടോ
സക്ടോപനങനളക്കുറനിച്ചുയ ചെനില സസകേക്ടോരല്യ സക്ടോപനങള് അടച്ചുപൂടനിയതനിനനക്കുറനിച്ചുയ
ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കുകേയണക്ടോയനി. അകദ്ദേഹയ ചൂണനിക്കക്ടോണനിച ഒരു വനിഷയയ  നപരനിയക്ടോറനില്
വലനിയകതക്ടോതനില് വനിഷയ കേലരുനനവനന്നെക്ടോരു വക്ടോര്ത പത്രതനില്  കേക്ടോണക്ടോനനിടയക്ടോയനി
എന്നെതക്ടോണവ. യക്ടോദൃശനികേമക്ടോയനി അന്നെവ ഞക്ടോന് എറണക്ടോകുളത്തുണക്ടോയനിരുന്നെ ദനിവസമക്ടോയനിരുന.
അതനിനനക്കുറനിചവ ഗഇൗരവമക്ടോയനി അകനസഷനിക്കണനമന്നെവ കേളകകറക്ടോടവ ഞക്ടോന് പറഞനിരുന.
അതനിനനക്കുറനിചവ  പനിന്നെസ്പീടവ  കേളകകറക്ടോടവ  കചെക്ടോദനിചകപ്പെക്ടോള്  അകദ്ദേഹയ  പറഞതവ,
ആവശല്യമക്ടോയ പരനികശക്ടോധനനയക്ടോനക്ക നടതനിനയനയ  നവള്ളതനില് വനിഷക്ടോയശമനില്ലെ,
യക്ടോനതക്ടോരു കുഴപ്പെവുമനില്ലെ  ഇതവ  കബക്ടോധപൂര്വയ  ആകരക്ടോ  പ്രചെരനിപ്പെനിചതക്ടോനണനമക്ടോണവ.
നവള്ളതനില് വനിഷക്ടോയശമനിനല്ലെനയ ഒരു കുഴപ്പെവുമനിനല്ലെനള്ള കേക്ടോരല്യയ കയക്ടോഗയ വനിളനിചവ
പറയക്ടോന്  കപക്ടോകുകേയക്ടോനണനമക്ടോണവ  കേളകര്  എകന്നെക്ടോടവ  പറഞതവ.  ആളുകേളക്ടോനകേ
ഭസ്പീതനിയനിലക്ടോയനിരനിക്കുയ ആവശല്യമക്ടോയ പ്രചെക്ടോരണയ നകേക്ടോടുക്കണനമന്നെവ ഞക്ടോന് കേളകകറക്ടോടവ
പറഞ.  വല്യവസക്ടോയങള് പക്ടോരനിസനിതനികേ പ്രശ്നങളുണക്ടോക്കക്ടോന് പക്ടോടനില്ലെ എനള്ളതവ
ശരനിയക്ടോണവ.  എനന്തങനിലുയ പ്രശ്നങളുനണങനില് അതവ പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനക്ടോവശല്യമക്ടോയ
നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  പകക്ഷേ  അനക്ടോവശല്യമക്ടോയ  പ്രശ്നങള്  ഉന്നെയനിച്ചുനകേക്ടോണവ
വല്യവസക്ടോയങള് അടച്ചുപൂട്ടുന്നെതനിനുള്ള നസ്പീക്കയ അനുവദനിക്കക്ടോന് കേഴനിയനില്ലെ.  അങനനയയ
ചെനില  നസ്പീക്കങള്  വരുനനണന്നെക്ടോണവ  കതക്ടോനന്നെതവ.  ഒന്നെവ  രണവ  വല്യവസക്ടോയങള്
അടഞകപക്ടോയ സക്ടോഹചെരല്യതനില് പ്രവര്തനിച്ചുനകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നെ മറവ  വല്യവസക്ടോയങളുയ
അടഞകപക്ടോകുകമക്ടോനയന്നെ ആശങയനിലക്ടോയനിരനിക്കക്ടോയ നതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്  പ്രതനികഷധവുമക്ടോയനി
രയഗത്തുവന്നെനിട്ടുള്ളതവ. സയയക്ത കടഡവ യൂണനിയനുകേള് ഒന്നെനിച്ചുതനന്നെ ഇക്കക്ടോരല്യതനില്
സര്ക്കക്ടോരനിനവ നനികവദനയ നല്കേനിയനിട്ടുണവ. നതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കവ ഒരക്ടോശങയയ ഉണക്ടോകകേ
ണയക്ടോവശല്യമനില്ലെ.  നതറക്ടോയ ഒരു നടപടനിയയ സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ ഭക്ടോഗത്തുനനിനണക്ടോകേനില്ലെ.
തനിരുകതണ കേക്ടോരല്യങളുനണങനില് തനിരുതണനമന്നെവ ആവശല്യനപ്പെടുകേയല്ലെക്ടോനത  നപനടന്നെവ
തനന്നെ അടച്ചുപൂട്ടുകേ എന്നെതല്ലെ അതനിനുള്ള പരനിഹക്ടോരയ.  ഇക്കക്ടോരല്യതനില് ആപത്കേരമക്ടോയ
ഒരവസയമനിനല്ലെന്നെക്ടോണവ  മനസനിലക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ളതവ.  ഇവനിനട  ഉയര്നവന്നെനിട്ടുള്ളതവ
ഗഇൗരവമക്ടോയനിട്ടുള്ള മറവ  പ്രശ്നങളക്ടോണവ.  നപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങനള ബക്ടോധനിക്കുന്നെ
പ്രശ്നങള് ഇതനിനന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനിട്ടുള്ളതല്ലെ.  അതവ  നയപരമക്ടോയനി സയരക്ഷേനിക്കനപ്പെകടണ
കേക്ടോരല്യങള് നനിലനകേക്ടോളന്നെതക്ടോണവ.  ഏതക്ടോയക്ടോലുയ ഇക്കക്ടോരല്യയ  സര്ക്കക്ടോര് അകങയറയ
ഗഇൗരവമക്ടോയനി തനന്നെയക്ടോണവ  കേക്ടോണുന്നെതവ.
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(2) പനി.എസവ.സനി. നനിയമനങളനില് വനിധവകേള്ക്കവ സയവരണയ

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രക്ടോകജഷവ:   സര്,  സര്ക്കക്ടോര്  സര്വസ്പീസനില്  പനി.എസവ.സനി.  വഴനി

നടക്കുന്നെ നനിയമനങളനില് നനവധവല്യയ കനരനിടുന്നെ സസ്പീകേള്ക്കവ പ്രകതല്യകേ സയവരണയ

നകേക്ടോടുക്കണനമന്നെതവ  സയബനനിചക്ടോണവ  ഞക്ടോന് ഈ സബ്മനിഷന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നെതവ.

വളനര  നചെറനിയ  പ്രക്ടോയതനില്  35  വയസനില്  തക്ടോനഴയള്ള  സസ്പീകേളക്ടോണവ  ഇഇൗ

വനിഭക്ടോഗതനിലുള്ളതവ.  ഇഇൗ പ്രക്ടോയതനില്  നനവധവല്യയ കനരനിടുന്നെ സസ്പീകേളുനട സക്ടോമ്പതനികേവു യ    

മക്ടോനസനികേവുയ സക്ടോമൂഹനികേവുമക്ടോയ പ്രശ്നങള് നമുക്കവ ഉഇൗഹനിക്കക്ടോന് കേഴനിയന്നെകതയള.

ഇതരയ സസ്പീകേള് കകേരളതനില്  വളനര നചെറനിനയക്ടോരു  ശതമക്ടോനയ മക്ടോത്രകമയണക്ടോകുകേയള.

പനി.എസവ.സനി.  റക്ടോങവ  ലനിസ്റ്റനില്  ഉള്നപ്പെടുന്നെ  ഇഇൗ  വനിഭക്ടോഗതനില്നപ്പെടുന്നെ  വളനര

നചെറനിയ  ശതമക്ടോനമക്ടോളുകേകളയള.  ഇവരുനട  വസ്പീടുകേളനികലയ്നക്കക്ടോനക്ക നമള്  നനിരവധനി

തവണ കപക്ടോകുന്നെവരക്ടോണവ.  ഇഇൗ പ്രക്ടോയതനിലുള്ള സസ്പീകേള് വളനര നചെറനിയ കുടനികേളുമക്ടോയനി

വളനരയധനികേയ സക്ടോമ്പതനികേ പ്രതനിസനനിയനുഭവനിച്ചുനകേക്ടോണവ മുകന്നെക്ടോട്ടുകപക്ടോകുകമ്പക്ടോള്

ഇവര്ക്കവ ഭരണഘടനക്ടോപരമക്ടോയനി ജസ്പീവനിക്കക്ടോനക്ടോവശല്യമക്ടോയ ഒരു കേരുതക്ടോണവ ഗവണ്നമന്റെവ

പകേര്നനകേക്ടോടുകക്കണതവ. ഇഇൗ വനിഷയനത സയബനനിചവ ഗവണ്നമന്റെവ ഗഇൗരവമക്ടോയനി

പരനികശക്ടോധനിക്കുകേയയ ആവശല്യമക്ടോയ നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കുകേയയ നചെയ്യണയ.

മുഖല്യമനനി (ശസ്പീ  .   പനിണറക്ടോയനി വനിജയന്  ) :  സര്, 1958-നല കകേരള കസ്റ്ററവ ആന്റെവ

സകബക്ടോര്ഡനികനറവ  സര്വസ്പീസസവ  ചെടങള്  അനുസരനിചവ  പനി.എസവ.സനി.  വഴനിയള്ള

നനിയമനങളനില് പടനികേജക്ടോതനി,  പടനികേവര്ഗ്ഗയ,  ഒ.ബനി.സനി.  എന്നെസ്പീ വനിഭക്ടോഗങള്ക്കുള്ള

ജക്ടോതനി സയവരണയ മക്ടോത്രമക്ടോണവ നനിലവനിലുള്ളതവ. ഇതുകൂടക്ടോനത അയഗപരനിമനിതര്ക്കവ 3%

സയവരണയ  അനുവദനിക്കുനണവ.  പനി.എസവ.സനി.  വഴനി  നടത്തുന്നെ  നനിയമനങളനില്

വനിധവകേള്ക്കവ നനിശനിത ശതമക്ടോനയ പ്രകതല്യകേ സയവരണയ നല്കുന്നെതനിനവ നയപരമക്ടോയ

തസ്പീരുമക്ടോനയ  ഇതുവനര  നനകേനക്കക്ടോണനിടനില്ലെ.  എന്നെക്ടോല്  സര്ക്കക്ടോര്  സര്വസ്പീസനിനല

നനിയമനങളനില് വനിധവകേള്ക്കവ ഉയര്ന്നെ പ്രക്ടോയപരനിധനിയനില് അഞ്ചുവര്ഷനത ഇളവവ

അനുവദനിക്കുന്നെതനിനവ  സര്ക്കക്ടോര്  തതസതനില്  തസ്പീരുമക്ടോനനമടുതനിട്ടുണവ.    അതനിനന്റെ

അടനിസക്ടോനതനില് ബനനപ്പെട ചെടങളനില് ആവശല്യമക്ടോയ കഭദഗതനി വരുത്തുന്നെതനിനവ

നടപടനി സസസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയക്ടോണവ.  

(3) പ്രതനികേനള അറസ്റ്റവ നചെയ്യല്

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റക്ടോയ:  സര്,  എനന്റെ  മണലതനിനല  തനിരുമനിറകക്കക്ടോടവ

പഞ്ചക്ടോയതനിനല നചെരുപ്പൂരവ  എന്നെ പ്രകദശതവ ഒരു  വസ്പീടമനയ ഒരു സയഘമക്ടോളുകേള്

അയല്പക്കക്കക്ടോരുയ നക്ടോട്ടുകേക്ടോരുനമക്ടോനക്ക തനന്നെയക്ടോണവ,   നനിരന്തരമക്ടോയനി പസ്പീഡനിപ്പെനിച
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ഒരു  വക്ടോര്ത പുറത്തുവരനികേയണക്ടോയനി.  ഞക്ടോന് ഇരയനട കപകരക്ടോ മറ്റു വനിശദക്ടോയശങകളക്ടോ

ഇവനിനട  പറയന്നെനില്ലെ.  അകങയവ  അറനിയക്ടോവുന്നെതക്ടോണവ,  കപക്ടോലസ്പീസവ  നറകക്കക്ടോര്ഡ്സനി

ലുള്ളതക്ടോണവ. ഏതക്ടോണവ 35 വയസ്സുള്ള ഇഇൗ സസ്പീ മക്ടോനസനികേക്ടോസസക്ടോസല്യതനിനവ ചെനികേനിത

കതടുന്നെതുയ ഡനിപ്രഷനുമക്ടോയനി ബനനപ്പെടവ വര്ഷങളക്ടോയനി മരുനകേഴനിക്കുന്നെ ആളുമക്ടോണവ.

ഇന്റെര്നനറവ ദുരുപകയക്ടോഗനപ്പെടുതനി ഒരക്ടോള് ഇവനര ചൂഷണയ നചെയ്യുന.  ഇതവ നക്ടോടനിനല

കുറചവ ആളുകേള് അറനിയന. അവര് ഇരയനട ഭക്ടോഗത്തു നനില്ക്കക്ടോകനക്ടോ ഇഇൗ പ്രശ്നതനിനവ

അറുതനി വരുതക്ടോകനക്ടോ ശമനിക്കക്ടോനത അവരുയ ഇവനര ബക്ടോകേവ നമയനില് നചെയനകേക്ടോണവ

പസ്പീഡനിപ്പെനിക്കുന.  ഇതവ കൂടുതല് ആളുകേള് അറനിയന. അവരുയ ഇകത രസ്പീതനി തുടരുന.

ഇങനന പതവ പനകണക്ടോളമക്ടോളുകേള് മക്ടോനസനികേകരക്ടോഗനിയക്ടോയ ഒരു സസ്പീനയ മക്ടോസങകളക്ടോളയ

പസ്പീഡനിപ്പെനിച ഒരു വനിഷയമക്ടോണവ ഉയര്നവന്നെനിരനിക്കുന്നെതവ.  ഇഇൗ കനക്ടോടസ്പീസവ ഒരക്ടോഴ്ച മുമ്പവ

നല്കേനിയതക്ടോണവ.  കനക്ടോടസ്പീസവ  നല്കുന്നെ  സമയതവ  ഏതക്ടോണവ  പനകണക്ടോളയ

പ്രതനികേളുള്ളതനില്  ഒരക്ടോനള  മക്ടോത്രമക്ടോണവ  അറസ്റ്റവ  നചെയനിരുന്നെതവ.  പല  തരതനിലുള്ള

രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയ  സമര്ദ്ദേങളുയ  ഇതുമക്ടോയനി  ബനനപ്പെട്ടുണക്ടോകേക്ടോന്  സക്ടോധല്യതയണവ.  പകക്ഷേ

ഇകപ്പെക്ടോള്  കുറചവ  ആളുകേള്കൂടനി  അറസ്റ്റവ  നചെയ്യനപ്പെടനിട്ടുണവ.  ഇനനിയയ  അറസ്റ്റവ

നചെയ്യനപ്പെടക്ടോന്  പ്രതനികേള് ബക്ടോക്കനിയക്ടോണവ.   അതനില് ചെനിലയക്ടോളുകേള് വനികദശകതയവ

കേടന്നെനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ഇഇൗ  സക്ടോഹചെരല്യതനില്  ഇഇൗ  കകേസവ  വളനര  ഗുരുതരമക്ടോയനി

നനകേകേക്ടോരല്യയ  നചെയ്യക്ടോന്  ഗവണ്നമന്റെവ  തയ്യക്ടോറക്ടോകേണനമന്നെക്ടോണവ  എനനിക്കവ  ആദല്യമക്ടോയനി

സൂചെനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ളതവ. ബഹുമക്ടോനല്യനക്ടോയ മുഖല്യമനനിയക്ടോണവ ഇതനിനവ മറുപടനി നല്കുന്നെതവ

എനള്ളതുനകേക്ടോണവ സക്ടോന്ദര്ഭനികേമക്ടോയനിടവ  ഒരു കേക്ടോരല്യയ കൂടനി അങയനട പരനിഗണനയ്ക്കു

കവണനി ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കുകേയക്ടോണവ.  പ്രതനിപക്ഷേ സമരവുമക്ടോയനി ബനനപ്പെടവ നനിരവധനി

വനിദല്യക്ടോര്തനി  -യവജന  സയഘടനക്ടോ  കനതക്ടോക്കന്മേക്ടോര്  പലതരതനിലുള്ള  ജനക്ടോധനിപതല്യ

പ്രതനികഷധങളുമക്ടോയനി മുകന്നെക്ടോട്ടുകപക്ടോകുനണവ.  കേരനിനങക്ടോടനി  കേക്ടോണനിക്കുന്നെതവ വലനിനയക്ടോരു

അപരക്ടോധമനല്ലെന്നെവ  തക്ടോങള് തനന്നെ ഒരനിക്കല് പറയകേയണക്ടോയനി.  പകക്ഷേ തക്ടോങളുനട

കപക്ടോലസ്പീസവ  മറനിനചക്ടോരു  സമസ്പീപനമക്ടോണവ  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നെതവ.  മലപ്പുറനത  യൂതവ

കകേക്ടോണ്ഗ്രേസവ  പ്രസനിഡന്റെവ  റനിയക്ടോസവ  മുകക്കക്ടോളനി  അടക്കമുള്ളയക്ടോളുകേള്  കേരനിനങക്ടോടനി

കേക്ടോണനിച്ചുനവനള്ള കുറതനിനവ  ഇകപ്പെക്ടോഴയ മകഞ്ചരനി ജയനിലനില് റനിമക്ടോന്റെനിലക്ടോണവ.   ഇഇൗ

രസ്പീതനിയനിലുള്ള ഒരു സമസ്പീപനയ തക്ടോങള്ക്കനിനല്ലെന്നെവ പറയകമ്പക്ടോഴയ തക്ടോങളുനട കേസ്പീഴനിലുള്ള

കപക്ടോലസ്പീസവ  ഗുരുതരമക്ടോയ കകേസവ ചെക്ടോര്ജവ നചെയവ റനിമക്ടോന്റെവ നചെയ്യുനണവ.  അക്കക്ടോരല്യയ

കൂടനി അങവ  പരനികശക്ടോധനിക്കണയ.  നപക്ടോതുമുതല് നശനിപ്പെനിക്കക്ടോനത വളനര സമക്ടോധക്ടോനപരമക്ടോയനി

സമരയ നചെയ്യുന്നെയക്ടോളുകേനള ഇതരതനിലുള്ള കകേസുകേളനില്നപ്പെടുതനി റനിമക്ടോന്റെവ നചെയ്യുന്നെ

പ്രവണത അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കക്ടോന് അങവ തയ്യക്ടോറക്ടോകേണനമന്നെവ അഭല്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണവ.  
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മുഖല്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്  ) : സര്,  പക്ടോലക്കക്ടോടവ  ജനില്ലെയനിനല
നചെരുപ്പൂരവ  എന്നെ സലതവ തക്ടോമസനിക്കുന്നെ മക്ടോനസനികേ കരക്ടോഗനിയക്ടോയ സസ്പീനയ രജസ്പീഷവ,
മണനി, ജയഷസ്പീര്, നക്ടോസര്, മുത്തു, അബ്ബക്ടോസവ, റഹസ്പീയ, മുസ്തഫ, ആബനിദവ, അര്ഷക്ടോദവ, സക്ടോജു
തുടങനി  11 കപര്  12-7-2016  മുതല്  24-9-2016  വനരയള്ള പല ദനിവസങളനില്
ബലക്ടോതയഗതനിനനിരയക്ടോക്കനിയ  സയഭവതനിനവ  ചെക്ടോലനികശരനി  കപക്ടോലസ്പീസവ  കസ്റ്റഷനനില്
കകേസവ  രജനിസ്റ്റര്  നചെയവ  അകനസഷണയ  നടതനിവരനികേയക്ടോണവ.  പരക്ടോതനിക്കക്ടോരനിയനട
സകഹക്ടോദരന് കസ്റ്റഷനനില് അറനിയനിച വനിവരതനിനന്റെ അടനിസക്ടോനതനില് 29-9-2016-നവ
പരക്ടോതനിക്കക്ടോരനിയനട കേറുകേപ്പുത്തൂരുള്ള വസ്പീടനില്നചന്നെവ നമക്ടോഴനി കരഖനപ്പെടുതനിയകശഷമക്ടോണവ
കകേസവ  രജനിസ്റ്റര് നചെയനിട്ടുള്ളതവ.   ഇഇൗ  കകേസനിനല ഏഴവ  പ്രതനികേനള അറസ്റ്റവ  നചെയവ
ഒറപ്പെക്ടോലയ  സബവ  ജയനിലനില്  റനിമക്ടോന്റെവ  നചെയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ഇതനില്  രണ്ടുകപര്
ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  നനഹകക്കക്ടോടതനിയനില്  മുന്കൂര്  ജക്ടോമല്യതനിനവ  അകപക്ഷേനിചനിട്ടുണവ.
കകേസവ അകനസഷനിക്കുന്നെതനിനവ പടക്ടോമ്പനി സര്ക്കനിള് ഇന്നസകറുനട കനതൃതസതനില് ഒരു
നസഷല്യല് ഇന്നവസ്റ്റനികഗഷന് ടസ്പീയ രൂപസ്പീകേരനിചനിട്ടുണവ.   അവകശഷനിക്കുന്നെ പ്രതനികേനള
കേനണത്തുന്നെതനിനുള്ള ഫലപ്രദമക്ടോയ നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയക്ടോണവ.       

(4)  ചെനികേനിതക്ടോ ധനസഹക്ടോയയ

ശസ്പീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബക്ടോഹനിയ:  സര്,  കകേരളതനിനല ലക്ഷേക്കണക്കനിനവ കരക്ടോഗനികേള്
ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മുഖല്യമനനിയനട  ദുരനിതക്ടോശസക്ടോസ  നനിധനിയനില്  നനിനള്ള  ചെനികേനിതക്ടോ
ധനസഹക്ടോയതനിനക്ടോയനി  അകപക്ഷേ  നല്കേനി  കേക്ടോതനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.   ഇതനില്  ഒരു
ലക്ഷേകതക്ടോളയ കരക്ടോഗനികേള് കേഴനിഞ സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ കേക്ടോലഘടതനിലുയ നതരനഞടുപ്പെവ
സമയത്തുയ  അകപക്ഷേ  നല്കേനി  ഇതുവനര  ഒരു  മറുപടനി  കപക്ടോലുയ  ലഭനിക്കക്ടോനത
കേക്ടോതനിരനിക്കുനനണന്നെക്ടോണവ  റനികപ്പെക്ടോര്ടവ.  നസപ്റയബര്  1-നവ  മലയക്ടോള  മകനക്ടോരമ
പത്രതനില് പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിച  'കേനനിവവ കേക്ടോടകണ സര്ക്കക്ടോകര'  എനളള പയക്തനിയനില്
ഇക്കക്ടോരല്യയ  വളനര  വനിശദമക്ടോയനി  പറഞനിട്ടുണവ.  കേല്യക്ടോന്സര്  കരക്ടോഗനികേള്,  കേനിഡ്നനി
കരക്ടോഗനികേള്,  കേനിഡ്നനി  മക്ടോറനിവയ്കക്കണ  കരക്ടോഗനികേള്,  ഹൃദയ  ശസക്രനിയ,  കേരള്
മക്ടോറനിവയല് തുടങനി പത്തുയ ഇരുപതുയ ലക്ഷേയ രൂപ ചെനികേനിതയക്ടോയനി നചെലവുവരുന്നെ
കരക്ടോഗനികേള് ഓപ്പെകറഷനുയ മറ്റുയ നടക്കുന്നെതനിനുമുമ്പവ തനന്നെ അകപക്ഷേ നല്കുകേയക്ടോണവ.
ആവശല്യമക്ടോയ  കരഖകേളുയ  കേളകറുനട  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുയ  സഹനിതയ  അകപക്ഷേ  നല്കേനി
മക്ടോസങളക്ടോയനിട്ടുയ അവര്ക്കവ  ധനസഹക്ടോയയ ലഭനിചനിടനിനല്ലെനമക്ടോത്രമല്ലെ വല്യക്തമക്ടോയ ഒരു
മറുപടനി  കപക്ടോലുയ  കേനിട്ടുന്നെനില്ലെ.  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടവ  നനിനള്ള  ഒരകപക്ഷേകേയനട  ബന
ദുരനിതക്ടോശസക്ടോസ ഫണവ നസല്ലെനികലയവ കഫക്ടോണ് വനിളനിചകപ്പെക്ടോള് നകേടനികേനിടക്കുന്നെ അകപക്ഷേകേള്
എടുക്കണകമക്ടോ കവണകയക്ടോനയനന്നെക്ടോനയ മുഖല്യമനനി പറഞനിടനില്ലെ. പഴയ മുഖല്യമനനിക്കവ
നകേക്ടോടുത അകപക്ഷേയകല്ലെ ചെനിലകപ്പെക്ടോള് എടുക്കക്ടോയ എടുക്കക്ടോതനിരനിക്കക്ടോയ ഏതക്ടോയക്ടോലുയ നനിങള്
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പുതനിയ  ഒരു  അകപക്ഷേ  കൂടനി  നകേക്ടോടുക്കുന്നെതക്ടോണവ  നല്ലെതവ  എനള്ള  മറുപടനിയക്ടോണവ
കേനിടനിയനതന്നെക്ടോണവ   മലയക്ടോള മകനക്ടോരമ  പത്രയ റനികപ്പെക്ടോര്ടവ  നചെയതവ.  കരക്ടോഗനികേള്ക്കുയ
കരക്ടോഗതനിനുയ രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയമനില്ലെ. അകപക്ഷേയനട കേക്ടോരല്യതനില് മുഖല്യമനനി എന്തവ തസ്പീരുമക്ടോന
മക്ടോനണടുക്കക്ടോന് കപക്ടോകുന്നെനതന്നെറനിയക്ടോന് തക്ടോല്പ്പെരല്യമുണവ.  അകപക്ഷേ നകേക്ടോടുത കരക്ടോഗനികേളനില്
പലരുയ മരനിച്ചുകപക്ടോയനിട്ടുണവ.  ഇവര് വസ്പീടുയമറ്റുയ  പണയയ വചവ  ചെനികേനിത നടതനിയതനിനന്റെ
ഫലമക്ടോയനി  ലക്ഷേക്കണക്കനിനവ  രൂപയനട  കേട  ബക്ടോധല്യതയക്ടോണവ  വന്നെനിട്ടുള്ളതവ.
അവസക്ടോനയ മരനിച്ചുകപക്ടോയതനിനന്റെ കപരനില് അവര്ക്കവ തുകേ കേനിടക്ടോത അവസയമുണവ.
പ്രകകേക്ടോപനിതനല്ലെക്ടോത മുഖല്യമനനി,  അകങയറയ കേരുണയയ ആര്ദതയളള മനസനിനന്റെ
ഉടമയമക്ടോനണന്നെവ  കകേടനിട്ടുണവ.  ഇക്കക്ടോരല്യതനില്  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മുഖല്യമനനി  കേനനിവവ
കേക്ടോടണനമന്നെവ അകപക്ഷേനിക്കുന.

മുഖല്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്  ) : സര്,  ഇതരയ കേക്ടോരല്യങനളക്ടോനയ
രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയമക്ടോയനി നനകേകേക്ടോരല്യയ നചെകയ്യണതല്ലെ.  യഥക്ടോര്തതനിലുള്ള പ്രശ്നയ ഉന്നെയനിചക്ടോല്
അതനിനവ പരനിഹക്ടോരയ കേക്ടോണുന്നെതനിനവ ആര്ക്കുയ ഒരു തടസവുമുണക്ടോകേനില്ലെ.  ബഹുമക്ടോനല്യനക്ടോയ
ടനി.  വനി.  ഇബക്ടോഹനിമനിനവ അനുഭവതനില് നനിന്നെവ ഏനതങനിലുയ ഒരു കേക്ടോരല്യയ ചൂണനിക്കക്ടോ
ണനിക്കക്ടോന് കേഴനിയകമക്ടോ? എനന്റെ മണലതനില്, എനനിക്കവ അറനിയക്ടോവുന്നെ ഒരക്ടോള് അകപക്ഷേ
നകേക്ടോടുതനിട്ടുയ മറുപടനിയനില്ലെ നടപടനിയമനില്ലെ എന്നെക്ടോണവ പറകയണതവ.  അതനിനുപകേരയ ഇവനിനട
എന്തക്ടോണവ  ചൂണനിക്കക്ടോണനിചതവ.  മുഖല്യമനനിയനട  ദുരനിതക്ടോശസക്ടോസ  നനിധനിയനില്  നനിന്നെവ
ധനസഹക്ടോയയ അഭല്യര്തനിചവ മുന് സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ കേക്ടോലത്തുയ നപരുമക്ടോറചടയ നനിലവനില്
വന്നെകപ്പെക്ടോഴമക്ടോയനി  ലഭനിച  ഏകേകദശയ  8000  അകപക്ഷേകേളക്ടോണവ  ഇഇൗ  സര്ക്കക്ടോര്
അധനികേക്ടോരതനില് വന്നെകപ്പെക്ടോള് ഉണക്ടോയനിരുന്നെതവ.  പ്രസ്തുത അകപക്ഷേകേള് പരനികശക്ടോധനിചവ
തുകേ അനുവദനിച്ചു വരനികേയക്ടോണവ. അതനില് മനിക്കവക്ടോറുയ അനുവദനിച്ചുകേഴനിഞനിട്ടുണവ. ഇഇൗ
സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരതനില് വന്നെതനിനുകശഷയ മുഖല്യമനനിയനട ദുരനിതക്ടോശസക്ടോസ നനിധനിയനില്
നനിന്നെവ ധനസഹക്ടോയയ അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള പരനിധനി ജനില്ലെക്ടോ കേളകര്മക്ടോരുകടതവ 2000
രൂപയനില് നനിന്നെവ  10000  രൂപയക്ടോയയ റവനഡ്യൂ വകുപ്പുമനനിയകടതവ  5000  രൂപയനില്
നനിന്നെവ  25000  രൂപയക്ടോയയ  മുഖല്യമനനിയകടതവ  ഒരു ലക്ഷേയ രൂപയനില് നനിന്നെവ  മൂന്നെവ
ലക്ഷേയ രൂപയക്ടോയയ വര്ദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുണവ.  ഇതുനകേക്ടോണവ ബഹുഭൂരനിപക്ഷേയ അകപക്ഷേകേളുയ
ജനില്ലെക്ടോ കേളകര്മക്ടോരുനട തലതനില് തനന്നെ തസ്പീര്പ്പെക്ടോക്കക്ടോനുയ ധനസഹക്ടോയയ കവഗതനില്
ലഭല്യമക്ടോക്കക്ടോനുയ കേഴനിഞനിട്ടുണവ. ദുരനിതക്ടോശസക്ടോസ സഹക്ടോയധനയ അകപക്ഷേകേര്ക്കവ എത്രയയ
നപനടന്നെവ ലഭല്യമക്ടോക്കക്ടോന് തനന്നെയക്ടോണവ സര്ക്കക്ടോര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതവ. അതനിനവ ഓണ്നനലന്
സയവനിധക്ടോനയ നടപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നെതനിനുകവണ നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയക്ടോണവ. ഇതവ
അകങയറയ സഹതക്ടോപമര്ഹനിക്കുന്നെവരുനട കേക്ടോരല്യമക്ടോനണന്നെതനിനക്ടോല് എനന്തങനിലുയ കുറവുകേള്
സയഭവനിക്കുനനണങനില്  അതവ  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനവ  സര്ക്കക്ടോരനിനവ  യക്ടോനതക്ടോരു
നനവമനസല്യവുമനില്ലെ. 
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(5) 'ഓണയകേളനി' കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കല് 

ശസ്പീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി : സര്, കകേരളതനില് പ്രകതല്യകേനിചവ മദ്ധല്യ കകേരളതനിനല
പ്രധക്ടോന പ്രക്ടോചെസ്പീന കേലകേളനിനലക്ടോന്നെക്ടോയ ഓണയകേളനി അനല്യയ നനിന കപക്ടോകേക്ടോതനിരനിക്കുന്നെതനിനുയ
ആയനിരക്കണക്കനിനവ സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരക്ടോയ കേലക്ടോകസ്നേഹനികേളുനട ആകവശമക്ടോയ,  അടനിസക്ടോന
വര്ഗ്ഗതനിനന്റെ  കേലക്ടോരൂപമക്ടോയ  ഓണയകേളനി  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനുയ  നനിലവനില്
സര്ക്കക്ടോര്  തലതനില്  യക്ടോനതക്ടോരു  സയവനിധക്ടോനങളുമനില്ലെ.  ഒകരസമയയ  അമ്പകതക്ടോളയ
കപര്  ടസ്പീമക്ടോയനി  പക്ടോട്ടുയ  ചെടുലമക്ടോയ  ചുവടുവയ്പ്പുകേളുമക്ടോയനി  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നെ  ഓണയകേളനിയ്ക്കുയ
പുലനികേളനി,  വള്ളയകേളനി  എന്നെനിവയവ  നല്കുന്നെതുകപക്ടോനല  സക്ടോമ്പതനികേ  സഹക്ടോയവുയ
കപ്രക്ടോതക്ടോഹനവുയ നല്കേനി നനിലനനിര്കതണതവ അതല്യക്ടോവശല്യമക്ടോണവ.  വനിവനിധ ടസ്പീമുകേള്
തമനില്  നടക്കുന്നെ  ഓണയകേളനി  മതരങള്  ഓണക്കക്ടോലതവ  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലെയനിനല
വനിവനിധ  സലങളനില്  നല്ലെ  രസ്പീതനിയനില്  നടതനിവരുനണവ.  വലനിയ  സക്ടോമ്പതനികേ
ബക്ടോധല്യത  വരുന്നെ  ഓണയകേളനി  മതരതനിനന്റെ  സയഘക്ടോടനതനിനുയ  മക്ടോസങകളക്ടോളയ
നസ്പീണ്ടുനനില്ക്കുന്നെ  പരനിശസ്പീലനതനിനുയ  സക്ടോമ്പതനികേ  സഹക്ടോയമനുവദനികക്കണതുണവ.
നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  കേലക്ടോഭവന് മണനി സക്ടോരകേയ ചെക്ടോലക്കുടനിയനില് യക്ടോഥക്ടോര്തല്യമക്ടോകുകമ്പക്ടോള് ആയതവ
കഫക്ടോകേവ കലക്ടോര് അക്കക്ടോദമനിയനട കേസ്പീഴനില് നക്ടോടന് പക്ടോട്ടുകേളുനട ഗകവഷണ പഠന കകേനമക്ടോക്കനി
മക്ടോറ്റുന്നെതനിനുയ നക്ടോടന് പക്ടോടനിനുയ ഓണപ്പെക്ടോടനിനുയ പുതുജസ്പീവന് നല്കേനിയ അനുഗ്രേഹസ്പീത
കേലക്ടോകേക്ടോരന് കേലക്ടോഭവന് മണനിയനട നക്ടോമകധയതനില് ഒരു പുരസക്ടോരയ ഏര്നപ്പെടുതനി
ഓണയകേളനിക്കവ സയസക്ടോന തലതനില് മതരയ സയഘടനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനുയ ഓണയ കേളനിനയ
സര്ക്കക്ടോര് അയഗസ്പീകേരനിക്കുന്നെതനിനുയ ആവശല്യമക്ടോയ നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കണനമന്നെവ
അഭല്യര്തനിക്കുന.

പടനികേജക്ടോതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നെക്ടോക്കസമുദക്ടോയകക്ഷേമവുയ നനിയമവുയ സക്ടോയസക്ടോരനികേവുയ

പക്ടോര്ലനമന്റെറനികേക്ടോരല്യവുയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   നകേ  .   ബക്ടോലന്  ): സര്, സയസക്ടോനതവ

വനികശഷനിചവ മദ്ധല്യ കകേരളതനില് അനല്യയനനിനകപക്ടോകുന്നെ ഒരു പ്രക്ടോചെസ്പീന കേലക്ടോരൂപമക്ടോയ

ഓണയകേളനിനയ  നനിലനനിര്ത്തുന്നെതനിനുയ  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനുയ  സക്ടോയസക്ടോരനികേ

വകുപ്പെനിനന്റെ  കേസ്പീഴനിലുള്ള  കകേരള  കഫക്ടോകേവ കലക്ടോര്  അക്കക്ടോദമനി  മുകഖന  പരനിപക്ടോടനികേള്

ആസൂത്രണയ  നചെയ്യുന്നെതക്ടോണവ.  പുലനികേളനി,  വള്ളയകേളനി  തുടങനിയ കേലക്ടോരൂപങള്ക്കവ

സര്ക്കക്ടോര് ധനസഹക്ടോയയ നല്കുന്നെ മക്ടോതൃകേയനില് ഒരു ടസ്പീമനില് 50-ഓളയ കപര് ഒന്നെനിചവ

പനങടുക്കുന്നെ ഓണയകേളനി നനിലനനിര്ത്തുന്നെതനിനക്ടോയനി ഗ്രേക്ടോന്റെവ അനുവദനിക്കുന്നെതവ  കകേരള

കഫക്ടോകേവ കലക്ടോര് അക്കക്ടോദമനി മുകഖന പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നെതക്ടോണവ. ചെക്ടോലക്കുടനിയനില് അനുവദനിച

കേലക്ടോഭവന് മണനി സക്ടോരകേയ 50 ലക്ഷേയ രൂപയകടതക്ടോണവ.  അതവ കഫക്ടോകേവ കലക്ടോര് അക്കക്ടോദമനിക്കവ
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കേസ്പീഴനില്  ഒരു  ഉപകകേനമക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റുന്നെതനിനുയ  നക്ടോടന്  പക്ടോടവ,  ഓണയകേളനിപക്ടോടവ

എന്നെനിവയനട രചെയനിതക്ടോവുയ ഗക്ടോയകേനുയ നടനുമക്ടോയ കേലക്ടോഭവന് മണനിയനട കപരനില്

സയസക്ടോനതല ഓണയകേളനി മതരയ നടതക്ടോന് സക്ടോമ്പതനികേ സഹക്ടോയയ നല്കുന്നെതനിനുയ

കകേരള കഫക്ടോകേവ കലക്ടോര് അക്കക്ടോദമനി മുകഖന നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കുന്നെതക്ടോണവ.

(6) മക്ടോനസല് നഡ്രഡ്ജനിയഗവ

ശസ്പീ  .   വനി  .   നകേ  .   സനി  .   മമതവ കകേക്ടോയ: സര്, കപക്ടോര്ട്ടുകേളുമക്ടോയനി ബനനപ്പെടവ മണല്

എടുക്കുന്നെ വനിഷയമക്ടോണവ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നെതവ. കബപ്പൂര് കപക്ടോര്ടനിനല നദനിയനില്

നനിന്നെവ  2012  മുതല്  മണല്   നഡ്രഡ്ജനിയഗവ  തുടങനിയതക്ടോണവ.  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനുയ

പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളുയ  അന്നെവ പ്രവര്തനിച്ചുനകേക്ടോണനിരുന്നെ കലബര് കകേക്ടോണ്ടക്ടോകവ  നസക്ടോനനസറനികേള്ക്കവ

മണല്  അനുവദനിചനിരുന.  പ്രസ്തുത  സക്ടോപനയ  പരമ്പരക്ടോഗതമക്ടോയനി   നഡ്രഡ്ജനിയഗവ

നടത്തുന്നെ  ആളുകേനള  വചവ  നല്ലെ  നനിലയനില്  കപക്ടോര്ടനിനന്റെ  വല്യവസകേനളല്ലെക്ടോയ

പക്ടോലനിച്ചുനകേക്ടോണവ  നഡ്രഡ്ജനിയഗവ  നടതനിവന്നെനിരുന്നെതക്ടോണവ.  പഞ്ചക്ടോയതവ/കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്

നമമ്പര്മക്ടോരുനട അറനികവക്ടോടുകൂടനി അവരുനട നനിര്കദ്ദേശപ്രകേക്ടോരയ ആവശല്യക്കക്ടോനര കേണ്ടുപനിടനിചവ

വളനര  നല്ലെ നനിലയനില്  പ്രവര്തനിച്ചുനകേക്ടോണനിരുന്നെതക്ടോണവ.  എന്നെക്ടോല്  ജനി.ഒ.(എയഎസവ.)

നമ്പര് 54/2013  പ്രകേക്ടോരയ 16 -8-2013-ല്  സര്ക്കക്ടോര്  ഒരു  ഉതരവനിറക്കനി.  ഇഇൗ

ഉതരവവ  മണല്  മക്ടോഫനിയകേള്  ഇഇൗ  പ്രവര്തനതനില്  കേടനകൂടക്ടോനുയ  തകദ്ദേശ

സസയയഭരണ  സക്ടോപനങകളയയ വല്യവസക്ടോപനിതമക്ടോയനി പ്രവര്തനിച കലബര് കകേക്ടോണ്ടക്ടോകവ

നസക്ടോനനസറനികേകളയയ ഇതനില് നനിന്നെവ  ഒഴനിവക്ടോക്കുന്നെതനിനുയ ഇടയക്ടോക്കനി.  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടുള്ള

അന്നെനത ജനില്ലെക്ടോ കേളകനറ  കലക്ടോറനിയനിടനിചവ നകേക്ടോല്ലെക്ടോന് ശമനിച മണല് മക്ടോഫനിയകേളുനട

ബനിനക്ടോമനികേള്  കചെര്ന്നെക്ടോണവ  ഇകപ്പെക്ടോള്  നസക്ടോനനസറനി  നടതനിനക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്നെതവ.

മക്ടോഫനിയകേളുനട ബനിനക്ടോമനി നസക്ടോനനസറനികേനളക്ടോനയ ശരനിയക്ടോയ രസ്പീതനിയനില് ഉണക്ടോക്കനിയതല്ലെ.

മക്ടോഫനിയകേള്ക്കുകവണനി  നസക്ടോനനസറനി  രൂപസ്പീകേരനിക്കക്ടോനുള്ള അവസരയ  സൃഷ്ടനിച്ചുനകേക്ടോണവ

2013-ല് ഇറക്കനിയ  ഉതരവവ റദ്ദേവ നചെയവ പഴയതുകപക്ടോനല കപക്ടോര്ട്ടുമക്ടോയനി ബനനപ്പെടവ

നനില്ക്കുന്നെ  പഞ്ചക്ടോയത്തുകേള്ക്കുയ  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനുകേള്ക്കുയ  മണല്  നകേക്ടോടുക്കുകേയയ

ശരനിയക്ടോയ നനിലയനില് ആവശല്യക്കക്ടോര്ക്കവ മണല് കേനിട്ടുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുകേയയ

നചെയ്യണയ.

തുറമുഖവുയ  മഡ്യൂസനിയവുയ  പുരക്ടോവസ്തു  സയരക്ഷേണവുയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .
രക്ടോമചെനന് കേടന്നെപ്പെള്ളനി) : സര്, ബഹുമക്ടോനനപ്പെട എയ.എല്.എ. ഇവനിനട ഉന്നെയനിചതവ
വളനര  ഗഇൗരവകമറനിയ  പ്രശ്നമക്ടോണവ.  ജനില്ലെക്ടോ  കേളകര്മക്ടോര്കപക്ടോലുയ  മണല്  മക്ടോഫനിയ
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സയഘതനിനന്റെ അതനിക്രമങള്ക്കവ വനികധയമക്ടോയ പൂര്വകേക്ടോല അനുഭവങള് പറഞതവ
സയഭവനിച  കേക്ടോരല്യങളക്ടോണവ.  ഇനതല്ലെക്ടോയ  കേണക്കനിനലടുത്തുനകേക്ടോണവ  മണല്  മക്ടോഫനിയ
സയഘതനിനന്റെ അഴനിഞക്ടോടയ അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള് ഗവണ്നമന്റെവ
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നെതക്ടോണവ. അകദ്ദേഹയ ചൂണനിക്കക്ടോണനിച മറ്റുകേക്ടോരല്യങനള സയബനനിചവ പഠനയ
നടതനി  നയരൂപസ്പീകേരണയ നടകതണതവ ആവശല്യമക്ടോണവ.  സഹകേരണ സയഘങള്ക്കവ
പഴയതുകപക്ടോനല മണല് വക്ടോരുന്നെതനിനവ  അനുമതനി നല്കേക്ടോന് പ്രയക്ടോസമുണവ.  മണല്
വക്ടോരല് മക്ടോത്രമല്ലെ കേപ്പെല് ചെക്ടോനലുകേളനിനല നചെളനി  നസ്പീക്കയ നചെയ്യലക്ടോണവ  പ്രധക്ടോനനപ്പെട
പ്രശ്നയ. തുറമുഖതനിനന്റെ ആഴയ കൂട്ടുന്നെതനിനക്ടോണവ നഡ്രഡ്ജനിയഗവ നടത്തുന്നെതവ. നഡ്രഡ്ജനിയഗവ
രണവ രസ്പീതനിയനില് നടക്കുനണവ. ഒന്നെവ, വനിവനിധ യകനക്ടോപകേരണങളുനട സഹക്ടോയകതക്ടോനട
നടത്തുന്നെ നമക്കക്ടോനനിക്കല് നഡ്രഡ്ജനിയഗവ. രണവ, നതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേനള ഉപകയക്ടോഗനിചവ നടത്തുന്നെ
മക്ടോനസല്  നഡ്രഡ്ജനിയഗവ.  നമക്കക്ടോനനിക്കല്  നഡ്രഡ്ജനിയഗവ നടത്തുകമ്പക്ടോള്  സര്ക്കക്ടോരനിനവ
സക്ടോമ്പതനികേ ബക്ടോദ്ധല്യത വരുകേയയ മക്ടോനസല് നഡ്രഡ്ജനിയഗവ നടത്തുകമ്പക്ടോള്  സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ
വനിവനിധ വകുപ്പുകേള്ക്കവ വരുമക്ടോനയ ലഭനിക്കുകേയയ നചെയ്യുയ. ആദല്യകേക്ടോലങളനില് തകദ്ദേശസ്പീയരക്ടോല്
രൂപസ്പീകൃതമക്ടോയ  നചെറു  സയഘങളുയ  വല്യക്തനികേളുമക്ടോണവ  മക്ടോനസല്  നഡ്രഡ്ജനിയഗവ
നടതനിയനിരുന്നെതവ.  അഴസ്പീക്കല് തുറമുഖതനില് മക്ടോത്രയ ഏകേകദശയ  123  കലസന്സുകേളക്ടോണവ
മക്ടോനസല്  നഡ്രഡ്ജനിയഗനിനക്ടോയനി  അന്നെവ  നല്കേനിയതവ.  2006-07  കേക്ടോലഘടതനിലക്ടോണവ
വല്യക്തനിഗത കലസന്സുകേള് റദ്ദേക്ടോക്കനി നസക്ടോകസറനികേള്ക്കവ കലസന്സവ നല്കുന്നെ
രസ്പീതനി  തുടങനിയതവ.  1969-നല  സഹകേരണ  നനിയമപ്രകേക്ടോരയ  ലനിസ്റ്റവ  നചെയ്യനപ്പെട
സഹകേരണ സയഘങള്ക്കവ  മക്ടോത്രകമ മക്ടോനുവല് നഡ്രഡ്ജനിയഗനിനുള്ള അനുമതനിയണക്ടോകൂ
എനള്ള നനിബനനകയക്ടോനട 18-3-2010-ല് 17/2010 നമ്പരക്ടോയനി സര്ക്കക്ടോര് ഉതരവവ
പുറനപ്പെടുവനിചനിട്ടുണവ.  പ്രസ്തുത  ഉതരവനില്  മക്ടോനസല്  നഡ്രഡ്ജനിയഗനില്  ഏര്നപ്പെടുന്നെ
സഹകേരണ  സയഘങള്ക്കവ  ഉണക്ടോയനിരനികക്കണ  കയക്ടോഗല്യതകേനള  സയബനനിചവ
പറഞനിരുന.  മക്ടോനസല്  നഡ്രഡ്ജനിയഗനികന്റെയയ  നഡ്രഡ്ജവ  നചെയ  പദക്ടോര്തങളുനട
വനിതരണകതയയ സയബനനിച പരക്ടോതനികേള് പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനക്ടോണവ തുറമുഖ വകുപ്പെവ
ഓണ്കലന് സമ്പ്രദക്ടോയയ  ഏര്നപ്പെടുതനിയതവ.  മക്ടോനസല് നഡ്രഡ്ജനിയഗവ സയബനനിചവ
വസ്പീണ്ടുയ പരക്ടോതനികേള്  വന്നെതനിനന്റെയടനിസക്ടോനതനില് തകദ്ദേശ സസയയഭരണ സക്ടോപനങനള
പരനിഗണനിക്കുന്നെതനിനവ ഇതുസയബനനിച ഒരു നയയ രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്നെതനിനക്ടോയനി കകേക്ടോടതനി
നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചവ  മക്ടോനസല്  നഡ്രഡ്ജനിയഗനില്  ഏര്നപ്പെടനിരനിക്കുന്നെ  നസക്ടോകസറനികേളുമക്ടോയനി
സര്ക്കക്ടോര് ചെര്ച നടതനിയനിരുന.  വകുപ്പുതലകയക്ടോഗയ കചെര്ന്നെവ മക്ടോനസല് നഡ്രഡ്ജനിയഗവ
സയബനനിച നയരൂപസ്പീകേരണതനില് അന്തനിമ തസ്പീരുമക്ടോനനമടുക്കക്ടോന് തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണവ.
നപക്ടോന്നെക്ടോനനി കപക്ടോര്ട്ടുമക്ടോയനി ബനനപ്പെടവ  അങയനട സക്ടോന്നെനിദ്ധല്യതനില് ഗവണ്നമന്റെവ
കകേനക്കക്ടോണനിട്ടുള്ള തസ്പീരുമക്ടോനങള് പ്രക്ടോവര്തനികേമക്ടോക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള് തുടര്നയ
നടത്തുന്നെതക്ടോനണന്നെക്ടോണവ ഇക്കക്ടോരല്യനതക്കുറനിചവ എനനിക്കവ സഭനയ അറനിയനിക്കക്ടോനുള്ളതവ.

852/2019
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 (7) സര്ക്കക്ടോര് കഗള്സവ ചെനില്ഡ്രന്സവ കഹക്ടോമനിനന്റെ പ്രവര്തനയ

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതക്ടോമസവ:  സര്,  എനന്റെ  നനികയക്ടോജകേമണലതനില്നപ്പെട
കേക്ടോക്കനക്ടോടവ ഗവണ്നമന്റെവ കഗള്സവ ചെനില്ഡ്രന്സവ കഹക്ടോമനിനല ഇരുപകതക്ടോളയ കുടനികേള്
13-6-2016-ല് തക്ടോമസനിക്കുന്നെ നകേടനിടതനിനന്റെ മുകേളനില് കേയറനി ആത്മഹതല്യക്ടോഭസ്പീഷണനി
മുഴക്കുകേയണക്ടോയനി.  അവര് നകേടനിടതനിനന്റെ മുകേളനില് കേയറനിയതനിനുകശഷയ കകേക്ടോണനി
എടുത്തുമക്ടോറ്റുകേയണക്ടോയനി.  ജനില്ലെക്ടോ കേളകറുയ മുനനിസനിപ്പെല് നചെയര്കപഴണുയ ഞങളുനമക്ടോനക്ക
മൂനനക്ടോലവ  മണനിക്കൂര്  ചെര്ച  നടതനിയതനിനുകശഷയ  അവനര  അനുനയനിപ്പെനിചവ
തക്ടോനഴയനിറക്കുകേയക്ടോണുണക്ടോയതവ. വസ്പീടനില് കപക്ടോകേണനമന്നെതക്ടോണവ അവര് പ്രധക്ടോനമക്ടോയയ
ഉന്നെയനിച  ആവശല്യയ.  അതനിനുകവണനി  വസ്പീട്ടുകേക്ടോരുമക്ടോയനി  ബനനപ്പെടകപ്പെക്ടോള്  പലരുയ
അവനര നകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന് തയ്യക്ടോറല്ലെ.  രണക്ടോമനത കേക്ടോരല്യയ,  ഈ സക്ടോപനതനിനന്റെ
പ്രവര്തനയ  നമചനപ്പെടുതണനമനള്ളതക്ടോണവ.  ഇവരുമക്ടോയനി  വനിശദമക്ടോയനി  ചെര്ച
നടതനിയകപ്പെക്ടോള് ആ സക്ടോപനതനിനല നനിലവനിനല സനിതനി വളനര കമക്ടോശമക്ടോനണന്നെക്ടോണവ
മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിഞതവ.  ജൂകല  മക്ടോസയ  മുതല്  അവനിനട  സൂപ്രണവ  ഇല്ലെ.
സൂപ്രണവ ഈ സക്ടോപനതനില് തക്ടോമസനിക്കണനമന്നെക്ടോണവ  നനിയമയ.  ഈ സക്ടോപനയ
തുടങനിയ അനമുതല് നഡപഡ്യൂടനി സൂപ്രണനിനന നനിയമനിചനിടനില്ലെ.  ഒരു പക്ടോര്ടവകടയ നഴവ,
കസകക്കക്ടോളജനിസ്റ്റവ,  കസകേല്യക്ടോടനിസ്റ്റവ,  കചെല്ഡവ  ഇന്നസകര് എന്നെനിവര് കവണതക്ടോണവ.
അവരക്ടോരുയ അവനിനടയനില്ലെ.  ഇല്ലെക്ടോയ്മകേളുനട വലനിനയക്ടോരു കേണക്കക്ടോണവ അവനിനടനനിനയ
കകേള്ക്കക്ടോന്  കേഴനിയന്നെതവ.  ഒരു  നക്ടോഥനനില്ലെക്ടോ  കേളരനിയക്ടോയനി  ആ  സക്ടോപനയ
മക്ടോറനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ഇതവ  പുതനിയ  മനനിയനട  ഉതരവക്ടോദനിതസമക്ടോനണനന്നെക്ടോനയ
ഞക്ടോന്  പറയന്നെനില്ലെ.  കകേരളതനിനല  പല  സക്ടോപനങളുയ  ഇതുകപക്ടോനലയക്ടോണവ
നടക്കുന്നെനതന്നെക്ടോണവ മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന് കേഴനിഞനിട്ടുള്ളതവ. ഈ ചെനില്ഡ്രന്സവ കഹക്ടോമനിനവ
നതക്ടോടടുത്തുതനന്നെ കുടനിക്കുറവക്ടോളനികേനള തക്ടോമസനിപ്പെനിക്കുന്നെ ഒരു ഒബ്സര്കവഷന് കഹക്ടോയ
ഉണവ. ഈ രണവ സക്ടോപനങളുയ അകങക്ടോട്ടുമനികങക്ടോട്ടുയ വനിളനിചക്ടോല് വനിളനികകേള്ക്കക്ടോവുന്നെ
അകേലതനിലക്ടോണവ സനിതനിനചെയ്യുന്നെതവ.  ആ ഒബ്സര്കവഷന് കഹക്ടോയ  അടനിയന്തരമക്ടോയനി
അവനിനടനനിനയ  മക്ടോറനി  സക്ടോപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  ചെനില  നടപടനികേനളക്ടോനക്ക  കനരനത
ആരയഭനിചതനിനന്റെ ഫലമക്ടോയനി അവനിനട നകേടനിടയ പണനിനയക്ടോനക്ക നടക്കുനണവ.  ഈ
രണവ നകേടനിടതനിനന്റെയയ പണനി വളനര സക്ടോവധക്ടോനതനിലക്ടോണവ നസ്പീങ്ങുന്നെതവ.  കേഴനിഞ
ദനിവസയ  ഞങള് വസ്പീണ്ടുയ കയക്ടോഗയ കൂടനിയനിരുന. അടനിയന്തരമക്ടോയനി ഗവണ്നമന്റെവ കഗള്സവ
ചെനില്ഡ്രന്സവ കഹക്ടോമനിനന്റെ പ്രശ്നങള് പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുയ അവനിടനത ജസ്പീവനക്കക്ടോര്ക്കവ
ഇന്സര്വസ്പീസവ  കകേക്ടോഴവ  നല്കുന്നെതനിനുയ  അവര്ക്കവ  നകേക്ടോടുകക്കണ  ആനുകൂലല്യങള്
കൃതല്യസമയതവ നല്കുന്നെതനിനുമുള്ള നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ. ബഹുമക്ടോനനപ്പെട മനനി
ഇക്കക്ടോരല്യതനില് കവണ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണനമന്നെവ  അഭല്യര്തനിക്കുന.
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ആകരക്ടോഗല്യവുയ സക്ടോമൂഹല്യനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി നകേ  .    നകേ  .    കശലജ
ടസ്പീചര്  ):  സര്,  വളനര  പ്രധക്ടോനനപ്പെട  ഒരു  പ്രശ്നമക്ടോണവ  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  നമമ്പര്
ചൂണനിക്കക്ടോണനിചതവ. ചെനില്ഡ്രന്സവ കഹക്ടോമനില് ഇതരതനിലുള്ള പ്രശ്നയ നടക്കുനനവന്നെ
വക്ടോര്ത മക്ടോധല്യമങളനിലൂനടയക്ടോണവ ഞക്ടോന് ആദല്യമക്ടോയനി അറനിയന്നെതവ. അകപ്പെക്ടോള്തനന്നെ
എറണക്ടോകുളയ ജനില്ലെക്ടോ കേളകനറ  വനിളനിക്കുകേയയ കേളകര് അവരുമക്ടോയനി ബനനപ്പെടുകേയയ
നചെയനിരുന.  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  നമമ്പര് പറഞതുകപക്ടോനല വളനര  പ്രയക്ടോസനപ്പെടക്ടോണവ
എല്ലെക്ടോവരുയ കചെര്ന്നെവ ഈ കുടനികേനള തക്ടോനഴയനിറക്കനി അല്പനമങനിലുയ ശക്ടോന്തരക്ടോക്കനിയതവ.
ഇതരയ സക്ടോപനങനളല്ലെക്ടോയ ഇകപ്പെക്ടോള് എത്രമക്ടോത്രയ അരക്ഷേനിതമക്ടോയനിടക്ടോണവ  നനില്ക്കുന്നെതവ
എനള്ളതനിനന്റെ സൂചെന കൂടനിയക്ടോണനിതവ. കകേന വനനിതക്ടോ ശനിശു വനികേസന മനക്ടോലയവുയ
സയസക്ടോന  സക്ടോമൂഹല്യനസ്പീതനി  വകുപ്പുയ  സയയക്തമക്ടോയനി  നടപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നെ  പദ്ധതനിയനട
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി പ്രവര്തനിക്കുന്നെതക്ടോണവ ഈ സക്ടോപനയ. സയകയക്ടോജനിത ശനിശു സയരക്ഷേണ
പദ്ധതനിയനട കേസ്പീഴനിലക്ടോണവ  ഈ കഹക്ടോയ പ്രവര്തനിക്കുന്നെതവ.  ഇവനിനട  100  കുടനികേനള
സയരക്ഷേനിക്കക്ടോനുള്ള അനുവക്ടോദമക്ടോണുള്ളതവ. നനിലവനില് 73 കുടനികേളക്ടോണവ ഈ സക്ടോപന
തനിലുള്ളതവ.  അതനില്  30  കുടനികേള്  വനിവനിധ  കബക്ടോര്ഡനിയഗവ  കഹക്ടോമുകേളനിലുയ  മറ്റുയ
തക്ടോമസനിചവ വനിദല്യക്ടോഭല്യക്ടോസയ നടതനിവരുനണവ. 18  കുടനികേള് അവധനിനയടുതവ അവരവരുനട
വസ്പീടുകേളനില് കപക്ടോയനിരനിക്കുന. ബക്ടോക്കനി 25 കുടനികേളക്ടോണവ ഇകപ്പെക്ടോള് ഈ സക്ടോപനതനിലുള്ളതവ.
ഇതനില്  17  കുടനികേള്  കഹക്ടോമനില്നനിനയ  ദനിവകസന  സ്കൂളനില്  കപക്ടോയനി  പഠനയ
നടത്തുന്നെവരക്ടോണവ.  ഇവര്ക്കവ   പ്രകതല്യകേ ശദ്ധയയ സയരക്ഷേണവുയ  ആവശല്യമുണവ.
കകേന സര്ക്കക്ടോര് നനിഷ്കര്ഷനിച പ്രകേക്ടോരയ  ഒരു കുടനിക്കവ പ്രതനിമക്ടോസയ 2000 രൂപനയന്നെ
നനിരക്കനില് കദനയദനിന നചെലവുകേള്ക്കുള്ള തുകേ അനുവദനിച്ചുവരുനണവ. ഇതരതനില്
കഹക്ടോമനിനന്റെ  പ്രവര്തനങള്ക്കക്ടോയനി  വനിനനികയക്ടോഗനിക്കുന്നെ  തുകേയനട  60  ശതമക്ടോനയ
കകേന  വനിഹനിതവുയ  40  ശതമക്ടോനയ  സയസക്ടോന  വനിഹനിതവുമക്ടോണവ.  ഇതനിനുപുറനമ
കുടനികേളുനട വനിദല്യക്ടോഭല്യക്ടോസപരമക്ടോയ നചെലവുകേള്,  കവദല്യസഹക്ടോയതനിനുള്ള  നചെലവുകേള്
എന്നെനിവ സയസക്ടോന ഗവണ്നമന്റെവ വഹനിക്കുനണവ.  സക്ടോപനതനില് ഡസ്പീ-ഇന്സ്റ്റനിറഡ്യൂ
ഷണകലകസഷന്  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരയ  പഠനിക്കുന്നെ  കുടനികേള്ക്കുള്ള  ഫസ്പീസവ,  മറവ
അനുബന നചെലവുകേള്, ടഡ്യൂഷന് ഫസ്പീസവ എന്നെനിവ ഐ.സനി.പനി.എസവ.നന്റെ സയസക്ടോന
ഫണനില്നനിനയ അനുവദനിച്ചുവരനികേയക്ടോണവ.  കുടനികേള്ക്കക്ടോവശല്യമക്ടോയ വസങള്,  ഫര്ണനിചറുകേള്,
പഠന  സക്ടോമഗ്രേനികേള് എന്നെനിവയക്ടോവശല്യമക്ടോയ തുകേ ഐ.സനി.പനി.എസവ.  ഓഫസ്പീസനില്നനിനയ
അനുവദനിക്കുനണവ.  വനിവനിധ പ്രശ്നങളനില്നപ്പെടവ  ശദ്ധയയ സയരക്ഷേണവുയ ആവശല്യമക്ടോയ
കുടനികേളക്ടോണവ ഈ സക്ടോപനതനില് തക്ടോമസനിച്ചുവരുന്നെതവ.   കചെല്ഡവ നവല്നഫയര്
കേമനിറനിയനട  ഉതരവവ  പ്രകേക്ടോരമക്ടോണവ  കുടനികേനള  സക്ടോപനതനില്  പ്രകവശനിപ്പെനിക്കുന്നെതവ.
പല കുടനികേളുയ പസ്പീഡനതനിനനിരയക്ടോയവരക്ടോണവ. കുടനികേളുന്നെയനിക്കുന്നെ പ്രധക്ടോന ആവശല്യയ
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അവര്ക്കവ  സസന്തയ വസ്പീടുകേളനില് കപക്ടോകേണനമന്നെക്ടോണവ.  വളനര  ഹൃദയകഭദകേമക്ടോയനിട്ടുള്ള
ഒരനുഭവമക്ടോണനിതവ.  അവര്ക്കവ  വസ്പീടുകേളനില് കപക്ടോകേണയ രക്ഷേനിതക്ടോക്കളുനടകൂനട  തക്ടോമസനിക്കണയ
എന്നെവ വല്ലെക്ടോത ആഗ്രേഹമുണവ. പകക്ഷേ മക്ടോതക്ടോപനിതക്ടോക്കള് അവനര സസന്തയ വസ്പീടുകേളനില്
നകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന് തക്ടോല്പരല്യനപ്പെടുന്നെനില്ലെ.  പുതനിയ തലമുറയനിനല കുടനികേള് അനുഭവനിക്കുന്നെ
ഒറനപ്പെടലനിനന്റെ  ദുനഃഖകേരമക്ടോയ  സൂചെനയക്ടോണനിതവ.  അതനിനന്റെ  മക്ടോനസനികേക്ടോസസസതയയ
സയഘര്ഷവുയ ഈ കുടനികേള് അനുഭവനിക്കുകേയക്ടോണവ.  അതുനകേക്ടോണവ ഇവരുനട മക്ടോനസനികേ
സയഘര്ഷതനിനവ അയവുവരുതക്ടോനുള്ള കേഇൗണ്സനിലനിയഗുയ മറ്റുയ നടതക്ടോന് നനിര്കദ്ദേശയ
നല്കേനിയനിട്ടുണവ.  ഈ പ്രശ്നങള് പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനവ  സമഗ്രേമക്ടോയ ഒരു റനികപ്പെക്ടോര്ടവ
അടനിയന്തരമക്ടോയനി സമര്പ്പെനിക്കണനമന്നെവ കേളകകറക്ടോടവ ആവശല്യനപ്പെടനിട്ടുണവ.  ചെനില്ഡ്രന്സവ
കഹക്ടോമുകേളനിനലല്ലെക്ടോയ സ്റ്റക്ടോഫവ വളനര കുറവക്ടോനണനള്ള കേക്ടോരല്യയ ബഹുമക്ടോനനപ്പെട നമമ്പര്
ചൂണനിക്കക്ടോണനിചതവ ശരനിയക്ടോണവ.  ഇവനിനട മക്ടോത്രമല്ലെ മറവ  ചെനില്ഡ്രന്സവ കഹക്ടോമുകേളനിലുയ
ഈ പ്രശ്നമുണവ.  സക്ടോമൂഹല്യനസ്പീതനി വകുപ്പെവ ഡയറകറുമക്ടോയനി ഇന്നെനല ഞക്ടോന് ഇക്കക്ടോരല്യയ
ചെര്ച  നചെയ.  ഇതരയ  കഹക്ടോമുകേളനില്  പലതനിലുയ  സൂപ്രണ്ടുമക്ടോരനിനല്ലെനള്ളതക്ടോണവ
അകദ്ദേഹയ ചൂണനിക്കക്ടോണനിചനിട്ടുള്ളതവ.  സൂപ്രണനിനവ  തക്ടോനഴയള്ള തസ്തനികേകേളനില്ലെ,  ആവശല്യമക്ടോയ
വക്ടോര്ഡനനില്ലെ.  നനിരവധനി കപക്ടോസ്റ്റുകേള് ഒഴനിഞകേനിടക്കുകേയക്ടോണവ. ചെനിലയനിടതവ കപക്ടോസ്റ്റവ
ക്രനികയഷനുയ കപക്ടോസ്റ്റുള്ള സലതവ നനിയമനവുയ നടന്നെനിടനില്ലെ. ഏനതങനിലുനമക്ടോരു ആളനിനന്റെ
കനത തൃതസതനില്  ഇതരയ  സക്ടോപനങള്  നടനകപക്ടോകുകേയക്ടോണവ  എനള്ളതക്ടോണവ
ദു:ഖകേരമക്ടോയ വസ്തുത.  അതുനകേക്ടോണവ ചെനില്ഡ്രന്സവ കഹക്ടോമനില് സൂപ്രണനികന്റെയയ നഡപഡ്യൂടനി
സൂപ്രണനികന്റെയയ ഒഴനിഞകേനിടക്കുന്നെ തസ്തനികേകേള് അടനിയന്തരമക്ടോയനി നനികേതണനമന്നെവ
നനിര്കദ്ദേശയ നല്കേനിയനിട്ടുണവ. പക്ടോര്ടവകടയ കസകക്കക്ടോളജനിസ്റ്റവ, കേഇൗണ്സനിലര് എന്നെനിവരുനട
കസവനയ ഉടനന ലഭല്യമക്ടോക്കക്ടോന് തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണവ.  ഇവനിനട കുടനികേനള തക്ടോമസനിപ്പെനിക്കു
ന്നെതനിനവ  സലപരനിമനിതനിയണവ.  ഇതവ  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനവ  ഈ  സക്ടോപനയ
പ്രവര്തനിക്കുന്നെ  നകേടനിടതനിനന്റെ  മുകേളനിലനത  നനിലയനട  നനിര്മക്ടോണ  കജക്ടോലനികേള്
കവഗതയനിലക്ടോക്കക്ടോന്  നനിര്കദ്ദേശയ  നകേക്ടോടുതനിട്ടുണവ.  ഈ  സക്ടോപനതനിനന്റെയയ  ഇതു
കപക്ടോനലയള്ള  മറവ  സക്ടോപനങളുനടയയ  പ്രവര്തനയ  കുറമറതക്ടോക്കുന്നെതനിനുള്ള
അടനിയന്തര നനിര്കദ്ദേശയ വകുപ്പെനില്നനിനയ നല്കേനിയനിട്ടുണവ. 

(8) കടക്ടോള് പനിരനിവവ

ശസ്പീ  .    അനൂപവ  കജക്കബവ:  സര്,  കടക്ടോള്  പനിരനിവവ  നനിര്തലക്ടോക്കുന്നെതനിനവ
ഗവണ്നമന്റെവ ഒരു സമസ്പീപനയ സസസ്പീകേരനിക്കുന എനള്ളതവ ഏനറ സസക്ടോഗതക്ടോര്ഹമക്ടോണവ.
എനന്റെ നനികയക്ടോജകേമണലതനില് തൃപ്പൂണനിത്തുറ മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനിയനില് തനിരുവക്ടോങ്കുളയ
പ്രകദശതവ ചെനിത്രപ്പുഴ പക്ടോലതനിലുയ തൃപ്പൂണനിത്തുറ നറയനില്കവ ഓവര് ബനിഡ്ജനിലുയ



സബ്മനിഷന് 389

കടക്ടോള് പനിരനിക്കുനണവ. സസ്പീ കപക്ടോര്ടവ-എയര് കപക്ടോര്ടവ കറക്ടോഡനില് 20 വര്ഷമക്ടോയനി കടക്ടോള്
പനിരനിവവ  നടക്കുന. തൃപ്പൂണനിത്തുറ നറയനില്കവ ഓവര് ബനിഡ്ജനിനന്റെ നനിര്മനിതനിക്കക്ടോവശല്യമക്ടോയ
തുകേയവ  അന്നെവ  റനികഫനറനിയനട  ധനസഹക്ടോയവുമുണക്ടോയനിട്ടുനണന്നെക്ടോണവ  മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന്
കേഴനി ഞതവ. ഈ രണവ പക്ടോലങളുനടയയ നനിര്മനിതനിക്കക്ടോവശല്യമക്ടോയതനിലുയ കൂടുതല് തുകേ
കടക്ടോള്  ഇനതനില്  ലഭനിച്ചു  എനള്ള  വനിവരയ  വനിവരക്ടോവകേക്ടോശ  നനിയമപ്രകേക്ടോരയ
ലഭല്യമക്ടോയനിട്ടുള്ളതക്ടോണവ.  ഇതവ  ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.നകേ.-യകടതക്ടോനണന്നെക്ടോണവ അറനിയക്ടോന്
കേഴനിഞതവ. ചെനിത്രപ്പുഴ പക്ടോലതനിനന്റെയയ ഇരുമ്പനയ നറയനില്കവ ഒക്ടോവര് ബനിഡ്ജനിനന്റെയയ
കടക്ടോള് പനിരനിവവ നനിര്തലക്ടോക്കണനമന്നെക്ടോണവ എനനിക്കവ ഗവണ്നമന്റെനികനക്ടോടവ അഭല്യര്തനി
ക്കക്ടോനുള്ളതവ.   കതവര-കുണന്നൂര്  പക്ടോലതനിനന്റെ  കടക്ടോള്  പനിരനിവുയ  തൃപ്പൂണനിത്തുറ മനിനനി
കബപ്പെക്ടോസനിനന്റെ  കടക്ടോള്  പനിരനിവുയ  നനിര്തലക്ടോക്കനി.  അതനികനക്കക്ടോള്  വളനര  മുകമ്പ
ഇവനിനട കടക്ടോള് പനിരനിവവ ആരയഭനിചതക്ടോണവ. അതുനകേക്ടോണവ പ്രകയക്ടോറനിറനിയനുസരനിചവ ഈ
രണവ കടക്ടോള് പനിരനിവുകേളുയ പനിന്വലനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനിയണക്ടോകേണയ.  

നപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുയ രജനികസ്ട്രേഷനുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധക്ടോകേരന്  ):  സര്,
നകേക്ടോചനി-മധുര കദശസ്പീയപക്ടോതയനില് എസവ.എന്.  ജയഗ്ഷനനിനലയയ  ഇരുമ്പനനതയയ
നറയനില്കവ കമല്പ്പെക്ടോലയ,  സസ്പീകപക്ടോര്ടവ-എയര്കപക്ടോര്ടവ  കറക്ടോഡവ എന്നെനിവയനട നനിര്മക്ടോണതനിനവ
കകേരള  സര്ക്കക്ടോര്  17-12-2014-ല്  കറക്ടോഡ്സവ  ആന്റെവ  ബനിഡ്ജസവ  നഡവലപ്പെവനമന്റെവ
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനന  ചുമതലനപ്പെടുതനി.  കറക്ടോഡവ  ഫണവ  ആകവ  പ്രകേക്ടോരയ  ധനകേക്ടോരല്യ
സക്ടോപനങളനില്നനിന്നെവ കേടനമടുതക്ടോണവ നനിര്മക്ടോണയ നടതനിയതവ. ഇഇൗ കമല്പ്പെക്ടോലങളുനടയയ
സസ്പീകപക്ടോര്ടവ-എയര്കപക്ടോര്ടവ  കഹകവയനടയയ  നനിര്മക്ടോണനചലവവ  34,27,66,501
രൂപയക്ടോണവ.  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമപ്രകേക്ടോരയ  പനി.ഡബ്ളത്യു.ഡനി.,  നകേ.ആര്.എഫവ.ബനി.,
ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.നകേ. എന്നെനിവ കചെര്ന്നെവ  2004  ഡനിസയബര്  17-നക്ടോണവ എഗ്രേനിനമന്റെവ
ഒപ്പുവചതവ.  വക്ടോയ്പത്തുകേ പലനിശസഹനിതയ അടയ്കക്കണതവ  15  വര്ഷമക്ടോണവ.  അതക്ടോയതവ
2019-ലക്ടോണവ കേക്ടോലക്ടോവധനി അവസക്ടോനനിക്കുന്നെതവ.  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട നമമ്പര് 20 വര്ഷമക്ടോയനി
നനിലനനില്ക്കുനനവനപറഞതവ ശരനിയല്ലെ. 2004-ലക്ടോണവ ഇതവ ഒപ്പുവചതവ. 2019-ലക്ടോണവ
കേക്ടോലക്ടോവധനി അവസക്ടോനനിക്കുന്നെതവ. ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.നകേ. നനിര്മനിക്കുന്നെ എല്ലെക്ടോ നറയനില്കവ
കമല്പ്പെക്ടോലങള്ക്കുയ  കടക്ടോള് പനിരനിക്കുന്നെതനിനവ ആദല്യകേക്ടോലയ മുതല്കക്ക നനിയമപ്രകേക്ടോരയ
അവനര ചുമതലനപ്പെടുതനിയനിരുന. ഇരുമ്പനയ നറയനില്കവ കമല്പ്പെക്ടോലയ, സസ്പീകപക്ടോര്ടവ-
എയര്കപക്ടോര്ടവ കറക്ടോഡവ, തൃപ്പൂണനിത്തുറ എസവ.എന്. ജയഗ്ഷന് നറയനില്കവ കമല്പ്പെക്ടോലയ
എന്നെസ്പീ  മൂന്നെവ  പദ്ധതനികേള്ക്കക്ടോണവ  പക്ടോകക്കജക്ടോയനി  കടക്ടോള്  പനിരനിക്കുന്നെതവ.  ചെനിത്രപ്പുഴ
പക്ടോലതനിനുകവണനി  മക്ടോത്രമക്ടോയനി  പനിരനിക്കുന്നെനിനല്ലെന്നെക്ടോണവ  കകേരള  കറക്ടോഡവ  ഫണവ
കബക്ടോര്ഡനിനന്റെ  നനിലപക്ടോടവ.  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെനിനന  സയബനനിചനിടകതക്ടോളയ  കടക്ടോള്
പനിരനിവുകേള് കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നെനില്ലെ.  ഇഇൗ ഗവണ്നമന്റെവ വന്നെതനിനുകശഷയ കദശസ്പീയ
പക്ടോതയനിലുള്ള നക്ടോലവ  കടക്ടോളുകേളുയ കകേനഗവണ്നമന്റെനികനക്ടോടവ  അഭല്യര്തനിചവ  നനിര്തലക്ടോ
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ക്കനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  കൂടക്ടോനത എയ.എല്.എ. ശസ്പീ. എയ. സസരക്ടോജനിനന്റെ അഭല്യര്തനപ്രകേക്ടോരയ
വനിളനിച്ചുകൂടനിയ  കയക്ടോഗതനില്വചവ  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  മണലതനിനല  പനി.ഡബ്ളത്യു.ഡനി.-യനട
ഒരു  കടക്ടോളുയ  അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുകേയണക്ടോയനി.  ഇതവ  കകേനഗവണ്നമന്റെനികന്റെതല്ലെ.
സയസക്ടോന ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.-യനട ഒരു നസഷല്യല് പര്പ്പെസവ നവഹനിക്കനിള്
മക്ടോത്രമക്ടോണവ ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.നകേ.  ഇതവ   അവര് ഒപ്പുവചനിട്ടുള്ളതക്ടോണവ.   ഇതനിനകേത്തുള്ള
ഒരു പ്രശ്നയ  2004-ലക്ടോണവ എഗ്രേനിനമന്റെവ ഒപ്പുവചതവ. ഇഇൗ കേരക്ടോറുകേക്ടോരനവ എത്ര കപസ
കേനിടനിനയന്നെവ  അറനികയണതക്ടോയനിട്ടുണവ.  ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.നകേ.-യനില്  അടയ്കക്കണ
കപസ മക്ടോത്രയ അടച്ചുനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ. 34 ലക്ഷേയ രൂപ ആനകേ അടയക്ടോനുള്ളതനില്
ഇതുവനര  27  ലക്ഷേയ  രൂപ  അടചനിട്ടുണവ.  ബക്ടോക്കനി  7  ലക്ഷേയ  രൂപ  മക്ടോത്രകമയള.
അതുകേഴനിഞള്ളതവ  കേരക്ടോറുകേക്ടോരന്  എടുക്കുകേയക്ടോണവ.  അതുനകേക്ടോണവ  ഇഇൗ  കേരക്ടോറനിനന്റെ
വനിശദമക്ടോയ  വശങനളപ്പെറനി  ഗവണ്നമന്റെവ  അകനസഷനിക്കക്ടോന്  കപക്ടോകുകേയക്ടോണവ.  ഞക്ടോന്
മനസനിലക്ടോക്കനിയനിടകതക്ടോളയ  അയക്ടോള്ക്കവ  വലനിയ  തുകേ  കേനിടനിയനിട്ടുണവ.  അതുനകേക്ടോണവ
ഇവനിനട  എനനിക്കവ  പ്രഖല്യക്ടോപനിക്കക്ടോനുള്ളതവ  കകേരളപ്പെനിറവനിയനട  തകലദനിവസയ  രക്ടോത്രനി
അതക്ടോയതവ  2016 ഒകകക്ടോബര്  31-ഒക്ടോടുകൂടനി  ഇഇൗ പറയന്നെ കടക്ടോള് പനിരനിവവ  നനിര്തലക്ടോക്കുയ.

