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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

രണഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016 നവലാംബര് 2,  ബുധന

വഭാലലലാം 163]                         ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                           [നമ്പര് 21

നനിയമസഭ  2016 നവലാംബര് മഭാസലാം 2-ാം തതീയതനി ബുധനഭാഴ്ച്ച രഭാവനിലല 8.30-നട്ട്
ബഹുമഭാനലപട സതീക്കര് ശതീ. പനി. ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദലക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ  സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലക്കട്ട്  അനുവദനിക്കലപട  കചേഭാദലങ്ങളുലട
പടനികേയനിലല നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്......ഓര്ഡര്.......കചേഭാദലലാം നമ്പര് (*631)

മുഖലമനനിയുലട ധനകേഭാരല ഉപകദഷഭാവനിലന്റെ കസവനലാം

1 (*631) ശതീ  .   പനി  .   ഉലലബദുള :
ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുനട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുലലസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെക്കഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന ധനകേഭാരല വകുപനിലല ഏലതങനിലലാം വനിഷയത്തനില് മുഖലമനനിയുലട

ധനകേഭാരല  ഉപകദഷഭാവനിലന്റെ സഹഭായകമഭാ  ഉപകദശകമഭാ  എകപഭാലഴെങനിലലാം  ആവശലമഭായനി

വരുന സഭാഹചേരലലാം നനിലവനിലകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമ്പദ് വലവസയനില്  ഉപകദഷഭാവനിലന്റെ  സഹഭായത്തഭാല്
എലനഭാലക്ക മഭാറങ്ങള ലകേഭാണ്ടുവരഭാന കേഴെനിയുലമനഭാണട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്;

(സനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ഫണട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  ഇതനിനുകവണനി  സഭാമ്പത്തനികേ  ഉപകദഷഭാവനിലന്റെ

സഹഭായലാം കതടഭാന ധനകേഭാരല വകുപട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്): സര്, 

(എ&ബനി)  ആകഗഭാള  സഭാമ്പത്തനികേ  രലാംഗലാം  ദ്രുതഗതനിയനിലള  മഭാറങ്ങളക്കട്ട്
വനികധയമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  തല്ഫലമഭായനി  കകേരള  സമ്പദ്ഘടനയനില്
ഉളവഭാകുന  ചേലനങ്ങലള  ഫലപദമഭായനി  പതനികരഭാധനിക്കുവഭാനുലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
വനികേസനത്തനിനട്ട് പകയഭാജനലപടുത്തുവഭാനുലാം ഉതകുന തരത്തനിലള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള/
ഉപകദശങ്ങള ആവശലമഭായ ഘടത്തനില് സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് കതടുനതനിനുകവണനിയഭാണട്ട്
18-7-2016-ലല സ.ഉ.(ആര്ടനി.) നമ്പര് 4612/2016/ലപഭാ.ഭ.വ. എന സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിലൂലട
അനഭാരഭാഷ്ട്ര  പശസനിയഭാര്ജനിച  സഭാമ്പത്തനികേകേഭാരല  വനിദഗ്ദ്ധലയ  മുഖലമനനിയുലട
സഭാമ്പത്തനികേ ഉപകദഷഭാവഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുളതട്ട്. 

കേഭാര്ഷനികേ വളര്ച മനതീഭവനിക്കുകേയുലാം ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള നഷത്തനിലഭാകുകേയുലാം
പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായങ്ങള  തകേര്ച  കനരനിടുകേയുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസലാം
വഭാണനിജലവല്ക്കരനിക്കുകേയുലാം ലപഭാതു ആകരഭാഗല സലാംവനിധഭാനലാം ദുര്ബ്ബലലപടുത്തുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുള  അതലനലാം  ഗുരുതരമഭായ  ഒരു  ഘടത്തനിലഭാണട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില്  വനതട്ട്.  പസ്തുത സവനികശഷ  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഉയര്നവരുന
പുതനിയ വളര്ചഭാ കമഖലകേലളയുലാം അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങലളയുലാം കകേനതീകേരനിച്ചുള
സമ്പദ് വലവസയുലട  പുനനഃക്രമതീകേരണത്തനിലൂലടയുലാം  പഭാവലപടവര്ക്കട്ട്  സമ്പൂര്ണ
സഭാമൂഹല സുരക്ഷ പദഭാനലാം ലചേയലാം പരമ്പരഭാഗത കമഖലകേളനിലളവരുലട ഉപജതീവനമഭാര്ഗ്ഗലാം
സലാംരക്ഷനിച്ചുലാം ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗലവലാം വനിദലഭാഭലഭാസവലാം ശക്തനിലപടുത്തനിയുലാം പരനിസനിതനി
സന്തുലനവലാം ലനിലാംഗസമതത്വവലാം ഉറപ്പുവരുത്തനിയുലാം ഒരു നവകകേരളലാം സൃഷനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പകതലകേ  പഖലഭാപനിത  ലക്ഷലത്തനിനട്ട്
വനിഘഭാതമഭായനി  നനില്ക്കുന  പശ്നങ്ങള  തരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  ബഹുമഭാനലപട
മുഖലമനനിയുലട  സഭാമ്പത്തനികേ  ഉപകദഷഭാവനിലന്റെ  വനിജഭാനവലാം  അനുഭവസമ്പത്തുലാം
പകയഭാജനലപടുത്തുനതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 

(സനി)  സഭാമ്പത്തനികേ  പതനിസനനിമൂലലാം  പല വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം
ഏലറടുക്കുനതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന കവഗതയനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം
വനിഷമലാം  കനരനിടുനണട്ട്.  എനനിരുനഭാലലാം  അധനികേ  വനിഭവ  സമഭാഹരണത്തനിലൂലടയുലാം
അനഭാവശല ലചേലവട്ട്  നനിയനനിചതനിലൂലടയുലാം  നനികുതനി പനിരനിവട്ട്  ഊര്ജനിതമഭാക്കനിയുലാം
അടനിയനര പഭാധഭാനലമുള വനികേസന കക്ഷമപവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് പണലാം കേലണത്തഭാന
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കേഴെനിയുനണട്ട്.  അതുലകേഭാണ്ടുതലന  നനിലവനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്
സഭാമ്പത്തനികേ  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ ഫണട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുന വനിഷയലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
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പരനിഗണനയനിലനില.   എനഭാല്  പനിനതീടട്ട്  ഇങ്ങലനലയഭാരു  ഫണനിലന്റെ  ആവശലലാം
അനനിവഭാരലമഭായനി  വനഭാല്  അകപഭാള  ഉചേനിതമഭായ  തതീരുമഭാനലാം  സര്ക്കഭാര്
ലലകേലക്കഭാള്ളുനതഭാണട്ട്.  ഇത്തരലാം  ഘടങ്ങളനിലലാം  ധനകേഭാരല  ഉപകദഷഭാവനിലന്റെ
അഭനിപഭായലാം കൂടനി കതടുനതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .   പനി  .   ഉബബദുള : സര്, ഏഷലന ഡവലപ്ലമന്റെട്ട് ബഭാങട്ട്, കവളഡട്ട് ബഭാങട്ട്
തുടങ്ങനിയ വനികദശ ഫണനിലാംഗട്ട് ഏജനസനികേളനില്നനിനലാം സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വനികേസനത്തനിനട്ട്
പണലമടുക്കുന  കേഭാരലത്തനിലലാം  അതനിലന്റെ  വലവസയുലട  കേഭാരലത്തനിലലമലഭാലാം
യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയത്തനില്നനിനലാം  വലതലസമഭായ  നയമഭായനിരുന
എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിനുണഭായനിരുനതട്ട്.   'എ.ഡനി.ബനി.  കഗഭാ  ബഭാക്കട്ട്'  എന
മുദഭാവഭാകേലലാം   മുഴെക്കനിയുള ധഭാരഭാളലാം   പകക്ഷഭാഭങ്ങള മുമ്പട്ട്  നമ്മേള  കേണതഭാണട്ട്.
പസസ്തുത നയത്തനില്നനിനള വലതനിയഭാനലാം കകേരള അടനിസഭാന സസൗകേരല നനികക്ഷപനനിധനി
ആകട്ട്  കഭദഗതനി  ലചേയഭാനുള  ബനിലനില്  പകേടമഭായനി  കേഭാണഭാവനതഭാണട്ട്.  ഇസൗ
ബനിലനിലന്റെ  നയവലവസകേള  രൂപലപടുത്തുനതനില്  സഭാമ്പത്തനികേ  ഉപകദഷഭാവനിലന്റെ
സഹഭായലാം  ലഭനിചനിരുകനഭാ;  എങനില്  ഏലതഭാലക്ക  കേഭാരലങ്ങളനിലഭാലണനതട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ലഎസകേട്ട് :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗത്തനിനട്ട്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നയലത്തക്കുറനിചട്ട്  ലതറനിദഭാരണയഭാണുളതട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന  നയനിക്കുന
പഭാര്ടനികേലളന നനിലയനില് ഇസൗ പറഞ്ഞ രതീതനിയനില് ശക്തമഭായ വനിമര്ശനങ്ങളുണട്ട്.
എനഭാല് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ലഫഡറല് സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  പരനിമനിതനിക്കുളനില്
നനിനഭാണട്ട് പവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.  രഭാഷ്ട്രത്തനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ നയങ്ങള തതീരുമഭാനനിക്കുനതട്ട്
കകേന സര്ക്കഭാരഭാണട്ട്.   അതനിനുളനില്നനിനട്ട്  പവര്ത്തനിക്കഭാന മഭാത്രകമ സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  അധനികേഭാരമുള. അതുലകേഭാണട്ട് ഇതനിലനലയഭാലക്ക അടനിമുടനി  എതനിര്ക്കഭാലത
അവരുമഭായനി എനകഗജട്ട്  ലചേയ്യുന സമതീപനമഭാണട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട്.
ഇക്കഭാരലങ്ങളനിലലഭാനലാം  ഇതുവലര  സഭാമ്പത്തനികേ  ഉപകദഷഭാവനിലന്റെ  അഭനിപഭായവലാം
ഉപകദശവലാം  സര്ക്കഭാര് കതടനിയനിടനില.

ശതീ  .   പനി  .   ഉബബദുള : സര്,   സത്വകേഭാരല വലക്തനികേളക്കുലാം കകേഭാര്പകററ്റുകേളക്കുലാം
യകഥേഷലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങളനില്  മുതല്മുടക്കഭാനുള
അവസരങ്ങള നല്കേനിയതനിലൂലടയുലാം കടഭാള,  യൂസര്ഫതീ തുടങ്ങനിയ ലലവനികേള പനിരനിക്കഭാന
എകസഭാ അക്കസൗണട്ട് കപഭാലള സലാംവനിധഭാനങ്ങകളര്ലപടുത്തനിയതുലൂലടയുലാം സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
സഭാമ്പത്തനികേ കമഖലലയ സത്വകേഭാരല കമഖലയട്ട് പൂര്ണമഭായുലാം തുറനലകേഭാടുക്കുകേയഭാണട്ട്
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ലചേയ്യുനതട്ട്. ഇസൗ വലതനിയഭാനലാം ലതഭാഴെനില് കമഖലയനിലല തഭാല്പരലങ്ങലള ഏതുവനിധത്തനില്
ബഭാധനിക്കുലമന കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് പരനികശഭാധനഭാഫലലാം എനഭാലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട് :  സര്,  യഭാഥേഭാര്തലത്തനില്നനിനലാം എത്രകയഭാ
അകേലലയഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  നനില്ക്കുനതട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇകപഭാള
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള കടഭാളുകേളുലാം മറ്റുലാം സര്ക്കഭാര് മുനകേലയടുത്തട്ട് നനിര്ത്തലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
നനിലവനിലല  കറഭാഡുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലമഭാലക്ക  നവതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി കകേഭാര്പകററട്ട്
ശക്തനികേളനില്നനിനട്ട് എനട്ട് സമ്മേര്ദ്ദേമുണഭായഭാലലാം  കടഭാള പനിരനിവട്ട് ഏര്ലപടുത്തഭാന ഇകപഭാള
ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില.

ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനി
സഭാമ്പത്തനികേ ശഭാസ്ത്രത്തനില്  വളലര ബവദഗ്ദ്ധലമുള ആളഭാലണന കേഭാരലലാം  എലഭാവര്ക്കുലാം
അറനിയഭാലാം.  അകദ്ദേഹലാം  പരനിണനിതപജനുലാം പരനിചേയ സമ്പനനുലാം അനുഭവസമ്പത്തുമുള
ആളഭാണട്ട്.  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാദലതയുള  കേനിഫ്ബനി  ബഹുമഭാനലപട  ധനകേഭാരല
വകുപ്പുമനനിയുലട  മസനിഷ്ക  ശനിശുവഭാലണന  കേഭാരലത്തനില്  നമുക്കഭാര്ക്കുലാം  ഒരു
സലാംശയവമനില.   ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കേസൗണ്സനില്  മതീറനിലാംഗുകേളനില്  ബഹുമഭാനലപട  ധനകേഭാരല
വകുപ്പുമനനിയുലട  ആശയ  സമ്പുഷമഭായ  വഭാഗട്ട് ബവ ഭവവലാം  വര്ണശബളമഭായ
അവതരണവലാം  മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളനിലല  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനിമഭാരുലട  കേയടനി
വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണഭാകേഭാലാം.  ഇസൗ ഘടങ്ങളനില് എകപഭാലഴെങനിലലാം അകങ്ങക്കട്ട് മുഖലമനനിയുലട
ധനകേഭാരല ഉപകദഷഭാവനിലന്റെ സഹഭായകമഭാ, ഉപകദശകമഭാ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ? 

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ലഎസകേട്ട് :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം
എലനക്കുറനിചട്ട് പറഞ്ഞ നല വഭാക്കുകേളക്കട്ട് വളലര നനനിയുണട്ട്.  പകക്ഷ അതട്ട് കവലറ
ആലരലയങനിലലാം ഇകേഴ് ത്തഭാനകവണനി ഉപകയഭാഗനികക്കണ ആവശലമനില. സഭാമ്പത്തനികേ
ശഭാസ്ത്രജലരനട്ട്  പറയലപടുനവലരലഭാലാം  ഒകര  തരക്കഭാരല,  സഭാമ്പത്തനികേ  ശഭാസ്ത്രത്തനിനട്ട്
വനിവനിധ  ശഭാഖകേളുണട്ട്. ചേനിലര്ക്കട്ട്  സഭാകങതനികേമഭായ  ചേനില  കേഭാരലങ്ങളനില്  കൂടുതല്
ബവദഗ്ദ്ധലമുണഭാകുലാം.  എലനകപഭാലളവലരഭാലക്ക ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  ഇക്കകണഭാമനികഭാണട്ട്
കനഭാക്കുനതട്ട്.  എനഭാല് അതനില്നനിനലാം തനികേച്ചുലാം വലതലസമഭാലയഭാരു കമഖലയഭാണട്ട്
ഇന്റെര്നഭാഷണല് ഫനിനഭാനസട്ട്,  കട്രേഡട്ട്  തുടങ്ങനിയനിട്ടുളവലയലഭാലാം.  അങ്ങലന വരുകമ്പഭാള
നമുക്കട്ട് പല തരക്കഭാരുലടയുലാം ഉപകദശങ്ങളുലാം സഹഭായങ്ങളുലാം ആവശലമഭായനിവരുലാം. 

ശതീ. സനി. മമ്മൂടനിക്കുകവണനി  ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം  : സര്,  ബഹുമഭാനലപട
ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി  ഇകപഭാള  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന  മറപടനി,  കകേന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
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ലഫഡറല്  സലാംവനിധഭാനത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കുന  ഒരു സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
വലതലസമഭായ സഭാമ്പത്തനികേ നയലാം   സത്വതീകേരനിക്കുനതനില് പരനിമനിതനികേളുലണനഭാണട്ട്.
എനഭാല് അങ്ങലനയഭാലണങനില് നനികയഭാ-ലനിബറല് സലാംവനിധഭാനങ്ങളുമഭായനി മുകനഭാട്ടുകപഭാകുന,
അതനിലന്റെ  നയസമതീപനങ്ങളുമഭായനി  മുകനഭാട്ടുകപഭാകുന കകേന  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനലാം
വലതലസമഭായനി കകേരളത്തനിലല സമ്പദ്ഘടനലയയുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ സമതീപനലത്തയുലാം
രൂപലപടുത്തുനതനില്  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിലന  ഉപകദശനിക്കഭാന   നനികയഭാ-ലനിബറല്
സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  വക്തഭാവഭായനി  ഇകപഭാള  നനിയമനിചനിരനിക്കുന  ശതീമതനി  ഗതീതഭാ
കഗഭാപനിനഭാഥേനിനട്ട് കേഴെനിയുകമഭാ? 

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട് :  സര്,  അവര്ക്കട്ട് ബകേകേഭാരലലാം ലചേയഭാന
പകതലകേ  ബവദഗ്ദ്ധലമുള  കമഖലകേളുണട്ട്.  ആ  കമഖലകേളനില്  സര്ക്കഭാര്  അവരുലട
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  സഹഭായങ്ങളുലാം  കതടുലാം.  ഏതട്ട്  ഉപകദശവലാം  സഹഭായവലാം  തനഭാലലാം
ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി  വലക്തമഭാക്കനിയതു  കപഭാലല,  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്,
ഇവനിട ലത്ത   ഭരണത്തനിനട്ട് കനതൃതത്വലാം  നല്കുന പഭാര്ടനികേളക്കട്ട്  അവരുകടതഭായുള
കേഭാഴ്ചപഭാടുലാം  സര്ക്കഭാരനിലന  നയനിക്കുന  മനിനനിമലാം  പരനിപഭാടനികേളുമുണട്ട്.  അതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭായനിരനിക്കുലാം  ഉപകദശങ്ങളുലാം സഹഭായങ്ങളുലാം സത്വതീകേരനിക്കുകേ.

ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുബസന  തങ്ങള :  സര്,  ജര്മ്മേന  ചേനിനകേനഭായ
ലഹഗലനിലന്റെ  thesis,  antithesis,  synthesis  എനതനിലൂലടയഭാണട്ട്  കേഭാറല്  മഭാര്കട്ട്
dialectic  materialism   രൂപതീകേരനിചട്ട് കസഭാഷലലനിസത്തനികലക്കട്ട്  വനതട്ട്.  അവനിലട
കകേഭാണ്ട്രേഡനിക്ഷനുലാം  കകേഭാണ്ഫനിക്ടുലമഭാലക്കയുണഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇവനിലട  കേലഭാപനിറലനിസട്ട്
ഇക്കകണഭാമനിസഭായ ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനിനഭാഥേനിലന്റെയുലാം ലനിബറല് ഇക്കകണഭാമനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി പവര്ത്തനിക്കുന തഭാങളുലടയുലാം ഇടതുപക്ഷത്തനിലന്റെയുലാം   ബവരുദലഭാത്മകേ
നനിലപഭാടുകേള കകേരളത്തനിലന്റെ സമ്പദ്ഘടനയട്ട് ഗുണലാം ലചേയ്യുകമഭാ,  കദഭാഷലാം ലചേയ്യുകമഭാ;
തഭാങളുലട  ധനകേഭാരല  കേഭാഴ്ചപഭാടുമഭായനി  കയഭാജനിച്ചുകപഭാകുന  ആളഭാകണഭാ  പുതനിയ
ഉപകദഷഭാവട്ട്?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ലഎസകേട്ട് : സര്,  ഞഭാന കനരലത്ത പറഞ്ഞതുകപഭാലല
ചേനില കമഖലകേളനില് പകതലകേ ബവദഗ്ദ്ധലമുളവരുലട  സഹഭായലാം ആവശലമുണഭാകുലാം.
ഇകപഭാള  കകേരളത്തനില് ഒരു സര്ക്കഭാര് പവര്ത്തനിക്കുന. ഇവനിലടയുള ഉകദലഭാഗസലരലഭാലാം
തതീസനിസലാം ആന്റെതീതതീസനിസുലാം സനിനതസതീസുലമഭാലക്ക പഠനിചനിടഭാകണഭാ നനില്ക്കുനതട്ട്?
അവര്ക്കട്ട് അവരുകടതഭായ ആശയ നനിലപഭാടുകേളുണട്ട്. എനഭാല് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയപരമഭായ
ചേടക്കൂടനിനുളനില്നനിനട്ട്  അവര് പവര്ത്തനിക്കുന. അതുകപഭാലല കേണഭാല് മതനിയഭാകുലാം.
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ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  സര്,   രണട്ട്  പതനിറഭാണനികലലറക്കഭാലലാം  കലഭാകേ
ബഭാങനില് ഉകദലഭാഗസനഭായനിരുന കഡഭാ. മനകമഭാഹന സനിലാംഗട്ട്  തുടങ്ങനിവച ഉദഭാരവല്ക്കരണ,
ആകഗഭാളവല്ക്കരണ, സത്വകേഭാരലവല്ക്കരണ നയങ്ങളഭാണട്ട് ഇനലലയ ഇസൗ നനിലയനില്
എത്തനിചലതനലാം നശനിപനിചലതനലാം എലഭാവര്ക്കുലാം അറനിയഭാലാം.   അതനിലന്റെ കപരനില്
ഊറലാം  ലകേഭാള്ളുകേയഭാണട്ട്.  ഇസൗ  രഭാജലലത്ത  രക്ഷലപടുത്തനിയതട്ട്  കഡഭാ.  മനകമഭാഹന
സനിലാംഗനിലന്റെ നയങ്ങളഭാലണനഭാണട്ട് ഇവര് അവകേഭാശലപടുനതട്ട്.  എലഭാ തരത്തനിലള
ഉപകദശങ്ങളുലാം സത്വതീകേരനിക്കുലമനലാം എനഭാല്  കഡഭാ.  ടനി.  എലാം.  കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്
ഉളലപലടയുള  വനിദഗ്ദ്ധരുമഭായനി  ആകലഭാചേനിച്ചു  മഭാത്രകമ  അക്കഭാരലങ്ങള  നടപനിലഭാക്കകണഭാ
കവണകയഭാ എനട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുള്ളുലവനലാം ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി കേഴെനിഞ്ഞ
ദനിവസലാം നനിയമസഭയനില് വളലര   വലക്തമഭായനി മറപടനി  പറഞ്ഞനിട്ടുലാം  ഇത്തരത്തനില്
ദുര്വലഭാഖലഭാനലാം ലചേയലകേഭാണ്ടുള കചേഭാദലലാം നമ്മുലട നഭാടനിലന്റെ മുകനഭാട്ടുള വളര്ചയലാം
അഭനിവൃദനിക്കുലാം ഉതകുന തരത്തനിലഭാകണഭാലയനട്ട് പറയഭാകമഭാ? 

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ലഎസകേട്ട് :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം വളലര
ശരനിയഭായനിട്ടുള നനിരതീക്ഷണമഭാണട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്.  ഇനനിവനിലട വനിമര്ശനിക്കുനവര്
എലഭാ  നയങ്ങളുലടയുലാം  അകപഭാസലനഭാരുലാം  പവഭാചേകേനഭാരുമഭായനി  ഇത്രയുലാം  നഭാള
പവര്ത്തനിചവരഭാണട്ട്.  യഥേഭാര്തത്തനില്  അവര്  സകനഭാഷനിക്കുകേയഭാണട്ട്  കവണതട്ട്.
അതനിനുപകേരലാം  ഇകപഭാള പുണലഭാളന ചേമയഭാന ശമനിക്കുകേയഭാണട്ട്. സഭാകങതനികേമഭായനി
കേഴെനിവകേളുലണങനില് നമ്മേളനില്നനിനലാം വലതലസ അഭനിപഭായലാം  പുലര്ത്തുനവരഭാലണങനില്കപഭാലലാം
അവരുലട  സഹഭായങ്ങളുലാം  സഭാകങതനികേതത്വവലാം  നഭാടനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനുകവണനി
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുലാം.  അങ്ങലന ലചേയ്യുകമ്പഭാള ഞങ്ങളക്കട്ട് ചേനില രഭാഷ്ട്രതീയ നനിലപഭാടുകേളുലാം
ആശയപരമഭായ   അടനിത്തറയുമുണട്ട്;   അതനില്  നനിനലകേഭാണ്ടു  മഭാത്രകമ  ഞങ്ങള
ലപരുമഭാറകേയുള്ളു. 

പതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട് (ശതീ  .   രകമശട്ട് ലചേനനിത്തല) : സര്, ഞങ്ങള സഭാമ്പത്തനികേ
ഉദഭാരവല്ക്കരണ  നടപടനികേളക്കട്ട്  എതനിരല.  ഞങ്ങളുലട   സര്ക്കഭാരഭാണട്ട് ഇതട്ട്
ലകേഭാണ്ടുവനതട്ട്.  നവലനിബറല്  സമതീപനങ്ങളല.  ഉദഭാരവല്ക്കരണ  നടപടനികേള
മനുഷല മുഖമുളതഭായനിരനിക്കണലാം എനതലനയഭാണട്ട് ബഭാലാംഗ്ലൂര് എ.ലഎ.സനി.സനി.-യുലട
സകമ്മേളനത്തനിലല  പകമയലാം.  അതുലകേഭാണ്ടുതലന  ഇനല  വലനിയ  പുകരഭാഗതനി
ലലകേവരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പകക്ഷ  ഇതനിലന  എതനിര്ത്ത  നനിങ്ങള  ലഎ.എലാം.എഫട്ട്.-ലന്റെയുലാം
അകമരനിക്കന സഭാമഭാജലതത്വത്തനിലന്റെയുലാം സഭാമ്പത്തനികേ ഉദഭാരവല്ക്കരണ നടപടനികേലള
പനിനഭാങ്ങുന  ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനിനഭാഥേനിലന്റെ  ഉപകദശലാം  ഏതുരതീതനിയനിലഭാണട്ട്
സത്വതീകേരനിക്കുനതട്ട് എനതഭാണട്ട് പശ്നലാം. 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 7

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ലഎസകേട്ട് :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  പതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്
പറഞ്ഞതു കപഭാലല ഞങ്ങള നവ ഉദഭാരവല്ക്കരണ നയങ്ങലള എതനിര്ത്തനിരുന,
ഇകപഭാഴലാം  എതനിര്ക്കുന.  ഇവരുലട  സഭാമ്പത്തനികേ  പരനിഷ്കഭാരങ്ങലളയുലാം  ജനകദഭാഹ
നടപടനികേലളയുലാം ശക്തമഭായനി അനലാം ഇനലാം എതനിര്ക്കുനവരഭാണട്ട്. ആ എതനിര്പനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ബദല്  അകനത്വഷണങ്ങള തുടരുകമ്പഭാള,  ഇനലത്ത പശ്നങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  സഭാകങതനികേ  ലലവദഗ്ദ്ധലമുള  ആളുകേളുലട,  പകതലകേനിചട്ട്
കകേരളത്തനില്നനിനട്ട്  വളര്നവന  വനിദഗ്ദ്ധരുലട  കേഴെനിവകേള പകയഭാജനലപടുത്തണലമന
കേഭാഴ്ചപഭാടഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിനുളതട്ട്. 

ശതീ  .    പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജട്ട് :  സര്, കഡഭാ. മനകമഭാഹന സനിലാംഗനിലന്റെ ഉദഭാരവല്ക്കരണ
നയലാം കകേരളത്തനിലല കേഭാര്ഷനികേ കമഖലലയ തകേര്ത്തു എനതനില് ഒരു സലാംശയവമനില.
ഇസൗ സഭയനിലള മഭാണനി ഗ്രൂപനിലന്റെ അഭനിപഭായലാം അറനിയഭാന എനനിക്കട്ട് ആഗ്രഹമുണട്ട്,
അതട്ട് പറയണലാം. 

മനി  .   സതീക്കര് : അങ്ങട്ട് കചേഭാദലത്തനികലക്കട്ട് വരണലാം.

ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജട്ട് : സര്, ഇസൗ വനിഷയലാം കകേരളലാം ചേര്ച ലചേയകണ? കഡഭാ.
മനകമഭാഹന  സനിലാംഗട്ട്  കകേരളത്തനിലല  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലലയ  തകേര്ത്തട്ട്
തരനിപണമഭാക്കനിയനിരനിക്കുകേയകല  ലചേയതട്ട്? എലഭാ  കേരഭാറലാം  ഇസൗ  രഭാജലത്തനിനട്ട്
കദഭാഹമകല? ...........(ബഹളലാം)......  നനിങ്ങള ബഹളലാം വയ്കക്കണ കേഭാരലമനില. ഞഭാന
നനിങ്ങളുലട  കൂടത്തനിലല,  അവരുലട  കൂടത്തനിലമല,  കപടനിക്കണ,  ഞഭാന  നനിഷ്പക്ഷനഭാണട്ട്.
സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ  ഫണട്ട്   രൂപതീകേരണലത്തക്കുറനിചട്ട് ചേനിനനിക്കുനനിലലനട്ട്
ബഹുമഭാനലപട ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനി പറഞ.  സര്ക്കഭാര് തുടര്ചയഭാണട്ട്, കേഴെനിഞ്ഞ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ   തുടര്ചയഭായനിടഭാണട്ട്  ഇസൗ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതട്ട്.
ഇനലയനില്  നനിലനനില്ക്കുന  ലഫഡറല്  സലാംവനിധഭാനത്തനില്  കകേന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
നയലത്ത എതനിര്ക്കഭാന കേഴെനിയനിലലനഭാണട്ട്  അങ്ങട്ട് സൂചേനിപനിചതട്ട്.  എലന്റെ അഭനിപഭായത്തനില്
കകേരളത്തനിലന്റെ വനികേസനവമഭായനി  ബനലപടട്ട്   ആരുലട ഉപകദശലാം സത്വതീകേരനിചഭാലലാം
ശക്തമഭായ  ലഫഡറല്  സലാംവനിധഭാനത്തനില്  കകേരളത്തനിലന്റെ  അവകേഭാശങ്ങള  മുഴവന
കേനിടനികയ  തതീരൂ  എന  നയലാം  സത്വതീകേരനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാന  അഞട്ട്
ലകേഭാലകത്തക്കട്ട് അവസരലാം ലഭനിചനിരനിക്കുന പനിണറഭായനി സര്ക്കഭാരനിനട്ട് തകന്റെടമുകണഭാ;
അതനിനട്ട് കനതൃതത്വലാം  നല്കേഭാന കഡഭാ. ടനി. എലാം. കതഭാമസട്ട് ലഎസക്കനിനട്ട് കേഴെനിവകണഭാ?

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട് : സര്, പനിണറഭായനി സര്ക്കഭാരനിനട്ട് അകദ്ദേഹലാം

ലവല്ലുവനിളനിച രതീതനിയനിലള തകന്റെടമുണട്ട്. കകേന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ലഫഡറല് സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ
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പരനിമനിതനികേലളക്കുറനിചട്ട് പറയുകമ്പഭാള എതനിര്ക്കഭാന സഭാധനിക്കനില എനല, ശക്തമഭായനി

ഓകരഭാ  പശ്നത്തനിലലാം  കകേരളത്തനിലന്റെ  അവകേഭാശത്തനിനുകവണനി  കപഭാരഭാടുകേതലന

ലചേയ്യുലാം. റബ്ബര് കൃഷനിക്കഭാരുലട പശ്നലാം, കേഴെനിഞ്ഞ ദനിവസലാം സഭയനില് പറഞ്ഞതുകപഭാലല

നമ്മേള 800  കകേഭാടനി  രൂപ മുടക്കനിയനിട്ടുലാം  റബ്ബറനിനട്ട്  വനില കൂടുനകണഭാ?  ഇനലലയുലാം

അതട്ട്  സലാംബനനിച റനികപഭാര്ട്ടുണഭായനിരുന.  നമ്മേള  150  രൂപയഭാണട്ട്  പഖലഭാപനിചനിട്ടുളതട്ട്.

റബ്ബര് ഇറക്കുമതനി ലചേയ്യുനതട്ട്  149  രൂപയഭാണട്ട്.  നമ്മേള ഓകരഭാ കേനികലഭാ റബ്ബറനിനുലാം

ഇരുപതുലാം മുപതുലാം നഭാല്പതുലാം രൂപ സബ്സനിഡനി നല്കുകമ്പഭാള കകേരളത്തനില്നനിനട്ട്

റബ്ബര് വഭാങ്ങഭാലമനട്ട് കകേഭാര്പകററ്റുകേള ചേനിനനിക്കുകമഭാ; കകേരളത്തനില്നനിനട്ട് വഭാങ്ങണലമനട്ട്

പറയഭാന കകേന സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുനകണഭാ; അവര് പുറത്തുനനിനട്ട് 149  രൂപയകല

വഭാങ്ങുനതട്ട്?  ഭരണ-പതനിപക്ഷ  വലതലഭാസമനിലഭാലത  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ശക്തമഭായ

പകക്ഷഭാഭലാം കകേരളത്തനില് നടകത്തണനിവരുലാം. 

ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥേന :  സര്,  മുഖലമനനിയുലട ധനകേഭാരല ഉപകദഷഭാവട്ട്
അകമരനിക്കയനിലല  ഹഭാര്വഭാര്ഡട്ട്  യൂണനികവഴനിറനിയനില്  ഉനതപദവനിയനിലള
അദലഭാപനികേയഭാണട്ട്. അകമരനിക്കന യൂണനികവഴ് സനിറനികേളനിലലഭാലക്ക അദലഭാപനകത്തഭാലടഭാപലാം
കേമ്പനനികേളുലട ഇനഡനിലപനഡന്റെട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് അലാംഗമഭായുലാം ഉപകദഷഭാവഭായുലാം ലപഭാഫഷണല്
കേണ്സളടന്റെഭായുലമഭാലക്ക  ഇത്തരലാം അദലഭാപകേര്   പവര്ത്തനിക്കഭാറണട്ട്.  ശതീമതനി
ഗതീതഭാ  കഗഭാപനിനഭാഥേട്ട്  ഏലതഭാലക്ക  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  കേമ്പനനികേളുലട  ഇനഡനിലപനഡന്റെട്ട്
കബഭാര്ഡനിലണട്ട്, അലലങനില് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് കേണ്സളടനസനി നടത്തുനണട്ട് എനതട്ട്
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് അറനിയഭാകമഭാ; ഇതനികലലതങനിലലാം കേമ്പനനികേളക്കട്ട് കകേരളത്തനില് ബനിസനിനസട്ട്
തഭാല്പരലങ്ങളുകണഭാ? 

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട് : സര്,  ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് മഭാത്രകമ
പറയഭാന  കേഴെനിയുകേയുള. ബകയഭാഡഭാറയനില് ഏലതങനിലലാം കേമ്പനനികേളുലട ഡയറകര്
കബഭാര്ഡനില് അലാംഗമഭാലണനട്ട് സൂചേനിപനിചതഭായനി കേഭാണുനനില. എനഭാല് അകമരനിക്കന
ലഫഡറല് റനിസര്വട്ട്  കപഭാലള സഭാപനങ്ങളനില് കബഭാര്ഡട്ട്  ലമമ്പറഭായനി  ഇകപഭാഴലാം
പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ലഎ.എലാം.എഫട്ട്.-ലന്റെയുലാം  മറ്റുലാം  കേണ്സളടന്റെഭായനി  പവര്ത്തനിചനിട്ടുള
പരനിചേയവമുണട്ട്.  പകക്ഷ  സത്വകേഭാരല  കേമ്പനനികേകളതട്ട്  എനതനിലനക്കുറനിചട്ട്  എനനിക്കട്ട്
അറനിയനില.  പകക്ഷ  ഒരു  കേഭാരലലാം  വലക്തമഭാക്കഭാലാം,  അങ്ങട്ട്  സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല
ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനിനഭാലഥേനല,  നമ്മേള  പുറത്തുനനിനട്ട്  ആലര   ക്ഷണനിചഭാലലാം
അവര്ലക്കഭാലക്ക ഇത്തരത്തനിലള ബനങ്ങളുണഭാകുലാം. ആ ബനങ്ങലളഭാനലാം കകേരളത്തനിലന്റെ
നയരൂപതീകേരണത്തനികലഭാ  എലനങനിലലാം ആനുകൂലലലാം നല്കുനതനികനഭാ ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭായനി
അനുവദനിക്കുനതല.
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ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി
റബ്ബറനിലന്റെ  കേഭാരലലാം  പറഞ.  മുലലവര്ദനിത  ഉല്പനങ്ങളുലട  ലഭാഭത്തനിലന  ഒരു
വനിഹനിതലാം കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കുനതനിനട്ട് ജനി.എസട്ട്.ടനി ബനില് തടസമല എനട്ട് കചേഭാദലലാം
നമ്പര് 647-ലന്റെ  ഉത്തരമഭായനി  അങ്ങട്ട്  പറയുനണട്ട്.  അങ്ങലനയഭാലണങനില്  ടയര്,
കസഭാപട്ട് തുടങ്ങനിയവ ഉളലപലടയുള മൂലലവര്ദനിത ഉല്പനങ്ങളനില് കൃഷനിക്കഭാരലന
സഹഭായനിക്കഭാനഭായനി  പകതലകേ  ടഭാകട്ട്  ചുമത്തനി  ഒരു  നനിധനി  സത്വരൂപനിക്കഭാന
തയഭാറഭാകണഭാ? 

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട് : സര്, ടഭാകട്ട് ചുമത്തഭാന കേഴെനിയനില. പകക്ഷ
കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പനങ്ങലളലയലഭാലാം  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പനങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുനതനിനട്ട്
കൃഷനിക്കഭാരുലട  ലപഭാഡഡ്യൂസര്  കേമ്പനനികേലള   കപഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന കേഴെനിയുലാം.
ഉദഭാഹരണത്തനിനട്ട്, വയനഭാടട്ട്  കേഭാര്ബണ്  നഡ്യൂട്രേല്  ഡനിസനികട്ട്  എന  ഖലഭാതനി
കനടനിക്കഴെനിഞ്ഞതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  വയനഭാടന  കേഭാപനി  ബഭാനഡട്ട്  ലചേയട്ട്
വനില്ക്കുകേയഭാലണങനില്  ലനസട്ട് കേകഫയട്ട്  കേനിട്ടുന  വനില  തലന  കൃഷനിക്കഭാരനുലാം
ലഭനിക്കുലാം. ഇത്തരത്തനില് ബഭാനഡട്ട് ലചേയട്ട് വനില്ക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് മുനകേലയടുക്കുലാം.
പകക്ഷ  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  പകതലകേ  നനികുതനി   നല്കേഭാനകവണനി ജനി.എസട്ട്.ടനി.-യുലട
Mole ചുമത്തഭാനുള അവകേഭാശമനില.  അക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം. 

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി :  സര്,  നമ്മേള  സര്വ്വജരഭാലണനട്ട്
നടനികക്കണ കേഭാരലമുകണഭാ?  ഇവനിലട  ലലപസട്ട് വഭാടര്ഹസൗസട്ട് കൂകപഴ് സട്ട്,  ലമക്കനിനസനി
തുടങ്ങനിയ ബവദഗ്ദ്ധലമുള കേമ്പനനികേളുലടയുലാം മറ്റുലാം അലലഡത്വസട്ട്  സത്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്.
ഓകരഭാ  വകുപ്പുലാം  എടുത്തട്ട്  പരനികശഭാധനിചഭാല്  ഇലതഭാലക്ക  നമ്മേള  ഡനിലപനഡട്ട്
ലചേയ്യുനലണനട്ട്  കേഭാണഭാന കേഴെനിയുലാം. നനിങ്ങളക്കട്ട് ഇങ്ങലനലയഭാരു ലലമനഡ്ലസറട്ട്
എനനിനഭാണട്ട്?  കേഭാര്ഷനികേ  രലാംഗത്തട്ട്  കലഭാകേലാം  മുഴവന  നടക്കുന   റനിസര്ച്ചുലാം മറട്ട്
കേഭാരലങ്ങളുലമഭാലക്ക നമുക്കുലാം കവകണ?  ഇകപഭാള ജനിലാം വന,  ലമക്കനിനസനിലയ അല
അകപഭായനിന്റെട്ട്  ലചേയതട്ട്.  അതുകപഭാലല  എമര്ജനിലാംഗട്ട്  കകേരള  വന,  ലലപസട്ട് വഭാടര്ഹസൗസട്ട്
കൂകപഴ് സനിലനയഭാണട്ട്  അകപഭായനിന്റെട്ട്  ലചേയതട്ട്.  ഞങ്ങളക്കട്ട്  അങ്ങലനലയഭാരു
ലലമനഡ്ലസറനില.  നനിങ്ങള   ലലമനഡ്ലസറനിനട്ട്  അനഭാവശലമഭായ  പചേരണലാം
നല്കേനിയനിടഭാണട്ട് ഊരഭാക്കുടുക്കനില്  ലചേനലപടതട്ട്.  അതനിലന്റെ  ആവശലമുകണഭാ;
നനിങ്ങളതട്ട്  തുറനട്ട്  പറഞ്ഞഭാല്  കപഭാലര?  ഇനട്ട്  അറനിയലപടുന  അനര്കദ്ദേശതീയ
ലപഭാഫഷണല്  സലാംഘടനകേലളലയഭാലക്ക  അകപഭായനിന്റെട്ട്  ലചേകയണനിവരുലാം.  നമ്മേള
ഇവനിലട  കൃഷനി പചേരനിപനിക്കുന.  പകക്ഷ കേഭാര്ഷനികേ രലാംഗത്തട്ട്  കലഭാകേത്തട്ട് നടക്കുന
റനിസര്ചനിലന്റെ ഒരു ഘടകേവലാം നമുക്കട്ട് കവകണ; നമ്മേള സര്വ്വജരഭാകണഭാ; ഇതുതലന
മതനി എന തതീരുമഭാനനിക്കുകേയഭാകണഭാ? ലലമനഡ്ലസറനിനട്ട് അനഭാവശലമഭായ പചേരണലാം
നല്കേനിയതു ലകേഭാണഭാണട്ട് പശ്നമുണഭായതട്ട്. 
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കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ലഎസകേട്ട് :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം
പറഞ്ഞതുകപഭാലല ഞങ്ങളഭാരുലാം സര്വ്വജപതീഠലാം കേയറനിയനിടനില എനതലനയഭാണട്ട്
ഞഭാന പറഞ തുടങ്ങനിയതട്ട്. ഇവനിലട ഒരു യഭാഥേഭാര്തലമുണട്ട്. നനിങ്ങളക്കട്ട് ഇതനികനഭാടട്ട്
പരനിപൂര്ണ  കയഭാജനിപഭാണട്ട്,  അതുലകേഭാണട്ട്  പശ്നലമഭാനമനില.  അതനികനഭാലടഭാപലാം
സഹകേരനിചഭാല്  മതനി.  പരനിപൂര്ണ  എതനിര്പ്പുള  കവലറ  ചേനിലരുണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്
അവര് മഭാറനി ലലകേലകേടനി ഇരനിക്കുലാം. ഞങ്ങള അങ്ങലനയല; എതനിര്ക്കുകമ്പഭാളത്തലന
ഉളനില്നനിനട്ട്  പവര്ത്തനിക്കഭാന  ശമനിക്കുനവരഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്  ഞങ്ങളക്കട്ട്
എതനിര്ക്കുകേയുലാം  അനുകൂലനിക്കുകേയുലാം  ലചേകയണനി  വരുലാം.   അതുകേണനിടട്ട് ഞങ്ങലള
പരനിഹസനികക്കണ. അതട്ട് ഞങ്ങള അറനിഞതലന സത്വതീകേരനിക്കുന നനിലപഭാടഭാണട്ട്. 

മനി  .   സതീക്കര്  :  കചേഭാദലലാം നമ്പര് *632

ബവദദ്യുതനി പസരണ നഷലാം കുറയഭാന നടപടനി

2 (*632) ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട് കജഭാസഫട്ട് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  റബ്ബര്  കതഭാടങ്ങളനിലൂലടയുലാം  കൃഷനി  സലങ്ങളനിലൂലടയുലാം  കേടനകപഭാകുന

ബവദദ്യുതനി  ബലനുകേളനില്  മരചനിലകേളുലാം  മറ്റുലാം  തട്ടുനതുമൂലലാം  ബവദദ്യുതനി  തടസവലാം
പസരണനഷവലാം സലാംഭവനിക്കുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  ഇപകേഭാരമുള ബവദദ്യുതനി ബലനുകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് പസ്തുത
ബലന  കേടനകപഭാകുന  വസ്തുവനിലന്റെ  ഉടമ  ലചേലവട്ട്  വഹനിക്കണലമന  വലവസ
നനിലവനിലകണഭാ; ഉലണങനില് ഇതട്ട് സഭാധഭാരണക്കഭാരനട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുനകണഭാ
എനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇപകേഭാരലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  ബുദനിമ സ്തുടട്ട്  വരുത്തുന
വലവസകേള കഭദഗതനി ലചേയ്യുനതനിനുലാം ബലന ഷനിഫട്ട് ലചേയ്യുനതനിനുള കേഭാലതഭാമസലാം
ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരനന) : സര്,

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം
ലലവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കുനതനിനഭായനി  സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേയുള ലലവദദ്യുതനി  വനിതരണ
ശലാംഖലയനില്  ഓവര്ലഹഡട്ട്  ലലലനുകേളനിലൂലടയഭാണട്ട്  പധഭാനമഭായുലാം  ലലവദദ്യുതനിയുലട
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വനിതരണലാം നടത്തനി വരുനതട്ട്. പസ്തുത ലലവദദ്യുതനി ലലലനുകേള കൂടുതലലാം ജനസഭാനതകയറനിയ
പകദശങ്ങളനിലൂലടയുലാം  ഇടതനിങ്ങനിയ  വൃക്ഷങ്ങളുള  പകദശങ്ങളനിലൂലടയുലാം  കൃഷനി
സലങ്ങളനിലൂലടയുമഭാണട്ട് കേടനകപഭാകുനതട്ട്.  ഇക്കഭാരണങ്ങളഭാല് പല സലങ്ങളനിലലാം ബവദദ്യുതനി
ലലലനുകേളനില്  മരചനിലകേളുലാം  മറ്റുലാം  തടനിനനില്ക്കുന  സഭാഹചേരലലാം  ഉണഭാകുനണട്ട്.
ഇതുമൂലലാം  ഉസൗര്ജ  നഷ് ടലാം  ഉണഭാകുനതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ബവദദ്യുതനി
ബലനുകേളനില്  മരചനിലകേള  തടഭാന  ഇടവരഭാത്തവനിധലാം  നനിശനിത  അകേലങ്ങളനില്
മരചനിലകേള ലവടനിമഭാറഭാറണട്ട്.

(ബനി)  ബവദദ്യുതനി  ബലനുകേള  മഭാറനിസഭാപനിക്കുനതനിനുള  ലചേലവട്ട്
സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  ഗുണകഭഭാക്തഭാവട്ട്  വഹനിക്കണലമന  രതീതനിയഭാണട്ട്
ലകേ.  എസട്ട്.സനി.ബനി  പനിന്തുടരുനതട്ട്.  എനഭാല്  പുരയനിടങ്ങളനിലൂലട  കേടനട്ട്  കപഭാകുന
ബവദദ്യുതനി ബലനുകേള പരനിപഭാലനിക്കഭാനുള ബുദനിമുട്ടുലാം അപകേട സഭാദലതകേളുലാം ഉസൗര്ജ
നഷവലാം കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് സഭാകങതനികേമഭായനി  സഭാദലവലാം ലപഭാതുവഴെനിയനിലൂലടയുള നനിര്ദ്ദേനിഷ
ലലലന  ദൂരക്കുറവമഭാലണങനില് പസ്തുത  ലലലനുകേള  ലപഭാതുവഴെനിയനികലക്കട്ട്  മഭാറനി
സഭാപനിക്കഭാന  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  നടപടനി   സത്വതീകേരനിക്കഭാറണട്ട്.   കകേരളത്തനിലല
ജനസഭാനതയുലാം സല ലഭലതയനിലല കുറവലാം കേണക്കനിലലടുത്ത സ്തു. ഉപകഭഭാക്തൃ സസൗഹൃദ
അനരതീക്ഷലാം സൃഷനിക്കുകേ എന ലക്ഷലലാം മുനനനിര്ത്തനിയുലാം ഒരു വസ്തുവനില്ക്കൂടനി കേടന
കപഭാകുന ലലലനുകേള അകത വസ്തുവനിലന്റെ മലറഭാരു ഭഭാഗകത്തക്കട്ട് മഭാറനിസഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്
(സഭാകങതനികേ തടസങ്ങള ഇലഭാത്ത അവസരത്തനില്)  വസ്തു ഉടമ ആവശലലപടുനപക്ഷലാം
കലബര്  ചേഭാര്ജട്ട്  അടചഭാല്  മതനിലയനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  ഉത്തരവട്ട്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല് ടനി ലലലനുകേള തലന്റെ വസ്തുവനില്നനിനലാം ലമഭാത്തത്തനില്
മഭാറനി  സഭാപനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാവട്ട്  ആവശലലപടുനലതങനില്  ടനി  പവൃത്തനിക്കുള
ലചേലവട്ട് (കലബര് ചേഭാര്ജലാം അധനികേ സഭാധന സഭാമഗ്രനികേളുലട വനിലയുലാം) ഗുണകഭഭാക്തഭാവട്ട്
വഹനികക്കണതുണട്ട്.

(സനി)  കതഭാടങ്ങളനിലലാം  പുരയനിടങ്ങളനിലലാംകൂടനി  കേടനകപഭാകുന  ലലവദദ്യുതനി
ലലലനുകേള പൂര്ണമഭായുലാം മഭാറ്റുനതട്ട്  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  വന സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദലത വരുത്തുലാം.
ആയതട്ട് തഭാരനിഫട്ട് വര്ദനയനിലൂലട മറട്ട് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള ബഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  അതനിനഭാല്
നനിലവനിലള രതീതനിയനില് മഭാറലാം   വരുത്തുനതട്ട്   ആശഭാസലമഭായനിരനിക്കനില.  ലഭനിക്കുന
അകപക്ഷകേളനില് സമയബനനിതമഭായ നടപടനി സത്വതീകേരനിചട്ട് വനിതരണ ലലലനുകേള മഭാറനി
സഭാപനിച്ചു നല്കുവഭാന  ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുനതഭാണട്ട്.  വനിതരണ ശലാംഖല
ശക്തനിലപടുത്തുന പവര്ത്തനങ്ങളുലട ഭഭാഗമഭായനി സഭാദലമഭായ സലങ്ങളനില് ലപഭാതുവഴെനികേളനികലക്കട്ട്
ലലലനുകേള ഘടലാംഘടമഭായനി മഭാറനിസഭാപനിക്കുവഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  എത്ര  ശതമഭാനലാം  പസരണ  നഷമഭാണട്ട്
സലാംസഭാനത്തഭാലകേയുണഭാകുനതട്ട്?  മഴെയനിലഭാത്ത  ഇസൗ  സമയത്തട്ട്  പസരണ  നഷലാം
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തടയുനതനിനട്ട്  സത്വതീകേരനിക്കുന  മഭാര്ഗ്ഗലാം  മരചനിലകേള  ലവടനിമഭാറ്റുകേലയനളതഭാണട്ട്.
ഇത്രയുലാം മഴെയനിലഭാതനിരുന ദതീര്ഘമഭായ സമയലാം പകയഭാജനലപടുത്തനി ലചേയഭാന കേഴെനിയുന
കേഭാരലമഭായനിരുന അതട്ട്.  എനഭാലതട്ട് പൂര്ണമഭായനിടനില. മരചനിലകേള മുറനിച്ചു മഭാറ്റുനതനിനട്ട്
കകേഭാണ്ട്രേഭാകര്മഭാലര വയലമനഭാണട്ട് പറയുനതട്ട്.  എനഭാല് പലകപഭാഴലാം കകേഭാണ്ട്രേഭാകര്മഭാലരയലഭാലത
ലസക്ഷനനിലല  ജതീവനക്കഭാലരയുലാം   നനികയഭാഗനിക്കഭാറണട്ട്.  ലസക്ഷനനില്  ആവശലമഭായ
ജതീവനക്കഭാര് ഇലഭാത്തതുലകേഭാണട്ട് മരചനിലകേള മുറനിച്ചു മഭാറ്റുന കജഭാലനി ഒരു സലത്തുലാം
കേഭാരലമഭായനി പുകരഭാഗമനിക്കുനനില. അതനിനുകേഭാരണലാം ലസക്ഷനനിലല കജഭാലനികേള ലചേയഭാനകപഭാലലാം
ആവശലത്തനിനട്ട് ജതീവനക്കഭാരനിലലനളതഭാണട്ട്. എലന്റെ ഡനിവനിഷനനിലല കേഭാരലമുളലപലട
ഉനയനിചകപഭാള ആവശലത്തനിനട്ട് ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കുലമനഭാണട്ട് മറപടനി തനനിരുനതട്ട്;
അതുലാം നടനനിടനില.  അതുലകേഭാണട്ട് പസരണനഷലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാന ഫലപദമഭായ നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; ആവശലമുളള ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരനന : സര്, ഇകപഭാള കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന പസരണനഷലാം
14.32  ശതമഭാനമഭാണട്ട്.  കനരലത്ത ഇതനില് കൂടുതലഭായനിരുന.  വര്ഷത്തനില് രണ്ടുപഭാവശലലാം
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഉത്തരവഭാദനിതത്വത്തനില്  മരചനിലകേള  ലവടനിമഭാറനി  ബല നനില്നനിനലാം
നനിശനിത അകേലലാം പഭാലനിക്കഭാന ശമനിക്കുനണട്ട്.  അടനിയനരഘടങ്ങളനില്   കബഭാര്ഡട്ട്
ഇടലപടട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കഭാറണട്ട്. 

ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  ജതീവനക്കഭാരുലട  കുറവലകേഭാണട്ട്  പല
സലങ്ങളനിലലാം  ബവദദ്യുതനിസലാംഭനലാം  ഉണഭാകുനണട്ട്.  പസരണനഷവലാം  അതുകപഭാലല
പധഭാനലപടതഭാണട്ട്.  മൂനട്ട് പധഭാന പശ്നങ്ങളഭാണട്ട് ജനങ്ങള ഇനട്ട് അനുഭവനിക്കുനതട്ട്.
വഴെനിലയലഭാലാം   ലപഭാളനിഞകേനിടക്കുന,  ബപപട്ട് ബലനുകേള ലപഭാട്ടുനതട്ട്  ശരനിയഭാക്കഭാന
സലാംവനിധഭാനമനില,  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില്  തുടര്ചയഭായനി  ബവദദ്യുതനി  മുടങ്ങുന.  ഇലതലഭാലാം
പൂര്ണമഭായനി ഇവനിലട അവതരനിപനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുനനില.  ഇവനിലടപറഞ്ഞ കേഭാരലങ്ങള
അടനിയനര ആവശലമഭായനി കേഭാണണലാം. ജനജതീവനിതത്തനിലല ബുദനിമുട്ടുകേള പരനിഹരനിക്കുനതഭാണകലഭാ
ഭരണലത്തക്കുറനിച്ചുള അളവകകേഭാല്.  മനിനനിമലാം  അലതങനിലലാം  ലചേയഭാന,  എലഭാ  വകുപ്പുകേളുലാം
കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറട്ട് ലചേയണലാം. ബഹുമഭാനലപട ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനി, ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപനിനുലാം അതലഭാവശല ബപപ്പുകേള മഭാറനിസഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് ഇറനികഗഷന വകുപനിനുലാം
ഫണട്ട് അനുവദനിക്കണലാം. ബവദദ്യുതനി മുടങ്ങുകമ്പഭാള ജനങ്ങള പഞഭായത്തട്ട് ലമമ്പര്മഭാലരകപഭാലലാം
വനിളനിക്കഭാലത കനരനിടട്ട് എലാം.എല്.എ.-മഭാലര വനിളനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതട്ട്  അവരുലട അവകേഭാശമഭാണട്ട്.
ഇത്തരലാം  അതലഭാവശല  കേഭാരലങ്ങള  ലചേയഭാന  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിയുലാം  കൂടനി
ഇടലപടട്ട്,  ആവശലമഭായ പണലാം  അനുവദനിചട്ട്. അക്കഭാരലങ്ങള റനിവഡ്യൂ ലചേയട്ട്,  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്
നടത്തനി ഇസൗ നടപടനികേള തത്വരനിതലപടുത്തഭാന ശമനിക്കുകമഭാ?. 
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ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി സുകരനന :  സര്,  ജതീവനക്കഭാലര എലഭാ സലത്തുലാം റതീ-ഡനികപഭായട്ട്
ലചേയഭാനുള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ആവശലത്തനിനട്ട് ജതീവനക്കഭാരനിലഭാത്ത എലഭാ
ലസക്ഷനഭാഫതീസുകേളനിലലാം  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിക്കുനതനിനുള  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഏലതങനിലലാം സലത്തട്ട് ജതീവനക്കഭാരുലട കുറവലണങനില് പരനികശഭാധനിചട്ട് ആവശലമഭായ
നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞ ബഭാക്കനി കേഭാരലങ്ങള സലാംസഭാനത്തട്ട്
ലപഭാതുവനില്  നനിലനനില്ക്കുനതഭാണട്ട്.  അതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് വനിവനിധ വകുപ്പുകേള
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പവര്ത്തനിപനിക്കഭാന ശമനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ശതീ. കറഭാഷനി അഗസനിനുകവണനി ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : സര്,  സബട്ട് കസഷന മുതല്
ഗഭാര്ഹനികേ  നമ്പര്  വലര   പരനികശഭാധനിചഭാണട്ട്  പസരണ  നഷലാം  കേണക്കഭാക്കുനതട്ട്.
9234212  ഗഭാര്ഹനികേ  കേണക്ഷനുകേളുലണനഭാണട്ട്  അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞതട്ട്.  ഒഭാകരഭാ  സബട്ട്
കസഷനനില്നനിനലാം വതീടുകേളനികലക്കട്ട്  ബലന  കപഭാകുകമ്പഭാഴണഭാകുന പസരണ നഷലാം
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; അതനിനുള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എനഭാണട്ട്? 

ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരനന : സര്,  കകേരളത്തനില് പസരണ നഷലാം പല വനിധത്തനില്
സലാംഭവനിക്കുനണട്ട്.  ബവദദ്യുതനി വകുപനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിചഭാണട്ട് പസരണ
നഷലാം നനിജലപടുത്തുനതട്ട്.   ബവദദ്യുതനി ബലനുകേകളഭാടട്ട്  കചേര്ന നനില്ക്കുന മരങ്ങളമൂലവലാം
അകേലല നനില്ക്കുന മരങ്ങള ബലനനികലക്കട്ട്  മറനിഞ വതീഴനതുമൂലവലാം  പസരണ
നഷലാം ഉണകേഭാറണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില് വനിവനിധ തരത്തനില് സലാംഭവനിക്കുനതട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയഭാണട്ട്
14.32 ശതമഭാനലാം  പസരണ നഷലമനട്ട് പറയുനതട്ട്. 

ശതീ  .   കമഭാനസട്ട് കജഭാസഫട്ട് : സര്, ബവദദ്യുതനി പസരണ നഷലാം കുറയഭാന  സര്ക്കഭാര്
വനിവനിധ  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുനതനിലനക്കുറനിചട്ട്  അങ്ങനിവനിലട  സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.
ജനസഭാനതകയറനിയ  പകദശങ്ങളനിലൂലടയുലാം  അതുകപഭാലല  കൃഷനിയനിടങ്ങളനിലൂലടയുമുള
ബലനുകേളഭാണട്ട് പലകപഭാഴലാം അപകേടങ്ങള  വരുത്തനിവയനതട്ട്.  ജനങ്ങളക്കട്ട് ഉപദവമനിലഭാത്ത
രതീതനിയനില് അത്തരലാം ബലനുകേള  പഭാതകയഭാരകത്തക്കട്ട്  മഭാറനിസഭാപനിക്കുനതനിനുള
ലപഭാകപഭാസലകേള നല്കുകമ്പഭാലഴെലഭാലാം ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  പണലാം  മുടക്കനിലലന
നനിലപഭാടഭാണട്ട്  സത്വതീകേരനിക്കുനതട്ട്.  അങ്ങയുലട  മറപടനിയനിലലാം  അതട്ട്  സൂചേനിപനിചനിരുന.
അപകേടഭാവസയുള  സലങ്ങളനില്   പശ്നസങതീര്ണമഭായനി  ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുന
കേഭാരലങ്ങള ജനപതനിനനിധനികേളക്കുലാം ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ക്കുലാം കബഭാദലലപടുനതഭാലണങനില്
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. അതനിലന്റെ അപകേടഭാവസ പരനിഹരനിക്കഭാന  കേഴെനിയുന വനിധത്തനിലലാം
പസരണ  നഷലാം  കുറയഭാന  കേഴെനിയുന  വനിധത്തനിലലാം  ബലന  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുനതട്ട്
തലനയഭാണട്ട്  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ആശഭാസലമഭായനിട്ടുളതട്ട്.  അതനിനട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
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നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?   അതലഭാവശലമുള  സലങ്ങളനില്  എലാം.എല്.എ.  ഫണട്ട്
നല്കേഭാന  തയഭാറഭായനി  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  മുകനഭാട്ടുവനനിട്ടുണട്ട്.  അങ്ങലന നല്കുന
ലപഭാകപഭാസലകേളകപഭാലലാം ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  പരനികശഭാധനിചകശഷലാം അനുവഭാദലാം നല്കേഭാത്ത
നനികഷധഭാത്മകേമഭായ  നനിലപഭാടട്ട്  സത്വതീകേരനിക്കുനതട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  ഫണട്ട് നല്കേഭാന തയഭാറഭായഭാല് അടനിയനര പഭാധഭാനലമുള അത്തരലാം
സലങ്ങളനില്   ബലനുകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരനന : സര്, ബവദദ്യുതനി വനിതരണ ശലാംഖല  ലമചലപടുത്തുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  നഗരപകദശങ്ങളനില്  ഓവര്ലഹഡട്ട്  ബലനുകേള  മഭാറനി
എ.ബനി./യു.ജനി.  കകേബനിളുകേള സഭാപനിക്കുന പവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.
യു.ജനി.  കകേബനിളുകേളുലാം  ഇനസുകലഷനുള എ.ബനി.  കകേബനിളുകേളുലാം  സഭാപനിക്കുനതുവഴെനി
പസരണ  നഷലാം  കുറയകേ,  ലമചലപട  സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുകേ,  ബവദദ്യുതനി  തടസലാം
ഒഴെനിവഭാക്കുകേ തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  എനഭാല് ഇത്തരലാം
കകേബനിളുകേള വനിതരണ ശലാംഖലയനിലടനതീളലാം സഭാപനിക്കുനതട്ട് ലചേലകവറനിയ കേഭാരലമഭായതനിനഭാല്
ലപലടനട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കനില.  അങ്ങട്ട്  സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല,  എലഭാലാം
മഭാറനിസഭാപനിക്കഭാന  കേഴെനിയനിലലങനിലലാം  എലാം.എല്.എ.  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട്  ബലനുകേള
മഭാറനിസഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് എലനങനിലലാം  തടസമുലണങനില് അതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജട്ട് : സര്, Aerial Bundled Cables സഭാപനിക്കുനതനിനുള
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുനതനിലനക്കുറനിചട്ട് അങ്ങനിവനിലട  സൂചേനിപനിച്ചു. എലന്റെ മണ്ഡലത്തനിലലാം
ഏതഭാണട്ട് 25 കേനികലഭാമതീറര് അത്തരത്തനിലള കകേബനിള സഭാപനിക്കുനണട്ട്. അതനിനുള
ലചേലവട്ട് വര്ദനിചതഭാലണനട്ട് പറയുകേയുണഭായനി. 14.32 ശതമഭാനകത്തഭാളമഭാണട്ട്  പസരണ
നഷലാം. പസരണ നഷലാം കുറയഭാന സഭാധനിക്കുനതട്ട് ഉല്പഭാദന വര്ദനവനിനട്ട് തുലലമഭാണട്ട്. ആ
അര്തത്തനില്  ലചേലവട്ട് അലലാം കൂടുതലഭാലണങനില്കപഭാലലാം എ.ബനി. കകേബനിളുകേള സഭാപനിക്കുന
നടപടനി   തത്വരനിതലപടുത്തുനതനിനുലാം  പസരണ നഷത്തനിനുള പധഭാന കേഭാരണമഭായ
ബലനനികലക്കുള മരചനിലകേള കൃതലമഭായനി ലവടനിമഭാറ്റുനതനിനുമുള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി  സുകരനന :  സര്,  ഭഭാവനിയനില്  നമുക്കുപകയഭാഗനികക്കണതട്ട്
എ.ബനി.  കകേബളുകേളുലാം  യു.ജനി.  കകേബനിളുകേളുലാം  തലനയഭാണട്ട്.  പകക്ഷ,   കബഭാര്ഡനിലന്റെ
സഭാമ്പത്തനികേ പരഭാധതീനതയനില്  വളലര ലപലടനട്ട് നമുക്കതനികലക്കട്ട് മഭാറഭാന സഭാധനിക്കുനനില.
ഏതഭാണട്ട്  6400  കകേഭാടനി  രൂപ  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാദലത  കബഭാര്ഡനിനുണട്ട്.  ഇത്രയുലാം
രൂപയുലട  ബഭാദലത  ഏലറടുകക്കണ  പശഭാത്തലത്തനില്  എങ്ങലനയഭാണട്ട്  വളലര
ലപലടനട്ട്  ഇതനികലക്കട്ട്  മഭാറഭാന  സഭാധനിക്കുനതട്ട്?  എനഭാല്  ആദലലാം  പധഭാനലപട
പടണങ്ങളനിലലാം പനിനതീടട്ട് സലാംസഭാനത്തുടനതീളവലാം  ടനി സലാംവനിധഭാനത്തനികലക്കട്ട് മഭാറണലമന
തലനയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുനതട്ട്. 
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ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജനന :  സര്,  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനികേള,
വതീടുകേള,  ലപഭാതുസഭാപനങ്ങള  എനനിവയുലട  മുകേളനിലൂലട  ബവദദ്യുതനി  ബലന
കേടനകപഭാകുനണട്ട്.  അത്തരത്തനിലള ബവദദ്യുതനി ബലന മഭാറ്റുനതനിനുകവണനിയുള
തുകേ  അടയനതനിനട്ട്  ജനങ്ങളക്കട്ട്  പയഭാസമുളതുലകേഭാണട്ട്  പല  ഘടങ്ങളനിലലാം
അപകേടങ്ങള ഉണഭാകുനണട്ട്.  ഇതട്ട് കബഭാര്ഡനികന്റെതഭായ ലചേലവനില് മഭാറനിലക്കഭാടുത്തട്ട്
വതീടട്ട്  വയനതനിനുലാം സഭാപനങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  ആവശലമഭായ
സഭാഹചേരലലാം  സൃഷനിക്കുകമഭാ? അകതഭാലടഭാപലാംതലന  ഉടമസഭാവകേഭാശലാം  ലതളനിയനിക്കുനതനിനട്ട്
ബവദദ്യുതനി  കേണക്ഷലന്റെ കരഖകേള ഹഭാജരഭാക്കുനതുലകേഭാണട്ട്  ബവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന
നല്കേഭാന വനിസമ്മേതനിക്കുനലവനള കേഭാരലലാം  അങ്ങയുലട  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ,
അതുസലാംബനനിചട്ട് എനട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട്   സത്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി സുകരനന :  സര്,  സഭാധഭാരണഗതനിയനില് വസ്തു ഉടമയുലട
അനുവഭാദകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്  ബലന  വലനിക്കഭാറളതട്ട്.  ബലന  വലനിചതനിനുകശഷലാം
അതനിനുതഭാലഴെ  കൃഷനിയനിടങ്ങളഭായനി  മഭാറന  സനിതനിയുലാം  വതീടുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന
അവസയുമുണട്ട്. അങ്ങലനയഭാണട്ട് സഭാധഭാരണഗതനിയനില് സലാംഭവനിച്ചുവരുനതട്ട്.  ഏലതങനിലലാം
കേഭാരണവശഭാല്  ബലന  മഭാറനി  സഭാപനിക്കണലമനലണങനില്  സത്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം
ബവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനില്  പണമടചട്ട്  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുകേ  മഭാത്രലമ  മഭാര്ഗ്ഗമുള.
അലഭാലത  എലഭായനിടത്തുലാം  ബലനുകേള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കഭാന  തുടങ്ങനിയഭാലണഭാകുന
വമ്പനിച  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാദലത  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  വഹനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയനില
എനതഭാണട്ട് പധഭാനലപട പശ്നലാം.

ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :   സര്,  ബവദദ്യുതനി തടസവലാം പസരണ നഷവലാം
ഉണഭാകേഭാനുള പധഭാനലപട കേഭാരണലാം ബഹുമഭാനലപട മനനി ഇവനിലട വനിശദതീകേരനിച്ചു.
അങ്ങട്ട് പറയഭാലത്തഭാരു കേഭാരലലാം,  ബലന വലനിക്കുന കേമ്പനികേളുലട പഴെക്കമഭാണട്ട്.  പല
ഭഭാഗങ്ങളനിലലാം ഇതട്ട് 50 വര്ഷത്തനില് കൂടുതലഭാലണനഭാണട്ട് പറയലപടുനതട്ട്.  ഇതനിലന്റെ
കൃതലമഭായനിട്ടുളള പഴെക്കലമത്രയഭാണട്ട്; എത്രകേഭാലലാം  ഇതട്ട് നമുക്കുപകയഭാഗനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലാം;  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  എലനങനിലലാം  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കഭാന
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി സുകരനന :  സര്, കേമ്പനികേളുലട കേഭാലപഴെക്കമഭാണട്ട് ഇതനിനട്ട്
കേഭാരണലമനട്ട് മനസനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിചനിടനില.  അതട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് പറയുനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  സര്,  നഗരങ്ങളനില് ഏരനിയ ബണനില്ഡട്ട് കകേബനിള
(എ.ബനി.സനി.)  സഭാപനിക്കുനതട്ട്  വലഭാപകേമഭാക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  സബട്ട്
കസഷനുകേളനില്  പലയനിടത്തുലാം  കേഭാലഹരണലപട  ഉപകേരണങ്ങളുലട  ഉപകയഭാഗലാം
ഒഴെനിവഭാക്കനി പുതനിയ സലാംവനിധഭാനലത്തക്കുറനിചഭാകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ?
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ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി സുകരനന :  സര്,  എ.ബനി.സനി.   -യഭാണട്ട് നമ്മേള ലക്ഷലലാം
വയനതട്ട്.   പലക്ഷ വളലര   ലപലടനട്ട് നമുക്കതട്ട്  സഭാധനിലചടുക്കഭാന കേഴെനിയുകേയനില.
എനഭാല്  സലാംസഭാനലത്ത  പധഭാനലപട  ഏതഭാനുലാം  പടണ  പകദശങ്ങളനികലക്കട്ട്
എ.ബനി.സനി. കേണക്ഷനുകേള സഭാപനിക്കുനതനിലനക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  സര്,  കേഴെനിഞ്ഞ 10 വര്ഷക്കഭാലലാം ലകേഭാണട്ട് ഇനലയനില്
ഏറവലാം  നനഭായനി  പസരണ  നഷലാം  കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവന  സലാംസഭാനമഭാണട്ട്  കകേരളലാം.
നഭാകലഭാ  അകഞഭാ ശതമഭാനലാം പസരണ നഷലാം കുറചഭാല് അതട്ട്  ആയനിരലാം  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ
ബവദദ്യുതനി ജനകററട്ട് ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  തുലലമഭാണട്ട്.  അതട്ട് ഒരുവശത്തട്ട് നനില്ക്കുകമ്പഭാള
മറവശത്തട്ട്  തലങ്ങുലാം  വനിലങ്ങുലാം  ബവദദ്യുതനി  ബലനുകേള  വലനിക്കുനതുമൂലലാം  ഉയര്ന
ജനസഭാനതയുലാം  സലത്തനിലന്റെ  ദസൗര്ലഭലവലാംമൂലലാം  ലപഭാതുജനങ്ങള  അനുഭവനിക്കുന
പയഭാസവമുണട്ട്. ഇതട്ട് രണ്ടുലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനുകവണനി, പസരണ നഷലാം  ഗണലമഭായനി
കുറയസ്തുനതനിനുലാം ഇങ്ങലന വലനിചനിരനിക്കുന ബല നുകേള മഭാറനി   സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം
കവണനി കകേന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി സമഗ്രമഭായ ഒരു പദതനി സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി സുകരനന :   സര്,  നമ്മേള കനരനിടുന പധഭാനലപട ഒരു
പശ്നലാം തലനയഭാണട്ട് ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് ഇവനിലട സൂചേനിപനിചതട്ട്.  പസരണ നഷലാം
പരമഭാവധനി കുറച്ചു ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുകവണനി പുതനിയ ബലനുകേള നമുക്കട്ട് വലനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.
പുതനിയ  ബലനുകേള  വലനിക്കുനതനിനുള  തടസമഭാണട്ട്  യഥേഭാര്തത്തനില്  അതനിലല
പധഭാനലപട പശ്നലാം.  കേഴെനിഞ്ഞ 12 വര്ഷമഭായനി ഇടമണ്-ലകേഭാചനി ബലന വലനിക്കുനതനിനട്ട്
നമുക്കട്ട് സഭാധനിക്കുനനില.  അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായുണഭാകുന ബുദനിമുടട്ട് വളലര വലതഭാണട്ട്.
അഖനികലനലഭാടനിസഭാനത്തനില്  പരനികശഭാധനിച്ചു  കനഭാക്കനിയഭാല്  ലപഭാതുകവ  കകേരളലാം
ഒഴെനിലകേയുള  മലറലഭാ  സലാംസഭാനങ്ങളുലാം  പസരണ  നഷലാം  കുറയനതനിനുകവണനി
ബലനുകേള  വലനിക്കഭാന  തയഭാറഭാകുകമ്പഭാള  നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അതട്ട്
സഭാധനിക്കുനനില.  അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞതുകപഭാലല,  നമുക്കട്ട്  ഇസൗ  കേഭാരലങ്ങള  ഇവനിലട
നനിര്വ്വഹനിക്കണലമനലണങനില് എലഭാവരുലടയുലാം കൂടഭായ പരനിശമലാം ആവശലമഭാണട്ട്.
അതനിലൂലട മഭാത്രലമ പസരണനഷലാം കുറച്ചു ലകേഭാണ്ടുവരഭാന സഭാധനിക്കുന തരത്തനിലള
ബലനുകേള  വലനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുളള.  അതനിനുകവണനിയുള  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :  സര്, പസരണ നഷകത്തഭാലടഭാപലാം തലനയുള ഒരു
വനിഷയലാം ബവദദ്യുതനി പഭാഴെഭാക്കനിക്കളയുകേലയനതഭാണട്ട്. പധഭാനമഭായുലാം സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളനില്
രഭാവനിലല ബലറ്റുലാം ഫഭാനുലാം ഓണ് ലചേയഭാല് ആളനിലലങനിലലാം ബവകുകനരലാം വലര ഇവ
ഓഫട്ട്  ലചേയഭാത്ത ഒരവസയുണട്ട്.   അതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി  സുകരനന :  സര്,   അതട്ട്  നമ്മുലട  കബഭാധത്തനിലന്റെയുലാം
സലാംസഭാരത്തനിലന്റെയുലാം പശ്നമഭാണട്ട്.  'കേഭാടനിലല തടനി കതവരുലട ആന വലനിലയടഭാ വലനി'
എന  മടനിലഭാണട്ട്  പലകപഭാഴലാം  ഓഫതീസുകേളനിലലകയഭാ  ലപഭാതുയനിടങ്ങളനിലലകയഭാ
ബല റനിടുന പവൃത്തനിലയ കേഭാണുനതട്ട്. അതട്ട് മഭാറണലാം.  മഭാറനതനിനുകവണനി ലപഭാതുവഭായ
നമ്മുലട കബഭാധലാം ഉയരണലമനഭാണട്ട് പറയഭാനുളതട്ട്.

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :   സര്,  ഇവനിലട കുനനിന ചേരനിവനിലള  പഭാവലപട
പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളുണട്ട്.   ബകേ ലപഭാക്കനിയഭാല് കേമ്പനിയനില് തട്ടുലാംവനിധമഭാണട്ട് 11
ലകേ.വനി. ബലന കപഭാലലാം അകങ്ങഭാടട്ട് വലനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  ലവളലപഭാക്കലാം വരുകമ്പഭാള
കുടനഭാടനില് പകതലകേനിചട്ട് അപര് കുടനഭാടനില് ലവളമുയരുലാം. പണട്ട് സഭാപനിച ബലന
ഇകപഭാഴമുണട്ട്.  ലവളലാം ലപഭാങ്ങുന സമയത്തട്ട് ധഭാരഭാളലാം മരണങ്ങളുലാം അപകേടങ്ങളുലാം
ഉണഭാകുകേയഭാണട്ട്. കലഭാ ഓഫട്ട് കറഭാര്ടട്ട് അനുസരനിചട്ട് അതട്ട് നമ്മുലടതലന ഉത്തരവഭാദനിതത്വമഭാണട്ട്.
ആ ഉത്തരവഭാദനിതത്വത്തനില്നനിനട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ഒഴെനിയഭാന സഭാധനിക്കനില.  അതുലകേഭാണട്ട്
ഇതുകപഭാലള മരണത്തനിനട്ട്  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുനതനിനുലാം ഇത്തരലാം ബലനുകേള
ഉയര്ത്തനി  സഭാപനിക്കുനതനിനുമുള നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കണലാം.

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി സുകരനന :  സര്,  ഇലതഭാനലാം ഇസൗ അടുത്ത ദനിവസങ്ങളനിലണഭായനിട്ടുള
സലാംഗതനിയല.  .... (ബഹളലാം).. 

മനി  .   സതീക്കര് :പതീസട്ട്..  ദയവഭായനി അങ്ങട്ട് ക്ഷുഭനിതനഭാകേണ.  അകദ്ദേഹലാം പറയലട,
പഴെയ കേഭാരലമഭാലണനകല പറഞള.

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി സുകരനന :  സര്,  വലഭാലത കദഷലലപകടണ കേഭാരലമനില.
ഞഭാന  സതലലാം  പറഞലവനട്ട്  മഭാത്രകമയുള.  അഞട്ട്  മഭാസലാംലകേഭാണട്ട്   സഭാപനിച
ബലനുകേളുലട  പശ്നമഭാണട്ട്  പറഞ്ഞലതങനില്  മനസനിലഭാക്കഭാമഭായനിരുന,  വര്ഷങ്ങളഭായനി
നനിലനനില്ക്കുന ബലനുകേളുലട കേഭാരലമഭാണട്ട്  അങ്ങട്ട് പറഞ്ഞതട്ട്.  കേഴെനിഞ്ഞ രണ്ടുമഭാസത്തനിനുമുമ്പട്ട്
സഭാപനിച  ബല നുകേലളലഭാലാം  തലന  കുനനിന  ലചേരനിവനിലൂലട വലനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്,
അതനിലന്റെ  അടനിയനില്  മനുഷലന  തഭാമസനിക്കുകേയഭാലണനള  മടനിലഭാണട്ട്  അങ്ങട്ട്
പറയുനതട്ട്.  ഇലതഭാലക്ക വളലര നഭാളുകേളഭായനി നനിലനനില്ക്കുന പശ്നങ്ങളഭാണട്ട്. അതട്ട്
പരനിഹരനിക്കുനതനിനു കവണനിയുള നടപടനി നമുക്കട്ട് സത്വതീകേരനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  സര്,  പസരണനഷലാം കുറയനതനിനുലാം ബവദദ്യുതനി
പതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുമുള ട്രേഭാനകസഭാമറകേളുലട  അഭഭാവലാം  ഗുരുതരമഭായ
പതനിസനനി  സൃഷനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  പകതലകേനിചട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്
ട്രേഭാനകസഭാമറകേളുലട എണലാം വളലര കുറവഭാണട്ട്.  അതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് അടനിയനര
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
1145/17
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ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരനന :  സര്, കൂടുതല് ട്രേഭാനകസഭാമറകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :  സര്,  ബവദദ്യുതനി വകുപനിനട്ട് കകേന സഹഭായത്തനില്
എലനങനിലലാം കുറവട്ട് വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; നമുക്കട്ട് ബവ ദദ്യുതതീകേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ലഭനിചനിരുന  ഫണനില്  കേഭാരലമഭായ  എലനങനിലലാം  ലവടനികുറയല്  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ,
ഉലണങനില് അതട്ട് പുനനഃസഭാപനിക്കഭാന എലനങനിലലാം നടപടനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭഭാഗത്തു
നനിനണഭായനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി  സുകരനന :   സര്,   എലനങനിലലാം  ലവടനിക്കുറവട്ട്
വരുത്തനിയതഭായനി ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിടനില.  

മനി  .   സതീക്കര് :   കചേഭാദലലാം നലാം.*633

ബനി.എസട്ട്.ഇ.എസ ട്ട്-മഭായുള  കേരഭാറനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം

3 (*633) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശര്മ്മേ :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട് :  തഭാലഴെക്കഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ: 
(എ)  റനിലയനസനിലന്റെ  ഉടമസതയനിലള  ബനി.എസട്ട്.ഇ.എസ് -മഭായനി  മുന

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്   ഏര്ലപട കേരഭാറനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശലാം  അറനിയനിക്കുകമഭാ;
ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ബവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിനുണഭായ അധനികേ ബഭാദലത എത്രലയനട്ട്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇസൗ കേരഭാറനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി എനവലരയഭാണട്ട്;

(ബനി)  അടനിയനര  ആവശലലാം  കനരനിടഭാനഭായനി  പവര്  എകട്ട്കചേഞനില്നനിനലാം
ബവദദ്യുതനി വഭാങ്ങുകമ്പഭാള നല്കകേണ വനില ഏതട്ട് കറഞനിലഭാണട്ട്;

(സനി)  ബവദദ്യുതനിക്ഷഭാമലാം  സമ്പൂര്ണ  ബവദദ്യുതതീകേരണ  പവര്ത്തനലത്ത
പതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കഭാനനിടയുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരനന): സര്, 

(എ) 3-5-1999-ലഭാണട്ട് ബനി.എസട്ട്.ഇ.എസട്ട്.  കകേരള പവര് ലനിമനിറഡട്ട്  (BKPL)-മഭായനി
കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്  15 വര്ഷലത്ത ബവദദ്യുതനി വഭാങ്ങല്
കേരഭാറനില് ഏര്ലപടനിട്ടുളതട്ട്. കേരഭാര് പകേഭാരലാം ഫനികഡട്ട് ചേഭാര്ജലാം നല്കേണലാം. ഇതട്ട് ബവദദ്യുതനി
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വഭാങ്ങഭാത്തകപഭാഴലാം  നല്കേണലാം.  ഉയര്ന  ഉല്പഭാദനലചലവമൂലലാം  നനിലയത്തനില്  നനിനള
ബവദദ്യുതനി അപൂര്വ്വമഭായനി മഭാത്രകമ ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയനിരുനള.  2014-15 കേഭാലയളവനില്
ലഭാനഡട്ട് ലതീസട്ട് ഉളലപലട 71.79 കകേഭാടനി രൂപ ഫനികഡട്ട് ചേഭാര്ജഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇവരുമഭായുള കേരഭാര് 31-10-2015-നട്ട് അവസഭാനനിച്ചു.

(ബനി)  പവര് എകട്ട്കചേഞനില്നനിനലാം പരമഭാവധനി  4.5  രൂപ വലരയുള വനിലയട്ട്
ബവദദ്യുതനി വഭാങ്ങഭാനഭാണട്ട് ഇകപഭാള തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇകപഭാള വഭാങ്ങുനതട്ട്
ഏകേ കദശലാം 2.17 രൂപ മുതല് 4.21 രൂപവലര വനിലയള ബവദദ്യുതനിയഭാണട്ട്.  ബവദദ്യുതനിയുലട
ശരഭാശരനി വനില 3.51 രൂപയഭാണട്ട്.

(സനി) ഇല.  കകേരളത്തനില് ഇനനിയുലാം ബവദദ്യുതനി എത്തനിയനിടനിലഭാത്ത ഏകേകദശലാം
ഒരുലക്ഷത്തനില്പരലാം  വതീടുകേളക്കട്ട്  ബവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  നല്കുകേലയന  കകേരള
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ബൃഹതട്ട്  പദതനിക്കട്ട്  പരമഭാവധനി  കവണനി  വരുന  ബവദദ്യുതനിയുലട
ആവശലലാം  ഏകേകദശലാം  50  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  മഭാത്രമഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  യഭാലതഭാരു  വനിധത്തനിലലാം
കകേരളത്തനില് ബവദദ്യുതനി ക്ഷഭാമലാം ഉണഭാക്കുവഭാന സഭാദലതയനില.  ഇസൗ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള
ഉയര്ന ഉപകഭഭാഗലാം ഉളവരല.

ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശര്മ്മേ : സര്,   1990  മുതല്  2000  വലരയുള കേഭാലയളവനില്
കകേരളത്തനില്  ഊര്ജ  പതനിസനനിയുണഭായനിരുന.  അത്തരലമഭാരു  അസഭാധഭാരണമഭായ
ഘടത്തനില് ലതര്മല് കപഭാജക്ടുകേലള  ആശയനിക്കുകേ എനളതട്ട്  അനനിവഭാരലമഭായനിരുന.
കകേരളത്തനില്  ബവദദ്യുതനി  പതനിസനനിമൂലലാം  പതനിദനിനലാം  500  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
ലപഭാഡക്ഷന കലഭാസട്ട്  സലാംഭവനിചനിരുന. 500 കകേഭാടനി രൂപ എനപറയുകമ്പഭാള  ഒരു
മഭാസലാം എത്ര വരുലമനട്ട് കേണക്കഭാക്കഭാവനകതയുള. വനകതഭാതനിലള ലപഭാഡക്ഷന
കലഭാസട്ട്  വന. കേഭാലകുത്തനി  നടക്കുന  മനുഷലന  യഥേഭാര്തത്തനില്  തലകുത്തനി
നടക്കുന അവസയനിലള ഒരു പതനിസനനി കേഭാലഘടമഭായനിരുന അതട്ട്.  ലതര്മല്
കപഭാജക്ടുകേളുലട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി   അതനിലന  അതനിജതീവനിക്കഭാന കകേരളത്തനിനട്ട്
കേഴെനിഞ.  അനലാം ഇനലാം  നഭാഫ്തയഭാണട്ട് ഇനനമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്.  പലക്ഷ
ഇനട്ട് നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തട്ട് ഏറവലാം അവയനിലബനിളഭായനി എല്.എന.ജനി. ലഭനിക്കുന
സഭാഹചേരലലാം  വളര്നവനനിട്ടുണട്ട്.   ഈ സഭാഹചേരലലത്ത പകയഭാജനലപടുത്തനി  ലകേഭാചനി
ബനി.എസട്ട്.ഇ.എസട്ട്.-ലന്റെയഭാലണങനിലലാം  കേഭായലാംകുളലാം  ടനി.പനി.സനി.-യുലട  തഭാലണങനിലലാം
ബഹ്മപുരലാം, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ഡതീസല് പഭാനനികന്റെതഭാലണങനിലലാം കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് പഭാന്റെനികന്റെതഭാലണങനിലലാം
എല്.എന.ജനി.-യഭായനി  കേണ്ലവര്ടട്ട്  ലചേയ  കേഴെനിഞ്ഞഭാല്  ഏറവലാം  ചേതീപസഭായനിട്ടുള
പവര് കലഭാങ്ങസട്ട് പതീരതീഡനികലക്കട്ട്  ലഭനിക്കുലാം. അതനിനുള ശമലാം  സര്ക്കഭാര് നടത്തുനണട്ട്.
തുടര് നടപടനിക്കട്ട് എനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?
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ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരനന : സര്, ഈ ഇനനലാം പകൃതനിവഭാതകേമഭാക്കനിയഭാല്
ഉല്പഭാദനലചലവട്ട്  കുറയുലമന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്
ആദലകമ കേലണഭാരു പശ്നലാം,  ഈ നനിലയങ്ങള പകൃതനിവഭാതകേ സജമഭാക്കുനതനിനട്ട്
വലനിയ മുതല് മുടക്കുകവണനിവരുലമനളതഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള ബനി.എസട്ട്.ഇ.എസട്ട്.-ലന്റെ
കേഭാരലത്തനില്കപഭാലലാം  പകൃതനിവഭാതകേലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി ലകേഭാണ്ടുള ഉല്പഭാദനത്തനികലക്കട്ട്
നതീങ്ങണലമങനില് ചുരുങ്ങനിയതട്ട്  170  കകേഭാടനി രൂപയുലട യനസഭാമഗ്രനികേളുലട മഭാറവലാം
മറ്റുലാം അതലഭാവശലമഭായനി കവണനിവരുലാം.  അതുകൂടഭാലത എല്.എന.ജനി-ലടര്മനിനല് വഴെനി
നമുക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന ബവദദ്യുതനിക്കട്ട് ദതീര്ഘകേഭാല കേരഭാറണഭാക്കനി നനിയനനിതമഭായ വനിലയട്ട്
ലഭനിക്കുലമനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തനിയഭാല്  മഭാത്രകമ  യഥേഭാര്തത്തനില്  അതട്ട്  ലഭാഭകേരകമഭാ
അലലങനില് പുറത്തുനനിനലാം വഭാങ്ങുന ബവദദ്യുതനിയുമഭായനി തഭാരതമലലപടുത്തനികയഭാ നമുക്കട്ട്
മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.  ഈ സഭാഹചേരലത്തനില് അതനിലന്റെ സഭാദലതകേലളക്കുറനിചട്ട്
നമുക്കട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  എല്.എന.ജനി.-യനികലക്കട്ട് മഭാറകേ എനളതു തലനയഭാണട്ട്
ഇനനികപഭാള കേരണതീയമഭായനിട്ടുളതട്ട്.  പലക്ഷ, വന സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദലത സലാംസഭാനത്തനിനുലാം
കബഭാര്ഡനിനുലാം വരുന കേഭാരലമഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശര്മ്മേ :  സര്,  എല്.എന.ജനി.-യുലട  ഉപകയഭാഗത്തനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിചഭാണട്ട്
ലഗയനില് ബപപട്ട് ബലന സഭാപനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.   ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി
ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയന ഡല്ഹനി സനര്ശനിച കവളയനില് പധഭാനമനനിയുലമഭാലക്കയഭായനി
കൂടനിക്കഭാഴ്ച  നടത്തുകേയുലാം  കകേന  ഗവണ്ലമനലാം  കസറട്ട്  ഗവണ്ലമനലാം  കജഭായനിന്റെഭായനി
മുകമ്പഭാടട്ട്  കപഭാകുലനഭാരു   സഭാഹചേരലലാം സലാംബനനിചട്ട്  പത്രവഭാര്ത്തകേളനിലൂലട മനസനിലഭാക്കഭാന
കേഴെനിയുകേയുമുണഭായനി. ലഗയനില്  ബപപട്ട്   ബലന  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്  ബഭാങറട്ട്  ലപര്മനിഷന  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരലമഭാരു  സഭാഹചേരലത്തനില്
ജനങ്ങളുലട സഹകേരണലാം ഉറപഭാക്കനി കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട് കനരലത്ത നനിശയനിക്കലപടനിട്ടുള
രൂപത്തനില്    കകേഭാമ്പനകസഷന  നല്കേനിലക്കഭാണട്ട് ഇതട്ട് കമഭാണനിറര് ലചേയ്യുനതനിനട്ട്
ഒരു പകതലകേ സനിസലാം രൂപതീകേരനിച്ചുലകേഭാണ്ടു തലന അതനികവഗലാം കകേരളത്തനിലന്റെ ലക്ഷലലാം
എല്.എന.ജനി.  ലബയ്സ്ഡട്ട്  ആക്കനി  കേണ്ലവര്ടട്ട്  ലചേയ്യുകേ  എന  ടഭാര്ജകറഭാടുകൂടനി
ബടലാം ലഷഡഡ്യൂള  ലചേയട്ട് ഒരു നതീക്കലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് മുനബകേലയടുക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരനന : സര്, യൂണനിറനിനട്ട് ഏകേകദശലാം 5 കഡഭാളര് നനിരക്കനില്
ദതീര്ഘകേഭാലകത്തക്കട്ട്  ലകേഭാചനി  എല്.എന.ജനി.  ലടര്മനിനല്  വഴെനി  എല്.എന.ജനി
ലഭനിക്കണലമനതഭാണട്ട് നമ്മുലട ആവശലലാം.  ആ ആവശലലാം നനിറകവറനിയഭാല് മഭാത്രകമ
കേണ്ലവര്ടട്ട്   ലചേയ്യുകമ്പഭാഴള വനലചേലവനിലന  സഭാധൂകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.
ആ വഴെനിക്കഭാണട്ട് നമ്മേള നതീങ്ങുനതട്ട്.
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ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  സര്,  സമ്പൂര്ണ  ബവദദ്യുതതീകേരണവമഭായനി  ബനലപടട്ട്
അങ്ങട്ട് നടത്തുന പവര്ത്തനങ്ങലള അകങ്ങയറലാം ശഭാഘനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ബവദദ്യുതനിക്ഷഭാമലാം
സമ്പൂര്ണ  ബവദദ്യുതതീകേരണ  പവര്ത്തനലത്ത  ബഭാധനിക്കനിലലനട്ട്   കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ഉത്തരമഭായനി അങ്ങട്ട് പറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  സമ്പൂര്ണ ബവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനട്ട് ആവശലമഭായനിട്ടുള
സഭാമ്പത്തനികേ കസഭാതസട്ട് കേലണത്തുനതുമഭായനി ബനലപടട്ട് തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള,
എസ് സനി./എസ് ടനി  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമനകേളുലട  ഫണ്ടുകേള,  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട  ആസനിവനികേസന
ഫണട്ട് എനനിവ നല്കേണലമനഭാണട്ട് പറഞ്ഞനിട്ടുളതട്ട്. ഇതുമഭായനി ബനലപടട്ട് എലനങനിലലാം
ഉത്തരവകേള  പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി സുകരനന :  സര്,  സമ്പൂര്ണ ബവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനട്ട് ഒരു
നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  തുകേയുലട  50  ശതമഭാനലാം  അതഭായതട്ട്
പരമഭാവധനി  ഒരു കകേഭാടനി  രൂപ ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  വഹനിക്കുലാം.  ബഭാക്കനി തുകേയുലാം വയറനിലാംഗട്ട്
നടത്തനിയനിടനിലഭാത്ത  വതീടുകേളനില്  വയറനിലാംഗട്ട്  നടത്തുനതനിനുള  തുകേയുലാം  സഭാമഭാജനികേരുലട
കനതൃതത്വത്തനില്  സമഭാഹരനികക്കണതുണട്ട്.  എസട്ട്.ടനി.  വതീടുകേള  വയറനിലാംഗട്ട്  നടത്തുനതനിനുള
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം 2,500 രൂപയനില് നനിനട്ട് 5,000 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിക്കഭാന
സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട് വതീടുകേള വയറനിലാംഗട്ട് നടത്തുനതനിനട്ട് തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലട പഭാന ഫണ്ടുലാം നഭാടനിലല സുമനസകേളുലട സഹഭായവലാം പകയഭാജനലപടുത്തഭാന
സഭാധനിക്കണലാം.  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട വഭാര്ഷനികേ പദതനി ഇതുകേണക്കഭാക്കനി
ആവശലലമങനില് പുതുകക്കണതുണട്ട്. ബലന നതീടലനിനുലാം മറ്റുലാം ആവശലമഭായ തുകേയുലട
50  ശതമഭാനലാം എലാം.എല്.എ.  ഫണട്ട്,  എലാം.പനി.  ഫണട്ട്,  എസട്ട്.സനി.പനി./ടനി.എസട്ട്.പനി.
ഫണ്ടുകേള,  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  പഭാന  ഫണട്ട്  എനനിവയനില്നനിനലാം
സമഭാഹരനികക്കണതുണട്ട്.  അസറട്ട് ഫണട്ട് ഇതനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനുള സഭാദലത
സര്ക്കഭാര് ധനകേഭാരല വകുപ്പുമഭായനി കചേര്നട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട
മുഖലമനനിയുലട സഭാനനിദലത്തനില് ഇതനിനഭായനി ഉടനതലന കയഭാഗലാം കചേരഭാലമനഭാണട്ട്
കേരുതുനതട്ട്.  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  അകേമഴെനിഞ്ഞ  സഹകേരണലാം  ഉറപഭാക്കഭാന
നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജനികേര് സജതീവമഭായനി ഇടലപടഭാല് മഭാത്രകമ സമ്പൂര്ണ ബവദദ്യുതതീകേരണലാം
നനിശനിത സമയത്തട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള. 

ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു : സര്, ബനി. എസട്ട്.ഇ.എസട്ട്. തഭാപനനിലയവമഭായനി ബനലപട
കേരഭാര് 31-10-2015-നട്ട് അവസഭാനനിച്ചു. അനതലന ബവദദ്യുതനി ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷലന
കേരഭാര് പുതുക്കുനതുമഭായനി ബനലപടട്ട് സമതീപനിചകപഭാള ഒരു മഭാസകത്തക്കട്ട് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
പുതുക്കണലമനഭാണട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചതട്ട്.  എനഭാല് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  അതനിലന മറനികേടന
ലകേഭാണഭാണട്ട്  ബനി.എസട്ട്.ഇ.എസട്ട്.  -മഭായനി  കേരഭാറനില്  ഏര്ലപടലതനലാം  ഇതനില് 
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ദുരൂഹതയുലണനമുള നനിലയനില് നനിരവധനി  വഭാര്ത്തകേളഭാണട്ട്  അനതലന വനനിരുനതട്ട്.
ഇതട്ട് അങ്ങയുലട  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതുസലാംബനനിച പുനരഭാകലഭാചേന  നടത്തുകമഭാ? 

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി  സുകരനന :  സര്,  ബനി.എസട്ട്.ഇ.എസട്ട്.  ലകേഭാചനിയനില്
165  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  സഭാപനിതകശഷനിയുള തഭാപബവദദ്യുത  നനിലയമഭാണട്ട്  സഭാപനിചനിരുനതട്ട്.
സലാംസഭാന ബവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡട്ട്  സമയഭാസമയങ്ങളനില് കകേരളത്തനിലന്റെ ബവദദ്യുതനി
ആവശലകേത  നനിറകവറ്റുനതനിനുകവണനി  ബവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുനതനിനഭായനി  3-5-1999-ലഭാണട്ട്
കേരഭാറനികലര്ലപടതട്ട്.  പസ്തുത  നനിലയലാം  പവര്ത്തനക്ഷമമഭാകുനതു  മുതല്
15 വര്ഷക്കഭാലകത്തക്കഭാണട്ട് കേരഭാര് നനിലവനിലണഭായനിരുനതട്ട്. 31-10-2015-നട്ട് കേരഭാര്
കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിച്ചു. ഈ കേരഭാര് പകേഭാരലാം ഇരുകേക്ഷനികേളുലാം തയഭാറഭാകുന പക്ഷലാം
അടുത്ത പത്തുവര്ഷക്കഭാലയളവനികലക്കട്ട് നനിബനനകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി കേരഭാര് വതീണ്ടുലാം
പുതുക്കഭാവനതഭാലണനലാം  അതനില്  വലവസ  ലചേയനിട്ടുണഭായനിരുന.  മകറലതഭാരു
ബവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങല്  കേരഭാറനിലമുളതു  കപഭാലല  പസ്തുത  കേരഭാറനിലലാം  പതനിമഭാസലാം
ഉല്പഭാദനിപനിക്കലപടുന ബവദദ്യുതനിയുലട ഇനനലചലവനിനു പുറകമ ഫനികട്ട്ഡട്ട്  ചേഭാര്ജലാംകൂടനി
നല്കകേണതഭാലണന വലവസ നനിലനനില് ക്കുനണട്ട്. കേരഭാര്പകേഭാരലാം ബവദദ്യുതനി വഭാങ്ങുന
ആളക്കട്ട്  ബവദദ്യുതനി  ആവശലമനിലഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനിലലാം  ബവദദ്യുതനി  നനിലയലാം
സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടു  കപഭാകുനതനിനുലാം  ലചേലവഭായ  തുകേ
ആനുപഭാതനികേമഭായനി ഈടഭാക്കലപടഭാല് മഭാത്രകമ ബവദദ്യുതനി നനിലയങ്ങളക്കട്ട് നനിലനനില്ക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള.  എലഭാ ബവദദ്യുതനി വഭാങ്ങല് കേരഭാറകേളനിലലാം ഇപകേഭാരലാം നനിബനനകേള
ഉണഭാകേഭാറണട്ട്.  ഇനലഭാ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  പുറത്തനിറക്കനിയ  മഭാര്ഗ്ഗ  കരഖകേളനിലലാം  ഇകത
രതീതനിയഭാണട്ട് പനിനതുടരുനതട്ട്.  ബവദദ്യുതനി നനിലയലാം പവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കനി നനിലനനിര്ത്തുകേയുലാം
എനഭാല്  ബവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങല്  കേരഭാര്  ലചേയ  സഭാപനലാം ആവശലലപടുന
സഭാഹചേരലത്തനില് ഉല്പഭാദനലാം  നനിര്ത്തനിവയകേകയഭാ  അലലങനില് നനിയനനിത അളവനില്
പവര്ത്തനിപനിക്കുകേകയഭാ  ലചേയ്ലതങനില് മഭാത്രകമ ഫനികട്ട്ഡട്ട് ചേഭാര്ജട്ട് നല്കകേണതുളലവനലാം
വലവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ബവദദ്യുതനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയഭാലണങനില്  ഇനന വനിലകൂടനി
നല്കുകേയുലാം കവണലാം. 20-5-2015-ല് കചേര്ന ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ ഡയറകര്
കബഭാര്ഡട്ട് കയഭാഗലാം പസ്തുത കേരഭാര് രണ്ടു വര്ഷകത്തക്കുകൂടനി ചേനില നനിബനനകേളക്കട്ട്
വനികധയമഭായനി നതീടഭാന തതത്വത്തനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. പസ്തുത പഭാന്റെനിലന്റെ
കേഭാലപഴെക്കലാംമൂലലാം  വനിലയനിടനിവട്ട് വനനിട്ടുളതനിനഭാല് നനിലവനിലല  തഭാരനിഫലാം  മറട്ട്
നനിബനനകേളുലാം കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി മഭാറനിലക്കഭാണഭായനിരനിക്കണലാം ബവദദ്യുതനി വഭാങ്ങല്
കേരഭാറനികലര്ലപകടണലതനലാം  ഡയറകര് കബഭാര്ഡട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട് കകേരള
സലാംസഭാന  ബവദദ്യുതനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷലന്റെ  അനുമതനിക്കട്ട്  വനികധയമഭായനിടഭായനിരനിക്കുലമനലാം
വലവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്. ഇകപഭാള  സലാംസഭാന  ആവശലത്തനിലന്റെ 70 ശതമഭാനകത്തഭാളലാം
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വരുന ബവദദ്യുതനിയുലാം  പുറത്തുനനിനമഭാണട്ട് വഭാങ്ങുനതട്ട്. അതുലകേഭാണ്ടുതലന ഇകപഭാള
ഈ  നനിലയലാം  പവര്ത്തനിപനികക്കണതനിലന്റെ  ആവശലകേതലയ  സലാംബനനിചട്ട്  നമ്മേള
പരനികശഭാധനിക്കുനനില എകനയുള. 

ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :  സര്, സലാംസഭാനത്തട്ട് ലലവദദ്യുതനി ഉപകയഭാഗലാം വര്ദനിച്ചു
ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   പരനിസനിതനിക്കട്ട്  കദഭാഷമഭാകേഭാത്ത  വനിധലാം  കേഭാറനില്  നനിനലാം
ലലവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന കേഭാറഭാടനിപഭാടങ്ങള കകേരളത്തനില് പുതുതഭായനി  ഏലതഭാലക്ക
സലങ്ങളനിലഭാണട്ട്  നനിര്ണയനിക്കലപടനിട്ടുളതട്ട്;  ഇതനിനട്ട്  റനിലയനസുമഭായനി  ലലവദദ്യുതനി
വഭാങ്ങല് കേരഭാറനില് ഏര്ലപടനിട്ടുകണഭാ?  സമ്പൂര്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം എന പദതനിയുലട
നനിര്വ്വഹണലാം കേഴെനിഞ്ഞ സനിതനിക്കട്ട് തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം എലാം.എല്.എ.-
മഭാര്ക്കുലാം എലാം.പനി.-മഭാര്ക്കുലാം 2017 മഭാര്ചട്ട് 31-നട്ട് മുമ്പട്ട് ഫണട്ട് നല്കേഭാന സഭാധനിക്കഭാത്ത
ഒരു സഭാഹചേരലമുണട്ട്.  ആ കേഭാരലത്തനില്   എനട്ട് നനിലപഭാടട്ട് സത്വതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം?

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി സുകരനന  : സര്,  ലലവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനലാം  ലമചലപടുത്തുന
കേഭാരലത്തനില്  കസഭാളഭാറലാം  കേഭാറ്റുമടക്കലാം  സഭാദലമഭായനിട്ടുളലതലഭാലാം പകയഭാജനലപടുത്തനി
ലകേഭാണ്ടുള സലാംവനിധഭാനത്തനികലക്കട്ട്  നതീങ്ങുകേലയനളതുതലനയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ലക്ഷലലാം വയനതട്ട്.  അതനിനുകവണ പവര്ത്തനങ്ങള സജതീവമഭായനി  നടക്കുനണട്ട്.   രണ്ടു
വര്ഷത്തനിനകേലാം 700 ലമഗഭാവഭാടട്ട് ലലവദദ്യുതനി കസഭാളഭാറനില്  മറട്ട് പഭാരമ്പകരലതര ഉസൗര്ജ
കസഭാതസകേളനില്നനിനലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേ എന ലക്ഷലകത്തഭാലട മുകനഭാട്ടുനതീങ്ങനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
അകപഭാള കേഭാറ്റുലാം  നമുക്കട്ട്  പകയഭാജനലപടുകത്തണതഭായനിട്ടുണട്ട്.   അതനിലന്റെ  സഭാദലതകേലള
സലാംബനനിച്ചുലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  വളലര  കവഗതയനില്  അക്കഭാരലത്തനില്
മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാന സഭാധനിക്കുലമനഭാണട്ട് കേരുതുനതട്ട്. ഇനലത്ത അവസയനില്  സമ്പൂര്ണ
ലലവദദ്യുതതീകേരണവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  വഭാര്ഷനികേ
പദതനി  ആവശലമഭാലണങനില് പുതുക്കണലമനള നനിലപഭാടട്ട്  സത്വതീകേരനിക്കഭാന നമുക്കട്ട്
സഭാധനിക്കുലാം. 

ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട്ട് :  സര്, എലന്റെ മണ്ഡലത്തനിലഭാണട്ട് ലകേഭാചനി
ബനി.എസട്ട്.ഇ.എസട്ട്.   അവനിലട  150  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള കേഴെനിഞ്ഞ കുകറ നഭാളുകേളഭായനി
ലതഭാഴെനില്രഹനിതരഭാണട്ട്. നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇസൗ വര്ഷലാം മഴെ തതീലര ലഭനിചനിടനില.
എനഭായഭാലലാം പുറത്തുനനിനട്ട് പവര് പര്കചസട്ട് നടത്തഭാലത  സര്ക്കഭാരനിനട്ട് മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാന
സഭാധനിക്കുകേയനില.  കേഴെനിഞ്ഞ രണ്ടു വര്ഷക്കഭാലമഭായനി ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-കയഭാടട്ട്  എല്.എന.ജനി.  -യനികലക്കട്ട്
കേണ്ലവര്ടട്ട് ലചേയഭാന ബനി.എസട്ട്.ഇ.എസട്ട്. ആവശലലപടനിട്ടുലാം സമ്മേതനിചനിടനില.  അകപഭാള
അവലര എല്.എന.ജനി.-യനികലക്കട്ട് കേണ്ലവര്ടട്ട് ലചേയഭാന  അനുവദനിക്കുകേയുലാം നമ്മുലട
നഭാടനില്നനിനലാം കുറഞ്ഞ ലചേലവനില് കേനിട്ടുന പവര് പര്കചസട്ട് ലചേയട്ട് മുകനഭാട്ടു കപഭാകുകേയുലാം
ലചേയഭാന  സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ?   
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ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി സുകരനന :  സര്,  ബനി.എസട്ട്.ഇ.എസട്ട്.  നനിലയവമഭായനിട്ടുള
ലലവദദ്യുതനി വഭാങ്ങല് കേരഭാര് പുതുക്കുകേ എനപറയുനതട്ട് ഒരു പധഭാനലപട പശ്നമഭാണട്ട്.
എല്.എന.ജനി.-യനികലക്കട്ട്  മഭാറണലമങനില് നനിലവനിലള സലാംവനിധഭാനത്തനിലഭാലകേ മഭാറലാം
വരണലാം;  യനഭഭാഗങ്ങളനില് മഭാറലാം  വരണലാം.   അതനിനട്ട്  ഏതഭാണട്ട്  170  കകേഭാടനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി  ലചേലവട്ട്  വരുലാം  അതട്ട്  അവര്  ലചേയഭാലലാം  നമ്മുലട  ഫനികഡട്ട്  കകേഭാസനില്
സത്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  വര്ദനവട്ട്  വരുലാം.   നഭാലാം  തലനയഭാണട്ട്  ആ പണലാം തനിരനിചടയ്കക്കണ
വരനികേ.  എല്.എന.ജനി.  നലഭായമഭായനിട്ടുള വനിലയട്ട് ലഭലമഭാകകേണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  അതനിനുകവണ
പരനിശമങ്ങള നടത്തുകേയഭാണട്ട്. നലഭായമഭായനിട്ടുള വനിലയട്ട് ദതീര്ഘകേഭാല കേരഭാറനില് ഏര്ലപടഭാല്
മഭാത്രകമ  നമുക്കട്ട്  അതനികലക്കട്ട്  മഭാറഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള.  ഇലലങനില്  പുറത്തുനനിനട്ട്
വഭാങ്ങുന ലലവദദ്യുതനികയക്കഭാള അധനികേ വനില നല്കേനി ബനി.എസട്ട്.ഇ.എസട്ട്.-ലന്റെ ലലവദദ്യുതനി
വഭാകങ്ങണ സഭാഹചേരലമുണഭാകുലാം.  ഇസൗ കേഭാരലങ്ങലളലലാം   സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.
ബനി.എസട്ട്.ഇ.എസട്ട്.-ലന എങ്ങലന   പവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാലമനലാം ആരനിലൂലട അതട്ട്
നനിര്വ്വഹനിക്കഭാന  കേഴെനിയുലമന കേഭാരലവലാം  സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :  സര്, ലലവദദ്യുതനി ഉപകയഭാഗലാം കുറയനതനിനുകവണനി സനി.എഫട്ട്.
ലഭാമ്പുകേള പൂര്ണമഭായുലാം പനിനവലനിചട്ട് എല് .ഇ.ഡനി. നല്കുലമനട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കനരലത്ത
പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ  എലനങനിലലാം
സലാംവനിധഭാനലാം ലലവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡട്ട് ഒരുക്കുനകണഭാ; അലലങനില് ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ
ലകേല്കട്രേഭാണനിലന ഇതനിനട്ട് ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരനന : സര്,  സലാംസഭാനലാം എല്.ഇ.ഡനി.-യനികലക്കട്ട് മഭാറകേലയന
ലക്ഷലലാം വച്ചുലകേഭാണ്ടുള വനിപുലമഭായ ഒരു  പദതനി കേഴെനിഞ്ഞ ബഡ്ജറനില് പഖലഭാപനിച്ചു
കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്. അതനിലന്റെ പവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി സര്ക്കഭാര് മുകനഭാട്ടു കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.

മനി  .   സതീക്കര്  : കചേഭാദലലാം നമ്പര് *634

ലലവദദ്യുതനി മനിച സലാംസഭാനലാം

4 (*634) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിളനി :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീനന :   തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലലവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലലവദദ്യുതനി  മനിച  സലാംസഭാനമഭാക്കുവഭാനുലാം  ലലവദദ്യുതനി

കബഭാര്ഡനിലന മനികേവറതഭാക്കുവഭാനുലാം എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിക്കുനതട്ട്;
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(ബനി) 2021-ല് സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് ആവശലമഭായനി വരുന ലലവദദ്യുതനി എത്രയഭാലണനട്ട്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പുതനിയ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുവഭാന കേനിഫ്ബനിയുലട സഹഭായലാം കതടനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില് ഏലതഭാലക്ക പദതനികേളഭാണട്ട് ഇതനിലൂലട നടപനിലഭാക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മഴെലയ  മഭാത്രലാം  ആശയനിക്കഭാലത  ബദല്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഫലപദമഭായനി
ആവനിഷ്കരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ലലവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരനന  ): സര്,

(എ) ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുന:

(i) ഉയര്ന  കശഷനിയുളള  ഒരു  തഭാപ  നനിലയലാം  സലാംസഭാനത്തനിനകേകത്തഭാ,
ഇനന  ലഭലതയുളള  പകദശകത്തഭാ  സഭാപനിക്കഭാനുളള  സഭാദലത
പരനികശഭാധനിക്കുന.

(ii) കകേന ഗവണ്ലമന്റെനില്  സമ്മേര്ദ്ദേലാം ലചേലത്തനി യൂണനിറനിനട്ട്  5 കഡഭാളര്
നനിരക്കനില് ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില് പകൃതനി വഭാതകേലാം ലഭലമഭാക്കഭാന
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുന.

(iii) നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന  പദതനികേള  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലാം.

(iv) കസഭാളഭാര് പഭാര്ക്കുകേള ഉളലപലടയുളള പുനരുപകയഭാഗ കസഭാതസകേളനില്
നനിനളള ഉല്പഭാദനലാം പരമഭാവധനി  വര്ദനിപനിക്കുലാം.

(v) ലമചലപട സലാംഭരണകശഷനിയുളള ജലലലവദദ്യുതനി  പദതനികേള തുടര്നലാം
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് യതനിക്കുലാം.

(vi) ഉസൗര്ജ സലാംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങള ഉസൗര്ജനിതമഭാക്കുലാം.

നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനവരുന 6  ജലലലവദദ്യുത പദതനികേള (ആലകേ 59  ലമഗഭാവഭാടട്ട്)
സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേ,  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന  3  ജലലലവദദ്യുത പദതനികേളുലട
(106  ലമഗഭാവഭാടട്ട്)  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പുനരഭാരലാംഭനിചട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേ,
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  15  ജലലലവദദ്യുത  പദതനികേള  (ആലകേ  149  ലമഗഭാവഭാടട്ട്)
സലലമടുപട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ലടണര് ലചേയ നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേ  എനതീ
നടപടനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  പഭാരമ്പകരലതര  ഉസൗര്ജ  കസഭാതസകേളഭായ
കേഭാറട്ട്, സസൗകരഭാര്ജലാം എനനിവയനില് നനിനലാം 700 ലമഗഭാവഭാട്ടുകൂടനി കചേര്ക്കഭാന നടപടനി
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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ലലവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പസരണ ശലാംഖല  മനികേവറതഭാക്കുനതനിനുലാം  ഭഭാവനി
ആവശലങ്ങള മുനകൂടനി കേണ്ടുലാം ട്രേഭാനസ്ഗ്രനിഡട്ട് 2.0 എന നൂതന പദതനിക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനിലന്റെ കസവനങ്ങള മനികേവറതഭാക്കുവഭാന
വനിവനിധ വനിവര സഭാകങതനികേവനിദലഭാ പദതനികേളക്കട്ട് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇവയനില്
4 പദതനികേളക്കട്ട് ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി 25-10-2016-നട്ട് തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി)  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനിലളള  18-ാംപവര്  സര്കവ്വ  പകേഭാരലാം
2020-21  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ആവശലകേത  32895  ദശലക്ഷലാം
യൂണനിറഭാണട്ട്.  19-ാം പവര് സര്കവ്വയുലട പഠനത്തനിലന്റെ കേരടട്ട്  പകേഭാരലാം കമല്ക്കഭാലയളവനിലല
ലലവദദ്യുത ആവശലകേത 29634 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട് എനഭാണട്ട് പുനര് നനിര്ണയനിചനിട്ടുളളതട്ട്.

(സനി)  കേനിഫ്ബനിയുലട സഹഭായലാം കതടനിയനിട്ടുണട്ട്.   നനിലവനിലളള പസരണ ശലാംഖല
സലാംവനിധഭാനലാം  ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനട്ട്  ട്രേഭാനസ്ഗ്രനിഡട്ട്  2.0  പദതനി  കേനിഫ്ബനിയുലട
സഹഭായകത്തഭാലട നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  അതനിനുളള ഭരണഭാനുമതനി  6-10-2016-ലല
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് (സഭാധഭാ) നമ്പര് 195/2016/ഊ.വ. പകേഭാരലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.
ട്രേഭാനസ്ഗ്രനിഡട്ട് 2.0 പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി തഭാലഴെപറയുന വര്ക്കുകേളഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്:  

• ഒനഭാലാം  ഘടത്തനിനട്ട്  4,74,577  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവട്ട്  പതതീക്ഷനിക്കുന.
ഇതനില് 400 ലകേ.വനി. സബട്ട് കസഷനുകേള 3 എണവലാം 220 ലകേ.വനി സബട്ട്
കസഷനുകേള  13  എണവലാം അനുബന പസരണ ലലലനുകേളുലട വര്ക്കുകേളുലാം
ഉളലപടുന.  

• രണഭാലാം ഘട പദതനിയനില്  1,62,960  ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട് ആലകേ ലചേലവട്ട്
പതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.   ഇതനില്  എടട്ട്  220  ലകേ.വനി.  സബ്കസഷനുകേളുലാം,
അനുബന പസരണ ലലലന വര്ക്കുകേളുലാം വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിരനിക്കുന. 

• ഹരനിത ഇടനഭാഴെനി  പദതനിയനില് രണട്ട്  400  ലകേ.വനി  സബട്ട്  കസഷനുകേളുലാം
അനുബന പദതനികേളുലാം ഉളലപടുന.  കൂടഭാലത ഒനലാം രണ്ടുലാം ഘടങ്ങളനിലഭായനി
ഹരനിത ഇടനഭാഴെനിയുലാം അനുബന കജഭാലനികേളുലാം ഒഴെനിലകേയുളള കജഭാലനികേളക്കട്ട്
6,37,537 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട് പദതനി ലചേലവട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.

(ഡനി) ജലലമഭാഴെനിലകേ ലലവദദ്യുത ഉല്പഭാദനത്തനിനട്ട് ആശയനിക്കഭാവന കസഭാതസകേള
ഖനനിജ ഇനനങ്ങളുലാം കേഭാറട്ട്,  സസൗകരഭാര്ജലാം എനനിവയുമഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തനിനകേകത്തഭാ
ഇനനലാം ലഭലമഭാകുനനിടകത്തഭാ തഭാപനനിലയലാം  സഭാപനിക്കുന കേഭാരലലാം സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
പഭാരമ്പകരലതര ഉസൗര്ജ കസഭാതസകേളഭായ കേഭാറട്ട്,  സസൗകരഭാര്ജലാം ഇവലയ പരമഭാവധനി
പകയഭാജനലപടുത്തനി  700  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ഉല്പഭാദനകശഷനി വര്ദനവനിനുളള   നടപടനി
സത്വതീകേരനിച്ചു വരുന.
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ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് : സര്, ബഹുമഭാനലപട മനനിയുലട ഉത്തരത്തനില്   ലമചലപട
സലാംഭരണകശഷനിയുള  ജലലലവദദ്യുതനി  പദതനികേള  തുടര്നലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
ശമനിക്കുലമനഭാണട്ട് പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതട്ട്. എലന്റെ കചേഭാദലലാം, അതനിരപനിളനി പദതനി നടപഭാക്കഭാന
ശമനിക്കുകമഭാ; അതനിലന സലാംബനനിച്ചുള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ എനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി സുകരനന : സര്, അതനിരപനിളനി പദതനിക്കട്ട് വനലാം-പരനിസനിതനി
മനഭാലയത്തനിലന്റെ  അനുമതനി  ലഭനിചതനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  2017  ജൂലലല  വലരയഭാണട്ട്.
പദതനികയഭാടട്ട്  ലപഭാതുകവ എതനിര്പ്പുണട്ട്.  ആ  എതനിര്പ്പുകേഭാരണലാം  നനിര്മ്മേഭാണപവര്ത്തനങ്ങള
ഇനനിയുലാം ആരലാംഭനിചനിടനില.  പദതനിയുലട വനിവനിധ വശങ്ങള വലക്തമഭാക്കനി, കകേരളത്തനിനട്ട്
ഏറവലാം  അനുകയഭാജലമഭായ  തതീരുമഭാനത്തനില് സമവഭായത്തനിലൂലട  എത്തനികചരഭാന
കവണനിയഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ശമനിക്കുനതട്ട്.   ഇതുതലനയഭാണട്ട് ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  നയലാം.  

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് : സര്, R-APDRP എന  കകേന ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സഹഭായകത്തഭാലട
നടപഭാക്കുന എത്ര പദതനികേള ഇകപഭാള കകേരളത്തനില് നടക്കുനണട്ട്. ആ പദതനികേളക്കട്ട്
അനുവദനിച കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട് രൂപ സമയബനനിതമഭായനി   ലചേലവഴെനിക്കഭാന നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി  സുകരനന :  സര്,  2016  ഒകകഭാബറനില്  ആ പദതനിയുലട

കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിലചങനിലലാം കകേരളത്തനിലന്റെ അകപക്ഷ കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  2017

മഭാര്ചട്ട്  വലര  ദതീര്ഘനിപനിച്ചു  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇസൗ  കേഭാലഭാവധനിക്കുളനില്  തലന

പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലമനഭാണട്ട്  കേരുതുനതട്ട്.  അതനിനട്ട്  രണ്ടു

ഘടകേങ്ങളുണട്ട്.  കനരലത്ത  ഇതട്ട്  APDRP  ആയനിരുന.  അനട്ട്  വനിതരണരലാംഗലാം

ശക്തനിലപടുത്തഭാനഭായനിരുന ലക്ഷലമനിടനിരുനതട്ട്.   പടണ  പകദശങ്ങള  കകേനതീകേരനിചഭാണട്ട്

ഇസൗ പദതനി പവര്ത്തനിചനിരുനതട്ട്.  ലലലന പുതുക്കനി  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുപകേരലാം അണര്ഗ്രസൗണട്ട്

കകേബനിളനിടഭാനഭായനിരുന തതീരുമഭാനലാം.  അതനിലന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള നടക്കുനണട്ട്.  രണ്ടു

ഘടകേങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതനിനകേത്തുളതട്ട്.  ഒനട്ട്,  ലഎ.ടനി.  ലഡവലപ്ലമന്റെഭാണട്ട്;  രണട്ട്,

പടണങ്ങളനില് വനിതരണശലാംഖല ലമചലപടുത്തനി പസരണ നഷലാം 15  ശതമഭാനത്തനില്

തഭാലഴെ ലകേഭാണ്ടുവരനികേലയനളതഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള തനിരുവനനപുരലാം, ലകേഭാചനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

എനതീ നഗരങ്ങളനില് ഇസൗ പദതനി   നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  അവനിലട U.G. കകേബനിള,

SCADA സലാംവനിധഭാനലാം    തുടങ്ങനിയവ  ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുള പവര്ത്തനങ്ങള

നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  ഇസൗ പദതനിവഴെനി  41  മുനനിസനിപല് ടസൗണുകേളനില്ക്കൂടനി വനിതരണശലാംഖല

ലമചലപടുത്തുനതനിനുള  പവര്ത്തനലാം നടക്കുനണട്ട്. 
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ശതീ  .   അനനില് അക്കര : സര്, കകേരളലത്ത ലലവദദ്യുതനിമനിച  സലാംസഭാനമഭാക്കുനതനിനട്ട്
കനരലത്ത  സൂചേനിപനിച  രതീതനിയനില്  കസഭാളഭാര്  ലലവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനികക്കണതട്ട്
അതലനഭാകപക്ഷനിതമഭാണട്ട്.  വതീടുകേളനില് തലന ലചേറനിയ പദതനികേളുണഭാക്കനി 75 വഭാടനിലന്റെ
ലലവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന കകേന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പദതനികേളുണട്ട്. അതനിനട്ട് ഏതഭാണട്ട്
5,000  രൂപ സബ്സനിഡനിയുലാം നല്കുനണട്ട്.  ഞഭാന തലന തയഭാറഭാക്കനിയ ഒരു കപഭാജകട്ട്
അകങ്ങക്കട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.   വതീടുകേളനിലല ഡയറകട്ട്  കേറന്റെട്ട്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  75  വഭാടട്ട്
കേറന്റെട്ട്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന  കേഴെനിയുന  ലചേറനിയ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഇസൗ
സര്ക്കഭാര് കനതൃതത്വലാം   നല്കുകമഭാ;  എങനില്  അതനിനുള  സബ്സനിഡനി  സര്ക്കഭാര്
നല്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി സുകരനന :  സര്,  ഉപകഭഭാക്തഭാവട്ട്  തലന ഉല്പഭാദകേനഭായനി
മഭാറകേലയന ആശയമഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാരുലാം ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  അങ്ങട്ട് നല്കേനിയ കപഭാജകട്ട്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

(കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴെനിഞ)

2. കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

സഹകേരണ ബഭാങനിലാംഗട്ട് കമഖലയുലട പവര്ത്തനലാം

5 (*635) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : 
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : 
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന : 
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലടയുലാം  സലാംസഭാന  സഹകേരണ
ബഭാങനിലന്റെയുലാം പവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇവ കനരനിടുന പധഭാന പശ്നങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വഭായ-നനികക്ഷപ അനുപഭാതലാം ലമചലപടുത്തുനതനിനുലാം നനിഷനിയ ആസനികേള
കുറയനതനിനുലാം എലനഭാലക്ക നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണുളതട്ട്;

(ഡനി)  പസ്തുത  സഭാപനങ്ങള  നല്കുന കേഭാര്ഷനികേ  വഭായയുലട  അനുപഭാതലാം
എത്രയഭാണട്ട്;  ഇതട്ട്  ലമചലപടുത്തഭാന എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?
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സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന  ):  
(എ)  ഉണട്ട്.  നബഭാര്ഡനിലന്റെ സഭാറഡ്യൂടറനി ഇനലസക്ഷന,  ആഡനിറട്ട് പകേഭാരമുളള

വനിലയനിരുത്തല്, സലതീലാം ഗലാംഗഭാധരന കേമ്മേനിറനി എനനിവ പകേഭാരലാം സലാംസഭാന സഹകേരണ
ബഭാങട്ട്, ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങട്ട് എനനിവയുലട പവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നനിഷനിയ ആസനി വര്ദനവട്ട്,  കുറഞ്ഞ വഭായഭാ നനികക്ഷപ അനുപഭാതലാം,
മറട്ട് കസവനിലാംഗ്സട്ട് നനികക്ഷപകത്തക്കഭാള കൂടുതല് സനിരനനികക്ഷപലാം, നനിശനിത മൂലധന
പരലഭാപ്തത ബകേവരനിക്കണലമന റനിസര്വട്ട് ബഭാങനിലന്റെ നനിര്കദ്ദേശലാം, CMA Norms (ലക്രഡനിറട്ട്
കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  അകറഞട്ട്ലമന്റെട്ട്)-ലന്റെ കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ പരനിഷ്കരണലാം,  സര്ക്കഭാര് അനുബന
വഭായകേളനിലല കുടനിശനികേ ക്രമലപടുത്തല് മുതലഭായവയഭാണട്ട്  സലാംസഭാന സഹകേരണ
ബഭാങ്കുലാം ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലാം കനരനിടുന പശ്നങ്ങള.

(സനി) വഭായഭാ നനികക്ഷപ അനുപഭാതലാം വര്ദനിപനിച്ചുലാം പുതനിയ വഭായഭാ പദതനികേള
ആരലാംഭനിച്ചുലാം വഭായഭാ നനികക്ഷപ അനുപഭാതലാം ലമചലപടുത്തഭാവനതുലാം വഭായഭാ തനിരനിചടവട്ട്
കൃതലമഭാക്കനി നനിഷനിയ ആസനി കുറയഭാവനതുമഭാണട്ട്.

(ഡനി) 31-3-2016 ലല കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ അനുപഭാതലാം:

സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങട്ട്  - 44%

ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങട്ട്- 12.23%

പഭാഥേമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേളവഴെനി വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ വനിതരണലാം വര്ദനിപനിചഭാല് മഭാത്രകമ ജനിലഭാ സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളുകടയുലാം സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങനികന്റെയുലാം കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാനുപഭാതലാം
വര്ദനിപനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുകേയുള. 

കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ ഓണ്ബലന വനിപണനലാം

6 (*636) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡട്ട് അതനിലന്റെ ഉലനങ്ങള ഓണ്ബലന മുകഖന വനിപണനലാം
നടത്തഭാനുള പദതനി ആവനിഷ് കേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) എങനില് അതു സലാംബനനിച വനിശദവനിവരലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) ഓണ്ബലന വലഭാപഭാരത്തനിലൂലട എലനഭാലക്ക കനടങ്ങള ബകേവരനിക്കഭാനഭാവലമനഭാണട്ട്
കേരുതുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന  ):  
(എ) കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡട്ട് അതനിലന്റെ ഉല്പനങ്ങള ഓണ്ബലന മുകഖന

വനിപണനലാം  നടത്തഭാനുള  പദതനികേള  നനിലവനില്  ആവനിഷ്കരനിചനിടനില.  അതനിനുള
പദതനികേള കേണ്സഡ്യൂമര് ലഫഡകറഷന തയഭാറഭാക്കനിവരുനണട്ട്.

(ബനി)  വനിവനിധ സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുലട അപകട്ട് ലഫഡകറഷനഭായ
കേണ്സഡ്യൂമര് ലഫഡകറഷന സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന ലവളനിലചണ,
അരനി മുതലഭായവയുലാം കുടുലാംബശതീകപഭാലള ഗ്രൂപ്പുകേള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന സ്കൂള ബഭാഗട്ട്,
കുട, ലചേരനിപട്ട് മുതലഭായവയലാം വനിപണനി കേലണത്തുനതനിനുലാം ത്രനികവണനി കസഭാറകേളനിലല
ഉല്പനങ്ങള  കൂടുതല്  ജനങ്ങളനികലക്കട്ട്  എത്തനിക്കുനതനിനുലാം  വനിപണന  ശലാംഖല
ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനുമഭായനി ഒരു ഓണ്ബലന ലവബ്കപഭാര്ടല് തയഭാറഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(സനി) ഓണ്ബലന വലഭാപഭാരത്തനിലൂലട തഭാലഴെ പറയുന കനടങ്ങള ബകേവരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലമനഭാണട്ട് കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.

1. എസഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട് കകേഭാസട്ട് വനകതഭാതനില് കുറയവഭാന സഭാധനിക്കുന.

2. വനിവനിധ പകദശങ്ങളനിലള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനികലക്കട്ട്  സഭാധനങ്ങള  
എത്തനിച്ചു ലകേഭാടുക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുന.

3. ഓണ്ബലന  ബുക്കനിലാംഗനിലൂലട  സഭാധനങ്ങള  എത്തനിക്കുനതുവഴെനി  
അഭലസവനിദലരഭായനിട്ടുള ലചേറപക്കഭാര്ക്കട്ട് ലതഭാഴെനിലവസരലാം നല്കേഭാന 
സഭാധനിക്കുന.

4. ലചേറകേനിട ഉല്പഭാദകേര്ക്കട്ട് വനിപണനി കേലണത്തുനതനിനുലാം അതുവഴെനി  

അവരുലട  ഉല്പനങ്ങളക്കട്ട്  ഒരു  ബഭാനഡട്ട്  ഉണഭാക്കുനതനിനുലാം  

സഭാധനിക്കുന.

5. ആധുനനികേ  മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  സസൗകേരലങ്ങളുള  സഭാപനമഭായനി

കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡട്ട് മഭാറന സഭാഹചേരലമുണഭാകുന.
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കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് അക്കഭാദമനി ഓഫട്ട് ലപഭാഫഷണല് എജഡ്യൂകക്കഷന

7 (*637) ശതീ  .   എലാം  .   സത്വരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് അക്കഭാദമനി ഓഫട്ട് ലപഭാഫഷണല് എജഡ്യൂകക്കഷന (കകേപട്ട്),
അതനിലന്റെ സഭാപനിത ലക്ഷലങ്ങള നനിറകവറ്റുനതനില് എത്രമഭാത്രലാം വനിജയനിചനിട്ടുലണനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനില് കകേപനിലന്റെ പരനിധനിയനില് വരുന സഭാപനങ്ങള ഏലതഭാലക്കലയനലാം
ഈ  സഭാപനങ്ങള  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  കനരനിടനിരുന  പശ്നങ്ങള
എലനഭാലക്കയഭായനിരുലനനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ സഭാപനങ്ങള കനരനിടുന പശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കഭാന സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളതുലാം
സത്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതുമഭായ നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള  ലപഭാതുവനില്  കനരനിടുന  പശ്നങ്ങള
പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി ഈ സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന പദതനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന  ): 
(എ)  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്,  ആകരഭാഗല  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  മഭാകനജ ലമന്റെട്ട്  തുടങ്ങനിയ

വനിവനിധ  സഭാകങതനികേ  കമഖലകേളനില്  സഭാപനങ്ങള  ആരലാംഭനിചട്ട്  അതനിലന്റെ
കമല്കനഭാടവലാം  നടത്തനിപ്പുമഭാണട്ട്  കകേപനിലന്റെ  സഭാപനിത  ലക്ഷലലാം.  ഈ  ലക്ഷലലാം
ബകേവരനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  9  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജകേളുലാം  ഒരു
എലാം.ബനി.എ.  ഇനസനിറഡ്യൂട്ടുലാം  ഒരു  ഫനിനനിഷനിലാംഗട്ട്  സ്കൂളുലാം  നടത്തനിവരുന.  കകേപട്ട്
ലകേഭാചനിയനില് ആരലാംഭനിച സഹകേരണ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് ആകരഭാഗല ലമഡനിക്കല്
വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനട്ട്  ബകേമഭാറകേയുലാം  പുനപ  സഭാഗര  ആശുപത്രനി  കകേപനിലന്റെ
അധതീനതയനില്ത്തലന നനിലനനിര്ത്തനി പവര്ത്തനിപനിച്ചു വരനികേയുമഭാണട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനില് കകേപനിലന്റെ കേതീഴെനില്  12  സഭാപനങ്ങളഭാണുളതട്ട്.  ആയതനിനട്ട്
പുറകമ  പുതനിയ എനജനിനനിയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുള നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച്ചു വരുന. കവണത്ര സഭാദലതഭാപഠനങ്ങള കൂടഭാലത പുതനിയ കകേഭാകളജകേള
ആരലാംഭനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചതട്ട് കകേപനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദലത കൂടനിയനിട്ടുണട്ട്. നല
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രതീതനിയനില്  പവര്ത്തനിചനിരുന  പുനപ  സഭാഗര  ആശുപത്രനിയുലട  പവര്ത്തനലാം
ആവശലമഭായ കഡഭാകര്മഭാലര യഥേഭാസമയലാം നനിയമനിക്കഭാത്തതനിനഭാലലാം ലകേടുകേഭാരലസത
ലകേഭാണ്ടുലാം  മനതീഭവനിക്കുകേയുലാം  കേനിടങ്ങൂര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്  കേലഭാന്റെതീന
കബഭാക്കനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളനില്  ആകക്ഷപമുണഭാവകേയുലാം  ലചേയ.
കകേപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലള  സഭാപനങ്ങളുലട  വനിവരങ്ങള  അനുബനലാം  ആയനി
കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(സനി)  സഭാദലതഭാപഠനലാം നടത്തനി വനിജയനിക്കുലമനട്ട് ഉറപഭായഭാല് മഭാത്രകമ പുതനിയ
സഭാപനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുകേയുള്ളു. എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് കകേഭാകളജകേളനിലല പഠനനനിലവഭാരലാം
ഉയര്ത്തഭാനുള പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുലാം.  ഇതുസലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനലാം
ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ഡനി)  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള നനിലവനില് കനരനിടുന പശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്
തഭാലഴെപറയുന പദതനികേളഭാണട്ട് ഈ സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്:

1. സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുലട ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം നടപനിലഭാക്കുകേ.

2. കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പനങ്ങളുലട സലാംഭരണവലാം വനിപണനവലാം ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനട്ട്
സുവര്ണലാം കസഭാറകേള ആരലാംഭനിക്കുകേ.

3. കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡനിലന  അഴെനിമതനിയുലാം  ക്രമകക്കടുലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനി
ജകനഭാപകേഭാരപദമഭായ സഭാപനമഭാക്കനി മഭാറ്റുകേ.

4. അപകട്ട് സലാംഘങ്ങളുലട പവര്ത്തനലാം നവതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി ഇ-കകേഭാകമഴട്ട് 
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുകേ.

5. സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് കൂടുതല് ഫണട്ട് സത്വരൂപനിക്കുനതനിനഭായനി നനികക്ഷപ 
സമഭാഹരണ പദതനി നടപനിലഭാക്കുകേ.

6. വഭായഭാ കുടനിശനികേ നനിവഭാരണ പദതനി നടപനിലഭാക്കുകേ.

7. ഗ്രഭാമതീണ കമഖലയനില് സഹകേണ ബഭാങ്കുകേളുലട ആഭനിമുഖലത്തനില്  
ലതഭാഴെനില് സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുകേ.

8. കകേപനിലന്റെ പവര്ത്തനലാം ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കു.

9. റബ്ബര്മഭാര്ക്കട്ട്  കനരനിടുന പശ്നങ്ങളക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കുകേയുലാം  
പുതനിയ സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ.

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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10.സ്കൂള കകേഭാകളജട്ട് സലാംഘങ്ങലള പുനരുജതീവനിപനിക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ 
ധനസഹഭായലാം നല്കുകേ.

11. സഹകേരണ  കക്ഷമ  കബഭാര്ഡുകേള,  സത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  
എനനിവലയ ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകേ.

12. സഹകേരണ കമഖലയനിലല സമഗ്ര പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി കകേരള കകേഭാ-
ഓപകററതീവട്ട് ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുകേ. 

ഊര്ജ രലാംഗത്തട്ട് ട്രേഭാനസട്ട് ഗ്രനിഡട്ട് പദതനി

8 (*638) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഊര്ജ  രലാംഗത്തട്ട്  ട്രേഭാനസ്ഗ്രനിഡട്ട്  പദതനി  നടപഭാക്കനി  വരുനകണഭാലയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പസരണ രലാംഗലാം വനിപുലലപടുത്തുനതനിനട്ട് ഈ പദതനി എങ്ങലനയഭാണട്ട്
പകയഭാജനലപടുത്തുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  കകേനസഹഭായമഭാണട്ട്  പസ്തുത  പദതനിക്കട്ട്
ലഭനിക്കുനലതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഈ പദതനി നടപഭാക്കഭാന എലനലഭാലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരനന): 

(എ) സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ഭഭാവനിയനിലല ഊര്ജ ആവശലകേത നനിറകവറഭാനഭായനി
കവണനിവരുന  അധനികേ  ഊര്ജലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനഭായനി  കകേരളത്തനിനട്ട്  2000
ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  ഊര്ജ  ഇടനഭാഴെനിയുലാം  മറ്റു  ചേനില  അനര്  സലാംസഭാന  പസരണ
ബലനുകേളുലട  അനുമതനിയുലാം  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത  പദതനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകുനകതഭാലട
കകേരളത്തനികലക്കട്ട് അധനികേ ബവദദ്യുതനി എത്തനിക്കഭാനുലാം അതനിലൂലട സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
അധനികേ  ഊര്ജ  ആവശലകേത  നനിറകവറ്റുവഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുലാം.  എനഭാല്  പുതനിയ
ഊര്ജ  ഇടനഭാഴെനിയനിലൂലടയുലാം  അനര്  സലാംസഭാന  പസരണ  ബലനുകേളനിലൂലടയുലാം
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സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് ലഭലമഭാകുന അധനികേ ബവദദ്യുതനി കകേരളത്തനിലന്റെ വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനികലക്കട്ട്
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  എത്തനിക്കുനതനിനട്ട്  കകേരളത്തനിനുളനില്  നനിലവനിലള  പസരണ
ശലാംഖല  സലാംവനിധഭാനലാം  അപരലഭാപ്തമഭാണട്ട്.  ഈ  പശഭാത്തലത്തനില്  കമല്പറഞ്ഞവയുലട
പഭാധഭാനലലാം കേണക്കനിലലടുത്തുലകേഭാണട്ട് കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്
ദതീര്ഘകേഭാല പസരണ പദതനിയഭായ ട്രേഭാനസ്ഗ്രനിഡട്ട് 2.0 പദതനിക്കട്ട് 6-10-2016-ലല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ)195/16/ഊവ പകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പസരണ രലാംഗലാം വനിപുലലപടുത്തുനതനിനട്ട് ഈ പദതനി ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുലാം
പകേഭാരലാം പകയഭാജനലാം ലചേയ്യുനതഭാണട്ട്:

1. പുറത്തുനനിനലാം കേരഭാര് ലചേയനിട്ടുള ബവദദ്യുതനി പസരണ ഇടനഭാഴെനിയനിലല
കേണ്ലജഷന കൂടഭാലത സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  
സഭാദലമഭാകുലാം.

2. പസരണ നഷലാം കുറയകേ വഴെനി സഭാമ്പത്തനികേ നഷലാം ഒഴെനിവഭാകുലാം.

3. ബവദദ്യുതനി തടസലാം ഗണലമഭായനി കുറയുലാം.

4. കൃതലമഭായ കവഭാളടതയനില് ബവദദ്യുതനി സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ എലഭാ  
പകദശങ്ങളനിലലാം പകതലകേനിചട്ട് ഇകപഭാള ബവദദ്യുതനി ക്ഷഭാമലാം കനരനിടുന 
ഉത്തര കകേരളത്തനില് ലഭലമഭാകുലാം.

5. ബവദദ്യുതനി കേമ്മേനി ഇലഭാതഭാക്കുകേ വഴെനി ആവശലക്കഭാര്ലക്കലഭാലാംതലന 
ഗുണനനിലവഭാരമുള ബവദദ്യുതനി ലഭലമഭാകുലാം.

(സനി)  ഇതട്ട്  ഒരു  കകേനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയല.  എനഭാല്  ഈ  പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനലത്ത പുനരുല്പഭാദന കസഭാതസകേളനില്നനിനലാം ഉള ബവ ദദ്യുതനിയുലട
പസരണലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണട്ട്  പുതനിയ  പസരണ  ശലാംഖലയഭായ  "ഹരനികതഭാര്ജ
ഇടനഭാഴെനി” ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതുമഭായനി ബനലപട കജഭാലനികേളക്കട്ട് 2500 കകേഭാടനി
രൂപയുലട സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം കകേന ഗവണ്ലമന്റെനില്നനിനലാം അഭലര്തനിചനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാലത  നൂതന  സഭാകങതനികേ  വനിദല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നനിലവനിലള  ചേനില  പസരണ
ബലനുകേളുലട കശഷനി വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള 447 കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനി കകേന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ PSDF Scheme-ല് ഉളലപടുത്തഭാന അഭലര്തനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.  ദതീര്ഘകേഭാല പസരണ പദതനിയഭായ ട്രേഭാനസട്ട്
ഗ്രനിഡട്ട് 2.0 പദതനിക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നര്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ഈ പദതനിയുലട രണട്ട് പധഭാന
ഘടങ്ങളഭാണട്ട്  ഹരനികതഭാര്ജ  ഇടനഭാഴെനിയുലാം  പസരണ  ശലാംഖലയുലട  ശഭാക്തതീകേരണവലാം.
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ഇതനിലന്റെ  നടത്തനിപനിനുകവണനി  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.  ഒരു  ലസഷലല്  ടതീമനിലന
(ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-നുളനില്ത്തലന)  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനിവനിധ
വര്ക്കുകേളനികലക്കഭായനി കകേഭാണ്ട്രേഭാകര്മഭാലര  എ ലാം-പഭാനല്  ലചേയ്യുനതനിനഭായനി  EOI
വനിളനിചനിട്ടുണട്ട്.  1,  2  ഘടങ്ങളനിലഭായുള  വര്ക്കുകേളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  6375  കകേഭാടനി
രൂപയുലട സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം  Special Investment Package  വഴെനി  KIIFB-ല്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഹരനികതഭാര്ജ ഇടനഭാഴെനിയുമഭായനി  ബനലപട  കജഭാലനികേളക്കട്ട്
2500  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  കകേന  ഗവണ്ലമന്റെനില്നനിനലാം
അഭലര്തനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത നൂതന സഭാകങതനികേ വനിദല ഉപകയഭാഗനിചട്ട് നനിലവനിലള
ചേനില പസരണ ബലനുകേളുലട കശഷനി വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള  447  കകേഭാടനി രൂപയുലട
പദതനി കകേന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ PSDF Scheme-ല് ഉളലപടുത്തഭാന അഭലര്തനിചനിട്ടുണട്ട്.

സ്കൂള-കകേഭാകളജകേളനിലല നനിയമനത്തനില് സലാംവരണലാം

9 (*639) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേനന നഭായര് :
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പദതീപട്ട് :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :
ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  കദവസത്വലാം  കബഭാര്ഡുകേളക്കട്ട്  കേതീഴെനിലള

സ് കൂളുകേളനിലലയുലാം കകേഭാകളജകേളനിലലയുലാം  അദലഭാപകേ-അനദലഭാപകേ ജതീവനക്കഭാരുലട
നനിയമനത്തനില് സലാംവരണതതത്വലാം പഭാലനിക്കഭാറകണഭാ;  എങനില് എസ്  സനി.,  എസ് റനി.,
ഒ.ബനി.സനി.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി  എത്ര  ശതമഭാനലാം  തസനികേകേള  വതീതലാം  ഓകരഭാ
കബഭാര്ഡനിലലാം സലാംവരണലാം ലചേയനിട്ടുലണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കദവസത്വലാം കബഭാര് ഡുകേളുലട വനിവനിധ വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലഭായനി
നനിലവനില് ആലകേ ഉള അദലഭാപകേ-അനദലഭാപകേ തസനികേകേളുലട എണവലാം വനിവനിധ
സലാംവരണ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട ജതീവനക്കഭാരുലട എണവലാം ലഭലമഭാകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭരണഘടനഭാനുസൃതമഭായ  സലാംവരണതതത്വലാം  പഭാലനിക്കഭാന  കദവസത്വലാം
കബഭാര്ഡുകേളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരനന): 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  കദവസത്വലാം  കബഭാര്ഡുകേളക്കുകേതീഴെനിലള
വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലല നനിയമനത്തനില് സലാംവരണ തതത്വലാം പഭാലനിക്കഭാറനില.
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(ബനി) അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

വനിജനിലനസട്ട് വനിഭഭാഗലാം

10 (*640) ശതീമതനി യു  .   പതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) ബഹകക്കഭാടതനി  നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരലാം,  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസത്വലാം

കബഭാര്ഡനില് രൂപതീകേരനിച കപഭാലതീസട്ട് വനിജനിലനസട്ട് വനിഭഭാഗലാം കവലണനവച കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിരുകനഭാ; ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാകണഭാ;

(ബനി) കദവസത്വലാം കബഭാര്ഡനില് സഭാധന സഭാമഗ്രനികേള വഭാങ്ങുനതുമഭായനി ബനലപട
എലഭാ  ഫയലകേളുലാം  കപഭാലതീസട്ട്  വനിജനിലനസനിനട്ട്  നല്കേണലമന  നനിര്കദ്ദേശലത്ത
തുടര്നഭാണട്ട്  ഇത്തരത്തനില്  തതീരുമഭാനനിചലതന  ആകരഭാപണലാം  പരനികശഭാധനഭാ
വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഉത്തരവനിറക്കനിയ  ലസക്രടറനിയുളലപലടയുള  നനിരവധനി  ഉനതര്
ഇതനിനുമുമ്പട്ട് ആകരഭാപണ വനികധയരഭായനിരുന കേഭാരലലാം ഗസൗരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ;

(ഡനി) കദവസത്വലാം  കബഭാര്ഡനില്,  കപഭാലതീസട്ട്  വനിജനിലനസനിനട്ട്  പകേരലാം
ഏര്ലപടുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന സലാംവനിധഭാനലമനഭാണട്ട്; അതനിലന്റെ ഘടന സതലസനത
ഉറപ്പുവരുത്തുനതഭാകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരനന): 

(എ)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസത്വലാം  കബഭാര്ഡനില്  രൂപതീകേരനിച  കപഭാലതീസട്ട്
വനിജനിലനസട്ട് വനിഭഭാഗലാം കവലണന വചനിടനില. തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസത്വലാം കബഭാര്ഡനില്
ചേതീഫട്ട് വനിജനിലനസട്ട് ഓഫതീസലറ നനിയമനിക്കുനതനിനുള നടപടനി ബകേലക്കഭാണ്ടുവരുന.

(ബനി) അങ്ങലന ഒരു മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം നനിലവനിലനില.

(സനി)  ലസക്രടറനി  ഉളലപലടയുള  ഉനതര്  ആകരഭാപണ  വനികധയരഭായനിരുന
കേഭാരലലാം ഗസൗരവമഭായനി കേഭാണുനണട്ട്.

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ഡനി)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസത്വലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനിക്കട്ട്
അനുസരണമഭായനി കേഭാരലക്ഷമമഭായ വനിജനിലനസട്ട്  പവര്ത്തനലാം ഉണഭാകുനതനികലക്കഭായനി
വനിജനിലനസട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  ലപഭാകപഭാസല്
സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട്  കദവസത്വലാം  കേമ്മേതീഷണര്  ലചേയര്മഭാനഭായനി  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്
കദവസത്വലാം കബഭാര്ഡട്ട് ഒരു കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുളതഭാണട്ട്.

ജനകേതീയ പങഭാളനിത്ത പദതനികേള

11 (*641) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീനന :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലണനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേനങ്ങലള  ജനകേതീയ  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട  ഉനത
നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട് ഉയര്ത്തുനതനിനഭായനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനി  പകേഭാരലാം  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേനങ്ങളനില്
അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള ഉറപ്പുവരുത്തഭാനഭായനി പദതനിയുകണഭാ;

(സനി) ഇത്തരലാം സലങ്ങള വൃത്തനികയഭാലട പരനിപഭാലനിക്കഭാന എങ്ങലന സഭാധനിക്കുലമനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വനികനഭാദസഞഭാര  വലവസഭായത്തനിനട്ട്  സലാംസഭാന  സമ്പദട്ട്  രലാംഗത്തുള
പങട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന  ):  
(എ) കകേരളത്തനിലല വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലലയ പരനികപഭാഷനിപനിക്കുനതനിലന്റെയുലാം

പുതനിയ ടൂറനിസലാം സതീസലണ വരകവല്ക്കഭാനുമുള ഒരുക്കത്തനിലന്റെയുലാം മുകനഭാടനിയഭായനി
"ഗ്രതീന കേഭാര്പറട്ട്”എന പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനിലല  14  ജനിലകേളനിലമുള
ലതരലഞ്ഞടുത്ത  84  വനികനഭാദ  സഞഭാര  കകേനങ്ങളനിലല  അടനിസഭാന  സസൗകേരലലാം,
പരനിസര ശുചേനിതത്വലാം,  ലപഭാതു സസൗകേരലങ്ങള,  ലമചലപട കസവന ലഭലത എനനിവയടക്കലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന ബഹുജനപങഭാളനിത്ത സത്വഭഭാവകത്തഭാലട ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപഭാക്കുന നൂതന കേര്മ്മേ പദതനിയഭാണനിതട്ട്.  ലസപ്റലാംബര്  1  മുതല് ഒകകഭാബര്
31  വലര  ഒരു  കേലഭാമ്പയനിനഭായനി  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  പകദശങ്ങളനില്  ഗ്രതീന  കേഭാര്പറട്ട്
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നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട്  പഥേമ  ഘടത്തനില്  ഉകദ്ദേശലമനിടനിട്ടുളതട്ട്.  പത്തനിന  കേര്മ്മേ
പദതനിയുലാം ഇതനിനഭായനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ഈ  പദതനി  പകേഭാരലാം  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  84  ടൂറനിസലാം
കകേനങ്ങളനില് ശുചേനിതത്വലാം,  മഭാലനിനല നനിയനണലാം, കുടനിലവളലാം, നടപഭാതകേള, കടഭായട്ട് ലറട്ട്
സസൗകേരലലാം,  വഴെനി വനിളക്കുകേള തുടങ്ങനിയ അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള ഉറപ്പുവരുത്തുകേ
എനതട്ട്  പദതനിയുലട  മുഖലലക്ഷലമഭാണട്ട്.  ഭനിനകശഷനി  സസൗഹൃദ  സസൗകേരലങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുലാം ഈ പദതനി പകേഭാരലാം പകതലകേ ഊനല് നല്കുന.

(സനി)  ഗ്രതീന കേഭാര്പറട്ട്  പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള വനികനഭാദ  സഞഭാര
കകേനങ്ങളനില്  മഭാലനിനല  നനിയനണലാം  ഒരു  മുഖല  ഘടകേമഭാണട്ട്.  ഇതനില്  മഭാലനിനല
നനിയനണലാം, പഭാസനികേട്ട് നനികരഭാധനലാം, കബഭാധവല്ക്കരണലാം, പഭാസനികേട്ട് ഉളലപലടയുള
ഖരമഭാലനിനലങ്ങലള  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  കവര്തനിരനിചട്ട്  സലാംസരനിക്കുനതനിനുള  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുകേ എനനിവയലാം പകതലകേ പഭാധഭാനലലാം നല്കുനണട്ട്.  ഈ പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  കുടുലാംബശതീ,  ശുചേനിതത്വ  മനിഷന,  ജനിലഭാ
ടൂറനിസലാം ലപഭാകമഭാഷന കേസൗണ്സനില്,  നഭാഷണല് സര്വ്വതീസട്ട് സതീലാം,  എന.ജനി.ഒ.കേള,
ടൂറനിസലാം  സലാംരലാംഭകേര്  എനനിവയുലട  കൂടഭായ്മകയഭാലട  മഭാസട്ട്  കതീനനിലാംഗട്ട്  ബഡ്രൈവട്ട്
പരനിപഭാടനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനണട്ട്.  ഇക്കഭാരലങ്ങലളലഭാലാം  വനികനഭാദ  സഞഭാര
കകേനങ്ങലള വൃത്തനിയഭായനി പരനിപഭാലനിക്കുകേ എന ലക്ഷലലാം മുനനനിര്ത്തനിയഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ഉണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമ്പദട്ട് രലാംഗത്തട്ട്  നനിര്ണഭായകേ  ഘടകേമഭാണട്ട്
ടൂറനിസലാം വലവസഭായലമനട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. വനികനഭാദസഞഭാര വലവസഭായത്തനിനട്ട്
സലാംസഭാന  സമ്പദട്ട് രലാംഗത്തുള  പങട്ട്  വനിലയനിരുത്തുനതനിനുകവണനി  ഗുലഭാത്തനി
ഇനസനിറഡ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ഫനിനഭാനസട്ട് & ടഭാകകഷന (GIFT) വഴെനി പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
കകേരളത്തനിലന്റെ ലമഭാത്തലാം GDP-യുലട 10 ശതമഭാനകത്തഭാളലാം ടൂറനിസത്തനില് നനിനഭാലണനട്ട്
പഠനലാം  വലക്തമഭാക്കുന.  ടൂറനിസത്തനില്നനിനലാം  ലമഭാത്തലാം  27,000  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
വരുമഭാനവലാം 14 ലക്ഷലാം ലതഭാഴെനിലലാം കനരനിടട്ട് ലഭലമഭാകുനലവനലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

കവളനി ടൂറനിസട്ട് വനികലജട്ട്

12 (*642) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് കവളനി  ടൂറനിസട്ട്  വനികലജനിനഭായനി ഏലറടുത്ത
ഭൂമനി മറഭാർലക്കങനിലലാം വനിട്ടുനല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി) ടൂറനിസലാം വനികേസനത്തനിനഭായനി ഏലറടുത്ത ഭൂമനി പസ്തുത ആവശലത്തനിനലഭാലത
ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കവളനി ടൂറനിസട്ട് വനികലജനില് നനിലവനിലളള സസൗകേരലങ്ങള ലമചലപടുത്തുനതനിനട്ട്
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കവളനി ടൂറനിസട്ട് വനികലജനികനഭാടനുബനനിചട്ട് ഭഭാവനി ടൂറനിസലാം വനികേസനത്തനിനട്ട്
എത്ര ഭൂമനി ഏലറടുത്തനിട്ടുലണനലാം അതനിനഭായനി എലനലഭാലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുലണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന): 
(എ & ബനി)  കവളനി ടൂറനിസട്ട് വനികലജനില് ടൂറനിസലാം വനികേസനത്തനിനഭായനി ടൂറനിസലാം

വകുപട്ട്  ഏലറടുത്തനിട്ടുള  സലത്തുനനിനലാം  2  ഏക്കര്  സലലാം  സലാംഗതീതജനഭായ
ശതീ.  അലാംജദട്ട് അലനിഖഭാനട്ട് മഡ്യൂസനികേട്ട് അക്കഭാദമനി സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി തതത്വത്തനില്
അനുമതനി നല്കേനിലകേഭാണട്ട്  18-2-2016-ലല  G.O.(MS)No.127/2016/RD  പകേഭാരലാം
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട്  മഡ്യൂസനികേട്ട്  അക്കഭാദമനി  സഭാപനിക്കഭാന
അനുകയഭാജലമഭായ  സലലാം  നല്കേണലമനട്ട്  തലനയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  കേരുതുനതട്ട്.
എനഭാല് പസ്തുത സലലാം  ഈ ആവശലത്തനിനട്ട്  അനുവദനിചഭാല് അതട്ട്  കവളനിയുലട
ഭഭാവനി ടൂറനിസലാം വനികേസനലത്ത സഭാരമഭായനി ബഭാധനിക്കുലമനളതനിനഭാല് മുന സര്ക്കഭാര്
എടുത്ത ഈ തതീരുമഭാനലാം പുനനഃപരനികശഭാധനികക്കണതുലണനട്ട് വകുപട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കവളനിയനില് നനിലവനിലള അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള ലമചലപടുത്തുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കവളനി  ടൂറനിസട്ട്  വനികലജനിലല നനിലവനിലല പധഭാന ആകേര്ഷണങ്ങളനിലലഭാനഭായ
തടഭാകേത്തനിലന്റെ പുനരുദഭാരണലാം,  ബതീചട്ട് ഏരനിയയനില് ചുറ്റുമതനില്ലക്കടട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം,
കേഭാര് പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്  ഏരനിയയനില് പുതനിയ കടഭായട്ട് ലറട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കേഭാര് പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്
ഏരനിയയുലട  ലമയനിന്റെനനസട്ട്,  ഇതനിനു  പുറകമ  കുടനികേളുലട  പധഭാന  കേളനിസലലാം
നവതീകേരനിചട്ട്  അവരുലട  ഉലഭാസത്തനിനഭായനി  പുതനിയ  കേളനികക്കഭാപട്ട്  ഉപകേരണങ്ങള
സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  കവളനി  ടൂറനിസട്ട്  വനികലജനിലല  കപഭാലതീസട്ട്  എയ്ഡട്ട്  കപഭാസട്ട്
നവതീകേരനിക്കുനതനിനുമുള നടപടനികേളുലാം സത്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ഡനി)  ടൂറനിസലാം  പദതനി  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്  മുനപട്ട്
കവളനിയനില് ഏലറടുത്തനിരുന ഭൂമനിയനില്നനിനലാം  17.9  ഏക്കര് ഭൂമനി ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണട്ട്
അനഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനിലള ഒരു ടൂറനിസലാം പദതനി സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി കകേരള
സര്ക്കഭാര്  വനികനഭാദസഞഭാര  വകുപനിനു  കേതീഴെനിലള  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ
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കകേരള  ടൂറനിസലാം  ഇനഫഭാസക്ചേര്  ലനിമനിറഡനിലന  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ
പകദശത്തട്ട്  വനിവനിധ  ടൂറനിസലാം  ഘടകേങ്ങള  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണട്ട്  അനഭാരഭാഷ്ട്ര
നനിലവഭാരലാം  പുലര്ത്തുന  ഒരു  വനികനഭാദസഞഭാര  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാനുള
നടപടനികേള തത്വരനിതഗതനിയനില് സത്വതീകേരനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.

ബവദദ്യുതനി നനിയമ കഭദഗതനി

13 (*643) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .   എലാം  .   നസൗഷഭാദട്ട് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിര്ദ്ദേനിഷ  ബവദദ്യുതനി  നനിയമ  കഭദഗതനിയനിലല
പധഭാന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എലനഭാലക്കലയനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സലാംബനനിചട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അഭനിപഭായലാം
ആരഭാഞ്ഞനിരുകനഭാ; നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളഭാടുള സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ബവദദ്യുതനി ഉലഭാദന വനിതരണ സഭാപനങ്ങലള സത്വകേഭാരലവത്കേരനിക്കഭാന
നനിര്ബനനിതമഭാക്കുന  നനിര്കദ്ദേശലാം  സലാംസഭാനലത്ത  ബവദദ്യുതനി  കമഖലയനിലണഭാക്കഭാവന
പശ്നങ്ങള എലനഭാലക്കലയനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നനിര്ദ്ദേനിഷ  കഭദഗതനി  പകേഭാരലാം,  ബവദദ്യുതനി  വനില  നനിശയനിക്കുനതനില്
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ഏലതങനിലലാം തരത്തനിലള ഇടലപടല് സഭാധലമഭാകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരനന  ):

(എ) കകേന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിര്ദ്ദേഷ ബവദദ്യുതനി നനിയമ കഭദഗതനിയനിലല പധഭാന

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ബവദദ്യുതനി  വനിതരണ കമഖല വനിഭജനിചട്ട്,  ശലാംഖലയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ-

പരനിപഭാലനച്ചുമതല  ഒരു  സഭാപനത്തനിനുലാം  ബവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങല്-

വനില്പന മലറഭാരു സഭാപനത്തനിനുലാം (സബപ ബലസനസനി) ആക്കനി

മഭാറണലാം.

2. ഒരു പകദശത്തട്ട് ഒനനിലധനികേലാം സബപ കേമ്പനനികേള ഉണഭാകേഭാലാം.
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3. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ഇഷമുള  സബപ  കേമ്പനനിയനില്  നനിനട്ട്
ബവദദ്യുതനി വഭാങ്ങഭാലാം.

4. കകേന സര്ക്കഭാര് പുറലപടുവനിക്കുന കദശതീയ ബവദദ്യുതനി കപഭാളനിസനി,
തഭാരനിഫട്ട്  കപഭാളനിസനി  തുടങ്ങനിയവ  കകേന  ബവദദ്യുതനി  ലറഗുകലററനി
കേമ്മേതീഷന,  സലാംസഭാന  കേമ്മേതീഷന,  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള,
ഉല്പഭാദകേര്,  ബലസനസനികേള  തുടങ്ങനിയവര്ക്കട്ട്  നനിര്ബനമഭായുലാം
ബഭാധകേമഭാണട്ട്.

5. നവതീകേരണ ഊര്കജഭാല്പഭാദനലാം കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുലാം.

6. വനിതരണബലസനസനികേളുലടയുലാം  സബപ  ബലസനസനികേളുലടയുലാം
ഇടനനിലയഭായനി  പവര്ത്തനിക്കുന  ഒരു  ഇന്റെര്മതീഡനിയറനി  കേമ്പനനിയുലാം
വനിഭഭാവന ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ആരഭാഞ്ഞനിരുന.  നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളഭാടുള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിലപഭാടട്ട് കകേന
സര്ക്കഭാരനിലന അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്. വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) പസ്തുത കഭദഗതനിയനില് ബവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദന വനിതരണ സഭാപനങ്ങലള
സത്വകേഭാരലവല്ക്കരനിക്കഭാന നനിര്ബനനിതമഭാക്കുന നനിര്കദ്ദേശങ്ങലളഭാനമനില.  എനഭാല്
2003-ലല  ബവദദ്യുതനി  നനിയമപകേഭാരലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ബവദദ്യുതനി
കബഭാര്ഡുകേലള ഡനിസനിബഡ്യൂഷന ബലസനസനികേളഭായുലാം ട്രേഭാനസനിഷന യൂടനിലനിറനിയഭായുലാം
നനിലനനിര്ത്തഭാന  അധനികേഭാരമുണട്ട്.  നനിയമത്തനിലല  131-ാം  വകുപട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുള
അധനികേഭാരലാം  ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട്  കകേരളത്തനില്  നനിലനനിനനിരുന  കകേരള  കസറട്ട്
ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  എന  നനിയമപരമഭായ  സഭാപനലത്ത  കകേരള  കസറട്ട്
ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് എന ഒറ കേമ്പനനിയഭാക്കനി ഉല്പഭാദന-പസരണ-
വനിതരണ പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി വരുനതട്ട്.  ഇങ്ങലന കേമ്പനനി രൂപതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള
അതട്ട്  സത്വകേഭാരല  കമഖലയനികലഭാ  ലപഭാതു  കമഖലയനികലഭാ  നനിലനനിര്ത്തഭാനുള
പരമഭാധനികേഭാരലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനില് നനിക്ഷനിപ്തമഭാണട്ട്. കകേരളത്തനില് ഇലകനിസനിറനി
കേമ്പനനി  പൂര്ണമഭായുലാം  സര്ക്കഭാര്  നനിയനണത്തനിലള  ലപഭാതു  കമഖലയനില്
ആയതനിനഭാല്  സത്വകേഭാരലവല്ക്കരണവമഭായനി  ബനലപട  പശ്നങ്ങള  നനിലവനിലനില.
എനഭാല് സത്വകേഭാരല കേമ്പനനികേള വനകേനിട ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് മഭാത്രമഭായനി ബവദദ്യുതനി
വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനട്ട് അവസരലാം ഒരുക്കുനതനിലൂലട ബവദദ്യുതനി വനിതരണത്തനിലല
സഭാമൂഹല നതീതനി തകേര്ക്കഭാന ഇടയഭാക്കുലാം.

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ഡനി)  ഇല.  നനിലവനിലള  2003-ലല  ബവദദ്യുതനി  നനിയമപകേഭാരലാം  തലന
ബവദദ്യുതനി വനില നനിശയനിക്കുനതട്ട് അതതു സലാംസഭാനലത്ത ബവദദ്യുതനി ലറഗുകലററനി
കേമ്മേതീഷനഭാണട്ട്.  എനഭാല്  ഏലതങനിലലാം  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  സബ്സനിഡനി  നല്കേഭാന
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  അധനികേഭാരമുണട്ട്.  അതനിനു കവണ തുകേ മുനകൂറഭായനി അതതു വനിതരണ
സഭാപനത്തനിനട്ട്  നല്കേണലമനഭാണട്ട്  വലവസ.  ഈ  വലവസകേള  പുതനിയ
കഭദഗതനിയനില് മഭാറനിയനിടനില.

കദശതീയ ടൂറനിസലാം പുരസഭാരലാം

14 (*644) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് കദശതീയ ടൂറനിസലാം പുരസ് കേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഏലതലഭാലാം കേഭാരലങ്ങള നടപഭാക്കനിയതനിനഭാണട്ട് പസ്തുത അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചതട്ട്;

(സനി)  പസ്തുത  അലാംഗതീകേഭാരങ്ങള  കനടുനതനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിചതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന): 
(എ)  ഉണട്ട്.  ഇത്തവണ  കകേന  സര്ക്കഭാര്  പഖലഭാപനിച  വനികനഭാദസഞഭാര

വനിപണന  കമഖലയനിലല  നഭാലട്ട്  അവഭാര്ഡുകേള  സലാംസഭാന  വനികനഭാദസഞഭാര
വകുപനിനട്ട് ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി. അവ തഭാലഴെപറയുനവയഭാണട്ട് :

1. Excellence in publishing

a. English – Kerala and Spice Route Coffee Table Book

b. Foreign Language -  The Great Backwater Brochure-German

2. Most  Innovative  use  of  Information  Technology-Social  
Media/Mobile App-Kerala Tourism Digital Marketing

3. Responsible Tourism Project-Wayanad

4. Rural Tourism Project-Sargaalaya Craft Village
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(ബനി&സനി)  കകേരള  ടൂറനിസലാം  വനിപണനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയ
കകേഭാഫനി  കടബനിള  ബുക്കുകേളക്കഭാണട്ട്  Excellence  in  Publishing  അവഭാര്ഡട്ട്
ലഭനിചതട്ട്.  ടൂറനിസലാം  പചേരണ  പരനിപഭാടനികേള  വകുപട്ട്  സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുനണട്ട്.
കസഭാഷലല് മതീഡനിയയുലട സഭാധലതകേള പരമഭാവധനി പകയഭാജനലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള
വനിവനിധങ്ങളഭായ പചേരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം  വകുപട്ട്  സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.  ഡനിജനിറല്
മഭാര്ക്കറനിലാംഗനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇത്തരത്തനില്  നടപഭാക്കനിയ  പചേരണ  പരനിപഭാടനിക്കട്ട്
ലഭനിച അലാംഗതീകേഭാരമഭായഭാണട്ട്- Most Innovative use of Information Technology-
Social  Media/Mobile  App-Kerala  Tourism Digital  Marketing–അവഭാര്ഡട്ട്
കകേരള ടൂറനിസത്തനിനട്ട് ലഭനിചതട്ട്. ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം രലാംഗത്തട്ട് കകേരളത്തനിനട്ട് പഥേമ
സഭാനമഭാണുളതട്ട്. കുമരകേത്തട്ട് ആദലമഭായനി തുടങ്ങനിയ ഈ പദതനി സലാംസഭാനലാം മുഴവനുലാം
പവൃത്തനി പഥേത്തനില് ലകേഭാണ്ടുവരുവഭാനുള ശമങ്ങള വകുപട്ട്  നടത്തനിവരുന.  ഈ
പദതനിയുലട വനിജയത്തനിലന്റെ സഭാക്ഷലപത്രമഭാണട്ട് വയനഭാടട്ട് ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസത്തനിനട്ട്
ഈയനിനത്തനില് കേനിടനിയ അവഭാര്ഡട്ട്.  സലാംസഭാനലത്ത തനതട്ട് കേലകേകളയുലാം കേരകേസൗശല
കമഖലകയയുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാനുള  വനിവനിധങ്ങളഭായ  പദതനികേള  ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്
നടത്തനിവരുനണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട്  സര്ഗ്ഗഭാലയ  ആര്ടട്ട്  ആന്റെട്ട്  ക്രഭാഫട്ട്
വനികലജട്ട്  ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്  പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയതട്ട്.  ഈ  പദതനിയുലട  പവര്ത്തന
മനികേവനിലന്റെ സഭാക്ഷലപത്രമഭാണട്ട് സര്ഗ്ഗഭാലയ ആര്ടട്ട് ആന്റെട്ട് ക്രഭാഫട്ട് വനികലജനിനട്ട് ലഭനിച
അവഭാര്ഡട്ട്.

ഭക്തജനങ്ങളക്കട്ട് ലമചലപട സസൗകേരലങ്ങള

15 (*645) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   രഭാജ സ്തു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീനന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ശബരനിമല മണ്ഡല മകഹഭാതവലാം ആഗതമഭായനിരനിക്കുനതനിനഭാല് ഭക്തജനങ്ങളക്കട്ട്

ലമചലപട  സസൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുനതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  നനിലവനില്

സത്വതീകേരനിചനിരനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ശബരനിമലയനിലല നവതീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങളുലാം ശുചേതീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങളുലാം

ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;



44       കകേരള നനിയമസഭ                          നവലാംബര് 2, 2016

(സനി) ഏലതലഭാലാം  വകുപ്പുകേളുലട  ഏകകേഭാപനമഭാണട്ട്  ഇക്കഭാരലത്തനില്
നടപനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പസസ്തുത പവര്ത്തനങ്ങള യഥേഭാസമയലാം അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യുനതനിനുള
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരനന):

(എ)  ഭക്തജനങ്ങളക്കട്ട്  വനിരനി  വയനതനിനുലാം  കുടനിലവളലാം,  അനദഭാനലാം,
കടഭായട്ട് ലറട്ട്  സസൗകേരലലാം,  ലമഡനിക്കല്  സസൗകേരലലാം,  സുരക്ഷ  എനതീ  കേഭാരലങ്ങളനിലലാം
ലമചലപട സസൗകേരലങ്ങലളഭാരുക്കുനതനിനട്ട് ബനലപലട വകുപ്പുകേളുലട സഹകേരണകത്തഭാലട
നടപടനി ബകേലക്കഭാണ്ടുവരുന.

(ബനി)  നവതീകേരണ  പവര്ത്തനങ്ങള  അനനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  ശുചേതീകേരണ
പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് പത്തനലാംതനിട ജനിലഭാ  കേളകറലട കനതൃതത്വത്തനിലള ശബരനിമല
സഭാനനികടഷന ലസഭാബസറനിലയ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കപഭാലതീസട്ട്,  ഫയര്കഫഭാഴട്ട്,  കഫഭാറസട്ട്,  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്,  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി,  ജലകസചേനലാം,  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡട്ട്,  ബവദദ്യുതനി
കബഭാര്ഡട്ട്,  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്,  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.,  കമഭാകടഭാര്  ലവഹനിക്കനിള
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്,  ബനി.എസട്ട്.എന.എല്.,  ഫഡട്ട് കസഫനി തുടങ്ങനി വനിവനിധ സര്ക്കഭാര്
വകുപ്പുകേളുലട ഏകകേഭാപനകത്തഭാലടയഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുനതട്ട്.

(ഡനി) യഥേഭാസമയലാം അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.

ഊര്ജ പതനിസനനി

16 (*646) ശതീ  .   എലാം  .   നസൗഷഭാദട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാലവര്ഷ ലഭലതയനില് ഉണഭായ ഭതീമമഭായ കുറവമൂലലാം അണലക്കട്ടുകേളനില്
ജലനനിരപട്ട് ക്രമഭാതതീതമഭായനി തഭാഴ് ന സഭാഹചേരലത്തനില് ഉണഭാകേഭാനനിടയുള ഉസൗര്ജ
പതനിസനനി തരണലാം ലചേയ്യുനതനിനട്ട് എലനലഭാലാം മുനകൂര് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാന
കേഴെനിയുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ലലവദദ്യുതനിയുലട  അമനിതമഭായ  ഉപകഭഭാഗവലാം  പഭാഴ്  ലചലവലാം  നനിയനനിചട്ട്
ലലവദദ്യുതനി ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് സഹഭായകേമഭായ കബഭാധവത്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിക്കഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  ലലവദദ്യുകതഭാപകയഭാഗലാം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
ഫനിലലമന്റെട്ട് ബളബുകേളക്കുലാം സനി.എഫട്ട്.എല്. ബളബുകേളക്കുലാം പകേരലാം എല്.ഇ.ഡനി.
ബളബുകേള ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനുള പദതനി നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരനന):

(എ)  നഭാളനിതുവലരയുള  കേണക്കുപകേഭാരലാം  പതതീക്ഷനിചനിരുന  നതീലരഭാഴക്കനിലന്റെ
55%  മഭാത്രകമ  ലഭനിച്ചുള്ളുലവങനിലലാം  മദലകേഭാല,  ദതീര്ഘകേഭാല  കേരഭാറകേള  മുകഖനയുലാം
DBFOO  പകേഭാരലാം  2016  ഡനിസലാംബര്  മുതല്  ലഭലമഭാകക്കണനിയനിരുന  ബവദദ്യുതനി
ജൂണ്  മുതല്  ലഭലമഭാക്കുകേ  വഴെനിയുലാം  ജലബവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനലാം  കുറയഭാന
സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇപകേഭാരലാം  സലാംഭരണനികേളനിലല  ജലലാം  വരുലാം  മഭാസങ്ങളനികലക്കട്ട്
സലാംഭരനിക്കഭാനുലാം സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. 2017 മഭാര്ചട്ട് മുതല് ജൂണ് വലരയുള കേഭാലയളവനിലല
ഉപകഭഭാഗലാം  പതതീക്ഷനിചട്ട്  ഡതീപട്ട്-ഇ-ബനിഡനിലാംഗട്ട്  വഴെനി  200  MW  ബവദദ്യുതനി
വഭാങ്ങുനതനിനുള  കേരഭാറനില്  ഏര്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാലത  ഇകപഭാഴെലത്ത
സനിതനിഗതനികേള പരനിഗണനിചട്ട് ലഭലതയനുസരനിചട്ട് 200 MW കൂടനി ഇ-ബനിഡനിലാംഗട്ട് വഴെനി
വഭാങ്ങുവഭാനുലാം  കൂടുതല്  ബവദദ്യുതനി  പവര്  എകട്ട്കചേഞനില്നനിനട്ട്  വഭാങ്ങുവഭാനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  കബഭാധവല്ക്കരണ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുലാം.  ടനി ലക്ഷലലാം വച്ചുലകേഭാണട്ട്
ഊര്ജ സലാംരക്ഷണ സകനശലാം എത്തനിക്കഭാനഭായനി ലഘുകലഖ വനിതരണലാം, പത്ര-ദൃശല
മഭാധലമങ്ങള വഴെനിയുള കബഭാധവല്ക്കരണലാം, സ്കൂള, റസനിഡനഷലല് അകസഭാസനികയഷന
തുടങ്ങനിയ  സലങ്ങളനില് പഠന കഭാസകേള എനനിവ നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. മലപ്പുറലാം ജനിലയനില്
ഉപകഭഭാക്തൃ ശഭാക്തതീകേരണലാം ലക്ഷലലാം  വച്ചുലകേഭാണട്ട്  ഒരു ബൃഹദട്ട്  കബഭാധവല്ക്കരണ
കേലഭാമ്പയനില് സങടനിപനിചട്ട്  എന.എസട്ട്.എസട്ട്.  -മഭായനി  കചേര്നട്ട്  ഊര്ജ സലാംരക്ഷണ
റഭാലനിയുലാം സനി.എലാം.സനി.-യുമഭായനി കചേര്നട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട് കബഭാധവല്ക്കരണ കേലഭാമ്പയനിനുലാം
നടത്തനിവരുന.

(സനി)  പദതനികേള പരനിഗണനയനിലണട്ട്.  സനി.എഫട്ട്.എല്.-നുലാം ഫനിലലമന്റെട്ട് ബളബനിനുലാം
പകേരമഭായനി  എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബട്ട്  നല്കേഭാനുള  പദതനിക്കുകവണനിയുള  ലചേലവട്ട്
കകേരളഭാ ഇനഫഭാസക്ചേറല് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡനിലന്റെ ബഗഡട്ട് ബലനസനിലന്റെ  (KIIFB
guidelines)  പരനിധനിയനില്  വരഭാത്തതനിനഭാല്  ടനി  പദതനി  സപനിലമന്റെറനി  ഡനിമഭാന്റെട്ട്സട്ട്
കഫഭാര് ഗ്രഭാന്റെട്ട്സട്ട് മുഖഭാനരലാം നടപഭാക്കുനതനികലക്കട്ട് ഫണട്ട് കേലണത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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ചേരക്കു-കസവന നനികുതനി

17 (*647) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞകമഭാന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കേസൗണ്സനില്  കൂടനിയ  കശഷലാം  നനികുതനി  ഘടനലയപറനി
എലനലഭാലാം തതീരുമഭാനങ്ങളഭാണട്ട് എടുത്തനിരനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി)  മൂലലവര്ദനിത ഉലനങ്ങളുലട ലഭാഭത്തനിലല ഒരു വനിഹനിതലാം കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
അവകേഭാശലപടതഭാലണന  പകേടന  പത്രനികേയനിലല  വഭാഗഭാനലാം  നടപഭാക്കഭാന  ഈ
ബനില് തടസമഭാകുകമഭാ;

(സനി) എങനില് അതനിലന മറനികേടക്കഭാന എലനഭാലക്ക നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?

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

(എ)  നനികുതനി  ഘടനലയക്കുറനിച്ചുള ചേര്ചകേള ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കേസൗണ്സനിലനില്
പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുനകതയുള്ളു. അനനിമ തതീരുമഭാനലാം ആയനിടനില.

(ബനി&സനി)  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പനങ്ങളുലട  ലഭാഭത്തനിലല  ഒരു  വനിഹനിതലാം
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കുനതനിനട്ട് ജനി.എസട്ട്.ടനി. ബനില് എതനിരല.

കദവസത്വലാം ഭൂമനി

18 (*648) ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കദവസത്വലാം  ഭൂമനി  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കഭാന  ബട്രേബഡ്യൂണല്
രൂപതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) കദവസത്വലാം  ഭൂമനി  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കഭാന  എലനലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്
ബട്രേബഡ്യൂണലനിലന്റെ പവര്ത്തനത്തനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി) ബട്രേബഡ്യൂണല്  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സത്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം?

ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരനന):  

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി) ബട്രേബഡ്യൂണല് രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് പകതലകേ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
ആവശലമഭാണട്ട്. ആയതനിനുള നടപടനി ബകേലക്കഭാണ്ടുവരനികേയഭാണട്ട്.

നനികുതനി കചേഭാര്ച

19 (*649) ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീനന :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  അഞ്ചുവര്ഷലാം  ലകേഭാണ്ടുണഭായ  നനികുതനി
കചേഭാര്ചയനിലൂലട ഖജനഭാവനിനട്ട് എത്ര തുകേ നഷലാം വനലവനഭാണട്ട് ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡട്ട്
കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുനലതനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  അക്കസൗണന്റെട്ട്
ജനറല് പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുലണങനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) മുഖലനനികുതനിയനിനമഭായ വഭാണനിജല നനികുതനി നനിരക്കനില് 25 ശതമഭാനകത്തഭാളലാം
വര്ദനവട്ട് വരുത്തനിയനിട്ടുലാം വഭാണനിജല നനികുതനി വര്ദനവനിലന്റെ നനിരക്കട്ട് ഇടനിയുവഭാനുള
കേഭാരണലാം പരനികശഭാധനിചനിരുകനഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  വനകതഭാതനില്  നടന  നനികുതനി  കചേഭാര്ച  അവസഭാനനിപനിക്കഭാനഭായനി

ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന തനങ്ങള എലനഭാലക്കലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ) സലാംസഭാന ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡട്ട് മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് നനികുതനി

കചേഭാര്ചയനിലൂലട ഉണഭായ നഷലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില. ഇതുസലാംബനനിചട്ട് കേലാംപട്ട് കട്രേഭാളര്

ആന്റെട്ട് ആഡനിറര് ജനറലനിലന്റെ റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)  മുഖല നനികുതനി ഇനമഭായ വഭാണനിജല നനികുതനി നനിരക്കനില്  25  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം
വര്ദനവട്ട് വരുത്തനിയനിട്ടുലാം വഭാണനിജല നനികുതനി വര്ദനവനിലന്റെ നനിരക്കട്ട് ഇടനിയുവഭാനുള
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കേഭാരണലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനികുതനി നനിരക്കട്ട് ഗണലമഭായനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുലാം വഭാണനിജല
നനികുതനി  വരുമഭാന  വര്ദനവട്ട്  ഇടനിഞ്ഞതനിലന്റെ  പധഭാന  കേഭാരണലാം  നനികുതനി  പനിരനിവനിലല
കേഭാരലക്ഷമതയനിലഭായ്മയുലാം അഴെനിമതനിയുമഭാണട്ട്.  റബ്ബറനിലന്റെ  വനില  മുന  വര്ഷലത്ത
വനിലകയക്കഭാള  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  കുറഞ്ഞതട്ട്  ജനങ്ങളുലട  ക്രയകശഷനിലയയുലാം  നനികുതനി
വരുമഭാനലത്തയുലാം പതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. 31-3-2016  വലരയുള കേണക്കനുസരനിചട്ട്
റബ്ബറനില് നനിനള വരുമഭാനത്തനില് 9% കുറവട്ട് വനനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത 2014 ഡനിസലാംബര്
20  മുതല്  2015  മഭാര്ചട്ട്  31  വലര  റബ്ബറനിലന  നനികുതനിയനില്നനിനട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കനിയതുലാം
നനികുതനി വരുമഭാനലത്ത പതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിച്ചു.  കമഭാകടഭാര് വഭാഹനങ്ങളനില് നനിനള
നനികുതനി സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വഭാറട്ട് നനികുതനി പനിരനിവനിലന്റെ 18 ശതമഭാനകത്തഭാളലാം വരുലാം.
പസസ്തുത  ഇനത്തനില്  മുന  വര്ഷങ്ങളനില്  23  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  വളര്ചഭാ  നനിരക്കട്ട്
കരഖലപടുത്തനിയ  സഭാനത്തട്ട്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  7%  വളര്ചയഭാണട്ട്
കരഖലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.

ഇതനിനു  പുറകമ  എണ  കേമ്പനനികേളനില്നനിനലാം  സഭാധഭാരണ  20%-കത്തഭാളലാം
വര്ദനവട്ട് കരഖലപടുത്തനിയനിരുന സഭാനത്തട്ട്  2016  മഭാര്ചട്ട്  31  വലര  9%  വളര്ചയഭാണട്ട്
കരഖലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ലപകട്രേഭാള,  ഡതീസല്  എനനിവയുലട  വനിലയനില്  വന
കുറവലാം ബനിറ്റുലമന,  ഫര്ണസട്ട് ഓയനില് എനനിവയുലട വനില്പനയനില് വന കുറവമഭാണട്ട്
ഇതനിനു കേഭാരണലാം. അരനി, കഗഭാതമ്പട്ട്, ബമദ, ആട, സൂചേനി എനനിവലയ നനികുതനിയനില്നനിനട്ട്
ഒഴെനിവഭാക്കനിയതുലാം  ചേനിക്കലന്റെ  നനികുതനിയനിനത്തനില്  ഉകദ്ദേശനിച  വളര്ച  ബകേവരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കഭാത്തതുലാം ബഭാര് കഹഭാടലകേള അടചതുലാം നനികുതനി വരുമഭാനലത്ത പതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിച്ചു.

(സനി) നനികുതനി കചേഭാര്ച തടയുനതനിനഭായനി വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള
നടപടനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

I. വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപട്ട് :

1. കേഭാരലക്ഷമത ഉയര്ത്തുനതനിനഭായനി  കൂടുതര് കശഷനിയുള ലസര്വര്  
സഭാപനിക്കുകേയുലാം സനിസലാം സ്ക്രൂടനിനനി  സഭാദലമഭാകുന കസഭാഫട്ട് ലവയര്  
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനതനിനുള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം.

2. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ബനിലട്ട്ല്ല് കചേഭാദനിച്ചു വഭാങ്ങുനതനിലന കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന 
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന. അതുകപഭാലലതലന കേമ്പഡ്യൂടര് 
ബനിലനിലാംഗുള വലഭാപഭാരനികേള അവരുലട ബനില്ലുകേള തതമയലാം തലന 
അകപഭാഡട്ട് ലചേയ്യുന എനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി നനിയമ നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
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3. കൂടുതല് വലഭാപഭാരനികേലള നനികുതനി വലയത്തനില് ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുള 
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുലാം.

4. ലചേക്കുകപഭാസ്റ്റുകേലള ആധുനനികേ ഡഭാറഭാ കേളക്ഷന ലഫസനിലനികറഷന  
ലസന്റെറകേളഭാക്കനി മഭാറ്റുലാം.

5. അപനില് കകേസുകേളുലാം കകേഭാടതനി കകേസുകേളുലാം എത്രയുലാംകവഗലാം തതീര്പഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുലാം.

6. റനികടണ് സ്ക്രൂടനിനനി, കുടനിശനികേ അസസട്ട്ലമന്റെട്ട് എനനിവ കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുലാം.

7. റവനഡ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള തത്വരനിതലപടുത്തുലാം.

8. നനികുതനി കചേഭാര്ച തടയുനതനിനട്ട് കേര്ശന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

9. ഓഡനിറട്ട് വനിസനിറട്ട് വനിഭഭാഗലത്തക്കൂടനി ഉളലപടുത്തനി ഇകന്റെണല് ഓഡനിറട്ട് 
വനിഭഭാഗലാം ശക്തനിലപടുത്തുനതഭാണട്ട്.

10. നനികുതനി ഉപകദശകേ കസവന യൂണനിറട്ട് ആരലാംഭനിക്കുലാം.

11. വഭാറട്ട് കേണ്സളകടറതീവട്ട് കേമ്മേനിറനി പവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുലാം.

12. അനുമഭാന  നനികുതനിദഭായകേര്ക്കുലാം  ലകേ.ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കുടനിശനികേയുളവര്ക്കുലാം 
ആലാംനസനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.

II. രജനികസഷന വകുപട്ട് :

രജനികസഷന  വകുപനില്  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്  ഊര്ജനിതലപടുത്തുനതനിനഭായനി
1986  മുതല്  2010  വലരയുള  അണര്  വഭാലദ്യുകവഷന  കകേസുകേളുലട  ഒറത്തവണ
തതീര്പഭാക്കല് നടത്തുവഭാന നനിശയനിച്ചു. 2016 ഫനിനഭാനസട്ട് ബനിലനിലൂലട വനിലയഭാധഭാരങ്ങളുലട
മുദനനിരക്കട്ട്  6  ശതമഭാനലാം എനളതട്ട്  8  ശതമഭാനമഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു.  അകതഭാലടഭാപലാം
കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങള തമ്മേനിലള ഭഭാഗപത്രലാം,  ഒഴെനിമുറനി,  ദഭാനലാം,  ധനനനിശയലാം എനനിവയനിലലാം
പുതുക്കലകേള വരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

III. ലഭാന്റെട്ട് റവനല ന്യൂ വകുപട്ട് :

ലഭാന്റെട്ട്  റവനഡ്യൂ  വകുപനില്  ലകേടനിട  നനികുതനി,  ആഡലാംബര  നനികുതനി,  സര്ക്കഭാര്
കുടനിശനികേയുള  റവനല ന്യൂ  റനിക്കവറനി  എനതീ  ഇനങ്ങളനിലല  പനിരനിവട്ട്  പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുത്തുനതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുനതനിനുലാം തഭാലൂക്കട്ട് അടനിസഭാനത്തനില്
ലഡപഡ്യൂടനി കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്  ചേഭാര്ജട്ട് നല്കുനതനിനുലാം ഉകദലഭാഗസരുലട റനികപഭാര്ടട്ട് വഭാങ്ങനി
പരനികശഭാധനിചട്ട്  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയ തഭാലൂക്കട്ട്  തഹസനില്ദഭാര്,  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്,
1145/17
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റവനല ന്യൂ റനിക്കവറനി തഹസനില്ദഭാര് എനനിവരുലട കപരനില് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം
ജനിലകേളനില് നടത്തുന അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങളനില് കമല് വനിഷയങ്ങള സലാംബനനിച
സനിതനി വനിവരക്കണക്കുകേളകൂടനി ഉളലപടുത്തുനതനിനുലാം കസ നതീക്കലാം ലചേയ്യുന വനിഷയത്തനില്
കലഭാ ഓഫതീസറലട കസവനലാംകൂടനി ലഭലമഭാക്കനി തുടര് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം
ജനിലഭാ കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ലഭാന്റെട്ട് റവനല ന്യൂ ഇനങ്ങളഭായ ലകേടനിട
നനികുതനി,  ആഡലാംബര  നനികുതനി  എനതീ ഇനങ്ങളനില്  അധനികേ വനിഭവ  സമഭാഹരണലാം
നടത്തുനതനിനഭായനി  1-8-2016  മുതല്  തഭാലൂക്കട്ട്-ജനിലഭാ  തലത്തനില്  ഒരു  ലസഷലല്
ബഡ്രൈവട്ട് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

IV. എബകസട്ട് വകുപട്ട് :

എബകസട്ട്  വകുപനില്  നനികുതനി  കചേഭാര്ച  ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
അനധനികൃത മദലത്തനിലന്റെ ഉല്പഭാദനലാം,  വനിതരണലാം,  വനിപണനലാം ഇവ തടയുനതനിനഭായനി
ശക്തമഭായ എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് വകുപട്ട് നടത്തനി വരുനതട്ട്.  കൂടഭാലത
അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനലാം വലഭാജ മദലലാം സലാംസഭാനകത്തക്കട്ട് കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടു
വരുനതട്ട് തടയുനതനിനഭായനി എബകസട്ട് ലചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളുലട പവര്ത്തനവലാം അതനിര്ത്തനി
പകദശങ്ങളനില് കബഭാര്ഡര് പകട്രേഭാളനിലാംഗട്ട് യൂണനിറ്റുകേളുലട പവര്ത്തനവലാം ശക്തനിലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

V. കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപട്ട് :

15 വര്ഷത്തനില് കൂടുതല് പഴെക്കമുള കനഭാണ് ട്രേഭാനകസഭാര്ടട്ട്, ലഹവനി ട്രേഭാനകസഭാര്ടട്ട്
വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം  10  വര്ഷത്തനില് കൂടുതല് പഴെക്കമുള ട്രേഭാനകസഭാര്ടട്ട് വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം
'ഗ്രതീന ടഭാകട്ട്' ചുമത്തുനതനിനുള നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന. അധനികേ നനികുതനി
സമഭാഹരണലാം ലക്ഷലമനിടട്ട് എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട് പവര്ത്തനലാം ഊര്ജനിതലപടുത്തുനതനിനുള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

സഹകേരണ കമഖലയുലട ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം

20 (*650) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിളനി  :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലള  വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനില്  പുത്തന  തലമുറ
ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി കേനിടപനിടനിക്കുന വനിധലാം സജമഭാക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;
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(ബനി)  ഇതനിനഭായനി എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന):  
(എ) ഉണട്ട്. സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേലള സഹകേരണ കമഖലയനില്ത്തലന പുത്തന

തലമുറ ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി കേനിടപനിടനിക്കുന രതീതനിയനില് സജമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  സഹകേരണ കമഖലയനില് ത്രനിതലത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുന സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളനില് ആധുനനികേ ബഭാങനിലാംഗട്ട് സസൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിവരുന.  പധഭാനമഭായുലാം
കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗട്ട്  ലസഭാലദ്യുഷന,  ലനറട്ട്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്,  എ.ടനി.എലാം.,  ആര്.ടനി.ജനി.എസട്ട്.,
എന.ഇ.എഫട്ട്.ടനി.  മുതലഭായ  കസവനങ്ങള  ഉളലപടുന  ആധുനനികേ  ബഭാങനിലാംഗട്ട്
സസൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട്  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  ഏര്ലപടുത്തനിവരുനതട്ട്.  സഹകേരണ
കമഖലയുലട  ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം  സബനനിചട്ട്  രൂപതീകൃതമഭായ  സലാംസഭാനതല
സനിയറനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനിയുലട കനതൃതത്വത്തനില് സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനില് കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുള കേരടട്ട് മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. അകതഭാലടഭാപലാം ഭരണസമനിതനികേളനില് ലപഭാഫഷണലകേലള
ഉളലക്കഭാളനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അര്ബന  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലട  ഭരണ
സമനിതനിയനില്  ലപഭാഫഷണല്  കയഭാഗലതയുള  2  കപലര  ലതരലഞ്ഞടുക്കഭാനുള
വലവസ ഉളലക്കഭാളനിചനിട്ടുണട്ട്. കകേരളഭാ ബഭാങട്ട് എന ആശയലാം സഫലതീകൃതമഭാകുകമ്പഭാള
എലഭാ അര്തത്തനിലലാം പുത്തന തലമുറ വഭാണനിജല ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി  കേനിടപനിടനിക്കുന
സസൗകേരലങ്ങള സഹകേരണ കമഖലയനിലണഭാകുനതഭാണട്ട്.

ഐ.റനി. വനിദഗ്ദ്ധരുലട നനിയമനലാം

21 (*651) ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥേന :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  ഫലപദമഭായനി  നടപഭാക്കഭാന  ഐ.റനി.
വനിദഗ് ദലര നനിയമനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലനലഭാലാം ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴെനി ബകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്
വനിവരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഇതനിനഭായനി എന്തു തുകേ ലചേലവ വരുലമനഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്,

വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം?

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

(എ) ഐ.റനി. വനിദഗ്ദ്ധലര നനിയമനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) സലാംസഭാന വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപനിനട്ട് ജനി.എസട്ട്.ടനി. നടപഭാക്കുനതനിനുകവണ

Software application വനികേസനിപനിക്കുകേ എനതഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശലലാം.

(സനി) നനിലവനില് 18 കപലരയഭാണട്ട് ഈ കപഭാജകനികലക്കട്ട് കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില് 2

വര്ഷക്കഭാലയളവനികലക്കട്ട് നനിയമനിക്കുനതട്ട്.  പതനിമഭാസലാം ഏകേകദശലാം ഒനപതട്ട് ലക്ഷലാം

രൂപ പതനിഫലമഭായനി നല്കകേണനി വരുലാം.

നനിഷനിയ ആസനികേളനിനകമലള നനികക്ഷപലാം

22 (*652) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :

ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :

ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :

ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് പവഭാസനി കകേരളതീയര് ഉളലപലടയുളവരുലട സമ്പഭാദലലാം

നനികക്ഷപമഭാക്കനി മഭാറ്റുനതനിനട്ട് സഭാധനിക്കഭാലത കപഭായതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങള എലനഭാലക്കലയനട്ട്

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; നനിഷനിയ ആസനികേളനിലള നനികക്ഷപലാം സമ്പദ്ഘടനയനില് ഉണഭാക്കനിയ

പതലഭാഘഭാതലാം എലനഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഭൂമനി വനിലയനിലലാം കൂലനി നനിരക്കനിലലാം ഉണഭായ വര്ദനവനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങള

എലനഭാലക്കയഭാലണനലാം അതട്ട് കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിലലാം വലഭാവസഭായനികേ കമഖലയനിലമുണഭാക്കനിയ

സത്വഭാധതീനലാം എലനഭാലക്കയഭാലണനലാം വനിശകേലനലാം ലചേയനിട്ടുലണങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സമ്പഭാദലങ്ങലള ഉലഭാദനകമഖലകേളനികലക്കട്ട് വഴെനിതനിരനിച്ചുവനിടട്ട്  സമ്പദ്ഘടനലയ

ഉകത്തജനിപനിക്കഭാനഭായനി  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുനലണങനില്  അതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശലാം

നല്കുകമഭാ?
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ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്):

(എ&ബനി) പവഭാസനി കകേരളതീയര് വര്ഷലാംകതഭാറലാം സലാംസഭാനകത്തക്കട്ട് അയയന
സമ്പഭാദലലാം  സലാംസനത്തനിലന്റെ  ലമഭാത്തലാം  ആഭലനര  ഉല്പഭാദനത്തനിലന്റെ  ഒരു
ഗണലമഭായ ശതമഭാനലാം വരുലാം.  എനഭാല് ഈ പണലാം സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ഉല്പഭാദന-
കസവന കമഖലകേളനിലടക്കലാം ക്രനിയഭാത്മകേമഭായനി വഴെനിതനിരനിചട്ട് വനിടട്ട് സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
ലപഭാതുവഭായ  വനികേസനത്തനിനുതകുന  ഒരു  ചേഭാലകേ  ശക്തനിയഭാക്കനി  മഭാറ്റുവഭാന
നഭാളനിതുവലര കേഴെനിഞ്ഞനിടനില എനലതഭാരു വസ്തുതയഭാണട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  പല കേഭാരണങ്ങളുണട്ട്.
അതനില്  ഏറവലാം  പധഭാനലാം  പവഭാസനികേളുലട  ആത്മവനിശത്വഭാസലാം  ആര്ജനിക്കുവഭാന
കേഴെനിയുന  നനികക്ഷപ  സസൗഹൃദ  സഭാഹചേരലലാം  സൃഷനിക്കുവഭാന  കേഴെനിഞ്ഞനില  എനതു
തലനയഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത പവഭാസനികേള ആഗ്രഹനിക്കുന തരത്തനില് തങ്ങളുലട സമ്പഭാദലലാം
സുരക്ഷനിതമഭായുലാം എനഭാല് മൂലലവര്ദനവട്ട് നല്കുനതുമഭായ വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങളനില്
നനികക്ഷപനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് വനിജയകേരമഭായനി നടപനിലഭാക്കുവഭാനുലാം
സഭാധനിചനിടനില.

കമല് വനിവരനിച കേഭാരണങ്ങകളഭാലടഭാപലാം വലവസഭായത്തനിനട്ട് കയഭാഗലമഭായ ഭൂമനിയുലട
ദസൗര്ലഭലലാം,  നനിലവഭാരമുള  ഗതഭാഗത  സസൗകേരലങ്ങളുലട  അപരലഭാപ്തത,  നനിയമങ്ങളുലടയുലാം
ചേടങ്ങളുലടയുലാം സങതീര്ണത,  ബവദദ്യുതനി,  മറട്ട്  ഊര്ജ കസഭാതസകേളുലട ലഭലതക്കുറവട്ട്,
മനികേച  കറഭാഡട്ട്,  പഭാലലാം  മറട്ട്  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങളുലട  അഭഭാവലാം,  ആകരഭാഗലലാം,
വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗങ്ങളനിലടക്കമുള വനിദഗ്ദ്ധരുലട ലകേഭാഴെനിഞകപഭാക്കട്ട് എനനിവയുലാം പവഭാസനി
കകേരളതീയരുലട  നനികക്ഷപലാം  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  പകയഭാജനപദമഭാക്കുന  രതീതനിയനില്
വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതനില് തടസമഭായനി തതീര്നനിട്ടുണട്ട്.

പവഭാസനികേളുലട പണലാം മുഖലമഭായുലാം  ലചേലവഴെനിക്കലപടതട്ട്  ഭൂമനി,  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം,
സത്വര്ണലാം, വസ്ത്രലാം, മറട്ട് ഉപകഭഭാഗ വസ്തുക്കളനിലലാം വനിദലഭാഭലഭാസലാം, ആകരഭാഗലലാം, ഗതഭാഗതലാം
ഉളലപലടയുള കസവന കമഖലകേളനിലമഭായനിരുന. തത്ഫലമഭായനി,  ഭൂമനി,  നനിര്മ്മേഭാണ
സഭാമഗ്രനികേള,  മറട്ട്  ഉപകഭഭാഗ  വസ്തുക്കള  എനനിവയുലട  വനില  വര്ദനിക്കുനതനിനുലാം
നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനിലടക്കലാം  കൂലനി  നനിരക്കട്ട്  ഉയരുനതനിനുലാം  ഇടയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ആയതനിലന്റെ അനുരണനങ്ങള കേഭാര്ഷനികേ-വലഭാവസഭായനികേ കമഖലകേളനില് പതനിഫലനിചനിട്ടുണട്ട്.

ലതഭാഴെനില്പരമഭായ കകേഭാഴ് സുകേള നടത്തുന സഭാപനങ്ങളുലട  എണത്തനിലണഭായ
ഗണലമഭായ  വര്ദന  വനികദശത്തട്ട്  ലതഭാഴെനില്  കതടുനതനിനുലാം  മുകേളനില്  പതനിപഭാദനിച
ബവദഗ്ദ്ധലമുള ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട കുറവട്ട് നനികേത്തുനതനിനുലാം ഒരു പരനിധനിവലര സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.
ലതഭാഴെനിലനിലഭായ്മയുലട കതഭാതട്ട് കുറയനതനിനുലാം ദഭാരനിദല നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനുലാം പവഭാസനികേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേളനിലമടക്കമുള ലചേലവഴെനിക്കല് നനിര്ണഭായകേമഭായ പങട്ട് വഹനിചനിട്ടുളതഭാണട്ട്.
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ജനങ്ങളുലട ലപഭാതുവഭായ ജതീവനിത നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുനതനിനുലാം വനിദലഭാഭലഭാസലാം,
ആകരഭാഗലലാം,  പഭാര്പനിടലാം എനതീ കമഖലകേളനില് ഗണലമഭായ പുകരഭാഗതനി ബകേവരനിക്കുവഭാനുലാം
പവഭാസനികേളുലട സമ്പഭാദലലാം ഒരു പരനിധനിവലര സഹഭായനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് തഭാരതകമലന മതരക്ഷമതയുള പുതുവളര്ചഭാ കമഖലകേളനിലല
നനികക്ഷപലാം  ആകേര്ഷകേമഭാക്കുനതനിനുള  അടനിസഭാന  ഇടലപടലകേളക്കഭാണട്ട്  ഈ
സര്ക്കഭാര് തുടക്കലാം കുറചനിട്ടുളതട്ട്.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ പഞഭാത്തല സസൗകേരല വനികേസനത്തനിനട്ട്
ഗണലമഭായ  ലപഭാതു  മുതല്മുടക്കട്ട്  നടത്തുകേവഴെനി  ഈ  പുതുവളര്ചഭാ  കമഖലകേളനില്
നനികക്ഷപലാം ആകേര്ഷനിക്കഭാനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  'കേനിഫ്ബനി'  മുഖഭാനരലാം
പശഭാത്തല  സസൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  നടത്തുന  ധനസമഭാഹരണത്തനിലലാം
പവഭാസനികേലള പങഭാളനികേളഭാക്കഭാനുലാം  സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുനണട്ട്.  വലവസഭായ-കേഭാര്ഷനികേ
വനികേസന  പഭാര്ക്കുകേളനില്  അടനിസഭാന  സസൗകേരലലമഭാരുക്കനി  പവഭാസനി  നനികക്ഷപമടക്കലാം
നനികക്ഷപലത്ത  ആകേര്ഷനിക്കുകേ  എനതുലാം  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമഭാണട്ട്.  പവഭാസനി
കകേരളതീയരുലട  സമ്പഭാദലലാം  പകയഭാജനപദമഭായ  രതീതനിയനില്  തനിരനിച്ചുവനിടുനതനിനുലാം
സലാംസഭാനത്തട്ട്  പവഭാസനി  കകേരളതീയരുലട  നനികക്ഷപലാം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം
കനഭാര്ക്ക  ബനിസനിനസട്ട്  ലഫസനിലനികറഷന  ലസന്റെര്  എന  പദതനിക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്
തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുണട്ട്.

വരുലാം  വര്ഷങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാര്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  വലവസഭായ
പഭാര്ക്കുകേളനിലലാം  മറട്ട്  നനികക്ഷപ  സലാംരലാംഭങ്ങളനിലലാം  പവഭാസനികേളക്കട്ട്  പകതലകേ
പരനിഗണന  നല്കുനതഭാണട്ട്.  അടനിസഭാന  സസൗകേരല  വനികേസനലാം,  ഉല്പഭാദനലാം,
ഗതഭാഗതലാം  എനതീ  കമഖലകേളനില്  സഭാകങതനികേ  വനിദലയുലട  നവതീകേരണലാം,  പുതനിയ
ലതഭാഴെനില്  സൃഷനി  എനനിവ  സഭാദലമഭാക്കുന  കലഭാകകേഭാത്തര  നനിലവഭാരമുള  വന
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  ലസഷലല്  പര്പസട്ട്
ലവഹനിക്കനിള രൂപതീകേരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുന ഇത്തരലാം പദതനികേളനില് പവഭാസനികേളുലട
പങഭാളനിത്തലാം  ഉറപഭാക്കനി  മുകനഭാട്ടു  കപഭാകുവഭാനഭാണട്ട്  നനിലവനിലല  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ലക്ഷലലാം.

സമൃദലാം സഹകേരണലാം പദതനി

23 (*653) ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പകസനന :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .   ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതദ്യു :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് "സമൃദലാം സഹകേരണലാം" പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) പസ്തുത പദതനിയുലട ലക്ഷലങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഹകേരണ  കമഖലയുലട  സമഗ്ര  വനികേസനത്തനിനട്ട്  പസ്തുത  പദതനി
എങ്ങലനലയലഭാലാം പകയഭാജനകേരമഭാകുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  "സമൃദലാം  സഹകേരണലാം”  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്
സലാംബനനിചട്ട് ആകലഭാചേനകേള നടനവരുന.

(ബനി) കകേരളത്തനിലല  ജനജതീവനിതത്തനിലന്റെ  സമസ  കമഖലകേലളയുലാം  സര്ശനിക്കുന
സഹകേരണ  പസഭാനത്തനിലന്റെ  വലഭാപ്തനി  ഉളലക്കഭാണട്ട്  സഹകേരണ  വകുപട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  ഭഭാവനഭാപൂര്ണമഭായ  ഒരു  പദതനിയഭാണട്ട്  "സമൃദലാം
സഹകേരണലാം”.  ഓകരഭാ  മഭാസവലാം  ഓകരഭാ  പദതനി  എന  രതീതനിയനില്  12  മഭാസലാം
ലകേഭാണട്ട് 12 പദതനികേള എന രതീതനിയനിലഭാണട്ട് "സമൃദലാം സഹകേരണലാം” വനിഭഭാവനലാം
ലചേയനിട്ടുളതട്ട്.  കൂടുതല്  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ലക്ഷലങ്ങളുലാം  ഉരുത്തനിരനിഞ
വരുനകതയുള്ളു.

(സനി)  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന  പദതനികേളുലാം  നൂതന

പദതനികേളുലാം  കകേഭാര്ത്തനിണക്കനിയ  സുസനിര  വനികേസന  പദതനിയഭാണട്ട്  "സമൃദലാം

സഹകേരണലാം” പദതനി. ഓകരഭാ മഭാസവലാം ഏലറടുത്തട്ട് നനിര്വ്വഹനികക്കണ പവര്ത്തനങ്ങള

ഏലതഭാലക്കയഭാലണനട്ട്  സഹകേഭാരനികേലളയുലാം  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങലളയുലാം

ഓര്മ്മേലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുലാം ആയതട്ട് ഏലറടുക്കഭാന പഭാപ്തരഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുലാം സഹകേരണ

കമഖലലയ ഊര്ജസത്വലമഭാക്കഭാന ഈ പദതനിവഴെനി കേഴെനിയുനതഭാണട്ട്.