(9) പസവ ടു  സ്കൂളുകേള് അനുവദനിക്കല് 

ശസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവക്ടോകേരന്:  സര്,  വളനര  ദക്ടോരുണമക്ടോയ  ഒരനുഭവമക്ടോണവ  എനന്റെ
മണലതനില് ഉണക്ടോയനിനക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്നെതവ.  വനിദല്യക്ടോഭല്യക്ടോസയ കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുകേനയന്നെതവ
നമ്മുനട എല്ലെക്ടോവരുനടയയ ലക്ഷേല്യമക്ടോണവ. നനടുമങക്ടോടവ നനികയക്ടോജകേമണലതനില് എല്ലെക്ടോ
വനിഷയതനിനുയ എ പസവ വക്ടോങ്ങുന്നെ കുടനികേള്ക്കുകപക്ടോലുയ പസവ വണ്- ലുയ പസവ ടു-വനിലുയ
തുടര്നപഠനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുന്നെനില്ലെ.  18-ല്പരയ  കഹസ്കൂളുകേളുള്ളതനില് പക്ടോസക്ടോകുന്നെ
50  ശതമക്ടോനയ  കുടനികേള്ക്കുകപക്ടോലുയ  ഉപരനിപഠനതനിനവ  (പസവ  വണ്)  അഡനിഷന്
കേനിട്ടുന്നെനില്ലെ. വനിദല്യക്ടോഭല്യക്ടോസ സഇൗകേരല്യങള് നനികഷധനിക്കുന്നെ ഒരവസ ഒരു മണലതനില്
ഉണക്ടോകേക്ടോകമക്ടോ;  എല്ലെക്ടോവരുയ  നന്നെക്ടോയനി  പഠനിക്കണയ,  നന്നെക്ടോകേണയ എനപറയകമ്പക്ടോള്
ഭരണഘടനയനട ലയഘനമക്ടോണവ ഇവനിനട നടക്കുന്നെതവ.  ഇവനര പഠനിക്കക്ടോന് അനുവദനി
ക്കുന്നെനില്ലെ;  അഡനിഷന് നകേക്ടോടുക്കുന്നെനില്ലെ;  പസവ വണ്-നവ പഠനിക്കക്ടോന് കേഴനിയന്നെനില്ലെ.  എല്ലെക്ടോ
കുടനികേളുയ  കപ്രവറവ കമഖലയനികലയവ കപക്ടോകുകേയക്ടോണവ.  ഗവണ്നമന്റെവ  ഇവര്ക്കവ പഠനിക്കക്ടോനുള്ള
സയവനിധക്ടോനമുണക്ടോക്കണയ.  കുടനികേനള കൂടകതക്ടോനട കപ്രവറവ കമഖലയനികലയവ അയയ്ക്കുന്നെതവ
എന്തനിനക്ടോണവ? പസവ വണ് ഇല്ലെക്ടോത സലങളനില് പസവ വണ് സ്ക്കൂളുകേള് അനുവദനിക്കണയ,
സ്റ്റക്ടോഫനിനന്റെ കുറവുനണങനില്  പരനികശക്ടോധനിക്കണയ.  ഒനകേനില്  കഹസ്കൂളനില് നനിന്നെവ
പക്ടോസക്ടോകുന്നെവര്ക്കവ നതക്ടോടടുത്തുള്ള ഹയര് നസക്കണറനി സ്കൂളനില് അഡനിഷന് നല്കേക്ടോനുള്ള
അനുവക്ടോദയ  നകേക്ടോടുക്കണയ  അനല്ലെങനില്  അതനിനക്ടോവശല്യമക്ടോയനിട്ടുള്ള  സഇൗകേരല്യയ  നചെയ
നകേക്ടോടുക്കണയ.  ഈ പ്രശ്നയ അടനിയന്തരമക്ടോയനി പരനിഹരനിക്കണയ.
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വനിദല്യക്ടോഭല്യക്ടോസ  വകുപ്പുമനനി  (  നപ്രക്ടോഫ  .    സനി  .    രവസ്പീനനക്ടോഥവ  ):  സര്,  നനടുമങക്ടോടവ
നനികയക്ടോജകേമണലതനിനല ഹയര് നസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില് സയന്സവ വനിഷയങള്ക്കവ
1380,  ഹഡ്യൂമക്ടോനനിറസ്പീസനിനവ  830,  നകേക്ടോകമഴനിനവ  340  എന്നെനിങനന  ആനകേ  2550
സസ്പീറ്റുകേളക്ടോണുള്ളതവ.  ഇഇൗ  വര്ഷനത  പസവ  വണ്  പ്രകവശന  നടപടനിക്രമങള്
പൂര്തനിയക്ടോയകപ്പെക്ടോള് ഇഇൗ സ്കൂളനില്  282  സസ്പീറ്റുകേള് ഒഴനിഞകേനിടക്കുകേയക്ടോണവ.  ഈ
സ്കൂളനിലുള്നപ്പെനട തനിരുവനന്തപുരയ ജനില്ലെയനില്  2532  സസ്പീറ്റുകേള് ഒഴനിഞകേനിടക്കുകേയക്ടോണവ.
ഇതനിനവ പുറകമ വനിദല്യക്ടോര്തനികേള്ക്കവ നവക്ടോകക്കഷണല് ഹയര് നസക്കണറനി,  നഎ.ടനി.നഎ,
നഎ.ടനി.സനി.,  കപക്ടോളനിനടകനിക്കവ  എന്നെനിവനിടങളനിലുയ  പ്രകവശനയ  കതടക്ടോവുന്നെതക്ടോണവ.
ഏനതങനിലുയ വനിദല്യക്ടോര്തനിക്കവ പസവ വണ് പ്രകവശനയ ലഭല്യമക്ടോയനിടനിനല്ലെങനില് അവര്ക്കവ
ഓപ്പെണ്  സ്കൂള്  മുഖക്ടോന്തരയ  പഠനതനിനുള്ള  സഇൗകേരല്യയ  സര്ക്കക്ടോര്  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണവ.
സയസക്ടോനതവ പുതനിയ ഹയര് നസക്കണറനി സ്കൂളുകേകളക്ടോ ബക്ടോച്ചുകേകളക്ടോ അനുവദനിക്കക്ടോന്
സര്ക്കക്ടോര്  നയപരമക്ടോയ  തസ്പീരുമക്ടോനനമടുതനിടനില്ലെ.  വനിവനിധ  കകേക്ടോടതനിവനിധനികേളുനട
നവളനിചതനില് സയസക്ടോനനത വനിദല്യക്ടോഭല്യക്ടോസ ആവശല്യകേത  ശക്ടോസസ്പീയമക്ടോയ രസ്പീതനിയനില്
കേണക്കക്ടോക്കനിയകശഷയ ഇക്കക്ടോരല്യതനില് സര്ക്കക്ടോര് തസ്പീരുമക്ടോനനമടുക്കുന്നെതക്ടോണവ. 

V കമശപ്പുറത്തുവച കേടലക്ടോസുകേള്

ചെടയ 47(2) അനുസരനിച്ചുള്ള കേടലക്ടോസുകേള്

ധനകേക്ടോരല്യവുയ  കേയറുയ  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  വനിദല്യക്ടോഭല്യക്ടോസ  വകുപ്പുമനനി
(നപ്രക്ടോ  ഫ  .    സനി  .    രവസ്പീനനക്ടോഥവ):  സര്,  തക്ടോനഴപ്പെറയന്നെ കേടലക്ടോസുകേള് ഞക്ടോന് കമശപ്പുറത്തു
വയ്ക്കുന.

പതനിമൂന്നെക്ടോയ കകേരള നനിയമസഭയനട ആറക്ടോയ സകമളനതനിനല 2373, ഒമ്പതക്ടോയ
സകമളനതനിനല  3801,  പതനിമൂന്നെക്ടോയ  സകമളനതനിനല  2208,  പതനിനക്ടോറക്ടോയ
സകമളനതനിനല 99,  പതനിനക്ടോലക്ടോയ കകേരള നനിയമസഭയനട ഒന്നെക്ടോയ സകമളനതനിനല
290,  1542,  1565  എന്നെസ്പീ നമ്പരുകേളനിലുള്ള നക്ഷേത്രചെനിഹ്നമനിടക്ടോത കചെക്ടോദല്യങളുനട
മറുപടനിയയ  അവയവ  യഥക്ടോസമയയ  മറുപടനി  നല്കുവക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കക്ടോതനിരുന്നെതനിനുള്ള
കേക്ടോരണയ കേക്ടോണനിക്കല് കസ്റ്ററവനമന്റുകേളുയ.

VI റനികപ്പെക്ടോര്ടവ സമര്പ്പെണയ

സബ്ജകവ കേമനിറനി XIV-നന്റെ 2016 മക്ടോര്ചവ 31 വനരയള്ള ആനുകേക്ടോലനികേ
റനികപ്പെക്ടോര്ടവ 

മുഖല്യമനനി  (  ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്):  സര്,  ആഭല്യന്തര  കേക്ടോരല്യങള്
സയബനനിച സബ്ജകവ  കേമനിറനി  XIV-നന്റെ  1-4-2015  മുതല്  31-3-2016  വനരയള്ള
ആനുകേക്ടോലനികേ റനികപ്പെക്ടോര്ടവ സമനിതനി നചെയര്മക്ടോനക്ടോയ ഞക്ടോന്  സമര്പ്പെനിക്കുന. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  റനികപ്പെക്ടോര്ടവ സമര്പ്പെനിക്കനപ്പെടനിരനിക്കുന.
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VII ധനകേക്ടോരല്യയ

2016-17 സക്ടോമ്പതനികേ വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനിനല
ധനക്ടോഭല്യര്തനകേളനികന്മേലുള്ള ചെര്ചയയ കവക്ടോനടടുപ്പുയ

മനി  .    സസ്പീക്കര്  :  ശുദ്ധജലവനിതരണവുയ ശുചെസ്പീകേരണവുയ  എന്നെ  XX-ാം നമ്പര്
ധനക്ടോഭല്യര്തനയനടയയ ജലകസചെനയ എന്നെ XXXVIII-ാം നമ്പര് ധനക്ടോഭല്യര്തനയനടയയ
കപരനില് കേക്ടോരല്യവനിവരപ്പെടനികേയനില് സൂചെനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള ലനിസ്റ്റനില് പ്രസ്തുത ധനക്ടോഭല്യര്തനകേ
ള്ക്കുകനനര 9-ാം കകേക്ടോളതനില് യഥക്ടോക്രമയ കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ള തുകേകേള് 2016-17 സക്ടോമ്പതനികേ
വര്ഷനത നചെലവുകേള് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നെതനിനക്ടോയനി അനുവദനിക്കണനമന്നെ പ്രകമയയ
അവതരനിപ്പെനികക്കണതക്ടോണവ. 

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മക്ടോതത്യു ടനി  .    കതക്ടോമസവ):  സര്,  ശുദ്ധജല വനിതരണവുയ
ശുചെസ്പീകേരണവുയ എന്നെ  XX-ാം നമ്പര് ധനക്ടോഭല്യര്തനയനടയയ ജലകസചെനയ എന്നെ
XXXVIII-ാം  നമ്പര്  ധനക്ടോഭല്യര്തനയനടയയ  കപരനില്  കേക്ടോരല്യവനിവരപ്പെടനികേയനില്
സൂചെനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള ലനിസ്റ്റനില് പ്രസ്തുത ധനക്ടോഭല്യര്തനകേള്ക്കുകനനര  9-ാം കകേക്ടോളതനില്
കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ള തുകേ 2016-17 സക്ടോമ്പതനികേ വര്ഷനത നചെലവുകേള് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കു
ന്നെതനിനക്ടോയനി അനുവദനിക്കണനമന്നെ പ്രകമയയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ബഡ്ജറവ എസ്റ്റനികമറവ 2016-17

ധനക്ടോഭല്യര്
തന
നമ്പര്

ധനക്ടോഭല്യര്
തനയ

നട കപരവ 

24-02-2016-ല്
സഭ പക്ടോസക്ടോക്കനിയ

കവക്ടോടവ ഓണ്
അക്കഇൗണവ തുകേ

14-07-2016-ല്
സഭ പക്ടോസക്ടോക്കനിയ

കവക്ടോടവ ഓണ്
അക്കഇൗണവ തുകേ

സഭയനട കവക്ടോടനിനവ
സമര്പ്പെനിക്കുന്നെ

ധനക്ടോഭല്യര്തനയനട
തുകേ

ആനകേ

(രൂപ)

റവനഡ്യൂ
(രൂപ)

മൂലധനയ
(രൂപ)

റവനഡ്യൂ
(രൂപ)

മൂലധ
നയ
(രൂപ)

റവനഡ്യൂ
(രൂപ)

മൂലധനയ
(രൂപ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

XX
ശുദ്ധജല
വനിതരണ
വുയ
ശുചെസ്പീകേര
ണവുയ 

281,62,
23,000

188,15,
33,000

211,21,6
7,000

141,11,
50,000

 352,02,
79,000

235,19,1
7,000

587,21,
96,000

XXXVI
II ജലകസ

ചെനയ

133,72,
31,000

110,36,3
4,000

100,29,
23,000

 82,77,
26,000

167,15,
38,000

137,95,4
3,000

305,10,
81,000

റവനഡ്യൂവുയ ഭവനനനിര്മക്ടോണവുയ വകുപ്പുമനനി (  ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചെനകശഖരന്  ):  സര്,  ഞക്ടോന്
പ്രകമയനത പനിന്തക്ടോങ്ങുന.
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ധനകേക്ടോരല്യവുയ  കേയറുയ  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  വനിദല്യക്ടോഭല്യക്ടോസ  വകുപ്പുമനനി

(നപ്രക്ടോഫ  .    സനി  .    രവസ്പീനനക്ടോഥവ):  സര്,  ശുദ്ധജലവനിതരണവുയ  ശുചെസ്പീകേരണവുയ  എന്നെ

XX-ാം  നമ്പര്  ധനക്ടോഭല്യര്തനനയയയ  ജലകസചെനയ  എന്നെ  XXXVIII-ാം  നമ്പര്

ധനക്ടോഭല്യര്തനനയയയ സയബനനിക്കുന്നെ സബ്ജകവ  കേമനിറനികേളുനട ശനിപക്ടോര്ശകേളനികന്മേല്

ചെടയ 236(3) പ്രകേക്ടോരമുള്ള പ്രസ്തക്ടോവന ഞക്ടോന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : രണവ  ധനക്ടോഭല്യര്തനകേകളയയ  സയബനനിച്ചുള്ള  ചെര്ചകേള്

ഒന്നെനിച്ചുനടതക്ടോവുന്നെതക്ടോണവ. ഖണകനക്ടോപകക്ഷേപങള് അവതരനിപ്പെനിക്കക്ടോവുന്നെതക്ടോണവ.

ധനക്ടോഭല്യര്തന നമ്പര് XX

ശുദ്ധജലവനിതരണവുയ ശുചെസ്പീകേരണവുയ

നയനനിരക്ടോകേരണതനിനുള്ള നവടനിക്കുറയല് 

ശസ്പീ  .    മഞളക്ടോയകുഴനി  അലനി:  സര്,  ശുദ്ധജലവനിതരണവുയ  ശുചെസ്പീകേരണവുയ

എന്നെ  XX-ാം  നമ്പര്  ധനക്ടോഭല്യര്തനയനട  കപരനില്  വകേനകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള

587,21,96,000  രൂപ ഒരു രൂപയക്ടോയനി കുറവുനചെകയ്യണതക്ടോണവ  (തസ്പീരപ്രകദശങളനില്

ശുദ്ധജലവനിതരണയ ക്രമമക്ടോയനി  ലഭല്യമക്ടോക്കക്ടോതതക്ടോയനി പറയനപ്പെടുന്നെ വനിഷയയ ചെര്ച

നചെയ്യുന്നെതനിനവ) എന്നെ ഖണകനക്ടോപകക്ഷേപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതക്ടോമസവ :  സര്,  ശുദ്ധജലവനിതരണവുയ ശുചെസ്പീകേരണവുയ എന്നെ

XX-ാം നമ്പര് ധനക്ടോഭല്യര്തനയനട കപരനില് വകേനകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  587,21,96,000

രൂപ  ഒരു രൂപയക്ടോയനി  കുറവു  നചെകയ്യണതക്ടോണവ  (ഗക്ടോര്ഹനികേ  വക്ടോടര്  കേണക്ഷേനുകേള്

സമയബനനിതമക്ടോയനി നല്കുന്നെതനിനവ  ആവശല്യമക്ടോയ നടപടനികേള് കകേനക്കക്ടോള്ളക്ടോതതക്ടോയനി

പറയനപ്പെടുന്നെ  വനിഷയയ  ചെര്ച  നചെയ്യുന്നെതനിനവ)  എന്നെ  ഖണകനക്ടോപകക്ഷേപയ  ഞക്ടോന്

അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

നപ്രക്ടോഫ  .    ആബനിദവ ഹുകസന് തങള്: സര്,  ശുദ്ധജലവനിതരണവുയ ശുചെസ്പീകേരണവുയ

എന്നെ  XX-ാം  നമ്പര്  ധനക്ടോഭല്യര്തനയനട  കപരനില്  വകേനകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള

587,21,96,000 രൂപ ഒരു രൂപയക്ടോയനി കുറവു നചെകയ്യണതക്ടോണവ  (ശുദ്ധജലവനിതരണയ

സനിരമക്ടോയനി തടസനപ്പെടുന്നെതവ  ഒഴനിവക്ടോക്കുവക്ടോന് കകേരള വക്ടോടര് അകതക്ടോറനിറനിക്കവ കേഴനിയക്ടോ

തതക്ടോയനി പറയനപ്പെടുന്നെ വനിഷയയ ചെര്ച നചെയ്യുന്നെതനിനവ) എന്നെ ഖണ കനക്ടോപകക്ഷേപയ

ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    നനല്ലെനിക്കുന്നെവ:  സര്,  ശുദ്ധജലവനിതരണവുയ  ശുചെസ്പീകേരണവുയ
എന്നെ XX-ാം നമ്പര് ധനക്ടോഭല്യര്തനയനട കപരനില് വകേനകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള 587,21,96, 000 രൂപ
ഒരു  രൂപയക്ടോയനി  കുറവു  നചെകയ്യണതക്ടോണവ  (കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡവ  ജനില്ലെയനിനല  പ്രധക്ടോന
സലങളനില് ശുദ്ധജലയ ഇനനിയയ ലഭല്യമക്ടോക്കക്ടോന് കേഴനിയക്ടോതതക്ടോയനി പറയനപ്പെടുന്നെ വനിഷയയ
ചെര്ച നചെയ്യുന്നെതനിനവ) എന്നെ ഖണകനക്ടോപകക്ഷേപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    പനി  .    നകേ  .    കുഞക്ടോലനിക്കുടനി:  സര്,  ശുദ്ധജലവനിതരണവുയ ശുചെസ്പീകേരണവുയ
എന്നെ XX-ാം  നമ്പര് ധനക്ടോഭല്യര്തനയനട  കപരനില്  വകേനകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  587,21,96,000 രൂപ
ഒരു  രൂപയക്ടോയനി  കുറവു  നചെകയ്യണതക്ടോണവ  (തലസക്ടോന  നഗരക്ടോതനിര്തനിക്കുള്ളനില്
എല്ലെക്ടോയനിടത്തുയ  നഡ്രയനികനജവ  സയവനിധക്ടോനയ  ഏര്നപ്പെടുതക്ടോതതക്ടോയനി  പറയനപ്പെടുന്നെ
വനിഷയയ ചെര്ച നചെയ്യുന്നെതനിനവ) എന്നെ ഖണകനക്ടോപകക്ഷേപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്:  സര്,  ശുദ്ധജലവനിതരണവുയ ശുചെസ്പീകേരണവുയ
എന്നെ XX-ാം നമ്പര് ധനക്ടോഭല്യര്തനയനട കപരനില് വകേനകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  587,21,96,000 രൂപ
ഒരു  രൂപയക്ടോയനി  കുറവു  നചെകയ്യണതക്ടോണവ  (മലനിനജലയ  വനിതരണയ  നചെയ്യുന്നെതവ
തടയക്ടോന് കവണ നടപടനികേള് കകേനക്കക്ടോളന്നെതനില് പരക്ടോജയനപ്പെടതക്ടോയനി  പറയനപ്പെടുന്നെ
വനിഷയയ ചെര്ച നചെയ്യുന്നെതനിനവ) എന്നെ ഖണകനക്ടോപകക്ഷേപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    വനി  .    നകേ  .    ഇബക്ടോഹനിയ കുഞവ:  സര്,  ശുദ്ധജലവനിതരണവുയ ശുചെസ്പീകേരണവുയ
എന്നെ  XX-ാം  നമ്പര്  ധനക്ടോഭല്യര്തനയനട  കപരനില്  വകേനകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
587,21,96,000 രൂപ  ഒരു  രൂപയക്ടോയനി  കുറവു  നചെകയ്യണതക്ടോണവ  (ജലവനിതരണ
പദ്ധതനികേള്ക്കക്ടോയനി വക്ടോങനിക്കൂടനിയ കപപ്പുകേള് ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോനത നപക്ടോതുമരക്ടോമതവ
കറക്ടോഡകേളനില് കൂടനിയനിടനിരനിക്കുന്നെതക്ടോയനി പറയനപ്പെടുന്നെ വനിഷയയ ചെര്ച നചെയ്യുന്നെതനിനവ)
എന്നെ ഖണകനക്ടോപകക്ഷേപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

ശസ്പീ  .   നകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫവ:  സര്, ശുദ്ധജലവനിതരണവുയ ശുചെസ്പീകേരണവുയ എന്നെ
XX-ാം നമ്പര് ധനക്ടോഭല്യര്തനയനട കപരനില് വകേനകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  587,21,96,000
രൂപ ഒരു രൂപയക്ടോയനി കുറവു നചെകയ്യണതക്ടോണവ  (സയസക്ടോനതവ ശുദ്ധജലവനിതരണയ
കേക്ടോരല്യക്ഷേമമക്ടോയനി നടപ്പെക്ടോക്കക്ടോന് പദ്ധതനികേള് ആവനിഷ്കരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി പറയനപ്പെടുന്നെ
നയയ ചെര്ച നചെയ്യുന്നെതനിനവ) എന്നെ ഖണകനക്ടോപകക്ഷേപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

ശസ്പീ  .    സണ്ണനി കജക്ടോസഫവ:  സര്,  ശുദ്ധജലവനിതരണവുയ ശുചെസ്പീകേരണവുയ എന്നെ
XX-ാം നമ്പര് ധനക്ടോഭല്യര്തനയനട കപരനില് വകേനകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  587,21,96,000
രൂപ ഒരു രൂപയക്ടോയനി കുറവു നചെകയ്യണതക്ടോണവ (എല്ലെക്ടോവര്ക്കുയ ശുദ്ധജലയ ലഭല്യമക്ടോക്കുവക്ടോന്
ക്രനിയക്ടോത്മകേ  പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി  പറയനപ്പെടുന്നെ  നയയ  ചെര്ച
നചെയ്യുന്നെതനിനവ) എന്നെ ഖണകനക്ടോപകക്ഷേപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമര്:   സര്,  ശുദ്ധജലവനിതരണവുയ  ശുചെസ്പീകേരണവുയ  എന്നെ

XX-ാം നമ്പര് ധനക്ടോഭല്യര്തനയനട കപരനില് വകേനകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  587,21,96,000

രൂപ ഒരു രൂപയക്ടോയനി കുറവു നചെകയ്യണതക്ടോണവ (ആദനിവക്ടോസനി കമഖലകേളനില് ശുദ്ധജല

വനിതരണ  സയവനിധക്ടോനയ  ഏര്നപ്പെടുതക്ടോതതക്ടോയനി  പറയനപ്പെടുന്നെ  വനിഷയയ  ചെര്ച

നചെയ്യുന്നെതനിനവ) എന്നെ ഖണകനക്ടോപകക്ഷേപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    അന്വര് സക്ടോദതവ:  സര്,  ശുദ്ധജലവനിതരണവുയ ശുചെസ്പീകേരണവുയ എന്നെ

XX-ാം നമ്പര് ധനക്ടോഭല്യര്തനയനട കപരനില് വകേനകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  587,21,96,000

രൂപ ഒരു രൂപയക്ടോയനി കുറവു നചെകയ്യണതക്ടോണവ (സയസക്ടോനനത കുടനിനവള്ള വനിതരണ

ശയഖലകേളനിലുള്ള  ജലകചക്ടോര്ച  തടയക്ടോന്  ക്രനിയക്ടോത്മകേമക്ടോയ  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനി

ക്കക്ടോതതക്ടോയനി പറയനപ്പെടുന്നെ വനിഷയയ ചെര്ച നചെയ്യുന്നെതനിനവ) എന്നെ ഖണകനക്ടോപകക്ഷേപയ

ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷയസുദ്ദേസ്പീന്:  സര്,  ശുദ്ധജലവനിതരണവുയ ശുചെസ്പീകേരണവുയ എന്നെ

XX-ാം നമ്പര് ധനക്ടോഭല്യര്തനയനട കപരനില് വകേനകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  587,21,96,000

രൂപ ഒരു രൂപയക്ടോയനി കുറവു നചെകയ്യണതക്ടോണവ  (അടപ്പെക്ടോടനി  കമഖലയനില് രൂക്ഷേമക്ടോയ

കുടനിനവള്ളക്ഷേക്ടോമമുണക്ടോയനിട്ടുയ ആവശല്യമക്ടോയ പരനിഹക്ടോര നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി

പറയനപ്പെടുന്നെ  വനിഷയയ  ചെര്ച  നചെയ്യുന്നെതനിനവ)  എന്നെ  ഖണകനക്ടോപകക്ഷേപയ  ഞക്ടോന്

അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

സൂചെകേ നവടനിക്കുറയല് 

ശുദ്ധജലവനിതരണവുയ ശുചെസ്പീകേരണവുയ എന്നെ XX-ാം നമ്പര് ധനക്ടോഭല്യര്തനയനട കപരനില്

വകേനകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  587,21,96,000  രൂപയനില്  നനിന്നെവ  നൂറവ  രൂപ  കുറവു

നചെകയ്യണതക്ടോണവ  (നപക്ടോതുവക്ടോയനി ചെര്ച നചെയ്യുന്നെതനിനവ)  എന്നെ ഖണ കനക്ടോപകക്ഷേപയ

തക്ടോനഴപ്പെറയന്നെ ബഹുമക്ടോനനപ്പെട അയഗങള് അവതരനിപ്പെനിച്ചു.

1. ശസ്പീ. നകേ. എസവ. ശബരസ്പീനക്ടോഥന്

2. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ

3. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദവ. പനി.
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ധനക്ടോഭല്യര്തന നമ്പര് XXXVIII

ജലകസചെനയ

നയനനിരക്ടോകേരണതനിനുള്ള നവടനിക്കുറയല് 

ശസ്പീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമക്ടോര്: സര്, ജലകസചെനയ എന്നെ XXXVIII-ാം നമ്പര്

ധനക്ടോഭല്യര്തനയനട കപരനില് വകേനകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള 305,10,81,000  രൂപ ഒരു രൂപയക്ടോയനി

കുറവു നചെകയ്യണതക്ടോണവ (സയസക്ടോനനത ഉയര്ന്നെ കതക്ടോതനിലുള്ള ഭൂഗര്ഭ ജലവനിനനികയക്ടോഗയ

ഫലപ്രദമക്ടോയനി  നനിയനനിക്കുവക്ടോന്  കേഴനിയക്ടോതതക്ടോയനി  പറയനപ്പെടുന്നെ  വനിഷയയ   ചെര്ച

നചെയ്യുന്നെതനിനവ) എന്നെ ഖണകനക്ടോപകക്ഷേപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

നപ്രക്ടോഫ  .    ആബനിദവ ഹുകസന് തങള്:  സര്,  ജലകസചെനയ എന്നെ  XXXVIII-ാം

നമ്പര്  ധനക്ടോഭല്യര്തനയനട  കപരനില് വകേനകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള 305,10,81,000 രൂപ ഒരു

രൂപയക്ടോയനി കുറവു നചെകയ്യണതക്ടോണവ  (സയസക്ടോനതവ  ഉയര്ന്നെ കമഖലകേളനില് ശുദ്ധജലയ

എതനിക്കുന്നെതനിലുയ  ഇവനിടങളനില്  തടയണ  നകേട്ടുന്നെതനിലുയ  പരക്ടോജയനപ്പെടതക്ടോയനി

പറയനപ്പെടുന്നെ  വനിഷയയ  ചെര്ച  നചെയ്യുന്നെതനിനവ)  എന്നെ  ഖണകനക്ടോപകക്ഷേപയ  ഞക്ടോന്

അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   വനി  .   എസവ  .   ശനിവകുമക്ടോര് :  സര്, ജലകസചെനയ എന്നെ XXXVIII-ാം നമ്പര്

ധനക്ടോഭല്യര്തനയനട കപരനില് വകേനകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  305,10,81,000  രൂപ  ഒരു

രൂപയക്ടോയനി  കുറവു  നചെകയ്യണതക്ടോണവ  (ജനസയഖല്യക്ടോ  കേണക്കനുസരനിചവ  2025-ല്

സയസക്ടോനതവ  ആവശല്യമക്ടോയനി  വകന്നെക്കക്ടോവുന്നെത്രയയ  ജലയ  കേനണതക്ടോന്  പുതനിയ

പദ്ധതനികേള് ആവനിഷ്കരനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി  പറയനപ്പെടുന്നെ വനിഷയയ  ചെര്ച

നചെയ്യുന്നെതനിനവ) എന്നെ ഖണകനക്ടോപകക്ഷേപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    കഹബനി ഈഡന്:  സര്,  ജലകസചെനയ എന്നെ  XXXVIII-ാം നമ്പര്

ധനക്ടോഭല്യര്തനയനട കപരനില് വകേനകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  305,10,81,000  രൂപ ഒരു രൂപയക്ടോയനി

കുറവു നചെകയ്യണതക്ടോണവ (നഗരങളനില് മഴമൂലയ ഉണക്ടോകുന്നെ നവള്ളനക്കടനിനവ ശക്ടോശസത

പരനിഹക്ടോരയ കേക്ടോണക്ടോന് ക്രനിയക്ടോത്മകേമക്ടോയ നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി പറയനപ്പെടുന്നെ

വനിഷയയ ചെര്ച നചെയ്യുന്നെതനിനവ) എന്നെ ഖണകനക്ടോപകക്ഷേപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷയസുദ്ദേസ്പീന്:   സര്,  ജലകസചെനയ  എന്നെ  XXXVIII-ാം  നമ്പര്

ധനക്ടോഭല്യര്തനയനട കപരനില് വകേനകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  305,10,81,000  രൂപ  ഒരു

രൂപയക്ടോയനി കുറവു നചെകയ്യണതക്ടോണവ  (കമജര് ജലകസചെന പദ്ധതനികേള് പുതനിയതക്ടോയനി

ആരയഭനിക്കക്ടോന്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി  പറയനപ്പെടുന്നെ  വനിഷയയ  ചെര്ച

നചെയ്യുന്നെതനിനവ) എന്നെ ഖണകനക്ടോപകക്ഷേപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുള് റസക്ടോകേവ:   സര്,  ജലകസചെനയ എന്നെ  XXXVIII-ാം
നമ്പര് ധനക്ടോഭല്യര്തനയനട കപരനില് വകേനകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  305,10,81,000  രൂപ
ഒരു രൂപയക്ടോയനി കുറവു നചെകയ്യണതക്ടോണവ (സയസക്ടോനതവ മഴ ശുഷ്ക്കമക്ടോയ സക്ടോഹചെരല്യതനില്
ഡക്ടോമുകേളനിനല  ജലനനിരപ്പെവ  ആശങക്ടോജനകേമക്ടോകുയവനിധയ  കുറയന്നെ  സക്ടോഹചെരല്യയ  ചെര്ച
നചെയ്യുന്നെതനിനവ) എന്നെ ഖണകനക്ടോപകക്ഷേപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    ഷക്ടോഫനി  പറമ്പനില് :  സര്,  ജലകസചെനയ  എന്നെ  XXXVIII-ാം നമ്പര്
ധനക്ടോഭല്യര്തനയനട കപരനില് വകേനകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  305,10,81,000  രൂപ ഒരു രൂപയക്ടോയനി
കുറവു നചെകയ്യണതക്ടോണവ  (പക്ടോലക്കക്ടോടവ ജനില്ലെയനില് വരള്ചമൂലയ കേ തൃഷനിനക്ടോശയ സയഭവനിക്കുന്നെതവ
തടയക്ടോന് ആവശല്യമക്ടോയ നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി പറയനപ്പെടുന്നെ വനിഷയയ
ചെര്ച നചെയ്യുന്നെതനിനവ) എന്നെ ഖണകനക്ടോപകക്ഷേപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  ജലകസചെനയ എന്നെ  XXXVIII-ാം നമ്പര്
ധനക്ടോഭല്യര്തനയനട കപരനില് വകേനകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള 305,10,81,000  രൂപ ഒരു രൂപയക്ടോയനി
കുറവു നചെകയ്യണതക്ടോണവ  ( അന്തര്സയസക്ടോന നദസ്പീജല കേരക്ടോര് അനുസരനിചവ  സയസക്ടോനതനിനവ
അവകേക്ടോശനപ്പെട  നവള്ളയ  ലഭനിക്കക്ടോന്  കകേനസര്ക്കക്ടോരനില്  സമര്ദ്ദേയ  നചെലുതക്ടോതതക്ടോയനി
പറയനപ്പെടുന്നെ  നയയ  ചെര്ച  നചെയ്യുന്നെതനിനവ)  എന്നെ  ഖണകനക്ടോപകക്ഷേപയ  ഞക്ടോന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബക്ടോഹനിയ:  സര്,  ജലകസചെനയ എന്നെ  XXXVIII-ാം നമ്പര്
ധനക്ടോഭല്യര്തനയനട കപരനില് വകേനകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള 305,10,81,000 രൂപ ഒരു രൂപയക്ടോയനി
കുറവു നചെകയ്യണതക്ടോണവ  ( പഴക്കയ നചെന്നെ ജലകസചെന ഡക്ടോമുകേളുനട നമയനിന്റെനന്സവ
കവകുന്നെതുമൂലയ അവയനട പ്രവര്തനയ തകേരക്ടോറനിലക്ടോയതക്ടോയനി പറയനപ്പെടുന്നെ വനിഷയയ
ചെര്ച നചെയ്യുന്നെതനിനവ) എന്നെ ഖണകനക്ടോപകക്ഷേപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദവ  .    പനി  .:  സര്,  ജലകസചെനയ എന്നെ XXXVIII-ാം നമ്പര്
ധനക്ടോഭല്യര്തനയനട കപരനില് വകേനകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  305,10,81,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയക്ടോയനി  കുറവു നചെകയ്യണതക്ടോണവ  ( ജലകസചെന കേനക്ടോലുകേള് കേക്ടോലക്ടോകേക്ടോലങളനില്
അറകുറപ്പെണനി  നടതക്ടോതതുമൂലയ  നസ്പീനരക്ടോഴക്കവ  ഇല്ലെക്ടോതതക്ടോയനി  പറയനപ്പെടുന്നെ വനിഷയയ
ചെര്ച നചെയ്യുന്നെതനിനവ) എന്നെ ഖണകനക്ടോപകക്ഷേപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

നചെലവവ ചുരുക്കല് ആവശല്യനപ്പെടുന്നെ ഉപകക്ഷേപങള്

ശസ്പീ  .    മഞളക്ടോയകുഴനി അലനി:  സര്,  ജലകസചെനയ എന്നെ  XXXVIII-ാം നമ്പര്

ധനക്ടോഭല്യര്തനയവ കേസ്പീഴനില് വരുന്നെ 4701-80-800-77 എന്നെ ഇനതനിനവ വകേനകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള

40,00,00,000  രൂപ  30,00,00,000  രൂപയക്ടോയനി  കുറവു  നചെകയ്യണതക്ടോണവ
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(Dam Rehabilitation  and  Improvement  Project  (DRIP)-നവ  2011-12  മുതല്

2015-16  വനരയള്ള  തുടര്ചയക്ടോയ  5  സക്ടോമ്പതനികേ  വര്ഷവുയ  വകേയനിരുതനിയ

തുകേയനില്  10  കകേക്ടോടനിയനിലധനികേയ തുകേ മനിചയ വന്നെ സക്ടോഹചെരല്യയ  ചെര്ച നചെയ്യുന്നെതനിനവ

എന്നെ ഖണകനക്ടോപകക്ഷേപയ ഞക്ടോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

സൂചെകേ നവടനിക്കുറയല് 

ജലകസചെനയ  എന്നെ  XXXVIII-ാം  നമ്പര്  ധനക്ടോഭല്യര്തനയനട  കപരനില്

വകേനകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  305,10,81,000  രൂപയനില്  നനിന്നെവ  നൂറവ  രൂപ  കുറവു

നചെകയ്യണതക്ടോണവ  (നപക്ടോതുവക്ടോയനി  ചെര്ച നചെയ്യുന്നെതനിനവ)  എന്നെ ഖണകനക്ടോപകക്ഷേപയ

തക്ടോനഴപ്പെറയന്നെ ബഹുമക്ടോനനപ്പെട അയഗങള് അവതരനിപ്പെനിച്ചു.

1. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര

2. ശസ്പീ. എയ. ഉമര്

3. ശസ്പീ. വനി. നകേ. ഇബക്ടോഹനിയ കുഞവ

4. കഡക്ടോ. എയ. നകേ. മുനസ്പീര്

5. ശസ്പീ. പനി. നകേ. കുഞക്ടോലനിക്കുടനി

6. ശസ്പീ. എന്. എ. നനല്ലെനിക്കുന്നെവ 

7. ശസ്പീ. പനി. ഉകബദുള്ള

(അദ്ധല്യക്ഷേകവദനിയനില് പക്ടോനല് ഓഫവ നചെയര്മക്ടോന് ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമക്ടോര്)

ശസ്പീ  .    സനി  .    നകേ  .    ശശസ്പീനന്:  സര്,  ശുദ്ധജല  വനിതരണയ  ശുചെസ്പീകേരണയ
ജലകസചെനയ എന്നെസ്പീ ധനക്ടോഭല്യര്തനകേനള ഞക്ടോന് പൂര്ണ്ണമക്ടോയയ പനിന്തുണയ്ക്കുന.  ഈ
വര്ഷയ സയസക്ടോനതവ മഴ  34 ശതമക്ടോനയ കുറവക്ടോണവ.  ഭൂഗര്ഭ ജലതനിനന്റെ അളവുയ
കുറഞവരനികേയക്ടോണവ.  കേക്ടോലക്ടോവസക്ടോ  വല്യതനിയക്ടോനയ  കകേരളനത  വരള്ച  ബക്ടോധനിത
സയസക്ടോനമക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റുകേയക്ടോണവ.  നനിയമസഭയയ  സര്ക്കക്ടോരുയ  ഈ വനിഷയയ  വളനര
ഗഇൗരവമക്ടോയനി  ചെര്ച  നചെകയ്യണതുണവ.  വരള്ച  കനരനിടക്ടോന്  ഹ്രസസ-ദസ്പീര്ഘകേക്ടോല
പരനിപക്ടോടനികേള് നടപ്പെനിലക്ടോക്കണയ.  കകേരളയ ജലസമൃദ്ധനിയള്ള നക്ടോടക്ടോണവ.   ചെക്ടോലനിയക്ടോര്,
ഭക്ടോരതപ്പുഴ, നപരനിയക്ടോര്, പമ്പ എന്നെസ്പീ നക്ടോലവ മഹക്ടോനദനികേളുള്നപ്പെനട 44 നദനികേള് നമ്മുനട
സയസക്ടോനത്തുണവ.  53  റനിസര്കവക്ടോയറുകേള്,  150-ല്പരയ  തടയണ സയഭരണനികേള്,
230  നസ്പീരുറവകേള്,  50445  കുളങള്,  9  ശുദ്ധജല  തടക്ടോകേങള്,  1000-കതക്ടോളയ
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ശയഗങള്,  50  ലക്ഷേതനിലധനികേയ  കേനിണറുകേള്  എന്നെനിവ  ഉള്നപ്പെടുന്നെതക്ടോണവ
സയസക്ടോനതനിനന്റെ ശുദ്ധജല കസക്ടോതസ്സുകേള്.  ഇവനയല്ലെക്ടോയ കേഠനിനമക്ടോയ പരനിസനിതനി
സമര്ദ്ദേയ കനരനിടുന.  കുറഞവരുന്നെ ജലലഭല്യതയയ വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന്നെ മലനിനസ്പീകേരണവുയ
ജലലഭല്യതയവ വന് തടസങളുണക്ടോക്കുന.  കകേരളതനിനന്റെ വക്ടോര്ഷനികേ ജലക്ടോവശല്യകേത
26,800  ദശലക്ഷേയ ഘനമസ്പീറര് ആനണന്നെക്ടോണവ  2011-നല കേണക്കവ. 2031  ആകുകമ്പക്ടോള്
ഇതവ  നക്ടോല്പ്പെതനിനക്ടോലക്ടോയനിരയ  ദശലക്ഷേയ  ഘനമസ്പീററക്ടോയനി  വര്ദ്ധനിക്കുയ.  കദശസ്പീയ
സക്ടോമ്പതനികേ ഗകവഷണ കേഇൗണ്സനിലനിനന്റെ ഈ കേണക്കുകേള് നമ്മുനട ജല സമ്പതവ
സയരക്ഷേനികക്കണതനിനന്റെ  ആവശല്യകേത  നവളനിനപ്പെടുത്തുന.  കകേരളതനിനല  44  നദനികേളുയ
സസക്ടോഭക്ടോവനികേ  ഒഴക്കവ  നഷ്ടനപ്പെട്ടുകേഴനിഞനവന്നെക്ടോണവ  2015-ല്  പക്ടോര്ലനമന്റെവ  സമനിതനി
കേനണതനിയതവ.  വനനശസ്പീകേരണയ,  പുഴകയക്ടോരങളനിനല കേകയ്യറയ,  നനിയനണമനില്ലെക്ടോത
മണല്  വക്ടോരല്,  ഒഴക്കവ  തടയല്,  കുന്നെനിടനിക്കല്  എന്നെനിവയക്ടോണവ  കേക്ടോരണമക്ടോയനി
പക്ടോര്ലനമന്റെവ  സമനിതനിതനന്നെ  വല്യക്തമക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ളതവ.  നദസ്പീതട  സയരക്ഷേണതനിനവ
മുഖല്യമനനിയനട കനതൃതസതനില് കകേരള സര്ക്കക്ടോര് കേക്ടോണനിക്കുന്നെ അതസ്പീവ ജക്ടോഗ്രേതക്ടോ
നനിര്കദ്ദേശങളുയ ഹരനിത കകേരളയ പദ്ധതനികേളുയ  ജനപങക്ടോളനിതകതക്ടോനട നടപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോന്
കേഴനിയണയ.  അനല്ലെങനില്  നവള്ളതനിനന്റെ  കപരനില്  വന്  ദുരന്തങള്  നമ്മുനട
സയസക്ടോനത്തുണക്ടോകുയ.  മഹക്ടോരക്ടോഷ്ട്രയനിനല  കഗക്ടോദക്ടോവരനിതസ്പീരയ  നല്ലെ  ജലസമ്പത്തുള്ള
പ്രകദശമക്ടോയനിരുന.  എന്നെക്ടോല്  കേടുത  വരള്ച  മഹക്ടോരക്ടോഷ്ട്രനയ  കവടയക്ടോടനിയകപ്പെക്ടോള്
കഗക്ടോദക്ടോവരനി  നദസ്പീതടങളനിനല  ഗ്രേക്ടോമങളനില്നനിനയ  രണ്ടുലക്ഷേകതക്ടോളയ  ആളുകേള്
പലക്ടോയനയ നചെയ സയഭവയ നനമ ഇരുതനി ചെനിന്തനിപ്പെനിക്കണയ.  ഒരനിറവ  നവള്ളതനിനു
കവണനി തനിക്കനിലുയ തനിരക്കനിലുയനപടവ കുടനികേളുനട ജസ്പീവന് നഷ്ടനപ്പെട വക്ടോര്തകേള് ഈ
കമഖലയനില്നനിനയ വരുനണവ.  ജലലഭല്യത കുറയന്നെകതക്ടോനടക്ടോപ്പെയ തനന്നെ മലനിനജലയ
വര്ദ്ധനിക്കുന്നെതുയ ഗുരുതരമക്ടോയ പ്രതല്യക്ടോഘക്ടോതങള് ഉണക്ടോക്കുന.  

12.00 Noon]

രക്ടോജസക്ടോന്  സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ  കേസ്പീഴനിലുള്ള  ഭനിന്നെകശഷനിക്കക്ടോരുനട  ഭവനതനില്
7  കുടനികേള് ഉള്നപ്പെനട  11  കപര് മലനിനജലയ കുടനിചവ മരനിച വക്ടോര്തകേള് റനികപ്പെക്ടോര്ടവ
നചെയ്യനപ്പെടനിട്ടുണവ.   കകേരളയ  ഇതനില് നനിനന്നെല്ലെക്ടോയ  നല്ലെ പക്ടോഠയ  പഠനിക്കണയ.  നമ്മുനട
നക്ടോടനിനല  എല്ലെക്ടോ  ജലക്ടോശയങളുയ  സയരക്ഷേനിക്കക്ടോന്  ജനകേസ്പീയ  ഇടനപടലുകേള്
സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ കനതൃതസതനില് ഉണക്ടോകേണയ.  മഴനവള്ളയ സയഭരനിക്കക്ടോന് പദ്ധതനികേള്
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കണയ. നമ്മുനട സയസക്ടോനതവ കേഴനിഞ 10 വര്ഷയനകേക്ടോണവ ആറര ലക്ഷേയ
കേനിണറുകേള് ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നെനിനല്ലെന്നെക്ടോണവ റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുകേള് വല്യക്തമക്ടോക്കുന്നെതവ.  കേനിണര്
ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നെ കുടുയബങളുനട എണ്ണതനില് പത്തു ശതമക്ടോനയ വനര കുറവുണക്ടോയനിട്ടുണവ.
2001-നല  നസന്സസവ  പ്രകേക്ടോരയ  72  ശതമക്ടോനയ  കുടുയബങള്  കേനിണര്  നവള്ളയ
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ഉപകയക്ടോഗനിചനിരുനനവങനില്  2011-നല കേണക്കനുസരനിചവ  അതവ  62  ശതമക്ടോനമക്ടോയനി
കുറഞ.  വന്കതക്ടോതനിലുള്ള പരനിസനിതനി  നശസ്പീകേരണ പ്രവര്തനങള്ക്കവ  നനിയനണ
കമര്നപ്പെടുതക്ടോന് കേഴനിഞനിനല്ലെങനില് നമുക്കവ വലനിയ ദുരന്തയ  കനരനികടണനിവരുയ.  നനമ
കപടനിനപ്പെടുത്തുന്നെ റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുകേളക്ടോണവ വയനക്ടോടനില് നനിനയ ലഭനിച്ചുനകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നെതവ.
ഇഇൗ വര്ഷയ വയനക്ടോടനില് 59 ശതമക്ടോനയ മഴയനട കുറവക്ടോണവ കരഖനപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ളതവ.
24  ശതമക്ടോനതനില്  കൂടുതല്  മഴ  കുറഞക്ടോല്  ആ  പ്രകദശങള്  വരള്ചയനികലയവ
നസ്പീങ്ങുനമന്നെക്ടോണവ സനി.ഡബഡ്യൂ.ആര്.ഡനി.എയ.-നല ശക്ടോസജ്ഞര് പറയന്നെതവ.  അകപ്പെക്ടോള്
59 ശതമക്ടോനയ മഴകുറഞ വയനക്ടോടനിനന്റെ സനിതനി  ഏനറ ഗഇൗരവകതക്ടോനട സര്ക്കക്ടോര്
കേക്ടോണണയ.  ഡക്കക്ടോണ്  പസ്പീഠഭൂമനിയനട  നതകക്കയറമക്ടോയ  വയനക്ടോടനിനന്റെ  കേക്ടോലക്ടോവസ
വന്കതക്ടോതനില് മക്ടോറുകേയക്ടോണവ.  പണവ  200  അടനി തക്ടോഴ്ചയനില് കുഴല്കേനിണര് കുഴനിചക്ടോല്
നവള്ളയ  കേനിട്ടുമക്ടോയനിരുന്നെ  പ്രകദശതവ  ഇകപ്പെക്ടോള്  400  അടനി  കുഴനിചക്ടോകല  നവള്ളയ
കേനിട്ടുനള. വരണ മണ്ണനിനല ചൂടവ സഹനിക്കക്ടോന് കേഴനിയക്ടോനത മണ്ണനിരകേള് കൂടകതക്ടോനട
ചെനതക്ടോടുങ്ങുന്നെ വക്ടോര്തകേള് പത്രങള് റനികപ്പെക്ടോര്ടവ  നചെയ്യുകേയക്ടോണവ.  തക്ടോഴക്ടോരങളനില്
മക്ടോത്രയ  കേക്ടോണുന്നെ  ചെനില  പ്രകതല്യകേ  ഇനയ  തവളകേള്  മലമുകേളനികലയവ  പലക്ടോയനയ
നചെയ്യുന്നെതക്ടോയനി  ഗകവഷകേര്തനന്നെ ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കുനണവ.  വരണ പ്രകദശങളനില്
കേക്ടോണുന്നെ  30-ല് പരയ വരവവ  സസല്യങള് വയനക്ടോടനില് വളരുന്നെതക്ടോയനി ഗകവഷകേര്
ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കുന.   സസക്ടോഭക്ടോവനികേ  വനങള്  നശനിപ്പെനിചവ  കതക്കവ,  യൂക്കക്ടോലനിപ്റസവ
മരങള്  വച്ചുപനിടനിപ്പെനിചതുയ  മഴ  കുറയക്ടോന്  ഇടയക്ടോക്കനിയനിട്ടുണവ.  ഇവ  നവടനിമക്ടോറനി
സസക്ടോഭക്ടോവനികേ  മരങള്  വച്ചുപനിടനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ള  നടപടനി  ആരയഭനിക്കണയ.  തസ്പീറയയ
നവള്ളവുയ  കതടനി  പുറകതയനിറങ്ങുന്നെ വനല്യമൃഗങള്  മനുഷല്യജസ്പീവനുയ  കൃഷനിഭൂമനിക്കുയ
വലനിയ ഭസ്പീക്ഷേണനി ഉയര്ത്തുകേയക്ടോണവ.  ഇഇൗ സക്ടോമ്പതനികേ വര്ഷയ ആറുകപനരയക്ടോണവ
ആന ചെവനിടനിനക്കക്ടോന്നെതവ.  പരനിസനിതനി  ആഘക്ടോതയ  അവഗണനിച്ചുനകേക്ടോണ്ടുള്ള നകേടനിട
നനിര്മക്ടോണങള്,  വനതനിനകേത്തുള്ള മരങള് നവടനി നശനിപ്പെനിച്ചുനകേക്ടോണവ വന്കതക്ടോതനിലുള്ള
റനികസക്ടോര്ടവ നനിര്മക്ടോണങള്, വനതനിനകേത്തുള്ള കേസക്ടോറനികേളുനട പ്രവര്തനയ ഇവനയല്ലെക്ടോയ
ശക്ടോസസ്പീയമക്ടോയനി നനിയനനികക്കണതുണവ. കകേരളയ ജലക്ഷേക്ടോമ സയസക്ടോനമക്ടോയനി മക്ടോറുകേയക്ടോണവ.
ഇഇൗ  സന്ദര്ഭതനില്  അന്തര്  സയസക്ടോന  നദസ്പീജല  തര്ക്കങള്  പരനിഹരനിചവ
കകേരളതനിനല  ജലസമ്പതവ സയരക്ഷേനിക്കുന്നെതനിനവ ക്രനിയക്ടോത്മകേമക്ടോയ നടപടനികേള്ക്കവ
പദ്ധതനികേള് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കണയ.  കേക്ടോകവരനി നദസ്പീജല കടബഡ്യൂണലനിനന്റെ വനിധനി നടപ്പെനിലക്ടോ
ക്കുന്നെതനില്  അടനിയന്തര  നടപടനി  സസസ്പീകേരനികക്കണതുണവ.  ഇടുക്കനിയനില്  നനിനയ
ഉത്ഭവനിക്കുന്നെ  പക്ടോമ്പക്ടോര്,  പക്ടോലക്കക്ടോടവ  ജനില്ലെയനിനല  ഭവക്ടോനനി,  വയനക്ടോടവ  ജനില്ലെയനിനല
കേബനനി എന്നെനിവയക്ടോണവ കേക്ടോകവരനി നദനിയനട വൃഷ്ടനിപ്രകദശങള്. 2007-നല കേക്ടോകവരനി
നദസ്പീജല ടനിബഡ്യൂണല് വനിധനിപ്രകേക്ടോരയ കേക്ടോകവരനി നദനിയനില് നനിനയ  419 TMC  ജലയ
തമനിഴവ നക്ടോടനിനുയ  270  TMC  ജലയ  കേര്ണ്ണക്ടോടകേയ്ക്കുയ  30  TMC  ജലയ  കകേരളതനിനുയ
7 TMC ജലയ കപക്ടോണനികചരനിക്കുയ അവകേക്ടോശനപ്പെടതക്ടോണവ. ഒഇൗകദല്യക്ടോഗനികേ കേണക്കനുസരനിചവ
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ഒരു വര്ഷയ  96 TMC  ജലയ  വയനക്ടോടനില് നനിനയ കേക്ടോകവരനി നദനിയനില് എതനികചരുനണവ.
വയനക്ടോടനിനന്റെ  76 ശതമക്ടോനയ പ്രകദശങളുയ കേബനനി നദനിയനട വൃഷ്ടനിപ്രകദശങളക്ടോണവ.
163570  നഹകര്  സലമക്ടോണവ  ഇതനിനന്റെ  നസ്പീനരക്ടോഴക്കവ  പ്രകദശയ.  5221 നഹകര്
സലതവ ജലകസചെനയ നടതക്ടോന് കേഴനിയന്നെ കേക്ടോരക്ടോപ്പുഴ ജലകസചെന പദ്ധതനി  നമുക്കവ
ഇതുവനര  പൂര്തനിയക്ടോക്കക്ടോന് കേഴനിഞനിടനില്ലെ.  1.8 TMC  ജലയ  ബക്ടോണക്ടോസുര സക്ടോഗര്
കപ്രക്ടോജകനില്  നനിനയ ജലകസചെനതനിനവ ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയയ. എന്നെക്ടോല് ഒരു
തുള്ളനി നവള്ളയ കപക്ടോലുയ  നമുക്കവ  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന് കേഴനിയന്നെനില്ലെ.  ഇതനിനകേയ തനന്നെ
37.88 കകേക്ടോടനി രൂപ ഇഇൗ പദ്ധതനിക്കുകവണനി നചെലവഴനിചനിട്ടുണവ. കേക്ടോരക്ടോപ്പുഴ പദ്ധതനിക്കുയ
കകേക്ടോടനിക്കണക്കനിനവ  രൂപ  നചെലവഴനിചനിട്ടുണവ.  പ്രധക്ടോന  കേനക്ടോലുകേള്  ഏതക്ടോണവ
പൂര്തനിയക്ടോനയങനിലുയ ഉപകേനക്ടോലുകേളുയ മറ്റുയ പൂര്തനിയക്ടോക്കക്ടോന് ഇനനിയയ കേഴനിഞനിടനില്ലെ.
പദ്ധതനികേള്  ഉപകയക്ടോഗപ്രദമക്ടോകണക്ടോനയന്നെ  ആശങ  ജനങള്ക്കനിടയനിലുണവ.  ഇഇൗ
പദ്ധതനി പ്രവര്തനതനില് വന്കതക്ടോതനിലുള്ള അഴനിമതനി നടന്നെതക്ടോയനിടക്ടോണവ ജനങള്
വനിശസസനിക്കുന്നെതവ. ഇഇൗ രണവ പദ്ധതനികേളുയ റനിവഡ്യൂ നചെയവ എങനന ജലകസചെനതനിനവ
ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന് കേഴനിയനമന്നെവ പരനികശക്ടോധനികക്കണതുണവ.  വയനക്ടോടനിനല നനല്വയലുകേള്
സയരക്ഷേനിക്കക്ടോന്  പ്രകതല്യകേ  പദ്ധതനി  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കണയ.  നനല്വയലുകേള്  നല്ലെ
ജലസയഭരണനികേളക്ടോണവ.  ഒരു നഹകറനില് നനല്കൃഷനി  നചെയക്ടോല് ഒരു ലക്ഷേയ ലനിറര്
ജലയ  സയഭരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയനമന്നെക്ടോണവ  ശക്ടോസജ്ഞന്മേക്ടോര്  പറയന്നെതവ.  തരയമക്ടോറനപ്പെട
നനല്വയലുകേള് സയരക്ഷേനിക്കക്ടോനുയ നനല്കൃഷനി ശക്തനിനപ്പെടുതക്ടോനുയ പ്രകതല്യകേ പദ്ധതനി
നടപ്പെനിലക്ടോക്കണയ.  നനല്വയല്  സയരക്ഷേണ  നനിയമയ  അടനിമറനിച  യ.ഡനി.എഫവ.
സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ നടപടനി  കേടുത ജനകദക്ടോഹവുയ ദസ്പീര്ഘ വസ്പീഷണമനില്ലെക്ടോയ്മയമക്ടോനണന്നെവ
കേക്ടോണക്ടോന്  കേഴനിയയ.  ഭൂമനി  വന്കതക്ടോതനില്  തരയമക്ടോറനി  വന്കേനിട  നകേടനിടനനിര്മക്ടോണയ
നടത്തുന്നെതനിനവ ഏര്നപ്പെടുതനിയനിരുന്നെ വനിലക്കുകേള് കേഴനിഞ യ.ഡനി.എഫവ സര്ക്കക്ടോര്
നസ്പീക്കയ  നചെയതുയ  ഭക്ടോവനി  തലമുറകയക്ടോടുള്ള  അനസ്പീതനിയക്ടോണവ.  വയനക്ടോടനിനന  വരള്ച
ബക്ടോധനിത  ജനില്ലെയക്ടോയനി  പ്രഖല്യക്ടോപനിക്കണയ.  പുല്പ്പെള്ളനി,  മുള്ളനങക്ടോല്ലെനി  കമഖലയനില്
ഇകപ്പെക്ടോള്തനന്നെ കുടനിനവള്ള ലഭല്യത കുറഞനിട്ടുണവ. ഹ്രസസകേക്ടോല പരനിഹക്ടോര മക്ടോര്ഗ്ഗങ
കളക്ടോനടക്ടോപ്പെയ  ദസ്പീര്ഘകേക്ടോല  പരനിപക്ടോടനികേളുയ  ആസൂത്രണയ  നചെയവ  കുടനിനവള്ള  ലഭല്യത
ഉറപ്പുവരുതണയ.  വയനക്ടോടനില്  വരള്ചനയ  അതനിജസ്പീവനിക്കുന്നെതനിനക്ടോവശല്യമക്ടോയ
പ്രവര്തനങള്ക്കക്ടോയനി മുഖല്യമനനിയനട കനതൃതസതനില് പ്രകതല്യകേ കയക്ടോഗയ വനിളനിച്ചു
കചെര്ക്കക്ടോനുയ ജനങള്ക്കനിടയനില്  കബക്ടോധവല്ക്കരണ പ്രവര്തനങള്ക്കവ കനതൃതസയ
നകേക്ടോടുക്കക്ടോനുയ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  കേക്ടോപ്പെനി,  കുരുമുളകേവ,  കതയനില,  നനലവല്ല്,  ഇഞ്ചനി
തുടങനിയ  കൃഷനികേകളയയ  വരള്ച  വന്കതക്ടോതനില്  ബക്ടോധനിചനിട്ടുണവ.  കകേരളതനില്
ഏറവുയ കൂടുതല് പക്ടോലുല്പ്പെക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്നെ രണക്ടോമനത ജനില്ലെയക്ടോണവ വയനക്ടോടവ.  കേടുത
വരള്ച ക്ഷേസ്പീരകമഖലകയയയ തളര്ത്തുയ. 
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നവള്ളയ കതടനി  വനല്യജസ്പീവനികേള് കൂടകതക്ടോനട നക്ടോടനികലയവ  ഇറങ്ങുന്നെതവ വലനിയ

നക്ടോശനഷ്ടങള്ക്കവ  കേക്ടോരണമക്ടോകുനനവന്നെതനിനക്ടോല്  ഇതവ  തടയക്ടോന്  ഫലപ്രദമക്ടോയ

നടപടനികേള് ആരയഭനിക്കണയ. കേബനനിനദനി സയരക്ഷേനിക്കുന്നെതനിനവ പ്രകതല്യകേ പദ്ധതനിക്കവ

ഗവണ്നമന്റെവ രൂപയ നകേക്ടോടുക്കണയ.  കേല്പ്പെറ മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനി,  കമപ്പെക്ടോടനി,  തരനികയക്ടോടവ,

നൂല്പ്പുഴ,  മക്ടോനന്തവക്ടോടനി,  പക്ടോല്നവളനിചയ,  പുല്പ്പെള്ളനി,  മുള്ളനങക്ടോല്ലെനി തുടങനിയ കുടനിനവള്ള

വനിതരണ പദ്ധതനികേള് അടനിയന്തരമക്ടോയനി പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോന് ആവശല്യമക്ടോയ നടപടനികേള്

സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  പഴയ ശുദ്ധജലവനിതരണ നനപപ്പുകേള് മക്ടോറനി  പുതനിയ കപപ്പുകേള്

സക്ടോപനിക്കക്ടോനുയ നനപപ്പെവ നപക്ടോടല്മൂലയ  വന്കതക്ടോതനിലുണക്ടോകുന്നെ  ജലനഷ്ടയ  തടയക്ടോനുയ

നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  വയനക്ടോടനിനന കേക്ടോര്ബണ് നഡ്യൂടല് ജനില്ലെയക്ടോയനി പ്രഖല്യക്ടോപനിചതവ

ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷേണകതക്ടോടുകൂടനിയള്ള  സര്ക്കക്ടോര്  നടപടനിയക്ടോണവ.  കേബനനി  നദസ്പീജല

വനിനനികയക്ടോഗതനിനവ  ബഡ്ജറനില്  10  കകേക്ടോടനി  രൂപ  നസ്പീക്കനിവചതുയ  ഉചെനിതമക്ടോയ

തസ്പീരുമക്ടോനമക്ടോണവ. അടനിയന്തര നടപടനിനയന്നെ നനിലയനില് തുലക്ടോവര്ഷതനിനല മഴനവള്ള

സയഭരണയ, തടയണകേളുനട നനിര്മക്ടോണയ, കുനകേള് തമനില് ബനനിപ്പെനിച്ചുനകേക്ടോണ്ടുള്ള

മണ്ചെനിറകേള്  തുടങനിയവ  നനിര്മനിക്കക്ടോനക്ടോവശല്യമക്ടോയ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.

ജലമലനിനസ്പീകേരണവുയ വളനര ഗുരുതരമക്ടോയ പ്രശ്നമക്ടോണവ. നക്ടോഷണല് സക്ടോമ്പനിള് സര്കവ

2012-നല  റനികപ്പെക്ടോര്ടനില്  നഗരപ്രകദശങളനില്  56.8  ശതമക്ടോനയ  കുടുയബങളുയ

ഗ്രേക്ടോമപ്രകദശങളനില് 29 ശതമക്ടോനയ കുടുയബങളുയ മക്ടോത്രമക്ടോണവ സുരക്ഷേനിത കുടനിനവള്ളയ

ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നെനതന്നെവ കേനണതനിയനിട്ടുണവ.  പല സലങളനിലുയ വല്യവസക്ടോയശക്ടോലകേളനിനല

രക്ടോസമക്ടോലനിനല്യങള്  പുഴകേളനികലയവ ഒഴക്കനിവനിടുന്നെതുമൂലമുള്ള ജനകേസ്പീയ പ്രകക്ഷേക്ടോഭങള്

നമ്മുനട നക്ടോടനില് കേക്ടോണക്ടോറുണവ. കൃഷനിയനിടങളനിനല അനനിയനനിതമക്ടോയ രക്ടോസവളങള്,

കേസ്പീടനക്ടോശനിനനികേള്, ശഇൗചെക്ടോലയങളനില് നനിനള്ള ശുദ്ധജലമലനിനസ്പീകേരണയ  ഇനതല്ലെക്ടോയ

ഫലപ്രദമക്ടോയനി തടയക്ടോന് കേഴനിയണയ.  നഡ്രയനികനജുകേള് കതക്ടോടുകേളനികലയ്ക്കുയ പുഴകേളനികലയ്ക്കുയ

തുറനവനിടുന്നെതുയ നനിയനനിക്കക്ടോന് കേഴനിയണയ.  ശുദ്ധമക്ടോയ കുടനിനവള്ളയ ലഭല്യമക്ടോക്കുന്നെതനിനവ

ഫലപ്രദമക്ടോയ നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കണയ. കേഴനിഞ 100 ദനിവസതനിനനിടയനില് ഇഇൗ

രയഗതവ  ആശക്ടോവഹമക്ടോയ  നടപടനിയക്ടോണവ  സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ  ഭക്ടോഗത്തുനനിനമുണക്ടോയനിട്ടുള്ളതവ.

2387 കകേക്ടോടനി രൂപയനട പദ്ധതനികേള് ഇഇൗ കേക്ടോലയളവനില് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി. 2149 കകേക്ടോടനി

രൂപയനട  പദ്ധതനികേള്ക്കവ  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണവ.  കകേരളതനിനല  ജനങള്

വന്പ്രതസ്പീക്ഷേകയക്ടോനടയക്ടോണവ  സഖക്ടോവവ  പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന് കനതൃതസയ  നകേക്ടോടുക്കുന്നെ

ഇഇൗ സര്ക്കക്ടോരനിനന കേക്ടോണുന്നെതവ.
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മനി  .   നചെയര്മക്ടോന്:  പസ്പീസവ കേണ്ക്ലൂഡവ.........

ശസ്പീ  .    സനി  .    നകേ  .    ശശസ്പീനന്:  സസക്ടോശയ  കമഖലയനിനല  ജനക്ടോധനിപതല്യപരവുയ

സുതക്ടോരല്യവുമക്ടോയ  ഇടനപടല്  ഏനറ  ഫലപ്രദമക്ടോയനി.  സര്ക്കക്ടോരുമക്ടോയനി  കേരക്ടോറനില്

ഒപ്പുവയക്ടോത മക്ടോകനജുനമന്റുകേള്നക്കക്ടോപ്പെയ കചെര്ന്നെവ ഇതനിനന എതനിര്ത യ.ഡനി.എഫവ.

ജനങളനില്  നനിനയ  ഒറനപ്പെട  ദയനസ്പീയ  കേക്ടോഴ്ചയക്ടോണവ  നക്ടോയ  കേണതവ.  വനിദല്യക്ടോര്തനി

ജനപനിന്തുണയനില്ലെക്ടോനത സസക്ടോശയ സമരതനിനവ  സസക്ടോഭക്ടോവനികേ മരണമക്ടോണവ ഉണക്ടോയനിട്ടുള്ളതവ.

മുഖല്യമനനിനയ   ആക്രമനിക്കക്ടോനുള്ള  യ.ഡനി.എഫനിനന്റെ  കുതനങള്  കകേരളതനിനല

ജനങള്  മുഖവനിലയ്നക്കടുക്കുന്നെനില്ലെ.  ഇന്നെനത  പത്രങളനില്  വനിജനിലന്സനിനന്റെ

കചെക്ടോദല്യയ നചെയ്യലനിനവ വനികധയനക്ടോയനി,  വനിഷണ്ണനക്ടോയനി  പുറത്തുവരുന്നെ മുന്മനനി നകേ.

ബക്ടോബുവനിനന്റെ ചെനിത്രമക്ടോണുള്ളതവ. 

മനി  .   നചെയര്മക്ടോന്:  അങയനട സമയയ അവസക്ടോനനിച്ചു.  പസ്പീസവ കേണ്ക്ലൂഡവ....

ശസ്പീ  .    സനി  .    നകേ  .    ശശസ്പീനന്:  അഴനിമതനി വനിമുക്ത കകേരളതനിനുകവണനി വനിട്ടുവസ്പീഴ്ച

യനില്ലെക്ടോത നനിലപക്ടോടനിനനതനിനര നടത്തുന്നെ എല്ലെക്ടോ സമരങളുയ  ജനപനിന്തുണയനില്ലെക്ടോനത

ചെസ്പീറനികപക്ടോകുന്നെ കേക്ടോഴ്ചയനില് നനിനയ പക്ടോഠയ പഠനിക്കക്ടോന് യ. ഡനി.എഫവ തയ്യക്ടോറക്ടോകേണനമന്നെവ

ഓര്മനിപ്പെനിച്ചുനകേക്ടോണ്ടുയ  ഇഇൗ ധനക്ടോഭല്യര്തനനയ പനിന്തുണച്ചുനകേക്ടോണ്ടുയ  ഞക്ടോന്  എനന്റെ

വക്ടോക്കുകേള് അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുന. 

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതക്ടോമസവ : സര്, ധനക്ടോഭല്യര്തനകേനള എതനിര്ക്കുന. 44 നദനികേള്

നകേക്ടോണവ സമ്പന്നെമക്ടോണവ കകേരളയ. എന്നെക്ടോല് കഗക്ടോദക്ടോവരനി, കൃഷ്ണ തുടങനിയ പ്രധക്ടോനനപ്പെട

നദനികേള്ക്കവ തുലല്യമക്ടോയനി ഒരു നദനിയയ കകേരളതനിലനില്ലെ. ധക്ടോരക്ടോളയ മഴ നപയ്യുകേയയ,  ആ

നവള്ളയ 24 മണനിക്കൂര് നകേക്ടോണവ അറബനിക്കടലനില്  എതനികചരുകേയയ നചെയ്യുനനവന്നെതക്ടോണവ

കകേരളതനിനന്റെ  ഭൂഘടനയനട  പ്രകതല്യകേത.  അതുനകേക്ടോണ്ടുതനന്നെ  ലഭല്യമക്ടോകുന്നെ  മഴ

ഉപകയക്ടോഗനപ്പെടുത്തുന്നെതനിനുയ നദനികേളനില്  കശഖരനിച്ചു നനിര്ത്തുന്നെതനിനുമുള്ള സയവനിധക്ടോനയ

വളനര കുറവക്ടോണവ. അതനിനവ പരനിഹക്ടോരയ കേണക്ടോല് മക്ടോത്രകമ കകേരളതനിനല കുടനിനവള്ള

പ്രശ്നവുയ  ജലകസചെന  പ്രശ്നവുയ  പരനിഹരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയൂ  എന്നെതക്ടോണവ  എനന്റെ

അഭനിപ്രക്ടോയയ.  ജല ഉപകഭക്ടോഗതനിനന്റെ കേക്ടോരല്യതനില് രക്ടോജസക്ടോകനക്കക്ടോള് പനിന്നെനിലക്ടോണവ

കകേരളനമനയ കേണക്കുകേള്  കരഖനപ്പെടുതനിയനിട്ടുണവ.  ഗ്രേക്ടോമസ്പീണകമഖലയനില് 54  ശതമക്ടോനവുയ

നഗരങളനില് ഏകേകദശയ  78  ശതമക്ടോനവുയ ആളുകേള് വക്ടോടര് അകതക്ടോറനിറനിനയ ആശയനിചക്ടോണവ

കേഴനിയന്നെതവ.  ഗ്രേക്ടോമസ്പീണ  കമഖലയനിനല  കകേവലയ  45  ശതമക്ടോനയ  ജനങളക്ടോണവ

കേനിണറുകേനള  ആശയനിക്കുന്നെതവ.  ജലകസക്ടോതസ്സുകേള്  മലനിനനപ്പെട്ടുനകേക്ടോണനിരനിക്കുന

നവനള്ളതവ കകേരളയ കനരനിടുന്നെ ഏറവുയ വലനിയ  ദുരവസയക്ടോണവ.  ഇവനിനട കനരനത
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ചൂണനിക്കക്ടോണനിചതുകപക്ടോനല,  ഓടകേളനില് നനിനയ ശഇൗചെക്ടോലയങളനില് നനിനമുള്ള മലനിനജലയ

ആഴനിറങനി  നമ്മുനട  ജലകസക്ടോതസ്സുകേള്  മലനിനനപ്പെടുന്നെതനിനവ  പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോക്കക്ടോന്

കേഴനിയണയ. മഴയനട അളവനില് ഏകേകദശയ 26 ശതമക്ടോനയ കുറവവ വന്നെനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.

സയസക്ടോനതവ ജലമലനിനസ്പീകേരണയ വര്ദ്ധനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ഏകേകദശയ  34 ശതമക്ടോനകതക്ടോളയ

ജലകസക്ടോതസ്സുകേളുയ മലനിനമക്ടോനണന്നെക്ടോണവ കേണക്കുകേള് സൂചെനിപ്പെനിക്കുന്നെതവ.  ജലസുരക്ഷേ

ഏറവുയ  വലനിയ  പ്രശ്നമക്ടോയനി  കേണവ  ഗവണ്നമന്റെവ  മുകന്നെക്ടോട്ടുകപക്ടോകേണനമന്നെവ  ഞക്ടോന്

അഭല്യര്തനിക്കുന.  കകേരളതനിനല ശുദ്ധജല ഉറവനിടയ മഴയക്ടോണവ.  ജൂണ്-നസപ്തയബര്

മക്ടോസയ വനരയള്ള കേക്ടോലവര്ഷവുയ ഒകകക്ടോബര്-നവയബര് മക്ടോസങളനിനല തുലക്ടോവര്ഷവുയ

പക്ടോഴക്ടോയനികപ്പെക്ടോയതക്ടോയനി  കേണക്കക്ടോകക്കണനിയനിരനിക്കുന.  50  ശതമക്ടോനയ  ജലയ  കവണനി

വരുന്നെ  കവനല്ക്കക്ടോലതവ  6  ശതമക്ടോനയ  മഴ  മക്ടോത്രമക്ടോണവ  നമുക്കവ  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതവ.

ഭൂഗര്ഭജലയ ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നെതനില് യക്ടോനതക്ടോരു നനിയനണവുയ ഇല്ലെ.  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട

മനനികയക്ടോടുയ  ഗവണ്നമന്റെനികനക്ടോടുയ  എനനിക്കവ  പറയക്ടോനുള്ളതവ  കുഴല്ക്കനിണറുകേളുനട

നനിര്മക്ടോണതനില് ശക്തമക്ടോയ നനിയനണയ നകേക്ടോണ്ടുവരനികേയയ അതനിനവ  വല്യക്തമക്ടോയ

കേണക്കുകേള് ഉണക്ടോകുകേയയ കവണയ. 

തകദ്ദേശ സസയയഭരണ സക്ടോപനങള് കുടനിനവള്ള പദ്ധതനിക്കക്ടോയനി നനപപ്പെനിടുനണവ.

നവള്ളതനിനവ  കസക്ടോഴനില്ലെ.  ചെനിലയനിടതവ  കസക്ടോഴണവ,  ടക്ടോങനില്ലെ.  ചെനിലയനിടതവ  ടക്ടോങ്കുണവ

ഇതവ  വനിതരണയ  നചെയ്യക്ടോന്  പറ്റുന്നെനില്ലെ.  ഇങനന  പണനിതുകേനിടക്കുന്നെ  ടക്ടോങ്കുകേളുകടയയ

നനപപ്പുകേളുകടയയ ശവപ്പെറമ്പക്ടോയനി കകേരളതനിനന്റെ പല ഭക്ടോഗങളുയ മക്ടോറുന്നെതവ അവസക്ടോ

നനിപ്പെനിക്കണയ. അതനിനന ശക്ടോസസ്പീയമക്ടോയനി വനിലയനിരുതണയ. ജലനനിധനി പദ്ധതനികേളുനട

സനിതനിയയ വല്യതല്യസ്തമല്ലെ. കവണത്ര പഠനയ നടതക്ടോനതയക്ടോണവ ജലനനിധനി പദ്ധതനികേള്

നടപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നെതവ.  ആ കേക്ടോരല്യതനിലുയ  ഗഇൗരവതരമക്ടോയ ശദ്ധകവണയ.  ജലവനിതരണ

രയഗനത ഏറവുയ പ്രധക്ടോനനപ്പെട നവല്ലുവനിളനി ഗുണനനിലവക്ടോരമനില്ലെക്ടോത നനപപ്പുകേളുയ മറവ

അനുബന  ഉപകേരണങളുമക്ടോണവ.  മസ്പീററുകേള്  ഫലപ്രദമക്ടോക്കക്ടോന്  എന്തുനചെയ്യക്ടോന്

കേഴനിയനമന്നെവ  നമള്  ആകലക്ടോചെനികക്കണതുണവ.  കുപ്പെനിനവള്ള കേമ്പനനികേളുനട  നവള്ളയ

കപക്ടോലുയ മലനിനമക്ടോണവ.  അതവ ഗഇൗരവമക്ടോയ പരനികശക്ടോധനയവ വനികധയമക്ടോക്കണയ. എനന്റെ

നനികയക്ടോജകേമണലമക്ടോയ  തൃക്കക്ടോക്കരയനില്  കേക്ടോക്കനക്ടോടവ  കേളകക്ട്രേറവ  ഇരനിക്കുന്നെ  കമഖല

അടക്കയ,  കേടവന,  പനമ്പള്ളനി നഗര് കമഖലയനിനലക്ടോനക്ക വല്യക്ടോപകേമക്ടോയ കുടനിനവള്ള

ക്ഷേക്ടോമമക്ടോണവ. നപരനിയക്ടോറനില് നനിനയ പുതനിയ ജലകസക്ടോതസവ ഉപകയക്ടോഗനിചവ ഏകേകദശയ

13  പഞ്ചക്ടോയതനിനുയ  5  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനിക്കുയ  നകേക്ടോചനിന്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനുമുള്ള  455

കകേക്ടോടനി രൂപയനട പുതനിയ ഒരു പദ്ധതനിക്കവ അനുമതനിയക്ടോനയങനിലുയ, അതനിനവ ടസ്പീറവനമന്റെവ

പക്ടോന്റെവ സക്ടോപനിക്കക്ടോന് എചവ.എയ.ടനി.-യനട സലയ വനിട്ടുകേനിടക്ടോതതുനകേക്ടോണവ നപന്റെനിയഗനിലക്ടോണവ.
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അടനിയന്തരമക്ടോയനി അതനിനുള്ള നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണനമന്നെവ ഞക്ടോന് അഭല്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണവ.

തൃക്കക്ടോക്കരയനില് ഇന്കഫക്ടോപക്ടോര്ക്കുയ സക്ടോര്ടവ സനിറനിയയ  വന്നെകപ്പെക്ടോള് നകേടനിടങളുനടയയ

കുഴല്ക്കനിണറുകേളുനടയയ ഒരു സമുചയയ തനന്നെ അവനിനട വന്നെനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  അതനിനനക്ടോനയ

ശക്ടോസസ്പീയമക്ടോയ  അടനിതറയനില്ലെ.  വല്ലെക്ടോത  ഒരു  ദുരന്തയ  ആ  കമഖലയനിലുണക്ടോകുയ.

അതുനകേക്ടോണവ  ഇക്കക്ടോരല്യതനില്  വല്യക്തമക്ടോയ  നടപടനിയണക്ടോകേണനമന്നെവ  ഞക്ടോന്

അഭല്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണവ.  എനനിക്കവ  ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കക്ടോനുള്ള  മനറക്ടോരു  പ്രധക്ടോനനപ്പെട

കേക്ടോരല്യയ  കകേരളതനില്  മുഴവന്  സസസ്പീകവജവ  ടസ്പീറവനമന്റെനിനക്ടോയനി  സസസ്പീവകറജവ  പക്ടോന്റുകേള്

വല്യക്ടോപകേമക്ടോയനി കവണയ. തൃക്കക്ടോക്കര കേളകക്ട്രേകററനില് അതനിനുള്ള സയവനിധക്ടോനയ ഉണക്ടോക്കണയ.

എറണക്ടോകുളതവ ഒരു നചെറനിയ സയവനിധക്ടോനയ മക്ടോത്രമക്ടോണുള്ളതവ.  ഇതവ ഏറവുയ വലനിയ

ഗുരുതരമക്ടോയ ഒരു പ്രശ്നമക്ടോണവ.  നനിലവനില് ധക്ടോരക്ടോളയ ചെസ്പീഫവ എഞ്ചനിനസ്പീയര്മക്ടോര് നമുക്കുണവ.

ഒരു ചെസ്പീഫവ എഞ്ചനിനസ്പീയര്ക്കവ പ്രകതല്യകേമക്ടോയനി ഇതനിനന്റെ ചുമതല നല്കേണനമന്നെവ ഞക്ടോന്

അഭല്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണവ.  അന്തര്സയസക്ടോന നദസ്പീജല കേരക്ടോറനില് കകേരളതനിനവ എനയ

വസ്പീഴ്ചയക്ടോണവ.  കേക്ടോകവരനി,  പറമ്പനിക്കുളയ-ആളനിയക്ടോര്,  മുല്ലെനപ്പെരനിയക്ടോര് എന്നെനിവയടക്കമുള്ള

അന്തര്സയസക്ടോന  നദസ്പീജല  കേരക്ടോറുകേള്  നടപ്പെക്ടോക്കുന്നെതനിനുയ  നനിരസ്പീക്ഷേനിക്കുന്നെതനിനുയ

കവണനി  ഒരു  ഉന്നെതതല സമനിതനിക്കവ രൂപയ നകേക്ടോടുക്കണയ. ആവശല്യമക്ടോയ കകേനവനിഹനിതയ

കനടനിനയടുക്കക്ടോന് കേഴനിയണയ.  പ്രധക്ടോനമനനിയനട പനി.എയ.നകേ.എസവ.നനവ.   പദ്ധതനിയനില്

നനിനയ  50,000  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ലഭനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധല്യതയള്ളതനിനക്ടോല്  ആവശല്യമക്ടോയ

കപ്രക്ടോജകവ കൃതല്യസമയതവ നകേക്ടോടുക്കുന്നെതനിനനക്കുറനിചവ ആകലക്ടോചെനിക്കണയ.  പറമ്പനിക്കുളയ-

ആളനിയക്ടോര്,  മുല്ലെനപ്പെരനിയക്ടോര് കേരക്ടോര് അടക്കയ പഠനയ നടതനിയ സമനിതനിയനില് ചെനിറ്റൂര്

എയ.എല്.എ.  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  നകേ.  കൃഷ്ണന്കുടനികയക്ടോനടക്ടോപ്പെയ  അയഗമക്ടോയനിരനിക്കക്ടോന്

എനനിക്കവ  ഭക്ടോഗല്യയ  ലഭനിചനിട്ടുണവ.  അതുനകേക്ടോണവ  അന്തര്സയസക്ടോന  നദസ്പീജലതനിനന്റെ

കേക്ടോരല്യതനില്  കകേരളതനിനന്റെ  വനിട്ടുവസ്പീഴ്ചക്ടോ  മകനക്ടോഭക്ടോവയ  അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കണയ.  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട

മുഖല്യമനനി  മുല്ലെനപ്പെരനിയക്ടോറുമക്ടോയനി  ബനനപ്പെടവ  ഡല്ഹനിയനില്  നടതനിയ  പ്രസ്തക്ടോവന

അകങയറയ പ്രതനികഷധക്ടോര്ഹമക്ടോണവ. നതറക്ടോണവ എന്നെവ അകദ്ദേഹതനിനവ കബക്ടോദ്ധല്യനപ്പെടവ

നചെറനിനയക്ടോരു പനിന്മക്ടോറയ നടതനിയതവ  നല്ലെതവ. ഏതക്ടോയക്ടോലുയ അയല് സയസക്ടോനങളു

മക്ടോയള്ള  നദസ്പീജല  തര്ക്കതനില്  സയഘര്ഷയ  കവണനമന്നെല്ലെ,  നമുക്കവ  അര്ഹമക്ടോയ

ജലയ  വക്ടോങനിനയടുക്കക്ടോന്   നല്ലെ നടപടനികേളുണക്ടോകേണനമന്നെവ മക്ടോത്രയ പറഞനകേക്ടോണവ

ഈ ധനക്ടോഭല്യര്തനനയ അതനിശക്തമക്ടോയനി  ഞക്ടോന് എതനിര്ക്കുകേയക്ടോണവ.

ശസ്പീ  .   ചെനിറയയ കഗക്ടോപകുമക്ടോര്:   സര്,  ശുദ്ധജല വനിതരണവുയ,  ശുചെസ്പീകേരണവുയ,
ജലകസചെനയ  എന്നെസ്പീ ധനക്ടോഭല്യര്തനകേനള ഞക്ടോന് പനിന്തുണയ്ക്കുകേയക്ടോണവ.   കേഴനിഞ
അഞ്ചുവര്ഷയ  കകേരളതനിനല ജനഹൃദയങളനില്  അവരുനട  ഒപ്പെയ  കചെര്നനനിനനകേക്ടോണവ



406 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 18, 2016

പ്രവര്തനിച  ഇടതുപക്ഷേ  ജനക്ടോധനിപതല്യ  മുന്നെണനി  ആ  ജനഹൃദയങളുനട  തക്ടോളവുയ
തുടനിപ്പുയ  ഏറ്റുവക്ടോങനിനക്കക്ടോണവ  ഒരു  മനിന്നെല്പ്പെനിണര്  കപക്ടോനലയക്ടോണവ  കകേരളതനില്
അധനികേക്ടോരതനില് വന്നെതവ.  കേഴനിഞ നക്ടോലുമക്ടോസയ നകേക്ടോണവ ഈ സര്ക്കക്ടോര്  കകേരള
ജനതയനട ഹൃദയതനില് സക്ടോനയ കനടനിക്കഴനിഞനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ. അഴനിമതനിയനടയയ
സസജനപക്ഷേപക്ടോതതനിനന്റെയയ ആള്രൂപമക്ടോയനി മക്ടോറനിയ യ.ഡനി.എഫവ.  ഇന്നെവ ജനഹൃദ
യങളനില്നനിന്നെവ  അകേനനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  സസക്ടോശയ  സമരയ  നപക്ടോടക്ടോത
ഓലപ്പെടക്കയ കപക്ടോനല  ചെസ്പീറനികപ്പെക്ടോയ കേക്ടോരല്യയ നമുക്കറനിയക്ടോയ. വനിഷയ ദക്ടോരനിദല്യയ നകേക്ടോണവ
വല്ലെക്ടോനത  വലഞനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ  യ.ഡനി.എഫവ.  കകേരളതനിനന്റെ  ധനകേക്ടോരല്യ  വകുപ്പുമനനി
അവതരനിപ്പെനിച  ബഡ്ജറവ സമസ്ത കമഖലനയയയ ശക്തനിനപ്പെടുത്തുനമന്നെ കേക്ടോരല്യതനില്
സയശയമനില്ലെ.  കകേരളതനിനന്റെ  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  ബഹുമക്ടോനല്യനക്ടോയ  മക്ടോതത്യു  ടനി
കതക്ടോമസവ  ടക്ടോന്കസക്ടോര്ടവ  വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരുന്നെകപ്പെക്ടോള് കകേരളതനില് ടക്ടോന്കസക്ടോര്ടവ
വകുപ്പെനിനന  ശക്തനിനപ്പെടുതക്ടോന്  കേക്ടോണനിച  ജക്ടോഗ്രേതയയ  പ്രവര്തനങളുയ  ഏനറ
അഭനിമക്ടോനകേരമക്ടോനണന്നെവ  കകേരളതനിനല  ജനങള്ക്കറനിയക്ടോയ.  അതുനകേക്ടോണ്ടുതനന്നെ
അകദ്ദേഹയ ജലവനിഭവ വകുപ്പെനിനന്റെ ചുമതല  ഏനറടുത്തുനകേക്ടോണവ പ്രവര്തനിക്കുകമ്പക്ടോള്
ഈ രയഗതവ ഒകടനറ പദ്ധതനികേള്ക്കവ തുടക്കയ കുറനിക്കക്ടോന് കേഴനിയനമന്നെവ തനന്നെയക്ടോണവ
എനന്റെ പ്രതസ്പീക്ഷേ.  ജലമനില്ലെക്ടോനത ആര്ക്കുയ ജസ്പീവനിക്കക്ടോന് കേഴനിയനില്ലെ.  ഗര്ഭപക്ടോത്രതനില്
99  ശതമക്ടോനയ നവള്ളതനിലക്ടോണവ മനുഷല്യഭ്രൂണയ കേഴനിയന്നെതവ.  നവജക്ടോത ശനിശുവനിനന്റെ
ശരസ്പീരതനില്  80  ശതമക്ടോനവുയ  പ്രക്ടോയപൂര്തനിയക്ടോയ  മനുഷല്യനന്റെ  ശരസ്പീരതനില്  70
ശതമക്ടോനവുയ നവള്ളമക്ടോണവ.   ഇതനില് ഒരു ശതമക്ടോനയ കുറഞക്ടോല് ദക്ടോഹമുണക്ടോകുയ.  12
ശതമക്ടോനയ കുറഞക്ടോല് മനുഷല്യനവ മരണയ സയഭവനിക്കുയ.  ശരസ്പീരതനില് നവള്ളതനിനന്റെ
അളവവ കുറഞക്ടോല് തസകേവ കരക്ടോഗയ മുതല്  കേല്യക്ടോന്സര് വനരയള്ള അസുഖങളുണക്ടോകുയ.
നവള്ളതനിനന്റെ  വല്യതനിയക്ടോനയ  സസഭക്ടോവനതകപ്പെക്ടോലുയ  മക്ടോറനിമറനിക്കുന.  നഎകേല്യരക്ടോഷ്ട്ര
സഭയനട കേണക്കനുസരനിചവ  100 കകേക്ടോടനി ആളുകേള്ക്കവ ശുദ്ധജലയ ഇന്നെവ അപ്രക്ടോപല്യമക്ടോണവ.
മലനിനജലവുമക്ടോയനി ബനനപ്പെടവ  ഓകരക്ടോ  15  നസക്കന്റെനിലുയ  കലക്ടോകേതവ ഒരക്ടോള് വസ്പീതയ
മരനിച്ചുനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ഒരു മലയക്ടോളനിക്കവ ഒരു ദനിവസയ ഒരു ഗ്രേക്ടോമപഞ്ചക്ടോയതനിനല
ഒരു പ്രകദശതവ 80  ലനിറര് നവള്ളവുയ  നഗരതനില് 120 ലനിറര് നവള്ളവുയ ആവശല്യമക്ടോണവ.
ഇതവ കുടനിക്കക്ടോനുയ കുളനിക്കക്ടോനുയ മക്ടോത്രമക്ടോണവ. കൃഷനിക്കുയ വല്യവസക്ടോയതനിനുയ വനികനക്ടോദതനിനുയ
ഗതക്ടോഗതതനിനുയ കൂടനി ഏകേകദശയ 200 ലനിറര് നവള്ളയ നമുക്കവ ഇന്നെവ ആവശല്യമക്ടോണവ.
അതനിനുള്ള ഒരു ബൃഹതക്ടോയ പദ്ധതനിക്കവ  തസ്പീര്ചയക്ടോയയ അങവ തുടക്കയ കുറനിക്കണയ.
കകേരളതനില്  ഇന്നെവ  ജലക്ഷേക്ടോമയ  അതനിരൂക്ഷേമക്ടോയനി  കനരനിട്ടുനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.
ജനങള് വല്ലെക്ടോനത വലയന്നെ ഒരു സക്ടോഹചെരല്യതനികലയവ നമള് നസ്പീങനിനക്കക്ടോണനിരനി
ക്കുകേയക്ടോണവ. അതുനകേക്ടോണ്ടുതനന്നെ  5 വര്ഷകതയവ  നവള്ളക്കരയ വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കനിനല്ലെന്നെവ
ഇടതുപക്ഷേ  ജനക്ടോധനിപതല്യ  മുന്നെണനി  ഗവണ്നമന്റെവ   ബഡ്ജറവ  അവതരനിപ്പെനിചകപ്പെക്ടോള്
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പറഞ.  ആ പ്രഖല്യക്ടോപനയ തസ്പീര്ചയക്ടോയയ കകേരള ജനത  സകന്തക്ടോഷകതക്ടോനടയക്ടോണവ
ഏനറടുതതവ.  കേഴനിഞ യ.ഡനി.എഫവ.  ഗവണ്നമന്റെവ ഈ കമഖലയനില് നനിശലമക്ടോയനി
രുനനവന്നെവ  നമുനക്കല്ലെക്ടോവര്ക്കുമറനിയക്ടോയ.  ജലയ  അമൂലല്യമക്ടോണവ,  അതവ  സയരക്ഷേനിക്ക
നപ്പെടണനമന്നെവ പറയകമ്പക്ടോഴയ ആ വനിഷയതനില്  യ.ഡനി.എഫവ.  ഗവണ്നമന്റെവ ജക്ടോഗ്രേതകയക്ടോനട
പ്രവര്തനിചനിനല്ലെന്നെതനിനന്റെ വല്യക്തമക്ടോയ കേണക്കുകേള് നമുക്കവ കേക്ടോണനിക്കക്ടോന് കേഴനിയയ.
32526  കുടനിനവള്ള  പദ്ധതനികേളുള്ളതനില്  ഇന്നെവ  44.5  ശതമക്ടോനതനില്  മക്ടോത്രകമ
കുടനിനവള്ള വനിതരണമുള. ഇതനിനവ പരനിഹക്ടോരയ കേനണതക്ടോന് ബഡ്ജറനില് നനിരവധനി
കേക്ടോരല്യങള്  പറഞനിട്ടുണവ.   മുടങനിക്കനിടക്കുന്നെ  പദ്ധതനികേള്  ഏനറടുതവ  വനിതരണ
നനലനുകേള്  പുനനഃസക്ടോപനിക്കുകേയയ   പുതനിയ  പദ്ധതനികേള്  നടപ്പെക്ടോക്കുകേയയ  നചെയക്ടോല്
കുടനിനവള്ള പ്രശ്നതനിനവ പരനിഹക്ടോരമക്ടോകുനമനള്ളതവ   നമുനക്കല്ലെക്ടോവര്ക്കുമറനിയക്ടോയ.  ചെനിറകേള്,
കേനക്ടോലുകേള്,  കുളങള്,  നസ്പീരുറവകേളുള്ള  കതക്ടോടുകേള് എന്നെനിവ  സയരക്ഷേനിക്കനപ്പെടണയ.
കേക്ടോലഹരണനപ്പെട നനപപ്പുകേള് മക്ടോറനി  പുതനിയ നനപപ്പുകേള്  സക്ടോപനിക്കണയ.  എനന്റെ
മണലതനിനല അടൂരനില് പഴയ  എ.സനി. നനപപ്പെക്ടോണവ. ആ നനപപ്പെവ ജലകബക്ടോയബക്ടോയനി
മക്ടോറനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ദനിവസവുയ നകേ.പനി.  കറക്ടോഡനില് നനപപ്പുകേള് നപക്ടോടനി നവള്ളയ
നഷ്ടനപ്പെട്ടുനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  കേഴനിഞ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേക്ടോലതവ  അവ മക്ടോറനി
സക്ടോപനിക്കക്ടോനക്ടോവശല്യമക്ടോയ പണയ അനുവദനിക്കണനമന്നെക്ടോവശല്യനപ്പെനടങനിലുയ കുറചവ തുകേ
മക്ടോത്രമക്ടോണവ  നല്കേനിയതവ.  അതവ  നപക്ടോടനിതകേര്ന്നെക്ടോല്  ധക്ടോരക്ടോളയ  വക്ടോഹനങള്  അപകേട
തനില്നപ്പെടുകേയയ മനുഷല്യജസ്പീവനുകേള് ഇല്ലെക്ടോതക്ടോകുകേയയ  നചെയ്യുയ.  അവയവ  പരനിഹക്ടോരയ
കേക്ടോണക്ടോന് കവണനി പ്രസ്തുത ആവശല്യ മുന്നെയനിചവ പുതനിയ പദ്ധതനി സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണവ. പകക്ഷേ
യക്ടോനതക്ടോരു നടപടനിയമനില്ലെ.  അക്കക്ടോരല്യയ ബഹുമക്ടോനല്യനക്ടോയ മനനി ശദ്ധനിക്കണയ.  നകേ.പനി.
കറക്ടോഡനിനവ നടുവനിലൂനടയക്ടോണവ നനപപ്പെവ കപക്ടോയനിരനിക്കുന്നെതവ. അതവ മക്ടോറനി  പുതനിയ നനപപ്പെവ
സക്ടോപനിചക്ടോല്  തസ്പീര്ചയക്ടോയയ  ആ  പ്രശ്നതനിനവ  പരനിഹക്ടോരയ  കേനണതക്ടോന്  കേഴനിയയ.
അതുകപക്ടോനല തനന്നെ ആ  മണലതനില് കുടനിനവള്ളക്ഷേക്ടോമയ രൂക്ഷേമക്ടോയനിനക്കക്ടോണനിരനിക്കു
കേയക്ടോണവ. അചന്കകേക്ടോവനിലക്ടോറനിനന്റെയയ  കേല്ലെടയക്ടോറനിനന്റെയയ ഇടയക്ടോണവ എനന്റെ മണലയ
സനിതനിനചെയ്യുന്നെതവ.  അവനിനട  തസ്പീര്ചയക്ടോയയ ഭക്ടോവനക്ടോപൂര്വമക്ടോയ പദ്ധതനി നടപ്പെക്ടോക്കനിയക്ടോല്
കുടനിനവള്ള പ്രശ്നതനിനവ  പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോക്കക്ടോന് കേഴനിയയ.  ഇകപ്പെക്ടോള്തനന്നെ അവനിനട
ചെനിരണനിക്കല് ശുദ്ധജല വനിതരണ പദ്ധതനിയണവ.  പകക്ഷേ അവനിനട  എല്ലെക്ടോയനിടത്തുയ
നവള്ളനമതനിക്കക്ടോന് കേഴനിയന്നെനില്ലെ.  പന്തളയ  കുടനിനവള്ള പദ്ധതനി കേമസ്പീഷന് നചെയ്യക്ടോന്
കേഴനിഞനിടനില്ലെ.  ആ പ്രശ്നതനിനവ  പരനിഹക്ടോരയ കേനണതക്ടോന് കേഴനിയതക്ക നനിലയനില്
മൂന്നെവ  ശുദ്ധജല പദ്ധതനികേളുമക്ടോയനി ബനനപ്പെടവ  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുള്ള  കപ്രക്ടോജകവ നടപ്പെനിലക്ടോ
ക്കക്ടോനക്ടോവശല്യമക്ടോയ  നടപടനിയണക്ടോകേണയ.  ഡനിപ്പെക്ടോര്ടവനമന്റെനിനന്റെ  സമസ്പീപനയ  ശരനിക്കുയ
ജനങള്ക്കവ ഗുണകേരമക്ടോകുനകണക്ടോനയനകൂടനി അങവ പരനികശക്ടോധനിക്കണയ.    
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തസ്പീരകദശ  പ്രകദശമക്ടോയ  നക്ടോടനികേയനില്  ഉപ്പുനവള്ളയ   തടയന്നെതനിനുയ  തൃശ്ശൂര്

ജനില്ലെയനില്  കൃഷനി നശനിക്കക്ടോനത സയരക്ഷേനിക്കുന്നെതനിനുയ മുനയയ നറഗുകലറര് നനിര്മനിക്കു

ന്നെതനിനുയകവണനി   2014-15  കേക്ടോലഘടതനില്  21.75  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ബഡ്ജറനില്

വകേനകേക്ടോള്ളനിചനിരുന്നെതവ  ഉകദല്യക്ടോഗസരുനട  പനിടനിപ്പുകകേടുനകേക്ടോണവ  കബക്ടോധപൂര്വയ

നടപ്പെക്ടോക്കക്ടോതനിരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള പരനിശമമക്ടോണവ നടന്നെതവ.  അതുമക്ടോയനി ബനനപ്പെടവ  സലയ

എയ.എല്.എ. അവനിനട നചെന്നെകപ്പെക്ടോള് കവണത്ര  പരനിഗണനകയക്ടോ അനുഭക്ടോവപൂര്ണ്ണമക്ടോയ

സമസ്പീപനകമക്ടോ ലഭനിചനിടനില്ലെ. വളനര കമക്ടോശനപ്പെട സമസ്പീപനമക്ടോണവ ലഭനിചനിട്ടുള്ളതവ.  വളനര

ഗഇൗരവമക്ടോയനി മനനി അതവ പരനികശക്ടോധനിക്കണയ. അവനിനട ഇകപ്പെക്ടോള് ഉപ്പുനവള്ളയ കേയറനി

കൃഷനി നശനിച്ചുനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  തക്ടോല്ക്കക്ടോലനികേ ബണനിനന കപ്രക്ടോല്സക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നെ

സമസ്പീപനമക്ടോണവ.  സനിരമക്ടോയ  സയവനിധക്ടോനയ  നടപ്പെക്ടോക്കുന്നെതനിനുള്ള  ഇടനപടല്

ബഹുമക്ടോനല്യനക്ടോയ മനനിയനട ഭക്ടോഗത്തുനനിനണക്ടോകേണയ. 

മനി  .   നചെയര്മക്ടോന്: അങയനട സമയയ കേഴനിഞ.

ശസ്പീ  .    ചെനിറയയ  കഗക്ടോപകുമക്ടോര്:  സര്,  ത്രനിതല  പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളുയ  മറവ

ഡനിപ്പെക്ടോര്ടവനമന്റുകേളുയ  ജലനനിധനി,  ഗ്രേഇൗണവ  വക്ടോടര്   ഡനിപ്പെക്ടോര്ടവനമന്റെവ,  NGOs  എന്നെനിവ

നടപ്പെക്ടോക്കുന്നെ നചെറനിയ പദ്ധതനികേളുണവ. ആ പദ്ധതനികേളനിനലല്ലെക്ടോയ ചെനിലയനിടതവ നനപപ്പെവ

കേക്ടോണനില്ലെ, ചെനിലയനിടതവ കമക്ടോകടക്ടോര് കേക്ടോണനില്ലെ, ഇലക്ട്രേനിഫനികക്കഷന് കേക്ടോണനില്ലെ. ഇനതല്ലെക്ടോയ

കകേടക്ടോയനി കേനിടക്കുന്നെതുനകേക്ടോണവ ആ കുടനിനവള്ള പദ്ധതനികേള് നടപ്പെക്ടോക്കക്ടോന് കേഴനിയന്നെനില്ലെ.

ഇനതല്ലെക്ടോയ  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുകവണനിയള്ള  ഒരു  നചെറുകേനിട  ജല  അകതക്ടോറനിറനി

രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്നെതനിനവ ഗവണ്നമന്റെവ തയ്യക്ടോറക്ടോകേണയ.  അങനന  അകതക്ടോറനിറനി രൂപസ്പീകേരനിച്ചു

കേഴനിഞക്ടോല് കൃഷനിക്കുയ കുടനിനവള്ളതനിനുമക്ടോവശല്യമക്ടോയ നവള്ളനമതനിക്കക്ടോന് കേഴനിയയ.

അതനിനവ  അങവ  പരനിശമനിക്കണയ.  ജലയ  ജസ്പീവക്ടോമൃതമക്ടോണവ.  ജസ്പീവന് നനിലനനിര്തക്ടോന്

കകേരളനത രക്ഷേനിക്കക്ടോന്  എല്.ഡനി.എഫവ.-നവ  മക്ടോത്രകമ  കേഴനിയൂ.  അതുനകേക്ടോണവ  ഈ

ധനക്ടോഭല്യര്തനകേനള ഞക്ടോന് പനിന്തുണയ്ക്കുന.

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജവ  : സര്,  നമ്മുനട ഈ ചെര്ച തുടങനിവച പ്രനിയനപ്പെട ശസ്പീ.

സനി.  നകേ.  ശശസ്പീനന് വസ്തുനനിഷമക്ടോയനി കുടനിനവള്ള പ്രശ്നയ,  അന്തക്ടോരക്ടോഷ്ട്ര നദസ്പീജല പ്രശ്നയ

ഉള്പ്പെനടയള്ള കേക്ടോരല്യങള് പഠനിചക്ടോണവ അവതരനിപ്പെനിചതവ. വയനക്ടോടവ ജനില്ലെയനില് ആദനിവക്ടോസനി

പുനരധനിവക്ടോസ വനികേസന മനിഷനന്റെ പക്കലുള്ള 50 കകേക്ടോടനി രൂപ ഉപകയക്ടോഗനിചവ ഭൂരഹനിതരുയ

അരനിവക്ടോള് കരക്ടോഗബക്ടോധനിതരുമക്ടോയ ആദനിവക്ടോസനികേള്ക്കവ മുന്ഗണന നല്കേനി ഒകരക്കര് വസ്പീതയ

ഭൂമനി വക്ടോങനി നല്കുന്നെ പദ്ധതനി നടപ്പെക്ടോക്കുന്നെതനിനവ  കേളകനറ ചുമതലനപ്പെടുതനിനക്കക്ടോണ്ടുള്ള

ഓര്ഡറനിനന്റെ കകേക്ടോപ്പെനിയക്ടോണവ എനന്റെ കേയ്യനിലനിരനിക്കുന്നെതവ (കകേക്ടോപ്പെനി ഉയര്തനിക്കക്ടോണനിച്ചു).



ധനകേക്ടോരല്യയ 409

ഇനതക്ടോനയ നടക്കുന്നെനിനല്ലെനമക്ടോത്രമല്ലെ,  കേബളനിപ്പെനിക്കലുയ വഞ്ചനയമക്ടോണവ  നടക്കുന്നെതവ.

ഉകദല്യക്ടോഗസര് കേട്ടുനകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി.   ഏഷല്യക്ടോനനറനില് ശസ്പീ.  നജയ്സണ് മണനിയങക്ടോടനിനന്റെ

6  ദനിവസനത തുടര്ചയക്ടോയള്ള വക്ടോര്ത ഉണക്ടോയനിരുന.  ശസ്പീ.  സനി.  നകേ.  ശശസ്പീനന്

ഇക്കക്ടോരല്യതനില് പ്രകതല്യകേ ശദ്ധനചെലുതണയ.  ഗവണ്നമന്റുയ ശദ്ധനചെലുതണനമന്നെവ

ഞക്ടോന് ഇവനിനട സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ഇനനിയയ ശസ്പീ.  നജയ്സണ് മണനിയങക്ടോടനികന്റെതക്ടോയനി

ഏഷല്യക്ടോനനറനില് 8 ദനിവസനത വക്ടോര്തയയ വരക്ടോന് കപക്ടോകുകേയക്ടോണവ.  ഈ സയസക്ടോനനത

ജനങള്ക്കവ നക്ടോണകക്കടക്ടോകേരുതവ. ആ കേക്ടോരല്യയ ശദ്ധനിക്കണനമന്നെവ അകപക്ഷേനിക്കുകേയക്ടോണവ.  

കേക്ടോകവരനി നദനിയനില് നനിനള്ള 147 TMC നവള്ളതനില്  ഒരു തുള്ളനികപക്ടോലുയ നമുക്കനില്ലെ.

മുഴവന് നകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുകേയക്ടോണവ.   തമനിഴക്ടോടുയ നകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുന.  കേര്ണ്ണക്ടോടകേയനികലയവ

കേടന്നെക്ടോല്, ശസ്പീ. നകേ. കൃഷ്ണന്കുടനിക്കവ അറനിയക്ടോയ അതനിനന്റെ ചെരനിത്രങള്.  പറമ്പനിക്കുളയ -

ശനിരുവക്ടോണനി  നദനിയനില്  നനിനമുള്ള  30  TMC  നവള്ളതനില്  ഒരു തുള്ളനി  നമുക്കനില്ലെ.

തമനിഴക്ടോടവ നകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുകേയക്ടോണവ. ശനിരുവക്ടോണനിയനില് നനിന്നെവ നനിയമപ്രകേക്ടോരയ കേനികടണതവ

1.3 TMC  ആണവ.  3 TMC  വനര തടനിനക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുകേയക്ടോണവ.  മുല്ലെനപ്പെരനിയക്ടോറനില്

നനിന്നെവ 20 TMC മുതല് 26 TMC വനര കേട്ടുനകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുകേയക്ടോണവ.  ഇതവ കനക്ടോക്കക്ടോന്

ഇവനിനട  ആരുമനികല്ലെ?  മഹക്ടോനക്ടോയ  ഇ.  എയ.  ശങരന്  നമ്പൂതനിരനിപ്പെക്ടോടനിനനയയ  സനി.

അചെത്യുതകമകനക്ടോനനയയ നകേ.  കേരുണക്ടോകേരനനയനമക്ടോനയ കുറനപ്പെടുത്തുന്നെതവ ശരനിയനല്ലെങനിലുയ

കുറനപ്പെടുതക്ടോനത നനിവൃതനിയനില്ലെ. 1957 മുതല് ഈ സയസക്ടോനയ ഭരനിച  ഗവണ്നമന്റുകേളുയ

മുഖല്യമനനിമക്ടോരുയ  കകേരളകതക്ടോടവ  ക്രൂരതകേക്ടോണനിച്ചുനവന്നെ അഭനിപ്രക്ടോയയ  സൂചെനിപ്പെനിക്കക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന്

പറനില്ലെ.

മനി  .   നചെയര്മക്ടോന്  : നയസവ.... അങയനട സമയയ...

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജവ  : ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  സസ്പീക്കര്  പറഞനിട്ടുണവ,  സക്ടോരമനില്ലെ.

അങവ അവനിനട മനിണക്ടോതനിരുന്നെക്ടോല് മതനി.  ഞക്ടോനതവ കകേകേക്ടോരല്യയ നചെയ്യക്ടോയ,  പസ്പീസവ.....

അടുത കലക്ടോകേ മഹക്ടോയദ്ധയ കുടനിനവള്ളതനിനുകവണനിയക്ടോയനിരനിക്കുനമന്നെക്ടോണവ ശക്ടോസകലക്ടോകേയ

പറയന്നെതവ.   എന്തുനകേക്ടോണവ ഇതവ  സയഭവനിക്കുന.  ഒരു കേമനിറനിനയ നനികയക്ടോഗനിച്ചുനകേക്ടോണവ

അന്തര് സയസക്ടോന നദസ്പീജലയ സയബനനിച കേക്ടോരല്യങളനില് പ്രകതല്യകേയ തസ്പീരുമക്ടോനമുണക്ടോക്കുകേയയ

കകേരളതനിനവ  അര്ഹതനപ്പെട മുഴവന് ജലവുയ കേനിടക്ടോനുള്ള സക്ടോഹചെരല്യയ സൃഷ്ടനിക്കുകേയയ

നചെകയ്യണതക്ടോണവ. 

എനന്റെ നനികയക്ടോജകേമണലനതപ്പെറനി ഒരു വക്ടോക്കവ ഞക്ടോന് പറയനട,  ശബരനിമലയമക്ടോയനി
ബനനപ്പെടവ  എരുകമലനിയനില്  52  കകേക്ടോടനി  രൂപയനട  കുടനിനവള്ള  പദ്ധതനി  നടപ്പെക്ടോക്കനി
നക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.   ഒരു തുള്ളനി  നവള്ളയ ഇതുവനര ജനങള്ക്കവ  കേനിടനിയനിടനില്ലെ.
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നവള്ളയ കേനിടകണ; ശബരനിമല സസ്പീസണ് ആയനി.  52 കകേക്ടോടനി രൂപയനട വക്ടോടര് സകപ
സസ്പീമക്ടോണവ.  കേഴനിഞ ഗവണ്നമന്റെവ അനുവദനിച്ചുതന്നെതക്ടോണവ.  അക്കക്ടോരല്യതനില് അന്നെനത
മുഖല്യമനനി ബഹുമക്ടോനനപ്പെട ഉമന് ചെക്ടോണനികയക്ടോടവ   പ്രകതല്യകേനിചവ നന്ദനിയണവ.   പകക്ഷേ,
കുടനിനവള്ളയ  കേനിട്ടുന്നെ സക്ടോഹചെരല്യമുണക്ടോയനിടനിനല്ലെന്നെവ  പറഞക്ടോല്  അതവ  ദുനഃഖകേരമക്ടോണവ.
അതവ എത്രയയ കവഗയ കേനിടനികയ മതനിയക്ടോകൂ. അതവ ക്ഷേമനിക്കക്ടോന് കേഴനിയനില്ലെ.  ശബരനിമലയനട
അനുബന  നഗരമക്ടോണവ  എരുകമലനി.  ശബരനിമലയനില്  എത്തുന്നെ  4  കകേക്ടോടനി  അയ്യപ്പെ
ഭക്തന്മേക്ടോരനില്  3.5  കകേക്ടോടനി  അയ്യപ്പെഭക്തന്മേക്ടോരുയ  എരുകമലനിയനില്  വന്നെവ  കപട  നകേടനി
അവനിടനത  കക്ഷേത്രതനിലുയ  മുസസ്പീയ  കദവക്ടോലയതനിലുയ  കേയറനി  പ്രക്ടോര്തനിചവ  കപട
തുള്ളനിയക്ടോണവ കേടനകപക്ടോകുന്നെതവ.  ആ അയ്യപ്പെന്മേക്ടോകരക്ടോടവ നസ്പീതനി കേക്ടോടകണ;  കുടനിനവള്ളതനിനന്റെ
കേക്ടോരല്യതനില്  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മനനി  പ്രകതല്യകേ  ശദ്ധനചെലുതണയ.  ആ  കുടനിനവള്ള
പദ്ധതനിക്കവ  റക്ടോന്നെനി  നനികയക്ടോജകേമണലതനില്  നനിന്നെക്ടോണവ  നവള്ളതനിനന്റെ  കസക്ടോഴവ.
അതനിനവ ശസ്പീ.  രക്ടോജു എബഹക്ടോമനികനക്ടോടവ നന്ദനിയണവ.  അകദ്ദേഹനത കൂടനികപ്പെക്ടോയക്ടോണവ കസക്ടോഴവ
വക്ടോങനിനയടുതതവ.  കേക്ടോല് പനിടനിചവ വക്ടോങനിയതക്ടോണവ.  ആകറക്ടോ എകടക്ടോ പഞ്ചക്ടോയതനില്
നകേക്ടോടുക്കക്ടോനുള്ള കുടനിനവള്ളയ ആ കസക്ടോഴനില് നനിന്നെവ കേനിട്ടുയ.  മുണക്കയയ,  പക്ടോറകതക്ടോടവ,
എരുകമലനി, റക്ടോന്നെനി ഉള്നപ്പെനട എല്ലെക്ടോ കമഖലയനിലുയ നവള്ളയ നകേക്ടോടുക്കക്ടോന് കേഴനിയന്നെ ആ
പദ്ധതനി  സയബനനിചവ   ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മനനിയനടയയ  എയ.എല്.എ.-മക്ടോരുനടയയ
കനതൃതസതനില് വനിശദമക്ടോയ ചെര്ച നടതനി പരനിഹക്ടോരയ കേക്ടോണണനമന്നെവ   അഭല്യര്തനിച്ചു
നകേക്ടോണവ  നനിര്ത്തുന.

ശസ്പീ  .   നകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന്  : സര്, ഞക്ടോന് ഈ ധനക്ടോഭല്യര്തനകേനള സര്വക്ടോത്മനക്ടോ
പനിന്തുണയ്ക്കുകേയക്ടോണവ.   ജസ്പീവനന്റെ നനിലനനില്പ്പെനിനവ  ആധക്ടോരമക്ടോയ വക്ടോയവുയ ജലവുനമല്ലെക്ടോയ
ഈ  ഭൂമനിയനില്  ലഭല്യമക്ടോയതുനകേക്ടോണക്ടോണകല്ലെക്ടോ  മനുഷല്യന്  അധനിവസനിക്കുന്നെതവ.  ആ
മനുഷല്യനവ  ഏനറ പരനിഗണന നകേക്ടോടുക്കുന്നെ ഒരു ഗവണ്നമന്റെക്ടോണവ  എല്.ഡനി.എഫവ.  ഗവണ്നമന്റെവ
എന്നെതുനകേക്ടോണ്ടുതനന്നെയക്ടോണവ ജല മക്ടോകനജവ നമന്റെവ അതസ്പീവ ഗഇൗരവകതക്ടോടുകൂടനി കേക്ടോണുകേയയ
അതനിനക്ടോവശല്യമക്ടോയ ഫണവ അനുവദനിക്കക്ടോന്  സന്നെദ്ധമക്ടോകുകേയയ നചെയതവ. വരുന്നെ അഞ്ചവ
വര്ഷക്കക്ടോലയ നവള്ളക്കരയ വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കനിനല്ലെനയ വക്ടോടര് അകതക്ടോറനിറനിനയ ലക്ടോഭകേരമക്ടോയനി
പ്രവര്തനിപ്പെനിക്കുനമനമുള്ള ഈ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ പ്രഖല്യക്ടോപനയ ഏനറ സകന്തക്ടോഷകേരമക്ടോണവ.
വക്ടോടര്  അകതക്ടോറനിറനി  സര്ക്കക്ടോരനിനവ  നല്കേക്ടോനുള്ള  1004  കകേക്ടോടനി  രൂപയനട  പലനിശയയ
പനിഴപ്പെലനിശയനമല്ലെക്ടോയ എഴതനിതള്ളനിയ ഈ ഗവണ്നമന്റെനിനന എത്ര അഭനിനന്ദനിചക്ടോലുയ
മതനിവരനില്ലെ.  നനിലവനിനല കുടനിനവള്ള ലഭല്യതയയ വനിതരണവുയ ശക്ടോസസ്പീയമക്ടോയനി ചെനിടനപ്പെടു
ത്തുന്നെതനില്  ഈ  ഗവണ്നമന്റെവ  മുന്ഗണന  നല്കുനമനതനന്നെയക്ടോണവ  ഞക്ടോന്  കേരുതുന്നെതവ.
2011-നല  നസന്സസവ  പ്രകേക്ടോരയ  കകേരളതനിനല  29.33  ശതമക്ടോനയ  കുടുയബങള്ക്കവ
മക്ടോത്രമക്ടോണവ  കപപ്പെവ  വഴനി  ജലയ  ലഭല്യമക്ടോകുന്നെനതന്നെക്ടോണവ  കേണക്കവ.  65  ശതമക്ടോനയ
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ജനങളുയ കേനിണര് നവള്ളനത ആശയനിക്കുന. ബക്ടോക്കനിയള്ളവരക്ടോകേനട കുഴല്ക്കനിണര്,
കുളങള് എന്നെസ്പീ ജലകസക്ടോതസ്സുകേനള ആശയനിചക്ടോണവ കേഴനിയന്നെനതന്നെക്ടോണവ കേണക്കവ.
കപപ്പെവ  വഴനി  കുടനിനവള്ളയ  ലഭനിക്കുന്നെവരനില്  ഏകേകദശയ  6  ശതമക്ടോനയ  കപര്ക്കവ
ശുദ്ധസ്പീകേരനിക്കക്ടോത  ജലമക്ടോണവ  ലഭനിക്കുന്നെനതനയ  നസന്സസവ  റനികപ്പെക്ടോര്ടവ  പറയന.
കേനിണര്  നവള്ളനത  ആശയനിക്കുന്നെവരനില്  15  ശതമക്ടോനയ  കപര്ക്കവ  മക്ടോത്രമക്ടോണവ
ശുദ്ധജലയ ലഭനിക്കുന്നെനതന്നെക്ടോണവ  2011-നല നസന്സസവ റനികപ്പെക്ടോര്ടവ  സൂചെനിപ്പെനിക്കുന്നെതവ.
എന്നെക്ടോല്  ഇതനില്  നനിനയ  വല്യതല്യസ്തമക്ടോയ  കേണക്കക്ടോണവ  കകേരള  വക്ടോടര്  അകതക്ടോറനിറനി
ഇകപ്പെക്ടോള് നല്കേനിനക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്നെതവ.  വക്ടോടര്  അകതക്ടോറനിറനിയനട നനിയനണതനിലുള്ള
2214  ജല വനിതരണ പദ്ധതനികേളുയ ജലനനിധനി ഏജന്സനി നടപ്പെക്ടോക്കനിയ  3710  പദ്ധതനികേളുയ
കചെര്ന്നെവ 79.4 ശതമക്ടോനയ ജനങള്ക്കുയ ശുദ്ധജലയ എതനിക്കുനനവന്നെക്ടോണവ അവകേക്ടോശ
നപ്പെടുന്നെതവ. ഇതനില് എത്രമക്ടോത്രയ സതല്യമുനണന്നെതവ ഒരു സക്ടോമൂഹല്യ ഓഡനിറനിനവ വനികധയ
മക്ടോക്കനിനക്കക്ടോണവ പുറത്തുനകേക്ടോണ്ടുവരണനമന്നെവ അഭല്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണവ.  മനറക്ടോരു പ്രധക്ടോന
പ്രശ്നയ കകേരള വക്ടോടര് അകതക്ടോറനിറനി ഉത്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്നെ ശുദ്ധജലവുയ വക്ടോടര് അകതക്ടോറനിറനി
വനിതരണയ നചെയവ പണയ കകേപ്പെറ്റുന്നെ നവള്ളതനിനന്റെ അളവുയ തമനിലുള്ള അന്തരമക്ടോണവ.
പ്രതനിദനിനയ  606  ദശലക്ഷേയ  ലനിറര്  ജലയ  കചെക്ടോര്നകപക്ടോകുന്നെതവ  അടനിയന്തരമക്ടോയനി
അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനവ  സര്ക്കക്ടോര്  നൂതനമക്ടോയ  പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിക്കുനമന്നെവ
ബഡ്ജറവ പ്രസയഗതനില് പറഞനിട്ടുള്ളതവ  ശക്ടോഘനസ്പീയമക്ടോണവ.  കുടനിനവള്ള വനിതരണതനില്
ഒരു  പ്രധക്ടോന  പങ്കുവഹനിക്കുന്നെ  ജലനനിധനി  പദ്ധതനിയനടയയ  ഗുണകഭക്ടോക്തൃ  സമനിതനികേള്
നടതനിവരുന്നെ പദ്ധതനികേളുനടയയ നനിലനനില്പ്പെവ അപകേടതനിലക്ടോക്കുന്നെ പല പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേ
പ്രശ്നങളുയ  ഇന്നെവ  അവര്  കനരനിട്ടുനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ഭൂഗര്ഭ  ജലനനിരപ്പെനിനന്റെ
ഭസ്പീതനിജനകേമക്ടോയ  തക്ടോകഴക്ടോട്ടുകപക്ടോക്കവ  ഇതരയ  നചെറുകേനിട  കുടനിനവള്ള  പദ്ധതനികേനള
വല്ലെക്ടോനത ബക്ടോധനിക്കുയ.  സക്ടോകങതനികേ തകേരക്ടോറുകേള്മൂലയ വരുന്നെ ആവര്തന നചെലവുകേള്
അവര്ക്കവ തക്ടോങക്ടോന് കേഴനിയന്നെനില്ലെ.   ഇലക്ട്രേനിസനിറനി  ചെക്ടോര്ജവ പ്രധക്ടോന പ്രശ്നമക്ടോയനി ഈ
കുടനിനവള്ള  പദ്ധതനികേനള  ബക്ടോധനിച്ചുനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.   എനന്റെ  മണലതനിനല
വണക്ടോഴനി  ഗ്രേക്ടോമ  പഞ്ചക്ടോയതനിനുകേസ്പീഴനില്  ഗുണകഭക്ടോക്തൃ  സമനിതനി  നടത്തുന്നെ  കുടനിനവള്ള
പദ്ധതനിയനില്നനിനയ  സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ  വനികല്ലെജവ  ഓഫസ്പീസനിനുയ  പ്രക്ടോഥമനികേ  ആകരക്ടോഗല്യ
കകേനതനിനുനമല്ലെക്ടോയ  ഓകരക്ടോ  കേണക്ഷേന് നല്കേക്ടോന് സന്നെദ്ധരക്ടോയനി  വരനികേയക്ടോയനിരുന.
കേഴനിഞ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേക്ടോലതവ KSEB-യനട ഓഡനിറനിയഗവ വനിഭക്ടോഗയ പരനികശക്ടോധനിക്കുകേയയ
രണവ  കേണക്ഷേനുകേള്  ഇതരതനില്  സര്ക്കക്ടോര്  ഓഫസ്പീസുകേളുമക്ടോയനി  ബനനപ്പെട്ടുള്ളതു
നകേക്ടോണവ  ഗക്ടോര്ഹനികേ  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളുനട  പടനികേയനില്  നനിന്നെവ  ഈ  ഗുണകഭക്ടോക്തൃ
സമനിതനിനയ മക്ടോറ്റുകേയയ കേചവട നനിരക്കനില് അവരുനട ഇലക്ട്രേനിസനിറനി നനിരക്കവ വക്ടോങണനമന്നെവ
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയയ നചെയതനിനന്റെ ഫലമക്ടോയനി ആ ഗുണകഭക്ടോക്തൃ  സമനിതനി അടച്ചുപൂകടണ
സനിതനിവന്നെനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ലക്ഷേക്കണക്കനിനവ രൂപയനട കുടനിശനികേ കനക്ടോടസ്പീസവ ഇകപ്പെക്ടോള്
അവര്ക്കവ വന്നെനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  അതുകപക്ടോനലതനന്നെ കറക്ടോഡവ വനികേസനവുമക്ടോയനി ബനനപ്പെട്ടുയ



412 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 18, 2016

ചെനില കുടനിനവള്ള കസക്ടോതസ്സുകേള് നമുക്കവ നഷ്ടനപ്പെട്ടുനകേക്ടോണനിരനിക്കുനണവ.  പക്ടോലക്കക്ടോടവ  -
വക്ടോളയക്ടോര്-വടക്കക്ടോകഞ്ചരനി  കദശസ്പീയ  പക്ടോതക്ടോ  വനികേസനവുമക്ടോയനി  ബനനപ്പെടവ  എനന്റെ
മണലതനിനല എറുന്നെനിയൂരനില് ഒരു കുടനിനവള്ള പദ്ധതനിയനട ജലകസക്ടോതസവ തകേര്ക്കനപ്പെട്ടു.
തുചമക്ടോയ തുകേയക്ടോണവ അവര്ക്കവ നഷ്ടപരനിഹക്ടോരയ നകേക്ടോടുതതവ.   ഇകപ്പെക്ടോള്  450-ഓളയ
വരുന്നെ ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കള്ക്കവ  കുടനിനവള്ളയ വനിതരണയ നചെയ്യുന്നെതനിനുകവണനി പുതനിയ
കസക്ടോതസവ കേനണതക്ടോന് വല്ലെക്ടോനത പ്രയക്ടോസനപ്പെടുകേയക്ടോണവ. സമസ്പീപനത പുഴയനില് നനിന്നെവ
ഇതരയ കസക്ടോതസവ പുനനഃക്രമസ്പീകേരനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  60  ലക്ഷേകതക്ടോളയ രൂപയക്ടോണവ
നചെലവവ പ്രതസ്പീക്ഷേനിക്കുന്നെതവ. ഇതരതനിലുള്ള നനിരവധനി പ്രശ്നങള് ഗുണകഭക്ടോക്തൃ സമനിതനികേള്
നടത്തുന്നെ  കുടനിനവള്ള  പദ്ധതനികേള്  ഇന്നെവ  അനുഭവനിക്കുകേയക്ടോണവ.  പരമദരനിദരക്ടോയ
പടനികേജക്ടോതനി  വനിഭക്ടോഗതനില്നപ്പെടവരുയ  മറവ  വനിഭക്ടോഗതനില്നപ്പെടവരുനമല്ലെക്ടോയ  ഇതരയ
കുടനിനവള്ള  പദ്ധതനികേനള  ആശയനിക്കുന്നെവരക്ടോണവ.  ഇതനിനവ  പ്രകതല്യകേ  പരനിഗണന
നല്കേനി അതരയ കമഖലകേളനിനല ശുദ്ധജല വനിതരണയ  ഗവണ്നമന്റെനിനവ ഏനറടുക്കക്ടോന്
കേഴനിയകമക്ടോ എനയ ചെനിന്തനിക്കണയ.  കുടനിനവള്ള പ്രശ്നയ അതനിരൂക്ഷേമക്ടോയനി അനുഭവനിക്കുന്നെ
ഒരു ജനില്ലെയക്ടോണവ  പക്ടോലക്കക്ടോടവ  ജനില്ലെ.  2016  ഏപ്രനില്  27-നവ  41.8  ഡനിഗ്രേനിയക്ടോയനിരുന
ജനില്ലെയനിനല ചൂടവ.  ഉതകരന്തല്യന് മരുഭൂമനികേളനിനല ചൂടനിനന മറനികേടക്കുന്നെ നനിലയനികലയവ
പക്ടോലക്കക്ടോനട  ചൂടവ  വര്ദ്ധനിച്ചുവരനികേയക്ടോണവ.  വരുന്നെ  കവനലനില്  നകേക്ടോടുയവരള്ച
കനരനികടണനിവരുയ.  അതുനകേക്ടോണവ  അതസ്പീവജക്ടോഗ്രേതകയക്ടോടുകൂടനി  ജനില്ലെയനിനല  കുടനിനവള്ള
പ്രശ്നങള് പരനിഹരനിക്കക്ടോന് ഗവണ്നമന്റെവ തയ്യക്ടോറക്ടോകേണയ. ഭക്ടോരതപ്പുഴ ഉള്നപ്പെനട, പുഴകേനള
സയരക്ഷേനിക്കുന്നെ നനിരവധനി പദ്ധതനികേള് ഇവനിനട പ്രഖല്യക്ടോപനിക്കുനണവ.  ഭക്ടോരതപ്പുഴയനില്
നഷക്ടോര്ണ്ണൂര്  നഗരസഭയമക്ടോയനി  ബനനപ്പെടവ  കേനിടക്കുന്നെ  കുടനിനവള്ള  വനിതരണതനിനവ
തടയണ  നനിര്മനിക്കുന്നെതനിനക്ടോവശല്യമക്ടോയ  ഫണവ  ഇകപ്പെക്ടോഴയ  അനുവദനിക്കനപ്പെടനിടനില്ലെ.
അതനിനന്റെ  നടപടനിക്രമങനളക്ടോനയ  ആരയഭനിചനിടനില്ലെ.  എനന്റെ  മണലതനികലയയ
പക്ടോലക്കക്ടോടവ  മണലതനികലയനമല്ലെക്ടോയ  കുടനിനവള്ള  വനിതരണതനിനവ  സഹക്ടോയനിക്കുന്നെ
കേണ്ണക്ടോടനി  പദ്ധതനിയനട  അന്തനിമഘട  പ്രവര്തനങള്  വളനര  കവഗതനിലക്ടോക്കനി
കവനലനിനു  മുമ്പവ  പദ്ധതനി  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  നനന്മേക്ടോറ
മണലതനില് ഉള്നപ്പെടുന്നെ കപക്ടോത്തുണനി പദ്ധതനി  ഉടന് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കണയ. മയഗലയ
ഡക്ടോയ  പദ്ധതനി  രണവ  വര്ഷതനിനകേനമങനിലുയ  പൂര്തസ്പീകേരനിചവ  തരൂര്,  ആലത്തൂര്
മണലങളനിനല  പഞ്ചക്ടോയത്തുകേനള  സഹക്ടോയനിക്കക്ടോന്  സന്നെദ്ധമക്ടോകേണയ.  കുളങളുയ
കേനിണറുകേളുയ നസ്പീര്ചക്ടോലുകേളുനമല്ലെക്ടോയ നവസ്പീകേരനിക്കക്ടോനക്ടോവശല്യമക്ടോയ കൂടുതല് ഫണവ ഉടനടനി
അനുവദനിക്കക്ടോന് തയ്യക്ടോറക്ടോകേണനമന്നെവ അഭല്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണവ.  

കുടനിനവള്ളമനല്ലെങനിലുയ  കുടനിക്കുന്നെവര്ക്കവ  നകേക്ടോടുക്കുന്നെ നവള്ളവുമക്ടോയനി  ബനനപ്പെടവ

അഴനിമതനി  നടന  എനന്നെക്ടോരു  പത്രവക്ടോര്ത  വന്നെനിട്ടുണവ.  നതളനിവുകേള്  കേണകപ്പെക്ടോള്

നതക്ടോണ വരണവ എട്ടു തവണ നവള്ളയ വക്ടോങനിക്കുടനിച്ചു എന്നെക്ടോണവ.  ഒരു മുന് മനനിനയ
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വനിജനിലന്സവ കകേക്ടോടതനിയനികലയവ വനിളനിചകപ്പെക്ടോള് ഇതക്ടോണവ സനിതനി. എടവ തവണയക്ടോണവ

ഒരു  മണനിക്കൂറനിനകേയ  അകദ്ദേഹയ  നവള്ളയ  വക്ടോങനിക്കുടനിചതവ.  കേഴനിയനമങനില്  ഈ

ഗവണ്നമന്റെവ  വനിജനിലന്സവ  കകേക്ടോടതനിയനില്  ഒരു  നചെറുകേനിട  കുടനിനവള്ള  പദ്ധതനിക്കവ

പണയ അനുവദനിചവ,  അനല്ലെങനില്  ഡ്രനിപ്പെവ ഇറനികഗഷനനങനിലുയ അനുവദനിചവ വനിജനിലന്സവ

കകേക്ടോടതനിനയ സഹക്ടോയനിക്കണനമനകൂടനി അഭല്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണവ.

നമ്മുനട കൃഷനികയയയ പരനിസനിതനികയയനമല്ലെക്ടോയ സയരക്ഷേനിക്കുന്നെതവ ജലകസചെന

രയഗമക്ടോണവ.  സയസക്ടോനനത 20-കലനറ കമജര്,  മസ്പീഡനിയയ ജലകസചെന പദ്ധതനികേളുയ

20000-കതക്ടോളയ നനമനര് ലനിഫവ ഇറനികഗഷന് പദ്ധതനികേളുയ കചെര്ന്നെവ  4.58  ലക്ഷേയ നഹകര്

കൃഷനി  ഭൂമനിയനിലക്ടോണവ  ജലയ  ലഭല്യമക്ടോക്കുന്നെതവ.  കൃഷനി  ഭൂമനിയനട  20  ശതമക്ടോനതനില്

മക്ടോത്രമക്ടോണവ ജലകസചെന വകുപ്പെനിനന്റെ കസവനയ ലഭല്യമക്ടോകുന്നെനതന്നെക്ടോണവ കേണക്കുകേള്

വല്യക്തമക്ടോക്കുന്നെതവ.  എന്നെക്ടോല് ഇതുതനന്നെ കേക്ടോരല്യക്ഷേമമക്ടോയനി നനകേകേക്ടോരല്യയ നചെയ്യനപ്പെടുന്നെനില്ലെ.

അതനിനക്ടോല് ഭക്ഷേല്യ വനിളകേളനില്നനിന്നെവ കേര്ഷകേര് മറവ  വനിളകേളനികലയവ  കചെകക്കറനിനക്കക്ടോ

ണനിരനിക്കുന. ചെരനിത്രയ തനിരുത്തുന്നെ ഈ ഗവണ്നമന്റെവ,  നനലവല്ല് ഉള്നപ്പെനടയള്ള ഭക്ഷേല്യ

വനിളകേനള കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നെ ഈ ഗവണ്നമന്റെവ ജലകസചെന പദ്ധതനികേളുനട ഈ

നകേടുകേക്ടോരല്യസത  പരനിഹരനിക്കക്ടോന്  ഉടന്  കനതൃതസയ  നകേക്ടോടുകക്കണതുണവ.  നമ്മുനട

ജലകസക്ടോതസ്സുകേള്  വസ്പീനണടുക്കുന്നെതനിനുള്ള  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  നടപടനികേനള  വലനിയ

പ്രതസ്പീക്ഷേകയക്ടോടുകൂടനിയക്ടോണവ കകേരള സമൂഹയ ഉറ്റുകനക്ടോക്കുന്നെതവ. ശുചെനിതസയ ഏനറ പ്രധക്ടോന

നപ്പെടതക്ടോനണന്നെവ  എല്ലെക്ടോവര്ക്കുമറനിയക്ടോയ.  മക്ടോലനിനല്യമുക്ത  സയസക്ടോനമക്ടോയനി  കകേരളയ

മക്ടോറണനമന്നെ ജനങളുനട വലനിയ അഭനിലക്ടോഷതനിനന്റെ ആദല്യ പ്രതനികേരണമക്ടോയനിരുന

ഈ  നതരനഞടുപ്പെനില്  യ.ഡനി.എഫവ.  ഭരണനത  തകേര്നതറനിഞനകേക്ടോണവ  വന്നെ

നതരഞടുപ്പു  ഫലയ.  ആ  ജനമനസവ  തനിരനിചറനിഞവ  ജനകേസ്പീയ  കേല്യക്ടോമ്പയനിനക്ടോയനി

മക്ടോലനിനല്യമുക്ത കകേരളയ സൃഷ്ടനിക്കക്ടോനുള്ള സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ പ്രവര്തനങനള എല്ലെക്ടോ നല്ലെ

മനുഷല്യരുയ ഇന്നെവ പനിന്തുണയ്ക്കുനണവ. ഓകരക്ടോ കകേരളസ്പീയനുയ പ്രതനിദനിനയ ശരക്ടോശരനി 250

ഗ്രേക്ടോയ  മക്ടോലനിനല്യയ  ഉല്പ്പെക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന.  കകേരളതനില്  ആനകേ  പ്രതനിദനിന  മക്ടോലനിനല്യ

ഉല്പ്പെക്ടോദനയ ഏതക്ടോണവ  8,000  ടണ് ആനണന്നെവ വനിദഗ്ദ്ധര് പറയന.  ഈ മക്ടോലനിനല്യനമല്ലെക്ടോയ

നമ്മുനട ശുദ്ധജല തടക്ടോകേങകളയയ മറവ നസ്പീര്തടങകളയനമല്ലെക്ടോയ നശനിപ്പെനിച്ചുനകേക്ടോണനി

രനിക്കുകേയക്ടോണവ. ഭസ്പീകേരമക്ടോയ ഈ അവസക്ടോവനികശഷനത കനരനിടക്ടോന് ഈ ഗവണ്നമന്റെവ

മുകന്നെക്ടോട്ടുവയ്ക്കുന്നെ എല്ലെക്ടോ പദ്ധതനികേകളയയ പനിന്തുണച്ചുനകേക്ടോണവ, ഈ ധനക്ടോഭല്യര്തനകേനള

ഒരനിക്കല്ക്കൂടനി അനുകൂലനിച്ചുനകേക്ടോണവ ഞക്ടോന് നനിര്ത്തുന.
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ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    നനല്ലെനിക്കുന്നെവ:  സര്,  ഞക്ടോന്  ഈ  ധനക്ടോഭല്യര്തനകേനള

എതനിര്ക്കുകേയക്ടോണവ.  സഇൗമല്യനക്ടോയ ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനിയനട മുഖത്തുകനക്ടോക്കനി ഈ

ധനക്ടോഭല്യര്തനകേനള  എതനിര്ക്കുന  എനപറയക്ടോന്  എനനിക്കവ  വളനര  വനിഷമമുണവ.

പകക്ഷേ എനനിക്കവ എതനിര്ക്കക്ടോതനിരനിക്കക്ടോനക്ടോവനില്ലെ എനപറയക്ടോന്  ആഗ്രേഹനിക്കുകേയക്ടോണവ.

ഇവനിനട  പലരുയ  സൂചെനിപ്പെനിചതുകപക്ടോനല  ജലനമന്നെതവ  ജസ്പീവക്ടോമൃതമക്ടോണവ.  ജസ്പീവനന്റെ

ഉല്പ്പെതനി  തനന്നെ  ജലതനില്  നനിന്നെക്ടോയനിരുന  എന്നെവ  കവദങള്  പറയനണവ.

ജലപക്ടോനമനില്ലെക്ടോനത  4  ദനിവസതനില്  കൂടുതല്  ഒരക്ടോള്ക്കവ  ജസ്പീവനിക്കക്ടോനക്ടോവനില്ലെ  എനയ

നമുക്കറനിയക്ടോയ.  മനുഷല്യ ശരസ്പീരതനിനന്റെ  75  ശതമക്ടോനവുയ ജലമക്ടോണവ.  നമ്മുനട ആദനിമ

സയസക്ടോരങനളല്ലെക്ടോയ ഉടനലടുതതുതനന്നെ നദസ്പീതടങളനില് നനിന്നെക്ടോനണന്നെവ എല്ലെക്ടോവര്ക്കുയ

അറനിയക്ടോയ.  പകക്ഷേ  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡകേക്ടോരക്ടോയ  ഞങനള  സയബനനിചനിടകതക്ടോളയ  ഈ

ജലമക്ടോണവ ഇല്ലെക്ടോതനതനയ ബഹുമക്ടോനനപ്പെട മനനിക്കവ നല്ലെതുകപക്ടോനല അറനിയക്ടോനമന്നെവ

എനനിക്കവ വനിശസക്ടോസമുണവ. 

ഞക്ടോന്  ഈ  ധനക്ടോഭല്യര്തനകേനള  എതനിര്ക്കുന്നെതനിനവ  പ്രധക്ടോനനപ്പെനടക്ടോരു

കേക്ടോരണമുണവ.  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡവ  നഗരതനില്നനിനയ  വരുന്നെ  ആളക്ടോണവ  ഞക്ടോന്.  ഈ

സഭയനിനല  140  എയ.എല്.എ.മക്ടോര്ക്കുയ  ഇല്ലെക്ടോനതക്ടോരു  ദുകരല്യക്ടോഗയ  എനനിക്കുനണന്നെവ

ബഹുമക്ടോനനപ്പെട മനനിക്കവ അറനിയക്ടോയ.  ആഴ്ചയനില്  2  ദനിവസയ മക്ടോത്രയ നവള്ളയ കേനിട്ടുന്നെ

ഒരു നഗരതനില്നനിന്നെക്ടോണവ ഞക്ടോന് വരുന്നെതവ. 30-35  വര്ഷമക്ടോയനി കവനല്ക്കക്ടോലമക്ടോകുകമ്പക്ടോള്

ഉപ്പുനവള്ളയ  കുടനിചവ  ജസ്പീവനിക്കുന്നെ  ആളുകേളക്ടോണവ  ഞങള്.  ഇതനിനനക്ടോരു  ശക്ടോശസത

പരനിഹക്ടോരയ  ഇതവണനയങനിലുയ  കേനണത്തുനമന്നെവ  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മനനി  വക്ടോക്കവ

നല്കേനിയനിട്ടുണവ.  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡവ  ജനില്ലെ  എന്നെതവ  ഇവനിനട  ഇരനിക്കുന്നെ  പല  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയ

പക്ടോര്ടനിയനിലുയനപട  ആളുകേള്ക്കവ  ജക്ടോഥ നടത്തുവക്ടോനുയ  പ്രകക്ഷേക്ടോഭങള്  തുടങക്ടോനുയ

മക്ടോത്രമുള്ള മണ്ണല്ലെ എന്നെവ എല്ലെക്ടോവരുയ മനസനിലക്ടോക്കണയ. വനികേസനനമന്നെതവ ഞങള്ക്കുയ

കവണക്ടോത സക്ടോധനനമക്ടോനമല്ലെ.  ഞങള്ക്കുയ വനികേസനയ കവണയ.  അക്കക്ടോരല്യതനില്

കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡവ  നനിനള്ള  എയ.എല്.എ.-മക്ടോര്  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷേ  കഭദമകനല്യ  ഒറനക്കടക്ടോണവ.

ഞക്ടോന് കനരനത സൂചെനിപ്പെനിചതുകപക്ടോനല നനിങള്നക്കല്ലെക്ടോവര്ക്കുയ പ്രകക്ഷേക്ടോഭവുയ യക്ടോത്രയയ

ആരയഭനിക്കക്ടോന് മക്ടോത്രമുനള്ളക്ടോരു ജനില്ലെയക്ടോയനി ഞങളുനട ജനില്ലെനയ കേരുതക്ടോന് പക്ടോടനിനല്ലെന്നെക്ടോണവ

എനനിക്കവ  പറയക്ടോനുള്ളതവ.  ഇനതക്ടോരു  ജസ്പീവല്  പ്രശ്നമക്ടോണവ.  ഈ  പ്രശ്നതനിനവ  ഒരു

ശക്ടോശസത പരനിഹക്ടോരയ കേണനിനല്ലെങനില്  ഞക്ടോന് അടുത നനിയമസഭക്ടോ സകമളനയ തുടങ്ങുകമ്പക്ടോള്

ഇവനിനട  സതല്യക്ടോഗ്രേഹമനിരനിക്കുയ.  അക്കക്ടോരല്യതനില്  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മനനി  സയശയനിക്കണ.

അതവ  എനന്നെനക്കക്ടോണവ  നചെയ്യനിപ്പെനിക്കരുതവ  എന്നെവ  വളനര  വനിനയകതക്ടോടുകൂടനി  ഞക്ടോന്

ബഹുമക്ടോനനപ്പെട മനനിനയ അറനിയനിക്കക്ടോന് ആഗ്രേഹനിക്കുകേയക്ടോണവ. 
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നമുനക്കല്ലെക്ടോവര്ക്കുയ  നവള്ളയ  നകേക്ടോടുക്കണനമങനില്  പമ്പവ  ഓപ്പെകററര്മക്ടോരുനട
ആവശല്യമുണവ.  പകക്ഷേ  കകേരളതനില്  പമ്പവ  ഓപ്പെകററര്മക്ടോരുനട  ക്ഷേക്ടോമയ  ഉനണന്നെവ
ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മനനിക്കവ  അറനിയക്ടോയ.  പമ്പവ  ഓപ്പെകററര്മക്ടോര്ക്കവ  ഇകപ്പെക്ടോള്  നമള്
നകേക്ടോടുക്കുന്നെ  കവതന യ  ഒരു  ദനിവസയ  396  രൂപയക്ടോണവ.  ആ  പണയ  അവരുനട
നനകേകേളനില് എത്തുന്നെനില്ലെ.  ചെനില കേരക്ടോറുകേക്ടോര് മനിഡനില്മക്ടോന്മക്ടോരക്ടോയനി പ്രവര്തനിക്കുന.
396  രൂപയനില്നനിനയ  കുറച്ചു  തുകേ  അവര്  എടുതതനിനുകശഷമക്ടോണവ  പമ്പവ
ഓപ്പെകററര്മക്ടോര്ക്കവ ദനിവസ കവതനമക്ടോയനി നകേക്ടോടുന്നെതവ.  സനിരയ പമ്പവ ഓപ്പെകററര്മക്ടോനര
നനിയമനിക്കുന്നെ  കേക്ടോരല്യയ  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മനനി  ശദ്ധനിക്കണനമന്നെക്ടോണവ  എനനിക്കവ
പറയവക്ടോനുള്ളതവ.  മനറക്ടോന്നെവ,  പമ്പുനസറവ റനിപ്പെയര് നചെയ്യക്ടോന് നമുക്കവ സനിരയ ആളുകേളനില്ലെ
എന്നെതക്ടോണവ.  പുറകമനനിന്നെവ ആളുകേനള ഹയര് നചെയ്യുകേയക്ടോണവ നചെയ്യുന്നെതവ.  പമ്പുനസറവ
റനിപ്പെയര്  നചെയവര്ക്കുയ  നനപപ്പെവ  നനലന്  റനിപ്പെയര്  നചെയവര്ക്കുയ  മക്ടോര്ചവ  മക്ടോസയ
മുതലുള്ള കുടനിശനികേ നകേക്ടോടുക്കക്ടോന് ബക്ടോക്കനിയനണന്നെക്ടോണവ  ഞക്ടോന് മനസനിലക്ടോക്കുന്നെതവ.
കകേരളതനില് വക്ടോടര് അകതക്ടോറനിറനിയനട  പ്രവൃതനി എടുത കേരക്ടോറുകേക്ടോരുനട കുടനിശനികേ
കകേടക്ടോല് നഞട്ടുയ. 460  കകേക്ടോടനി രൂപ കുടനിശനികേ നകേക്ടോടുക്കക്ടോന് ബക്ടോക്കനിയണവ.  ഇതനില്
310  കകേക്ടോടനി  രൂപ നസന്ടലനി കസക്ടോണ്കസര്ഡവ പ്രവൃതനികേളുകടതക്ടോണവ.  150  കകേക്ടോടനി
രൂപ നമ്മുനട കസ്റ്ററവ പക്ടോനനികലയയ നബക്ടോര്ഡനികലയയ വര്ക്കുകേളുകടതക്ടോണവ.  ഇകപ്പെക്ടോള്
നമുക്കവ കകേനയ നല്കുന്നെതവ വര്ഷതനില് 50  കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോണവ എന്നെക്ടോണവ ഞക്ടോന്
മനസനിലക്ടോക്കുന്നെതവ.  അതനിനന്റെ  അര്തയ  ഈ  കേരക്ടോറുകേക്ടോര്ക്കവ  ഇനനി  പണയ
ലഭനിക്കണനമങനില്  6  വര്ഷതനിലധനികേയ  കേക്ടോതനിരനിക്കണയ.  കേരക്ടോറുകേക്ടോര്ക്കവ  പണയ
ലഭനിക്കനിനല്ലെങനില്  ഇനനിയവര്  ഭക്ടോവനിയനില്  കവനറ  പണനി  നചെയ്യക്ടോന്  മുകന്നെക്ടോട്ടുവരനില്ലെ.
അകപ്പെക്ടോള് കകേരളതനിനല ആളുകേള്ക്കവ യകഥഷ്ടയ നവള്ളയ കേനിടക്ടോത ഒരവസ വരുയ.
അതുകപക്ടോനലതനന്നെ ഇവനിനട ചെനിലര് സൂചെനിപ്പെനിചകപക്ടോനല നനപപ്പെവ നപക്ടോടനിയയ വനിതരണ
ശയഖലയനിനല  മറവ  തകേരക്ടോറുകേള്  കേക്ടോരണവുയ  ഒരു  ദനിവസയ  ജല  അകതക്ടോറനിറനിക്കവ
നഷ്ടനപ്പെടുന്നെതവ  120  കകേക്ടോടനി  ലനിറര്  നവള്ളമക്ടോണവ.  ഒരു  വര്ഷയ  ഇതുവഴനി  വരുന്നെ
സക്ടോമ്പതനികേ  നഷ്ടയ  262  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണവ.  നനവദത്യുതനി  ചെക്ടോര്ജനിനല  അമനിത
നചെലവുകൂടനി കേണക്കക്ടോക്കുകമ്പക്ടോള് നഷ്ടയ ഇതനിലുയ അധനികേയ വരുയ. നദനികേളനില്നനിനയ
മറവ ഉറവനിടങളനില്നനിനയ ദനിവസവുയ 250  കകേക്ടോടനി ലനിറര് നവള്ളമക്ടോണവ വനിതരണതനിനക്ടോയനി
ശുദ്ധസ്പീകേരനിനചടുക്കുന്നെതവ.  ഇതനിനന്റെ പകുതനിയയ വനിതരണതനിനനിടയനിലക്ടോണവ കചെക്ടോര്ന
കപക്ടോകുന്നെതവ.  ഇന്ഡല്യയനില് ഇതരതനില് ഏറവുയ കൂടുതല് നവള്ളയ നഷ്ടമക്ടോകുന്നെതവ
കകേരളതനിലക്ടോനണന്നെതവ നമള് പ്രകതല്യകേയ ശദ്ധനികക്കണ കേക്ടോരല്യമക്ടോണവ. പ്രതനിവര്ഷയ
700  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണവ  നനവദത്യുതനി  ഇനതനില്  ജല അകതക്ടോറനിറനിക്കുള്ള നചെലവവ.
ശുദ്ധസ്പീകേരനിച ജലയ കേക്ടോരല്യക്ഷേമമക്ടോയനി വനിതരണയ നചെയ്യക്ടോന് കേഴനിഞക്ടോല് തസ്പീര്ചയക്ടോയയ
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ഇഇൗ നചെലവവ ഗണല്യമക്ടോയനി കുറയക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുയ.  കലക്ടോകേതവ ഏറവുയ കുറഞ ജലനഷ്ടയ
സനിയഗപ്പൂരനിലക്ടോണവ. 5  ശതമക്ടോനയ.  ഇന്തല്യയനില് ഏറവുയ കുറഞ ജല നഷ്ടയ നചെനനന്നെയനിലക്ടോണവ
എന്നെതവ  ഓര്കക്കണതുണവ.  ജലദഇൗര്ലഭല്യയ  ഏറവുയ  രൂക്ഷേമക്ടോയ  നചെനനന്നെയനില്  അധനികൃതര്ക്കുയ
ജനങള്ക്കുയ  നവള്ളതനിനന്റെ  വനില  നന്നെക്ടോയനി  അറനിയക്ടോനമനള്ളതുനകേക്ടോണക്ടോണവ
നചെനനന്നെയനില് ജലനഷ്ടയ കുറഞവന്നെതവ. കേക്ടോലപ്പെഴക്കയ നചെന്നെ നനപപ്പുകേളനില് നനിന്നെവ
നവള്ളയ അനുസഡ്യൂതയ മണ്ണനികലയവ കചെക്ടോരുന എനള്ളതവ നമുനക്കല്ലെക്ടോവര്ക്കുയ അറനിയക്ടോവുന്നെ
കേക്ടോരല്യമക്ടോണവ.  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡവ  40  വര്ഷയ  മുമ്പവ  സക്ടോപനിച  ആസ്ബകറക്ടോസവ സനിമന്റെവ
നനപപ്പുകേളക്ടോണുള്ളതവ.   കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡവ   അടക്കയ  1976-ല്  ഉണക്ടോക്കനിയ  പദ്ധതനികേളക്ടോണവ
നനിലനനില്ക്കുന്നെതവ.  1976-ല്  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡവ  ജനില്ലെയനില്  15000  കപര്ക്കവ  നവള്ളയ
നകേക്ടോടുക്കക്ടോന് ഉകദ്ദേശനിച്ചുനകേക്ടോണക്ടോണവ ആ പദ്ധതനി നടപ്പെനിലക്ടോക്കനിയതവ.  ആ സമയതക്ടോണവ
ഇഇൗ  ആസ്ബകറക്ടോസവ  സനിമനിന്റെവ  നനപപ്പുകേളനിടതവ.  2016-ല്  40000  ആളുകേള്ക്കവ
അവനിനട നവള്ളയ നകേക്ടോടുക്കുന.  കേണ്സഡ്യൂകമഴനിനന്റെ എണ്ണയ  25000  ആയനി വര്ദ്ധനിച
തനിനനുസരനിചവ  നമ്മുനട  സയവനിധക്ടോനതനില്  മക്ടോറമുണക്ടോക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിചനിടനില്ലെ.  അതവ
വളനരയധനികേയ  ശദ്ധനികക്കണ  കേക്ടോരല്യമക്ടോനണന്നെവ  ഞക്ടോന്  ഇവനിനട  സൂചെനിപ്പെനിക്കുവക്ടോന്
ആഗ്രേഹനിക്കുന.  ഭൂമനിക്കടനിയനിനല കുടനിനവള്ള നനപപ്പുകേളനിനല കചെക്ടോര്ച ഭൂമനി കുഴനിക്കക്ടോനത
തനന്നെ  കേണ്ടുപനിടനിക്കക്ടോനുള്ള  ജര്മന്  സക്ടോകങതനികേ  വനിദല്യ  ഇന്തല്യയനിലുയ  ഏറവുയ
ആധുനനികേമക്ടോയ  സയവനിധക്ടോനമുപകയക്ടോഗനിചവ  നടപ്പെനിലക്ടോകക്കണതുണവ.  ഭൂമനിക്കടനിയനില്
എവനിനടനയക്ടോനക്കയക്ടോണവ നനപപ്പുകേളുനട ശയഖലയളളനതന്നെവ ഭൂമനി കുഴനിക്കക്ടോനത തനന്നെ
കേനണതക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുനമന്നെക്ടോണവ ഞക്ടോന് മനസനിലക്ടോക്കുന്നെതവ.   ഇതവ ഫലപ്രദമക്ടോയനി
ഉപകയക്ടോഗനപ്പെടുതക്ടോന് നമുക്കവ സക്ടോധനിക്കണയ.  ബക്ടോവനിക്കര നറഗുകലറര് കേയ ബനിഡ്ജവ
നനിര്മക്ടോണനതക്കുറനിചവ  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മനനിക്കവ  വല്യക്തമക്ടോയനി  അറനിയക്ടോയ.  30
വര്ഷമക്ടോയ പദ്ധതനി  ഇതുവനര പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോന് കേഴനിഞനിടനില്ലെ.  നചെങള-മുളനിയക്ടോര്-
നമക്ടോഗ്രേക്ടോല്പുത്തൂര്-മധൂര് പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളനില്  50  കകേക്ടോടനി  രൂപയനട  ഒരു  പദ്ധതനി
നകേക്ടോണ്ടുവന.  ആദല്യയ നടണര് നചെയ  20  കകേക്ടോടനിയനില്, 13  കകേക്ടോടനി രൂപയനട പ്രവൃതനി
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനിച്ചു.  7  കകേക്ടോടനി  രൂപയനട പക്ടോന്റെവ  ഇകപ്പെക്ടോഴയ  നനിര്മനിക്കക്ടോന്
സക്ടോധനിചനിടനില്ലെ. ഇകപ്പെക്ടോള് 23 കകേക്ടോടനി രൂപയനട പ്രവൃതനി നടണര് നചെയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.
കേരക്ടോറുകേക്ടോരന്  നനപ്രസവ  എസകലഷന്  കചെക്ടോദനിക്കുന്നെതുനകേക്ടോണവ  അതവ  മുടങനിക്കനിട
ക്കുകേയക്ടോണവ.  കനരകത നചെയ പ്രവൃതനിയനില്തനന്നെ കേരക്ടോറുകേക്ടോരനവ  13  കകേക്ടോടനി രൂപ
നകേക്ടോടുക്കക്ടോനുണവ.  കേരക്ടോറുകേക്ടോരന്  രണക്ടോമതവ  പണനി  നചെയ്യക്ടോന്  മുകന്നെക്ടോടവ  വരനിനല്ലെന്നെവ
ബഹുമക്ടോനനപ്പെട മനനിക്കവ  അറനിയക്ടോയ.  അങനന പല പദ്ധതനികേളുയ നമുക്കവ പൂര്തസ്പീ
കേരനികക്കണതുണവ.  ജപ്പെക്ടോന്  കുടനിനവള്ള  പദ്ധതനിക്കുയ  രക്ടോജസ്പീവവ  ഗക്ടോനനി  കുടനിനവള്ള
പദ്ധതനിക്കുയകവണനി തുകേനയക്ടോനയ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയനിടനില്ലെ. രക്ടോജസ്പീവവ ഗക്ടോനനി
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പദ്ധതനിയനട  പ്രവൃതനികേള്ക്കവ  കേരക്ടോറുകേക്ടോര്ക്കവ  രണരകക്കക്ടോടനി  രൂപ  നകേക്ടോടുക്കക്ടോനുണവ.
പുതുതക്ടോയനി  പ്രവൃതനി  ഏനറടുക്കണനമങനില്  രണരകക്കക്ടോടനി  രൂപ  ഇനനിയയ കവണയ.
അതുകപക്ടോനല  മലപ്പുറയ  ജനില്ലെയനിനല  നകേക്ടോകണക്ടോടനിയനിനല  ചെസ്പീകക്കക്ടോടവ  കുടനിനവളള
പദ്ധതനി,  45000  കുടുയബങള്ക്കവ  ശുദ്ധജലയ  എതനിക്കക്ടോനുളള  പദ്ധതനിയക്ടോണതവ.
നവള്ളമനികപ്പെക്ടോള് ടക്ടോങ്കുകേളനില് എതനി. പകക്ഷേ ആ ടക്ടോങ്കുകേളനില് നവള്ളനമതനിക്കക്ടോന് 67
കകേക്ടോടനി രൂപ നചെലവക്ടോയനി.  ആ ടക്ടോങ്കുകേളനില് എതനിയ നവള്ളയ ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കള്ക്കവ
വനിതരണയ നചെയ്യണനമങനില് ആവശല്യമക്ടോയ ഫണവ നമള് നസ്പീക്കനിവയണയ. 50 കകേക്ടോടനി
രൂപ  കവണനമന്നെക്ടോണവ  ഞക്ടോന്  മനസനിലക്ടോക്കുന്നെതവ.  ഡസ്പീസക്ടോലനികനഷനവ  വലനിയ
നചെലവുനണങനിലുയ  തസ്പീരകദശനതക്ടോനക്ക നചെറനിയ കതക്ടോതനില് ഡസ്പീസക്ടോലനികനഷന് പദ്ധതനി
നടപ്പെനിലക്ടോക്കണനമന്നെതക്ടോണവ  എനനിക്കവ  മുകന്നെക്ടോട്ടുവയക്ടോനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശയ.  ജലക്രക്ടോന്തനി
അഭനിയക്ടോന്,  ഇന്തല്യയനിനല  ജല  ദഇൗര്ലഭല്യമുള്ള  ഗ്രേക്ടോമങനള  ജലസമൃദ്ധമക്ടോക്കക്ടോനുള്ള
പുതനിയ പദ്ധതനിയക്ടോണവ.  ഇതുയ  കകേരളതനില് നടപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോന് പറ്റുകമക്ടോ  എന്നെതനിനന
കുറനിചവ  ആകലക്ടോചെനികക്കണതുണവ.   ജലഗ്രേക്ടോയ  കയക്ടോജന രക്ടോജല്യനത  672  ജനില്ലെകേളനില്
നപക്ടോതുജന പങക്ടോളനിതകതക്ടോനട ജല സുരക്ഷേനയക്കുറനിച്ചുള്ള പ്രവര്തനങള് ഏനറടുതവ
നടപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോനക്ടോണവ  ലക്ഷേല്യമനിടുന്നെതവ.  അതനിനനക്കുറനിച്ചുയ നമള് ആകലക്ടോചെനികക്കണതുനണന്നെക്ടോണവ
എനനിക്കവ പറയക്ടോനുളളതവ.  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയയ കൂടുതല് പറയക്ടോന്  ആഗ്രേഹനിക്കുന്നെനില്ലെ, എങനിലുയ
മനനിമക്ടോര് ഉതരയ നല്കുകമ്പക്ടോള് ശദ്ധനിക്കണനമന്നെക്ടോണവ  എനനിക്കവ  പറയക്ടോനുള്ളതവ.
ഞക്ടോന് ഇന്നെനല തകദ്ദേശസസയയഭരണ വകുപ്പുമനനികയക്ടോടവ ഒരു കചെക്ടോദല്യയ കചെക്ടോദനിചനിരുന.
കകേരളതനില്  പടനിയനട  കേടനികയറവ  ആനരങനിലുയ  മരനിചനിട്ടുകണക്ടോ  എന്നെവ.  അകദ്ദേഹയ
പറഞതവ വനിവരയ കശഖരനിച്ചു വരുന എന്നെക്ടോണവ.  പകക്ഷേ എനന്റെ നനകേയ്യനില് നസപ്റയബര്
19-ാം തസ്പീയതനിയനിനല ഇന്ഡല്യന് എകവപ്രസവ പത്രതനില്  (പത്രയ ഉയര്തനിക്കക്ടോടനി)
ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  നചെയറനിനന്റെ  മണലമക്ടോയ  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടവ  നതരുവവ  നക്ടോയയനട
കേടനികയറവ തമനിഴക്ടോടവ  സസ്പീ മരനിച്ചു.  Stray dog  bite;   Tamilnadu  woman dies  of
rabies.  അങയനട മണലമക്ടോനണന്നെവ എനനിക്കവ കതക്ടോനന.  ശസ്പീ.  വനിന്നസന്റെനിനന്റെ
മണലതനിലുയ ഒരക്ടോള് പടനികേടനികയറവ മരനിച്ചു. ബഹുമക്ടോനനപ്പെട മനനി ഇന്നെനല എനനിക്കവ
നല്കേനിയ ഉതരയ, വനിവരയ കശഖരനിച്ചു വരുന എന്നെക്ടോണവ. പത്രതനില് വന്നെ വക്ടോര്തയക്ടോണവ.
മൂന മക്ടോസനത ഭരണ കനടനതക്കുറനിനചക്ടോനയ ഞക്ടോന് ഇവനിനട പ്രതനിപക്ടോദനിക്കുവക്ടോന്
ആഗ്രേഹനിക്കുന്നെനില്ലെ.  നമ്മുനട  കക്ഷേമ  നപന്ഷന്  വസ്പീടുകേളനിനലതനിക്കക്ടോന്  നടതനിയ
പരനിഷ്ക്കക്ടോരനതത്തുടര്നള്ള  പരക്ടോതനികേള്  ഇകപ്പെക്ടോഴയ  അവസക്ടോനനിക്കക്ടോത  അനുഭവയ
നമുക്കുണവ.  ആധക്ടോരനമഴത്തുകേക്ടോര്  ഓണയ  നക്ടോളുകേളനില്  ഉപവസനികക്കണനിവന.
കേണ്സഡ്യൂമര്നഫഡനില്  അരനി  നടണറനില്  ക്രമകക്കടവ,  ഓണപ്പെരസ്പീക്ഷേ  നടതനിയ
സ്കൂളുകേളനില് ഭക്ടോഷക്ടോ വനിഷയങളുനട പുസ്തകേങള് കേനിടനിയനിടനില്ലെ, നനവദത്യുതനി പ്രതനിസനനി
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കകേരളയ ഇരുടനിലക്ടോകേക്ടോന് കപക്ടോകുന,  കുടുയബ നപന്ഷന് നനിബനനകേള് കേര്ശനമക്ടോക്കനി,
എന്കഡക്ടോസള്ഫക്ടോന്  കരക്ടോഗനികേള്ക്കുകപക്ടോലുയ  മരുനകേള്  ലഭനിക്കുന്നെനില്ലെ,  നകേ.എസവ.
ആര്.ടനി.സനി.-63  ഡനികപ്പെക്ടോകേള് പണയനപ്പെടുതനിയനിട്ടുയ ശമ്പളയ നകേക്ടോടുക്കക്ടോന് പറക്ടോത
അവസ.  എല്ലെക്ടോയ ശരനിയക്ടോകുനമന്നെ പ്രഖല്യക്ടോപനതനിലൂനടയക്ടോണവ നനിങള് അധനികേക്ടോരതനില്
വന്നെനതങനിലുയ തസ്പീരുമക്ടോനങള് നനവകുന. അധല്യയനയ തുടങനി നക്ടോലുമക്ടോസയ കേഴനിഞനിട്ടുയ
പ്രനിന്സനിപ്പെക്ടോള്  നനിയമനയ  നടതക്ടോനത  കകേരളതനിനല  സര്ക്കക്ടോര്  കകേക്ടോകളജുകേനള
പ്രതനിസനനിയനിലക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുന എന്നെ യക്ടോഥക്ടോര്തല്യയ കേണ്ണു തുറന്നെവ കേക്ടോകണണതുനണന്നെക്ടോണവ
എനനിക്കവ പറയക്ടോനുള്ളതവ. ഇഇൗ ധനക്ടോഭല്യര്തനകേനള ഒരനിക്കല്കൂടനി എതനിര്ത്തുനകേക്ടോണവ
ഞക്ടോന് എനന്റെ വക്ടോക്കുകേള് ഉപസയഹരനിക്കുന. 