കേയര് വലവസഭായലാം

24 (*654) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിലല  കേയര്  വലവസഭായലത്ത  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി
ചേകേനിരനിയുല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് പദതനികേളുകണഭാ;
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(ബനി) തമനിഴ് നഭാടനില് നനിനള യനപനിരനിക്കയറനിലന്റെ വരവമൂലലാം പതനിസനനിയനിലഭായ
കകേരളത്തനിലല  പരമ്പരഭാഗത  കേയറനിനങ്ങള  പുനരുദരനിക്കുനതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലതഭാണട്ട്  സലാംഭരണവലാം  ചേകേനിരനിയുല്പഭാദനവലാം  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്  16-1-2015-ലല  ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)നമ്പര്.  116/2015/വലവ
പകേഭാരലാം നനിലവനിലണഭായനിരുന ലതഭാണ്ടുസലാംഭരണ പദതനിയനില് കഭദഗതനി വരുത്തനി
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്. 16-1-2010-ലല സ.ഉ.(ബകേ)നമ്പര്. 15/2010/വലവ പകേഭാരമഭാണട്ട്
ഈ പദതനി ആദലമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി തുടങ്ങനിയതട്ട്.കേയര് കമഖലയനിലല സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുവഭായ  ചേകേനിരനി  ലഭലമഭാക്കുകേ,  പഭാഴെഭാക്കനികേളയുന
ലതഭാണട്ട്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  സലാംഭരനിചട്ട്  കൂടൂതല്  ലതഭാഴെനില്  ദനിനങ്ങളുലാം  കവതനവലാം
ഉറപഭാക്കുകേ, നഭാളനികകേര കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കൂടുതല് വനില ലഭലമഭാക്കുകേ, കേയര് ഉല്പഭാദനവലാം
വനിറ്റുവരവലാം വര്ദനിപനിചട്ട് കേയര് യൂണനിറ്റുകേലള ലഭാഭകേരമഭാക്കുകേ തുടങ്ങനിയ ലക്ഷലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്
ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുനതട്ട്. ഇസൗ പദതനിപകേഭാരലാം ലതഭാണ്ടുസലാംഭരണത്തനിനുലാം
ചേകേനിരനി ഉല്പഭാദനത്തനിനുമഭായനി തഭാലഴെപറയുന ആനുകൂലലങ്ങള നല്കേനി വരുന:

ലതഭാണട്ട് സലാംഭരണലാം

ക്രമ
നമ്പര് 

ലതഭാണട്ട് സലാംഭരണലാം തുകേ

(1) (2) (3)

   1 ലതഭാണട്ട്  സലാംഭരനിചട്ട്  എത്തനിക്കുനവര്ക്കട്ട്  ഇനലസന്റെതീവട്ട്
(60/80 ഗ്രഭാമനിനട്ട് മുകേളനില് ചേകേനിരനി ലഭനിക്കുന)

പചലത്തഭാണനിനട്ട് 25 ബപസ

ഉണക്കലത്തഭാണനിനട്ട് 15 ബപസ

60/80  ഗ്രഭാമനിനട്ട്  തഭാലഴെ  ചേകേനിരനി  ലഭനിക്കുന  ലതഭാണഭാലണങനില്  പചലത്തഭാണനിനട്ട്
20 ബപസ നനിരക്കനിലലാം ഉണക്കലത്തഭാണനിനട്ട് 10 ബപസ നനിരക്കനിലലാം ഇനലസന്റെതീവട്ട്
ലഭലമഭാക്കുന
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(1) (2) (3)

  2 കേയര് കമഖലയനിലല സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള ലതഭാണട്ട്
സലാംഭരനിക്കുകമ്പഭാള  (കനരനികടഭാ/ഏജനസനികേള മുകഖനകയഭാ)
5000 ലതഭാണനിനട്ട് വഭാഹന വഭാടകേ

കൂടുതലഭായനി സലാംഭരനിക്കുന ഓകരഭാ 1000 ലതഭാണനിനുലാം 

250 രൂപ

50 രൂപ വതീതലാം

  3 ലചേറകേനിട ഡതീബഫബറനിലാംഗട്ട് യൂണനിറ്റുകേളക്കട്ട് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള
ലതഭാണട്ട് സലാംഭരനിച്ചു നല്കുകമ്പഭാള പതനിദനിനകവതനമഭായനി
400 പചലത്തഭാണനിനട്ട് 

160  രൂപ

കൂടുതലഭായനി സലാംഭരനിക്കുന ഓകരഭാ 50 പചലത്തഭാണനിനുലാം 20 രൂപ വതീതലാം

ഉണക്കലത്തഭാണഭാലണങനില് 600 എണലാം 150 രൂപ വതീതലാം

കൂടുതലഭായുള ഓകരഭാ 100 ഉണക്കലത്തഭാണനിനുലാം 25 രൂപ വതീതലാം

ചേകേനിരനി ഉല്പഭാദനലാം :

1 പചലത്തഭാണനില്  നനിനലാം  ചേകേനിരനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകമ്പഭാള
ഒരു കേനികലഭായട്ട്

3 രൂപ
സബ്സനിഡനി

ഉണക്കലത്തഭാണനില്  നനിനട്ട്  ചേനികേനിരനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകമ്പഭാള
ഒരു കേനികലഭായട്ട്

2 രൂപ
സബ്സനിഡനി

ലമയനിന്റെനനസട്ട് ഗ്രഭാന്റെട്ട് :

  1 വലനിയ  ഡതീബഫബറനിലാംഗട്ട്  ലമഷതീന  ഉപകയഭാഗനിക്കുന
സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് പതനിവര്ഷലാം

50,000  രൂപ 

  2 മനിനനി  ഡതീബഫബറനിലാംഗട്ട്  ലമഷതീന  ഉപകയഭാഗനിക്കുന
സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് പതനിവര്ഷലാം

10,000  രൂപ
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റനികവഭാളവനിലാംഗട്ട് ഫണട്ട്   :

കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാണ്ടു സലാംഭരണത്തനിനഭായനി പരമഭാവധനി

2  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലര  റനികവഭാളവനിലാംഗട്ട്  ഫണഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  രതീതനിയനില്

പവര്ത്തന മൂലധനലാം നല്കേനിവരുന.

ഈ പദതനിക്കഭായനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള ചേകേനിരനിവനില/കേയര്വനില വനിലനനിര്ണയ

കേമ്മേനിറനിയുലട  27-11-2015-ലല കയഭാഗത്തനില് നനിലവനിലള കേയറനിലന്റെ കേകമ്പഭാളവനില

കേണക്കഭാക്കനി പചലത്തഭാണനില് നനിനള ചേകേനിരനിക്കട്ട് കേനികലഭായട്ട്  17  രൂപ നനിരക്കനിലലാം

ഉണക്കലത്തഭാണനില് നനിനള ചേകേനിരനിക്കട്ട് കേനികലഭായട്ട് 14 രൂപ നനിരക്കനിലലാം നനിശയനിച്ചു

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

യനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  ലതഭാണ്ടു തലനി  ചേകേനിരനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന പുതനിയ

യൂണനിറ്റുകേള തുടങ്ങുകേ, നനിലവനിലള ചേകേനിരനി ഉല്പഭാദന യൂണനിറ്റുകേള നവതീകേരനിക്കുകേ,

ചേകേനിരനികചഭാറട്ട്  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുവഭായനിട്ടുള  ഉല്പഭാദന  യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കുകേ,

കേയര്  വലവസഭായ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,  കുടുലാംബശതീ  സമഭാന  യൂണനിറ്റുകേള,

സത്വകേഭാരല  കേയര്  വലവസഭായ  യൂണനിറ്റുകേള  എനനിവലരലയലഭാലാം  ഈ  പദതനിയനില്

ഉളലപടുത്തനി  നഭാളനികകേര  സലാംഭരണവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ലതഭാണട്ട്  കശഖരണലാം

ഏകകേഭാപനിപനിക്കഭാനുലാം  നടപടനി  എടുത്തുവരുന.  സലാംഭരനിക്കുന കതങ്ങയുലട  ലതഭാണട്ട്

മുഴവന  ഡതീബഫബറനിലാംഗനിനട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശലലാം.  പദതനി  ഫലപദമഭായനി

നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി) പചലത്തഭാണട്ട് ചേകേനിരനിയഭാക്കുനതനിനുള ഡനി.എഫട്ട് മനില്ലുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്

കപഭാതഭാഹനലാം  നല്കുകേവഴെനി  ചേകേനിരനി  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  എലഭാ

നനിയനണങ്ങളുലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനി  കേയര്  വലവസഭായ  രലാംഗത്തട്ട്  യനവല്ക്കരണവലാം

ആധുനനികേവല്ക്കരണവലാം നടപനിലഭാക്കനി പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ലതഭാഴെനിലലാം

കൂലനിയുലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. കേയര് ഇനങ്ങള കേയര്ലഫഡുവഴെനി

പൂര്ണമഭായുലാം  സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം  ഈ  കേയര്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഉല്പനങ്ങള  ലനയ്യുന

ലചേറകേനിട  ഉല്പഭാദകേരുലട  ഉല്പനങ്ങള  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷന  സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം

ലചേയ്യുകേവഴെനി പരമ്പരഭാഗത കേയറനിനങ്ങളക്കട്ട് വനിപണനി കേലണത്തനി പുനരുദരനിക്കുനതനിനട്ട്

കേഴെനിയുലാം.
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ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.യുലട പവര്ത്തനങ്ങള

25 (*655) ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറപട്ട് :
ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേനന  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വനികനഭാദ  സഞഭാര  കമഖലയുലട  വനികേസനത്തനില്
ലകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യുലട പങട്ട് വനിലയനിരുത്തുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇതനിലന്റെ പവര്ത്തനങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്
എലനങനിലലാം പഠനലാം നടത്തഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് എനഭാണട്ട് അപകേഭാരലാം തതീരുമഭാനലമടുത്തലതനലാം പഠനത്തനിനഭായനി
ഏജനസനിലയ നനികയഭാഗനിചതട്ട് ഏതട്ട് വര്ഷമഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏതട്ട് ഏജനസനിലയ ആണട്ട് പഠനത്തനിനഭായനി നനികയഭാഗനിചലതനലാം എലനലഭാലാം
കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട് പഠനത്തനിനട്ട് വനികധയമഭാക്കനിയലതനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതുസലാംബനനിചട്ട് പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഇതനികനല്
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ&ബനി)  ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യുലട  പവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  ലമചലപടുത്തുനതനിനുലാം
ലപഭാതു  ഗുണകമന  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  മനികേച  കസവനലാം  നല്കുനതനിനുമഭായനി
സമഗ്ര പഠനലാം നടത്തുനതനിനഭായനി പഠനഭാനുമതനി നല്കേനിലക്കഭാണട്ട്  26-10-2013-ലല
ജനി.ഒ.(ആര്റനി.) നമ്പര്. 8643/2013/ടൂറനിസലാം നമ്പര് ഉത്തരവപകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത  പഠനലാം  നടത്തുനതനിനഭായനി  കകേരള  യൂണനികവഴനിറനിയുലട
ഇനസനിറഡ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് മഭാകനജലമന്റെട്ട് ഇന കകേരളയുമഭായനി ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി. ഒരു ധഭാരണഭാപത്രത്തനില്
ഒപ്പുവചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കകേരള  യൂണനികവഴനിറനിയുലട  ഇനസനിറഡ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  മഭാകനജലമന്റെട്ട്  ഇന
കകേരളലയയഭാണട്ട് പഠനത്തനിനഭായനി നനികയഭാഗനിചനിട്ടുളതട്ട്.  ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.  കഹഭാടലകേളുലട
വലഭാപഭാര മഭാതൃകേഭാ പരനിഷ്കരണത്തനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുമുള സമഗ്ര പഠനലാം പധഭാനമഭായുലാം
തഭാലഴെപറയുന ഉകദ്ദേശല ലക്ഷലങ്ങകളഭാലടയഭാണട്ട് ആരലാംഭനിചനിട്ടുളതട്ട്.
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1. ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യുലട ഓകരഭാ സഭാപനത്തനിലന്റെയുലാം നനിലവനിലല വലഭാപഭാര 

പവര്ത്തനലത്തക്കുറനിചട്ട് വനിശദമഭായനി പഠനലാം നടത്തുകേ.

2. മനികേച വരുമഭാനലാം/ലഭാഭലാം കനടുനതനിലനഭാപലാം അനഭാവശല ലചേലവകേള 

ഒഴെനിവഭാക്കുകേ എന ലക്ഷലകത്തഭാലട ഉപകഭഭാക്തഭാവനിലന കകേനതീകേരനിച്ചുള 

ഉചേനിതമഭായ വലഭാപഭാര മഭാതൃകേ വനികേസനിപനിക്കുകേ.

3. ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി. ഉല്പനങ്ങളുലട ലപഭാതുവഭായതുലാം പകതലകേതയുളതുമഭായ

എലഭാ വനിവരങ്ങളുലാം ഉളലപടുത്തനി ബഭാന്റെട്ട്  മഭാനത്വല് രൂപതീകേരനിക്കുകേ.  

അതനിലന്റെ മഭാകനജലമന്റെനിനുലാം ആഡനിറനിനുലാം അനുകയഭാജലമഭായ standard

procedure വനികേസനിപനിക്കുകേ.

4. കജഭാബട്ട് കേണന്റെട്ട്/ഓകരഭാ ഉകദലഭാഗകപരനിലന്റെയുലാം ഉത്തരവഭാദനിതത്വലാം/കജഭാലനികേളുലട 

വര്ഗ്ഗതീകേരണലാം (grouping of jobs) തുടങ്ങനിയവയുലട പഠനലാം നടത്തുകേ. 

കേഭാരലകശഷനിയുലാം ഫലപദവലാം സമ്പൂര്ണവമഭായ മഭാകനജലമന്റെനിനഭായനി  

ആവശലകേതയുലട അടനിസഭാനത്തനില് കവണ്ടുന മഭാറങ്ങള നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേ.

5. സഭാപനങ്ങളുലട കേഭാരലകശഷനിക്കുലാം ഫലപദവമഭായ മഭാകനജലമന്റെനിനുലാം 

കവണനി വലഭാപഭാര പക്രനിയകേളുലട സലാംകയഭാജനത്തനിനഭായുള (Business 

Process Integration) നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേ.

6. ഗുണനനിലവഭാരലാം നഷലപടുത്തഭാലത ലമചലപട ലഭാഭലാം ഉണഭാക്കുനതനിനട്ട്

ആലകേയുള  മനുഷല  വനിഭവകശഷനിലയ  കപഭാതഭാഹനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  

നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപട വലഭാപഭാരലാം/പവര്ത്തന മഭാതൃകേകേളക്കനുസൃതമഭായനി 

ഇനലസന്റെതീവട്ട് സതീലാം, സലമഭാറ നയങ്ങള എനനിവ രൂപതീകേരനിക്കുകേ

7. Performance  appraisal  system-ഉലാം  Emplpoyees  motivation  

scheme-ഉലാം ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യുകേ.

(ഡനി)  ഇല.  പസ്തുത  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഒകകഭാബര്  31-നകേലാം  സമര്പനിക്കഭാന

നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട് ലഭലമഭായതനിനുകശഷലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് ഉചേനിതമഭായ നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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ബവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദനലാം

26 (*656) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേനന :
ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തനിനഭാവശലമുളളതനിലന്റെ എത്ര ശതമഭാനലാം ബവദദ്യുതനിയഭാണട്ട് ആഭലനരമഭായനി
ഉലഭാദനിപനിക്കുനലതനലാം  ബഭാക്കനി  ബവദദ്യുതനി  ഏലതഭാലക്ക  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലടയഭാണട്ട്
സമഭാഹരനിക്കുനലതനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ബവദദ്യുതനിയുലാം  കദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    കേടകേലാംപളനി  സുകരനന):  
ഇകപഭാള സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് പതനിദനിനലാം ആവശലമുള ബവദദ്യുതനിയുട '22' ശതമഭാനലാം

മഭാത്രകമ ആഭലനരമഭായനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനള്ളു.  അധനികേമഭായനി  ആവശലമുള ബവദദ്യുതനി,
കകേന ബവദദ്യുതനി നനിലയങ്ങളനില് നനിനലാം സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് പുറത്തു നനിനള ബവദദ്യുതനി
വലഭാപഭാരനികേളനില്നനിനലാം  ബവദദ്യുകതഭാല്പഭാദന  നനിലയങ്ങളനില്നനിനലാം  (ദതീര്ഘകേഭാല/
മദലകേഭാല/ഹ്രസത്വകേഭാല  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില്)  പവര്  എകട്ട്കചേഞ്ചുകേളനില്  നനിനലാം
'ഡതീവനികയഷന ലസറനില്ലമന്റെട്ട് ലമക്കഭാനനിസലാം' വഴെനിയുമഭാണട്ട് സമഭാഹരനിച്ചു ലകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.

കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ പവര്ത്തനലാം

27 (*657) ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ  പവര്ത്തനലാം  ഏതട്ട്  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്  നലഭായവനിലയട്ട്  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള
എത്തനിക്കഭാന  എലനഭാലക്ക  ബദല്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണട്ട്  കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡട്ട്  വഴെനി
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) നതീതനി ഗലഭാസട്ട്,  നതീതനി ലമഡനിക്കല് കസഭാറകേള എനനിവയുലട പവര്ത്തനലാം
ഏതു രതീതനിയനിലഭാണട്ട് മുകനഭാട്ടു ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന): 
(എ)  കേണ്സഡ്യൂമര്  ലഫഡകറഷനനിലല  ലചേലവട്ട്  ചുരുക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

ആവശലത്തനില് കൂടുതലള തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാലര ഒഴെനിവഭാക്കനിയുലാം നഷത്തനില്
പവര്ത്തനിചനിരുന നന കസഭാറകേളുലട പവര്ത്തനലാം അവസഭാനനിപനിച്ചുലാം ആവശലമനിലഭാത്ത
കഗഭാഡസൗണുകേള നനിര്ത്തലഭാക്കനിയുലാം അഴെനിമതനി ഇലഭാതഭാക്കനി ഇ-ലടണര് വഴെനി സഭാധനങ്ങള
വഭാങ്ങുകേയുലാം പര്കചസട്ട് കപഭാളനിസനിക്കട്ട് രൂപലാം നല്കേനിയുലാം ലരഭാക്കലാം പണലാം ലകേഭാടുത്തട്ട്
സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങനിയുലാം  നനിലവനില്  കസഭാറകേളനില്  കൂടുതലഭായനി  ലകേടനികേനിടക്കുന
സഭാധനങ്ങള വനില്പന നടത്തനിയുലാം ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ സഞരനിക്കുന ത്രനികവണനി
വഭാഹനങ്ങള  വനില്പന  നടത്തനിയുലാം  കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡനില്  ഘടനഭാപരമഭായനി  ചേനിട
വരുത്തനിയുലാം പലനിശലചലവട്ട് കുറയനതനിനുള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുലാം കേണ്സഡ്യൂമര്
ലഫഡകറഷലന്റെ പവര്ത്തനലാം ശക്തമഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  പഭാഥേമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള മുകഖന  1500  മുതല്  2000  വലര
നതീതനി വനിപണന കകേനങ്ങകളഭാ, സൂപര്മഭാര്ക്കറ്റുകേകളഭാ, ലപഭാതുവനിതരണ കകേനങ്ങകളഭാ
ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  ഇവയനില്നനിനലാം ആവശലമഭായ സഭാധനങ്ങളുലട
ഇനഡന്റെട്ട്  കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ  റതീജനിയണല്  ഓഫതീസുകേളനില്  കശഖരനിചട്ട്
സലാംസഭാന തലത്തനില് ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട്  പര്കചസട്ട് ഓര്ഡര് നല്കേനിയുലാം ഇ-ലടണര്
സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയുലാം  പഭാഥേമനികേ  സലാംഘങ്ങളുലട  പതനിനനിധനികേലളക്കൂടനി
ഉളലപടുത്തനി  പര്കചസട്ട്  കേമ്മേനിറനികേളക്കട്ട്  രൂപലാം  നല്കേനിയുലാം  വനിവനിധ  സഭാധനങ്ങള
വഭാങ്ങുനതനിനഭാവശലമഭായ ക്രമതീകേരണങ്ങള നടത്തുനതനിനട്ട് സനദരഭായ പഭാഥേമനികേ
സലാംഘങ്ങലള  ഉളലപടുത്തനി  പര്കചസട്ട്  കേണ്കസഭാര്ഷലത്തനിനട്ട്  രൂപലാം  നല്കേനിയുലാം
സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്  നലഭായവനിലയട്ട്  സഭാധനങ്ങള  എത്തനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.
ഉല്പഭാദകേരനില്നനിനലാം ഉല്പനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുവഭാനുള സഭാദലതയുലാം ഇ-ലടണര്,
ഇ-ഓക്ഷന ഇവ കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനിയുലാം ഉല്പനങ്ങളുലട വനിലയുലാം ഗുണനനിലവഭാരവലാം
മതരക്ഷമമഭാക്കനിയുലാം കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡനിലന ഈ രലാംഗലത്ത മഭാതൃകേഭാസഭാപനമഭാക്കനി
മഭാറ്റുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതുകൂടഭാലത  മരുന  വലഭാപഭാര  രലാംഗത്തട്ട്  നനിലവനിലള
പശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം  നതീതനി  ലമഡനിക്കല്  ശലാംഖല  വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.

(സനി)  കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡട്ട്  നതീതനി  ഗലഭാസനിലന്റെ  വനിതരണ  ഏജനസനി  എന
നനിലയനില് പവര്ത്തനിക്കുനതനിനുപകേരലാം ഗലഭാസട്ട് ഫനില് ലചേയ നല്കുന ഏജനസനിയഭായനി
പവര്ത്തനിചട്ട്  പവര്ത്തനലാം  മുകനഭാട്ടു  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനഭാണട്ട്  കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  പഭാഥേമനികേ സലാംഘങ്ങളുലട കനതൃതത്വത്തനില് കൂടുതല് നതീതനി ലമഡനിക്കല്
കസഭാറകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനി  ഇതനികലക്കഭാവശലമഭായ
മരുനകേള  കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡകറഷനവഴെനി  വഭാങ്ങനി  മരുന  വനില്പന  മുകനഭാട്ടു
ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
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ലസനട്രേബലസ്ഡട്ട് ബഡ്ജററനി കേണ്കട്രേഭാള സനിസലാം

28 (*658) ശതീ  .   മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി  . :
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ബടസണ് മഭാസര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ധനവനിനനികയഭാഗലാം  ക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്
നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനുമുള സലാംവനിധഭാനമഭായ ലസനട്രേബലസ്ഡട്ട് ബഡ്ജററനി  കേണ്കട്രേഭാള
സനിസത്തനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ബഡ്ജറട്ട്  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  സനിസലാം  എന ലവബട്ട്  അധനിഷനിത  സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി) സഭാമ്പത്തനികേ പതനിസനനിയുലട പശഭാത്തലത്തനില് ലചേലവകേളുലട സൂക്ഷ്മവലാം
കേഭാരലക്ഷമവമഭായ വനിനനികയഭാഗത്തനിനട്ട് സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ-സനി)  ധനവനിനനികയഭാഗലാം  ക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്
നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനുമഭായനി  സലാംകയഭാജനിത  ധനകേഭാരല  മഭാകനജലമന്റെട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം
(IFMS)  സമതീപ  ഭഭാവനിയനില്ത്തലന  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുള  ഊര്ജനിത
പവര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  ധനവനിനനികയഭാഗത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം
കൂടുതല് ലമചലപടുത്തുനതനിനട്ട് ഈ സലാംവനിധഭാനലാം വളലരയധനികേലാം സഹഭായകേരമഭാകുലാം.
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുലാം ഭഭാരത സര്ക്കഭാര്, ഭഭാരതതീയ റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട്,  അക്കസൗണന്റെട്ട്
ജനറല്,  വനിവനിധ  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങള  മുതലഭായവയുലാം  തമ്മേനിലള
പണമനിടപഭാടുകേളുലട അതനിയനവല്ക്കരണത്തനിലൂലടയുള സമഗ്രമഭായ സലാംകയഭാജനമഭാണട്ട്
ഇതുലകേഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ട്രേഷറനി ഇടപഭാടുകേളക്കഭായനി ഇ-
ട്രേഷറനി  സലാംവനിധഭാനലാം,  ഓണ്ബലന വഴെനി  ബഡ്ജറട്ട്  എസനികമറട്ട്  സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി
ബഡ്ജറട്ട്  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  സനിസലാം  (BMS),  വകുപ്പുതല ധനവനിനനികയഭാഗത്തനിനഭായനി
ബഡ്ജറട്ട്  അകലഭാകക്കഷന ആന്റെട്ട് കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  സനിസലാം  (BAMS),  ട്രേഷറനികേളനില്
ബനില്ലുകേള  സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി  ബനില്  ഇനഫര്കമഷന  ആന്റെട്ട്  മഭാകനജലമന്റെട്ട്
സനിസലാം (BIMS),  ലവയ്സട്ട് ആന്റെട്ട് മതീനസട്ട് കനിയറനസട്ട് തത്വരനിതലപടുത്തുനതനിനഭായനി
ലവയ്സട്ട് ആന്റെട്ട് മതീനസട്ട് സനിസലാം  (WAMS)  എനതീ ഓണ്ബലന സലാംവനിധഭാനങ്ങള
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ഇതനികനഭാടകേലാംതലന നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 2014 ഒകകഭാബര് മുതല് ജതീവനക്കഭാരുലട
ശമ്പള ബനില്ലുകേളുലട സമര്പണലാം സഭാര്ക്കട്ട് (സര്വ്വതീസട്ട് ആന്റെട്ട് കപകറഭാള അഡനിനനികസറതീവട്ട്
റനികപഭാസനിററനി കഫഭാര് കകേരള-SPARK)  വഴെനി നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലട  ശമ്പളവലാം  മറട്ട്  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  സമയബനനിതമഭായനി
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനുലാം  ഫലപദമഭാക്കുനതനിനുലാം  ഒരു  ഓഫതീസനിനട്ട്  ഒരു
കഡ്രൈഭായനിലാംഗട്ട് ഓഫതീസര് എന സലാംവനിധഭാനലാം ഇതനികനഭാടകേലാംതലന ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ട്രേഷറനി  അക്കസൗണ്ടുകേളുലട  സമഭാഹരണവലാം  കൂടനികചര്ക്കലകേളുലാം  ഇകപഭാള
നടപനിലഭാക്കുനതട്ട് ഇലകകഭാണനികേട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം വഴെനിയഭാണട്ട്. സലാംകയഭാജനിത ധനകേഭാരല
മഭാകനജലമന്റെട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുനതനികലക്കട്ട് ട്രേഷറനി വകുപനിലന്റെ ലസര്വറകേളുലടയുലാം
ലനറട്ട് വര്ക്കുകേളുലടയുലാം കശഷനി വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
പസസ്തുത  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുനതുവഴെനി  വകുപ്പുകേളുലട  ധനവനിനനികയഭാഗത്തനിലന്റെ
ബദനലാംദനിന അവകലഭാകേനലാം നടത്തഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  കൂടഭാലത വകുപ്പുകേള അവയുലട
ബഡ്ജറട്ട്  വനിഹനിതത്തനിനുളനില്ത്തലന  ധനവനിനനികയഭാഗലാം  നടത്തുനലവനലാം ഉറപ്പു
വരുത്തഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  സലാംസഭാനലാം സഭാമ്പത്തനികേ പതനിസനനിയനിലൂലട കേടനകപഭാകുനലവങനിലലാം
സഭാമൂഹലവലാം സഭാമ്പത്തനികേവമഭായ വനികേസന ശതീര്ഷകേങ്ങളനിലള ലപഭാതുലചേലവനിലന്റെ
പഭാമുഖലലാം  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  ലചേലവനിലന നലഭായയുക്തമഭാക്കുനതനിനുള  ഉചേനിതമഭായ
നടപടനികേള സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട എണലാം വര്ദനിപനിക്കല്

29 (*659) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .    എലാം  .   എലാം  .   മണനി :
ശതീ  .    മുരളനി ലപരുലനലനി :
ശതീ  .     എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട
എണലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി എലനലഭാലാം നൂതന പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ടൂറനിസലാം മഭാര്ക്കറനിലാംഗുമഭായനി ബനലപടട്ട് നനിലവനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ടൂറനിസലാം മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട് വനിപുലലപടുത്തനി കൂടുതല് വനികദശ വനികനഭാദ സഞഭാരനികേലള
ആകേര്ഷനിക്കഭാന പദതനിയുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായതീന): 
(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന  കശഷലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്

ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട  എണലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  നൂതന  പചേഭാരണ  പരനിപഭാടനികേള
ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനഭായനി  മുന വര്ഷങ്ങളനില് നടത്തനിയനിരുന പദതനികേള,
കസഭാഷലല് മതീഡനികേള ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയുള പചേരണ പരനിപഭാടനികേള ഉളലപലട
തുടര്നവരുന. കകേരളലത്ത ഒരു ഹണനിമൂണ് ലഡസനികനഷനഭാക്കനി പരനിചേയലപടുത്തുവഭാനുതകുന
കസഭാഷലല്  മതീഡനിയ  പചേരണ പരനിപഭാടനികേള,  ലമഭാബബ ല്  ആപ്പുകേളവഴെനി  കകേരള
ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  ലവബ്ബസറനിലന്റെ  ഉളടക്കങ്ങള  പചേരനിപനിക്കുനതനിനഭായുള
പദതനി,  കകേരള  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  ലവബ്ബസറട്ട്  സനര്ശനിക്കുന  സഞഭാരനികേളക്കട്ട്
ലഡസനികനഷനുകേളുലട  3600 വതീഡനികയഭാ  ലഭലമഭാക്കുനതനികലക്കഭായുള  പദതനി,
'ഡനിബവന  തനികയറര്'  എന  കപരനില്  ഓണ്ബലന  ഫനിലനിലാം  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളക്കട്ട്
കകേരളലത്തക്കുറനിചട്ട് ഫനിലനിലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം മറ്റുമഭായുള ഒരു പചേരണ പദതനി,
യു.എസട്ട്.എ.,  ബനിടന,  ജര്മ്മേനനി,  ഫഭാനസട്ട്,  ഓകസലനിയ,  കേഭാനഡ  തുടങ്ങനിയ
രഭാജലങ്ങളനിലളവര്ക്കട്ട്  മഭാത്രമഭായനി  'വഭാര് ഓഫട്ട്  കേപനിളസട്ട്'  എന ഒരു കസഭാഷലല്
മതീഡനിയ പചേരണ പരനിപഭാടനി എനതീ പരനിപഭാടനികേള പുതനിയതഭായനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.
മുന വര്ഷങ്ങളനില് നടപഭാക്കനിയ 'കകേരള കബഭാഗട്ട് എകട്ട് പസനിസട്ട്' എന പരനിപഭാടനിയുലട
വനിജയലാം  മുനനനിര്ത്തനി  ഈ  പചേരണ  പരനിപഭാടനി  ഈ  വര്ഷവലാം  തുടരുനതനിനഭായനി
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിനുകവണനി  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില്
സലാംഘടനിപനിക്കുന പശസമഭായ ടൂറനിസലാം കമളകേളനില് പലങടുക്കുനതട്ട് കൂടഭാലത കറഭാഡട്ട്
കഷഭാകേളുലാം  B2B  മതീറനിലാംഗുകേളുലാം  സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.  പചേരണ  പരനിപഭാടനികേളുലട
ഭഭാഗമഭായനി അചടനി,  ദൃശലമഭാധലമങ്ങളനില് കകേരളത്തനിലന്റെ സഭാനനിദലലാം അനുഭവലപടുത്തുവഭാനഭായനി
നനിരവധനി പരസല പചേരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം നടത്തനിവരുന. 'കകേരള ടൂറനിസലാം'  എന
ബഭാനഡനിലന്റെ  മഭാര്ക്കറനിലാംഗനിനഭായനി  മുന  പനിരനിവനിലല  മറപടനിയനില്  സൂചേനിപനിചനിട്ടുള
പചേരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ലയ രക്ഷനിക്കഭാന നടപടനി

30 (*660) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഷത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കുന  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  പഥേമ
സഭാനലാം ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  -ക്കട്ട് ആലണനതുലാം പസ്തുത സഭാപനത്തനിലന്റെ നനിലവനിലല
നഷലാം 1272.90 കകേഭാടനി രൂപയഭാലണനതുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

1145/17
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(ബനി) 2013-14 -ല്  75.02  കകേഭാടനി രൂപയുലട മഭാത്രലാം നഷമുണഭായനിരുന ഈ
സഭാപനത്തനിനട്ട്  നനിലവനിൽ  ഇത്രയുലാം  വലനിയ  തുകേയുലട  നഷലാം  ഉണഭാകുവഭാന
കേഭാരണലമലനനട്ട് വനിവരനിയകമഭാ;

(സനി)  അഴെനിമതനിയുലാം  ലകേടുകേഭാരലസതയുമഭാണട്ട്  ഈ  സഭാപനലത്ത
നഷത്തനിലഭാക്കനിയലതന പത്രമഭാധലമങ്ങളനിലല വഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഇപകേഭാരമുള ഒരു തകേര്ചയനില് നനിനലാം ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ലയ രക്ഷനിക്കഭാന
എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപളനി സുകരനന): 

(എ)  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ
നഷലാം  1272.90  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന.  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
313.29 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി കുറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ആഡനിറട്ട് കേണക്കുപകേഭാരലാം  2013-14  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് നഷലാം
732.08  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  31-10-2013-ലല  G.O.(P)
No.46/2013/PD  പകേഭാരലാം കകേരള കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്  എന
കേമ്പനനിയഭായനി. 1-4-2013 മുതല് 31-10-2013 വലരയുള കേഭാലയളവനിലല നഷലാം 707.83 കകേഭാടനി
രൂപയുലാം  1-11-2013  മുതല്  31-3-2014  വലരയുള  5  മഭാസക്കഭാലയളവനിലല  നഷലാം
24.25 കകേഭാടനി രൂപയുമഭാണട്ട്. രണ്ടുലാംകൂടനി കചേര്ത്തട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത ലമഭാത്തലാം
നഷലാം 732.08 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്. ആവശലകേതയനുസരനിചട്ട് ആഭലനര ഉല്പഭാദനലാം
ഇലഭാത്തതനിനഭാല് പുറകമനനിനട്ട് ബവദദ്യുതനി വഭാങ്ങനി തഭാങ്ങഭാവന വനിലയട്ട്  വനിതരണലാം
ലചേകയണനിയുലാം വരുനണട്ട്. ബവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദന, പസരണ, വനിതരണ ലചേലവകേളനില്
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായുണഭാകുന  വര്ദനയനുസൃതമഭായനി  ബവദദ്യുതനി  നനിരക്കുകേള
പുതുക്കനി  നനിശയനികക്കണതുണട്ട്.  2003-ലല  ഇലകനിസനിറനി  ആകട്ട്  അനുസരനിചട്ട്
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി ബവദദ്യുതനി  നനിരക്കുകേള  നനിശയനിക്കുനതനിനുള  അധനികേഭാരലാം
സലാംസഭാന ബവദദ്യുതനി ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷനനിലഭാണട്ട് നനിക്ഷനിപ്തമഭായനിരനിക്കുനതട്ട്.

(സനി) ഇത്തരലാം വഭാര്ത്തകേള മഭാധലമങ്ങളനില് വരുനതട്ട് ശദയനില്ലപടുകമ്പഭാള
വസ്തുതകേള അകനത്വഷനിചട്ട് നടപടനി എടുക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേഭാറണട്ട്.

(ഡനി) ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുലട നഷലാം കുറചട്ട് ലഭാഭത്തനിലഭാക്കഭാന ചുവലട കചേര്ക്കുന
നടപടനികേള ബലകേലക്കഭാള്ളുനതഭാണട്ട്.
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1. ഉയര്ന നനിരക്കനിലള വഭായകേള തനിരനിചടചട്ട് കുറഞ്ഞ പലനിശ നനിരക്കനിലള

വഭായലയടുക്കുനതഭാണട്ട്.

2. കകേന  സര്ക്കഭാര്  20-11-2015-ല്  പഖലഭാപനിച  'ഉദയട്ട്  പദതനി'-യുലട

സഭാമ്പത്തനികേ  ഭഭാഗലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനി  പവര്ത്തന  മനികേവട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുന

ഭഭാഗത്തനില് പങഭാളനിയഭാകുനതനിനട്ട്  നടപടനിലയടുത്തു.  പസ്തുത പദതനിപകേഭാരലാം

'AT&C LOSS'-ഉലാം  'റവനദ്യു ഗലഭാപട്ട്'-ഉലാം കുറയനതനിനുലാം നടപടനിലയടുക്കുനതഭാണട്ട്.

മനിതമഭായ വനിലയനില് ഹ്രസത്വ-ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനിലള കേരഭാറകേളവഴെനി

ബവദദ്യുതനി ലഭലമഭാക്കഭാനുള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം പവര്ത്തന

മനികേവട്ട് കൂടുതല് ലമചലപടുത്തുനതനിലൂലടയുലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ നഷലാം കുറച്ചു

ലകേഭാണ്ടുവരുവഭാനഭാണട്ട്  ശമനിക്കുനതട്ട്.  കകേരള  സലാംസഭാന  വഭാടര്

അകതഭാറനിറനിയനില്നനിനലാം മറ്റു ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില് നനിനമഭായനി

ബവദദ്യുതനി ചേഭാര്ജട്ട് കുടനിശനികേ ഇനത്തനില് പനിരനിഞ കേനികടണ ഏകേകദശലാം

1200  കകേഭാടനി  രൂപ  ലഭലമഭാകുകമ്പഭാള  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ

ബഭാദലത  ഗണലമഭായനി  കുറയുനതഭാണട്ട്.  ആയതനിനുള  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

ആസനി വനികേസന ഫണട്ട്

1(5461)  ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആറനമുള  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  2015-16  കേഭാലയളവനില്

എലാം.എല്.എ.-യുലട  ആസനി വനികേസന ഫണനില് നനിനട്ട്  എലനഭാലക്ക പദതനികേള

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുലണനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഓകരഭാനനിനുലാം  എത്ര  തുകേ

ലചേലവഴെനിചനിട്ടുലണനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ബഭാക്കനി  തുകേ  കശഷനിക്കുനകണഭാലയനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 2011  മുതല്  അഞട്ട്  വര്ഷകേഭാലയളവനില്,  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം

എലാം.എല്.എ.-യുലട  ആസനി വനികേസന ഫണനില് നനിനട്ട്  ലചേലവഴെനിച തുകേയുലടയുലാം,

പദതനികേളുലടയുലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാന കേഴെനിയുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ആറന്മുള  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  2015-16  കേഭാലയളവനില്
എലാം.എല്.എ.-യുലട  ആസനി  വനികേസന  ഫണനില്നനിനലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി
ധനഭാനുമതനി നല്കേനിയ പവൃത്തനികേളുലട കപരുലാം തുകേയുലാം അനുബനമഭായനി നല്കുന.*

ആലകേ വകേയനിരുത്തനിയ 20 കകേഭാടനി രൂപയനില് 2.92 കകേഭാടനി രൂപ ബഭാക്കനിയുണട്ട്.

(ബനി)  2012-13  മുതലഭാണട്ട്  ആസനി  വനികേസന  ഫണട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളളതട്ട്.  പസ്തുത  കേഭാലയളവനില് ധനഭാനുമതനി  നല്കേനിയ പവൃത്തനികേളുലട
കപരുലാം  തുകേയുലാം  അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന.*  ലചേലവഴെനിച  തുകേയുലട  വനിവരലാം
കശഖരനിച്ചു നല്കുനതഭാണട്ട്. 

കക്ഷമ ലപനഷനുകേള

2(5462)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കക്ഷമനനിധനികേളനില്  അലാംഗങ്ങളഭായനി  വനിഹനിതലാം  അടയകേയുലാം  കേഭാലഭാവധനി
എത്തുകമ്പഭാള ലപനഷന ലഭനിച്ചുവരനികേയുലാം ലചേയ്യുനവര്ക്കട്ട് കക്ഷമ ലപനഷനുകേളക്കട്ട്
അകപക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് എലനങനിലലാം നനിയനണലാം നനിലവനിലകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒകര  സമയലാം  രണ്ടുതരലാം  ലപനഷനുകേള  വഭാങ്ങരുലതന  വലവസ
ഇത്തരക്കഭാരുലട കേഭാരലത്തനില് നനിലവനിലകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  എനഭാല്  15-8-2016-ലല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസട്ട്.)  നമ്പര്.324/2016/ധന
നമ്പര് ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരലാം കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡുകേളുലട സത്വനലാം ഫണനില്നനിനലാം ലപനഷന
ലഭനിക്കുന ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ലപനഷനുകേളനില് ഏലതങനിലലാം
ഒനനിനുകൂടനി അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇപകേഭാരലാം അനുവദനിക്കുന ലപനഷലന്റെ
കകേനവനിഹനിതലാം മഭാത്രകമ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ലഭനിക്കുകേയുളള.

(ബനി) ഉണട്ട്. നനിലവനിലല നനിയമമനുസരനിചട്ട് ഏലതങനിലലാം ഒരു കക്ഷമനനിധനിയനില്
മഭാത്രകമ ഒരഭാളക്കട്ട് അലാംഗതത്വലാം പഭാടുളള. സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതലാം ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ലപനഷന
അനുവദനിക്കുന കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം ലപനഷന ബകേപറ്റുന ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
മറട്ട് സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ ലപനഷനുകേള ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുനതല.

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കേനിഫ്ബനി

3 (5463) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

കേനിഫ്ബനി വഴെനി ലലവപനിന നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
പദതനികേള ഏലതഭാലക്കലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ബഡ്ജറനില് കടഭാക്കണ് ലപഭാവനിഷനുള
പവൃത്തനികേള കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  2016-17  വര്ഷലത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട് പസലാംഗത്തനില്
പകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില് ഉളലപടനിട്ടുളള അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസന
പദതനികേളഭാണട്ട് കേനിഫ്ബനിവഴെനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതട്ട്. ഇതട്ട് ഒരു പകതലകേ
നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലകത്തകയഭാ  ജനിലകയകയഭാ  മഭാത്രലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണ്ടുളള  പദതനികേളല.
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമഗ്രമഭായ  അടനിസഭാന  സസൗകേരല  വനികേസനമഭാണട്ട്  ഈ
പഭാകക്കജനിലൂലട സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്, വഭാടര് അകതഭാറനിറനി തുടങ്ങനിയ
വകുപ്പുകേളുലട പദതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കേനിഫ്ബനിയനില് ലഭനിച്ചു തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഈ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനുകശഷലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ അനനിമ അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കുന പദതനികേളക്കഭാണട്ട് കേനിഫ്ബനിവഴെനി ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുകേ. ഈ ഘടത്തനില്
മഭാത്രകമ പവൃത്തനികേലള സലാംബനനിചട്ട് വലക്തതയുണഭാവൂ.  ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
ബഡ്ജറനില് കടഭാക്കണ് ലപഭാവനിഷനുളള പവൃത്തനികേള കേനിഫ്ബനിവഴെനി നടപനിലഭാക്കഭാന
തതീരുമഭാനമഭായനിടനില. 

ബമകക്രഭാ ഫനിനഭാനസട്ട് സഭാപനങ്ങള

4 (5464) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ബമകക്രഭാ ഫനിനഭാനസട്ട് സഭാപനങ്ങലള കുറനിചട്ട് പഭാനനിലാംഗട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് വര്ക്കനിലാംഗട്ട്

ഗ്രൂപട്ട് നടത്തനിയ പഠനങ്ങള എലനലഭാലാം;  സര്ക്കഭാരനിനട്ട് വര്ക്കനിലാംഗട്ട് ഗ്രൂപട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്

സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; റനികപഭാര്ടനിലല വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുന  ബമകക്രഭാ  ഫനിനഭാനസട്ട്  സഭാപനങ്ങളുലട

എണലാം എത്ര ; ജനില തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ബമകക്രഭാ ഫനിനഭാനസട്ട് സഭാപനങ്ങലളക്കുറനിചട്ട് പഭാനനിലാംഗട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് വര്ക്കനിലാംഗട്ട്
ഗ്രൂപട്ട്  നടത്തനിയ  പഠനങ്ങളുലട  റനികപഭാര്ടട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത
റനികപഭാര്ടനിലല പധഭാനലപട ശനിപഭാര്ശകേള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) 156 ബമകക്രഭാ ഫനിനഭാനസട്ട് സഭാപനങ്ങള സലാംസഭാനത്തട്ട് പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
ഇവയട്ട്  വനിവനിധ ജനിലകേളനിലഭായനി  4236  ബഭാഞ്ചുകേളുണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട് പവര്ത്തനിക്കുന
ബമകക്രഭാ ഫനിനഭാനസട്ട് സഭാപനങ്ങളുലട ബഭാഞ്ചുകേളുലട ജനില തനിരനിച്ചുളള വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ജനില ബഭാഞ്ചുകേള

ആലപ്പുഴെ 335

എറണഭാകുളലാം 568

ഇടുക്കനി 174

കേണ്ണൂര് 92

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 72

ലകേഭാലലാം 365

കകേഭാടയലാം 403

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 272

മലപ്പുറലാം 231

പഭാലക്കഭാടട്ട് 262

പത്തനലാംതനിട 389

തനിരുവനനപുരലാം 537

തൃശ്ശൂര് 480

വയനഭാടട്ട് 56

                         ആലകേ 4236

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ജനി.എസട്ട്.ഡനി.പനി. വളര്ചഭാനനിരക്കട്ട്

5 (5465) ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറപട്ട് :

ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :

ശതീ  .   രഭാജ സ്തു എബഹഭാലാം :

ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ജനി.എസട്ട്.ഡനി.പനി. വളര്ചഭാ നനിരക്കട്ട് കദശതീയ

ശരഭാശരനിലയക്കഭാള തഭാലഴെയഭായനിരുനതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങള വനിശകേലനലാം ലചേയനിരുകനഭാ;

എങനില് എലനലഭാമഭാലണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) വളര്ചഭാ  നനിരക്കട്ട്  കുറയുനതനികനഭാലടഭാപലാം  അറബട്ട്  രഭാജലങ്ങളനില് നനിനള

പവഭാസനി  നനികക്ഷപലാം  കുറഞവരുനതട്ട്  സലാംസഭാന  സമ്പദ്ഘടനലയ

പതനിസനനിയനിലഭാക്കഭാതനിരനിക്കഭാനഭായനി എന്തു സഭാമ്പത്തനികേ തനമഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  പവഭാസനി  നനികക്ഷപലാം  പതദ്യുല്പഭാദനപരമഭായ  കമഖലകേളനികലക്കട്ട്

വഴെനിതനിരനിച്ചു  വനിടട്ട്  സഭാമ്പത്തനികകേഭാനമനലാം  സഭാധലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  കവണ

മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേഭാന യുക്തമഭായ സലാംവനിധഭാനലാം സൃഷനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സമ്പദ്ഘടനയനിലല മുരടനിപ്പുമൂലലാം രണ്ടു പതനിറഭാണ്ടുകേളക്കുകശഷലാം ആദലമഭായനി

സഭാമ്പത്തനികേ വളര്ച കദശതീയ ശരഭാശരനിയുലട  പനിനനിലഭായനിട്ടുണട്ട്.  ആകഗഭാള  സഭാമ്പത്തനികേ

പതനിസനനിയുലാം  തല്ഫലമഭായനി  വനികേസനിത  രഭാജലങ്ങളനിലണഭായ  വളര്ചഭാമഭാനലവലാം

കേഭാരണലാം ഉണഭായനിട്ടുളള കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പനങ്ങളുലട വനിലയനിടനിവട്ട്, നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയനിലല

മഭാനലലാം, കസവന കമഖലയനിലല ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങളുലട കുറവട്ട്,  ടൂറനിസലാം കമഖലയനിലല

ലതഭാഴെനില് സഭാദലതകേളനിലലാം വരുമഭാനത്തനിലമുളള ഇടനിവട്ട്,  ഗളഫട്ട് പതനിസനനി എനനിവയഭാണട്ട്

വളര്ചഭാ നനിരക്കട്ട് കുറയഭാനുളള കേഭാരണങ്ങളഭായനി ചൂണനിക്കഭാണനിക്കലപടുനതട്ട്.

(ബനി&സനി) പവഭാസനികേളക്കട്ട് നഭാടനില് നനികക്ഷപ സസൗകേരലലാം നല്കുനതനിനഭായനി

വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേളനിലലാം മറ്റുലാം നനികക്ഷപലാം നടത്തുനതനിനട്ട്  പകതലകേ പരനിഗണന

നല്കുവഭാനഭാണട്ട് ഈ സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
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എല്.എ.സനി. - എ.ഡനി.എസട്ട്. പവൃത്തനികേള

6 (5466) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എല്.എ.സനി. -എ.ഡനി.എസട്ട്.-ല്  ഉളലപടുത്തനി  പവൃത്തനികേളക്കട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കഭാന  നനിലവനില് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള  നടപടനിക്രമങ്ങള ഏലറ
ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) നടപടനിക്രമങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

ആസനി വനികേസന ഫണട്ട്

7(5467)  ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2015-16  വര്ഷലാം  ആസനി  വനികേസന  ഫണനില്  ഇരനിക്കൂര്  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില് ഏലതലഭാലാം പവൃത്തനികേളഭാണട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപടലതനലാം ഓകരഭാനനിനുലാം
അനുവദനിച തുകേ എത്രയഭാലണനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  2012-13-ല്  നനിര്കദ്ദേശനിച  ആലകക്കഭാടട്ട്  പഞഭായത്തനിലല  രയകരഭാലാം-
ബതീലാംബുലാംകേഭാടട്ട് കറഭാഡട്ട് പവൃത്തനി റദ്ദുലചേയ കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതനിനട്ട്  പകേരമഭായനി  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ  കതര്ത്തലനി-ചുങസഭാനലാം  കറഭാഡനിനട്ട്
എത്ര രൂപയഭാണട്ട് അനുവദനിചതട്ട്;

(ഡനി)  2015-16-ല്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ  രണ്ടുലതങ്ങട്ട്-മനിഡനിലഭാക്കയലാം  കറഭാഡനിനട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇരനിക്കൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലലാം ആസനി വനികേസന പദതനിയനിനകേതീഴെനില്
2015-16 സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായുളള  ധനഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കനിയ
പവൃത്തനികേളുലട ലനിസട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) ഇല.

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  കതര്ത്തലനി-ചുങസഭാനലാം  കറഭാഡനിനട്ട്  50  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണട്ട്  അനുവദനിചതട്ട്.
ഈ പവൃത്തനി രയകരഭാലാം-ബതീലാംബുലാംകേഭാടട്ട് കറഭാഡട്ട് എന പവൃത്തനിക്കട്ട് പകേരമഭായല അനുവദനിചതട്ട്.

(ഡനി) രണ്ടുലതങ്ങട്ട്-മനിഡനിലഭാക്കയലാം കറഭാഡട്ട് നവതീകേരണലാം എന പവൃത്തനിക്കഭാവശലമഭായ
ഫണട്ട് നതീക്കനിയനിരനിപട്ട് ഇലഭാത്തതനിനഭാല് പവൃത്തനിക്കട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിടനില.

ആസനി വനികേസന ഫണട്ട്

8(5468)  ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2015-16 വര്ഷലാം ഇരനിക്കൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ആസനി വനികേസന
ഫണനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിചലതനലാം,  ഇതനില്
ഏലതലഭാലാം പവര്ത്തനികേളക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിലയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സ്കൂളുകേളക്കട്ട്  ബസട്ട്  വഭാങ്ങഭാന  അനുവദനിച  ഫണട്ട്  ലചേലവഭാക്കഭാന
കേഴെനിയഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലമനഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇരനിക്കൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലലാം ആസനി വനികേസന പദതനിയനിനകേതീഴെനില്
2015-16 സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കനിയ  പവൃത്തനികേളുലട  ലനിസട്ട്
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) ഇരനിക്കൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല 6 ഗവണ്ലമന്റെട്ട് സ്കൂളുകേളക്കട്ട് ബസട്ട്
വഭാങ്ങുനതനിനഭായനി  90  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)
നമ്പര്.991/2016/ലപഭാ.വനി.വ. പകേഭാരലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല് പസ്തുത തുകേയളള
ഫണട്ട്  റനികേത്വനിസനിഷനുലാം  ഹഭാനഡട്ട്  ലറസതീപ്റ്റുലാം  ലപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറകര്
ലഭലമഭാക്കഭാത്തതനിനഭാല്  ലലറര്  ഓഫട്ട്  ലക്രഡനിറട്ട്  ലപഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്
സമര്പനിക്കഭാന  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്ക്കട്ട്
സഭാധനിചനിടനില.

ആസനി വനികേസന ഫണട്ട് മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന പദതനികേള

9(5469)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഭാലകശരനി മണ ട്ട്ഡലത്തനില്  2015-16  വര്ഷത്തനില് ആസനി വനികേസന
ഫണട്ട് മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന ഏലതലഭാലാം പവ്രത്തനികേളക്കഭാണട്ട് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുളതട്ട്
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കഭാത്ത പവര്ത്തനികേള ഏലതലഭാമഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇവയട്ട് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുനതനിനുള തടസങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബഭാലകശരനി  മണ്ഡലത്തനില്  2015-16  വര്ഷത്തനില്  ആസനി  വനികേസന
ഫണട്ട് മുകഖന നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പവൃത്തനികേളുലട വനിവരലാം
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി&സനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കഭാനുളള  പവൃത്തനികേളനില്  ഉണനിക്കുളലാം,
ശനിവപുരലാം  എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ല്  കേമ്പഡ്യൂടര്  ലഭാബട്ട്  സഭാപനിക്കല്  (ലപഭാതു
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപട്ട്),  ബഭാലകശരനിയനിലല ആറട്ട്  സലങ്ങളനില് ബസട്ട് ലഷല്ടറകേള
നനിര്മ്മേഭാണലാം  (എല്.എസട്ട്.ജനി.ഡനി.)  എനതീ  പവൃത്തനികേള  ബനലപട  ഭരണ
വകുപ്പുകേളനില് പരനികശഭാധനയനിലഭാണട്ട്. 

കേനിഫ്ബനിവഴെനി നടപനിലഭാക്കുന പദതനികേള 

10(5470) ലപഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുബസന തങ്ങള : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭയുലട  ഒനഭാലാം  സകമ്മേളനകത്തഭാടനുബനനിചട്ട്
ബഹുമഭാനലപട  ധനകേഭാരലമനനി  നനിയമസഭയനില്  പഖലഭാപനിച  വളഭാകഞരനി  റനിലാംഗട്ട്
കറഭാഡട്ട്,  കകേഭാടയനിക്കല്-കകേഭാടപടനി  എനതീ  കറഭാഡുകേള  കേനിഫ്ബനി  മുഖഭാനരലാം
ഏലറടുക്കുന പദതനികേളുലട കൂടത്തനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില്  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കുന പദതനികേളുലട  കൂടത്തനില്
ഉളലപടുത്തുവഭാന അടനിയനര നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  2016-17  വര്ഷലത്ത  പുതുക്കനിയ
ബഡ്ജറട്ട് പസലാംഗത്തനില് പകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില് ഉളലപടനിട്ടുളള അടനിസഭാന
സസൗകേരല വനികേസന പദതനികേലളയഭാണട്ട്  കേനിഫ്ബനിവഴെനി  നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതട്ട്.
ഇലതഭാരു പകതലകേ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലകത്തകയഭാ ജനിലകയകയഭാ മഭാത്രലാം ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണ്ടുളള
പദതനികേളല.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സമഗ്രമഭായ അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസനമഭാണട്ട്
ഈ പഭാകക്കജനിലൂലട സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്, വഭാടര് അകതഭാറനിറനി
തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേളുലട  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കേനിഫ്ബനിയനില്  ലഭനിച്ചു  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഈ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനുകശഷലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ അനനിമ
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന പദതനികേളക്കഭാണട്ട്  കേനിഫ്ബനിവഴെനി  ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ.
ഈ ഘടത്തനില് മഭാത്രകമ പവൃത്തനികേലള സലാംബനനിചട്ട് വലക്തതയുണഭാകൂ.

ചേരക്കു കസവന നനികുതനി

11(5471)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചേരക്കു കസവന നനികേതനി ഏര്ലപടുത്തുനകതഭാടുകൂടനി  കകേരളത്തനിനുണഭാകുന
നഷലാം എപകേഭാരലാം നനികേത്തഭാന കേഴെനിയുലമനഭാണട്ട് കകേന സര്ക്കഭാര് ഉറപ്പു നല്കുനതട്ട്;
ഏറവലാം  ഒടുവനില്  കകേന  സര്ക്കഭാരുലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുലാം  തമ്മേനില്  നടന
ചേര്ചയുലട അടനിസഭാനത്തനിലള ധഭാരണയുലട വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ വലവസ കകേരളത്തനിനട്ട് ഗുണകേരമഭാകുലമനട്ട് കേരുതുനകണഭാ;  എങനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ആയതട്ട്  കദഭാഷകേരലമങനില്  ഏലതലഭാലാം  തരത്തനിലഭാണട്ട്  കകേരളലത്ത
ബഭാധനിക്കുനതട്ട്; വനിശദ വനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ചേരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി പഭാപലസഭാനഭാധനിഷനിത നനികുതനി സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്.
കകേരളലാം  ഒരു ഉപകഭഭാക്തൃ സലാംസഭാനമഭാകേയഭാലലാം  കസവനങ്ങളക്കുകമല് സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
നനികുതനി ചുമത്തഭാലമനതനിനഭാലലാം ഈ നനികുതനി സലാംവനിധഭാനലാം കകേരളത്തനിനട്ട് ഗുണകേരമഭാകുലാം
എനഭാണട്ട് ലപഭാതുകവ വനിലയനിരുത്തലപടനിട്ടുളളതട്ട്. 

ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള  വരുമഭാനനഷലാം  ഉണഭാകുനലണങനില്  അതട്ട്
നനികേത്തണലമനട്ട്  സലാംസഭാനലാം ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനങ്ങളുലട  ഈ ആവശലലാം
അലാംഗതീകേരനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ഇതനിനുളള  വകുപട്ട്  ഭരണഘടനഭാ  കഭദഗതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
പസ്തുത കഭദഗതനി പകേഭാരലാം Goods and Services Tax Council-ലന്റെ ശനിപഭാര്ശയനുസരനിചട്ട്
പഭാര്ലലമന്റെട്ട് നനിയമനനിര്മ്മേഭാണത്തനിലൂലട ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നടപഭാക്കനിയകശഷമുളള ആദല
അഞട്ട് വര്ഷങ്ങളനികലക്കട്ട് സലാംസഭാനങ്ങളക്കുണഭാകേഭാവന വരുമഭാനനഷലാം നനികേകത്തണതഭാലണനട്ട്
വലവസ  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള  ഉണഭാകേഭാവന
വനിലക്കുറവട്ട് ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട് ലഭനിക്കത്തക്ക വനിധത്തനില് ഒരു കഫഭാര്മുല ജനി.എസട്ട്.ടനി.
കേസൗണ്സനില് രൂപലപടുത്തനിലയടുക്കണലമനട്ട് സലാംസഭാനലാം ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാലത
IGST  അക്കസൗണനില്  മനിചലാം  വരുന  തുകേ  ഫനിനഭാനസട്ട്  കേമ്മേതീഷന  നനിശയനിക്കുന
കഫഭാര്മുലയനുസരനിചട്ട് സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട് വതീതലാം വയ്കക്കണതഭാലണനലാം വലഭാപഭാരനിയനില്നനിനലാം
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ഉപകഭഭാക്തഭാവനികലക്കുളള അനര് സലാംസഭാന ഇടപഭാടുകേളനികനല് വതീതലാം വയഭാത്തതുലാം
വര്ഷഭാനലത്തനില് മനിചലാം  വരുനതുമഭായ  Credit,  Divisible  pool-ല് ഉളലപടുത്തനി
അതട്ട്  ഇറക്കുമതനി  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കനിയ  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  നല്കേണലമനലാം
ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.

ലസഷലല് ഡവലപ്ലമന്റെട്ട് ഫണ്ടുലാം ആസനി വനികേസന ഫണ്ടുലാം

12(5472)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2011  മുതല്  2016  വലരയുള  കേഭാലഘടത്തനില്  കകേഭാവളലാം  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലല  ലസഷലല് ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  ഫണ്ടുലാം  ആസനി  വനികേസന  ഫണ്ടുലാം
ലചേലവഴെനിചതനിലന്റെ  വനിശദവനിവരലാം പദതനി തനിരനിചട്ട് തുകേ സഹനിതലാംനല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത കേഭാലയളവനില് ലസഷലല് ഡവലപ്ലമന്റെട്ട് ഫണ്ടുലാം ആസനി വനികേസന
ഫണ്ടുലാം പൂര്ണമഭായനി ലചേലവഴെനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 2011  മുതല്  2016  വലരയുളള കേഭാലഘടത്തനില് കകേഭാവളലാം നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലല  ലസഷലല്  ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  ഫണ്ടുലാം  ആസനി  വനികേസന  ഫണ്ടുലാം
ലചേലവഴെനിചതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുനല്കുനതഭാണട്ട്.

കേനിഫ്ബനി പദതനികേള

13(5473) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17  ബഡ്ജറട്ട് പകേഭാരലാം ഏറനഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനില് ഏലതലഭാലാം പദതനികേളക്കഭാണട്ട്
തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത ബഡ്ജറനില് പഖലഭാപനിച മണ്ഡലത്തനിലല പദതനികേളനില് 'കേനിഫ്ബനി'
വഴെനി നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള പദതനികേള ഏലതലഭാമഭാണട്ട് ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇവയുലട ഭരണഭാനുമതനിക്കുള നടപടനികേള ഇകപഭാള ഏതട്ട്  ഘടത്തനിലഭാണട്ട്
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം എലാം.എല്.എ. -യുലട ആസനി വനികേസന
പദതനിയനിനകേതീഴെനില് ഏറനഭാടട്ട് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനികലക്കഭായനി 5 കകേഭാടനി രൂപയുലാം
പകതലകേ വനികേസന നനിധനിയനികലക്കഭായനി 1 കകേഭാടനി രൂപയുലാം 4250-00-800-99 എന
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ശതീര്ഷകേത്തനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതനില്നനിനലാം  എഴപത്തനിയഞട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപ
ജനിലഭാ കേളകര്ക്കട്ട് റനിലതീസട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. മണ്ഡലത്തനിലല മറട്ട് പവൃത്തനികേലളക്കുറനിച്ചുളള
വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.  

(ബനി&സനി)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  2016-17  വര്ഷലത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട്
പസലാംഗത്തനില് പകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില് ഉളലപടനിട്ടുളള പദതനികേലളയഭാണട്ട്
കേനിഫ്ബനിവഴെനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതട്ട്.   ഇലതഭാരു പകതലകേ നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലകത്തകയഭാ  ജനിലകയകയഭാ  മഭാത്രലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണ്ടുളള  പദതനികേളല.
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സമഗ്രമഭായ അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസനമഭാണട്ട് ഈ പഭാകക്കജനിലൂലട
സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  സര്ക്കഭാര് അനുമതനി  നല്കുന പദതനികേളഭാണട്ട്  ഡനി.പനി.ആര്.
അടക്കമുളള വനിശദമഭായ കരഖകേള സഹനിതലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ പരനിഗണനയവരുനതട്ട്.
ഈ കബഭാര്ഡനിലന്റെ അനനിമ അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന പദതനികേളക്കഭാണട്ട് കേനിഫ്ബനിവഴെനി
ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുകേ. ഈ ഘടത്തനില് മഭാത്രകമ പവൃത്തനികേലള സലാംബനനിച പൂര്ണ
വനിവരലാം ലഭലമഭാകുകേയുളള.

കേനിഫ്ബനി ഏലറടുക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന പദതനികേള 

14(5474) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേനിഫ്ബനി ആദല വര്ഷലാം ഏലറക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന പദതനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില് കേനിഫ്ബനി-യനികലക്കട്ട് ഏലതങനിലലാം പദതനി ശുപഭാര്ശ
ലചേയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേനിഫ്ബനി വഴെനി നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
പദതനികേളുലട കേരടട്ട് പടനികേ അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  2016-17  വര്ഷലത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട്
പസലാംഗത്തനിലല  പകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടനിട്ടുളള  അടനിസഭാന
സസൗകേരല  വനികേസന  പദതനികേളഭാണട്ട്  കേനിഫ്ബനിവഴെനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതട്ട്.
ഇലതഭാരു  പകതലകേ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലകത്തകയഭാ  ജനിലകയകയഭാ  മഭാത്രലാം
ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണ്ടുളള  പദതനികേളല.   സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സമഗ്രമഭായ അടനിസഭാന
സസൗകേരലവനികേസനമഭാണട്ട് ഈ പഭാകക്കജനിലൂലട സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്. ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്,

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളുലട  വനിശദമഭായ  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
കേനിഫ്ബനിയനില്  ലഭനിച്ചു  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
ഇതനിനുകശഷലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ അനനിമ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന പദതനികേളക്കഭാണട്ട്
കേനിഫ്ബനിവഴെനി ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുകേ.  ഈ ഘടത്തനില് മഭാത്രകമ പവൃത്തനികേലള
സലാംബനനിചട്ട് വലക്തതയുണഭാകൂ. 

ആസനി വനികേസന പദതനി 

15(5475)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലലാം ആസനി വനികേസന പദതനികേളനികലക്കട്ട്  സമര്പനിക്കുന
പവൃത്തനികേളുലട നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ധനകേഭാരല വകുപനില് കനരനിടട്ട് നല്കുകേയുലാം ധനകേഭാരല
വകുപട്ട്  മുകഖന എസനികമറ്റുകേള തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട്  അഡനിനനികസറതീവട്ട്
വകുപ്പുകേളനികലക്കട്ട് നല്കുകേയുലാം കവണലമന വലവസ കേഭാലതഭാമസത്തനിനനിടയഭാക്കുനതഭായ
പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ബനലപട വകുപ്പുകേളുലട  തഭാലഴെത്തടനില് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം
കരഖകേള  സഹനിതലാം  സര്ക്കഭാരനില്  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന
രതീതനി അവലലാംബനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് സനദമഭാവകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  ആസനി  വനികേസന  പദതനിയനില്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപടുന  പവൃത്തനികേള
പദതനിയുലട മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പകേഭാരമുളളതഭാകണഭാലയനട്ട് ധനകേഭാരല വകുപനില്
പരനികശഭാധനികക്കണതുളളതനിനഭാല്  വകുപ്പുകേളുലട  തഭാലഴെത്തടനില്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
സത്വതീകേരനിക്കുനകേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കഭാനഭാവനില.

കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് സതീലാം

16  (T* 5476)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

മലാംഗലഭാപുരലാം,  കകേഭായമ്പത്തൂര്  തുടങ്ങനിയ  സലങ്ങളനിലല  ആശുപത്രനികേളനില്
ചേനികേനിത  കതടുന  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്  എനതീ  ജനിലകേളനില്  നനിനളള
കരഭാഗനികേളക്കട്ട്,  കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് സതീമനിലന്റെ ആനുകൂലലലാം അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങനില് അതനിനുളള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

*T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 79

ഉത്തരലാം

അനുവദനിചനിടനില.  കേര്ണഭാടകേയനിലല ഇനഡലഭാന ആശുപത്രനി, ഫഭാദര് മുകളഴട്ട്
ആശുപത്രനി,  കയനകപഭായ സൂപര് ലസഷലഭാലനിറനി ആശുപത്രനി,  മണനിപഭാല് കേസ്തുര്ബഭാ
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്,  മലാംഗലഭാപുരത്തുളള  അനുബന  ലകേ.എലാം.സനി.  കഹഭാസനിറലകേള
എനനിവനിടങ്ങളനിലല  ചേനികേനിതയട്ട്  ആവശലലമങനില്  പകതലകേഭാനുമതനി  പകേഭാരലാം
ചേനികേനിതഭാ അനുമതനി നല്കേഭാന കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് സതീമനിലന്റെ അഡനിനനികസറലറ
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

കേഭാരുണല ചേനികേനിതഭാ പദതനി

17(5477) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാരുണല ചേനികേനിതഭാ പദതനി വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) വനിപുലതീകേരണത്തനിലൂലട  എലനഭാലക്ക  മഭാറങ്ങള  വരുത്തഭാനഭാണട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കുനതട്ട്;

(സനി) തനികേച്ചുലാം ലഭാകഭച്ഛകയഭാടുകൂടനി മഭാത്രലാം പവര്ത്തനിക്കുന സത്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേള
പസ്തുത പദതനി ദുരുപകയഭാഗലാം ലചേയ്യുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  സത്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേലള പസ്തുത പദതനിയനില് നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാന
തയഭാറഭാകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനിശനിത  കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  വനിദഗ്ദ്ധ  ചേനികേനിതഭാ
സസൗകേരലങ്ങളുളള  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലലാം  പരനിയഭാരലാം  സഹകേരണ
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്,  ശതീചേനിത്തനിരതനിരുനഭാള  ഇനസനിസഡ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ലമഡനിക്കല്
സയനസസട്ട്, റതീജനിയണല് കേലഭാനസര് ലസന്റെര്, മലബഭാര് കേലഭാനസര് ലസന്റെര് എനതീ
ലടര്ഷലറനി  ആശുപത്രനികേളനിലലാം  ചേനികേനിത  കതടുനവര്ക്കഭാണട്ട്  ആദലഘടത്തനില്
ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം ലഭനിചനിരുനതട്ട്.  തുടര്നട്ട് വനിദഗ്ദ്ധ ചേനികേനിതഭാ സസൗകേരലങ്ങളുളളതുലാം
നനിശനിത  ചേനികേനിതഭാ  പഭാകക്കജലാം  നനിരക്കുകേളുലാം  അനുസരനിചട്ട്  ചേനികേനിത  നടത്തഭാന
തയഭാറഭായനി   എലാം.ഒ.യു.  ഒപ്പുവചനിട്ടുളളതുമഭായ  75  സര്ക്കഭാരനിതര ആശുപത്രനികേളനിലലാം
29  സത്വകേഭാരല  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ലസന്റെറകേളനിലലാം  ചേനികേനിതഭാ സസൗകേരലലാം  ലഭലമഭാണട്ട്.  



80       കകേരള നനിയമസഭ                          നവലാംബര് 2, 2016

ഇതുകൂടഭാലത  27  തഭാലൂക്കുതല  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലലാം  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്
ചേനികേനിതയട്ട്  സസൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കഭാനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
സലാംസഭാനലത്ത  5  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  ആശുപത്രനികേളനിലലാം  (തനിരുവനനപുരലാം,
കകേഭാടയലാം, ആലപ്പുഴെ, തൃശ്ശൂര്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്) തഭാമരകശരനി തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയനിലലാം
10  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ലമഷതീന  വതീതമുളള  കേഭാരുണല  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ലസന്റെറകേള
സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  അവയവദഭാതഭാവനിനട്ട് തുടര് ചേനികേനിതയഭായനി ഈ പദതനിയനില്നനിനലാം 1
ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.   പദതനിയനില്നനിനലാം  നല്കുന
പരമഭാവധനി  ധനസഹഭായലാം  2  ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട്.   ഹതീകമഭാഫതീലനിയ കരഭാഗനികേളക്കട്ട്
ഇകപഭാള പരനിധനിയനിലഭാലത ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനണട്ട്. ഒരു കുടുലാംബത്തനില്
ഒനനിലധനികേലാം ഹതീകമഭാഫതീലനിയ കരഭാഗനികേള ഉലണങനില് ഭഭാരനിച ചേനികേനിതഭാ ലചേലവട്ട്
കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  ഓകരഭാ  കരഭാഗനിക്കുലാം  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം  പരനിധനിയനിലഭാലത
നല്കുനതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാരുണല ചേനികേനിതഭാ പദതനിയനില് നനിലവനിലളള
കരഭാഗങ്ങളക്കുപുറകമ ലനികക്കഭാഡനികസഭാബഫ കസഭാക്കട്ട്,  ബസനല് കകേഭാഡട്ട് ഇനജറനി,
മസ്കുലഭാര് ഡനികസഭാഫനി തുടങ്ങനിയ കരഭാഗങ്ങള ബഭാധനിചട്ട് കേനിടപനിലഭായ തുടര്ചേനികേനിത
ആവശലമഭായ കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ചേനികേനിതയഭായനി ആയുര്കവ്വദ പഞകേര്മ്മേ ചേനികേനിതകേള
ഉളലപലടയുളള  ചേനികേനിതകേളക്കട്ട്  അതഭാതു  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാരുലട  അക്കസൗണ്ടുവഴെനി
ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം നല്കുനകേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  കേര്ണഭാടകേത്തനിലല
ഇനഡലഭാന ആശുപത്രനി, ഫഭാദര് മുകളഴട്ട് ആശുപത്രനി, കയനകപഭായ സൂപര് ലസഷലഭാലനിറനി
ആശുപത്രനി,  മണനിപഭാല്  കേസ്തുര്ബഭാ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്,  മലാംഗലഭാപുരത്തുളള
അനുബന ലകേ.എലാം.സനി. കഹഭാസനിറലകേള എനനിവലയക്കൂടനി ഇതനിലന്റെ പരനിധനിയനില്
ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഡനി)  സത്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേലള  ഈ  പദതനിയനില്നനിനട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കുന
കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് ഫണട്ട് പദതനി

18(5478)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണല  ലബനവലനറട്ട്  ഫണട്ട്  പദതനി  ആരലാംഭനിചതനിനുകശഷലാം
നഭാളനിതുവലര എത്ര തുകേ വനിതരണലാം ലചേയ എനട്ട് ജനില തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ലകേ.ബനി.എഫട്ട് -ല് നനിനട്ട് ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില് ധനസഹഭായലാം ലഭനിചവരുലട
വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി) ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെയുലാം ലകേ.ബനി.എഫട്ട്.  കസറട്ട്  ലലവല് കേമ്മേനിറനിയുലടയുലാം
പകതലകേഭാനുമതനി  ലഭനിക്കഭാലത  മഭാറനിവചനിരുന അകപക്ഷകേളനികനല് ഇസൗ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരകമറകശഷലാം സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പകതലകേഭാനുമതനിയനിലൂലട ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായത്തനിനട്ട് അര്ഹരഭായവരുലട
വനിശദവനിവരലാം ജനില തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് ഫണട്ട് പദതനി ആരലാംഭനിചതനിനുകശഷലാം ഇതുവലര
അനുവദനിച തുകേ സലാംബനനിച ജനില തനിരനിച്ചുളള ലനിസട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില്  13283  അകപക്ഷകേര്ക്കഭായനി  90.89  കകേഭാടനി രൂപ
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചു.

(സനി)  കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെട്ട്  ഫണനിലന്റെ  4-8-2016-നട്ട്  കചേര്ന  25- ാാമതട്ട്
സലാംസഭാനതല കേമ്മേനിറനിയനില് തതീരുമഭാനലാം നമ്പര് 25/14  പകേഭാരലാം മഭാറനിവചനിരുനതുലാം
പകതലകേ അനുമതനി പകേഭാരലാം ലഭനിചതുമഭായ അകപക്ഷകേളനികനല് തതീരുമഭാനലമടുക്കുനതനിനട്ട്
കേഭാരുണല അഡനിനനികസറലറ ചുമതലലപടുത്തുകേയുലാം ഇപകേഭാരലാം ലഭനിച അകപക്ഷകേള
കഡഭാകര്മഭാരുലട സബട്ട് കേമ്മേനിറനി പരനികശഭാധനിചട്ട് വരനികേയുമഭാണട്ട്. ടനി അകപക്ഷകേളനികനല്
കഡഭാകര്മഭാരുലട സബട്ട് കേമ്മേനിറനി ശനിപഭാര്ശയനുസരനിചട്ട് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനതനിനുളള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  പകതലകേഭാനുമതനിയനിലൂലട  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായത്തനിനട്ട്  അര്ഹരഭായ
അകപക്ഷകേരുലട വനിവരലാം ജനില തനിരനിചട്ട് തഭാലഴെ കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

   ജനില എണലാം

   (1)           (2) (3)

1 തനിരുവനനപുരലാം 104

2 ലകേഭാലലാം 52

3 പത്തനലാംതനിട 35

4 ആലപ്പുഴെ 74

5 ഇടുക്കനി 125

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
1145/17
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   (1)           (2) (3)

6 കകേഭാടയലാം 452

7 എറണഭാകുളലാം 131

8 തൃശ്ശൂര് 58

9 പഭാലക്കഭാടട്ട് 26

10 മലപ്പുറലാം 57

11 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 37

12 വയനഭാടട്ട് 10

13 കേണ്ണൂര് 32

14 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 16

                             ആലകേ 1209

തഭാമരകശരനി മുനസനിഫട്ട് കകേഭാടതനി

19 (5480)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തഭാമരകശരനി മുനസനിഫട്ട് കകേഭാടതനിയുലട സുഗമമഭായ പവര്ത്തനിനട്ട് ആവശലമഭായ
തസനികേകേള സൃഷനിക്കുന കേഭാരലലാം ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി) എങനില്, വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അപകേഭാരലാം  ആവശലത്തനിനട്ട്  തസനികേകേള സൃഷനിക്കുനതനിനട്ട്  ധനകേഭാരല
വകുപട്ട് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തഭാമരകശരനി  മുനസനിഫട്ട്  മജനികസറട്ട്  കകേഭാടതനിയനില് പുതനിയ തസനികേകേള

സൃഷനിക്കുന വനിഷയലാം ധനകേഭാരല വകുപട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  മനനിസഭയുലട  അനുമതനിക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  തഭാമരകശരനി  മുനസനിഫട്ട്

മജനികസറട്ട് കകേഭാടതനിയനില് പുതുതഭായനി തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം 8 അധനികേ തസനികേകേള
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സൃഷനിക്കുനതനിനട്ട് ധനകേഭാരല വകുപട്ട് അനുമതനി നല്കുകേയുണഭായനി.

കലഭാവര് ഡനിവനിഷന കര്ക്കട്ട് - 2

കലഭാവര് ഡനിവനിഷന ബടപനിസട്ട് - 1

അറനഡര് - 1

കപഭാസസട്ട് ലസര്വര് - 4

                          ആലകേ - 8 

(സനി) സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളുലട നവതീകേരണലാം

20(5481) ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  ഏലതലഭാലാം  അതനിര്ത്തനി ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളഭാണട്ട്
നവതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട് എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നവതീകേരണ  പവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  നഭാളനിതുവലര  നടത്തനിയ
പവര്ത്തനങ്ങള സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  പവര്ത്തനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  കപഭാകുന
വനികേസന പവൃത്തനികേള എലനഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വനിശദഭാമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17-ലല  ബഡ്ജറട്ട്  പഖലഭാപനമനുസരനിചട്ട്  കകേരളത്തനിലല  ഏഴെട്ട്
ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള അതലഭാധുനനികേ സസൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ ഡഭാറഭാ  കേളക്ഷന ആന്റെട്ട്
ലഫസനിലനികറഷന ലസന്റെറകേളഭാക്കനി മഭാറനി നവതീകേരനിക്കുനതനിനുളള പഖലഭാപനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
അതനില് പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല വഭാളയഭാര് ലചേക്കട്ട്കപഭാസട്ട് ഉളലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നവതീകേരണ  പക്രനിയയുലട  ആദലഘടത്തനില്  നനിലവനില്  ആധുനനികേ
വല്ക്കരണത്തനിനഭാവശലമഭായ അളവനില്  ഭൂമനി  ലഭലമഭായനിട്ടുളള  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജനിലയനിലല മകഞശത്വരലാം, വയനഭാടട്ട് ജനിലയനിലല മുത്തങ്ങ എനതീ ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേലളയഭാണട്ട്
ഡഭാറഭാ  കേളക്ഷന  ആന്റെട്ട്  ലഫസനിലനികറഷന  ലസന്റെറകേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളളതട്ട്. ആയതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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വഭാളയഭാര് ലചേക്കട്ട്കപഭാസനില് ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി സലലാം ഏലറടുക്കുന
വനിഷയത്തനില് സലവഭാസനികേള നല്കേനിയ വലവഹഭാരവമഭായനി ബനലപടട്ട് ബഹുമഭാനലപട
ബഹകക്കഭാടതനി സലലമടുപട്ട് നടപടനികേള ആവശലലമങനില് ചേടപകേഭാരലാം പുനരഭാരലാംഭനിക്കണലാം
എനട്ട് ഉത്തരവനിടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതനിലനത്തുടര്നട്ട് വഭാളയഭാറനില് ആവശലമഭായ ഭൂമനി
നനിലവനിലല നനിയമപകേഭാരലാം ഏലറടുക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേലള ഡഭാറഭാ കേളക്ഷന ആന്റെട്ട് ലഫസനിലനികറഷന ലസന്റെറകേളഭായനി
നവതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള നനിലവനിലളള ലചേക്കട്ട്കപഭാസട്ട് സലാംവനിധഭാനത്തനിലല സങതീര്ണമഭായ
വനിഷയങ്ങളഭായ  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്,  നടപടനിക്കുരുക്കുകേള  എനനിവ  പൂര്ണമഭായുലാം
ഇലഭാതഭാക്കുകേലയനതഭാണട്ട്  ഈ  പദതനിയുലട  അടനിസഭാന  ലക്ഷലലാം.  നനിലവനില്
അതനിര്ത്തനിയനില്  പല  സലങ്ങളനിലഭായനി  പവര്ത്തനിക്കുന  ആറട്ട്  വകുപ്പുകേളുലട
കേതീഴെനില്വരുന ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേലള ഒരു കൂരയട്ട് കേതീഴെനില് ലകേഭാണ്ടുവരുകമ്പഭാളത്തലന
നടപടനിക്രമങ്ങള വളലര ലളനിതമഭായതഭായനിത്തതീരുന. സലാംകയഭാജനിത വനിവരകശഖരണ
കകേനകത്തഭാടനുബനനിച്ചുളള  ലഫസനിലനികറഷന  ലസന്റെറനില്  സമര്പനിക്കുന  ലപഭാതു
വനിവരങ്ങള ഒരു പകതലകേ കസഭാഫട്ട് ലവയര്വഴെനി ഫനില്റര് ലചേയട്ട് ഒകര സമയലാംതലന
ആറട്ട് വകുപ്പുകേളക്കുലാം അവര്ക്കഭാവശലമുളളവ മഭാത്രമഭായനി ലഭലമഭാകുനതനിനഭാല് വഭാഹനലാം
ലസന്റെറനിനുളളനികലക്കട്ട് കേടനവരുകമ്പഭാള ഓകരഭാ വകുപ്പുകേളക്കുലാം കുറഞ്ഞ സമയലാംലകേഭാണട്ട്
പരനികശഭാധന പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി വഭാഹനലത്ത കേടത്തനിവനിടഭാന സഭാധനിക്കുന. ലസന്റെറനില്
സഭാപനിക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന ഇലകകഭാണനികേട്ട് ലവയട്ട് ബനിഡ്ജകേള, നമ്പര് കപറട്ട് റതീഡറകേള,
ആര്.എഫട്ട്.ഐ.ഡനി. സലാംവനിധഭാനലാം, സനി.സനി.ടനി.വനി. കേലഭാമറ, ബലാംബഭാരനിയറകേള തുടങ്ങനിയവ
ടനി  കസഭാഫട്ട് ലവയറമഭായനി  ലനിങട്ട്  ലചേയ്യുലമനതനിനഭാല്  ഇവയനിലൂലട  കേടനവരുന
വഭാഹനങ്ങലളയുലാം ചേരക്കനിലനയുലാം സലാംബനനിചട്ട് വനിവരങ്ങള അതഭാതട്ട് സമയലാംതലന
മറട്ട് ഡഭാറകേകളഭാലടഭാപലാം കേസൗണറനിലല ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് ലഭനിക്കുലമനതനിനഭാല് ചേരക്കട്ട്
നതീക്കത്തനിലന്റെ കേഭാരലക്ഷമത, കവഗത, സുതഭാരലത എനനിവ പതനിനമടങ്ങട്ട് വര്ദനിക്കുകേയുലാം
നനികുതനി വരുമഭാനലാം വര്ദനിക്കുനതനിനട്ട് സഹഭായകേമഭാവകേയുലാം ലചേയ്യുന. 

കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയ പദതനികേള 

21 (5482)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഭരണഭാനുമതനി  ഇലഭാത്തതുലാം എനഭാല് ബഡ്ജറനില് കടഭാക്കണ്  ലപഭാവനിഷന
ഉളതുമഭായ ഏലതലഭാലാം പവൃത്തനികേളക്കഭാണട്ട് കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ഒറപഭാലലാം
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നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ഫണട്ട് അനുവദനിചട്ട് പവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് ഭരണഭാനുമതനിയുലാം,
ലസഷലല് സഭാങ്ഷനുലാം നല്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേനിഫ്ബനി മുഖഭാനരലാം  നടപനിലഭാക്കുന പദതനികേളുലട  പൂര്ത്തനിയഭാക്കല്
സമയബനനിതമഭാക്കുനതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സത്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?           

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  2016-17  വര്ഷലത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട്

പസലാംഗത്തനില്  പകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടനിട്ടുളള  അടനിസഭാന

സസൗകേരല പദതനികേലളയഭാണട്ട് കേനിഫ്ബനിവഴെനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  ഇതട്ട്

ഒരു പകതലകേ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലകത്തകയഭാ ജനിലകയകയഭാ മഭാത്രലാം ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണ്ടുളള

പദതനികേളല.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമഗ്രമഭായ  അടനിസഭാന  സസൗകേരല  വനികേസനമഭാണട്ട്

ഈ പഭാകക്കജനിലൂലട സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്. ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്, വഭാടര് അകതഭാറനിറനി

തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേളുലട പദതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കേനിഫ്ബനിയനില് ലഭനിച്ചു തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഈ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനുകശഷലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ അനനിമ

അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന പദതനികേളക്കഭാണട്ട്  കേനിഫ്ബനിവഴെനി  ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ.

ഈ ഘടത്തനില് മഭാത്രകമ പവൃത്തനികേലള സലാംബനനിചട്ട് വലക്തതയുണഭാകൂ. ഈ സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷലാം  ബഡ്ജറനില്  കടഭാക്കണ്  ലപഭാവനിഷനുളള  പവൃത്തനികേള  കേനിഫ്ബനിവഴെനി

നടപനിലഭാക്കഭാന തതീരുമഭാനമഭായനിടനില.

(ബനി) 2016-17 വര്ഷലത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട് പസലാംഗത്തനിലല രണഭാലാം മഭാനലവനിരുദ

പഭാകക്കജനില്  ഉളലപടനിട്ടുളള  അടനിസഭാന  സസൗകേരല  വനികേസന  പദതനികേലളയഭാണട്ട്

കേനിഫ്ബനിയനിലൂലട  നടപനിലഭാക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശലാം

തയഭാറഭാക്കുനതുലാം  സമര്പനിക്കുനതുലാം  നനിര്വ്വഹനിക്കുനതുലാം  സലാംബനനിച  മഭാനദണ്ഡങ്ങള

തഭാലഴെപറയുലാംവനിധമഭാണട്ട്:

1. വകുപ്പുകേള അവരുലട കേതീഴെനില് വരുന പദതനികേള ഏലതഭാലക്കലയനട്ട്
തനിരനിചറനിയുകേ എനതഭാണട്ട് ആദല നടപടനി. തുടര്നട്ട്, ഭരണ വകുപനിലന്റെ
അനുമതനിയുലാം  മനനിസഭയുലട അലാംഗതീകേഭാരവലാം അനനിവഭാരലമഭാണട്ട്.  100
കകേഭാടനി രൂപയ മുകേളനില് വരുന പദതനികേളക്കഭായനിരനിക്കുലാം കേനിഫ്ബനി
മുകഖന ധനസഹഭായലാം നല്കുനതട്ട്.  10 കകേഭാടനി രൂപയനില്ക്കുറയഭാത്ത
അടങലളളതുലാം സമഭാന സത്വഭഭാവമുളളതുമഭായ പദതനികേള സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട്
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ആലകേ 100 കകേഭാടനി രൂപയ മുകേളനില് മതനിപ്പു തുകേ വരുന പദതനികേളഭാക്കനിയുലാം
പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

2. പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായനി വകുപ്പുകേള SPV (ലസഷലല് പര്പസട്ട്
ലവഹനിക്കനിള)-ലയ നനിയമനിക്കുകേ എനതഭാണട്ട് അടുത്ത നടപടനി. പകതലകേ
ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളക്കഭായനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുന തഭാല്ക്കഭാലനികേ സലാംരലാംഭങ്ങകളഭാ
സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാ  ആണട്ട്  SPV  എനതു  ലകേഭാണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
വകുപ്പുകേളക്കട്ട്  നനിലവനിലളള സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകൃത എസട്ട്.പനി.വനി.-കേലള
ഉപകയഭാഗനിക്കുകേകയഭാ പദതനിയുലട ആവശലങ്ങളക്കട്ട് അനുകയഭാജലമഭായ
SPV-ലയ വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുകേകയഭാ ലചേയഭാവനതഭാണട്ട്.

3. എസട്ട്.പനി.വനി.-കേള പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി ആവശലലമങനില് പുറകമനനിനലാം
വനിദഗ്ദ്ധ ഉപകദഷഭാക്കലള (consultants)  നനിയമനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. അതനിനഭായനി
ഒരു Request for Proposal (RFP) തയഭാറഭാക്കുകേ എനതട്ട് എസട്ട്.പനി.വനി.-കേളുലട
ചുമതലയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  തയഭാറഭാക്കുനതനിനട്ട്  എസട്ട്.പനി.വനി.-കേളക്കട്ട്
പരനിമനിതനികേള കനരനിടുനപക്ഷലാം KIIFB  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളള  General
RFP  മഭാതൃകേ  അവലലാംബനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  ഇ-ലടണറനിലാംഗട്ട്  വഴെനിയുളള
കേണ്സളടന്റെട്ട് നനിയമനലാം ഉറപ്പുവരുകത്തണതുമഭാണട്ട്.  ഇങ്ങലന നനിയമനിക്കുന
കേണ്സളടന്റെട്ട്സനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  ഫതീസനിബനിലനിറനി  സഡനി,

 പനിലനിമനിനറനി  കപഭാജകട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  (PPR),  ഡതീലറയനില്ഡട്ട്  കപഭാജകട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  (DPR),  ഫനിനഭാനഷലല്  ലപഭാകപഭാസല്  തുടങ്ങനിയവ
തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിക്കുകേയുമഭാണട്ട് അടുത്ത നടപടനി.

4. ഇപകേഭാരലാം  സത്വതീകേരനിക്കുന  പദതനികേള  KIIFB  ആകനികലയുലാം
സതീമനികലയുലാം  വലവസകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന

 നടത്തനി ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി അദലക്ഷനഭായുളള കബഭാര്ഡനിലന്റെ
 അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുനപക്ഷലാം കേനിഫ്ബനി ധനസഹഭായലാം നല്കുനതുലാം
 എസട്ട്.പനി.വനി.  വഴെനി പദതനി സമയബനനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം
 ലചേയ്യുന.  

ആസനി വനികേസന പദതനി 

22  (5483)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2012 - 13, 2013 - 14, 2014 - 15, 2015 - 16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില്
ആസനി  വനികേസന  പദതനിയനില്  കുറലഭാടനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ഏലതഭാലക്ക
പവര്ത്തനികേളക്കഭാണട്ട്  ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്  അനുമതനി  നല്കേനിയതട്ട്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇസൗ വര്ഷങ്ങളനില് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് നനിനട്ട് ശനിപഭാര്ശകേള ലഭനിചനിട്ടുലാം

ധനകേഭാരല വകുപട്ട് അനുമതനി നല്കേഭാത്ത പദതനികേളനില് കുറലഭാടനി മണ്ഡലത്തനില് നനിനള

ഏലതങനിലമുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  അനുമതനി  നല്കേഭാനഭാകേഭാത്ത  സഭാഹചേരലലാം  എനഭാലണനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില് ആസനി

വനികേസന പദതനിയനില് കുറലഭാടനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി

ധനകേഭാരല വകുപട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയ പവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി

കചേര്ക്കുന.*

(ബനി&സനി)  ആസനി  വനികേസന  പദതനിയുലട  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി

ലഭലമഭാക്കനിയ എലഭാ പവൃത്തനികേളക്കുലാം ധനഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനി 

23(5484) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം

കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മറ്റു സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ലഭനിച്ചുവരുന ഡനി.സനി.ആര്.ജനി.  ആനുകൂലലലാം,

പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനിയനില് ഉളലപട ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ലഭനിക്കഭാന അര്ഹതയുകണഭാ;

ഇലലങനില്  ഇത്തരലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ഡനി.സനി.ആര്.ജനി.  ലഭനിക്കഭാന  നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പങഭാളനിത്ത  ലപനഷന  പദതനിയനില്ലപട  ജതീവനക്കഭാരുലട  മരണകശഷലാം,
ആശനിത നനിയമനലാം ലഭനിക്കുനതുവലര, ജതീവനക്കഭാരന അവസഭാനലാം വഭാങ്ങനിയ ശമ്പളലാം
സമഭാശത്വഭാസമഭായനി  നല്കുലമന  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  26-12-2012-ലല  കേലഭാബനിനറട്ട്
തതീരുമഭാനലത്തത്തുടര്നട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;  പുതനിയ  സര്ക്കഭാര്  ഈ
തതീരുമഭാനത്തനില് എലനങനിലലാം മഭാറലാം വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പങഭാളനിത്ത ലപനഷനകേഭാര്ക്കട്ട് മനിനനിമലാം ലപനഷന ഉറപഭാക്കുകമഭാ?

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം ജതീവനക്കഭാരുലട ലപനഷന പരനിഷ് കേരനിക്കഭാന

കകേന സര്ക്കഭാര് നനിയമനിച പനി.എഫട്ട്.ആര്.ഡനി.എ.  -യുലടയുലാം നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരമഭാണട്ട്

കകേന സര്ക്കഭാരനിലലാം കകേരള സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലലാം പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനി

നടപഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  മറട്ട്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന  ഡനി.സനി.ആര്.ജനി.

ആനുകൂലലലാം സലാംസഭാനലത്ത പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനിയനില് ഉളലപട ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്

നനിലവനില് അനുവദനിചനിടനില.  അനുവദനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേലളഭാനലാംതലന ഇകപഭാള

പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  ഈ വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട  ആശനിതര്ക്കട്ട്  വലവസകേകളഭാലട  അയഭാള
അവസഭാനലാം വഭാങ്ങനിയ അടനിസഭാന ശമ്പളത്തനിലന്റെ  30%  തുകേ അനുവദനിച്ചുലകേഭാണട്ട്
31-8-2016 സ.ഉ. (അചടനി) നമ്പര്. 126/2016/ധന ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) 1-4-2013-നുകശഷലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സര്വ്വതീസനില് പകവശനിക്കുന
ജതീവനക്കഭാരലന്റെ ശമ്പളത്തനിലന്റെ 10%വലാം (10% of pay + DA) തത്തുലലമഭായ ഒരു തുകേ
സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതവലാം കചേര്ത്തട്ട് പനി.എഫട്ട്.ആര്.ഡനി.എ. നനിബനനകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി
ടനിയഭാളുലട ലപനഷന അക്കസൗണനില് നനികക്ഷപനിക്കുകേയുലാം ജതീവനക്കഭാരന വനിരമനിക്കുകമ്പഭാള
ഇത്തരത്തനില് സമഭാഹരനിക്കലപട തുകേയനില്നനിനലാം അയഭാളക്കട്ട് ലപനഷന വനിഹനിതലാം
അനത്വനിറനി ആയനി നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനതഭാണട്ട് നനിലവനിലളള പങഭാളനിത്ത ലപനഷന
പദതനി. പനി.എഫട്ട്.ആര്.ഡനി.എ. ആകട്ട് പകേഭാരലാം നനികക്ഷപത്തനിനനുസൃതമഭായനി ലഭനിക്കുന
തുകേയട്ട് മഭാത്രകമ വനിരമനിക്കുന സമയത്തട്ട് അയഭാളക്കട്ട് അര്ഹതയുളള.

പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനി

24(5485) ശതീ  .    രഭാജ സ്തു എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നനിയമനലാം ലഭനിക്കുനവര്ക്കട്ട് പങഭാളനിത്ത ലപനഷന
ഏര്ലപടുത്തനിയതട്ട് എന മുതലഭാണട്ട്; പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പസസ്തുത പദതനിയനിലളലപടവരുലട വനിരമനിക്കല് പഭായലാം എത്രയഭാണട്ട്;

(സനി)  ഈ  പദതനിയുലട  ഫണട്ട്  മഭാകനജരഭായനി  ഏതട്ട്  സഭാപനലത്തയഭാണട്ട്
ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുളതട്ട്; ഇതനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡലമനഭായനിരുനലവനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി) സലാംസഭാന ട്രേഷറനിലയ ഇതനിനഭായനി ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില്
എന്തുലകേഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഇ) പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനി പുന:പരനികശഭാധനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(എഫട്ട്) ഈ പദതനിയുലട ഫണട്ട് മഭാകനജരഭായനി സലാംസഭാന ട്രേഷറനിലയ നനിശയനിക്കഭാന
എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  7-1-2013-ലല  സ.ഉ.  (പനി)  നമ്പര്.  20/2013/ധന  ഉത്തരവപകേഭാരലാം
1-4-2013-നുകശഷലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സര്വ്വതീസനില് പകവശനിക്കുനവര്ക്കഭാണട്ട്
പങഭാളനിത്ത ലപനഷന ഏര്ലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്. 1-4-2013-നുകശഷലാം സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  സര്വ്വതീസനില്  പകവശനിക്കുന  ജതീവനക്കഭാരലന്റെ  ശമ്പളത്തനിലന്റെ  10%-വലാം
(10%  of  pay+DA)  തത്തുലലമഭായ  ഒരു  തുകേ  സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതവലാം  കചേര്ത്തട്ട്
പനി.എഫട്ട്.ആര്.ഡനി.എ.  നനിബനനകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  ടനിയഭാളുലട  ലപനഷന
അക്കസൗണനില്  നനികക്ഷപനിക്കുകേയുലാം  ജതീവനക്കഭാരന  വനിരമനിക്കുകമ്പഭാള  ഇത്തരത്തനില്
സമഭാഹരനിക്കലപട  തുകേയനില്നനിനലാം  അയഭാളക്കട്ട്  ലപനഷന  വനിഹനിതലാം  അനത്വനിറനിയഭായനി
നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനതഭാണട്ട് നനിലവനിലളള പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനി. 

(ബനി) പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനിയനില് ഉളലപട ജതീവനക്കഭാരുലട വനിരമനിക്കല്
പഭായലാം  60  വയസഭായനിരനിക്കുലമനട്ട്  കകേന സര്ക്കഭാരുലാം  പനി.എഫട്ട്.ആര്.ഡനി.എ.-യുലാം
വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുളളതഭാണട്ട്.  അതനിനനുസരനിചട്ട്  31-10-2014-ലല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്.
469/2014/ധന പകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തുലാം വനിരമനിക്കല് പഭായലാം 60  വയസഭായനി സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനിയനിലല ഫണട്ട് നനികക്ഷപവമഭായനി ബനലപട
കകേന സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനിയുലട കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് ചുമതല
നനിര്വ്വഹനിക്കുന  എന.പനി.എസട്ട്.  ട്രേസനിലന്റെയുലാം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പകേഭാരലാം
എസട്ട്.ബനി.ഐ.  ലപനഷന  ഫണട്ട്  ബപവറട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്,  യു.ടനി.ഐ.  റനിടയര്ലമന്റെട്ട്
ലസഭാലഡ്യൂഷനസട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്, എല്.ഐ.സനി. ലപനഷന ഫണട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് എനനിവലയയഭാണട്ട്
പങഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനിയനിലല ഫണട്ട് മഭാകനജര്മഭാരഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുളളതട്ട്.

(ഡനി) ഇല.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ഇനല പരഭാമര്ശനിചനിടനിലഭാത്ത മലറഭാരു ഏജനസനിയനിലലാം

എന.പനി.എസട്ട്.  വനിഹനിതലാം  അടവഭാക്കഭാന  നനിലവനില്  വലവസയനില.  1956-ലല

SCRA (Securities  Contracts  (Regulation)  Act,  1956)  പകേഭാരലാം ട്രേഷറനിയനില്

ലസകേഡ്യൂരനിറനി ഫണട്ട് തുടങ്ങഭാനുലാം വലവസയനില. ആയതനിനഭാല് പങഭാളനിത്ത ലപനഷന

പദതനിയനിലല ഫണട്ട് മഭാകനജരഭായനി ട്രേഷറനിലയ ഉളലപടുത്തഭാന നനിലവനില് സഭാധനിക്കനില.
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(ഇ)  സര്ക്കഭാര് ഇക്കഭാരലലാം വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചട്ട് ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം

ബകേലക്കഭാളളുനതഭാണട്ട്.

(എഫട്ട്) ബഭാധകേമല.

കേനിഫ്ബനിയുലട പവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി

25 (5486) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇസൗ വര്ഷലത്ത സലാംസഭാന ബഡ്ജറനില് പഖലഭാപനിച  കേനിഫ്ബനിയുലട
പവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേനിഫ്ബനി വഴെനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങളക്കുള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട് പസലാംഗത്തനില്
20,000 കകേഭാടനി രൂപയുലട രണഭാലാം മഭാനലവനിരുദ പഭാകക്കജട്ട് പഖലഭാപനിക്കുകേയുണഭായനി.
ലതരലഞ്ഞടുത്ത അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസന പദതനികേളക്കഭാവശലമഭായ മൂലധന
നനികക്ഷപമഭാണട്ട് ഈ പഭാകക്കജനിലൂലട ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതട്ട്. കകേന സര്ക്കഭാര്, SEBI, RBI
എനനിവയുലട നനിയനണങ്ങളക്കട്ട് വനികധയമഭായ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുമുപകയഭാഗലപടുത്തനി
ലപഭാതുവനിപണനിയനില്നനിനലാം ധനസമഭാഹരണലാം നടത്തനി കേനിഫ്ബനി വഴെനിയഭാണട്ട്  ഈ
പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. ഇതനിനനുകയഭാജലമഭായ രതീതനിയനില് 19-8-2016-ലല
ഓര്ഡനിനനസട്ട്  നമ്പര്  6/2016-ലൂലട  1999-ലല  KIIF  ആകട്ട്  സര്ക്കഭാര്  കഭദഗതനി
ലചേയ്യുകേയുലാം  അതട്ട്  19-8-2016-ലല  അസഭാധഭാരണ  ഗസറട്ട്  വനിജഭാപനലാം  നമ്പര്.
1464-ലൂലട പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിനപകേഭാരലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേള
കേനിഫ്ബനിവഴെനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഏകേകദശലാം 6500 കകേഭാടനി രൂപയുലട പഭാഥേമനികേ പദതനി
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇപകേഭാരലാം സമര്പനിക്കലപട പദതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്
8-8-2016-ലല  സ.ഉ.(ബകേ)നമ്പര്.315/2016/ധന  ഉത്തരവനിലല  വലവസകേള
പകേഭാരലാം  കയഭാഗലമഭായവലയ  KIIF  ആകനിലലയുലാം  സതീമനിലലയുലാം  വലവസകേളക്കട്ട്
വനികധയമഭായനി സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന നടത്തനി, ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി അദലക്ഷനഭായുളള
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുനപക്ഷലാം  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായലാം
നല്കുനതഭാണട്ട്. പുതുക്കനിയ 2016-17 ബഡ്ജറനിലൂലട കേനിഫ്ബനിക്കട്ട് ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുളള
10% കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനി, ലപകട്രേഭാളനികനലളള ലസസട്ട് എനനിവയുലട വനിഹനിതലാം
അടനിസഭാന  സസൗകേരല  വനികേസന  പദതനികേളുലട  നടത്തനിപനിനഭായനി  കേനിഫ്ബനിക്കട്ട്
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അനുവദനിക്കലപട ശതീര്ഷകേത്തനികലക്കട്ട് മഭാറ്റുനതനിനുളള നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ.
അനഭായഭാസമഭായ  പദതനി  നടത്തനിപനിനട്ട്  കൃതലവലാം  യുക്തവലാം  ക്രമതീകൃതവലാം
സമയബനനിതവമഭായ  ധനസമഭാഹരണലാം  ഉറപഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  2016-17  വര്ഷലത്ത  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട്ട്  പസലാംഗത്തനിലല  രണഭാലാം
മഭാനലവനിരുദ  പഭാകക്കജനില്  ഉളലപടനിട്ടുളള  അടനിസഭാന  സസൗകേരല  വനികേസന
പദതനികേലളയഭാണട്ട്  കേനിഫ്ബനിയനിലൂലട  നടപനിലഭാക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
പദതനി  നനിര്കദ്ദേശലാം  തയഭാറഭാക്കുനതുലാം  സമര്പനിക്കുനതുലാം  നനിര്വ്വഹനിക്കുനതുലാം
സലാംബനനിച മഭാനദണ്ഡങ്ങള തഭാലഴെപറയുലാംവനിധമഭാണട്ട് :

1. വകുപ്പുകേള അവരുലട കേതീഴെനില് വരുന പദതനികേള ഏലതഭാലക്കലയനട്ട്
തനിരനിചറനിയുകേ എനതഭാണട്ട് ആദല നടപടനി.  തുടര്നട്ട് ഭരണ വകുപനിലന്റെ 
അനുമതനിയുലാം  മനനിസഭയുലട  അലാംഗതീകേഭാരവലാം  അനനിവഭാരലമഭാണട്ട്.
100 കകേഭാടനി രൂപയ മുകേളനില് വരുന പദതനികേളക്കഭായനിരനിക്കുലാം കേനിഫ്ബനി
മുകഖന ധനസഹഭായലാം നല്കുനതട്ട്.  10  കകേഭാടനി രൂപയനില്ക്കുറയഭാത്ത  
അടങലളളതുലാം  സമഭാന  സത്വഭഭാവമുളളതുമഭായ  പദതനികേള  സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട് 
ആലകേ 100 കകേഭാടനി രൂപയ മുകേളനില് മതനിപ്പു തുകേ വരുന പദതനികേളഭാക്കനിയുലാം
പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

2. പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായനി വകുപ്പുകേള SPV (ലസഷലല് പര്പസട്ട്  
ലവഹനിക്കനിള)-ലയ നനിയമനിക്കുകേ എനതഭാണട്ട് അടുത്ത നടപടനി. പകതലകേ
ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളക്കഭായനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുന തഭാല്ക്കഭാലനികേ സലാംരലാംഭങ്ങകളഭാ 
സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാ ആണട്ട് എസട്ട്.പനി.വനി.  എനതുലകേഭാണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
വകുപ്പുകേളക്കട്ട് നനിലവനിലളള സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകൃത എസട്ട്.പനി.വനി.-കേലള 
ഉപകയഭാഗനിക്കുകേകയഭാ പദതനിയുലട ആവശലങ്ങളക്കട്ട് അനുകയഭാജലമഭായ  
എസട്ട്.പനി.വനി.ലയ- വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുകേകയഭാ ലചേയഭാവനതഭാണട്ട്.