ശസ്പീ  .    നകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി:  സര്,  ഞക്ടോന് ഇഇൗ ധനക്ടോഭല്യര്തനകേനള പനിന്തക്ടോങ്ങുന.
അകതക്ടോനടക്ടോപ്പെയ തനന്നെ എനനിക്കവ ബഹുമക്ടോനനപ്പെട മനനികയക്ടോടവ അഭല്യര്തനിക്കക്ടോനുള്ളതവ
ഇഇൗ വകുപ്പെവ  പുനനഃസയഘടനിപ്പെനിചനിനല്ലെങനില്  കകേരളതനിനവ മുകന്നെക്ടോടവ കപക്ടോകേക്ടോനക്ടോകേക്ടോത
സനിതനി വനകചെരുയ.  പുഴകേള് മുഴവന് പുഴകേളല്ലെക്ടോതക്ടോയനി മക്ടോറുയ.  ഭക്ടോരതപ്പുഴ കേക്ടോണക്ടോകനയനില്ലെ.
അവനിനട  പറമ്പുകപക്ടോനല   മരങളക്ടോണവ  വളര്നനനില്ക്കുന്നെതവ.  അവനിനട  പുഴയനിനല
ഒഴക്കു തനന്നെ നനില്ക്കുന്നെ അവസയക്ടോണവ.  ഞക്ടോന് ഇതവ പറയക്ടോനുണക്ടോയ കേക്ടോരണയ
2012-13-ല് ആനകേ നചെലവഴനിച തുകേ 94  കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോണവ. 2015-16-ല് ആനകേ
നചെലവഴനിചതവ  69 കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോണവ.  ഇഇൗ കേക്ടോരല്യയ സബ്ജകവ കേമനിറനിയനില് ഉന്നെയനിചകപ്പെക്ടോള്
അതനില്  എകന്തക്ടോ  ഒരു  നതറ്റുനണന്നെവ  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മനനി  പറഞ.  ഞക്ടോന്
എക്കകണക്ടോമനിക്കവ  സര്കവ  എടുത്തു  കനക്ടോക്കനിയകപ്പെക്ടോഴയ  അതവ  100  ശതമക്ടോനവുയ
ശരനിയക്ടോനണന്നെവ കേണ്ടു.  ഇറനികഗഷനനില് ആനകേ നചെലവഴനിചതവ നവറുയ  7  ശതമക്ടോനയ
മക്ടോത്രമക്ടോണവ.  ഒന്നെനിനു  മക്ടോത്രയ  കൂടുതല്  നചെലവഴനിച്ചു  ഏതനിനക്ടോനണന്നെവ  അറനിയക്ടോകമക്ടോ
കേടലനില് കേല്ലെനിടുന്നെതനിനവ  മക്ടോത്രയ  122  ശതമക്ടോനയ നചെലവഴനിചനിട്ടുണവ.   2014-15-ല്
എത്രയക്ടോണവ നചെലവഴനിചതവ?  46  കകേക്ടോടനി രൂപ.  7  ചെസ്പീഫവ എഞ്ചനിനസ്പീയര്മക്ടോര്, 5000
ജസ്പീവനക്കക്ടോര്,  90  എകനികേഡ്യൂടസ്പീവവ  എഞ്ചനിനസ്പീയര്മക്ടോര്  ഉള്നപ്പെട  വലനിയ  ഒരു
സയവനിധക്ടോനതനിനക്ടോയനി നചെലവഴനിച തുകേയക്ടോണനിതവ.   കേഴനിഞ 20 നകേക്ടോല്ലെമക്ടോയനി ഒരു
പുതനിയ കപ്രക്ടോജക്ടുകപക്ടോലുയ  എടുക്കക്ടോന് സക്ടോധനിചനിടനില്ലെ.  ഇതക്ടോണവ  സനിതനി.   കുടനക്ടോടവ
പക്ടോകക്കജനിനക്ടോയനി സസക്ടോമനിനക്ടോഥന് കേമസ്പീഷന് റനികപ്പെക്ടോര്ടനില്  1840 കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോണവ
നമക്ടോതയ നചെലവക്ടോയനി വകേയനിരുതനിയതവ. അതനില് 25 ശതമക്ടോനയ നമള് എടുക്കണയ
എന  പറഞകപ്പെക്ടോള്  50  കകേക്ടോടനി  രൂപ  സയസക്ടോന  വനിഹനിതയ  വച്ചു.  അതവ
നചെലവഴനിച്ചു.  കകേനതനില് നനിന്നെവ ലഭനികക്കണ  150 കകേക്ടോടനി രൂപ വക്ടോങ്ങുന്നെതനില് വസ്പീഴ്ച
വരുതനി. ആ 150 കകേക്ടോടനി രൂപ കേനികടണതവ ഇല്ലെക്ടോനതയക്ടോക്കനി.  അതനിനന്റെ കപരനില് ഒരു
നടപടനി കവകണ?  150 കകേക്ടോടനി രൂപ കകേരളതനിനവ കേനികടണതക്ടോണവ ഇല്ലെക്ടോതക്ടോക്കനിയതവ.
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നമള്  ബഡ്ജറനില്  50  കകേക്ടോടനി  രൂപ  നചെലവഴനിച്ചു.  അതനിനനക്കുറനിച്ചുയ  വളനര
ഗഇൗരവമക്ടോയനി  ആകലക്ടോചെനിക്കണയ.  ഇത്രയയ  ഉകദല്യക്ടോഗസര്  ഉണക്ടോയനിട്ടുയ  അന്തര്
സയസക്ടോന നദസ്പീജല കേരക്ടോറുകേളനില്,  പറമ്പനിക്കുളതവ  60  സലതക്ടോണവ കഗജനിയഗനിനവ
ആളുകേനള ആവശല്യമക്ടോയനിട്ടുളളതവ.  അവനിനട ബഹുമക്ടോനനപ്പെട മനനി തനന്നെ മുന്നനകേനയടുതവ
കുകറ ആളുകേനള കപക്ടോസ്റ്റവ നചെയ.  അവനിനട ഇനനിയയ ആളുകേനള കപക്ടോസ്റ്റവ നചെയ്യണയ.
അതവ നചെയ്യകണ!  അതുനകേക്ടോണവ കകേരളതനിനവ വരുന്നെ നഷ്ടനമത്രയക്ടോണവ? ശസ്പീ.  പനി.  സനി.
കജക്ടോര്ജവ  അതനിനനക്കുറനിചവ  സൂചെനിപ്പെനിച്ചു.  കേക്ടോകവരനി  നദസ്പീജലതനില്  147  ടനി.എയ.സനി.
നമ്മുനട ഇഇൗല്ഡക്ടോണവ. നമ്മുനട പ്രകദശതവ വസ്പീഴന്നെ മഴയക്ടോണവ. നമുക്കവ അര്ഹതനപ്പെടതുതനന്നെ
98  ടനി.എയ.സനി.  ആണവ.  93.5  ടനി.എയ.സനി.  നമുക്കവ  അവകേക്ടോശനപ്പെടതക്ടോണവ.  നമള്
കകേസ്സു നടതനി കതക്ടോറ്റുനകേക്ടോടുത്തു. എന്നെനിടവ 30 ടനി.എയ.സനി. കേനിടനി.   ആ 30 ടനി.എയ.സനി.
ജലയ കപക്ടോലുയ ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന് ഇകപ്പെക്ടോള് തമനിഴക്ടോടവ  സമതനിക്കുന്നെനില്ലെ.  അടപ്പെക്ടോടനിയനിനല
പദ്ധതനിക്കക്ടോയനി  കേഴനിഞ  ദനിവസയ  2.87  ടനി.എയ.സനി.  കേക്ടോകവരനി  നനടബഡ്യൂണല്
അനുവദനിചതക്ടോണവ.  ആ പദ്ധതനിക്കുകവണനി എന്വകയക്ടോണ്നമന്റെല് കനിയറന്സനിനക്ടോയനി
ഒരു അകപക്ഷേ നകേക്ടോടുക്കക്ടോന് കപക്ടോലുയ തമനിഴക്ടോടവ സമതനിചനില്ലെ, അവര് അവനിനട തടസയ
പറഞ.  പറമ്പനിക്കുളതവ  ഇതുവനര  നമുക്കവ  കേനിടനിയ  കേരക്ടോര്  പ്രകേക്ടോരമുള്ള  നവള്ളയ
എങനനനയക്ടോനക്കകയക്ടോ വക്ടോങനിച്ചു.  ഇപ്രക്ടോവശല്യയ തമനിഴക്ടോടവ  ഏകേപക്ഷേസ്പീയമക്ടോയനി ഷടര്
അടച്ചു.  അവസക്ടോനയ  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മനനിയയ  മുഖല്യമനനിയയ  ഇടനപടനിടക്ടോണവ
കുനറനയങനിലുയ  മക്ടോറമുണക്ടോയതവ.  അതുനകേക്ടോണക്ടോണവ  ഫസ്റ്റവ  കക്രക്ടോപ്പെവ  എടുതതവ.
നസക്കന്റെവ  കക്രക്ടോപ്പെവ  എങനന  അവനിനട  കൃഷനി  നചെയ്യുയ?  ഭക്ടോരതപ്പുഴ  വറനി  വരളക്ടോന്
കപക്ടോകുകേയക്ടോണവ. ഇതനിനനതനിനര ശക്തമക്ടോയ നടപടനിനയടുതനിനല്ലെങനില് ഭക്ടോരതപ്പുഴ വറനി
വരളുയ. നമുക്കവ കേരക്ടോര് പ്രകേക്ടോരമുള്ള നവള്ളയ ലഭനിക്കക്ടോനുയ തമനിഴക്ടോടവ കൂടുതല് നവള്ളനമടു
ക്കുന്നെതവ  തടയക്ടോനുയ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  നസ്പീരക്ടോറനില്നനിനയ  നക്ടോലവ  മക്ടോസയ
ഇടമലയക്ടോറനികലയവ  നവള്ളയ  നകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേണയ.  കേഴനിഞ  നക്ടോലവ  മക്ടോസയ  നവള്ളയ
നകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോനയന്നെവ പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോനുള്ള ഉകദല്യക്ടോഗസര് അവനിനടയകണക്ടോ?
അതവ നനിലനനില്ക്കുനകണക്ടോ?  അവനിനട നടക്കുന്നെ സയവനിധക്ടോനനമന്തക്ടോണവ?  അകതക്ടോ
അവര് എഴതനിനക്കക്ടോടുതതുമക്ടോത്രയ ഒപ്പെനിടവ വരുന്നെ സനിതനിയക്ടോകണക്ടോ ഉള്ളതവ.  ഇതനിനന
പറനിനയല്ലെക്ടോയ  ആകലക്ടോചെനിക്കണയ.  അതുകപക്ടോനല  തനന്നെ  കഷക്ടോളയക്ടോറനിനന്റെ  കേക്ടോരല്യയ,
കകേരളതനില്നനിന്നെവ  കഷക്ടോളയക്ടോറനികലയവ  2.5  റനി.എയ.സനി.  നവള്ളനമടുക്കക്ടോനുള്ള
അധനികേക്ടോരകമയള.  ഇഇൗ പ്രക്ടോവശല്യയ  നപന്കസ്റ്റക്ടോക്കവ നനപപ്പെനില്ക്കൂടനിയല്ലെക്ടോനത  4  റനി.എയ.സനി.
നവള്ളനമങനിലുയ  എടുതനിട്ടുണക്ടോകുയ.  അതവ  കേഴനിഞവ  പറമ്പനിക്കുളതവ  നനിന്നെവ  16.5
റനി.എയ.സനി.  നവള്ളയ  തമനിഴക്ടോടനിനുയ  2.5  റനി.എയ.സനി.  നവള്ളയ  കകേരളതനിനുനമന്നെ
അനുപക്ടോതതനില്  മക്ടോത്രകമ  നവള്ളനമടുക്കക്ടോന്  അധനികേക്ടോരമുള.  ഒരു  തുള്ളനി  നവള്ളയ
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പറമ്പനിക്കുളതവ നനിനയ നമുക്കവ കേനിടനിയനില്ലെ.  അതുമക്ടോത്രമല്ലെ കകേക്ടോണ്ടൂര് കേനക്ടോലനില്നനിനയ
ഒഴകേനിവരുന്നെ നവള്ളയ ഭക്ടോരതപ്പുഴയവ അവകേക്ടോശനപ്പെടതക്ടോണവ.  അതുയ തമനിഴക്ടോടവ സസന്തമക്ടോക്കുന.
ആളനിയക്ടോറനില് 7.25  റനി.എയ.സനി.  നവള്ളയ നമുക്കവ അനുവദനിചതക്ടോനണങനിലുയ അതനിനവ
തക്ടോനഴ അഞ്ചവ അണനക്കട്ടുകേളുണവ.  അവര്ക്കവ അതനില്നനിനയ എടുക്കക്ടോവുന്നെ നവള്ളയ
2.5  റനി.എയ.സനി.  മക്ടോത്രമക്ടോണവ.  പകക്ഷേ അവര്  6  റനി.എയ.സനി.  നവള്ളമക്ടോണവ  നകേക്ടോണ്ടു
കപക്ടോകുന്നെതവ.  നമുക്കവ  അതനില്  ഇടനപടക്ടോകനക്ടോ  എനന്തങനിലുയ  തരതനിലുള്ള  പ്രതനികഷധയ
കരഖനപ്പെടുതക്ടോകനക്ടോ  ആ സമയതവ തമനിഴവ നക്ടോടവ സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ ശദ്ധയനില് നകേക്ടോണ്ടുവന്നെവ
തടയക്ടോകനക്ടോ ഉള്ള  ഒരു നടപടനിയയ സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിഞനില്ലെ.  അവനിനട നനിനള്ള
അണ്കേണ്കടക്ടോള്ഡവ വക്ടോടര്  നമുക്കവ  അവകേക്ടോശനപ്പെടതക്ടോണവ.  7.25-റനി.എയ.സനി.യനട
കൂനട  നമുക്കവ  അവകേക്ടോശനപ്പെട നവള്ളമക്ടോണവ.  അണ്കേണ്കടക്ടോള്ഡവ  വക്ടോടര്  മുഴവനുയ
തമനിഴക്ടോടവ നകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുന്നെ അവസയക്ടോണുള്ളതവ. നമള് നവറുനത കനക്ടോക്കനി നനില്ക്കുകേയക്ടോണവ.
എനന്തങനിലുയ  പ്രശ്നമുണക്ടോക്കനിയക്ടോല്  അതവ  രണവ  സയസക്ടോനങളുകടയയ  ആഭല്യന്തര
കേക്ടോരല്യങനള ബക്ടോധനിക്കുനമന്നെ  അവസ എത്ര നകേക്ടോല്ലെമക്ടോയനി നമള് കനരനിടുന.  മുപ്പെതവ
നകേക്ടോല്ലെയ കേഴനിയകമ്പക്ടോള് ഇഇൗ കേരക്ടോര് പുനനഃസയഘടനിപ്പെനികക്കണതക്ടോയനിട്ടുണവ. ഇകപ്പെക്ടോള് 58
നകേക്ടോല്ലെമക്ടോയനി. ഇനനി ഞങനളക്ടോനക്ക മരനിചതനിനുകശഷമക്ടോകണക്ടോ അതവ കേനിട്ടുന്നെതവ.  ഇതക്ടോണവ
നമ്മുനട അവസ. അതുമക്ടോത്രമല്ലെ  ശനിരുവക്ടോണനി അണനക്കടനിനന്റെ കേക്ടോരല്യനമടുക്കക്ടോയ. 1.3
റനി.എയ.സനി.  ജലമക്ടോണവ അവര്ക്കവ അവകേക്ടോശനപ്പെടതവ.  ഇപ്രക്ടോവശല്യയ അവര് എത്രമക്ടോത്രയ
നവള്ളയ കൂടുതലക്ടോയനി എടുത്തു.  ഏകേകദശയ മൂന്നെവ റനി.എയ.സനി. നവള്ളമക്ടോണവ അങനന
എടുതതവ.   1.3  റനി.എയ.സനി.-യനില് കൂടുതല് അവര്ക്കവ എടുക്കക്ടോന് അധനികേക്ടോരമനില്ലെ.
അതനില്  കൂടുതല് ജലയ എടുക്കുകമ്പക്ടോള് നമള് ഇടനപകടണതക്ടോയനിരുന. അങനന
ഇടനപടനിരുനനവങനില്  ഇന്നെവ  പറമ്പനിക്കുളതനിനുയ  ഭക്ടോരതപ്പുഴയ്ക്കുയ  ഇഇൗ  ഗതനികകേടവ
വരനില്ലെക്ടോയനിരുന.  അവനിനടയള്ള  ജനങള്ക്കവ  കുടനിക്കക്ടോന്  നവള്ളമനിനല്ലെന്നെവ  പറഞവ
പത്രങളനില് വക്ടോര്ത വരുന. കുഴല്ക്കനിണറുകേള് ആയനിരവുയ ആയനിരതനിയഞ്ഞൂറുയ
അടനി തക്ടോഴ്ന്നുകപക്ടോകുകേയക്ടോണവ.  ഫ്ലൂനനറഡവ കേലര്ന്നെ നവള്ളമക്ടോണവ അവനിടനത ജനങള്
കുടനിക്കുന്നെതവ.  ഇഇൗ സനിതനിയവ ഒരു മക്ടോറയ വരുതണയ.  മുല്ലെനപ്പെരനിയക്ടോറനിനന്റെ കേക്ടോരല്യനമടുക്കക്ടോയ.
20 മുതല്  25  റനി.എയ.സനി.  വനര  നമ്മുനട  പ്രകദശതവ  നപയ്യുന്നെ  മഴനവള്ളമക്ടോണവ.
ഏകേകദശയ  205  റനി.എയ.സനി.  നവള്ളയ  കകേരളതനിനന്റെ  വനിഹനിതതനില്നനിനയ
തമനിഴക്ടോടനികലയവ കപക്ടോകുന. ഇന്തല്യയനിനല ഏനതങനിലുയ ഒരു സയസക്ടോനയ ഇങനനനയക്ടോരു
അവസ  കനരനിടുനകണക്ടോ?  മലമ്പുഴയനില്  നനിനയ  5.5  റനി.എയ.സനി.  നവള്ളമക്ടോണവ
ഉള്ളതവ.  അങനനയക്ടോകുകമ്പക്ടോള്  ആനകേ  40  റനി.എയ.സനി.  നവള്ളമക്ടോണവ  നമ്മുനട
വനിഹനിതതനില്നനിനയ കപക്ടോകുന്നെതവ. ഇകപ്പെക്ടോള് കകേന ഗവണ്നമന്റെവ പുതനിനയക്ടോരു നയയ
നകേക്ടോണ്ടുവരുനണവ.  പ്രകൃതനി  വനിഭവങള്  പ്രകതല്യകേനിചവ   കേല്ക്കരനി  നനികക്ഷേപമുള്ള
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സയസക്ടോനങള് അവ കലലയ വനിളനിക്കുകമ്പക്ടോള് ലഭനിക്കുന്നെ സയഖല്യ ആ സയസക്ടോനങള്ക്കവ
നകേക്ടോടുക്കണനമന്നെക്ടോണവ  പറയന്നെതവ.  അങനനയക്ടോനണങനില്   ആനക്ടോപ്രകദശനിനല
കൃഷ്ണക്ടോ നദനിയനില്നനിനയ മദക്ടോസവ സനിറനിക്കവ നകേക്ടോടുക്കുന്നെ നവള്ളയ ഒരു റനി.എയ.സനി.-യക്ടോണവ.
അതനിനവ  അവര് വക്ടോങ്ങുന്നെതവ ഒരു കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോണവ.   അകപ്പെക്ടോള്  ഇവനിനടനനിനയ
നകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുന്നെ 205 റനി.എയ.സനി. നവള്ളതനിനവ  നമുക്കവ ഒരു വര്ഷയ 200 കകേക്ടോടനി
രൂപനയങനിലുയ  ലഭനിക്കണയ.  കകേന ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ പുതനിയ നയതനില് അങനനയക്ടോണവ
പറയന്നെതവ.  കേല്ക്കരനി  കലലയ  വനിളനിക്കുന്നെ  സയസക്ടോനങള്ക്കവ  അതനിനന്റെ  ഒരു
വനിഹനിതയ  നകേക്ടോടുക്കുനനവങനില് നമുക്കുയ കേനിടക്ടോന് അര്ഹതയനികല്ലെ.  ആ രസ്പീതനിയനില്
കചെക്ടോദനിക്കണനമന്നെക്ടോണവ  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട മുഖല്യമനനികയക്ടോടുയ ജലകസചെന വകുപ്പുമനനികയക്ടോടുയ
എനനിക്കവ അഭല്യര്തനിക്കക്ടോനുള്ളതവ.  ഇതനില് പ്രധക്ടോനനപ്പെട രണവ കേക്ടോരല്യങള് കൂടനിയണവ.
ഇതനിനനല്ലെക്ടോയ  ഒരു  സനിരയ  സയവനിധക്ടോനയ  കവണയ.  തമനിഴക്ടോടനില്  ഒരു  സനിരയ
സയവനിധക്ടോനമുണവ. ഞങള് അവനിനട കേമനിറനിയനില് പനങടുക്കക്ടോന്  കപക്ടോയകപ്പെക്ടോള്  90
വയസ്സുള്ള ഒരു എഞ്ചനിനസ്പീയറക്ടോണവ അതനിനനപ്പെറനി സയസക്ടോരനിക്കക്ടോന് വന്നെതവ.   കേക്ടോരണയ
അതനിനനക്ടോരു തുടര്ചയണക്ടോകേണനമന്നെവ കേരുതനിയക്ടോണവ.  നമളുയ ഇഇൗ രസ്പീതനി പനിന്തുടരണയ.
നമള് ഓകരക്ടോ കകേസവ വക്ടോദനിക്കക്ടോനക്ടോയനി  ഓകരക്ടോ കകേക്ടോടതനിയനില് കപക്ടോകുകമ്പക്ടോഴയ ഒക്ടോകരക്ടോ
വക്കസ്പീലുയ  ഓകരക്ടോ  എഞ്ചനിനസ്പീയറുയ  കപക്ടോകുന്നെ  ഒരവസയണക്ടോകേക്ടോനത  ഒരു  സനിരയ
സയവനിധക്ടോനമുണക്ടോക്കക്ടോനുള്ള നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  അകതക്ടോനടക്ടോപ്പെയ തനന്നെ ഏറവുയ
കൂടുതല്  ജനങള്  അതനിനന്റെ  ദുരനിതയ  അനുഭവനിക്കുന്നെതവ  എനന്റെ  പ്രകദശമക്ടോയ
നകേക്ടോഴനിഞക്ടോയപക്ടോറയനിലക്ടോണവ.  അവനിനടനനിനയ ആളുകേള് ഒഴനിഞകപക്ടോകകേണനി വരുകമക്ടോനയന്നെ
ഭസ്പീതനിയനിലക്ടോണവ.  അതനിനുള്ള പ്രകതല്യകേ പദ്ധതനികേള് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുനമന്നെവ പ്രകേടന പത്രനികേയനില്
പറഞനിട്ടുണവ. ആ ഒരു പക്ടോകക്കജവ  നടപ്പെക്ടോക്കക്ടോനുള്ള  പ്രഖല്യക്ടോപനയകൂടനി ബഹുമക്ടോനനപ്പെട
മനനിയനട  ഭക്ടോഗത്തുനനിനയ  ഉണക്ടോകേണനമന്നെക്ടോണവ  അഭല്യര്തനിക്കക്ടോനുള്ളതവ.  കുടനി
നവള്ളനതപ്പെറനി ഒരുപക്ടോടവ പറയക്ടോനുണവ.  സമയമനില്ലെക്ടോതതനിനക്ടോല് പറയന്നെനില്ലെ.  ഇഇൗ
ധനക്ടോഭല്യര്തനകേനള ഞക്ടോന് പനിന്തക്ടോങ്ങുന.

കഡക്ടോ  .    എന്  .    ജയരക്ടോജവ:  സര്,  തുലക്ടോവര്ഷതനിനന്റെ  തുടക്കതനില്  തനന്നെ

വരള്ചനയക്കുറനിചവ പറകയണനിവരുന്നെതവ സതല്യതനില് ഏനറ ദുനഃഖകേരമക്ടോണവ.  കേഴനിഞ

കേക്ടോലവര്ഷതനില്  ഏതക്ടോണവ  34  ശതമക്ടോനയ  മഴയനട  കുറവക്ടോണവ  ഉണക്ടോയതവ.  ഇഇൗ

അനുഭവതനില്നനിന്നെവ  നമുക്കവ  ഒകടനറ  ജലപക്ടോഠങള് പഠനികക്കണനിവരുനനവനള്ളതക്ടോണവ

സതല്യയ. കകേരളതനില് നപയ്യുന്നെ മഴയനട അളവവ ഏതക്ടോണവ  2.4  മനി.മനി.  കുറയനമന്നെക്ടോണവ

കേണക്കുകേള് സൂചെനിപ്പെനിക്കുന്നെതവ.  1951-ല് ശരക്ടോശരനി ഒരു മലയക്ടോളനിക്കവ 2676 ഘന.മസ്പീ.

നവള്ളയ ലഭനിചനിരുനനവങനില് ഇന്നെതവ  1000  ഘനമസ്പീററനിനവ  തക്ടോനഴ വനനവന്നെക്ടോണവ
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പഠനങള് സൂചെനിപ്പെനിക്കുന്നെതവ.  അന്തരസ്പീക്ഷേതനിനന്റെ തക്ടോപനനില ഏതക്ടോണവ നക്ടോല്പ്പെതവ

ഡനിഗ്രേനിക്കവ  മുകേളനില്  കപക്ടോകുകേയക്ടോണവ.  നമ്മുനട  തക്ടോപമക്ടോപനിനനികേളനില്  രസനനിരപ്പെവ

നക്ടോല്പ്പെതവ ശതമക്ടോനയ വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന. ഒരു കേക്ടോലഘടതനില് ഉണക്ടോയനിരുന്നെ പുലരനികേളുനട

തണുപ്പെവ കുറഞവ വരുന.  മഴകമഘങള് എതനികനക്ടോക്കക്ടോന് മടനിചവ നനില്ക്കുന്നെ ഒരു

സക്ടോഹചെരല്യമക്ടോണവ.  ഏതക്ടോയക്ടോലുയ  പുതനിയ  കേക്ടോലഘടതനില്  'എല്നനികനക്ടോ'-നയയക്ടോണവ

കൂട്ടുപനിടനിചനിരനിക്കുന്നെതവ. പസഫനികേവ സമുദതനിനല ഉഷ്ണവക്ടോഹനിനനി പ്രവക്ടോഹമക്ടോയ 'എല്നനികനക്ടോ'-യക്ടോണവ

ഇന്നെവ കേക്ടോണുന്നെ എല്ലെക്ടോ പ്രശ്നങളുകടയയ പ്രധക്ടോനനപ്പെട കേക്ടോരണനമന്നെവ പറഞനകേക്ടോണവ

'എല്നനികനക്ടോ'-കയക്ടോടവ  കേലഹനിക്കക്ടോനക്ടോണവ മലയക്ടോളനികേള് പലകപ്പെക്ടോഴയ തയ്യക്ടോറക്ടോകുന്നെതവ.

പകക്ഷേ യക്ടോഥക്ടോര്തല്യങള് അവനിനടയല്ലെ എന്നെതക്ടോണവ ഏറവുയ പ്രധക്ടോനനപ്പെട കേക്ടോരല്യയ.

മലയക്ടോളതനിനന്റെ  പ്രനിയനപ്പെട  കേവനി  ഒ.എന്.വനി.  കുറുപ്പെവ  സക്ടോര്  1964-ല്  ആണവ

അകദ്ദേഹതനിനന്റെ 'ഭൂമനി' എന്നെ കേവനിത എഴതനിയതവ. 

''കേക്ടോണക്കക്ടോനണ വയസക്ടോകുന 

മക്കള്നക്കല്ലെക്ടോ; നമന്നെക്ടോലകമ!

വസ്പീണക്കമ്പനികേള് മസ്പീട്ടുകേയല്ലെസ്പീ

നവതക്ടോരുണല്യയ നനിന്തനിരുവുടലനില്?'' - 

എനപറയന്നെ അകദ്ദേഹതനിനന്റെ കേവനിത 1964-ല് പബനിഷവ നചെയ.  

1.00 PM]

രണവ പതനിറക്ടോണവ കേഴനിഞവ  1984-ല് ആണവ  'ഭൂമനിനക്കക്ടോരു ചെരമഗസ്പീതയ'  എന്നെ

കേവനിത അകദ്ദേഹയ എഴതനിയതവ.  ഇരുപതവ വര്ഷയനകേക്ടോണവ കകേരളതനിനന്റെ പക്ടോരനിസനിതനികേ

കമഖലയനിലുയ  സമസ്ത കമഖലകേളനിലുയ ഉണക്ടോയ മക്ടോറമക്ടോണവ യഥക്ടോര്തതനില് ഇഇൗ രണവ

കേവനിതകേളനിലൂനട വരുന്നെതവ. മനുഷല്യജസ്പീവനിതതനിനന്റെ തുടനിപ്പുയ പ്രകൃതനിയനടയയ മനുഷല്യകന്റെയയ

സസഭക്ടോവങളനിലുണക്ടോയ മക്ടോറങളുമക്ടോണവ യഥക്ടോര്തതനില്  ആസുരമക്ടോയ കേക്ടോലഘടനത

കുറനിചവ അകദ്ദേഹതനിനനനക്കക്ടോണവ എഴതനിചനതന്നെ കേക്ടോരല്യതനില് സയശയമനില്ലെ. 

(അദ്ധല്യക്ഷേകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്)

''ആതനിരകേള് കുളനിരു തനിരയന

ആവണനികേനളക്ടോരു കുഞപൂവവ  തനിരയന 

ആറുകേനളക്ടോഴക്കവ തനിരയന''- 
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എനപറഞനകേക്ടോണ്ടുള്ള മകനക്ടോഹരമക്ടോയ ആ കേവനിത നമ്മുനട വര്തമക്ടോനകേക്ടോല

ദുരന്തനതയക്ടോണവ  യഥക്ടോര്തതനില്  ഓര്മനിപ്പെനിക്കുന്നെതവ.  ഒരു  കേക്ടോലഘടതനില്  44

നദനികേളുള്ള ജല സമൃദ്ധമക്ടോയ സയസക്ടോനമക്ടോണവ കകേരളനമന്നെവ നമള് അഹങരനിചനിരുന.

പകക്ഷേ കകേരളതനില് പുഴകേളനിനല്ലെന്നെവ  വനിശസസനിക്കുന്നെ ഒരക്ടോളക്ടോണവ ഞക്ടോന്.  പുഴകേളുനട

സക്ടോനതവ  യഥക്ടോര്തതനില്  അവനിനടയള്ളതവ  നസ്പീര്ചക്ടോലുകേളക്ടോണവ.  എന്.എസവ.

മക്ടോധവന്  വര്ഷങള്ക്കവ  മുമ്പവ  'മക്ടോതൃഭൂമനി'-യനില്  എഴതനിയ  ഒരു  പരമ്പരയനില്

നനിളക്ടോനദനിയനട തസ്പീരതവ ഒരു കേക്ടോലഘടതനില് ബലനിതര്പ്പെണതനിനവ ജലമനില്ലെക്ടോതതു

നകേക്ടോണവ നനകേനകേക്ടോണവ മക്ടോന്തനി അതനില് നനിനയ ജലനമടുതവ തര്പ്പെണയ നചെകയ്യണനി

വന്നെ കേഥ വളനര  വനികേക്ടോരഭരനിതമക്ടോയനി  ആവനിഷ്കരനിക്കുനണവ.   ഇതവ  ഒരു  പുഴയനട

മക്ടോത്രയ കേഥയല്ലെ.  ഞക്ടോനുയ ബഹുമക്ടോനല്യനക്ടോയ മനനിയനമക്ടോനക്ക തക്ടോമസനിക്കുന്നെ പ്രകദശതവ

സനിതനി നചെയ്യുന്നെ മണനിമലയക്ടോര് ഉള്നപ്പെനടയള്ള കകേരളതനിനല 14 നദനികേള് 2050-ല്

അപ്രതല്യക്ഷേമക്ടോവുകേകയക്ടോ അനല്ലെങനില് നദനികേള്ക്കവ രൂപകഭദയ വരുകേകയക്ടോ നചെയ്യക്ടോനമന്നെ

പഠനങള് പുറതവ വരുന്നെ സമയതവ തസ്പീര്ചയക്ടോയയ ആ നദനികേളുള്നപ്പെനട വലനിയ

പ്രതനിസനനി  കനരനിടുയ.  1956-ലക്ടോണവ  ഇടകശരനി  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  കുറനിപ്പുറയ

പക്ടോലനതക്കുറനിച്ചുള്ള കേവനിത എഴതനിയതവ.   

"അയബ കപരക്ടോകറ നസ്പീ മക്ടോറനികപ്പെക്ടോകമക്ടോ, 

ആകുലയക്ടോനമക്ടോരു  അഴക്കുചെക്ടോലക്ടോയനി"  എന്നെവ  അറുപതവ  വര്ഷങള്ക്കുമുമ്പവ

ഇടകശരനി എഴതനിയതവ  ഇന്നെവ  കകേരളതനിനല ഭക്ടോരതപ്പുഴ മക്ടോത്രമല്ലെ,  എല്ലെക്ടോ പുഴകേനള

സയബനനിച്ചുയ മലനിനസ്പീകേരണതനിനന്റെ കേക്ടോരല്യതനില് എത്രകയക്ടോ വലനിയ യക്ടോഥക്ടോര്തല്യമക്ടോണവ

എനള്ളതക്ടോണവ നക്ടോയ മനസനിലക്ടോകക്കണതവ.  എത്ര കുടനിനവള്ള പദ്ധതനികേള് വന്നെക്ടോലുയ

ഇതരയ  ജലകസക്ടോതസ്സുകേള്  സയരക്ഷേനിക്കക്ടോനുള്ള  വലനിയ  നസ്പീക്കയ  തസ്പീര്ചയക്ടോയയ

ഉണക്ടോകേണനമന്നെക്ടോണവ  എനനിക്കവ  സൂചെനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ളതവ.  പുഴകേള്  കേകയ്യറുകേയയ

മലനിനനപ്പെടുകേയയ ഇല്ലെക്ടോതക്ടോയനിനക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയയ നചെയ്യുന്നെ ഒരു കേക്ടോലഘടമക്ടോണനിതവ.

വനങള്  സയരക്ഷേനിക്കുന്നെതുകപക്ടോനല  അനധനികൃതമക്ടോയ  മണലൂറവ  ഉള്നപ്പെനടയള്ള

കേക്ടോരല്യങള്  തടയക്ടോന്  ഒരു  റനിവര്  നപ്രക്ടോടക്ഷേന്  കഫക്ടോഴവ  ആവനിഷ്കരനിക്കണനമന്നെ

വനിഷയയ പലതവണ നനിയമസഭയനില് ഞക്ടോന് ആവശല്യനപ്പെടുകേയണക്ടോയനി.    

സമയക്കുറവുകേക്ടോരണയ ഞക്ടോന് ദസ്പീര്ഘനിപ്പെനിക്കുന്നെനില്ലെ.  കകേനക്ടോവനിഷ്കൃത പദ്ധതനികേളുമക്ടോയനി

ബനനപ്പെടവ,  പണവ  നൂറവ  ശതമക്ടോനയ  കകേനസഹക്ടോയയ  ഉണക്ടോയനിരുന്നെതവ   ഇകപ്പെക്ടോള്

അന്പതവ  ശതമക്ടോനയ  സയസക്ടോന  വനിഹനിതതനികലയവ  മക്ടോറനിയകതക്ടോടുകൂടനി  കകേനക്ടോവനിഷ്കൃത

പദ്ധതനികേള് നടപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോന് വളനര ബുദ്ധനിമുടവ അനുഭവനിക്കുകേയക്ടോണവ. ശസ്പീ. എന്. എ.
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നനല്ലെനിക്കുന്നെവ അക്കക്ടോരല്യയ ഇവനിനട സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയണക്ടോയനി.  പല പദ്ധതനികേള്ക്കുമുള്ള

പണയ കൃതല്യമക്ടോയനി നല്കേക്ടോന് കേഴനിയന്നെനിനല്ലെന്നെതവ  ഒരു യക്ടോഥക്ടോര്തല്യമക്ടോണവ.   അഞ്ചവ

ജനില്ലെകേള്ക്കുകവണനി നകേക്ടോണ്ടുവന്നെ ജപ്പെക്ടോന് കുടനിനവള്ള പദ്ധതനി കകേക്ടോടയയ ഉള്നപ്പെനടയള്ള

ഒന്പതവ  ജനില്ലെകേള്ക്കുകവണനി  വസ്പീണ്ടുയ നകേക്ടോണ്ടുവരുന.  അതവ  സമയബനനിതമക്ടോയനി

പൂര്തസ്പീകേരനിക്കണനമന്നെക്ടോണവ  എനനിക്കവ  സൂചെനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ളതവ.  കറക്ടോഡവ  restoration-

നുമക്ടോയനി  ബനനപ്പെടവ  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.യയ  വക്ടോടര് അകതക്ടോറനിറനിയമക്ടോയള്ള തര്ക്കങള്

ഇകപ്പെക്ടോഴയ നനിലനനില്ക്കുന. ഈ രണവ വകുപ്പുകേളുകടയയ കകേക്ടോ-ഓര്ഡനികനഷകനക്ടോടുകൂടനി

കേക്ടോരല്യങള് നചെയ്യുന്നെതനിനവ  അടനിയന്തര നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കണയ. 

മനറക്ടോന്നെവ അങയനട നനികയക്ടോജകേമണലതനിനല  കുന്നെന്തക്ടോനയ  ഗ്രേക്ടോമപഞ്ചക്ടോയതവ

നടപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നെ ജലധക്ടോരക്ടോ പദ്ധതനിനയക്കുറനിചക്ടോണവ.  ഞക്ടോന് ആ ഗ്രേക്ടോമപഞ്ചക്ടോയതനിനന്റെ

നതക്ടോടടുത  അയല്വക്ടോസനിയക്ടോയതനിനക്ടോല് എനനിക്കവ ഇക്കക്ടോരല്യങള് അറനിയക്ടോയ.  ജലധക്ടോരക്ടോ

പദ്ധതനിനയ  ഗ്രേക്ടോമസ്പീണ  നതക്ടോഴനിലുറപ്പു  പദ്ധതനിയമക്ടോയനി  ബനനപ്പെടുതനിനക്കക്ടോണവ

റസ്പീചക്ടോര്ജനിയഗനിനവ വളനരകയനറ സക്ടോദ്ധല്യതയണവ.  കകേരള സയസക്ടോനയ ഇകപ്പെക്ടോള് ഇതനിനുള്ള

തുടക്കമനിട്ടുകേഴനിഞക്ടോല്  അടുത  കവനല്ക്കക്ടോലനതങനിലുയ  നമുക്കവ  അതനില്നനിന്നെവ

മക്ടോറനികപ്പെക്ടോകേക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുനമന്നെ  കേക്ടോരല്യതനില്  സയശയമനില്ലെ.  വക്ടോടര്  അകതക്ടോറനിറനിയമക്ടോയനി

ബനനപ്പെട വനിഷയങളനില് പലകപ്പെക്ടോഴയ കേക്ടോലതക്ടോമസയ ഉണക്ടോകുന്നെ ഒരു കേക്ടോരല്യമക്ടോണവ

കപപ്പെവ കലന് നപക്ടോട്ടുകമ്പക്ടോള് അതവ വളനരനപ്പെനടന്നെവ മക്ടോറനിയനിടക്ടോന് സക്ടോധനിക്കക്ടോതതവ.

ആയതനിനക്ടോല്  നവള്ളമനില്ലെക്ടോത ഈ കേക്ടോലഘടതനില് ഒനയ രണ്ടുയ ദനിവസകതക്ടോളയ

നവള്ളയ  ഒഴകേനി  പക്ടോഴക്ടോയനികപ്പെക്ടോകുകേയക്ടോണവ.  ഇതവ  വളനര  ദു:ഖകേരമക്ടോയ  കേക്ടോഴ്ചയക്ടോണവ.

ഇതരയ  അപരല്യക്ടോപ്തതകേള് പരനിഹരനിക്കക്ടോന് വക്ടോടര്  അകതക്ടോറനിറനി  വളനര  കൃതല്യമക്ടോയ

ഇടനപടല് നടതണയ. വരുയകേക്ടോലഘടതനിനന്റെ നവല്ലുവനിളനികേനള കുനറക്കൂടനി ശക്തമക്ടോയനി

കനരനിടക്ടോന് കകേരള വക്ടോടര് അകതക്ടോറനിറനിനയ ശക്തനിനപ്പെടുത്തുന്നെകതക്ടോനടക്ടോപ്പെയ  കുടനിനവള്ളതനിനന്റെ

പ്രക്ടോധക്ടോനല്യനതക്കുറനിചവ  ജനങള്ക്കനിടയനില് കബക്ടോധവല്ക്കരണയ നടത്തുന്നെതനിനുള്ള

ശമവുയ നടക്കണയ.  പുനര് ജസ്പീവനതനിനക്ടോയനി ദക്ടോഹനിക്കുന്നെ പുഴകേള്ക്കുകവണനി  കുറച്ചുകൂടനി

ഗഇൗരവമക്ടോയ  സമയവുയ  സന്ദര്ഭവുയ  സക്ടോഹചെരല്യവുയ  ഒരുക്കണനമന്നെവ  അഭല്യര്തനിച്ചു

നകേക്ടോണവ ഈ ധനക്ടോഭല്യര്തനനയ ഒരനിക്കല്ക്കൂടനി എതനിര്ക്കുന.  

ശസ്പീമതനി  വസ്പീണക്ടോ  കജക്ടോര്ജവ:  സര്,  ശുദ്ധജല  വനിതരണവുയ  ശുചെസ്പീകേരണവുയ
എന്നെ  XX-ാം നമ്പര് ധനക്ടോഭല്യര്തനകയയയ   ജലകസചെനയ  എന്നെ  XXXVIII-ാം
നമ്പര്  ധനക്ടോഭല്യര്തനകയയയ  പൂര്ണ്ണ  മനകസക്ടോനട  ഞക്ടോന്  പനിന്തുണയ്ക്കുന.  ഇവനിനട
എനനിക്കുമുമ്പവ  സയസക്ടോരനിച  ബഹുമക്ടോനല്യരക്ടോയ  പ്രതനിപക്ഷേ  എയ.എല്.എ.മക്ടോര്  എന്തു
നകേക്ടോണക്ടോണവ ഈ ധനക്ടോഭല്യര്തനകേനള എതനിര്തനതന്നെവ അവര് വല്യക്തമക്ടോക്കുന്നെനില്ലെ.
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കുടനിനവള്ള കേരക്ടോറുകേക്ടോര്ക്കവ കുടനിശനികേ നല്കുന്നെനിനല്ലെന്നെ കേക്ടോരല്യയ ഇവനിനട ബഹുമക്ടോനല്യനക്ടോയ
എന്.  എ.  നനല്ലെനിക്കുന്നെവ  ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കുകേയണക്ടോയനി.  എനന്റെ  കേയ്യനിലനിരനിക്കുന്നെതവ
2016 മക്ടോര്ചവ മക്ടോസനത  പത്രതനില് വന്നെ റനികപ്പെക്ടോര്ടനിനന്റെ  കഫക്ടോകടക്ടോകകേക്ടോപ്പെനിയക്ടോണവ.
അതനില് പരക്ടോമര്ശനിചനിരനിക്കുന്നെതവ,   'കുടനിനവള്ള കേരക്ടോറുകേക്ടോര്  പണനി  നനിര്തനി,  ജല
അകതക്ടോറനിറനി  നകേക്ടോടുത്തുതസ്പീര്ക്കക്ടോനുള്ള കുടനിശനികേ നക്ടോലര കകേക്ടോടനി  രൂപ'.  പ്രസ്തുത റനികപ്പെക്ടോര്ടനിനന്റെ
അടനിസക്ടോനതനില് അകദ്ദേഹയ ഇവനിനട സൂചെനിപ്പെനിച കേക്ടോരല്യങള്  തനിരുതണയ.  കേക്ടോരണയ
അന്നെനത പത്രവക്ടോര്തകേളുനട അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോണവ അകദ്ദേഹയ പല കേക്ടോരല്യങളുയ
ഇവനിനട സൂചെനിപ്പെനിചനതന്നെവ  പറയക്ടോന്  ഞക്ടോന്  ഈ  അവസരയ   വനിനനികയക്ടോഗനിക്കുകേയക്ടോണവ.
ഇവനിനട  കുടനിനവള്ളക്ഷേക്ടോമയ  രൂക്ഷേമക്ടോകുന്നെ  സക്ടോഹചെരല്യനതക്കുറനിചവ   പ്രതനിപക്ഷേക്ടോയഗങള്
പരക്ടോമര്ശനിക്കുകേയണക്ടോയനി.  ഈ നനിയമസഭക്ടോ നതരനഞടുപ്പെനില് കകേരളതനില് മതരനിച
യ.ഡനി.എഫവ.നന്റെ  ഒരു  സക്ടോനക്ടോര്തനികയക്ടോടവ  ഒരു  വസ്പീടമ  'എനനിക്കവ  കുടനിനവള്ളയ
നല്കേനിയനില്ലെ,  കുടനിനവള്ളയ  നല്കേനിയക്ടോല്  മക്ടോത്രകമ   ഞക്ടോന്  കവക്ടോടവ  നചെയ്യുകേയള.'
എനപറഞകപ്പെക്ടോള്  'നനിങളുനട കവക്ടോടവ എനനിക്കവ കവണ'  എന്നെവ ആ യ.ഡനി.എഫവ.
സക്ടോനക്ടോര്തനി തനിരനിചവ പ്രതനികേരനിക്കുകേയണക്ടോയനി. സമൂഹ മക്ടോധല്യമങളനിലുയ യൂടഡ്യൂബനിലുയ
ഈ  വസ്പീടമയനട  വക്ടോക്കുകേള്  ഇകപ്പെക്ടോഴയ  കേക്ടോണക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുയ.  അതവ  എല്ലെക്ടോ
ബഹുമക്ടോനല്യരക്ടോയ  നമമ്പര്മക്ടോര്ക്കുയ  പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോവുന്നെതക്ടോണവ.  കേഴനി ഞ  അഞ്ചവ
വര്ഷക്കക്ടോലയ കകേരളതനിനന്റെ അവസ ഇതക്ടോയനിരുന.  കകേരളതനിനല ശുദ്ധജല വനിതരണയ
സയബനനിചവ  കേഴനിഞ  സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ  നനിലപക്ടോടവ  ഇതക്ടോയനിരുന  എന്നെതനിനവ
ഇതനില്ക്കവനിനഞക്ടോരു  നതളനിവവ  ആവശല്യമനില്ലെ.  റബ്ബര്  കേര്ഷകേനര  പ്രതനിസനനിയനി
ലക്ടോക്കനിനയന്നെവ  സൂചെനിപ്പെനിച്ചുനകേക്ടോണവ  രക്ടോവനിനല  പ്രതനിപക്ഷേക്ടോയഗങള്  നനിയമസഭ
ബഹനിഷ്കരനിക്കുകേയണക്ടോയനി. കുടനക്ടോടവ പക്ടോകക്കജവ അടനിമറനിചതവ ആരക്ടോണവ? 1840 കകേക്ടോടനി
രൂപ അടങലുള്ള പദ്ധതനിയനില്,  കകേനയ അനുവദനിച 447 കകേക്ടോടനി രൂപയനില് ഇവര്
എത്ര തുകേയക്ടോണവ നചെലവഴനിചതവ? അനല്യസയസക്ടോന കലക്ടോബനികേള്ക്കുകവണനി കുടനക്ടോടവ
പക്ടോകക്കജനിനന അടനിമറനിചവര്,  പതനിനക്ടോയനിരക്കണക്കനിനവ കേര്ഷകേനര കേണ്ണസ്പീരനിലക്ടോഴനിയവര്,
റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്ക്കുകവണനി  കേണ്ണസ്പീനരക്ടോഴക്കുന്നെ  കേക്ടോഴ്ചയക്ടോണവ  നമളനിവനിനട  കേണതവ.
ഈ മുതലക്കണ്ണസ്പീര് കകേരളതനിനല ജനങള്ക്കുമുമ്പനില് വനിലകപ്പെക്ടോകേനില്ലെ.  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട
നമമ്പര് നകേ.  കൃഷ്ണന്കുടനി ഇവനിനട സൂചെനിപ്പെനിചതുകപക്ടോനല സമഗ്രേമക്ടോയ ഒരു നപക്ടോളനിനചഴതവ
ഈ വകുപ്പെനില് നടകതണതുണവ. കേഴനിഞ അഞ്ചവ വര്ഷയ 3651 കകേക്ടോടനി രൂപ വനിവനിധ
പദ്ധതനികേള്ക്കക്ടോയനി നചെലവഴനിച്ചു, 269  പദ്ധതനികേള് പൂര്തനിയക്ടോക്കനിയനിടനില്ലെ.  ഇവനിനട
സൂചെനിപ്പെനിചതുകപക്ടോനല ടക്ടോങ്കുനണങനിലുയ കപപ്പുയ നവള്ളവുയ കസക്ടോഴമനില്ലെക്ടോത അവസയക്ടോണവ.
കുടനക്ടോടനില് നനിന്നെവ പതവ ദശലക്ഷേയ ലനിറര് നവള്ളമക്ടോണവ പമ്പയനികലയവ ഒഴക്കനിനക്കക്ടോ
ണനിരുന്നെതവ.  ടസ്പീറവനമന്റെവ  പക്ടോന്റുനണങനിലുയ  കപപ്പെനില്ലെ.  ഇനതല്ലെക്ടോയ  എന്തുനകേക്ടോണക്ടോണവ



426 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 18, 2016

സയഭവനിചതവ?   ഈ രസ്പീതനിയനിലുള്ള അനക്ടോസയയ അലയഭക്ടോവവുമക്ടോണവ സയസക്ടോനതവ
നനിലനനിന്നെനിരുന്നെതവ. എനന്റെ  നനികയക്ടോജകേമണലതനിനല പതനയതനിട മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനി
റനിയനില്നനിനയ  നവള്ളമനില്ലെക്ടോനയന്നെവ പറഞനകേക്ടോണവ  നനിരവധനി കഫക്ടോണ് കേക്ടോളുകേള്
എനനിക്കവ വരനികേയക്ടോണവ.  കകേരളതനിനല കുടനിനവള്ള വനിതരണ രയഗതവ ഈ രസ്പീതനിയനിലുള്ള
വസ്പീക്ഷേണമനില്ലെക്ടോയ്മ ഇവനിനട പ്രകേടമക്ടോണവ.   അതനിനന്റെ ഫലമക്ടോയള്ള തനിക്തക്ടോനുഭവങളക്ടോണവ
നമളനിവനിനട  അനുഭവനിച്ചുനകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നെതവ.  

ഐകേല്യരക്ടോഷ്ട്ര സയഘടന  15  വര്ഷയ ചെര്ച നചെയകശഷയ ജലയ പഇൗരക്ടോവകേക്ടോശമക്ടോനണന്നെ
തസ്പീരുമക്ടോനതനിനലതനി.  2008-ല് കകേരളയ  ജല നയയ തസ്പീരുമക്ടോനനിച്ചു. 2012-നല കദശസ്പീയ
നയയ  എന്തക്ടോയനിരുന?  സയസക്ടോനങള്ക്കവ  ജല  നയയ  രൂപസ്പീകേരനിക്കക്ടോയ-കദശസ്പീയ
നയതനിനന്റെ  വല്യവസകേള്ക്കനുസൃതമക്ടോയനി.  അടനിസക്ടോന  ആവശല്യങള്ക്കുള്ള  നവള്ളയ
സസകേക്ടോരല്യ കമഖലയനില് ഒരു കേചവട വസ്തുവക്ടോയനി കേണക്കക്ടോക്കനിനക്കക്ടോണ്ടുള്ള നയമക്ടോണവ
ഇവനിനട  രൂപസ്പീകേരനിക്കനപ്പെടതവ.  ആ  നയതനിനന്റെ  അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോണവ  സനിയക്ടോല്
മക്ടോതൃകേയനിലുള്ള കേമ്പനനി ഇവനിനട രൂപസ്പീകേരനിക്കക്ടോനുള്ള നസ്പീക്കങളുണക്ടോയതവ.  എന്നെക്ടോല്
ശക്തമക്ടോയ എതനിര്പ്പെനിനനത്തുടര്ന്നെവ അതനില്നനിന്നെവ പനിന്തനിരനികയണനിവന. 

എനന്റെ മണലതനിനല നക്ടോരങക്ടോനയ പഞ്ചക്ടോയതനില് അതനിരൂക്ഷേമക്ടോയ കുടനിനവള്ള

ക്ഷേക്ടോമയ അനുഭവനപ്പെടുകേയക്ടോണവ.  അവനിടനത  കേക്ടോരല്യങള് നനിയനനിക്കുന്നെതവ വക്ടോല്വവ

ഓപ്പെകററര്മക്ടോരക്ടോണവ.  കേഴനി ഞ  അ ഞ്ചവ  വര്ഷക്കക്ടോലതനിനനിടയനില്  അനധനികൃതമക്ടോയനി

വക്ടോല്വുകേള് സക്ടോപനിച്ചുനകേക്ടോണവ  ഒരു പ്രകദശകതയവ  മക്ടോത്രയ  നവള്ളനമക്ടോഴക്കനിനക്കക്ടോടു

ക്കുകേയക്ടോണവ.  നഷഡത്യുള്  അനുസരനിചവ  നവള്ളയ  പമ്പവ  നചെയ്യുകേകയക്ടോ  അതവ  തുറന്നെവ

നകേക്ടോടുക്കുകേകയക്ടോ നചെയ്യുന്നെ സക്ടോഹചെരല്യയ അവനിനട നനിലവനിലനില്ലെ.  ഇതരതനില് ശക്ടോസസ്പീയമക്ടോയ

പഠനതനിനന്റെ  അഭക്ടോവവുയ  അഴനിമതനിയയ  ജലവനിഭവ  വകുപ്പെനിനന  കേഴനിഞ  അ ഞ്ചവ

വര്ഷയ തകേര്തവ ഇല്ലെക്ടോതക്ടോക്കനിയ  സക്ടോഹചെരല്യമക്ടോണവ ഇവനിനട നനിലനനില്ക്കുന്നെതവ.   

നവള്ളക്കരയ  കൂകടണതനിനല്ലെന്നെ  ഈ  സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ  തസ്പീരുമക്ടോനനത  പൂര്ണ്ണ

മനകസക്ടോനടയക്ടോണവ ജനങള് സസക്ടോഗതയ നചെയതവ.  അകതക്ടോനടക്ടോപ്പെയ കകേടക്ടോയ കപപ്പുകേള്

മക്ടോറക്ടോനുയ  നനിലവനിലുള്ള കപ്രകമക്ടോ കപപ്പുകേള് മക്ടോറനി  ഡനി.ഐ.  കപപ്പുകേള് സക്ടോപനിക്കക്ടോനുമുള്ള

തസ്പീരുമക്ടോനനമടുത്തു.   ഗുണകമന്മേയയ ഈടുമുള്ള പുതനിയ കപപ്പുകേള് സക്ടോപനിക്കുനമന്നെ

തസ്പീരുമക്ടോനയ ശക്ടോഘനസ്പീയമക്ടോണവ.  അടുത ഒരു വര്ഷയനകേക്ടോണവ ഒരു ലക്ഷേയ ഗക്ടോര്ഹനികേ

കേണക്ഷേനുകേള് നല്കുനമനയ ഇതനിനുള്ള നടപടനികേള് ലഘൂകേരനിക്കുനമനമുള്ള തസ്പീരുമക്ടോനനത

സസക്ടോഗതയ നചെയ്യുന. 616  കേനികലക്ടോമസ്പീറര് പുതനിയ കപപ്പുകേള് സക്ടോപനിക്കുന്നെതനിനക്ടോയനി

526 കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോണവ മക്ടോന്ദല്യവനിരുദ്ധ പക്ടോകക്കജനില് ഉള്നപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുന്നെതവ.  



ധനകേക്ടോരല്യയ 427

സയസക്ടോനതവ  ഏതക്ടോണവ  660  ദശലക്ഷേയ  ലനിറര്  നവള്ളയ  ഒരു  ദനിവസയ
കചെക്ടോര്ചയനിലൂനട നഷ്ടനപ്പെടുന്നെതവ ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോനക്ടോയനി കപപ്പുകേള് മക്ടോറനി സക്ടോപനിക്കക്ടോന്
തസ്പീരുമക്ടോനനിച  നടപടനിനയ സസക്ടോഗതയ  നചെയ്യുന.   ഞക്ടോന് മുമ്പവ  സൂചെനിപ്പെനിചതുകപക്ടോനല
അനധനികൃതമക്ടോയനി വക്ടോല്വുകേള് വചവ പുതനിയ കേണക്ഷേനുകേള് നകേക്ടോടുത്തുനകേക്ടോണവ വക്ടോടര്
അകതക്ടോറനിറനിയനട  കേണക്കനില്നപ്പെടക്ടോത  ജലഉപകഭക്ടോഗയ  തടയവക്ടോന്കവണനി  ആന്റെനി
വക്ടോടര്  നതഫവ  സസക്ടോഡവ  രൂപസ്പീകേരനിക്കുവക്ടോനുള്ള  തസ്പീരുമക്ടോനയ  അഭനിനന്ദനക്ടോര്ഹമക്ടോണവ.
കപപ്പുകലനുകേളനിനല  അറകുറപ്പെണനികേള്  അപ്പെകപ്പെക്ടോള്  തസ്പീര്ക്കുവക്ടോന്കവണനി  ബ
ബനികഗഡവ സയവനിധക്ടോനയ എല്ലെക്ടോ ഓഫസ്പീസുകേളനിലുയ ഏര്നപ്പെടുതക്ടോന് കപക്ടോകുകേയക്ടോണവ.
നമ്മുനടനയക്ടോനക്ക മണലങളനില്  അറകുറപ്പെണനികേള് നടതക്ടോന് കേക്ടോലതക്ടോമസമുണക്ടോകുന്നെതവ
തടയക്ടോന്  ബ  ബനികഗഡവ  സയവനിധക്ടോനയ  ഏര്നപ്പെടുത്തുന്നെതനിനന  പൂര്ണ്ണമനകസക്ടോനട
സസക്ടോഗതയ  നചെയ്യുന.  2016-17  സക്ടോമ്പതനികേ  വര്ഷയ  2149  കകേക്ടോടനി  രൂപയനട
പദ്ധതനികേളക്ടോണവ  അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നെതവ.  സനി.ഇ. കപ്രക്ടോജകനിനന്റെ  കേസ്പീഴനില്  പ്രകതല്യകേ
സയവനിധക്ടോനതനിലൂനട അതവ നടപ്പെക്ടോക്കക്ടോന് കപക്ടോകുന്നെതനിനന തസ്പീര്ചയക്ടോയനിട്ടുയ സസക്ടോഗതയ നചെയ്യക്ടോയ.

ഇവനിനട കേക്ടോവല്യക്ടോത്മകേമക്ടോയനി കഡക്ടോ. എന്. ജയരക്ടോജുയ വസ്തുതക്ടോപരമക്ടോയനി സര്വശസ്പീ

നകേ.  കൃഷ്ണന്കുടനിയയ  സനി.  നകേ.  ശശസ്പീനനുയ  വരള്ചയനട  രൂക്ഷേതനയക്കുറനിചവ

പറയകേയണക്ടോയനി.  കകേരളതനിനല തക്ടോപനനില  0.01  0  C  ഓകരക്ടോ വര്ഷവുയ കൂടനിനക്കക്ടോ

ണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.   മഴയനട  അളവവ  1.43  മനി.ലനി.  കുറഞനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.

കേക്ടോലവര്ഷയ  തകേര്ത്തുനപയ്യക്ടോതതുനകേക്ടോണ്ടുയ  കേക്ടോലവര്ഷമനില്ലെക്ടോതനിരുന്നെതുനകേക്ടോണ്ടുയ

ജലസയഭരണനികേളനില്  നവള്ളമനില്ലെക്ടോത  സക്ടോഹചെരല്യമുണവ.  തുലക്ടോവര്ഷമഴകൂടനി  ഇഇൗ

രസ്പീതനിയനിലക്ടോയനിരനിക്കുന്നെ സക്ടോഹചെരല്യതനില്  നമ്മുനട നദനികേളനില്ലെക്ടോതക്ടോകുന, നദനികേളനിനല

ജലനനിരപ്പെവ തക്ടോഴന, മണല് ഖനനയമൂലയ മണല്സലങളനില്ലെക്ടോതക്ടോകുന. ബഹുമക്ടോനനപ്പെട

മനനികയക്ടോടവ എനനിക്കവ അഭല്യര്തനിക്കക്ടോനുള്ളതവ, ശക്ടോസസ്പീയമക്ടോയ പഠനതനിനവ വനികധയമക്ടോക്കനി

കകേരളതനിനന്റെ ഭൂഗര്ഭ ജലവനിതക്ടോനനത സയരക്ഷേനിക്കുവക്ടോനുള്ള നടപടനികേള് സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ

ഭക്ടോഗത്തു  നനിനണക്ടോകേണയ  എന്നെവ  വളനര  വനിനസ്പീതമക്ടോയനി  അഭല്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണവ.

പ്രതനിദനിന  ജലഉപകഭക്ടോഗയ ഏറവുയ കൂടുതലുള്ള സയസക്ടോനങളനിനലക്ടോന്നെക്ടോണവ കകേരളയ.

നഎകേല്യരക്ടോഷ്ട്ര സയഘടനയനട കേണക്കനികനക്കക്ടോള് ഏതക്ടോണവ അന്പതവ ശതമക്ടോനകതക്ടോളയ

കൂടുതലക്ടോണവ  കകേരളതനിനന്റെ  ആകളക്ടോഹരനി  ജലഉപകഭക്ടോഗനമന്നെക്ടോണവ  കേണക്കുകേള്

വല്യക്തമക്ടോക്കുന്നെതവ.  ആ രസ്പീതനിയനില് ജലസക്ടോക്ഷേരത നടപ്പെക്ടോക്കനിനക്കക്ടോണവ  ജലഉപകഭക്ടോഗവുയ

ജലസയരക്ഷേണവുയ  സയബനനിചവ  ഒരു  കബക്ടോധവല്ക്കരണയ  ജനങള്ക്കനിടയനില്

ഉണക്ടോകേണനമന്നെവ  വളനര വനിനസ്പീതമക്ടോയനി  അഭല്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ജലനനിധനി  പദ്ധതനികേള്

പൂര്ണ്ണകതക്ടോതനില്  നടപ്പെനിലക്ടോകുന്നെനിനല്ലെന്നെവ  ഇവനിനട  പറഞ.  നമ്മുനട  പദ്ധതനികേള്

സയബനനിചവ ജനകേസ്പീയ പങക്ടോളനിതകതക്ടോനട ഒരു കസക്ടോഷല്യല് ഓഡനിറനിയഗവ  ഉണക്ടോകേ
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ണനമന്നെവ  അഭല്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണവ.  വക്ടോടര്  അകതക്ടോറനിറനിയനട  നവസ്പീകേരണതനിനക്ടോയനി

വക്ടോടര് അകതക്ടോറനിറനിയകടയയ തകദ്ദേശസക്ടോപനങളുനടയയ പദ്ധതനികേളുണവ.  നടപ്പെനിലക്ടോക്കനിയ

കുടനിനവള്ള പദ്ധതനികേളുനട ഒരു നസചവ തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി ജനകേസ്പീയ പങക്ടോളനിതകതക്ടോനടയള്ള

ഇടനപടലുകേള് നടതനി കകേരളതനിനന്റെ ജലക്ഷേക്ടോമയ പരനിഹരനിക്കുവക്ടോനുള്ള നടപടനികേളനികലക്കവ

ഇഇൗ സര്ക്കക്ടോര് നസ്പീങണനമന്നെവ അഭല്യര്തനിക്കുന. 

എനന്റെ  മണലനത  ബക്ടോധനിക്കുന്നെ  ഒന്നെക്ടോണവ  പതനയതനിട  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനിയനിനല

കുടനിനവള്ളപ്രശ്നയ.  അവനികടയവ  നവള്ളനമതനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  മണനിയക്ടോറനില്  നനിന്നെവ

ഏതക്ടോണവ 150 കകേക്ടോടനി രൂപയനട കപ്രക്ടോജകക്ടോണവ കജക്കയമക്ടോയനി ബനനപ്പെടവ ഇകപ്പെക്ടോള്

ആകലക്ടോചെനിക്കുന്നെതവ.  ഇത്രയമധനികേയ കേനികലക്ടോമസ്പീറര് പനി.ഡബത്യു.ഡനി.  കറക്ടോഡവ നവടനിനപ്പെക്ടോ

ളനിച്ചുനകേക്ടോണ്ടു  വരുന്നെ ഇഇൗ  പദ്ധതനി  പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമല്ലെ.  അതനിനവ  പകേരയ പമ്പയക്ടോറുയ

അചന്കകേക്ടോവനിലക്ടോറുയ സയകയക്ടോജനിപ്പെനിച്ചുനകേക്ടോണവ  ഒരു  ടസനിന്  കേല്ലെക്ടോര്  പദ്ധതനിയമക്ടോയനി

ബനനപ്പെടവ  പതനയതനിട മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനിയനില് ഉള്നപ്പെനട നനിലനനില്ക്കുന്നെ ജലക്ഷേക്ടോമയ

പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കണനമന്നെവ  അഭല്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണവ.

അകതക്ടോനടക്ടോപ്പെയ വക്ടോടര് അകതക്ടോറനിറനിയനട നവസ്പീകേരണതനിനക്ടോയനി  സര്ക്കക്ടോര് സസസ്പീകേരനിക്കുന്നെ

എല്ലെക്ടോ  തസ്പീരുമക്ടോനങകളയയ  സസക്ടോഗതയ  നചെയനകേക്ടോണവ  ഇഇൗ  ധനക്ടോഭല്യര്തനകേനള

ഒരനിക്കല് കൂടനി പനിന്തുണച്ചുനകേക്ടോണവ എനന്റെ വക്ടോക്കുകേള് ചുരുക്കുന.

ശസ്പീ  .   അനൂപവ കജക്കബവ: സര്, ഞക്ടോന് ഈ ധനക്ടോഭല്യര്തനകേനള എതനിര്ക്കുന.
ബഹുമക്ടോനനപ്പെട വസ്പീണക്ടോ കജക്ടോര്ജനിനന്റെ പ്രസയഗതനില് സൂചെനിപ്പെനിചതവ  കകേട്ടുകേഴനിഞക്ടോല്
കേഴനിഞ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേക്ടോലതവ  യക്ടോനതക്ടോരു  പദ്ധതനികേളുയ  നടന്നെനിടനിനല്ലെന്നെവ
കതക്ടോനയ.  എത്രകയക്ടോ പദ്ധതനികേള് കേഴനിഞ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേക്ടോലതവ  കേമസ്പീഷന്
നചെയ. ബഹുമക്ടോനനപ്പെട മനനി കപക്ടോലുയ അതവ നനികഷധനിക്കുനമന്നെവ ഞക്ടോന് കേരുതുന്നെനില്ലെ.
എറണക്ടോകുളയ ജനില്ലെയനിനല പശനിമ നകേക്ടോചനിയനികലയ്ക്കുള്ള കുടനിനവള്ള പദ്ധതനി കേഴനിഞ
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേക്ടോലഘടതനില്  കേമസ്പീഷന്  നചെയതക്ടോണവ.  പകക്ഷേ  ഇകപ്പെക്ടോഴയ
കുടനിനവള്ളയ  ലഭല്യമക്ടോവക്ടോത  സലങള്  നമ്മുനട  സയസക്ടോനത്തുനണന്നെതവ  ഒരു
വസ്തുതയക്ടോണവ. ഞക്ടോന് ഇഇൗ നനിയമസഭയനില് വന്നെകപ്പെക്ടോള് എനന്റെ ആദല്യനത പ്രസയഗയ
കുടനിനവള്ളനതക്കുറനിചക്ടോയനിരുന.  അന്നെതവ  പറയകമ്പക്ടോള് അന്നെനത ഉപനതരനഞടുപ്പെനില്
എനന്റെ  നനികയക്ടോജകേമണലതനിനല  വനിവനിധ  പ്രകദശങളനിലൂനട  സഞ്ചരനിചകപ്പെക്ടോള്
എനനിക്കവ ലഭനിച അനുഭവമക്ടോണവ സൂചെനിപ്പെനിചതവ.  അതനില് നനിനണക്ടോയ അനുഭവയ വചവ
ഞക്ടോന് കേഴനിഞ നക്ടോലവ വര്ഷയ മനനിയയ എയ.എല്.എ.യമക്ടോയനിരുന്നെ സന്ദര്ഭതനില്
ഒടനവധനി  പദ്ധതനികേള്  അവനിനട  നകേക്ടോണ്ടുവന.  പകക്ഷേ അതവ  എനന്റെ നനികയക്ടോജകേ
മണലതനില് മക്ടോത്രയ ഒതുങനി നനില്ക്കുന്നെ ഒരു വനിഷയമല്ലെ.  കകേരളതനില് പലസലങളനിലുയ
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ഇകപ്പെക്ടോഴയ ശുദ്ധജല ലഭല്യതക്കുറവവ  ഒരു വലനിയ പ്രതനിസനനിയക്ടോയനി  നനില്ക്കുനണവ.
അതവ കേഴനിഞ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കുറയ നകേക്ടോകണക്ടോ അതനിനവ മുന്പനിരുന്നെ എല്.ഡനി.എഫവ.
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കുറയ നകേക്ടോകണക്ടോ അല്ലെ.  പല സന്ദര്ഭങളനില് വല്യക്തമക്ടോയ പക്ടോനനിയഗനിനന്റെ
അഭക്ടോവയ അക്കക്ടോരല്യതനില് ഉണക്ടോയനി എന്നെതവ ഒരു യക്ടോഥക്ടോര്തല്യയ തനന്നെയക്ടോണവ.  ഇഇൗ
കമഖലയനില് ഒരു ശക്ടോശസത  പരനിഹക്ടോരയ നകേക്ടോണ്ടുവരുന്നെതനിനുള്ള കൂടക്ടോയ പ്രയത്നതനിലൂനട
നക്ടോയ നസ്പീകങണതുണവ. ഇവനിനട നദനികേളുയ പുഴകേളുയ സമൃദ്ധമക്ടോയനണങനിലുയ പലകപ്പെക്ടോഴയ
നവള്ളതനിനന്റെ  അഭക്ടോവയ  ഉണക്ടോകുനണവ.  കേക്ടോലക്ടോവസക്ടോ  വല്യതനിയക്ടോനയ  വലനിനയക്ടോരു
പ്രതനിസനനിയക്ടോയനി  നമ്മുനട  മുന്പനില്  നനില്ക്കുന.  ഇതരതനിലുള്ള  വനിഷയങള്
ചെര്ചനചെകയ്യണതക്ടോണവ.  ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷേണകതക്ടോനട കുടനിനവള്ളയ ലഭല്യമക്ടോക്കുവക്ടോന് കേഴനിയന്നെ
നനിലയനില് വക്ടോടര് അകതക്ടോറനിറനിയനട പ്രവര്തനങനള ക്രമസ്പീകേരനിക്കുവക്ടോന് ഗവണ്നമന്റെനിനവ
കേഴനിയണയ. 

ഇതവണ കവനല് കൂടുതല് കനരനത കേടനവരനികേയക്ടോണവ.  ഇകപ്പെക്ടോള് തനന്നെ

കവനലക്ടോയനിക്കഴനിഞ.  കേനക്ടോലുകേളുനട അറകുറപ്പെണനികേളനില് ഇറനികഗഷന് ഡനിപ്പെക്ടോര്ടവനമന്റെവ

വലനിയ  അനക്ടോസയക്ടോണവ  കേക്ടോണനിക്കുന്നെതവ.  എനന്റെ  നനികയക്ടോജകേമണലതനിലൂനട

എയ.വനി.നഎ.പനി.യയ  പനി.വനി.നഎ.പനി.യയ  കേടനകപക്ടോകുനണവ.  അവനിനടനയക്ടോനയ

കേനക്ടോലുകേളുനട അറകുറപ്പെണനികേള് പൂര്തനിയക്ടോയനിടനില്ലെ. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:   ശസ്പീ.  അനൂപവ  കജക്കബവ  അകങയവ  അനുവദനിച  സമയയ

കേഴനിഞനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.

ശസ്പീ  .    അനൂപവ  കജക്കബവ:  സര്,  ഞക്ടോന്  ചുരുക്കുകേയക്ടോണവ.  2016-ല്  നല്ലെ

കവനലക്ടോയനിരുന. 2017-കലയ്ക്കുള്ള കവനലുയ വനകേഴനിഞ. ഇനതക്ടോനക്ക മുന്നെനില്കേണ്ടുനകേക്ടോണവ

കേനക്ടോലനിനന്റെ  അറകുറപ്പെണനികേള്  പൂര്തനിയക്ടോക്കനി  ജലകസചെന  സഇൗകേരല്യയ  നകേക്ടോണ്ടു

വരക്ടോനുള്ള  സക്ടോധല്യതകേള്  ഒരുക്കക്ടോന്  കേഴനിയണയ.  ഇറനികഗഷന്  ഡനിപ്പെക്ടോര്ടവനമന്റെവ

പറയന്നെ  ഒരു  കേക്ടോരല്യമക്ടോണവ  മനിസനിയഗവ  ലനിങവസവ  ഉനണനള്ളതവ.  മനിസനിയഗവ  ലനിങവസവ

പൂര്തനിയക്ടോക്കനിയക്ടോല് മക്ടോത്രകമ കേനക്ടോല് പൂര്ണ്ണമക്ടോയയ ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുന്നെ

സക്ടോഹചെരല്യമുണക്ടോകുകേയള  എന്നെതവ  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മനനി  ശദ്ധനിക്കണനമന്നെവ

സൂചെനിപ്പെനിക്കക്ടോന് ഞക്ടോന് ആഗ്രേഹനിക്കുകേയക്ടോണവ.  വക്ടോടര് അകതക്ടോറനിറനിയനട കപപ്പുകേളുനട

കേക്ടോലപ്പെഴക്കയ  കേക്ടോരണയ  ലക്ഷേക്കണക്കനിനവ  ലനിറര്  നവള്ളയ  പക്ടോഴക്ടോയനി  കപക്ടോകുന.