3. എസട്ട്.പനി.വനി.-കേളക്കട്ട് പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി ആവശലലമങനില് പുറകമനനിനലാം 
വനിദഗ്ദ്ധ ഉപകദഷഭാക്കലള (consultants) നനിയമനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. അതനിനഭായനി
ഒരു Request for Proposal (RfP) തയഭാറഭാക്കുകേലയനതട്ട് എസട്ട്.പനി.വനി.-കേളുലട 
ചുമതലയഭാണട്ട്.  ഇതു തയഭാറഭാക്കുനതനിനട്ട് എസട്ട്.പനി.വനി.-കേളക്കട്ട് പരനിമനിതനികേള 
കനരനിടുനപക്ഷലാം  കേനിഫ്ബനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളള  General  RfP  മഭാതൃകേ
അവലലാംബനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.   ഇ-ലടണറനിലാംഗട്ട്  വഴെനിയുളള  കേണ്സളടന്റെട്ട്
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നനിയമനലാം ഉറപ്പുവരുകത്തണതുമഭാണട്ട്. ഇങ്ങലന നനിയമനിക്കുന കേണ്സളടന്റെട്ട്സനിലന്റെ 
സഹഭായകത്തഭാലട ഫതീസനിബനിലനിറനി സഡനി, പനിലനിമനിനറനി കപഭാജകട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
(PPR),  ഡതീലറയനില്ഡട്ട്  കപഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  (DPR),  ഫനിനഭാനഷലല്  
ലപഭാകപഭാസല് തുടങ്ങനിയവ തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിക്കുകേയുമഭാണട്ട് 
അടുത്ത നടപടനി.

4. ഇപകേഭാരലാം സത്വതീകേരനിക്കുന പദതനികേള  KIIF  ആകനിലലയുലാം സതീമനിലലയുലാം

വലവസകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന  നടത്തനി,  ബഹുമഭാനലപട

മുഖലമനനി  അദലക്ഷനഭായുളള  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന

പക്ഷലാം  KIIFB  ധനസഹഭായലാം  നല്കുകേയുലാം  എസട്ട്.പനി.വനി.  വഴെനി  പദതനി

സമയബനനിതമഭായനി നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന. 

നനിലമ്പൂര് മണ്ഡലത്തനിലല പദതനികേള 

26(5487)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിലമ്പൂര് മണ്ഡ ലത്തനില് തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതുലാം എനഭാല് ഇതുവലരയഭായനി

ആരലാംഭനിക്കഭാത്തകതഭാ പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തകതഭാ ആയ പദതനികേളുലണങനില് അവ ഏലതനലാം

എന്തുലകേഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  നബഭാര്ഡട്ട്  പദതനി  പകേഭാരലാം  അനുവദനിച

പദതനികേളനില്  ഇനനിയുലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാത്തകതഭാ,  മുഴവനഭാക്കഭാത്തകതഭാ  ആയ പദതനികേള

ഉലണങനില് അവയുലട വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1. നനിലമ്പൂരനില്  കതന  മഡ്യൂസനിയലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുകവണനി  2016-17
ബഡ്ജറട്ട് കഭദഗതനി പത്രനികേയനില് ഒരു കടഭാക്കണ് ലപഭാവനിഷന അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

2. 2016-17  ബഡ്ജറനില്  എലാം.എല്.എ.-എസട്ട്.ഡനി.എഫട്ട്.-കലക്കട്ട്  ഒരു
കകേഭാടനി രൂപ 4250-00-800-99 എന ശതീര്ഷകേത്തനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
അതനില്നനിനലാം 75  ലക്ഷലാം രൂപ റനിലതീസട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  പദതനികേളക്കഭായനി
ശനിപഭാര്ശ സമര്പനിക്കുനതുലാം ഭരണഭാനുമതനിയുലാം സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം
പുറലപടുവനിക്കുനതുലാം ബനലപട ജനിലഭാ കേളകര്മഭാരഭാണട്ട്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 93

3. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം എലാം.എല്.എ.-യുലട ആസനി വനികേസന
പദതനിയനിനകേതീഴെനില് നനിലമ്പൂര് മണ്ഡലത്തനികലക്കഭായനി 5 കകേഭാടനി രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  എലാം.എല്.എ.  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്യുന പവൃത്തനികേളക്കഭാണട്ട്
ധനഭാനുമതനി നല്കുനതട്ട്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം നനിലമ്പൂര്
നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം ഇതുവലര ഒരു പവൃത്തനിയുലാം ശനിപഭാര്ശ
ലചേയനിടനില. മറട്ട് പദതനികേലളക്കുറനിച്ചുളള വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ഇതുസലാംബനനിച്ചുളള വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ

27(5488)  ശതീ  .    രഭാജ സ്തു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ബഭാങ്കുകേളനില്  വനികദശ  ഇനലഭാക്കഭാരനില്  നനിനളതട്ട്
ഉളലപലടയുള നനികക്ഷപലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്;  കകേരളത്തനിലല ബഭാങ്കുകേളനില്
നനിനലാം വഭായയഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുളതട്ട് എത്ര രൂപയഭാണട്ട്;  വഭായഭാ-നനികക്ഷപ അനുപഭാതലാം
എത്ര ശതമഭാനമഭാണട്ട്;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലപഭാതുകമഖലയനിലള  ബഭാങ്കുകേള  ഉളലപലട  വനിദലഭാഭലഭാസ
വഭായ  അനുവദനിക്കുനതനില്  വനിമുഖത  കേഭാണനിക്കുനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ അനുവദനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് എലനങനിലലാം മഭാനദണ്ഡങ്ങകളഭാ
മഭാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളഭാ പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് അവ എലനഭാലക്കലയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനതല ബഭാങനിലാംഗട്ട് സമനിതനിയനില് വനിദലഭാഭലഭാസവഭായ അനുവദനിക്കുനതുമഭായനി
ബനലപടട്ട്  ഏലതങനിലലാം  തരത്തനിലള ലപഭാതു മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിശയനിക്കുകേകയഭാ
തതീരുമഭാനനിക്കുകേകയഭാ ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  പഭാവലപട  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
അകേത്തുലാം പുറത്തുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  കനടുനതനിനഭായനി  വഭായ  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഒരു
ലപഭാതുമഭാനദണ്ഡലാം നനിശയനിക്കുനതനിനുലാം ആവശലക്കഭാര്ക്കട്ട് വഭായ ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം
എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിക്കുകേലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജൂണ്  2016-ലല  കേണക്കനുസരനിചട്ട്  സലാംസഭാനലത്ത  ബഭാങ്കുകേളനിലല
ലമഭാത്തലാം നനികക്ഷപലാം 437946 കകേഭാടനി രൂപ, വനികദശ നനികക്ഷപലാം - 142669 കകേഭാടനി
രൂപ, വഭായ –282556 കകേഭാടനി രൂപ, വഭായഭാ നനികക്ഷപ അനുപഭാതലാം  - 64.52%.
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(ബനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ  അനുവദനിക്കുന കേഭാരലത്തനില് ബഭാങ്കുകേള വനിമുഖത

കേഭാണനിക്കുന  എന  പസഭാവന  പൂര്ണമഭായുലാം  ശരനിയല.   കേഴെനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷത്തനില് (2015-16) മഭാത്രമഭായനി 1532 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് 47042 അക്കസൗണ്ടുകേളനില്

വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായയഭായനി  നല്കേനിയനിട്ടുളളതട്ട്.  2016  ജൂണ് മഭാസലത്ത കേണക്കനുസരനിചട്ട്

നനിലവനിലളള  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ  366274  അക്കസൗണ്ടുകേളനിലഭായനി  9816  കകേഭാടനി

രൂപയഭാണട്ട്.  ലമറനിറട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില് പകവശനലാം ലഭനിക്കുന വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്

വഭായ  നല്കുനതനിനട്ട്  എലഭാ  ബഭാങ്കുകേളുലാം  ഐ.ബനി.എ.-യുലട  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശമഭാണട്ട്

പനിന്തുടരുനതട്ട്.   (പകേര്പട്ട്  ഇകതഭാലടഭാപലാം  വയന.)* മഭാകനജലമന്റെട്ട്  കേത്വഭാടയനിലളള

പകവശനത്തനിനട്ട് അതഭാതട്ട് ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട് മഭാനദണ്ഡലാം നനിശയനിക്കുവഭാനുളള അനുമതനി

ഭഭാരതതീയ റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട്   നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ലമറനിറട്ട്  അടനിസഭാനത്തനിലളള  പകവശനത്തനിനട്ട്  ഐ.ബനി.എ.-യുലട

മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശമഭാണട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പനിന്തുടരുനതട്ട്.  മഭാകനജലമന്റെട്ട്  കേത്വഭാടയനിലല

പകവശനത്തനിനട്ട്  കകേരളത്തനില്  എസട്ട്.എല്.ബനി.സനി.  ഒരു  ലപഭാതു  മഭാനദണ്ഡലാം

രൂപലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  (പകേര്പട്ട് ഇകതഭാലടഭാപലാം വയന.)*

(ഡനി)  കമല്പറഞ്ഞ  രണ്ടു  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  ഈ  ആവശലങ്ങളക്കട്ട്

ഉതകുന രതീതനിയനിലഭാണട്ട് രൂപലപടുത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്.

ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായ പദതനി 

28 (5489) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേഭാരുണല  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായ  പദതനി  വലഭാപനിപനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; ഉലണങനില് എങ്ങലനലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പദതനി  നടത്തനിപനിനുള  തുകേ  എങ്ങലനയഭാണട്ട്  സമഭാഹരനിചതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

(എ) പസ്തുത പദതനിയുലട പരനിധനിയനില് ചേനില കരഭാഗങ്ങളകൂടനി ഉളലപടുത്തുവഭാനുലാം
മലാംഗലഭാപുരത്തുളള ചേനില ആശുപത്രനികേലളക്കൂടനി പരനിഗണനിക്കഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കേഭാരുണല,  കേഭാരുണലപസട്ട് എനതീ പതനിവഭാര കലഭാടറനികേളനില് നനിനളള
അറഭാദഭായമഭാണട്ട് പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതട്ട്.

ലമഡനിക്കല് അഡത്വഭാനസട്ട്

29 (5490) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേനന നഭായര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ലമഡനിക്കല് അഡത്വഭാനസട്ട് ലഭനിക്കുനതനിനുള
അകപക്ഷകേളനികനല് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കഭാന വരുന കേഭാലതഭാമസലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ടനി  അകപക്ഷകേളനില്  കവഗത്തനില്  തതീരുമഭാനലാം  എടുക്കുന  തരത്തനില്
ഇടയള തട്ടുകേള ഒഴെനിവഭാക്കുന കേഭാരലലാം ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലമഡനിക്കല്  അഡത്വഭാനസനിനുള  അകപക്ഷകേള  ഓണ്ബലനഭാക്കുന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലമഡനിക്കല്  അഡത്വഭാനസട്ട്  ലഭനിക്കുനതട്ട്
സലാംബനനിച അകപക്ഷകേളനികനല് വനിഷയത്തനിലന്റെ അടനിയനര പഭാധഭാനലലാം കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്
തത്വരനിതഗതനിയനിലഭാണട്ട് ധനകേഭാരല വകുപനില് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചു വരുനതട്ട്. ആയതനിനഭാല്
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടഭാറനില.

(ബനി)  ഈ വനിഷയവമഭായനി  ബനലപട ഫയലകേളനില് കേഴെനിയുനതുലാം ലഭലമഭാകുന
അനതലന നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ഫയല് മടക്കുന സനിതനിവനികശഷമഭാണട്ട്
ധനകേഭാരല  വകുപനില്  നനിലവനിലളളതട്ട്.  ഫയല്  ചേലാംക്രമണവമഭായനി  ബനലപടട്ട്
അതലനഭാകപക്ഷനിതമഭായ രണ്ടു തട്ടുകേള മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഈ വകുപനിലളളതട്ട്.  ആയതനിനഭാല്
ഈ രണട്ട് തട്ടുകേളുലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാന കേഴെനിയുനതല.

(സനി) ഭരണവകുപനില് ലഭലമഭാകുന അകപക്ഷകേള ധനപരമഭായ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായഭാണട്ട്
ഈ  വകുപനില്  ലഭലമഭാകുനതട്ട്.   അകപക്ഷകേള  കനരനിടട്ട്  ധനകേഭാരല  വകുപനില്
ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല് ബഭാധകേമല.
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കേനിഫ്ബനി പവൃത്തനികേള 

30(5491) ലപഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുബസന തങ്ങള : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയ് ക്കല് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ഏലതലഭാലാം  പവൃത്തനികേളഭാണട്ട്

കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന ഏലതലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് കേനിഫ്ബനിയനില്

ഉളലപടുത്തനിയലതന ജനിലതനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കകേഭാടയ് ക്കല് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് കേനിഫ്ബനിയുമഭായനി ബനലപട

പവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട് മതീറനിലാംഗട്ട് വനിളനിച്ചുകൂടഭാന ഏലതങനിലലാം സര്ക്കഭാര്

സഭാപനങ്ങകളഭാടട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഏലതലഭാലാം  സഭാപനങ്ങകളഭാടട്ട്

എനറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കേനിഫ്ബനിയനില് ഇനനിയുളലപടുത്തഭാന കപഭാകുന, പസ്തുത മണ്ഡലത്തനിലല

പദതനികേള ഏലതലഭാലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  2016-17  വര്ഷലത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട്

പസലാംഗത്തനില്  പകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടനിട്ടുളള  അടനിസഭാന

സസൗകേരല പദതനികേലളയഭാണട്ട് കേനിഫ്ബനിവഴെനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  ഇതട്ട്

ഒരു  പകതലകേ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലകത്തകയഭാ  ജനിലകയകയഭാ  മഭാത്രലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണ്ടുളള

പദതനികേളല.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമഗ്രമഭായ  അടനിസഭാന  സസൗകേരല  വനികേസനമഭാണട്ട്

ഈ പഭാകക്കജനിലൂലട സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്, വഭാടര് അകതഭാറനിറനി

തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേളുലട പദതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കേനിഫ്ബനിയനില് ലഭനിച്ചു തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഈ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനുകശഷലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അനനിമ

അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന  പദതനികേളക്കഭാണട്ട്  കേനിഫ്ബനിവഴെനി  ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ.

ഈ  ഘടത്തനില്   മഭാത്രകമ  പവൃത്തനികേലള  സലാംബനനിചട്ട്  വലക്തതയുണഭാകുകേയുള.

വകുപ്പുതല അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങള കചേരുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് നനിര്കദ്ദേശങ്ങലളഭാനലാം

കേനിഫ്ബനി നല്കേനിയനിടനില.
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ഗ്രൂപട്ട് കപഴണല് ആകനിഡന്റെട്ട് ഇനഷത്വറനസട്ട് 

31(5492)  ശതീ  .    പനി  .    ഉബബദുള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള ഗ്രൂപട്ട് ആകനിഡന്റെട്ട് കപഴണല് ഇനഷത്വറനസട്ട്
എന മുതലഭാണട്ട് ആരലാംഭനിചതട്ട്;

(ബനി)  ഈ  പദതനി  പകേഭാരലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഏതു  തരത്തനിലള
അപകേടങ്ങളക്കഭാണട്ട് ധനസഹഭായങ്ങള നല്കേനി വരുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനകേലാം ഈ പദതനിയനില്നനിനലാം എത്ര ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് എന്തു തുകേ
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി) ജതീവനക്കഭാരനില് നനിനലാം ഇതുവലര എന്തു തുകേ ഇനഷുറനസട്ട് ഇനത്തനില്
പനിരനിചനിട്ടുണട്ട്;  ഏതു  ഏജനസനി  വഴെനിയഭാണട്ട്  ഈ  പദതനി  നടപഭാക്കുനതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 29-5-2007-ലല സ.ഉ. (അചടനി)  നമ്പര്. 221/2007/ധന പകേഭാരമഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുളള ഗ്രൂപട്ട് കപഴണല് ആകനിഡന്റെട്ട് ഇനഷത്വറനസട്ട് ആരലാംഭനിചതട്ട്.

(ബനി)  ഈ പദതനി പകേഭാരലാം ഈ സതീമനില് അലാംഗമഭായനിട്ടുളള ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
അപകേടമരണലാം, അപകേടലാംമൂലലാം രണട്ട് ബകേകയഭാ കേഭാകലഭാ നഷലപടുകേ അലലങനില് രണട്ട്
കേണ്ണുകേളുലട കേഭാഴ്ച നഷലപടുകേ,  അപകേടലാംമൂലലാം ഒരു കേണ്ണുലാം ഒരു കേഭാകലഭാ ബകേകയഭാ
നഷലപടുകേ,  അപകേടലാംമൂലലാം  സനിരമഭായതുലാം  പൂര്ണമഭായതുമഭായ  അലാംഗബവകേലലലാം
സലാംഭവനിക്കുകേ എനനിവയട്ട്  10  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം അപകേടലാംമൂലലാം ഒരു കേഭാലട്ട്,  ഒരു ബകേ
അലലങനില് ഒരു കേണനിലന്റെ കേഭാഴ്ച ശക്തനി നഷലപടുകേ എനനിവയട്ട്  5  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേനി വരുന.

(സനി)  ഇതനിനകേലാം ഈ പദതനിയനില്നനിനലാം  716  ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭായനി ആലകേ
60,01,66,668 രൂപ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ജതീവനക്കഭാരനില്നനിനലാം ഇതുവലര  95,85,05,467  രൂപ ഇനഷത്വറനസട്ട്
ഇനത്തനില് പനിരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള സലാംസഭാന ഇനഷത്വറനസട്ട് വകുപട്ട് മുകഖനയഭാണട്ട്
ഗ്രൂപട്ട് കപഴണല് ആകനിഡന്റെട്ട് ഇനഷത്വറനസട്ട് പദതനി നടപഭാക്കുനതട്ട്.

1145/17
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കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിലണഭായ തനിരനിചടനി

32 (5493) ശതീ  .   ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതദ്യു :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :
ലപഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന :
ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആകഗഭാളവത്ക്കരണ നയങ്ങളുലട ഫലമഭായനി കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിലണഭായ
തനിരനിചടനി  സലാംസഭാന  സമ്പദ്ഘടനയനിലണഭാക്കഭാനനിടയുള  കേനത്ത  ആഘഭാതലാം
പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി ഏതു വനിധത്തനിലള തനങ്ങളഭാണട്ട് ആവനിഷ് കേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി) വളര്ചഭാ നനിരക്കട്ട് ഉയര്ത്തുനകതഭാലടഭാപലാം സഭാമൂഹല നതീതനി ഉറപ്പുവരുത്തഭാനഭായനി
എന്തു മഭാര്ഗ്ഗമഭാണട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനതട്ട്;

(സനി) നവതീന കസവന-വലവസഭായ കമഖലകേളുലട വളര്ചയ് ക്കുകവണ പദതനികേള
രൂപതീകേരനിക്കുനതനികനഭാലടഭാപലാം  പഭാര്ശത്വവത്ക്കരനിക്കലപടട്ട്  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴെനില്
കമഖലലയ ആശയനിക്കഭാന നനിര്ബനനിതരഭായ ഗണലമഭായ ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുലട പുകരഭാഗതനിക്കട്ട്
ആവനിഷ് കേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വനികേസന തനത്തനിലന്റെ രൂപകരഖ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ആകഗഭാള സഭാമ്പത്തനികേവല്ക്കരണത്തനിലന്റെയുലാം സഭാമ്പത്തനികേ മഭാനലത്തനിലന്റെയുലാം
പതലഭാഘഭാതങ്ങളനില്നനിനട്ട്  സലാംസഭാനലത്ത  ജനങ്ങലള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി
ലതഭാഴെനിലലാം  വരുമഭാനവലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുതകുന  തരത്തനില്  ലപഭാതുനനികക്ഷപലാം
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം കൂടുതല് കക്ഷമ പവര്ത്തനങ്ങള ഏലറടുത്തട്ട് നടത്തുനതനിനുലാം
സര്ക്കഭാര് ശദനിക്കുനണട്ട്. 

(സനി)  പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴെനില്കമഖലലയ ആശയനിക്കുന സഭാധഭാരണ ജനങ്ങളുലട
സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം പുകരഭാഗതനിക്കുമഭായനി സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കഭാന കപഭാകുന പധഭാനലപട
പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

• കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയുലട നനികക്ഷപത്തനിലണഭായ ഇടനിവട്ട് നനികേത്തഭാനഭായനി
കേഭാര്ഷനികേ പദതനിയുലട അടങല് 600 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

• റബ്ബറനിലന്റെ വനിലത്തകേര്ചയനില്നനിനലാം കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് സലാംരക്ഷണലാം നല്കുനതനിനട്ട് 
റബ്ബറനിനട്ട് കേനികലഭായട്ട് 150 രൂപ ഉറപ്പുവരുത്തുന വനില സനിരതഭാ പദതനിക്കഭായനി
500 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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• സഭാധഭാരണക്കഭാര് കൂടുതലഭായനി പണനിലയടുക്കുന കമഖലയഭായ ലതഭാഴെനിലറപ്പു 
പദതനിയനിനകേതീഴെനില് സനദതയുളളവര്ക്കട്ട്  100  ദനിവസലത്ത പണനി  
നല്കുനതനിനുളള തതീവ്രയജത്തനിനട്ട് മുനബകേ എടുക്കുലാം.

• മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട പഞ്ഞമഭാസഭാശത്വഭാസ പദതനി  1800  രൂപയനില്
നനിനലാം 3600 രൂപയഭാക്കനി ഉയര്ത്തുലാം. 

• മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള സുരക്ഷനിത കമഖലയനികലക്കട്ട് മഭാറനിത്തഭാമസനിക്കുനതനിനട്ട്
സഹഭായലാം നല്കുലാം.

• കേയര് വലവസഭായലത്തയുലാം കേയര് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലളയുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി
കേയര് കമഖലയുലട അടങല് 232 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

• കേശുവണനി വലവസഭായലത്ത സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി കേശുവണനി ഫഭാകറനികേളക്കട്ട്
പവര്ത്തന മൂലധനലാം നല്കുനതനിനുലാം അവയുലട നവതീകേരണത്തനിനുലാം 
കേശുമഭാവട്ട് കൃഷനിയുലട കപഭാതഭാഹനത്തനിനുലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുലാം.

• ബകേത്തറനി,  ഖഭാദനി വലവസഭായ കമഖലയനില് മഭാര്ക്കറട്ട് ഇടലപടലനിനുലാം  
വരുമഭാന ഉറപനിനുമുളള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുലാം.

• നഭാകശഭാന്മുഖ  പഭാരമ്പരല  ലതഭാഴെനിലകേളനില്  പവര്ത്തനിക്കുനവലര
പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനട്ട് ആര്ടനിസഭാനസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന 
പദതനി നടപനിലഭാക്കുലാം.

• വര്ക്കട്ട്കഷഭാപട്ട് ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം ഉടമസരുലടയുലാം കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട് വഴെനി 
ലപനഷന പദതനി നടപനിലഭാക്കുലാം.

ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട് ഫനിനഭാനഷലല് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് സനിസലാം

33 (5494) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ബടസണ് മഭാസര് :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ധനകേഭാരല  ഇടപഭാടുകേള  ക്രമതീകൃതവലാം,  ആസൂത്രനിതവമഭാക്കുനതനിനുള
ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട് ഫനിനഭാനഷലല് മഭാകനജ സ്തുലമന്റെട്ട് സനിസലാം എന സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുഭാകമഭാ;
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(ബനി)  എലഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  ഇടപഭാടുകേളുലാം  ഒരു  കുടക്കതീഴെനില്  ലകേഭാണ്ടുവരുന
തരത്തനിലള പസ്തുത സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഐ.എഫട്ട്.എലാം.എസട്ട്.  മൂലമുള  കനടങ്ങള  എലനഭാലക്കയഭാലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

  ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയ  ഇ-ഗകവണനസട്ട്  കപഭാജകനിനുകേതീഴെനിലളള  ഒരു  മനിഷന  കമഭാഡട്ട്
കപഭാജകഭായനി  സലാംകയഭാജനിത  ധനകേഭാരല  മഭാകനജലമന്റെട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  (Integrated
Financial  Management  System –IFMS)  കകേന സഹഭായകത്തഭാലട  സലാംസഭാനത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിക്കഴെനിഞ.  ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്,  മറട്ട്  വകുപ്പുകേള,  ബഡ്ജറട്ട്,  ഭഭാരതതീയ
റനിസര്വട്ട്  ബഭാങട്ട്,  അക്കസൗണന്റെട്ട്  ജനറലനിലന്റെ  ഓഫതീസട്ട്,  വനിവനിധ  ബഭാങ്കുകേള,
കഡ്രൈഭായനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  ഡനിസ്കബഴനിലാംഗട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്  തുടങ്ങനിയ എലഭാവലരയുലാം  ഒരു
കുടക്കതീഴെനില്  സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട്  ഇടപഭാടുകേള  പരസരലാം  ഓണ്ബലനഭായനി  നടത്തുന
പദതനിയഭാണട്ട് IFMS.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പളലാം,  ശമ്പകളതര ബനില്ലുകേള,  ഓഫതീസട്ട്
ലചേലവകേളുമഭായനി  ബനലപട  കേണനിജന്റെട്ട്  ബനില്ലുകേള  എനനിവ  ഓണ്ബലനഭായനി
സമര്പനിചട്ട്  കപഭാസസട്ട്  ലചേയ്യുന  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനിക്കഴെനിഞ.  ലചേക്കട്ട്
ഡ്രൈഭായനിലാംഗട്ട്  വകുപ്പുകേലള ഓണ്ബലന  ബനില് സലാംവനിധഭാനത്തനില് ലകേഭാണ്ടുവരനികേയുലാം
EMLI  സലാംവനിധഭാനലത്ത  ഇതുമഭായനി  സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട്  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമത
ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഗ്രഭാന്റെട്ട്  ഇന എയ്ഡട്ട് സഭാപനങ്ങളുലട ബനില്ലുകേള
ഓണ്ബലനഭായനി  സമര്പനിക്കുന  രതീതനിയുലാം  നനിലവനില്  വനകേഴെനിഞ.  ബഡ്ജറട്ട്
വനിഹനിതലാം  ചേതീഫട്ട്  കേണ്കട്രേഭാളനിലാംഗട്ട്  ഓഫതീസര്വഴെനി  തഭാലഴെത്തടനിലളള  DDO-ക്കട്ട്
ഓണ്ബലനഭായനി നല്കുന BAMS (Budget Allocation Management System)-ഉലാം
പവര്ത്തനക്ഷമമഭായനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാങ്കുകേള വഴെനിയുളള ശമ്പള വനിതരണത്തനിലലാം ലവണര്മഭാര്ക്കട്ട്
പണലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിലലാം  ഭഭാരതതീയ  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങനിലന്റെ  ഇ-കുകബര്
(e-kuber)  കപഭാര്ടല്വഴെനി  തുകേ  ബനലപടവരുലട  ബഭാങട്ട്  അക്കസൗണനികലക്കട്ട്
ഓണ്ബലനഭായനി  വരവട്ട്  വയന  രതീതനിയുലാം  നടപനിലഭാക്കനിക്കഴെനിഞ.  ട്രേഷറനികേലള
പൂര്ണമഭായുലാം  ബനനിപനിക്കുന  ലനറട്ട് വര്ക്കനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴെനിഞ.
ട്രേഷറനി അക്കസൗണ്ടുകേലള പരസരലാം ബനനിപനിക്കുന കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനവലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. ട്രേഷറനി അക്കസൗണ്ടുളളവര്ക്കട്ട് സലാംസഭാനലത്ത ഏതട്ട് ട്രേഷറനി വഴെനിയുലാം
ഇടപഭാടുകേള നടത്തുവഭാന ഇതുവഴെനി സഭാധനിക്കുന. 26-10-2016 വലര 219 ട്രേഷറനികേള
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കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനികലക്കട്ട്  മഭാറനിക്കഴെനിഞ.  സര്ക്കഭാരനികലക്കുളള
പണലമഭാടുക്കലലാം  സര്ക്കഭാരനില്നനിനളള  പണവനിതരണവലാം  ഓണ്ബലനഭായനി
നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനഭായനി  ഇ-ട്രേഷറനി  സലാംവനിധഭാനവലാം  നടപനിലഭാക്കനിക്കഴെനിഞ.  ഇതുവഴെനി
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് എകപഭാള കവണലമങനിലലാം സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട് പണമടയനതനിനട്ട്
സസൗകേരലലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനില്  14  ബഭാങ്കുകേളുലാം  30  വകുപ്പുകേളുലാം  ഇ-ട്രേഷറനി
സലാംവനിധഭാനത്തനികലക്കട്ട്  മഭാറനിക്കഴെനിഞ.  ഇ-ട്രേഷറനി  സലാംവനിധഭാനലാം  വലഭാപനിപനിക്കുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ഇ-ട്രേഷറനിയുമഭായനി  ബനനിപനിചനിട്ടുളള  എലഭാ  ബഭാങ്കുകേളുകടയുലാം  എലഭാ
ശഭാഖകേള  വഴെനിയുലാം  അതുകപഭാലല  എലഭാ  ട്രേഷറനി  കേസൗണറകേള  വഴെനിയുലാം  പണലാം
സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.        

(സനി)  സങതീര്ണതയനിലഭാത്ത  കസവനലാം  ഉറപഭാക്കുകേ,  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  എലഭാ
ധനകേഭാരല  ഇടപഭാടുകേളുലാം  സുതഭാരലമഭാക്കുകേ,  കവഗത്തനില്/യഥേഭാസമയലാം  കസവനലാം
ഉറപഭാക്കുകേ, പണരഹനിത, കേടലഭാസുരഹനിത ഇടപഭാടുകേള (Cashless and Paperless
transactions)  നടത്തുകേ,  കേഭാരലക്ഷമമഭായ ധനകേഭാരല മഭാകനജലമന്റെട്ട് സഭാദലമഭാക്കുകേ,
ഇടപഭാടുകേള  നടക്കുന  സമയത്തുതലന  ഡഭാറകേള  വനിവനിധ  ഏജനസനികേലള
അറനിയനിക്കുകേ,  ഒരനിടത്തു നടക്കുന ധനകേഭാരല  ഇടപഭാടുകേള വനിവനിധ  സലങ്ങളനില്
വതീണ്ടുലാം കരഖലപടുത്തുനതട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കുകേ (avoiding multiple data entry) തുടങ്ങനിയ
കനടങ്ങള ഐ.എഫട്ട്.എലാം.എസട്ട്. സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട ബകേവരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ധനകേഭാരല പരനികശഭാധനഭാ വനിഭഭാഗലാം

34 (5495) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലസക്രകടറനിയറനിലല  ധനകേഭാരല  വകുപനിലല  പരനികശഭാധനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്
ഏലതലഭാലാം ഓഫതീസുകേളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തുനതനിനഭാണട്ട്  അധനികേഭാരമുളലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ടനി  വകുപട്ട്  പതനിവര്ഷലാം  എത്ര
ഓഫതീസുകേള പരനികശഭാധനയട്ട് വനികധയമഭാക്കനിലയനലാം, എത്രയനിടങ്ങളനിലല സഭാമ്പത്തനികേ
ക്രമകക്കടുകേള കേലണത്തനി സര്ക്കഭാരനിനട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിച്ചുലവനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി) പരനികശഭാധനഭാകവളയനില് കപഭാലതീസട്ട് വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിലള ഓഫതീസുകേളനിലല
സതീക്രടട്ട്  ഫണട്ട് ഉളലപലടയുള വനിഷയങ്ങള ധനകേഭാരല പരനികശഭാധന വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലള  ഓഫതീസുകേളനില്  ലപഭാതുജനങ്ങളനില്
നനിനട്ട് കനരനിട്ടുലാം അലഭാലതയുലാം ഏലതഭാലക്ക രതീതനിയനിലഭാണട്ട് പണലാം ലഭലമഭാകുനലതനട്ട്
ധനകേഭാരല വകുപനിനട്ട് അറനിവകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

(ഇ)  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലള  ഇത്തരലാം  ഓഫതീസുകേളനില്  ലഭനിക്കുന
പനിഴെ, ലപറനി, എനനിവ ഉളലപലടയുള എലഭാ റവനഡ്യൂവലാം കൃതലമഭായനി ഖജനഭാവനികലക്കട്ട്
അടയനകണഭാലയനലാം,  അതനിനട്ട് കൃതലമഭായ അക്കസൗണ്ടുകേളുലാം,  കരഖകേളുലാം സൂക്ഷനിക്കുനകണഭാലയനലാം
കേലണത്തുവഭാന ധനകേഭാരലപരനികശഭാധനഭാ വനിഭഭാഗലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭായ നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ വനിഷയത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്
സത്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

ഉത്തരലാം

(എ) ധനകേഭാരല വകുപട്ട് പരനികശഭാധനഭാ വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേള,
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കേതീഴെനിലളള  വനിവനിധ  കകേഭാര്പകറഷനുകേള,  കബഭാര്ഡുകേള,  സര്ക്കഭാര്
സഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന  ഏജനസനികേള,  സഭാപനങ്ങള  എനനിവനിടങ്ങളനില്  പരനികശഭാധന
നടത്തഭാവനതഭാണട്ട്.

(ബനി - ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ഇ) കപഭാലതീസട്ട് വകുപനിനുകേതീഴെനിലളള ഓഫതീസുകേളനില് പരനികശഭാധന വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുകവണ
കേഭാരലക്ഷമമഭായ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

നനികുതനിയനിനത്തനിലല കകേനവനിഹനിതലാം

35(5496)  ശതീ  .    രഭാജ സ്തു എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് ഇക്കഴെനിഞ്ഞ 5 വര്ഷലാം കകേന സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതമഭായനി

നനികുതനിയനിനത്തനില് ലഭനിച തുകേയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള വര്ഷലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  തുകേ  ഏലതഭാലക്ക  പദതനികേളക്കഭായഭാണട്ട്  ലചേലവഴെനിചലതനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)

വര്ഷലാം കകേന നനികുതനി വനിഹനിതലാം (തുകേ കകേഭാടനിയനില്)

2011-12      5990.36

2012-13      6840.65

2013-14      7468.68

2014-15      7926.29

2015-16   12681.96 (Pre Actual)

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  എലഭാ  നനികുതനി,  നനികുതനികയതര  വരുമഭാനങ്ങളുലാം
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സഞനിത നനിധനിയനികലക്കഭാണട്ട്  വരവവയനതട്ട്.   സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
പദതനി പദതനികയതര ലചേലവകേള ഇതനില്നനിനഭാണട്ട് കേലണത്തുനതട്ട്.

കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള 

36(5497) ശതീ  .   രഭാജ സ്തു എബഹഭാലാം : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിലവനിലളള കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളനില് എത്ര ശതമഭാനലാം വതീതമഭാണട്ട്
കകേന സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതലമനലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതലമനലാം പദതനികേളുലട
കപരുസഹനിതലാം ഇനലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇക്കഴെനിഞ്ഞ 5 വര്ഷലാം കമല്പറഞ്ഞ ഓകരഭാ പദതനികേളക്കുമഭായനി കകേന
സര്ക്കഭാര് അനുവദനിച തുകേയുലാം യഥേഭാര്തത്തനില് സലാംസഭാനലാം കനടനിലയടുത്ത തുകേയുലാം
എത്ര വതീതലമനട്ട് വര്ഷലാം തനിരനിചട്ട് ഇനലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇസൗ തുകേ ഓകരഭാ
പദതനിക്കുലാം അനുവദനിച തുകേയുലട എത്ര ശതമഭാനലാം വതീതമഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതലാം  നല്കേഭാതനിരുനതനിനഭാല്  നടപനിലഭാക്കഭാന
കേഴെനിയഭാലത കപഭായ കകേന സഹഭായ പദതനികേള ഏലതഭാലക്കലയനലാം ഇതട്ട് ഏലതഭാലക്ക
വര്ഷങ്ങളനിലഭാണട്ട് ഉണഭായനിട്ടുളളലതനലാം ഇനലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കകേനവനിഹനിതലാം ലഭനിക്കഭാലത കപഭായതനിനഭാല് ഏലതങനിലലാം പദതനികേള
സലാംസഭാന  ബഡ്ജറനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന  കേഴെനിയഭാലത  കപഭായനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില് അവ ഏലതഭാലക്കലയനട്ട് വര്ഷലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനിലളള കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളനിലല കകേനവനിഹനിതവലാം സലാംസഭാനവനിഹനിതവലാം
സലാംബനനിച്ചുളള വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളക്കഭായനി അനുവദനിച തുകേ  (State's Allocation)
സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട് സൂക്ഷനിക്കുനനില.  എനഭാല് കകേനഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേളക്കഭായനി കകേന സര്ക്കഭാരനില്നനിനട്ട് കേഴെനിഞ്ഞ  5  വര്ഷലാം  (2010-11  മുതല്
2014-15 വലര)  ലഭനിച  തുകേ  സലാംബനനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  കകേനവനിഹനിതലാം ലഭനിചനിട്ടുലാം സലാംസഭാനവനിഹനിതലാം നല്കേഭാതനിരുനതുമൂലലാം
കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിയഭാലത വനനിടനില.

(ഡനി)  കകേനവനിഹനിതലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  നടപനിലഭാക്കഭാന  കേഴെനിയഭാലത
കപഭായ  പധഭാനലപട  കകേനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള  സലാംബനനിച്ചുളള  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

ശമ്പളലസയനിലകേളനിലല അപഭാകേത

37(T5498) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) പത്തഭാലാം ശമ്പളക്കമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടനില് ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്, ജലകസചേനലാം,
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണലാം  എനതീ  വകുപ്പുകേളനിലല  എഞനിനതീയര്മഭാരുലട  ശമ്പളലസയനിലകേള
ഒമ്പതഭാലാം  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണത്തനിലണഭായനിരുന  സമഭാന  തസനികേകേളനില്ലപട
ഉകദലഭാഗസരുലടതനികനക്കഭാള  കുറഞ  കപഭായതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പത്തഭാലാം  ശമ്പള  പരനിഷ് കേരണ  കേമ്മേതീഷലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരലാം  ചേനില
തസനികേകേളുലട ശമ്പളലസയനിലകേള ഉയര്ത്തനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. എനഭാല് ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്,
ജലകസചേനലാം, തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണലാം  എനതീ  വകുപ്പുകേളനിലല  എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കട്ട്
ആനുപഭാതനികേമഭായ പരനിഷ് കേരണലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് ലഭനിക്കുന പരഭാതനികേള പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ലചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേള അഴെനിമതനി രഹനിതമഭാക്കല് 

38 (5499) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള അഴെനിമതനി രഹനിതമഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാര്
ആകലഭാചേനിക്കുനകവഭാ;

(ബനി) അഴെനിമതനി രഹനിതമഭാക്കഭാന എലനലഭാലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുനതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) 2016-17 ലല ബഡ്ജറട്ട് പഖലഭാപനമനുസരനിചട്ട് കകേരളത്തനിലല 7 ലചേക്കട്ട്
കപഭാസ്റ്റുകേള  അതലഭാധുനനികേ  സസൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  ഡഭാറഭാ  കേളക്ഷന  ആനഡട്ട്
ലഫസനിലനികറഷന ലസന്റെറകേളഭാക്കനി  നവതീകേരനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
ഇതനില്  ആദലഘടമഭായനി  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  മകഞശത്വരലാം,  വയനഭാടട്ട്
ജനിലയനിലല  മുത്തങ്ങ  എനതീ  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേലള  സലാംകയഭാജനിത  വനിവരകശഖരണ
കകേനങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുനതനിനുളള ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത കപഭാജകനില്
വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപട്ട്,  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന വകുപട്ട്,  എബകസട്ട്  വകുപട്ട്,  വനലാം
വകുപട്ട്, മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപട്ട്, ഫഡട്ട് ആന്റെട്ട് കസഫനി വകുപട്ട് എനതീ ആറ വകുപ്പുകേള
ഉളലപടനിട്ടുണട്ട്.

നനിലവനിലളള ലചേക്കട്ട്കപഭാസട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലല സങതീര്ണമഭായ വനിഷയങ്ങളഭായ
ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്,  നടപടനിക്കുരുക്കുകേള  എനനിവ  പൂര്ണമഭായുലാം  ഇലഭാതഭാക്കുകേലയനതഭാണട്ട്
ഈ പദതനിയുലട അടനിസഭാന ലക്ഷലലാം. നനിലവനില് അതനിര്ത്തനിയനില് പല സലങ്ങളനിലഭായനി
പവര്ത്തനിക്കുന  ആറട്ട്  വകുപ്പുകേളുലട  കേതീഴെനില്  വരുന  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേലള  ഒരു
കൂടയകേതീഴെനില്  ലകേഭാണ്ടുവരുകമ്പഭാള  തലന  നടപടനി  ക്രമങ്ങള  ലളനിതമഭായതഭായനിതതീരുന.
സലാംകയഭാജനിത  വനിവരകശഖരണ  കകേനകത്തഭാടനുബനനിച്ചുളള  ലഫസനിലനികറഷന
ലസന്റെറനില് സമര്പനിക്കുന ലപഭാതു വനിവരങ്ങള ഒരു പകതലകേ കസഭാഫട്ട് ലവയര് വഴെനി
ഫനില്റര് ലചേയട്ട്  ഒകര സമയലാം തലന ആറട്ട്  വകുപ്പുകേളക്കുലാം അവര്ക്കഭാവശലമുളളവ
മഭാത്രമഭായനി  ലഭലമഭാകുനതനിനഭാല്  വഭാഹനലാം ലസന്റെറനിനുളളനികലക്കട്ട്  കേടനവരുകമ്പഭാള
ഓകരഭാ  വകുപ്പുകേളക്കുലാം  കുറഞ്ഞ  സമയലാം  ലകേഭാണട്ട്  പരനികശഭാധന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
വഭാഹനലത്ത കേടത്തനിവനിടുവഭാന സഭാധനിക്കുന.
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ലസന്റെറനില് സഭാപനിക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന ഇലകകഭാണനികേട്ട് ലവയട്ട് ബനിഡ്ജകേള,
നമ്പര് കപറട്ട് റതീഡറകേള, ആര്.എഫട്ട്.ഐ.ഡനി. സലാംവനിധഭാനലാം, സനി.സനി.ടനി.വനി. കേലഭാമറ,
ബലാംബഭാരനിയറകേള തുടങ്ങനിയവ ടനി  കസഭാഫട്ട് ലവയറമഭായനി  ലനിങട്ട്  ലചേയ്യുലമനതനിനഭാല്
ഇവയനിലൂലട കേടന വരുന വഭാഹനങ്ങലളയുലാം ചേരക്കനിലനയുലാം സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള
അതഭാതട്ട്  സമയലാംതലന  മറട്ട്  ഡഭാറഭാകേകളഭാലടഭാപലാം  കേസൗണറനിലല  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്
ലഭലക്കുലമനതനിനഭാല്  ചേരക്കട്ട്  നതീക്കത്തനിലന്റെ  കേഭാരലക്ഷമത,  കവഗത,  സുതഭാരലത
എനനിവ  പതനിനമടങ്ങട്ട്  വര്ദനിക്കുകേയുലാം  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിക്കുനതനിനട്ട്
സഹഭായകേമഭാകുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

സത്വര്ണപണനിക്കൂലനി 

39(5500)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സത്വര്ണക്കടകേളനില്  ആഭരണങ്ങളക്കട്ട്  ഓകരഭാനനിനുലാം
സത്വര്ണത്തനിലന്റെ  വനില  കൂടഭാലത  മലറലനലഭാലാം  ചേഭാര്ജ സ്തുകേളഭാണട്ട്  ഇസൗടഭാക്കഭാന
വലവസയുളതട്ട്;

(ബനി) ഇത്തരത്തനില്  ഇസൗടഭാക്കുന  ചേഭാര്ജ സ്തുകേളക്കട്ട്  ഏകേതീകൃത  സത്വഭഭാവമനിലഭാത്തതട്ട്
കേഭാരണലാം  പലകപഭാഴലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  ചൂഷണലാം  ലചേയലപടുനലണന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇത്തരലാം  നനിരക്കുകേള  ഏകേതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) സത്വര്ണക്കടകേളനില്  പണനിക്കുലനി  ഇനത്തനില്  പരഭാമഭാവധനി  ഇസൗടഭാക്കഭാവന

തുകേ നനിശയനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇത്തരത്തനില് ഒരു മഭാനദണ്ഡലാം ഇലഭാത്തതു കേഭാരണലാം

പല സത്വര്ണക്കടകേളുലാം അമനിത തുകേ ഇസൗടഭാക്കുന സനിതനിവനികശഷലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

എങനില് ഇത്തരലാം പവണതകേള അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  മൂലലവര്ദനിത  നനികുതനി  നനിയമപകേഭാരലാം  സത്വര്ണഭാഭരണങ്ങളക്കട്ട്

വനില്പന വനിലയനികനല്  5%  ആണട്ട് നനികുതനി  ഈടഭാക്കുനതട്ട്.  ഇവര്ക്കട്ട് കകേഭാമ്പസൗണനിലാംഗട്ട്

വലവസയുലാം നനിലവനിലണട്ട്.  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്  ബകേമഭാറലാം  ലചേയലപടുലാം മുമ്പട്ട്  (ലഡലനിവറനി)

കേചവടക്കഭാരന വനില്പന സഭാധനത്തനികനല് വരുത്തനിയനിട്ടുളള മഭാറങ്ങളുലട തുകേകേള

എലനങനിലലാം പകതലകേലാം ഈടഭാക്കുകേയഭാലണനലണങനില് അതുലാം ഉളലപടുനതഭാണട്ട്
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'വനില്പനവനില  '  എനട്ട് നനിര്വ്വചേനിചനിട്ടുണട്ട്.  സത്വര്ണക്കടക്കഭാര് സഭാധഭാരണയഭായനി ചേഭാര്ജട്ട്

ലചേയഭാറളള  പണനിക്കൂലനി  മുതലഭായവ  വനില്പന  വനിലയനില്  ഉളലപടുനതഭാണട്ട്.

ഇപകേഭാരലാം  ഏലതലഭാലാം  ചേഭാര്ജകേള ഈടഭാകക്കണതുലണനട്ട് മൂലലവര്ദനിത നനികുതനി

നനിയമത്തനില് പകതലകേമഭായനി നനിഷ്കര്ഷനിചനിടനില.

(ബനി&സനി) ഇത്തരലാം  ചേഭാര്ജകേള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണനട്ട്  സഷതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം
അതനിനട്ട്  നനിരക്കുകേള നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  ഏകേതീകൃത  സത്വഭഭാവലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുലാം
പരമഭാവധനി  തുകേ  നനിശയനിക്കുനതനിനുലാം  മറ്റുലാം  കകേരള  മൂലലവര്ദനിത  നനികുതനി
നനിയമപകേഭാരലാം നനിര്വ്വഭാഹമനില.  ഇതനിലന സലാംബനനിചട്ട്  ഉപകഭഭാക്തൃ നനിയമങ്ങളഭാണട്ട്
ബഭാധകേമഭാകുകേ.

ധനകേഭാരല നനിയമത്തനിലല മഭാറലാം

40(5501)  ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2014  -ല്  ധനകേഭാരല  നനിയമത്തനില്  മഭാറലാം  വരുത്തനിയകപഭാള  വഭാങ്ങല്
നനികുതനി സലാംബനനിച്ചുണഭായ പനിഴെവട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) വഭാറട്ട് നനിയമത്തനില് നനിരനരമഭായുള കഭദഗതനികേളുലാം സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടുകേളുലാംമൂലലാം
സത്വര്ണഭാഭരണ കമഖലയനില് ഇനട്ട് കനരനിടുന പശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുവഭാന നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) കകേരളത്തനില്  സത്വര്ണ  വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട്  നനികുതനി  സമ്പ്രദഭായലാം
ലളനിതമഭാക്കഭാനഭായനി കകേഭാമ്പസൗണനിലാംഗട്ട് രതീതനിലകേഭാണ്ടു വരുന കേഭാരലത്തനില് അഭനിപഭായലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കകേരള ധനകേഭാരല നനിയമലാം 2014 പകേഭാരലാം കകേഭാമ്പസൗണനിലാംഗട്ട് രതീതനിയനില്
വരുത്തനിയ  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള  അനുസരനിചട്ട്  വഭാങ്ങല്  നനികുതനി  അടയ്കക്കണതഭായനി
വരുലമനട്ട്  അക്കസൗണന്റെട്ട്  ജനറല്  വലഭാഖലഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുപകേഭാരലാം  നനികുതനി
നനിര്ണയ  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുനതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  സത്വര്ണ
വലഭാപഭാരനികേളക്കഭായുളള  നനിലവനിലല  കകേഭാമ്പസൗണനിലാംഗട്ട്  നനികുതനി  സമ്പ്രദഭായത്തനില്
മഭാറലാം വരുത്തുന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 



108       കകേരള നനിയമസഭ                          നവലാംബര് 2, 2016

ടയര് വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് ലചേലവഴെനിച തുകേ

41(5502)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴെനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം സലാംസഭാനലത്ത സര്ക്കഭാര് വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്
ടയര് വഭാങ്ങുനതനിനഭായനി എത്ര രൂപ ലചേലവഴെനിച്ചുലവനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതട്ട് ഏലതലഭാലാം സഭാപനങ്ങളനില് നനിനഭാണട്ട് വഭാങ്ങനിയലതന വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്  വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്  ടയര്  വഭാങ്ങുനതു
സലാംബനനിച വനിവരലാം ധനകേഭാരല വകുപനില് ലഭലമല.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

നനികുതനി ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

42(5503) ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17 വര്ഷലത്ത ബഡ്ജറനില് ഖഭാദനി ഉലനത്തനിലന്റെ ടഭാകട്ട് 2% ആയനി
ഉയര്ത്തുകേയുണഭായനി.  പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായലാം ലകേഭാണ്ടു ജതീവനിക്കുന കുടുലാംബങ്ങലള
പകതലകേനിചട്ട് ലനയ് ത്ത സ്തു കമഖലലയ പതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുന പസ്തുത തതീരുമഭാനലാം
പനിനവലനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) കകേരളത്തനില് ഉലഭാദനിപനിക്കുന ബകേത്തറനി തുണനികേളക്കട്ട് ലചേക്കട്ട്കപഭാസനില്
ടഭാകട്ട് ഈടഭാക്കുനത സ്തുകേഭാരണലാം പരമ്പരഭാഗതമഭായ പസ്തുത വലവസഭായലാം അനലലാംനനിന
കപഭാകുന അവസയ സ്തുളതനിനഭാല് കകേരളത്തനിനകേത്തട്ട് ഉലഭാദനിപനിക്കുന തുണനിത്തരങ്ങളക്കട്ട്
2% നനികുതനി ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനുള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള മൂലലവര്ദനിത നനികുതനി നനിയമത്തനിനകേതീഴെനില് ഖഭാദനി തുണനിത്തരങ്ങളക്കട്ട്
നനികുതനി ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനില.

(ബനി)  2016-17  ബഡ്ജറനില്  ബകേത്തറനി  തുണനിത്തരങ്ങളക്കട്ട്  2%  നനികുതനി
ഏര്ലപടുത്തുകേയുണഭായനി. തുണനിത്തരങ്ങളനികനലളള അഡതീഷണല് എബകസട്ട് ഡഡ്യൂടനി
കകേന ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കനിയതനിലനത്തുടര്നട്ട് സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട് അതനില്നനിനളള
കകേന വനിഹനിതലാം കേനിടഭാതഭായനി. അതനിലനത്തുടര്നട്ട് സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട് തുണനിത്തരങ്ങളനില്
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വഭാറട്ട്  ഏര്ലപടുത്തഭാനുളള നനിയമതടസലാം നതീങ്ങുകേയുലാം ലചേയ. 2014-ല് ഒരു കകേഭാടനി
രൂപയകമല് തുണനിത്തരങ്ങളനില് വനിറ്റുവരവളള വലഭാപഭാരനികേളുലട കമല്  2  ശതമഭാനലാം
വനിറ്റുവരവട്ട്  നനികുതനി  (കടകണഭാവര് ടഭാകട്ട്)  ഏര്ലപടുത്തുവഭാന  വകുപട്ട്  6  എ പകേഭാരലാം
കകേരള മൂലലവര്ദനിത നനികുതനി നനിയമത്തനില് വലവസ ലചേയനിരുന. കടകണഭാവര് ടഭാകട്ട്
ഈടഭാക്കുനതനില് നനിനലാം ബകേത്തറനി, ഖഭാദനി തുണനിത്തരങ്ങലള ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണഭായനിരുന.
എനഭാല് മനിക്ക വലഭാപഭാരനികേളുലാം മറട്ട് ലടകട്ട്ബറല് ഇനങ്ങലളക്കൂടനി ബകേത്തറനി,  ഖഭാദനി
തുണനിത്തരങ്ങളഭായനി  ലതറഭായനി  വര്ഗ്ഗതീകേരനിചട്ട്  നനികുതനി  ഒടുക്കുനതനില്നനിനലാം
ഒഴെനിവഭായനിരുന.  ഇപകേഭാരമുളള  ലതറഭായ വര്ഗ്ഗതീകേരണലാം കേണ്ടുപനിടനിക്കുകേ  വകുപനിനട്ട്
ഏലറ  ആയഭാസകേരവമഭാണട്ട്.  ലടകട്ട്ബറല്  വലഭാപഭാര  കമഖലയുലട  ലപഭാതുവഭായ
ആവശലലാം പരനിഗണനിചട്ട്  1-4-2015 മുതല് 6 എ വകുപട്ട് പകേഭാരമുളള കടകണഭാവര് ടഭാകട്ട്
പനിനവലനിക്കുകേയുലാം  എലഭാത്തരലാം ലടകട്ട്ബറല് ഇനങ്ങളക്കുലാം  1  ശതമഭാനലാം മൂലലവര്ദനിത
നനികുതനി ഏര്ലപടുത്തുകേയുലാം ലചേയ. 2016-ലല ധനകേഭാരല ബനില് പകേഭാരലാം ലടകട്ട്ബറല്
ഇനങ്ങളുലട നനികുതനി നനിരക്കട്ട് 2% ആയനി വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയ.

തുണനിത്തരങ്ങളുലട  ആലകേയുളള  വനില്പനയുലട  10  ശതമഭാനത്തനിനു  തഭാലഴെ
മഭാത്രകമ ബകേത്തറനി വസ്ത്രങ്ങളുലട വനില്പന വരനികേയുളള.  ബകേത്തറനി വസ്ത്രങ്ങളക്കട്ട്
നനിലവനിലളള 2 ശതമഭാനലാം നനികുതനി പനിനവലനിക്കുനപക്ഷലാം അതട്ട് വതീണ്ടുലാം ലടകട്ട്ബറല്
ഇനങ്ങളുലട  ലതറഭായ  വര്ഗ്ഗതീകേരണത്തനിനട്ട്  ഇടയഭാക്കുകേയുലാം  നനികുതനി  ലവടനിപനിനട്ട്
കേഭാരണമഭാവകേയുലാം ലചേയ്യുലാം. മഭാത്രവമല ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനിലൂലട ഇത്തരലാം വഭാഹനങ്ങള
കേടത്തനിവനിടുകമ്പഭാള  നടത്തുന  പരനികശഭാധന  കൂടുതല്  ദുഷ്കരമഭാകുകേയുലാം  ലചേയ്യുലാം.
നനിലവനില്  ലടകട്ട്ബറല്  ഇനങ്ങളക്കട്ട്  ഈടഭാക്കനി  വരുന  2  ശതമഭാനലാം  നനികുതനി
നനിരക്കട്ട് വളലര തുച്ഛവലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനലാം പനിരനിക്കഭാവനതുമഭാണട്ട്.

ചേരക്കു കസവന നനികുതനി

43(5504)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേരക്കു  കസവന  നനികുതനി  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  മുമ്പഭായനി  ബനലപട
ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് പരനിശതീലനലാം നല്കകേണതട്ട് ആവശലമഭാലണനട്ട് കേരുതുനകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് ഇതുമഭായനി ബനലപടട്ട് ലചേയ കേഭാരലങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനി.എസട്ട്.ടനി  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള  2016-17  വര്ഷത്തനില്  ലഭനിക്കുലമനട്ട്
പതതീക്ഷനിക്കുന  നനികുതനി  വരുമഭാനലത്തക്കുറനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ&ബനി) ചേരക്കു കസവന നനികുതനി നടപഭാക്കുനതനിനട്ട് മുമ്പഭായനി ഈ നനിയമലത്തപറനി
ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം  നല്കകേണ  ആവശലലാം  കബഭാദലലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി
മഭാതൃകേഭാ ജനി.എസട്ട്.ടനി നനിയമലാം ആധഭാരമഭാക്കനിയുളള പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളുലട മൂന
ഘടങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഫതീല്ഡട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുളള  നഭാലഭാലാംഘട
പരനിശതീലനലാം സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ നടന വരനികേയഭാണട്ട്. ഡനിസലാംബര് പകുതനികയഭാലട
ഇതട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  കകേരള  വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപ്പുലാം
കകേന  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ  NACEN  (National  Academy  of  Customs,
Excise  and Narcotics)–ഉലാം കചേര്നട്ട്  സലാംയുക്തമഭായഭാണട്ട് പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള
നടത്തനി വരുനതട്ട്.

(സനി) ജനി.എസട്ട്.ടനി നടപഭാക്കുകമ്പഭാഴളള നനികുതനി നനിരക്കുകേലളക്കുറനിചട്ട് ചേര്ചകേള
പുകരഭാഗമനിച്ചു  വരുനകതയുളള.  അതുലകേഭാണട്ട്  ലഭലമഭാകുന  നനികുതനി
വരുമഭാനലത്തക്കുറനിച്ചുളള കൃതലമഭായ വനിവരങ്ങള ഇകപഭാള നല്കേഭാന നനിര്വ്വഭാഹമനില.

ലവയട്ട് ബനിഡ്ജട്ട്

44(5505)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉകദലഭാഗസരുലട  അലലാംഭഭാവലാംമൂലലാം  അമരവനിള  ലചേക്കട്ട്  കപഭാസനിലള
കവയട്ട് ബനിഡ്ജട്ട് നനഭാക്കഭാലതയനിരനിക്കുനതട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില് എന്തുലകേഭാണട്ട് ഉചേനിത നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുനനില;

(ബനി)  ഇതുവഴെനി ദനിവസവലാം കേടനകപഭാകുന ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട് ചേരക്കട്ട് വണനികേളുലട
തൂക്കലാം കേണക്കഭാക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്തതുമൂലലാം നനികുതനിയനിനത്തനില് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലക്ഷക്കണക്കനിനട്ട്
രൂപയുലട നഷലാം സലാംഭവനിക്കുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പസ്തുത കേഭാരണത്തഭാല് ഇവനിലടയുള ഉകദലഭാഗസര് ബകേക്കൂലനി വഭാങ്ങുനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കേഴെനിഞ്ഞ എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  ( 6  വര്ഷലാം മുമ്പട്ട്)
ഉകദലഭാഗസരുലട  കകേഭാഴെവഭാങ്ങല്  നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാനഭായനി  6  കേലഭാമറകേള  ഇവനിലട
സഭാപനിചനിരുനതട്ട്  പവര്ത്തനരഹനിതമഭായനി  വര്ഷങ്ങളഭായനിട്ടുലാം  മനനഃപൂര്വ്വലാം
നനഭാക്കഭാതനിരനിക്കുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) അടനിയനരമഭായനി ഇവനിലട കേലഭാമറകേള പവര്ത്തനിപനിചട്ട് ബകേക്കൂലനി വഭാങ്ങുനതട്ട്
തടയഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ) അമരവനിള,  കുമനിളനി എനതീ ലചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  BOO  അടനിസഭാനത്തനില്
ലവയട്ട് ബനിഡ്ജട്ട് സഭാപനിചനിട്ടുളള സകതണ് ലവയനിലാംഗട്ട് സനിസലാം എന കേമ്പനനി കേരഭാര്
ലലാംഘനലാം നടത്തനിലയനഭാകരഭാപനിചട്ട് നല്കേനിയ അകപക്ഷയനില് ബഹുമഭാനലപട ബഹകക്കഭാടതനി
നനിയമനിച ആര്ബനികട്രേറര് ടനി കേമ്പനനിക്കട്ട് നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ അനുവദനിചതനിലനതനിലര
സര്ക്കഭാര്  ജനിലഭാ  കകേഭാടതനിയനില്  ആര്ബനികട്രേഷന  &  റനിക്കനസതീലനികയഷന  ആകട്ട്
പകേഭാരലാം ഒ.പനി  (ആര്ബനികട്രേഷന)  സമര്പനിചനിരനിക്കുനതനിനഭാലലാം അമരവനിളയനിലല  ലവയട്ട്
ബനിഡ്ജട്ട്  ടനി  കേമ്പനനിയുലട  ഉടമസതയനിലളളതനിനഭാലലാം  ആയതട്ട് ഔകദലഭാഗനികേ
തലത്തനില്  റനിപയര്  ലചേയട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേ  സഭാദലമല.  2016-17-ലല  ബഡ്ജറട്ട്
പഖലഭാപനപകേഭാരലാം  കഡറഭാ  കേളക്ഷന  &  ലഫസനിലനികറഷന ലസന്റെര്  (ഡനി.സനി  &
എഫട്ട്.സനി.)  എന  കപരനില്  ലവയട്ട്  ബനിഡ്ജട്ട്  ഉളലപലടയുളള  അതലഭാധുനനികേ
സസൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനി നവതീകേരനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളള 7 ലചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളനില്
അമരവനിളയുലാം ഉളലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇന്റെലനിജനസട്ട്  സത്വഭാഡുകേളുലട  പരനികശഭാധനയനില്  ചേനില  കകേസുകേളനില്
നനികുതനി നഷലാം ഉണഭായതഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി&ഇ) അമരവനിളയനില് ബപലറട്ട് കപഭാജകഭായനി സഭാപനിക്കലപട കേലഭാമറകേള
പവര്ത്തനരഹനിതമഭായകപഭാളത്തലന  ആയതട്ട്  സഭാപനിച  ലകേല്കട്രേഭാണ്  മുകഖന
റനിലപയര്  ലചേയ്യുനതനിനുളള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചുലവങനിലലാം  അവരുലട
പരനികശഭാധനയനില് ആയതട്ട് റനിപയര് ലചേയട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുനതലലന
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പുതനിയ  കേലഭാമറകേള  സഭാപനിക്കുന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുനണട്ട്.  2016-17-ലല  ബഡ്ജറട്ട്  പഖലഭാപനപകേഭാരലാം  അമരവനിള
ലചേക്കട്ട്  കപഭാസട്ട്  ഉളലപലട  7  ലചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേലള  അതലഭാധുനനികേ
സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  കഡറഭാ  കേളക്ഷന  &  ലഫസനിലനികറഷന  ലസന്റെറഭാക്കനി
മഭാറ്റുനതനിനുളള കപഭാജകട്ട് നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള ലസന്റെര് പൂര്ണമഭായുലാം സനി.സനി.ടനി.വനി.
കേലഭാമറ നനിരതീക്ഷണത്തനിലഭാവലാം.

ചേരക്കു - കസവന നനികുതനി

45(5506)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചേരക്കു-കസവന നനികുതനി നനിലവനില് വരുകമ്പഭാള എത്ര സഭാബുകേളനിലഭായനി
നനികുതനി നനിരക്കട്ട് ഏര്ലപടുത്തഭാനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതുവഴെനി  സഭാധഭാരണക്കഭാലര  ബഭാധനിക്കുന  ഏലതഭാലക്ക  ഉലനങ്ങളക്കഭാണട്ട്
വനില കൂടഭാനനിടയുളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി) പുതനിയ നനികുതനി നനിരക്കട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  എലനഭാലക്ക വനികയഭാജനിപ്പുകേളഭാണട്ട്
കകേന ഉനതഭാധനികേഭാര സമനിതനിയനില് സമര്പനിചനിട്ടുളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ചേരക്കു  കസവന  നനികുതനിയനിലളള  സഭാബുകേലളപറനി  ജനി.എസട്ട്.ടനി
കേസൗണ്സനിലനില്  ചേര്ചകേള  പുകരഭാഗമനിച്ചു  വരുനകതയുളള.  നനിരക്കുകേലളക്കുറനിചട്ട്
സമവഭായലാം  ആയനിടനില.  സഭാധഭാരണക്കഭാലര  ബഭാധനിക്കുന  ഉല്പനങ്ങലള  വനില
വര്ദനവനില്  നനിലനഭാഴെനിവഭാക്കണലമന  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  ധഭാരണ  ഉരുത്തനിരനിഞ
വരുനതട്ട്.  കകേരളലാം  ഈ  അഭനിപഭായലാം  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കേസൗണ്സനിലനില്  ശക്തമഭായനി
ഉനയനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനികുതനി നനിരക്കുകേളനികനല് തതീരുമഭാനലാം ആകേഭാത്ത സനിതനിക്കട്ട് വനില
വര്ദനവനിലനപറനി വലക്തമഭാക്കഭാന നനിര്വഭാഹമനില.

(സനി)  പുതനിയ നനികുതനി നനിരക്കുകേള സലാംബനനിചട്ട് ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കേസൗണ്സനില്
തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിടനില.  ആവശല വസ്തുക്കളക്കട്ട്  4-6%  നനിരക്കനിലലാം മറ്റു ചേരക്കുകേളക്കട്ട്
12-14%, 18-20% നനിരക്കുകേളനിലലാം ആഡലാംബര വസ്തുക്കളക്കട്ട്  35 -40% നനിരക്കനിലലാം
GST ഏര്ലപടുത്തണലമനഭാണട്ട് കകേരളലാം ആവശലലപടുനതട്ട്. വനിശദമഭായ ചേര്ച നവലാംബര്
3, 4 തതീയതനികേളനിലല GST കേസൗണ്സനിലനിലഭാണട്ട് നടക്കുകേ.

വഭാണനിജല നനികുതനി കുടനിശനികേ

46(5507)  ശതീ  .    എലാം  .    സത്വരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  വഭാണനിജല  നനികുതനി  കുടനിശനികേയനിനത്തനില്
എത്ര തുകേയട്ട് കസ നല്കേനിയനിട്ടുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് കസ നല്കേനിയ ടനി കുടനിശനികേ പനിരനിക്കുനതനിനഭായനി
എലനലഭാലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന എനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് 312.78 കകേഭാടനി രൂപയുലട കസ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കുടനിശനികേ തുകേ കസ കേഭാലഭാവധനി കേഴെനിയുന മുറയട്ട് പനിടനിലചടുക്കുവഭാനുളള
നനിര്കദ്ദേശലാം അതഭാതട്ട് ജനിലയനിലല ഇനലസകനിലാംഗട്ട് അസനിസന്റെട്ട് കേമ്മേതീഷണര്മഭാര്കക്കഭാ
റവനഡ്യൂ  അധനികേഭാരനികേളകക്കഭാ  നല്കേഭാറണട്ട്.  ഇത്തരലാം  നടപടനികേളുലട  പുകരഭാഗതനി
നനിരനരലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയുലാം വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.
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വഭാണനിജല നനികുതനി വരുമഭാനലാം

47(5508)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം വഭാണനിജല നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില്  എത്ര  ശതമഭാനത്തനിലന്റെ  വര്ദനവഭാണട്ട്  ഉണഭായനിട്ടുളതട്ട്  എനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നനികുതനി കചേഭാര്ച തടയുനതനിനുലാം നനികുതനി വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി
എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് ഈ സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
നടപട്ട് വര്ഷത്തനില് വഭാണനിജല നനികുതനി ലചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളനില് നനിനലാം ലഭനിച നനികുതനി
വരുമഭാനലാം എത്രയഭാണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളനിലല  വരുമഭാനത്തനില്  വന  കുറവട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്
പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം  നല്കുകമഭാ;  എലഭാ  ലചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളനിലലാം
വഭാളയഭാര്  ലചേക്കട്ട്  കപഭാസട്ട്  കമഭാ ഡല്  ഏര്ലപടുത്തനി  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്  കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം വഭാണനിജല നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില് 10 ശതമഭാനത്തനിലന്റെ വര്ദനവഭാണട്ട് ഉണഭായനിട്ടുളളതട്ട്.

(ബനി) നനികുതനി കചേഭാര്ച തടയുനതനിനുലാം നനികുതനി വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി
വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളള നടപടനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

I. വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപട്ട്   :

1. കേഭാരലക്ഷമത  ഉയര്ത്തുനതനിനഭായനി  കൂടുതല്  കശഷനിയുളള  ലസര്വര്
സഭാപനിക്കുകേയുലാം  സനിസലാം  സ്ക്രൂടനിനനി  സഭാദലമഭാകുന  കസഭാഫട്ട് ലവയര്
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനതനിനുളള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം.

2. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ബനില് കചേഭാദനിച്ചു വഭാങ്ങുനതനിലന കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന. അതുകപഭാലല തലന കേലാംപഡ്യൂടര്
ബനിലനിലാംഗട്ട് ഉളള വലഭാപഭാരനികേള അവരുലട ബനില്ലുകേള തതമയലാം തലന 
അപകലഭാഡട്ട് ലചേയ്യുന എനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം 
നടത്തഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

1145/17
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3. കൂടുതല് വലഭാപഭാരനികേലള നനികുതനി വലയത്തനില് ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുളള 
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുലാം.

4. ലചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേലള ആധുനനികേ ഡഭാറഭാ കേളക്ഷന ലഫസനിലനികറഷന 
ലസന്റെറകേളഭാക്കനി മഭാറ്റുലാം.

5. അപതീല് കകേസുകേളുലാം കകേഭാടതനി കകേസുകേളുലാം എത്രയുലാംകവഗലാം തതീര്പഭാക്കുനതനിനട്ട് 
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുലാം.

6. റനികടണ് സ്ക്രൂടനിനനി, കുടനിശനികേ അസസട്ട്ലമന്റെട്ട് എനനിവ കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുലാം.

7. റവനഡ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള തത്വരനിതലപടുത്തുലാം.

8. നനികുതനി കചേഭാര്ച തടയുനതനിനട്ട് കേര്ശന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

9. ഓഡനിറട്ട് വനിസനിറട്ട് വനിഭഭാഗലത്തക്കൂടനി ഉളലപടുത്തനി ഇകന്റെണല് ഓഡനിറട്ട്
വനിഭഭാഗലാം ശക്തനിലപടുത്തുനതഭാണട്ട്.

10. നനികുതനി ഉപകദശകേ കസവന യൂണനിറട്ട് ആരലാംഭനിക്കുലാം.

11. വഭാറട്ട് കേണ്സളകടറതീവട്ട് കേമ്മേനിറനി പവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുലാം.

12. ലകേ.ജനി.എസട്ട്.റനി. കുടനിശനികേ പനിരനിക്കുനതനിനുലാം അനുമഭാന നനികുതനിദഭായകേര്ക്കുലാം
ആലാംനസനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.

II. രജനികസഷന വകുപട്ട് :

രജനികസഷന  വകുപനില്  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്  ഊര്ജനിതലപടുത്തുനതനിനഭായനി
1986 മുതല് 2010 വലരയുളള അണര് വഭാലഡ്യൂകവഷന കകേസുകേളുലട ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല്
നടത്തുവഭാന  നനിശയനിച്ചു.  2016-ലല  ഫനിനഭാനസട്ട്  ബനിലനിലൂലട  വനിലയഭാധഭാരങ്ങളുലട
മുദനനിരക്കട്ട്  6  ശതമഭാനലാം എനളളതട്ട്  8  ശതമഭാനമഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു.  അകതഭാലടഭാപലാം
കുടുബഭാലാംഗങ്ങള  തമ്മേനിലളള  ഭഭാഗപത്രലാം  ഒഴെനിമുറനി,  ദഭാനലാം,  ധനനനിശയലാം  എനതീ
ആധഭാരങ്ങളുലട മുദപത്രനനിരക്കട്ട്  ഒരു  ശതമഭാനത്തനില്  നനിനലാം  3  ശതമഭാനമഭായനി
വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം  1000  രൂപ  എന  പരനിധനി  ഒഴെനിവഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ.  ടനി
ആധഭാരങ്ങളുലട  രജനികസഷന  ഫതീസട്ട്  18-7-2016-ല്  പരമഭാവധനി  25,000  രൂപ
എനളള  പരനിധനി  ഒഴെനിവഭാക്കനി  ഒരു  ശതമഭാനമഭായനി  നനിലനനിര്ത്തനി.
വനിലയഭാധഭാരങ്ങളുലടയുലാം കുടുലാംബഭാധഭാരങ്ങളുലടയുലാം നനികുതനി വര്ദനിപനിച്ചു.
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III.   ലഭാന്റെട്ട് റവനഡ്യൂ വകുപട്ട് :

ലഭാന്റെട്ട്  റവനഡ്യൂ  വകുപനില്  ലകേടനിട  നനികുതനി,  ആഡലാംബര  നനികുതനി,  സര്ക്കഭാര്
കുടനിശനികേയുളള  റവനഡ്യൂ  റനിക്കവറനി  എനതീ  ഇനങ്ങളനിലല  പനിരനിവട്ട്  പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുത്തുനതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുനതനിനുലാം തഭാലൂക്കട്ട് അടനിസഭാനത്തനില്
ലഡപഡ്യൂടനി  കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്  ചേഭാര്ജട്ട്  നല്കുനതനിനുലാം ഉകദലഭാഗസരുലട റനികപഭാര്ടട്ട്  വഭാങ്ങനി
പരനികശഭാധനിചട്ട്  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയ തഭാലൂക്കട്ട്  തഹസനില്ദഭാര്,  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്,
റവനഡ്യൂ റനിക്കവറനി തഹസനില്ദഭാര് എനനിവരുലട കപരനില് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം
ജനിലകേളനില് നടത്തുന അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങളനില് കമല് വനിഷയങ്ങള സലാംബനനിച
സനിതനി വനിവരക്കണക്കുകേളകൂടനി ഉളലപടുത്തുനതനിനുലാം കസ നതീക്കലാം ലചേയ്യുന വനിഷയത്തനില്
കലഭാ ഓഫതീസറലട കസവനലാംകൂടനി ലഭലമഭാക്കനി തുടര് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം
ജനിലഭാ കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ലഭാന്റെട്ട് റവനഡ്യൂ ഇനങ്ങളഭായ ലകേടനിട
നനികുതനി,  ആഡലാംബര  നനികുതനി  എനതീ ഇനങ്ങളനില്  അധനികേ വനിഭവ  സമഭാഹരണലാം
നടത്തുനതനിനഭായനി  1-8-2016  മുതല് തഭാലൂക്കട്ട്-  ജനിലഭാ  തലത്തനില് ഒരു ലസഷലല്
ബഡ്രൈവട്ട് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

IVഎബകസട്ട് വകുപട്ട് :

എബകസട്ട് വകുപനില് നനികുതനി കചേഭാര്ച ഒഴെനിവഭാക്കനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി അനധനികൃത
മദലത്തനിലന്റെ ഉല്പഭാദനവലാം വനിതരണവലാം വനിപണനവലാം  തടയുനതനിനഭായനി ശക്തമഭായ
എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  വകുപട്ട്  നടത്തനി വരുനതട്ട്.  കൂടഭാലത അനല
സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം വലഭാജ മദലങ്ങള സലാംസഭാനകത്തക്കട്ട് കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടുവരുനതട്ട്
തടയുനതനിനഭായനി  എബകസട്ട്  ലചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളുലട  പവര്ത്തനവലാം  അതനിര്ത്തനി
പകദശങ്ങളനില് കബഭാര്ഡര് പകട്രേഭാളനിലാംഗട്ട് യൂണനിറ്റുകേളുലട പവര്ത്തനവലാം ശക്തനിലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

V കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപട്ട് :

15  വര്ഷത്തനില് കൂടുതല് പഴെക്കമുളള കനഭാണ് ട്രേഭാനകസഭാര്ടട്ട്/ലഹവനി ട്രേഭാനകസഭാര്ടട്ട്
വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം  10  വര്ഷത്തനില് കൂടുതല് പഴെക്കമുളള ട്രേഭാനകസഭാര്ടട്ട്  വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം
'ഗ്രതീന ടഭാകട്ട്  '  ചുമത്തുനതനിനുളള നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന.  അധനികേ നനികുതനി
സമഭാഹരണലാം ലക്ഷലമനിടട്ട്  എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  പവര്ത്തനലാം ഊര്ജനിതലപടുത്തുനതനിനുളള
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചു  വരുന.  നടപ്പുവര്ഷത്തനില്  ഓകരഭാ  വഭാണനിജല  നനികുതനി
ലചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്നനിനലാം ലഭനിച നനികുതനി വരുമഭാനലാം  സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള
കശഖരനിചട്ട് വരുനകതയുളള.
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(സനി)  ലചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളനിലല  വരുമഭാനത്തനില്  കുറവട്ട്  വനനിടനില.  കേഴെനിഞ്ഞ
5 വര്ഷങ്ങളനിലല ലചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളനില് നനിനളള വരുമഭാനലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.

വര്ഷലാം ലചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളനില് നനിനളള വരുമഭാനലാം (തുകേ കകേഭാടനി
രൂപയനില്)

2011-12 659.72

2012-13 925.01

2013-14 1021.76

2014-15 1093.56

2015-16 1094.18

ജനി.എസട്ട്.ടനി.-യനികലക്കട്ട്  മഭാറനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വഭാളയഭാര്  ലചേക്കട്ട്കപഭാസട്ട്
ഉളലപലടയുളള  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള  ആധുനനികേ  സസൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  ഡഭാറഭാ
കേളക്ഷന ആന്റെട്ട് ലഫസനിലനികറഷന ലസന്റെര് ആക്കനി മഭാറഭാന  2016-17  ബഡ്ജറനില്
പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഓണ്ബലന വനിപണന നനികുതനി

48(5509)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടക്കുന  ഓണ്ബലന  വനിപണനത്തനില്  നനിനട്ട്
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് നനികുതനി ലഭനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില്  ഓണ്ബലന  വനിപണനലാം  നനികുതനിക്കട്ട്  വനികധയമഭാക്കഭാന
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഓണ്ബലന വനിപണനത്തനില് നനിനട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് നനികുതനി ലഭനിക്കുനനില.

(ബനി)  നനിലവനിലളള  കകേന  വനില്പന  നനികുതനി  നനിയമപകേഭാരലാം  ഇത്തരലാം
വനിപണനങ്ങളനില്  നനികുതനി  ഏര്ലപടുത്തഭാന  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  അധനികേഭാരമനില.
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ഇതനിലന്റെ  പുറത്തട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  ചുമത്തഭാന  കേഴെനിയുനതട്ട്  പകവശന
നനികുതനിയഭാണട്ട്.  എനഭാല്  ബഹുമഭാനലപട  സുപതീലാം  കകേഭാടതനിയുലട  വനിധനിപകേഭാരലാം
പകവശന  നനികുതനി  ഭരണഘടനഭാ  വനിരുദമഭാലണനട്ട്  പഖലഭാപനിക്കലപടതനിനഭാല്
ആയതട്ട്  ചുമത്തുവഭാന  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  പരനിമനിതനിയുണട്ട്.  ജനി.എസട്ട്.ടനി  നനികുതനി
സമ്പ്രഭാദയലാം  പഭാപലസഭാനലത്ത  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുളളതനിനഭാല് പസ്തുത  നനികുതനി
വലവസ നനിലവനില് വരുനകതഭാടുകൂടനി ഉപകഭഭാക്തൃ സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട് ഓണ്ബലന
വനിപണനത്തനികനലളള നനികുതനി ലഭലമഭാകുലമനട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന.

പരഭാതനി പരനിഹഭാര കേഭാള ലസന്റെര്

49 (5510) ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   ബഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .    അടൂര്  പകേഭാശട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വലഭാപഭാരനികേളുലട  പരഭാതനികേള  അറനിയനിക്കുനതനിനട്ട്  നനികുതനി  വകുപനില് 
എലനലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് ഒരുക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി ഒരു ആധുനനികേ പരഭാതനി പരനിഹഭാര കേഭാള ലസന്റെര് തുടങ്ങുന
കേഭാരലലാം ആകലഭാചേനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പരഭാതനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം അതനിനട്ട് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുനതനിനുലാം
എലനലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്  ലസന്റെറനില്  ഒരുക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനിലവനില് വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട് കേത്തുമുകഖന ബനലപട അധനികേഭാരനിക്കട്ട്
പരഭാതനി സമര്പനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. ഇതുകൂടഭാലത ഇ-ലമയനില് മുകഖനയുലാം ബനലപടഭാവനതഭാണട്ട്.
പരഭാതനികേള  ഓണ്ബലനനില്  സമര്പനിക്കുനതനിനുലാം  ഓണ്ബലന  മുകഖന
തതീര്പഭാക്കുനതനിനുലാം  പദതനികേള  ആകലഭാചേനയനിലഭാണട്ട്.  അടനിയനര  സത്വഭഭാവമുളള
പരഭാതനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു  ആധുനനികേ  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  കേഭാള
ലസന്റെര്  ഒരുക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  കകേരള  ഐ.റനി  മനിഷന
ഇത്തരത്തനിലളള  ലപഭാതു  ആവശലങ്ങളക്കുകവണനി  ഒരു  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  കേഭാള
ലസന്റെര് രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി ലടനണര് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
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(സനി)  ആധുനനികേ  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  കേഭാള  ലസന്റെര്  മുകഖന  ലഭനിക്കുന
പരഭാതനികേള  ഒരു  വലഭാപഭാരനി  സഹഭായ  നനിര്വ്വഭാഹകേന  കരഖലപടുത്തുകേയുലാം  ഉടന
പരനിഹരനിക്കഭാവന പരഭാതനി അകപഭാളതലന പരനിഹരനിചട്ട് നല്കുനതുമഭാണട്ട്. കൂടഭാലത
പരഭാതനി  തരലാം  തനിരനിചട്ട്  ആവര്ത്തനിചട്ട്  കചേഭാദനിക്കുന  കചേഭാദലങ്ങളനില്  ഉളലപടുത്തനി
പരനിഹഭാര നനിര്കദ്ദേശങ്ങള വലഭാപഭാരനികേളുലട അറനിവനികലക്കഭായനി പസനിദതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
പരഭാതനിയുലട  സത്വഭഭാവമനുസരനിചട്ട്  പരഭാതനി  പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി  ആവശലലമങനില്
ഉയര്ന  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  സമര്പനിക്കുനതനിനുളള  ഏര്പഭാടുലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.
പരഭാതനിക്കഭാരനട്ട്  പരനിഹഭാര  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കഫഭാണനിലൂലടയുലാം  SMS,  ഇ-ലമയനില്
എനതീ മഭാര്ഗങ്ങളനിലൂലടയുലാം ലഭലമഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

ജനിലഭാ ട്രേഷറനി

50(5511)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  ട്രേഷറനി  ഓഫതീസട്ട്  സത്വനലാം  ലകേടനിടത്തനിലഭാകണഭാ
പവര്ത്തനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില് ഇകപഭാള പവര്ത്തനിക്കുന ലകേടനിടത്തനിനു നല്കുന വഭാടകേ
എത്രയഭാണട്ട്;  എത്ര കേഭാലമഭായനി  വഭാടകേ  ലകേടനിടത്തനില്  ജനിലഭാ  ട്രേഷറനി  പവര്ത്തനിച്ചു
വരുന;

(സനി)  കകേരളത്തനില്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  ട്രേഷറനി  ഓഫതീസുകേളക്കട്ട്  സത്വനലാം
ലകേടനിടമുകണഭാ;

(ഡനി) ഇലലങനില്  സത്വനമഭായനി  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിലനക്കുറനിച്ചു
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലഭാ ട്രേഷറനി സനിവനില് കസഷനനിലഭാണട്ട് പവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലഭാ  ട്രേഷറനി  സനിവനില്  കസഷന  ലകേടനിടത്തനില്
പവര്ത്തനിക്കുനതനിനഭാല് വഭാടകേ നല്കുനനില.

(സനി) ഇല.

(ഡനി) ട്രേഷറനി ഡയറകറലട ശനിപഭാര്ശ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
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പളളുരുത്തനി സബ്ട്രേഷറനി

51(5512)  ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പള്ളുരുത്തനി  സബ്ട്രേഷറനി  പവര്ത്തനിയനതട്ട്  കബഭാക്കട്ട്  ഡവലപട്ട്ലമന്റെട്ട്
ഓഫതീസട്ട് ലകേടനിടകത്തഭാടട്ട് കചേര്നഭാലണന വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പസ്തുത സബ്ട്രേഷറനിക്കട്ട് സത്വനമഭായനി ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന തതീരുമഭാനലാം
എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പള്ളുരുത്തനി രഭാകമശത്വരലാം വനികലജനില് നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന റവനദ്യു
ടവറനികനഭാലടഭാപലാം സബ്ട്രേഷറനിക്കുള ലകേടനിടവലാം നനിര്മ്മേനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) പളളുരുത്തനി സബ്ട്രേഷറനിക്കട്ട് സത്വനമഭായനി പുതനിയ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്
ലകേഭാചനി തഭാലൂക്കനില് രഭാകമശത്വരലാം വനികലജനില് സര്കവ്വ നമ്പര് 1022-ല്ലപട 7 ലസന്റെട്ട്
ഭൂമനി ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി എറണഭാകുളലാം ജനിലഭാ കേളകര്ക്കട്ട് അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുലണനലാം
സലലാം ട്രേഷറനി വകുപനിനട്ട് ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതഭാലണനലാം ട്രേഷറനി
ഡയറകര് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  നനിര്ദ്ദേനിഷ  റവനഡ്യൂ  ടവറനില്  തഭാലഴെലത്ത  നനിലയനില്  3500  ചേതുരശ
അടനിയനില് കുറയഭാത്ത സലലാം പള്ളുരുത്തനി സബ്ട്രേഷറനിക്കഭായനി  ലഭലമഭാക്കണലമനട്ട്
പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  അധനികൃതകരഭാടട്ട്  ട്രേഷറനി  ഡയറകര്  ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.  ട്രേഷറനി
വകുപനിനട്ട്  സലലാം ലഭനിക്കുന മുറയട്ട്  ആ സലത്തട്ട് പുതനിയ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന
കേഭാരലലാം തതീരുമഭാനനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ട്രേഷറനികേളക്കട്ട് സത്വനമഭായനി ലകേടനിടലാം

52 (5513) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ട്രേഷറനികേലളലഭാലാം സത്വനലാം ലകേടനിടത്തനിലഭാകണഭാ പവര്ത്തനിക്കുനലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുന ട്രേഷറനികേളക്കട്ട് സത്വനലാം ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; ഉലണങനില് നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം ഇതനികലക്കഭായനി
എത്ര തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സസൗജനലമഭായനി സലലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള സലങ്ങളനില് അടനിയനരമഭായനി
ട്രേഷറനി ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ട്രേഷറനികേലളലഭാലാം സത്വനലാം ലകേടനിടത്തനിലല പവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  15  കകേഭാടനി
രൂപ ട്രേഷറനികേളുലട അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസനത്തനിനഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) വനിശദമഭായ പഭാനുലാം എസനികമറ്റുലാം ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് ഫണട്ട് കുടനിശനികേ

53(5514) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പദതീപട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെട്ട്  ഫണനില്  ഉളലപടുത്തനി  മഭാരകേകരഭാഗങ്ങളുലട
ചേനികേനിതയട്ട് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഏലതലഭാലാം ആശുപത്രനികേളക്കട്ട്
ധനസഹഭായലാം കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  ഓകരഭാ  ആശുപത്രനിയുലടയുലാം  കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുളള  തുകേ  പകതലകേലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുടനിശനികേത്തുകേ കേഴെനിവതുലാം കവഗത്തനില് ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുനതനിനട്ട് സത്വതീകേരനിച
നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) പദതനിയുമഭായനി ബനലപടട്ട് സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളക്കട്ട് ചേനികേനിതയഭായനി
മുനകൂറഭായനി  തുകേ  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല്  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്നനിനലാം
മുനകൂറഭായനി  അനുവദനിച  തുകേയുലട  വനിനനികയഭാഗലാം  സലാംബനനിചട്ട്  ഭൂരനിപക്ഷലാം
ആശുപത്രനികേളനില്നനിനലാം കരഖകേള ലഭലമഭായനിടനില. ആയതനിനഭാല് യൂടനിബലകസഷന
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  ആശുപത്രനികേളനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  മഭാത്രകമ  സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളക്കട്ട്  കുടനിശനികേയഭായനി നല്കുവഭാനുളള തുകേ എത്രലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുവഭാന
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നനിര്വ്വഭാഹമുളളു.  കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് ഫണനില് അക്രഡനിറട്ട് ലചേയനിട്ടുളള  104  സത്വകേഭാരല
ആശുപത്രനികേളനില്  93  ആശുപത്രനികേളക്കട്ട്   24-10-2016-വലര  27,77,90,971  രൂപ
കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ചേനികേനിത  നല്കേനിയ  ഇനത്തനില്  കുടനിശനികേയഭായനി  നല്കേഭാനുണട്ട്.
ഓകരഭാ  ആശുപത്രനിയുലടയുലാം  കപരുലാം  നല്കേഭാനുളള  തുകേയുലാം  സലാംബനനിച  പടനികേ
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി) കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് ഫണനിലന്റെ ആസഭാന ഓഫതീസനില് കസവനമനുഷനിക്കുന
18  ഡഭാറഭാ  എനട്രേനി  ഓപകററര്മഭാരനില്  13  കപര്  സത്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളുലട
ലകയനിമുകേള  സലാംബനനിച്ചുളള  കജഭാലനികേള  ദനിവകസന  ലചേയവരുന.  കൂടഭാലത
ഭഭാഗലക്കുറനി  വകുപനില്നനിനലാം  ഒരു  അസനിസന്റെട്ട്  ജനിലഭാ  ഭഭാഗലക്കുറനി  ഓഫതീസകറയുലാം
അഞട്ട്  കര്ക്കുമഭാകരയുലാം  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്  അകറഞട്ട്ലമന്റെട്ട്  വലവസയനില്  കേഭാരുണല
ലബനവലന്റെട്ട്  ഫണനിലന്റെ  ആസഭാന  ഓഫതീസനില്  കുടനിശനികേ  കജഭാലനികേള
നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനട്ട് കവണനിമഭാത്രലാം അധനികേമഭായനി നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്. കുടനിശനികേ തുകേ
മുഴവനഭായുലാം  ലകേഭാടുത്തു  തതീര്ക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള  ദ്രുതഗതനിയനില്  സത്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.

തഭാലൂക്കട്ട് കലഭാടറനി ഓഫതീസുകേള

54(5515) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  തലത്തനില്  കലഭാടറനി  ഓഫതീസുകേള
പവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ; എത്ര തഭാലൂക്കട്ട് കലഭാടറനി ഓഫതീസുകേള പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്;

(ബനി) ഇടുക്കനി ജനിലയനില് എത്ര തഭാലൂക്കട്ട് കലഭാടറനി ഓഫതീസുകേള നനിലവനിലണട്ട്;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയതഭായനി  തഭാലൂക്കട്ട്  കലഭാടറനി  ഓഫതീസുകേള  അനുവദനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഉടുമ്പനകചേഭാല  തഭാലൂക്കട്ട്  കലഭാടറനി  ഓഫതീസട്ട്  ഇകപഭാള  ഇടുക്കനി
തഭാലൂക്കനിലഭായതട്ട് മഭാറനിയതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉടുമ്പനകചേഭാല ആസഭാനമഭായ
ലനടുലാംകേണത്തട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  കലഭാടറനി  ഓഫതീസട്ട്  പവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  6  തഭാലൂക്കട്ട് കലഭാടറനി  ഓഫതീസുകേളഭാണട്ട്
ഇകപഭാള പവര്ത്തനിച്ചുവരുനതട്ട്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്  കേടപന  ആസഭാനമഭാക്കനി  ഒരു  തഭാലൂക്കട്ട്  കലഭാടറനി
ഓഫതീസഭാണട്ട് നനിലവനിലളളതട്ട്.

(സനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് പുതുതഭായനി 15  കലഭാടറനി സബ്ലസന്റെറകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
തതത്വത്തനില് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ലനടുലാംകേണത്തട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  കലഭാടറനി  ഓഫതീസട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ഭഭാഗലക്കുറനി വകുപനിനു കേതീഴെനിലല ഏജനമഭാര്

55(5516)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന  ഭഭാഗലക്കുറനി  വകുപനിനു  കേതീഴെനില്  എത്ര  ഏജനമഭാര്
പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്; ഇതനില് വനകേനിട ലചേറകേനിട ഏജനമഭാര് എത്ര കപര് വതീതമുണട്ട്;

(ബനി)  ഏജനമഭാര്ക്കട്ട്  ലകേഭാടുക്കുന കേമ്മേതീഷന എത്ര ശതമഭാനമഭാണട്ട്;  വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) റതീലടയനില്  ഏജനമഭാര്ക്കട്ട്  കേചവടത്തനിനഭായനി  ആവശലഭാനുസരണലാം
ടനിക്കറട്ട് ലഭനിക്കുനനില എന പരഭാതനി കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് ഇവര്ക്കട്ട് ആവശലഭാനുസരണലാം
ടനിക്കറട്ട് വനില്പനയഭായനി നല്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) സത്വതീകേരനിക്കുലമങനില് വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭഭാഗലക്കുറനി വകുപനില്  35237  അലാംഗതീകൃത രജനികസര്ഡട്ട് ഏജനമഭാരുണട്ട്.
ഇതനില്  പതനിനഭായനിരത്തനിനട്ട്  മുകേളനില്  (30  രൂപ  മുഖവനിലയുളള  ഭഭാഗലക്കുറനികേള)
ടനിക്കറട്ട് പര്കചയ്സട്ട് ലചേയ്യുന ഏകേകദശലാം 359 ഏജനമഭാരുണട്ട്.

(ബനി)  ജനിലഭാ ഭഭാഗലക്കുറനി ഓഫതീസുകേളനില് നനിനട്ട് ടനിക്കറട്ട് വഭാങ്ങുന അലാംഗതീകൃത
ഏജനമഭാര്ക്കട്ട്  30  രൂപ  മുഖവനിലയുളള  ഭഭാഗലക്കുറനികേളക്കട്ട്  3  സഭാബുകേളനിലഭായനി
2000 ടനിക്കറ്റുകേള വലര 26%, 2001 മുതല് 10000 ടനിക്കറ്റുകേള വലര 27%, 10000
ടനിക്കറനിനട്ട്  മുകേളനില്  28%  എന  നനിരക്കനിലലാം  50  രൂപ  മുഖവനിലയുളള
ഭഭാഗലക്കുറനികേളക്കട്ട്  4000  ടനിക്കറ്റുകേള വലര  28%,  4000  ടനിക്കറനിനട്ട് മുകേളനില്  30%
എന  നനിരക്കനിലലാം  ബമ്പര്  ഭഭാഗലക്കുറനികേളക്കുലാം  നനിര്മ്മേല്  ബബവതീക്കനിലനി
ഭഭാഗലക്കുറനിക്കുലാം  1000  ടനിക്കറ്റുകേള  വലര  26%,  1000  ടനിക്കറനിനട്ട്  മുകേളനില്  28%
നനിരക്കനിലലാം ഡനിസസൗണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി&ഡനി)  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഏജനമഭാര്ക്കട്ട്  ആവശലത്തനിനട്ട്  ടനിക്കറട്ട്
ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  വനിപണനിയനിലല  ഡനിമഭാന്റെനിനട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  ഭഭാഗലക്കുറനി
ടനിക്കറ്റുകേളുലട  അചടനി  ഘടലാംഘടമഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാലത  ലചേറകേനിട
ഏജനമഭാര്ക്കട്ട് ടനിക്കറട്ട് ലഭലത ഉറപ്പു വരുത്തുനതനിനഭായനി കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് ടനിക്കറട്ട്
വനിതരണവമഭായനി  ബനലപട  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ജനിലഭാ/തഭാലൂക്കട്ട്  ഭഭാഗലക്കുറനി
ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട് നല്കേഭാറണട്ട്.

സലാംസഭാന ഓഡനിറട്ട് വകുപട്ട്

56(5517)  ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സഭാകങതനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട ഓഡനിറട്ട് നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുനതനികലക്കഭായനി
ജനി.ഒ. നമ്പര് 3750/2016 പകേഭാരലാം സലാംസഭാന ഓഡനിറട്ട് വകുപനിലന ചുമതലലപടുത്തനി
ഉത്തരവട്ട് ഇറക്കനിയതനിനുകശഷലാം ഇതനിലന്റെ തുടര് നടപടനികേള ഏതുഘടലാം വലരയഭായനി
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത ഉത്തരവ പകേഭാരലാം എത്ര തസനികേകേള അനുവദനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര്
ആകലഭാചേനിക്കുന; ഇവ ഏലതലഭാലാം; ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സഭാകങതനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട  ഓഡനിറട്ട്  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിക്കു
നതനികലക്കഭായനി 23-4-2016-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര്. 3780/2016/ധന. പകേഭാരലാം
സലാംസഭാന  ഓഡനിറട്ട്  വകുപനിലന  ചുമതലലപടുത്തുകേയുലാം  തുടര്നട്ട്  സഭാകങതനികേ
സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട  ഓഡനിറട്ട്  കകേരള  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  ഓഡനിറട്ട്  വനിഭഭാഗലത്തലകേഭാണട്ട്
നടകത്തണതഭാലണനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഓഡനിറട്ട്  ഡയറകര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം
ലചേയ.  കസറട്ട്  ഓഡനിറട്ട്  ഡയറകറലട  17-8-2016-ലല ലകേ.എസട്ട്.എ./4261/യു/2015
നമ്പര്  കേത്തുപകേഭാരലാം  ഓഡനിറട്ട്  നടത്തുനതനികലക്കഭായനി  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട
വഭാര്ഷനികേ കേണക്കുകേള ഹഭാജരഭാക്കുവഭാന കകേരള ശഭാസ്ത്ര സഭാകങതനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാല
രജനിസഭാകറഭാടട്ട്  ആവശലലപലടങനിലലാം  വഭാര്ഷനികേ  കേണക്കുകേള  നഭാളനിതുവലര
ഹഭാജരഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി)  23-4-2016-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്.3780/2016/ധന.  പകേഭാരലാം
അധനികേ തസനികേകേള സൃഷനിക്കഭാന പഭാടനില എന വലവസയനിലഭാണട്ട് കകേരള ശഭാസ്ത്ര
സഭാകങതനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലട ഓഡനിറട്ട് കകേരള സലാംസഭാന ഓഡനിറട്ട് വകുപനിലന
ഏല്പനിചതട്ട്.
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ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ. -യുലട ശഭാഖ 

57(5518)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തഴെക്കര ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട് പകദശത്തട്ട് ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.  ഇ.-യുലട ബഭാഞട്ട്
ഇല എനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പസ്തുത പഞഭായത്തനില് ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്. ഇ.-യുലട ഒരു ശഭാഖ ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) തഴെക്കര ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില് ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യുലട ശഭാഖ ആരലാംഭനിക്കണലമന
ആവശലലാം ബനലപടവരനില്നനിനലാം ഇതുവലരയുലാം ലഭനിചനിടനില.  അകപക്ഷ ലഭനിക്കുന
മുറയട്ട് ബനിസനിനസട്ട് പഭാകയഭാഗനികേതഭാ പഠനത്തനിനു വനികധയമഭായനി ശഭാഖ ആരലാംഭനിക്കുനകേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

റനിടയര്ലമന്റെട്ട് പഭായലാം

58(5519)  ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യനില് നനിലവനിലല റനിടയര്ലമന്റെട്ട് പഭായലാം എത്രയഭാണട്ട്;

(ബനി)  റനിടയര് ലചേയനിട്ടുലാം കകേഭാടതനിവനിധനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില് ആലരങനിലലാം
കജഭാലനിയനില് തുടരുനകണഭാ;

(സനി)  ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.യനില്  മഭാകനജര്,  ഓഫതീസര്  തസനികേകേളനിലലാം  മറ്റു
തസനികേകേളനിലലാം റനിടയര് ലചേയവലര കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഉലണങനില് ഓകരഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലലാം എത്ര കപലരനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യനില് നനിലവനിലല റനിടയര്ലമന്റെട്ട് പഭായലാം 58 വയസഭാണട്ട്.

(ബനി)  റനിടയര്ലമന്റെട്ട്  പഭായലാം  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുലാം  കകേഭാടതനിവനിധനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
നനിലവനില് 109 കപര് കജഭാലനിയനില് തുടരുനണട്ട്.

(സനി & ഡനി) ഇല.
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സലാംസഭാന ഇനഷത്വറനസട്ട് വകുപട്ട്

59 (5520) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗ്രൂപട്ട്  കപഴണല്  ആകനിഡന്റെട്ട്  ഇനഷുറനസട്ട്  പദതനിയുലട  വഭാര്ഷനികേ
പതീമനിയലാം  എത്ര  രൂപയഭായനിരുനലവനലാം  ഈ  വര്ഷലാം  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്
വര്ദനിപനിചലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  നല്കേനി  വരുന  പരമഭാവധനി  ധനസഹഭായലാം  എത്ര
രൂപയഭായനിരുനലവനലാം  ഇകപഭാള  ഇതട്ട്  വര്ദനിപനിചട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാലയനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) അപകേടത്തനില്ലപടട്ട് ചേലനകശഷനി നഷലപടുന ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് നല്കുന
പരമഭാവധനി ധനസഹഭായലാം എത്ര രൂപയഭാണട്ട്;

(ഡനി) ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി എവനിലടയഭാണട്ട് അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണതട്ട്;
ഇതനിനഭായനി പകതലകേ ഫഭാറലാം ഉലണങനില് ഇതനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗ്രൂപട്ട്  കപഴണല്  ആകനിഡന്റെട്ട്  ഇനഷുറനസട്ട്  പദതനിയുലട  വഭാര്ഷനികേ
പതീമനിയലാം 2015-ല് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് 750 രൂപയുലാം ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  450  രൂപയുലാം മറ്റു ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  300  രൂപയുലാം ആയനിരുന.  ഈ
വര്ഷലാം ഗ്രൂപട്ട് കപഴണല് ആകനിഡന്റെട്ട് ഇനഷുറനസട്ട് പദതനിയുലട വഭാര്ഷനികേ പതീമനിയലാം
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  850  രൂപയഭായുലാം  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് 550 രൂപയഭായുലാം മറ്റു ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് 400 രൂപയഭായുലാം വര്ദനിപനിച്ചു.

(ബനി) നനിലവനില് നല്കേനിവരുന പരമഭാവധനി ധനസഹഭായലാം 10 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട്.
ഈ വര്ഷലാം ഈ തുകേ വര്ദനിപനിചനിടനില.

(സനി)  അപകേടത്തനില്ലപടട്ട്  ചേലനകശഷനി നഷലപടുന ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് നല്കുന
പരമഭാവധനി ധനസഹഭായലാം 10 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട്.

(ഡനി) ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി ഇനഷത്വര് ലചേയലപടയഭാളുലട കഡ്രൈഭായനിലാംഗട്ട്
അന്റെട്ട്  ഡനിസ്കബഴനിലാംഗട്ട്  ഓഫതീസര്  അലലങനില്  ടനിയഭാലന്റെ  ശമ്പളലാം  വനിതരണലാം
ലചേയഭാന നനികയഭാഗനിക്കലപട ഉകദലഭാഗസന മുകഖന അതഭാതട്ട് ജനിലഭാ ഇനഷത്വറനസട്ട്
ഓഫതീസര്ക്കഭാണട്ട്  അകപക്ഷ  സമര്പനികക്കണതട്ട്.  ഇതനിനഭായുളള  അകപക്ഷയുലട
പകേര്പട്ട് ഇകതഭാലടഭാപലാം കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കേയര് കമഖലയുലട പുകരഭാഗതനി

60(5521) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേയര്  കമഖലയുലട  പുകരഭാഗതനിക്കട്ട്  തടസലാം  നനില്ക്കുന  പധഭാന
ഘടകേങ്ങള കേലണത്തഭാന പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംകയഭാജനിത  സമതീപനത്തനിലന്റെ  അഭഭാവത്തനിലഭാണട്ട്  ഇസൗ  കമഖല
അവഗണനിക്കലപടുനലതന അഭനിപഭായലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങനില്  ആ  രലാംഗത്തട്ട്  സത്വതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  നവതീനവലാം
ഫലപദവമഭായ നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേയര് കമഖലലയ സലാംബനനിചട്ട് സമഗ്രമഭായ പഠനലാം നടത്തനി നനിലവനില്
കേയര് കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിലല നനിര്കദ്ദേശലാം നടപനിലഭാക്കനി
വരുനണട്ട്.

(ബനി&സനി) കേയര് വലവസഭായത്തനിലന്റെ രണഭാലാം പുനനഃസലാംഘടനയനിലൂലട മഭാത്രകമ
ഈ കമഖലലയ രക്ഷനിക്കഭാനഭാകൂ.  കേയര് വലവസഭായത്തനില് എലഭാ നനിയനണങ്ങളുലാം
ഒഴെനിവഭാക്കനി  യനവല്ക്കരണലാം  നടപനിലഭാക്കുലാം.  എനഭാല്  നനിലവനിലല  പരമ്പരഭാഗത
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴെനിലനിലനകയഭാ  വരുമഭാനലത്തകയഭാ  ബഭാധനിക്കനിലലനട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ഉറപഭാക്കുലാം.  ഇതനിനഭായനി  കേയര്ലഫഡട്ട്  വഴെനി  സലാംഘങ്ങള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന കേയര്
മുഴവന മനിനനിമലാം കൂലനി ഉറപഭാക്കനി സലാംഭരനിക്കുലാം.  ഈ കേയര് ലകേഭാണട്ട് ഉല്പനങ്ങള
ലനയ്യുന ലചേറകേനിട ഉല്പഭാദകേരുലട ഉല്പനലാം കേയര് കകേഭാര്പകറഷന ക്രയവനിലയട്ട്
സലാംഭരനിക്കുലാം.  അവ  റനികബറട്ട്  നല്കേനി  വനിറഴെനിക്കുലാം.  പുതനിയ  ഡതീബഫബറനിലാംഗട്ട്
യൂണനിറ്റുകേളക്കട്ട് 50% സബ്സനിഡനി, ഉല്പഭാദന കമഖലയനിലല യനവല്കൃത ഫഭാകറനികേളക്കട്ട്
കേയര്  കബഭാര്ഡട്ട്  സബ്സനിഡനിക്കുപുറകമ  10%  അധനികേ  സബ്സനിഡനി,  പനി.വനി.സനി.
കേയര് അവശനിഷങ്ങളനില് നനിനലാം കബഭാര്ഡുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനു ഫഭാകറനി ഇവലയലഭാലാം
നവതീകേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

കേയര് കമഖലയുലട സലാംരക്ഷണലാം

61(5522)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേയര്  കമഖലയുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിലചനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) കേയര് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ലതഭാഴെനില് ഉറപഭാക്കുനതനിനുലാം കേയര് ഉല്പനങ്ങള
സലാംഭരനിക്കുനതനിനുലാം എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സത്വതീകേരനിലചനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേയര്  വലവസഭായലത്ത  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  തഭാലഴെ  പറയുന
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

1. കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് പുനരുദഭാരണ പദതനിപകേഭാരലാം
സനിര/പവര്ത്തന മൂലധനലാം നല്കുന.

2. കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  അടനിസഭാന  സസൗകേരല
വനികേസനലാം ഉളലപലടയുളള ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.

3. കേയറനിലന്റെയുലാം  കേയര്  ഉല്പനങ്ങളുലടയുലാം  വനില്പനയളള  വനിപണനി
വനികേസന സഹഭായലാം  (50%  സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം) (എലാം.ഡനി.എ.)  
നല്കേനിവരുന.

4. കേയര് കമഖലയനിലല സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് മഭാര്ജനിന മണനി വഭായ നല്കുന.

5. പകതലകേ നനികക്ഷപ സഹഭായ പദതനിയനിലൂലട (Special Investment
Subsidy) സബ്സനിഡനി നല്കേനി വരുന.

6. കേയര് വലവസഭായത്തനില് യനവല്ക്കരണലാം നടപനിലഭാക്കുന.

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

8. വനില വലതനിയഭാനലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനുളള ഫണട്ട് നല്കേനിവരുന.

9. കേയര് കമഖലയനില് കസല് വനികേസന പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

10. കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഓഹരനി  പങഭാളനിത്തലാം
നല്കുന.

11. കേയര് ജനികയഭാ ലടകട്ട്റയനില്സട്ട് വനികേസന പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കുന.

12. ഇനകേലാം സകപഭാര്ടട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

13. കേയര് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ലപനഷന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.



128       കകേരള നനിയമസഭ                          നവലാംബര് 2, 2016

ഇതുകൂടഭാലത കേയര് വലവസഭായലത്തയുലാം ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലളയുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി
ഒരു  രണഭാലാം  പുനനഃസലാംഘടനഭാ  പദതനി  സര്ക്കഭാര്  ബഡ്ജറട്ട്  പസലാംഗത്തനില്
പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. ആയതട്ട് തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരമഭാണട്ട്, ആധുനതീകേരണത്തനിനുളള എലഭാ
നനിയനണങ്ങളുലാം  നതീക്കനി  യനവല്ക്കരണലത്ത  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുലാം.  കൂടഭാലത
ചേകേനിരനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് പുതനിയ യൂണനിറ്റുകേളക്കട്ട് 50%  ഇനലവസട്ട്ലമന്റെട്ട് സബ്സനിഡനി
നല്കുലാം.  ഉല്പഭാദന  കമഖലയനിലല  പുതനിയ  യനവല്കൃത  ഫഭാകറനികേളക്കട്ട്  കേയര്
കബഭാര്ഡട്ട്  സബ്സനിഡനിക്കട്ട്  പുറകമ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അധനികേ
സബ്സനിഡനിയഭായനി  10%  സബ്സനിഡനി നല്കുലാം.  ആലപ്പുഴെയനില് പനി.വനി.സനി.  കേയര്
അവശനിഷങ്ങള  സലാംസരനിചട്ട്  കബഭാര്ഡുകേളഭാക്കുനതനിനട്ട്  സലാംയുക്ത  സലാംരലാംഭലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇകത  മഭാതൃകേയനില്  മലനിനജലലാം  ശുദതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  ഒരു
പദതനി നടപനിലഭാക്കുലാം.

(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ലതഭാഴെനിലനിലനകയഭാ വരുമഭാനലത്തകയഭാ
ബഭാധനിക്കഭാത്ത  വനിധത്തനില്  യനവല്ക്കരണലാം  നടത്തനി  കേയര്  കമഖലലയ
ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുകേ എനളളതഭാണട്ട് പുതനിയ നയലാം.  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  മുഴവന  കേയറലാം  മനിനനിമലാം  കൂലനി  ഉറപ്പുവരുത്തനി  കേയര്ലഫഡട്ട്
സലാംഭരനിക്കുലാം. ഈ കേയര് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ലനയ്യുന ലചേറകേനിട ഉല്പഭാദകേരുലട ഉല്പനലാം
മുഴവനുലാം  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷന  അലാംഗതീകൃത  വനിലയട്ട്  സലാംഭരനിക്കുലാം.  ഇതനിനഭായനി
ക്രയവനില സനിരതഭാ ഫണട്ട് പദതനിയനില് നനിലവനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളള ബഡ്ജറട്ട്
വനിഹനിതമഭായ  17  കകേഭാടനി  രൂപ  100  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി  ഉയര്ത്തനി  2016-17-ലല
ബഡ്ജറട്ട്  പസലാംഗത്തനില് പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനികനഭാടകേലാം  27  കകേഭാടനി  രൂപ ഈ
പദതനിയനില് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. ഈ തുകേയനില് 10.38 കകേഭാടനി രൂപ കേയര്ലഫഡനിനുലാം
16.62 കകേഭാടനി രൂപ കേയര് കകേഭാര്പകറഷനുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

കേയര് കമഖലയനിലല പതനിസനനി

62(5523)  ശതീ  .    എലാം  .    സത്വരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത കേയര് കമഖലയനിലല പതനിസനനി പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്
ഈ സര്ക്കഭാര് സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന നടപടനികേള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പരമ്പരഭാഗത കേയര് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള സലാംരക്ഷനിച്ചു ലകേഭാണ്ടുതലന, ഈ
കമഖലയനില് ആധുനനികേവത്ക്കരണലാം നടത്തുനതനിനുലാം കൂടുതല് വനിപണനി കേലണത്തുനതനിനുലാം
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേയര്  കമഖലയനിലല  പതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  തഭാലഴെ
പറയുന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന:

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

2. കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസനലാം 
ഉളലപലടയുളള ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.

3. കേയറനിലന്റെയുലാം കേയര് ഉല്പനങ്ങളുലടയുലാം വനില്പനയളള വനിപണനി
വനികേസന  സഹഭായലാം  (50%  സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം)  (എലാംഡനിഎ)
നല്കേനിവരുന.

4. കേയര് കമഖലയനിലല സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് മഭാര്ജനിന മണനി വഭായ നല്കുന.

5. പകതലകേ നനികക്ഷപ സഹഭായ പദതനിയനിലൂലട (Special Investment
Subsidy) സബ്സനിഡനി നല്കേനി വരുന.

6. കേയര് വലവസഭായത്തനില് യനവല്ക്കരണലാം നടപനിലഭാക്കുന.

7. ഉല്പഭാദനവലാം വനിപണന പകചേഭാദനവലാം  (പനി.എലാം.ഐ.)  പദതനിയനിലൂലട 
ആനുകൂലലലാം നല്കേനി വരുന.

8. വനില വലതനിയഭാനലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനുളള ഫണട്ട് നല്കേനിവരുന.

9. കേയര് കമഖലയനില് കസര് വനികേസന പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

10.  കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഓഹരനി 
പങഭാളനിത്തലാം നല്കുന.

11. കേയര് ജനികയഭാ ലടകട്ട്റയനില്സട്ട് വനികേസന പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കുന.

കൂടഭാലത  2016-17  ബഡ്ജറട്ട്  പസലാംഗത്തനില്  പസഭാവനിചതുകപഭാലല  കേയര്

കമഖലയനിലല  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴെനിലലാം  കൂലനിയുലാം  സര്ക്കഭാര്

സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണട്ട് സലാംഘങ്ങള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന കേയര് മുഴവനുലാം മനിനനിമലാം  കൂലനി

ഉറപ്പു വരുത്തനി കേയര്ലഫഡട്ട് സലാംഭരനിക്കുലാം.  ഈ കേയര് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഉല്പനങ്ങള

ലനയ്യുന ലചേറകേനിട ഉല്പഭാദകേരുലട ഉല്പനങ്ങള മുഴവനുലാം കേയര് കകേഭാര്പകറഷന

അലാംഗതീകൃത ക്രയവനിലയട്ട്  സലാംഭരനിക്കുലാം.  റനികബറട്ട്  നല്കേനി ഉല്പനങ്ങള വനിറഴെനിക്കുലാം.

1145/17
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ആയതനിനട്ട്  27/8/2016-ലല സ.ഉ  (സ)806/2016/വലവ., 8/9/2016-ലല സ.ഉ  (സ)

896/2016/ഐഡനി എനനിവ പകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്. ഈ ഓണക്കഭാലത്തട്ട് റനികബറട്ട്

നടപഭാക്കുവഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  ക്രയവനില സനിരതഭാ ഫണനിനട്ട് നനിലവനിലളള ബഡ്ജറനില്

വകേയനിരുത്തനിയനിരുന 17 കകേഭാടനി രൂപ 100 കകേഭാടനി രൂപ ആയനി ഉയര്ത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  27  കകേഭാടനി രൂപ ഇതനിനകേലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കേയര്ലഫഡനിനട്ട്

10 കകേഭാടനി 38 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം കേയര് കകേഭാര്പകറഷനട്ട് 16 കകേഭാടനി 62 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം

വനിവനിധ ഇനങ്ങളനിലഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴെനിലനിലനകയഭാ  കൂലനിലയകയഭാ
ബഭാധനിക്കഭാത്തവനിധലാം  മഭാത്രലാം  യനവല്ക്കരണലാം  നടത്തനി  വലവസഭായലത്ത
ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുലാം. സലാംഘങ്ങള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന കേയര് കേയര്ലഫഡുലാം കേയര്
ഉല്പനങ്ങള കേയര് കകേഭാര്പകറഷനുലാംവഴെനി സലാംഭരനിചട്ട് വനിപണനി വനിപുലതീകേരനിക്കുലാം.

കേയര് കകേഭാര്പകറഷലന്റെയുലാം കേയര്ലഫഡനിലന്റെയുലാം കഗഭാഡസൗണുകേള

63(5524)  ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  ഇടലക്കഭാചനി  വടക്കുഭഭാഗത്തഭായനി  കേയര്
കകേഭാര്പകറഷലന്റെയുലാം  കേയര്ലഫ ഡനിലന്റെയുലാം  കഗഭാഡസൗണുകേള  നനിലവനിലകണഭാ;  ഇവ
പവര്ത്തനക്ഷമമഭാകണഭാ;

(ബനി) പസ്തുത കഗഭാഡസൗണുകേളനില് എലനങനിലലാം പവൃത്തനികേള നടക്കുനകണഭാ;

(സനി) കഗഭാഡസൗണുകേളുലട ഇകപഭാഴെലത്ത അവസ എനഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില  ഇടലക്കഭാചനി  വടക്കുഭഭാഗത്തഭായനി  കേയര്
കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  കഗഭാഡസൗണ്  ഇല.  കേയര്ലഫഡനിനട്ട്  ഇടലക്കഭാചനി  വനികലജനില്
പള്ളുരുത്തനി  എന  സലത്തട്ട്  ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമഭായ  കഗഭാഡസൗണ്  നനിലവനിലണട്ട്.
കേഭായല് വഴെനി വരുന കേയര് ഇറക്കനിയനിരുന പസ്തുത കഗഭാഡസൗണനില് ഇകപഭാള കേയര്
ഇറക്കുനനില.

(ബനി) പസ്തുത കഗഭാഡസൗണനില് മറട്ട് പവര്ത്തനങ്ങള നടക്കുനനില.

(സനി) കഗഭാഡസൗണ് ഇകപഭാള പവര്ത്തനകയഭാഗലമഭാണട്ട്.
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ലതഭാണട്ട് സലാംഭരണലാം

64 (5525) ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന :
ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥേന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് പഭാഴെഭായനി  കപഭാകുന ലതഭാണട്ട്  സലാംഭരനിചട്ട്  ചേകേനിരനിയഭാക്കുനതനിനട്ട്

നടപഭാക്കനിയനിട്ടുളള കേര്മ്മേ പദതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത പദതനിയനുസരനിചട്ട്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ലഭനിക്കുന ആനുകൂലലങ്ങള
എലനലഭാലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് ഇസൗ പദതനിയനുസരനിചട്ട് ലഭനിക്കുന
സഹഭായങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പദതനിയനുസരനിചട്ട്  എലനലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്
ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് പഭാഴെഭായനികപഭാകുന ലതഭാണട്ട് സലാംഭരനിചട്ട് ചേകേനിരനിയഭാക്കുനതനിനട്ട്
16-1-2010-ലല സ.ഉ.(ബകേ) 15/ഐഡനി/10 പകേഭാരലാം ലതഭാണ്ടു സലാംഭരണവലാം ചേകേനിരനി
ഉല്പഭാദനവലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  16-1-2015-ലല  ജനി.ഒ.  (എലാംഎസട്ട്)
നമ്പര്  116/2015/10  പകേഭാരലാം  നനിലവനിലണഭായനിരുന ലതഭാണ്ടു സലാംഭരണ പദതനിയനില്
കഭദഗതനികേള വരുത്തനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  പസ്തുത പദതനിയനുസരനിചട്ട്  ലതഭാണ്ടു സലാംഭരനിചട്ട്  ചേകേനിരനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന
സഭാപനങ്ങളനില് ലതഭാണട്ട് എത്തനിക്കുന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് മനിനനിമലാം  80  ഗ്രഭാലാം ചേകേനിരനി
ലഭനിക്കുന പചലത്തഭാണനിനട്ട് 25 ബപസ നനിരക്കനിലലാം 80 ഗ്രഭാമനില് തഭാലഴെ ചേകേനിരനി ലഭനിക്കുന
പചലത്തഭാണനിനട്ട്  20  ബപസ  നനിരക്കനിലലാം  60  ഗ്രഭാലാം  ചേകേനിരനി  ലഭനിക്കുന
ഉണക്കലത്തഭാണനിനട്ട്  15  ബപസ നനിരക്കനിലലാം  60  ഗ്രഭാമനില് തഭാലഴെ ചേകേനിരനി ലഭനിക്കുന
ഉണക്കലത്തഭാണനിനട്ട്  10  ബപസ  നനിരക്കനിലലാം  ഇനലസന്റെതീവട്ട്  നല്കേനി  വരുനണട്ട്.
ലചേറകേനിട  ഡതീബഫബറനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറ്റുകേളക്കട്ട്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  ലതഭാണ്ടു  സലാംഭരനിച്ചു
നല്കുകമ്പഭാള പതനിദനിനകവതനമഭായനി  400  പചലത്തഭാണനിനട്ട്  160  രൂപയുലാം കൂടുതലഭായനി
സലാംഭരനിക്കുന ഓകരഭാ 50 പചലത്തഭാണനിനുലാം 20  രൂപ വതീതവലാം ഉണക്കലത്തഭാണഭാലണങനില്
600 എണത്തനിനട്ട് 150 രൂപയുലാം കൂടുതലഭായുളള ഓകരഭാ 100 ഉണക്കലത്തഭാണനിനുലാം 25 രൂപ
വതീതവലാം നല്കേനിവരുന.
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(സനി)  കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  ഈ  പദതനിയനുസരനിചട്ട്  ചുവലട
പറയുലാം പകേഭാരലാം സഹഭായങ്ങള ലഭനിക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്.

ഇനലാം തുകേ

1 കേയര്  കമഖലയനിലല  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള
ലതഭാണട്ട് സലാംഭരനിക്കുകമ്പഭാള (കനരനികടഭാ/ ഏജനസനികേള
മുകഖനകയഭാ)  5000  ലതഭാണനിനട്ട്  വഭാഹന  വഭാടകേ
കൂടുതലഭായനി സലാംഭരനിക്കുന ഓകരഭാ 1000 ലതഭാണനിനുലാം

250 രൂപ

50 രൂപ

ചേകേനിരനി ഉല്പഭാദനലാം :

2. പചലത്തഭാണനില് നനിനലാം ചേകേനിരനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകമ്പഭാള
ഒരു കേനികലഭാക്കട്ട്

3 രൂപ സബ്സനിഡനി

ഉണക്കലത്തഭാണനില് നനിനട്ട് ചേകേനിരനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകമ്പഭാള
ഒരു കേനികലഭാക്കട്ട്

2 രൂപ സബ്സനിഡനി

ലമയനിന്റെനനസട്ട് ഗ്രഭാന്റെട്ട് :

3. വലനിയ ഡതീലലഫബറനിലാംഗട്ട് ലമഷതീന ഉപകയഭാഗനിക്കുന
സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് പതനിവര്ഷലാം

50,000 രൂപ

4. മനിനനി  ഡതീലലഫബറനിലാംഗട്ട്  ലമഷതീന  ഉപകയഭാഗനിക്കുന
സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് പതനിവര്ഷലാം

10,000  രൂപ

റനികവഭാളവനിലാംഗട്ട് ഫണട്ട്   :

കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാണട്ട് സലാംഭരണത്തനിനഭായനി പരമഭാവധനി
2  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലര  റനികവഭാളവനിലാംഗട്ട്  ഫണഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  രതീതനിയനില്
പവര്ത്തനമൂലധനലാം  നല്കേനിവരുന.  ഈ  പദതനിക്കഭായനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുളള
ചേകേനിരനിവനില/കേയര്വനില നനിര്ണയ കേമ്മേനിറനി കേയറനിലന്റെ കേകമ്പഭാള വനില കേണക്കഭാക്കനി
പചലത്തഭാണനില്  നനിനളള  ചേകേനിരനിക്കട്ട്  കേനികലഭാക്കട്ട്  17  രൂപ  നനിരക്കനിലലാം
ഉണക്കലത്തഭാണനില്  നനിനളള  ചേകേനിരനിക്കട്ട്  കേനികലഭാക്കട്ട്  14  രൂപ  നനിരക്കനിലലാം  വനില
നനിശയനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  യനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  ലതഭാണട്ട്  തലനി  ചേകേനിരനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന
പുതനിയ  യൂണനിറ്റുകേള  തുടങ്ങുകേ,  നനിലവനിലളള  ചേകേനിരനി  ഉല്പഭാദന  യൂണനിറ്റുകേള
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നവതീകേരനിക്കുകേ,  ചേകേനിരനികചഭാറട്ട്  അസലാംസ്കൃത വസ്തുവഭായനിട്ടുളള  ഉല്പഭാദന യൂണനിറ്റുകേള
ആരലാംഭനിക്കുകേ എനനിവയഭാണട്ട് ഈ പദതനി പകേഭാരലാം ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  കൂടഭാലത
കേയര് വലവസഭായ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള, കുടുലാംബശതീ സമഭാന യൂണനിറ്റുകേള, സത്വകേഭാരല
കേയര് വലവസഭായ യൂണനിറ്റുകേള,  കേയര് വലവസഭായ സലാംരലാംഭകേര് എനനിവലരലയലഭാലാം
ഈ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി പദതനി ഫലപദമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.
ചേകേനിരനി ഉല്പഭാദനത്തനില് നഭാളനികകേര കേര്ഷകേ ലഫഡകറഷനുകേലളക്കൂടനി പങഭാളനികേളഭാക്കനി
പദതനി  വനിപുലലപടുത്തുനതനിനുലാം  കൂടുതല്  ഫലപദമഭാക്കുനതനിനുലാം  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശലമുണട്ട്.

യനവല്കൃത കേയര് ഉല്പഭാദനലാം

65  (5526)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് യനവല്കൃത കേയര് ഉല്പഭാദനലാം കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത തതീരുമഭാനലാം പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ഇടയനില് സൃഷനിചനിട്ടുളള
ആശങകേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) യനവല്കൃത കേയര് ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിലൂലട പരമ്പരഭാഗത
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ഏലതങനിലലാം  തരത്തനിലളള  ലതഭാഴെനില്  നഷലാം  ഉണഭാകേഭാന
ഇടയുകണഭാലയന  കേഭാരലലാം  വനിശകേലനലാം  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17  ബഡ്ജറട്ട് പസലാംഗത്തനില് എലഭാ നനിയനണങ്ങളുലാം ഒഴെനിവഭാക്കനി
കേയര് കമഖലയനില് യനവല്ക്കരണലാം നടപനിലഭാക്കുലമനട്ട്  പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത
ചേകേനിരനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  പുതനിയ  യൂണനിറ്റുകേളക്കട്ട്  50%  ഇനലവസട്ട്ലമന്റെട്ട്
സബ്സനിഡനി  നല്കുലാം.  ഉല്പഭാദന  കമഖലയനിലല  പുതനിയ  യനവല്കൃത  ഫഭാകറനികേളക്കട്ട്
കേയര്  കബഭാര്ഡട്ട്  സബ്സനിഡനിക്കട്ട്  പുറകമ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അധനികേ
സബ്സനിഡനിയഭായനി  10%  സബ്സനിഡനി നല്കുലാം.  ആലപ്പുഴെയനില് പനി.വനി.സനി.  കേയര്
അവശനിഷങ്ങള  സലാംസരനിചട്ട്  കബഭാര്ഡുകേളഭാക്കുനതനിനട്ട്  സലാംയുക്ത  സലാംരലാംഭലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇകത  മഭാതൃകേയനില്  മലനിനജലലാം  ശുദതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  ഒരു
പദതനി നടപനിലഭാക്കുലാം.
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(ബനി&സനി) പുതനിയ നയലാം പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ലതഭാഴെനിലനിലനകയഭാ
വരുമഭാനലത്തകയഭാ  ബഭാധനിക്കനിലലനട്ട്  ഉറപ്പു  വരുത്തുനതനികലക്കഭായനി  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  കേയര്  മുഴവന  മനിനനിമലാം  കൂലനി  ഉറപ്പു  വരുത്തനി
കേയര്ലഫഡട്ട് സലാംഭരനിയലാം.  ഈ കേയര് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ലനയ്യുന ലചേറകേനിട ഉല്പഭാദകേരുലട
ഉല്പനലാം മുഴവനുലാം കേയര് കകേഭാര്പകറഷന അലാംഗതീകൃത വനിലയട്ട് സലാംഭരനിക്കുലാം.

സത്വകേഭാരല കമഖലയനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന ബവദദ്യുതനി

66 (5527) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സത്വകേഭാരല  കമഖലയനില്  ബവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന
പദതനികേള  ഏലതഭാലക്കലയനലാം  അവയുലട  സഭാപനിതകശഷനി  എത്രയഭാലണനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സത്വകേഭാരലകമഖലയനില്നനിനട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ബവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുനകണഭാ;
എങനില് അതട്ട് എവനിലട നനിലനഭാലക്കയഭാലണനട്ട് ലചേലവ സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം
സഹനിതലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനത്തനിനുളനില് സത്വകേഭാരലകമഖലയനില് ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന ബവദദ്യുതനി
വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് ഏലതങനിലലാം കേമ്പനനികേളുമഭായനി ധഭാരണയഭായനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത സത്വകേഭാരല  കമഖലയനില് ബവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന
പദതനികേളുലാം അവയുലട സഭാപനിതകശഷനിയുലാം അനുബനലാം1* ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി) സലാംസഭാനലത്ത സത്വകേഭാരല കമഖലയനില് നനിനലാം ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.
ബവദദ്യുതനി വഭാങ്ങുനണട്ട്. ബവദദ്യുതനി വഭാങ്ങുന പദതനികേളുലട കപരു വനിവരവലാം ഓകരഭാ
പദതനിക്കുലാം നല്കുന ബവദദ്യുതനിയുലട നനിരക്കുലാം അനുബനലാം* 2 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(സനി) സലാംസഭാനത്തനിനുളളനില് സത്വകേഭാരല കമഖലയനില് ലചേറകേനിട ജലബവദദ്യുത
പദതനികേള,  കകേഭാ-ജനകറഷന  പഭാനകേള,  കേഭാറനില്  നനിനളള  പദതനികേള  എനതീ
ഇനങ്ങളനില്  ഏര്ലപടനിട്ടുളള  കേരഭാറകേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനലാം  3  ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനിലല കേലഭാഷലര് തസനികേ

 67 (5528)  ശതീ  .    അനൂപട്ട് കജക്കബട്ട്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേ. എസട്ട്. ഇ. ബനി. -യനില് കേഭാഷലര് തസനികേയനില് കേരഭാര്/ദനിവസ കവതന/
തഭാത്ക്കഭാലനികേ അടനിസഭാനത്തനില് ആലരങനിലലാം കജഭാലനി ലചേയ്യുനകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില് ഇവരുലട കപരുലാം എണവലാം അടങ്ങനിയ പടനികേ ഇലകനിക്കല്
സര്ക്കനിള ഓഫതീസട്ട് അടനിസഭാനത്തനില് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില് നനിനട്ട് പണലാം സത്വതീകേരനിക്കുന
എത്ര ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേള ഉലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇല.

(സനി)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനലാം പണലാം സത്വതീകേരനിക്കുന
753 ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേളുണട്ട്.

ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.

68  (5529)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ക്കട്ട്  എത്ര  ലസക്ഷന  ഓഫതീസുകേള
ഉലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 2012-നുകശഷലാം പുതനിയതഭായനി എത്ര ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്; വര്ഷലാം തനിരനിച്ചുള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില് ബലനമഭാന, മസ്ദൂര് തസനികേകേളനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട
കസവനലാം യഥേഭാസമയലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ലഭനിക്കുനനിലലന പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) 9-9-2016-ലല  T&P - EB(3b)/Gen/2016/SA/2016  നമ്പര് ഉത്തരവട്ട്
പകേഭാരലാം സതീനനിയര് അസനിസനമഭാലര ഏലതഭാലക്ക തസനികേയനിലഭാണട്ട് നനിയമനിചനിരനിക്കുനലതന
വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാഷലര്  തസനികേയനിലല  ഒഴെനിവനികലക്കട്ട്  മകറലതങനിലലാം  തസനികേയനിലല
ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് എത്ര കപലര നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്;
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(ഇ) കേഭാഷലര് തസനികേയനില് എത്ര ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലണട്ട്; ഇവ പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയഭാത്ത  ഒഴെനിവകേള  എത്ര;
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയഭാത്തതനിനുള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില്  764  ലസക്ഷന
ഓഫതീസുകേള  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  2012-13-ല്  32  ലസക്ഷനുകേളുലാം  2013-14-ല്
18  ലസക്ഷനുകേളുലാം  അനുവദനിചനിരുന.  2014-15-ല്  പുതനിയ  ലസക്ഷനുകേലളഭാനലാം
അനുവദനിചനിരുനനില. 2015-16-ല് അനുവദനിച 31 ലസക്ഷനുകേളനില് 17 ലസക്ഷനുകേള
പവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 14 ലസക്ഷനുകേള പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാനുണട്ട്.

(ബനി)  ജതീവനക്കഭാരുലട  കുറവമൂലലാം  ചേനില  സലങ്ങളനില്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
യഥേഭാസമയലാം കസവനലാം ലഭനിക്കുനനിലലന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) മറ്റു തസനികേകേളനില് നനിയമനിചനിടനില.

(ഡനി) 689 കപര്ക്കട്ട് ചുമതല നലനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ) 504.  പനി.എസട്ട്.സനി-വഴെനി നനിയമനികക്കണവര്  428,  തസനികേ മഭാറലാം വഴെനി
നനിയമനികക്കണവര് 76(428+76). കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡനില്
നനിലവനില്  32800-ഓളലാം  ജതീവനക്കഭാര്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന.  എനഭാല്  27175
ജതീവനക്കഭാരുലട  ശമ്പള/ആനുകൂലലങ്ങള  നല്കേഭാനുളള  സഭാമ്പത്തനികേ  അനുമതനി
മഭാത്രമഭാണട്ട് കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന അനുവദനിചനിട്ടുളളതട്ട്.
ആയതനിനഭാല്  നനിലവനില്  5625  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ശമ്പളവലാം  മറട്ട്  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം
നല്കുനതട്ട് കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷലന്റെ അനുമതനി ഇലഭാലത
ആയതനിനഭാല്  ഈ  ലചേലവട്ട്  തഭാരനിഫട്ട്  ഇനത്തനില്  കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനിനട്ട്  ലഭനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരലലാം  നനിലവനിലണട്ട്.  ലറഗുകലററനി
കേമ്മേതീഷന നനിര്കദ്ദേശനിചതനുസരനിചട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനില് ആവശലലാം കവണ
തസനികേകേളുലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട  എണവലാം പുനര്വനിനലഭാസവലാം  ഉളലപലട  വനിശദമഭായ
പഠനലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്  IIM  കകേഭാഴെനികക്കഭാടനിലന  ചുമതലലപടുത്തുകേയുണഭായനി.  ഈ
പഠന  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ
പവര്ത്തനത്തനില് വരുകത്തണ മഭാറങ്ങള തതീരുമഭാനനികക്കണതുണട്ട്. പഠന റനികപഭാര്ടട്ട്
വനിശകേലനലാം ലചേയട്ട് ഒരു തതീരുമഭാനലാം എടുക്കുന മുറയട്ട് മഭാത്രകമ തസനികേകേളുലട എണലാം
തനിടലപടുത്തനി നനിയമനങ്ങള നടത്തഭാന കേഴെനിയുകേയുള.
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ഡനിവനിഷണല് ഓഫതീസനിനട്ട് ലകേടനിടലാം

69 (5530)  ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുന ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ചേങ്ങനഭാകശരനി
ഡനിവനിഷണല്  ഓഫതീസനിനുകവണനി  സത്വനമഭായനി  ലകേടനിടലാം  പണനിയുനതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ചേങ്ങനഭാകശരനി ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട് സനിതനി ലചേയ്യുന
സലത്തട്ട്  ഡനിവനിഷണല്  ഓഫനിസനിനു  കവണനി  സത്വനലാം  ലകേടനിടലാം  പണനിയുനതനിനട്ട്
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുന ചേങ്ങനഭാകശരനി ഇലകനിക്കല്
ഡനിവനിഷന  ഓഫതീസനിനുകവണനി  ചേങ്ങനഭാകശരനി  ഇലകനിക്കല്  ലസക്ഷകനഭാഫതീസട്ട്
പരനിസരത്തട്ട് സത്വനമഭായനി ലകേടനിടലാം പണനിയുനതനിനുളള നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

പുതനിയ ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേള

70 (5531) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ബവദദ്യുതനിയുലാം
കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. കേലഭാഷലര് തസനികേയുലട സഭാഫട്ട് പഭാകറണ് 1387 ആയനി
നനിജലപടുത്തനിയതട്ട് ഏതട്ട് വര്ഷമഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില്  2011  മുതല്  30/9/2016 വലര എത്ര പുതനിയ
ലസക്ഷന  ഓഫതീസുകേള  ആരലാംഭനിച്ചു  എനതനിലന്റെ  വര്ഷലാം  തനിരനിച്ചുള  കേണക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനില്  നനിലവനില്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില്  എത്ര  ലസക്ഷന
ഓഫതീസുകേള ആണട്ട് പവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്; ഇതനില് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില് നനിനട്ട് പണലാം
സത്വതീകേരനിക്കുന എത്ര ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേള ഉലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കകേരളത്തനില്  രണനില്  കൂടുതല്  കേലഭാഷലര്മഭാരുള  എത്ര  ലസക്ഷന
ഓഫതീസുകേള ഉണട്ട്;

(ഇ)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില് കേലഭാഷലര് തസനികേയുലട സഭാഫട്ട് പഭാകറണ് 1387
ആയനി നനിജലപടുത്തനിയതനിനുകശഷലാം എത്ര ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേള തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്



138       കകേരള നനിയമസഭ                          നവലാംബര് 2, 2016

എനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഒരു  ലസക്ഷന  ഓഫതീസനില്  ഒനനില്  കൂടുതല്  കേലഭാഷട്ട്
കേസൗണറള എത്ര ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേള ഉണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനിലല കേലഭാഷലര് തസനികേയുലട അനുവദനതീയ എണലാം 1410 ആണട്ട്.
2002  വലര  കേലഭാഷലര്  തസനികേയുലട  അനുവദനതീയ  എണലാം  1380  ആയനിരുന.
അതനിനുകശഷലാം നനിലവനില് വന തസനികേകേള ഉളലപലട ഇകപഭാള 1410 എണമഭാണുളളതട്ട്.

(ബനി) 2011-12-ല് 3 ലസക്ഷനുകേളുലാം 2012-13-ല് 32 ലസക്ഷനുകേളുലാം,  2013-14-ല്
18  ലസക്ഷനുകേളുമഭാണട്ട്  അനുവദനിചതട്ട്.  2014-15-ല്  പുതനിയ  ലസക്ഷനുകേലളഭാനലാം
അനുവദനിചനിരുനനില. 2015-16-ല് അനുവദനിച 31 ലസക്ഷനുകേളനില് 17 ലസക്ഷനുകേള
പവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 14 ലസക്ഷനുകേള പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന ബഭാക്കനിയുണട്ട്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവനില്  764  ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേള പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
നനിലവനില്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനലാം  പണലാം  സത്വതീകേരനിക്കുന  753  ലസക്ഷന
ഓഫതീസുകേളഭാണുളളതട്ട്.

(ഡനി&ഇ) 2002-ലഭാണട്ട് ഡനിസനിബഡ്യൂഷന കപഭാഫനിറട്ട് ലസന്റെര് നനിലവനില് വനതട്ട്.
അതനിനുകശഷലാം  247  ലസക്ഷന  ഓഫതീസുകേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  രണനില്  കൂടുതല്
കേലഭാഷലര്മഭാരുളള 51 ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേളുമുണട്ട്. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട എണലാം കൂടുതലളള
ലസക്ഷനുകേളനിലലാം ലസക്ഷനുകേളനില്നനിനലാം വനിദൂരമഭായ സലങ്ങളനിലളള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
പണലാം  ഒടുക്കുനതനിനട്ട്  outstation  collection  centre  അനുവദനിചനിട്ടുളള  ലസക്ഷന
ഓഫതീസുകേളനിലലാം  ഒനനില്  കൂടുതല്  കേലഭാഷട്ട്  കേസൗണറകേള  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
ഇത്തരത്തനിലളള 54 ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേളഭാണുളളതട്ട്.

കകേരള പവര് ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെട്ട് സതീലാം

71 (5532) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കകേരള  പവര്  ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെട്ട്  സതീലാം  പകേഭാരലാം  മുനസര്ക്കഭാര്  എലനലഭാലാം

പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് ഉസൗര്ജ രലാംഗത്തട്ട് നടത്തനിയതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇസൗ  പദതനിയനുസരനിചട്ട്  എലനലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട്  ഇസൗ

ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആവനിഷ് കേരനിചനിട്ടുളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം;

(സനി) ഇതനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള പവര് ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെട്ട് സതീലാം പകേഭാരലാം മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്
തഭാലഴെ പറയുന പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് ഊര്ജരലാംഗത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്.

പുതനിയ 11 ലകേ.വനി. ബലന 43.161 KM പൂര്ത്തനികേരനിച്ചു

പഴെയ 11 ലകേ.വനി.ബലന Re-conducting നടത്തനിയതട്ട് 18.87  KM

പുതനിയ ട്രേഭാനകസഭാര്മര് 63 എണലാം സഭാപനിച്ചു

ട്രേഭാനകസഭാര്മര് കശഷനി വര്ദനിപനിചതട്ട് 6 എണലാം

എല്.റനി. ബലന വലനിചതട്ട് 139.12  KM

മതീറര് മഭാറനി സഭാപനിചതട്ട് 18611 എണലാം

ആലകേ 1705.36 ലക്ഷലാം രൂപയുലട കജഭാലനി KPIS  പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി

പൂര്ത്തനികേരനിച്ചു.

(ബനി) ടനി പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുളള തുടര് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(സനി) ടനി പദതനിക്കട്ട് 4579.21 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

പവര് കസഷനുകേള

72 (5533)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഏലതലഭാലാം  ബഹകഡ്രൈഭാ  ഇലകനികേട്ട്  പവര്  കസഷനുകേളുലടയുലാം  ലതര്മല്
പവര് കസഷനുകേളുലടയുലാം ലപഭാകപഭാസലകേളഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലളലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയനില് ഏലതങനിലലാം  പവര് കസഷനുകേള ഉടന ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  തഭാലഴെ പറയുന ജലബവദദ്യുത പദതനികേള അവയട്ട് ആവശലമഭായ ഭൂമനി

ലഭലമഭാക്കുന മുറയട്ട് ലടണര് ക്ഷണനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന.

1. ചേനഭാര് 24 MW 82.9 Mu

2. മഭാങ്കുളലാം 40 MW 82 Mu

3. ലഭാഡ്രൈലാം 3.5 MW 12.13 Mu

4. മഭാര്മല 7 MW 23.02 Mu

5. പതീചഭാടട്ട് 3 MW 7.74 Mu

6. ലവകസണ് കേലഭാര് 5 MW 14.3 Mu

7. ആനക്കയലാം 7.5 MW 22.83 Mu

8. വടകക്കപ്പുഴെ എകട്ട്റനഷന സതീലാം     ... 0.7 Mu

9. പഴെശനിസഭാഗര് 7.5 MW 25.18 Mu

10. ഓലനിക്കല് 5 MW 10.26 Mu

11. പൂവഭാരലാംകതഭാടട്ട് 3 MW 5.88 Mu

12. ലചേമ്പുകേടവട്ട് III 7.5 MW 17.715 Mu

13. മഭാരനിപ്പുഴെ 6 MW 15.31 Mu

14. വഭാലന കതഭാടട്ട് 7.5 MW 15.291 Mu

15. ലപരുവണഭാമൂഴെനി 6 MW 24.70 Mu

ഉയര്ന കശഷനിയുളള തഭാപനനിലയലാം സലാംസഭാനത്തനിനകേകത്തഭാ ഇനന ലഭലതയുളള

പകദശകത്തഭാ സഭാപനിക്കുനതനിനുളള സഭാദലത പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  കമല്  പറഞ്ഞവയനില്  ലപരുവണഭാമൂഴെനി  പദതനിയുലട  ദര്ഘഭാസട്ട്

30-9-2016-നട്ട് ക്ഷണനിചനിട്ടുണട്ട്.  കമല് ജലബവദദ്യുത പദതനികേളുലടലയലഭാലാം നനിര്മ്മേഭാണ

പവര്ത്തനങ്ങള ഒരു വര്ഷത്തനിനകേലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നലനിയനിട്ടുണട്ട്.
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ഓപണ് അകസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

73 (5534) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേനന :
ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) 'ഓപണ് അകസട്ട്'  സലാംവനിധഭാനലാം എനഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ

സലാംവനിധഭാനത്തനിലലട  ലലവദദ്യുതനി  ലഭലമഭാക്കുന എത്ര സഭാപനങ്ങള കകേരളത്തനില്
നനിലവനിലലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുലട ലലലന ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഏതട്ട് വനിതരണക്കഭാരനില്
നനിനലാം  കുറഞ്ഞ  തുകേയട്ട്  ലലവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങഭാന  കേഴെനിയുന  ഇസൗ  സസൗകേരലലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനവരനില് നനിനട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ക്കട്ട്  എലനങനിലലാം വരുമഭാനലാം
ലഭനിക്കുനകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത വനകേനിട ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില് നനിനലാം കൂടുതല് തുകേ ഇസൗടഭാക്കനി,
സഭാധഭാരണ ജനങ്ങളക്കട്ട് കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് ലലവദദ്യുതനി നലണലമന വനിഷയത്തനില്
(കക്രഭാസട്ട്  സബ്സനിഡനി)  സര്ക്കഭാര്  സത്വതീകേരനിച  നനിലപഭാടട്ട്  ലലവദദ്യുതനി  ലറഗുകലററനി
കേമ്മേതീഷന  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനില്  അനനിമ  തതീരുമഭാനലാം  എനഭായനിരുന
എനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ബവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദകേര്, വനിതരണ ബലസനസനികേള, ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള,
ബവദദ്യുതനി  വലഭാപഭാരനികേള  തുടങ്ങനിയവര്ക്കട്ട്  പസരണ  ബലനുകേളുലാം  വനിതരണ
ബലനുകേളുലാം വനികവചേനമനിലഭാലത ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന അനുമതനി നല്കേണലമനട്ട് 2003-ലല
ഇലകനിസനിറനി ആകനിലല വകുപട്ട്  2 (47),  വകേപട്ട്  37  ഉപ വകുപട്ട്  (2) (d),  വകുപട്ട്
39  (2)  (d),  വകുപട്ട്  42  (2)എനനിവ  പകേഭാരലാം  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനണട്ട്.  ഇപകേഭാരലാം
ബവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദകേര്,  വനിതരണ ബലസനസനികേള,  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ബവദദ്യുതനി
വലഭാപഭാരനികേള  തുടങ്ങനിയവര്ക്കട്ട്  പസരണ  ബലനുകേളുലാം  വനിതരണ  ബലനുകേളുലാം
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് വനിവനിധ കസഭാതസകേളനില്നനിനലാം ബവദദ്യുതനി ലഭലമഭാക്കുനതനിലനയഭാണട്ട്
ഓപണ്  അകസട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  എന  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിട്ടുളളതട്ട്  കകേരളത്തനില്
ഇകപഭാള  നനിലവനിലളള  ഓപണ്  അകസട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  പടനികേ  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി-യുലട  ബലനവഴെനി  'ഓപണ് അകസട്ട്  '  സലാംവനിധഭാനലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുനവരനില് നനിനട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി -ക്കട്ട് കകേരള സലാംസഭാന ബവദദ്യുതനി
റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന അലാംഗതീകേരനിച  'ഓപണ് അകസട്ട്'  ചേഭാര്ജ സ്തുലാം  കക്രഭാസട്ട്  സബ്സനിഡനി
സര്ചേഭാര്ജ സ്തുലാം അഡതീഷണല് സര്ചേഭാര്ജലാം ഈടഭാക്കഭാനഭാവനതഭാണട്ട്.  നനിലവനില് തഭാലഴെ
പറയുന ചേഭാര്ജ സ്തുകേളഭാണട്ട് 'ഓപണ് അകസട്ട്' ചേഭാര്ജ സ്തുകേളഭായനി KSERC അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുളളതട്ട്.

1. ട്രേഭാനസനിഷന  ചേഭാര്ജട്ട്  (പസരണ
ശലാംഖലയുലട ഉപകയഭാഗത്തനിനട്ട്)

₹ 0.26/ Unit

2. വതീലനിലാംഗട്ട്  ചേഭാര്ജട്ട്  (വനിതരണ
ശലാംഖലയുലട ഉപകയഭാഗത്തനിനട്ട്)

₹ 0.32/Unit

3.  കക്രഭാസട്ട് സബ്സനിഡനി KSERC  30/9/2014-  ല്  അലാംഗതീകേരനിച
കക്രഭാസട്ട്  സബ്സനിഡനി  ചേഭാര്ജഭാണട്ട്
നനിലവനിലളളതട്ട്.

4.  അഡതീഷണല് സര്ചേഭാര്ജട്ട് നനിലവനില്  അഡതീഷണല്  സര്ചേഭാര്ജട്ട്
ഇല.

ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനിലന്റെ ബലന ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ബവദദ്യുതനി വഭാങ്ങുകേയുലാം
വനില്ക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനവരനില്നനിനട്ട് കമല് നനിരക്കുകേളനില് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനിനട്ട്
വരുമഭാനലാം ലഭനിക്കുനണട്ട്.

(സനി)  കകേന  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  നഭാഷണല്  തഭാരനിഫട്ട്  കപഭാളനിസനി  2006-ലല
കഫഭാര്മുല അനുസരനിചഭാണട്ട് നനിലവനില് സലാംസഭാന ബവദദ്യുതനി റഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന
കക്രഭാസട്ട് സബ്സനിഡനി നനിശയനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  ടനി കഫഭാര്മുല അനുസരനിചട്ട് നനിലവനില്
കക്രഭാസട്ട് സബ്സനിഡനി ചേഭാര്ജട്ട് ബഭാധകേമഭാകുനതട്ട് ലകേഭാകമഴലല് കേഭാറഗറനിക്കുലാം ജനറല്
കേഭാറഗറനിക്കുലാം  മഭാത്രമഭാണട്ട്.  എനഭാല്  കകേന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  2016  ജനുവരനിയനില്
പുറലപടുവനിച നഭാഷണല് തഭാരനിഫട്ട്  കപഭാളനിസനി  അനുസരനിചട്ട്  കക്രഭാസട്ട്  സബ്സനിഡനി
സര്ചേഭാര്ജനിലന്റെ കഫഭാര്മുലയനിലലാം ടനി കഫഭാര്മുല അനുസരനിച്ചുളള കക്രഭാസട്ട് സബ്സനിഡനി
സര്ചേഭാര്ജനിലലാം വലതനിയഭാനലാം വനനിട്ടുണട്ട്.

ഇതുപകേഭാരലാം  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.  സലാംസഭാന  വഭാദദ്യുതനി  ലറഗുകലററനി
കേമ്മേതീഷനു  മുമ്പഭാലകേ  പുതുക്കനിയ  കക്രഭാസട്ട്  സബ്സനിഡനി  സര്ചേഭാര്ജട്ട്  അനുവദനിച്ചു
നല്കുനതനിനുലാം  open  Access  മൂലലാം  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-നട്ട്  ഉണഭാകുന
ഫനികട്ട്ഡട്ട്  കകേഭാസട്ട്  നഷലാം  നനികേത്തുനതനിനട്ട്  അഡതീഷണല്  സര്ചേഭാര്ജട്ട്  അനുവദനിച്ചു
നല്കുനതനിനുലാം ലപറതീഷന സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇക്കഭാരലത്തനില് ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന
അനനിമ തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിടനില.
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ഊര്ജനിത ഊര്ജ വനികേസന പരനിഷ്കരണ പദതനി

74 (5535) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഊര്ജനിത  ഊര്ജ  വനികേസന  പരനിഷ് കേരണ പദതനി

നടപഭാക്കനി വരുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം  പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  ഈ പദതനിയനുസരനിചട്ട്  നടപഭാക്കനി
വരുനലതനട്ട് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ പദതനിയനുസരനിചട്ട് എലനലഭാലാം വനിവര സഭാകങതനികേവനിദലഭാധനിഷനിത
പവൃത്തനികേളഭാണട്ട് മുനസര്ക്കഭാര് നടപഭാക്കനിയതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം;

(ഡനി)  പദതനിയുമഭായനി ബനലപടട്ട്  എലനലഭാലാം വനിതരണ ശലാംഖല വനികേസന
പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് മുനസര്ക്കഭാര് നടപഭാക്കനിയലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) ഈ പദതനിയനുസരനിചട്ട് നടപഭാക്കഭാന എലനലഭാലാം പവര്ത്തനങ്ങള ഈ
സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ് കേരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഊര്ജനിത  ഊര്ജ  വനികേസന  പരനിഷ്കരണ  പദതനി
ഇകപഭാള നനിലവനിലനില.  പുനരഭാവനിഷ്കൃത ഊര്ജനിത ഊര്ജ വനികേസന പരനിഷ്കരണ
പദതനി (ആര്.എ.പനി.ഡനി.ആര്.പനി.) നടപനിലഭാക്കനി വരുനണട്ട്.

(ബനി)  ആര്.എ.പനി.ഡനി.ആര്.പനി.  പഭാര്ടട്ട്-എ-യുലട  ഭഭാഗമഭായനി  തഭാലഴെപറയുന
പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് നടത്തനിവരുനതട്ട്. 

• ഡഭാറഭാ ലസന്റെര്

• കകേനതീകൃത കേസമര് ലകേയര് ലസന്റെര്

• ഡനിസഭാസര് റനിക്കവറനി ലസന്റെര്

• ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ ഓഫതീസുകേളക്കട്ട് ഡഭാറഭാ ലസന്റെറമഭായനി
ഉള ബനലാം.

• എനര്ജനി ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്
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• മഭാകനജലമന്റെട്ട് ഇനഫര്കമഷന സനിസലാം

• ജനി.ഐ.എസട്ട്. അടനിസഭാനലപടുത്തനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള ക്രമലപടുത്തലലാം
ആസനി അടയഭാളലപടുത്തലലാം

• ജനി.ഐ.എസട്ട്.  അടനിസഭാനത്തനിലള  ബവദദ്യുതനി  ശലാംഖല
പൂര്ത്തതീകേരണലാം

• ലവബട്ട് അടനിസഭാനലപടുത്തനിയുള സത്വയലാം കസവനങ്ങള.

• ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട ലകേഭാകമഴലല് വനിവരകശഖരലാം തയഭാറഭാക്കുകേ.

• ലമയനിലലാം സകനശങ്ങളുലാം  അയയനതനിനുള സലാംവനിധഭാനലാം

• എന്റെര്ബപസട്ട് ആര്ക്കനിലടക്ചേര് സഭാപനിക്കല്

• സഭാഡ പദതനിയനില് വനിതരണ കമഖലയനിലല ഉപകേരണങ്ങളുലട
കകേനതീകൃത നനിയനണവലാം അതുമുകഖന ബവദദ്യുതനി തടസങ്ങള
പരമഭാവധനി കുറയനതനിനുലാം ലക്ഷലമനിടുന.

RAPDRP പദതനിയുലട (B) part-ലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തഭാലഴെപറയുന
പവൃത്തനികേളഭാണട്ട് നടത്തനിവരുനതട്ട്. 

• 11  ലകേ.വനി.  സബ്കസഷനുകേളുലട  നവതീകേരണവലാം  ആധുനനികേ
വല്ക്കരണവലാം ശക്തനിലപടുത്തലലാം

• കേഭാലപഴെക്കലാം  ലചേന  11  ലകേ.  വനി.  ബലനുകേളുലാം  എല്.റനി.
ബലനുകേളുലാം പുതുക്കനി പണനിയല്

• ഏരനിയല് ബഞട്ട്ഡട്ട് കകേബനിള ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ജനസഭാനത കൂടനിയ
സലങ്ങളനില് 11 ലകേ.വനി. ബലനുലാം എല്.റനി. ബലനുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുകേ

• 11 ലകേ.വനി അണര്ഗ്രസൗണട്ട് കകേബനിളുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേ.

• കേഭാലപഴെക്കലാം  വനതുലാം  കകേടഭായതുമഭായ  സനിലാംഗനിള-ത്രതീകഫസട്ട്

മതീററകേള മഭാറനി പുതനിയ ഇലകകഭാണനികേട്ട് മതീററകേള സഭാപനി ക്കുകേ.

സബ്ട്രേഭാനസനിഷന ശഖല ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനുള പവൃത്തനികേള.

(സനി)  കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  ഓഫതീസുകേലള

ബനനിപനിചട്ട്  വനിവര  സഭാകങതനികേ  വനിദല  ശലാംഖല  സഭാപനിക്കുകേ,  വനിതരണ

കമഖലയനിലല നവതീകേരണലാം ലക്ഷലമഭാക്കനി കകേനതീകൃത സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കഭാന
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കവണനി  ഡഭാറഭാ ലസന്റെര് സഭാപനിക്കുകേ, 43 നഗരങ്ങളനികലക്കുള ഊര്ജ ഓഡനിറനിലാംഗുലാം

ജനി.ഐ.എസട്ട്.  അടനിസഭാനലപടുത്തനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള അടയഭാളലപടുത്തനി  ആസനി

തനിടലപടുത്തല് നടപനിലഭാക്കുകേ,  വനിവനിധ തലങ്ങളനില് ലമചലപട തതീരുമഭാനങ്ങലളടുക്കഭാന

സഹഭായകേരമഭായ സലാംവനിധഭാനലാം  (മഭാകനജലമന്റെട്ട് ഇനഫര്കമഷന സനിസലാം)  നടപനിലഭാക്കുകേ

തുടങ്ങനിയവ  ഈ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി.  കൂടഭാലത,  കകേനതീകൃത

ഉപകഭഭാക്തൃ കസവന സലാംവനിധഭാനലാം,  കേഭാള ലസന്റെര് എനനിവ മുകഖന ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്

കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കലലാം ഈ പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി.

(ഡനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പവൃത്തനികേള  ചുവലട

കചേര്ക്കുന:

1. 11 ലകേ.വനി ബലന നനിര്മ്മേഭാണലാം -1400 കേനികലഭാമതീറര്

2. 11 ലകേ.വനി. അണര്ഗ്രസൗണട്ട് കകേബനിള നനിര്മ്മേഭാണലാം - 851 കേനികലഭാമതീറര്

3. കേഭാലപഴെക്കലാം വന  11  ലകേ.  വനി.  ബലന  മഭാറനി  പുതനിയ ബലന

സഭാപനിക്കല് - 503 കേനികലഭാമതീറര്

4. വനിതരണ ട്രേഭാനകസഭാര്മര്  സഭാപനിക്കല് - 2082 എണലാം

5. കേഭാലപഴെക്കലാം വനതുലാം കകേടഭായതുമഭായ എല്.റനി. ലലലനുകേള  മഭാറനി
പുതനിയ ബലന നനിര്മ്മേനിക്കല് -5500 കേനികലഭാമതീറര്

6. കകേടഭായതുലാം/ലമക്കഭാനനിക്കല്  മതീററകേളുലാം  മഭാറനി  പുതനിയ  ഇലകകഭാണനികേട്ട്
മതീററകേള സഭാപനിക്കല് - 1051138 എണലാം

(ഇ)  ഊര്ജനിത ഊര്ജ വനികേസന പദതനിയുലട തുടര്ചയഭായനി തഭാലഴെപറയുന
വനിവര  സഭാകങതനികേവനിദല  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാനുള  പവര്ത്തനങ്ങള
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

1. പുതനിയ  കേണക്ഷനുകവണനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനലാം  ഓണ്ബലന
ആയനി അകപക്ഷകേള സത്വതീകേരനിക്കുവഭാനുള സസൗകേരലലാം

2. കേലഭാഷട്ട് ലഡകപഭാസനിറട്ട്  ലമഷതീനുകേള  (സനി.ഡനി.എലാം.)  സലാംസഭാനലത്ത
ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  5  സലങ്ങളനില്  സഭാപനിചട്ട്  പവര്ത്തന
ക്ഷമമഭാക്കുന പദതനി

1145/17
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3. തനിരുവനനപുരലാം,  ലകേഭാചനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  പടണങ്ങളനില്  സഭാഡ
കേണ്കട്രേഭാള ലസന്റെര് പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് പവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാനുള
പദതനി

4. ഡനിസഭാസര് റനിക്കവറനി ലസന്റെര് കേമ്മേതീഷനനിലാംഗട്ട്

5. ഭഭാഗതീകേമഭായനി  പവര്ത്തനക്ഷമമഭായ തഭാലഴെപറയുന കസഭാഫ്റ്റുലവയറകേലള
പൂര്ണമഭായുലാം പവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാനുള പവര്ത്തനങ്ങള

• ജനി.ഐ.എസട്ട്.  അടനിസഭാനലപടുത്തനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള
ക്രമലപടുത്തലലാം ആസനി അടയഭാളലപടുത്തലലാം

• ജനി.ഐ.എസട്ട്.  അടനിസഭാനലപടുത്തനിയുള  സമഗ്ര  വനിവര
ശലാംഖല വനിശകേലനലാം

• മതീറര് ഡഭാറ കശഖരനിക്കുന സലാംവനിധഭാനലാം

• എനര്ജനി ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്

• മഭാകനജലമന്റെട്ട് ഇനഫര്കമഷന സനിസലാം

• ആസനി ബകേകേഭാരലലാം ലചേയഭാനുള സലാംവനിധഭാനലാം

• ആസനി സലാംരക്ഷണലാം ലചേയഭാനുള സലാംവനിധഭാനലാം

ഏരനിയല് ബഞട്ട്ഡട്ട് കകേബനിള ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ബലന നനിര്മ്മേനിക്കുന പവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം മറട്ട് പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുമുള നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച്ചു.  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുള  സമയപരനിധനി  നതീടനിക്കനിട്ടുനതനിനുകവണനി
പവര് ഫനിനഭാനസട്ട് കകേഭാര്പകറഷകനഭാടട്ട് അകപക്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്. 

എനര്ജനി കസവനിലാംഗട്ട് കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന ടതീലാം

75 (5536) ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥേന :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) എനര്ജനി കസവനിലാംഗട്ട് കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന ടതീലാം മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്

എലനലഭാലാം പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് ഊര്ജ രലാംഗത്തട്ട് നടത്തനിയലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) പസസ്തുത പദതനി അനുസരനിചട്ട് എലനലഭാലാം കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട് ഈ
സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ് കേരനിചനിട്ടുളളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേള എടുത്തനിട്ടുലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എനര്ജനി  കസവനിലാംഗട്ട്  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന  ടതീലാം  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തട്ട്  ഊര്ജ  രലാംഗത്തട്ട്  നടത്തനിയ  പവര്ത്തനങ്ങള   ചുവലട  കചേര്ക്കുന.
കകേരളത്തനില്  വനിവനിധയനിടങ്ങളനില്  നനിലവനിലള ഐസട്ട് പഭാനകേളുലട  ഊര്ജക്ഷമത
കൂട്ടുനതനിനുള പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുകേയുലാം  ട്രേഭാനകസഭാര്മര്  ലസക്ഷനുകേളുലട
നവതീകേരണലാം  നടത്തുകേയുലാം  ലചേയ.   കൂടഭാലത  തഭാലഴെപറയുന  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്:

• വലനിയ ഊര്ജ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില് നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുള  
എനര്ജനി ഓഡനിറട്ട്

• പരമ്പരഭാഗത ലപടനിപറ പമ്പനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം മഭാറനിവയല്

• ബഹ കവഭാളകടജട്ട് ഡനിസനിബഡ്യൂഷന സനിസലാം പദതനി (HVDS)

• സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  കേഭാരലക്ഷമതയുള  ബലറ്റുകേളുലാം  
ഫഭാനുകേളുലാം  ബവദദ്യുതനി  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  മഭാറനി  സഭാപനിക്കല്  
പദതനി

• ഊര്ജ സലാംരക്ഷണ അവകബഭാധ പവര്ത്തനങ്ങള

• ലഡല്പട്ട് (ലഡഭാമസനികേട്ട് എഫനിഷലന്റെട്ട് ബലറനിലാംഗട്ട് കപഭാഗ്രഭാലാം)

• എല്.ഇ.ഡനി. സതീറട്ട് ബലറട്ട്

(ബനി)  ഊര്ജ  സലാംരക്ഷണ  നടപടനികേള  തുടര്നലാം  സജതീവമഭായനി  ലകേഭാണ്ടു
കപഭാകുനതനിനട്ട് തഭാലഴെപറയുന വനിവനിധ നടപടനികേള ഏലറടുത്തനിട്ടുണട്ട്. 

•  ഒരു കകേഭാടനി എല്.ഇ.ഡനി. ബളബുകേള വഭാങ്ങനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
വനിതരണലാം നടത്തുനതനിനുള പഭാഥേമനികേ നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചു. 

•  ഇ.സനി.ഇ.ഇ.  (എലാംപവറനിലാംഗട്ട്  കേണ്സഡ്യൂകമഴട്ട്  ഓണ്  എനര്ജനി
എഫനിഷലനസനി)
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•  എനര്ജനി എഫനിഷലന്റെട്ട് ഫഭാന

•  കസഭാളഭാര് വഭാടര് ഹതീറര്

•  സനി.എഫട്ട്. എല്. മഭാറനി എല്.ഇ.ഡനി. ബളബട്ട് സഭാപനിക്കല്

(സനി)  ഇതനിനഭായനി ആവശലമുള എലഭാ സൂക്ഷ്മ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ലചേറകേനിട ജലബവദദ്യുത പദതനികേള

76 (5537) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പുകരഭാഗമനിക്കുന  ലചേറകേനിട  ജലബവദദ്യുത
പദതനികേള ഏലതലഭാമഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം എനകത്തക്കട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ പദതനികേളുലട പൂര്ത്തതീകേരണകത്തഭാലട എത്ര ലമഗഭാവഭാടട്ട് ബവദദ്യുതനി
അധനികേമഭായനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാനഭാകുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന 5 ലചേറകേനിട ജലബവദദ്യുത പദതനികേളുലാം
അവയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന

MW MU
നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന
തതീയതനി 

1. ലപരുകനനരുവനി 6 25.77 12-2016

2. കേക്കയലാം 3 10.39 12-2017

3. ഭൂതത്തഭാനലകേടട്ട് 24 83.5 1-2018

4. ലപരനിങ്ങല്കുത്തട്ട് 24 45.02 5-2018

5. അപര് കേലഭാര് 2 5.14 8-2018

              ആലകേ 59
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ഊര്ജ ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്

77 (5538) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിളനി :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ഊര്ജ ഓഡനിറനിലാംഗട്ട് പദതനി പകേഭാരലാം മുന ഗവണ്ലമന്റെട്ട്

എലനലഭാലാം പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് ഉസൗര്ജ രലാംഗത്തട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുളളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇസൗ പദതനി അനുസരനിചട്ട്  എലനലഭാലാം കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട്  ഇസൗ
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആവനിഷ് കേരനിചനിട്ടുളളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ:

(സനി)  ഇതനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഊര്ജ  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  പദതനിപകേഭാരലാം  മുന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഊര്ജ
രലാംഗത്തട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുള  പവര്ത്തനങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

• സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ വനകേനിട (HT/EHT) ബവദദ്യുതനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം
ഊര്ജ ഓഡനിറട്ട് നനിര്ബനമഭാക്കനി.

• ലപഭാതു  ലകേടനിടങ്ങലള  മഭാതൃകേഭാ  ഊര്ജകേഭാരലക്ഷമ  ലകേടനിടങ്ങളഭാ
ക്കുനതനിനഭായനി  മുപകതഭാളലാം  സഭാപനങ്ങളനില്   ഇനവസട്ട്ലമന്റെട്ട്
കഗ്രഡട്ട്  ഊര്ജ  ഓഡനിറട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഓഡനിറട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതനിലൂലട ഊര്ജലഭാഭലാം കനടഭാലമനട്ട്  കേലണത്തുകേയുലാം
8  സഭാപനങ്ങളനില്  റനികപഭാര്ടട്ട്  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
തഭാലഴെപറയുന  സഭാപനങ്ങളനില് ഊര്ജകേഭാരലക്ഷമത കുറഞ്ഞ
ബലറ്റുകേളുലാം ഫഭാനുകേളുലാം മഭാറനി ഊര്ജകേഭാരലക്ഷമത കൂടനിയ എല്.ഇ.ഡനി.
ബലറ്റുകേളുലാം  ബനി.ഇ.ഇ.  സഭാര് കററഡട്ട്  ഫഭാനുകേളുലാം  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

1. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലസക്രകടറനിയറട്ട്, തനിരുവനനപുരലാം

2. വനികേഭാസട്ട് ഭവന, തനിരുവനനപുരലാം



150       കകേരള നനിയമസഭ                          നവലാംബര് 2, 2016

3. സനിവനില്കസഷന, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

4. സനിവനില്കസഷന, തൃശ്ശൂര്

5. സനിവനില്കസഷന, എറണഭാകുളലാം

6. സനിവനില്കസഷന, കകേഭാടയലാം

7. ലലഹകക്കഭാടതനി ലകേടനിടലാം, ലകേഭാചനി

8. ലലവകലഭാപനിളനി സലാംസ്കൃതനി ഭവന, തനിരുവനനപുരലാം

കകേരള കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  വനകേനിട  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള,

ആശുപത്രനികേള,  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സഭാപനങ്ങള  തുടങ്ങനിയവയനില്  എനര്ജനി  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്

നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി&സനി)  വനകേനിട  ഊര്ജ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ഊര്ജ  ഓഡനിറട്ട്

നടത്തുനതനിനുകവണനി  നഭാളനിതുവലര  ഇ.എലാം.സനി.  36  സഭാപനങ്ങലള  എലാംപഭാനല്

ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഊര്ജ  ഓഡനിറട്ട്  നടത്തുനതനിനഭായുള  ഈ  എനര്ജനി  ഓഡനിറട്ട്

സഭാപനങ്ങളുലട പടനികേ ഇ.എലാം.സനി.-യുലട ലവബ്ബസറനില് പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ലപഭാതു/സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില് ഊര്ജ ഓഡനിറട്ട് കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുകവണനി

സലാംസഭാനത്തനിലല  HT/EHT  ഊര്ജ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളഭായ  ലപഭാതുകമഖലഭാ

സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് 50% (പരമഭാവധനി 50,000 രൂപ) നല്കുന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഇതനിനുകവണനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  20  ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഇകപഭാള  തനിരുവനനപുരലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്   ഏകേകദശലാം  10.25  ലക്ഷലാം

സത്വയര് ഫതീറട്ട് ലകേടനിടത്തനില് സമഗ്ര എനര്ജനി ഓഡനിറനിലാംഗട്ട് നടനവരുന.  ഊര്ജ

ഓഡനിറനിലാംഗനിനഭായനി  ആവശലമുള എലഭാ സൂക്ഷ്മ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.

ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

കസഭാളഭാര് ബവദദ്യുതനി

78 (5539) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കസഭാളഭാര് ബവദദ്യുതനിയുലട ഉപകയഭാഗലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനട്ട്  കശഷലാം എത്ര കസഭാളഭാര്

പഭാനലകേളുലട  പവര്ത്തനമഭാണട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുളതട്ട്  എനലാം  അതനില്  നനിനലാം

എത്ര ബവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാന കേഴെനിഞ എനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനിലള  ലകേടനിടങ്ങളനില്  കസഭാളഭാര്  പഭാനല്

സഭാപനിക്കഭാന പദതനിയുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  സസൗകരഭാര്ജത്തനില്നനിനലാം  ബവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി

നനിലവനില് കകേന-സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുലട  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  അലനര്ടട്ട്

നടപനിലഭാക്കനിവരുന പദതനിയഭാണട്ട്  കസഭാളഭാര് കേണകട്ട് ശലാംഖലഭാബനനിത പദതനി.

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സഭാപനിതകശഷനിയനില് 15 ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  വര്ദനവട്ട്  വരുത്തുകേ

എന ലക്ഷലകത്തഭാലട ആരലാംഭനിച പദതനിയഭാണട്ട് കസഭാളഭാര് കേണകട്ട് ശലാംഖലഭാ ബനനിത

പദതനി. 2  കേനികലഭാവഭാടട്ട്  മുതല്  50  കേനികലഭാവഭാടട്ട്  വലര കശഷനിയുള സസൗരനനിലയങ്ങള

സഭാപനിക്കുന പദതനിയനില് അകപക്ഷനിക്കുനവര്ക്കട്ട് കകേന സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായമഭായനി

പരമഭാവധനി  24,000  രൂപയുലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായമഭായനി  10,000

രൂപയുലാം ഒരു കേനികലഭാവഭാടനിനട്ട് ലഭലമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.  അകതഭാലടഭാപലാം തലന 19 ലമഗഭാവഭാടട്ട്

സഭാപനിതകശഷനി  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള  ശലാംഖലഭാബനനിത  പദതനിക്കുലാം  10  ലമഗഭാവഭാടട്ട്

സഭാപനിതകശഷനി  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള  ബഭാററനികയഭാടുകൂടനിയ  സൂകരലഭാദയലാം  പദതനിയുലാം

സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായകത്തഭാലട   നടപനിലഭാക്കഭാന  അലനര്ടട്ട്  ലക്ഷലമനിടുന.

ഇതനിനഭായുള പവര്ത്തനങ്ങള  അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണട്ട്. 

പഭാരമ്പകരലതര  ഊര്ജ  കസഭാതസകേളനില്  നനിനള  ഊര്ജ  ഉല്പഭാദനലാം

സഭാദലമഭാക്കുനതനിനഭായനി ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  24  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയുള  സസൗകരഭാര്ജ

നനിലയങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം വനിവനിധ ഘടങ്ങളനില് നടനവരുന.  സനിയഭാല് 15.4 ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം

ഹനിനഡഭാല്കകേഭാ  ഒരു ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം  സത്വകേഭാരല  വലക്തനികേള  2.868  ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം  സസൗകരഭാര്ജ

നനിലയങ്ങളനില്നനിനലാം  ഉലഭാദനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   അലനര്ടട്ട്  വഴെനി  2  ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം

കസഭാളഭാര് പഭാര്ക്കട്ട് വഴെനി  50  ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം  സത്വകേഭാരല വലക്തനികേള വഴെനി  8  ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം

അടക്കലാം  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  85.3  ലമഗഭാവഭാടഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്.

കസഭാളഭാര്  പഭാര്ക്കുകേള  ഉളലപലടയുള  പദതനികേളനിലൂലട  700  ലമഗഭാവഭാടട്ട്

ബവദദ്യുകതഭാല്പഭാദനലാം ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  അലനര്ടനിലന്റെ
കമല്കനഭാടത്തനില്  തൃശ്ശൂര്  കകേഭാര്പകറഷനനില്  200  കേനികലഭാവഭാടട്ട്  സഭാപനിത
കശഷനിയുള സസൗകരഭാര്ജ പവര് പഭാന്റെട്ട് പദതനി 2016 ഒകകഭാബര് 15-നട്ട് കേമ്മേതീഷന
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  അലനര്ടട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയ  10000 സസൗരഗൃഹ പദതനിയനില്   ബഭാക്കനി
വനനിരുന ഏകേകദശലാം 1400-ഓളലാം ഒരു കേനികലഭാവഭാടട്ട് കശഷനിയുള സസൗരനനിലയങ്ങള
സഭാപനിക്കുകേവഴെനി  4900-ഓളലാം  യൂണനിറട്ട്  ബവദദ്യുതനി  പതനിദനിനലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന
കേഴെനിയുനണട്ട്.  കസഭാളഭാര് കേണകട്ട് ശലാംഖലഭാബനനിത പദതനിയനില് ഏകേകദശലാം  485
കേനികലഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയുള സസൗനനിലയങ്ങള സഭാപനിക്കുകേ വഴെനി 1940-ഓളലാം യൂണനിറട്ട്
ബവദദ്യുതനി പതനിദനിനലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുനണട്ട്.  കൂടഭാലത കകേരളഭാ കസറട്ട്
ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  അഞട്ട്  പദതനികേളനിലഭായനി  3.392  ലമഗഭാവഭാടട്ട്
സഭാപനിതകശഷനിയുള സസൗകരഭാര്ജ നനിലയങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) ഉണട്ട്. സസൗകരഭാര്ജ പവര്പഭാന്റെനില്നനിനലാം ബവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
ലഡകമഭാണ്കസഷന  കപഭാജകനില്  ഉളലപടുത്തനി  സര്ക്കഭാര്  ലകേടനിടങ്ങളുലട
കമല്ക്കൂരയനില്  അലനര്ടനിലന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്  110  കേനികലഭാവഭാടട്ട്  സഭാപനിത
കശഷനിയുള  പഭാനകേള  2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട നനിയനണത്തനിലഭായനി
സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളുലട  ഉടമസതയനിലള  ലകേടനിടങ്ങളുലട  കമല്ക്കൂരകേളനില്
വനിതരണ ശലാംഖലഭാബനനിത സസൗര ബവദദ്യുത നനിലയങ്ങള സഭാപനിക്കുനതനിലൂലട
സലാംസഭാനലത്ത സസൗരബവദദ്യുകതഭാല്പഭാദനവലാം ഉപകയഭാഗവലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
ഗ്രതീന കകേരള കേലഭാലമ്പയനിനനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട്ട്. ഇതനുസരനിചട്ട്
സലാംസഭാന റവനഡ്യൂ വകുപനിനുകേതീഴെനിലള വനിവനിധ ലകേടനിടങ്ങളനില് അലനര്ടട്ട് നടത്തനിയ
പഭാഥേമനികേ പഠനലാം കേഭാണനിക്കുനതട്ട് സനിവനില് കസഷനുകേള,  മനിനനി സനിവനില് കസഷനുകേള
തുടങ്ങനിയയനിടങ്ങളനില്നനിനട്ട് നഭാലട്ട് ലമഗഭാവഭാടട്ട് സസൗരബവദദ്യുകതഭാല്പഭാദനലാം സഭാദലമഭാകുലമനഭാണട്ട്.
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ വകുപനിലന്റെ നനിയനണത്തനിലള ലകേടനിടങ്ങളനിലല സസൗരബവദദ്യു
കതഭാല്പഭാദന സഭാദലത പഠനിക്കഭാന സനി -ഡനിറനിലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലട സത്വനലാം ലകേടനിടങ്ങളനിലലാം തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് ബകേമഭാറലപടനിട്ടുള
സഭാപനങ്ങളുലട  ലകേടനിടങ്ങളനിലമഭായനി  50 ലമഗഭാവഭാടട്ട്  സസൗരബവദദ്യുകതഭാല്പഭാദനലാംകൂടനി
സഭാദലമഭാകയക്കുലാം എനട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന.

നനിലവനില്  കകേന-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുലട  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  അലനര്ടട്ട്
നടപഭാക്കനി  വരുന  സസൗരകമല്ക്കൂര  ബവദദ്യുത  നനിലയ  പദതനിയനിലലാം  കസഭാളഭാര്
കേണകട്ട്  എന  ശലാംഖലഭാബനനിത  സസൗരബവദദ്യുതനനിലയ  പദതനിയനിലലാം  ഒകടലറ
സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങള സസൗരബവദദ്യുകതഭാല്പഭാദന നനിലയങ്ങള സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
തുടര്നലാം  ഏലതഭാരു  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനത്തനിനുലാം  അലനര്ടട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന
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പദതനികേളനിലൂലടകയഭാ  അലനര്ടനിലന്റെ  സഭാകങതനികേ  കേണ്സളടനസനി  സഹഭായലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനികയഭാ  സസൗരബവദദ്യുകതഭാല്പഭാദന  നനിലയലാം  സഭാപനിക്കുകേയുലാം
അലാംഗതീകൃത  സബ്സനിഡനി  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയഭാവനതുമഭാണട്ട്.  കകേന-സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരുകേളുലട  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  അലനര്ടട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയ  10000  സസൗരഗൃഹ
പദതനിയനിലലാം നനിലവനില് നടപനിലഭാക്കനി വരുന  കസഭാളഭാര് കേണകട്ട് ശലാംഖലഭാബനനിത
പദതനിയനിലലാം ഒടനവധനി സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങള ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി തലന
സസൗരനനിലയങ്ങള സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  തുടര്നലാം  സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് അലനര്ടനിലന്റെ
ധനസഹഭായകത്തഭാടു  കൂടനിയുള  പദതനികേളനില്  അകപക്ഷനിചട്ട്  സസൗരനനിലയങ്ങള
സഭാപനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേള,  സ്കൂളുകേള  മറട്ട്  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള എനനിവയനില് കസഭാളഭാര് പഭാനലകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുള പദതനികേള
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില്  നനിലവനിലണട്ട്.  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  വരുന
ഓഫതീസുകേള,  ആശുപത്രനികേള,  തരനിശുഭൂമനി  എനനിവയനില്  കസഭാളഭാര്  പഭാനലകേള
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  2.33  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  പദതനിക്കട്ട്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാലത  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  വരുന  സ്കൂളുകേള,  മറട്ട്  ഓഫതീസുകേള
ഇവയുലട  കമല്ക്കൂരയനില്  കസഭാളഭാര്  പഭാനല്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള  21  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുലട  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള  പഭാരലാംഭ  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന.  ഇതുകൂടഭാലത ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട്,  സനി-ഡനിറട്ട്,  അലനര്ടട്ട്
എനതീ  സഭാപനങ്ങളവഴെനി  83  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

ലഭാഭപഭ, കനഭാ കലഭാഡ്ലഷഡനിഗട്ട് കേലഭാമ്പയനിന

79 (5540) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലഭാഭപഭ,  കനഭാ  കലഭാഡ്ലഷഡനിലാംഗട്ട്  കേലഭാമ്പയനിന
എനനിവയനിലൂലട മുനസര്ക്കഭാര് എലനലഭാലാം പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് ഊര്ജ രലാംഗത്തട്ട്
നടത്തനിയലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിയനുസരനിചട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ് കേരനിചനിട്ടുള  കേര്മ്മേ
പരനിപഭാടനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേള എടുത്തനിട്ടുലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുലാം സഹകേരണകത്തഭാടുലാംകൂടനി ഗഭാര്ഹനികേ
കമഖലയനിലല  ഊര്ജ  സലാംരക്ഷണലാം  എന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  2013  മഭാര്ചനില്
തുടക്കമനിട  ഊര്ജ  സലാംരക്ഷണ  പചേഭാരണ  പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട്  ലഭാഭപഭയുലാം  കനഭാ
കലഭാഡ്ലഷഡനിലാംഗട്ട്  കേലഭാമ്പയനിനുലാം.  2013  മഭാര്ചട്ട്  23-നട്ട്  ആരലാംഭനിചട്ട്  കമയട്ട്  31-നട്ട്
അവസഭാനനിച ലഭാഭപഭ   സതീസണ്-1 പദതനിയനില് രജനിസര് ലചേയ 139101 കപര്ക്കട്ട്
സനി.എഫട്ട്.എല്.  സസൗജനലമഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കനഭാ കലഭാഡ്ലഷഡനിലാംഗട്ട്  കേലഭാമ്പയനിന
പതീരതീഡനില്  ഉകദ്ദേശലാം  2380750  യൂണനിറട്ട്  ബവദദ്യുതനിയുലട  കുറവട്ട്  കരഖലപടുത്തനി.
27385 കപര് തങ്ങളുലട ഉപകഭഭാഗത്തനില് കേഭാരലമഭായ കുറവട്ട് കരഖലപടുത്തനി.  ഏറവലാം
കൂടുതല്  ബവദദ്യുതനി  ലഭാഭനിച 3857  കപര്ക്കട്ട്  സസൗകരഭാര്ജ  റഭാനലകേള  അതഭാതട്ട്
സര്ക്കനിള ഓഫനിസുകേള വഴെനി വനിതരണലാം ലചേയ.  സലാംസഭാനലത്ത  സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേളുലട
സഹകേരണലാം കതടനി എനതഭാണട്ട് ലഭാഭപഭ സതീസണ്-2 പദതനിയുലട സവനികശഷത.
പരഭാമവധനി സ്കൂള കുടനികേലള പലങടുപനിക്കുകേയുലാം അതുവഴെനി ഗണലമഭായ ഊര്ജ ലഭാഭലാം
വരുത്തനിയ  8  സ്കൂളുകേളനില്  5  കേനികലഭാവഭാടട്ട്  സസൗകരഭാര്ജ  പഭാന്റെട്ട്  നല്കുനതനിനുലാം
നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചു. 

(ബനി&സനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് ലഭാഭപഭ പദതനിയുലട മൂനഭാലാംഘടമഭായനി 9 വഭാടനിലന്റെ
2 LEDബളബുകേള  വതീതലാം എലഭാ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനിലലാം എത്തനിക്കുന ലഡഭാമസനികേട്ട്
എഫനിഷലന്റെട്ട്  ബലറനിലാംഗട്ട് കപഭാഗ്രഭാലാം (ലഡല്പട്ട്)  എന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  1.5  കകേഭാടനി  ബളബുകേളഭാണട്ട്  വനിതരണലാം ലചേയഭാന ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.
ഇതനില് 72.8 ലക്ഷലാം LED  ബളബുകേള വനിതരണലാം ലചേയകേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനിയുള
ബളബുകേള  ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് തലന വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാനുള പവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിവരുന. ലഭാഭപഭ രണഭാലാം ഘടത്തനില് വനിജയനികേളഭായ വനിവനിധ ജനിലകേളനിലല 8
സ്കൂളുകേളനില്  5  കേനികലഭാവഭാടട്ട് വതീതലാം കശഷനിയുള സസൗകരഭാര്ജ പഭാനകേള സഭാപനിചട്ട്
നല്കുനതുമഭായനി ബനലപടട്ട് ദര്ഘഭാസട്ട് നടപടനികേള അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

റൂറല് ഇലകനിസനിറനി ഡനിസനിബഡ്യൂഷന

80 (*T5541)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല റൂറല് ഇലകനിസനിറനി ഡനിസനിബഷന ബഭാക്കട്ട്കബഭാണ്
(REDB)  പദതനിക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിച  തതീയതനി,  കേരഭാര്  പവൃത്തനി  തുടങ്ങനിയ
തതീയതനി, പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന നല്കേനിയ സമയലാം എനനിവ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(ബനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  പദതനിയുലട  പവര്ത്തനലാം  എവനിലടലയലഭാമഭാണട്ട്
നടനവരുനതട്ട്; എത്ര ശതമഭാനലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  കേമ്മേതീഷന ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുകമഭാ;  ഉലണങനില്
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ രഭാജതീവ്ഗഭാനനി ഗ്രഭാമതീണ ബവദദ്യുതതീകേരണ
കയഭാജനയുലട ഒരു ഘടകേമഭായ റൂറല് ഇലകനിസനിറനി ഡനിസനിബഡ്യൂഷന ബഭാക്കട്ട്കബഭാണ്
(REDB) പകേഭാരലാം മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് മങടയനില് ഒരു പുതനിയ 66 ലകേ.വനി. സബ്കസഷന
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  10-3-2010-ല് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുകേയുലാം 31-10-2011-ല് പവൃത്തനി
തുടങ്ങുകേയുലാം ലചേയ.  പസ്തുത പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  നല്കേനിയ സമയലാം എഗ്രനിലമന്റെട്ട്
പകേഭാരലാം 9 മഭാസമഭായനിരുന. എനഭാല് പദതനി പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനുലാം കകേഭാണ്ട്രേഭാകര്ക്കട്ട്
കനരനികടണനി വരുന ബുദനിമുട്ടുകേള കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  ഈ സമയലാം പല ഘടങ്ങളനിലഭായനി
31-1-2016 വലര നതീടനിലക്കഭാടുത്തു.

(ബനി) മലപ്പുറലാം ജനിലയനില്  മങടയനില് മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഈ പദതനി ഉണഭായനിരുനതട്ട്.
66  ലകേ.വനി.  സബ്കസഷനുലാം  (110  ലകേ.വനി  standards)  അനുബന  ലലലനുകേളുലാം
(1.52 KM & 66 KV Line ) നനിര്മ്മേനിച്ചു.

(സനി)  മങടയനില്  REDB  പകേഭാരലാം സബ്കസഷനുലാം അനുബന ബലനുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന പവൃത്തനികേള  30-9-2015-നട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  28-12-2015  മുതല്
സബ്കസഷന പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച്ചു.

പസരണ-വനിതരണ നഷലാം

81 (5542) ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബവദദ്യുതനി പസരണ-വനിതരണ നഷലാം കുറക്കഭാനുള സതീമനില് മുനസര്ക്കഭാര്
എലനലഭാലാം പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് നടത്തനിയലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ പദതനി അനുസരനിചട്ട്  എലനലഭാലാം  കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട്  ഈ
സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബവദദ്യുതനി പസരണ നഷലാം കുറയനതനിനഭായനി  സഭാകങതനികേ പഠനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ആവശലലമനട്ട് കേഭാണുന സലങ്ങളനില് പുതനിയ  സബ്കസഷനുകേളുലാം
അനുബന ബലനുകേളുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുകേ, നനിലവനിലള സബ്കസഷനുകേളുലടയുലാം ബലനുകേളുലടയുലാം
കശഷനി വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം കവഭാളകടജട്ട് നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ, നനിലവവനിലള
ബലനുകേളുലട  കശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  റതീകേണകറനിലാംഗട്ട്  നടത്തുകേ  എനതീ
പദതനികേളഭാണട്ട്  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നടപഭാക്കനിയതട്ട്.  ഇതനിനപകേഭാരലാം
മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  43  സബ്കസഷനുകേളുലടയുലാം അനുബന ബലനുകേളുലടയുലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.   ഇതനില്  രണട്ട്  220  ലകേ.വനി.
സബ്കസഷനുകേളുലാം പതനിനഞട്ട് 110 ലകേ. വനി. സബട്ട് കസഷനുകേളുലാം നഭാലട്ട് 66 ലകേ.വനി.
സബ്കസഷനുകേളുലാം  ഇരുപത്തനിരണട്ട്  33  ലകേ.വനി.  സബ്കസഷനുകേളുലാം  ഉളലപടുന.
കകേനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനി  (RAPDRP),  കബഭാര്ഡനിലന്റെ തനതട്ട്  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള
വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  എനനിവയനിലൂലടയഭാണട്ട്  വനിതരണ  നഷലാം  കുറയനതനിനഭായുള
പവൃത്തനികേള  ലചേയവനനിരുനതട്ട്.   പുതനിയ  11  ലകേ.വനി.   ലലലന  നനിര്മ്മേനിചട്ട്
എചട്ട്.റനി./എല്.റനി.  അനുപഭാതലാം  കൂട്ടുകേ,  പുതനിയ  ട്രേഭാനകസഭാര്മറകേള  സഭാപനിക്കുകേ,
നനിലവനിലള  ചേഭാലകേകശഷനി  കുറഞ്ഞ  ബവദദ്യുത  കേമ്പനികേള  ലമചലപട  കേമ്പനികേള
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  മഭാറ്റുകേ,  സനിലാംഗനിള കഫസട്ട് ബലന ത്രതീകഫസട്ട് ബലന ആക്കനി മഭാറ്റുകേ,
കകേടഭായ മതീററകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കുകേ എനതീ പവൃത്തനികേളഭാണട്ട് മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തട്ട്  ടനി പദതനികേളവഴെനി നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനിലള  സര്ക്കഭാര്  5  വര്ഷത്തനിനുളനില്  വനിവനിധ  കവഭാളകടജട്ട്
നനിലവഭാരത്തനിലള  114  സബ്കസഷനുകേളുലടയുലാം  2413  കേനികലഭാമതീറര്  ബലനുകേളുലടയുലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. അതുകൂടഭാലത വര്ദനിച്ചുവരുന ബവദദ്യുതനി
ആവശലകേത  കനരനിടുനതനിനട്ട്  പസരണ  ശലാംഖല  ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനഭായനി
ട്രേഭാനസ്ഗ്രനിഡട്ട്  2.0  എന കപരനില് ഒരു പസരണ ശലാംഖല വനികേസന പദതനിക്കട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനില് ഉളലപടുത്തനി  2017-2021  കേഭാലഘടത്തനില്
സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം ഒരു പസരണ ഇടനഭാഴെനിയുലാം  അഞട്ട് 400 ലകേ.വനി. സബ്കസഷനുകേളുലാം
ഇരുപത്തനിനഭാലട്ട്  220  ലകേവനി.  സബ്കസഷനുകേളുലടയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന
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ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട്ട്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  21  സബ്കസഷനുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതട്ട്.  ഇതനില്  3  സബ്കസഷനുകേള
ഇതനികനഭാടകേലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് വനിതരണ
നഷലാം കുറയനതനിനഭായനി  3050  കേനികലഭാമതീറര്  11  ലകേ.വനി.  ബലന നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുലാം
3300  ട്രേഭാനകസഭാര്മറകേള സഭാപനിക്കുവഭാനുലാം  2900  കേനികലഭാമതീറര് സനിലാംഗനിള കഫസട്ട്
ബലന  ത്രതീ  കഫസട്ട്  ബലനഭാക്കനി  മഭാറ്റുവഭാനുലാം  1250  കേനികലഭാമതീറര്  11  ലകേ.വനി.
ബലനനിലന്റെയുലാം  10000  കേനികലഭാമതീറര് എല്.റനി.  ബലനനിലന്റെയുലാം കശഷനി വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട്ട്. ഇതുകൂടഭാലത കകേടഭായ മതീററകേളുലാം ഇലകകഭാലമക്കഭാനനിക്കല് മതീററകേളുലാം
മഭാറനി  പുതനിയ  സഭാറനികേട്ട്  എല്.സനി.ഡനി.  മതീററകേള  സഭാപനിക്കഭാന  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആര്.എ.പനി.ഡനി.ആര്.പനി.  പദതനിക്കട്ട് പുറകമ ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട് പവര്
ഡവലപ്ലമന്റെട്ട് സതീമുലാം നടപനിലഭാക്കനി തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  കമല്  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  ഓകരഭാ  പദതനിക്കുലാം
യഥേഭാസമയലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം  വനിവനിധ  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തന
ങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ  യനസഭാമഗ്രനികേളുലാം  മറ്റുപകേരണങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ
നപടനികേളുലാം ഭരണതലത്തനില് സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത ഓകരഭാ കജഭാലനിയുലടയുലാം
നനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനി  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം  ആവശലമഭായ
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയുലാം ലചേയവരുന.  ഇതനിനഭായനി വനിവനിധ തലങ്ങളനില്
അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങള പതനിവഭായനി കചേരുനതനിനുലാം കജഭാലനികേള സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനലവനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഡഡ്യൂടനി സമയലത്ത അപകേടലാം

82 (5543) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേനന നഭായര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഡഡ്യൂടനി സമയത്തട്ട് അപകേടത്തനില്ലപടട്ട്  മരനിക്കുന ലലവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡട്ട്

ജതീവനക്കഭാര്,  കേരഭാര്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  എനനിവര്ക്കട്ട്  അടനിയനര  സഹഭായലാം

ലഭലമഭാക്കഭാറകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഡഡ്യൂടനി സമയത്തട്ട് അപകേടത്തനില് മരനിക്കുനവര്ക്കുലാം അപകേടത്തനില്ലപടട്ട്

കേനിടക്കുന ലലവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡട്ട് കേരഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം എലനലഭാലാം ആനുകൂലലങ്ങളഭാണട്ട്

നല്കുനലതനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഈ ജതീവനക്കഭാരുലട കുടുലാംബത്തനിലന്റെ അനഭാഥേതത്വലാം  പരനിഹരനിചട്ട്  അവര്ക്കട്ട്
ആശത്വഭാസലാം നല്കുന തരത്തനിലള ഇനഷത്വറനസട്ട് പരനിരക്ഷ, ആശനിതര്ക്കട്ട് കജഭാലനി,
അടനിയനര സഹഭായലാം എനനിവ നല്കുനതനിനുളള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡനിനട്ട് കേതീഴെനില് കജഭാലനിയനില്
ഏര്ലപടനിരനിക്കുകമ്പഭാള അപകേടമരണലാം സലാംഭവനിക്കുകേയഭാലണങനില് സനിരലാം ജതീവനക്കഭാര്,
കേരഭാര്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള  എനനിവരുലട  ആശനിതര്ക്കട്ട്  അടനിയനര  സഹഭായലമന
നനിലയനില്  ശവസലാംസഭാര  ലചേലവനിനഭായനി  5,000  രൂപ  1923-ലല  ലതഭാഴെനിലഭാളനി
നഷപരനിഹഭാര നനിയമലാം അനുസരനിചട്ട് നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാലത സനിരലാം ജതീവനക്കഭാരുലട
ആശനിതര്ക്കട്ട്  ദതീര്ഘകേഭാല  കേരഭാര്  പകേഭാരലാം  2500  രൂപ കൂടനി  ശവസലാംസഭാര
ലചേലവനിനഭായനി  നല്കുനണട്ട്.  ദഭാരുണമഭായ  ചേനില  അപകേടങ്ങളനില്  ഒനനിലധനികേലാം
ജതീവനക്കഭാര്/ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  അപകേടമരണലാം/അതതീവ  കേഭാഠനിനലമുള പരനിക്കട്ട്
ഏല്ക്കുന  സഭാഹചേരലങ്ങളനില്  അടനിയനര  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനികക്കണ്ടുനതനിലന്റെ
ആവശലകേത പരനികശഭാധനിചട്ട് അടനിയനര ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്
ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം എടുത്തു വരുന.  പരനിക്കുകേള പറ്റുന കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡനിലല ജതീവനക്കഭാര്/  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ചേനികേനിത നല്കുന ആശുപത്രനിയനിലല
കഡഭാകര്/ലസഷലലനിസട്ട്  നനിയമഭാനുസൃതമഭായ രതീതനിയനില് സര്ടനിബഫ ലചേയട്ട്  ചേനികേനിതയഭായനി
ആവശലലപടുന തുകേ ലമഡനിക്കല് അഡത്വഭാനസട്ട്  ആയനി അടനിയനരമഭായനി നല്കേനിവരുന.
കൂടഭാലത  എലാംകപഭായതീസട്ട്  ലവല്ലഫയര്  ഫണനില്നനിനലാം  അടനിയനര  ധനസഹഭായമഭായ
50,000  രൂപ  പനിനതീടട്ട്  അനുവദനിക്കലപടുന  മരണഭാനനര  ആനുകൂലലമഭായ
5,00,000 രൂപയനില്നനിനലാം നല്കേനിവരുന.

(ബനി) കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡനിനട്ട് കേതീഴെനില് കജഭാലനിയനില്
ഏര്ലപടനിരനിക്കുകമ്പഭാള അപകേട മരണലാം സലാംഭവനിക്കുകേയഭാലണങനില് സനിരലാം ജതീവനക്കഭാര്/
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള എനനിവരുലട ആശനിതര്ക്കട്ട് കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട്
ലനിമനിറഡനില്നനിനലാം  നനിലവനിലല  വലവസകേള  പകേഭാരലാം  അനുവദനിക്കുന  നഷ
പരനിഹഭാരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

I. കബഭാര്ഡട്ട് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള നഷപരനിഹഭാരലാം  :

1. പഭായത്തനിനുലാം മഭാസകവതനത്തനിനുലാം  ആനുപഭാതനികേമഭായ നഷപരനിഹഭാരലാം
(3,97,480 രൂപ മുതല് 9,14,160 രൂപ വലര)



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 159

2. ഗ്രൂപട്ട്  കപഴണല്  ആകനിഡന്റെട്ട്  ഇനഷത്വറനസട്ട്  പദതനി  പകേഭാരലാം
10 ലക്ഷലാം  രൂപ  ഇനഷത്വറനസട്ട്  പദതനിയുലട  നനിബനനകേളക്കട്ട്
വനികധയമഭായനി  കസറട്ട്  ഇനഷത്വറനസട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനില്നനിനലാം
ലഭനിക്കുവഭാന അര്ഹതയുണട്ട്.

3. ബവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡട്ട് ലതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനിയനില്നനിനലാം മരണഭാനനര
ആനുകൂലലമഭായനി 5 ലക്ഷലാം രൂപ  ലഭനിക്കുവഭാന അര്ഹതയുണട്ട്.

4. അപകേടലാം സലാംഭവനിക്കുന ജതീവനക്കഭാരലന്റെ ആശനിതരനില് ഒരഭാളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലത  അനുസരനിചട്ട്  കബഭാര്ഡനില്  ആശനിത
നനിയമനത്തനിനട്ട് അര്ഹതയുണട്ട്.

5. ശവസലാംസഭാര ലചേലവനിനഭായനി 7,500 രൂപയട്ട് അര്ഹതയുണട്ട്.

6. കകേരള കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനിലല ദതീര്ഘകേഭാല
കേരഭാര് പകേഭാരലാം പൂര്ണമഭായ ലമഡനിക്കല് ചേനികേനിതഭാ ലചേലവനിനുലാം
അര്ഹതയുണട്ട്.

II. കേരഭാര് ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് നല്കുന നഷപരനിഹഭാരലാം  :

മൂനട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  കേവനിയഭാത്ത  അടങല്  തുകേയള  കേരഭാര്
കജഭാലനികേള  ഏലറടുത്തു  നടത്തുന  ലചേറകേനിട  കേരഭാറകേഭാരുലട  കേതീഴെനില്
കജഭാലനി  ലചേയ്യുന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  1923-ലല  ലതഭാഴെനിലഭാളനി  നഷ
പരനിഹഭാര  നനിയമലാം  അനുസരനിചട്ട്  തഭാലഴെപറയുന  മരണഭാനനര  നഷ
പരനിഹഭാരലാം ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് അര്ഹതയുണട്ട്.

1.  മഭാസകവതനത്തനിനുലാം പഭായത്തനിനുലാം ആനുപഭാതനികേമഭായ നഷ പരനിഹഭാരലാം
(3,97,480 രൂപ മുതല് 9,14,160 രൂപ വലര)

2. ശവസലാംസഭാര ലചേലവനിനഭായനി 5,000 രൂപ

എലാംകപഭായതീസട്ട്  കകേഭാമ്പനകസഷന  കേമ്മേതീഷണര്  പുറലപടുവനിക്കുന  ഉത്തരവ

പകേഭാരലാം നഷപരനിഹഭാരലാം അനുവദനിക്കുവഭാന കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുന  സഭാഹചേരലങ്ങളനില്

അപകേടലാം സലാംഭവനിച ദനിവസലാം മുതല് അര്ഹമഭായ നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുന ദനിവസലാം

വലരയുള കേഭാലയളവനികലക്കട്ട് നഷപരനിഹഭാര തുകേയുലട  12  ശതമഭാനലാം പലനിശയുളലപലട

ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് മരണലപടുനവരുലട അനനരഭാവകേഭാശനികേളക്കട്ട് അര്ഹതയുണട്ട്.
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(സനി)  മുനകേഭാലയളവകേളനില്  ഇനഷത്വറനസട്ട്  പരനിരക്ഷ  നല്കേനി  വനനിരുന

കദശസഭാല്കൃത ഇനഷത്വറനസട്ട്  കേമ്പനനികേള അകേഭാരണമഭായനി  ലകയനിലാം അനുവദനിക്കുനതട്ട്

ദതീര്ഘനിപനിക്കുകേ, ലചേറനിയ/ദുര്ബലമഭായ കേഭാരണങ്ങള ചൂണനിക്കഭാടനി ലകയനിലാം നനിരസനിക്കുകേ,

കകേഭാടതനി ഉത്തരവകേള ലഭലമഭാകുനതുവലര അനുവദനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേ, ക്രമഭാതതീതമഭായനി

പതീമനിയലാം  തുകേ  ലകയനിലാം  നനിരക്കുകേളക്കട്ട്  ആനുപഭാതനികേമലഭാത്ത  രതീതനിയനില്

വര്ദനിപനിക്കുകേ  മുതലഭായ  കേഭാരണങ്ങള  ഉണഭായനിട്ടുളതു  നനിമനിത്തലാം  ഇനഷത്വറനസട്ട്

പരനിരക്ഷ ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനില് പരനിമനിതനികേള ഉളതനിനഭാലലാം പനിഴെപലനിശയുലാം

പരഭാതനികേളുലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനി  തഭാമസലാംവനിനഭാ  നഷപരനിഹഭാരലാം/ആശത്വഭാസ  ധനസഹഭായലാം

അനുവദനികക്കണതനിനഭാലലാം ഇകപഭാള അനുവദനതീയമഭായ നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ കകേരള

കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  ഫണനില്നനിനലാം  നല്കേനിവരുന.

അപകേടങ്ങളക്കട്ട് ഇനഷത്വറനസട്ട് പരനിരക്ഷ ഏര്ലപടുത്തുനതട്ട് ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കജഭാലനിക്കനിലട  അപകേടലാം  സലാംഭവനിചട്ട്  മരണലപടുന  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട

ആശനിതര്ക്കട്ട്   കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനില്  നനിലവനിലള

നനിയമങ്ങളുലാം ചേടങ്ങളുലാം അനുസരനിചട്ട് ആശനിത നനിയമനലാം നല്കേനിവരുന. 

ബവദദ്യുതനി മതീറര് വഭാങ്ങനി നല്കേണലമന വലവസ

83 (5544) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന ലഭനിക്കഭാന എ.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്

ബവദദ്യുതനി മതീറര് സത്വനമഭായനി വഭാങ്ങനി നല്കേണലാം എന വലവസ എനമുതലഭാണട്ട്

നനിലവനില് വനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പല  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലാം  മതീറര്  വനില്പന  കകേനത്തനിലലത്തുനതനിനട്ട്

70 കേനികലഭാമതീറര് വലര സഞരനികക്കണനിവരുന എന അവസയട്ട് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുനതനിനട്ട്

എലനങനിലലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന തയഭാറഭാവകമഭാ;

(സനി)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലസക്ഷന  ഓഫതീസുകേളനില്  ആവശലത്തനിനുള

മതീററകേള  മുനകൂറഭായനി  കശഖരനിചട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനലാം  വനില  ഇസൗടഭാക്കനി

കേണക്ഷന നല്കുനതനിനുളള നനിയമതടസലാം തരണലാം ലചേയ്യുനതനിനട്ട് എനട്ട് നനിലപഭാടട്ട്

സത്വതീകേരനിക്കുലമനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട് അലാംഗതീകൃത ലടസനിലാംഗട്ട് ലഭാബനില് പരനികശഭാധനിചട്ട് ക്ഷമത
ഉറപ്പുവരുത്തനിയ  മതീറര്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാകനഭാ  അലലങനില്  കബഭാര്ഡട്ട്/വനിതരണ
ബലസനസനികയഭാടട്ട്  മതീറര് നല്കേഭാന ആവശലലപടഭാകനഭാ ഉള അവസരലാം വര്ഷങ്ങളഭായനി
നനിലവനിലണട്ട്.  ഇതട്ട്  പൂര്ണമഭായുലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ തതീരുമഭാനമഭാണട്ട്.   ഇക്കഭാരലത്തനില്
എ.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കഭായനി  പകതലകേ നനിബനനകേലളഭാനലാം നനിലവനിലനില.
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് നലഭായമഭായ വനിലയട്ട്  ലടസട്ട് ലചേയ സനിലാംഗനിള കഫസട്ട് എനര്ജനി
മതീററകേള 25 ഇലകനിക്കല് സര്ക്കനിള ഓഫതീസുകേകളഭാടനുബനനിച്ചുള ഔടട്ട് ലലറ്റുകേള
വഴെനി  ലഭലമഭാക്കഭാനഭായനി കബഭാര്ഡട്ട് 17-9-2015-ല് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിരുന. 