ഇനതക്ടോനക്ക കകേരളതനിനലമ്പക്ടോടുയ കേക്ടോണക്ടോന് കേഴനിയന്നെ ഒന്നെക്ടോണവ.  കപപ്പെവ മക്ടോറനിയനിടവ

അതനിനന്റെ  നമയനിന്റെനന്സവ  കേഴനിഞക്ടോല്  ആ  കറക്ടോഡവ  റസ്പീകസ്റ്റക്ടോര്  നചെകയ്യണ

ഉതരവക്ടോദനിതസയ  വക്ടോടര്  അകതക്ടോറനിറനിക്കവ  തനന്നെയക്ടോണവ.  അതവ  പനി.ഡബത്യു.ഡനി.
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നചെയ്യണനമന്നെവ പറയകമ്പക്ടോള് ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്ടോയ ഞങള്ക്കവ പലകപ്പെക്ടോഴയ ഉതരയ

മുട്ടുന  എനള്ളതക്ടോണവ  വസ്തുത.  ഇതരതനിലുള്ള  വനിഷയങള്   ഗഇൗരവകതക്ടോനട

കേണ്ടുനകേക്ടോണവ ശക്തമക്ടോയ സമസ്പീപനതനിലൂനട ജലകസചെന സഇൗകേരല്യവുയ ജലലഭല്യതയയ

ഉറപ്പെവ വരുതക്ടോന് ഗവണ്നമന്റെവ തയ്യക്ടോറക്ടോകേണയ. 

ശസ്പീ  .    മുല്ലെക്കര  രത്നക്ടോകേരന്:  സര്,  ഒരു  ജലപക്ഷേ  സമസ്പീപനമുണക്ടോകേക്ടോന്

തക്കവനിധതനില്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറനില്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള  പ്രകമയനത  ഞക്ടോന്

പനിന്തക്ടോങ്ങുകേയക്ടോണവ.  നമുക്കക്ടോവശല്യയ  ഒരു  പ്രകൃതനിപക്ഷേ,  ജലപക്ഷേ,  ജനപക്ഷേ

വനികേസനമക്ടോണവ.  ഞക്ടോന്  മനസനിലക്ടോക്കുന്നെതവ  അതനിനന്റെ  വലതുകേക്ടോല് വച്ചുനകേക്ടോണ്ടുള്ള

തുടക്കമക്ടോണവ  പുതനിയ രസ്പീതനിയനില്  ഇടതുപക്ഷേ ജനക്ടോധനിപതല്യ മുന്നെണനി ഗവണ്നമന്റെവ

കകേരളതനില്  അധനികേക്ടോരയ വനിനനികയക്ടോഗനിക്കക്ടോന് തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുള്ളതവ.  ജലയ നമുക്കവ

സമൃദ്ധമക്ടോയനിരുന.  ഇകപ്പെക്ടോള്  ജലയ  ഒട്ടുയ  സമൃദ്ധമല്ലെ.  കലക്ടോകേത്തുള്ള  നമക്ടോതയ

ജലതനിനന്റെ നചെറനിയ പങക്ടോണവ ശുദ്ധജലമക്ടോയനി കേനിട്ടുന്നെതവ. ജലതനില്തനന്നെ മുക്കക്ടോല്

പങ്കുയ  മഞവ  മലകേളക്ടോണവ.  ബക്ടോക്കനിയള്ള  ജലതനില്  മഹക്ടോഭൂരനിപക്ഷേയ  മലനിനമക്ടോക്ക

നപ്പെടനിട്ടുണവ.  ബക്ടോക്കനിയക്ടോണവ നക്ടോയ ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നെതവ.  പണവ നമനളല്ലെക്ടോവരുയ മുങനി

ക്കുളനിക്കുമക്ടോയനിരുന. മുങനിക്കുളനിക്കുകമ്പക്ടോഴക്ടോണവ ഒരക്ടോള് ശരനിക്കുയ കുളനിക്കുന്നെതവ.  സര്വ

ശക്ടോസവുയ  പറയന്നെതവ  മുങനിക്കുളനിച്ചു  കേയറുകമ്പക്ടോള്  ഒരക്ടോള്  പുതനിയ  മനുഷല്യനക്ടോണവ

എന്നെക്ടോണവ.  കുളനിമുറനിയനില് കുളനിക്കുകമ്പക്ടോള് നനനചടുക്കുകേയക്ടോണവ നചെയ്യുന്നെതവ.   ഇകപ്പെക്ടോള്

നമനളല്ലെക്ടോവരുയ നനചവ എടുക്കുകേയക്ടോണവ, കുളനിക്കുന്നെനില്ലെ. മുങനിക്കുളനിക്കുന്നെതുയ കുളനിമുറനിയനില്

കുളനിക്കുന്നെതുയ  രണക്ടോണവ.  ഓകരക്ടോ  ഗ്രേക്ടോമതനിലുയ  ഓകരക്ടോ  വക്ടോര്ഡനിലുയ  മുങനിക്കുളനിക്കക്ടോനുള്ള

ഒരുപക്ടോടവ  സയവനിധക്ടോനങളുണക്ടോയനിരുന.  എങനനയക്ടോണവ ഇതവ  നഷ്ടനപ്പെടതവ?   നമ്മുനട

വനികേസന കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടവ ശരനിയക്ടോണവ.  നമ്മുനട ജലനതക്കുറനിച്ചുള്ള ധക്ടോരണ ശരനിയക്ടോണവ.

ഇവനിനട ശസ്പീമതനി വസ്പീണക്ടോ കജക്ടോര്ജവ നമമ്പര് പറഞതുകപക്ടോനല നമുക്കവ സക്ടോക്ഷേരതയണവ.

നമുക്കനില്ലെക്ടോതതവ ജല സക്ടോക്ഷേരതയക്ടോണവ.  കുടനക്ടോടവ  പക്ടോകക്കജനിനനക്കുറനിചവ സസക്ടോമനിനക്ടോഥന്

കേമസ്പീഷന്  റനികപ്പെക്ടോര്ടനില്  കകേരളതനിനവ  ജലസക്ടോക്ഷേരത  ഇനല്ലെന  പറഞനിട്ടുണവ.

ജലസക്ടോക്ഷേരത ഉണക്ടോയനിരുനന്നെങനില്  കവമ്പനക്ടോടവ  കേക്ടോയല് ഇത്ര മലനിനമക്ടോകുകേകയക്ടോ

കുളങള്  കതക്ടോര്ന കപക്ടോകുകേകയക്ടോ   ഇവനിനടയള്ള നചെറനിയ അരുവനികേള് ഇല്ലെക്ടോതക്ടോകുകേകയക്ടോ

നമ്മുനട ശുദ്ധജലയ മലനിനമക്ടോകുകേകയക്ടോ നചെയ്യുമക്ടോയനിരുന്നെനില്ലെ.  അതുനകേക്ടോണവ ശുദ്ധജലയ

വസ്പീനണടുക്കുകേ എന്നെതവ എല്.ഡനി.എഫവ. ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ അജണയക്ടോണവ.  കേക്ടോരണയ

എല്.ഡനി.എഫവ.  ശുദ്ധജലയ  കപക്ടോനലയയ  യ.ഡനി.എഫവ.  മലനിനജലയ  കപക്ടോനലയമക്ടോണവ.

അതുനകേക്ടോണവ  കകേരളതനിനല  ജലനത  വനിശുദ്ധമക്ടോക്കുകേ  എന്നെതവ  എല്.ഡനി.എഫവ.-നന്റെ
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കേര്മ  പദ്ധതനിയനില്  മുന്നെനിട്ടുനനില്ക്കുന.  കേഴനിഞ  യ.ഡനി.എഫവ.  ഭരണകേക്ടോലതവ

ആറന്മുള വനിമക്ടോനതക്ടോവളതനിനനതനിരക്ടോയനി രണ്ടു തവണ അടനിയന്തരപ്രകമയയ നകേക്ടോണ്ടു

വന. അവനിടനത ജലയ സയരക്ഷേനിക്കക്ടോനുയ പമ്പ സയരക്ഷേനിക്കക്ടോനുയ പുഞ്ച സയരക്ഷേനിക്കക്ടോനുയ

നനലവല്ല്  സയരക്ഷേനിക്കക്ടോനുമക്ടോണവ  ഇഇൗ  അടനിയന്തരപ്രകമയയ  നകേക്ടോണ്ടുവന്നെതവ.  ഞക്ടോന്

മറക്കുന്നെനില്ലെ, അപ്പുറനത ചെനില കസ്നേഹനിതരുയ അതനിനന മനസ്സുനകേക്ടോണവ അയഗസ്പീകേരനിചനിട്ടുണവ.

പരസല്യമക്ടോയനിതനന്നെ  ചെനിലര്  കകേനഗവണ്നമന്റെനിനവ  സമര്പ്പെനിച  നനികവദനതനില്

ഒപ്പെനിട്ടുതന്നെനിട്ടുണവ.  അതനിനന ഞക്ടോന് നന്ദനികയക്ടോനട ഓര്ക്കുകേയക്ടോണവ.   പകക്ഷേ, അന്നെനത

ഗവണ്നമന്റെനിനല മുഖല്യമനനിയയ ബനനപ്പെട മനനിമക്ടോരുയ എടുത നനിലപക്ടോടവ  എന്തക്ടോയനിരുന?

ഇടതുപക്ഷേ ജനക്ടോധനിപതല്യമുന്നെണനി കകേരളതനില് അധനികേക്ടോരതനില് വന്നെകപ്പെക്ടോള്  ഒരു

കേക്ടോരല്യയ എല്ലെക്ടോവര്ക്കുയ അഭനിമക്ടോനകതക്ടോനട ഒക്ടോര്ക്കക്ടോയ. അവനിനട വനിമക്ടോനതക്ടോവളമനില്ലെ.  

ശസ്പീ  .   അനനില് അക്കര : സര്, ചെക്ടോനലനിനലക്ടോനക്ക ഇടുക്കനിയനില് വനിമക്ടോനതക്ടോവളയ
പുതനിയതക്ടോയനി  വസ്പീണ്ടുയ  വരക്ടോന്  കപക്ടോകുന  എനപറയന.   അവനിനടയള്ള  പക്ടോടയ
നനികേതക്ടോനുള്ള നപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല് പരനിഗണനിക്കുന എന്നെക്ടോണവ അറനിയക്ടോന് സക്ടോധനിചതവ.
അതുയ  ഒരു  വലനിയ  കേക്ടോര്ഷനികേ  ഗ്രേക്ടോമമക്ടോണവ.  ഇതനിനനക്കുറനിചവ  അങയനട
അഭനിപ്രക്ടോയനമന്തക്ടോണവ? 

ശസ്പീ  .    മുല്ലെക്കര  രത്നക്ടോകേരന് :  സര്,  ധനക്ടോഭല്യര്തനകേനള  അനുകൂലനിക്കുന.
കകേരളതനില് ഏതു വനികേസനവുയ കകേരളതനിനല ജലനത ഇല്ലെക്ടോതക്ടോക്കനിനക്കക്ടോകണക്ടോ
വയലനിനന ഇല്ലെക്ടോതക്ടോക്കനിനക്കക്ടോകണക്ടോ ആകേരുതവ.  കകേരളതനില് വയനലന പറയന്നെതവ
ജലനത സയരക്ഷേനിചവ  നനിര്ത്തുന്നെ പ്രകൃതനിയനട  പക്ടോത്രമക്ടോണവ.  കൃഷനി  നചെയ്യുന്നെ ഒരു
വയലനില്  സുഷനിരങള്  ഉള്ളതുനകേക്ടോണവ  അതനിനുനതക്ടോട്ടുതക്ടോനഴ  ആ  വയല്
ലക്ഷേക്കണക്കനിനവ  ലനിറര്  നവള്ളയ നമുക്കുകവണനി കശഖരനിച്ചുനനിര്ത്തുയ.  അതുനകേക്ടോണവ
ബനനപ്പെട  മനനികയക്ടോടു  മക്ടോത്രമല്ലെ  ഗവണ്നമന്റെനികനക്ടോടുയ  ഞക്ടോന്  പറയന,  ഇഇൗ
പക്ടോത്രതനില് കൃഷനി നചെയവ ജലയ സയരക്ഷേനിചവ നനിര്ത്തുന്നെ കകേരളതനിനല കേര്ഷകേനവ
കകേന  ഗവണ്നമന്റെവ  പുതനിയ  ഒരു  ജലനയയ  നകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്  തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണവ.
പ്രകതല്യകേ  അലവന്സുയ  പക്ടോരനികതക്ടോഷനികേവുയ  നകേക്ടോടുതവ,  അവര്  നനല്ലുമക്ടോത്രമല്ലെ
തരുന്നെതവ,  ജലനതകൂടനി സയരക്ഷേനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ജലയ സയരക്ഷേനിക്കുന്നെതവ ഭൂമനിയനട
പക്ടോത്രമക്ടോണവ.  ഭൂമനിതനന്നെ സൃഷ്ടനിച പക്ടോത്രമക്ടോണവ വയല് എനള്ളതുനകേക്ടോണവ അതനിനവ
പ്രകതല്യകേ പരനിഗണന നല്കേണയ.  ഒരു ജലപക്ഷേനയയ സസസ്പീകേരനിക്കുകമ്പക്ടോള് ഏറവുയ
പ്രധക്ടോനനപ്പെടതവ നമുക്കവ  44  നദനികേളുണവ എന്നെതക്ടോണവ.  44  നദനികേനളന്നെവ പറയന്നെതവ
വലനിയ  ഒരു  സഇൗഭക്ടോഗല്യമക്ടോണവ.  ഒഴകുന്നെകത  നദനിയക്ടോകുകേയള.  പുഴനയന്നെ  കപരനില്
ഒഴകുന്നെതു  മക്ടോത്രകമ  പുഴയക്ടോകുകേയള.  ഭക്ടോരതപ്പുഴ  മകനക്ടോഹരമക്ടോയ  ഒരു  കപരക്ടോണവ.
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പകക്ഷേ, ഭക്ടോരതപ്പുഴ നചെന കേക്ടോണുകമ്പക്ടോള് ആ കപരനികനക്ടോടവ ആ നദനി ഇകപ്പെക്ടോള് നസ്പീതനി
കേക്ടോണനിക്കുന്നെനിനല്ലെന നമുക്കവ കബക്ടോദ്ധല്യമക്ടോകുയ. നപരനിയക്ടോര് മകനക്ടോഹരമക്ടോയ ഒരു കപരക്ടോണവ.
പകക്ഷേ,  ഉണക്കുകേക്ടോലനതക്ടോനയ ആ കപരനികനക്ടോടവ ആ നദനിക്കവ നസ്പീതനി കേക്ടോണനിക്കക്ടോന്
പറ്റുന്നെനില്ലെ.  നസ്പീതനി കേക്ടോണനിചനിനല്ലെങനില് ആ നദനികേനളല്ലെക്ടോയ ഒരുപക്ടോടവ കുളങളുനട കൂടങളക്ടോണവ.
കുളങളുനട കൂടങള് ഒരനിക്കലുയ നദനിയക്ടോകുകേയനില്ലെ. നദനിയക്ടോകേണനമങനില് അതവ ഒഴകേണയ.
അങനന ഒഴകുന്നെ നദനികേള് സൃഷ്ടനിക്കക്ടോന് നമുക്കവ സക്ടോധനിക്കുയ. അങനന സക്ടോധനിക്കണനമങനില്
പുതനിയ പഠനങള് ആവശല്യമക്ടോണവ. നദനിയനട കേരയനില് മരയ ഏതക്ടോയനിരനിക്കണനമന്നെവ
അറനിഞനിരനിക്കണയ.  ആഞനിലനികയക്ടോ  പക്ടോകവക്ടോ  ആനണങനില്  നദനിക്കക്ടോവശല്യമുള്ള
നവള്ളയ കശഖരനിചവ തനിരനിച്ചു വനിട്ടുനകേക്ടോടുക്കക്ടോനുള്ള കേഴനിവവ ആ മരങള്ക്കുണവ.   നമ്മുനട
നദനികേളുനട  കേരയനില്  റബ്ബര്  കപക്ടോലുയ  വയ്ക്കുനണവ.  റബ്ബറനിനവ  ആ  കേഴനിവവ  ഇല്ലെ.
അകപ്പെക്ടോള്  നദനിയനട  കേരയനില്  പണ്ടുണക്ടോയനിരുന്നെ  കകേതക്കൂടങളുയ   വൃക്ഷേങളുയ
നകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന് സക്ടോധനിക്കണയ.  അങനന നദനിയനിനല നവള്ളയ ശുദ്ധമക്ടോക്കുന്നെ, ഒഴക്കവ
നനിലനനിര്ത്തുന്നെ,  നദനിനയ നദനിയക്ടോക്കുന്നെ ഘടകേങനളനയല്ലെക്ടോയ നകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന് വക്ടോടര്
അകതക്ടോറനിറനിയനിലുയ ഇറനികഗഷനനിലുയ പ്രകതല്യകേ വനിദഗ്ദ്ധരുനട പരനികശക്ടോധന നടതണയ.
കകേരളതനിനല  ഭൂഗര്ഭ  ജലനനിരപ്പെവ  ഇനനിയയ  തക്ടോഴ്ന്നുകപക്ടോയക്ടോല്   ഭൂഗര്ഭ  ജലയ  ഉപ്പു
കേലര്ന്നെതക്ടോയനിമക്ടോറുയ.  കകേരളയ കൃഷനിക്കുയ ജസ്പീവനിതതനിനുയ പറക്ടോത രസ്പീതനിയനിലക്ടോകുയ.
നമള് ഒരു പദ്ധതനിവചവ രകണക്ടോ മൂകന്നെക്ടോ വര്ഷങള്ക്കകേയ ഒകന്നെക്ടോ ഒന്നെരകയക്ടോ മസ്പീറര്
ഭൂഗര്ഭജലനമങനിലുയ ഉയര്തനിനക്കക്ടോണ്ടുവരണയ. അനതക്ടോരു നപക്ടോതു സമൂഹ പദ്ധതനിയക്ടോകേണയ.
ഓകരക്ടോ നദനിയയ  സയരക്ഷേനിക്കക്ടോന്  പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളുയ  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനികേളുയ  നപക്ടോതുജനങളുയ
കചെര്ന്നെവ ഒരു  കേര്മ  പദ്ധതനിയണക്ടോക്കണയ.  ആ  കേര്മപദ്ധതനിയനട  അടനിസക്ടോനതനില്
എല്ലെക്ടോ നദനികേനളയയ സയരക്ഷേനിക്കണയ.  വരുയകേക്ടോലതവ കൂടുതല് വനില  നല്കകേണനി
വരുന്നെതവ  നപകടക്ടോളനിനക്ടോയനിരനിക്കുകേയനില്ലെ,  ശുദ്ധജലതനിനക്ടോയനിരനിക്കുയ  എന്നെതക്ടോണവ
എല്ലെക്ടോവരുയ പറയന്നെ ഒരു കേക്ടോരല്യയ.  ഇകപ്പെക്ടോള് കേക്ടോകവരനി,  തമനിഴക്ടോടവ  -  കേര്ണ്ണക്ടോടകേ തര്ക്കയ
നടക്കുകമ്പക്ടോള് എല്ലെക്ടോവരുയ പറയന്നെ കേക്ടോരല്യയ,  ഒരു സയസക്ടോനതനിനുയ ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോനുള്ള
നവള്ളയ പകതക്ടോ ഇരുപകതക്ടോ വര്ഷയ കേഴനിയകമ്പക്ടോള് കേക്ടോകവരനിനദനിയനില്  ഉണക്ടോകേനി
നല്ലെന്നെതക്ടോണവ.  എല്ലെക്ടോവരുയ  കൂടനി  കേക്ടോകവരനിയനിലുയ  പമ്പയനിലുയ  ഭക്ടോരതപ്പുഴയനിലുയമറ്റുയ
ജലമുണക്ടോകുനമന്നെവ ഉറപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണവ കവണതവ.  കതക്ടോടുകേള് അടയക്ടോതനിരനിക്കക്ടോനുയ കേക്ടോവുകേള്
നനിലനനിര്തക്ടോനുയ  കുളങള്  ഇല്ലെക്ടോതക്ടോയനി  കപക്ടോകേക്ടോതനിരനിക്കക്ടോനുമക്ടോണവ  ഇങനന  നചെയ്യുന്നെതവ.
അതനിനക്ടോദല്യയ കവണതവ ക്ഷേമയക്ടോണവ.  ആര്തനിയള്ള ഒരു കേക്ടോരല്യതനില്നനിന്നെവ ക്ഷേമയള്ള ഒരു
രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയതനികലയ്ക്കുയ ജസ്പീവനിതതനികലയ്ക്കുയ സസഭക്ടോവതനികലയ്ക്കുയ മടങനിവരണയ. പക്ടോണവരുനട
ഒരു  കേഥയണവ.  വനവക്ടോസകേക്ടോലതവ  അവര്  അഞ്ചുകപര്  നവള്ളനമടുക്കക്ടോന്  കപക്ടോയ
ഓകരക്ടോ  കുളവുയ  മറക്ടോര്കക്കക്ടോ  കൂടനിയള്ളതക്ടോനണന്നെക്ടോണവ  വല്യക്ടോസന്  വനിവരനിക്കുന്നെതവ.
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അവനിനട  നചെല്ലുകമ്പക്ടോള്  ദക്ടോഹയനകേക്ടോണവ  ഭസ്പീമന്  ഉള്നപ്പെനടയള്ളവനരല്ലെക്ടോയ  ആ
കുളതനിനന്റെ ഉടമയക്ടോയ ഗനര്വന് കചെക്ടോദനിക്കുന്നെ കചെക്ടോദല്യതനിനവ  ഉതരയ പറയക്ടോനത
ജലനമടുതവ മരനിച്ചു വസ്പീഴകേയക്ടോണവ.  അതനിനുതരയ പറയന്നെതവ ധര്മപുത്രര് മക്ടോത്രമക്ടോണവ.
അവസക്ടോനയ  അകദ്ദേഹയ  ഉതരയ  പറഞവ  മരനിച്ചുവസ്പീണവനര  ജസ്പീവനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണവ
നചെയ്യുന്നെതവ.  ഞക്ടോനുയ  യ.ഡനി.എഫവ.കനക്ടോടവ  പറയന്നെതവ  എല്.ഡനി.എഫവ.നനക്കുറനിചവ
നനിങള്ക്കവ  ഒരു  ക്ഷേമ  കവണയ.  നനിങളനില്  കുറച്ചു  കപനരങനിലുയ  ധര്മപുത്രനര
കപക്ടോനലയക്ടോകേണയ.  അനല്ലെങനില് കചെക്ടോദല്യതനിനവ  ഉതരയ പറയക്ടോനത മരനിച്ചുവസ്പീകഴണനിവരുയ.
അങനന  നചെയ്യരുതവ.  ജലമനിനല്ലെങനില്  മനറന്തവ  വനികേസനമുനണങനിലുയ കകേരളയ
നനിലനനില്ക്കുകേയനിനല്ലെനള്ള  കബക്ടോദ്ധല്യമുണക്ടോകേണയ.  യ.ഡനി.എഫവ.-എല്.ഡനി.എഫവ.
വല്യതല്യക്ടോസമനില്ലെക്ടോനത  ജലസക്ടോക്ഷേരതയ്ക്കുകവണനിയള്ള  ഒരു  യജ്ഞയ  കകേരളതനിനന്റെ
പക്ടോഠല്യപദ്ധതനിയനില്തനന്നെ തുടങണയ.  നദനികേനളയയ മറ്റുയ  സയരക്ഷേനിക്കക്ടോനുള്ള പുതനിയ
നനിയമയ  ആവശല്യനമങനില്  നകേക്ടോണ്ടുവരനികേയയ  അതവ  പരനിപക്ടോലനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
സയവനിധക്ടോനമുണക്ടോകുകേയയ കവണയ. എല്ലെക്ടോ മതങളുയ മഹക്ടോന്മേക്ടോരുയ പറഞതവ ജലതനിനന്റെ
മഹതസനതക്കുറനിചക്ടോണവ.  അസസ്പീസനിയനിനല  ഫക്ടോന്സനിസവ-അകദ്ദേഹമക്ടോണവ  മകനക്ടോഹരമക്ടോയനി
ജലയ  സകഹക്ടോദരനിയക്ടോണവ  എന്നെവ  പറഞതവ.  ഏലനിയറവ-ആധുനനികേ  കേക്ടോലതനിനന്റെ
പ്രകവശന  കേവക്ടോടയ  തുറന്നെതക്ടോണവ.  അകദ്ദേഹയ  പറഞതവ  എന്തക്ടോണവ?  എനനിക്കവ
കദവനതക്കുറനിചവ അറനിയനില്ലെ. അതുനകേക്ടോണവ അതനിനനക്കുറനിചവ പറയക്ടോന് അറനിയനില്ലെ.
എന്നെക്ടോല്  ഒരു  കേക്ടോരല്യയ  എനനിക്കറനിയക്ടോയ,  നദനികേള്  ശക്തരക്ടോയ  കദവങളക്ടോണവ.
അങനനയക്ടോനണങനില് ആ കദവങനള സയരക്ഷേനിക്കണയ. അകറബല്യന് ചെനിന്തകേളനില്
പറയന്നെ ഒരുപക്ടോടവ  കഹക്ടോടലുകേളുനട കപരവ  സയസയ എന്നെക്ടോണവ.  സയസയ കുളതനിനന്റെ
പവനിത്രത ചെരനിത്രതനിനന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോണവ,  വനിശസക്ടോസതനിനന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോണവ.  ഹനിന്ദു വനിശസക്ടോസതനിനന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോണവ ഗയഗക്ടോ നദനി.  ഗയഗ നകേക്ടോണ്ടുവന്നെതവ ഭഗസ്പീരഥനക്ടോയതു നകേക്ടോണക്ടോണവ ഏറവുയ
വലനിയ പ്രവര്തനനത ഭഗസ്പീരഥ പ്രയത്നനമനപറയന്നെതവ.  സതല്യതനില് കകേരളതനിനല
ശുദ്ധജലയ വസ്പീനണടുക്കക്ടോനുള്ള പ്രവര്തനയ ഒരു ഭഗസ്പീരഥ പ്രയത്നമക്ടോകേണയ,  അങവ
ഒരു ഭഗസ്പീരഥനക്ടോകേണയ.   അതനിനുകവണനിയള്ള ശമങള്  ഉണക്ടോകുകമ്പക്ടോള് നമ്മുനട
പദ്ധതനികേള്,  കപപ്പെനിട  ഒരു  പദ്ധതനിനയക്കക്ടോള്  പ്രധക്ടോനയ  നചെറനിയ  അരുവനിയനില്
എകപ്പെക്ടോഴയ  ജലനമക്ടോഴകുന്നെ   സയവനിധക്ടോനതനികലയവ  ഒരു  കേര്മ  പദ്ധതനിയണക്ടോക്കനി
ഒരനിക്കലുയ വറക്ടോത ഒരു അരുവനിയണക്ടോക്കക്ടോന്,  അതനികലയവ  നമുക്കവ എതനികചരക്ടോന്
പറ്റുകമക്ടോ എനള്ളതക്ടോണവ. അതനിനവ കകേരളയ ശദ്ധനിചക്ടോല് സക്ടോധനിക്കുയ.

100  വര്ഷയ മുമ്പവ മുല്ലെനപ്പെരനിയക്ടോര് ഡക്ടോയ പണനിയന്നെ സമയതവ കകേരളതനിനന്റെ
ഒരു  വര്ഷനത  മഴയനട  അളവവ  അയ്യക്ടോയനിരയ  മനില്ലെനിമസ്പീററക്ടോയനിരുന.  100  വര്ഷയ
കേഴനിഞകപ്പെക്ടോള് അതവ 3000 മനില്ലെസ്പീമസ്പീററക്ടോയനി. ഇവനിനട പറഞതുകപക്ടോനല ഇഇൗ വര്ഷയ
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മൂന്നെനിനലക്ടോന്നെവ  മഴ  കുറവക്ടോണവ.  വയനക്ടോടവ  വരളുകേയക്ടോണവ.  ഇന്നെവ  ഒരു  പത്രതനില്
വയനക്ടോടനിലുള്ള വയലനില്  നനല്ലുകേള്ക്കനിടയനില് മരനിച്ചു  കേനിടക്കുന്നെ ഒരു  ഞണനിനന്റെ
ചെനിത്രമുണവ. ഞണനിനന്റെ ചെനിത്രയ നമ്മുനട ചെനിത്രമക്ടോകേക്ടോന്, നമ്മുനട കുഞങളുനട ചെനിത്രമക്ടോകേക്ടോന്
അധനികേകേക്ടോലയ കവണനിവരനികേയനില്ലെ.  അങനനയള്ള കേക്ടോലയ വരക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന് നമ്മുനട
പദ്ധതനിനയക്കുറനിച്ചുയ അറനിവനിനനക്കുറനിച്ചുയ അവകബക്ടോധനതക്കുറനിച്ചുമുള്ള ഒരു പുതനിയ
ജലപക്ഷേ  സയസക്ടോരമുണക്ടോകേണയ.  ശുദ്ധജലമക്ടോണവ  ഏറവുയ  പ്രധക്ടോനമക്ടോയനി  കവണതവ
എന്നെ  കബക്ടോദ്ധല്യമുണക്ടോകേണയ. 

ജപ്പെക്ടോന്  കുടനിനവള്ള  പദ്ധതനിയനില്  ഇളനക്ടോടവ  കൂടക്ടോനത  നവളനിനനല്ലൂര്  കൂടനി

ഉള്നപ്പെടുതണയ. അവനിനട മനറക്ടോരു പദ്ധതനിയയ ഇല്ലെക്ടോതതക്ടോണവ. കുളത്തൂപ്പുഴ പദ്ധതനി

നക്ടോലവ പഞ്ചക്ടോയതനിനക്ടോണവ, അതനില് രണവ പഞ്ചക്ടോയതവ പുനലൂരുയ രണവ പഞ്ചക്ടോയതവ

ചെടയമയഗലത്തുമക്ടോണവ.  അതവ  നടപ്പെക്ടോക്കുന്നെതനിനന്റെ  കവഗത  കൂടക്ടോന്  ഒരു  കയക്ടോഗയ

വനിളനിക്കണനമന്നെ  അഭല്യര്തന  കൂടനി  മുന്നെനില്വച്ചുനകേക്ടോണവ,  ധനക്ടോഭല്യര്തനകേനള

പനിന്തുണച്ചുനകേക്ടോണവ ഞക്ടോന് അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    അന്വര് സക്ടോദതവ:  സര്,  ധനക്ടോഭല്യര്തനകേനള എതനിര്ക്കുന.  ഇവനിനട

ശസ്പീ. എന്. എ. നനല്ലെനിക്കുന്നെവ പറഞതുകപക്ടോനല മനിതമക്ടോയനി നപരുമക്ടോറുനന്നെക്ടോരു മനനിയക്ടോണവ

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനിനയന്നെവ നമുക്കറനിയക്ടോയ.  അതുകപക്ടോനല നസക്രടറനിയയ ഇതനിനനക്ടോനക്ക

കനതൃതസയ നകേക്ടോടുക്കുന്നെ ഉകദല്യക്ടോഗസരുയ നമുക്കവ കവണനപ്പെടവരുയ വളനര  മനിതമക്ടോയനി

നപരുമക്ടോറുന്നെവരുമക്ടോണവ.  പകക്ഷേ  ഇവനിനട  നയമക്ടോണവ  ഞങനള  എതനിര്ക്കക്ടോന്  കപ്രരനിപ്പെനിക്കുന്നെ

ശക്തനി. അതുനകേക്ടോണക്ടോണവ  2016-17 സക്ടോമ്പതനികേ  വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള  ജലവനിഭവവകുപ്പെനിനന്റെ

ധനക്ടോഭല്യര്തനനയ  ഞക്ടോന്  ശക്തമക്ടോയനി  എതനിര്ക്കുന്നെതവ.  യ.ഡനി.എഫവ-നവ  ക്ഷേമ

കവണനമന്നെവ  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മുല്ലെക്കര രത്നക്ടോകേരന് സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയണക്ടോയനി.  എനയ

യ.ഡനി.എഫവ.നന്റെ  ഗമ  ക്ഷേമതനന്നെയക്ടോണവ.  അതനില്  യക്ടോനതക്ടോരു  സയശയവുമനില്ലെ.

കേഴനിഞ  ദനിവസങളനില്  നടന്നെ  കേക്ടോരല്യങളനില്  ഞങള്ക്കവ  പലതുയ  നചെയ്യക്ടോന്

സക്ടോധനിക്കുമക്ടോയനിരുന. പകക്ഷേ നമ്മുനട പൂര്വനികേരക്ടോയ കനതക്ടോക്കന്മേക്ടോനരക്ടോക്ക ക്ഷേമയക്ടോണവ

ഗമ  എന്നെക്ടോണവ  ഞങനള  പഠനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നെതവ.  കകേയനികലയവ  വടനി  തരുകമ്പക്ടോള്

എങനന  അടനിക്കക്ടോതനിരനിക്കുയ.  ആറുമക്ടോസമക്ടോണവ  പുതുകമക്ടോടനി-അതവ  നമ്മുനടനയക്ടോരു

വയ്പക്ടോണവ. പനക്ഷേ വടനി തന്നെക്ടോല് അടനിക്കക്ടോതനിരനിക്കുകമ്പക്ടോള് പുറത്തുള്ള ജനയ ഞങനള

അടനിക്കുനമന്നെവ സസക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയയ ഞങള് കപടനിക്കുയ.  സസക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയ ഒരു അടനിയക്ടോണവ

ഞങളുനട  ക്ഷേമനകേട്ടുകപക്ടോകേക്ടോനനിടയക്ടോക്കനിയതവ.  ഞങള്  എകപ്പെക്ടോഴയ  ക്ഷേമനിക്കുന്നെ

ആളുകേനളക്ടോനമല്ലെ.  ഇക്കക്ടോരല്യയ സക്ടോന്ദര്ഭനികേമക്ടോയനി  സൂചെനിപ്പെനിനചന്നെവ മക്ടോത്രയ. 
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കേഴനിഞ സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ കേക്ടോലതവ  ജലവനിഭവ വകുപ്പെവ  വളനര  മക്ടോതൃകേക്ടോപരവുയ
നപക്ടോതുസമൂഹതനിനവ  ഗുണയ  നചെയ്യുന്നെ  പ്രവര്തനങളുമക്ടോയക്ടോണവ  മുകന്നെക്ടോട്ടുകപക്ടോയതവ.
തുടര്സര്ക്കക്ടോരക്ടോയനി ഞങള്ക്കവ വരക്ടോന് സക്ടോധനിക്കക്ടോതതുനകേക്ടോണവ അതനിനന്റെ പ്രവര്ത
നങളുമക്ടോയനി മുകന്നെക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന് സക്ടോധനിചനില്ലെ. എനന്റെ നനികയക്ടോജകേ മണലതനില് ജലനനിധനി
പദ്ധതനി കേഴനിഞ സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ കേക്ടോലതവ അനുവദനിക്കുകേയയ അതനിനന്റെ പ്രവര്തന
ങളുമക്ടോയനി  മുകന്നെക്ടോട്ടുനപക്ടോയ്നക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയമക്ടോണവ.  നക്ടോലവ  പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളനിലക്ടോണവ
ജലനനിധനി  പദ്ധതനി  അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നെതവ.  സസക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയയ  ആ  പദ്ധതനിയനട
പ്രവര്തനയ പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുകമ്പക്ടോള് ആ നക്ടോലവ  പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളനികലയയ കുടനിനവള്ളക്ഷേക്ടോമയ
പരനിഹരനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുനമന്നെവ  എനനിക്കവ  വനിശസക്ടോസമുണവ.  കലക്ടോകേയതനന്നെ വലനിനയക്ടോരു
യദ്ധതനികലയവ  കപക്ടോകേക്ടോന്  കപക്ടോകുന്നെതവ  കുടനിനവള്ളതനിനന്റെ  പ്രശ്നതനിലക്ടോനണന്നെവ
ബഹുമക്ടോനല്യനക്ടോയ  പനി.  സനി.  കജക്ടോര്ജവ  പറയകേയണക്ടോയനി.  കലക്ടോകേ  കനതക്ടോക്കന്മേക്ടോരുയ
ശക്ടോസജ്ഞരുനമക്ടോനക്ക അതുതനന്നെയക്ടോണവ  പറയന്നെതവ.  അതുനകേക്ടോണവ  നമ്മുനട  വരുയ
തലമുറകേള്ക്കവ ഇഇൗ രക്ടോജല്യതവ കുടനിനവള്ളക്ഷേക്ടോമമനില്ലെക്ടോത  ഒരു സക്ടോഹചെരല്യനമക്ടോരുക്കനി
നക്കക്ടോടുക്കുന്നെതനിനവ ഇകപ്പെക്ടോഴള്ള ജനപ്രതനിനനിധനികേളുയ ഭരണകനതൃതസവുയ കേക്ടോരല്യക്ഷേമമക്ടോയനി
പ്രവര്തനിചനിനല്ലെങനില് അവര് നനമ ശപനിക്കുന്നെ സക്ടോഹചെരല്യമുണക്ടോകുയ. അതുനകേക്ടോണവ
അതരതനില്  ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷേണകതക്ടോനടയള്ള  കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടുകേകളക്ടോടുകൂടനി  കുടനിനവള്ള  പ്രശ്നതനിനവ
പരനിഹക്ടോരയ  കേക്ടോണക്ടോന്  എല്.ഡനി.എഫവ.-യ.ഡനി.എഫവ.  വല്യതല്യക്ടോസമനില്ലെക്ടോനത  കൂടക്ടോയ
പ്രയത്നമക്ടോണവ  കവണതവ.  അതനിനവ  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മനനി  കനതൃതസയ  നല്കുകമ്പക്ടോള്
ഞങളുനട  പൂര്ണ്ണ  പനിന്തുണയണക്ടോകുയ.  കേക്ടോരണയ  വരുയതലമുറയ്ക്കുകവണനിയള്ള  ഒരു
പ്രവൃതനികയയയ ഞങളക്ടോരുയ എതനിര്ക്കനില്ലെ.  അനമക്ടോയ രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയവനികരക്ടോധയ ഞങള്
ക്കക്ടോര്ക്കുമനില്ലെ.  ഭൂഗര്ഭ  ജലതനിനന്റെ  അളവവ  ഭയക്ടോനകേമക്ടോയ നനിലയനില്  കുറഞവരുന്നെതുയ
നദനികേളനികലയ്ക്കുള്ള  നസ്പീനരക്ടോഴക്കവ  വളനരയധനികേയ  കുറയന്നെതുയ  നനമ  പ്രയക്ടോസതനിലക്ടോക്കുന്നെ
കേക്ടോരല്യമക്ടോണവ. നമള് കനരനിടുന്നെ രൂക്ഷേമക്ടോയ പ്രശ്നങള്ക്കവ ഒരു ബദല് മക്ടോര്ഗ്ഗയ കേനണതനികയ
മതനിയക്ടോകൂ.  എന്നെക്ടോല്  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറവ  പ്രസയഗതനില്   ബദല്  മക്ടോര്ഗ്ഗങനള
കുറനിചവ  യക്ടോനതക്ടോരു  പരക്ടോമര്ശവുമനിനല്ലെന്നെതവ  നനിരക്ടോശക്ടോജനകേമക്ടോയ  കേക്ടോരല്യമക്ടോണവ.  അതക്ടോണവ
ഞക്ടോന് പറഞ നയയ.  സസക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയയ ഒരു നയമുണക്ടോക്കുന്നെതവ  മുന്നെണനിയക്ടോണവ.
ആ നയതനിലുള്ള  വല്യതനിയക്ടോനമക്ടോണവ കേക്ടോണുന്നെതവ. 44 നദനികേളുള്ള ഒരു സയസക്ടോനമക്ടോണവ
കകേരളയ. 44 നദനികേള് ഉള്ളകപ്പെക്ടോഴയ ശുദ്ധജലയ കേനിടക്ടോനതക്ടോരു സക്ടോഹചെരല്യമുണക്ടോകുന.
അവനിനടയക്ടോണവ നമള് ചെനിന്തനികക്കണതവ. മനിക്ക നദനികേളുയ മലനിനമക്ടോയനി  മക്ടോറനിനക്കക്ടോണനി
രനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ഇതവ  വളനര  ഗഇൗരവമക്ടോയനി  എടുക്കണയ.  മലനിനമക്ടോയ  നദനികേള്
സയരക്ഷേനിക്കനപ്പെടണയ.  വളനര മകനക്ടോഹരവുയ ഏറവുയ കൂടുതല് കുടനിനവള്ള കസക്ടോതസ്സുമുള്ള
ആലുവക്ടോപ്പുഴ  എനന്റെ  നനികയക്ടോജകേമണലമക്ടോയ  ആലുവയനിലക്ടോണവ.  എന്നെക്ടോല് ,  പല
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കേക്ടോരണങളക്ടോല് ആ പുഴ മലനിനമക്ടോകുനന്നെക്ടോരു സക്ടോഹചെരല്യയ നനിലനനില്ക്കുനണവ.  ആലുവക്ടോപ്പുഴ
സയരക്ഷേനിക്കണനമന്നെക്ടോവശല്യനപ്പെടവ  കേഴനിഞ  സഭയനില്  ഞക്ടോനനക്ടോരു  സബ്മനിഷന്
ഉന്നെയനിക്കുകേയയ  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മുഖല്യമനനി  അതവ  സയരക്ഷേനിക്കുന്നെതനിനക്ടോവശല്യമക്ടോയ
പദ്ധതനിയമക്ടോയനി മുകന്നെക്ടോട്ടുകപക്ടോകുനമന്നെവ ഉറപ്പെവ  നല്കുകേയയ നചെയനിട്ടുണവ.  അങനനയള്ള
44  നദനികേള്  കൂടക്ടോനത  പ്രകൃതനിദതമക്ടോയ  ഒകടനറ  നചെറനിയ  കതക്ടോടുകേളുമുണവ.  എനന്റെ
നനികയക്ടോജകേമണലതനിലുള്ള  നചെങല്കതക്ടോടനിനന്റെ  സയരക്ഷേണതനിനക്ടോയനി  ഞങള്
ശമനിച്ചുനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ. കൃഷനിയക്ടോവശല്യതനിനുയ മറവ കേക്ടോരല്യങള്ക്കുയ ഏനറ  ഗുണയ
നചെയ്യുന്നെ നചെങല്കതക്ടോടവ മലനിനമക്ടോകേനപ്പെടതനിലൂനട   നസ്പീനരക്ടോഴക്കവ   കുറഞനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.
നബക്ടോര്ഡനില്നനിനയ ഫണവ അനുവദനിചവ എയര്കപക്ടോര്ടനിനടുത്തുകൂടനി കപക്ടോകുന്നെ പതവ
പതനിമൂന്നെവ  കേനികലക്ടോമസ്പീറകറക്ടോളയ  നസ്പീളമുള്ള  ഇഇൗ  കതക്ടോടവ  സയരക്ഷേനിക്കക്ടോന്  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കണയ. എയര്കപക്ടോര്ടവ വന്നെകപ്പെക്ടോള് നചെങല്കതക്ടോടനിനവ  പ്രശ്നമുണക്ടോനയങനിലുയ
കേഴനിഞ ദനിവസയ ഞക്ടോന് സന്ദര്ശനയ നടതനിയകപ്പെക്ടോള് അവനിനട കസക്ടോളക്ടോര് പക്ടോനല്
പനിടനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നെതക്ടോയനി കേക്ടോണക്ടോന് സക്ടോധനിച്ചു. കതക്ടോടനിനന തടസനപ്പെടുതനിനകേക്ടോണ്ടുള്ള
കസക്ടോളക്ടോര്  പക്ടോനല്  ഒരു  കേക്ടോരണവശക്ടോലുയ  അവനിനട  സക്ടോപനിക്കക്ടോന്  പക്ടോടനില്ലെ.  ആ
കേക്ടോലഘടതനില് ഗവണ്നമന്റെവ എയര്കപക്ടോര്ടനിനക്ടോയനി സലയ ഏനറടുതകപ്പെക്ടോള് അവനിനട
സലയ  നകേക്ടോടുതനിരുന.  വളനര  സൂക്ഷ്മതകയക്ടോടുകൂടനി  മക്ടോത്രകമ  അവനിനട  കസക്ടോളക്ടോര്
പക്ടോനല് സക്ടോപനിക്കക്ടോന് പക്ടോടുള. കേളകര് ഉള്നപ്പെനടയള്ളവര് കേഴനിഞ ദനിവസയ ഇഇൗ
കതക്ടോടവ  സന്ദര്ശനിചനിരുന.  നബക്ടോര്ഡവ  ഫണവ  വനിനനികയക്ടോഗനിചവ  ആ കതക്ടോടവ  സയരക്ഷേനി
ക്കണനമന്നെവ  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മനനികയക്ടോടവ  ഞക്ടോന് ആവശല്യനപ്പെടുകേയക്ടോണവ.  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട
നമമ്പര് സനിയക്ടോല് കമക്ടോഡലനിനന എതനിര്ത്തു എന്നെവ പറയകേയണക്ടോയനി. സനിയക്ടോലനിനനയക്ടോണവ
അന്നെവ  ഇടതുപക്ഷേയ  എതനിര്തതവ.  അതവ  നനിങള്ക്കവ  അറനിയക്ടോതതുനകേക്ടോണക്ടോണവ.
സനിയക്ടോല് കമക്ടോഡല് കുടനിനവള്ള പദ്ധതനിനയ  എതനിര്തതവ ഇടതുപക്ഷേനമക്ടോനമല്ലെ. ആ
പദ്ധതനി നടക്കുമക്ടോയനിരുന. പനക്ഷേ ചെനില കേക്ടോരണങളക്ടോല് ചെനില നമമ്പര്മക്ടോര് അതനിനന
എതനിര്ക്കുകേയണക്ടോയനി. അതവ ആരക്ടോനണന്നെവ സഭക്ടോകരഖ പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല് അറനിയക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുയ. 

ഇന്നെനത രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയയ  വലനിയ പ്രശ്നതനിലക്ടോണവ മുകന്നെക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്നെതവ. അറുനകേക്ടോല

രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയമക്ടോണവ  ഇന്നെവ  കകേരളതനില്  നടനനകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നെതവ.  വക്ടോശനിക്കക്ടോണവ

ഓകരക്ടോരുതരുയ ഓകരക്ടോരുതനര നകേക്ടോല്ലുന്നെതവ.  ആര്ക്കക്ടോണവ നഷ്ടനപ്പെടുന്നെതവ?  മക്ടോര്കനിസ്റ്റവ

പക്ടോര്ടനിയനട വല്യക്തനി  മരനിചക്ടോലുയ ബനി.നജ.പനി.യനട വല്യക്തനി മരനിചക്ടോലുയ നഷ്ടയ വരുന്നെതവ

ആ  കുടുയബതനിനക്ടോണവ.  സമക്ടോധക്ടോനചെര്ചയവ  മുഖല്യമനനിനയ  ആര്.എസവ.എസവ.

വനിളനിക്കണയ  എന്നെക്ടോയനിരുന  സഖക്ടോവവ  കകേക്ടോടനികയരനി  ബക്ടോലകൃഷ്ണനന്റെ  കസ്റ്ററവനമന്റെവ.
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കകേരളതനിനന്റെ  മുഖല്യമനനി  പക്ടോര്ടനി  നസക്രടറനിയല്ലെ,  അകദ്ദേഹയ  കപക്ടോളനിറവ  ബഡ്യൂകറക്ടോ

അയഗമക്ടോയനിരനിക്കുയ.  പനക്ഷേ സഖക്ടോവവ പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന് കകേരളതനിനന്റെ മുഖല്യമനനിയക്ടോണവ.

അകദ്ദേഹയ  സമക്ടോധക്ടോനചെര്ചയവ  വനിളനികക്കണതനിനുപകേരയ  മുഖല്യമനനിനയ  ആര്.എസവ.എസവ.

വനിളനിക്കണനമന്നെക്ടോണവ  പക്ടോര്ടനി  നസക്രടറനി  പറയന്നെതവ.  എന്തവ  കതക്ടോന്നെല്യക്ടോസമക്ടോണവ?

ശസ്പീ.  എ.  എന്. ഷയസസ്പീര്  മുഖല്യമനനിയനട  കസ്ട്രേക്ടോയഗവ  ആളകല്ലെ,  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ

ഗ്രൂപ്പെനില്നനില്ക്കുന്നെ ഒരക്ടോളകല്ലെ,  നനിങള് പറഞനകേക്ടോടുക്കൂ.  മുഖല്യമനനിയക്ടോണവ സമക്ടോധക്ടോന

ചെര്ചയവ  വനിളനികക്കണതവ.  ഇത്രകയനറ  നകേക്ടോലപക്ടോതകേ  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയമുണക്ടോയനിട്ടുയ  അതനില്

ഇടനപടക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കനിനല്ലെന്നെക്ടോണവ ഡനി.ജനി.പനി.യയ നഎ.ജനി.യയ പറയന്നെതവ.   അതുനകേക്ടോണവ

ഞക്ടോന്  പറയന മുഖല്യമനനി  സമക്ടോധക്ടോന ചെര്ചയവ  വനിളനിക്കണയ.   കകേരള  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയയ

അതക്ടോണവ പഠനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നെതവ.    (..ബഹളയ...)

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  അന്വര്  സക്ടോദതവ,  രണവ  മനിനനിറവ  കേഴനിഞ.  അങവ

അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കണയ. അനല്ലെങനില് നനമക്കവ ഓഫക്ടോകക്കണനി വരുയ.

ശസ്പീ  .    അന്വര്  സക്ടോദതവ  : സര്, ഇവനിനട  യൂതവ  കകേക്ടോണ്ഗ്രേസ്സുകേക്ടോരുയ

നകേ.എസവ.യ.-ക്കക്ടോരുയ  മുഖല്യമനനിനയ കേരനിനങക്ടോടനി കേക്ടോണനിചകപ്പെക്ടോള് അവനര പനിടനിചവ

അകേതനിടുകേയക്ടോണവ  നനിങള്  നചെയതവ.  കേരനിനങക്ടോടനി  കേക്ടോണനിചതവ  പക്ടോതകേമക്ടോകണക്ടോ,

രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയമക്ടോനയക്ടോരു  പ്രതനികഷധമകല്ലെ?  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയമക്ടോയനി  കേരനിനങക്ടോടനി  കേക്ടോണനിക്കുകമ്പക്ടോള്

അതനിനുകപക്ടോലുയ അസഹനിഷ്ണുത കേക്ടോണനിക്കുന്നെ മുഖല്യമനനിനയയക്ടോണവ കേക്ടോണുന്നെതവ. അങനന

മുഖല്യമനനിനയ  പറഞതനിനന്റെ  കപരനില്  പക്ടോവനപ്പെട  യൂതവ  കകേക്ടോണ്ഗ്രേസ്സുകേക്ടോനരയയ

നകേ.എസവ.യ.കേക്ടോനരയയ  ജയനിലനിലടയ്ക്കുന.  ഇഇൗ സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ ധനക്ടോഭല്യര്തനകേനള

ഞക്ടോന് ശക്തമക്ടോയനി എതനിര്ക്കുന.

ശസ്പീ  .   കേക്ടോരക്ടോടവ റസക്ടോഖവ: സര്, ധനക്ടോഭല്യര്തനകേനള അനുകൂലനിക്കുന. യ.ഡനി.എഫവ.-നന്റെ

ക്ഷേമ ശസ്പീ.  അന്വര് സക്ടോദതനിലൂനട ഇവനിനട കബക്ടോധല്യമക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  അഴനിമതനി

നടത്തുന്നെവനര സയരക്ഷേനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  ഏറവുയ  കൂടുതല് ക്ഷേമ  കേക്ടോണനിച  ഒരു

ഗവണ്നമന്റെക്ടോയനിരുന  യ.ഡനി.എഫവ.  ഗവണ്നമന്റെവ.  അതക്ടോണവ  ഇവനിനട  വസ്പീണ്ടുയ

ആവര്തനിക്കുവക്ടോന് അവര് ശമനിച്ചുനകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നെതവ. 

ജലവനിഭവയ-ജലകസചെന യ-മക്ടോലനിനല്യ സയസരണയ എന്നെസ്പീ  ധനക്ടോഭല്യര്തനകേനള
ഞക്ടോന് ശക്തമക്ടോയനി പനിന്തുണയ്ക്കുന.  കലക്ടോകേതനിനല ഏറവുയ സക്ടോനത കൂടനിയ പ്രകദശ
ങളനിനലക്ടോന്നെക്ടോണവ കകേരളയ.  നക്ടോലവ ഇടതരയ നദനികേളുയ നക്ടോലവ നചെറുനദനികേളുയ  150-ലധനികേയ
തടയണ സയഭരണനികേളുയ 236 നസ്പീരുറവകേളുയ 51 കുളങളുയ 9 ശു ദ്ധജല തടക്ടോകേങളുയ
65  ലക്ഷേതനിലധനികേയ  കേനിണറുകേളുയനകേക്ടോണവ  സമ്പന്നെമക്ടോണവ  കകേരളയ.  എന്നെക്ടോല് ആ
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സങല്പയ എകന്നെക്ടോ നമളനില്നനിനയ മക്ടോറനിമറനിഞനിരനിക്കുന. 2001-നന അകപക്ഷേനിചവ
2031 ആകുകമ്പക്ടോകഴയ്ക്കുയ ജലതനിനന്റെ ആവശല്യകേത 64 ശതമക്ടോനമക്ടോയനി വര്ദ്ധനിക്കുനമന്നെവ
പഠനങള്  നതളനിയനിക്കുന.  കകേരളതനിനല  ജലകസക്ടോതസ്സുകേനളല്ലെക്ടോയ  കേഠനിനമക്ടോയ
പരനിസനിതനി  സമര്ദ്ദേയ  കനരനിടുന്നെവകയക്ടോ  നക്ടോശതനിനന്റെ  വക്കനില് നനില്ക്കുന്നെവകയക്ടോ
ആണവ.  നസപ്റയബര്  30-നവ  കേക്ടോലവര്ഷയ  കേഴനിയകമ്പക്ടോള്  അണനക്കട്ടുകേനളല്ലെക്ടോയ
മുക്കക്ടോല് ഭക്ടോഗതനികലനറ  നനിറകയണതക്ടോണവ.  ഭക്ടോരതപ്പുഴ  ഉള്നപ്പെനടയള്ള നദനികേളനില്
ജലനനിരപ്പെവ  കുറവക്ടോണവ.  പതനിവനിലുയ  കൂടുതല് തുലക്ടോവര്ഷയ  ലഭനിചനിനല്ലെങനില് കകേരളയ
ശുദ്ധജലക്ഷേക്ടോമതനികലയവ നസ്പീങ്ങുയ. കേക്ടോകവരനി നദനിയനില് ജലയ കുറഞതക്ടോണവ കേക്ടോകവരനി
പ്രശ്നതനിനന്റെ  അടനിസക്ടോന  കേക്ടോരണയ.  65  ലക്ഷേയ  കേനിണറുകേളക്ടോണവ  ശരക്ടോശരനി
കകേരളതനിലുള്ളനതന്നെക്ടോണവ  കേണക്കവ.  2001-നല  കേണക്കനുസരനിചവ  72  ശതമക്ടോനയ
കുടുയബങളക്ടോണവ  കുടനിനവള്ളതനിനവ  കേനിണറുകേനള  ആശയനിചനിരുന്നെതവ.  2011-നല  
കേണക്കനുസരനിചവ ഇതവ 62 ശതമക്ടോനമക്ടോയനി കുറഞനിരനിക്കുന. കകേരളതനിനല 77.16 ലക്ഷേയ
കുടുയബങളനില്  29.33  ശതമക്ടോനയ  കുടുയബങള്ക്കുമക്ടോത്രമക്ടോണവ  നനപപ്പെവ  വഴനിയള്ള
ജലവനിതരണ  സഇൗകേരല്യങളുള്ളതവ.  62  ശതമക്ടോനയ  കുടുയബങള്  കേനിണറുകേനളയയ
ബക്ടോക്കനിയള്ളവര് കുഴല്കേനിണറുകേള്,  ഹക്ടോന്ഡവ പമ്പുകേള്,  ഉറവകേള്,  നദനികേള്,  കുളങള്
എന്നെനിവനയയയ  ആശയനിക്കുന.  സയസക്ടോനതവ  ഇരുപതനികലനറ  ജലകസചെന
പദ്ധതനികേളുയ  ഇരുപതനിനക്ടോയനിരകതക്ടോളയ  നനമനര്  ലനിഫവ  ജലകസചെന  പദ്ധതനികേളുയ
സക്ടോപനിതമക്ടോയനിട്ടുണവ.  പ്രധക്ടോന ജലകസക്ടോതസക്ടോയ നദനികേളുയ കുളങളുയ ഇന്നെവ അഴക്കു
ചെക്ടോലുകേളക്ടോയയ  നകേക്ടോതുകേവ  വളര്തല്  കകേനങളക്ടോയയ  മക്ടോറനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  മറവ
രക്ടോഷ്ട്രങളനില് നദനികേളുയ കുളങളുയ പരനിപക്ടോലനിക്കുന്നെതനിനുയ ജല ലഭല്യത ഉറപ്പുവരുത്തു
ന്നെതനിനുയ  പുതു  തലമുറകേളനില്  അവകബക്ടോധയ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനവ  വനിദല്യക്ടോലയങളനില്
പ്രകതല്യകേ പക്ടോഠല്യവനിഷയങള് ഉള്നപ്പെടുതനിയനിട്ടുണവ. ഇന്തല്യയനില് ഏറവുയ കൂടുതല് മഴ
ലഭനിക്കുന്നെ ഒരു സയസക്ടോനമക്ടോണവ  കകേരളയ.  മറവ  സയസക്ടോനങളനില് വനിരളമക്ടോയനി മഴ
ലഭനിക്കുകമ്പക്ടോള്  ജലയ  സയരക്ഷേനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  പ്രവര്തനങള്  സര്ക്കക്ടോരുകേള്
സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുനണവ.  നഗര-ഗ്രേക്ടോമ പ്രകദശങളനിനല അരുവനികേളുയ കുളങളുയ വസ്പീനണടുതവ
പരനിപക്ടോലനിചക്ടോല്  മക്ടോത്രകമ  മഴക്കക്ടോല  നകേടുതനികേളുനട  തുടര്  കേഥകേള്ക്കവ  പരനിഹക്ടോരയ
കേക്ടോണക്ടോന്   സക്ടോധനിക്കുകേയള.  ശുദ്ധമക്ടോയ  നസ്പീര്ചക്ടോലുകേള്  പലതുയ  കേലങനിമറനിഞ.
കുടനിക്കക്ടോന്കപക്ടോയനിടവ ഒന്നെനിറങനി കേക്ടോല് കേഴകേക്ടോന്കപക്ടോലുയ കേഴനിയക്ടോതവനിധയ കകേക്ടോളനികഫക്ടോയ
ബക്ടോകസ്പീരനിയമൂലയ നദനികേളുയ കുളങളുയ മലനിനമക്ടോയനിരനിക്കുന്നെ അവസയക്ടോണവ ഇനള്ളതവ.
പുഴയനില്നനിനയ നനകേക്കുമ്പനിളനില് നവള്ളയ കകേക്ടോരനിനയടുതവ  കുടനിചനിരുന്നെ കേക്ടോലനമക്ടോനക്ക
കേഴനിഞ.  കുടനിനസ്പീരനിനക്ടോയനി  കുപ്പെനിനവള്ളയ  കേരുതുകേയല്ലെക്ടോനത  മറവ  മക്ടോര്ഗ്ഗനമക്ടോനയ  കേക്ടോണുന്നെനില്ലെ.
കുപ്പെനിനവള്ളതനില്  മനുഷല്യനന  കേല്യക്ടോന്സറനികലയവ  നനകേപനിടനിനചതനിക്കുന്നെ  മക്ടോരകേ
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രക്ടോസപദക്ടോര്തങള് അടങനിയനിരനിക്കുനനവന്നെ കേനണതല് മനുഷല്യ മനനഃസക്ടോക്ഷേനിനയ
അക്ഷേരക്ടോര്തതനില്  നഞടനിച്ചുകേളഞ.  കുടനിനവളളപ്രശ്നയകപക്ടോനലതനന്നെ  കകേരളയ
കനരനിടുന്നെ മനറക്ടോരു പ്രശ്നമക്ടോണവ മക്ടോലനിനല്യ സയസരണയ.  നഗരവുയ ഗ്രേക്ടോമവുയ തമനിലുള്ള
അന്തരയ അതനികവഗയ കുറഞനകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നെ കകേരളതനില് രൂക്ഷേമക്ടോയനിനക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്നെ
പ്രധക്ടോന പ്രശ്നങളനിനലക്ടോന്നെക്ടോണവ മക്ടോലനിനല്യയ.  അറനിഞയ അറനിയക്ടോനതയമുള്ള പലവനിധ
പ്രവര്തനങളനിലൂനട മണ്ണുയ ജലവുയ പ്രക്ടോണവക്ടോയവുയ നക്ടോയ നശനിപ്പെനിച്ചുനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.
മനുഷല്യനന്റെ  കേരങള്  പ്രവര്തനിചതനിനക്ടോല്  കേരയനിലുയ  കേടലനിലുയ  കുഴപ്പെയ  പ്രതല്യക്ഷേനപ്പെട്ടു
എന്നെ  വനിശുദ്ധ  ഖുറക്ടോന്  വക്ടോകേല്യയ  ഇഇൗ  അവസരതനില്  നക്ടോയ  ഓര്കക്കണതക്ടോണവ.
ഭൂരനിപക്ഷേയ ജനങളുയ കുടനിനവള്ളതനിനക്ടോയനി ആശയനിക്കുന്നെ കേനിണറുകേള് വനിസര്ജല്യ
മക്ടോലനിനല്യയ  കേലര്ന്നെവയക്ടോണവ.  വല്യക്ടോവസക്ടോയനികേ  കകേനങളനില്  മക്ടോത്രമല്ലെ,  ഒട്ടുമനിക്ക
ജനില്ലെകേളനിലുയ പ്രധക്ടോന നഗരങളനിലുമുള്ള അന്തരസ്പീക്ഷേ വക്ടോയവനില് നപക്ടോടനിപടലങളുനട
സക്ടോന്നെനിദ്ധല്യയ  ശസക്ടോസകകേക്ടോശകരക്ടോഗങള്ക്കവ  വഴനിവയക്ടോവുന്നെ അളവനിലക്ടോനണന്നെവ  പഠനങള്
ചൂണനിക്കക്ടോട്ടുന.  നഗരവത്കേരണതനിനന്റെ  ആക്കയ  കൂടനിയതക്ടോണവ  കേഴനിഞ  രണവ
പതനിറക്ടോണക്ടോയനി  മക്ടോലനിനല്യപ്രശ്നനത ഇത്ര രൂക്ഷേമക്ടോക്കനിയതവ.  പക്ടോയവ  നചെയ സക്ടോധനങളുയ
പക്ടോചെകേയ  നചെയ  ഭക്ഷേണങളുനമക്ടോനക്ക  കൂടുതല്  വക്ടോങ്ങുന്നെ  ശസ്പീലയ  പക്ടോസ്റ്റനികേവ  മക്ടോലനിനല്യങളുനട
അളവവ  വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചു.  തസ്പീര്തക്ടോടന  കകേനങളനിലടക്കയ  ജനങള്  ഒത്തുകചെരുന്നെ
സലങളനില്  കേക്ടോരല്യക്ഷേമമക്ടോയ  ശുചെസ്പീകേരണ  സയവനിധക്ടോനയ  ഏര്നപ്പെടുത്തുവക്ടോന്  നക്ടോയ
കേക്ടോരല്യമക്ടോയനി ഇടനപടുന്നെനില്ലെ.  പക്ടോസ്റ്റനികേവ ഉപകയക്ടോഗയ തടയന്നെതനിനവ തുണനി സഞ്ചനിയനട
ഉപകയക്ടോഗതനികലയല്ലെ നക്ടോയ മടകങണതവ.  മറനിചവ,  പക്ടോസ്റ്റനികേവ ഉല്പ്പെന്നെങള് അമനിതമക്ടോയനി
ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നെ രക്ടോഷ്ട്രങളനില് സമ്പൂര്ണ്ണ മക്ടോലനിനല്യ സയസരണ പദ്ധതനികേള് നടപ്പെക്ടോ
ക്കുന്നെതുകപക്ടോനല  മക്ടോലനിനല്യസയസരണ  കകേരളയ  സൃഷ്ടനിക്കക്ടോന്  നമുക്കവ  സക്ടോധനികക്കണതുണവ.
ഇഇൗ  തലമുറയനില്  നടക്കുന്നെതവ  ജക്ടോതനികേളുയ  മതങളുയ  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയക്കക്ടോരുയ  സയസക്ടോനങളുയ
രക്ടോഷ്ട്രങളുയ തമനിലുള്ള യദ്ധമക്ടോനണങനില് വരുയ തലമുറ യദ്ധതനികലയവ കേടക്കുന്നെതവ
കുടനിനവള്ളതനിനക്ടോയനിരനിക്കുനമന്നെ വസ്തുത സരനിക്കക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന് വയ്യ.  കുനയ മലയയ
ഇടനിച്ചുനനിരതനി  പ്രകൃതനിനയ നശനിപ്പെനിചവ ജലയ ലഭനിക്കക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന് ഇവനിനട ഒരുകൂടയ
ആളുകേള് പ്രവര്തനിക്കുനനണന്നെതവ  നക്ടോയ തനിരനിചറനികയണതുണവ.  പ്രക്ടോകദശനികേമക്ടോയനി
ജലനനിധനി  പദ്ധതനികേള്  പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളനില്  നടപ്പെനിലക്ടോക്കുകമ്പക്ടോള്  കുടനിനവള്ള  പ്രശ്നയ
പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി പരനിഹരനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനിചനിടനിനല്ലെന്നെവ നമുക്കറനിയക്ടോയ. ഇതരയ പഞ്ചക്ടോയത്തു
കേളനില്  പുതനിയ  പദ്ധതനി  തുടങ്ങുന്നെതനിനുയ  നനപപ്പെവ  നനലന്  നപക്ടോടനി  കുടനിനവള്ളയ
പക്ടോഴക്ടോകുകമ്പക്ടോള്  ഉകദല്യക്ടോഗസര്  കേക്ടോരല്യക്ഷേമമക്ടോയനി  പ്രവര്തനിക്കുന്നെതനിനുയ നടപടനി
അനനിവക്ടോരല്യമക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  എല്.ഡനി.എഫവ.  സര്ക്കക്ടോരുയ  വകുപ്പുമനനിമക്ടോരുയ
ശുദ്ധജല വനിതരണ രയഗത്തുയ മക്ടോലനിനല്യ സയസരണ രയഗത്തുയ വളനര ആശക്ടോവഹമക്ടോയ
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കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോകടക്ടോടുകൂടനിയക്ടോണവ  ഇടനപടുന്നെതവ.  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരകമറവ  ആദല്യ  നൂറവ
ദനിവസങള്ക്കകേയ  533  ലക്ഷേയ രൂപയനട ഒരു പദ്ധതനി പൂര്തസ്പീകേരനിചതവ അഭനിനന്ദ
നസ്പീയമക്ടോണവ. 2017 മക്ടോര്ചവ മക്ടോസകതക്ടോനട സയസക്ടോനതവ പുതുതക്ടോയനി 23 ജലവനിതരണ
പദ്ധതനികേള് നടപ്പെനിലക്ടോക്കനി  86.42  ദശലക്ഷേയ ലനിറര് കുടനിനവള്ളയ ഉല്പ്പെക്ടോദനിപ്പെനിചവ  10
ലക്ഷേയ ജനങങള്ക്കവ  അധനികേമക്ടോയനി എതനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  കകേരള സര്ക്കക്ടോരുയ
ജല അകതക്ടോറനിറനിയയ പ്രയത്നനിക്കുന്നെതനില് ഞക്ടോന് അഭനിമക്ടോനനിക്കുന. 2000 കകേക്ടോടനി രൂപ
നചെലവഴനിചവ  സയസക്ടോനനത കുടനിനവള്ളക്ഷേക്ടോമയ  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുയ ജനങളുനട
ദക്ടോഹമകേറ്റുന്നെതനിനുയ  തയ്യക്ടോറക്ടോയ മുഖല്യമനനി  ശസ്പീ.  പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്  നയനിക്കുന്നെ
എല്.ഡനി.എഫവ.  സര്ക്കക്ടോരനിനനയയ  വകുപ്പുമനനി  ശസ്പീ.  മക്ടോതത്യു  ടനി.  കതക്ടോമസനിനനയയ
ഒരനിക്കല്ക്കൂടനി ഞക്ടോന് അഭനിനന്ദനിക്കുന. 

(അദ്ധല്യക്ഷേകവദനിയനില് പക്ടോനല് ഓഫവ നചെയര്മക്ടോന് ശസ്പീ. ചെനിറയയ കഗക്ടോപകുമക്ടോര്)

ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന് കുടുയബക്കക്ടോര്ക്കവ വഴനിവനിടവ നനിയമനയ നല്കേനി  എന്നെതക്ടോണവ
കേഴനിഞ ദനിവസങളനില് ഇവനിനട  വനിവക്ടോദമക്ടോയ വനിഷയയ.  ഒരു മനനി മക്ടോത്രമക്ടോകണക്ടോ
ഇവനിനട വഴനിവനിടവ നനിയമനയ നടതനിയനിട്ടുള്ളതവ?  യ.ഡനി.എഫവ. ഭരനിച സമയതവ ഇവനിനട
ആനരക്ടോനക്ക  വഴനിവനിടവ  നനിയമനയ  നടതനിനയനള്ളതവ  യ.ഡനി.എഫവ.  പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നെതവ
നന്നെക്ടോയനിരനിക്കുനമന്നെക്ടോണവ എനനിക്കവ സൂചെനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ളതവ. മുസസ്പീയ ലസ്പീഗനിനന്റെ പനി. നകേ. ബഷസ്പീര്
സക്ടോഹനിബവ  അവനിനടയനിരുന്നെവ  വക്ടോക്കുകേള്നകേക്ടോണവ  കുത്തുകേയക്ടോണവ.  നനിങള് ഇന്നെനല
എന്തനിനക്ടോണവ  സഭയനില്നനിന്നെവ  ഇറങനികപ്പെക്ടോയതവ  എന്നെവ  വല്യക്തമക്ടോകക്കണതുണവ.
ഇസക്ടോമനികേ കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടനില് ഏറവുയ കൂടുതല് സഹക്ടോയനികക്കണതവ കുടുയബബനങനളയയ
അയല്  ബനങനളയമക്ടോണവ.  ഇതവ  പഠനിക്കുവക്ടോനുള്ള  ആര്ജവയ  മുസസ്പീയ  ലസ്പീഗവ
കേക്ടോണനിക്കണയ.  ഇസക്ടോമനികേ ചെനിന്തകയക്ടോടുകൂടനിയ ഒരു പക്ടോര്ടനിനയന്നെ നനിലയവ ഇസക്ടോമനികേ
കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടുകേള്  മനസനിലക്ടോക്കക്ടോനത  പ്രവര്തനിക്കരുനതനള്ള  ഒരു  വനിനസ്പീതമക്ടോയ
അഭല്യര്തനകയക്ടോടുകൂടനി  ഒരനിക്കല്കൂടനി  ഇഇൗ  ധനക്ടോഭല്യര്തനനയ  പനിന്തുണച്ചുനകേക്ടോണവ
ഞക്ടോന് എനന്റെ വക്ടോക്കുകേള് അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുന. 

ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമര്:  സര്,  ഞക്ടോന് ഇഇൗ ധനക്ടോഭല്യര്തനകേനള എതനിര്ക്കുകേയക്ടോണവ.
ജലകസചെനയ എന്നെ  XXXVIII-ാം നമ്പര് ധനക്ടോഭല്യര്തനയവ കേസ്പീഴനില്വരുന്നെ  4701-
80-800-77  എന്നെ ശസ്പീര്ഷകേതനിനല ഡക്ടോയ റസ്പീഹക്ടോബനിലനികറഷന് ആന്റെവ ഇയപ്രൂവ്നമന്റെവ കപ്രക്ടോജകവ
(DRIP)-നവ  2016-17  സക്ടോമ്പതനികേ വര്ഷയ 40  കകേക്ടോടനി രൂപ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണവ.
എന്നെക്ടോല്  2011-12  സക്ടോമ്പതനികേ  വര്ഷയ  മുതലുള്ള  ബഡ്ജറവ  പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല്
പ്രസ്തുത തുകേ വനിനനികയക്ടോഗനിക്കക്ടോന് കേഴനിഞനിടനിനല്ലെന്നെവ മനസനിലക്ടോകുയ.  ഇക്കക്ടോരല്യതനില്
ധനകേക്ടോരല്യവകുപ്പുയ  ജലകസചെന  വകുപ്പുയ  പരക്ടോജയനപ്പെടതക്ടോയനി  എ.ജനി.-യനട  റനികപ്പെക്ടോര്ടനില്
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പറയനണവ.  2011-12-സക്ടോമ്പതനികേ വര്ഷയ ഇകത ശസ്പീര്ഷകേതനില് വകേയനിരുതനിയതവ
34  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണവ.  അതനില്  ഒരു  കപസകപക്ടോലുയ  നചെലവഴനിചനിടനില്ലെ,  മനിചയ
34  കകേക്ടോടനി രൂപ. 2012-13  സക്ടോമ്പതനികേ വര്ഷയ വകേയനിരുതനിയതവ  42.50  ലക്ഷേയ രൂപയയ
നചെലവഴനിചതവ  0.01  കകേക്ടോടനി  രൂപയയ  ബക്ടോക്കനി  തുകേ  42.49  കകേക്ടോടനി  രൂപയമക്ടോണവ.
2013-14 സക്ടോമ്പതനികേ വര്ഷയ വകേയനിരുതനിയതവ 40 കകേക്ടോടനി രൂപയയ നചെലവഴനിചതവ
2.49  കകേക്ടോടനി രൂപയയ മനിചയ  37.51  കകേക്ടോടനി രൂപയമക്ടോണവ.  2014-15  സക്ടോമ്പതനികേ
വര്ഷയ വകേയനിരുതനിയതവ 30 കകേക്ടോടനി  രൂപയയ നചെലവഴനിചതവ 6.47 കകേക്ടോടനി രൂപയയ
മനിചയ 23.53 കകേക്ടോടനി രൂപയമക്ടോണവ. 2015-16 സക്ടോമ്പതനികേ വര്ഷയ വകേയനിരുതനിയതവ
40 കകേക്ടോടനി  രൂപയയ നചെലവഴനിചതവ 5 കകേക്ടോടനി രൂപയയ മനിചയ  35 കകേക്ടോടനി രൂപയമക്ടോണവ.
ഇതവണയയ  40  കകേക്ടോടനി  രൂപ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണവ.  നചെലവഴനിചതനിനുയ
നചെലവഴനിക്കക്ടോതതനിനുനമല്ലെക്ടോയ ഒകരകപക്ടോനല തുകേ നസ്പീക്കനിവചനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ. അതുനകേക്ടോണക്ടോണവ
ഞക്ടോന്  ഇഇൗ  ധനക്ടോഭല്യര്തനകേനള എതനിര്ക്കുനനവനപറഞതവ.  ഇവനിനട  പലരുയ
സൂചെനിപ്പെനിചതുകപക്ടോനല,  കകേരളയ  കേണതനില്വചവ  ഏറവുയ  വലനിയ  വരള്ച  പ്രതസ്പീക്ഷേനി
ചനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ഇതുവനര  മഴ  നപയനിടനില്ലെ.  വരുന്നെ  കവനലനിനന  കനരനിടക്ടോനുള്ള
സജസ്പീകേരണങളുണക്ടോക്കണയ.  പരമ്പരക്ടോഗതമക്ടോയനി  കവനല്  വരുന്നെ  ഏപ്രനില്-കമയവ
മക്ടോസങളനില്  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുനട  കയക്ടോഗയ വനിളനിചവ  കുടനിനവള്ള  വനിതരണനതപ്പെറനി
ആകലക്ടോചെനിക്കക്ടോറുണവ. ഇതവണ അങനന കയക്ടോഗയ വനിളനിചക്ടോല് മതനിയക്ടോകേനില്ലെ. കലക്ടോറനിയനിലുയ
മറവ  വക്ടോഹനങളനിലുനമക്ടോനക്ക  കുടനിനവള്ളയ വനിതരണയ  നചെയ്യക്ടോന്  കസക്ടോതസനില്
നവള്ളമനില്ലെക്ടോത അവസയണക്ടോകുയ.  തടയണ നകേകടണനിടതവ തടയണ നനിര്മനിക്കുകേയയ
നവള്ളയ തടയക്ടോന് പറ്റുന്നെ സലങളനില് തടയകേയയ നചെയ്യുന്നെ സമഗ്രേമക്ടോയ, ഇന്നെനത
കേക്ടോലക്ടോവസ  കേണക്കനിനലടുതവ  അങവ  ഉണര്നപ്രവര്തനിക്കണനമന്നെക്ടോണവ  എനനിക്കവ
പറയക്ടോനുള്ളതവ.  നമ്മുനട സയസക്ടോനതവ യക്ടോത്രക്കക്ടോരുയ മറ്റുയ കേനിണറനിനനക്കക്ടോളുയ കൂടുതല്
ആശയനിക്കുന്നെതവ കുപ്പെനിനവള്ളമക്ടോണവ. കുപ്പെനിനവള്ളതനിനന്റെ കേസക്ടോളനിറനി നടസ്റ്റനിനവ യക്ടോനതക്ടോരു
സയവനിധക്ടോനവുമനില്ലെ.  ഓകരക്ടോരുതരുയ യകഥഷ്ടയ  കുപ്പെനിനവള്ളയ ഇറക്കുകേയക്ടോണവ.  കുപ്പെനികേള്
പരനികശക്ടോധനിചകപ്പെക്ടോള് കകേക്ടോളനികഫക്ടോയ ബക്ടോകസ്പീരനിയ വളനര കൂടുതലക്ടോനണന്നെവ കേനണതനിയനിട്ടുണവ.
കുപ്പെനിനവള്ളയ  വളനര  പരനിശുദ്ധമക്ടോനണന്നെക്ടോണവ  എല്ലെക്ടോവരുയ  ധരനിക്കുന്നെതവ.  അതനില്
32  ശതമക്ടോനയ കകേക്ടോളനികഫക്ടോയ ബക്ടോകസ്പീരനിയ കേനണതനിയനിട്ടുണവ. ഇതരതനിലുള്ള കുപ്പെനിനവള്ളയ
ഏനതക്ടോനക്ക കേമ്പനനികേളക്ടോണവ ഇറക്കുന്നെതവ;  കേമ്പനനികേള്ക്കവ കലസന്സവ ഉകണക്ടോനയന്നെവ
പരനികശക്ടോധനിക്കുനകണക്ടോ;  കേസക്ടോളനിറനി  നടസ്റ്റവ  നടതനി  നവരനികഫ  നചെയ്യുനകണക്ടോ;
ഇതരയ പരനികശക്ടോധനകേളനില് ഏനതങനിലുയ കുപ്പെനിനവള്ളയ പനിടനിനചടുക്കക്ടോന് നനിയമമുകണക്ടോ;
അങനന  പനിടനികൂടനിയനിട്ടുകണക്ടോ; തുടങനിയ  കേക്ടോരല്യങള്  അങവ  പരനികശക്ടോധനിക്കണയ.
നനിലവനിലുള്ള ഫുഡവ  കസഫനി  ആകനുസരനിചവ  ഇതനിനവ  വകുപ്പെനില്ലെ.  ഇക്കക്ടോരല്യങള്  വളനര
ഗഇൗരവമക്ടോയനി  കേക്ടോണണയ.  നമ്മുനട നക്ടോടനില്  കകേക്ടോളറ,  മഞപ്പെനിതയ  കപക്ടോലുള്ള
അസുഖങള്  പടര്നനകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നെ  സമയമക്ടോണവ.  സനിരമക്ടോയനി  കുപ്പെനിനവള്ളയ
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കുടനിക്കുന്നെ  ആളുകേള്ക്കവ  ഇതരയ  കരക്ടോഗങള്  പനിടനിനപടുന്നെതക്ടോയനി  കേണക്കുകേളുണവ.
അനതല്ലെക്ടോയ ശരനിയക്ടോകണക്ടോനയനയ എനനിക്കറനിയനില്ലെ.  അതുനകേക്ടോണവ ഇക്കക്ടോരല്യങനളല്ലെക്ടോയ
കൃതല്യമക്ടോയനി പരനികശക്ടോധനിക്കണയ.  നചെലവഴനിക്കുന്നെതുയ നചെലവഴനിക്കക്ടോതതുയ കനക്ടോക്കനികവണയ
പണയ  വകേയനിരുകതണതവ.  അതനല്ലെങനില്  വരക്ടോന് കപക്ടോകുന്നെ  വരള്ച  കനരനിടക്ടോനുള്ള
തടയണയടക്കയ  നനിര്മനിക്കക്ടോനുള്ള  പദ്ധതനി  ആവനിഷ്കരനിക്കണയ.  കകേരളനത
സയബനനിചനിടകതക്ടോളയ  ആര്ക്കുയ  രക്ഷേയനില്ലെക്ടോത  കേക്ടോലമക്ടോണവ.  ശക്തന്മേക്ടോരക്ടോയ,
ത്രനിമൂര്തനികേളക്ടോയ ജയരക്ടോജന്മേക്ടോര്കപക്ടോലുയ ഒഇൗടക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ. ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന്
വളനര  മക്ടോനല്യനക്ടോയ  മനുഷല്യനക്ടോയനിരുന.  ശസ്പീ.  കേക്ടോരക്ടോടവ  റസക്ടോഖനികന്റെതനിനനക്കക്ടോള്
അകദ്ദേഹതനിനന്റെ വക്ടോക്കുകേളക്ടോണവ എനനിക്കവ വനിശസക്ടോസയ.  പുറതക്ടോക്കനിയതവ പുറകമയള്ള
വരുനടയയ  അകേത്തുള്ളവരുനടയയ  ഗൂഢക്ടോകലക്ടോചെനയനട  ഫലമക്ടോയനിടക്ടോനണന്നെക്ടോണവ
അകദ്ദേഹയതനന്നെ പറഞതവ.  അതവ തടയക്ടോന് ഇഇൗ ഗവണ്നമന്റെനിനവ കേഴനിഞനില്ലെ. അങനന
ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന് പുറതക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.   എനനിക്കവ  ഒറകേക്ടോരല്യയ   മക്ടോത്രകമ
പറയക്ടോനുള.  അകദ്ദേഹനത സയബനനിചവ  വനിജനിലന്സവ  അകനസഷണയ നടതനിയനിട്ടുണവ.
മുന്മനനിമക്ടോനരപ്പെറനിയയ  വനിജനിലന്സവ  അകനസഷണയ  നടതനിയനിട്ടുണവ.  അവരുനട
മക്കളുനടയയ  അവനര  വനിവക്ടോഹയ  നചെയയച  സലവുയ  പരനികശക്ടോധനിക്കുനന്നെങനില്
പരനികശക്ടോധനികചക്ടോനട.  ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന്  മനനിയക്ടോയനിടവ  നക്ടോലുമക്ടോസയ  മക്ടോത്രകമ
ആയനിട്ടുള. അകദ്ദേഹതനിനന്റെ കുടുയബതനികന്റെയയ കുടുയബതനിനന്റെ കുടുയബതനികന്റെയയ
ബനി1,  ബനി2  നനിലവറകേളനില്  പരനികശക്ടോധനിക്കരുനതന്നെക്ടോണവ  എനന്റെ  അഭനിപ്രക്ടോയയ.
മുന്മനനിമക്ടോനരനവചവ  അവരുനട  കുടുയബനതയയ  കുടുയബതനിനപ്പുറത്തുള്ളവകരയയ
കമക്ടോശമക്ടോക്കനി  കുടുയബനത  ആനകേ  ശനിഥനിലമക്ടോകക്കണ  കേക്ടോരല്യമനില്ലെ.  അകനസഷനിക്കുന്നെ
തനിനുമുമ്പവ  വനിജനിലന്സവ  പത്രതനില്   നകേക്ടോടുക്കുകേയല്ലെ  കവണതവ.  ആരക്ടോനണങനിലുയ
അകനസഷനിചവ കേനണതനി കകേക്ടോടതനിയനില് ഹക്ടോജരക്ടോക്കനി നനിയമപരമക്ടോയനി ശനിക്ഷേനിക്കനട.
അല്ലെക്ടോനത അകനസഷനിക്കക്ടോന് കപക്ടോകുന്നെതനിനുമുമ്പവ  പത്രതനില് നകേക്ടോടുക്കുകേയക്ടോണവ.   മുന്മനനിയനട
വസ്പീടനില്  പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോന്  കപക്ടോയകപ്പെക്ടോള്  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  കലക്ടോക്കറനില്  ഒനയ
കേക്ടോണുന്നെനില്ലെ.  അകനസഷനിചകപ്പെക്ടോള്  ഭക്ടോരല്യ  രണ്ടുദനിവസയ  മുമ്പവ  കലക്ടോക്കറനില്  കപക്ടോയനിരുന്നെതക്ടോയനി
പത്രതനില്  കേണ്ടു.  അങനന  ഭക്ടോരല്യ  കപക്ടോയതനിനവ  കവനറ  കകേസ്സുണക്ടോകുകമക്ടോനയന്നെവ
എനനിക്കറനിയനില്ലെ.   വനിജനിലന്സവ  അകനസഷനിക്കുന്നെതനിനവ  രണ്ടുദനിവസയ  മുമ്പവ  ഭക്ടോരല്യക്കവ
കഫക്ടോണ് നചെയനിരുകന്നെക്ടോ? ഇനതക്ടോനക്ക രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയ തടനിപ്പെക്ടോണവ. 

ബഹുമക്ടോനനപ്പെട തകദ്ദേശസസയയഭരണ വകുപ്പുമനനി കഡക്ടോ.  നകേ.  ടനി.  ജലസ്പീലനിനന്റെ
മണലതനില്  അനക്ടോകരക്ടോഗല്യയ കേക്ടോരണയ വൃദ്ധ മരണനപ്പെടുകേയണക്ടോയനി. ഇതവ മക്ടോതൃഭൂമനി
പത്രതനിനന്റെ  മുന്കപജക്ടോണവ  (പത്രയ  ഉയര്തനിക്കക്ടോണനിച്ചു).  "എടപ്പെക്ടോള്  നഗരതനിനു
സമസ്പീപതവ വസ്പീടനില് പതവ ദനിവസമക്ടോയനി ഭക്ഷേണയ കേഴനിക്കക്ടോനത അമ്പതനിമൂനകേക്ടോരനി
മരനിച്ചു.  മൃതശരസ്പീരയ  നകേടനിപ്പെനിടനിചവ  കേനിടക്കുകേയക്ടോയനിരുന്നെ  മകേനള  അവശനനിലയനില്
ആശുപത്രനിയനില്  പ്രകവശനിപ്പെനിച്ചു”എന്നെക്ടോയനിരുന  പത്രവക്ടോര്ത.  ഇതവ  മനനിയനട
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മണലതനിനല സനിതനിയക്ടോണവ. കുറനിപ്പുറതവ കകേക്ടോളറ മരണയ, മലപ്പുറതവ ഡനിഫസ്പീരനിയ
മരണയ, കപക്ടോഷകേക്ടോഹക്ടോര കുറവുമൂലയ അടപ്പെക്ടോടനിയനില് ആദനിവക്ടോസനി കുഞങളുനട  മരണയ
തുടങനിയവനയല്ലെക്ടോയ  വക്ടോര്തകേളക്ടോണവ.   പടനിണനിയയ  പകേര്ചവല്യക്ടോധനിയയ  സുലഭമക്ടോയനി
നടക്കുകേയക്ടോണവ. പണനി നകേക്ടോടുക്കക്ടോനുള്ള ശമമനിനല്ലെങനിലുയ  പക്ടോടത്തുയ വരമ്പത്തുയ കൂലനി
നകേക്ടോടുത്തുനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ചെത്തുയ നകേക്ടോനയ അടക്കനിനക്കക്ടോള്കേനയന്നെ മക്ടോടമ്പനി
കേക്ടോലകതയവ മടങനികപ്പെക്ടോവുകേയക്ടോണവ.  ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന് മനനിസക്ടോനത്തു നനിനയ
പുറത്തുകപക്ടോയതവ  നചെറനിയ കേക്ടോരല്യമനില്ലെ.  സനി.പനി.നഎ.(എയ)-നന സയബനനിചനിടകതക്ടോളയ
നകേക്ടോടനികഘക്ടോഷനിച്ചുവന്നെ ഭരണമകല്ലെ?  അഴനിമതനിനക്കതനിരക്ടോയനി  വന്നെ ഭരണനമന്നെ കപരനില്
എന്തവ പ്രതസ്പീക്ഷേയക്ടോയനിരുന?  ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന് ഇന്നെനല ഇവനിനട നടതനിയ
പ്രസയഗതനിനന്റെ വരനികേള് നനിങനളല്ലെക്ടോവരുയ ശദ്ധനിക്കണനമനമക്ടോത്രകമ എനനിക്കവ പറയക്ടോനുള. ****

ഇഇൗ കേക്ടോലഘടതനില് പക്ടോവനപ്പെട ഞങനളകപ്പെക്ടോലുള്ളവര്ക്കവ എനന്തങനിലുയ രക്ഷേയകണക്ടോ?
അപ്പെകക്കക്ടോല് എലനി ഭക്ഷേനിചക്ടോല് അപ്പെതനിന് കേഥനയന്തുകപക്ടോല് എന്നെവ പറയക്ടോറുണവ. 

2.00 PM]

നപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുയ രജനികസ്ട്രേഷനുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധക്ടോകേരന്):  സര്,
കപക്ടോയനിന്റെവ ഓഫവ ഓര്ഡര്. ബനില്ലെനിനന്റെ ചെര്ചക്ടോകവളകേളനില് ശസ്പീ. എയ. ഉമര് നനിയമപരമക്ടോയനി
നല്ലെ അറനിവുള്ള ആളക്ടോണവ.  കബക്ടോധപൂര്വയ പല സക്ടോമക്ടോജനികേരുനടയയ അമനയയയ  അചനനയയ
അപ്പൂപ്പെനനയയ സഭയനില്  ഇല്ലെക്ടോത  ജനില്ലെക്ടോ  നസക്രടറനി  ശസ്പീ.  പനി.  ജയരക്ടോജനനയയ പറനി
പറയന്നെതവ അങവ കകേള്ക്കുന്നെനികല്ലെ;  ഇനതല്ലെക്ടോയ ഓര്ഡറനിലക്ടോകണക്ടോ?

ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമര്:  സര്,  സഭയനിലനില്ലെക്ടോതവനരപ്പെറനി ഞക്ടോനനന്തു പറഞനവന്നെവ
അങവ പരനികശക്ടോധനിക്കണയ.  മുന്മനനിമക്ടോരുനട  കുടുയബക്ടോയഗങനളപ്പെറനി  അകനസഷനിക്കുകമ്പക്ടോള്
പരനികശക്ടോധനിക്കണനമന്നെക്ടോണവ പറഞതവ. അതവ നചെയ്യരുനതന്നെക്ടോണവ പറഞതവ. 

മനി  .    നചെയര്മക്ടോന്:  പസ്പീസവ.....അതവ  പരനികശക്ടോധനിചവ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുയ.  ..…

(ബഹളയ).....

ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമര്:   സര്,  ഞക്ടോന്  ഉതമവനിശസക്ടോസതനില്  തനന്നെയക്ടോണവ
പറഞനിട്ടുള്ളതവ.  ..(… ബഹളയ).....

ശസ്പീ  .   ആര്  .   രക്ടോകജഷവ: സര്, ഞക്ടോന് ഒരു കപക്ടോയനിന്റെവ ഓഫവ ഓര്ഡര് ........  റൂള്
307  പ്രകേക്ടോരയ  സഭയനിലനില്ലെക്ടോത  ആളുകേനളക്കുറനിചവ  പരക്ടോമര്ശനിക്കുന്നെതവ,  കരഖയനിലു
ണക്ടോകേക്ടോന് പക്ടോടനില്ലെ.  അതവ നസ്പീക്കയ നചെയ്യണയ.

***സഭക്ടോദ്ധല്യക്ഷേനന്റെ  4742/ഇ.ബനി./16/നനി.നസ.  തസ്പീയതനി  19-10-2016  പ്രകേക്ടോരമുള്ള ഉതരവനിന്പ്രകേക്ടോരയ

കരഖയനില് നനിനയ നസ്പീക്കയനചെയ. 
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മനി  .   നചെയര്മക്ടോന്: ശസ്പീ. എയ. ഉമര്, അങവ സയസക്ടോരനിക്കൂ... (ബഹളയ).. പസ്പീസവ

ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമര്:  സര്,  ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജനന ഇകപ്പെക്ടോള് കേക്ടോണക്ടോനനില്ലെ.
അകദ്ദേഹമക്ടോകണക്ടോ സഭയനിലനില്ലെക്ടോതനതന്നെവ എനനിക്കറനിയനില്ലെ.  ഇവനിനട ഓകരക്ടോരുതരുയ
എകപ്പെക്ടോഴക്ടോണവ പുറത്തുകപക്ടോകുന്നെനതന്നെവ എനനിക്കറനിയനില്ലെകല്ലെക്ടോ.  ഇവനിനട പ്രശ്നമതല്ലെ.

മനി  .    നചെയര്മക്ടോന്:  ശസ്പീ.  എയ.  ഉമര്,  അകങയവ അനുവദനിച സമയയ തസ്പീരക്ടോന്
കപക്ടോകുകേയക്ടോണവ.

ശസ്പീ  .   എയ  .   ഉമര്  : സര്, ഇവനിനട ഇ.എയ.എസവ. നമ്പൂതനിരനിപ്പെക്ടോടുയ അതുകപക്ടോനലതനന്നെ
സഖക്ടോവവ ഇ.  നകേ.  നക്ടോയനക്ടോരുനമക്ടോനക്ക ഭരനിചനിരുന്നെകപ്പെക്ടോള് അവനര  ഉപകദശനിചനിരുന്നെതുയ
അവരുനട നയയ രൂപസ്പീകേരനിചനിരുന്നെതുയ പക്ടോവനപ്പെടവനന്റെ ഇല്ലെക്ടോയ്മയനില്നനിന്നെക്ടോണവ.  അവരുനട
ഇല്ലെക്ടോയ്മയനില്നനിന്നെവ മനസനിലക്ടോക്കനിയ പക്ടോഠയ ഉള്നക്കക്ടോണ്ടുനകേക്ടോണക്ടോണവ അവരുനട നയയ
രൂപസ്പീകേരനിചനതങനില്  ഇകപ്പെക്ടോള്  ഇവനിനട  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മുഖല്യമനനിനയ  ഉപകദശനിക്കുന്നെതവ
ഹക്ടോര്വക്ടോര്ഡവ  യൂണനികവഴനിറനിയനില്  നനിന്നെക്ടോണവ.  ഹക്ടോര്വക്ടോര്ഡനില്  നനിന്നെവ  കനരനിട്ടുള്ള
ഗസ്പീകതക്ടോപകദശമക്ടോണവ.  ഗസ്പീകതക്ടോപകദശയ  അര്ജുനനവ  പ്രതനിസനനി  ഘടതനിലുണക്ടോയനിട്ടുണവ.
അര്ജുനനന്റെ  മനറക്ടോരു  കപരക്ടോണകല്ലെക്ടോ  വനിജയന്  എനള്ളതവ.  ഭഗവക്ടോന്  ശസ്പീകൃഷ്ണന്
അര്ജുനനന...

മനി  .   നചെയര്മക്ടോന്: അകങക്കവ അനുവദനിച സമയയ കേഴനിഞ.. 

ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമര്  : സര്,  ഭഗവദ്ഗസ്പീതയക്ടോണവ  ഉപകദശനിചനതങനില്  ഇവനിനട
ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മുഖല്യമനനി  ശസ്പീ.  പനിണറക്ടോയനി  വനിജയനന  ഹക്ടോര്വക്ടോര്ഡനില്  നനിന്നെവ
ഗസ്പീതയക്ടോണവ ഉപകദശനിച്ചുനകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നെതവ.  അങനന കനരനിട്ടുളള ഉപകദശമക്ടോകുകമ്പക്ടോള്
ഇങനനകയ ഉണക്ടോകുകേയള.  അകമരനിക്കയനില്നനിനള്ള ഉപകദശങള് വരുകമ്പക്ടോള്
പക്ടോവനപ്പെടവനന്റെ ചൂടുയ ചൂരുയ ഉള്നക്കക്ടോള്ളക്ടോന് അവര്ക്കവ കേഴനിഞനകേക്ടോള്ളണനമന്നെനില്ലെ.
അതുനകേക്ടോണക്ടോണവ  സസക്ടോശയ  മക്ടോകനജുനമന്റുകേള്  ഫസ്പീസവ  പനിന്വലനിക്കക്ടോന്  മുകന്നെക്ടോട്ടുവന്നെനിട്ടുയ
രക്ടോജക്ടോവനിനനക്കക്ടോള് വലനിയ രക്ടോജഭക്തനി കേക്ടോണനിച്ചുനകേക്ടോണവ ഇവനിനട ഫസ്പീസവ പനിന്വലനിക്കക്ടോന്
മുഖല്യമനനിയനട അഹന്തനകേക്ടോണവ കേഴനിഞനില്ലെ എനള്ള കേക്ടോരല്യയ ഓര്ക്കണയ. നഷ്ടമക്ടോര്ക്കക്ടോണവ;
ഇവനിടനത പക്ടോവനപ്പെട വനിദല്യക്ടോര്തനികേള്ക്കക്ടോണവ.  ഞങനള കതക്ടോല്പ്പെനിച്ചു, ഞങളുനട സമരയ
കതക്ടോറ്റുനവന്നെവ ഉഇൗറയ നകേക്ടോളന്നെവരുണകല്ലെക്ടോ,  നനിങനളക്ടോരു കേക്ടോരല്യയ മനസനിലക്ടോക്കണയ,
ഇവനിനട  പരക്ടോജയനപ്പെടതവ  നമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജനില്  പഠനിക്കുന്നെ  ഇവനിടനത  പക്ടോവനപ്പെട
വനിദല്യക്ടോര്തനികേളക്ടോണവ  എനള്ളതവ  ഓര്ക്കുകേ.  അതുകപക്ടോനലതനന്നെ  എത്രനയത്ര
ഉപകദശകേന്മേക്ടോരക്ടോണവ, ശസ്പീ. കജക്ടോണ് ബനിടക്ടോസവ ഒരു ഉപകദശകേന്, എന്. നകേ. ദക്ടോകമക്ടോദരന്
മനറക്ടോരു  ഉപകദശകേന്.  ഇഇൗ  ഉപകദശകേന്മേക്ടോനരക്ടോനക്കതനന്നെ  ഉപകദശനിചകപ്പെക്ടോള്
മസ്പീഡനിയക്കക്ടോര്ക്കവ  പുറതനിറങനി  നടക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുന്നെനില്ലെ.  ഒരു  മസ്പീഡനിയക്ടോക്കക്ടോരന്
ഉപകദശകേനക്ടോയകപ്പെക്ടോള്  മസ്പീഡനിയക്കക്ടോര്ക്കവ സര്വത്ര സസക്ടോതനല്യമുണക്ടോകുനമന്നെവ ഞക്ടോന്
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വനിചെക്ടോരനിച്ചു. മസ്പീഡനിയ എനപറഞക്ടോല് കകേക്ടോടതനിയനില് തലവല്ല്, കവനറ എവനിനടനയങനിലുയ
കപക്ടോയക്ടോല്  സനി.പനി.നഎ.(എയ)-നന്റെ  വകേ  തലവല്ല്,  നചെല്ലുന്നെനിടതവ  മുഴവനുയ  മസ്പീഡനിയക്കക്ടോര്ക്കവ
തലവല്ല്  നകേക്ടോടുക്കുന്നെ  കജക്ടോണ്  ബനിടക്ടോസവ  ആണവ  ഇകപ്പെക്ടോള്  മസ്പീഡനിയ  ഉപകദശകേനക്ടോയനിട്ടുള്ളതവ.
അതുകപക്ടോനലതനന്നെ എന്.  നകേ.  ദക്ടോകമക്ടോദരന്,  അകദ്ദേഹയ പരനിണനിതപ്രജ്ഞനക്ടോയ ഒരു
നനിയമപണനിതനക്ടോണവ. പകക്ഷേ അകദ്ദേഹനതകപ്പെക്ടോനല ഒരു ഉപകദശകേനുണക്ടോകുകമ്പക്ടോള്
പല  കകേക്ടോടതനികേളനില്  നചെന്നെക്ടോലുയ  വക്കസ്പീലന്മേക്ടോര്  മസ്പീഡനിയക്കക്ടോനര  തല്ലുന്നെ  ഒരു
സക്ടോഹചെരല്യമുണക്ടോയക്ടോല് എങനനയക്ടോണവ?  ഇകപ്പെക്ടോള് മക്ടോത്രമക്ടോണകല്ലെക്ടോ മുഖല്യമനനി രണവ
വര്തമക്ടോനയ പറഞതവ. എനനിക്കുറപ്പെക്ടോണവ, ഇനനി മസ്പീഡനിയയവ തക്ടോലക്ടോലനികേമക്ടോനയങനിലുയ
സസക്ടോതനല്യമുണക്ടോകുനമനറപ്പെക്ടോണവ.  അതുനകേക്ടോണവ  മുഖല്യമനനി  ഉണര്ന്നെവ  പ്രവര്തനിക്കണയ.
കനരനത ശസ്പീ. അന്വര് സക്ടോദതവ സൂചെനിപ്പെനിചകല്ലെക്ടോ, ആര്.എസവ.എസവ. വരനട നകേക്ടോല്ലെനപ്പെടവന്
വരനട,  അതുമക്ടോയനി  ബനനപ്പെട മനനിമക്ടോരക്ടോണവ  ചെര്ചയവ  വനിളനികക്കണതവ,  മുഖല്യമനനി
ശസ്പീ.  ഉമന്  ചെക്ടോണനിയയ  ശസ്പീ.  എ.  നകേ.  ആന്റെണനിയയ  ഭരനിചകപ്പെക്ടോള്  കുഴപ്പെങളുയ
കേലക്ടോപങളുമുണക്ടോകുകമ്പക്ടോള്  അകങക്ടോട്ടുനചെന്നെക്ടോണവ  സമക്ടോധക്ടോനയ  പറഞനിരുന്നെതവ.
ഇവനിനട സസന്തയ മണലതനില്,  സസന്തയ പഞ്ചക്ടോയതനില് രണ്ടുകപര് മരനിചനിട്ടുകപക്ടോലുയ
....  (ബഹളയ)  ഒരു  സമക്ടോധക്ടോന  ചെര്ച  നടതക്ടോന്  ഇവര്ക്കവ  കേഴനിയന്നെനില്ലെ
എനപറഞക്ടോല് ഇവരുനട സനിതനിനയന്തക്ടോണവ?  അതുനകേക്ടോണവ …. (ബഹളയ)

മനി  .   നചെയര്മക്ടോന്: ബഹുമക്ടോനല്യനക്ടോയ ഉമര്, അകങക്കനുവദനിച സമയയ കേഴനിഞ.

ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമര്:  സര്,  ഇഇൗ ഗവണ്നമന്റെവ ഇവനിടനത പക്ടോവനപ്പെട  ജനങനള
ഓര്നതങനിലുയ, നവള്ളതനിനവ കവണനി കേടനിപനിടനി കൂട്ടുനനവന്നെവ പറഞ, ഇങനനയക്ടോ
നണങനില് നവള്ളയ കുടനിക്കക്ടോന് ആളുണക്ടോകുകമക്ടോ,  ഓകരക്ടോ ദനിവസവുയ ആളുകേള് തമനില്
നവട്ടുകേയയ  നകേക്ടോല്ലുകേയമകല്ലെ,  ഇങനന  നവട്ടുകേയയ  നകേക്ടോല്ലുകേയയ  നചെയ്യുന്നെ  ഒരു
സമൂഹതനില്  എവനിനടയക്ടോണവ  ജലസക്ടോക്ഷേരത.  ശസ്പീ.  മുല്ലെക്കര  രത്നക്ടോകേരന്
ജലസക്ടോക്ഷേരതനയക്കുറനിചവ പറഞ .. കേണ്ണൂരനില് ജലസക്ടോക്ഷേരത പഠനിക്കക്ടോന് കപക്ടോയനിടവ
ഒരു  സക്ടോക്ഷേരതയയ  പഠനിക്കക്ടോന്  പറക്ടോത   സക്ടോധല്യതയക്ടോണവ  നനിലനനില്ക്കുന്നെതവ....
(ബഹളയ)  അതുനകേക്ടോണവ..

മനി  .   നചെയര്മക്ടോന്: പസ്പീസവ അങവ അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കണയ. പസ്പീസവ..

ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമര് :  സര്,  ഞക്ടോന്  ഒറവക്ടോക്കവ  പറഞവ  അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കക്ടോയ.
കകേരളതനിനന്റെ  നവള്ളയ  തമനിഴവ നക്ടോടവ  പലസലങളനില്നനിനയ  കചെക്ടോര്തനിനക്കക്ടോണ്ടു
കപക്ടോകുകേയക്ടോണവ. ഇന്നെനത പത്രയ,  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടവ  മലപ്പുറയ വരള്ച....  ചെക്ടോലനിയക്ടോറനിനന്റെ
ഉത്ഭവസക്ടോനയ  തമനിഴവ നക്ടോടവ  വഴനിതനിരനിച്ചുവനിട്ടുനകേക്ടോണവ  ഗൂഡല്ലൂരനിനുതക്ടോനഴ  നവള്ളയ
കചെക്ടോര്തനിനകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോനുള്ള ശമയ നടതനിനക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  അതുനകേക്ടോണവ
ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മനനി,  പലഭക്ടോഗത്തുനനിനയ  പലവനിധതനില്  നവള്ളയ  കചെക്ടോര്തനി



446 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 18, 2016

നകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുകമ്പക്ടോള്  ചെക്ടോലനിയക്ടോര്  പുഴ  വറനികപ്പെക്ടോയക്ടോല്,  ചെക്ടോലനിയക്ടോറനികലക്കവ  നവള്ളയ
ലഭല്യമക്ടോകുന്നെനിനല്ലെങനില്  മലപ്പുറത്തുയ  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോട്ടുയ  വരുന്നെ  നവള്ളതനിനന്റെ  കേക്ടോരല്യയ
വളനര  ദയനസ്പീയമക്ടോയനിരനിക്കുനമനകൂടനി  അങവ  ഓര്ക്കണനമന്നെവ  പറഞനകേക്ടോണവ
ഞക്ടോന് ഇഇൗ ധനക്ടോഭല്യര്തനകേനള എതനിര്ത്തുനകേക്ടോണവ നനിര്ത്തുന. 

ശസ്പീ  .     എയ  .    മുകകേഷവ:  സര്,  വളനര സയഘര്ഷഭരനിതമക്ടോയ ഒരു സക്ടോഹചെരല്യതനിലക്ടോണവ
എനനിക്കവ  പ്രസയഗയ  ആരയഭനികക്കണനിവന്നെതവ.  ഞക്ടോനതവ  പ്രതസ്പീക്ഷേനിചനില്ലെ.  ഇകപ്പെക്ടോഴയ
ജലകസക്ടോതസ്സുകേളുനട സയരക്ഷേണവുയ കുടനിനവള്ളനതക്കുറനിച്ചുള്ള ചെര്ചയമക്ടോണവ ഇവനിനട
നടക്കുന്നെനതനള്ള വനിശസക്ടോസതനില് ഞക്ടോന് ആരയഭനിക്കുന.  ഞക്ടോന് ഇഇൗ ധനക്ടോഭല്യര്തനകേനള
ശക്തമക്ടോയനി പനിന്തുണയ്ക്കുന.  ജലസയരക്ഷേണവുയ ജലവനിനനികയക്ടോഗവുയ പൂര്ണ്ണ സക്ടോമൂഹനികേ
ഉതരവക്ടോദനിതസകതക്ടോനട  നനിറകവറ്റുന്നെ  ജലവനിഭവ  വകുപ്പെനിനന്റെ  പ്രവര്തനങനള
അഭനിനന്ദനിക്കക്ടോന് ഞക്ടോന് ഇഇൗ അവസരയ വനിനനികയക്ടോഗനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ജലസമൃദ്ധനിയനട
സമ്പന്നെമക്ടോയ പക്ടോരമ്പരല്യമക്ടോണവ നമുക്കുള്ളതവ.  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട പല അയഗങളുയ അതവ
ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ചു.  നദനികേള്, കേക്ടോയലുകേള്, നനിരവധനി ജലക്ടോശയങള്, ഇന്നെവ ഇവയനട
അവസ  പരനികശക്ടോധനിക്കുകമ്പക്ടോള്  ജലസമൃദ്ധനിയനട  സമ്പന്നെമക്ടോയ  പക്ടോരമ്പരല്യതനില്
അഭനിമക്ടോനനിക്കക്ടോന്  നമുക്കവ  അര്ഹതയനിനല്ലെന്നെവ  വളനര  വനിഷമകതക്ടോനട  പറകയണനിവരുയ.
എനന്റെ വല്യക്തനിപരമക്ടോയ ഒരനുഭവയ തുടക്കതനില്തനന്നെ പറയക്ടോയ.  കുറച്ചുകേക്ടോലയ മുമ്പവ
ഒരു  സനിനനിമക്ടോ  ഷൂടനിയഗനിനന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ശസ്പീ.  അന്വര്  സക്ടോദതനിനന്റെ  നക്ടോടവ,
നപരനിയക്ടോറനിനന്റെ ഉത്ഭവസക്ടോനകതയവ എനനിക്കവ   കപക്ടോകകേണനിവന.  പക്ടോറനക്കട്ടുകേളുയ
കുനകേളുയ കേടന്നെവ ദുര്ഘടമക്ടോയ വഴനിയനിലൂനട യക്ടോത്രനചെയവ അവനിനട എതനി  ഷൂടനിയഗനില്
പനങടുത്തുനകേക്ടോണനിരനിക്കനവ  ആകേക്ടോശവക്ടോണനിയനില്  നനിനയ  എനനിനക്കക്ടോരു  കഫക്ടോണ്
കകേക്ടോള് വന,  'ഞങള് ഇഷ്ടഗക്ടോനങള് പ്രകക്ഷേപണയ നചെയനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ,
അങയനട ഇഷ്ടഗക്ടോനയ പറഞക്ടോല് നകേക്ടോള്ളക്ടോനമന്നെവ"  പറഞകപ്പെക്ടോള് എനനിക്കവ ഒട്ടുയ
ആകലക്ടോചെനികക്കണനിവന്നെനില്ലെ,  വയലക്ടോറനിനന്റെ  "നപരനിയക്ടോകറ,  നപരനിയക്ടോകറ  പര്വതനനിരയനട
പനനിനസ്പീകര"  എനള്ള  ഗക്ടോനയ  ഞക്ടോന്  പറഞ.  നപരനിയക്ടോറനിനന്റെ  ഉത്ഭവസക്ടോനത്തു
നനിന്നെവ  നപരനിയക്ടോറനിനനക്കുറനിച്ചുള്ള  ഗക്ടോനയ  അനുസരനിക്കക്ടോന്  ഇടവന്നെതവ  തനികേച്ചുയ
യക്ടോദൃശനികേമക്ടോയനിരുന.  എന്നെക്ടോല്,  പര്വതനനിരയനട പനനിനസ്പീരനിനന്റെ യഥക്ടോര്ത മുഖയ
ഞക്ടോന് കേണ്ടു.  ഒരുവശതവ കേറുത നവള്ളയ,  മനറക്ടോരു വശതവ മഞനനിറയ കേലര്ന്നെ
നവള്ളയ,  നടുവനില്  ചെത്തുമലര് ന്നെ  മതല്യങള്.  സയഗസ്പീതതനിനല  ആ  സഇൗന്ദരല്യ
പ്രതസ്പീകേയ  അതസ്പീവ  വനിരൂപമക്ടോയനി  കേക്ടോണനപ്പെട്ടു.  ഒരുപകക്ഷേ  എകപ്പെക്ടോനഴങനിലുയ  കേവനി
വയലക്ടോര് അവനിനട വനകേക്ടോണുയ,  പര്വതനനിരയനട പനനിനസ്പീരനിനന കനക്ടോക്കനിയക്ടോയനിരനിക്കുയ
അകദ്ദേഹതനിനവ ആ ഭക്ടോവന വന്നെതവ.  കേവനിയനട ആത്മക്ടോവവ കതങ്ങുനണക്ടോകുയ,  മക്ടോപ്പെവ.
ഇതവ  നപരനിയക്ടോറനിനന്റെ  മക്ടോത്രയ  ദയനസ്പീയതയല്ലെ.  നമ്മുനട  മനിക്ക  നദനികേളുയ  ജലകസക്ടോതസ്സുകേളുയ
ഇകത അവസയനിലക്ടോണവ.  സയരക്ഷേണമനില്ലെക്ടോയ്മയയ അലയഭക്ടോവവുയ കേക്ടോരണയ നമ്മുനട
ജലസമ്പതവ തകേര്ചയനിലക്ടോണവ.  ഇഇൗ നനില തുടര്ന്നെക്ടോല് നദനികേനളയയ ജലക്ടോശയങ
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നളയയപ്പെറനി കേവനിതനയഴതക്ടോന് ഭക്ടോവനക്ടോ സമ്പന്നെരക്ടോയ എഴത്തുകേക്ടോര്ക്കുകപക്ടോലുയ കേഴനിയക്ടോനത
വകന്നെക്കുയ. കചെതനല്യയ നഷ്ടനപ്പെട പുഴകേള് എങനന മകനക്ടോഹരമക്ടോയ കേക്ടോവല്യബനിയബമക്ടോകുയ?
മനറക്ടോനകൂടനി  സയഭവനിക്കക്ടോയ  നമ്മുനട  പുഴനയക്കുറനിച്ചുള്ള  മകനക്ടോഹരമക്ടോയ  പഴയ
ഗക്ടോനങളുയ  സക്ടോഹനിതല്യ  രചെനകേളുയ  കകേള്ക്കുകേയയ  വക്ടോയനിക്കുകേയയ  നചെയ്യക്ടോനനിടയള്ള
പുതനിയ  തലമുറ ഇനതക്ടോനക്ക എവനിനടയണക്ടോയനിരുന എന്നെവ നമകളക്ടോടവ കചെക്ടോദനിക്കുകമ്പക്ടോള്
നമുക്കവ ഉതരയമുടനി നനില്കക്കണനി വരുയ.  ജലകസക്ടോതസ്സുകേള് പുനരുജസ്പീവനിപ്പെനിചക്ടോല്
മക്ടോത്രകമ കകേരളയ നനിലനനില്ക്കുകേയള എന്നെ യക്ടോഥക്ടോര്തല്യയ നദനികേനള പക്ടോടനിപ്പുകേഴ്ത്തുന്നെ
മലയക്ടോളനി  കവണവനിധയ  തനിരനിചറനിഞനിടനില്ലെ.  സയസക്ടോനനത  പല  പരമ്പരക്ടോഗത
ജലകസക്ടോതസ്സുകേളുയ ഇന്നെവ നക്ടോകശക്ടോന്മുഖമക്ടോയനിനക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  കകേരളതനിനല
ഏറവുയ വലനിയ ശുദ്ധജല കേക്ടോയലക്ടോണവ നകേക്ടോല്ലെയ ജനില്ലെയനില് കുന്നെത്തൂര് തക്ടോലൂക്കനിനല
ശക്ടോസ്തക്ടോയകകേക്ടോട  കേക്ടോയല്.  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  നമമ്പര്  ശസ്പീ.  കകേക്ടോവൂര്  കുഞകമക്ടോന്
ശക്ടോസ്തക്ടോയകകേക്ടോടനയപ്പെറനി  ഇന്നെവ  പറയക്ടോതനിരുന്നെതുനകേക്ടോണവ  നകേക്ടോല്ലെയകേക്ടോരനക്ടോയ   ഞക്ടോന്
പറയകേയക്ടോണവ. ശക്ടോസ്തക്ടോയകകേക്ടോട കുന്നെത്തൂര്, കമനക്ടോഗപ്പെള്ളനി,  നകേക്ടോല്ലെയ നഗരയ,  കപക്ടോരുവഴനി,
പടനിഞക്ടോകറക്കല്ലെട,  ശൂരനക്ടോടവ  നതക്കവ  തുടങനിയ  പ്രകദശങളനില്  കുടനിനവള്ളയ
ലഭല്യമക്ടോക്കുന്നെതവ  ഈ  തടക്ടോകേതനില്നനിന്നെക്ടോണവ.  ഈ  പ്രകദശകതയ്ക്കുള്ള  മണല്
കലക്ടോബനിയനട  കേടനകേയറവുയ  മണല്  ഖനനവുയ  ഈ  ശുദ്ധജല  തടക്ടോകേതനിനന്റെ
നനിലനനില്പ്പെനിനനതനന്നെ  അപകേടനപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  അതനിരൂക്ഷേമക്ടോയ
മണല്  ഖനനയ,  പടനിഞക്ടോകറക്കല്ലെട  ഉള്പ്പെനടയള്ള  സമസ്പീപ  പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളനില്
നടക്കുന്നെ കുന്നെനിടനിക്കല്,  വയല് നനികേതല് തുടങനിയ നതറക്ടോയ ഭൂവനിനനികയക്ടോഗക്രമയ
എന്നെനിവമൂലയ  ഈ  ശുദ്ധജല  തടക്ടോകേയ  മൃതപ്രക്ടോയമക്ടോയനി  കേഴനിഞനിരനിക്കുന.  നകേക്ടോല്ലെയ
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്,  സമസ്പീപ  പഞ്ചക്ടോയത്തുകേള്,  ചെവറ,  പന്മേന  കുടനിനവള്ള  പദ്ധതനി
എന്നെനിവനിടങളനികലയക്ടോയനി  ഒരു  ദനിവസയ  53  ദശലക്ഷേയ  ലനിറര്  നവള്ളയ  ഈ
തടക്ടോകേതനില്നനിനയ പമ്പുനചെയ്യുനണവ.  അതനുസരനിചവ  കേക്ടോയലനികലയവ  ജലയ  ഒഴകേനി
എതക്ടോതക്ടോയതുമൂലവുയ സമസ്പീപ പ്രകദശങളനിനല ഉപരനിതല മണല് നസ്പീക്കയ നചെയതനിനന്റെ
ഫലമക്ടോയണക്ടോയ  മനണ്ണക്ടോലനിപ്പുമൂലവുയ  പടനിഞക്ടോകറക്കല്ലെടയനിനല  മണല്  ഖനനയ
സൃഷ്ടനിച  ഗര്തങള്  തടക്ടോകേതനിനല  ജലനത  വലനിനചടുതതുമൂലവുയ  തടക്ടോകേയ
ഭസ്പീതനിജനകേമക്ടോയ  രസ്പീതനിയനില്  വറനികപ്പെക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ശക്ടോസ്തക്ടോയകകേക്ടോട  കേക്ടോയലനില്
ഫലപ്രദമക്ടോയ സയരക്ഷേണ പ്രവര്തനങള് നടത്തുന്നെതനികനക്ടോനടക്ടോപ്പെയ ഒരു കുടനിനവള്ള
കസക്ടോതസവ  എന്നെ  നനിലയനില്  കേക്ടോയല്  ഇന്നെവ  കനരനിടുന്നെ  പ്രതനിസനനികേളുനട
പശക്ടോതലതനില് നകേക്ടോല്ലെയ നഗരസഭക്ടോ പ്രകദശകതയയ സമസ്പീപ പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളനിനലയയ
കുടനിനവള്ള വനിതരണതനിനക്ടോയനി ബദല് കസക്ടോതസ്സുകേള് കേനണതനി പുതനിയ പദ്ധതനികേള്
നടപ്പെനിലക്ടോകക്കണതുണവ. ഇതനിനക്ടോയനി കേല്ലെടയക്ടോറനിനല കേടപുഴ കസക്ടോതസക്ടോയനി നടപ്പെക്ടോക്കനി
വരുന്നെ  നറഗുകലറര് കേയ ബനിഡ്ജനിനന്റെ നനിര്മക്ടോണയ അടനിയന്തരമക്ടോയനി ആരയഭനിക്കുന്നെ
തനിനുള്ള നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനികക്കണതുണവ.  കേടപുഴയനില് കേനിണര് നനിര്മനികക്കണ
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സലനത  സയബനനിചവ  നനിലവനിലുള്ള  കകേസനില്  ഫലപ്രദമക്ടോയ  ഇടനപടലുകേളുയ
ആവശല്യമക്ടോണവ. ഞക്ടോങടവവ കസക്ടോതസക്ടോക്കനി വനിഭക്ടോവന നചെയ്യുന്നെ പദ്ധതനിയനട രൂപസ്പീകേരണയ
തസരനിതനപ്പെടുത്തുന്നെതനിനക്ടോവശല്യമക്ടോയ  നടപടനികേള്  അടനിയന്തരമക്ടോയനി  കകേനക്കക്ടോകള്ള
ണതക്ടോണവ.  സയസക്ടോനനത  രൂക്ഷേമക്ടോയ  വരള്ചയനികലയവ  നയനിചതനിനവ  പനിന്നെനില് 
ജലദുര്വനിനനികയക്ടോഗതനിനവ  പ്രധക്ടോന  പങക്ടോണുള്ളതവ.  മഴനവള്ളയ  സൂക്ഷേനിച്ചുവയക്ടോന്
സയവനിധക്ടോനമനില്ലെക്ടോതതുയ  വസ്പീടുകേളനില്  നവള്ളയ  ദുര്വല്യയയ  നചെയ്യുന്നെതുയ  കേടുത
കുടനിനവള്ള ക്ഷേക്ടോമതനികലയക്ടോണവ നയനിക്കുന്നെതവ.  ജസ്പീവനിത രസ്പീതനിയനിലുണക്ടോയ മക്ടോറമക്ടോണവ
കുടനിനവള്ളയ പക്ടോഴക്ടോക്കുന്നെതനികലയവ  നയനിച  പ്രധക്ടോന ഘടകേയ.  സയസക്ടോനതവ  നക്ടോലവ
അയഗങളുള്ള  ഒരു  കുടുയബയ  ശരക്ടോശരനി  ആയനിരയ  ലനിറര്  നവള്ളയ  പ്രതനിദനിനയ
ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നെതക്ടോയക്ടോണവ  കേണക്കുകേള്  പറയന്നെതവ.  ജലനനിധനി  കേണക്കുപ്രകേക്ടോരയ
ഒരക്ടോള്ക്കവ  കവണനമന്നെവ  കേണക്കക്ടോക്കുന്നെതവ  70  ലനിറര്  നവള്ളമക്ടോണവ.  കലക്ടോകേക്ടോകരക്ടോഗല്യ
സയഘടനയനട കേണക്കനുസരനിചവ നഗരപ്രകദശതവ ഒരക്ടോള്ക്കവ 200 ലനിറര് നവള്ളവുയ
ഗ്രേക്ടോമപ്രകദശതവ  150  ലനിറര്  നവള്ളവുയ  കവണനമന്നെക്ടോണവ  കേണക്കക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ളതവ.
എന്നെക്ടോല്  ഇതനിനനക്കക്ടോള്  ഏനറയക്ടോണവ  സയസക്ടോനനത ഉപകയക്ടോഗയ.  ആകളക്ടോഹരനി
പ്രതനിദനിനയ  230 ലനിറര്  നവള്ളമക്ടോണവ  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നെതവ.  സയസക്ടോനനത ജനങളുനട
ജസ്പീവനിത രസ്പീതനിയനില് വന്നെ മക്ടോറമക്ടോണവ  ജലതനിനന്റെ അമനിത ഉപകയക്ടോഗതനിനുയ ജലയ
പക്ടോഴക്ടോക്കുന്നെതനിനുയ കേക്ടോരണയ. എനന്റെ നനികയക്ടോജകേ മണലമക്ടോയ നകേക്ടോല്ലെതവ കുടനിനവള്ള
ക്ഷേക്ടോമതനിനന്റെ  ഏറവുയ  രൂക്ഷേമക്ടോയ  പ്രശ്നയ  ഞക്ടോന്  കനരനിടവ  അനുഭവനിചതക്ടോണവ.
ആറുമക്ടോസയമുമ്പവ നതരനഞടുപ്പെവ പ്രചെരണ കവളയനില് നകേക്ടോല്ലെയ പടണതനിനല ഏറവുയ
പ്രശസ്തനുയ  സമ്പന്നെനുമക്ടോയ  ഒരു  കഡക്ടോകറുനട  വസ്പീടനില്  ഞക്ടോന്  കവക്ടോടവ  കചെക്ടോദനിക്കക്ടോന്
നചെന്നെകപ്പെക്ടോള്  അകദ്ദേഹയ  കവക്ടോടവ  തരക്ടോയ  എനപറഞനിടവ  ധൃതനിയനില്  എകങക്ടോകടക്ടോ
കപക്ടോകുന്നെതുകേണവ  ഓപ്പെകറഷകനക്ടോ  മനറനന്തങനിലുയ  അതല്യക്ടോവശല്യകമക്ടോ  ഉകണക്ടോനയന്നെവ
കചെക്ടോദനിചകപ്പെക്ടോള്  ജക്ടോളല്യതകയക്ടോടുയ  ഒരു  നചെറുചെനിരനികയക്ടോടുയ  അകദ്ദേഹയ  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ
ആഡയബര  കേക്ടോറനിനന്റെ  ഡനിക്കനി  തുറനകേക്ടോണനിച്ചു.  അതനിനകേതവ  നനിറച്ചുയ  നവള്ളയ
നകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനുള്ള പക്ടോത്രങള്  അടുക്കനിവചനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ദനിവസവുയ  രക്ടോവനിനലയയ
കവകുകന്നെരവുയ എത്രകയക്ടോ കമലുകേള് സഞ്ചരനിചവ കുടനിനവള്ളയ കശഖരനിച്ചുനകേക്ടോണ്ടുവരുന്നെ
ഒരു  ദയനസ്പീയക്ടോവസയക്ടോണവ  കേക്ടോണക്ടോന്  കേഴനിഞതവ.  ഇത്രയയ  സമ്പന്നെനക്ടോയ  ഒരു
കഡക്ടോകറുനട സനിതനി ഇതക്ടോനണങനില് പക്ടോവനപ്പെടവനന്റെ സനിതനി  എന്തക്ടോകുയ. ഇകപ്പെക്ടോള്
നമള്  കുളനിക്കുന്നെ  രസ്പീതനിയനില്  മക്ടോറയ  വന.  മുമ്പവ  ഒരു  ബക്കറവ  നവള്ളതനില്
കുളനിചനിരുന്നെ  രസ്പീതനി  മക്ടോറനി  ഇന്നെവ  ഷവറനിനുകേസ്പീഴനില്  കുളനിക്കുന്നെ  സയവനിധക്ടോനയ  വന.
ഒരക്ടോള് ഷവറനില് കുളനിക്കുകമ്പക്ടോള് ശരക്ടോശരനി  40  ലനിറര് നവള്ളമക്ടോണവ നചെലവക്ടോകുന്നെതവ.
ഒരു  തവണ  കേക്കൂസനില്  നഫ്ലെഷവ  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന്  15  ലനിറര്  നവള്ളയ  കവണയ.
വക്ടോഷനിയഗവ  നമഷസ്പീനനില് ഒരു തവണ അലക്കക്ടോന്  60  ലനിറര് നവള്ളയ കവണയ.  ടക്ടോപ്പെവ
തുറന്നെനിടവ  മുഖയ കേഴകുകമ്പക്ടോഴയ വക്ടോഹനങള് കേഴകുകമ്പക്ടോഴയ പൂകന്തക്ടോടയ നനയ്ക്കുകമ്പക്ടോഴയ
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ധക്ടോരക്ടോളയ  നവള്ളയ  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നെ  സനിതനിവനികശഷമക്ടോണുള്ളതവ.  ജലസയരക്ഷേണ
തനിനക്ടോയനി  സര്ക്കക്ടോര്  ദ്രുതഗതനിയനില്  നടപടനികേളുമക്ടോയനി  നസ്പീങ്ങുകമ്പക്ടോള്  കേഴനിഞ
സര്ക്കക്ടോര് എന്തുനചെയ എന്നെവ കനക്ടോകക്കണനിവരുയ.  അക്കക്ടോലതവ ജലകസചെന വകുപ്പെവ
ജലകശക്ടോഷണ വകുപ്പെക്ടോയനി മക്ടോറനി.  എന്തക്ടോയക്ടോലുയ അന്നെവ മക്ടോധല്യമങളനില് നനിറഞ വക്ടോര്തകേള്
സതല്യസനമക്ടോയനി  പറഞക്ടോല്  തണ്ണസ്പീര്തട  സയരക്ഷേണ  നനിയമയ  അടനിമറനിച്ചു,  കേക്ടോയല്
നനികേതല് ജസ്പീവനിത കശലനിയക്ടോക്കനി.  കുടനക്ടോടുയ കുമരകേവുയ കേഴനിഞ സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ
കേക്ടോലതവ  ശദ്ധ  കനടനിയതവ  അതനിനന്റെ  മകനക്ടോഹക്ടോരനിത  മുന്നനിര്തനിയക്ടോയനിരുന്നെനില്ലെ,
അവ  നനികേതക്ടോന്  തയ്യക്ടോനറടുക്കുന്നെ  വക്ടോര്തകേള്  മുന്നനിര്തനിയക്ടോയനിരുന.  ഈ
സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ  സക്ടോമൂഹനികേ  പ്രതനിബദ്ധതയനട  കചെതനല്യയ  ജലവനിഭവ  വകുപ്പെനിനന്റെ
പ്രവര്തനങളനില് നനിറയന.  ജലകസക്ടോതസ്സുകേളുനട  നല്ലെ നക്ടോനളയയ കുടനിക്കക്ടോനുള്ള
നല്ലെ നവള്ളവുമക്ടോണവ  ഈ  വകുപ്പെനില്നനിന്നെവ  ജനങള്ക്കവ  ലഭല്യമക്ടോകേക്ടോന്  കപക്ടോകുന്നെതവ.
നവള്ളതനിനന്റെ  വനിലയയ  മൂലല്യവുയ  തനിരനിചറനിയന്നെവരക്ടോണവ  ഈ സര്ക്കക്ടോരനിനന നയനിക്കുന്നെതവ.
അഞ്ചുവര്ഷതനിനുള്ളനില്  നവള്ളക്കരയ  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കക്ടോനത  കകേരള  വക്ടോടര്  അകതക്ടോറനിറനിനയ
ലക്ടോഭകേരമക്ടോയ സക്ടോപനമക്ടോക്കനി മക്ടോറ്റുന്നെതനിനുള്ള കേര്മ പരനിപക്ടോടനികേളക്ടോണവ ബഡ്ജറനില്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കനപ്പെടനിട്ടുള്ളതവ.  വക്ടോടര്  അകതക്ടോറനിറനി  സര്ക്കക്ടോരനിനവ  നല്കേക്ടോനുള്ള  1004
കകേക്ടോടനി  രൂപയനട  പലനിശയയ  പനിഴപ്പെലനിശയയ  എഴതനിതള്ളക്ടോനുയ  713  കകേക്ടോടനി  രൂപയനട
സര്ക്കക്ടോര്  വക്ടോയ്പകേള്  കബക്ടോര്ഡനിനന്റെ  ഓഹരനി  മൂലധനമക്ടോക്കുന്നെതനിനുയ  തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണവ.
നവള്ളതനിനന്റെ  ദുര്വല്യയയ  ഒഴനിവക്ടോക്കുന്നെതനിനുയ  ജലകചക്ടോര്ച തടയന്നെതനിനുയ  പഴക്കയ
നചെന്നെ  എല്ലെക്ടോ  കപപ്പുകേളുയ  പമ്പുകേളുയ  മക്ടോറനി  സക്ടോപനിക്കുന്നെതനിനുയ  നചെറനിയ  തുകേ
നചെലവഴനിചവ  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയന്നെ  പദ്ധതനികേള്  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോനുമുള്ള
നനിര്കദ്ദേശങളുണവ.  പതവ മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനികേള്ക്കുയ സമസ്പീപ പഞ്ചക്ടോയത്തുകേള്ക്കുയ കവണനി
സമഗ്രേ  കുടനിനവള്ള  പദ്ധതനികേള്  തുടങനി  ജലകസക്ടോതസ്സുകേള്  സയരക്ഷേനിക്കുന്നെതനിനുയ
ഉത്പക്ടോദന  വനിതരണ  കമഖലകേള്  ശക്തനിനപ്പെടുത്തുന്നെതനിനുയ  കുടനിനവള്ളതനിനന്റെ
ഗുണനനിലവക്ടോരമുയര്ത്തുന്നെതനിനുയ  വക്ടോടര്  അകതക്ടോറനിറനികയയയ  ജലകസചെന  വകുപ്പെനികനയയ
ശക്തനിനപ്പെടുത്തുന്നെതനിനുയ നവസ്പീകേരനിക്കുന്നെതനിനുമുള്ള നനിര്കദ്ദേശങളക്ടോണവ ഉള്നപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ളതവ.
പനണക്ടോനക്ക  നവള്ളയ  പക്ടോഴക്ടോക്കുന്നെ  കുടനികേനള  കനക്ടോക്കനി  മുതനിര്ന്നെവര്   നവള്ളയ
വനിലയ്ക്കുവക്ടോകങണ കേക്ടോലയ  വരുനമന്നെവ  ശക്ടോസനിക്കക്ടോറുണക്ടോയനിരുന.  അന്നെവ  നമനളല്ലെക്ടോയ
ചെനിരനിച്ചുതള്ളനിയ  പഴയ  ആ  തലമുറ  അറനികഞക്ടോ  അറനിയക്ടോനതകയക്ടോ  പ്രവചെനിച
നവള്ളതനിനന്റെ വനില ഇന്നെവ കുപ്പെനിനവള്ള വല്യവസക്ടോയമക്ടോയനി രൂപയ പ്രക്ടോപനിചനിരനിക്കുന.
ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മനനി  ശസ്പീ.  മക്ടോതത്യു  ടനി.  കതക്ടോമസനികനക്ടോടവ  എനനിക്കവ  പറയക്ടോനുള്ളതവ
അങനയ  ഞങള്ക്കവ  വനിശസക്ടോസമുണവ.  പ്രകതല്യകേനിച്ചുയ  അങനന  പറയക്ടോനുള്ള  ഒരു
കേക്ടോരണയകൂടനി  എനനിക്കുണവ.  പത്തുവര്ഷയ  മുമ്പവ  അങവ  ടക്ടോന്കസക്ടോര്ടവ  വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനി
സതല്യപ്രതനിജ്ഞ നചെയവ രണ്ടുമൂന ദനിവസതനിനുകശഷയ കകേരളനി ടനി.വനി.-ക്കുകവണനി
അകദ്ദേഹതനിനന്റെ ഒരു ഇന്റെര്വഡ്യൂവനിനവ ഞക്ടോന് കപക്ടോയനിരുന. അന്നെവ അകദ്ദേഹയ പറഞ
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ഒരു  വക്ടോചെകേയ  'ഇത്രയയ  കേക്ടോലയ  ഞക്ടോന്  കറക്ടോഡനില്  ബസവ  കേക്ടോത്തുനനില്ക്കുകമ്പക്ടോള്
ആനളക്ടോഴനിഞ,  സസ്പീറ്റുകേള് കേക്ടോലനിയക്ടോയ ഒരു ബസവ വരകണ കദവകമ എന്നെവ പ്രക്ടോര്തനിചനിട്ടുണവ.
എന്നെക്ടോല്  ഇന്നെവ  ഞക്ടോന്  പ്രക്ടോര്തനിക്കുന്നെതവ  തനിങനിനനിറഞ,  സസ്പീറ്റുകേള്  ഒഴനിവനില്ലെക്ടോത
നകേ.എസവ.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേള്  വരകണ  എന്നെക്ടോണവ".  അതുമക്ടോത്രയ  മതനി  ഞങള്ക്കവ
അങനയ   വനിശസസനിക്കക്ടോന്.  ഈ  സക്ടോഹചെരല്യതനില്  ജനപക്ഷേത്തു  നനിനനകേക്ടോണവ
ജലസയരക്ഷേണവുയ  ജല  വനിനനികയക്ടോഗവുയ  സക്ടോമൂഹനികേ  ബക്ടോദ്ധല്യതയക്ടോക്കക്ടോന്  ശമയ
നടത്തുന്നെ ജലവനിഭവ വകുപ്പെനിനന്റെ ധനക്ടോഭല്യര്തനനയ ഞക്ടോന് ഒരനിക്കല്കൂടനി പനിന്തക്ടോങ്ങുന.

ശസ്പീ  .   വനി  .   നകേ  .   സനി  .   മമതവ കകേക്ടോയ : സര്, ശുദ്ധജല വനിതരണയ, ശുചെസ്പീകേരണയ,
ജലകസചെനയ എന്നെസ്പീ ധനക്ടോഭല്യര്തനകേനള ഞക്ടോന് പനിന്തക്ടോങ്ങുന.  ജലവനിഭവവുമക്ടോയനി
ബനനപ്പെടവ  ഇന്നെനിവനിനട നടതനിയ പ്രസയഗങളനില്  നമനളല്ലെക്ടോകപനരയയ ഒരുകപക്ടോനല
ഇരുതനി ചെനിന്തനിപ്പെനിക്കുന്നെ വനിഷയങള് ചെര്ചയവ വരനികേയണക്ടോയനി.  ആ ഒരു ചെര്ചയയ
അന്തരസ്പീക്ഷേവുയ  ആനകേ  മക്ടോറനിമറനിക്കുന്നെ  തരതനിലക്ടോണവ  ശസ്പീ.  അന്വര്  സക്ടോദതവ
പ്രസയഗനിചതവ.  ശസ്പീ.  അന്വര്  സക്ടോദതനിനന്റെ  പ്രസയഗയ  ആര്.എസവ.എസവ.-കേക്ടോനര
തൃപ്തനിനപ്പെടുതക്ടോനക്ടോയനിരനിക്കക്ടോയ.  പകക്ഷേ ശസ്പീ.  കകേക്ടോടനികയരനി  ബക്ടോലകൃഷ്ണന് സയസക്ടോരനിച
തനിനനക്കുറനിചക്ടോണവ അകദ്ദേഹയ പറഞതവ. ശസ്പീ. കകേക്ടോടനികയരനി ബക്ടോലകൃഷ്ണന് പറഞതവ
ഇവനിനട ശസ്പീ. അമനിതവ ഷക്ടോ വന്നെവ ഏര്പ്പെക്ടോടവ നചെയനിട്ടുള്ള ഓപ്പെകറഷന് നടക്കുകേയക്ടോണവ,
അകദ്ദേഹയ  മക്ടോര്കനിസ്റ്റുകേക്ടോനര  നകേക്ടോല്ലുന്നെതനിനുകവണനി  കസ്റ്ററനിനന്റെ  പലഭക്ടോഗത്തുനനിനയ
മക്ടോറനിമക്ടോറനി  ആനള  നകേക്ടോണ്ടുവന്നെവ  നകേക്ടോല  നടത്തുകമ്പക്ടോള്  അതനിനനസയബനനിചവ
ആര്.എസവ.എസവ.-കേക്ടോരല്ലെക്ടോത മറക്ടോളുകേള് സയസക്ടോരനിചവ എങനനയക്ടോണവ ഒത്തുതസ്പീര്പ്പു
ണക്ടോക്കുന്നെതവ  എന്നെക്ടോണവ.  ആ  ഒരു  സക്ടോഹചെരല്യതനിലക്ടോണവ  അകദ്ദേഹയ  പറഞതവ
ആര്.എസവ.എസവ.-കേക്ടോരക്ടോണവ  കകേരളതനില്  നകേക്ടോലപക്ടോതകേങള്  നടത്തുന്നെനതനയ
ശസ്പീ.  അമനിതവ ഷക്ടോ ഏര്പ്പെക്ടോടവ നചെയ ആളുകേളക്ടോണവ നകേക്ടോല നടത്തുന്നെനതനയ അതനിനവ
ആര്.എസവ.എസവ.-കേക്ടോരനല്ലെക്ടോത ശസ്പീ. ഒ. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോല് വനിളനിചവ സയസക്ടോരനിചതുനകേക്ടോണവ
കേക്ടോരല്യനമക്ടോനമനില്ലെ  എനമക്ടോണവ.  വസ്തുതകേള്  മനസനിലക്ടോക്കക്ടോനത  അതവ  വലനിനയക്ടോരു
സയഭവമക്ടോക്കനി ആര്.എസവ.എസവ.-കേക്ടോനര തൃപ്തനിനപ്പെടുത്തുന്നെ തരതനില് ഒരു പ്രസയഗയ
ഇവനിനട  നടകതണ  കേക്ടോരല്യനമന്തക്ടോയനിരുന.  കകേരളതനില്  നടക്കുന്നെ  ആര്.എസവ.എസവ.-കേക്ടോരുനട
പ്രവര്തനങനളപ്പെറനി  മനസനിലക്ടോക്കക്ടോനത  സനി.പനി.നഎ.(എയ)-നന  ഉപദവനിക്കക്ടോനുയ
ആര്.എസവ.എസവ.-നന  സകന്തക്ടോഷനിപ്പെനിക്കക്ടോനുയ  കവണനി  നടത്തുന്നെ  പ്രസയഗതനിനവ
ഭക്ടോവനിയനില് നനിങള് വലനിയ വനില നകേക്ടോടുകക്കണനിവരുനമന്നെ കേക്ടോരല്യതനില് യക്ടോനതക്ടോരു
സയശയവുമനില്ലെ.  ശസ്പീ.  എയ.  ഉമര് പറഞതനിനന  തമക്ടോശയക്ടോയനി എടുതക്ടോല് മതനി,
അതത്ര കേക്ടോരല്യമക്ടോകക്കണ ആവശല്യമനില്ലെ.  കലക്ടോകേ ജനസയഖല്യ വര്ദ്ധനിക്കുന്നെതനിനനുസരനിചവ
പ്രതനിശസ്പീര്ഷ ശുദ്ധജല ലഭല്യത ദ്രുതഗതനിയനിലക്ടോണവ  കുറഞവരുന്നെതവ.   അടനിസക്ടോനപരമക്ടോയനി
ഭൂമനിയനിനല  ശുദ്ധജലകസക്ടോതസവ  ഓകരക്ടോ  വര്ഷവുയ  ലഭല്യമക്ടോകുന്നെ  മഴയക്ടോണവ.
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കകേരളതനില്  ഒരു  വര്ഷയ  ഏകേകദശയ  120  ഘന  മസ്പീ.  ശുദ്ധജലയ  മഴയക്ടോയനി
ലഭനിക്കുനനവന്നെക്ടോണവ  കേണക്കവ.  വരക്ടോനനിരനിക്കുന്നെ  കേക്ടോലതവ  കേക്ടോലക്ടോവസനയ  ആശയനിച്ചു
നകേക്ടോണ്ടുമക്ടോത്രയ  നമ്മുനട  ശുദ്ധജല  ആവശല്യയ  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോനക്ടോവനില്ലെ.  മക്ടോത്രമല്ലെ,
നമുക്കവ ലഭനിക്കുന്നെ മഴനവള്ളയ പല കേക്ടോരണങളക്ടോല് സയഭരനിക്കനപ്പെടക്ടോനത കപക്ടോകുന.
ഇനനിയള്ള  കേക്ടോലതവ  മഴനവള്ളയ  സയഭരനിക്കക്ടോനത  മുകന്നെക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോനുയ  കേഴനിയനില്ലെ.
ശുദ്ധജലതനിനവ  കേനിണറുകേനള  അമനിതമക്ടോയനി  ആശയനിക്കുന്നെ  ഒരു  സമൂഹമക്ടോണവ
നമ്മുകടതവ.  50 ലക്ഷേതനിലധനികേയ കേനിണറുകേള് കകേരളതനിലുണവ.  കേനിണര് സക്ടോനത ഏറവുയ
കൂടനിയ പ്രകദശങളനില് ഒന്നെക്ടോണവ കകേരളയ. പകക്ഷേ ഇകപ്പെക്ടോള് വര്ഷക്ടോവര്ഷയ കേനിണറുകേളനിനല
ജലനനിരപ്പെവ  തക്ടോഴവ നകപക്ടോകുന്നെ  അവസയക്ടോണുള്ളതവ.  പല  കേനിണറുകേളുയ  വറനികപ്പെക്ടോകുന.
ഇതവ  പരനിഹരനിക്കണനമങനില്  മഴനവള്ളസയഭരണമല്ലെക്ടോനത  മറ്റു  മക്ടോര്ഗ്ഗങള്  നമ്മുനട
മുമ്പനിലനില്ലെ.  അകതക്ടോനടക്ടോപ്പെയ  തനന്നെ  പ്രകൃതനിയനിനല  ജലചെക്രനത  നനിലനനിര്തക്ടോനുയ
പരനികപക്ടോഷനിപ്പെനിക്കക്ടോനുമക്ടോവശല്യമക്ടോയ നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  പുതനിയ നകേടനിടങള്ക്കവ
പ്രകതല്യകേനിചവ  നകേടനിട  സമുചയങള്ക്കുയ  ഫ്ലെക്ടോറ്റുകേള്ക്കുയ  ആവശല്യമക്ടോയ  നവള്ളയ
മഴനവള്ളസയഭരണതനിലൂനട  സക്ടോദ്ധല്യമക്ടോക്കക്ടോന്  പദ്ധതനികേളുണക്ടോകേണയ.  ഇതരയ  നകേടനിടങള്ക്കവ
ആവശല്യമക്ടോയ  ജലയ  ഇങനന  സയഭരനിക്കക്ടോനക്ടോയക്ടോല്  ഭൂഗര്ഭ  ജലചൂഷണയ  ഒരു
പരനിധനിവനര തടയക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുയ.  കകേരളതനിനല സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരനവ ആശയമക്ടോയ
വക്ടോടര് അകതക്ടോറനിറനിനയ സയരക്ഷേനിചവ നനിലനനിര്തക്ടോന് എല്.ഡനി.എഫവ. സര്ക്കക്ടോര് ഇഇൗ
ചുരുങനിയ കേക്ടോലയളവനിനുള്ളനില് സസസ്പീകേരനിച നടപടനികേള് മക്ടോതൃകേക്ടോപരമക്ടോണവ.   കേഴനിഞ
യ.ഡനി.എഫവ.  സര്ക്കക്ടോര്  ഏറവുയ  അവഗണനിച  ഒരു  കമഖലയക്ടോണവ  കകേരളതനിനല
ജലവനിഭവ  കമഖല.  വക്ടോടര്  അകതക്ടോറനിറനിയനട  1004  കകേക്ടോടനി  രൂപയനട  പലനിശയയ
പനിഴപ്പെലനിശയയ എഴതനിതള്ളക്ടോനുളള ബഡ്ജറനിനല നനിര്കദ്ദേശയ സസക്ടോഗതക്ടോര്ഹമക്ടോണവ.
കകേരള  വക്ടോടര്  അകതക്ടോറനിറനികയക്ടോടുളള  എല്.ഡനി.എഫവ.  സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ  സമസ്പീപനയ
ഇതനില്  നനിനയ  വല്യക്തമക്ടോണവ.  713  കകേക്ടോടനി  രൂപയനട  സര്ക്കക്ടോര്  വക്ടോയ്പ  ഓഹരനി
മൂലധനമക്ടോക്കനി മക്ടോറനി വക്ടോടര് അകതക്ടോറനിറനിനയ പ്രയക്ടോസങളനില് നനിനയ കേരകേയറക്ടോനുള്ള
സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ ശമങനള പനിന്തുണയ്ക്കുന.  കേഴനിഞ 5 വര്ഷക്കക്ടോലയ കകേരളതനിനല
കുടനിനവള്ള കസക്ടോതസ്സുകേള് ഏറവുയ വലനിയ നക്ടോശതനിനക്ടോണവ  സക്ടോക്ഷേല്യയ  വഹനിചതവ.
നദനികേളുയ കതക്ടോടുകേളുയ കേകയ്യറുന്നെതനിനുയ മലനിനനപ്പെടുത്തുന്നെതനിനുനമതനിരക്ടോയ നടപടനികേള്
കേടലക്ടോസനില്  ഒതുങനികപ്പെക്ടോയനി.  നനിരവധനി  കുടനിനവള്ളചക്ടോലുകേള്  നനികേതനപ്പെടുകേയയ
മലനിനനപ്പെടുകേയയ  നചെയ.  അധനികൃതവുയ  അനധനികൃതവുമക്ടോയ  നനിര്മക്ടോണ  പ്രവര്തനങള്
നമ്മുനട നക്ടോടനിനല തണ്ണസ്പീര്തടങനള മരുപ്പെറമ്പുകേളക്ടോക്കനി. യനനസവ കകേക്ടോയനട പടനികേയനില്
ഇടയ പനിടനിച കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടവ  കകേക്ടോട്ടൂളനി  തണ്ണസ്പീര്തടതനില്കപ്പെക്ടോലുയ അനധനികൃതമക്ടോയനി
മണ്ണനിടവ  നനികേതനിയതവ അന്നെനത ഒരു മനനിയനട ബനവക്ടോനണന്നെവ ആകരക്ടോപണമുണക്ടോയനി.
അതനിനനത്തുടര്ന്നെവ നനിരവധനി ജനകേസ്പീയ പ്രകക്ഷേക്ടോഭങള് ഉയര്നവന.  ഏനതങനിലുയ
ഒരു കുടനിനവള്ള കസക്ടോതസനിനന സയരക്ഷേനിക്കക്ടോനുള്ള പ്രവര്തനയ കേഴനിഞ സര്ക്കക്ടോര്
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ഏനറടുതതക്ടോയനി  അറനിയനില്ലെ.  Japan  International  Co-operation  Agency-യനട
സഹക്ടോയകതക്ടോനട  കകേരളതനിനല  5  ജനില്ലെകേളനില്  കുടനിനവള്ളയ  നല്കേക്ടോനുള്ള  പദ്ധതനികേള്
2006-ല്  പ്രവര്തനമക്ടോരയഭനിചതക്ടോണവ.  2011-ല്  എല്.ഡനി.എഫവ.  സര്ക്കക്ടോര്
അധനികേക്ടോരനമക്ടോഴനിയകമ്പക്ടോള് പദ്ധതനിയനട 65 ശതമക്ടോനയ  മുതല് 70 ശതമക്ടോനയ വനരയള്ള
പ്രവൃതനികേള്  പൂര്തസ്പീകേരനിചനിരുന.  എന്നെക്ടോല്  പനിന്നെസ്പീടവ  യ.ഡനി.എഫവ.  സര്ക്കക്ടോര്
അധനികേക്ടോരതനില്  വന്നെതനിനുകശഷയ  പദ്ധതനി  പൂര്തസ്പീകേരണതനിനുള്ള  നടപടനികേള്
ഇഴഞക്ടോണവ നസ്പീങനിയതവ.   ഇകപ്പെക്ടോള് പണനികേള്  ഏതക്ടോണവ  99  ശതമക്ടോനകതക്ടോളയ
തസ്പീര്ന്നെനിട്ടുനണന്നെക്ടോണവ അറനിയക്ടോന് കേഴനിഞതവ.ഇനനിയയ നല്ലെ കവഗതയനില് പണനികേള്
നടന്നെക്ടോല്കപ്പെക്ടോലുയ പദ്ധതനികേള് പൂര്തനിയക്ടോക്കക്ടോന് ഏതക്ടോനുയ മക്ടോസങള് കൂടനി കവണനി
വരുനമന്നെക്ടോണവ അറനിയന്നെതവ.  ഇഇൗ പദ്ധതനികേള് ഏറവുയ കവഗതനില് പൂര്തസ്പീകേരനിചവ
ജനങള്ക്കവ ഉപകയക്ടോഗപ്രദമക്ടോക്കുന്നെതനിനക്ടോവശല്യമക്ടോയ ഇടനപടലുകേളുണക്ടോകേണയ.  എനന്റെ
നനികയക്ടോജകേമണലമുള്നപ്പെടുന്നെ കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടവ ജനില്ലെയനില് കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടവ കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനുയ
13  പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളുയ  ഉള്നപ്പെടുന്നെതക്ടോണവ  പദ്ധതനി  പ്രകദശയ.  ഇവനിനട  പ്രധക്ടോന
റനിസര്കവക്ടോയറനിനന്റെയയ  20  അനുബന  ജലസയഭരണനികേളുനടയയ  പ്രവൃതനികേള്
പൂര്തസ്പീകേരനിചനിട്ടുണവ.  123  കേനി.മസ്പീ.  നസ്പീളതനില് നമയനിന് നനപപ്പെവ  നനലനനിനന്റെ പണനികേളുയ
പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചു.   അനുബന ടക്ടോങ്കുകേളനില് നവള്ളനമതനിചവ  ഇനനി  വനിതരണനനപപ്പുകേളുനട
കജക്ടോലനി  പൂര്തസ്പീകേരനികക്കണതുണവ.  1865  കേനി.മസ്പീ.  വരുന്നെ വനിതരണ നനപപ്പുകേളുനട
പണനികേള്  ഏതക്ടോണവ അവസക്ടോനഘടതനില് എതനിനനില്ക്കുന. 2013  മക്ടോര്ചനില് തസ്പീര്കക്കണ
പണനികേള്ക്കവ  സമയയ  നസ്പീടനി  നല്കേനി,  ഏതക്ടോണവ  മൂന്നെരവര്ഷയ  കേഴനിഞനിരനിക്കുന.
ഇതവ എത്രയയ നപനടന്നെവ പൂര്തസ്പീകേരനിചവ ജനങള്ക്കവ കുടനിനവള്ളയ ലഭല്യമക്ടോയക്ടോല് ഇഇൗ
വരുന്നെ കവനല്ക്കക്ടോലതവ വലനിയ ആശസക്ടോസമക്ടോയനിരനിക്കുയ.  ഇതവ ജപ്പെക്ടോന് കുടനിനവള്ള
പദ്ധതനിയമക്ടോയനി  ബനനപ്പെടവ  ഒരു  ഉദ്ഘക്ടോടന  ചെടങനിനന്റെ  കപ്രക്ടോഗ്രേക്ടോയ  കനക്ടോടസ്പീസക്ടോണവ
(കപ്രക്ടോഗ്രേക്ടോയ  കനക്ടോടസ്പീസവ  ഉയര്തനിക്കക്ടോണനിച്ചു).  നനിലവനില്  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടവ  ജനില്ലെയനില്
ജപ്പെക്ടോന്  കുടനിനവള്ള  പദ്ധതനി  2015  നഫബ്രുവരനി  27-നവ  അന്നെനത  മുഖല്യമനനിയയ
മനനിമക്ടോരുയ പനങടുത ഒരു ചെടങനില്വചവ  നക്ടോടനിനവ  സമര്പ്പെനിച്ചുനവന്നെക്ടോണവ പറയന്നെതവ.
എന്നെക്ടോല്  പണനി  പൂര്തസ്പീകേരനിചനില്ലെ.  എന്തനിനക്ടോയനിരുന  ഇങനനനയക്ടോരു  നക്ടോടകേയ
നടതനിയതവ. 2015-നല തകദ്ദേശസസയയഭരണ നതരനഞടുപ്പെനിനവ നതക്ടോട്ടുമുമ്പവ കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോനട
ജനങനള  വനിഡനികേളക്ടോക്കക്ടോനക്ടോയനിരുന ഇങനന ലക്ഷേങള് നപക്ടോടനിചവ  ഒരു പ്രഹസനയ
നടതനിയതവ.  അവനിടനത ജനങള് വനിഡനികേളക്ടോയനില്ലെ എന്നെതക്ടോണവ  ചെരനിത്രയ.  പ്രസ്തുത
ഉദ്ഘക്ടോടന മക്ടോമക്ടോങതനിനുകശഷയ ഒരു വര്ഷവുയ എടവ  മക്ടോസവുയ കേഴനിഞ.  ജപ്പെക്ടോന്
കുടനിനവള്ള പദ്ധതനിയനട ഒരു തുള്ളനി നവള്ളയ കപക്ടോലുയ കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടവ കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനനില്
ലഭല്യമക്ടോയനിടനില്ലെ  എന്നെതക്ടോണവ  വസ്തുത.  എത്ര  തുകേയക്ടോണവ  നചെലവഴനിചതവ  എന്നെവ
പരനികശക്ടോധനികക്കണതകല്ലെ.  ഒരു  പുതനിയ  കപരക്ടോണവ  ഇഇൗ  ബഹുവര്ണ്ണ  കനക്ടോടസ്പീസനില്
കേക്ടോണുന്നെതവ- 'നക്ടോടനിനവ സമര്പ്പെനിക്കല്'.  പൂര്തനിയക്ടോകേക്ടോത പദ്ധതനികേള് എങനനയക്ടോണവ
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നക്ടോടനിനവ  സമര്പ്പെനിക്കുന്നെതവ?  കേണ്ണൂര്  വനിമക്ടോനതക്ടോവളയ,  നകേക്ടോചനി  നമകടക്ടോ  തുടങനി
ഇതരതനില് നക്ടോടനിനവ സമര്പ്പെനിക്കനപ്പെട പല പദ്ധതനികേളുയ കേഴനിഞ യ.ഡനി.എഫവ.
ഭരണകേക്ടോലത്തുണക്ടോയനിട്ടുനണന്നെവ കേക്ടോണക്ടോയ.  ഇനനി ഇഇൗ സര്ക്കക്ടോര് കവണയ അനതക്ടോനക്ക
പൂര്തനിയക്ടോക്കക്ടോന്. മുന്നെണനികേള് മക്ടോറനിവന്നെക്ടോലുയ ഭരണയ ഒരു തുടര്ചയക്ടോനണന്നെ കേക്ടോരല്യയ
മനസനിലക്ടോക്കുന്നെതനില്  മുന്  സര്ക്കക്ടോര്  തനികേഞ  പരക്ടോജയമക്ടോയനിരുന  എനകവണയ
കേരുതക്ടോന്. അതുനകേക്ടോണക്ടോണകല്ലെക്ടോ പരക്ടോജയയ മുന്നെനില് കേണവര് പൂര്തനിയക്ടോകേക്ടോത പദ്ധതനികേള്
നക്ടോടനിനവ സമര്പ്പെനിചവ കകേമന്മേക്ടോരക്ടോകേക്ടോന് ശമനിചതവ.  ഇതരയ അല്പതരങള് ജനങള്
പുചനിചവ  തളനമന്നെതുയ  അനുഭവമക്ടോണകല്ലെക്ടോ.  കലക്ടോകേ  സക്ടോമ്പതനികേ  കഫക്ടോറതനില്
2016-നല ആകഗക്ടോള അപകേട സക്ടോദ്ധല്യതക്ടോ റനികപ്പെക്ടോര്ടനില് ഏറവുയ അപകേട സക്ടോദ്ധല്യതക്ടോ
പടനികേയനിലക്ടോണവ  ജലപ്രതനിസനനിനയ  ഉള്നപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുന്നെതവ.  ഭഇൗതനികേവുയ
പരനിസനിതനിപരവുയ  സക്ടോമ്പതനികേവുമക്ടോയ  നനിരവധനി  പ്രശ്നങള്  ജലദഇൗര്ലഭല്യവുമക്ടോയനി
ബനനപ്പെടവ  കേക്ടോണക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുയ.  വന്കതക്ടോതനിലുള്ള  നഗരവത്കേരണയ,  വര്ദ്ധനിച്ചു
വരുന്നെ ജനനപ്പെരുപ്പെയ, കേക്ടോലക്ടോവസക്ടോ വല്യതനിയക്ടോനയ തുടങനി പലവനിധ കേക്ടോരണങളക്ടോല്
ജലദഇൗര്ലഭല്യയ അനുഭവനപ്പെടുന. കലക്ടോകേതവ കേടുത ജലക്ഷേക്ടോമയ കനരനിടുന്നെ 50 കകേക്ടോടനി
ജനങളനില് 18 കകേക്ടോടനിയയ ഇന്തല്യയനിലക്ടോനണന്നെവ കേണക്കുകേള് പറയന.  നസ്പീര്തടങളക്ടോലുയ
നദനികേളക്ടോലുയ സമ്പന്നെമക്ടോയ കകേരളതനില് അവയനട സയരക്ഷേണതനിനുയ പരനിപക്ടോലനതനിനുയ
തനികേഞ  അലയഭക്ടോവമുണക്ടോകുന.  ഇതവ  മറനികേടക്കക്ടോന്  കേഴനിയണയ.  കകേരളതനിനല
ജനങനള  ജലസക്ടോക്ഷേരതയനികലയവ  എതനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  ഒരു  പ്രവര്തന
പദ്ധതനിയണക്ടോകേണയ.  അതുകപക്ടോനലതനന്നെ വളനര പ്രധക്ടോനമക്ടോണവ അന്തര് സയസക്ടോന
നദസ്പീജല ബനങള്.  നമ്മുനട അയല് സയസക്ടോനങളുനട കുടനിനവള്ളയ മുടനിക്കക്ടോനത
തനന്നെ  നദനികേനള പരനികപക്ടോഷനിപ്പെനിക്കുവക്ടോന് സക്ടോധനിക്കണയ.  നവള്ളയ കചെക്ടോര്തക്ടോനല്ലെ
മറനിചവ  സസക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയനി  സയഭരനിക്കക്ടോനുയ  നദനികേനള  പരനികപക്ടോഷനിപ്പെനിക്കക്ടോനുയ  നമുക്കവ
കേഴനിയണയ.  ജലവനിഭവ വകുപ്പെനിനന്റെ സക്ടോകങതനികേ പരനിജ്ഞക്ടോനയ ലഭനിചതുയ അല്ലെക്ടോതതുമക്ടോയ
ജസ്പീവനക്കക്ടോര്  ഏനറയണവ.  സയസക്ടോനതവ  ജലവനിഭവ  സയരക്ഷേണവുയ  അതനിനന്റെ
ക്രമസ്പീകൃതമക്ടോയ വനിതരണവുയ സയബനനിച നല്ലെ ഒരു അവകബക്ടോധയ ജനമനസ്സുകേളനില്
സൃഷ്ടനിക്കക്ടോനക്ടോവശല്യമക്ടോയ  പ്രവര്തനങള്  ജസ്പീവനക്കക്ടോര്  ഏനറടുക്കണയ.  തനികേച്ചുയ
യക്ടോനനികേമക്ടോയ ഭരണനനിര്വഹണയ,  പദ്ധതനി  പൂര്തസ്പീകേരണയ എനള്ളതനിനപ്പുറതവ
ജലയ  എന്നെ  അമൂലല്യമക്ടോയ  സമ്പതനിനനക്കുറനിചവ  നല്ലെ  കബക്ടോധല്യയ  ജനമനസ്സുകേളനില്
എതനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കണയ.  സസക്ടോഭക്ടോവനികേ  നസ്പീര്തടങള്  സയരക്ഷേനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
പ്രവര്തനവുയ വകുപ്പെനിനന്റെ ചുമതലയക്ടോണവ.  തകദ്ദേശസസയയഭരണ സക്ടോപനങളുമക്ടോയനി
സഹകേരനിചവ  ഇഇൗ  കമഖലയനില്  നല്ലെ  നനിലയനില്  മുകന്നെക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുയ.
വകുപ്പെനിനന്റെ വനിവനിധ തലങളനിലുള്ള കേക്ടോരല്യക്ഷേമതയയ വര്ദ്ധനികക്കണതുണവ. പമ്പവ നചെയ്യുന്നെ
മുഴവന്  നവള്ളവുയ  ശുദ്ധസ്പീകേരനിക്കുനനണന്നെവ  ഉറപ്പെക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിയണയ.  നമുക്കനിന്നെവ
ലഭല്യമക്ടോയനിട്ടുള്ള  ജലവുയ  ജലകസക്ടോതസ്സുകേളുയ  അനനിയനനിതമക്ടോയനി  ഉഇൗറനിനയടുക്കക്ടോനുയ
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വറനിച്ചുകേളയക്ടോനുയ ഉള്ളതനല്ലെന്നെസ്തുയ വരുയ തലമുറയവ കവണനി നക്ടോയ കേക്ടോത്തുസൂക്ഷേനികക്കണ
തക്ടോനണനമുള്ള  കബക്ടോദ്ധല്യയ  ജനങള്ക്കനിടയനിലുണക്ടോക്കനിനയടുക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കണയ.
യക്ടോനതക്ടോരുവനിധ മക്ടോനദണങളുമനില്ലെക്ടോനത ഉഇൗറനിനയടുക്കുന്നെ ഭൂഗര്ഭജലതനിനന്റെ കതക്ടോതവ
നനിയനനിക്കുന്നെതനിനക്ടോവശല്യമക്ടോയ സയവനിധക്ടോനങനളക്കുറനിചവ ആകലക്ടോചെനിക്കണയ.  പലകപ്പെക്ടോഴയ
അശക്ടോസസ്പീയമക്ടോയ  കുഴല്ക്കനിണര്  നനിര്മക്ടോണങള്  ഒരു  പ്രകദശനതയക്ടോനകേ  കുടനിനവള്ള
ക്ഷേക്ടോമതനികലക്കവ നയനിക്കുന്നെ അവസ സയജക്ടോതമക്ടോയനിട്ടുണവ.   ഇതനിനുയ നനിയനണ
മക്ടോവശല്യമക്ടോണവ.  ഭൂഗര്ഭ  ജലയ  കകേരളതനില്  ഏറവുയ  പ്രധക്ടോനമക്ടോയ  ഒരു  കസക്ടോതസക്ടോനണന്നെതുയ
ഓര്ക്കണയ.  ഒഴക്കവ  ചെക്ടോലുകേനളല്ലെക്ടോയ   ഇന്നെവ  അഴക്കവ ചെക്ടോലുകേളക്ടോയനി  മക്ടോറനിനക്കക്ടോണനിരനി
ക്കുകേയക്ടോണവ.  പുതനിയ  കറക്ടോഡവ,  ഫുട്പക്ടോതവ  എന്നെനിവ നനിര്മനിക്കുകമ്പക്ടോള് മഴനവളളയ
ഒഴകേനികപ്പെക്ടോകേക്ടോനുള്ള  ഒഴക്കുചെക്ടോലവ  ഉണക്ടോക്കുനണവ.  ഇകപ്പെക്ടോള്  അനതല്ലെക്ടോയ  അഴക്കവ
ചെക്ടോലക്ടോനണനള്ള  ധക്ടോരണകയക്ടോടുകൂടനി  അഴക്കു  നവളളയ  വനിടക്ടോനുള്ള  അവകേക്ടോശനമന്നെ
നനിലയനില് ആളുകേള്  ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  മുനമ്പക്ടോനക്ക കുളനിക്കക്ടോനുയ
കുടനിക്കക്ടോനുയ  ഉപകയക്ടോഗനിചനിരുന്നെ  കതക്ടോടുകേളനിനല  നവള്ളയ  ഇന്നെവ  നതക്ടോടക്ടോന്  പറക്ടോത
നനിലയനില്  മലനിനമക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ഇഇൗ  അഴക്കവ  കതക്ടോടനികലയ്ക്കുയ  കുളതനികലയ്ക്കുയ
ഒഴക്കനിവനിടുന്നെ  സമ്പ്രദക്ടോയയ  അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  ആവശല്യമക്ടോയ  കേടുത  നനിയമ
നടപടനികേള് ഉണക്ടോകകേണതവ ഏറവുയ ആവശല്യമക്ടോണവ. കകേരളതനില് ഏറവുയ അടനിയന്തരമക്ടോയനി
ശദ്ധപതനികയണ  ഒരു  വനിഷയമക്ടോണവ  തണ്ണസ്പീര്  തടങളുകടയയ  കതക്ടോടുകേളുകടയയ
മലനിനസ്പീകേരണയ. നമ്മുനട നക്ടോടനിനല നചെറനിയ നസ്പീര്ചക്ടോലുകേള് മുതല് വന് നദനികേള് വനര
യക്ടോനതക്ടോരു ദക്ടോക്ഷേണല്യവുമനില്ലെക്ടോനത മലനിനസ്പീകേരനിക്കനപ്പെടുകേയക്ടോണവ.  വലനിയ ഫക്ടോകറനികേളുയ
ആശുപത്രനികേളുയ മറവ നകേടനിട സമുചയങളുയ ഉണക്ടോക്കുന്നെ മലനിനസ്പീകേരണയ ഒരു ഭക്ടോഗതവ,
മറുവശതവ  നമ്മുനട  സമൂഹയ  തനന്നെ  ജലകസക്ടോതസ്സുകേനള  കുപ്പെനതക്ടോടനികേളക്ടോക്കുന്നെ
നടപടനികേളുയ കേണ്ടുവരുനണവ. വസ്പീടുകേളനികലയയ വല്യക്ടോപക്ടോര സക്ടോപനങളനിനലയയ നനദനയദനിന
മക്ടോലനിനല്യങള്  ഏറവുയ  എളുപ്പെതനില്  ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോന്  നതക്ടോടടുത  കതക്ടോടനികലക്ടോ  പുഴയനികലക്ടോ
അനല്ലെങനില്  നവളളനക്കട്ടുകേളനികലക്ടോ  വലനിനചറനിയന.  മൂന്നെവ  നസന്റെനിലുയ  നക്ടോലവ  നസന്റെനിലുനമക്ടോനക്ക
തക്ടോമസനിക്കുന്നെ ആളുകേള്ക്കവ കേക്കൂസവ മക്ടോലനിനല്യയ നനിറയകമ്പക്ടോള്  ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോനുളള മക്ടോര്ഗ്ഗമനില്ലെ.
ഇകപ്പെക്ടോള് ഇതവ നകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുന്നെ ഏജന്സനികേളുണവ.  ഇഇൗ ഏജന്സനികേള് മക്ടോലനിനല്യയ
നകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി ഒഴനിവക്ടോക്കുന്നെതവ നമ്മുനട നദനികേളനിലുയ ഒഴനിഞ സലങളനിലുയ കറക്ടോഡവ
നനസഡകേളനിലുനമക്ടോനക്കയക്ടോണവ.  ഇഇൗ  നകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുന്നെ  മക്ടോലനിനല്യയ  ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോന്
അവര്ക്കവ  കവനറ  മക്ടോര്ഗ്ഗമനില്ലെ.  ഇതവ  സസകേക്ടോരല്യമക്ടോയനി  നകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി  കുളതനിലുയ
നദനിയനിലുയ ഒഴക്കുന്നെതനിനവ പകേരയ ശരനിയക്ടോയ നനിലയനില് നകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി ഒഴക്കക്ടോനുളള
സയവനിധക്ടോനയ  എല്ലെക്ടോ  പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളനിലുയ  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനുകേളനിലുയ  ഉണക്ടോക്കണയ.
തനിരുവനന്തപുരത്തുയ എറണക്ടോകുളത്തുയ  അതനിനുളള സയവനിധക്ടോനമുണക്ടോക്കനിയനിട്ടുണവ.  