(ബനി&സനി) തയഭാറഭായനിട്ടുണട്ട്. ഔടട്ട് ലലറ്റുകേള മുകഖന ലവണര്മഭാര് ലഭലമഭാക്കുന
സനിലാംഗനിള  കഫസട്ട്  എനര്ജനി  മതീററകേളനില്  കുറചട്ട്  എണലാം  അതഭാതട്ട്  ഇലകനിക്കല്
ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേളനില് കസഭാക്കട്ട്  ലചേയട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്  കനരനിടട്ട്  നല്കുനതനിനുള
സലാംവനിധഭാനലാം കബഭാര്ഡട്ട്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  ഇതുകൂടഭാലത  16  ലക്ഷലാം സനിലാംഗനിള
കഫസട്ട് എനര്ജനി മതീററകേളുലാം 1.5 ലക്ഷലാം ത്രതീകഫസട്ട് മതീററകേളുലാം കബഭാര്ഡട്ട് സത്വനമഭായനി
വഭാങ്ങുവഭാന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കേണക്ഷന ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ബവദദ്യുതനി മതീറര്

84 (5545) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ബവദദ്യുതനി കേണക്ഷന ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ബവദദ്യുതനി മതീറര്
പുറത്തട്ട് നനിനട്ട് വഭാങ്ങനി നല്കേണലമന മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ തതീരുമഭാനത്തനില് എലനങനിലലാം
മഭാറലാം വരുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനില് ബവദദ്യുതനി ബനിലട്ട് ല്ല്  കുടനിശനികേ തതീര്ക്കഭാത്ത കേമ്പനനികേളുലട
കപരട്ട് വനിവരവലാം അടയവഭാനുള തുകേയുലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;  കുടനിശനികേ പനിരനിലചടുക്കുനതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട് അലാംഗതീകൃത ലടസനിലാംഗട്ട് ലഭാബനില് പരനികശഭാധനിചട്ട് ക്ഷമത
ഉറപ്പുവരുത്തനിയ  മതീറര്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാകനഭാ  അലലങനില്  കബഭാര്ഡട്ട്/വനിതരണ
ബലസനസനികയഭാടട്ട് മതീറര് നല്കേഭാന ആവശലലപടഭാകനഭാ ഉള അവസരലാം വര്ഷങ്ങളഭായനി
നനിലവനിലണട്ട്. ഇതട്ട് പൂര്ണമഭായുലാം ഉപകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ  തതീരുമഭാനമഭാണട്ട്.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്

1145/17
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നലഭായമഭായ വനിലയട്ട് ലടസട്ട് ലചേയ സനിലാംഗനിള കഫസട്ട് എനര്ജനി മതീററകേള 25 ഇലകനിക്കല്
സര്ക്കനിള  ഓഫതീസുകേകളഭാടനുബനനിച്ചുള  ഔടട്ട് ലലറ്റുകേളവഴെനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള  ഉത്തരവഭാണട്ട്  17-9-2015-നട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്   പുറലപടുവനിചതട്ട്.
ഇങ്ങലന മതീറര് വഭാങ്ങനി കേണക്ഷന എടുക്കുന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനട്ട് മതീറര് വഭാടകേ
ഈടഭാക്കുനതല.  കബഭാര്ഡട്ട്  മതീറര്  വഭാങ്ങുനതനില്  കേഭാലതഭാമസമുണഭായതുമൂലലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  പസ്തുത  ഔടട്ട് ലലറ്റുകേള  മുകഖന  മതീറര്  വഭാകങ്ങണ  സഭാഹചേരലലാം
അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട് ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുനതട്ട് ശദയനില്ലപടതനിലന തുടര്നട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് 16 ലക്ഷലാം
സനിലാംഗനിള കഫസട്ട്  മതീററകേളുലാം  ത്രതീകഫസട്ട്  മതീററകേളുലാം  വഭാങ്ങുനതനിനുള നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  കകേരളത്തനില് ബവദദ്യുതനി ബനിലട്ട് ല്ല്  കുടനിശനികേ തതീര്ക്കഭാത്ത കേമ്പനനികേളുലട
കപരട്ട് വനിവരവലാം അടയവഭാനുള  തുകേയുലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന* .  കുടനിശനികേ
പനിരനിലചടുക്കുനതനികലക്കഭായനി  തഭാലഴെപറയുന നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട
കകേഭാടതനികേളനില്  വലവഹഭാരങ്ങളനില്ലപട്ടു  കേനിടക്കുന  കുടനിശനികേ  തുകേ  കകേഭാടതനികേളുലട
അനനിമ തതീര്പനുസരനിചട്ട് പനിരനിലചടുക്കല് നടപടനികേളനില് ഏര്ലപടുനതഭാണട്ട്.  വലവഹഭാരങ്ങള
ഇലഭാത്ത കുടനിശനികേ ബവദദ്യുതനി വനികച്ഛദനിചട്ട് കുടനിശനികേ കനഭാടതീസട്ട് നല്കേനി ഡനിസഭാന്റെനില്
ലചേയട്ട്  റവനദ്യു  റനിക്കവറനി  നടപടനി  മുകഖനയുലാം  ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല്  കപഭാലള
പദതനികേളനിലൂലടയുലാം പനിരനിലചടുക്കുവഭാനുള നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ബവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന

85 (5546) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ബവദദ്യുതനിയുലാം
കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തട്ട് ബവദദ്യുതനി കേണക്ഷനുള അകപക്ഷ നല്കേനിയഭാല് സഭാധഭാരണ
ഗതനിയനില്  എത്ര  ദനിവസലാം  ലകേഭാണഭാണട്ട്  പുതനിയ  കേണക്ഷന  നല്കുനലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം

കകേരള ഇലകനിസനിറനി  സബപ കകേഭാഡട്ട്  2014  ചേടലാം  85(1)  പകേഭാരലാം വനിതരണ
ശലാംഖല  വനിപുലതീകേരനികക്കണ  ആവശലമനിലലങനില്  അകപക്ഷകേന  പണമടചട്ട്
30  ദനിവസത്തനിനുളനില് പുതനിയ സര്വ്വതീസട്ട് കേണക്ഷന ലഭനിക്കണലമനട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന.
വനിതരണ  ശലാംഖല  വനിപുലതീകേരനികക്കണ  സഭാഹചേരലങ്ങളനില്  ചേടലാം  85(2)  പകേഭാരലാം
ആദലലത്ത ഒരു കേനികലഭാമതീററനികനഭാ  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തനികനഭാ 45 ദനിവസവലാം തുടര്നട്ട്
ഓകരഭാ അധനികേ കേനികലഭാമതീററനികനഭാ   അതനിലന്റെ ഭഭാഗത്തനികനഭാ  15  ദനിവസവലാം ആണട്ട്

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കേണക്ഷന  ലഭലമഭാകക്കണ  സമയപരനിധനി.  എനഭാല്  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംതൃപ്തനി  മുനനനിര്ത്തനി
സര്വ്വതീസട്ട് കേണക്ഷന കൂടുതല് കവഗത്തനില് ലഭലമഭാക്കുവഭാന  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.
ലക്ഷലമനിടുന.  ഇതനുസരനിചട്ട് പുതനിയതഭായനി കപഭാകസഭാ ബലകനഭാ ആവശലമനിലഭാത്ത
കേണക്ഷനുകേള 2 പവ്രത്തനി ദനിവസത്തനിനുളനിലലാം സകപഭാര്ടട്ട്  കപഭാസട്ട്/കപഭാസട്ട് ഇനസര്ഷന
കവണ കേണക്ഷനുകേള  7  ദനിവസത്തനിനുളനിലലാം ഓവര്ലഹഡട്ട് ബലന ആവശലമുള
കേണക്ഷനുകേള 15 ദനിവസത്തനിനുളനിലലാം നല്കുവഭാന കവണ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ബവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനില് കേലഭാഷലര് തസനികേ

86 (5547) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ബവദദ്യുതനിയുലാം
കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ബവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനില് 22-6-2012 മുതല് 7-9-2016 വലരയുള കേഭാലയളവനില്
കേഭാഷലര് തസനികേയനില് തസനികേമഭാറലാം വഴെനി 153 കപലര നനിയമനിചകപഭാള 80:20 എന
അനുപഭാതലാം പഭാലനിക്കുനതനിനഭായനി കനരനിട്ടുള നനിയമനലാം നടനനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്
അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത നനിയമനത്തനില് കനരനിട്ടുള നനിയമനത്തനിനഭായനി  മഭാറനിവയലപട

ഒഴെനിവകേള നനികേത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ചേടപകേഭാരലാം  80:20  അനുപഭാതലാം പഭാലനിക്കഭാലത നനിയമനലാം നടത്തനിയതട്ട്

ഏതട്ട് ഉത്തരവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പസ്തുത അനുപഭാതലാം പഭാലനിക്കുനതനിനഭായനി തസനികേമഭാറലാംവഴെനി നനികേത്തനിയ

ഒഴെനിവകേളക്കട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  നനിലവനിലള  റഭാങട്ട്  ലനിസനില്  നനിനട്ട്  നനിയമനലാം

നടത്തുവഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 80 ശതമഭാനലാം പനി.എസട്ട്.സനി. നനിയമനലാം മുനകേഭാലങ്ങളനില് നടത്തനിയതനിനട്ട്

ആനുപഭാതനികേമഭായനി തസനികേ മഭാറലാംവഴെനി നല്കകേണതഭായ  20  ശതമഭാനലാം കേത്വഭാടയനില്

നനിലവവനിലണഭായനിരുന കവക്കനസനിയനികലക്കഭാണട്ട്  153 കപലര നനിയമനിചനിട്ടുളതട്ട്. 

(ബനി -ഡനി)  നനിലവനില്  428  കേലഭാഷലര്  ഒഴെനിവകേള  80  ശതമഭാനലാം  കേത്വഭാടയനിലലാം

(പനി.എസട്ട്.സനി വഴെനി നനിയമനികക്കണതട്ട്) 76 ഒഴെനിവകേള തസനികേ മഭാറലാം വഴെനിയുള  20
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ശതമഭാനലാം കേത്വഭാടയനിലമുണട്ട്.   അനുപഭാതലാം പഭാലനിക്കഭാലത നനിയമനലാം നടത്തനിയനിടനില.

കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനില്  നനിലവനില്  32800-ഓളലാം

ജതീവനക്കഭാര് കജഭാലനി ലചേയ്യുന. എനഭാല് 27175 ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പള/ ആനുകൂലലങ്ങള

നല്കേഭാനുള  സഭാമ്പത്തനികേ  അനുമതനി  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  കസറട്ട്

ഇലകനിസനിറനി റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന അനുവദനിചനിട്ടുളതട്ട്.  ആയതനിനഭാല് നനിലവനില്

5625  ജനിവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ശമ്പളവലാം  മറട്ട്  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  നല്കുനതട്ട്  കകേരള  കസറട്ട്

ഇലകനിസനിറനി റഗുകലററനി കേമ്മേതീഷലന്റെ അനുമതനി ഇലഭാലത ആയതനിനഭാല് ഈ ലചേലവട്ട്

തഭാരനിഫട്ട് ഇനത്തനില്  കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡനിനട്ട് ലഭനിക്കഭാത്ത

സഭാഹചേരലലാം  നനിലവനിലണട്ട്.  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന  നനിര്കദ്ദേശനിചതനുസരനിചട്ട്

ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില്  ആവശലലാം  കവണ  തസനികേകേളുലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട

എണവലാം  പുനര്വനിനലഭാസവലാം  ഉളലപലട  വനിശദമഭായ  പഠനലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്  IIM

കകേഭാഴെനികക്കഭാടനിലന  ചുമതലലപടുത്തുകേയുണഭായനി.  ഈ  പഠന  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനിലന്റെ പവര്ത്തനത്തനില് വരുകത്തണ

മഭാറങ്ങള  തതീരുമഭാനനികക്കണതുണട്ട്.  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്  വനിശകേലനലാം  ലചേയട്ട്  ഒരു

തതീരുമഭാനലാം എടുക്കുന മുറയ മഭാത്രകമ തസനികേകേളുലട എണലാം തനിടലപടുത്തനി നനിയമനങ്ങള

നടത്തഭാന കേഴെനിയൂ.

കകേടഭായ മതീററകേള

87 (5548) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ബവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ എത്ര മതീററകേള ഇകപഭാള കകേടഭായ അവസയനിലണട്ട്;

(ബനി)  മതീറര് കകേടഭായതു കേഭാരണലാം ചേനില ബവദദ്യുതനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള കൂടുതല്
തുകേയുലാം  ചേനിലര്  കുറഞ്ഞ  തുകേയുലാം  ബവദദ്യുതനി  ചേഭാര്ജഭായനി  അടകക്കണനി  വരുന
സഭാഹചേരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേണക്ഷന  നല്കുനതനിലല  അപഭാകേതയഭാണട്ട്  ഈ  വനിധലാം  മതീററകേള
കകേടഭാകേഭാന കേഭാരണലമന വസ്തുത പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില് ഈ മതീററകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കഭാന നടപടനി എടുക്കുകമഭാ;  ഇതട്ട്
കേഭാരണലാം ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി -ക്കട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ നഷലാം വനനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലസപ്റലാംബര്  2016-ലല  കേണക്കനുസരനിചട്ട്  8.03  ലക്ഷലാം  കകേടഭായ
മതീററകേള നനിലവനിലണട്ട്.

(ബനി)  ഇത്തരലാം  സഭാഹചേരലങ്ങള  ശദയനില്  വരുകമ്പഭാള  സത്വതീകേരനികക്കണ
നടപടനികേള വലവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  മുനകേഭാലങ്ങളനില്  ഇലകകഭാ  ലമക്കഭാനനിക്കല്  മതീററകേള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
സര്വ്വതീസട്ട്  കേണക്ഷനുകേള  നല്കേനിയനിരുന.  ഇത്തരലാം  സനര്ഭങ്ങളനില്  കേണക്ഷന
നല്കുനതനിലല അപഭാകേതമൂലലാം മതീററകേള ശരനിയഭായ വനിധത്തനില് പവര്ത്തനിക്കഭാലത
വരഭാലാം. ഇകപഭാള ഉപകയഭാഗനിക്കുന ആധുനനികേ മതീററകേളനില് കേണക്ഷന നല്കുനതനില്
അപഭാകേത ഉണഭാകേഭാന സഭാദലതയനില.

(ഡനി)  സബപ  കകേഭാഡട്ട്  2014  പകേഭാരലാം  മതീററനിലന്റെ  പവര്ത്തനലാം  നനിലച്ചു
കപഭാകുകേകയഭാ ഉപകഭഭാഗലാം കരഖലപടുത്തഭാതനിരനിക്കുകേകയഭാ ലചേയ്യുന സഭാഹചേരലത്തനില്
മതീറര്  കകേടഭാകുനതനിനട്ട്  ലതഭാട്ടുമുമ്പുള  മൂനട്ട്  ബനിലനിലാംഗട്ട്  ബസക്കനിളനിലല  ശരഭാശരനി
ഉപകയഭാഗത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ബനില്   ലചേയട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനലാം
ബവദദ്യുതനി ചേഭാര്ജട്ട് ഈടഭാക്കനിവരുന.  മുന ശരഭാശരനി കേണക്കഭാക്കഭാന കേഴെനിയഭാലത
വരുകമ്പഭാള  മതീറര്  മഭാറനിവച  കശഷലാം  തുടര്നള  3  ബനിലനിലാംഗട്ട്  ബസക്കനിളനിലല
ഉപകഭഭാഗലാം  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  ബനില്  നല്കേനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനലാം  തുകേ
ഈടഭാക്കുന. മതീറര് കകേടഭായ സഭാഹചേരലങ്ങളനില് ഇപകേഭാരലാം ശരഭാശരനി ഉപകയഭാഗത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ബനില്  ലചേയ്യുനതനിനഭാല്  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  നഷലാം
ഉണഭാകുനതഭായനി  കേണക്കഭാക്കുനനില.  കകേടഭായ  മതീററകേള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കഭാനുള
നടപടനികേള  കബഭാര്ഡട്ട് സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 16  ലക്ഷലാം സനിലാംഗനിള കഫസട്ട് എനര്ജനി
മതീററകേളുലാം  1.5  ലക്ഷലാം  ത്രതീകഫസട്ട്  മതീററകേളുലാം  വഭാങ്ങുവഭാന  കബഭാര്ഡട്ട്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

മസ്ദൂര് തസനികേയനില് ഒഴെനിവകേള

88 (5549) ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില് മസ്ദൂര് തസനികേയനില് നനിലവനിലളള എലഭാ ഒഴെനിവകേളുലാം
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയഭാത്ത ഒഴെനിവകേള ഉലണങനില് ആയതട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുവഭാന
അടനിയനര നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ&ബനി) എലഭാ ഒഴെനിവകേളുലാം റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

ഊര്ജലാം ലഭാഭനിക്കുനതനിനട്ട് പദതനി

89 (5550) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വതീടുകേളനിലലാം വലഭാപഭാര സഭാപനങ്ങളനിലലാം ലതരുവട്ട് വനിളക്കുകേളനിലലാം ഊര്ജലാം
ലഭാഭനിക്കുനതനിനട്ട് എലനഭാലക്ക പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിച്ചു നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി) ഊര്ജക്ഷമതയനിലഭാത്ത ഫഭാനുകേളുലാം പമ്പുകേളുലാം ഗഭാര്ഹനികകേഭാപകേരണങ്ങളുലാം
മഭാറനി  സഭാപനിക്കുനതനിനുള  എലനങനിലലാം  സതീലാം  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വതീടുകേളനിലലാം വലഭാപഭാര സഭാപനങ്ങളനിലലാം ലതരുവവനിളക്കുകേളനിലലാം ഊര്ജലാം
ലഭാഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ചുവലട  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

• ഇ.സനി.ഇ.ഇ.  (എലാംപവറനിലാംഗട്ട്  കേണ്സഡ്യൂകമഴട്ട്  ഓണ്  എനര്ജനി
എഫനിഷലനസനി)

• എല്.ഇ.ഡനി. സതീറട്ട് ബലറട്ട്

• DELP (Domestic Efficient Lighting Programme)

• ഗഭാര്ഹനികേ കമഖലയനില് ഊര്ജ കനിനനികേട്ട്, ലപഭാതുജന കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനിയഭായ ഊര്ജകേനിരണ്, പത്ര-ദൃശല-ശവല മഭാധലമങ്ങളനിലൂലടയുള
പചേഭാരണ പരനിപഭാടനികേള എനനിവ മുകഖന വലഭാപകേമഭായ രതീതനിയനില്
ഊര്ജ സലാംരക്ഷണ കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടത്തനിവരുന. 

• വലഭാപഭാര  സഭാപനങ്ങളനില്  ഊര്ജത്തനിലന്റെ  ദുരുപകയഭാഗലാം
കുറയനതനിനഭായനി  ശനിലശഭാലകേളുലാം  കബഭാധവത്കേരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം
നടത്തനിവരുന. 

• ഊര്ജ  സലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  2001  അനുസരനിച്ചുള  ഊര്ജ
സലാംരക്ഷണ ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  കകേഭാഡട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി പസ്തുത
കകേഭാഡട്ട് തയഭാറഭാക്കനിവരുന. 
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• ഉസൗര്ജ  കേഭാരലക്ഷമത  കൂടനിയ  ലതരുവവനിളക്കുകേളുലട  പചേഭാരലാം
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  കകേരളത്തനിലല  60  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലലാം
5  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലലാം  45  വഭാടട്ട്  കശഷനിയുള  100  വതീതലാം
എല്.ഇ.ഡനി. അധനിഷനിതമഭായ ലതരുവവനിളക്കുകേള സഭാപനിച്ചു.

• ഊര്ജ കേഭാരലക്ഷമതയുള ലതരുവവനിളക്കുകേള പചേരനിപനിക്കുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി കകേന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഊര്ജ മനഭാലയത്തനിലന്റെ കേതീഴെനിലള
ബഡ്യൂകറഭാ  ഓഫട്ട്  എനര്ജനി  എഫനിഷലനസനിയുലട   ധനസഹഭായകത്തഭാടു
കൂടനി തനിരുവനനപുരലാം കകേഭാര്പകറഷന പരനിധനിക്കുളനില് ലവളയമ്പലലാം
മുതല് വഴതക്കഭാടട്ട് വലര 100 വഭാടട്ട് കശഷനിയുള  70  എല്.ഇ.ഡനി.
അധനിഷനിതമഭായ  ലതരുവവനിളക്കുകേള  സഭാപനിചട്ട്  പവര്ത്തന
ക്ഷമമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

• ശതീകേഭാരലലാം-ചേഭാവടനിമുക്കട്ട്-കുളത്തൂര് കറഭാഡനില് 45 വഭാടട്ട് കശഷനിയുള
226  എല്.ഇ.ഡനി.  ലതരുവവനിളക്കുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത
പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  ലപരനികങ്ങഭാട്ടുകുറനിശനിയനിലലാം  നനിലമ്പൂര്
മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലലാം  ചേനിറഭാറ്റുകേര ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലലാം മഭാറനല്ലൂര്
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലലാം  ബഡ്യൂകറഭാ  ഓഫട്ട്  എനര്ജനി  എഫനിഷലനസനിയുലട
ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  എല്.ഇ.ഡനി.  അധനിഷനിത  ലതരുവ
വനിളക്കുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ഉണട്ട്.

എനര്ജനി എഫനിഷലന്റെട്ട് ഫഭാന  :

ഇ.ഇ.എസട്ട്.എല്.-ല്നനിനലാം  5  സഭാര് കററഡട്ട് സതീലനിങട്ട്  ഫഭാന വഭാങ്ങനി

ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുലട  ഓഫതീസുകേളനില് വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനുള

നടപടനികേള  ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ.  ആദലഘടമഭായനി  1000  ഫഭാനുകേളുലട

വനിതരണലാം ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്തലന പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന. ഇതനിനുകശഷലാം മറ്റുള ഓഫതീസുകേളനികലക്കുലാം വതീടുകേളനികലക്കുലാം

ഈ പദതനി വലഭാപനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. ഏതഭാണട്ട് ഒരു വര്ഷലത്ത

ബവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗത്തനിലല  കുറവലകേഭാണ്ടുതലന  ഫഭാനനിലന്റെ  വനിലയട്ട്

തുലലമഭായ ബവദദ്യുതനി ലഭാഭനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.
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പരമ്പരഭാഗത ലപടനിപറ പമ്പനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം മഭാറനിവയല്  :

കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിലല  പരമ്പരഭാഗത  ലപടനിപറ  പമ്പനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം
മഭാറനി കേഭാരലക്ഷമത കൂടനിയ പമ്പനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം കകേരളത്തനിലടനതീളലാം
നടപനിലഭാക്കുന പദതനി.

സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് കേഭാരലക്ഷമതയുള ബലറ്റുകേളുലാം ഫഭാനുകേളുലാം
ബവദദ്യുതനി ഉപകേരണങ്ങളുലാം മഭാറനി സഭാപനിക്കല് :

ഇകപഭാള തനിരുവനനപുരലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് ഏകേകദശലാം 10.25
ലക്ഷലാം  സത്വയര്  ഫതീറട്ട്  ലകേടനിടത്തനില്  സമഗ്ര  എനര്ജനി  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്
നടക്കുന. ഇതനിലല നനിര്കദ്ദേശങ്ങള അടുത്ത ഘടത്തനില് നടപഭാക്കുനതഭാണട്ട്.
തുടര്നട്ട്  മറട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജകേലളയുലാം  ഈ
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

ബവദദ്യുതനി ബനില്

90 (5551) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനു  നല്കുന  ലലവദദ്യുതനി  ബനിലനില്  ഉപകയഭാഗനിച
ലലവദദ്യുതനിക്കലഭാലത മലറലനങനിലലാം ഇനത്തനിനു ചേഭാര്ജട്ട് ഇസൗടഭാക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  പുതനിയതഭായനി  കേണക്ഷന  നല്കുകമ്പഭാള  ഏലതലഭാലാം  തരത്തനിലളള
ചേഭാര്ജകേളഭാണട്ട് ഉപകഭഭാക്തഭാവനില് നനിനട്ട് ഇസൗടഭാക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേണക്ഷന  നല്കുകമ്പഭാള  തലന  മതീററനിലന്റെ  വനില  ഉപകഭഭാക്തഭാവനില്
നനിനട്ട് ഇസൗടഭാക്കുനലണങനില് പനിനതീടട്ട്  ഓകരഭാ ബനിലനിലലാം മതീറര് വഭാടകേ ഇനത്തനില്
ചേഭാര്ജട്ട് ഇസൗടഭാക്കുനതട്ട് ശരനിയഭാകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉപകയഭാഗനിച  ബവദദ്യുതനിക്കുള  എനര്ജനി  ചേഭാര്ജട്ട്  കേണകഡട്ട്  കലഭാഡട്ട്/
കകേഭാണ്ട്രേഭാകട്ട്  ഡനിമഭാനഡട്ട്  അനുസരനിച്ചുള  നനിശനിത  ചേഭാര്ജട്ട്,  മതീറര്വഭാടകേ,
ഇലകനിസനിറനി  ഡഡ്യൂടനി  എനനിവയഭാണട്ട്  സഭാധഭാരണയഭായനി  ബവദദ്യുതനി  ചേഭാര്ജഭായനി
ഈടഭാക്കഭാറളതട്ട്.  ഇനനവനില  ക്രമതീകേരണ  ചേഭാര്ജട്ട്,  പവര്  ഫഭാകര്  ക്രമതീകേരണ
ചേഭാര്ജട്ട്,  റനിയഭാകതീവട്ട്  എനര്ജനി  ചേഭാര്ജട്ട്,  സമയലത്ത  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള
ഉപകയഭാഗത്തനിലന്റെ  ചേഭാര്ജട്ട്,  പണമടവട്ട്  ബവകേനിയതനിനുലാം  കകേഭാണ്ട്രേഭാകട്ട്  ഡനിമഭാന്റെട്ട്
അധനികേരനിചതനിനുമുള  പനിഴെ, കേനിടഭാനുള തവണകേളക്കുള പലനിശ, വതീലനിങട്ട് ചേഭാര്ജട്ട്,
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കക്രഭാസട്ട്  സബ്സനിഡനി  അധനികേ  തുകേ,  ബലസനസനിയുലട   ബവദദ്യുതനി  പഭാന്റെട്ട്,
ഉപകേരണങ്ങള എനനിവയള വഭാടകേ എനനിങ്ങലന കകേരള ഇലകനിസനിറനി ലറഗുകലററനി
കേമ്മേതീഷന അനുവദനിചനിട്ടുള ചേഭാര്ജകേള ആയതട്ട് ബഭാധകേമഭായ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്
നനിനട്ട് മഭാത്രലാം ഈടഭാക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  പുതനിയതഭായനി  കേണക്ഷന  ലഭനിക്കഭാനഭായനി  അകപക്ഷ  നല്കുകമ്പഭാള
അകപക്ഷഭാഫതീസനിനട്ട്  പുറകമ കേണക്ഷനട്ട് കവണനിയുള എസനികമറട്ട്  തുകേയുലാം കേരുതല്
നനികക്ഷപവമഭാണട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാവനില്നനിനട്ട് ഈടഭാക്കഭാറളതട്ട്.

(സനി)  പുതനിയ  കേണക്ഷന  നല്കുകമ്പഭാള  മതീററനിലന്റെ  വനില  ഉപകഭഭാക്തഭാവനില്
നനിനലാം  ഈടഭാക്കഭാറനില.  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുലട മതീററഭാണട്ട് ഘടനിപനിക്കുനലതങനില്
കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  സബപ  കകേഭാഡട്ട്  ചേടലാം  68  (2)  പകേഭാരലാം  ബവദദ്യുതനി
ബനിലനിലന്റെ  കൂലട  മതീറര്  വഭാടകേ  ഈടഭാക്കുനതഭാണട്ട്.  അകതസമയലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാവട്ട്
വഭാങ്ങനിയ മതീററഭാണട്ട് ഘടനിപനിക്കുനലതങനില് മതീറര് വഭാടകേ ഈടഭാക്കുനനില. 

ബവദദ്യുതനി ലഭലത

91 (5552) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ലലവദദ്യുതനി ലഭലതയുലട അവസ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇസൗ
വര്ഷലാം  കലഭാഡട്ട്  ലഷഡനിലാംകഗഭാ  പവര്  കേകടഭാ  ആവശലമഭായനി  വരുകമഭാലയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് പുറത്തട്ട് നനിനലാം ലലവദദ്യുതനി വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് എലനലഭാലാം
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചു വരുനലവനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ദക്ഷനിണ  ഗ്രനിഡനില്  നനിനലാം  ലലവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  എലനങനിലലാം
തടസലാം  ഉകണഭാലയനലാം  സലാംസഭാനലത്ത  പതനിദനിന  ഉപകഭഭാഗലാം  എത്രലയനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ -സനി)  ഈ  വര്ഷലാം  പതതീക്ഷനിക്കുന  ഉപകഭഭാഗലാം  ഏകേകദശലാം  24100
ദശലക്ഷലാം യൂണനിറഭാണട്ട്.  കേഭാലവര്ഷക്കുറവമൂലലാം ബവദദ്യുതനി ലഭലതയനില് ഏകേകദശലാം
2292  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറനിലന്റെ  കുറവട്ട്  പതതീക്ഷനിക്കുന.  കൂടുതല്  ബവദദ്യുതനി
പുറത്തുനനിനലാം  വഭാങ്ങനി  ഈ  കുറവട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാലമനട്ട്  കേരുതുന.   ഇതനിനുള
നടപടനികേള  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.   എനഭാല്  ദക്ഷനിണ  ഗ്രനിഡനില്നനിനലാം   ബവദദ്യുതനി
എത്തനിക്കുനതനിനുള  പസരണ  ബലനുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ട്രേഭാനകസഭാര്മറകേള  സഭാപനിക്കുകേയുലാം   ലചേയഭാല്  മഭാത്രകമ  ആവശലത്തനിനനുസരനിചട്ട്
ബവദദ്യുതനി  പുറകമ  നനിനട്ട്  ലകേഭാണ്ടുവരഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള്ളു.  കലഭാഡട്ട്  ലഷഡനിലാംഗുലാം
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പവര്കേട്ടുലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുള നടപടനികേലളടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  പതതീക്ഷനിച രതീതനിയനില്  പുറകമ
നനിനലാം ബവദദ്യുതനി എത്തനിക്കഭാനഭായനിലലങനില് കേഭായലാംകുളലാം തഭാപനനിലയലാം, ബനി.ഡനി.പനി.പനി.,
ലകേ.ഡനി.പനി.പനി.  എനനിവ ഉപകയഭാഗനികക്കണതഭായനി വരുലാം.  ഇകപഭാഴെലത്ത പതനിദനിന
ഉപകഭഭാഗലാം  (ഒകകഭാബര് 24  വലരയുള കേണക്കനുസരനിചട്ട്)  ഏകേകദശലാം  64.32  ദശലക്ഷലാം
യൂണനിറഭാണട്ട്.  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട്  ലസനട്രേല്  ജനകററനിലാംഗട്ട്
കസഷനുകേളനില്നനിനള  കകേനവനിഹനിതലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനതനികനഭാലടഭാപലാം
സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറത്തുനനിനള   ഇനഡനിലപനഡന്റെ  പവര്  ലപഭാഡഡ്യൂകസഴനില്
നനിനട്ട്  1415  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ബവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങഭാനുള  ദതീര്ഘകേഭാല  കേരഭാറകേളനില്
ഏര്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനട്ട് ആവശലമഭായ ഓപണ് ആകസുലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്
150  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  17-12-2015  മുതലലാം  141.5  ലമഗഭാവഭാടട്ട്   1-4-2016  മുതലലാം
287 ലമഗഭാവഭാടട്ട് 1-6-2016 മുതലലാം ലഭനിക്കുനണട്ട്.  കമല്പറഞ്ഞ കേരഭാറകേള പകേഭാരലാം
കശഷനിക്കുന  ബവദദ്യുതനി  1-12-2016  മുതലലാം  1-10-2017  മുതലലാം  ലഭനിച്ചു
തുടങ്ങുനതഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന  397  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  മതീഡനിയലാം  കടലാം
അടനിസഭാനത്തനിലള  കേരഭാര് ലഫബ്രുവരനി 2017-ല് തതീരുന മുറയട്ട്  സലാംജഭാതമഭാവന
ബവദദ്യുതനി  പതനിസനനി പരനിഹരനിക്കഭാന മഭാര്ചട്ട്  2016-ല്ത്തലന  200 ലമഗഭാവഭാടട്ട്
ബവദദ്യുതനി  1-3-2017 മുതല് 30-6-2017 വലര വഭാങ്ങഭാനുള ഹ്രസത്വകേഭാല കേരഭാറനിലലാം
ഏര്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇപഭാവശലലാം കേഭാലവര്ഷലാം പതതീക്ഷനിചതുകപഭാലല ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം
2017-ലല  കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട്  ഉണഭാകുന  ബവദദ്യുതനി  പതനിസനനി  തരണലാം
ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  1-3-2017 മുതല് 31-5-2017 വലര 100 ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ദനിവസലാം മുഴവനുലാം
100  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  പതീക്കട്ട്  സമയങ്ങളനിലലാം  എന കതഭാതനില് ബവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങഭാനുള
ലടണര് നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്. 

ബവദദ്യുതനി വനിതരണലാം

92 (5553) ശതീ  .   ബഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :

ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലലവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ലലവദദ്യുതനി  വനിതരണലാം

സലാംബനനിച പരഭാതനികേള അറനിയനിക്കഭാന എലനലഭാലാം സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട് നനിലവനിലളലതനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേവനിദലകേളഭാണട്ട്  ഇതനിനുകവണനി

പകയഭാജനലപടുത്തുനലതന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്  ഇതനിനുകവണനി  പകയഭാജനലപടുത്തുനതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം;

(ഡനി) ഇസൗ പദതനി നടപഭാക്കഭാൻ എലനലഭാലാം പവര്ത്തനങ്ങള ഇസൗ സര്ക്കഭാര്
ആവനിഷ് കേരനിചനിട്ടുലണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ബവദദ്യുതനി  വനിതരണലാം  സലാംബനനിച  പരഭാതനികേള  അറനിയനിക്കഭാന
കകേനതീകൃത  കേസമര്  ലകേയര്  ലസന്റെറനിലന്റെ   നമ്പറഭായ  '  1912'-ല്  വനിളനിചട്ട്  IVRS
(Interactive  Voice  Response  System)  മുകഖനകയഭാ കകേഭാള ലസന്റെര് ജതീവനക്കഭാരലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാലടകയഭാ പരഭാതനികേള രജനിസര് ലചേയഭാവനതുലാം ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. -യുലട
കേണ്സഡ്യൂമര് കപഭാര്ടല് വഴെനിയുലാം  (www.kseb.in)  അതഭാതട്ട്  ലസക്ഷന ഓഫതീസനില്
കനരനിടട്ട്  വനിളനിച്ചുലാം  9496001912  എന  നമ്പറനില്  whatsApp മുകഖനയുലാം  പരഭാതനി
രജനിസര് ലചേയഭാനുള സലാംവനിധഭാനങ്ങള നനിലവനിലണട്ട്. 

(ബനി-ഡനി) ആധുനനികേ വനിവരസഭാകങതനികേ വനിദലയനിലൂനനിയ നവതീന സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്
ഇകപഭാള  കകേനതീകൃത  കേസമര്  ലകേയര്  ലസന്റെറനില്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.
ബനി.എസട്ട്.എന.എല്.-ലന്റെ ISDN (Integrated Services Digital Network) ബലന
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഒകരസമയലാം  60  കപര്ക്കട്ട്  ഈ  ലസന്റെറമഭായനി  ബനലപടഭാന
സഭാധനിക്കുലാം. ബവദദ്യുതനി വനിതരണലാം സലാംബനനിചട്ട് 1912 വഴെനിയുലാം കേണ്സഡ്യൂമര്കപഭാര്ടല്
വഴെനിയുലാം  ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട്  വഴെനിയുലാം  whatsApp  വഴെനിയുലാം  ലഭനിക്കുന പരഭാതനികേള
e-call,  CCC-ET  എനതീ കസഭാഫ്റ്റുലവയറകേള മുകഖന കകേനതീകൃത കേസമര് ലകേയര്
സലാംവനിധഭാനത്തനില് കരഖലപടുത്തുന. കകേരളത്തനിലല എലഭാ ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേളുലാം
WAN (Wide Area Network)  മുകഖന കകേനതീകൃത കേസമര് ലകേയര് ലസന്റെറമഭായനി
ബനനിപനിചനിരനിക്കുനതനിനഭാല് തതമയലാം തലന ഇവ അതഭാതട്ട് ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ബകേമഭാറകേയുലാം  പരഭാതനികേള ഉടനടനി  പരനിഹരനിചട്ട്  വതീണ്ടുലാം  കേസമര്
ലകേയര്  സലാംവനിധഭാനത്തനില്  കരഖലപടുത്തുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  പരഭാതനികേള  രജനിസര്
ലചേയ്യുകമ്പഭാഴലാം പരനിഹരനിച്ചു കേഴെനിയുകമ്പഭാഴലാം ഉപകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ ലമഭാബബല് നമ്പറനില്
SMSലഭനിക്കുന.  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  '1912'  കസവനലാം
കകേരളലാം മുഴവന വലഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം അതനികലക്കുള കകേഭാളുകേള സസൗജനലമഭാക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  പരഭാതനികേള  കരഖലപടുത്തഭാനുള  whatsApp  നമ്പറലാം
പുതുതഭായനി ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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ഊര്ജനിത ഊര്ജ വനികേസന പദതനി

93 (5554) ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഊര്ജനിത  ഊര്ജ  വനികേസന  പദതനി  പകേഭാരലാം  ചേങ്ങനഭാകശരനി
ടസൗണനില് എലനഭാലക്ക കജഭാലനികേളഭാണട്ട് നടനനിട്ടുളലതനലാം ഇനനിയുലാം കശഷനിക്കുനലതനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  കജഭാലനികേള  എനകത്തക്കട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുലമനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഊര്ജനിത  ഊര്ജ  വനികേസന  പദതനി  പകേഭാരലാം  ചേങ്ങനഭാകശരനി
ടസൗണനില് തഭാലഴെപറയുന കജഭാലനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

പുതനിയ 11 ലകേ.വനി. ബലന 50 കേനികലഭാമതീറര് പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു

കേഭാലപഴെക്കലാം  ലചേന  11  ലകേ.  വനി.
ബലനുകേള

5.35 കേനികലഭാമതീറര് മഭാറനി

പുതനിയ distribution ട്രേഭാനകസഭാര്മര് 38 എണലാം സഭാപനിച്ചു

11 ലകേ.വനി. എ.ബനി. സത്വനിചട്ട് 92 എണലാം

ട്രേഭാനകസഭാര്മര് station നവതീകേരനിചതട്ട് 92 എണലാം

Consumer indexing 26000 എണലാം

(ബനി)  പസ്തുത  കജഭാലനികേള  2009-ല്  പൂര്ത്തനികേരനിചട്ട്  പനി.എഫട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
closure report സമര്പനിചതട്ട് അലാംഗതീകേരനിചട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ബവദദ്യുതനി ചേഭാര്ജട്ട് വര്ദന

94 (5555)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ലലവദദ്യുതനി ചേഭാര്ജട്ട് എത്ര പഭാവശലലാം കൂടനിയനിട്ടുലണനലാം
ഈ ഇനത്തനില് ലലവദദ്യുതനി വകുപനിനട്ട്  എത്ര കകേഭാടനി രൂപയുലട അധനികേ വരുമഭാനലാം
ഉണഭായനിട്ടുലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് മൂനട്ട് പഭാവശലലാം  (2012-13, 2013-14, 2014-15)
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്  ബവദദ്യുതനി  നനിരക്കട്ട്  കൂടനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം
ബവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗത്തനിലലാം  തദത്വഭാരഭാ  വനില്പനയനിലലാം  വര്ദനയുണഭാകുനണട്ട്.
കേഴെനിഞ്ഞ അഞട്ട് വര്ഷലത്ത വരുമഭാനലാം തഭാലഴെ പടനികേയഭായനി നല്കുന. 

സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം

വനിറ യൂണനിറട്ട് (മനിലലന
യൂണനിറട്ട്)

വരുമഭാനലാം(മറട്ട്  എനര്ജനി
ചേഭാര്ജകേള, മതീറര് വഭാടകേ
എനനിവയുളലപലട)

മുനവര്ഷകത്തതനില്
നനിനമുള അധനികേ
വരുമഭാനലാം

2011-12 16181.83 5817.82 414.05

2012-13 16838.24 7446.98 1629.16

2013-14 17454.04 10271.74 2824.76

2014-15 18426.27 10116.25 154.75

2015-16 19354.00 10914.43 798.18

 ബവദദ്യുതനി പസരണത്തനിലല അപഭാകേതകേള

95 (5556) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ബവദദ്യുതനിയുലാം
കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ലലവദദ്യുതനി പസരണത്തനിലല അപഭാകേതകേളമൂലലാം ഉണഭാകുന
നഷലാം എത്രയഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ലലവദദ്യുതനി പസരണ നഷലാം കുറയവഭാന എലനങനിലലാം പദതനികേള നടപഭാക്കഭാന
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബവദദ്യുതനി  പസരണ  നഷലാം  വര്ഷത്തനില്  ശരഭാശരനി  1095  മനിലലണ്
യൂണനിറഭാണട്ട് (172 ലമഗഭാവഭാടട്ട് പതീക്കട്ട് സമയത്തട്ട്). നനിലവനിലല (2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനിലല)  പസരണ  വനിതരണ  നഷലാം  14.37  ശതമഭാനമഭാണട്ട്  അതഭായതട്ട്
3267.02 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറഭാണട്ട്.
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(ബനി) ബവദദ്യുതനി പസരണ നഷലാം കുറയനതനിനഭായനി കലഭാഡട്ട് കഫഭാ സഡനിയുലട
അടനിസഭാനത്തനില്  പുതുതഭായനി  സബ്കസഷനുകേളലാം  ബലനുകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുകേ,
നനിലവനിലള  സബ്കസഷനുകേളുലാം  ബലനുകേളുലാം  ഉയര്ന  കവഭാളകടജനികലക്കട്ട്  മഭാറ്റുകേ
തുടങ്ങനിയ പവൃത്തനികേള നടനവരുന.  കൂടഭാലത ട്രേഭാനസ്ഗ്രനിഡട്ട്  2.0  എന പദതനി
2016-17  വലരയുള  കേഭാലയളവനില്   ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തുനനിനലാം 400 ലകേ.വനി.  ഇടനഭാഴെനി ഈ പദതനിയനില്
വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  നൂതന  സഭാകങതനികേ  വനിദല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ബലനുകേളുലട
പസരണകശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്   ഈ  പദതനി  ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  മളടനി
സര്കേഡ്യൂടട്ട്  ടവറകേള, കശഷനി കൂടനിയ കേണകറകേള, കേനലാം കുറഞ്ഞ ഇനസുകലററകേള
തുടങ്ങനിയവ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നനിലവനിലള  പസരണ  ഇടനഭാഴെനിയനിലൂലട  കവഭാളടത
കൂടനിയ ബവദദ്യുതനി പവഹനിപനിക്കുവഭാന ഈ പദതനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുന. 

ബവദദ്യുതനി ലഭാഭനിക്കുനതനിനുള പവര്ത്തനങ്ങള

96 (5557) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരലക്ഷമമഭായ ഉപകയഭാഗത്തനിലൂലടയുലാം പസരണ നഷലാം ഒഴെനിവഭാക്കനിയുലാം
ലലവദദ്യുതനി  ലഭാഭനിക്കുനതനിനുള  എലനലഭാലാം  ശമങ്ങളഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  നടത്തനി
വരുനതട്ട്;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  പദതനികേളുലട  ഗുണഫലലാം  തൃപ്തനികേരമഭാകണഭാ;  ഇലലങനില്
പുതുതഭായനി ഏലതങനിലലാം പദതനി ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ബവദദ്യുതനിയുലട  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  ഉപകയഭാഗത്തനിലൂലട  ബവദദ്യുതനി
ലഭാഭനിക്കുനതനിനഭായനി  എനര്ജനി  മഭാകനജലമന്റെട്ട്  ലസന്റെര്  നനിരവധനി  പരനിപഭാടനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  ഉപകയഭാഗലാം  മനസനിലഭാക്കനിലക്കഭാടുക്കഭാന
കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള-പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള/ശനില്പശഭാലകേള/  പദര്ശന
കമളകേള/മതര പരതീക്ഷകേള/ഊര്ജ കേനിരണ്, ഊര്ജ കനിനനികേട്ട്, സഭാര്ടട്ട് എനര്ജനി
പരനിപഭാടനി മുതലഭായവ നടപനിലഭാക്കനിവരുന. ഇതനിനുപുറകമ കേഭാരലക്ഷമമഭായ ഉപകയഭാഗലാം
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  മഭാതൃകേഭാ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കല്വഴെനി  ലതരുവവനിളക്കുകേള
ഊര്ജ  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി  ബവദദ്യുതനി  ഉപകയഭാഗലാം  കുറയനതനിനഭായനി  എലഭാ
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലലാം കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലലാം 100 വതീതലാം ലതരുവവനിളക്കുകേള LED
വനിളക്കുകേളഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഊര്ജ കേഭാരലക്ഷമതയുള ഉപകേരണങ്ങളുലട ഉപകയഭാഗലാം
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം  ഉപകേരണങ്ങളുലട  കേഭാരലക്ഷമത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി
BEE star rating  നനിലവനില് വരുത്തുകേ, ബവദദ്യുതനി ലഭാഭലാം കനടനിത്തരുന ഉപകേരണങ്ങള
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ഗകവഷണങ്ങളനിലൂലട വനികേസനിപനിക്കല്,  ലതരുവവനിളക്കുകേള അസമയത്തുലാം പവര്ത്തനിക്കുകേവഴെനി
ബവദദ്യുതനി  നഷലാം  ഉണഭാകുനതട്ട്  തടയുനതനിനഭായനി  സൂകരലഭാദയ-അസമയ
സമയത്തനിനനുസരനിചട്ട്  ഓണ്  ആവകേയുലാം  ഓഫട്ട്  ആവകേയുലാം  ലചേയ്യുന കേണ്കട്രേഭാള
സലാംവനിധഭാനലാം  വനികേസനിപനിക്കുകേയുലാം  മഭാതൃകേഭാ  പദതനികേളഭായനി  പല  സലങ്ങളനിലലാം
സഭാപനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത  ബവദദ്യുതനി  ഉപകയഭാഗലാം  കൂടുതലള
നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനില്  ഊര്ജ  സലാംരക്ഷണ  നനിയമത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന  എനര്ജനി  കേണ്സകവര്ഷന  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  കകേഭാഡനില്  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള,  ആര്ക്കനിലടക്ടുകേള,  ഡനിബസനര്മഭാര്,  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലലയുലാം
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലലയുലാം  ഉകദലഭാഗസര്,  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കമഖലയനിലള
ഉകദലഭാഗസര്,  വനിദലര്തനികേള  എനനിവര്ക്കുലാം  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിവരുന.
ഇതനിനുപുറകമ  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട്  എകസഭാടട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  നടത്തനിവരുന
സബപ ബസഡട്ട് മഭാകനജലമന്റെട്ട്, ഡനിമഭാനഡട്ട് ബസഡട്ട് മഭാകനജലമന്റെട്ട് എനതീ ഊര്ജ
സലാംരക്ഷണ  പരനിപഭാടനികേള  കൂടുതല്  ഊര്ജനിതമഭാക്കഭാന  തഭാലഴെപറയുന  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  വലനിയ  ഊര്ജ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്  നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുള
എനര്ജനി ഓഡനിറനിലല നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നടപനിലഭാക്കുകേവഴെനി സഭാപനങ്ങളുലട ഊര്ജക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കഭാനഭായനി ഏകേകദശലാം 50 എനര്ജനി ഓഡനികറഴട്ട് സജതീവമഭായനി പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. 

കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിലല പരമ്പരഭാഗത ലപടനിപറ പമ്പനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം മഭാറനി
പുതനിയ കേഭാരലക്ഷമത കൂടനിയ പമ്പനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം കകേരളത്തനിലടനതീളലാം നടപനിലഭാക്കല്,
ബഹ  കവഭാളകടജട്ട്  ഡനിസനിബഡ്യൂഷന  സനിസലാം  പദതനി  (HVDS)  വലഭാപനിപനിക്കല്,
സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില്  കേഭാരലക്ഷമതയുള ബലറ്റുകേളുലാം ഫഭാനുകേളുലാം ബവദദ്യുതനി
ഉപകേരണങ്ങളുലാം മഭാറനി സഭാപനിക്കല്, വരുലാംതലമുറലയ ഊര്ജത്തനിലന്റെ ആവശലകേതലയപറനി
കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്  പഭാഠലപദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുളള
ഊര്ജ സലാംരക്ഷണ അവകബഭാധ പവര്ത്തനങ്ങള ഊര്ജനിതമഭാക്കുകേ, വനിദലഭാര്തനികേലള
ബവദദ്യുതനി  സലാംരക്ഷണവമഭായനി  ബനലപടുത്തുനതനികലക്കഭായനി  നഭാഷണല്
സര്വ്വതീസട്ട്  സതീലാം  (എന.എസട്ട്.എസട്ട്.)  വഴെനി  മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല ഏതഭാണട്ട്  മുഴവന
(708216) ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട വതീടട്ട് സനര്ശനിചട്ട് ലഘുകലഖകേള വനിതരണലാം
ലചേയ്യുകേയുലാം ഊര്ജ സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ ആവശലകേത കബഭാദലലപടുത്തുകേയുലാം  ലചേയ്യുകേ,
സനി.എഫട്ട്.എല്.  മഭാറനി  എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബട്ട്  സഭാപനിക്കല്  മുതലഭായവയുലാം
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  ബവദദ്യുതനി പസരണ നഷലാം കുറയനതനിനഭായനി  സഭാകങതനികേ
പഠനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ആവശലലമനട്ട്  കേഭാണുന പുതനിയ സബ്കസഷനുകേളുലാം
ബലനുകേളുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുകേ, നനിലവനിലള സബ്കസഷനുകേളുലടയുലാം  ബലനുകേളുലടയുലാം
കശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുകേ,  നനിലവനിലള  സബ്കസഷനുകേലളയുലാം  ബലനുകേലളയുലാം
ഉയര്ന  കവഭാളകടജനികലക്കട്ട്  മഭാറ്റുകേ  തുടങ്ങനിയ  പവൃത്തനികേള  നടത്തനിവരുനണട്ട്.
കേഴെനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം  ഊര്ജ  സലാംരക്ഷണ അവഭാര്ഡനിനട്ട്  അകപക്ഷനിചവരുലട  മഭാത്രലാം
ഊര്ജ ലഭാഭലാം 77 മനിലലണ് യൂണനിറട്ട് ബവദദ്യുതനിയഭാണട്ട്. 
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സസൗകരഭാര്ജ ബവദദ്യുതനി

97 (5558) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  തമനിഴഭാടട്ട്,  ആനഭാപകദശട്ട്,  ലതലങഭാന,  ഗുജറഭാത്തട്ട്  തുടങ്ങനിയ

സലാംസഭാനങ്ങള  സസൗകരഭാര്ജലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വനകതഭാതനില്  ബവദദ്യുതനി
ഉലഭാദനിപനിക്കുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  മഭാതൃകേയനില്  കകേരളത്തനിലല  ഡഭാമുകേള,  കേനഭാലകേള,  ലവയനില്
ലഭലമഭാകുന  ലവളനിമ്പ്രകദശങ്ങള,  ഓഫതീസട്ട്  കമല്ക്കൂരകേള  എനനിവനിടങ്ങളനില്
കസഭാളഭാര് പഭാനല് സഭാപനിചട്ട് ബവദദ്യുതനി ഉലഭാദനിപനിക്കഭാന ഏലതങനിലലാം തരത്തനിലള
പഠനകമഭാ  മകറഭാ  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയനട്ട്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  പഠന  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ
പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ഇത്തരലാം ഒരു വനിശദമഭായ പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില.

ജലബവദദ്യുത പദതനികേള

98 (5559) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര ജലലലവദദ്യുത പദതനികേള പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്;
ഇവയനിലൂലട ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ശരഭാശരനി എത്ര ലമഗഭാവഭാടട്ട് ലലവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണട്ട്;

(ബനി)  കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട് കേടുത്ത വരളച അനുഭവലപടുലാം എന കേഭാലഭാവസഭാ
നനിരതീക്ഷകേരുലട അഭനിപഭായലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വരളചമൂലലാം  ജലലലവദദ്യുത  പദതനികേളനില്  നനിനളള  ലലവദദ്യുതനി
ഉല്പഭാദനത്തനില് വനകുറവട്ട്  വരുലാം എനതട്ട്  മുനകൂടനികേണട്ട് എലനലഭാലാം മുനകേരുതലഭാണട്ട്
ലലവദദ്യുതനി വകുപട്ട് എടുക്കഭാന ഉകകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. -യുലട അധതീനതയനിലള  15  വനകേനിട
ജലബവദദ്യുത പദതനികേളുലാം  21  ലചേറകേനിട ജലബവദദ്യുത പദതനികേളുലാം പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
പസ്തുത  പദതനികേളനിലൂലട  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  ബവദദ്യുതനിയുലട  വനിശദവനിവരങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. *

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഈ വര്ഷലാം കേഭാലവര്ഷലാം കമഭാശമഭാകയക്കുലമനള സൂചേന ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുലട
ആസൂത്രണത്തനില് കേണക്കനിലലടുത്തനിരുന.  ജൂണ് മഭാസലാം മുതല് തലന പരമഭാവധനി
ജലലാം  സലാംഭരനിക്കഭാനുള  നടപടനികേലളടുത്തനിരുന.  2016  ജൂണ്  മുതല്  ഒകകഭാബര്
17-ാം തതീയതനി വലരയുള നതീലരഭാഴക്കനില് പതതീക്ഷനിചതനില്നനിനലാം 22.92 ദശലക്ഷലാം
യൂണനിറട്ട്  ബവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനുള  ലവളത്തനിലന്റെ  കുറവണഭായനിട്ടുണട്ട്.
സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് പുറകമ നനിനട്ട് കൂടുതല് ബവദദ്യുതനി ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുള നടപടനികേള
എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട്  200  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ബവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുനതനിനുള
കേരഭാറനില്  ഏര്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇകപഭാള  ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന  397  ലമഗഭാവഭാടട്ട്
മതീഡനിയലാം  കടലാം  അടനിസഭാനത്തനിലള കേരഭാര്  ലഫബ്രുവരനി  2017-ല് തതീരുന മുറയട്ട്
സലാംജഭാതമഭാകുന ബവദദ്യുതനി പതനിസനനി പരനിഹരനിക്കഭാന മഭാര്ചട്ട്  2016-ല് തലന
200  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ബവദദ്യുതനി  1-3-2017  മുതല്  30-6-2017  വലര  വഭാങ്ങഭാനുള
ഹ്രസത്വകേഭാല കേരഭാറനിലലാം  ഏര്ലപടനിട്ടുണട്ട്.   ഇപഭാവശലലാം  കേഭാലവര്ഷലാം  പതതീക്ഷനിചതു
കപഭാലല  ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  2017-ലല  കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട്  ഉണഭാകുന  ബവദദ്യുതനി
പതനിസനനി  തരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  1-3-2017  മുതല്  31-5-2017  വലര  100
ലമഗഭാവഭാടട്ട്   ദനിവസലാം  മുഴവനുലാം  100  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  പതീക്കട്ട്  സമയങ്ങളനിലലാം  എന
കതഭാതനില് ബവദദ്യുതനി വഭാങ്ങഭാനുള ലടണര് നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

ബവദദ്യുതനി കമഖലയനില് അനുഭവലപടുന പശ്നങ്ങള

99 (5560)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലഭാലകേ ബവദദ്യുതനി കമഖലയനില്
നനിലവനില്  അനുഭവലപടുന  പശ്നങ്ങള  എലനലഭാലമനട്ട്  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
പസസ്തുത പശ്നങ്ങള അപഗ്രഥേനിചനിട്ടുകണഭാ; കേലണത്തനിയ പശ്നങ്ങളനില് വനികേസനമുണഭാകവണ
കമഖലകേള/ഘടകേങ്ങള എലനനട്ട് വനിശദഭാലാംശങ്ങള സഹനിതലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  പസ്തുത  പശ്നങ്ങളക്കട്ട്  എലനലഭാമഭാണട്ട്  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള;  ഇവ
പരനിഹരനിക്കഭാന ഘടലാം  ഘടമഭായനി  എലനലഭാലാം  ലചേയ്യുവഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  കേളകകററനില്  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  ഈ  വനിഷയത്തനില്
പകതലകേമഭായനി വനിളനിച്ചു  കചേര്ത്ത  കയഭാഗത്തനില്  എലാം.എല്.എ.  സമര്പനിച  വനിവനിധ
ആവശലങ്ങള  ഉളലക്കഭാളളുന  നനികവദനത്തനില്  എലനങനിലലാം  ചേര്ചകേകളഭാ
പരനികശഭാധനകയഭാ നടനനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പസസ്തുത നനികവദനത്തനിലല പധഭാന ആവശലങ്ങള എലനലഭാമഭായനിരുന;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  നനിലവനില്  ലകേഭായനിലഭാണനി  നഗരസഭഭാ  പരനിധനിയനിലല
ബവദദ്യുതനി  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  110  ലകേ.വനി.  സബ്കസഷന  കേണ്ണൂരനില്നനിനലാം
ആരലാംഭനിക്കുന 11 ലകേ.വനി. ലകേഭായനിലഭാണനി ഫതീഡറഭാണട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്.  പസ്തുത
ഫതീഡര് ലചേകങ്ങഭാട്ടുകേഭാവട്ട്,  ചേനിങ്ങപുരലാം,  നനനി ഫതീഡറകേളുലട കപഭാസനിനട്ട്  സമഭാനരമഭായനി
4.2  കേനി.മതീ.  ബദര്ഘലത്തനില് നനിര്മ്മേനിക്കലപടതഭാണട്ട്.  ഇതുകേഭാരണലാം മറട്ട്  ഫതീഡറകേളനില്
അനുഭവലപടുന ബവദദ്യുതനി  തടസലാം  ലകേഭായനിലഭാണനി  ടസൗണനികനയുലാം   ബഭാധനിക്കുന.
ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി 110 ലകേ.വനി. സബ്കസഷനനില്നനിനലാം  ലകേഭായനിലഭാണനി
ടസൗണനികലക്കട്ട് മഭാത്രമഭായനി അണര്ഗ്രസൗണട്ട് കകേബനിള നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള  പവൃത്തനി
2016-17 പഭാനനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി പവൃത്തനിക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കഭാനുളള
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  നനനി ഫതീഡറനിലന്റെയുലാം ലകേഭായനിലഭാണനി ഫതീഡറനിലന്റെയുലാം
ഇന്റെര്ലനിങനിലാംഗട്ട്  പവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട്  ലറയനില്കവയുലട  അനുമതനി
ആവശലമഭാണട്ട്.  കമല് പവൃത്തനിയുലട ലടണര് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.
ലറയനില്കവയുലട അനുമതനി ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് ഈ പവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ലകേഭായനിലഭാണനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  പസരണ  കമഖലയനിലല
പശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  നനിലവനിലള  110  ലകേ.വനി.  സനിലാംഗനിള  സര്കേഡ്യൂടട്ട്
ബലന,  ഡബനിള  സര്കേഡ്യൂടട്ട്  ബലനഭാക്കുനതനിനുള  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങള
അവസഭാന  ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത ലറയനില്കവ ബലനനിനട്ട്  മറവശത്തട്ട്  ഒരു പുതനിയ
സബ്കസഷന സഭാപനിക്കുനതനിനുള  സഭാദലതഭാ  പഠനത്തനിനുള   റനികപഭാര്ടട്ട്
തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  സഭാദലതഭാപഠനപകേഭാരലാം ആവശലലമനട്ട്  കേണഭാല് സബ്കസഷന
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി ഇറനികഗഷന വകുപനിലന്റെ സലലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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(സനി&ഡനി)  ഉണട്ട്.  ലകേഭായനിലഭാണനി  മുനനിസനിപല്  ഏരനിയയനിലല  ബവദദ്യുതനി
തടസലാം, മുനനിസനിപല് ഏരനിയ കകേനമഭാക്കനി സബ്കസഷന നനിര്മ്മേഭാണലാം, ലകേഭായനിലഭാണനി
കകേനതീകേരനിചട്ട്  ഇലകനിക്കല്  ഡനിവനിഷന  രൂപതീകേരണലാം  (ഓഫതീസട്ട്  ലകേടനിടലാം
ഉളലപലട),  ലകേഭായനിലഭാണനി  സസൗത്തട്ട്  ഇലകനിക്കല്  ലസക്ഷന  വനിഭജനലാം  എനതീ
ആവശലങ്ങളഭായനിരുന നനികവദനത്തനില് ഉനയനിചനിരുനതട്ട്.  ഇതനില് ലകേഭായനിലഭാണനി
കകേനമഭാക്കനി ഒരു പുതനിയ ഇലകനിക്കല് ഡനിവനിഷന ഓഫതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള
സഭാദലതഭാപഠനലാം  നടനവരുന.  ലസക്ഷന  വനിഭജനത്തനിനുള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
ലകേഭായനിലഭാണനി  സസൗത്തട്ട്  ലസക്ഷലന്റെ  കേഭാരലത്തനില്  പഭാലനിക്കലപടഭാത്തതനിനഭാല്  ടനി
ലസക്ഷന  വനിഭജനിചട്ട്  പുതനിയ  ലസക്ഷന  രൂപതീകേരനിക്കുനതട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലനില.  പസരണ  കമഖലയുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ഉയര്ന  പധഭാന
ആവശലലാം ലകേഭായനിലഭാണനി മനിനനി സനിവനില്കസഷനടുത്തട്ട് ഒരു സബ്കസഷന നനിര്മ്മേനിക്കുകേ
എനതഭായനിരുന.   പസ്തുത  കയഭാഗത്തനില്  നനിര്കദ്ദേശനിചതനുസരനിചട്ട്  സബ്കസഷന
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള സലലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് ജനിലഭാ കേളകറമഭായനി ബനലപടനിട്ടുണട്ട്. 

ഗഭാര്ഹനികേ-വലഭാവസഭായനികേ കേണക്ഷന

100 (5561) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ബവദദ്യുതനിയുലാം
കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിലളവര്ക്കട്ട്  ഗഭാര്ഹനികേ-വലഭാവസഭായനികേ  കേണക്ഷന
ലഭലമഭാകുനതനിനട്ട്  ബവദദ്യുതനി  വകുപട്ട്  ഏലതലഭാലാം  തരത്തനിലള  സസൗജനലങ്ങളഭാണട്ട്
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ബലന ദതീര്ഘനിപനിക്കല് ആവശലമനിലഭാത്ത ഗഭാര്ഹനികേ ബവദദ്യുതനി കേണക്ഷനുകേള
1000  വഭാടട്ട്സട്ട്  കേണകഡട്ട് കലഭാഡട്ട്  വലര പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്
സസൗജനലമഭായനി നല്കേനിവരുന. ഗ്രഭാമതീണ കമഖലയനിലല ബനി.പനി.എല്. വനിഭഭാഗത്തനില്
ലപടവര്ലക്കലഭാലാം  കകേനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  ദതീനദയഭാല്  ഉപഭാദലഭായ  ഗ്രഭാമ
കജലഭാതനി കയഭാജന (DDUGJY)-യനില് ഉളലപടുത്തനി സസൗജനല ഗഭാര്ഹനികേ കേണക്ഷനുകേള
കബഭാര്ഡട്ട് നല്കേനിവരുനണട്ട്.  ഇതനില് പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനിലള ബനി.പനി.എല്.
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലാം  ഉളലപടുലാം.  വലഭാവസഭായനികേ  കേണക്ഷന  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഒരു
വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുലാം  സസൗജനലങ്ങലളഭാനലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  ഇകപഭാള  നല്കുനനില.  മഭാര്ചട്ട്
2017-ഓടുകൂടനി  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  വതീടുകേളുലാം  ബവദദ്യുതതീകേരനിക്കുകേ  എന
ലക്ഷലകത്തഭാലട സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള സമ്പൂര്ണ ബവദദ്യുതതീകേരണ



180       കകേരള നനിയമസഭ                          നവലാംബര് 2, 2016

പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി കകേരളത്തനിലല എലഭാ ബനി.പനി.എല്.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം
സസൗജനല  ബവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  നല്കേഭാനഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതട്ട്.  പടനികേജഭാതനി
വനിഭഭാഗത്തനിലള ബനി.പനി.എല്. വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുലാം പസ്തുത പദതനിയനിലൂലട സസൗജനല
ലലവദദ്യുതനി കേണക്ഷന ലഭനിക്കുലാം.

ബവദദ്യുതനി ചേഭാര്ജട്ട് കുടനിശനികേ

101 (5562) ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുബസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇരനിമ്പനിളനിയലാം പഞഭായത്തനിലല ആശഭാരനിക്കടവട്ട്  ഇറനികഗഷന പദതനിയുലട
ബവദദ്യുതനി  ചേഭാര്ജട്ട്  കുടനിശനികേ  ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനുള  നനികവദനലാം  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസസ്തുത നനികവദനത്തനികനല് ബവദദ്യുതനി  വകുപട്ട്  എടുത്ത നടപടനികേള
എലനലഭാലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ബവദദ്യുതനി കുടനിശനികേ ഒഴെനിവഭാക്കുന കേഭാരലലാം വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചട്ട്
ഒരു പകതലകേ കകേസഭായനി പരനിഗണനിക്കുവഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്. 13-4-2015-ലല ബഹുമഭാനലപട കകേരള മുഖലമനനിയുലട മലപ്പുറലാം
ജനിലഭാ ജനസമ്പര്ക്ക പരനിപഭാടനി മുകഖന അകപക്ഷ ലഭനിചനിരുന. 

(ബനി&സനി)  ബവദദ്യുതനി കുടനിശനികേ പൂര്ണമഭായുലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  നനിര്വ്വഭാഹമനില.
ബവദദ്യുതനി ചേഭാര്ജട്ട് കുടനിശനികേ ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല് പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി
6 ശതമഭാനലാം പലനിശ സഹനിതലാം തനിരനിചടയഭാന അവസരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

സമ്പൂര്ണ ബവദദ്യുതതീകേരണലാം

102 (5563) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനില്  സമ്പൂര്ണ  ബവദദ്യുതതീകേരണലാം  എകപഭാള  നടപനിലഭാക്കഭാന
കേഴെനിയുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; എത്ര കകേഭാടനി രൂപ ഇതനിനഭായനി ലചേലവവരുലാം; ഇതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ തുകേ കേലണത്തഭാന എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിചലതനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

മഭാര്ചട്ട്  2017-ഓടുകൂടനി  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  വതീടുകേളുലാം  ബവദദ്യുതതീകേരനി
ക്കുനതനിനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതട്ട്.  നനിലവനിലല കേണക്കനുസരനിചട്ട് 116240
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള ഈ പദതനിയനില്  രജനിസര് ലചേയലപടനിട്ടുണട്ട്.  ആലകേ രജനിസര്
ലചേയലപടവയനില് വയറനിലാംഗട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനിലഭാത്ത 60433 വതീടുകേളുണട്ട്. വയറനിലാംഗട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന തതീലര സഭാമ്പത്തനികേകശഷനിയനിലഭാത്ത ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  വതീടുകേള
വയറനിലാംഗട്ട് നടത്തഭാന തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട ഫണട്ട്,  എലാം.എല്.എ.  ഫണട്ട്,
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനിലന്റെ ഫണട്ട് തുടങ്ങനിയവ ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  കൂടഭാലത  സനദ  സലാംഘടനകേള,  വലക്തനികേള  തുടങ്ങനിയവരനില്
നനിനള സഹഭായലാം സത്വതീകേരനിച്ചുലാം നനിര്ദനരഭായ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട വതീടുകേള വയറനിലാംഗട്ട്
നടത്തഭാന നനിര്വ്വഹണ സമനിതനികേള ശമനിക്കുലാം.  ബവദദ്യുതനി ബലന വലനിക്കുനതനിനട്ട്
വനലാം വകുപനിലന്റെ അനുവഭാദലാം ആവശലമുള  വനകമഖലകേളനിലലാം നനിലവനിലള ബവദദ്യുതനി
ശലാംഖല എത്തനിക്കഭാന സഭാദലമലഭാത്ത വനിദൂര കകേഭാളനനികേളനിലലാം  De-Centralised&
Distributed  Generation  (DDG)  and  Micro-Grid  നടപഭാകക്കണതഭായനിവരുലാം.
സമ്പൂര്ണ  ബവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയുള  മറട്ട്  ബവദദ്യുതനി
കേണക്ഷനുകേള  നല്കുനതനിനട്ട്  വതീടുകേളുലട  സമതീപകത്തക്കട്ട്  വനിതരണ  ശലാംഖല
വലഭാപനിപനികക്കണതുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  ട്രേഭാനകസഭാര്മറകേള,  കപഭാസ്റ്റുകേള  എനനിവ
സഭാപനിക്കല്,  ത്രതീകഫസട്ട്,  സനിലാംഗനിള  കഫസട്ട്  ബലന  വലനിക്കല്  തുടങ്ങനിയ
പവൃത്തനികേള  നടകത്തണതുണട്ട്.  പുതുതഭായനി  നനിര്മ്മേനികക്കണ  ബവദദ്യുത  ബലന
മറ്റുളവരുലട വസ്തുവനിലൂലട കേടന കപഭാകകേണതുലണങനില് ആയതനിനട്ട് വസ്തു ഉടമയുലട
അനുവഭാദലാം ആവശലമുണട്ട്. ഇതട്ട് ലഭനിക്കഭാത്തപക്ഷലാം അധനികേഭാരലപട റവനദ്യു ഉകദലഭാഗസരുലട
അനുമതനി  ലഭനിച  കശഷലാം  മഭാത്രകമ   ബവദദ്യുത  ബലന  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭാകുകേയുള്ളു.
കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാലത അനുമതനി ലഭലമഭാക്കഭാന  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ഏകേകദശലാം 172 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് പദതനിലചലവഭായനി കേണക്കഭാക്കലപടുനതട്ട്.
ഓകരഭാ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലലാം സമ്പൂര്ണ ബവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനുള എസനികമറട്ട്
തുകേയുലട 50  ശതമഭാനലാം  (പരമഭാവധനി  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  ഓകരഭാ  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലലാം)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട്  വഹനിക്കുനതുലാം ബഭാക്കനി  തുകേ  LSGD,
SC/ST  കക്ഷമവകുപ്പുകേളക്കട്ട്   അനുവദനിചനിട്ടുള  ഫണ്ടുകേള,  ജനപതനിനനിധനികേളുലട (MLA
SDF,  MLA  ADF,  MP  LAD)  ഫണ്ടുകേള,  സനദസലാംഘടനകേളനില്  നനിനള
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  എനനിവയനില്നനിനലാം  കേലണകത്തണതുണട്ട്.  എസനികമറട്ട്
പകേഭാരമുള തുകേ ലഭനിച്ചു കേഴെനിഞ്ഞഭാല് മഭാത്രകമ ബവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനുള നനിര്മ്മേഭാണ
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പവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള്ളു. ബവദദ്യുതനി കേണക്ഷനുള അകപക്ഷഭാ
കഫഭാറലാം  ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനുലാം  അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം  സമര്പനികക്കണ  കരഖകേളുലട
കേഭാരലത്തനിലലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗപദമഭായ  രതീതനിയനില്  ആവശലമഭായ
മഭാറങ്ങള  സബപ കകേഭാഡട്ട്  ലറഗുകലഷനുകേളനില് വരുത്തുനതനിനുമുള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കകേരള  കസറട്ട്   ഇലകനിസനിറനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷനട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

സമ്പൂര്ണ ബവദദ്യുതതീകേരണ പദതനി

103(5564) ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമ്പൂര്ണ ബവദഡ്യൂതതീകേരണ പദതനിയനില് ഏലതലഭാലാം പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്
അടനിയനരമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് സമ്പൂര്ണ ബവദദ്യുതതീകേരണ
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  വതീണ്ടുലാം സമ്പൂര്ണ ബവദദ്യുതതീകേരണ
പദതനി പഖലഭാപനിചതട്ട് എനനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സമ്പൂര്ണ ബവദദ്യുതതീകേണ പദതനിയനില് കവഭാളകടജട്ട് ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനു
കവണനിയുളള പദതനികേള ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എലഭാ  വതീടുകേളനിലലാം  ബവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കുകേ  എന
ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകൂടനി  സമ്പൂര്ണ  ബവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനി  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  നനിലവനിലല കേണക്കനുസരനിചട്ട് 116240 ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള ഈ
പദതനിയനില് രജനിസര് ലചേയലപടനിട്ടുണട്ട്.  ബവദദ്യുതനി ബലന വലനിക്കുനതനിനട്ട്  വനലാം
വകുപനിലന്റെ അനുവഭാദലാം  ആവശലമുള  വനകമഖലകേളനിലലാം  നനിലവനിലള ബവദദ്യുതനി
ശലാംഖല  എത്തനിക്കഭാന  സഭാദലമലഭാത്ത  വനിദൂര  കകേഭാളനനികേളനിലലാം  അലനര്ടനിലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  De-Centralised & Distributed Generation (DDG) പദതനി
നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  സമ്പൂര്ണ  ബവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയുള  മറട്ട്  ബവദദ്യുതനി  കേണക്ഷനുകേള  നല്കുനതനിനട്ട്  വതീടുകേളുലട
സമതീപകത്തക്കട്ട് വനിതരണ ശലാംഖല വലഭാപനിപനികക്കണതുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  ട്രേഭാനകസഭാര്മറകേള,
കപഭാസ്റ്റുകേള എനനിവ സഭാപനിക്കല്, ത്രതീകഫസട്ട്, സനിലാംഗനിള കഫസട്ട് ബലന വലനിക്കല്
തുടങ്ങനിയ പവൃത്തനികേള നടകത്തണതുണട്ട്. പഭാരലാംഭ കേണക്കുകേള പകേഭാരലാം ഏകേകദശലാം
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172  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  പദതനിലചലവഭായനി  കേണക്കഭാക്കലപടുനതട്ട്.  ഓകരഭാ
നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലലാം സമ്പൂര്ണ ബവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനുള എസനികമറട്ട് തുകേയുലട
50  ശതമഭാനലാം  (പരമഭാവധനി ഒരു കകേഭാടനി  രൂപ ഓകരഭാ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലലാം)
വഹനിക്കഭാന ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  എസനികമറട്ട്  തുകേയുലട   ബഭാക്കനി
50  ശതമഭാനലാം  LSGD,  SC/ST കക്ഷമവകുപ്പുകേളക്കട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള ഫണ്ടുകേള,
ജനപതനിനനിധനികേളുലട (MLA SDF, MLA ADF, MP LAD)  ഫണ്ടുകേള, സനദ
സലാംഘടനകേളനില്  നനിനള  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  എനനിവയനില്നനിനലാം
കേലണകത്തണതുണട്ട്.  മഭാര്ചട്ട്  2017-ഓടുകൂടനി  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  വതീടുകേളുലാം
ബവദദ്യുതതീകേരനിക്കുനതനിനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതട്ട്. 

(ബനി) മുന എല്.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭരണകേഭാലത്തട്ട് സമ്പൂര്ണ ബവദദ്യുതതീകേരണ
പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം,  ആലപ്പുഴെ  എനതീ
ജനിലകേളനിലല  മുഴവന  മണ്ഡലങ്ങള  ഉളലപലട  86  മണ്ഡലങ്ങള  സമ്പൂര്ണമഭായനി
ബവദദ്യുതതീകേരനിചനിരുന.  പനിനതീടട്ട്  മണ്ഡലലാം/ജനില  തനിരനിച്ചുള  ബവദദ്യുതതീകേരണ
പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് പകേരലാം കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളനില് ഉളലപടുത്തനി സലാംസഭാനലത്ത
എലഭാ വതീടുകേളനിലലാം ബവദദ്യുതനി ലഭലമഭാക്കുന പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് നടന വനനിരുനതട്ട്. മുമ്പട്ട്
സമ്പൂര്ണ ബവദദ്യുതതീകേരണലാം ബകേവരനിച മണ്ഡലങ്ങളനിലലാം പനിനതീടട്ട് കൂടുതല് വതീടുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കലപടനിട്ടുളതനിനഭാല് സമ്പൂര്ണ ബവദദ്യുതതീകേരണലാം ഒരു തുടര് പക്രനിയയഭായനി
ലകേഭാണ്ടുകപഭാകകേണതുണട്ട്.  ഇകപഭാഴെലത്ത  സമ്പൂര്ണ  ബവദദ്യുതതീകേരണത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  31-3-2017-ഓടുകൂടനി   സലാംസഭാനലത്ത നനിലവനിലള എലഭാ വതീടുകേളനിലലാം
ബവദദ്യുതനി ലഭലമഭാക്കുന നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതട്ട്. 

(സനി)  സമ്പൂര്ണ  ബവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനിയനില്  നനിലവനിലല  കവഭാളകടജട്ട്
ലമചലപടുത്തുകേ  എന  ലക്ഷലലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില.  എനഭാല്  എലഭാ  വതീടുകേളനിലലാം
ബവദദ്യുതനി എത്തനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി ചേനില പകദശങ്ങളനില്  11 ലകേ.വനി. ബലന
നനിര്മ്മേനികക്കണതനിലന്റെയുലാം  ട്രേഭാനകസഭാര്മര്  സഭാപനികക്കണതനിലന്റെയുലാം  ആവശലകേതയുണട്ട്.
ഈ  പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന  മുറയട്ട്   ടനി  പകദശങ്ങളനിലല  കവഭാളകടജട്ട്
ക്ഷഭാമവലാം ഒരു പരനിധനിവലര പരനിഹരനിക്കലപടുനതഭാണട്ട്.

ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട് പവര് ഡവലപ്ലമന്റെട്ട് സതീലാം

104 (5565) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട്  പവര് ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  സതീലാം അനുസരനിചട്ട്  കകേന സര്ക്കഭാരനില്
നനിനട്ട് കേണ്ണൂര് ജനിലയട്ട് എത്ര കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനിക്കട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭലമഭായനിട്ടുലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പസസ്തുത പദതനിയനുസരനിചട്ട്  ഏലതലഭാലാം ഘടകേങ്ങളക്കഭാണട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിചനിട്ടുളളതട്ട്;

(സനി)  പദതനി  പവര്ത്തനലാം  എകപഭാള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കേഴെനിയുലമനലാം  എനട്ട്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകുലമനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട് പവര് ഡവലപ്ലമന്റെട്ട് സതീലാം അനുസരനിചട്ട് കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല
കേണ്ണൂര്, കേണ്ണൂര് കേകന്റെഭാണ്ലമന്റെട്ട്, കൂത്തുപറമ്പട്ട്, തലകശരനി, മടന്നൂര്, പയന്നൂര്, തളനിപറമ്പട്ട്
എനതീ ടസൗണുകേളനിലഭായനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  കകേന സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം
66.45 കകേഭാടനി രൂപയള അലാംഗതീകേഭാരമഭാണട്ട് ലഭനിചതട്ട്. 

(ബനി) ഈ പദതനിയനുസരനിചട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിച ഘടകേങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

1. 11 ലകേ.വനി. ബലന നനിര്മ്മേഭാണലാം

2. 11 ലകേ.വനി. അണര്ഗ്രസൗണട്ട് കകേബനിള നനിര്മ്മേഭാണലാം.

3. ട്രേഭാനകസഭാര്മര് സഭാപനിക്കല്

4. എല്.റനി. ബലന നനിര്മ്മേഭാണലാം

5. കകേടഭായ  മതീററകേളുലാം  ലമക്കഭാനനിക്കല്  മതീററകേളുലാം  മഭാറനി  പുതനിയ

മതീററകേള സഭാപനിക്കുകേ

6. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഓഫതീസുകേളനില് പതീ-ലപയ്ഡട്ട് മതീററകേള സഭാപനിക്കുകേ

7. കേഭാലപഴെക്കലാം  വന  എല്.റനി.  ബലനുകേള  മഭാറനി  പുതനിയ
ബലനുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേ

8. സസൗകരഭാര്ജ പഭാനലകേള സഭാപനിക്കുകേ

9. നനിലവനിലള  33  ലകേ.വനി.  സബ്കസഷനുകേളുലട നവതീകേരണവലാം
ആധുനനികേവത്കേരണവലാം

10. കേഭാലപഴെക്കലാം വന  33  ലകേ.  വനി.  ഫതീഡറകേള മഭാറനി  പുതനിയവ
നനിര്മ്മേനിക്കുകേ.

(സനി)  ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട്  പവര് ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  സതീമനിനട്ട്  15-6-2016-ലഭാണട്ട്  കകേന
സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം പവര് ഫനിനഭാനസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന വഴെനി അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചതട്ട്.
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24  മുതല്  30  മഭാസക്കഭാലമഭാണട്ട്  പദതനിയുലട  കേഭാലഭാവധനി.  പദതനി  പവൃത്തനികേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള പഭാരലാംഭ നടപടനികേള കബഭാര്ഡട്ട് തലത്തനില് സത്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

കവഭാളകടജട്ട് ക്ഷഭാമലാം

105(5566) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ബവദദ്യുതനിയുലാം
കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  ലകേഭാഴെനിഞ്ഞഭാമ്പഭാറ,  എരുത്തനിയഭാമ്പതനി  ഗ്രഭാമ
പഞഭായത്തുകേളനിലല കവഭാളകടജട്ട് ക്ഷഭാമലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇവനിലട അഡതീഷണലഭായനി ട്രേഭാനകസഭാര്മറകേള അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി
എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  തഭാമരക്കുളലാം,  ഗഭാനനിനഗര്,  ലതകക്കചേള  എനതീ  സലങ്ങളനില്
11 ലകേ.വനി. ബലന വലനിചട്ട് 100 ലകേ.വനി.എ. ട്രേഭാനകസഭാര്മര് സഭാപനിക്കുന പവൃത്തനി
ഈ  വര്ഷലത്ത  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ലചേയവരുന.  കൂടഭാലത
പഭാറക്കുളലാം, തനിരുവണനിപളലാം എനതീ സലങ്ങളനില് 100 ലകേ.വനി.എ. ട്രേഭാനകസഭാര്മര്
160  ലകേ.വനി.  ആയനി ഉയര്ത്തുന പവൃത്തനികേള,  പണനിക്കഭാരകുളലാം,  ആര്.വനി.  പുതൂര്
എനതീ സലങ്ങളനില്  100  ലകേ.വനി.എ.  ട്രേഭാനകസഭാര്മര്  സഭാപനിക്കുന കജഭാലനികേള
എനനിവ അടുത്ത വര്ഷലത്ത  വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് (2017-18) ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഇലകനിക്കല് ഇനലസകകററനിലന്റെ ചുമതലകേള

106 (5567) ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബ്ബട്ട് :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന ഇലകനിക്കല് ഇനലസകകററനിലന്റെ ചുമതലകേള എലനഭാലക്കയഭാലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2010-ലല  Central  Electricity  Authority  (Measures  relating  to
safety and Electric supply) Regulations  പകേഭാരമുള കേര്ത്തവല നനിര്വ്വഹണത്തനില്
കേഴെനിഞ്ഞ  രണ്ടു  വര്ഷലാം  എത്രകത്തഭാളലാം  കനടങ്ങളഭാണട്ട്  ബകേവരനിചനിട്ടുളലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഇക്കഭാലയളവനില്  ബവദദ്യുതനി  കഷഭാര്ടട്ട്  സര്കേഡ്യൂടട്ട്  മുകഖനയുണഭായ
തതീപനിടനിത്ത  സലാംഭവങ്ങളനില്  എത്രലയണത്തനില്  ഇനലസകകററനിലന്റെ  പരനികശഭാധന
നടനനിരുനലവനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇലകനിസനിറനി ആകട്ട്, 2003-ലല  53 -ാം വകുപ്പുപകേഭാരലാം എലഭാ ബവദദ്യുത
പതനിഷഭാപനങ്ങളനിലലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  സുരക്ഷ  ഉറപട്ട്  വരുത്തുനതനിനുളള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന ചുമതലയുളള സഭാറഡ്യൂടറനി  ഏജനസനിയഭാണട്ട്  ഇലകനിക്കല്
ഇനലസകകററട്ട് വകുപട്ട്. ടനി വകുപനിലന്റെ ചുമതലകേള തഭാലഴെപറയുനവയഭാണട്ട്:

1. ലസനട്രേല്  ഇലകനിസനിറനി  അകതഭാറനിറനി  (ലമകഷഴട്ട്  റനികലറനിങട്ട്  റ്റു

കസഫനി ആന്റെട്ട് ഇലകനികേട്ട് സബപ)  റഗുകലഷന, 2010  പകേഭാരലാം

എകട്ട്ട്രേഭാ  ബഹ ലടനഷന,  ബഹ ലടനഷന ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട

പതനിഷഭാപനങ്ങള,  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട്  തുടങ്ങനി  മറ്റു

ബലസനസനികേള സഭാപനിക്കുന  ട്രേഭാനകസഭാര്മറകേള,  കകേബനിളുകേള,

ശനികരഭാപരനി  ബലനുകേളുലാം  മറട്ട്  പതനിഷഭാപനങ്ങളുലാം,  ഡതീസല്

ജനകറററകേള  മറ്റു  പഭാരമ്പകരലതര  ഊര്ജ  കസഭാതസകേളനില്

നനിനലാം  ബവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  പതനിഷഭാപനങ്ങള,

ബഹുനനില  മനനിരങ്ങള,  എകട്ട്-കറ,  സനി.ടനി.  സഭാന,  നനികയഭാണ്

ബസനകബഭാര്ഡുകേള എനനിവയട്ട്  ബവദദ്യുതതീകേരണഭാനുമതനി  നല്കുകേ,

ഇവയുലട ആനുകേഭാലനികേ പരനികശഭാധന നടത്തുകേ, ബവദദ്യുത ബലനനിനു

സമതീപലാം ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് അനുമതനി നല്കുകേ.

2. ഇലകനിസനിറനി ആകട്ട്, 2003-ലല 161-ാം വകുപ്പുപകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തട്ട്

ഉല്പഭാദനലാം, പസരണലാം, വനിതരണലാം, ഉപകഭഭാഗലാം എനതീ കമഖലകേളനില്

ഉണഭാകുന ബവദദ്യുത അപകേടങ്ങള സലാംബനനിച അകനത്വഷണലാം

നടത്തുകേ, അപകേടങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുളള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകേ.

3. ബവദദ്യുത പതനിഷഭാപനങ്ങള സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം പരനിപഭാലനിക്കുനതനിനുലാം
കയഭാഗലതയുളളവര്ക്കട്ട്  കകേഭാണ്ട്രേഭാകര്  ബലസനസട്ട്  കൂടഭാലത
സൂപര്ബവസര്, വയര്മഭാന ലപര്മനിറ്റുകേള എനനിവ നല്കുകേ, വയര്മഭാന
ലട്രേയനിനനിലാംഗട്ട് ഇനസനിറഡ്യൂട്ടുകേളക്കട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുകേ.
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4. കകേരള സനിനനിമ  (റഗുകലഷന)  റൂളസട്ട്, 1988  പകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തട്ട്
സനിനനിമഭാ പദര്ശനശഭാലകേള തുടങ്ങുനതനിനുലാം നടത്തുനതനിനുമുളള
ബവദദ്യുത സുരക്ഷഭാ അനുമതനി പത്രലാം നല്കുകേ,  കൂടഭാലത സനിനനിമ
ഓപകററര്മഭാര്ക്കട്ട് ബലസനസട്ട് നല്കുകേ.

5. നനിലവഭാരമനിലഭാത്ത  ബവദദ്യുത  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  സഭാമഗ്രനികേളുലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതുലാം കശഖരനിക്കുനതുലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതുലാം വനിപണനലാം
നടത്തുനതുലാം നനികരഭാധനിച്ചു ലകേഭാണ്ടുളള കകേന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ 1981-ലലയുലാം
2003-ലലയുലാം ഗുണനനിലവഭാര നനിയനണ ഉത്തരവകേള സലാംസഭാനത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര് ഈ വകുപനിലനയഭാണട്ട് ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്.

6. കകേരളഭാ ലനിഫട്ട് ആന്റെട്ട് എസകലറര് ആകട്ട്, 2013,  നടപനിലഭാക്കഭാന
സര്ക്കഭാര്  ഈ  വകുപനിലനയഭാണട്ട്  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  ആയതു
പകേഭാരലാം ലനിഫട്ട് ആന്റെട്ട് എസകലറര് മഭാനുഫഭാക്ചേകറഴട്ട് ബലസനസട്ട്
ലനിഫട്ട്  ആന്റെട്ട്  എസകലറര്  ഓപകററനിങട്ട്  ബലസനസട്ട്  എനനിവ
നല്കേനിവരുന.

7. വനി.വനി.ഐ.പനി.  സനര്ശനകത്തഭാടനുബനനിച്ചുളള  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
ബവദദ്യുത പതനിഷഭാപനങ്ങളുലട  പരനികശഭാധന നടത്തനി  സുരക്ഷഭാ
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് നല്കുന.

8. കകേരളഭാ  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  ഡഡ്യൂടനി  ആകട്ട്,  1963,  ബവദദ്യുതനി
സര്ചേഭാര്ജട്ട്  (ലലവനി  ആന്റെട്ട്  കേളക്ഷന)  ആകട്ട്,  1989  എനനിവ
പകേഭാരലാം ചേതീഫട്ട് ഇലകനിക്കല് ഇനലസകറലാം അക്കസൗണട്ട്സട്ട് ഓഫതീസറലാം
ഡഡ്യൂടനി ഇനലസകറലട ചുമതല വഹനിച്ചുവരുന.

9. സലാംസഭാനലത്ത ബവദദ്യുത കപഭാസ്റ്റുകേളനില്ക്കൂടനി  വനിനലസനിചനിട്ടുളള
വനിവനിധ ടനി.വനി.  കകേബനിള ശലാംഖലകേളുലട ആനുകേഭാലനികേ സുരക്ഷഭാ
പരനികശഭാധന നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  ഇനഡലന ഇലകനിസനിറനി നനിയമലാം,  1956, 2010-ല് കേഭാലഹരണലപടുകേയുലാം
ലസനട്രേല് ഇലകനിസനിറനിയുലട പുതനിയ ലറഗുകലഷനുകേള നനിലവനില്വരനികേയുലാം ലചേയ.
മനിക്ക  വകുപ്പുകേളുലാം  നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുലാം  പുതനിയ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  സുരക്ഷഭാ
പരനിപഭാലനചടങ്ങളുലാം കൂടുതല് കേര്ശനമഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുമഭാണട്ട് ഇതട്ട് നനിലവനില് വനതട്ട്.
ഇതനിലല  വനിവനിധ  റഗുകലഷനുകേള  പകേഭാരലാം  ബലസനസനികേളുലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലാം
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പഭാലനികക്കണ സുരക്ഷഭാചേടങ്ങള പഭാലനിക്കലപടുനകണഭാലയനട്ട് ഇലകനിക്കല് ഇനലസകകററട്ട്
വകുപട്ട്  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം  ഇത്തരലാം  പതനിഷഭാപനങ്ങള  സുരക്ഷനിതമഭായനി
പരനിപഭാലനിക്കണലമനട്ട്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം  ലചേയവരുന.  തനമൂലലാം
ഇത്തരലാം പതനിഷഭാപനങ്ങളനില് അപകേടങ്ങള ഗണലമഭായനി കുറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  2015-16  കേഭാലഘടത്തനില്  292  തതീപനിടനിത്തങ്ങളനില്
അകനത്വഷണലാം നടത്തനി. ഇവയനില് 26 എണലാം ബവദദ്യുതനിമൂലമുളള അപകേടമഭാലണനട്ട്
കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  2016-17  കേഭാലഘടത്തനിലല  2016  ലസപ്തലാംബര്  വലരയുളള
കേഭാലയളവനില് അകനത്വഷണലാം നടത്തനിയ 141 തതീപനിടനിത്ത അപകേടങ്ങളനില് 14 എണലാം
ബവദദ്യുതനിമൂലമുളള അപകേടമഭാലണനട്ട് കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ. കതഭാമസട്ട് കജഭാര്ജനിനട്ട് ലപഭാകമഭാഷന

107 (5568) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി-യനില്  1-1-2002-ല്  പസനിദതീകേരനിച  സതീനനിയര്
അസനിസനമഭാരുലട  കഗ്രകഡഷന  ലനിസനില്  626-ാം  നമ്പരഭായുളതുലാം  ലഡപഡ്യൂകടഷനനില്
കജഭാലനി ലചേയ്യുനതുമഭായ ശതീ.  കതഭാമസട്ട് കജഭാര്ജനിനട്ട് വളലര നഭാളുകേളഭായനി കേനികടണ
അര്ഹതലപട  സതീനനിയര്  സൂപണട്ട്,  അസനിസന്റെട്ട്  അക്കസൗണട്ട്സട്ട്  ഓഫതീസര്,
അക്കസൗണട്ട്സട്ട്  ഓഫതീസര്  എനതീ  മൂനട്ട്  ലപഭാകമഭാഷനുകേള  നല്കേഭാതനിരനിക്കുനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുലട കഗ്രകഡഷന ലനിസനില് ശരനിയഭായനി കരഖലപടുകത്തണ
ടനിയഭാലന്റെ  ജനനതതീയതനി  6-2-1962-നട്ട്  പകേരലാം  ലതറഭായനി  15-11-1953  എനട്ട്
കരഖലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതുലകേഭാണഭാകണഭാ  പസ്തുത  ലപഭാകമഭാഷനുകേള  നല്കേഭാതനിരുനതട്ട്;
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുലട  ഭഭാഗലത്ത  ലതറട്ട്  ലകേഭാണഭാകണഭാ  ഇതട്ട്  സലാംഭവനിചതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുലട  26-2-2016  ലല  No.  EB/Gr.1/SA/8/2016
നമ്പര് ലപഭാസതീഡനിലാംഗ്സട്ട് പകേഭാരലാം ലതറഭായനിട്ടുള ജനനതതീയതനി (15-11-1953) മഭാറനി
ശരനിയഭായ  ജനന  തതീയതനി  (6-2-1962)  പസ്തുത  കഗ്രകഡഷന  ലനിസനില്
കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  പസ്തുത കഗ്രകഡഷന ലനിസനില് ശതീ.  കതഭാമസട്ട് കജഭാര്ജനിനട്ട് ലതഭാട്ടുമുനപുള
625-ാംനമ്പറകേഭാരനുലാം  കശഷമുള  627-ാംനമ്പറകേഭാരനുലാം  ആലരഭാലക്കയഭാലണനലാം
അവര്ക്കട്ട് ഏതട്ട് തതീയതനികേളനിലഭാണട്ട് സതീനനിയര് സൂപണട്ട്, അസനിസന്റെട്ട് അക്കസൗണട്ട്സട്ട്
ഓഫതീസര്,  അക്കസൗണട്ട്സട്ട്  ഓഫതീസര്  എനതീ  തസനികേകേളനികലക്കുള  ലപഭാകമഭാഷനുകേള
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ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുനതട്ട്;  ഉത്തരവ  നമ്പര്  സഹനിതലാം  വനിവരനിക്കുകമഭാ;  25  ലകേഭാലലാം
കസവനലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച പകേഭാരലാം 2013 മുതല് ടനിയഭാന അക്കസൗണട്ട്സട്ട് ഓഫതീസറലട
കഗ്രഡനിലല ശമ്പളമഭാകണഭാ വഭാങ്ങുനതട്ട് ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  നനിയമഭാനുസരണലാം ലഭനികക്കണ സഭാനക്കയറത്തനിനഭായനി ടനിയഭാന വതീണ്ടുലാം
1-4-2016-ല് എലഭാ നടപടനികേളുലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി, കമലധനികേഭാരനികേളുലട ശനിപഭാര്ശകയഭാലട
CE  (HRM)-നട്ട്  നല്കേനിയ  അകപക്ഷയനിനകമല്  9-5-2016  തതീയതനിയഭായുള
Director (Finance)-ലന്റെ  Direction  അനുകൂലമഭായനി ഉളതഭായനി  CE  (HRM)-ലന്റെ
23-5-2016-ലല  EB3(9)/Accounts  Officer/Promotion/2016  കേത്തനിലല സൂചേന
(1)-ല് കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി-യുലട  Legal  Adviser  & Disciplinary Enquiry
Officer, No. LA & DEO/Estt/IV/2684/1999/Dt 5-5-2016  പകേഭാരലാം ടനിയഭാലന്റെ
ലപഭാകമഭാഷനുകേളുലട  കേഭാരലത്തനികലക്കട്ട്  നല്കേനിയ  നനിയകമഭാപകദശലാം  അനുകൂലമകല;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  K.S.E.B.-യനില്  നനിനലാം  ലഡപഡ്യൂകടഷനനില്  17  വര്ഷമഭായനി
എലാം.എല്.എ.-യുലട  പനി.എ.  ആയനി  കജഭാലനി  ലചേയവരുന  ടനിയഭാനട്ട്  കബഭാര്ഡനില്
യഭാലതഭാരുവനിധ കകേസുകേകളഭാ ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേകളഭാ ഇലഭാത്തതനിലന്റെ ലവളനിചത്തനില്
K.S.E.Board-ലന്റെ  Chief  Vigilance  Officer-റലട  23-4-2016-ലല  VIG/
B11/601/2016(42)  803  പകേഭാരലാം  ലപഭാകമഭാഷനട്ട്  കവണനി  അനുകൂല  Vigilance
Clearance നല്കേനിയനിരനിക്കുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ജനി)  ഇനനി  ലപനഷന  പറഭാന  ലവറലാം  16  മഭാസക്കഭാലലാം  മഭാത്രമുള  ടനിയഭാനട്ട്
അര്ഹതലപട  ലപഭാകമഭാഷനുകേള  നല്കേണലമനപറഞ്ഞട്ട്  CE  (HRM)-ലന്റെ
23-5-2016-ലല  EB3(9)/Accounts Officer/Promotion/2016  നമ്പര് പകേഭാരമുള
കനഭാടട്ട് KSEB Secretary (Administration)-നട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുലാം ടനിയഭാനട്ട് ലപഭാകമഭാഷന
നല്കേഭാതനിരനിക്കുനതനിലന്റെ കേഭാരണലാം എലനനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ  ;  സമയഭാസമയങ്ങളനില്
അര്ഹതലപട  സഭാനക്കയറങ്ങള  നല്കേനി  സഹഭായനിക്കണലമനട്ട്  ആവശലലപടട്ട്
13-11-2001-ലലാം  1-9-2011-ലലാം  ബഹു.  എലാം.എല്.എ.-യുലട  ശനിപഭാര്ശക്കകത്തഭാലട
KSEB അധനികേഭാരനികേളക്കട്ട് നല്കേനിയ കേത്തുകേളുലട ശരനിയഭായ കകേഭാപനികേള 25-2-2016-ല്
CE  (HRM)നട്ട്  നല്കേനിയ  അകപക്ഷയുലട  കൂലടയുളതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ടനിയഭാനട്ട്  നനിയമഭാനുസരണലാം  നല്കക്കണ  സഭാനക്കയറങ്ങള  നല്കേഭാന  അനുകൂല
നടപടനികേള ഉടന സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  17-5-2003-ല്  പസനിദതീകേരനിച  1-1-2002  വലരയുളള
സതീനനിയര്  അസനിസനമഭാരുലട  കഗ്രകഡഷന  ലനിസനില്  626-ാം  റഭാങ്കുകേഭാരനഭായ
ശതീ.  കതഭാമസട്ട്  കജഭാര്ജനിലന്റെ  ജനനത്തതീയതനി  6-2-1962-നുപകേരലാം  ലതറഭായനി
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15-11-1953 എനട്ട് പസനിദതീകേരനിക്കുവഭാന ഇടയഭായനിരുന.  എനഭാല് 17-5-2003-ല്
കബഭാര്ഡട്ട്  പുറത്തനിറക്കനിയ  സര്ക്കുലറനിലൂലട  (സര്ക്കുലര്  നമ്പര്.  EB/Gradation/
2003) പസ്തുത കഗ്രകഡഷന ലനിസനില് ലതറ്റുകേകളഭാ, വനിട്ടുകപഭാകേലകേകളഭാ ഉണഭായനിട്ടുലണങനില്
ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കുവഭാന ഒരു മഭാസത്തനിനകേലാം ബനലപടവലര അറനിയനിക്കുനതനിനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിരുന.  എനഭാല് ശതീ.  കതഭാമസട്ട്  കജഭാര്ജട്ട്  13  വര്ഷത്തനിനട്ട്
കശഷലാം 17-2-2016-ലഭാണട്ട് തലന്റെ ജനനത്തതീയതനി കഗ്രകഡഷന ലനിസനില് ലതറഭാണട്ട്,
പരനിഹരനിക്കണലമനട്ട്  കേഭാണനിചട്ട്  ബനലപടവര്ക്കട്ട് അകപക്ഷ നല്കേനിയതട്ട്.  കഗ്രകഡഷന
ലനിസനില്  കേടനകൂടനിയ  അപഭാകേത  സമയബനനിതമഭായനി  പരനിഹരനിക്കലപടഭാത്ത
തനിനഭാലഭാണട്ട്  ശതീ.  കതഭാമസട്ട്  കജഭാര്ജനിനട്ട്  അര്ഹതലപട  സഭാനക്കയറലാം
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  ലഭനിക്കഭാലത  കപഭായതട്ട്.  ജനനത്തതീയതനി  തനിരുത്തലപട  മുറയട്ട്
അതനിനുളള  നടപടനിക്രമങ്ങള  കബഭാര്ഡനില്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  23-12-2013  മുതല്
അക്കസൗണട്ട്സട്ട് ഓഫതീസറലട കഗ്രഡനിലളള ശമ്പളമഭാണട്ട് വഭാങ്ങുനതട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  ശതീ.  കതഭാമസട്ട്  കജഭാര്ജജട്ട്  തലന്റെ  ജനനത്തതീയതനിയനിലല
അപഭാകേത 17-2-2016-ല് ചൂണനിക്കഭാട്ടുകേയുലാം അതനുസരനിചട്ട്  26-2-2016-ലല Order
No. EB/Gr1/SA/8/16  പകേഭാരലാം ഈ അപഭാകേത പരനിഹരനിചനിട്ടുളളതുമഭാണട്ട്.  പസ്തുത
കഗ്രകഡഷന ലനിസനില് ശരനിയഭായ ജനനത്തതീയതനി  6-2-1962  ആയനി കരഖലപടുത്തുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  പസസ്തുത  കഗ്രകഡഷന  ലനിസനില്  റഭാങട്ട്  നമ്പര്  625  ആയ
ശതീ. എല്. അല്കഫഭാണ്സട്ട് സതീനനിയര് അസനിസന്റെഭായനി റനിലടയര് ലചേയട്ടുളളതുമഭാണട്ട്.
റഭാങട്ട് നമ്പര് 627 ആയ ശതീ. കമഭാഹനന 20-12-2003-ല് ( 20-12-2003-ലല Order
No. EB3 (a)/2222/2003) സതീനനിയര് സൂപണഭായുലാം, 31-12-2008-ലല (31-12-2008-ലല
Order  No.  EB3  (a)/2221/2008(4))  അസനിസന്റെട്ട്  അക്കസൗണട്ട്സട്ട്  ഓഫതീസറഭായുലാം
6-8-2014-ല്  (6-8-2014-ലല  Order No.B.O.(CMD) No.2129/2014 (Estt.III/
124/2012)  അക്കസൗണട്ട്സട്ട്  ഓഫതീസറഭായുലാം  ലപഭാകമഭാഷനുകേള  ലഭനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ശതീ.  കതഭാമസട്ട്  കജഭാര്ജട്ട്  23-12-2013  മുതല്  അക്കസൗണട്ട്സട്ട്
ഓഫതീസറലട കഗ്രഡനിലളള ശമ്പളമഭാണട്ട് വഭാങ്ങുനതട്ട്.

(ഇ)  കകേരള കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ ഫനിനഭാനസട്ട്  ഡയറകര്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ ലതീഗല്  അബഡത്വസര്&ഡനിസനിപനിനറനി  എനകേത്വയറനി  ഓഫതീസറലട
നനിയകമഭാപകദശത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ശതീ. കതഭാമസട്ട് കജഭാര്ജനിനട്ട് നല്കേഭാതനിരുന
ലപഭാകമഭാഷനുകേള നനിയമപരമഭായ ചേടങ്ങള പഭാലനിച്ചുലകേഭാണട്ട് നല്കുനതനില് തടസങ്ങള
ഇലലനട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുണഭായനി.