(അദ്ധല്യക്ഷേകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്)
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കകേരളതനിനന്റെ  മറവ  ഭക്ടോഗങളനിനലക്ടോനയ  അതനിനുള്ള  ഒരു  സയവനിധക്ടോനമനില്ലെ.
ഇങനന നനിറയന്നെ  മക്ടോലനിനല്യങള് കേക്കൂസനില് നനിന്നെവ ഒഴനിവക്ടോക്കനി സയസരനിക്കക്ടോനുളള
പക്ടോന്റുകേള്  സക്ടോപനിക്കുന്നെതനിനക്ടോവശല്യമക്ടോയ നടപടനി കൂടനി ജലയ ശുദ്ധസ്പീകേരനിക്കുന്നെതനിനന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ഉണക്ടോകേണനമന്നെവ  അഭല്യര്തനിച്ചുനകേക്ടോണവ  ഇഇൗ  ധനക്ടോഭല്യര്തനകേനള
ഒരനിക്കല് കൂടനി ഞക്ടോന് പനിന്തക്ടോങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഞക്ടോന്  ഇഇൗ  ധനക്ടോഭല്യര്തനകേനള
എതനിര്ക്കുകേയക്ടോണവ.  എതനിര്ക്കുന്നെതനിനവ  പ്രധക്ടോനനപ്പെട  കേക്ടോരണങളുണവ.  കകേരളയ
ശുദ്ധജല ക്ഷേക്ടോമതനികലയവ വനനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ഇപ്രക്ടോവശല്യയ  കേക്ടോലവര്ഷതനില്
34  ശതമക്ടോനതനിനന്റെ  കുറവവ  വരനികേയക്ടോണവ.  നമ്മുനട  അഞ്ചവ  ജനില്ലെകേളനില്  59
ശതമക്ടോനതനിനന്റെ  കുറവക്ടോണവ  വരുന്നെതവ.  അകപ്പെക്ടോള്  കേഠനിനമക്ടോയ  വരള്ചയനികലയവ
എതനികചരുന്നെ ഒരു  സക്ടോഹചെരല്യമക്ടോണവ നനിലനനില്ക്കുന്നെതവ.  അതനിനുള്ള നനക്രസനിസവ
മക്ടോകനജവ നമന്റെവ  നമുക്കവ കവകണ; നക്ടോയ രൂക്ഷേമക്ടോയ വരള്ച കനരനിടക്ടോന് കപക്ടോവുകേയക്ടോണവ.
ആ സമയതവ നനക്രസനിസവ മക്ടോകനജവ നമന്റെവ ഒരു ഗവണ്നമന്റെനിനവ ഉണക്ടോകയ മതനിയക്ടോകൂ.
എന്നെക്ടോല് കേഴനിഞ ബഡ്ജറനിനകേതവ നനക്രസനിസവ മക്ടോകനജവ നമന്റെനിനുകവണനി തുകേനയക്ടോനയ
പ്രഖല്യക്ടോപനിചനിടനില്ലെ. ഭൂഗര്ഭ ജലയ സയബനനിചവ പറയകമ്പക്ടോള് ആനകേ 152 കബക്ടോക്കുകേളക്ടോ
ണുള്ളതവ. 152 കബക്ടോക്കുകേളനില് 26 കബല്ല്ക്ടോക്കുകേളനിലുയ അണര് ഗ്രേഇൗണവ വക്ടോടര് നലവല്
തക്ടോഴകേയക്ടോണവ. തക്ടോഴനനവന്നെവ മക്ടോത്രമല്ലെ ക്രനിടനിക്കലക്ടോയനി, കമക്ടോസ്റ്റവ ക്രനിടനിക്കലക്ടോയനി  വക്ടോടര്
നലവല്  തക്ടോഴ്ന്നുകപക്ടോകുകേയക്ടോണവ.  ഇതനിനവ  മുന്കേരുതല്  നടപടനികേനളടുക്കക്ടോന്  നമുക്കവ
കേഴനിഞനിടനില്ലെ. ചെനിറ്റൂര് പഞ്ചക്ടോയതനിനല ചെനിറ്റൂര് കബക്ടോക്കനിലുയ  നതക്ടോടടുത്തുളള പുതുകശരനി
പഞ്ചക്ടോയതനിലുയ  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡവ  ജനില്ലെയനിനല പല പ്രകദശങളനിലുയ നവള്ളതനിനന്റെ
ക്ഷേക്ടോമയ  രൂക്ഷേമക്ടോകേക്ടോന്   കപക്ടോവുകേയക്ടോണവ.  അങനന  കകേരളതനില്  അങനിങക്ടോയനി
ഇരുപതനിയക്ടോറവ കബക്ടോക്കുകേളനില് സസ്പീരനിയസക്ടോയ ഒരു പ്രശ്നയ വരുകമ്പക്ടോള് ആ പ്രശ്നനത
കനരനിടക്ടോന്  ഗവണ്നമന്റെവ  യക്ടോനതക്ടോരു  നടപടനിയയ  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നെനില്ലെ.  ഇതുകപക്ടോലുള്ള
സക്ടോഹചെരല്യമുണക്ടോകുകമ്പക്ടോള്  സയസക്ടോന  ഗവണ്നമന്റെവ  ജലയ  സയരക്ഷേനിക്കുന്നെതനിനവ
കവണനി  നടപടനിനയടുക്കണയ.  കകേരളയ  ജലയ  ഇല്ലെക്ടോത  സലമല്ലെ.  കകേരളതനില്
ധക്ടോരക്ടോളയ ജലമുണവ. പനക്ഷേ ശുദ്ധജലമനിനല്ലെനളളതക്ടോണവ നമ്മുനട ഏറവുയ പ്രധക്ടോനനപ്പെട
പ്രശ്നയ.  ഇവനിനട  ശസ്പീ.  എയ.  മുകകേഷവ  സയസക്ടോരനിചകപ്പെക്ടോള്  അവരുനട  പടണതനില്
നവള്ളകമയനിനല്ലെനപറഞ. അവരുനട പടണയ നവളളതക്ടോല് ചുറനപ്പെടതക്ടോണവ.  അവനിനട
നവള്ളയ നകേക്ടോടുക്കണനമങനില്  20 -30  കേനി.മസ്പീ  അപ്പുറത്തുനനിന്നെവ  നവള്ളയ പമ്പവ നചെയവ
ശക്ടോസ്തക്ടോയകകേക്ടോട ശുദ്ധജല തടക്ടോകേതനില് നനിന്നെവ അകങക്ടോടവ നകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേണയ. ഇവനിനട
reverse osmosis  process -ലൂനട  ഇഇൗ ജലയ ശുദ്ധജലമക്ടോയനി മക്ടോറ്റുന്നെതനിനുകവണനി
നമുക്കവ  കേഴനിയനികല്ലെ?  എല്ലെക്ടോ  കേക്ടോരല്യങള്ക്കുയ   മറവ  രക്ടോജല്യങളനിനല  ഉദക്ടോഹരണങള്
പറയമകല്ലെക്ടോ?  ഗള്ഫവ  രക്ടോജല്യങളനില്  ശുദ്ധജലയ ഉണക്ടോക്കുന്നെതവ എങനനയക്ടോണവ?
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ഡസ്പീസക്ടോലനികനറവ നചെയ്യുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി നമുക്കവ കവകണ? നമള് ഇകപ്പെക്ടോഴയ പഴയ
ചെനിന്തക്ടോഗതനിയനിലക്ടോണവ. എവനിനടനയങനിലുയ ഒരു കസക്ടോഴനില് നവള്ളയ കേനിട്ടുന്നെതനിനുകവണനി
ഒരു പരനിശമയ നടതനി  10-30  കേനി.മസ്പീറര് ദൂരതനില് നനപപ്പെനിടവ എന്ഡനില് നകേക്ടോണ്ടുവന്നെവ
നവള്ളയ നകേക്ടോടുക്കുയ.  അവസക്ടോനയ നവള്ളതനിനുകവണനി ടക്ടോപവ  തുറക്കുകമ്പക്ടോള് ഗല്യക്ടോസവ
വരുന്നെതക്ടോണവ നമുക്കവ  കേക്ടോണക്ടോന് കേഴനിയന്നെതവ.  ഇഇൗ രൂപതനില് ജനങനള എത്രകേക്ടോലയ
പരസ്പീക്ഷേനിക്കക്ടോന് കേഴനിയയ.  അതനിനുകവണനിയള്ള പദ്ധതനിക്കവ  തുടക്കയകുറനിക്കകണ; ആ
പദ്ധതനിക്കവ  തുടക്കയ  കുറനിക്കുന്നെതനിനുകവണനിയള്ള നടപടനികേളനികലയവ  കപക്ടോകേക്ടോന്
കേഴനിയന്നെനിനല്ലെങനില് ഇഇൗ ചെര്ച നമള് വസ്പീണ്ടുയ ആവര്തനികക്കണനി   വരുയ.  ഞക്ടോന്
26 വര്ഷക്കക്ടോലമക്ടോയനി  ഇതുകപക്ടോലുള്ള ചെര്ച കകേട്ടുനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ. മക്ടോറനി മക്ടോറനി
വരുന്നെ ഗവണ്നമന്റുകേള്   വലനിയ മക്ടോറങനളക്കുറനിനചക്ടോനക്ക  പറയനമങനിലുയ  ഒനയ
നടക്കനില്ലെ. ഇരനിക്കുന്നെ മനനിനയ പുകേഴനി നക്ടോലവ വര്തമക്ടോനയ പറഞവ കേനിട്ടുന്നെ ആനുകൂലല്യയ
നനികയക്ടോജകേമണലതനികലയവ  നകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  ശമനിക്കുന്നെ  ഹ്രസസ  ചെനിന്തയള്ള
ആളുകേനളനക്കക്ടോണവ മടുത്തു.  അതവ കകേടവ അങ്ങുയ നപക്ടോങനിയക്ടോല് അകങയവ വക്ടോകനക്ടോളയ
നപക്ടോങക്ടോയ.   പനക്ഷേ കകേരളയ പക്ടോതക്ടോളകതക്ടോളയ  തക്ടോണുകപക്ടോകുയ.  അതുനകേക്ടോണവ ആ
സക്ടോഹചെരല്യമുണക്ടോക്കക്ടോതനിരനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  നമ്മുനട  കകേരളതനിനല  പ്രശ്നങള്
എന്തക്ടോനണന്നെതനിനനക്കുറനിചവ  ശരനിക്കുയ  മനസനിലക്ടോക്കനിനകേക്ടോണവ  അതനിനവ  പരനിഹക്ടോരയ
കേനണതക്ടോനുള്ള നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ.   കകേരളതനില്  കുടനിക്കക്ടോനുളള നവള്ളയ
വളനര  കുറയകേയക്ടോണവ.  കനരനിടവ  കുടനിക്കക്ടോവുന്നെ  നവള്ളയ  കകേരളതനിനല  ഒരു
നദനിയനിലുമനിനല്ലെനള്ളതക്ടോണവ മലനിനസ്പീകേരണ നനിയനണ കബക്ടോര്ഡനിനന്റെ കേനണതല്.
ആ കേനണതലനില് പറയന്നെതവ,  ഫ്ലൂനനറഡയ  ആര്നസനനിക്കുയ കേക്ടോഡനിയയ കപക്ടോലുള്ള
കേറുതസ്പീയയ,  നനിക്കല്  തുടങനിയ  കലക്ടോഹങള്  നകേക്ടോണവ  നവള്ളയ  നനിറയകേയക്ടോണവ.
പുതനിയ  ജനകറഷനനില്നപ്പെട  ആളുകേള്ക്കവ  കേനിഡ്നനിക്കവ  അസുഖയ  വരുന്നെതനിനന്റെ
പ്രധക്ടോന കേക്ടോരണങളനിനലക്ടോന്നെവ നമള് ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നെ നവള്ളയ തനന്നെയക്ടോണവ.  ആ
നവള്ളയ ശുദ്ധസ്പീകേരനിചവ  നകേക്ടോടുക്കുവക്ടോന് നമുക്കവ കേഴനിയന്നെനിനല്ലെങനില് അതക്ടോണവ നമള്
കേക്ടോണനിക്കുന്നെ  ഏറവുയ  വലനിയ  നതറവ.  നവള്ളയ  മഇൗലനികേക്ടോവകേക്ടോശമക്ടോനണന്നെവ  നമള്
പറയനനണങനിലുയ  മഇൗലനികേക്ടോവകേക്ടോശമക്ടോക്കുന്നെതനിനുകവണനിള്ള നടപടനിയനികലയവ കൂടനി
നമള്  കപക്ടോകകേണതുണവ.  ജനങള്ക്കവ  ശുദ്ധലയ  ലഭനിക്കുന്നെതനിനുകവണ  നടപടനിയണക്ടോകേണയ.
സയസക്ടോനത്തുള്ള  നവള്ളയ  ജനങള്ക്കവ  ശുദ്ധസ്പീകേരനിച്ചു  നകേക്ടോടുക്കുന്നെതനിനുപകേരയ
കകേരളതനിനല  നവള്ളയ  മറവ  ചെനില  സലങളനികലയവ  കപക്ടോവുകേയക്ടോണവ.  അന്തര്
സയസക്ടോന  നദസ്പീജലയ  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മുഖല്യമനനിയനട  വകുപ്പെനില്നപ്പെടതക്ടോണവ.  ശസ്പീ.
നകേ.  കൃഷ്ണന്കുടനി  കനരകത  ഇവനിനട  സൂചെനിപ്പെനിചതുയ  ഇന്റെര്  കസ്റ്ററവ  വക്ടോകടഴനിനന
ക്കുറനിചക്ടോണവ. മുഖല്യമനനി ഇവനിനട എതനിയതുനകേക്ടോണ്ടു മക്ടോത്രയ ഞക്ടോന് അതനിനനക്കുറനിചവ
ഓര്മനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണവ.  അഞ്ചവ  പ്രധക്ടോനനപ്പെട  നദസ്പീജല  തര്ക്കങള്  കകേരളവുയ
തമനിഴക്ടോടുമക്ടോയനിട്ടുണവ.  പറമ്പനിക്കുളയ-ആളനിയക്ടോറനിനനക്കുറചവ ശസ്പീ.  നകേ.  കൃഷ്ണന്കുടനി ഇവനിനട
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പറഞ.  മുല്ലെനപ്പെരനിയക്ടോറനിനനക്കുറനിചവ  മുഖല്യമനനി  കനരകത  ഒരു  കേക്ടോരല്യയ  പറഞ.
നനയ്യക്ടോറനിനല നവള്ളയ തമനിഴക്ടോടനിനവ നകേക്ടോടുക്കുന്നെതനിനുകവണനി പ്രകതല്യകേമക്ടോയനി പ്രകമയയ
നകേക്ടോണ്ടുവന്നെതക്ടോണവ.  ഒരു  സയസക്ടോനനത  വക്ടോടര്  കസക്ടോഴനിനല നവള്ളയ  മനറക്ടോരു
സയസക്ടോനതനിനവ  നകേക്ടോടുക്കരുനതന്നെവ ഇഇൗ  നനിയമസഭ  പക്ടോസക്ടോക്കനിയ  നനിയമമുണവ.
അതവ കേര്ഷകേര്ക്കവ കവണനിയള്ളതക്ടോണവ.  മഹക്ടോരക്ടോജക്ടോവനിനന്റെ കേക്ടോലതവ ഉണക്ടോക്കനിയതക്ടോണവ.
അതവ  കകേരളതനിനല  കൃഷനി  നനിലനനിര്ത്തുന്നെതനിനുകവണനി  നചെയതക്ടോണവ.  പനക്ഷേ,
ദഇൗര്ഭക്ടോഗല്യവശക്ടോല് ആ നവള്ളവുയ നമള് അകങക്ടോടവ നകേക്ടോടുക്കുന. നമുക്കവ അര്ഹതനപ്പെട
നവള്ളയ വക്ടോങ്ങുനമനില്ലെ.  ഇവനിനട കനരനത  അചന്കകേക്ടോവനിലക്ടോര്-നനവപ്പെക്ടോര് പദ്ധതനിനയപ്പെറനി
പറഞ.  നനവപ്പെക്ടോര് പദ്ധതനിനകേക്ടോണവ,  അചന്കകേക്ടോവനിലക്ടോര് തനിരനിച്ചുനകേക്ടോണവ കപക്ടോകുന്നെ
തനിനുകവണനിയള്ള നടപടനി എടുക്കുകേയക്ടോണവ.  നനവപ്പെക്ടോറനില് അവര് പുതനിയ ഡക്ടോയ മൂന്നെവ
വര്ഷക്കക്ടോലയ നകേക്ടോണവ നകേടനിയനികല്ലെ. എവനിനട നനിന്നെക്ടോണവ അവരുനട നവള്ളതനിനന്റെ
കസക്ടോഴവ?  അചന്കകേക്ടോവനിലക്ടോറനിനന്റെ  ഉറവനിടതനില് നനിന്നെക്ടോണവ. ആ നവള്ളയ അകങക്ടോടവ
കപക്ടോവുകേയക്ടോണവ.  ഇടമലയക്ടോര്  പദ്ധതനി  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുകമ്പക്ടോള്  നസ്പീരക്ടോറനില് ആനമല
ഡക്ടോയ  പണനിയക്ടോനമന്നെവ  എഗ്രേനിനമന്റെനിനകേത്തുണവ.  ആനമലയക്ടോറനില്  നമുക്കവ  ഡക്ടോയ
ഉണക്ടോക്കക്ടോന് കേഴനിയകണ;  ഇന്നെനല്ലെങനില്  നക്ടോനളനയങനിലുയ ഉണക്ടോക്കക്ടോന് കേഴനിയകണ;
കൃഷനി ഉണക്ടോകേകണ?  കേക്ടോകവരനി പ്രശ്നതനില് രണവ സയസക്ടോനങള് തമനില് ഭയങര
യദ്ധമക്ടോണവ.  ആ യദ്ധതനില് ഏറവുയ കൂടുതല് നനക്രസനിസനില് കപക്ടോകേക്ടോന് കപക്ടോകുന്നെതവ
കകേരളമക്ടോണവ. കേക്ടോരണയ, കകേരളതനിനവ 30 ശതമക്ടോനയ നവളളമുണവ. കേര്ണ്ണക്ടോടകേതനിനവ
നവളളയ കപക്ടോരക്ടോനയന്നെവ അവര് പറയന.  തമനിഴക്ടോടനിനവ കൂടുതല് നവള്ളയ കവണനമന്നെവ
അവര് പറയന.  നമുക്കവ കേനിടനിയ നവള്ളയ വനിനനികയക്ടോഗനിക്കുന്നെനില്ലെ.  ഇകപ്പെക്ടോള് അവര്
നപറസ്പീഷന് നകേക്ടോടുതനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  അതനിനന്റെ അടനിസക്ടോനതനില് ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോത
കകേരളതനിനന്റെ  നവള്ളയ തമനിഴക്ടോടുയ  കേര്ണ്ണക്ടോടകേയമക്ടോയനി  വസ്പീതനിച്ചു  എടുത്തുനകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുയ.
നമള് നഷ്ടതനികലയവ  കപക്ടോവുകേയക്ടോണവ.  കേക്ടോകവരനി  നദനിയനിനല  നവള്ളയ  ഉപകയക്ടോഗനി
ക്കുന്നെതനിനുകവണനി  എനന്തങനിലുയ നടപടനിയണക്ടോകേകണ.  വരണ്ടുകേനിടക്കുന്നെ അടപ്പെക്ടോടനിയനട
ചെനിത്രയ  ഇന്നെനത  പത്രങളനിലുണക്ടോയനിരുന.  അടപ്പെക്ടോടനിയനിനല  ആളുകേള്ക്കവ  നവള്ളമനില്ലെ.
മുക്കക്ടോലനിയനില്  ഒരു  തടയണ  നകേടനി  അടപ്പെക്ടോടനിയനില്  നവള്ളയ  നകേക്ടോടുക്കുന്നെതനിനുള്ള
പദ്ധതനി കവകണ? അടപ്പെക്ടോടനിയനിനല പുതനിനയക്ടോരു പദ്ധതനി കനരകതതനന്നെ ഫയലനിലുള്ളതക്ടോണവ.
അതവ  പുനരക്ടോവനിഷ്കരനിക്കകണ?  കകേരളതനിനല  നവള്ളയ  കകേരളതനില്തനന്നെ
വനിനനികയക്ടോഗനിക്കക്ടോന്  സമൃദ്ധമക്ടോയ  ധക്ടോരക്ടോളയ  പദ്ധതനികേള്  നനിലനനില്ക്കുകമ്പക്ടോള്  ആ
പദ്ധതനികേനളക്ടോനയ കേണനിനല്ലെന്നെവ നടനിചവ  അകനല്യക്ടോനല്യയ പനിശകേനിയയ ശപനിച്ചുയ  കകേരളനത
തകേര്ക്കുന്നെ  സമസ്പീപനയ  ഈ  ഗവണ്നമന്റെവ  എടുക്കരുനതന്നെക്ടോണവ  എനനിക്കവ
ഓര്മനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ളതവ.  നവള്ളതനിനന്റെ കേക്ടോരല്യതനില് കകേരളയ സമൃദ്ധമക്ടോണവ.  പകക്ഷേ
ശുദ്ധജലതനിനന്റെ കേക്ടോരല്യതനില് കകേരളയ വളനര ദുര്ബലമക്ടോയനികപ്പെക്ടോകുകേയക്ടോണവ.  
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മനി  .   സസ്പീക്കര്:  പസ്പീസവ കേണ്ക്ലൂഡവ......... പസ്പീസവ കേണ്ക്ലൂഡവ

ശസ്പീ  .    തനി  രുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഞക്ടോന് വളനര നനിയനണതനിനവ വനികധയമക്ടോണവ.
പ്രകതല്യകേനിചവ  അങവ  പറഞക്ടോല് അതനിനപ്പുറകതയവ  ഞക്ടോന് കപക്ടോകേനില്ലെ.   ഞങനള
നവള്ളയ കുടനിപ്പെനിക്കരുനതന്നെക്ടോണവ ഞക്ടോന് പറഞതനിനന്റെ രത്നച്ചുരുക്കയ.  ഇവനിനട ചെനില
സലങളനില് പദ്ധതനി നകേക്ടോണ്ടുവന.  ആ പദ്ധതനി പകുതനിയക്ടോക്കനി വചനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.
പണയ നകേക്ടോടുക്കക്ടോതതുനകേക്ടോണവ  കകേക്ടോണ്ടക്ടോകര്മക്ടോര് കകേക്ടോടതനിയനില് കപക്ടോകുകേയക്ടോണവ.
ഞക്ടോന് അങകയക്ടോടവ കനരനിടവ പറഞ കേക്ടോരല്യമക്ടോണവ.  ആ പ്രശ്നങനളക്ടോനക്ക പരനിഹരനിക്കണയ.
ഏതവ  ഗവണ്നമന്റെവ  വന്നെക്ടോലുയ  പ്രശ്നങള്  വരുയ.  ആ  പ്രശ്നങള്   പരനിഹരനിക്കക്ടോന്
കേഴനിയണയ.  പഴയകേക്ടോല പദ്ധതനികേളനിനല  കപപ്പുകേനളക്ടോനക്ക  കവഗയ നപക്ടോട്ടുകേയക്ടോണവ.
ഞക്ടോന് കനക്ടോക്കനിയകപ്പെക്ടോള് ചെനില സലങളനിനല കപപ്പെനില് നവള്ളമനില്ലെ.  അവനിടനത
ബനനപ്പെട ഉകദല്യക്ടോഗസകരക്ടോടവ കേക്ടോരണയ തനിരക്കനിയകപ്പെക്ടോള് അവര് പറഞതവ നവള്ളയ
ഒഴക്കനിയക്ടോല് കപപ്പെവ നപക്ടോടനികപ്പെക്ടോകുയ.  അതുനകേക്ടോണവ നവള്ളയ ഒഴക്കക്ടോനത  കേക്ടോതനിരനി
ക്കുകേയക്ടോനണന്നെക്ടോണവ.  കകേരളതനിനല ജനങള്ക്കവ ശുദ്ധജലയ  നകേക്ടോടുകക്കണ കപപ്പുകേള്
കേക്ടോഴ്ചവസ്തുവക്ടോയനി വചക്ടോല് മതനികയക്ടോ?  അതുനകേക്ടോണവ ശുദ്ധജലവനിതരണവുമക്ടോയനി  ബനനപ്പെട
പദ്ധതനികേള് സമയബനനിതമക്ടോയനി  പ്രവര്തനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ള  നടപടനിയനികലയവ  കപക്ടോകേക്ടോന്
ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മനനിയനട  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നെവ  എല്ലെക്ടോ  പരനിശമങളുയ  ഉണക്ടോകേണനമന്നെവ
ഞക്ടോന്  ഓര്മനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണവ.  വരക്ടോന്  കപക്ടോകുന്നെ  ബസ്പീഭതമക്ടോനയക്ടോരു  വരള്ചനയ
കകേരളതനിനല  ജനങള്  കനക്ടോക്കനിക്കണ്ടുനകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നെ  സമയതവ  ഗവണ്നമന്റെവ
ഉണര്ന്നെവ  പ്രവര്തനിക്കുന്നെതനിനവ  പകേരയ  ഇതുയ  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയയ  പറഞവ  തടനിതപ്പുന്നെ
രൂപതനികലയവ  കപക്ടോകേരുനതന്നെവ  പറഞനകേക്ടോണവ  ഞക്ടോന്  ഈ  ധനക്ടോഭല്യര്തനകേനള
എതനിര്ക്കുകേയക്ടോണവ.

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മക്ടോതത്യു  ടനി  .    കതക്ടോമസവ):  സസ്പീക്കര്  സര്,
ഇരുഭക്ടോഗത്തുനനിനയ ചെര്ചയനില് പനങടുതവ വനിലനപ്പെട നനിര്കദ്ദേശങള് മുകന്നെക്ടോട്ടുവച എല്ലെക്ടോ
അയഗങള്ക്കുയ എനന്റെയയ സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെയയ പ്രകതല്യകേനിചവ ജലവനിഭവ വകുപ്പെനിനന്റെയയ
നന്ദനി അറനിയനിക്കുകേയക്ടോണവ.  

ഇന്നെനത ചെര്ചയനട ഒരു പ്രകതല്യകേത,  അപൂര്വമക്ടോയനി ഒന രണവ ആളുകേള്
വനിഷയയ മക്ടോറനി ചെനില കേക്ടോരല്യങള് സയസക്ടോരനിചനതക്ടോഴനിചക്ടോല്, ഞക്ടോന് ആകക്ഷേപനിക്കുകേയല്ലെ,
എല്ലെക്ടോവരുയ നവള്ളതനിനന്റെ ലഭല്യതനയ സയബനനിച്ചുയ ഇകപ്പെക്ടോഴണക്ടോകയക്കക്ടോനമന്നെവ നക്ടോയ
ഭയനപ്പെടുന്നെ നകേക്ടോടുയ വരള്ചനയ അതനിജസ്പീവനിക്കുന്നെതനിനന സയബനനിച്ചുയ അപ്പുറത്തുയ
ഇപ്പുറത്തുയ നനിന്നെവ വളനര പ്രസക്തമക്ടോയ നനിര്കദ്ദേശങള്  പങ്കുവച എല്ലെക്ടോ അയഗങകളക്ടോടുയ
എനന്റെ നന്ദനി അറനിയനിക്കുകേയക്ടോണവ.  
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നദസ്പീസയരക്ഷേണനതയയ ഭൂഗര്ഭ ജലവനിനനികയക്ടോഗനതയയ പരസര ബനനിതമക്ടോയനി
മനസനിലക്ടോക്കുന്നെ ഒരു ശക്ടോസസ്പീയ സമസ്പീപനമക്ടോണവ ഇടതുപക്ഷേ ജനക്ടോധനിപതല്യ മുന്നെണനിയനട
പ്രകേടന  പത്രനികേയനിനല  പ്രധക്ടോന  വക്ടോഗക്ടോനയ.  പ്രക്ടോകദശനികേ  സര്ക്കക്ടോരുകേളുനടയയ
ജനപങക്ടോളനിതകതക്ടോനടയയ ചെനില സുരക്ഷേക്ടോ പരനിപക്ടോടനികേള്ക്കുയ നദസ്പീതട ഭൂഗര്ഭ ജല
സയരക്ഷേണതനിനുയ  മലനിനസ്പീകേരണ  നനിര്മക്ടോര്ജനതനിനുയ  ഉതകുന്നെ  പ്രവര്തനങള്
സയഘടനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  പരനിശമങള്ക്കക്ടോണവ  ഈ  ഗവണ്നമന്റെവ  തുടക്കമനിടനിട്ടുള്ളതവ.
കുടനിനവള്ളതനിനന്റെ  ഗുണനനിലവക്ടോരയ  ഉറപ്പെക്ടോക്കണയ,  കൃഷനിക്കക്ടോയനി  ജലകസചെനയ
കേക്ടോരല്യക്ഷേമമക്ടോക്കണയ,  ജലകസക്ടോതസ്സുകേള് സയരക്ഷേനിക്കനപ്പെടണയ,  ജലദഇൗര്ലഭല്യയ  രൂക്ഷേമക്ടോയ
പ്രകദശങളനില് ജലലഭല്യതയണക്ടോക്കക്ടോനുള്ള പദ്ധതനികേള്ക്കവ രൂപയ നല്കേണയ,  ജലനഷ്ടയ
കുറയണയ, അന്തര്സയസക്ടോന കേരക്ടോറുകേള് കേക്ടോകലക്ടോചെനിതമക്ടോയനി  പുനനഃസയവനിധക്ടോനയ  നചെയ്യണയ,
കേരക്ടോര്  പ്രകേക്ടോരയ  നമുക്കവ  ലഭനികക്കണ  ജലയ  ലഭല്യമക്ടോക്കണയ  ഇവനയല്ലെക്ടോയ  പ്രകേടന
പത്രനികേയനിനല വക്ടോഗക്ടോനങളുനട  അടനിസക്ടോനതനില് ഫലപ്രക്ടോപ്തനിയനിനലതനിക്കക്ടോനുള്ള
ശമമക്ടോണവ ഈ ഗവണ്നമന്റെവ നടതനിനക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്നെതവ.  കുടനിനവള്ള വനിതരണയ,
ജലകസചെനയ,  ഭൂഗര്ഭ ജലവനിനനികയക്ടോഗയ  എന്നെനിവയമക്ടോയനി  ബനനപ്പെട പ്രവര്തനങള്
സയഘടനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനവ  സഹക്ടോയകേമക്ടോകുന്നെ രസ്പീതനിയനിലുള്ള പ്രവര്തനങള് കേക്ടോഴ്ചവയക്ടോനക്ടോണവ
ശമനിക്കുന്നെതവ.  അഞ്ചവ  വര്ഷതനിനുള്ളനില്  നവള്ളക്കരയ  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കക്ടോനത  ജല
അകതക്ടോറനിറനിനയ ലക്ടോഭകേരമക്ടോയ ഒരു സക്ടോപനമക്ടോക്കുനമന്നെവ ശസ്പീ. പനിണറക്ടോയനി വനിജയനന്റെ
കനതൃതസതനിലുള്ള സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ ആദല്യ ബഡ വജറവ  പ്രസയഗതനില്തനന്നെ വക്ടോഗക്ടോനയ
നചെയനിട്ടുള്ളതക്ടോണവ.  അതനിനക്ടോയനി ജല അകതക്ടോറനിറനി സര്ക്കക്ടോരനിനവ നല്കേക്ടോനുള്ള തുകേയനട
പലനിശയയ  പനിഴപ്പെലനിശയയ  എഴതനിതള്ളനി.  വക്ടോയ്പക്ടോ  തുകേ  സര്ക്കക്ടോരനിനന്റെ  ഓഹരനി
മൂലധനമക്ടോക്കനി മക്ടോറനിനക്കക്ടോണ്ടുള്ള പ്രഖല്യക്ടോപനയ  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട ധനകേക്ടോരല്യ വകുപ്പുമനനി
ബഡ്ജറനിലൂനട  നടതനി.  അകതക്ടോറനിറനിയനട  വരുമക്ടോനയ  കചെക്ടോരുന്നെ പഴതുകേള് കേനണതനി
അടയ്ക്കുകേ  എനള്ളതക്ടോണവ  മനറക്ടോരു  കപക്ടോയവഴനി.  സക്ടോമൂഹല്യമക്ടോയയ  സക്ടോമ്പതനികേമക്ടോയയ
വന്കേനിട ജലകസചെന പദ്ധതനികേള് സയസക്ടോനതനിനുകമല് ഒരു ജഡഭക്ടോരമക്ടോയനി മക്ടോറനിയ
അവസനയക്കുറനിച്ചുയ  ബഡ്ജറവ  പ്രസയഗതനില്  പരക്ടോമര്ശമുണവ.   നചെറുകേനിട
ജലകസചെന പദ്ധതനികേനള സജസ്പീവമക്ടോക്കണയ,  നസ്പീര്തടക്ടോടനിസക്ടോനതനില് കതക്ടോടുകേളുയ
കുളങളുയ കപക്ടോലുള്ള ജലകസക്ടോതസ്സുകേനള ശുദ്ധസ്പീകേരനിചവ സയരക്ഷേനിക്കണയ,  ജലനഷ്ടയ
ഒഴനിവക്ടോക്കനിനക്കക്ടോണ്ടുള്ള  ജലകസചെന  രസ്പീതനികേള്  അവലയബനിക്കണയ  ഇവയ്നക്കല്ലെക്ടോയ
ഊന്നെല് നല്കേനിനക്കക്ടോണ്ടുള്ള ഒരു സമസ്പീപനമക്ടോണവ സര്ക്കക്ടോര് സസസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെതവ.
ഭൂഗര്ഭ ജലയ ഊറനിനയടുക്കുന്നെ സമസ്പീപനതനില് മക്ടോറയ വരുകതണതവ അനനിവക്ടോരല്യമക്ടോണവ.
ഭൂഗര്ഭതനില് അവകശഷനിക്കുന്നെ ജലയകൂടനി ഊറനിനയടുതക്ടോല് സര്വ നക്ടോശതനികലയക്ടോണവ
നക്ടോയ നസ്പീങ്ങുന്നെനതന്നെവ ആരുയ തനിരനിചറനിയന്നെനില്ലെ.  അതുനകേക്ടോണവ ഈ സമസ്പീപനതനില്
മക്ടോറയ വകരണതവ ആവശല്യമക്ടോണവ. പ്രക്ടോകദശനികേ തലതനില് ജലകസക്ടോതസ്സുകേള് കേനണതനി
സയരക്ഷേനിക്കക്ടോനുകദ്ദേശനിച്ചുനകേക്ടോണ്ടുള്ള  ജലനനിധനി  പദ്ധതനിയനട  പ്രവര്തനയ  കൂടുതല്
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കേക്ടോരല്യക്ഷേമമക്ടോക്കുകേയയ  ഭൂഗര്ഭ  ജലസയരക്ഷേണയ  ജനങള്  ഊര്ജസസലമക്ടോയനി
ഏനറടുക്കുന്നെ  നനിലയനികലയവ  വളരുകേയയ  നചെയ്യണയ.  ഭൂഗര്ഭ  ജലതനിനന്റെ  റസ്പീ
ചെക്ടോര്ജനിയഗനിനുള്ള മക്ടോര്ഗ്ഗങള്,  പ്രവര്തന മക്ടോതൃകേകേള്,  അതനിനവ  ലഭല്യമക്ടോക്കക്ടോവുന്നെ
ഫണ്ടുകേള്,  മഴനവള്ളതനിനന്റെ വനിനനികയക്ടോഗ മക്ടോതൃകേകേള് ഇതനിനലല്ലെക്ടോയ ചെനില പുതനിയ
ജനപക്ഷേ  നടപടനികേള്  ആവശല്യമക്ടോണവ.  ഇക്കക്ടോരല്യതനില്  തകദ്ദേശ  സസയയഭരണ
സക്ടോപനങളുമക്ടോയനി  കചെര്ന്നെവ  നതക്ടോഴനിലുറപ്പെവ  പദ്ധതനിയനിലുള്നപ്പെടുതനിനക്കക്ടോണ്ടുള്ള
പ്രവര്തനയ രണവ വകുപ്പുകേളുയ വനിഭക്ടോവനയ നചെയ്യുന. കകേരളതനിനല ജല അകതക്ടോറനിറനി
നയയക്ടോണവ  കുടനിനവള്ള  വനിതരണതനിനവ  നക്ടോനമല്ലെക്ടോയ  ആശയനിക്കുന്നെതവ.  ഇകപ്പെക്ടോള്
നനിലവനിലുള്ള  1076  പദ്ധതനികേളനിലക്ടോയനി  18.12  ലക്ഷേയ ഗക്ടോര്ഹനികേ കേണക്ഷേനുകേളനിലുയ
2.02 ലക്ഷേയ നപക്ടോതു ടക്ടോപ്പുകേളനിലുമക്ടോയനി ജനങള്ക്കവ ശുദ്ധജലയ വനിതരണയ നചെയ്യുനണവ.
ഏതക്ടോണവ 30  ശതമക്ടോനയ ഗക്ടോര്ഹനികേ കേണക്ഷേന് ഉള്നപ്പെനട രണനിലുയകൂടനി  50  ശതമക്ടോനയ
കേണക്ഷേനുകേളനിലക്ടോയനി  ജനങള്ക്കവ  ശുദ്ധജലയ  വനിതരണയ  നചെയ്യുനണവ.   സയസക്ടോനനത
941 പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളനില് 471-ലുയ 87 മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനികേളനില് 66-ലുയ 6 കകേക്ടോര്പ്പെകറഷ
നുകേളനിലുയ ശുദ്ധസ്പീകേരനിച  കുടനിനവള്ളയ  വനിതരണയ  നചെയ്യുനണവ.  എന്നെക്ടോല്  168
പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളനിലുയ  12  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനികേളനിലുയ  ശുദ്ധസ്പീകേരണ  ശക്ടോലകേളനില്ലെക്ടോത
നചെറുകേനിട പദ്ധതനികേളനില് നനിന്നെക്ടോണവ ജലവനിതരണയ നടതനിവരുന്നെതവ.  211 പഞ്ചക്ടോയ
ത്തുകേളനിലുയ 8  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനികേളനിലുയകൂടനി  ശുദ്ധസ്പീകേരണ  ശക്ടോലകേള്  പ്രവര്തന
ക്ഷേമമക്ടോക്കക്ടോനുള്ള പദ്ധതനി പൂര്തനിയക്ടോകുന്നെകതക്ടോനട അവനിനടയയ ശുദ്ധജല വനിതരണയ
സക്ടോധല്യമക്ടോകുന്നെതക്ടോണവ.  അതനിനുകശഷയ 259 പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളനിലുയ 13 മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനി
കേളനിലുയകൂടനി ശുദ്ധസ്പീകേരനിച  നവള്ളയ ലഭല്യമക്ടോകക്കണതുണവ.  197  ശുദ്ധസ്പീകേരണ ശക്ടോലകേളുനട
സക്ടോപനിതകശഷനി  2906.59  ദശലക്ഷേയ  ലനിറര്  ആനണങനിലുയ  അവയനില്  നനിനയ
ഇകപ്പെക്ടോള്  നവറുയ  2087.13  ദശലക്ഷേയ ലനിറര്  ജലയ  മക്ടോത്രമക്ടോണവ  ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്നെതവ.
ശുദ്ധസ്പീകേരണ  ശക്ടോലകേളനില്ലെക്ടോത  874 നചെറുകേനിട  പദ്ധതനികേളനില്  നനിനള്ള  460.59
ദശലക്ഷേയ  ലനിറര്  ഉള്നപ്പെനട 2517.72 ദശലക്ഷേയ  ലനിറര്  ജലമക്ടോണവ  ഇകപ്പെക്ടോള്
ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്നെതവ.  കകേന സയസക്ടോന സര്ക്കക്ടോരുകേളുനടയയ മറവ ധനകേക്ടോരല്യ സക്ടോപന
ങളുനടയയ സഹക്ടോയകതക്ടോനട നനിര്വഹനിക്കുന്നെ പദ്ധതനികേള് പലതുണവ.  സമയക്കുറവു
നകേക്ടോണവ അതനിനന്റെ വനിശദക്ടോയശങളനികലയവ കപക്ടോകേക്ടോന്  ഞക്ടോന് മുതനിരുന്നെനില്ലെ.  ആനകേ
3878  കകേക്ടോടനി  രൂപ  നചെലവുവരുന്നെ  499  പദ്ധതനികേളക്ടോണവ  ഇകപ്പെക്ടോള്  പുകരക്ടോഗമനിച്ചു
നകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നെതവ.  അതവ  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുകമ്പക്ടോള്  1328.21  ദശലക്ഷേയ  ലനിറര്
ജലയകൂടനി  വനിതരണതനിനവ  ലഭല്യമക്ടോക്കുന്നെതക്ടോണവ.  അകതക്ടോനട  ശുദ്ധസ്പീകേരണശക്ടോലയനട
സക്ടോപനിതകശഷനി  ഏതക്ടോണവ  46  ശതമക്ടോനയ  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കക്ടോയ.  അതുകപക്ടോനലതനന്നെ
കുടനക്ടോടവ പ്രകദശനത രൂക്ഷേമക്ടോയ കുടനിനവള്ളക്ഷേക്ടോമയ പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനക്ടോയനി ധനകേക്ടോരല്യ
കേമസ്പീഷനന്റെ ധനസഹക്ടോയകതക്ടോനട  70  കകേക്ടോടനി രൂപയനട പദ്ധതനികേള് പുകരക്ടോഗമനിച്ചു
വരനികേയക്ടോണവ.   ഗ്രേക്ടോമസ്പീണ ശുദ്ധജല വനിതരണ പദ്ധതനികേളുയ  ഏനറടുതനിട്ടുണവ.  ഇഇൗ
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വര്ഷയ  മുതല്  കകേനവനിഹനിതയ  49  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോയനി  കുറയകേയക്ടോണവ.  അതവ
മുന്വര്ഷതനിനന്റെ  മൂന്നെനിനലക്ടോനമക്ടോത്രമക്ടോണവ.  ഇഇൗ  തുകേ  നചെലവഴനിക്കുന്നെതനിനവ  ചെനില
ഉപക്ടോധനികേളുയ നനിര്കദ്ദേശനിക്കനപ്പെടനിരനിക്കുന.  നവള്ളതനില് ഫ്ളൂകറഡവ, ആര്നസനനികേവ
എന്നെനിവയനട അമനിത സക്ടോന്നെനിദ്ധല്യമുള്ള പ്രകദശങളനിലുയ  സക്ടോഗനി പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളനിലുയ
മക്ടോത്രകമ  ഇഇൗ  പുതനിയ  പദ്ധതനികേള്  തുടങക്ടോന്  കകേന  ഗ്രേക്ടോമസ്പീണ  കുടനിനവള്ള
പദ്ധതനിയനിലൂനട ഇനനി കേഴനിയകേയള എനള്ള ഒരു സനിതനിവനികശഷയ സയജക്ടോതമക്ടോ
യനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  അതുനകേക്ടോണവ  ഇഇൗ മക്ടോനദണങള് പക്ടോലനിക്കനപ്പെടക്ടോത പഞ്ചക്ടോയ
ത്തുകേളനികലയവ കകേന വനിഹനിതയ കുറഞനിരനിക്കുകമ്പക്ടോള് സയസക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് പുതനിയ
ധനകസക്ടോതസ്സുകേള് കേനണകതണ അവസയക്ടോണവ.  അകപ്പെക്ടോള് ഗവണ്നമന്റെവ പ്രധക്ടോനമക്ടോയയ
ആആ്രശയനിക്കുന്നെതവ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറനിലൂനട  പുതുതക്ടോയനി  ആവനിഷ്ക്കരനിച  കേനിഫ്ബനിയനട
ധനസഹക്ടോയമക്ടോണവ.  11  നഗരസഭകേളനിലുയ  64  പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളനിലുയ  പുതനിയ പദ്ധതനികേള്
നടപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നെതനിനുയ  നനിലവനിലുള്ളവ പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നെതനിനുമക്ടോയനി 3 കപ്രക്ടോജക്ടുകേളനിലക്ടോയനി
1267.3  കകേക്ടോടനി  രൂപയനട  പദ്ധതനി  നനിര്കദ്ദേശങള്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുണവ.   ഇതനില്
169.8  കകേക്ടോടനി രൂപ അന്തനിമഘടതനിലുള്ള  9  പദ്ധതനികേളുനട പൂര്തസ്പീകേരണതനിനവ
കവണനിയള്ളതക്ടോണവ.  അവ  പൂര്തനിയക്ടോക്കുകമ്പക്ടോള്  14  പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളനിനല  4
ലക്ഷേകതക്ടോളയ വരുന്നെ ആളുകേള്ക്കവ ഉടനടനി പ്രകയക്ടോജനയ ലഭനിക്കുയ.  ബക്ടോക്കനി വരുന്നെ
1997.5 കകേക്ടോടനി രൂപ പുതനിയ പദ്ധതനികേളുനട ആദല്യഘടതനിനക്ടോയനി വനിഭക്ടോവനയ നചെയ.
ഇഇൗ  നനിര്കദ്ദേശങള് കേനിഫ്ബനി പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരനികേയക്ടോണവ.  നഗരതനിനല ജലവനിതരണ
പദ്ധതനികേള്ക്കവ പ്രധക്ടോനമക്ടോയയ 'അമൃതവ' എന്നെ പദ്ധതനിയണവ.  കേണ്ണൂര്, കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടവ,
പക്ടോലക്കക്ടോടവ, തൃശ്ശൂര്, ഗുരുവക്ടോയൂര്, നകേക്ടോചനി, ആലപ്പുഴ, നകേക്ടോല്ലെയ, തനിരുവനന്തപുരയ എന്നെസ്പീ
നഗരങളനിലക്ടോണവ 'അമൃതവ' പദ്ധതനി നടപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതവ. 

ഇവനിനട പ്രധക്ടോനമക്ടോയയ ചെര്ചയനില് ഉയര്നവന്നെതവ വരള്ചനയ സയബനനിച
പ്രശ്നങളക്ടോണവ.   കേഴനിഞതവണ സഇൗതവ നവസ്റ്റവ മണ്സൂണ്  (ഇടവപ്പെക്ടോതനി മഴ)  വളനര
കുറഞ രസ്പീതനിയനിലക്ടോണവ ലഭനിചതവ.  IMD-യനട കേണക്കനുസരനിചവ നസപ്റയബര്  30
വനര  2046  മനില്ലെസ്പീ മസ്പീറര് മഴ ലഭനികക്കണ സക്ടോനതവ കേനിടനിയതവ നവറുയ  1377  മനില്ലെസ്പീ
മസ്പീറര് മഴയക്ടോണവ.  ഇതുപ്രകേക്ടോരവുയ ജലകസചെന വകുപ്പെനിനന്റെ കേണക്കുപ്രകേക്ടോരവുയ മഴയനട
ലഭല്യതയനില് 32.7  ശതമക്ടോനയ കുറവവ വന്നെനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ഇഇൗ കുറവവ ഗഇൗരവമക്ടോയനി
കേക്ടോണുകേയക്ടോണവ.  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട മുഖല്യമനനിയനട കനതൃതസതനില് വരള്ച കനരനിടുന്നെ
തനിനുള്ള ഫലപ്രദമക്ടോയ നടപടനികേനള സയബനനിചവ  ആകലക്ടോചെനിക്കുകേയണക്ടോയനി.   ഡക്ടോമുകേളനിനല
ജലനനിരപ്പെവ 2015 നസപ്റയബര് 30-ാം തസ്പീയതനി ഉണക്ടോയനിരുന്നെതനികനക്കക്ടോള് ശരക്ടോശരനി
22.85  ശതമക്ടോനയ കുറവക്ടോണവ.  ചെനില ഡക്ടോമുകേളനില് വളനരയധനികേയ കുറവുവരുനണവ.
മസ്പീന്കേര ഡക്ടോമനില് 84.5  ശതമക്ടോനയ കുറവവ വന്നെനിരനിക്കുന.  മൂഴനിയക്ടോര് ഡക്ടോമനില് 83.31
ശതമക്ടോനയ  കുറവവ  വന്നെനിരനിക്കുന.  നമക്ടോതയ  ഡക്ടോമുകേളനിലുമക്ടോയനി  ശരക്ടോശരനി  22.85
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ശതമക്ടോനയ ജലക്കുറവവ വന്നെനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  രൂക്ഷേമക്ടോയ വരള്ച കനരനിടക്ടോന്കവണനി
ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മുഖല്യമനനി  വനിളനിച്ചുകചെര്ത  കയക്ടോഗയ  ചെനില  ധക്ടോരണകേളനില്
എതനികചര്ന്നെനിട്ടുണവ.  പ്രധക്ടോനമക്ടോയയ  തകദ്ദേശ  സസയയഭരണവകുപ്പെവ  അവനിനടനത
സയവനിധക്ടോനങള് രൂപനപ്പെടുതനിയയ അകതസമയയ ജലവനിഭവ വകുപ്പെവ കനതൃതസയ നകേക്ടോടുത്തുയ
ചെനില  പദ്ധതനികേള്,  അതക്ടോയതവ  കസക്ടോതസ്സുകേളനില്  തടയണകേളുയ  നസ്പീര്ചക്ടോലുകേളുയ
നനിര്മനിക്കുന്നെതനിനുയ  നസ്പീനരക്ടോഴക്കവ  കുറവുള്ള  നദനികേളനില്  ചെക്ടോക്കുനകേക്ടോണവ  തക്ടോലക്ടോലനികേ
തടയണകേള് നനിര്മനിക്കുന്നെതനിനുയ ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കേനിണറുകേളനിനല മണ്ണുയ നചെളനിയയ
നസ്പീക്കയ നചെയവ  ഇന്കടക്കവ  കശഷനിയയ  പമ്പനിയഗവ  കശഷനിയയ  വര്ദ്ധനിപ്പെനിചവ  ജലലഭല്യത
ഉറപ്പെക്ടോക്കക്ടോനുള്ള  നടപടനികേളുമുണവ.  കുടനിനവള്ള  പദ്ധതനികേളുനട  ഇന്ഫനില്കടഷന്
ഗല്യക്ടോലറനികേളുനട പുനരുദ്ധക്ടോരണയ ലക്ഷേല്യയ  വയ്ക്കുനണവ.   ജലശുദ്ധസ്പീകേരണശക്ടോലകേളുനട
സക്ടോപനിതകശഷനി  പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നെതനിനവ  പുനരുദ്ധക്ടോരണ  പ്രവര്തനങള്
നടപ്പെനിലക്ടോക്കുന.  ജലലഭല്യതയള്ള സലങളനില് കപപ്പെവ കലനുകേള്  ദസ്പീര്ഘനിപ്പെനിചവ
ജലനമതനിക്കക്ടോനുയ നടപടനിയണവ.  അടനിക്കടനി നപക്ടോട്ടുന്നെ പഴയ വനിതരണ കലനുകേള്
മക്ടോറനി  പുതനിയവ  സക്ടോപനിക്കക്ടോനുള്ള  പ്രവൃതനികേളുയ  വരള്ചനയ  കനരനിടക്ടോന്കവണനി
ഏനറടുക്കുകേയക്ടോണവ. പമ്പനിയഗവ കേക്ടോരല്യക്ഷേമമക്ടോക്കുന്നെതനിനന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി കകേടുവന്നെ പമ്പുകേളുനട
അറകുറപ്പെണനികേളുയ  ആവശല്യമുള്ള  സലങളനില്  സ്റ്റക്ടോന്ഡവ  കബ  പമ്പുനസറ്റുകേളുയ
സക്ടോപനിക്കക്ടോന് ലക്ഷേല്യമനിടുകേയക്ടോണവ.  അവസക്ടോന ഘടതനില് എതനിനനില്ക്കുന്നെ ജലവനിതരണ
പദ്ധതനികേള്  എത്രയയ  കവഗയ  പൂര്തസ്പീകേരനിചവ  ജലവനിതരണയ  ആരയഭനിക്കക്ടോന്
ശദ്ധനിക്കുന്നെതക്ടോണവ.   അതുകപക്ടോനലതനന്നെ  വനിതരണയ  നചെയ്യുന്നെ കുടനിനവള്ളതനിനന്റെ
ഗുണനനിലവക്ടോര  പരനികശക്ടോധനയയ  കേര്ശനമക്ടോക്കുന്നെതക്ടോണവ.  ജലക്ഷേക്ടോമയ  രൂക്ഷേമക്ടോയ
പ്രകദശങളനില്, കേഴനിഞവര്ഷയ കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡവ ജനില്ലെയനില് വനിജയകേരമക്ടോയനി പരസ്പീക്ഷേനിചതു
കപക്ടോനല കേനികയക്ടോസ്കുകേള് സക്ടോപനിചവ ജലവനിതരണയ നടതക്ടോന് ഗവണ്നമന്റെവ ശമനിക്കു
ന്നെതക്ടോണവ. കലക്ടോറനിയനില് കുടനിനവള്ളയ എതനിക്കുകമ്പക്ടോഴണക്ടോകുന്നെ ജലനഷ്ടവുയ പക്ടോഴവ നചെലവുയ
ഒരളവുവനര കുറയക്ടോന് കേഴനിയനമന്നെക്ടോണവ ഞങള് കേരുതുന്നെതവ. ജല അകതക്ടോറനിറനിയനട
കേക്ടോരല്യക്ഷേമത  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ള  ചെനില  നടപടനികേളനികലയവ  നസ്പീങക്ടോന്  ഗവണ്നമന്റുയ
ജല  അകതക്ടോറനിറനിയയ  ആകലക്ടോചെനിക്കുനണവ.  വരുമക്ടോനരഹനിത  ജലതനിനന്റെ  (non-
revenue  water)  അളവവ  കുറയക്ടോനക്ടോയനി  കേക്ടോലപ്പെഴക്കയ  നചെന്നെതുയ  തുടര്ചയക്ടോയനി
നപക്ടോട്ടുന്നെതുമക്ടോയ  കപപ്പുകേള് മക്ടോറനി  ഗുണനനിലവക്ടോരമുള്ള  കപപ്പുകേള് സയസക്ടോനത്തുടനസ്പീളയ
സക്ടോപനിക്കക്ടോന് കേനിഫ്ബനിയനിലൂനട  ഇഇൗ വര്ഷയ  525  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണവ  വകേയനിരു
തനിയനിരനിക്കുന്നെതവ.  കപപ്പുകേളനില് അറകുറപ്പെണനി നടത്തുന്നെതനിനവ വക്ടോടര് അകതക്ടോറനിറനി
രൂപയ  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  ബ  ബനികഗഡവ  സയവനിധക്ടോനയ  മറ്റു  ജനില്ലെകേളനികലയ്ക്കുയ  വനികകേനസ്പീകേരനിചവ
ശക്തനിനപ്പെടുതക്ടോന്ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  പഴയ  പമ്പുനസറ്റുകേള്ക്കവ  പകേരയ  ഉഇൗര്ജക്ഷേമ
തകയറനിയ പമ്പുനസറ്റുകേള് സക്ടോപനിക്കക്ടോന്  ഇഇൗ സക്ടോമ്പതനികേ വര്ഷയ  148  കകേക്ടോടനി
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രൂപയക്ടോണവ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ളതവ.  അതുകപക്ടോനല ബനില്ലെനിയഗനിനുയ കേളക്ഷേനുയ കവണനി
കേമ്പഡ്യൂടകറകസഷന് സയവനിധക്ടോനയ വല്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുയ.  അരനിയര് ബനില്ലുകേള്  പനിരനിനചടുക്കുന്നെതനിനവ
പ്രകതല്യകേയ കമക്ടോണനിററനിയഗവ സയവനിധക്ടോനയ ഏര്നപ്പെടുത്തുയ. തനിരുവനന്തപുരതവ അരുവനി
ക്കരയനില് കുപ്പെനിനവള്ള യൂണനിറനിനന്റെ നനിര്മക്ടോണയ നടനവരുന.  അടുത ഏപ്രനില്
മക്ടോസകതക്ടോടുകൂടനി ജല അകതക്ടോറനിറനിയനട കുപ്പെനിനവള്ളയ മനികേച ഗുണനനിലവക്ടോരകതക്ടോനട
മനിതമക്ടോയ നനിരക്കനില് വനിപണനിയനിനലതനിക്കുന്നെതക്ടോണവ.  അകതക്ടോറനിറനിയനട പ്രവര്തനങള്
അവകലക്ടോകേനയ  നചെയ്യുന്നെതനിനുകവണനി  ജനില്ലെക്ടോതല  അവകലക്ടോകേന  കയക്ടോഗങള്
നടനവരനികേയക്ടോണവ. കേക്ടോരല്യക്ഷേമത സര്വതല സര്ശനിയക്ടോക്കുകേ എന്നെ ഉകദ്ദേശകതക്ടോനട
നടത്തുന്നെ ഇഇൗ പരനിപക്ടോടനി തുടര്ചയക്ടോയ അവകലക്ടോകേനതനിനവ ഉപകേരനിക്കുന്നെ വനിധതനില്
സയവനിധക്ടോനയ നചെയ്യുന്നെതക്ടോണവ. ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കള്ക്കവ അനുകൂലമക്ടോയനി മക്ടോറുന്നെ, സഇൗഹൃദമക്ടോയനി
മക്ടോറുന്നെ ചെനില നടപടനിക്രമങള് ആകലക്ടോചെനിക്കുകേയക്ടോണവ.  പുതനിയ കേണക്ഷേന് എടുക്കുന്നെതനിനവ
ഇന്നെവ ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോവവ വലനിയ ബുദ്ധനിമുടവ അനുഭവനിക്കുന. നടപടനിക്രമങള് ലളനിതവുയ
സുഗമവുമക്ടോക്കനി,  ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോവവ  അനുഭവനിക്കുന്നെ  അനക്ടോവശല്യ  നഷ്ടവുയ  കകശവുയ
ഒഴനിവക്ടോക്കനിനക്കക്ടോണവ അടുത 5 വര്ഷതനിനുള്ളനില് 10 ലക്ഷേയ പുതനിയ കേണക്ഷേനുകേള്
നല്കേനി  കകേരളതനിനല മുഴവന് പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളനിലുയ ശുദ്ധസ്പീകേരണശക്ടോലകയക്ടോടുകൂടനിയ
ശുദ്ധജലവനിതരണ പദ്ധതനികേള് നനിലവനില് വരനികേയയ നചെയ്യുകേ എനള്ളതക്ടോണവ ഇഇൗ
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  ലക്ഷേല്യയ.  ഇതനിനുകവണനിവരുന്നെ  5000  കകേക്ടോടനി  രൂപ  കേനിഫ്ബനി,
നബക്ടോര്ഡവ  കപക്ടോലുള്ള  ഏജന്സനികേളനില്  നനിന്നെവ  ലഭല്യമക്ടോകുനമന്നെക്ടോണവ  പ്രതസ്പീക്ഷേനിക്കുന്നെതവ.
ഞക്ടോന്  പ്രസയഗനിചവ  കേഴനിഞതനിനുകശഷയ  കചെക്ടോദല്യതനിനവ  വഴങക്ടോയ.  വനിജയപുരയ
പദ്ധതനിയക്ടോയനിരനിക്കുയ അങവ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതവ.  

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്  : സര്,  ഞക്ടോന് കചെക്ടോദനിക്കക്ടോന് വന്നെതവ കനരനത
വക്ടോടര് അകതക്ടോറനിറനി നടതനിനക്കക്ടോണനിരുന്നെ വക്ടോടര് സകപ സസ്പീയ പനിന്നെസ്പീടവ പഞ്ചക്ടോയത്തു
കേള്ക്കവ നകേക്ടോടുത്തു.  കുനറ കേക്ടോരല്യങള് പഞ്ചക്ടോയതവ നടത്തുനണവ: ചെനില പദ്ധതനികേള്
പൂടനികപ്പെക്ടോയനിട്ടുണവ.   അങവ  ഇകപ്പെക്ടോള് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെ ഇഇൗ പദ്ധതനി  ഗ്രേക്ടോമപഞ്ചക്ടോയത്തുകേനള
ഏല്പനിക്കക്ടോനക്ടോകണക്ടോ  അകതക്ടോ  വക്ടോടര്  അകതക്ടോറനിറനിയനട  കനരനിട്ടുള്ള  നനിയനണതനില്
നടത്തുന്നെതനിനക്ടോകണക്ടോ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതവ.