(എഫട്ട്) 23-4-2016-ല് കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് ചേതീഫട്ട്
വനിജനിലനസട്ട്  ഓഫതീസര്  ശതീ.  കതഭാമസട്ട്  കജഭാര്ജനിനട്ട്  എതനിരഭായനി  നനിലവനില്
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അചടക്ക നടപടനികേലളഭാനലാം ഇലലനട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിരുന എങനിലലാം  സതീനനിയര്
സൂപണഭായുലാം അസനിസന്റെട്ട് അക്കസൗണട്ട്സട്ട് ഓഫതീസറഭായുലാം ലപഭാകമഭാഷനുകേള നല്കേണലമങനില്
ഏറവലാം  പുതനിയ  വനിജനിലനസട്ട്  കനിയറനസട്ട്,  ലപര്കഫഭാമനസട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  എനനിവ
പരനികശഭാധനിചട്ട് ഫനിനഭാനസട്ട് ഡയറകര് ലചേയര്മഭാനഭായുളള കലഭാവര് ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെല്
ലപഭാകമഭാഷന  കേമ്മേനിറനിയുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  ചേതീഫട്ട്
എഞനിനതീയര്  (എചട്ട്.ആര്.എലാം.)-ലന്റെ  വനിജനിലനസട്ട്  ലസക്ഷനനില്  ലഭനിച  ഒരു
പരഭാതനിയനില്  ശതീ.  കതഭാമസട്ട്  കജഭാര്ജട്ട്  വരവനില്  കേവനിഞ്ഞ  സത്വത്തട്ട്  സമ്പഭാദനലാം
നടത്തനിയതഭായ ആകരഭാപണലാം നനിലനനില്ക്കുന.  23-4-2016-ല് ലഭനിച വനിജനിലനസട്ട്
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി  6  മഭാസലാം കേഴെനിഞ്ഞതനിനഭാല് ഒരനിക്കല്കൂടനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ
ചേതീഫട്ട്  വനിജനിലനസട്ട്  ഓഫതീസറലട  റനികപഭാര്ടട്ട്  വഭാകങ്ങണതുണട്ട്.  ഇതട്ട്  ലഭനിചഭാല്
ഉടനതലന  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെല്  ലപഭാകമഭാഷന  കേമ്മേനിറനി  (കലഭാവര്)  മുമ്പഭാലകേ
സമര്പനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ജനി)  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെല്  ലപഭാകമഭാഷന  കേമ്മേനിറനി  (കലഭാവര്)-യുലട  അനുമതനി
ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  സതീനനിയര്  സൂപണട്ട്,  അസനിസന്റെട്ട്  അക്കസൗണട്ട്സട്ട്  ഓഫതീസര്
ലപഭാകമഭാഷനുകേളക്കുള  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിക്കുനതഭാണട്ട്.  അതനിനുകശഷലാം
ലചേയര്മഭാന&മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറകര് ലചേയര്മഭാനഭായുളള ഡനി.പനി.സനി. (ഹയര്)  കൂടനി
തതീരുമഭാനലമടുത്തട്ട് അതനിലന്റെ ലവളനിചത്തനില് അക്കസൗണട്ട്സട്ട് ഓഫതീസര് തസനികേയനില്
ശതീ.  കതഭാമസട്ട്  കജഭാര്ജനിനട്ട്  ലപഭാകമഭാഷന  നല്കുനതഭാണട്ട്.  വനിജനിലനസട്ട്
കനിയറനസട്ട്  ലഭലമഭാക്കുന  മുറയട്ട്  ഡനി.പനി.സനി.  (കലഭാവര്)  &  ഡനി.പനി.സനി.  (ഹയര്)
കചേര്നട്ട്  ടനിയഭാനട്ട്  സതീനനിയര്  സൂപണട്ട്,  അസനിസന്റെട്ട്  അക്കസൗണട്ട്സട്ട് ഓഫതീസര്,
അക്കസൗണട്ട്സട്ട്  ഓഫതീസര്  തുടങ്ങനിയ  ഓഫതീസര്  കകേഡറകേളനില്  ലപഭാകമഭാഷനുകേള
നല്കുനതനിനുളള നടപടനി ക്രമങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചു ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ഉത്തകരനലയനില് നനിനട്ട് ബവദദ്യുതനി

108 (5569) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അണലക്കട്ടുകേളനിലല  ജലനനിരപട്ട്  തഭാഴ് ന  നനില്ക്കുന  ഇകപഭാഴെലത്ത
സഭാഹചേരലത്തനില് ജലബവദദ്യുത പദതനികേളനില് നനിനളള ബവദദ്യുതനി  ഉല്പഭാദനത്തനില്
ഗണലമഭായ കുറവട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതനിനു  പരനിഹഭാരമഭായനി  ഉത്തകരനലയനില്  നനിനട്ട്  ബവദദ്യുതനി
സലാംസഭാനലത്തത്തനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  ഊര്ജ  ബഹകവ  സഭാപനിക്കഭാന  കകേനഭാനുമതനി
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ഡനി) എങനില് പസത ഊര്ജ ബഹകവയുലട നനിര്മ്മേഭാണ ചുമതല ആര്ക്കഭാണട്ട്;
എത്ര  ലമഗഭാവഭാടട്ട്  ബവദദ്യുതനിയഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  സലാംസഭാനലത്തത്തനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി-ഡനി)  ഉണട്ട്.  കകേരള  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  ബവദദ്യുതനിയുലട
ഏകേകദശലാം  30%  മഭാത്രകമ  ഇവനിലട  ഉല്പഭാദനിപനിക്കലപടുനളള.  ബഭാക്കനിയുളള
ആവശലകേത നനിറകവറ്റുനതനിനഭായനി ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡട്ട് ലസനട്രേല് ജനകററനിലാംഗട്ട്
കസഷനുകേളനില് നനിനളള കകേന വനിഹനിതലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേയുലാം ഇകതഭാലടഭാപലാം
സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറത്തുനനിനട്ട്  ഹ്രസത്വ-മദല-ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില് ബവദദ്യുതനി
വഭാങ്ങുകേയുലാം ലചേയവരുന. സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് ആവശലമഭായ ബവദദ്യുതനി എത്തനിക്കഭാനഭായനി
2000 MW-ലന്റെ പുഗളര്-മഭാടക്കത്തറ  HVDC  ബലനനിലന്റെ ഇടനഭാഴെനി നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭായനി
അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചേത്തതീസ്ഗഢനിലല  റഭായ്ഗഢനില്  നനിനലാം  തമനിഴ് നഭാടനിലല
പുഗളരനികലക്കുളള  HVDC  ബലനനിലന്റെ  തുടര്ചയഭായനി  കകേരളത്തനിലല  തൃശ്ശൂര്
ജനിലയനിലല മഭാടക്കത്തറയനികലക്കഭാണട്ട് ഈ ഇടനഭാഴെനി നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
PGCIL-നഭാണട്ട്  പസസ്തുത  ബലനനിലന്റെയുലാം  സബ്കസഷലന്റെയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ
ചുമതലയുളളതട്ട്.  അതനിനഭായനി  PGCIL  തൃശ്ശൂരനില് സബ്കസഷനുകവണനി  32  കകേഭാടനി
ലചേലവഭാക്കനി  സലലാം  വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഡനിസലാംബര്  2019  ഓടുകൂടനി  പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

സത്വകേഭാരലകമഖലയനിലല ലചേറകേനിട ജലബവദദ്യുത പദതനികേള

109(5570)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനില് സത്വകേഭാരലകമഖലയനില് എത്ര ലചേറകേനിട ജലബവദദ്യുത പദതനികേളുണട്ട്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത ജലബവദദ്യുത പദതനികേളുലട ഉല്പഭാദന കശഷനി എത്രയഭാണട്ട്;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  ജലബവദദ്യുത പദതനികേളനില്  നനിനട്ട്  ബവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുനതട്ട്
സലാംബനനിചട്ട് സര്ക്കഭാരുമഭായനി ഉണഭാക്കനിയ ധഭാരണ എപകേഭാരമഭാണട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പരനിസനിതനിക്കട്ട് ആഘഭാതലാം സൃഷനിക്കഭാത്ത ലചേറകേനിട സത്വകേഭാരല ജലബവദദ്യുത
പദതനികേള കകേരളത്തനില് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലകണഭാ; ഇവലയ കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുകമഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേരളത്തനില്  സത്വകേഭാരല  കമഖലയനില്  നനിലവനില്  7  ലചേറകേനിട
ജലബവദദ്യുത പദതനികേളുണട്ട്. പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന:

നമ്പര് പദതനി കേമ്പനനിയുലട കപരട്ട്  കശഷനി
(ലമഗഭാവഭാടനില്)

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

1 കുത്തുങല് Indicil  Electrometts
Limited (CPP)

21

2 മണനിയഭാര് Carborundum
(Universal  Limited)
(CPP)

12

3 അള്ളുങല് EDCL  Power  Project
Limited (IPP)

7

4 ഇരുട്ടുക്കഭാനലാം Viyyat  Power  Limited
(IPP)

4.5

5 കേഭാരനിക്കയലാം Ayyappa Hydro Power
Limited (IPP)

10.5

6 മതീനവലലാം  (തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലട ഉടമസതയനിലളള
കേമ്പനനി)

Palghat  Small  Hydro
Compay Limited (IPP)

3

7 കദവനിയഭാര് ബമകക്രഭാ ബവദദ്യുത
പദതനി

Hydro Power (IPP) 0.05

ഇവ കൂടഭാലത സത്വതന ബവദദ്യുത പദതനി സലാംരലാംഭകേര് എന നനിലയട്ട് തകദ്ദേശ
ഭരണ  സഭാപനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളള  പദതനികേളഭാണട്ട്  മഭാങ്കുളലാം  ഗ്രഭാമ
പഞഭായത്തനിലന്റെ പഭാമ്പുങയവലാം (0.11 MW), ഇടുക്കനി ജനിലഭാ പഞഭായത്തനിലന്റെ കേലഭാര്
ബമകക്രഭായുലാം (0.05 MW).

1145/17
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(സനി) സത്വകേഭാരല  കമഖലയനിലളള  ലചേറകേനിട  ജലബവദദ്യുത  പദതനികേളനില് നനിനട്ട്
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  ബവദദ്യുതനിയുലട  വനില  നനിശയനിക്കുനതട്ട്  കകേരള  സലാംസഭാന
ബവദദ്യുതനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷനഭാണട്ട്.  പദതനികേള  അനുവദനിക്കുകമ്പഭാഴളള
ധഭാരണപകേഭാരലാം ഈ ബവദദ്യുതനി വഭാങ്ങുനതനിനുളള ആദലലത്ത അവകേഭാശലാം കകേരള
കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനിനഭാണട്ട്.  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ക്കട്ട്  ബവദദ്യുതനി
വനില്ക്കുനതനിനഭായനി  കേമ്മേതീഷന  അലാംഗതീകേരനിച  പവര്  പര്കചസട്ട്  എഗ്രനിലമന്റെട്ട്
കേമ്പനനിയുലാം ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡുലാം തമ്മേനിലഭാണട്ട് നനിലവനില് വരുനതട്ട്.

(ഡനി)  ഉണട്ട്.  പരനിസനിതനിക്കട്ട് ആഘഭാതലാം സൃഷനിക്കഭാത്ത തരത്തനിലളള  'run of
the  river'  അടനിസഭാനത്തനിലളള  പദതനികേളഭാണട്ട്  ഇനട്ട്  നടപനില്  വരുത്തുനതട്ട്.
ഇതനില്  വലനിയ  ഡഭാമുകേളനില.  മറനിചട്ട്  തടയണകേള  മഭാത്രമഭാണുളളതട്ട്.  വലനിയ
ഡഭാമുകേളനിലളളതുമഭാതനിരനി  മുഴവന  ജലവലാം  കശഖരനിച്ചു  വയവഭാന  കേഴെനിയുകേയനില.
ഇത്തരത്തനിലളള  പദതനികേളക്കട്ട്  ഇകപഭാള  അനുവഭാദലാം  ലകേഭാടുക്കുനണട്ട്.  ഇവലയ
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  ലചേറകേനിട  ജലബവദദ്യുത  നയവലാം  നനിലവനിലണട്ട്.
കൂടഭാലത  സത്വനമഭായുളള  സലത്തട്ട്  ഇത്തരത്തനിലളള  ലചേറകേനിട  ജലബവദദ്യുത
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതനിനുലാം ഈ നയത്തനില് ഊനല് ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന.

ബവദദ്യുതഭാഘഭാതകമറട്ട് മരണലപടുനവര്

110(5571)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേനന  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ബവദദ്യുതഭാഘഭാതകമറട്ട്  മരണലപടുനവരുലട  എണലാം
വര്ദനിക്കുനകണഭാ എനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  10  വര്ഷത്തനിനുളളനില്  ഗഭാര്ഹനികേ  കമഖലയനിൽ  അപകേഭാരലാം
മരണലപടവരുലട എണലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ബവദദ്യുതഭാഘഭാതകമറ്റുളള  മരണങ്ങള  വര്ദനിക്കുവഭാനുളള  കേഭാരണലാം
എലനനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അപകേഭാരലാം  മരണലാം  സലാംഭവനിക്കുനവര്ക്കട്ട്  അടനിയനര  സഹഭായലാം,
ഇനഷത്വറനസട്ട് പരനിരക്ഷ എനനിവ നല്കുന കേഭാരലലാം ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ബവദദ്യുതഭാഘഭാതകമറ്റുള  മരണങ്ങള  ഒഴെനിവഭാക്കുന  തരത്തനിലളള
കബഭാധവല്ക്കരണലാം,  വയറനിലാംഗട്ട്  പരനികശഭാധന  എനനിവ  ഏര്ലപടുത്തുന  കേഭാരലലാം
ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ബവദദ്യുതഭാഘഭാതകമറട്ട് മരണലപടുനവരുലട എണത്തനില്
ഏറക്കുറചനിലകേള ഉണഭാകുനതഭായുലാം മഴെലക്കടുതനികേള, പകൃതനികക്ഷഭാഭലാം എനനിവയുണഭാകുന
കേഭാലയളവകേളനില് മരണ നനിരക്കനില് കനരനിയ രതീതനിയനില് വര്ദനവട്ട് ഉണഭാകുനതഭായുലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കേഴെനിഞ്ഞ 10 വര്ഷത്തനിനുളളനില് ഗഭാര്ഹനികേകമഖലയനില്
1570 കപര് ബവദദ്യുതഭാഘഭാതകമറട്ട് മരണലപടതഭായനി റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) അപകേട കേഭാരണങ്ങള വനിലയനിരുത്തനിയതനില് ലപഭാതുജനങ്ങളുലട അശദ,
സൂക്ഷ്മതക്കുറവട്ട്,  അറനിവനിലഭായ്മ,  ബവദദ്യുതനി  ബലനുകേളുലട സമതീപലാം പണനിലയടുക്കുകമ്പഭാള
സുരക്ഷഭാ  മുനകേരുതലകേള  സത്വതീകേരനിക്കുനതനിലളള  വനിമുഖത  എനനിവയഭാണട്ട്
ബവദദ്യുതഭാഘഭാതകമറട്ട്  മരനിക്കുനവരുലട എണത്തനില് വര്ദനവട്ട്  ഉണഭാക്കുനലതനട്ട്
കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  13-1-2015-ലല B.O. (FTD) No. 84/2015 (PS. VIII/GL/97)  പകേഭാരലാം
ബവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ പതനിഷഭാപനത്തനില്നനിനലാം  ബവദദ്യുതഭാഘഭാതത്തഭാല്
മരണലാം സലാംഭവനിക്കുന ലപഭാതുജനങ്ങളുലട  ആശനിതര്ക്കട്ട്  പരമഭാവധനി  ₹  5,00,000
രൂപ  (അഞ്ചു  ലക്ഷലാം  രൂപ)  ആശത്വഭാസ  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാലത
ലപഭാതുജനങ്ങളുലട അശദ,  സൂക്ഷ്മതക്കുറവട്ട്,  അറനിവനിലഭായ്മ  എനനിവമൂലലാം ബവദദ്യുതനി
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പതനിഷഭാപനങ്ങളനില്നനിനട്ട്  ബവദദ്യുതഭാഘഭാതകമറട്ട് മരണമടയുകേകയഭാ
പരനികക്കല്ക്കുകേകയഭാ  ലചേയഭാല്  പരമഭാവധനി  1,00,000  രൂപവലര  ആശത്വഭാസ
ധനസഹഭായമഭായനി നല്കേനി വരുന. ദഭാരുണമഭായ ചേനില അപകേടങ്ങളക്കട്ട് അടനിയനര
ധനസഹഭായലാം അനുവദനികക്കണ്ടുന ആവശലകേതകേള/സഭാഹചേരലങ്ങള പരനികശഭാധനിചട്ട്
ബവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനിലല  ഉനത  ഉകദലഭാഗസരുലട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുലാം
തതീരുമഭാനങ്ങളക്കുലാം  വനികധയമഭായനി  അടനിയനര  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനതു
സലാംബനനിചട്ട് ഉചേനിത തതീരുമഭാനലാം എടുത്തുവരുന. കമല് സൂചേനിപനിച അപകേടങ്ങളക്കട്ട്
ഇനഷത്വറനസട്ട്  പരനിരക്ഷ  ഏര്ലപടുത്തുനതട്ട്  ഇകപഭാള  ബവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡട്ട്
ലനിമനിറഡനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(ഇ)  ലപഭാതുജനങ്ങളുലടയുലാം  കുടനികേളുലടയുലാം  ബവദദ്യുതനി  സലാംബനമഭായ
സുരക്ഷഭാവകബഭാധലാം  ഉയര്ത്തുനതനിനഭായനി  വനിവനിധ  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തനിവരുന.
കഡഭാകേദ്യുലമന്റെറനികേള,  നഡ്യൂസട്ട്  കനിപനിലാംഗ്സട്ട്,  സുരക്ഷഭാവകബഭാധ  പരസലങ്ങള,  ദൃശല/
ശവല/പത്രമഭാധലമങ്ങള  വഴെനിയുളള  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  എനനിവ  ഇതനില്  ഉളലപടുന.
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കൂടഭാലത  കുറമറ  രതീതനിയനില്  ബലനുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുകേ,  ലപഭാടനിവതീഴെഭാന
സഭാദലതയുളള  അലമനിനനിയലാം  കേമ്പനികേള  മഭാറ്റുകേ,  സത്വയലാം  ബവദദ്യുതബനലാം
വനികച്ഛദനിക്കുനതനിനുളള ആധുനനികേ സലാംവനിധഭാനലാം കുറമറ രതീതനിയനിലഭാക്കുകേ തുടങ്ങനിയ
സഭാകങതനികേവലാം ലപഭാതുജന സമ്പര്ക്കപരവമഭായ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുളള
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  LT,  HT  വനിതരണ ബലനുകേളനില്  ഇകപഭാളതലന
പല  സലങ്ങളനിലലാം  സുരക്ഷലയ  മുനനനിര്ത്തനി  ഏരനിയല്  ബഞട്ട്ഡട്ട്  കകേബനിളുകേളുലാം
ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിളുകേളുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുനണട്ട്.  കേമ്പനി  ലപഭാടനി  വതീഴനതുകപഭാലളള
അതലഭാവശല  ഘടങ്ങളനില്  ലപഭാതു  ജനങ്ങളക്കട്ട്  കനരനിടട്ട്  വനിളനിചറനിയനിക്കുനതനിനട്ട്
"9496 061 061” എന നമ്പറനിലല കസവനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാലത ഏതു
പരഭാതനിയുലാം കനരനിടട്ട് അറനിയനിക്കുനതനിനു  "1912”  എന കകേനതീകൃത ഉപകഭഭാക്തൃകസവന
കകേനലാം  24  മണനിക്കുറലാം  365  ദനിവസവലാം  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
ബവദദ്യുതനി  സുരക്ഷലയക്കുറനിച്ചുളള  കൂടുതല്  കേഭാരലങ്ങള  മനസനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി
സലാംസഭാനലത്ത  പധഭാനലപട  പഭാകദശനികേ  ഉതവസമയങ്ങളനിലലാം  മറ്റു  പധഭാന
പരനിപഭാടനികേകളഭാടനുബനനിച്ചുലാം  സുരക്ഷഭാ  കബഭാധവല്ക്കരണ  പദര്ശനലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാലത  ഈ  സ്കൂള  വര്ഷത്തനില്  സുരക്ഷഭാ  സകനശങ്ങള
ഉളലക്കഭാളളുന ലനയനിലാം സനിപ്പുകേള സ്കൂളുകേളനില് വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

ബവദദ്യുതനി  കേണക്ഷനുകവണനിയുളള  അകപക്ഷകേള  സമര്പനിക്കുകമ്പഭാള  ടനി
പതനിഷഭാപനലാം അലാംഗതീകൃത ബലസനസുളള സൂപര്ബവസര് പരനികശഭാധനിചട്ട് സുരക്ഷ
ഉറപഭാക്കനി  പസസ്തുത  കരഖ  ഇലകനിക്കല്  ലസക്ഷന  ഓഫതീസനില്
സമര്പനിചതനിനുകശഷമഭാണട്ട് നനിലവനില് ബവദദ്യുതനി കേണക്ഷന നല്കുനതട്ട്.  കൂടഭാലത
സര്വ്വതീസട്ട് കേണക്ഷന നല്കുനതനിനട്ട് മുമ്പട്ട് ഓവര്സനിയറലട പദവനിയനില് കുറയഭാത്ത
ഉകദലഭാഗസനുലാം ടനി പതനിഷഭാപനലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുനണട്ട്.

വഴെനിവനിളക്കുകേളക്കട്ട് ബവദദ്യുതനി മതീറര്

111(5572)  ശതീ  .    രഭാജ സ്തു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  വഴെനിവനിളക്കുകേളുലട
ബവദദ്യുതനി  ചേഭാര്ജനിനത്തനില്  പതനിമഭാസലാം  ശരഭാശരനി  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില് അടച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്ത  വഴെനിവനിളക്കുകേളക്കുലാം  ബവദദ്യുതനി  ചേഭാര്ജനിനത്തനില്
തുകേ  അടയ്കക്കണനിവരുന  എന  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  ആകക്ഷപലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  വഴെനിവനിളക്കുകേളക്കട്ട്  മതീറര്  ഏര്ലപടുത്തനിയഭാല്  ഇത്തരത്തനിലള
ആകക്ഷപങ്ങളക്കട്ട് പരനിഹഭാരമുണഭാകുലാം എനനിരനിലക്ക വഴെനിവനിളക്കുകേളക്കട്ട് ബവദദ്യുതനി
മതീറര് ഘടനിപനിക്കുനതനിനട്ട് സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലനഭാലക്ക എനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഏലതഭാലക്ക  പഞഭായത്തുകേളനില്  വഴെനിവനിളക്കുകേളക്കട്ട്
പൂര്ണമഭായുലാം  ബവദദ്യുതനി  മതീറര്  ഘടനിപനിചനിട്ടുലണനലാം  ഏലതഭാലക്ക  പഞഭായത്തുകേളനില്
ഭഭാഗനികേമഭായനി മതീറര് സഭാപനിചനിട്ടുലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) ബവദദ്യുതനി മതീറര് സഭാപനിചതനിനുകശഷലാം ഈ തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട
ബവദദ്യുത ചേഭാര്ജനിനത്തനില് ഉണഭായ അനരലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(എഫട്ട്) സലാംസഭാനലത്ത മുഴവന തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം ഉടമസതയനിലള
വഴെനി  വനിളക്കുകേളക്കട്ട്  ഇത്തരത്തനില്  ബവദദ്യുതനി  മതീറര്  ഘടനിപനിക്കഭാന  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലാം എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള വഴെനിവനിളക്കുകേളുലട ബവദദ്യുതനി
ചേഭാര്ജനിനത്തനില് ശരഭാശരനി പതനിമഭാസലാം 12,98,11,000 രൂപ അടച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന.

(ബനി) മതീറര് സഭാപനിക്കഭാത്ത വഴെനിവനിളക്കുകേളക്കട്ട് വനിളക്കുകേളുലട തരലാം, എണലാം,
പവര്ത്തനിക്കുന  സമയലാം  എനനിവ  കേണക്കഭാക്കനിയഭാണട്ട്  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന  വനിധത്തനില്  ബവദദ്യുത  ചേഭാര്ജട്ട്  കേണക്കഭാക്കുനതട്ട്.  ഇങ്ങലനയുളള
അവസരത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കഭാത്ത  വഴെനിവനിളക്കുകേളക്കുലാം  പണമടകക്കണനിവരുന
എന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  വനിവനിധ  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  വഴെനിവനിളക്കുകേളക്കട്ട്  മതീറര്
ഘടനിപനിക്കുനതനിനഭായനി ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. -ലയ സമതീപനിചനിട്ടുണട്ട്.  വഴെനിവനിളക്കുകേളക്കട്ട്
മതീററനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുനതട്ട്  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
മതീററനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുനതനിനു കവണനിവരുന തുകേയുലട 50 ശതമഭാനലാം
കബഭാര്ഡട്ട്  ഫണനില്നനിനലാം  വഹനിക്കുനണഭായനിരുന.  ഇതനിനഭായനി  പണമടചട്ട്
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട കേതീഴെനിലളള വഴെനിവനിളക്കുകേളനില് മതീററനിലാംഗട്ട് സമ്പ്രഭാദയലാം
ഏര്ലപടുത്തുനതനിലന്റെ നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.

(ഡനി) വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഇ)  ബവദദ്യുതനി  മതീററകേള  സഭാപനിച  ചേനില  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്
ബവദദ്യുതനി ചേഭാര്ജനില് അനരലാം ഉണഭായതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. ഇതു സലാംബനനിച്ചുളള
വനിവരങ്ങള വനിശകേലനലാം ലചേയവരനികേയഭാണട്ട്.

(എഫട്ട്)  ബവദദ്യുതനി  മതീറര്  ഘടനിപനിക്കഭാന  പണമടചട്ട്  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലട കേതീഴെനിലളള വഴെനിവനിളക്കുകേളനില് മതീററനിലാംഗട്ട് സമ്പ്രദഭായലാം ഏര്ലപടുത്തുനതനിലന്റെ
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്. നനിരവധനി ലസക്ഷനുകേളുലട കേതീഴെനില് ഇതനികനഭാടകേലാം
മതീറര്  ഘടനിപനിച്ചുകേഴെനിഞ.  ബഭാക്കനി  മതീററകേളുലാം  ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
മതീറര് ഘടനിപനിചകശഷലാം തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനവലാം ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുലാം സര്വ്വതീസട്ട്
കേണക്ഷനഭായുളള കേരഭാറനില് ഏര്ലപടുന മുറയട്ട്  ഉപകഭഭാക്തൃ നമ്പര് ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം
ഉപകഭഭാഗത്തനിനനുസരനിചട്ട് ബനില് ലചേയ്യുന സമ്പ്രഭാദയലാം വഴെനിവനിളക്കുകേളക്കട്ട് ഏര്ലപടുത്തുകേയുലാം
ലചേയ്യുലാം.  മതീററനിലാംഗട്ട്  സമ്പ്രദഭായത്തനിനഭായനി  ഇതുവലര  പണമടയഭാത്ത  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങള പണമടയന മുറയട്ട് തുടര്നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ബവദദ്യുതനി ആവശലകേത

112(5573)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

വര്ദനിച്ചുവരുന  ലലവദദ്യുതനി  ആവശലകേത  നനിറകവറഭാന  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

കകേരള സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് ആവശലമഭായ ബവദദ്യുതനിയുലട ഏകേകദശലാം 30 ശതമഭാനലാം
മഭാത്രകമ  ഇവനിലട  ഉല്പഭാദനിപനിക്കലപടുനളളു.  ബവദദ്യുതനി  കേമ്മേനി  നനികേത്തുനതനിനുകവണനി
ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട്  ലസനട്രേല്  ജനകറററനിലാംഗട്ട്  കസഷനുകേളനില്  നനിനളള
കകേന  വനിഹനിതലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേയുലാം  ഇകതഭാലടഭാപലാം  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
പുറത്തുനനിനട്ട്  ഹ്രസത്വ-മദല-ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  ബവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുകേയുലാം
ലചേയവരുന. അതനിനപകേഭാരലാം ഇനഡനിലപനഡനഡട്ട് പവര് ലപഭാഡഡ്യൂകസഴനില് നനിനട്ട്
1415 ലമഗഭാവഭാടട്ട് ബവദദ്യുതനി വഭാങ്ങഭാനുളള ദതീര്ഘകേഭാല കേരഭാറകേളനില് ഏര്ലപടനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  ഓപണ്  ആകസുലാം  ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  കമല്പറഞ്ഞ
കേരഭാറകേളപകേഭാരലാം കശഷനിക്കുന ബവദദ്യുതനി  1-12-2016  മുതലലാം  1-10-2017  മുതലലാം
ലഭനിച്ചു  തുടങ്ങുനതഭാണട്ട്.  ഇപഭാവശലലാം  കേഭാലവര്ഷലാം  പതതീക്ഷനിചതുകപഭാലല
ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം 2017-ലല കവനല്ക്കഭാലത്തട്ട് ഉണഭാവന ബവദദ്യുതനി പതനിസനനി
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തരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്   1-3-2017   മുതല്   31-5-2017  വലര  100  ലമഗഭാവഭാടട്ട്
ദനിവസലാം മുഴവനുലാം 100 ലമഗഭാവഭാടട്ട് പതീക്കട്ട് സമയങ്ങളനിലലാം എന കതഭാതനില് ബവദദ്യുതനി
വഭാങ്ങഭാനുളള ലടണര് നടപടനികേള ബകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.

സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറകമനനിനട്ട്  കൂടുതല്  ബവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കുനതനിനട്ട്
കകേഭാറനികഡഭാര് ലഭലത ആവശലമഭാണട്ട്.  അതനിനഭായനി അരതീകക്കഭാടട്ട്  400 ലകേ.വനി.  സബട്ട്
കസഷനനില് മൂനഭാമലത്ത ട്രേഭാനകസഭാര്മര് സഭാപനിക്കുനതനിനുളള അനുമതനി ലസനട്രേല്
ഇലകനിസനിറനി  അകതഭാറനിറനിയനില്നനിനട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  ട്രേഭാനകസഭാര്മര്
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാകുലമനതനിനഭാല്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
സലാംവനിധഭാനലമഭാരുക്കഭാന പവര്ഗ്രനിഡനികനഭാടട്ട് ആവശലലപടുകേയുലാം അതനിനുളള അധനികേ
സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദലത ഏലറടുക്കഭാനുളള സനദത അറനിയനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാലത 400 ലകേ.വനി. തനിരുലനല്കവലനി - ലകേഭാചനി ബലനനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള
ദ്രുതഗതനിയനില്  നടത്തഭാന  പവര്ഗ്രനിഡനികനഭാടട്ട്  ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.  വര്ദനിച്ചുവരുന
ആവശലകേത നനിറകവറഭാന തഭാലഴെപറയുന പദതനികേളനില് ഏര്ലപടഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന:

1. ഉയര്ന കശഷനിയുളള തഭാപനനിലയലാം സലാംസഭാനത്തനിനകേകത്തഭാ ഇനന 
ലഭലതയുളള പകദശകത്തഭാ സഭാപനിക്കുലാം.

2. പകൃതനിവഭാതകേലാം യൂണനിറനിനട്ട് 5 കഡഭാളര് നനിരക്കനില് ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്
ലഭലമഭാകുനതനിനട്ട് കകേന ഗവണ്ലമന്റെനില് സമ്മേര്ദ്ദേലാം ലചേലത്തുലാം.

3. നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന പദതനികേള സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലാം.

4. പുനരുപകയഭാഗ കസഭാതസകേളനില് നനിനളള ഉല്പഭാദനലാം പരമഭാവധനിയഭാക്കുലാം.

5. ലമചലപട  സലാംഭരണകശഷനിയുളള  ജലബവദദ്യുത  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

6. ഊര്ജ സലാംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങള ഊര്ജനിതമഭാക്കുലാം.

7. ഹ്രസത്വകേഭാല/മദലകേഭാല കേരഭാറകേളനില് ഏര്ലപടട്ട് ബവദദ്യുതനി ലഭലമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

സലാംസഭാനലത്ത വര്ദനിച്ചുവരുന ബവദദ്യുതനി  ആവശലകേത നനിറകവറഭാന ഒരു
പരനിധനിവലര  സഹഭായകേമഭാകുനതനിനട്ട്  പഭാരമ്പകരലതര  ഊര്ജകസഭാതസകേളഭായ  കസഭാളഭാര്,
വനിനഡട്ട് എനനിവലയ പരമഭാവധനി പകയഭാജനലപടുത്തനി ബവദദ്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന
കവണ  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.ബവദദ്യുതനി  ആവശലകേത  നനിറകവറ്റുനതനിനട്ട്
ഊര്ജ  ഉല്പഭാദനലത്തകപഭാലല  തലന ഊര്ജ  സലാംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങളുലാം
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നടത്തനിവരുന.  ലഡല്പട്ട്  പദതനി  പകേഭാരലാം  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  എല്.ഇ.ഡനി.
ബളബുകേള വനിതരണലാം ലചേയവരുന. ലതരുവവനിളക്കുകേള എല്.ഇ.ഡനി.  ആക്കുനതനിനട്ട്
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളവഴെനി  നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ബവദദ്യുതനി ബനില്

113(5574)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ബവദദ്യുതനി ബനില് നല്കുന രതീതനി എനഭാലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കനരലത്ത നല്കേനിയനിരുന വനിശദ വനിവരങ്ങകളഭാടു കൂടനിയ വലപത്തനിലള
ബനിലനിനു  പകേരലാം  ബസട്ട്  ടനിക്കറട്ട്  കപഭാലലയുള  തുണ്ടു  കേടലഭാസനില്  ബനില്
നല്കുകമ്പഭാള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുണഭാകുന പയഭാസലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇകപഭാള നല്കുന തുണ്ടു കേടലഭാസനില് വനിശദമഭായ വനിവരങ്ങളനിലലനട്ട്
മഭാത്രമല അതട്ട് എളുപലാം നഷലപട്ടു കപഭാകുകേയുലാം ലചേയ്യുലമനതനിനഭാല് ഇതനിനട്ട് എനട്ട്
പരനിഹഭാരമഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കലഭാ ലടനഷന വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട ലപമനിസസനില്
മതീറര്  റതീഡര്/സബട്ട്  എഞനിനതീയര്  എത്തനി  റതീഡനിലാംഗട്ട്  എടുത്തതനിനുകശഷലാം
അതനിനനുസരനിചട്ട് ബനില് ലചേയ്യുന രതീതനിയഭാണട്ട് നനിലവനിലളളതട്ട്.  കേണകഡട്ട് കലഭാഡട്ട്,
ബവദദ്യുതനി  എനട്ട്  ആവശലത്തനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  എനനിവ  അടനിസഭാനമഭാക്കനി
പതനിമഭാസ/ബദത്വമഭാസ  കേണക്കനില്  ബനില്  ലചേയ്യുന.  ബഹുഭൂരനിപക്ഷലാം  ഗഭാര്ഹനികേ-
ഗഭാര്ഹനികകേതര ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് മതീറര് റതീഡര്മഭാര് മുകഖന ബവദദ്യുതനി ബനില് രണ്ടു
മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല്  എത്തനിക്കുന  സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.
പനിന്തുടര്ന വരുനതട്ട്.  മതീറര് റതീഡര്മഭാര് റതീഡനിലാംഗട്ട് എടുത്തകശഷലാം ലറഡനിലറക്കണര്
മുകഖന ബനില് തുകേ കേണക്കഭാക്കുകേയുലാം ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട് ബനില് കനരനിടട്ട് നല്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന. റതീഡനിങട്ട്  "Input” ലചേയഭാല്  “Machine Calculated” ആയനി ബനില് നല്കുന
“PDA”  എന ഉപകേരണലാം ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  മതീറര് റതീഡര്മഭാര്ക്കട്ട് നല്കേനിത്തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഈ ഉപകേരണത്തനില്നനിനലാം  ബനില് തുകേ കരഖലപടുത്തനി  ലഭനിക്കുന ബനില് മതീറര്
റതീഡര്മഭാര് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് കനരനിട്ടുനല്കുന.
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(ബനി)  ബനിലനിലന്റെ  വലനിപലാം  കുറവഭാലണങനിലലാം  മതീറര്  റതീഡര്  റതീഡനിലാംഗട്ട്
ബകേലകേഭാലണഴതനി നല്കേനി വനനിരുന ബനിലനിലളള എലഭാ വനിവരങ്ങളുലാം പനി.ഡനി.എ.
വഴെനി നല്കുന ബനിലനില്ലുമുണട്ട്.

(സനി) പനി.ഡനി.എ. വഴെനി നല്കുന ബനിലനിനുപുറകമ 25-10-2016 മുതല് നനിലവനില്
വന  "ഊര്ജ-സസൗഹൃദ”പദതനിവഴെനി  ബനില്  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള,  ബനില്
തുകേ, പനിഴെ കൂടഭാലത പണമടയ്കക്കണ തതീയതനി, പനിഴെകയഭാടുകൂടനി പണമടയനതനിനുളള
അവസഭാന  തതീയതനി  തുടങ്ങനിയ  വനിവരങ്ങള  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള  ലമഭാബബല്
കഫഭാണ്വഴെനിയുലാം ഇ-ലമയനിലഭായുലാം അറനിയനിക്കുനണട്ട്. കൂടഭാലത ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുലട
ലവബ്ലലസറട്ട്  www.kseb.in വഴെനി ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട് ബവദദ്യുതനി ബനില് കേഭാണുനതനിനുലാം
പനിന്റെട്ട്  എടുക്കുനതനിനുലാം  സഭാധനിക്കുലാം.  ഇതനിനുപുറകമ  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.ലന്റെ
ഓണ്ബലന കപഭാര്ടലനില്  (www.kseb.in)  രജനിസര് ലചേയ്യുന ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
കേഴെനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷലത്ത തഭാലഴെ പറയുന വനിശദ വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാണട്ട്.

• മതീറര് റതീഡനിലാംഗുകേള

• ബനില് സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള

• പണമടചതനിലന്റെ വനിശദവനിവരങ്ങള.

സസൗജനല ബവദദ്യുത കപഭാസ്റ്റുകേള 

114(5575)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേലഭാനസര്  കരഭാഗനികേള,  വനികേലഭാലാംഗര്,  ബസനനികേരുലട  വതീടുകേള,
കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങള എനനിവയട്ട്  ബവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന എടുക്കുകമ്പഭാള ബവദദ്യുത
കപഭാസ്റ്റുകേള  സസൗജനലമഭായനിരുനതട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കനിയ  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  എനഭാണട്ട്
നനിലവനില് വനതട്ട്;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  കവലണനട്ട്  വച  ഇത്തരലാം  ആനുകൂലലങ്ങള
പുന:സഭാപനിക്കഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കമല് സൂചേനിപനിക്കലപടവര്ക്കട്ട് കേഭാലവനിളലാംബമനിലഭാലത ബവദദ്യുതനി കേണക്ഷന
ലഭനിക്കുനതനിനുള പകതലകേ ഉത്തരവനിറക്കഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേലഭാനസര്  കരഭാഗനികേള,  വനികേലഭാലാംഗര്,  ബസനനികേരുലട  വതീടുകേള,
കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങള എനനിവയട്ട്  28-10-2011  മുതല് കേണക്ഷന നല്കേഭാനഭാവശലമഭായ
ലചേലവട്ട് ഈടഭാക്കനിവരുന.

http://www.kseb.in/
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(ബനി)  നനിലവനിലളള  നനിയമപകേഭാരലാം  (കകേരള  ഇലകനിസനിറനി  സബപ  കകേഭാഡട്ട്
2014)  ഒരു  പുതനിയ ബവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന  നല്കുകമ്പഭാള  ആയതനിനുളള  ലചേലവട്ട്
ഗുണകഭഭാക്തഭാവനില്നനിനലാം ഈടഭാകക്കണതുണട്ട്.  അലഭാത്തപക്ഷലാം ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന
മുനകൂര് അനുവദനിച ഏലതങനിലലാം  പദതനിപകേഭാരകമഭാ  അലലങനില് സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം
മുനകൂറഭാകയഭാ  പസ്തുത  തുകേ  ബലസനസനിക്കട്ട്  ലഭനിചനിരനികക്കണതഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭാല്
കേലഭാനസര്  കരഭാഗനികേള,  വനികേലഭാലാംഗര്,  ബസനനികേരുലട  വതീടുകേള,  കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങള
എനനിവയട്ട് സസൗജനല ബവദദ്യുതനി കേണക്ഷനുകേള എന ആനുകൂലലലാം പുനനഃസഭാപനിക്കഭാന
നനിര്വ്വഭാഹമനില. എനഭാല് ഗ്രഭാമതീണ കമഖലയനിലല ബനി.പനി.എല്. വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ലക്കലഭാലാം
കകേനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  ദതീന  ദയഭാല്  ഉപഭാദലഭായ  ഗ്രഭാമ  കജലഭാതനി  കയഭാജന
(DDUGJY)-  യനില് ഉളലപടുത്തനി സസൗജനല ഗഭാര്ഹനികേ കേണക്ഷനുകേള കബഭാര്ഡട്ട്
നല്കേനി  വരുനണട്ട്.  മഭാര്ചട്ട്  2017-ഓടുകൂടനി  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  വതീടുകേളുലാം
ബവദദ്യുതതീകേരനിക്കുകേ എന ലക്ഷലകത്തഭാലട സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളള
സമ്പൂര്ണ  ബവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ
ബനി.പനി.എല്. ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം സസൗജനല ബവദദ്യുതനി കേണക്ഷനുകേള നല്കുവഭാന
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ബവദദ്യുത  കേണക്ഷന  നല്കേഭാന  റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന  നനിശയനിച
നനിരക്കനില് പണമടചട്ട് അകപക്ഷനിക്കുനവര്ക്കട്ട് നനിശനിത സമയത്തനിനുളളനില് കേണക്ഷന
നല്കുനണട്ട്.

ഓചനിറ പരബഹ്മകക്ഷത്ര പരനിസര ശുചേതീകേരണലാം

115(5576)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേനന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വൃശനികകേഭാതവകത്തഭാടനുബനനിചട്ട്  പതനിനഭായനിരക്കണക്കനിനട്ട്  ജനങ്ങള
എത്തുന ഓചനിറ പരബഹ്മ  കക്ഷത്രപരനിസരത്തട്ട് ശുചേതീകേരണ പവര്ത്തനവലാം മറ്റുലാം
നടത്തുനതനില്  കക്ഷത്ര/കദവസത്വലാം  അധനികേഭാരനികേള  ശദനിക്കുനനില  എന  വനിവരലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ  കക്ഷത്രകത്തഭാടനുബനനിചട്ട്  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസത്വലാം
കബഭാര്ഡനിലന്റെ അധതീനതയനില് പവര്ത്തനിക്കുന കക്ഷത്രങ്ങളഭായ മഹഭാലക്ഷ്മനികക്ഷത്രലാം,
ധര്മ്മേശഭാസഭാകക്ഷത്രലാം  എനനിവയുലട  കശഭാചേനതീയഭാവസ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇവനിലട  തതീര്തഭാടകേരുലട  സസൗകേരലത്തനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓചനിറ  പരബഹ്മകക്ഷത്രത്തനിലന്റെ  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  നടത്തനിപനിനുലാം
തതീര്തഭാടകേരുലട കക്ഷമത്തനിനുമഭായനി അടനിയനരമഭായനി ഇടലപടുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ –സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസത്വലാം കബഭാര്ഡനിലല ഒഴെനിവകേള

116(5577) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസത്വലാം കബഭാര്ഡനില് എത്ര ഒഴെനിവകേള നനികേത്തഭാനുലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുസ്തുത ഒഴെനിവകേളുലട വനിവരലാം, തസനികേ തനിരനിചട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തഭാന  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന  നടപടനിക്രമങ്ങള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 537 ഒഴെനിവകേള

(ബനി) കഭാര്ക്കട്ട്/ലസക്കനഡട്ട് കഗ്രഡട്ട് സബട്ട് ഗ്രൂപഭാഫതീസര് 52

പഡ്യൂണ് / ലഭാസര് 68

കലഭാവര് ഡനിവനിഷന ബടപനിസട്ട് 7

കസഭാഗ്റൂലാം ഗഭാര്ഡട്ട് 53

അസനിസന്റെട്ട് എഞനിനതീയര് 7

കതര്ഡട്ട് കഗ്രഡട്ട് ഓവര്സനിയര് 22

പഭാര്ടട്ട് ബടലാം ശഭാനനി 141

പഭാര്ടട്ട് ബടലാം തളനി 50

പഭാര്ടട്ട് ബടലാം കേഴെകേലാം 59

വഭാചര് 49

പഭാര്ടട്ട് ബടലാം പഞവഭാദലലാം 9

ആന കശവകേലാം 20

                                        ആലകേ  537
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(സനി)  കനരനിട്ടുളള  നനിയമനങ്ങള  നടത്തുവഭാനഭായനി  ഒഴെനിവകേള  കദവസത്വലാം
റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട്  കബഭാര്ഡനികലക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുളളതഭാണട്ട്.  തഭാല്ക്കഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്
കകേഭാണ്ട്രേഭാകട്ട്  വലവസയനില്  പഭാര്ടട്ട്  ബടലാം   ശഭാനനിമഭാലര  നനിയമനിക്കുനതനിനുള
നടപടനി നടനവരുന.

ശതീപത്മനഭാഭസത്വഭാമനി കക്ഷത്രത്തനിലല അമൂലലനനിധനി

117(T*5578)  ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥേന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ബവദദ്യുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ശതീപത്മനഭാഭസത്വഭാമനി കക്ഷത്രത്തനിലല അമൂലലനനിധനികശഖരണങ്ങളുലാം,  രതങ്ങളുലാം
കേഭാണഭാതഭായതഭായനി പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് എത്ര ലക്ഷലാം രൂപയുലട നനിധനികശഖരണമഭാണട്ട് കേഭാണഭാതഭായതട്ട്;

(സനി)  ഇതുസലാംബനനിച  അകനത്വഷണലാം  ഏതു  ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;  വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കക്ഷത്രത്തനില് ലപരനിയനമ്പനിയഭായനി പുതനിയ ഒരഭാള ചേഭാര്ലജടുത്തകപഭാള
നനിലവനിലണഭായനിരുന ലപരനിയനമ്പനി ബകേമഭാറനിയ സഭാധനങ്ങളനില് ചേനില രതങ്ങള
കേഭാണഭാനനിലലന റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഉകദ്ദേശലാം 21,79,450 രൂപയുലട കേല്ലുകേള നഷമഭായതഭായനിടഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കുനതട്ട്.

(സനി) ഇതുസലാംബനനിചട്ട് കഫഭാര്ടട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസഷനനില് പരഭാതനി സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.
കപഭാലതീസട്ട് കകേലസടുത്തട്ട് അകനത്വഷണലാം നടത്തനി വരനികേയഭാണട്ട്.

അനര്ഹര്ക്കട്ട് കേഭാര്ഷനികേ കേടഭാശത്വഭാസലാം

118(5579)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ കേടഭാശത്വഭാസലാം അനര്ഹര്ക്കട്ട് അനുവദനിചട്ട് ഖജനഭാവനിനട്ട് നഷലാം
വരുത്തനിയതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  ഏലതങനിലലാം  സര്വ്വതീസട്ട്
സഹകേരണ ബഭാങട്ട് മുന ലസക്രടറനിക്കുലാം പസനിഡണനിനുലമതനിലര വനിജനിലനസട്ട് കകേസട്ട്
രജനിസർ ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

* T മഭാറനിവചട്ട് കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(ബനി) എങനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ കേടഭാശത്വഭാസ പദതനിയുമഭായനി ബനലപടട്ട് അനര്ഹര്ക്കട്ട് തുകേ
അനുവദനിച്ചു  എന  പരഭാതനിയനിനകമല്  കേഭാരകശരനി  സര്വ്വതീസട്ട്  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്
കനിപ്തലാം നമ്പര്. 2628,  ലകേഭാടനിയത്തൂര് സര്വ്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങട്ട് കനിപ്തലാം നമ്പര്.
2417 എനനിവയ്ലക്കതനിലര വനിജനിലനസട്ട് കകേസട്ട് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  1.  കേഭാരകശരനി  സര്വ്വതീസട്ട്  സഹകേരണ ബഭാങട്ട്  കനിപ്തലാം  നമ്പര്.  2628,
കപഭാലതീസട്ട് വനിജനിലനസട്ട് ആന്റെട്ട് ആന്റെനി കേറപ്ഷന ബഡ്യൂകറഭാ ഫയല്
ലചേയ QV/5/2013/KKD  നമ്പര് കേദ്യുക്കട്ട് ലവരനിഫനികക്കഷനുലാം, VE
10/2011/NRK നമ്പര് വനിജനിലനസട്ട് എനകേത്വയറനിയുലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

2. ലകേഭാടനിയത്തൂര് സര്വ്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങട്ട്  കനിപ്തലാം  നമ്പര്.  ഡനി
2417,  കപഭാലതീസട്ട് വനിജനിലനസട്ട് ആന്റെട്ട് ആന്റെനി കേറപ്ഷന ബഡ്യൂകറഭാ
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ഫയല് ലചേയ വനി.സനി.2/2009 നമ്പര് വനിജനിലനസട്ട്
കകേസട്ട് ഇകപഭാഴലാം അകനത്വഷണത്തനിലഭാണട്ട്.

സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് കകേഭാഴട്ട്

119(5580) ശതീ  .   എലാം  .   സത്വരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ വകുപട്ട് കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുമഭായനി അഫനിലനികയറട്ട്
ലചേയട്ട് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് കകേഭാഴ് സട്ട് നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പസ്തുത  കകേഭാഴ് സനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി,  സനിലബസട്ട്  തുടങ്ങനിയവ
സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി) പസ്തുത കകേഭാഴ് സട്ട് എനകത്തക്കട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി &സനി) ബഭാധകേമല.
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കേണ്സളടനസനി കസവനങ്ങളക്കഭായനി ലചേലവഴെനിച തുകേ

120(5581)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങട്ട്  1-1-2012  മുതല് ഇത സ്തുവലര
വനിവനിധ  കേണ്സളടനസനി  കസവനങ്ങളക്കഭായനി  എത്ര  രൂപ  ലചേലവഴെനിച്ചു  ;
ഓകരഭാനനിലന്റെയുലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേമ്പഡ്യൂടര് അനുബന ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങുനതനിനുള കേണ്സളടനമഭാര്
ആലരഭാലക്കയഭാണട്ട്; ബഭാങനില് സനിസലാം അഡനിനനികസറര് തസനികേയനില് ആളുണഭായനിട്ടുലാം
കേണ്സല്ടനസനി കസവനലാം ലഭലമഭാക്കനിയലതനനിലനനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സര്ഫഭാസനി നടപടനികേളക്കഭായനി ഏലതലഭാലാം കേണ്സല്ടനസനി കസവനങ്ങളഭാണട്ട്
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

(ഡനി) സര്ഫഭാസനി കേണ്സല്ടനസനി നടപടനിക്കഭായനി കഡഭാകേദ്യുലമന്റെട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയകതഭാ
നനിയകമഭാപകദശലാം  നല്കേനിയകതഭാ  ആയ  ഏലതങനിലലാം  വലക്തനിലയയുലാം സഭാപനങ്ങലളയുലാം
ഇകത സര്ഫഭാസനി തുടര് നടപടനികേളക്കഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്  സലാംബനനിച
പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്  1-1-2012  മുതല്  ഇതുവലര
വനിവനിധ കേണ്സളടനസനി കസവനങ്ങളക്കഭായനി 22,61,818/- രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.
വനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാലഴെലക്കഭാടുക്കുന:

Date Particulars Amount

(1) (2) (3)

21-2-2012 Consultation  fee  for  CBS  (Before
NABARD Project)

50,000

12-10-2012 Technical  Advice  for  CBS  and
Hardware Purchase

38,000

9-1-2013 Legal Consultancy for Tender Process 20,000

26-2-2013 Procurement  of  Hardware  and
Network Equipment 40,000
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     (1)             (2) (3)

26-7-2013 Honourarium  in  connection  with
recruitment of Technical Staff

3,000

3-2-2014 Legal  opinion  for  sub  membership
with IDBI

2,500

28-3-2015 Technical Advice IT infrastructure as
a part of CBS

29,500

13-6-2016 Technical  Advice  Hardware  and
Networking Equipments

10,500

29-3-2016 Legal fee and Tender evaluation 46,000

29-3-2016 ATM end to end solution consultancy 64,000

29-3-2016 Consultancy toward Digital Document
Filing System

30,000

19-8-2016 DDFS- Consultancy 30,000

                                    Total 3,63,500

No. Consultation  fee  for  branch  interior
and furniture work 

Amount

CMP  ARCHITECH

       (1)            (2)  (3)

1. Koyilandy evening 102380

2. ATM Counter Kallai road 33451

3. Kinasseri Branch 120712

4. Thiruvambady 115350

5. Oamssery 129490
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       (1)            (2)  (3)

6. Azhiyur 109733

7. Thamarassery 166494

8. Mankave 176461

9. Ladies Branch 68058

                          Total 1022129

No. M/s. Meredian Architech Amount

1. Elathur,  Kodancheri,  Ferok,  Atholi
(Str.Romm)

66216

2. Cheruvannur 116744

3. Vellimadukunnu 118859

4. Nadapuram Town Branch 12538

5. Medical College 127745

6. Nadapuram Town Branch 129181

7. Mavoor Road 128330

8. Perambra Main 48558

9. Perambra evening 44144

10. Parakkadave 39730

11. Koduvally Evening 44144

                              Total 876189

                      Grand Total 2261818
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(ബനി)  ലടകനിക്കല് കേണ്സളടന്റെട്ട് ശതീ.  എ.  രഭാജകഗഭാപഭാലലാം  (NIT,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്)

ലതീഗല് കേണ്സളടന്റെട്ട് അഡത്വ. കസഭാമന. പനി. ലകേ.-യുമഭാണട്ട്. ബഭാങനില് സനി.ബനി.എസട്ട്.

അനുബന  ചേഭാനലകേള,  ഐ.ടനി.  ഇനഫഭാസക്ചര്,  ഓണ്ബലന  ആഫതീസട്ട്

സലാംവനിധഭാനലാം എനനിവ കുറമറ രതീതനിയനില് നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് സനിസലാം അഡനിനനികസററലട

കസവനലാം  കൂടഭാലത  വനിദഗ്ദ്ധരുലട  കേണ്സളടനസനി  ആവശലമഭായതനിനഭാലഭാണട്ട്

കേണ്സളടനസനി കസവനലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുളളതട്ട്.

(സനി) ഗഭാഡ്ഫനിന സര്വ്വതീസട്ട്, വതീ കഫഭാര് സര്വ്വതീസട്ട്, അഡത്വ. വനിമ്മേനി, അഡത്വ. ലജഷ്മെ,

അഡത്വ.  ദതീപു.  വനി.പനി.,  അഡത്വ.  ദനികനശ്കുമഭാര്,  അഡത്വ.  ബബനിത,  അഡത്വ.  അനനില,

അഡത്വ.  ഗലാംഗഭഭായട്ട്,  അഡത്വ.  ഹരനിപനിയ,  അഡത്വ.  സുനതീഷട്ട്  മമ്മേനിയനില്,  ജയ്ലസര്

ലതീഗല് ലസഭാലൂഷനസട്ട്,  കദവരഭാജട്ട് അകസഭാസനികയറട്ട്സട്ട്,  അഡത്വ.  ധനല എനനിവരുലട

കസവനങ്ങള ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനണട്ട്.

(ഡനി)  സര്ഫഭാസനി കേണ്സളടനസനി നടപടനിക്കഭായനി കഡഭാകേദ്യുലമന്റെട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയകതഭാ

നനിയകമഭാപകദശലാം  നല്കേനിയകതഭാ  ആയ വലക്തനികേലളയുലാം  സഭാപനങ്ങലളയുലാം  ഇകത

സര്ഫഭാസനി തുടര് നടപടനിക്കഭായനി നനിയമനിചനിടനില. നനിലവനില് പരഭാതനികേള ലഭനിചനിടനില.

കസഭാഫട്ട് ലവയര് എഞനിനതീയര് തസനികേ

121(5582)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എസട്ട്.സനി.യു.(State Co-operative Union)-ല് കസഭാഫട്ട് ലവയര് എഞനിനതീയര്

എലനഭാരു തസനികേ നനിലവനിലകണഭാ;  ഉലണങനില് അതനിനുള അടനിസഭാനകയഭാഗലത

എനഭാണട്ട്;  ഈ  തസനികേ  അനുവദനിച്ചു  ലകേഭാണ്ടുള  സഹകേരണ  രജനിസഭാറലട

ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കസഭാഫട്ട് ലവയര് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലൂലട  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം എനട്ട്

തുകേ  വരുമഭാനമുണഭാക്കനി;  കസഭാഫട്ട് ലവയര്  എഞനിനതീയര്ക്കട്ട്  പസ്തുത  കേഭാലയളവനില്

ശമ്പളയനിനത്തനിലളലപലട ആലകേ എനട്ട് തുകേ ലചേലവഭാക്കനി;

(സനി)  ഈ തസനികേയനില് കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുളലതങനില്,

സനിരനനിയമനത്തനിനട്ട് ഒഴെനിവട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുകമഭാ?

1145/17
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  എലാം.സനി.എ./ബനി.ലടകേട്ട്  ഇന  കേമ്പഡ്യൂടര്  സയനസട്ട്/ഐ.റനി

ഇലകകഭാണനികട്ട്/അബപഡട്ട്  ഇലകകഭാണനികട്ട്  ബനിരുദലാം,  കുറഞ്ഞതട്ട്  രണ്ടു  വര്ഷലത്ത

പവൃത്തനി  പരനിചേയലാം  എനനിവയഭാണട്ട്  കസഭാഫട്ട് ലവയര്  എഞനിനതീയറലട  കയഭാഗലത.

ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ഉളലക്കഭാളളനിക്കുന. (അനുബനലാം)*

(ബനി) സലാംസഭാന സഹകേരണ യൂണനിയലന്റെ ലസക്ഷനുകേള കേമ്പഡ്യൂടര്വര്ക്കരനിക്കുനതുമഭായനി
ബനലപട  കജഭാലനികേള  നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്  കസഭാഫട്ട് ലവയര്  എഞനിനതീയലറ
നനിയമനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  ആയതുലകേഭാണട്ട് ഈ ഇനത്തനില് വരുമഭാനമനില. 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം 3,28,400 രൂപ കസഭാഫട്ട് ലവയര് എഞനിനതീയറലട ശമ്പളയനിനത്തനിലളലപലട
ആലകേ ലചേലവഴെനിച്ചു.

(സനി) നനിലവനില് കസഭാഫറട്ട് ലവയര് എഞനിനതീയര് തസനികേയനില് കേരഭാറടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്
നനിയമനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്.  കഭാസട്ട്  4  ജതീവനക്കഭാര്  ഒഴെനിലകേയുളള  സലാംസഭാന
സഹകേരണ യൂണനിയനനിലല  സനിര  നനിയമനങ്ങള പനി.എസട്ട്.സനി. -ക്കട്ട്  വനിടുനതനിനട്ട്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളള  സബട്ട്  റൂള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ആയതനില്
കസഭാഫട്ട് ലവയര് എഞനിനതീയര് തസനികേയുലാം ഉളലപടനിട്ടുണട്ട്.

കകേരള കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരണലാം

122(5583)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരണലാം സലാംബനനിച വനിഷയലാം
പഠനിക്കുനതനിനുള  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിക്കട്ട്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
സമനിതനിയുലട ഘടനയുലാം അലാംഗങ്ങള ആലരലഭാമഭാലണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  വനിഷയങ്ങളഭാണട്ട്  പസ്തുത  സമനിതനിയുലട  പഠനത്തനില്

ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്;വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലടയുലാം പതനിനനിധനികേളുലടയുലാം,

ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം അഭനിപഭായലാം സത്വരൂപനിക്കുനതനിനട്ട് പസ്തുത സമനിതനിക്കട്ട് ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള സഹകേരണ ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരണലാം സലാംബനനിചട്ട് പഠനിചട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി  28-9-2016-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്.  488/16/സഹ  പകേഭാരലാം
സര്ക്കഭാര് ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. സമനിതനിയുലട അലാംഗങ്ങള, ഘടന
എനനിവ സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള തഭാലഴെപറയുന.

1. ശതീ. എലാം. എസട്ട്.  ശതീറഭാലാം, ലപഭാഫസര്, ഐ.ഐ.എലാം. ലബലാംഗളരു,- 
ലചേയര്മഭാന.

2. ശതീ. വനി. എസട്ട്. ലസനനില്, ഐ.എ.എസട്ട്, അഡതീഷണല് ചേതീഫട്ട് 
ലസക്രടറനി, പഭാനനിലാംഗട്ട് വകുപട്ട്    -  അലാംഗലാം.

3. ശതീ.  സനി.  പനി.  കമഭാഹന,  ചേതീഫട്ട് ജനറല് മഭാകനജര്  (റനിടകയര്ഡട്ട്)  
നബഭാര്ഡട്ട്  -   അലാംഗലാം.

4. ശതീ.  റനി.  പനി.  ബഭാലകൃഷ്ണന,  ജനറല്  മഭാകനജര്  (റനിടകയര്ഡട്ട്)  
യൂണനിയന ബഭാങട്ട് -  അലാംഗലാം.

5. ശതീ. പനി. കവണുകഗഭാപഭാല്, ഐ.എ.എസട്ട്.,  ലസഷലല് ലസക്രടറനി,
സഹകേരണ വകുപട്ട്   -   ലമമ്പര് ലസക്രടറനി.

(ബനി) സമനിതനിയുലട പഠനത്തനില് തഭാലഴെപറയുന വനിഷയങ്ങള ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

1. സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങ്കുലാം ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലാം
സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട്  (ദത്വനിതല ഘടന)  ഘടനഭാമഭാറത്തനിലൂലട സഹകേരണ
ബഭാങനിലാംഗട്ട് നടപഭാക്കുകേ എനതനിലന്റെ ശക്തനി, ദസൗര്ബലലലാം,  സഭാദലത,
ഭതീഷണനി  (SWOT)  എനതീ മതനിയഭായ വനിവരകശഖരണങ്ങളുലട  
അടനിസഭാനത്തനില് വനിശകേലനഭാത്മകേ റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കുകേ.

2. സലാംസഭാന-ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലട  31-3-2016-ലല
കേണക്കുപകേഭാരമുളള ആസനിബഭാദലതകേള സലാംകയഭാജനിപനിക്കുകേയുലാം
പസ്തുത സലാംകയഭാജനത്തനിനുകശഷലാം ഒലരഭാറ ബഭാങട്ട് എന നനിലയനിലളള
കേണക്കട്ട് അടനിസഭാനലപടുത്തനി ഭഭാവനിയനിലല പതതീക്ഷനിത നനില  
തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം പസ്തുത വനിവരലാം അടനിസഭാനലപടുത്തനി നബഭാര്ഡട്ട്/ 
റനിസര്വട്ട്  ബഭാങട്ട്  എനനിവയനില്  നനിനമുളള  അലാംഗതീകേഭാരലാം  
ലഭനിക്കണലമനളള കേഭാഴ്ചപഭാകടഭാലട വനിശദമഭായ ഒരു പദതനി തയഭാറഭാക്കുകേ.
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3. സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങനിലലയുലാം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളനിലലയുലാം നനിലവനിലല മനുഷല വനിഭവകശഷനി വനിലയനിരുത്തനി
നനിലവനിലല തസനികേകേള സലാംകയഭാജനിപനിക്കുനതനിനുളള ഒരു പദതനി 
തയഭാറഭാക്കുകേ, പുതനിയ ഒരു ഘടനഭാ സലാംവനിധഭാനവലാം പരനിപഭാടനിയുലാം 
സലാംകയഭാജനത്തനിനുകശഷലാം ജതീവനക്കഭാരുലട റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട്, ലട്രേയനിനനിലാംഗട്ട്,
ലപഭാഫഷണല് വനികേസനലാം എനനിവ സലാംബനനിച നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം 
സമര്പനിക്കുകേ.

4. ഓകരഭാ ബഭാങനിലലാം നനിലവനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുന സഭാകങതനികേ വനിദല
(കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗട്ട്) വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം സഭാകങതനികേവനിദലഭാ സലാംകയഭാജനലാം 
സലാംബനനിചട്ട് പഭാകയഭാഗനികേ നനിര്കദ്ദേശലാം സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ.
സലാംകയഭാജനത്തനിനുകശഷലാം എലഭാവനിധ ആധുനനികേ ബഭാങനിലാംഗട്ട് സഭാകങതനികേ
വനിദലകേളുലാം  സത്വഭായത്തമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ആയതനിലന്റെ  ലചേലവമഭായനി  
ബനലപടുത്തനിയുളള കേഭാരലക്ഷമതകൂടനി വനിശദമഭാക്കുകേ. പഭാഥേമനികേ
സര്വ്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനികലക്കുകൂടനി സഭാകങതനികേ വനിദലഭാ
കസവനങ്ങള  വനിപുലലപടുത്തഭാന  കേഴെനിയുനതനിനട്ട്  സഭാദലമഭായ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേ.

5. സഹകേരണ സലാംഘലാം നനിയമങ്ങളനിലലാം ചേടങ്ങളനിലലാം ബബകലഭാകേളനിലലാം 
(പഭാഥേമനികേ സലാംഘങ്ങളുകടതുളലപലട)  കവണനിവരുന കഭദഗതനികേള 
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേ.

6. റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട്/നബഭാര്ഡനില് നനിനലാം നനിയമപരമഭായ അനുമതനികേള 
ലഭനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ വലവസകേള പഭാലനിക്കലപടുനതനിനഭാവശലമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം ശനിപഭാര്ശകേളുലാം സമര്പനിക്കുകേ.

7. നബഭാര്ഡട്ട്/റനിസര്വട്ട് ബഭാങനില്നനിനലാം അലാംഗതീകേഭാരലാംകനടനി സലാംകയഭാജനലാം
വനിജഭാപനലാം നടത്തുനതനിനഭാവശലമഭായ നനിയമപരമഭായ വലവസകേള
ഉറപഭാക്കുനതനിനുളള നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം ശനിപഭാര്ശകേളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കുകേ.

8. പുതുതഭായനി രൂപതീകേരനിക്കുന കകേരള കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് ബഭാങനിനട്ട്  
വലക്തവലാം വനിശദവമഭായ ഒരു ലക്ഷലലാം (കേഭാഴ്ചപഭാടട്ട്) തയഭാറഭാക്കുകേ.

9. കകേരള കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് ബഭാങനിനുകവണനി ഒരു മഭാതൃകേ പവര്ത്തന 
മഭാര്ഗ്ഗകരഖ തയഭാറഭാക്കുകേ.
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10. പുതനിയ  നനികക്ഷപ-വഭായഭാ  പദതനികേള,  കസവനങ്ങള  പുതനിയ  
ബഭാങനിലന്റെ പചേരണലാം, ബഭാനഡട്ട് വനികേസനലാം എനനിവ സലാംബനനിച 
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിക്കുകേ.

11. പുതനിയ  ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം  അലാംഗസലാംഘങ്ങളുലാം/
ബഭാങ്കുകേളുലാം മറട്ട് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള/സലാംഘങ്ങള എനനിവയുമഭായുളള
പരസരബനങ്ങള ഏതു രതീതനിയനിലഭായനിരനിക്കണലമനളള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള 
സമര്പനിക്കുകേ.

12. വനിദഗ്ദ്ധ കേമ്മേനിറനിക്കട്ട് ഈ പദതനിയുമഭായനി ബനലപടട്ട് പധഭാനലപട/ 
യുക്തമഭായ മറട്ട്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളഭാ അഭനിപഭായങ്ങകളഭാ ഉലണങനില്  
അതട്ട് സമര്പനിക്കുകേ.

(സനി)  ഉണട്ട്.  അഭനിപഭായ രൂപതീകേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ജനിലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളുലടയുലാം സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങനിലന്റെയുലാം ഭരണസമനിതനി അലാംഗങ്ങളുമഭായുളള
ചേര്ച ആസൂത്രണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  അഭനിപഭായങ്ങള ആരഭാഞ ലകേഭാണ്ടുളള അറനിയനിപട്ട്
പത്രമഭാധലമങ്ങളനില് പസനിദലപടുത്തനിയനിട്ടുമുണട്ട്.

കകേരള ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരണലാം

123(5584) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് സഹകേരണവലാം
വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സത്വതീകേരനിലചനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേലളയുലാം സലാംകയഭാജനിപനിചഭാകണഭാ
കകേരള ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുനതട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സഹകേരണ ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിലന്റെ  വനിവനിധ  വശങ്ങള
പഠനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി  28-9-2016-ലല സ.ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര്
488/16/സഹ പകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 14 ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേലളയുലാം സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങനിലനയുലാം
സലാംകയഭാജനിപനിച്ചു ലകേഭാണ്ടുളള സഭാദലതഭാ പഠനത്തനിനഭാണട്ട് സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുളളതട്ട്.
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സഹകേരണ കജര്ണല്

124(5585)  ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദട്ട്  പനി  . :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എസട്ട്.സനി.യു.-വനിലന്റെ  ഔകദലഭാഗനികേ  പസനിദതീകേരണമഭായ  സഹകേരണ

കജര്ണലനിലന്റെ പതനിമഭാസ സര്ക്കുകലഷന എത്രലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ:

(ബനി) 2015-16  കജര്ണല് പനിന്റെട്ട് ലചേയട്ട് വനിതരണലാം നടത്തനിയതനിനട്ട് ലമഭാത്തലാം

എനട്ട് തുകേ ലചേലവഭാലയനലാം മഭാസനികേ വനിലന നടത്തനിയതനില് നനിനലാം എനട്ട് തുകേ

ലഭനിച്ചുലവനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കജര്ണലനില് ഏലതഭാലക്ക പരസലലാം നല്കേനിലയനലാം അതനില് നനിനളള

വരുമഭാനലാം എത്രലയനമുളള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 9200 കകേഭാപനി

(ബനി) കജര്ണലനിലന്റെ ലമഭാത്തലാം വരവട്ട് - 20,51,547.50 രൂപ.

ലചേലവഭായ തുകേ - 17,41,258.00 രൂപ.

മനിചലാം - 3,10,289.50 രൂപ.

(സനി) കജര്ണലനില്  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലടയുലാം  സത്വകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം

പരസലലാം നല്കേനി വരുന. പരസലയനിനത്തനില് 2015-16 വര്ഷലാം 11,19,837.50 രൂപ

ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗട്ട്

125 (T* 5586) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

സഹകേരണ കമഖലയനില് കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗട്ട് സമ്പ്രദഭായലാം ഏര്ലപടുത്തുനതനിനട്ട്

നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്.  നനിലവനില്  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങനിലലാം  14  ജനിലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളനിലലാം 511  പഭാഥേമനികേ വഭായഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിലലാം കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  31-3-2017-ഓലട ബഭാക്കനിയുളള എലഭാ പഭാഥേമനികേ കേഭാര്ഷനികേ
വഭായഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിലലാം  കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുളള
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  പഭാഥേമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  ലഹഡട്ട്
ഓഫതീസുലാം  ശഭാഖകേളുമഭായനി  ബനനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടുളള  കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തുനതനിനഭാണട്ട് ഇകപഭാള ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതട്ട്.

കേര്ഷകേ കസവന കകേനലാം പദതനി

126 (5587) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ബഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സഹകേരണ കമഖലയനില് കേര്ഷകേ കസവന കകേനലാം പദതനി വനിപുലലപടുത്തഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പദതനിയനിലൂലട  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം
പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണലാം ലചേയനിരനിക്കുനലതനട്ട് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ പദതനിക്കട്ട് കവണനി എത്രകകേഭാടനി രൂപ ലചേലവനിടഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്,
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  പദതനി  വനിപൂലതീകേരണത്തനിനഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലത്ത പദതനിയനില് അഞ്ചുകകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്
സഹകേരണ  കമഖലയനില്  പവര്ത്തനിക്കുന  60  കേര്ഷകേ  കസവന  കകേനങ്ങളക്കട്ട്
കേഭാര്ഷനികേ നഴ് സറനി, ബകയഭാ ഫഭാര്മസനി, മണ്ണുപരനികശഭാധനഭാ ലഭാബുകേള, ഗ്രതീന ഹസൗസട്ട്/
കപഭാളനി ഹസൗസട്ട്,  മഴെമറ കൃഷനി,  യനവല്കൃത കൃഷനി തുടങ്ങനി കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുകേയഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതട്ട്.
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(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലല കേഭാര്ഷനികേ പവര്ത്തനങ്ങള
കബഭാക്കുതലത്തനില് ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേ,  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഗുണകമനയുളള വനിത്തട്ട്,  വളലാം,
കേതീടനഭാശനിനനി  എനനിവ  ലഭലമഭാക്കുകേ,  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  ആധുനനികേ
കേഭാര്ഷനികകേഭാപകേരണങ്ങളുലട  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ,  ആധുനനികേ  ശഭാസ്ത്രതീയ  കൃഷനി
രതീതനികേളനില്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുകേ,  ആയതനിനഭായനി  യുവജനകക്ഷമ
വകുപ്പുമഭായനി കചേര്നട്ട് പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ, കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളുലട
ഉല്പഭാദന  സലാംഭരണ  വനിതരണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  മനികേച  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തുകേ, നബഭാര്ഡട്ട്,  എന.സനി.ഡനി.സനി,  സലാംസഭാന കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന
എനതീ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  കയഭാജനിചട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ
എനനിവയഭാണട്ട് പധഭാന ലക്ഷലങ്ങള. ഓകരഭാ പഞഭായത്തനിലലാം സഭാകങതനികേ പരനിജഭാനലാം
ലഭനിച  യുവഭാക്കള,  വനിദലഭാര്തനികേള,  സ്ത്രതീകേള,  കേഭാര്ഷനികേ  ബനിരുദ/ഡനികപഭാമ
കയഭാഗലതയുളളവര്,  കൃഷനി  വകുപനിലല  വനിരമനിച  ഉകദലഭാഗസര്  തുടങ്ങനി  കേഭാര്ഷനികേ
പരനിജഭാനമുളളവരുലട ഒരു കൂടഭായ്മ  രൂപതീകേരനിക്കുകേ,  കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാല,
കേഭാര്ഷനികേ  ഉപകേരണ  നനിര്മ്മേഭാണ  കേമ്പനനികേള  തുടങ്ങനിയവയുലട  കനതൃതത്വത്തനില്
പരനിശതീലനലാം നല്കുകേ, ഓകരഭാ ലസന്റെറനിലലാം സഭാകങതനികേ ബവദഗ്ദ്ധലലാം കനടനിയ 5 കപര്
ഉളലപടുന  25  അലാംഗങ്ങളുളള  ലതഭാഴെനില്  കസന  രൂപതീകേരനിക്കുകേ,  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വ്വകേലഭാശഭാല,  ലറയ്ഡ്കകേഭാ  തുടങ്ങനിയവയുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയവയഭാണട്ട് പധഭാന പവര്ത്തനങ്ങള.

(സനി) 2016-17 വര്ഷലാം അഞ്ചു കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവനിടഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
ആധുനനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  സഭാകങതനികേ  വനിദലകേളുപകയഭാഗനിചട്ട്  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  പദതനിയടനിസഭാനത്തനില്  380  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  മണ്ണു
പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  110  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  മനികേച
കേര്ഷകേ  കസവനകകേനത്തനിനട്ട്  അവഭാര്ഡട്ട്  നല്കുനതനിനഭായനി  5  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം
പദതനി നടത്തനിപനിലന്റെ കമല്കനഭാടത്തനിനഭായനി  സനി.എലാം.ഡനി.-ക്കട്ട്  5  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

അര്ഹരഭായവര്ക്കട്ട് അലാംഗതത്വലാം നനികഷധനിക്കല്

127 (5588) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള അര്ഹരഭായ ആളുകേളക്കട്ട് അലാംഗതത്വലാം നനികഷധനിക്കുന
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതുസലാംബനനിചട്ട് ഇസൗ വര്ഷലാം എത്ര പരഭാതനികേള
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട് എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) അര്ഹതയുള ഒരഭാളക്കട്ട് സഹകേരണ ബഭാങനില് അലാംഗതത്വലമടുക്കഭാനുള
മഭാനദണ്ഡലാം  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  അലാംഗതത്വലാം  നനികഷധനിചഭാല്  സത്വതീകേരനികക്കണ  തുടര്
നടപടനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാഥേമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് ഇടപഭാടുകേള നടത്തുന എലഭാ
ആളുകേളക്കുലാം അലാംഗതത്വലാം നൽകേത്തക്ക രതീതനിയനിൽ  നനിലവനിലല നനിയമത്തനില് മഭാറലാം
വരുത്തുവഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. ഇതുസലാംബനനിചട്ട് ഈ വര്ഷലാം 12 പരഭാതനികേളഭാണട്ട് ലഭനിചനിട്ടുളളതട്ട്.

(ബനി) സഹകേരണ ബഭാങനില് ഓരഭാളക്കട്ട് അലാംഗതത്വലമടുക്കുനതനിനുളള മഭാനദണ്ഡങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

(1) വലക്തനിക്കട്ട് 18 വയസട്ട് തനികേഞ്ഞനിരനിക്കണലാം.

(2) സത്വസ ബുദനി ഉണഭായനിരനിക്കണലാം.

(3)  സഹകേരണ സലാംഘത്തനിലന്റെ പവര്ത്തന പരനിധനിയനില് തഭാമസക്കഭാരകനഭാ
അലലങനില് സത്വനമഭായനി സലമുളള ആകളഭാ ആയനിരനിക്കണലാം.  ഒരു സഹകേരണ സലാംഘലാം
ഒരഭാളക്കട്ട് അലാംഗതത്വലാം നനികഷധനിക്കുകേയഭാലണങനില് കകേരള സഹകേരണ സലാംഘലാം നനിയമത്തനിലല
വകുപട്ട്  83  ഉപവകുപട്ട്  1 (സനി)  പകേഭാരലാം  60  ദനിവസത്തനിനകേലാം സഹകേരണ സലാംഘലാം
രജനിസഭാര് മുമ്പഭാലകേ അപതീല് സമര്പനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

(സനി)  സഹകേരണ  നനിയമത്തനിലലാം  ചേടത്തനിലലാം  വരുകത്തണ  കഭദഗതനികേള
സലാംബനനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിച്ചുവരുന.

മരണലപട്ടുകപഭായവരുലട വഭായഭാ കുടനിശനികേ

128  (5589)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം വഭായ എടുത്തകശഷലാം മരണലപട്ടു
കപഭായവരുലട  വഭായഭാ  കുടനിശനികേ  എഴതനിത്തളഭാകനഭാ  ഇളവകേള  നല്കേഭാകനഭാ
എലനങനിലലാം പദതനി നനിലവനിലകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അത്തരലമഭാരു  പദതനി  ഇലലങനില്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുളള  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  വഭായഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്/ബഭാങ്കുകേളനില്  നനിനലാം  കേഭാര്ഷനികേ,
കേഭാര്ഷനികകേതര  (സത്വര്ണപണയ  വഭായയുലാം,  നനികക്ഷപ  വഭായയുലാം  ഒഴെനിലകേയുളളവ)
ആവശലങ്ങളക്കട്ട്  വഭായലയടുക്കുന  വഭായക്കഭാര്  വഭായഭാ  കേഭാലഭാവധനിയനികലഭാ  വഭായഭാ
കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ്ഞട്ട്  6  മഭാസത്തനിനുളളനികലഭാ  മരണലപടുകേയഭാലണങനില്  വഭായഭാ
കുടനിശനികേയനില്  അകനദനിവസലാം  ബഭാക്കനി  നനില്ക്കുന  പരമഭാവധനി  ഒനര  ലക്ഷലാം
രൂപഭാവലരയുളള മുതലലാം അതനിലന്റെ പലനിശയുലാം ഉളലപടുന ബഭാദലതയനില് നനിനലാം
അവലര  ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനഭായനി  1-4-2008  പഭാബലലകത്തഭാലട  കകേരള  സഹകേരണ
റനിസട്ട് ഫണട്ട് പദതനി നനിലവനിലണട്ട്.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

അനധനികൃത നനിയമനങ്ങള

129  (5590)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് അനധനികൃത നനിയമനങ്ങള
വലഭാപകേമഭാകുനലവന വഭാര്ത്ത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കഭാര്ക്കട്ട് തസനികേയനില് കേഴെനിഞ്ഞ ആഗസനില് പുറലപടുവനിച വനിജഭാപന
പകേഭാരലാം തയഭാറഭാക്കനിയ റഭാങട്ട് ലനിസനില് 15 കപര് അകയഭാഗലരഭാലണന വനിവരഭാവകേഭാശ
കരഖ പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വനിജഭാപന സമയത്തട്ട് കയഭാഗലതഭാ കകേഭാഴ് സട്ട് പഠനിക്കുനവലര പരതീക്ഷ
എഴതഭാന അനുവദനിക്കുന രതീതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഉലണങനില് ഇതട്ട് സുപതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനിയുലട ലലാംഘനമഭാണന കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  എങനില്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനിലല  നനിയമനലാം  സുതഭാരലവലാം  അഴെനിമതനി
രഹനിതവമഭാക്കുനതനിനട്ട്  എലനഭാലക്ക നടപടനികേള ബകേലക്കഭാള്ളുലാം;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്

(ബനി&സനി) ഇല
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(ഡനി) ബഭാധകേമല

(ഇ)  സലാംസഭാനലത്ത  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്/ബഭാങ്കുകേളനില്/സഭാപനങ്ങളനില്
സഹകേരണ നനിയമത്തനിനുലാം ചേടത്തനിനുലാം റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട്  റൂളസുകേളക്കുലാം വനികധയമഭായനി
മഭാത്രകമ  നനിയമനങ്ങള  നടത്തുവഭാന  പടുളളലവനട്ട്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  അടങ്ങനിയ
സര്ക്കുലര്  ഇതനിനകേലാം  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  അനധനികൃത  നനിയമനങ്ങളലക്കതനിലര
നനിയമഭാനുസൃത നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനുളള നനിര്കദ്ദേശവലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

കേര്ഷകേ കസവന കകേനലാം പദതനി

130 (5591) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജനന :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  വകുപനിലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനിൽ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള  എനനിവ  വഴെനി  കേര്ഷകേ  കസവന  കകേനലാം  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി വരുനകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് ഇതനിലന്റെ ഉകദ്ദേശലങ്ങളുലാം ഇതുവഴെനി  ബകേവരനിക്കുന കനടങ്ങളുലാം
എലനലഭാലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന തുകേ എത്രയഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത  പദതനി  വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിലന്റെയുലാം  ശഭാക്തതീകേരനിക്കുനതനിലന്റെയുലാം
ഭഭാഗമഭായനി  മണട്ട്  ഗകവഷണ ശഭാലകേളുലാം  ബകയഭാഫഭാര്മസനികേളുലാം  കേഭാര്ഷനികേ ഔഷധ
നഴ് സറനികേളുലാം സഭാപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  പദതനി  വഴെനി  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
ബഹലടകേട്ട് കൃഷനി രതീതനികേള വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലല കേഭാര്ഷനികേ പവര്ത്തനങ്ങള
കബഭാക്കട്ട് തലത്തനില് ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേ, കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഗുണകമനയുളള വനിത്തട്ട്, വളലാം,
കേതീടനഭാശനിനനി  എനനിവ  ലഭലമഭാക്കുകേ,  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  ആധുനനികേ
കേഭാര്ഷനികകേഭാപകേരണങ്ങളുലട  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ,  ആധുനനികേ  ശഭാസ്ത്രതീയ  കൃഷനി
രതീതനികേളനില്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുകേ,  ആയതനിനഭായനി  യുവജനകക്ഷമ
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വകുപ്പുമഭായനി  കചേര്നട്ട്  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേ,  കേഭാര്ഷനികേ
വനിളകേളുലട ഉല്പഭാദന സലാംഭരണ വനിതരണ പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് മനികേച സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തുകേ, നബഭാര്ഡട്ട്, എന.സനി.ഡനി.സനി., സലാംസഭാന കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷന
എനതീ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  കയഭാജനിചട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ
എനനിവയഭാണട്ട്  പധഭാന  ലക്ഷലങ്ങള.  ഓകരഭാ  പ ഞഭായത്തനിലലാം  സഭാകങതനികേ
പരനിജഭാനലാം  ലഭനിച  യുവഭാക്കള,  വനിദലഭാര്തനികേള,  സ്ത്രതീകേള,  കേഭാര്ഷനികേ  ബനിരുദ/
ഡനികപഭാമ  കയഭാഗലതയുളളവര്,  കൃഷനി  വകുപനിലല  വനിരമനിച  ഉകദലഭാഗസര്  തുടങ്ങനി
കേഭാര്ഷനികേ  പരനിജഭാനമുളളവരുലട  ഒരു  കൂടഭായ്മ  രൂപതീകേരനിക്കുകേ,  കേഭാര്ഷനികേ
സര്വ്വകേലഭാശഭാല,  കേഭാര്ഷനികേ ഉപകേരണ നനിര്മ്മേഭാണ കേമ്പനനികേള തുടങ്ങനിയവയുലട
കനതൃതത്വത്തനില് പരനിശതീലനലാം നല്കുകേ, ഓകരഭാ ലസന്റെറനിലലാം സഭാകങതനികേ ബവദഗ്ദ്ധലലാം
കനടനിയ  5  കപര് ഉളലപടുന  25  അലാംഗങ്ങളുളള ലതഭാഴെനില് കസന രൂപതീകേരനിക്കുകേ,
കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാല, ലറയ്ഡ്കകേഭാ തുടങ്ങനിയവയുലട സഹഭായകത്തഭാലട പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയവയഭാണട്ട് പധഭാന പവര്ത്തനങ്ങള.

(സനി) 2016-17 വര്ഷലാം അഞ്ചു കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ഉണട്ട്. 2016-17  വര്ഷലത്ത പദതനിയനില് മനികേച രതീതനിയനില് പവര്ത്തനിക്കുന
കേര്ഷകേകസവന  കകേനങ്ങളനില്  മണട്ട്  ഗകവഷണശഭാലകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി
110  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ബകയഭാ  ഫഭാര്മസനികേള,  കേഭാര്ഷനികേ  ഔഷധ  നഴ് സറനികേള
ഉളലപലടയുളള ആധുനനികേ ബഹലടക്കട്ട് കൃഷനി രതീതനികേള പദതനിയടനിസഭാനത്തനില്
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി 380 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  ഉണട്ട്.  ആധുനനികേ കൃഷനി  രതീതനികേളഭായ കപഭാളനി  ഹസൗസട്ട്,  ഗ്രതീന ഹസൗസട്ട്,
മഴെമറ  കൃഷനി,  ആധുനനികേ  നഴ് സറനികേള,  അതലനഭാധുനനികേ  യകനഭാപകേരണങ്ങളുലാം
സഭാകങതനികേ വനിദലകേളുലാം പകയഭാജനലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുളള ബഹലടക്കട്ട് കൃഷനി രതീതനികേള
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി പദതനിയടനിസഭാനത്തനില് ധനസഹഭായലാം നല്കുനതഭാണട്ട്.

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട സലാംകയഭാജനലാം

131 (5592) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥേന :
ശതീ  .    അനവര് സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എലഭാത്തരലാം സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേലളയുലാം സലാംകയഭാജനിപനിക്കഭാന തതീരുമഭാന
ലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  സലാംകയഭാജനലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനട്ട്  എത്രമഭാത്രലാം
ഗുണകേരമഭാകുലമനഭാണട്ട് കേരുതുനതട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പസ്തുത വനിഷയലാം സലാംബനനിചട്ട് എലനലഭാലാം പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി) സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട സലാംകയഭാജനലാം നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി ബഡ്ജറനില്
തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എലഭാത്തരലാം  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേകളയുലാം  സലാംകയഭാജനിപനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില.  സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങനിലനയുലാം  14  ജനിലഭാ സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേലളയുലാം  സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കു
നതനിനുളള സഭാദലത പഠനിക്കുനതനിനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളളതട്ട്.

(ബനി) സലാംസഭാന-ജനില സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട സലാംകയഭാജനലാം ആവര്ത്തനിത/
ഇരടനിപനിലന്റെ സത്വഭഭാവമുളള  പല ചേഭാര്ജകേളുലാം ഒഴെനിവഭാക്കുകേകയഭാ  കുറയകേകയഭാ  ലചേയ്യുനതു
കൂടഭാലത  പലനിശ  നനിരക്കനിലലാം  ഗണലമഭായ  കുറവട്ട്  സഭാദലമഭാക്കുലമനതനിനഭാല്
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലട  വഭായഭാ  വനിഹനിതലാം  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന  ഇടയഭാക്കുലാം.
വഭായക്കഭാരുലട  പലനിശ  ബഭാദലത  കുറയഭാന  സഹഭായനിക്കുലാം.  അതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമ്പദട്ട് വലവസക്കട്ട്  ഒരു  പുത്തന  ഉണര്വട്ട്  നല്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുലാം.  കൂടഭാലത പലനിശ കുറഞ്ഞ വഭായയുലട ലഭലത,  കേഭാര്ഷനികേ,  പരമ്പരഭാഗത
ലതഭാഴെനില്,  സത്വയലാം  ലതഭാഴെനില്  കമഖലകേളനിലടക്കലാം  ഒരു  സഭാമ്പത്തനികേ  ചേഭാലകേ
ശക്തനിയഭായനി വര്ത്തനിക്കുവഭാന പരലഭാപ്തമഭാക്കുലാം.

സലാംസഭാനത്തട്ട്  ധനനനികക്ഷപങ്ങളുലാം  ലക്രഡനിറ്റുലാം  വളര്ത്തനിലക്കഭാണട്ട്  വരുനതനിനട്ട്
പസ്തുത ബഭാങനിനട്ട് ക്രനിയഭാത്മകേമഭായ പങട്ട് വഹനിക്കുവഭാനഭാകുലാം. സത്വകേഭാരല പണമനിടപഭാടുകേഭാരുലട
പനിടനിയനില്നനിനട്ട്  പഭാവലപടവലര  ഒരു  പരനിധനിവലര  രക്ഷനിക്കഭാനുലാം  പഭാകദശനികേ
വനികേസനലാം  ഗണലമഭായനി  ഉയര്ത്തുനതനിനുലാം  ഇതുവഴെനി  കേഴെനിയുലാം.  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട് നനിലവനിലളള പല പരനിമനിതനികേളുലാം ലയനത്തനിലൂലട മറനികേടക്കഭാനഭാവലാം.
സലാംകയഭാജനത്തനിലൂലട  ബഭാങനിലന്റെ  ആസനി  വര്ദനിക്കുനതനിനഭാല്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്
കമഖലയനിലല  മറട്ട്  സപനങ്ങളുമഭായനി  ആകരഭാഗലകേരമഭായ  മതരലാം  നടത്തുവഭാനുലാം,
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വനികേസനത്തനില് ശക്തമഭായ കുതനിച്ചുചേഭാടലാം സഭാദലമഭാക്കുന പല
സുപധഭാന പദതനികേളനില് നനിര്ണഭായകേമഭായ പങട്ട് വഹനിക്കുവഭാനുലാം പസ്തുത ബഭാങനിനട്ട്
സഭാധനിക്കുലമനഭാണട്ട് കേരുതുനതട്ട്.
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(സനി)  കകേരള  സഹകേരണ ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിലന്റെ  വനിവനിധ  വശങ്ങള
പഠനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി  ബഭാലാംഗ്ലൂരു,  ഐ.ഐ.എലാം.  ലപഭാഫസര്
ശതീ. എലാം. എസട്ട്. ശതീറഭാലാം ലചേയര്മഭാനഭായനി ഒരു 5 അലാംഗ വനിദഗ് ദ സമനിതനി സര്ക്കഭാര്
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. സമനിതനി പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  സഭാദലതഭാ  പഠനത്തനിനഭായനി  ബഡ്ജറനില്  10  ലക്ഷലാം  രൂപ  
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

റനിസ ട്ട് ഫണട്ട് സതീലാം

132  (5593)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സഹകേരണ കമഖലയനില് റനിസട്ട് ഫണട്ട് സതീലാം ബഭാധകേമഭായനിട്ടുലാം പദതനിയനില്
കചേര്നനിടനിലഭാത്ത  എത്ര സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്
പവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്; അവയുലട കപരു വനിവരലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സഭാപനങ്ങലള  പസ്തുത  സതീമനില്  ഉളലപടുത്തഭാന  സത്വതീകേരനിച
നടപടനി  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  നടപടനികേകളഭാടട്ട്  ഈ  സഭാപനങ്ങളുലട  പതനികേരണലാം/
നനിലപഭാടട്ട് എനഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  നനിയമപരമഭായനി സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലചേയഭാന
കേഴെനിയുന നടപടനികേള എലനലഭാമഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  റനിസട്ട്  ഫണട്ട്  സതീമനില്  കചേരുനതനിനട്ട്  അര്ഹതയുളളതുലാം  എനഭാല്
കചേര്നനിടനിലഭാത്തതുമഭായനി  26  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്
പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. അവയുലട കപരുവനിവരലാം തഭാലഴെപറയുന:

1. ലഫഡറല് ബഭാങട്ട് ഫഭാമനിലനി ഹസൗസനിലാംഗട്ട് സഹകേരണ സലാംഘലാം.

2. മഭാതൃഭൂമനി എലാംകപഭായതീസട്ട് സഹകേരണ സലാംഘലാം.

3. കകേരള ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കപഭാളനിലടകനികേട്ട് ടതീകചഴട്ട് സഹകേരണ സലാംഘലാം.

4. കേഭാലനിക്കറട്ട് മുനസനിപല് കകേഭാര്പകറഷന എലാംകപഭായതീസട്ട് സഹകേരണ
സലാംഘലാം.

5. കേഭാലനിക്കറട്ട് ഇനകേലാം ടഭാകട്ട് എലാംകപഭായതീസട്ട് സഹകേരണ സലാംഘലാം.
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6. എഫട്ട്.സനി.ഐ. എലാംകപഭായതീസട്ട് സഹകേരണ സലാംഘലാം.

7. കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  പസട്ട്  എലാംകപഭായതീസട്ട്  സഹകേരണ
സലാംഘലാം.

8. കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ഡനിസനികട്ട്  ജഡതീഷലല്  എലാംകപഭായതീസട്ട്  സഹകേരണ
സലാംഘലാം.

9. ലകേഭാടുവളളനി കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് റൂറല് ഹസൗസനിലാംഗട്ട് സഹകേരണ സലാംഘലാം.

10. നടുവണ്ണൂര്  ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട്  അഗ്രനികേളചറല്  ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  സഹകേരണ
സലാംഘലാം.

11. ലകേഭാകടരനിചഭാല് അഗ്രനികേളചറല് ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെട്ട് സഹകേരണ സലാംഘലാം.

12. കകേഭാട്ടൂര്  ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട്  അഗ്രനികേളചറല്  ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  സഹകേരണ
സലാംഘലാം.

13.  പനങ്ങഭാടട്ട് പഞഭായത്തട്ട് അഗ്രനികേളചറല് ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെട്ട് സഹകേരണ
സലാംഘലാം.

14. ഉകളലരനി അഗ്രനികേളചറല് ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെട്ട് സഹകേരണ സലാംഘലാം.

15. പഭാകലരനി അഗ്രനികേളചറല് ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെട്ട് സഹകേരണ സലാംഘലാം.

16. ചേക്കനിടപഭാറ അഗ്രനികേളചറല് ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെട്ട് സഹകേരണ സലാംഘലാം.

17.  ലകേഭായനിലഭാണനി ഗവണ്ലമന്റെട്ട് എലാംകപഭായതീസട്ട് സഹകേരണ സലാംഘലാം.

18. കമപയൂര് എയ്ഡഡട്ട് ബപമറനി ടതീകചഴട്ട് സഹകേരണ സലാംഘലാം.

19. കൂരഭാച്ചുണട്ട് സഹകേരണ അര്ബന ലസഭാബസറനി.

20.കമപയൂര് സഹകേരണ അര്ബന ലസഭാബസറനി.

21. ബഭാലകശരനി ഹസൗസനിലാംഗട്ട് സഹകേരണ സലാംഘലാം.

22.ലചേകേലഭാടട്ട് അഗ്രനികേളചറല് ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെട്ട് സഹകേരണ സലാംഘലാം.

23.വനിലലഭാപളളനി അഗ്രനികേളചറല് ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെട്ട് സഹകേരണ സലാംഘലാം.

24.കേഭാവനിലലാംപഭാറ അഗ്രനികേളചറല് ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെട്ട് സഹകേരണ സലാംഘലാം.

25.കുനമ്മേല് അഗ്രനികേളചറല് ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെട്ട് സഹകേരണ സലാംഘലാം.

26.വടകേര സഹകേരണ ഹസൗസനിലാംഗട്ട് ലസഭാബസറനി.
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(ബനി)  സതീമനില്  കചേരുനതനിനട്ട്  പസസ്തുത  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പതനിമഭാസ അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങളനിലലാം ഇക്കഭാരലലാം സലാംബനനിചട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  നടപടനികേകളഭാടട്ട്  ഈ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  അനുകൂല
നനിലപഭാടഭാണുളളതട്ട്.റനിസട്ട്  ഫണട്ട്  പദതനി  ബഭാധകേമഭായ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള
റനിസട്ട്  ഫണട്ട്  പദതനിയനില്  കചേകരണതഭാലണനലാം  റനിസട്ട്  ഫണട്ട്  പദതനിയനില്
കചേരുനതനില്  വതീഴ്ചയുണഭായഭാല്  വഭായ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്/ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്
വഭായ  നല്കേഭാന  അവകേഭാശമുണഭായനിരനിക്കനിലലനലാം  വഭായ  നല്കുനതനില്നനിനലാം  പസ്തുത
സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്/ ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട് വനിലക്കട്ട്  കേല്പനിചട്ട്  ഉത്തരവട്ട് നല്കേഭാന സഹകേരണ
സലാംഘലാം  രജനിസഭാര്ക്കട്ട്  അധനികേഭാരമുലണനലാം  കകേരള  സഹകേരണ  നനിയമത്തനില്
വലവസ ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

തഭാല്ക്കഭാലനികേ നനിയമനലാം

133  (5594)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില്  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  വനിട  അലാംഗതീകൃത
തസനികേകേളനില്, പനി.എസട്ട്.സനി. നനിയമനലാം നടത്തുനതട്ട് വലര തഭാല്കേഭാലനികേ നനിയമനലാം
നടത്തുനതനിനുള മഭാനദണ്ഡലമലനനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഗവണ്ലമന്റെട്ട്/സഹകേരണ രജനിസഭാര് അലാംഗതീകേരനിച തസനികേകേളക്കട്ട് പുറകമ
ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് കേരഭാര്/തഭാല്കേഭാലനികേ നനിയമനങ്ങള നടത്തുനതനിനട്ട്
എലനങനിലലാം മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നനിലവനിലകണഭാ;

(സനി) അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്ത തസനികേകേളനിലലാം,  പനി.എസട്ട്.സനി-ക്കട്ട് വനിട അലാംഗതീകൃത
തസനികേകേളനിലലാം കേരഭാര്,  തഭാല്കേഭാലനികേ നനിയമനങ്ങള നടത്തനിയ ജനിലഭാ സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേള  ഏലതഭാലക്കയഭാണട്ട്;  ഏലതലഭാലാം  തസനികേകേളനില്  നനിയമനലാം  നടത്തനി;
എത്രകപലര നനിയമനിച്ചു; ഓകരഭാ തസനികേയലാം അനുവദനിക്കുന കവതനലാം, ഓകരഭാരുത്തലരയുലാം
നനിയമനിച  തതീയതനി,  ഇത്തരലാം  കേരഭാര്,  തഭാല്കേഭാലനികേ  നനിയമനങ്ങള  ഓകരഭാനലാം
നടത്തുനതനിനട്ട്  പഭാലനിച നടപടനി  ക്രമങ്ങള തുടങ്ങനിയ വനിവരങ്ങള പടനികേ തനിരനിചട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേരഭാര്,  തഭാല്കേഭാലനികേ  നനിയമനങ്ങള  ഓകരഭാനനിനുലാം  അനുവദനിക്കുന
കവതന വര്ദനവട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേള  പകേഭാരവലാം  നനിയമപരവമഭായനിടഭാകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഇ)  ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്ത തസനികേകേളനിലലാം,
പനി.എസട്ട്.സനി-ക്കട്ട്  വനിട  അലാംഗതീകൃത  തസനികേകേളനിലലാം  സുതഭാരലമലഭാലത  നടത്തനിയ
തഭാല്കേഭാലനികേ,  കേരഭാര് നനിയമനങ്ങളനിലല ക്രമകക്കടുകേള പരനികശഭാധനിക്കഭാന നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ക്രമരഹനിത/നനിയമവനിരുദ  നനിയമനങ്ങള  റദ്ദേട്ട്  ലചേയഭാന  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില്  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  വനിട  അലാംഗതീകൃത
തസനികേകേളനില് നനിയമനലാം നടത്തുനതനിനട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം വരുകമ്പഭാള എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്
എകട്ട്കചേഞ്ചു  മുകഖന  മഭാത്രലാം  നനിശനിത  കയഭാഗലതയുളളവലര  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
അടനിസഭാനത്തനില് ലതരലഞ്ഞടുത്തട്ട് നനിയമനലാം നടത്തഭാവനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് കേരഭാര്/തഭാല്ക്കഭാലനികേ നനിയമനങ്ങള
നടത്തുനതനിനട്ട് മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നനിലവനിലനില.

(സനി) 14 ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചു വരുന.

(ഡനി)  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞട്ട്  വഴെനി  നടത്തുന  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
നനിയമനങ്ങളക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് നനിരക്കനിലഭാണട്ട് കവതനലാം നല്കുനതട്ട്.

(ഇ)  സലാംസഭാനലത്ത സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില്/ബഭാങ്കുകേളനില് സഹകേരണ
നനിയമത്തനിനുലാം  ചേടത്തനിനുലാം  റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട്  റൂളസുകേളക്കുലാം  വനികധയമഭായനി  മഭാത്രകമ
നനിയമനങ്ങള നടത്തുവഭാന പഭാടുളള  എനട്ട്  കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശമടങ്ങനിയ സര്ക്കുലര്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുളളതുലാം  അനധനികൃത  നനിയമനങ്ങളലക്കതനിലര  നനിയമഭാനുസൃത
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനുമുളള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപടുവനിചനിട്ടുമുണട്ട്.

കസവന കവതന വലവസകേള

134  (5595)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  കേമ്മേതീഷന  വലവസയനില്
കസവനമനുഷനിക്കുന  നനികക്ഷപ/വഭായഭാ  പനിരനിവകേഭാരുലടയുലാം  അലലപസര്മഭാരുലടയുലാം
കസവന കവതന വലവസകേള പരനിഷ് കേരനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുലണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;
1145/17
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(ബനി)  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിലലാം  സമഭാനമഭായ  ബഭാങ്കുകേളനിലലാം  ശമ്പള
ലസയനിലലാം മറട്ട് എലഭാവനിധ ആനുകൂലലങ്ങളുലാം വലതലസമഭായനി നല്കുനതട്ട് ശദയനില്
ലപടനിട്ടുലണങനില് ഇതട്ട് ഏകേതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം പരനിഷ് കേരനിച കവതനലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിലലാം  ബഭാങ്കുകേളനിലലാം  കേമ്മേതീഷന  അടനിസഭാനത്തനില്
അലലപസര് തസനികേയനില് 10 വര്ഷത്തനില് കൂടുതല് കജഭാലനി ലചേയ വരുന ലജ.ഡനി. സനി/
എചട്ട്.ഡനി. സനി. കയഭാഗലതയുളവലര ജതീവനക്കഭാരഭായനി ഉയര്ത്തുനതനിനട്ട് എലനങനിലലാം
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  കേമ്മേതീഷന  വലവസയനില്
കസവനമനുഷനിക്കുന  നനികക്ഷപ/വഭായ  പനിരനിവകേഭാരുലടയുലാം  അബപസര്മഭാരുലടയുലാം
കസവന  കവതന  വലവസകേള  പരനിഷ്കരനിചട്ട്  15-7-2015-ലല  സ.ഉ.  (ബകേ)
87/2015/സഹ നമ്പര്. ഉത്തരവട്ട് സര്ക്കഭാര് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിലലാം സമഭാനമഭായ ബഭാങ്കുകേളനിലലാം ശമ്പള ലസയനിലലാം മറട്ട്
എലഭാവനിധ ആനുകൂലലങ്ങളുലാം വലതലസമഭായനി നല്കുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  നനിലവനില്  വലവസ  ഇല.  എനഭാല്  15-7-2015-ലല  സ.ഉ.  (ബകേ)
87/2015/സഹ  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം  പഭാഥേമനികേ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളനിലല പഡ്യൂണ് തസനികേയുലട ഒഴെനിവനിലന്റെ 25% 5 വര്ഷവലാം അതനില് കൂടുതലലാം
വര്ഷലത്ത  കസവനമുളള  നനികക്ഷപ  വഭായ  കേളക്ഷന  ഏജനമഭാര്ക്കുലാം
അബപസര്മഭാര്ക്കുലാംകവണനി  സലാംവരണലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  അപകേഭാരലാം  സലാംവരണലാം
ലചേയ്യുനതനിനഭായനി  നനികക്ഷപ/വഭായ  ഇനത്തനില്  ഏറവലാം  കുറഞ്ഞതട്ട്  പതനിവര്ഷലാം
20,00,000  (ഇരുപതട്ട്  ലക്ഷലാം)  രൂപലയങനിലലാം  കശഖരനിചനിട്ടുളള  നനികക്ഷപ/വഭായ
കേളക്ഷന  ഏജനമഭാര്ക്കുലാം  പതനിവര്ഷലാം  50  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  സത്വര്ണപണയ
വഭായ് പയുലട  സത്വര്ണലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുളള  അബപസര്മഭാര്ക്കുലാം  മഭാത്രമഭായനി
നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഭരണ സമനിതനിയുലട കേഭാലഭാവധനി

135  (5596)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാഥേമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിലല ഭരണസമനിതനിയുലട കേഭാലഭാവധനി
അഞട്ട്  വര്ഷത്തനില്  നനിനട്ട്  മൂനട്ട്  വര്ഷമഭായനി  ചുരുക്കഭാന  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) പസ്തുത സലാംഘങ്ങളുലട പുകരഭാഗതനിക്കട്ട് കവണനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
പുതനിയ കേഭാരലങ്ങള എലനലഭാലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  പഭാഥേമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  പുകരഭാഗതനിക്കുകവണനി  ചുവലട
കചേര്ക്കുനവ നനിടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

1. സലാംഘങ്ങളുലട ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി എലഭാ ആധുനനികേ
ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സസൗകേരലങ്ങളുലാം  നല്കുലാംവനിധലാം  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലള
പഭാപ്തമഭാക്കുകേ.