3.00 PM]

ശസ്പീ  .    മക്ടോതത്യു ടനി  .    കതക്ടോമസവ  : സര്,  ഇകപ്പെക്ടോള് കേനിഫ്ബനി എടുക്കുന്നെ പദ്ധതനികേള്
വക്ടോടര് അകതക്ടോറനിറനി കനരനിടവ നചെയ്യുകേനയനള്ളതക്ടോണവ.  അങവ സൂചെനിപ്പെനിചതുകപക്ടോലുള്ള
അതനിനന്റെ നയപരമക്ടോയ തസ്പീരുമക്ടോനങള് എല്.ഡനി.എഫവ.  ഗവണ്നമന്റെവ  എടുകക്കണ
തക്ടോയനിട്ടുണവ.  ബള്ക്കവ വക്ടോടര് നപ്രക്ടോഡഡ്യൂസവ നചെയ്യുന്നെ സയവനിധക്ടോനമക്ടോയനി വക്ടോടര് അകതക്ടോറനിറനി
മക്ടോറുകേയയ  തകദ്ദേശസസയയഭരണ  സക്ടോപനങള്ക്കവ  വനിതരണതനിനന്റെ  ഭൂരനിഭക്ടോഗയ
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പങക്ടോളനിതയ ഉറപ്പെക്ടോക്കുകേയയ നചെയ്യുന്നെതവ സയബനനിചവ നയപരമക്ടോയ ഒരു തസ്പീരുമക്ടോനയ
എടുതതനിനുകശഷയ അതവ ആകലക്ടോചെനിക്കക്ടോയ. അങവ പറഞതവ നനല്ലെക്ടോരു സജഷനക്ടോയനിടവ
കേരുതുകേയക്ടോണവ.  ജലകസചെന  വകുപ്പുമക്ടോയനി  ബനനപ്പെടവ  നനിരവധനി  കേക്ടോരല്യങളുണവ.
സമയക്കുറവുനകേക്ടോണവ  ആ  കേക്ടോരല്യങളനികലയവ  ഞക്ടോന്  ദസ്പീര്ഘമക്ടോയനി  കപക്ടോകുന്നെനില്ലെ.
പ്രകതല്യകേ  പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരയ  തടയണകേള്  നനിര്മനിക്കണനമനയ  നറഗുകലററുകേള്
നനിര്മനിക്കണനമനമുള്ള ആവശല്യങള് ഉയര്ന്നെനിട്ടുണവ.  കേനിഫ്ബനി പ്രഖല്യക്ടോപനിച എല്ലെക്ടോ
പദ്ധതനികേളുയ നടപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോനുള്ള നടപടനികേളുമക്ടോയനി മുകന്നെക്ടോടവ നസ്പീങ്ങുനണവ.  കഗ്രേക്ടോയനിന്
സുകേളുനട  നനിര്മക്ടോണയ,  ആലപ്പുഴയനിനല  മുതലനപ്പെക്ടോഴനി പുനരുദ്ധക്ടോരണയ,  പക്ടോര്വതസ്പീ
പുതനക്ടോറനിനന്റെ ശുചെസ്പീകേരണയ,  ആലപ്പുഴ,  കുടനക്ടോടവ,  ചെങനക്ടോകശരനി,  കകേക്ടോടയയ  ഉള്നക്ടോടന്
ജലഗതക്ടോഗതവുമക്ടോയനി  ബനനപ്പെട  നമക്ടോബനിലനിറനി  ഹബ്ബവ  അങനന  നനിരവധനി
പദ്ധതനികേളുണവ.  ഇകപ്പെക്ടോഴനത സമയക്കുറവുനകേക്ടോണ്ടുയ ബഹുമക്ടോനനപ്പെട നമമ്പര്മക്ടോര് ഉന്നെയനിച
ചെനില  വനിഷയങള്ക്കവ  കൂടനി  മറുപടനി  പറയക്ടോനുള്ളതുനകേക്ടോണ്ടുയ  ഞക്ടോന്  അതനിനന്റെ
വനിശദക്ടോയശങളനികലയവ   കേടക്കുന്നെനില്ലെ.  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മുഖല്യമനനിയനട  കനതൃതസതനിലുള്ള
ഹരനിത  കകേരളയ  പദ്ധതനിയനില്  കുളങളുനട  നവസ്പീകേരണയ  പ്രകതല്യകേമക്ടോയനി  ഉള്നപ്പെടു
തനിയനിട്ടുണവ.  അതനില്  തകദ്ദേശസസയയഭരണ  സക്ടോപനങളുനട  പങക്ടോളനിതയ
ആവശല്യമക്ടോയനിട്ടുണവ. ഹരനിത  കകേരളയ പദ്ധതനിയനില് കുളങനള പുനരുജസ്പീവനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ള
പ്രകതല്യകേ  പദ്ധതനി കചെര്തനിട്ടുണവ.  അതനിനന്റെ പടനികേ എനന്റെ കകേവശമുണവ.  സമയക്കുറവവ
നകേക്ടോണവ ഞക്ടോന് അതനികലയവ കേടക്കുന്നെനില്ലെ. കകേരളതനിലക്ടോനകേ 4100 സസകേക്ടോരല്യ-നപക്ടോതു
കക്ഷേത്രയവകേ  കുളങളക്ടോണുള്ളതവ.  അതനില്  ഒന്നെക്ടോയഘടമക്ടോയനി  9453  കുളങള്
പുനരുജസ്പീവനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  ആകലക്ടോചെനയനിലക്ടോണവ.  ചെര്ച  ആരയഭനിച  ബഹുമക്ടോനല്യനക്ടോയ
സനി. നകേ. ശശസ്പീനന് വരള്ചനയ ഗഇൗരവമക്ടോയനി കേക്ടോണണനമന്നെവ പറഞ. വരള്ചനയ
സയബനനിച വനിശദമക്ടോയ കേക്ടോരല്യങള് ഞക്ടോന് സൂചെനിപ്പെനിച്ചു.  കേക്ടോകവരനി നദനിയനട സബവ
നബയ്സനിനക്ടോയ  കേബനനി  നദനി  സയരക്ഷേനിക്കക്ടോനക്ടോവശല്യമക്ടോയ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണനമന്നെവ
പറഞ.  2007-നല  കേക്ടോകവരനി  നദസ്പീജല  ടനിബഡ്യൂണല്  വനിധനി  പ്രകേക്ടോരയ  കേബനനി
നദനിയനില്നനിനയ 21 ടനി.എയ.സനി.യയ ഭവക്ടോനനി നദനിയനില്നനിനയ 6 ടനി.എയ.സനി.യയ പക്ടോമ്പക്ടോര്
നദനിയനില്നനിനയ  3  ടനി.എയ.സനി.യയ  ഉള്നപ്പെനട ആനകേ  30  ടനി.എയ.സനി.-  ജലമക്ടോണവ
കകേരളതനിനവ  ലഭനിചതവ.  കേബനനി  നദനിയനില്  നനിനയ  നകേ.എസവ.ഇ.ബനി.യനട
ബക്ടോണക്ടോസുരസക്ടോഗര് പദ്ധതനിക്കക്ടോയനി 5 ടനി.എയ.സനി.  നവള്ളയ ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന. ജലകസചെന
വകുപ്പെവ  കേക്ടോരക്ടോപ്പുഴ ഡക്ടോയ  പണനിതവ  2.8  ടനി.എയ.സനി.  നവള്ളയ സയഭരനിക്കുനണവ.  1.8
ടനി.എയ.സനി. നവള്ളയ ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നെ വനിധതനില് ബക്ടോണക്ടോസുര സക്ടോഗര് ജലകസചെന
പദ്ധതനിയനട കജക്ടോലനികേള് നടനനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  അതനിനുപുറകമ കേബനനി നദനിയനില്
കേടവന്കതക്ടോടവ,  നൂല്പ്പുഴ,  കൂന്തക്ടോലനിപ്പുഴ,  തനിരുനനല്ലെനി,  കചെക്കക്ടോടവ,  മഞ്ചക്ടോടവ,  കതക്ടോടക്ടോറവ,
നപരുകങക്ടോട്ടുപുഴ, കേല്ലെമ്പതനി എന്നെസ്പീ പദ്ധതനികേളുനട സക്ടോധല്യതക്ടോ പഠനയ പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചു.
ഇവയനില്  കൂന്തക്ടോലനിപ്പുഴ,  കേടവന്കതക്ടോടവ  പദ്ധതനികേളുനട  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി
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കേഴനിഞ. കേബനനി നദനിയനട കപക്ടോഷകേ നദനികേളക്ടോയ പനമരയ, മക്ടോനന്തവക്ടോടനി, നൂല്പ്പുഴ,
ബക്ടോകവരനി എന്നെനിവയനില് നറഗുകലററുകേളുയ തടയണകേളുയ നനിര്മനിക്കുന്നെതനിനവ സര്കവ
നടതനി  സക്ടോന  നനിര്ണ്ണയയ  നടതനിനക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  പക്ടോമ്പക്ടോര്  നദനിയനില്
പടനികശരനിയനില്  ഒരു  ഡക്ടോമനിനന്റെ  നനിര്മക്ടോണമക്ടോരയഭനിചനിട്ടുണവ.  വടവട  സസ്പീമനിനന്റെ
ഇന്നവസ്റ്റനികഗഷന്  കജക്ടോലനികേള്  നടനവരുന.  തലയക്ടോര്,  നചെങലക്ടോര്,  ചെടമന്നെക്ടോര്
പദ്ധതനികേളുനട പരല്യകവക്ഷേണയ നടതക്ടോന് തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണവ.  മക്ടോത്രമല്ലെ നകേ.എസവ.ഇ.ബനി.
പക്ടോമ്പക്ടോര് പദ്ധതനിയനട ഡനി.പനി.ആര്. തയ്യക്ടോറക്ടോയനിനക്കക്ടോണനിരനിക്കുന. ഭവക്ടോനനി നദനിയനില്
അടപ്പെക്ടോടനി  വക്ടോലനി  ജലകസചെന പദ്ധതനിയനട പരനിസനിതനി  ആഘക്ടോത പഠനയ നടതക്ടോനുള്ള
അനുമതനി  കകേന വനയ-പരനിസനിതനി  മനക്ടോലയതനില് നനിനയ  ലഭനിച്ചു.  പഠനയ  തുടങനിനയങനിലുയ
തമനിഴക്ടോടനിനന്റെ എതനിര്പ്പുമൂലയ കകേന സര്ക്കക്ടോര് അതവ  റദ്ദേക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.   കേഴനിഞ
ആഴ്ചയക്ടോണവ അതുസയബനനിച വനിവരയ ലഭനിചതവ.  അതനിനുകവണ നനിയമനടപടനികേള്
ആരയഭനികക്കണനി വരുയ. കേക്ടോകവരനി നദസ്പീജല ടനിബഡ്യൂണല് അനുവദനിച പദ്ധതനി ആയതു
നകേക്ടോണവ  ഒരു  അവകേക്ടോശനമന്നെ  നനിലയനില്  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  ഭവക്ടോനനി
നദനിയനില്   തടയണകേള്  നനിര്മനിക്കക്ടോനുള്ള  നടപടനികേള്  തുടര്നനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.
നമുക്കവ  99.8  ടനി.  എയ.സനി.  നവള്ളമക്ടോണവ  ആവശല്യമക്ടോയനിട്ടുള്ളതവ.  അതുനകേക്ടോണവ  30
ടനി.എയ.സനി.-യനില് കൂടുതല് ജലയ ആവശല്യമക്ടോനണന്നെവ പറഞവ സുപ്രസ്പീയകകേക്ടോടതനിയനിലുയ
ടനിബഡ്യൂണലനിലുയ കകേസുകേള് ഫയല് നചെയനിട്ടുള്ള വനിവരയ ഞക്ടോന് അറനിയനിക്കുകേയക്ടോണവ.
തൃക്കക്ടോക്കരയനില് കുഴല്ക്കനിണറുകേള് നനിര്മനിക്കുന്നെതവ സയബനനിചവ ബഹുമക്ടോനല്യനക്ടോയ
പനി.  ടനി.  കതക്ടോമസവ  സൂചെനിപ്പെനിചതവ  ശദ്ധയനില്നപ്പെടനിട്ടുണവ.  നനിലവനിലുള്ള  ഭൂജലയ
ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നെതവ  സയബനനിച കകേരള  ഗ്രേഇൗണവ  വക്ടോടര്  കേണ്കടക്ടോള്  ആന്റെവ
നറഗുകലഷന്  ആകവ പ്രകേക്ടോരയ  തൃക്കക്ടോക്കരയനില്  കുഴല്ക്കനിണര്  നനിര്മക്ടോണയ
തടയന്നെതനിനവ  വല്യവസയനില്ലെ.  ഈ  സലങളനില്  ഭൂജല  നനിരപ്പെവ  തക്ടോഴന്നെതക്ടോയനി
ഇതുവനര  പഠനങളനില്  നതളനിഞനിടനില്ലെ.  കുഴല്ക്കനിണറുകേളനില്  നനിനയ  ടക്ടോങര്
കലക്ടോറനികേളനികലയവ  നവള്ളയ  പമ്പവ  നചെയ്യുന്നെതക്ടോയനി  ലഭനിച  പരക്ടോതനികേളനികന്മേല്  വകുപ്പെവ
ഇടനപടവ  കസ്റ്റക്ടോപ്പെവ  നമകമക്ടോ  നല്കേനിയനിട്ടുണവ.  ഇതുമക്ടോയനി  ബനനപ്പെടവ  ഒരു പ്രകതല്യകേ
കേമ്പനനിയനട  കപരവ  ഉണവ.  അതവ  ഞക്ടോന്  ഇവനിനട  പരക്ടോമര്ശനിക്കുന്നെനില്ലെ.  തൃക്കക്ടോക്കര
കനക്ടോടനികഫഡവ പ്രകദശമക്ടോയനി വനിജ്ഞക്ടോപനയ നചെയനിടനില്ലെക്ടോതതനിനക്ടോല് കുഴല്ക്കനിണര്
നനിര്മക്ടോണതനിനവ  നനിയനണകമര്നപ്പെടുതക്ടോന്  ഇകപ്പെക്ടോള്  വല്യവസയനില്ലെ.  അതവ
പരനികശക്ടോധനിചവ  തുടര് നടപടനികേനള സയബനനിചവ  ആകലക്ടോചെനിക്കക്ടോയ.  ബഹുമക്ടോനല്യനക്ടോയ
പനി.  ടനി.  കതക്ടോമസവ  മനറക്ടോരു വനിഷയയ ഇവനിനട ഉന്നെയനിചതവ എറണക്ടോകുളയ കുടനിനവള്ള
പദ്ധതനിനയ  സയബനനിചക്ടോണവ.  നകേക്ടോചനി  വക്ടോടര്  സകപ  സസ്പീമനിനവ  28.53  കകേക്ടോടനി
രൂപയനട  ഭരണക്ടോനുമതനി  നല്കേനി.  185  MLD  പക്ടോന്റെക്ടോണവ.  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട
അയഗതനിനറനിയക്ടോയ. അവനിനട ഭൂമനി കേനിടക്ടോനതക്ടോരു പ്രശ്നമുണവ. ശസ്പീ. കഹബനി ഈഡന്
ഈ വനിഷയയ കനരനത ഉന്നെയനിചനിരുന്നെതക്ടോണവ. ഒന്നെക്ടോയഘടമക്ടോയനി അതവ നചെയ്യക്ടോനുള്ള
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സലയ കേനിട്ടുന്നെനില്ലെ.  ഇന്ഡസ്ട്രേസ്പീസവ ഡനിപ്പെക്ടോര്ടവനമന്റെവ കേനിന്ഫയനില് സലയ തരക്ടോനമന്നെവ
പറഞനിരുനനവങനിലുയ ചെനില നനിയമപ്രശ്നങള് ഉള്ളതുനകേക്ടോണവ ഇകപ്പെക്ടോള് തരുന്നെനില്ലെ.
കേഴനിഞ  ദനിവസയ  ജനില്ലെക്ടോതലതനിലുള്ള  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  അയഗങളുനട  കയക്ടോഗയ
കൂടനിയകപ്പെക്ടോള് 5  ഏക്കര് സലയ നകേക്ടോചനിന് നമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജുമക്ടോയനി ബനനപ്പെടവ
ലഭല്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോനയന്നെവ പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോനമന്നെവ മുന് മനനി ശസ്പീ.  വനി.  നകേ.  ഇബക്ടോഹനിയ
കുഞവ  പറഞനിരുന.  അതവ  നമുക്കവ  കനക്ടോക്കക്ടോയ.  ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതക്ടോമസനിനവ
വല്യക്തനിപരമക്ടോയ കേക്ടോരണങളക്ടോല് ആ കയക്ടോഗതനില് പനങടുക്കക്ടോനക്ടോയനില്ലെ.  സസസ്പീവകറജവ
പക്ടോന്റെനിനന സയബനനിചവ പറഞ.  കേക്ടോക്കനക്ടോടവ ഒരു സസസ്പീവകറജവ പക്ടോന്റെവ സക്ടോപനിക്കക്ടോനുള്ള
ആകലക്ടോചെനയനണന്നെവ  ഞക്ടോന്  അറനിയനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ശസ്പീ.  ചെനിറയയ  കഗക്ടോപകുമക്ടോര്
നക്ടോടനികേ  നനികയക്ടോജകേ  മണലതനിനല  തക്ടോഴൂര്-തക്ടോന്നെനിയയ-അന്തനിക്കക്ടോടവ പദ്ധതനിയനട
കകേക്ടോലതവ  കേടവനിലുള്ള  പമ്പവ  ഹഇൗസനില്  ഉപ്പുനവള്ളയ  കേയറുന്നെ   പ്രശ്നയ  ഇവനിനട
ഉന്നെയനിച്ചു.   ഡനിസയബര്  -  ജനുവരനി  മക്ടോസങളനില്  രണ്ടു  മുതല്  മൂന  ആഴ്ചവനര
പമ്പനിയഗവ നനിര്തനി വയ്കക്കണനി വന.  മുനയതവ തക്ടോല്ക്കക്ടോലനികേ ബണവ സക്ടോപനിചവ
പമ്പനിയഗവ നടതക്ടോനുണവ.  മുനയതവ ഒരു സനിയഗനിള് കലന് നറഗുകലറര്-കേയ-ബനിഡ്ജവ
സക്ടോപനിക്കക്ടോനുള്ള  ഡനി.പനി.ആര്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി  കേഴനിഞ.  അതനിനവ  നബക്ടോര്ഡനിനന്റെ
ഫണവ  ലഭല്യമക്ടോക്കുന്നെതനിനക്ടോയനി  സമര്പ്പെനിക്കുന്നെതക്ടോണവ.  എന്നെക്ടോല്   ഡബനിള്  കലന്
ബനി ഡ്ജവ കവണനമന്നെ ആവശല്യയ ഇകപ്പെക്ടോള് ഉയര്നവന്നെനിട്ടുണവ. ഡബനിള് കലനക്ടോക്കനി
ഡനി.പനി.ആര്.  സമര്പ്പെനിക്കണനമങനില് കേക്ടോലതക്ടോമസവുയ കൂടുതല് സലവുയ ആവശല്യമക്ടോയനി
വരുയ.  അകതക്ടോനടക്ടോപ്പെയ  സലനമടുപ്പെനിനന്റെ  ബുദ്ധനിമുട്ടുയ  കനരനികടണനി  വരുയ.  അക്കക്ടോരല്യ
തനിനലക്ടോരു  തസ്പീരുമക്ടോനമുണക്ടോകകേണതുണവ.  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  ചെനിറയയ  കഗക്ടോപകുമക്ടോര്
നകേ.പനി. കറക്ടോഡനിനല കേക്ടോലപ്പെഴക്കയ നചെന്നെ കപപ്പെവ മക്ടോറ്റുന്നെതവ  സയബനനിചവ പറഞ.
ഏഴയകുളയ  ജയഗ്ഷന്  മുതല്  അടൂര്  കഹസ്കൂള്  ജയഗ്ഷന്  വനര  300 എയ.എയ.
ഡനി.ഐ.  കപപ്പെവ  17  ½ കേനികലക്ടോമസ്പീറര് മക്ടോറ്റുന്നെവര്ക്കവ  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുണവ.  ഇതനിനന്റെ
അടങല് തുകേ  766  ലക്ഷേയ രൂപയക്ടോണവ.   ഇതനിനുപുറനമ  10  ½ കകേക്ടോടനി  രൂപയനട
ബക്ടോക്കനിയള്ള  കപപ്പെവ  കലന്  മക്ടോറക്ടോനുള്ള  നപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസലുയ  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുണവ.
അടൂരനിനുയ സമസ്പീപ പ്രകദശതനിനുയ കൂടനിയള്ള  12.38  ദശലക്ഷേയ ലനിറര് കശഷനിയള്ള
ശുദ്ധസ്പീകേരണ  ശക്ടോലയക്ടോണവ  ചെനിറണനിക്കരയനില് സക്ടോപനിചനിട്ടുള്ളതവ.  എല്.ഐ.സനി.-യനട
ധനസഹക്ടോയകതക്ടോടുകൂടനി  1984-ല് ആരയഭനിചവ  1994-ല് കേമസ്പീഷന് നചെയ പദ്ധതനിയക്ടോണവ.
ഇകപ്പെക്ടോഴനത ഡനിമക്ടോന്റെവ പ്രകേക്ടോരയ ഈ പദ്ധതനി അപരല്യക്ടോപ്തമക്ടോണവ.  കമല്പ്പെറഞ നകേ.പനി.
കറക്ടോ ഡനിലുള്നപ്പെനടയള്ള കേക്ടോലപ്പെഴക്കയ നചെന്നെ എ.സനി.  കപപ്പുകേള് മക്ടോറ്റുകമ്പക്ടോള് ഈ
പദ്ധതനിയനില്  നനിനള്ള  ജലവനിതരണതനില്  കേക്ടോരല്യമക്ടോയ  പുകരക്ടോഗതനിയണക്ടോകുയ.
ബഹുമക്ടോനല്യനക്ടോയ നകേ. ഡനി. പ്രകസനന്, എയ.എല്.എ. കേണ്ണക്ടോടനി ശുദ്ധജല വനിതരണ
പദ്ധതനിനയപ്പെറനി  സൂചെനിപ്പെനിച്ചു.  ഇകപ്പെക്ടോള്  നടനനകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നെ  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനി
മക്ടോര്ചവ  2017-ല്  കേമസ്പീഷന്  നചെയ്യക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുനമന്നെക്ടോണവ  പ്രതസ്പീക്ഷേനിക്കുന്നെതവ.
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അതനിനന്റെ മൂന്നെക്ടോയ ഘടതനിനുകവണനി, ബക്ടോക്കനി ഡനിസ്ട്രേനിബഡ്യൂഷന് വര്ക്കവ നചെയ്യുന്നെതനിനു
കവണനി  2016  നഫബ്രുവരനിയനില്  നടന്നെ  എസവ.എല്.സനി.യനില്  10  കകേക്ടോടനി  രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുണവ.  നനന്മേക്ടോറ പദ്ധതനിയനട ഒന്നെക്ടോയഘടയ  മക്ടോര്ചവ  2017-ല് കേമസ്പീഷന്
നചെയ്യക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുനമന്നെവ പ്രതസ്പീക്ഷേനിക്കുന.  രണക്ടോയഘടതനിനക്ടോയനി ബഡ്ജറനില്  25
കകേക്ടോടനി രൂപ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണവ.  അതനിനന്റെ കപ്രക്ടോജകവ റനികപ്പെക്ടോര്ടവ സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണവ.
'മയഗളയ'  പദ്ധതനിയനട നടണര് നടപടനികേള് ആരയഭനിച്ചു.  നടകനിക്കല് ബനിഡവ തുറന.
നടണര് ഇവക്ടോലത്യുകവഷന് നടനനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  കസ്റ്ററവ പക്ടോനനില് ഉള്നപ്പെടുതനി 53
കകേക്ടോടനി  രൂപയനട ഭരണക്ടോനുമതനി  ലഭനിച  2010-നല എരുകമലനി ശുദ്ധജല വനിതരണ
പദ്ധതനിനയ  സയബനനിചവ  ബഹുമക്ടോനല്യനക്ടോയ  പനി.  സനി.  കജക്ടോര്ജവ  സൂചെനിപ്പെനിച്ചു.  10
എയ.എല്.ഡനി  ശുദ്ധസ്പീകേരണ  ശക്ടോലകേള്,  പമ്പനിയഗവ  കലനുകേള്,  ജലസയഭരണനികേള്
എന്നെനിവ പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചു  കേഴനിഞ.  ഇന്-കടക്കവ പമ്പവ  ഹഇൗസനില് പമ്പവ  നസറ്റുകേളുയ
ടക്ടോന്കസ്ഫക്ടോര്മറുകേളുയ  സക്ടോപനിക്കുന്നെ  പ്രവൃതനികേള്  പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവരുന.  ഇന്-കടക്കവ
പമ്പവഹഇൗസനിലുയ  ശുദ്ധസ്പീകേരണ  ശക്ടോലയനിലുയ  കവദത്യുതനി  കേണക്ഷേന്  ലഭനിക്കുന്നെതനിനവ
നകേ.എസവ.ഇ.ബനി.യനട സബ്കസ്റ്റഷന് പൂര്തസ്പീകേരനികക്കണതുണവ.  കനര്ചപ്പെക്ടോറ  സയഭരണനി
യനികലയ്ക്കുള്ള പമ്പവ കലനനിനവ  എരുകമലനി-മുണക്കയയ കറക്ടോഡനില് കറക്ടോ ഡവ  കക്രക്ടോസനിയഗവ
നചെയ്യക്ടോനുണവ. അതുകപക്ടോനല കനര്ചപ്പെക്ടോറ സയഭരണനിയനില്നനിനയ വനിതരണ ശയഖലയനികലയവ
പ്രസ്തുത  കറക്ടോഡനില്  200  മസ്പീറര്  ദൂരയ  കലന്  സക്ടോപനിക്കക്ടോനുണവ,  ഇതനിനനക്ടോനക്ക
പനി.ഡബത്യു.ഡനി.യനട അനുമതനി കേനിടക്ടോനുണവ. ശുദ്ധസ്പീകേരണ ശക്ടോലയനില് നനിനയ വനിവനിധ
ജലസയഭരണനിയനികലയ്ക്കുള്ള  പമ്പവ  നസറ്റുകേള്  സക്ടോപനിക്കുന്നെ  പ്രവൃതനി  ആറവ
മക്ടോസതനിനുള്ളനില് പൂര്തനിയക്ടോകുയ. വനിതരണ ശയഖലകേള് ഭക്ടോഗനികേമക്ടോയനി സക്ടോപനിചനിട്ടുണവ.
ബക്ടോക്കനിയള്ള വനിതരണ ശയഖലകേള് സക്ടോപനിക്കുന്നെ പ്രവൃതനികേള് ശബരനിമല സസ്പീസണ്
കേഴനിയകമ്പക്ടോള് ആരയഭനിക്കുന്നെ വനിധതനില് നടണര് നടപടനികേള് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നെതക്ടോണവ.
കവദത്യുതനി  കേണക്ഷേന്  ലഭനിക്കുന്നെ  മുറയവ  പദ്ധതനിയനില്  നനിനയ  ഉല്പ്പെക്ടോദനയ
ആരയഭനിക്കുന്നെതക്ടോണവ. ബഹുമക്ടോനനപ്പെട എന്.എ. നനല്ലെനിക്കുന്നെവ കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡവ നഗരതനില്
ആഴ്ചയനില് രണ്ടു ദനിവസയ മക്ടോത്രമക്ടോണവ നവള്ളയ കേനിട്ടുന്നെനതന്നെ പ്രശ്നയ പറഞ.  അതവ
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  60  കകേക്ടോടനി  രൂപ  മതനിപ്പെവ   നചെലവുള്ള  ഒരു  പുതനിയ
പദ്ധതനി കേനിഫ്ബനി-യനില് ഉള്നപ്പെടുതനി സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണവ.  സനിരയ പമ്പവ ഓപ്പെകററര്മക്ടോരുനട
നനിയമനയ സയബനനിചവ  സൂചെനിപ്പെനിച്ചു.  Sanctioned post  ഇല്ലെക്ടോതതനിനക്ടോല് അതനിനവ
കേഴനിയന്നെനില്ലെ.  കുടനിശനികേ സയബനനിചവ  ഇവനിനട  സൂചെനിപ്പെനിച്ചു.  2016  മക്ടോര്ചവ  മുതലുള്ള
കുടനിശനികേയണവ.   അതവ  നകേക്ടോടുക്കക്ടോനുള്ള  ശമങള്  നടത്തുന്നെതക്ടോണവ.  ദസ്പീര്ഘനക്ടോള്
പഴക്കമുള്ള  ബക്ടോവനിക്കര പദ്ധതനിയനട തടയണ നനിര്മക്ടോണതനിനവ  1995-ല് ഡനികസന്
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി  2005-ല്  പണനി  ആരയഭനിചതക്ടോണവ.  പനക്ഷേ  പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമക്ടോയനി  ചെനില
പ്രശ്നങള്  ഉണക്ടോയനിരനിക്കുന്നെതവ  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  അയഗതനിനവ  അറനിയക്ടോയ.  അതവ
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനവ നനിര്കദ്ദേശങള് സമര്പ്പെനിക്കക്ടോന് കവണനി ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിനയ
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നനികയക്ടോഗനിച്ചു. ഒരു മക്ടോസതനിനകേയ റനികപ്പെക്ടോര്ടവ നല്കേക്ടോന് ആവശല്യനപ്പെടനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.
റനികപ്പെക്ടോര്ടവ  ലഭനിചക്ടോലുടന്  അതനിനന്റെ  നനിര്മക്ടോണയ  പുനരക്ടോരയഭനിക്കക്ടോനുള്ള നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നെതക്ടോണവ.  നചെങളയ-മൂളനിയക്ടോര്  പദ്ധതനിനയ  സയബനനിചവ  സൂചെനിപ്പെനിച്ചു,
പക്ടോന്റെനിനവ സലയ കേനിടക്ടോന് കവകേനിയതുനകേക്ടോണക്ടോണവ,  കകേക്ടോണ്ടക്ടോകര് വര്ക്കവ നചെയ്യക്ടോന്
വനിസമതനിക്കുനമുണവ.  അതനിനന്റെ  കേപ്പെക്ടോസനിറനി  കൂടനി,  കേനിഫ്ബനി-യനില്  ഉള്നപ്പെടുതനി
നചെയ്യക്ടോന്  കവണ  ശമങള്  നടനവരുന.  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  നകേ.കൃഷ്ണന്കുടനി
എയ.എല്.എ.  പറമ്പനിക്കുളയ-ആളനിയക്ടോര് പദ്ധതനിയനില് ഉകദല്യക്ടോഗസന്മേക്ടോരുനട അഭക്ടോവയ
ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ചു.  മക്ടോത്രമല്ലെ  അവനിനടനനിന്നെവ  ജലയ  ലഭല്യമക്ടോക്കക്ടോനുള്ള  നടപടനികേള്
ഫലപ്രദമക്ടോയനി ഉണക്ടോകേണനമന്നെവ പറഞ. കേഴനിഞ ദനിവസങളനില് വലനിയ പ്രയക്ടോസയ
ആ  കമഖലയനിലുണക്ടോയനി.  കൃഷനിക്കവ  ആവശല്യമക്ടോയ  ജലയ  ലഭനിക്കക്ടോനത  വന.
ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മുഖല്യമനനിയനട  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേക്ടോരയ  കകേന  മനനിക്കുയ  തമനിഴക്ടോടവ
മനനിക്കുയ  കേതയയ്ക്കുകേയയ  വളനര  നപനടന്നെവ  തനന്നെ  നപക്ടോള്ളക്ടോചനിയനില്  വചവ  ഒരു
കയക്ടോഗയ  കചെര്ന്നെവ  നമുക്കവ  അര്ഹതനപ്പെട  മുഴവന്  ജലയ  ലഭനിചനിനല്ലെങനിലുയ  കൃഷനി
നശനിച്ചുകപക്ടോകേക്ടോതനിരനിക്കക്ടോനുള്ള  ജലയ  ലഭല്യമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണവ.  ഉകദല്യക്ടോഗസന്മേക്ടോരുനട
തസ്തനികേകേള്  ഒഴനിഞ  കേനിടക്കുനനവന്നെവ  പറഞ.   ഇകപ്പെക്ടോള്  കുറചവ  കപക്ടോസ്റ്റനിയഗവ
നടതനിയനിട്ടുണവ.  ഒരു കജക്ടോയനിന്റെവ  ഡയറകറുനട തസ്തനികേയക്ടോണുള്ളതവ.  അതവ  ഒഴനിഞ
കേനിടക്കുന്നെനില്ലെ.  അസനിസ്റ്റന്റെവ  എകനികേഡ്യൂടസ്പീവവ  എഞ്ചനിനസ്പീയര്  രണ്ടു  കപരക്ടോണുള്ളതവ.
അതനില് രണനിലുയ ആള് ഉണവ.  അസനിസ്റ്റന്റെവ  എഞ്ചനിനസ്പീയര്മക്ടോര് എട്ടു കപരുള്ളതനില്
ഏഴവ  കപനര  നനിയമനിച്ചു.  ഒരു  ഒഴനിവവ  മക്ടോത്രകമ  ബക്ടോക്കനിയള.   ആനകേയള്ള  22
ഓവര്സസ്പീയര്  തസ്തനികേയനില്  എല്ലെക്ടോ  ഒഴനിവുകേളുയ  നനികേതക്ടോനുള്ള ഉതരവവ  പുറനപ്പെടു
വനിചനിട്ടുണവ.  മൂനകപര് ഒഴനിനകേ ബക്ടോക്കനിനയല്ലെക്ടോവരുയ കജക്ടോയനിന് നചെയനിട്ടുണവ.  അവനിനട
ഉകദല്യക്ടോഗസന്മേക്ടോരുനട കുറവു വന്നെക്ടോല് അതവ പരനിഹരനിക്കക്ടോവുന്നെതക്ടോണവ.  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട അയഗയ
ഒരു കേക്ടോരല്യയ കൂടനി ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ചു,  അന്തര് സയസക്ടോന നദസ്പീജല കേരക്ടോര് വഴനി നമുക്കവ
ലഭല്യമക്ടോകകേണ്ടുന്നെ  ജലയ  ഉറപ്പുവരുതക്ടോന്  ഒരു  കേര്മകസന  രൂപസ്പീകേരനിക്കണനമന്നെവ.
അതവ  ഇടതുപക്ഷേ  ജനക്ടോധനിപതല്യമുന്നെണനിയനട  പ്രകേടനപത്രനികേയനിലുണക്ടോയനിരുന്നെതക്ടോണവ.
അതുസയബനനിചവ  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട മുഖല്യമനനിയമക്ടോയനി  ആകലക്ടോചെനിചവ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്
ശമനിക്കുന്നെതക്ടോണവ.  ശസ്പീമതനി വസ്പീണക്ടോ കജക്ടോര്ജവ  നക്ടോരങക്ടോനയ  പഞ്ചക്ടോയതനിനല കുടനിനവള്ള
വനിതരണയ ക്രമസ്പീകേരനിക്കുന്നെതനിനവ വക്ടോല്വവ ഓപ്പെകററര്മക്ടോരുനട കേക്ടോരല്യയ പറഞ. കേരക്ടോര്
നതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളക്ടോണവ പമ്പവ ഓപ്പെകറകറഴവ. അവനര വക്ടോല്വവ നനിയനണതനില് നനിനയ
പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോനക്ടോണവ  നനിര്കദ്ദേശയ  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതവ.  പകേരയ  ജല  അകതക്ടോറനിറനി
തനന്നെ  കനരനിടവ  അതവ  നചെയ്യക്ടോനുള്ള  ശമങളക്ടോണവ  നടതനിനക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്നെതവ.
പതനയതനിട  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനിയനിനല  ജലക്ഷേക്ടോമയ  പരനിഹരനിക്കക്ടോന്  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കണനമന്നെവ ബഹുമക്ടോനനപ്പെട അയഗയ ആവശല്യനപ്പെട്ടു. അചന്കകേക്ടോവനിലക്ടോറനിനല
ജലയ  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയകമക്ടോനയന്നെ  പ്രശ്നയ  ഉന്നെയനിച്ചു.  ഇകപ്പെക്ടോള്  8
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എയ.എല്.ഡനി. കശഷനിയള്ള ജലവനിതരണ സയവനിധക്ടോനതനിലൂനടയക്ടോണവ പതനയതനിട
മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനിയനില്  ജലവനിതരണയ  നടതനിവരുന്നെതവ.  കേണ്നവന്ഷണല്  ടസ്പീറവനമന്റെവ
പക്ടോന്റെനിനുയ  നനിലവനിലുള്ള  പദ്ധതനികേള്ക്കുയ  പുനരുദ്ധക്ടോരണയ  ആവശല്യമക്ടോണവ.  അചന്
കകേക്ടോവനിലക്ടോറനിനല  ജലയ  ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുനകേക്ടോണവ  കമല്പ്പെറഞ  പദ്ധതനിയനട  പുനരുദ്ധക്ടോരണയ
നടപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോന്  കവണ  കേക്ടോരല്യങള്  പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നെതക്ടോണവ.  അതുകപക്ടോനല
ജനപങക്ടോളനിതകതക്ടോനട  കസക്ടോഷല്യല്  ആഡനിറനിയഗവ  എന്നെതവ  പരനിഗണനിക്കക്ടോവുന്നെ
നനിര്കദ്ദേശമക്ടോണവ.  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട അയഗയ ഉന്നെയനിച മനറക്ടോരു പ്രധക്ടോനനപ്പെട വനിഷയയ,
ജലസക്ടോക്ഷേരതയക്ടോണവ.  വളനര പ്രധക്ടോനനപ്പെട ഒരു വനിഷയമക്ടോണതവ,  കേക്ടോരണയ നമുക്കവ
കേനിട്ടുന്നെ  മഴനവള്ളയ  പരമക്ടോവധനി  പ്രകയക്ടോജനനപ്പെടുതക്ടോന്  തക്കവണ്ണയ  ജനങളുനട
യനിടയനില്  അതനിനന്റെ  സക്ടോക്ഷേരത  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നെ  പദ്ധതനിയനികലയവ  നസ്പീങ്ങുന്നെതവ
നന്നെക്ടോയനിരനിക്കുനമനതനന്നെയക്ടോണവ  എനന്റെ  അഭനിപ്രക്ടോയയ.  ശക്ടോസ്തക്ടോയകകേക്ടോട  കേക്ടോയലനിനന
സയബനനിചവ  ശസ്പീ.  മുകകേഷവ  ഇവനിനട  ഉന്നെയനിച്ചു,  ശക്ടോസ്തക്ടോയകകേക്ടോടയനില്  ബദല്
കസക്ടോതസവ  കേല്ലെട-കേടപുഴ  നറഗുകലറര്-കേയ-ബനിഡ്ജക്ടോണവ.  അതനിനന്റെ  എസ്റ്റനികമറനിനവ
സക്ടോകങതനികേ അനുമതനി നല്കുന്നെതനിനനക്കുറനിചവ പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരനികേയക്ടോണവ. സക്ടോകങതനികേ
അനുമതനി നല്കേനി നടണര് നചെയ്യുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള് കവഗതനില് സസസ്പീകേരനിക്കു
ന്നെതക്ടോണവ. നകേക്ടോല്ലെയ  നഗരതനിനല കുടനിനവള്ള ക്ഷേക്ടോമയ ശക്ടോശസതമക്ടോയനി പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനവ
കേല്ലെടയക്ടോറനിനല ഞക്ടോങടവവ കസക്ടോതസനിനവ 230 കകേക്ടോടനി രൂപയനട ഒരു ബൃഹതവ പദ്ധതനി
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുണവ. ഇഇൗ പദ്ധതനി കേനിഫ്ബനി ഫണനിയഗവ ഉപകയക്ടോഗനപ്പെടുതനി നടപ്പെക്ടോക്കക്ടോന്
ശമനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ഇവനിനട  കേഴനിഞ  വര്ഷങളനിനല നചെലവുകേനള  സയബനനിചവ
ബഹുമക്ടോനല്യനക്ടോയ ശസ്പീ.  ഉമറുയ മറ്റുചെനില അയഗങളുയ സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയണക്ടോയനി.  ജലവനിഭവ
വകുപ്പെനിനന്റെ കേണക്കുകേളുയ ധനകേക്ടോരല്യ വകുപ്പെനിനന്റെ കേണക്കുകേളുയ തമനില് നചെറനിയ ഒരു
കകേക്ടോണ്ടഡനിക്ഷേനുണവ.  സബ്ജകവ കേമനിറനി കയക്ടോഗതനില് വചവ  ആ വനിഷയയ സയസക്ടോരനിച്ചു.
അതവ പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോന് ധനകേക്ടോരല്യ വകുപ്പെനികനക്ടോടവ ആവശല്യനപ്പെടനിട്ടുണവ.  പരനികശക്ടോധന
നടനനകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ. ജലവനിഭവ വകുപ്പെനിനന്റെ കേണക്കുകേള് പ്രകേക്ടോരയ കേഴനിഞ
വര്ഷങളനില് നപന്റെനിയഗവ ബനില്ലുകേള് ഉള്നപ്പെനട ജലകസചെന വകുപ്പെനില്  584  കകേക്ടോടനി
രൂപയനട  നചെലവവ  നടനനവന്നെക്ടോണവ  ഇവനിനട  ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കനപ്പെടനിരനിക്കുന്നെതവ.
ശസ്പീ. അന്വര് സക്ടോദതവ വളനര പ്രസക്തമക്ടോയ ഒരു കേക്ടോരല്യയ പറഞ, ജലസയരക്ഷേണയ
ഇന്നെനത  ആവശല്യതനിനുകവണനി  മക്ടോത്രമല്ലെ  വരുയതലമുറയ്ക്കുകവണനിയയ  സയരക്ഷേനിച്ചു
നകേക്ടോടുക്കണയ,  അതക്ടോയനിരനിക്കണയ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  നയയ.  ഇനനിവരുനന്നെക്ടോരു  തലമുറയവ
ഇവനിനട  വക്ടോസയ  സക്ടോദ്ധല്യമക്ടോക്കുന്നെരസ്പീതനിയനില് ജലയ  സയരക്ഷേനിക്കക്ടോനുള്ള നടപടനിയനികലയവ
നസ്പീങക്ടോനക്ടോണവ ഗവണ്നമന്റെവ   ആഗ്രേഹനിക്കുന്നെതവ.  കസക്ടോളക്ടോര് പക്ടോനല് വയ്ക്കുന്നെതുനകേക്ടോണവ
കതക്ടോടുകേളുനട ഒഴക്കവ തടസനപ്പെടക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന് പരമക്ടോവധനി ശദ്ധനിക്കുനമന്നെവ അറനിയനിക്കു
കേയക്ടോണവ.  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട ശസ്പീ.  വനി.  നകേ.  സനി.  മമതവ  കകേക്ടോയ പ്രധക്ടോനനപ്പെട ചെനില
നനിര്കദ്ദേശങള് വച്ചു, ജലയ വരുയതലമുറയക്ടോയനി സൂക്ഷേനിക്കണനമനതനന്നെ അകദ്ദേഹവുയ
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പറഞ.  അതുകപക്ടോനല ജപ്പെക്ടോന് കുടനിനവള്ള പദ്ധതനിനയ സയബനനിച്ചുയ പരനികശക്ടോധനി
ക്കുന്നെതക്ടോണവ.  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് വരള്ചയ്നക്കക്ടോരു നനക്രസനിസവ
മക്ടോകനജവ നമന്റുണക്ടോകേണനമന്നെവ  പറഞ.  അതുസയബനനിചവ  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട  മുഖല്യമനനി
തനന്നെ കയക്ടോഗയ വനിളനിചവ ചെര്ചകേള് നടതനിയനിട്ടുണവ, അതനിനുകവണ ക്രമസ്പീകേരണങള്
നടത്തുന്നെതക്ടോണവ.  തസ്പീര്ചയക്ടോയയ നനക്രസനിസവ  മക്ടോകനജവ നമന്റുണക്ടോകുയ.  വനിലനപ്പെട  പല
നനിര്കദ്ദേശങളുയ വന.  സമയക്കുറവുനകേക്ടോണവ എല്ലെക്ടോയ പരക്ടോമര്ശനിക്കക്ടോന് കേഴനിയന്നെനില്ലെ.
നനിര്കദ്ദേശങള് സമര്പ്പെനിച എല്ലെക്ടോ എയ.എല്.എ.മക്ടോകരക്ടോടുയ നന്ദനി പറയന.  ധനക്ടോഭല്യര്ത
നകേള് പക്ടോസക്ടോക്കനിതരണനമന്നെവ അഭല്യര്തനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്: ..........(… നനമക്കവ ഓഫവ)......

മനി  .    സസ്പീക്കര്: ഇല്ലെ...  ഇനനിയനില്ലെ. അകദ്ദേഹയ ഓകരക്ടോ കപരുനമടുതവ വനിശദമക്ടോയനി ഉതരയ
പറഞകേഴനിഞ. മനനി ഇരുനകേഴനിഞ. ( .… ബഹളയ...) ഇനനി നനിങള് വല്യക്തനിപരമക്ടോയനി
അകദ്ദേഹനത  കേണവ  കനരനിടവ  സയസക്ടോരനിചവ  പരനിഹരനിചക്ടോല്  മതനി.  കേക്ടോരല്യങനളല്ലെക്ടോയ
വനിശദമക്ടോയനി ചെര്ച നചെയനികല്ലെ? ദയവക്ടോയനി അയഗങള് സഹകേരനിക്കുകേ.(...ബഹളയ....)

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്  : ഞക്ടോന്  കചെക്ടോദനിച  ഒരു  കചെക്ടോദല്യതനിനവ  മനനി
മറുപടനി പറഞനില്ലെ.

മനി  .     സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്, പകതക്ടോ പതനിനകഞ്ചക്ടോ ഇരുപകതക്ടോ
അയഗങള് നടതനിയ പ്രസയഗതനിനന്റെ എല്ലെക്ടോ കേക്ടോരല്യങള്ക്കുയ മനനിക്കവ  വനിശദമക്ടോയനി
മറുപടനി  പറയക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കനില്ലെ.  ഇന്നെനല  മുതകല  പറയകേയക്ടോണവ,  എല്ലെക്ടോകപര്ക്കുയ
പ്രസയഗനിക്കക്ടോന് പറനില്ലെ.  പ്രസയഗനിക്കുന്നെതവ  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയ പക്ടോര്ടനികേനള പ്രതനിനനിധസ്പീകേരനിചക്ടോണവ.
ഓകരക്ടോരുതര്ക്കുയ  വല്യക്തനിപരമക്ടോയ  അഭനിപ്രക്ടോയയ  പറയക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ?  ഞക്ടോന്
തടസനപ്പെടുത്തുന്നെനില്ലെ. അകദ്ദേഹയ വഴങ്ങുനന്നെങനില് വഴങനട. 

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്: ( .… കമക്കവ ഓഫവ....) ഇന്റെര് കസ്റ്ററവ വക്ടോടറനിനന
സയബനനിചവ മറുപടനി പറകയണതവ മുഖല്യമനനിയക്ടോണവ. അതവ മുഖല്യമനനിയനട വകുപ്പെക്ടോണവ.
ആ വനിഷയതനില് ചെനില വല്യക്തത വരുതക്ടോനുണവ. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  കേക്ടോരല്യങളനില്  വല്യക്തത  വരുതക്ടോന്  ധക്ടോരക്ടോളയ  അവസരമുണവ.

അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  കചെക്ടോകദല്യക്ടോതരകവളയണക്ടോയനിരുന.  ഇനനി  സബ്മനിഷന്  വഴനി

ഉന്നെയനിക്കക്ടോയ,  അകദ്ദേഹവുമക്ടോയനി  കനരനിടവ  സയസക്ടോരനിക്കക്ടോയ.  ചെര്ച  നടതനി,  ചെര്ചയവ

വനിശദമക്ടോയ മറുപടനി അകദ്ദേഹയ പറഞകേഴനിഞ.  ഇനനി ചെര്ചയനില്ലെ  .......പസ്പീസവ......

മനനിനയനക്കക്ടോണവ  നനിര്ബനനിചവ  മറുപടനി  പറയനിക്കക്ടോന്  പറ്റുകമക്ടോ?  അകദ്ദേഹയ

ഓകരക്ടോരുതരുകടയയ കപനരടുതവ പറഞവ കേക്ടോരല്യങനളല്ലെക്ടോയ വനിശദമക്ടോക്കനിക്കഴനിഞ.

ദയവക്ടോയനി നനിങള് സഹകേരനിക്കണയ. ( ....… ബഹളയ.......  )  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട മനനി
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ഒറവക്ടോചെകേതനില്  മറുപടനി  പറയകന്നെക്ടോ?  എല്ലെക്ടോകപര്ക്കുയകൂടനി  കചെക്ടോദല്യയ  കചെക്ടോദനിക്കക്ടോന്

സക്ടോധനിക്കനില്ലെ.  എല്ലെക്ടോകപര്ക്കുയ  കചെക്ടോകദല്യക്ടോതരകവളയനട  സമയമനില്ലെ.  അനുവദനിചക്ടോല്

ധക്ടോരക്ടോളയ അയഗങള് കചെക്ടോദനിക്കുയ. ( ...… ബഹളയ........)  ഇഇൗ സക്ടോഹചെരല്യതനില് ഇതവ

ശരനിയല്ലെ.  അതവ  നടക്കനില്ലെ.  എല്ലെക്ടോകപരുകടയയ  കചെക്ടോദല്യതനിനവ  ഉതരയ  പറയക്ടോന്

സമയമുണക്ടോകുകേയനില്ലെ. .......പസ്പീസവ......

പ്രതനിപക്ഷേകനതക്ടോവവ  (ശസ്പീ  .    രകമശവ  നചെന്നെനിതല):  സര്,  ഇവനിനട ബഹുമക്ടോനനപ്പെട
മനനി വളനര വനിശദമക്ടോയനി സയസക്ടോരനിച്ചു.  ആരുയ ഇടനപടനില്ലെ.  സക്ടോധക്ടോരണഗതനിയനില്
ഇതരയ  ഡനിമക്ടോന്റുകേള്  ചെര്ച  നചെയ്യുകമ്പക്ടോള്  ചെനില  കചെക്ടോദല്യങള്നക്കക്ടോനക്ക  മനനി
വഴങക്ടോറുണവ.  ശസ്പീ.  മക്ടോതത്യു  ടനി.  കതക്ടോമസവ  ഇവനിനട  ഇരുന്നെകപ്പെക്ടോള്  ഞങനളക്ടോനക്ക
വഴങനിയവരക്ടോണവ. അങവ പ്രധക്ടോനനപ്പെട കചെക്ടോദല്യങള്ക്കവ വഴകങണതവ ഒരു സക്ടോമക്ടോനല്യ
ജനക്ടോധനിപതല്യ മരല്യക്ടോദയക്ടോണവ. ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് ഇന്റെര് കസ്റ്ററവ വക്ടോടറനിനന
സയബനനിചവ മുഖല്യമനനികയക്ടോടക്ടോണവ കചെക്ടോദനിചതവ. അകദ്ദേഹയ വഴങ്ങുന്നെനിനല്ലെങനില് അകങയ്ക്കുയ
പറയക്ടോയ. അകദ്ദേഹതനിനുയ സയസക്ടോരനിക്കക്ടോയ.  അതുനകേക്ടോണവ ബഹുമക്ടോനല്യനക്ടോയ  സസ്പീക്കകറക്ടോടവ
എനനിക്കവ അഭല്യര്തനിക്കക്ടോനുള്ളതവ പ്രസക്തമക്ടോയ ചെനില കചെക്ടോദല്യങള് ടഷറനി നബഞ്ചനികനക്ടോടവ
കചെക്ടോദനിചക്ടോല് അതനിനവ മറുപടനി പറയണയ എനള്ളതക്ടോണവ. . ..(… ബഹളയ).......

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ഒക്ടോകരക്ടോരുതരുയ അവരവരുനട  വനിഷയയ  പ്രസക്തമക്ടോനണന്നെകല്ലെ
പ്രതനിപക്ഷേകനതക്ടോകവ  കേരുതുന്നെതവ.  എല്ലെക്ടോവരുയ  പ്രസക്തമക്ടോനണന്നെവ  കേരുതനിയനിടകല്ലെ
ഇടനപട്ടുനകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നെതവ; ......(ബഹളയ).......ദയവക്ടോയനി നനിങള് സഹകേരനിക്കുകേ.
മനനി  മറുപടനി  പറഞതനിനുകശഷയ  എല്ലെക്ടോവരുനടയയ  കചെക്ടോദല്യതനിനവ  വഴങ്ങുന്നെതവ
precedent  ആകണക്ടോ;  ..(… ബഹളയ).......  ഇതവ  വളനര  നനിര്ഭക്ടോഗല്യകേരമക്ടോയ  ഒരു
സക്ടോഹചെരല്യമക്ടോണവ.  അനക്ടോവശല്യമക്ടോയനി നടപടനിക്രമങള് നസ്പീടനിനക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുകേയക്ടോണവ.
വളനര നനിര്ഭക്ടോഗല്യകേരമക്ടോണവ. സഭയനട നടപടനിക്രമങളുമക്ടോയനി  സഹകേരനിക്കക്ടോത രസ്പീതനി
ഒട്ടുയ സസസ്പീകേക്ടോരല്യമല്ലെ.  ...ഇതവ ശരനിയല്ലെ....എന്തക്ടോണവ അങവ പറയന്നെതവ?

ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമര്:  സര്,  കപക്ടോയനിന്റെവ ഓഫവ ഓര്ഡര്. “Dam Rehabilitation
and  Improvement  Project  (DRIP)-നവ  2011-12  മുതല്  2015-16  വനരയള്ള
തുടര്ചയക്ടോയ  5  സക്ടോമ്പതനികേ വര്ഷവുയ വകേയനിരുതനിയ തുകേയനില്  10  കകേക്ടോടനിയനിലധനികേയ
രൂപ മനിചയ വന്നെ സക്ടോഹചെരല്യയ ചെര്ച നചെയ്യുന്നെതനിനവ എന്നെവ പറഞവ 14-ാം നമ്പറക്ടോയനി
ശസ്പീ.  മഞളക്ടോയകുഴനി  അലനി  ഒരു  ഇക്കകണക്ടോമനികേവ  കേടവകമക്ടോഷന്   തന്നെനിട്ടുണവ.
പ്രസക്തഭക്ടോഗയ ഞക്ടോന് എടുതവ  കേണക്കവ സഹനിതയ ഉദ്ധരനിച്ചു.  സക്ടോധക്ടോരണഗതനിയനില്
മനനി അതനിനവ മറുപടനി പറകയണതക്ടോണവ. ഇനല്ലെങനില് അതവ ഉന്നെയനിച അയഗതനിനന
അതവ എഴതനി അറനിയനികക്കണതക്ടോണവ.  ചെടപ്രകേക്ടോരയ അതവ നചെകയ്യണതക്ടോനണന്നെ ഒരു
കേസ്പീഴഴക്കമുണവ.   അതവ ഇവനിനട ഉണക്ടോയനിടനില്ലെ. ..(… ബഹളയ).......
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മനി  .     സസ്പീക്കര്: മനനി എന്തവ മറുപടനി പറയണനമന്നെവ നചെയറനിനവ റൂളനിയഗവ നകേക്ടോടുക്കക്ടോന്
പറനില്ലെ.  നചെയര്   അടുത  നടപടനിക്രമതനികലയവ  കപക്ടോകുകേയക്ടോണവ.  ധനക്ടോഭല്യര്തന
നമ്പര് XX...ശസ്പീ. മഞളക്ടോയകുഴനി അലനി,  ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതക്ടോമസവ,  നപ്രക്ടോഫ. ആബനിദവ
ഹുനനസന് തങള് ഉള്നപ്പെനട  16  അയഗങള് കേടവ  കമക്ടോഷന് മൂവവ  നചെയനിട്ടുണവ. ..…
(ബഹളയ).......എന്തക്ടോണവ;  വളനര നനിര്ഭക്ടോഗല്യകേരമക്ടോണവ.  നനിങള് എത്രകപര് ചെര്ചയനില്
പനങടുത്തു. മനനി വനിശദമക്ടോയനി പറഞകേഴനിഞകല്ലെക്ടോ;  മനനി ഇന്നെ കേക്ടോരല്യയ പറയണനമന്നെവ
വക്ടോശനിപനിടനിക്കക്ടോന്  പറ്റുകമക്ടോ;  നചെയറനിനവ  മനനികയക്ടോടവ  അങനന  പറയണനമന്നെവ
പറയക്ടോന് പറ്റുകമക്ടോ; അതനിനുള്ള അവകേക്ടോശയ നചെയറനിനനില്ലെ.  

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്: Sir, I raise a point of order...

മനി  .   സസ്പീക്കര്: എന്തക്ടോണവ കപക്ടോയനിന്റെവ ഓഫവ ഓര്ഡര്?

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഇവനിനട   ഒരു സസ്പീക്കറകല്ലെയള.  ഒരു
സസ്പീക്കകറക്ടോടകല്ലെ നമുക്കവ  കചെക്ടോദനിക്കക്ടോന് പറ്റൂ.  ആയനിരയ  സസ്പീക്കര്മക്ടോര് വരക്ടോന് പറ്റുകമക്ടോ;
ഈ ചെര്ചയകേതവ പ്രസക്തമക്ടോയനി ഞങള് കചെക്ടോദനിച ഒരു കചെക്ടോദല്യമുണവ.  അതവ ഇന്റെര്
കസ്റ്ററവ വക്ടോടറനിനന സയബനനിചക്ടോണവ. ..(… ബഹളയ).......  അതവ ബഹുമക്ടോനനപ്പെട നകേ.
കൃഷ്ണന്കുടനിയടക്കയ  പറഞകല്ലെക്ടോ;  മുഖല്യമനനികയക്ടോടവ  ഞങള്ക്കവ  ഒരു  കചെക്ടോദല്യയ
കചെക്ടോദനിക്കക്ടോനുണവ.   അന്തര് സയസക്ടോന നദസ്പീജലക്കരക്ടോറുകേള് പലതുയ കകേരളതനിനന്റെ
തക്ടോല്പ്പെരല്യതനിനവ  വനിരുദ്ധമക്ടോണവ.  ആ കേരക്ടോറുകേള് പുതുക്കുന്നെതനിനുകവണനിയള്ള ചെര്ച
ആരയഭനിക്കുകമക്ടോ; അതക്ടോണവ ഞങളുനട കചെക്ടോദല്യയ. ..(… ബഹളയ).......

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ഇതനില് ക്രമപ്രശ്നനമന്തക്ടോണവ; ഇതനില് എന്തക്ടോണവ കപക്ടോയനിന്റെവ ഓഫവ
ഓര്ഡര്;  അങവ  ഉന്നെയനിചതനില്  കപക്ടോയനിന്റെവ  ഓഫവ  ഓര്ഡര്  എന്തക്ടോണവ?  ..…
(ബഹളയ).......ദയവക്ടോയനി അയഗങള് സസ്പീറനില് ഇരനിക്കണയ. അങവ ഒരു മനിനനിട്ടുനകേക്ടോണവ
പറഞവ അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കണയ. 

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    മക്ടോതത്യു ടനി  .   കതക്ടോമസവ): സര്, ഞക്ടോന്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി
നക്കക്ടോണ്ടുവന്നെ കനക്ടോടവ തനന്നെ നവടനിക്കുറചവ പറഞതവ സമയപരനിധനി... ..(… ബഹളയ).......

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അങയനട മറുപടനി പതനിവനില് കൂടുതല് വനിശദമക്ടോയനി എന്നെക്ടോണവ
നചെയറനിനവ കതക്ടോന്നെനിയതവ.  ഓകരക്ടോരുതരുനടയയ പ്രശ്നങള് എടുത്തുനകേക്ടോണവ ഒക്ടോകരക്ടോരു
തരുനടയയ കപനരടുതവ ഒക്ടോകരക്ടോ പഞ്ചക്ടോയത്തുകേളനിനലയയ പദ്ധതനികേള് വനര അങവ
ഇവനിനട വനിശദസ്പീകേരനിച്ചു. ഇവനിനട നപക്ടോതുവക്ടോയ കേക്ടോരല്യങള് മക്ടോത്രയ പറകയണ സക്ടോഹചെരല്യയ
മക്ടോത്രകമയള. 

ശസ്പീ  .    മക്ടോതത്യു ടനി  .    കതക്ടോമസവ:  സര്,  ഞക്ടോന് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിനക്കക്ടോണ്ടുവന്നെ പ്രസയഗയ
തനന്നെ നവടനിച്ചുരുക്കനിയതവ അയഗങള് പറഞതനിനവ മറുപടനി പറയക്ടോന് കവണനിയക്ടോണവ.
അതവ പറഞ. സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില് നനിര്തക്ടോന് കവണനിയക്ടോണവ.  ബഹുമക്ടോനനപ്പെട
തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്  പറഞതനിനവ  മറുപടനി  അങവ  അനുവദനിക്കുനമങനില്
പറയക്ടോയ. 
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മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അതവ മക്ടോത്രയ പറകഞക്ടോളൂ. ..(… ബഹളയ).......പസ്പീസവ....ദയവക്ടോയനി
ഇരനിക്കൂ...ദയവക്ടോയനി സഹകേരനിക്കൂ. അകദ്ദേഹയ പറയനട...... ..(… ബഹളയ).......

ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതക്ടോ കഗക്ടോപനി: സര്, അങയനട മറുപടനിയനില് വല്യക്തമക്ടോക്കനിയ മുനയയ
റഗുകലറര്-കേയ-ബനിഡ്ജുമക്ടോയനി ബനനപ്പെടക്ടോണവ പറയക്ടോനുള്ളതവ. കേഴനിഞ അഞ്ചുവര്ഷമക്ടോയനി
അവനിനട തക്ടോല്ക്കക്ടോലനികേ തടയണ നകേടനി,  തൃശ്ശൂര് ജനില്ലെയനിനല കകേക്ടോള് കേര്ഷകേരുനട
പ്രശ്നവുയ തസ്പീരകദശനത കുടനിനവള്ള പ്രശ്നവുയ വളനര ഗുരുതരമക്ടോയ അവസയനിലക്ടോണവ.
ഉപ്പുനവള്ളയ  ക്രമക്ടോതസ്പീതമക്ടോയനി  കേയറനിനക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണവ.  ഈ  പ്രകദശനത
കേരനിവന്നൂര് പുഴയനില് നനിനയ നവള്ളയ ശുദ്ധസ്പീകേരനിചവ നനപപ്പെവ വഴനി എതനിക്കുകേയക്ടോണവ.
കുടനിനവള്ളക്ഷേക്ടോമയ  വളനര  ഗുരുതരമക്ടോയ അവസയനികലക്കവ   കപക്ടോകുകേയക്ടോണവ.  ഈ
സക്ടോഹചെരല്യതനില്  റഗുകലററുമക്ടോയനി  ബനനപ്പെടുതനി  21  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ബഡ്ജറനില്
ഉള്നപ്പെടുത്തുകേയയ ഒറ നനലന് കവകണക്ടോ രണവ നനലന് കവകണക്ടോ എന്നെ കേക്ടോരല്യതനില്
മണലതനിനല മുഴവന് ജനപ്രതനിനനിധനികേളുനടയയ എല്ലെക്ടോ പക്ടോര്ടനികേളുനടയയ തസ്പീരുമക്ടോനയ
സര്ക്കക്ടോരനിനവ സമര്പ്പെനിചനിരുന.  ഈയവസരതനിലക്ടോണവ ഒറ നനലന് പറനില്ലെ രണ്ടുനനലന്
കവണനമന്നെവ  ആവശല്യനപ്പെട്ടുനകേക്ടോണവ  പുതനിയ ഡനിനനസനുമക്ടോയനി  മുകന്നെക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്നെതവ.
അതവ നടക്കനില്ലെ.  ഒറനനലകനക്ടോടുകൂടനി നറഗുകലറര് നനിര്മനിക്കണയ. വളനര ഗുരുതരമക്ടോയ
പ്രശ്നമക്ടോണനിതവ.

ശസ്പീ  .   മക്ടോതത്യു ടനി  .   കതക്ടോമസവ: സര്, ബഹുമക്ടോനനപ്പെട ഗസ്പീതക്ടോ കഗക്ടോപനിയയ തനിരുവഞ്ചൂര്
രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണനുയ.....(ബഹളയ).......

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ഇനനി  ആരുയ  എഴകന്നെല്കക്കണ.  എല്ലെക്ടോവരുയ  വനിഷയയ
ഉന്നെയനിച്ചുകേഴനിഞ. ബഹുമക്ടോനനപ്പെട മനിനനിസ്റ്റര്....

ശസ്പീ  .    മക്ടോതത്യു  ടനി  .    കതക്ടോമസവ:  സര്,  ഇവനിനട  എല്ലെക്ടോ  അയഗങളുയ  ഉന്നെയനിച

വനിഷയങള്  കുറനിച്ചുവചവ   കൃതല്യമക്ടോയ  മറുപടനി  കശഖരനിചവ  നല്കേനിയതക്ടോണവ.   ശസ്പീ.

ചെനിറയയ കഗക്ടോപകുമക്ടോറക്ടോണവ ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതക്ടോ കഗക്ടോപനിയനട വനിഷയയ അവതരനിപ്പെനിചതവ.

അതവ പക്ടോര്ടനി  എന്നെ നനിലയനില് ക്രമസ്പീകേരനിചതക്ടോണവ. ഞക്ടോന് മറുപടനി പറയക്ടോയ.  മുനയയ

നറഗുകലറര്-കേയ-ബനിഡ്ജനിനന സയബനനിചവ ഒരു ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിരുന.

അതവ  നബക്ടോര്ഡനിനന്റെ  ഫണവ  ലഭല്യമക്ടോക്കുന്നെതനിനവ  സമര്പ്പെനിക്കക്ടോന് നറഡനിയക്ടോയനിട്ടുണവ.

അവനിനട ഡബനിള് നനലന് കവണനമന്നെ ഒരക്ടോവശല്യയ ഉയര്നവന്നെനിട്ടുണവ.  അതനിനക്ടോനണങനില്

കൂടുതല്  സലയ  ആവശല്യമക്ടോയനി  വരുന്നെതനിനക്ടോല്  സലനമടുപ്പെനിനന്റെ  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള്

കനരനികടണനി വരുയ. അതവ ഒറനനലനക്ടോയനി നചെയ്യക്ടോനക്ടോനണങനില് നപനടന്നെവ  സമര്പ്പെനിക്കക്ടോയ.

അതനില്  ഒരു സമവക്ടോയയ ഉണക്ടോക്കനിനയടുക്കക്ടോനുള്ള ശമയ നടതക്ടോയ.  അന്തര് സയസക്ടോന

കേരക്ടോറുകേനള സയബനനിചക്ടോണവ ബഹുമക്ടോനനപ്പെട തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് കചെക്ടോദനിചതവ.
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നനിലവനിലുള്ള  കേരക്ടോറുകേള്  എല്ലെക്ടോയതനന്നെ  നമ്മുനട  തക്ടോല്പ്പെരല്യങള്  സയരക്ഷേനിക്കുന്നെ

രൂപതനിലക്ടോനണന്നെ അഭനിപ്രക്ടോയയ സര്ക്കക്ടോരനിനനില്ലെ.  1970-കേളനില് ഈ കേരക്ടോറുകേളനില്

ഏര്നപ്പെടുന്നെ സമയതവ  നമ്മുനട  ജലലഭല്യതനയയയ  ഉപകഭക്ടോഗതനികനയയ  തക്ടോരതമല്യ

നപ്പെടുത്തുകമ്പക്ടോള് ഒരു പകക്ഷേ അന്നെവ  അങനനനയക്ടോരു കേരക്ടോറനില് ഏര്നപ്പെടുന്നെതനിനവ

നല്യക്ടോയസ്പീകേരണമുണക്ടോയനിരുന്നെനിരനിക്കക്ടോയ.  ഇന്നെനത  അവസ അതല്ലെ.  പകക്ഷേ കേരക്ടോറനിനല

വല്യവസയനുസരനിചവ  ഉഭയസമതപ്രകേക്ടോരയ  മക്ടോത്രമക്ടോണവ  അതവ  പുനരവകലക്ടോകേനയ

നചെകയ്യണതവ.  അങനന  PAP  കേരക്ടോര്  പുനരവകലക്ടോകേനയ  നചെയ്യുന്നെതനിനന  സയബനനിചവ

ബഹുമക്ടോനനപ്പെട മുഖല്യമനനി  തനന്നെ  തമനിഴക്ടോടവ  മുഖല്യമനനിക്കവ  കേതയചനിരുന.  അതനിനവ

മറുപടനി  ലഭനിചനിടനില്ലെ.  പരസരയ  സമതനിചക്ടോല്  ആ  കേരക്ടോറുകേള്  പുതുക്കുന്നെതനിനുള്ള

ചെര്ചകേള്  ആരയഭനിക്കക്ടോവുന്നെതക്ടോണവ.  ആ  കേത്തുകേളുനട  തുടര്നടപടനി  സര്ക്കക്ടോര്

സസസ്പീകേരനിക്കുന്നെതക്ടോണവ. 

മനി  .   സസ്പീ  ക്കര്:  സര്വശസ്പീ  മഞളക്ടോയകുഴനി അലനി, പനി. ടനി. കതക്ടോമസവ, എന്.എ. നനല്ലെനിക്കുന്നെവ,
പനി.  നകേ.  കുഞക്ടോലനിക്കുടനി,  തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്,  വനി.  നകേ.  ഇബക്ടോഹനിയ കുഞവ,
നകേ.  സനി.  കജക്ടോസഫവ,  സണ്ണനി കജക്ടോസഫവ,   ശസ്പീ.  എയ.  ഉമര്,  അന്വര് സക്ടോദതവ,
എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീന്, നകേ. എസവ. ശബരസ്പീനക്ടോഥന്, ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ, അബ്ദുല് ഹമസ്പീദവ. പനി.,
നപ്രക്ടോഫ.  ആബനിദവ  ഹുനനസന്  തങള്  എന്നെസ്പീ  അയഗങള്  ശുദ്ധജലവനിതരണവുയ
ശുചെസ്പീകേരണവുയ എന്നെ XX-ാം നമ്പര് ധനക്ടോഭല്യര്തനയവ അവതരനിപ്പെനിച ഖണകനക്ടോപ
കക്ഷേപങനള

അനുകൂലനിക്കുന്നെവര്.......................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നെവര്......................

ഖണകനക്ടോപകക്ഷേപങള് സഭ നനിരക്ടോകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശുദ്ധജലവനിതരണവുയ ശുചെസ്പീകേരണവുയ എന്നെ  XX-ാംനമ്പര് ധനക്ടോഭല്യര്തനയനട

കപരനില് കേക്ടോരല്യവനിവരപ്പെടനികേയനില് സൂചെനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള ലനിസ്റ്റനില് പ്രസ്തുത ധനക്ടോഭല്യര്തനയ്ക്കു

കനനര 9-ാം കകേക്ടോളതനില് കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ള തുകേ 2016-2017 സക്ടോമ്പതനികേ വര്ഷനത

നചെലവുകേള് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നെതനിനക്ടോയനി അനുവദനിക്കണനമന്നെ പ്രകമയനത

അനുകൂലനിക്കന്നെവര് …...............

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നെവര് …..............

ശസ്പീ  .   നകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫവ: സര്, ഞക്ടോന് കപക്ടോള് ആവശല്യനപ്പെടുന.
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(സഭക്ടോയഗങള് തക്ടോനഴപ്പെറയയ പ്രകേക്ടോരയ കവക്ടോടവ കരഖനപ്പെടുതനി)

അനുകൂലനിക്കുന്നെവര് :

1. ശസ്പീ. നകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്  

2. ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി 

3. ശസ്പീ. നകേ. ആന്സലന്

4. ശസ്പീ. എ.എയ. ആരനിഫവ 

5. നപ്രക്ടോഫ. നകേ. യ. അരുണന് 

6. ശസ്പീമതനി സനി. നകേ. ആശ 

7. ശസ്പീ. നകേ. ബക്ടോബു 

8. ശസ്പീ. എ. നകേ. ബക്ടോലന് 

9. ശസ്പീമതനി ഇ. എസവ. ബനിജനികമക്ടോള്

10.  ശസ്പീ. ഇ. ചെനകശഖരന്  

11. ശസ്പീ. നകേ. ദക്ടോസന് 

12. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

13. ശസ്പീ. സനി. ദനിവക്ടോകേരന് 

14. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോ എബഹക്ടോയ

15. ശസ്പീ. നകേ. ബനി. ഗകണഷവ കുമക്ടോര്

16. ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതക്ടോ കഗക്ടോപനി 

17. ശസ്പീ. കജക്ടോര്ജവ എയ. കതക്ടോമസവ 

18.  ശസ്പീ. ചെനിറയയ കഗക്ടോപകുമക്ടോര്

19. ശസ്പീ. സനി. നകേ. ഹരസ്പീനന് 

20. ശസ്പീ. നജയനിയസവ മക്ടോതത്യു 

21. ശസ്പീ. ജനി. എസവ. ജയലക്ടോല് 

22. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന് 
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23. ശസ്പീ. കജക്ടോണ് നഫര്ണക്ടോണസവ

24. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേളു 

25. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന്

26. ശസ്പീ. നകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

27. ശസ്പീ. നകേ. കുഞനിരക്ടോമന് 

28. ശസ്പീ. കകേക്ടോവൂര് കുഞകമക്ടോന്

29. ശസ്പീ. വനി. നകേ. സനി. മമതവ കകേക്ടോയ

30. ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി 

31. ശസ്പീ. മക്ടോതത്യു ടനി. കതക്ടോമസവ 

32. ശസ്പീ. നകേ. നജ. മക്ടോകനി 

33. ശസ്പീമതനി നജ. കമഴനിക്കുടനി അമ 

34. ശസ്പീ. എ. സനി. നമക്ടോയസ്പീന് 

35. ശസ്പീ. മുഹമദവ മുഹസനിന് പനി.

36.  ശസ്പീ. എയ. മുകകേഷവ

37.  ശസ്പീ. ഡനി. നകേ. മുരളനി  

38. ശസ്പീ. സനി. നകേ. നക്ടോണു

39. ശസ്പീ. എയ. നഇൗഷക്ടോദവ 

40. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമക്ടോര് 

41. ശസ്പീ. നകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

42. ശസ്പീമതനി യ. പ്രതനിഭ ഹരനി 

43. ശസ്പീ. പുരുഷന് കേടലുണനി 

44. ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീയ 

45. ശസ്പീ. എയ. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന്

46. ശസ്പീ. നകേ. രക്ടോജന്
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47. ശസ്പീ. എസവ. രക്ടോകജനന്

48. ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോകജഷവ

49. ശസ്പീ. റനി. വനി. രക്ടോകജഷവ 

50. ശസ്പീ. നകേ. രക്ടോജു

51. ശസ്പീ. രക്ടോജു എബഹക്ടോയ

52. ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോമചെനന് 

53. ശസ്പീ. രക്ടോമചെനന് കേടന്നെപ്പെള്ളനി  

54. ശസ്പീ. നകേ. നകേ. രക്ടോമചെനന് നക്ടോയര് 

55. ശസ്പീ. റനി. പനി. രക്ടോമകൃഷ്ണന് 

56. ശസ്പീ. മുല്ലെക്കര രത്നക്ടോകേരന് 

57. നപ്രക്ടോഫ. സനി. രവസ്പീനനക്ടോഥവ 

58. ശസ്പീ. കേക്ടോരക്ടോടവ റസക്ടോഖവ

59. ശസ്പീ. എസവ. ശര്മ  

60. ശസ്പീ. എ. നകേ. ശശസ്പീനന്

61. ശസ്പീ. സനി. നകേ. ശശസ്പീനന് 

62. ശസ്പീ. പനി. നകേ. ശശനി

63. ശസ്പീ. ബനി. സതല്യന്

64. ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര്  

65. ശസ്പീമതനി നകേ. നകേ. കശലജ ടസ്പീചര് 

66. ശസ്പീ. ജനി. സുധക്ടോകേരന് 

67. ശസ്പീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമക്ടോര് 

68. ശസ്പീ. കേടകേയപള്ളനി സുകരനന്

69. ശസ്പീ. നകേ. സുകരഷവ കുറുപ്പെവ

70. ശസ്പീ. പനി. തനികലക്ടോതമന് 
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71. ശസ്പീ. കതക്ടോമസവ ചെക്ടോണനി

72. ശസ്പീ. പനി. ഉണ്ണനി

73. ശസ്പീമതനി വസ്പീണക്ടോ കജക്ടോര്ജവ

74. ശസ്പീ. നകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസവ

75. ശസ്പീ. പനിണറക്ടോയനി വനിജയന്

76. ശസ്പീ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നെവര്  :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദവ.പനി.

2. ശസ്പീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല്ലെ

3. ശസ്പീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസക്ടോകേവ

4. നപ്രക്ടോഫ. ആബനിദവ ഹുകസന് തങള്

5. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശവ

6. ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹമദവ കേബസ്പീര്

7. ശസ്പീ. മഞളക്ടോയകുഴനി അലനി

8. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര 

9. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമക്ടോര് 

10. ശസ്പീ. അനൂപവ കജക്കബവ 

11. ശസ്പീ. അന്വര് സക്ടോദതവ 

12.  ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റക്ടോയ

13. ശസ്പീ. പനി. നകേ. ബഷസ്പീര്

14. ശസ്പീ. വനി. നകേ. ഇബക്ടോഹനിയ കുഞവ 

15. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോസവ പനി. കുന്നെപ്പെനിള്ളനി 

16. ശസ്പീ. കഹബനി ഈഡന്  

17. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ
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18. കഡക്ടോ. എന്. ജയരക്ടോജവ 

19. ശസ്പീ. നകേ. സനി. കജക്ടോസഫവ 

20. ശസ്പീ. പനി. നകേ. കുഞക്ടോലനിക്കുടനി

21. ശസ്പീ. കമക്ടോന്സവ കജക്ടോസഫവ 

22. കഡക്ടോ. എയ. നകേ. മുനസ്പീര് 

23. ശസ്പീ. നകേ. മുരളസ്പീധരന്  

24. ശസ്പീ. എന്. എ. നനല്ലെനിക്കുന്നെവ 

25. ശസ്പീ. ഉമന് ചെക്ടോണനി 

26. ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് 

27. ശസ്പീ. രകമശവ നചെന്നെനിതല

28. ശസ്പീ. കറക്ടോഷനി അഗസ്റ്റനിന്

29. ശസ്പീ. നകേ. എസവ. ശബരസ്പീനക്ടോഥന്

30. ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീന്

31. ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന് 

32. ശസ്പീ. ഷക്ടോഫനി പറമ്പനില് 

33. ശസ്പീ. വനി. എസവ. ശനിവകുമക്ടോര്

34. ശസ്പീ. സണ്ണനി കജക്ടോസഫവ 

35. ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതക്ടോമസവ

36. ശസ്പീ. പനി. ഉകബദുള്ള

37. ശസ്പീ. എയ. ഉമര് 

38. ശസ്പീ. എയ. വനിന്നസന്റെവ 
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       നനിഷവ പക്ഷേത പക്ടോലനിക്കുന്നെവര്     -  ഇല്ലെ.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:   അനുകൂലനിക്കുന്നെവര്  - 76

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നെവര്         - 38

 നനിഷവ പക്ഷേത പക്ടോലനിക്കുന്നെവര്      -   ആരുമനില്ലെ.

പ്രകമയയ പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന;  ഗ്രേക്ടോന്റെവ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

സര്വശസ്പീ  എ.  പനി.  അനനില്  കുമക്ടോര്,   വനി.  എസവ.  ശനിവകുമക്ടോര്,  നനഹബനി
ഈഡന്, എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീന്,  പനി. ബനി. അബ്ദുള് റസക്ടോകേവ, ഷക്ടോഫനി പറമ്പനില്, വനി. ഡനി.
സതസ്പീശന്, ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ, അബ്ദുല് ഹമസ്പീദവ. പനി., മഞളക്ടോയകുഴനി അലനി, അനനില്
അക്കര, എയ. ഉമര്, വനി. നകേ. ഇബക്ടോഹനിയ കുഞവ,  പനി. നകേ. കുഞക്ടോലനിക്കുടനി, എന്. എ.
നനല്ലെനിക്കുന്നെവ,  പനി. ഉകബദുള്ള, നപ്രക്ടോഫ. ആബനിദവ ഹുകസന് തങള്, കഡക്ടോ. എയ.
നകേ.  മുനസ്പീര്   എന്നെസ്പീ അയഗങള്  ജലകസചെനയ  എന്നെXXXVIII-ാം  നമ്പര്
ധനക്ടോഭല്യര്തനയവ അവതരനിപ്പെനിച ഖണകനക്ടോപകക്ഷേപങനള

അനുകൂലനിക്കുന്നെവര്.......................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നെവര്......................

ഖണകനക്ടോപകക്ഷേപങള് സഭ നനിരക്ടോകേരനിചനിരനിക്കുന.

ജലകസചെനയ  എന്നെ  XXXVIII-ാംനമ്പര്  ധനക്ടോഭല്യര്തനയനട  കപരനില്
കേക്ടോരല്യവനിവരപ്പെടനികേയനില്  സൂചെനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള ലനിസ്റ്റനില്  പ്രസ്തുത  ധനക്ടോഭല്യര്തനയ്ക്കുകനനര
9-ാം  കകേക്ടോളതനില്  കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2016-2017  സക്ടോമ്പതനികേ  വര്ഷനത
നചെലവുകേള് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നെതനിനക്ടോയനി അനുവദനിക്കണനമന്നെ പ്രകമയനത

അനുകൂലനിക്കന്നെവര് …...............

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നെവര് …..............

ശസ്പീ  .   നകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫവ: സര്, ഞക്ടോന് കപക്ടോള് ആവശല്യനപ്പെടുന.

(സഭക്ടോയഗങള് തക്ടോനഴപ്പെറയയ പ്രകേക്ടോരയ കവക്ടോടവ കരഖനപ്പെടുതനി)

അനുകൂലനിക്കുന്നെവര് :

1. ശസ്പീ. നകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്

2. ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി 

3. ശസ്പീ. നകേ. ആന്സലന്
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4. ശസ്പീ. എ.എയ. ആരനിഫവ 

5. നപ്രക്ടോഫ. നകേ. യ. അരുണന് 

6. ശസ്പീമതനി സനി. നകേ. ആശ 

7. ശസ്പീ. നകേ. ബക്ടോബു 

8. ശസ്പീ. എ. നകേ. ബക്ടോലന് 

9. ശസ്പീമതനി ഇ. എസവ. ബനിജനികമക്ടോള്

10. ശസ്പീ. ഇ. ചെനകശഖരന്  

11. ശസ്പീ. നകേ. ദക്ടോസന് 

12. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

13. ശസ്പീ. സനി. ദനിവക്ടോകേരന് 

14. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോ എബഹക്ടോയ

15. ശസ്പീ. നകേ. ബനി. ഗകണഷവ കുമക്ടോര്

16. ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതക്ടോ കഗക്ടോപനി 

17. ശസ്പീ. കജക്ടോര്ജവ എയ. കതക്ടോമസവ 

18. ശസ്പീ. ചെനിറയയ കഗക്ടോപകുമക്ടോര്

19. ശസ്പീ. സനി. നകേ. ഹരസ്പീനന് 

20. ശസ്പീ. നജയനിയസവ മക്ടോതത്യു 

21. ശസ്പീ. ജനി. എസവ. ജയലക്ടോല് 

22. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന് 

23. ശസ്പീ. കജക്ടോണ് നഫര്ണക്ടോണസവ

24. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേളു 

25. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന്

26. ശസ്പീ. നകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

27. ശസ്പീ. നകേ. കുഞനിരക്ടോമന് 

852/2019
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28. ശസ്പീ. കകേക്ടോവൂര് കുഞകമക്ടോന്

29. ശസ്പീ. വനി. നകേ. സനി. മമതവ കകേക്ടോയ

30. ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി 

31. ശസ്പീ. മക്ടോതത്യു ടനി. കതക്ടോമസവ 

32. ശസ്പീ. നകേ. നജ. മക്ടോകനി 

33. ശസ്പീമതനി നജ. കമഴനിക്കുടനി അമ 

34. ശസ്പീ. എ. സനി. നമക്ടോയസ്പീന് 

35. ശസ്പീ. മുഹമദവ മുഹസനിന് പനി.

36. ശസ്പീ. എയ. മുകകേഷവ

37. ശസ്പീ. ഡനി. നകേ. മുരളനി  

38. ശസ്പീ. സനി. നകേ. നക്ടോണു

39. ശസ്പീ. എയ. നഇൗഷക്ടോദവ 

40. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമക്ടോര് 

41. ശസ്പീ. നകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

42. ശസ്പീമതനി യ. പ്രതനിഭ ഹരനി 

43. ശസ്പീ. പുരുഷന് കേടലുണനി 

44. ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീയ 

45. ശസ്പീ. എയ. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന്

46. ശസ്പീ. നകേ. രക്ടോജന്

47. ശസ്പീ. എസവ. രക്ടോകജനന്

48. ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോകജഷവ

49. ശസ്പീ. റനി. വനി. രക്ടോകജഷവ 

50. ശസ്പീ. നകേ. രക്ടോജു

51. ശസ്പീ. രക്ടോജു എബഹക്ടോയ
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52. ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോമചെനന് 

53. ശസ്പീ. രക്ടോമചെനന് കേടന്നെപ്പെള്ളനി  

54. ശസ്പീ. നകേ. നകേ. രക്ടോമചെനന് നക്ടോയര് 

55. ശസ്പീ. റനി. പനി. രക്ടോമകൃഷ്ണന് 

56. ശസ്പീ. മുല്ലെക്കര രത്നക്ടോകേരന് 

57. നപ്രക്ടോഫ. സനി. രവസ്പീനനക്ടോഥവ 

58. ശസ്പീ. കേക്ടോരക്ടോടവ റസക്ടോഖവ

59. ശസ്പീ. എസവ. ശര്മ  

60. ശസ്പീ. എ. നകേ. ശശസ്പീനന്

61. ശസ്പീ. സനി. നകേ. ശശസ്പീനന് 

62. ശസ്പീ. പനി. നകേ. ശശനി

63. ശസ്പീ. ബനി. സതല്യന്

64. ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര്  

65. ശസ്പീമതനി നകേ. നകേ. കശലജ ടസ്പീചര് 

66. ശസ്പീ. ജനി. സുധക്ടോകേരന് 

67. ശസ്പീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമക്ടോര് 

68. ശസ്പീ. കേടകേയപള്ളനി സുകരനന്

69. ശസ്പീ. നകേ. സുകരഷവ കുറുപ്പെവ

70. ശസ്പീ. പനി. തനികലക്ടോതമന് 

71. ശസ്പീ. കതക്ടോമസവ ചെക്ടോണനി

72. ശസ്പീ. പനി. ഉണ്ണനി

73. ശസ്പീമതനി വസ്പീണക്ടോ കജക്ടോര്ജവ

74. ശസ്പീ. നകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസവ

75. ശസ്പീ. പനിണറക്ടോയനി വനിജയന്

76. ശസ്പീ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള
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        പ്രതനികൂലനിക്കുന്നെവര്  :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദവ.പനി.

2. ശസ്പീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല്ലെ

3. ശസ്പീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസക്ടോകേവ

4. നപ്രക്ടോഫ. ആബനിദവ ഹുകസന് തങള്

5. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശവ

6. ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹമദവ കേബസ്പീര്

7. ശസ്പീ. മഞളക്ടോയകുഴനി അലനി

8. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര 

9. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമക്ടോര് 

10. ശസ്പീ. അനൂപവ കജക്കബവ 

11. ശസ്പീ. അന്വര് സക്ടോദതവ 

12. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റക്ടോയ

13. ശസ്പീ. പനി. നകേ. ബഷസ്പീര്

14. ശസ്പീ. വനി. നകേ. ഇബക്ടോഹനിയ കുഞവ 

15. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോസവ പനി. കുന്നെപ്പെനിള്ളനി 

16. ശസ്പീ. കഹബനി ഈഡന്  

17. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ

18. കഡക്ടോ. എന്. ജയരക്ടോജവ 

19. ശസ്പീ. നകേ. സനി. കജക്ടോസഫവ 

20. ശസ്പീ. പനി. നകേ. കുഞക്ടോലനിക്കുടനി

21. ശസ്പീ. കമക്ടോന്സവ കജക്ടോസഫവ 

22. കഡക്ടോ. എയ. നകേ. മുനസ്പീര് 

23. ശസ്പീ. നകേ. മുരളസ്പീധരന്  
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24. ശസ്പീ. എന്. എ. നനല്ലെനിക്കുന്നെവ 

25. ശസ്പീ. ഉമന് ചെക്ടോണനി 

26. ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് 

27. ശസ്പീ. രകമശവ നചെന്നെനിതല

28. ശസ്പീ. കറക്ടോഷനി അഗസ്റ്റനിന്

29. ശസ്പീ. നകേ. എസവ. ശബരസ്പീനക്ടോഥന്

30. ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീന്

31. ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന് 

32. ശസ്പീ. ഷക്ടോഫനി പറമ്പനില് 

33. ശസ്പീ. വനി. എസവ. ശനിവകുമക്ടോര്

34. ശസ്പീ. സണ്ണനി കജക്ടോസഫവ 

35. ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതക്ടോമസവ

36. ശസ്പീ. പനി. ഉകബദുള്ള

37. ശസ്പീ. എയ. ഉമര് 

38. ശസ്പീ. എയ. വനിന്നസന്റെവ 

നനിഷവ പക്ഷേത പക്ടോലനിക്കുന്നെവര്  -  ഇല്ലെ.

മനി  .   സസ്പീക്കര് :  അനുകൂലനിക്കുന്നെവര്  - 76

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നെവര്                     -  38

നനിഷവ പക്ഷേത പക്ടോലനിക്കുന്നെവര്      - ആരുമനില്ലെ.

പ്രകമയയ പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന.  ഗ്രേക്ടോന്റെവ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

സഭ ഇകപ്പെക്ടോള് പനിരനിയന്നെതുയ നക്ടോനള രക്ടോവനിനല  8.30-നവ  വസ്പീണ്ടുയ സകമളനിക്കു
ന്നെതുമക്ടോണവ.  

(2016  ഒകകക്ടോബര്  മക്ടോസയ  19-ാം  തസ്പീയതനി  ബുധനക്ടോഴ്ച്ച  രക്ടോവനിനല  8.30-നവ
വസ്പീണ്ടുയ സകമളനിക്കുന്നെതനിനക്ടോയനി സഭ കവകുകന്നെരയ 3.32-നവ പനിരനിഞ.)