2. 31-3-2017-നുമുമ്പട്ട് എലഭാ പഭാഥേമനികേ കേഭാര്ഷനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള/
ബഭാങ്കുകേളനിലലാം കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകേ.

3. കേര്ഷകേ കസവന കകേനലാം പദതനി വനിപുലലപടുത്തുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ബകയഭാഫഭാര്മസനി, കേഭാ ര്ഷനികേ ഔഷധ നഴ് സറനി എനനിവ തുടങ്ങുകേ, കൂടഭാലത
'സഹകേരണലാം  സമൃദലാം'  എന  കപരനില്  സഹകേരണ  കമഖലയനില്
ഇകപഭാള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന  പദതനികേളുലാം  നൂതന  പദതനികേളുലാം
കകേഭാര്ത്തനിണക്കനിയ സുസനിര വനികേസന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുകേ.

എ. ടനി. എലാം. സലാംവനിധഭാനലാം

136 (5597) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീമതനി  ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീമതനി സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പുത്തന സഭാകങതനികേ വനിദലകേള ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി പഭാഥേമനികേ സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളുലട  പവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  ജനകേതീയമഭാക്കുനതനിനട്ട്  പദതനികേളുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഗ്രഭാമതീണകമഖലയനില്  ജനങ്ങള  ഏറവലാം  കൂടുതല്
ആശയനിക്കുന  പഭാഥേമനികേ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  എ.റനി.എലാം.  സലാംവനിധഭാനലാം
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നനിലവനിലകണഭാ;  പസ്തുത സലാംവനിധഭാനലാം എലഭാ പഭാഥേമനികേ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലലാം
ഏര്ലപടുത്തുനതനിനട്ട് അനുമതനി നല്കുകമഭാ;

(സനി) പഭാഥേമനികേ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് എ.റനി.എലാം. സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടു
ത്തുനതനിലന്റെ  ഗുണകദഭാഷങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  എലനങനിലലാം  പഠനലാം  നടനനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പുത്തന സഭാകങതനികേ വനിദലകേള ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി പഭാഥേമനികേ സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളുലട പവര്ത്തനലാം കൂടുതല് ജനകേതീയമഭാക്കുനതനിനട്ട്  പദതനികേളുണട്ട്.  പഭാഥേമനികേ
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട ലഹഡഭാഫതീസുലാം ശഭാഖകേളുമഭായനി ബനനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടുളള
കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനി  വരുന.  നനിലവനില്  511  പഭാഥേമനികേ
വഭായഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്  കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  നനിലവനിലണട്ട്.  31-3-2017-
ഓലട  ബഭാക്കനിയുളള  എലഭാ  പഭാഥേമനികേ  വഭായഭാ  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിലലാം  കകേഭാര്
ബഭാങനിലാംഗട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) നനിലവനില് 58 പഭാഥേമനികേ വഭായഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് എ.ടനി.എലാം.
സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലണട്ട്.  പസ്തുത സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുളള പഭാഥേമനികേ
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട  അകപക്ഷ ലഭനിക്കുനമുറയട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  പഭാഥേമനികേ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്  എ.ടനി.എലാം  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തുനതനിലന്റെ ഗുണകദഭാഷങ്ങലളക്കുറനിചട്ട് പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില.

സഞരനിക്കുന ത്രനികവണനി കസഭാറകേള

 137  (5598)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  എത്ര  സഞരനിക്കുന  ത്രനികവണനി  കസഭാറകേള
അനുവദനിചനിരുന;  നനിലവനില്  എത്ര  എണലാം  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്;  എത്ര  തുകേ
വഭാഹനലാം  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  ലചേലവഭാക്കനി;  ഈ  വഴെനിയുള  വനിലന  വഴെനി  ലഭാഭലാം
ഉണഭാകേഭാറകണഭാ;

(ബനി) കേലലഭാകശരനി മണ്ഡലത്തനില് സഞരനിക്കുന ത്രനികവണനി കസഭാര് നനിലവനില്
പവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  11 സഞരനിക്കുന  ത്രനികവണനി  കസഭാറകേള  അനുവദനി

ചനിരുന.  ഇവ  ഒനലാംതലന  ഇകപഭാള  പവര്ത്തനിക്കുനനില.  വഭാഹനലാം  വഭാങ്ങുനതനി

കലക്കഭായനി ഒരു ലമഭാബബല് ത്രനികവണനിക്കട്ട്  8,08,000  രൂപ വതീതലാം  11  ലമഭാബബല്

ത്രനികവണനികേളക്കഭായനി  88,88,000  രൂപ ലചേലവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ലമഭാബബല് ത്രനികവണനികേള

എലഭാലാംതലന നഷത്തനിലഭാണട്ട് പവര്ത്തനിചനിരുനതട്ട്.

(ബനി)  കേലലഭാകശരനി  മണ്ഡലത്തനില്  സഞരനിക്കുന  ത്രനികവണനി  കസഭാര്

പവര്ത്തനിക്കുനനില.  ലമഭാബബല് ത്രനികവണനികേള വഴെനിയുള വനില്പന ലഭാഭകേരമല.

വഭാഹനങ്ങളുലട  അറകുറപണനികേള,  ലടസട്ട്  വര്ക്കട്ട്  എനനിവയഭായനി  ഭതീമമഭായ  തുകേ,

കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തനില് ബഡ്രൈവര്മഭാരുലട ലഭലതക്കുറവട്ട്  എനതീ കേഭാരണങ്ങളഭാലഭാണട്ട്

ലമഭാബബല് ത്രനികവണനിയുലട പവര്ത്തനലാം നനിര്ത്തനിവചതട്ട്.

സര്വ്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങട്ട് ലകേടനിടത്തനില് മഭാകവലനി കസഭാര്

138  (5599)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടമക്കുടനി കകേഭാരഭാമ്പഭാടലാം സര്വ്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങട്ട് ലകേടനിടത്തനില്

മഭാകവലനി കസഭാര് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള അനുവഭാദത്തനിനഭായനി അകപക്ഷ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള തുടര് നടപടനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാരഭാമ്പഭാടലാം  സര്വതീസട്ട്  സഹകേരണ ബഭാങട്ട്  ലകേടനിടത്തനില്  മഭാകവലനി

കസഭാര്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  അനുവഭാദലാം  നൽകുനതനിനട്ട്  ഏലതങനിലലാം  തരത്തനിലള

തടസങ്ങള നനിലവനിലകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി)  ബഭാധകേമല.

(സനി)  അകപക്ഷ ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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  കേമ്പഡ്യൂടറലാം അനുബന ഉപകേരണങ്ങളുലാം 

139  (5600)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങനിൽ  13 -2-12-നു  കശഷലാം
ഇകനവലര കേമ്പഡ്യൂടര്, അനുബന ഉപകേരണങ്ങള, എ. ടനി. എലാം. കേലഭാഷട്ട് കേസൗണനിലാംഗട്ട്
ലമഷതീന,  മറട്ട്  സഭാകങതനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  എനനിവ  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  എത്ര  രൂപ
ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട് എനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  ഇനവലാം  വഭാങ്ങനിക്കുനതനിനട്ട്  ഭരണസമനിതനി  തതീരുമഭാനലമടുത്ത
തതീയതനി,  വഭാങ്ങനിയ തതീയതനി,  വഭാങ്ങനിയ ഉപകേരണങ്ങള,  അവയുലട ബഭാന്റെട്ട്,  ഓകരഭാ
ഇനവലാം വനിതരണലാം ലചേയ സഭാപനലാം, ഓകരഭാനനികന്റെയുലാം വനില, ഇവ ശഭാഖകേളനികലക്കട്ട്
വനിതരണലാം ലചേയതനികന്റെയുലാം,  നനിലവനിലല കസഭാക്കട്ട്  തുടങ്ങനിയവയുലടയുലാം  വനിവരങ്ങള
പടനികേ തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങനില്  13-12-2012-നുകശഷലാം
ഇകനവലര കേമ്പഡ്യൂടര്,  അനുബന ഉപകേരണങ്ങള,  എ.ടനി.എലാം.  കേലഭാഷട്ട് കേസൗണനിലാംഗട്ട്
ലമഷതീന,  മറട്ട്  സഭാകങതനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  എനനിവ  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  ലമഭാത്തലാം
2,99,75,370 രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) പടനികേ തനിരനിച്ചുള വനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

  സഹകേരണ ബഭാങനിലല നനിയമനങ്ങള

140  (5601)   ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങനില്  പനി.എസട്ട്.സനി.,
എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞട്ട്  എനനിവ  മുകഖനയലഭാലത  ബഭാങട്ട്  കനരനിടട്ട്  വനിവനിധ
തസനികേകേളനില് ദനിവസ കവതനഭാടനിസഭാനത്തനിലലാം കേരഭാര് വലവസയനിലലാം നനിയമനിചവരുലട
കപരു  വനിവരങ്ങള,  തസനികേ,  നനിയമനിച  തതീയതനി,  കവതനലാം  എനനിവ  സഹനിതലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) പസ്തുത ബഭാങനിലന്റെ പനി.ആര്.ഒ തസനികേയനില് ക്രമരഹനിത നനിയമനമഭാണട്ട്
നടത്തനിയലതനട്ട് ഓഡനിറട്ട് കജഭായനിന്റെട്ട് ഡയറകര് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുകണഭാ; ബഭാങനിലല
വനിവനിധ  തസനികേകേളനില്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞട്ട്  മുകഖന  നനിയമനലാം
നടത്തനിയതനിനുകശഷവലാം ക്രമരഹനിത നനിയമനലാം ലഭനിചവര് തുടരുനകണഭാ;

(സനി)  ആര്.ടനി.ഒ.  കനഭാടതീസട്ട്  നല്കേനിയതനിനുകശഷവലാം  ബഭാങനിലന്റെ  കപരട്ട്
ലവയഭാലത  വഭാഹനലാം  ഓടുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
ആയതനികനല് സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലനിസട്ട് അനുബനമഭായനി ഉളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*

(ബനി) പസ്തുത ബഭാങനിലന്റെ പനി.ആര്.ഒ. തസനികേയനില് ക്രമരഹനിത നനിയമനമഭാണട്ട്
നടത്തനിയലതനട്ട് ആഡനിറട്ട് കജഭായനിന്റെട്ട് ഡയറകര് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  നഭാളനിതുവലര
ബഭാങനില്  നടത്തനിയനിട്ടുള  എലഭാ  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയമനങ്ങള  സലാംബനനിച്ചുലാം
ഓഡനിറര്/കജഭായനിന്റെട്ട് ഡയറകര് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാര്
തുടരുനണട്ട്.

(സനി)  ബഭാങനിലന്റെ കപരട്ട് വയഭാലത വഭാഹനലാം ഓടുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് പരഭാതനി
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനില് എലഭാ വഭാഹനങ്ങളുലാം കപരു വചഭാണട്ട് ഓടുനതട്ട്. 

തനിരനിചടവട്ട് മുടങ്ങനിയനിട്ടുളവരുലട മരണലാം

141  (5602)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

സഹകേരണ വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലള സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം കലഭാലണടുത്തട്ട്
തനിരനിചടവട്ട് മുടങ്ങനിയനിട്ടുളവര് മരണമടഞ്ഞഭാല് അവരുലട കുടുലാംബത്തനിനട്ട് തനിരനിചടവമഭായനി
ബനലപടട്ട്  ഏലതലഭാലാം  തരത്തനിലള  ആനുകൂലലങ്ങള  ലഭലമഭാകുലമനട്ട്  ജനറല്/
പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗലാം തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വഭായഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില്/ബഭാങ്കുകേളനില് നനിനലാം കേഭാര്ഷനികേ, കേഭാര്ഷനികകേതര
(സത്വര്ണപണയ  വഭായയുലാം,  നനികക്ഷപ  വഭായയുലാം  ഒഴെനിലകേയുളവ)  ആവശലങ്ങളക്കട്ട്
വഭായലയടുക്കുന വഭായക്കഭാര് വഭായഭാ കേഭാലഭാവധനിയനികലഭാ വഭായഭാ കേഭാലഭാവധനി കേഴെനിഞ്ഞട്ട്
6  മഭാസത്തനിനുളനികലഭാ  മരണലപടുകേയഭാലണങനില്  അകനദനിവസലാം  ബഭാക്കനി
നനില്ക്കുന വഭായ തുകേയനില്നനിനലാം ഒനര ലക്ഷലാം രൂപഭാവലരയുള മുതലലാം അതനിലന്റെ

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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പലനിശയുലാം  ഉളലപടുന  ബഭാദലത  അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  കകേരള  സഹകേരണ
റനിസട്ട്  ഫണട്ട്   പദതനി  പകേഭാരലാം  ആനുകൂലലലാം  നല്കുന.  വഭായഭാ  കേഭാലഭാവധനിയനില്
വഭായക്കഭാരന  മരണലപടഭാല്  മരണത്തതീയതനിക്കട്ട്  ലതഭാട്ടുമുമ്പട്ട്  തുടര്ചയഭായനി
6  മഭാസത്തനില്  അധനികേരനിച്ചുലാം  വഭായഭാ  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ്ഞട്ട്  വഭായക്കഭാരന
മരണലപടഭാല്  വഭായഭാ  കേഭാലഭാവധനി  തതീരുന  തതീയതനിക്കട്ട്  ലതഭാട്ടുമുമ്പട്ട്  തുടര്ചയഭായനി
6 മഭാസത്തനില് അധനികേരനിച്ചുലാം വഭായഭാ മുതലനില് തനിരനിചടവനിനട്ട് കുടനിശനികേ വരുത്തഭാത്ത
വഭായക്കഭാരുലട  വഭായഭാ  ബഭാദലത  ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട്  ആനുകൂലലലാം  നല്കുനതട്ട്.
ജനറല്/പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗ  വലതലഭാസമനിലഭാലത  റനിസട്ട്  ഫണട്ട്  സതീമനില്  പതീമനിയലാം
ഒടുക്കനിയനിട്ടുള  എലഭാ  വഭായക്കഭാര്ക്കുലാം  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗക്കഭാര്  എടുത്തനിരുനതുലാം
31-3-2010-ല് കേഭാലഭാവധനി കേഴെനിഞ്ഞട്ട് കുടനിശനികേയഭായതുമഭായ വഭായകേളക്കട്ട് പരമഭാവധനി
ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  കേടഭാശത്വഭാസലാം  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  അനുവദനിച്ചു
നല്കേനിയനിരുന.  മരണലപടവര്ക്കുലാം ഈ ആനുകൂലലലാം ലഭനിചനിരുന. മറട്ട് പദതനികേള
ഒനലാം നനിലവനിലനില. 

വനിതരണലാം ലചേയ കക്ഷമലപനഷന

142  (5603)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

നനിലവനിലല സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം സഹകേരണവകുപട്ട് വഴെനി
നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  വനിതരണലാം  ലചേയ  കക്ഷമ  ലപനഷന  തുകേ  എത്രയഭാണട്ട്
എനറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലവനിലല സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം സഹകേരണ വകുപ്പുവഴെനി
നനിലമ്പൂര് മണ്ഡലത്തനില് വനിതരണലാം ലചേയ കക്ഷമലപനഷന സലാംബനനിച വനിവരലാം
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1 കേര്ഷകേലത്തഭാഴെനിലഭാളനി ലപനഷന 1,68,63,500 രൂപ

2 വനിധവഭാ ലപനഷന 10,33,04,500 രൂപ

3 50 വയസനിനുമുകേളനില് പഭായമുള അവനിവഭാഹനിതരഭായ
സ്ത്രതീകേളക്കുള ലപനഷന

19,26,800 രൂപ

4 ഭനിനകശഷനിയുളവരുലട ലപനഷന 1,10,84,400 രൂപ

5 വഭാര്ദകേലകേഭാല ലപനഷന 6,72,99,100 രൂപ

ആലകേ 20,04,78,300 രൂപ
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സുവര്ണലാം കസഭാറകേള

143  (5604)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് സുവര്ണലാം കസഭാറകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുലണങനില് എവനിലടലയലഭാലാം
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില്  സുവര്ണലാം  കസഭാറകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  എലനലഭാലാം
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിലചനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സുവര്ണലാം കസഭാറകേളനിലൂലട ഏതട്ട് തരലാം ഉല്പനങ്ങളഭാണട്ട് വനിപണനലാം
ലചേയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സുവര്ണലാം  കസഭാറകേള  എന  പദതനി  അതനിലന്റെ  പൂര്ണതകയഭാലട
നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില. എനഭാല് കേര്ഷകേ കസവന കകേനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേഭാടയലാം
ജനിലയനിലല മഭാടപളനി സര്വ്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങ്കുലാം  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല ലവണ്ണൂര്
സര്വ്വതീസട്ട്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുലാം  സുവര്ണലാം  കസഭാര്  എന  കപരനില്  പചക്കറനി
വനിപണനശഭാല നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  സുവര്ണലാം കസഭാര് ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിച മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ഉളലക്കഭാളളുന  36/2015-ാം  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസഭാര്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  പദതനി  നടത്തനിപനിലനക്കുറനിചട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുനതനിനഭായനി
23-7-2015-ല്  സഹകേഭാരനികേളുലട  അഭനിപഭായലാം  ആരഭായുനതനിനഭായനി  ഒരു  കയഭാഗലാം
വനിളനിച്ചു കചേര്ത്തനിരുന.  സുവര്ണലാം പദതനിയുലട നടത്തനിപനിനഭായനി രണ്ടുകകേഭാടനി രൂപ
അനുവദനിക്കുനതു സലാംബനനിച ലപഭാകപഭാസല് നനിയമസഭഭാ സബ് ജകട്ട് കേമ്മേനിറനിയുലട
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(സനി)  പഭാകദശനികേമഭായനി  ലഭനിക്കുന  ചുവലട  പരഭാമര്ശനിക്കുനതുളലപലടയുള
എലഭാത്തരലാം പചക്കറനികേളുലാം ഉല്പനങ്ങളുലാം വനില്പന നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

1. വനിഷരഹനിതമഭായ  കകേരളത്തനിലന്റെ  പരമ്പരഭാഗത  കേഭാര്ഷനികേ/
ഭകക്ഷലഭാല്പനങ്ങള

2. നഭാടന കനനപഴെലാം

3. ലചേറപഴെലാം
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4. നഭാടന മഭാമ്പഴെലാം (ബവകക്കഭാലനില് പഴപനിലചടുത്തതട്ട്)

5. ചേക്ക/ചേക്ക ഉല്പനങ്ങള

6. മരചതീനനി,  കൂവ,  കചേന,  കചേമ്പട്ട്,  കേഭാചനില്,  ഇടനിചക്ക,  മുരനിങ്ങയനില,
കൂര്ക്ക, വഭാഴെക്കൂമ്പട്ട്, ഉളനിത്തണട്ട്, ലനലനിക്ക, അമ്പഴെങ്ങ, വഭാളനപുളനി,
കുടമ്പുളനി, സതീതപഴെലാം, മുളനചേക്ക, പനലാംചേക്കര, കേരുപടനി

7. നഭാടന കകേഭാഴെനിമുട, തഭാറഭാവട്ട് മുട, കേഭാടമുട

8. ലവളനിലചണ, നലലണ, കേടലലയണ

9. വനിവനിധയനിനലാം നഭാടന അരനി, ലനലട്ട് ല്ല് മുതലഭായവ

10. സലാംഘത്തനിലന്റെ സത്വയലാം  സഹഭായ ഗ്രൂപ്പുകേള/കുടുലാംബശതീ  യൂണനിറ്റുകേള
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  വനിവനിധതരലാം  മുറക്കുകേള,  ചേനിപട്ട്,  അചഭാറകേള
മുതലഭായവ

11. സത്വയലാംസഹഭായ ഗ്രൂപ്പുകേള/കുടുലാംബശതീ യൂണനിറ്റുകേള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന
മുളകുലപഭാടനി,  മലനിലപഭാടനി,  മഞ്ഞളലപഭാടനി,  അരനിലപഭാടനി,  അവനില്
മുതലഭായവ

12. കൃഷനി വകുപനിലന്റെ വനിവനിധ ഫഭാമുകേളനില്നനിനലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കലപടുന
വനിവനിധയനിനലാം കസഭാസുകേള,  അചഭാറകേള അനുബന ഉല്പനങ്ങള
മുതലഭായവ

13. ലപഭാതുവഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  ആയുര്കവദ  സഭാധനങ്ങള,
ദഭാഹശമനിനനി, സഭാമ്പ്രഭാണനി മുതലഭായവ

14. വനിഷരഹനിത പചക്കറനി കൃഷനിക്കട്ട് ആവശലമഭായ വനിത്തുലാം വളവലാം

15. അനുബന ഉല്പനങ്ങളുലാം സഭാധന സഭാമഗ്രനികേളുലാം

16. കഗ്രഭാ ബഭാഗട്ട്

17. ബജവകേതീടനഭാശനിനനികേള

18. പമ്പട്ട് ലസറട്ട് ഉളലപലടയുള ജലകസചേകനഭാപഭാധനികേള

19. വനിവനിധതരലാം കേഭാര്ഷനികകേഭാപകേരണങ്ങള (കേഭാടട്ട് ലവടട്ട് യനലാം, ലതങ്ങട്ട്
കേയറനതനിനുള യനലാം തുടങ്ങനിയ എലഭാ ഉപകേരണങ്ങളുലാം)

20.മറ്റു പഭാകദശനികേമഭായനി ലഭനിക്കുന ഉല്പനങ്ങള

21. നതീര
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 വഭാടകേയ്ലക്കടുത്ത ലകേടനിടങ്ങളുലട വനിവരങ്ങള 

 144  (5605)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്  2012  മുതല്  പുതനിയ

ശഭാഖകേളക്കുലാം നനിലവനിലള ശഭാഖകേള പുതനിയ ഓഫതീസനികലക്കട്ട്  മഭാറ്റുനതനിനുമഭായനി

വഭാടകേയ്ലക്കടുത്ത  പുതനിയ  ലകേടനിടങ്ങളുലട  വനിവരങ്ങള,  വനിസതീര്ണലാം,  പതനിമഭാസ

വഭാടകേ, പലനിശ  രഹനിത  വഭാടകേ,  അഡത്വഭാനസട്ട്,  കേരഭാര്  കേഭാലഭാവധനി  എനനിവ

സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള പകതലകേലാം പകതലകേമഭായനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  1-1-2012-നു  കശഷലാം  ശഭാഖഭാ  ലകേടനിടങ്ങളക്കട്ട്  ഓകരഭാനനിനുലാം  പുതുക്കനി

നല്കേനിയ വഭാടകേ, കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനി, പുതുക്കുനതനിനു മുനപുള വഭാടകേ എനനിവയുലട

വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) 1-1-2012  മുതല് ഇനവലര പുതനിയ ശഭാഖകേള തുടങ്ങുനതനിനുലാം പഴെയ

ശഭാഖകേള  പുതനിയ  ഓഫതീസനികലക്കു  മഭാറ്റുനതനിനുലാം  കവണനി  ഓകരഭാ  ശഭാഖകേളക്കുലാം

ലചേലവഴെനിച തുകേയുലട വനിവരലാം പടനികേ തനിരനിചട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ -സനി)   കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങട്ട്  2012  മുതല്  പുതനിയ

ശഭാഖകേളക്കുലാം നനിലവനിലള ശഭാഖകേള പുതനിയ ഓഫതീസനികലക്കട്ട്  മഭാറ്റുനതനിനുമഭായനി

വഭാടകേയ്ലക്കടുത്ത  പുതനിയ  ലകേടനിടങ്ങളുലട  വനിവരങ്ങള,  വനിസതീര്ണലാം,  പതനിമഭാസ

വഭാടകേ, പലനിശരഹനിത വഭാടകേ, അഡത്വഭാനസട്ട്, കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനി, 1-1-2012-നുകശഷലാം

ശഭാഖഭാ ലകേടനിടങ്ങളക്കട്ട് ഓകരഭാനനിനുലാം പുതുക്കനി നല്കേനിയ വഭാടകേ, കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനി,

പുതുക്കുനതനിനു  മുമ്പുള  വഭാടകേ,  1-1-2012  മുതല്  ഇനവലര  പുതനിയ  ശഭാഖകേള

തുടങ്ങുനതനിനുലാം  പഴെയ  ശഭാഖകേള  പുതനിയ  ഓഫതീസനികലക്കട്ട്  മഭാറ്റുനതനിനുകവണനി

ഓകരഭാ  ശഭാഖകേളക്കുലാം  ലചേലവഴെനിച  തുകേയുലട  വനിവരലാം  എനനിവ  അനുബനമഭായനി

കചേര്ക്കുന.* 

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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സഹകേരണ കമഖലയനില് ടയര് നനിര്മ്മേഭാണലാം

145 (5606)   ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ  വനിവനിധ  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  വഭാഹനങ്ങളക്കഭായനി  ടയര്
വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  എത്ര  രൂപ  ലചേലവഴെനിച്ചു  എന
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള  വഴെനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ടയര്  നനിര്മ്മേഭാണ
യൂണനിറ്റുകേള പവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  റബ്കകേഭാ  മഭാതൃകേയനില്  സഹകേരണകമഖലയനില്  ടയര്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവനിധ  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  വഭാഹനങ്ങളക്കഭായനി  ടയര്
വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് കേഴെനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 55,78,932 രൂപ ലചേലവഴെനിച്ചു. 

(ബനി)  ഇല.

(സനി)  ഇക്കഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലനില.

സഹകേരണ ബഭാങനിലന്റെ 100 എ. ടനി. എലാം. ലസന്റെറകേള 

146  (5607)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള സഹകേരണ ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുന പശഭാത്തലത്തനില് ജനിലഭാ
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള  പുതനിയ  ശഭാഖകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതു  തടഞ  ലകേഭാണ്ടുള
സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നനിലവനില് വനനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്  100  എ.ടനി.എലാം.
ലസന്റെറകേള  തുടങ്ങുവഭാന  പത്രങ്ങളനില്  ലടണര്  പരസലലാം  നല്കേനിയതുലാം  അതനില്
അഴെനിമതനിയുലണന പത്രവഭാര്ത്തകേളുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എ.ടനി.എലാം.  കേസൗണറലാം  അനുബന  സസൗകേരലങ്ങളുലാം  തുടങ്ങുനതനിനട്ട്
ഓകരഭാനനിനുലാം എത്ര തുകേയഭാണട്ട് ലചേലവഴെനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(ഡനി)  കകേരള സഹകേരണ ബഭാങട്ട് തുടങ്ങുന പശഭാത്തലത്തനില് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്  ധൃതനി  പനിടനിചട്ട്  100  എ.ടനി.എലാം.  സഭാപനിക്കുനതട്ട്
സലാംബനനിചട്ട് അകനത്വഷനിചട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള സഹകേരണ ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുന പശഭാത്തലത്തനില് ജനിലഭാ
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള  പുതനിയ  ശഭാഖകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട്  തടഞ  ലകേഭാണട്ട്
സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങട്ട്  100  എ.ടനി.എലാം.  ലസന്റെറകേള
തുടങ്ങുവഭാന പത്രങ്ങളനില് ലടണര് പരസലലാം നല്കേനിയതുലാം അതനില് അഴെനിമതനിയുലണന
പത്രവഭാര്ത്തകേളുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  എ.  ടനി.  എലാം.  കേസൗണറലാം  അനുബന  സസൗകേരലങ്ങളുലാം  തുടങ്ങുനതനിനട്ട്
ഓകരഭാനനിനുലാം ഏകേകദശലാം 6 ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുനണട്ട്.

(ഡനി)  കകേരള സഹകേരണ ബഭാങട്ട് തുടങ്ങുന പശഭാത്തലത്തനില് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്  ധൃതനി  പനിടനിചട്ട്  100  എ.ടനി.എലാം.  ലസന്റെറകേള
സഭാപനിക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  അകനത്വഷനിചട്ട്  അപഭാകേതകേള  ഉലണങനില്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

പുതനിയ ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള

 147  (5608)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് സഹകേരണ  -  ടൂറനിസലാം കമഖലയനില്  5  ലക്ഷലാം പുതനിയ
ലതഭാഴെനില് അവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുവഭാൻ  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം തരത്തനില് ബവദഗ്ദ്ധലമുളവര്ക്കഭാണട്ട് ഇപകേഭാരലാം ലതഭാഴെനില്
ലഭനിക്കുവഭാന സഭാദലതയുളതട്ട്; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  സമയബനനിതമഭായനി ഇതു നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്
സത്വതീകേരനിക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് അടുത്ത 5 വര്ഷക്കഭാലലാം ലകേഭാണട്ട് സഹകേരണ കമഖലയനില് ഒരു
ലക്ഷവലാം ടൂറനിസലാം കമഖലയനില് നഭാലട്ട്  ലക്ഷവലാം ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന. സഹകേരണ കമഖലയനില് പഭാഥേമനികേ വഭായഭാ സലാംഘങ്ങളുലടയുലാം സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളുലടയുലാം ആഭനിമുഖലത്തനിലഭാണട്ട് ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
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പുതനിയ  ടൂറനിസലാം  ലസന്റെറകേളുലട  കേലണത്തല്,  നനിലവനിലള  ടൂറനിസലാം  ലസന്റെറകേളുലട
പരനിഷ്കരണലാം,  അടനിസഭാന  സസൗകേരല  വനികേസനലാം,  ആധുനനികേവലാം  നൂതനവമഭായ
സഭാകങതനികേ  വനിദലയനിലൂലടയുള  പചേഭാരണലാം,  കദശതീയ-അനര്കദ്ദേശതീയ  ടൂറനിസലാം
കമളകേള, കറഭാഡട്ട് കഷഭാകേള തുടങ്ങനിയവയനില് പലങടുക്കുനതനിലൂലട കൂടുതല് വനികദശ
ആഭലനര മഭാര്ക്കറ്റുകേള കേലണത്തല്, ടൂറനിസലാം കമഖലയുമഭായനി ബനലപട അടനിസഭാന
സസൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുനതനിലള സഭാപനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കല് എനനിവയടക്കലാം
സഭാദലമഭായ എലഭാ കമഖലകേളുലാം പകയഭാജനലപടുത്തനിയുള പദതനികേള ആസൂത്രണലാം
ലചേയട്ട് ടൂറനിസലാം കമഖലയനില് ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട എണലാം പരമഭാവധനി വര്ദനിപനിചട്ട് അതുവഴെനി
കൂടുതല് ലതഭാഴെനിലവസരലാം സൃഷനിക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.

(ബനി)  സഹകേരണ കമഖലയനില്  വനിവനിധ  ഉകദ്ദേശലങ്ങകളഭാലട  പവര്ത്തനിക്കുന
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് അതഭാതട്ട് സലാംഘങ്ങളുലട സഭാകങതനികേ ആവശലങ്ങളക്കനുസൃതമഭായ
ബവദഗ്ദ്ധലമുളവര്ക്കഭാണട്ട് ലതഭാഴെനില് ലഭനിക്കഭാന സഭാദലതയുളതട്ട്.  ടൂറനിസലാം,  ട്രേഭാവല്,
കഹഭാസനിറഭാലനിറനി  കമഖലകേളനില്  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലതയുലാം  പരനിജഭാനവലാം
ഉളവര്ക്കട്ട് ടൂറനിസലാം കമഖലയനില് ലതഭാഴെനില് ലഭനിക്കുവഭാന കൂടുതല് സഭാദലതകേളുണട്ട്.
ഇതനിനുപുറകമ  ടഭാകനി  ബഡ്രൈവര്മഭാര്,  കേരകേസൗശല  വസ്തുക്കളുലട  നനിര്മ്മേഭാണവലാം
വനിപണനവലാം  നടത്തുനവര് തുടങ്ങനി  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കഭാവശലമഭായ സസൗകേരലങ്ങളുലാം  മറ്റുലാം
കനരനികടഭാ  അലഭാലതകയഭാ  ലഭലമഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുനവര്ലക്കലഭാലാം  ലതഭാഴെനില്  സഭാദലത
ഉണഭാകുലാം.

(സനി) സഹകേരണ കമഖലയനില് നനഭായനി പവര്ത്തനിക്കുന പഭാഥേമനികേ സലാംഘങ്ങളുലട
കനതൃതത്വത്തനില്  കേഭാര്ഷനികേ,  കസവന,  ലചേറകേനിട  വലവസഭായ  കമഖലകേളനിലഭായനി
അനുബന  യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിചട്ട്  അതുവഴെനി  കൂടുതല്  ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള
സൃഷനിക്കുനതനിനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്. ടൂറനിസലാം കമഖലയുമഭായനി ബനലപടട്ട് കദശതീയ-
അനര്കദ്ദേശതീയ  തലത്തനില്  പചേഭാരണങ്ങള  സലാംഘടനിപനിചട്ട്  കൂടുതല്  ടൂറനിസ്റ്റുകേലള
ആകേര്ഷനിക്കഭാനുലാം ഒപലാം സത്വകേഭാരല നനികക്ഷപകേലര ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനുമുള പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. ഇതനിനഭായനി നൂതന സഭാകങതനികേ വനിദലയുലട ഉപകയഭാഗത്തനിലൂലടയുലാം
നവമഭാധലമങ്ങളനിലൂലടയുലാം പത്രമഭാധലമങ്ങളനിലൂലടയുലാം ഉള പചേരണവലാം ഉളലപടുന.

വനികനഭാദസഞഭാര സഭാധലതയുള പകദശങ്ങള

148(5609) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില് വനികനഭാദ സഞഭാര കകേനങ്ങളഭായനി വളര്ത്തനിലയടുക്കുവഭാന
സഭാധലതയുളള  പകദശങ്ങലള  സലാംബനനിച്ചുളള  പഠനങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇപകേഭാരമുള  പകദശങ്ങളുലട  വനികനഭാദ  സഞഭാര  സഭാധലതകേള
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് എലനലഭാലാം പുതനിയ പദതനികേളഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലളളതട്ട്;

(സനി)  വനികനഭാദ സഞഭാര കകേനങ്ങളുലട ഭൂമനിശഭാസ്ത്രപരമഭായ ലലവവനിധലങ്ങളുലട
അടനിസഭാനത്തനില് കൂടുതല് സഞഭാരനികേലള ആകേര്ഷനിക്കുവഭാന സമഗ്രമഭായ പഠനത്തനിനട്ട്
മുനകേലയടുക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല വനികനഭാദ സഞഭാര സഭാധലതകേലള വനിപുലലപടുത്തുനതനിനട്ട്
മുനഗണന നല്കുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  പകതലകേനിചട്ട് പഠനങ്ങള ഒനലാം നടത്തനിയനിടനില.  എനഭാല് ഓകരഭാ
പകദശത്തനിലന്റെയുലാം സഭാദലതയനുസരനിച്ചുള പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)  പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  നനിലവനില് മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് നനിലമ്പൂര് കമഖലയനിലല സമഗ്ര വനികേസനലാം
ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണട്ട്  വകുപട്ട്  ഒരു  മഭാസര്  പഭാന  തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള  നടപടനി
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

മഭാസറട്ട് കഹഭാടല്

149 (5610) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
 ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :

 ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :
 ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ലകേ.റനി.ഡനി.സനി. -യുലട  കേതീഴെനിലള  മഭാസറട്ട്  കഹഭാടല്  ഒരു  ലഹറനികറജട്ട്

കഹഭാടല്  ആയനി  ബഭാനഡട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  എലനങനിലലാം  പദതനിയുകണഭാ  എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുൻ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  മഭാസറട്ട്  കഹഭാടലനില്  കുടനിശനികേയഭായനി
വനതുകേ പനിരനിലചടുക്കഭാനുലണനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഏലതഭാലക്ക
സഭാപനങ്ങളുലാം വലക്തനികേളുമഭാണട്ട് ഇപകേഭാരലാം തുകേ നൽകേഭാനുളതട്ട്; ഇതനില് സത്വകേഭാരല
സഭാപനങ്ങളുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(സനി)  മഭാസ്ക്കറട്ട്  കഹഭാടലനില് കുടനിശനികേയഭായനി  പനിരനിലചടുക്കഭാനുള പസ്തുത തുകേ

സലാംബനനിചട്ട് എനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലഹറനികറജട്ട് കഹഭാടലഭായനി പരനിഗണനിക്കലപടണലമങനില് പസ്തുത കഹഭാടലനിലന്റെ

തറ വനിസതീര്ണത്തനിലന്റെ 50  ശതമഭാനലമങനിലലാം  1950-നുമുനപട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കലപടവയഭായനി

ലതളനിയനിക്കഭാന കേഴെനിയണലാം. മഭാസറട്ട് കഹഭാടല് 1950-നു മുനപട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കലപടതനിനഭാല്

ലഹറനികറജട്ട് കഹഭാടലഭായനി ബഭാനഡട്ട് ലചേയ്യുനതനിനുലാം ബഫവട്ട് സഭാര് കഭാസനിഫനികക്കഷന

ലഭലമഭാക്കുനതനിനുമഭായുള സഭാധലതകേള പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  7-10-2016 വലര സത്വകേഭാരല വലക്തനികേള, ട്രേഭാവല്

ഏജനമഭാര്  തുടങ്ങനിയവരനില്നനിനലാം  കേനിടഭാനുളതുളലപലട  1,96,37,623  രൂപ

പനിരനിഞകേനിടഭാനുണട്ട്.  ഇതനില്  സത്വകേഭാരല  വലക്തനികേള,  ട്രേഭാവല്  ഏജന്റെട്ട്

തുടങ്ങനിയവരനില് നനിനലാം 55,27,800 രൂപ കേനിടഭാനുണട്ട്.

(സനി) പസ്തുത  തുകേ  പനിരനിലചടുക്കുനതനിനഭായനി  റവനഡ്യൂ  റനിക്കവറനി  ഉളലപലടയുള

നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

മലാംഗലലാം ഡഭാലാം വനികനഭാദസഞഭാര പദതനി

150 (5611)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലാംഗലലാം ഡഭാലാം വനികനഭാദസഞഭാര പദതനി നവതീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങള

ഭഭാഗനികേമഭായനി മഭാത്രകമ പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള എന വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഭാടുപനിടനിചട്ട്  വൃത്തനിഹതീനമഭായനി  കേനിടക്കുന  പസ്തുത  പദതനിയുലട

പരനിചേരണത്തനിലന്റെ  കപരനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  നനിയമനിക്കലപട  വഭാചര്മഭാരുലട

എണലാം എത്ര; ഇവരുലട നനിയമനലാം നടത്തനിയതട്ട് ആരഭാണട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഭാമൂഹലവനിരുദരുലട  തഭാവളമഭായനി  പസ്തുത  കകേനലാം  മഭാറനതനിനട്ട്

കേഭാരണക്കഭാരഭായനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയമനലാം  ലഭനിച  വഭാചര്മഭാരനില്  പലരുലാം

പവര്ത്തനിക്കുന  എന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇത്തരലാം  വഭാചര്മഭാലര

ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനട്ട് അടനിയനര നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  മലാംഗലലാം   ഡഭാലാം  പകദശലാം  ജലവനിഭവ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലള
കമഖലയനിലഭാണട്ട്. മലാംഗലലാം ഡഭാലാം ടൂറനിസലാം പദതനിക്കട്ട് കകേന ടൂറനിസലാം മനഭാലയത്തനിലന്റെ
ധനസഹഭായകത്തഭാലട  2007-08  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  അനുവദനിചട്ട്  കേനിടനിയ
3,72,19,000 (മൂനകകേഭാടനി എഴപത്തനിരണട്ട് ലക്ഷത്തനി പലത്തഭാനപതനിനഭായനിരലാം രൂപ
മഭാത്രലാം)  രൂപയുലട  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  സഞഭാരനികേളക്കഭായനി  തുറനട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  മലമ്പുഴെ ജലവനിഭവ വകുപട്ട് എകനികേഡ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര് 10 വഭാചര്മഭാലര
ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഇക്കഭാരലലാം  വകുപനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിടനില.  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  വഭാചര്മഭാരുലട
പവര്ത്തനലാം സലാംബനനിചട്ട് പരഭാതനി ലഭനിചഭാല് ആയതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട്
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സഭാഹസനികേ ടൂറനിസലാം

151 (5612) ശതീ  .   വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീനന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാഹസനികേ  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  സഭാധലതകേള  പകയഭാജനലപടുത്തുനതനിനട്ട്
എലനലഭാലാം പുതനിയ പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വയനഭാടനിലല കേര്ലഭാടട്ട്  കലക്കട്ട് ടൂറനിസലാം വനികേസനത്തനിനട്ട് എലനങനിലലാം
പദതനി അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങനില് ആയതു സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാഹസനികേ ടൂറനിസത്തനിലന്റെ സഭാദലതകേള പകയഭാജനലപടുത്തുനതനിനട്ട്
പകദശത്തനിലന്റെ  സത്വഭാഭഭാവനികേതയനുസരനിച്ചുള  പദതനികേളക്കഭാണട്ട്  പഭാമുഖലലാം  നല്കുനതട്ട്.
ഇതനിനഭായനി  രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കുനതനിനട്ട്  പദതനിയുണട്ട്.  കകേരളത്തനിലല  വനികനഭാദസഞഭാര
കമഖലകേളനില് സലലഭലതയനുസരനിചട്ട്  അഡത്വഞര് പഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനയനിലഭാണട്ട്.   ഇതനിനുപുറകമ ജലഭാശയങ്ങകളഭാടനുബനനിച്ചുലാം സഭാഹസനികേ
വനികനഭാദ സസൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

1145/17
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(ബനി&സനി) ഉണട്ട്. കേര്ലഭാടട്ട് തടഭാകേത്തനില് കൂടുതല് സസൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തു
നതനിനഭായനി 1.025 കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനിക്കട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ടൂറനിസലാം വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിലള സഭാപനങ്ങള

 152 (5613) ശതീ  .    എലാം  .    സത്വരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടൂറനിസലാം  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലളള  കബഭാര്ഡുകേളുലാം  കകേഭാര്പകറഷനുകേളുലാം മറട്ട്
സഭാപനങ്ങളുലാം ഏലതഭാലക്കലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുൻ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  ഇവയുലട  കമധഭാവനികേളഭായനി  ആലരലയലഭാമഭാണട്ട്
നനിയമനിചനിരുനലതനലാം ഇവരുലട വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലതകേള എനഭായനിരുനലവനലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവര്ക്കട്ട്  ശമ്പളവലാം  മറട്ട്  ആനുകൂലലങ്ങളുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  2011-2016
വര്ഷക്കഭാലകത്തക്കട്ട് എത്ര തുകേ അനുവദനിച്ചു എനട്ട് പകതലകേമഭായനി അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ടൂറനിസലാം വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിലള കബഭാര്ഡുകേളുലാം കകേഭാര്പകറഷനുകേളുലാം മറട്ട്
സഭാപനങ്ങളുലാം തഭാലഴെപറയുനവയഭാണട്ട്:

കകേരള ടൂറനിസലാം ലഡവലപട്ട്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന,  കകേരള ടൂറനിസലാം ഇനഫഭാസക്ചര്
ലനിമനിറഡട്ട്,  ഫഡട്ട് ക്രഭാഫട്ട്സട്ട് ഇനസനിറഡ്യൂടട്ട്,  കകേരള ഇനസനിറഡ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട് ടൂറനിസലാം ആന്റെട്ട്
ട്രേഭാവല്  സഡതീസട്ട്,  കസറട്ട്  ഇനസനിറഡ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  കഹഭാസനിറഭാലനിറനി  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  ആന്റെട്ട്
കേഭാററനിലാംഗട്ട്  ലടകകഭാളജനി,  കബക്കല്  റനികസഭാര്ടട്ട്സട്ട്  ഡവലപട്ട്ലമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷന,
ജനി.ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.,  ഡനി.ടനി.പനി.സനി.-കേള,  മുസനിരനിസട്ട്  ലഹറനികറജട്ട്  കപഭാജകട്ട്,
തലകശരനി  ലഹറനികറജട്ട്  കപഭാജകട്ട്,  കകേരള  അഡത്വഞര്  ടൂറനിസലാം  ലപഭാകമഭാഷന
ലസഭാബസറനി, ഗ്രതീന ടൂറനിസലാം സര്കേഡ്യൂടട്ട്. 

(ബനി&സനി)  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

ടൂറനിസലാം പദതനികേള

153(5614)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഏറനഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനില് ഏലതലഭാലാം പദതനികേളക്കഭാണട്ട് ടൂറനിസലാം വകുപട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനിലല അനനമഭായ ടൂറനിസലാം സഭാധലതകേള മുനനനിര്ത്തനി
ചേഭാലനിയഭാര്  പുഴെലയ  ഉളലപടുത്തനി  ഒരു  സമഗ്ര  ടൂറനിസലാം  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതട്ട് പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള  പദതനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ആഡലനപഭാറയനില് എകക്കഭാ ഹബ്ബനിലന്റെ വനികേസനത്തനിനഭായനി  50  ലക്ഷലാം
രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

2. നനിലമ്പൂര്, ആഡലനപഭാറ, ചേഭാലനിയഭാര്പുഴെ എനനിവ ഉളലപടുന നനിലമ്പൂര്
 മഭാസര് പഭാന പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനുകവണനിയുള ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി.സനി.എസട്ട്. എന സഭാപനലത്ത മഭാസര് പഭാന
തയഭാറഭാക്കുനതനിനഭായനി ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

3. മലപ്പുറലാം  കേതീഴപറമ്പട്ട്  തൃക്കളയൂര്  ശനിവകക്ഷത്രത്തനിലന്റെ  പനില്ഗ്രനിലാം
ടൂറനിസലാം അടനിസഭാന വനികേസനത്തനിനഭായനി 16,15,549/- (പതനിനഭാറട്ട്
ലക്ഷത്തനി  പതനിനയഭായനിരത്തനി  അഞ്ഞൂറനി  നഭാല്പലത്തഭാനപതട്ട്

 രൂപ  മഭാത്രലാം)  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
 ഡനി.ടനി.പനി.സനി.  മുഖഭാനരലാം  മലപ്പുറലാം  ജനിലഭാ  നനിര്മ്മേനിതനികകേനലത്ത
 നനിര്മ്മേഭാണച്ചുമതല ഏല്പനിചനിട്ടുണട്ട്. 

4. അരനികക്കഭാടട്ട്  ശതീ.  സഭാളഗ്രഭാമ  കക്ഷത്രത്തനില്  പനില്ഗ്രനിലാം  ടൂറനിസലാം
 വനികേസനത്തനിനഭായനി 10 ലക്ഷലാം (പത്തു ലക്ഷലാം) രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഡനി.ടനി.പനി.സനി.  മുഖഭാനരലാം മലപ്പുറലാം ജനിലഭാ നനിര്മ്മേനിതനി
 കകേനലത്ത നനിര്മ്മേഭാണച്ചുമതല ഏല്പനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  പരനിഗണനയനിലണട്ട്.  ടനി വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന. 

ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല പദതനികേള

154 (5615) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലയളവനില് ടൂറനിസലാം വകുപട്ട്  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില്
ഏലതലഭാലാം പദതനികേളക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിരുനലവനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ  ;
അവയുലട അടങല് തുകേ എത്രലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) പസസ്തുത പവൃത്തനികേളുലട നനിലവനിലള സനിതനി എനഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പസസ്തുത പവൃത്തനികേളുലട നനിര്വ്വഹണലാം നടത്തനിയനിരുനതട്ട് ആലരലഭാമഭാലണനലാം,
നനിര്മ്മേഭാണ കമല്കനഭാട ചുമതല ആര്ക്കഭായനിരുനലവനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലയളവനില് ലകേഭാലലാം ജനിലയനില് 21 പദതനികേളക്കട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*  

പുതനിയ പദതനികേള

155 (5616) ലപഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :
ശതീമതനി യു  .   പതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം വനികനഭാദ സഞഭാര കമഖലയനില്
എലനങനിലലാം പുതനിയ പദതനികേള ആവനിഷ് കേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതുതഭായനി ആവനിഷ്കരനിച ടൂറനിസലാം പദതനികേളക്കഭായനി എത്ര തുകേയഭാണട്ട്
വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്;  ഇസൗ പദതനികേള സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
എലനലഭാലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലവനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇസൗ കേഭാലയളവനില് വനികനഭാദ സഞഭാരവകുപനിനട്ട് ഏലതങനിലലാം അവഭാര്ഡുകേകളഭാ
പുരസഭാരങ്ങകളഭാ അലാംഗതീകേഭാരങ്ങകളഭാ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി ഉളടക്കലാം ലചേയനിരനിക്കുന.*

(ബനി)   പദതനി  രൂപകരഖകേള ലഭലമഭാകുനമുറയട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ബനലപട
ശതീര്ഷകേത്തനില് നനിനലാം തുകേ അനുവദനിക്കുനതഭാണട്ട്. ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്
വനകശഷലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  പദതനികേളുലട  വനിവരലാം  അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

(സനി)   ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  തഭാലഴെ  പറയുന
അവഭാര്ഡുകേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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National Award from Ministry of Tourism :

1.  Excellence in Publishing

 a.  English-Kerala & Spice Route Coffee Table Book

 b.  Foreign Language- The Great Back Water Brochure-German

2.   Most innovative use of Information Technology

3.   Responsible Tourism Project – Wayanad

4.   Rural Tourism Project- Sargalaya Craft village

Other Awards :

1. PATA Gold Awards for Visit Kerala Campaign & for E-News Letter

2. Polish  Tourism  Film  Festival  Award-  Kerala  Responsible  
Tourism & Great Backwater TV Commercial

3. Lonely Planet India- Best Family Destination Award.

ടൂറനിസലാം ലഡസനികനഷന ലസന്റെറകേള

156(5617)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലലയ  പകയഭാജനലപടുത്തനി
ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന  എലനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്
വനികനഭാദസഞഭാര  വകുപട്ട്  ആസൂത്രണലാം  ലചേയട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തൃശൂര് ജനിലയനില് എത്ര ടൂറനിസലാം ലഡസനികനഷന ലസന്റെറകേളുണട്ട്;  അവ
ഏലതലഭാമഭാണട്ട് വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവയുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഏലതങനിലലാം  പുതനിയ  പദതനികേള
പരനിഗണനയനിലകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ടൂറനിസലാം  കമഖലയുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  14  ലക്ഷലാം  കപര്
ലതഭാഴെനില് ലചേയ്യുനതഭായനി കേണക്കഭാക്കുന.  അടുത്ത അഞട്ട് വര്ഷക്കഭാലലാം ലകേഭാണട്ട്
ഇവരുലട  എണലാം  നഭാലട്ട്  ലക്ഷമഭായനി  വര്ദനിപനിക്കഭാനഭാണട്ട്  വകുപട്ട്  ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.
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പുതനിയ  ടൂറനിസലാം  ലസന്റെറകേളുലട  കേലണത്തല്,  നനിലവനിലളവയുലട  പരനിഷ്കരണലാം,
അടനിസഭാന  സസൗകേരല  വനികേസനലാം,  ആധുനനികേവലാം  നൂതനവമഭായ  സഭാകങതനികേ
വനിദലയുലട പചേരണലാം,  കദശതീയ-അനര്കദ്ദേശതീയ ടൂറനിസലാം കമളകേള,  കറഭാഡട്ട് കഷഭാകേള
തുടങ്ങനിയവയനില്  പലങടുക്കുനതനിലൂലട  കൂടുതല്  വനികദശ  ആഭലനര  മഭാര്ക്കറ്റുകേള 
കേലണത്തല്, പുതനിയ ലസന്റെറകേളനില് ആവശലമഭായ കഹഭാടല്, ആവശലമഭായ ടൂറനിസലാം
സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കല്  എനനിവയടക്കലാം  സഭാദലമഭായ  എലഭാ  കമഖലകേളുലാം
പകയഭാജനലപടുത്തനി  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട  എണലാം  പരമഭാവധനി  വര്ദനിപനിചട്ട്  അതുവഴെനി
കൂടുതല് ലതഭാഴെനിലവസരലാം സൃഷനിക്കഭാനഭാണട്ട് വകുപട്ട് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.

(ബനി)   തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  അഞട്ട്  ടൂറനിസലാം  ലഡസനികനഷന  ലസന്റെറകേളുണട്ട്.
ഗുരുവഭായൂര്,  ചേഭാവക്കഭാടട്ട്,  ആതനിരപനിളനി,  ചേഭാലക്കുടനി,  ആതനിരപനിളനി ലസകര് എനനിവയഭാണട്ട്
ലഡസനികനഷന ലസന്റെറകേള.

(സനി)  പുതനിയ പദതനികേള പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ടൂറനിസലാം ലഡസനികനഷനുകേളുലട അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള

157(5618) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന :
ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ടൂറനിസലാം ലഡസനികനഷനുകേളുലട അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുലാം
അവ ഫലപദമഭായനി നടത്തുനതനിനുലാം എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പഭാസനികേട്ട് വനിമുക്തമഭായ ലചേറനിയ ലഡസനികനഷനുകേള പഖലഭാപനിക്കുനതനിനുലാം
അതുവഴെനി ഗ്രതീന കപഭാകടഭാകക്കഭാള നടപനില് വരുത്തുനതനിനുലാം എലനലഭാലാം നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സര്ക്കഭാരനിതര സലാംഘടനകേളുമഭായുലാം, തകദ്ദേശ സത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുമഭായുലാം
സഹകേരനിച്ചുലകേഭാണട്ട് ടൂറനിസലാം ലഡസനികനഷനുകേളനില് ഖര, ദവ മഭാലനിനല സലാംസ്ക്കരണലാം
സഭാധലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലമനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) കകേരളത്തനിലല വനികനഭാദസഞഭാര കകേനങ്ങളുലട അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള
ലമചലപടുത്തുകേ എന ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണട്ട്  "ഗ്രതീന കേഭാര്പറട്ട്”എന കപരനില് നൂതന
കേര്മ്മേ  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.   തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  ടൂറനിസലാം
വലവസഭായ  സലാംഘടനകേള,  കുടുലാംബശതീ,  ശുചേനിതത്വ മനിഷന,  നഭാഷണല് സര്വ്വതീസട്ട് സതീലാം,
സര്ക്കഭാരനിതര സലാംരലാംഭകേര് എനനിങ്ങലന വനിവനിധ ഏജനസനികേളുലട കൂടഭായ്മയനിലൂലടയഭാണട്ട്
ലതരലഞ്ഞടുത്ത വനികനഭാദസഞഭാര കകേനങ്ങളുലട അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസനവലാം
സുസനിരമഭായ സലാംരക്ഷണവലാം ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്. ഇവ ഫലപദമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
പദതനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുന പത്തനിന പരനിപഭാടനിയുലട ആസൂത്രണലാം,  ഏകകേഭാപനലാം,
നടപഭാക്കല്,  കമല്കനഭാടലാം എനനിവയഭായനി ഓകരഭാ ലഡസനികനഷന മഭാകനജര്മഭാരുലട
കസവനലാം   എനനിവ  ഉറപഭാക്കുലാം.   ഓകരഭാ  വനിഷയത്തനിലലാം  സമയബനനിതവലാം
സുതഭാരലവമഭായ  നടപടനി  ബകേലക്കഭാള്ളുനലവനട്ട്  ഉറപഭാക്കുന  ഉത്തരവഭാദനിതത്വലാം
ലഡസനികനഷന  മഭാകനജര്  നനിര്വ്വഹനിക്കുലാം.   കൂടഭാലത  സലാംസഭാനതലത്തനിലലാം
ജനിലഭാതലത്തനിലലാം കമഖലഭാ തലത്തനിലലാം നനിരതീക്ഷണ സമനിതനി രൂപതീകേരനിച്ചു വരുന.
ഇത്തരലാം സമനിതനികേള ഓകരഭാ ലസന്റെറകേളുലട കേഭാരലത്തനില് യഥേഭാസമയലാം പരനികശഭാധന
നടത്തനി  കവണ  നടപടനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്ത്തട്ട്  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കുള
ബുദനിമുട്ടുലാം  പരഭാതനിയുലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനി  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലലയ  ഫലപദമഭായനി
നനിലനനിര്ത്തുലാം.

(ബനി) ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കുന ഗ്രതീന കേഭാര്പറട്ട് പദതനിയനില് വനികനഭാദസഞഭാര

കകേനങ്ങലള പഭാസനികേട്ട്  വനിമുക്തമഭാക്കുകേ എനതുലാം പധഭാന ലക്ഷലങ്ങളനില് ഒനഭാണട്ട്.

കൂടഭാലത വനികനഭാദസഞഭാര കകേനങ്ങളനില് പഭാസനികേട്ട്  ഉളലപലടയുള മഭാലനിനലങ്ങള

ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനട്ട്  സലാംസഭാനലത്ത ജനിലഭാ ടൂറനിസലാം ലപഭാകമഭാഷന കേസൗണ്സനിലകേള

മുഖഭാനരലാം  കബഭാധവല്ക്കരണവലാം  കുടുലാംബശതീലയ ഉളലപടുത്തനി  കതീന  ലഡസനികനഷന

കേലഭാമ്പയനിന  എന  പദതനിയുലാം  നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.  ചേനില  ലഡസനികനഷനുകേളനില്

പഭാസനികേട്ട് മഭാലനിനലങ്ങള പൂര്ണമഭായുലാം നനികരഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)   സലാംസഭാനത്തട്ട്  ടൂറനിസലാം  കകേനങ്ങളനിലല  ഖരമഭാലനിനല  സലാംസരണലാം

സഭാധലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ബനലപട  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  ഇതര  ഏജനസനികേള

എനനിവയുമഭായനി  കചേര്നട്ട്  ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിനട്ട്

ആകലഭാചേനിച്ചുവരുന.  പഭാസനികേട്ട്  മഭാലനിനലങ്ങളുലട നനിയനണലാം,  കബഭാധവല്ക്കരണ
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പവര്ത്തനങ്ങള, പരനിസനിതനി സസൗഹഭാര്ദ്ദേ മഭാലനിനല സലാംസരണ പഭാനകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

എനനിവ ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആകലഭാചേനിക്കുന. മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജന ലക്ഷലങ്ങളക്കഭായനി

ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്  വനിവനിധ  ടൂറനിസലാം  കകേനങ്ങളനില്  സത്വതീകവജട്ട്  ട്രേതീറട്ട്ലമന്റെട്ട്  പഭാനകേള,

ബകയഭാഗലഭാസട്ട്  പഭാനകേള,  ഇനസകനററകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള

എനനിവ സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.   വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലയുലട  പഭാധഭാനലവലാം  സമഗ്ര

ശുചേനിതത്വവലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനിലകേഭാണട്ട്  തഭാല്പരലവമഭായനി  വരുന  തകദ്ദേശഭരണ

സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  സലലഭലത  പരനിഗണനിചട്ട്  സത്വതീകവജട്ട്  ട്രേതീറട്ട്ലമന്റെട്ട്  പഭാനകേള

സഭാപനിക്കുവഭാനുള  സഹഭായ  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  വകുപനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലണട്ട്.

കകേരള ശുചേനിതത്വ മനിഷനുമഭായനി കചേര്നലകേഭാണട്ട് ബകയഭാഗലഭാസട്ട് പഭാനകേള സഭാപനിച്ചു

ലകേഭാണ്ടുള  പദതനികേള  കകേഭാവളലാം  കമഖലയനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഹസൗസട്ട്

കബഭാട്ടുകേളനില്നനിനട്ട് പുറലാംതള്ളുന ദവ-മഭാലനിനലങ്ങള സലാംസരനിക്കുനതനിനട്ട് സത്വതീകവജട്ട്

ട്രേതീറട്ട്ലമന്റെട്ട്  പഭാനകേള ടൂറനിസട്ട്  കകേനങ്ങളഭായ ആലപ്പുഴെ,  കുമരകേലാം  എനനിവനിടങ്ങളനില്

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ലകേഭാചനി- മുസനിരസട്ട് ബനിനഭാലല

158(5619)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാചനി-മുസനിരനിസട്ട്  ബനിനഭാലലയുലട നടത്തനിപനിനഭായനി  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ബനിനഭാലലയുലട  നടത്തനിപനിനഭായനി  ഏലതങനിലലാം  ഏജനസനിലയ
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ബനിനഭാലലയുലട  നടത്തനിപനിനഭായനി  എത്ര  രൂപ  നതീക്കനിവചനിട്ടുലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലകേഭാചനി മുസനിരനിസട്ട് ബനിനഭാലലയുലട നടത്തനിപ്പുമഭായനി ടൂറനിസലാം വകുപനിനട്ട്
കനരനിടട്ട് ബനമനില.  എനഭാല് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.

(സനി)  ലകേഭാചനി-  മുസനിരതീസട്ട് ബനിനഭാലലക്കഭായനി ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത
ബഡ്ജറനില് 750 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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ലമഗഭാ ടൂറനിസലാം സര്കേഡ്യൂടട്ട് കപഭാജകട്ട്

159(5620)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനിലല  ലവടനികക്കഭാടട്ട്  ചേഭാല്  നവതീകേരനിചട്ട്
വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലയഭാക്കുനതനിനട്ട്  ആലപ്പുഴെ  ലമഗഭാ  ടൂറനിസലാം  സര്കേഡ്യൂടട്ട്
കപഭാജകനില് ഉളലപടുത്തുനതനിനുളള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയ  കപഭാജകനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  പകേര്പ്പുലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

ടൂര് പഭാകക്കജകേള

160(5621)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്  മുകഖന  നനിലവനില്  ടൂര്  പഭാകക്കജകേള
നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) കദശതീയ-അനര്കദ്ദേശതീയ തലത്തനിലള ടൂര് പഭാകക്കജകേള സലാംഘടനിപനിക്കഭാന
ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി) കദശതീയ അനര്കദ്ദേശതീയ തലത്തനിലള ടൂര് പഭാകക്കജകേള സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന
കകേരള ടൂറനിസലാം വകുപനിനട്ട് നനിലവനില് പദതനികേലളഭാനലാം തലനയനില.

ഗ്രഭാമതീണ കമഖലയനില് ടൂറനിസലാം

161(5622)  ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗ്രഭാമതീണ  ടൂറനിസലാം  കമഖലയനില്  വനികേസനത്തനിനു  കവണനി  എലനലഭാലാം
പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  ഈ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഗ്രഭാമതീണ ടൂറനിസലാം പവര്ത്തനങ്ങളനില് അതഭാതു പഞഭായത്തുകേളക്കുള

പഭാതനിനനിധലലാം എലനലഭാലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് ടൂറനിസലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന ടൂറനിസലാം

വകുപട്ട് എലനങനിലലാം നനിയനണങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉത്തരവഭാദനിതത്വ ടൂറനിസത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട് ഗ്രഭാമതീണ ടൂറനിസലാം പദതനി

നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്. ഉത്തരവഭാദനിതത്വ ടൂറനിസലാം പദതനിയുമഭായനി ബനലപടട്ട് ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട

കകേനങ്ങളഭായ കകേഭാവളലാം, കുമരകേലാം, കതക്കടനി, വയനഭാടട്ട്, കബക്കല് എനതീ പകദശങ്ങളനിലല

ഗ്രഭാമതീണ ടൂറനിസലാം കമഖലയനില് തകദ്ദേശവഭാസനികേളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട വനികലജട്ട്

ബലഫട്ട് എകട്ട്പതീരനിയനസട്ട് പഭാകക്കജകേള വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കഭായനി നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  ഉത്തരവഭാദനിതത്വ ടൂറനിസലാം പദതനിയുമഭായനി ബനലപടട്ട് നടത്തുന പവര്ത്തനങ്ങള

പഞഭായത്തുകേളുലട സഹകേരണകത്തഭാലടയഭാണട്ട് നടത്തനിവരുനതട്ട്.  പസ്തുത പദതനിയുമഭായനി

ബനലപടട്ട്  അവകബഭാധന  കയഭാഗങ്ങള,  കൃഷനി,  സൂക്ഷ്മസലാംരലാംഭ  വനികേസനലാം,

പരനിശതീലനങ്ങള തുടങ്ങനിയവ പഞഭായത്തുമഭായനി കചേര്നഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുനതട്ട്.

(സനി)  ഇല. 

തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായുലാം ലഡപഡ്യൂകടഷന വലവസയനിലലാം

കജഭാലനി ലചേയ്യുന ജതീവനക്കഭാര്

162(5623) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് സഹകേരണവലാം

വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എറണഭാകുളലാം ഡനി.ടനി.പനി.സനി. -യനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായുലാം ലഡപഡ്യൂകടഷന

വലവസയനിലലാം കജഭാലനി ലചേയ വരുന ജതീവനക്കഭാരുലട കപരുവനിവരവലാം തസനികേയുലാം

സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ:

(ബനി) തഭാല്ക്കഭാലനികേ വലവസയനില് കജഭാലനി ലചേയവരുനവര് ഓകരഭാരുത്തരുലാം

എത്ര കേഭാലമഭായനി തുടര്നവരുനലവനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) a.  ലഡപഡ്യൂകടഷന വലവസയനില് ആരുമനില

b. തഭാല്ക്കഭാലനികേ വലവസയനില് മൂനകപര് കജഭാലനി ലചേയ്യുനണട്ട്.

1. ശതീ.  സുകുമഭാരന  (ബഡ്രൈവര്)  ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്
(1-2-2015 മുതല്)

2. ശതീമതനി രുഗനിണനി (കര്ക്കട്ട്)-കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില് (2-6-2016 മുതല്)

3.ശതീ. എബനി കുഞകമഭാന (കേമ്പഡ്യൂടര് അസനിസന്റെട്ട് ലട്രേയനിനനി) - 1
വര്ഷലാം

തലകശരനി ലഹറനികറജട്ട് പദതനി

163 (5624) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലകശരനി  ലഹറനികറജട്ട്  പദതനി പഭാകയഭാഗനികേമഭാക്കുനതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത പദതനിയനില് ഏലതലഭാലാം പകദശങ്ങലളയഭാണട്ട് ഉളലപടുത്തുനലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ പദതനിക്കട്ട് ഏതട്ട് വര്ഷമഭാണട്ട് തുടക്കലാം കുറനിചലതനലാം ഇതട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
കേഭാലതഭാമസലാം വരുനലതന്തുലകേഭാണഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  തലകശരനി ലഹറനികറജട്ട് പദതനിയുമഭായനി ബനലപടട്ട് വനിവനിധ പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  എനഭാല്  പുതനിയ  പദതനികേള  ഒനലാംതലന  നനിലവനിലനില.
നടപനിലഭാക്കനിവരുനതുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചതുമഭായ പദതനികേളുലട വനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*  ഈ പദതനി  സലാംബനനിചട്ട്  വനിശദമഭായ  ചേര്ചകേള നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
തുടര് നടപടനികേള കവഗത്തനില് സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  2010-ലഭാണട്ട് ടനി പദതനിക്കട്ട് തുടക്കലാം കുറനിചതട്ട്.  പദതനിയനില് ചേനിലതട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   മറട്ട്  ഘടകേങ്ങള നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  സല ലഭലതക്കുറവട്ട്,
സലലാം  ഏലറടുക്കഭാനുണഭായ  കേഭാലതഭാമസലാം  എനനിവയഭാണട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടുനതനിനട്ട് കേഭാരണമഭായതട്ട്. 

ഉത്തരവഭാദനിതത്വ ടൂറനിസലാം പദതനി

164 (5625) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് :
ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജനന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഉത്തരവഭാദനിതത്വ  ടൂറനിസലാം  പദതനിയുലട  ഗുണഫലങ്ങള
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത  പദതനി  എലഭാ  ജനിലകേളനികലക്കുലാം  വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് ഇതനിനഭായനി എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിക്കുനലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) തകദ്ദേശവഭാസനികേളുലട സഹകേരണലാം ഉറപഭാക്കനി,  ഉത്തരവഭാദനിതത്വ ടൂറനിസത്തനിലന്റെ
പധഭാനലലത്തയുലാം ആവശലകേതലയയുലാം കുറനിചട്ട്  കബഭാധവത്ക്കരണലാം നടത്തുനതനിനട്ട്
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. പസ്തുത പദതനിലയക്കുറനിചട്ട് ഐ.ഐ.റനി., മുലാംബബ
2011-ല് ഒരു പഠനലാം നടത്തുകേയുലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് ഓകരഭാ ലഡസനികനഷനുകേളനികലയുലാം
പവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുനതനിനഭായനി  ടൂറനിസലാം  ലസക്രടറനി/ഡയറകര്
തലത്തനില്  വനിശദമഭായ  അവകലഭാകേന/വനിലയനിരുത്തല്  കയഭാഗങ്ങള  കചേരുനണട്ട്.
ഉത്തരവഭാദനിതത്വ ടൂറനിസവമഭായനി ബനലപടട്ട് തകദ്ദേശതീയമഭായനി ഉല്പഭാദനിപനിച ഏകേകദശലാം
12 കകേഭാടനി രൂപയുലട ഉല്പനങ്ങള ടൂറനിസലാം കമഖലയനില് വനിപണനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
കതക്കടനി,  വയനഭാടട്ട്,  കുമരകേലാം,  കകേഭാവളലാം,  കബക്കല്  എനതീ  പകദശങ്ങളനിലല
1510  കുടുലാംബങ്ങള  ഇതനില്  ഭഭാഗഭഭാക്കുകേളഭാണട്ട്.  ഈ  പകദശലത്ത  തലന  1146
കപര്ക്കട്ട് ടൂറനിസലാം കമഖലയുമഭായനി ബനലപടട്ട് വനിവനിധ കമഖലകേളനില് പരനിശതീലനവലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) ഉണട്ട്.  പസ്തുത പദതനി സലാംസഭാന വലഭാപകേമഭായനി വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട്

"ഉത്തരവഭാദ ടൂറനിസലാം മനിഷന” രൂപതീകേരനിക്കുനതട്ട് സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(സനി) ഉത്തരവഭാദനിതത്വ ടൂറനിസലാം പദതനിയുമഭായനി ബനലപടട്ട് നടത്തുന പവര്ത്തനങ്ങള

തകദ്ദേശവഭാസനികേളുലട സഹകേരണകത്തഭാലടയഭാണട്ട് നടത്തനിവരുനതട്ട്. പസ്തുത പദതനിയുമഭായനി

ബനലപടട്ട്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  ഉത്തരവഭാദനിതത്വ  ടൂറനിസലാം

ലഡസനികനഷനുകേളനില്  തകദ്ദേശവഭാസനികേളക്കഭായനി  അവകബഭാധന  പരനിപഭാടനികേള,

കൃഷനി,  സൂക്ഷ്മസലാംരലാംഭ വനികേസനലാം,  ടൂറനിസട്ട് എകസഭാര്ടട്ട് തുടങ്ങനിയവയനില് പരനിശതീലനങ്ങള

പഞഭായത്തുമഭായനി കചേര്നട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന. ഉത്തരവഭാദനിതത്വ ടൂറനിസലാം പദതനിയുമഭായനി

ബനലപടട്ട്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് പസ്തുത  ആവശലലാം  മുനനനിര്ത്തനി

എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  വനിപുലമഭായ  അവകബഭാധന  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തുനതനിനട്ട്

ആകലഭാചേനിചനിട്ടുണട്ട്.  ജനപതനിനനിധനികേള,  ടൂറനിസലാം വലവസഭായനികേള എനനിവലരലയലഭാലാം

ഉളലപടുത്തുന അവകബഭാധന പരനിപഭാടനികേളക്കഭാണട്ട് ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് ആകലഭാചേനിചനിട്ടുളതട്ട്.

മുനക്കല് ബതീചട്ട്

165 (5626) ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ബടസണ് മഭാസര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

മുസനിരനിസട്ട്  ലലപതൃകേ പദതനിയനില്ലപടതുലാം ഏകേകദശലാം അറപതട്ട് ഏക്കറനികലലറ

വനിസ്തൃതനിയുളതുലാം  പകൃതനിദത്തവലാം  മകനഭാഹരവമഭായ  മുനക്കല്  ബതീചനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്

തലത്തനിലള പചേരണത്തനിലന്റെ കുറവ പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി ലലഹകവകേളനില് ലലസന

കബഭാര്ഡുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം, ടൂറനിസലാം മഭാപനില് ഉളലപടുത്തനി വനികനഭാദസഞഭാരനികേലള

ആകേർഷനിക്കുനതനിനുമുള എലനങനിലലാം പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ

വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

മുനക്കല്  ബതീചട്ട്  മുസനിരതീസട്ട്  ബപതൃകേ  പദതനിയനില്ലപടതല.  എനഭാല്

പകൃതനിദത്തവലാം മകനഭാഹരവമഭായ  മുനക്കല്  ബതീചനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനിലള

പചേരണത്തനിലന്റെ  കുറവട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  ബഹകവകേളനില്  ബസന  കബഭാര്ഡട്ട്

സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം ടൂറനിസലാം മഭാപനില് ഉളലപടുത്തുനതനിനുലാം ആവശലമഭായ കേഭാരലങ്ങള

സലാംബനനിചട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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അഡത്വഞര്  ടൂറനിസലാം പഭാര്ക്കട്ട്

166(5627)  ശതീ  .    എലാം  .    സത്വരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ടൂറനിസലാം വകുപനിനു കേതീഴെനിലള ഏതട്ട് സഭാപനലാം മുകഖനയഭാണട്ട് കവളനിയനില്

അഡത്വഞര് ടൂറനിസലാം പഭാര്ക്കട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തനിയലതനറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങളുലട നനിലവനിലല അവസ എലനനട്ട്

അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനികലക്കഭായനി  എത്ര തുകേയഭാണട്ട് വകേയനിരുത്തനിയലതനലാം എത്ര തുകേ

ലചേലവഴെനിച്ചുലവനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഈ പദതനി നടത്തനിപ്പുമഭായനി ബനലപടട്ട് എലനങനിലലാം ക്രമകക്കടുളതഭായനി

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേരള  അഡത്വഞര്  ടൂറനിസലാം  ലപഭാകമഭാഷന  ലസഭാബസറനി

മുകഖനയഭാണട്ട്  കവളനിയനില് അഡത്വഞര് ടൂറനിസലാം പഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തനിയതട്ട്.

12-9-2016-ല് ഇതനിലന്റെ ഉദ്ഘഭാടനലാം നനിര്വ്വഹനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഇതനിനഭായനി 15,67,843 രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനില്

12,54,274 രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)   ഉണട്ട്.  കകേരള  അഡത്വഞര് ടൂറനിസലാം  ലപഭാകമഭാഷന  ലസഭാബസറനിയുലട

പവര്ത്തനങ്ങളനിലല  ക്രമകക്കടുകേള  സലാംബനനിചട്ട്  വനിജനിലനസട്ട്  വകുപട്ട്  തത്വരനിതഭാകനത്വഷണ

റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.   ആയതനില് തനിരുവനനപുരലത്ത കവളനിയനിലലാം മലപ്പുറലാം

ജനിലയനിലല  കകേഭാടക്കുനനിലലാം  അഡത്വഞര്  പഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപട

ആകരഭാപണങ്ങള സലാംബനനിചട്ട് പതനിപഭാദനിക്കുനണട്ട്. അഡത്വഞര് ടൂറനിസലാം ലപഭാകമഭാഷന

ലസഭാബസറനിയുലട  അനലത്ത ചേതീഫട്ട്  എകനികേഡ്യൂടതീവട്ട്  ഓഫതീസറലട  കേഴെനിവനിലഭായ്മയുലാം

ടൂറനിസലാം  ഡയറകറലട  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  ആവശലമഭായ  കമല്കനഭാടക്കുറവലാം  കേഭാരണലാം

പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനിടനിലലനട്ട് തത്വരനിതഭാകനത്വഷണ റനികപഭാര്ടനില് കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

തത്വരനിതഭാകനത്വഷണ റനികപഭാര്ടനികനല് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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         അകറബലന ടൂറനിസ്റ്റുകേള

167(5628)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മണ്സൂണ് കേഭാലത്തട്ട് കകേരളത്തനികലക്കട്ട് ഏറവലാം കൂടുതല് ആകേര്ഷനിക്കലപടനിരുനതട്ട്
അകറബലന ടൂറനിസ്റ്റുകേളഭാലണന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കകേഭാരനിലചഭാരനിയുന  മഴെ  ആസത്വദനിക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം
എഴപതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം അകറബലന ടൂറനിസ്റ്റുകേള കകേരളത്തനിലലത്തുകേയുണഭാകയഭാ;

(സനി)  പുതനിയ  വനിസ  നനിയമപകേഭാരലാം  കകേരളത്തനികലക്കുള  ഇവരുലട  വരവട്ട്
ഗണലമഭായനി കുറഞ്ഞനി ട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഈ പതനിസനനി മറനികേടക്കഭാന എലനഭാലക്ക നടപടനികേള ബകേലക്കഭാള്ളുലാം;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ടൂറനിസലാം വകുപനിനട്ട് ലഭലമഭായ കേണക്കനുസരനിചട്ട് കേഴെനിഞ്ഞ വര്ഷലാം കകേരളലാം
സനര്ശനിച അകറബലന വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട എണലാം 1,02,346 (ഒരു ലക്ഷത്തനി
രണഭായനിരത്തനി മുന്നൂറനി  നഭാല്പത്തനി ആറട്ട്)  ആണട്ട്.   ഇതനില് മണ്സൂണ് കേഭാലത്തട്ട്
(ജൂണ്  മുതല്  ഡനിസലാംബര്  വലര)  കകേരളലാം  സനര്ശനിചവരുലട  എണലാം  74,646
(എഴപത്തനി  നഭാലഭായനിരത്തനി  അറന്നൂറനി  നഭാല്പത്തനി  ആറട്ട്)  ആലണനഭാണട്ട്
കേലണത്തനിയനിട്ടുളതട്ട്.

(സനി)  പുതനിയ  വനിസ  നനിയമപകേഭാരലാം  കകേരളത്തനിലലത്തുന  അകറബലന

ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട  എണത്തനില്  കുറവണഭായതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിടനില.  2014

വര്ഷവമഭായനി  തഭാരതമലലാം  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  2015  വര്ഷലാം  കകേരളലാം  സനര്ശനിച

അകറബലന ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട എണത്തനില് 3.48  ശതമഭാനലാം വര്ദനവട്ട് വനനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  പുതനിയ വനിസ നനിയമലാം കകേരളഭാ ടൂറനിസത്തനിനുണഭാക്കുന പഭാകയഭാഗനികേ

ബുദനിമുട്ടുകേലള സലാംബനനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര് ഔകദലഭാഗനികേമഭായനി കകേന ഗവണ്ലമന്റെനിലന

അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇക്കഭാരലത്തനില്  അനുകൂല  നടപടനി  കകേന  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം

പതതീക്ഷനിക്കുന.
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ടൂറനിസലാം രലാംഗത്തട്ട് സഹകേരണ കമഖലയുലട ഇടലപടല്

168(5629)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടൂറനിസരലാംഗലാം  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുലാം  അമനിത  ലഭാകഭച്ഛ  പവണതകേള
കുറയനതനിനുലാം  സഹകേരണ  കമഖലയുലട  കൂടുതല്  ഇടലപടലകേള  ലകേഭാണ്ടുവരഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ടൂറനിസലാം രലാംഗലത്ത ചൂഷണലാം അവസഭാനനിപനിക്കഭാന എലനലഭാലാം നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരനിഗണനഭാര്ഹമഭായ കമഖലയഭാണനിതട്ട്.  ഇതനിലന്റെ സഭാദലതകേള സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ടൂറനിസലാം രലാംഗലത്ത ഏതുതരത്തനിലള ചൂഷണവലാം അവസഭാനനിപനിക്കഭാന
സര്ക്കഭാര് പതനിജഭാബദമഭാണട്ട്.  ഏതു തരത്തനിലള നടപടനികേള ഇതനിനുകവണനി
സത്വതീകേരനിക്കണലമനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ലമഡനിക്കല് ടൂറനിസലാം

169 (5630) ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :
ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  മനികേച  കവലഭാമയഭാന  കേണകനിവനിറനി,  തഭാരതകമലന
കുറഞ്ഞ  ചേനികേനിതഭാ  ലചേലവട്ട്,  ആകരഭാഗല  രലാംഗലത്ത  ഉനത  ചേനികേനിതഭാലയങ്ങള,
നനിപുണരഭായ കഡഭാകര്മഭാര്  ,  മനികേച പരനിശതീലനലാം ലഭനിച പഭാരഭാലമഡനിക്കല് സഭാഫട്ട്,
കേഭാലഭാവസ  എനതീ  അനുകൂല  ഘടകേങ്ങള  മുതലഭാക്കനി  ലമഡനിക്കല്  ടൂറനിസലാം
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ലലകേലക്കഭാളളുനലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  എയര്കപഭാര്ട്ടുകേളനില്  കരഭാഗനികേലള  സത്വതീകേരനിക്കുനതു
മുതല്  ആശുപത്രനികേളനിലലത്തനിചട്ട്  കരഭാഗവനിമുക്തനി  ലലകേവരനിചട്ട്  എയര്കപഭാര്ട്ടുകേളനില്
തനിരനിലകേലയത്തനിക്കുനതു  വലരയുളള  ഒരു  സമഗ്ര  ലമഡനിക്കല്  ടൂറനിസലാം  പഭാകക്കജട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി) ലമഡനിക്കല് ടൂറനിസത്തനിനഭായനി, ഇനഷുറനസട്ട് കേമ്പനനികേളുമഭായനി കചേര്നളള
ചേനികേനിതഭാ പഭാകക്കജകേള തയഭാറഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലമഡനിക്കല് ടൂറനിസലാം വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം കപഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി
ആയുര്കവദ യൂണനിറ്റുകേളുലട കഭാസനിഫനികക്കഷന സമ്പ്രദഭായലാം വനികനഭാദസഞഭാര വകുപട്ട്
നടപഭാക്കനിവരുന. ആഭലനര-വനികദശങ്ങളനില് വകുപട്ട് നടത്തുന കറഭാഡട്ട് കഷഭാകേളനിലലാം
ലഫയറകേളനിലലാം ആയുര്കവദത്തനിനട്ട് പമുഖ സഭാനലാം നല്കേനിവരുന.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
മനികേച  കവലഭാമയഭാന  കേണകനിവനിറനി,  തഭാരതകമലന  കുറഞ്ഞ  ചേനികേനിതഭാലചലവട്ട്,
ആകരഭാഗല രലാംഗലത്ത ഉനത ചേനികേനിതഭാലയങ്ങള, നനിപുണരഭായ കഡഭാകര്മഭാര്, മനികേച
പരനിശതീലനലാം  ലഭനിച  പഭാരഭാലമഡനിക്കല്  സഭാഫട്ട്,  കേഭാലഭാവസ  എനതീ  അനുകൂല
ഘടകേങ്ങള  മുതലഭാക്കനി  ലമഡനിക്കല്  ടൂറനിസലാം  കപഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുകവണനി
പകതലകേ നടപടനികേള ബകേലക്കഭാള്ളുനതനിലന്റെ സഭാദലതകേലളക്കുറനിചട്ട് പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് കനരനിടട്ട് യഭാലതഭാരു തരത്തനിലള ടൂറനിസലാം പഭാകക്കജകേളുലാം
വഭാഗഭാനലാം ലചേയ്യുനനില.

മതീനവലലാം ടൂറനിസലാം പദതനി

170 (5631)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  മതീനവലലാം  ടൂറനിസലാം  പദതനി  നനിലവനില്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുലാം വനലാം വകുപനികന്റെയുലാം ഇകക്കഭാ-ടൂറനിസലാം വകുപനിലന്റെയുലാം
തടസവഭാദങ്ങളമൂലലാം  പകൃതനി  രമണതീയമഭായ  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന
കേഴെനിയഭാലത  കപഭാകുനതട്ട്  നഭാടനിനട്ട്  വലനിയ  നഷമഭായനി  തതീരുനതഭാലണന  വനിവരലാം
കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  പദതനി  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ പദതനിയുലട നടപടനിക്രമങ്ങളുലട വസ്തുതഭാ വനിവരങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ടനി പദതനിക്കട്ട്  23-7-2013-ലല ജനി.ഒ. (ആര്.റനി.) 6121/2013/
ടൂറനിസലാം നമ്പര് ഉത്തരവപകേഭാരലാം വനലാം വകുപനിലന്റെ അനുമതനിക്കുവനികധയമഭായനി  2.32
കകേഭാടനി രൂപയട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  പദതനി  പകദശലാം  റനിസര്വട്ട്  വനലാം  കമഖലയഭായതനിനഭാല്  വനലാം
വകുപനില്നനിനലാം കനിയറനസട്ട്/ലപര്മനിഷന ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന

1145/17
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കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.  ഈ പദതനി നടത്തനിപനിനഭാവശലമഭായ ഘടകേങ്ങള ഉളലപടുത്തനിയ
പുതുക്കനിയ പദതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള വനലാം വകുപനില്നനിനലാം ലഭലമഭായഭാല് മഭാത്രകമ ഈ
പദതനിയുലട തുടര്നടപടനികേള ബകേലക്കഭാള്ളുവഭാന ടൂറനിസലാം വകുപനിനട്ട് കേഴെനിയുകേയുള.

ഉളനഭാടന ജലഭാശയങ്ങളനില് വനികനഭാദസഞഭാരലാം

171(5632)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് സഹകേരണവലാം
വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേനങ്ങളഭായനി  വനികേസനിപനിക്കഭാന  സഭാധലതയുള
ഉളനഭാടന  ജലഭാശയങ്ങലള  സലാംബനനിചട്ട്  എലനങനിലലാം  പഠനങ്ങള  ലഭലമഭാകണഭാ;
ലഭലലമങനില് പസ്തുത പഠന റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം /പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  എവനിലടലയലഭാമഭാണട്ട്  ഇസൗ  കമഖലയനില്
സഭാധലത കേഭാണുനതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; പസ്തുത പകദശങ്ങലള നനികയഭാജകേ മണ്ഡലലാം
അടനിസഭാനത്തനില് അടയഭാളലപടുത്തനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉളനഭാടന  ജലഭാശയങ്ങള  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേനങ്ങളഭായനി
വനികേസനിപനിക്കുവഭാന പഠനങ്ങള ഒനലാം നനിലവനില് നടത്തനിയനിടനില.

ടൂറനിസട്ട് കകേനങ്ങലള ആകേര്ഷകേമഭാക്കഭാന പദതനി

172 (5633) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   ബഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ടൂറനിസട്ട്  കകേനങ്ങലള  ജനകേതീയ  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട
ആകേര്ഷകേമഭാക്കഭാന പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട്  പദതനിയനുസരനിചട്ട്
വനികനഭാദ സഞഭാര കകേനങ്ങളനില് ഒരുക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം;

(സനി)  പസ്തുത  പദതനിക്കട്ട്  ആരുലടലയലഭാലാം  സജതീവ  പങഭാളനിത്തമഭാണട്ട്
പകയഭാജനലപടുത്തുനതട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനിയുലട  കേഭാരലക്ഷമത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് ബകേലക്കഭാളഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. കകേരളത്തനിലല വനികനഭാദ സഞഭാര കകേനങ്ങലള ആകേര്ഷകേമഭാക്കുനതനിനുലാം
അവയുലട  സമഗ്ര  വനികേസനത്തനിനുമഭായനി  ഗ്രതീന  കേഭാര്പറട്ട്  എന  നൂതന  പദതനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)   ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  84  ടൂറനിസലാം കകേനങ്ങളനില് ശുചേനിതത്വലാം,  മഭാലനിനല
നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം,  കുടനിലവളലാം,  നടപഭാതകേള,  കടഭായട്ട് ലലറട്ട്  സസൗകേരലലാം,  വഴെനിവനിളക്കുകേള
തുടങ്ങനിയ അതലഭാവശല അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.

(സനി)   ടൂറനിസലാം സലാംഘടനകേള,  ടൂറനിസലാം വലവസഭായനികേള,  തകദ്ദേശഭരണകൂടലാം,
ശുചേനിതത്വ മനിഷന, വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള, കുടുലാംബശതീ സനദ സലാംഘടനകേള,
വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായുള  എന.എസട്ട്.എസട്ട്.,  തകദ്ദേശവഭാസനികേള  തുടങ്ങനി  ടൂറനിസലാം
കകേനവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുന എലഭാവകരയുലാം  ഉളലക്കഭാളളനിച്ചുലകേഭാണട്ട്
ബഹുജന  പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനിയ  പവര്ത്തനമഭാണട്ട്  ഇതനിനഭായനി  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയ്യുനതട്ട്.

(ഡനി)   ഗ്രതീന  കേഭാര്പറട്ട്  പദതനിയനിലൂലട  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്യുന  ലക്ഷലങ്ങള
ബകേവരനിക്കുനതനിനട്ട്  ലതരലഞ്ഞടുത്ത ടൂറനിസലാം  കകേനങ്ങളനിലലാം  മനികേച പരനിശതീലനലാം
ലഭനിച  ലഡസനികനഷന  മഭാകനജര്മഭാരുലട  കസവനലാം  ഉറപഭാക്കുലാം.   കേഭാരലക്ഷമമഭായ
ഏകകേഭാപനത്തനിലൂലട  ഓകരഭാ  കകേനങ്ങളനിലമുള  പശ്നങ്ങളുലാം  കപഭാരഭായ്മകേളുലാം
യഥേഭാസമയലാം  വനിലയനിരുത്തനി  സതത്വര  നടപടനികേള  ബകേലക്കഭാള്ളുവഭാന  ഇവലര
സനദരഭാക്കുന.  ഈ പദതനിയുലട ഏകകേഭാപനത്തനിനഭായനി സലാംസഭാനതലത്തനിലലാം
ജനിലഭാതലത്തനിലലാം കമഖലഭാ തലത്തനിലലാം നനിരതീക്ഷണ സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിച്ചുവരുന.
ഇത്തരലാം  സമനിതനികേള  ഓകരഭാ  ലസന്റെറകേളുലടയുലാം  കേഭാരലത്തനില്  യഥേഭാസമയലാം
പരനികശഭാധന  നടത്തനി  കവണ  നടപടനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്ത്തട്ട്
വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലലയ ഫലപദമഭായനി നനിലനനിര്ത്തുലമന പതതീക്ഷനിക്കുന.

വനികനഭാദസഞഭാര വനികേസനലാം

173 (5634) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് വനികനഭാദസഞഭാര വനികേസനത്തനിലന്റെ കവഗലാം കൂട്ടുനതനിനട്ട്
എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) സലാംസഭാനലത്ത പധഭാന ടൂറനിസട്ട് കകേനങ്ങളനിലല വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളനില്
കജഭാലനി  ലചേയ്യുനവര്ക്കട്ട്  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡുകേള,  യൂണനികഫഭാലാം  എനനിവ
നനിര്ബനമഭാക്കുനതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) വനികനഭാദ സഞഭാരനികേളക്കട്ട് സഹഭായകേമഭാകുന തരത്തനിലള വനിവരങ്ങളടങ്ങുന
പദര്ശന കബഭാര്ഡുകേള പധഭാന ടൂറനിസട്ട് കകേനങ്ങളനില് സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലതരലഞ്ഞടുത്ത പധഭാന ടൂറനിസട്ട് കകേനങ്ങളനില് അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള
ലമചലപടുത്തുനതനിനുലാം അവയുലട വനികേസനത്തനിനുലാം പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനിവരുന.
ടൂറനിസട്ട്  കകേനങ്ങളനില് നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേളുലാം വനികേസന
പവര്ത്തനങ്ങളുലാം തത്വരനിതലപടുത്തഭാന ബനലപടവര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
അനഭാരഭാഷ്ട്ര  രലാംഗത്തട്ട്  കകേരളത്തനിലന്റെ  ടൂറനിസലാം  സഭാദലതകേള  പരനിചേയലപടുത്തുനതനിനട്ട്
ആധുനനികേവലാം നൂതനവമഭായ സഭാകങതനികേ വനിദലകേള പകയഭാജനലപടുത്തുന പചേരണ
വനിപണന പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയവരുന.

(ബനി)  ടൂറനിസലാം വകുപനിലല ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡുലാം സര്ക്കഭാര്
നനിശയനിച വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് യൂണനികഫഭാമുലാം നനിലവനിലണട്ട്.

(സനി)  നനിലവനില് ദനിശഭാസൂചേകേ കബഭാര്ഡുകേള പധഭാന ടൂറനിസട്ട് കകേനങ്ങളനിലല
പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലലാം  മറ്റുലാം  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടുതല്  വനിവരങ്ങള  അടങ്ങുന
പദര്ശന കബഭാര്ഡുകേള സഭാപനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ആയുര്കവദ ചേനികേനിതഭാ ടൂറനിസലാം

174(5635)  ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുബസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആയുര്കവദത്തനിനട്ട്  അനഭാരഭാഷ്ട്ര പഭാധഭാനലലാം  ലഭനിചനിട്ടുളള  കകേഭാടയ് ക്കല്
പകദശലത്ത ഒരു ആയുര്കവദ ചേനികേനിതഭാ ടൂറനിസലാം കകേനമഭാക്കനി വനികേസനിപനിക്കുവഭാന
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേന വനികനഭാദസഞഭാര വകുപനിലന്റെ പദതനികേളനില് ഇസൗ പകദശലത്ത
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയനളള വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തകദ്ദേശതീയരുലാം  വനികദശതീയരുമഭായനി  ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട്  ആളുകേള
ആയുര്കവദ ചേനികേനിതയട്ട്  എത്തുന കകേഭാടയ് ക്കലനിലന ഒരു അനര്കദ്ദേശതീയ ടൂറനിസലാം
കകേനമഭാക്കനി ഉയര്ത്തുവഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  വനിവനിരലാം ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

വനികനഭാദസഞഭാര വകുപനിലന്റെ പവൃത്തനികേള

175 (5636) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനികനഭാദസഞഭാര വകുപട്ട് ഫണട്ട് വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  2016 ജനുവരനി ഒനനിനട്ട്
കശഷലാം  ഇതുവലര  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില്  ഏലതലഭാലാം  പവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുലണനലാം ഓകരഭാ പവൃത്തനിക്കുലാം എനട്ട്
തുകേ വതീതമഭാണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുളളലതനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആറനിങ്ങല്  ലകേഭാലമ്പുഴെ  അമനിനനിറതീസട്ട്  ലസന്റെര്  നവതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം
ചേനില്ഡ്രൈനസട്ട് പഭാര്ക്കട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുമഭായനി സമര്പനിച അകപക്ഷയനികനല് എനട്ട്
നടപടനി  സത്വതീകേരനിച്ചുലവനലാം  പസ്തുത  ഫയല്  ഏതട്ട്  ഓഫതീസനിലഭാലണനലാം  ഫയല്
നമ്പര് ഉളലപലട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(ബനി)  ആറനിങ്ങല് ലകേഭാലമ്പുഴെ അമനിനനിറതീസട്ട്  ലസന്റെര് നവതീകേരണലാം സലാംബനനിചട്ട്
ടൂറനിസലാം  വകുപനിനട്ട്  അകപക്ഷ  ലഭനിചനിരുനനില.   എനഭാല്  ചേനില്ഡ്രൈനസട്ട്  പഭാര്ക്കട്ട്
നവതീകേരണത്തനിനഭായനി തുകേ അനുവദനിക്കണലമനഭാവശലലപടട്ട്  ആറനിങ്ങല് നഗരസഭ
ടൂറനിസലാം  വകുപനില്  സമര്പനിചനിരുന  അകപക്ഷയനില്  ടൂറനിസലാം  വകുപനിലന്റെ
പനി 3.3443/16-ാം നമ്പര് ഫയല് പകേഭാരലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ജകലഭാതവത്തനിനുള ധനസഹഭായലാം

176(5637)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണശഭാലാംകേടവട്ട്  ജകലഭാതവത്തനിനട്ട്  ടൂറനിസലാം  വകുപനില്നനിനലാം
ധനസഹഭായത്തനിനുള അടനിയനര റനികപഭാര്ടനിനഭായനി  22-8-2016-ലല 189/ബനി2/16/
ടൂറനിസലാം  നമ്പരഭായനി  ടൂറനിസലാം  ഡയറകര്ക്കട്ട്  നല്കേനിയ  കേത്തനികനല്  ഡയറകര്
സത്വതീകേരനിച നടപടനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

* ബലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) ഇതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ടൂറനിസലാം  ഡയറകകററനില്  ഫയല്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് ഫയല് നമ്പര് നല്കുകമഭാ;

(സനി) ഇക്കഭാരലത്തനികനല്  ആവശലലപട  റനികപഭാര്ടട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുനലതന്തുലകേഭാണഭാലണനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പസസ്തുത  ഫയല്  അടനിയനരമഭായനി  പരനിഗണനിക്കഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മുനവര്ഷലാം നടത്തലപട കേണശഭാലാംകേടവട്ട് ജകലഭാതവത്തനിലന്റെ ധനവനിനനികയഭാഗലാം
സലാംബനനിചട്ട്  വനിശദഭാലാംശലാം  തുടര്നടപടനിക്കഭായനി  ആവശലലപടനിട്ടുളതഭായനി  ടൂറനിസലാം
ഡയറകര് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ഫയല് നമ്പര്. എലാം. 2-12022/2016

(സനി)  ഇല.  കേണശഭാലാംകേടവട്ട്  ജകലഭാതവത്തനിലന്റെ നടത്തനിപനിനട്ട്  മുനവര്ഷലാം
അനുവദനിച ധനസഹഭായത്തനിലന്റെ ധനവനിനനികയഭാഗ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ലഭനിക്കുന മുറയട്ട്
ഈ വര്ഷലാം  അനുവദനിക്കഭാവന തുകേ സലാംബനനിച നനിര്കദ്ദേശലാം  ടൂറനിസലാം  ഡയറകര്
ലഭലമഭാക്കുനതഭാണട്ട്. ആയതട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലമടുക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുനതഭാണട്ട്.

ഗ്രതീന കേഭാര്പറട്ട് പദതനി

177 (5638) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഗ്രതീന കേഭാര്പറട്ട് പദതനിയനില് ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല ഏലതലഭാലാം വനികനഭാദസഞഭാര
കകേനങ്ങലളയഭാണട്ട് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി) പസ്തുത പദതനിയനില്ലപടുത്തനി എലനലഭാലാം കേര്മ്മേപരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട് ഈ
വനികനഭാദസഞഭാര കകേനങ്ങളനില് നടപനിലഭാക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആശഭാമലാം (അഡത്വഞര് പഭാര്ക്കട്ട്, ചേനില്ഡ്രൈനസട്ട് പഭാര്ക്കട്ട്, ആര്ടട്ട് കേകഫ),
പഭാലരുവനി, ലതനല, കഭാപന, ലകേഭാലലാം ബതീചട്ട്.
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(ബനി)  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേനങ്ങളനില്  തഭാലഴെപറയുന

കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട് ഗ്രതീന കേഭാര്പറട്ട് പദതനിയനിലൂലട നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.

1. വൃത്തനിയുലാം ശുചേനിതത്വവമുള പരനിസരലാം, ഖരമഭാലനിനലങ്ങളുലട ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ

കശഖരണവലാം സലാംസരണവലാം.

2. നനിലവഭാരമുള ലപഭാതു ശുചേനിമുറനികേളുലാം അവയുലട കൃതലമഭായ പരനിപഭാലനവലാം.

3. ശുദമഭായ കുടനിലവളവലാം ഭക്ഷണവലാം ലഭലമഭാക്കുകേ.

4. സുഗമമഭായ സഞഭാരത്തനിനുള നടപഭാതകേള, ബലറനിലാംഗട്ട്, സൂചേകേ കബഭാര്ഡുകേള

സഭാപനിക്കുകേ

5. പകൃതനിയുലട സത്വഭാഭഭാവനികേത നനിലനനിര്ത്തഭാനുള നടപടനികേള

6. വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട സുരക്ഷനിതതത്വലാം, സലാംരക്ഷണലാം എനനിവ ഉറപ്പുവരുത്തല്, 

അടനിയനര ഘടങ്ങളനില് എത്രയുലാം ലപലടനട്ട് സഹഭായലാം ഉറപഭാക്കുനതനിനുള

സലാംവനിധഭാനലാം

7. ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കട്ട് ആവശലമഭായ വനിവരങ്ങള നല്കുനതനിനുലാം പരഭാതനികേളുലാം

നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനുമുള സലാംവനിധഭാനലാം

8. ജതീവനക്കഭാര്, സനദ പവര്ത്തകേര് എനനിവര്ക്കട്ട് കൃതലമഭായ പരനിശതീലനലാം,

തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡട്ട്.

9. പഭാകദശനികേ ജനങ്ങളുലട പങഭാളനിത്തലാം.

10. ടൂറനിസട്ട് കകേനങ്ങളനില് കമല്പറഞ്ഞ കേഭാരലങ്ങള ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി

ഉത്തരവഭാദലപട  ഉകദലഭാഗസലന  ലഡസനികനഷന  മഭാകനജരഭായനി

ചുമതലലപടുത്തുകേ  എനതനിനഭാണട്ട്  ഈ  പദതനിയനില്  പഭാമുഖലലാം  

നല്കേനിയനിട്ടുളതട്ട്. ഇതനിനുപുറകമ ഭനിനകശഷനി സസൗഹൃദ സസൗകേരലങ്ങളുലാം

സഭാദലമഭായ കമഖലകേളനില് ഏര്ലപടുത്തുന കേഭാരലവലാം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  5479-ാം  നമ്പര്  കചേഭാദലത്തനിലന്റെ  ഉത്തരലാം  എഡനിറനിലാംഗട്ട്

ബഭാഞനില് ലഭലമഭായനിടനില) 

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ)
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II അടനിയനരപകമയലാം

കേളകകററനിലണഭായ കസഭാടനലാം

മനി  .    സതീക്കര്:  ഇനലല  മലപ്പുറലാം  കേളകകററനിലണഭായ  കസഭാടനലാംമൂലലാം
ഉളവഭായനിട്ടുളതഭായനി പറയലപടുന ഗുരുതരമഭായ സുരക്ഷഭാ ഭതീഷണനി കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്
അടനിയനരമഭായനി  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള തടയഭാന  നടപടനി  സത്വതീകേരനികക്കണതനിലന്റെ
ആവശലകേത  സഭഭാനടപടനികേള  നനിര്ത്തനിവചട്ട്  ചേര്ച  ലചേയണലമനട്ട്  ആവശലലപടട്ട്
സര്വ്വശതീ പനി.  ഉലലബദുളള,  പനി.  ടനി.  കതഭാമസട്ട് എനതീ  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗങ്ങള
റൂള 50 പകേഭാരലാം കനഭാടതീസട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന) :  സര്,  മലപ്പുറലാം ജനിലഭാ കഹഭാമനികയഭാ
ലമഡനിക്കല്  ഓഫതീസറലട  ഉപകയഭാഗത്തനിനഭായനി  വഭാടകേയ്ലക്കടുത്തട്ട്  ഉപകയഭാഗനിച്ചു
വരുന  കേഭാര്  മലപ്പുറലാം  സനിവനില്കസഷന  വളപനില്  ജഡതീഷലല്  ഫസട്ട്  കഭാസട്ട്
മജനികസറട്ട്  കകേഭാടതനിക്കട്ട്  സമതീപലാം  പഭാര്ക്കട്ട്  ലചേയനിരുന.  1 -11-2016-നട്ട്  ഉചയട്ട്  ഒരു
മണനികയഭാലട  കേഭാറനിലന്റെ   പനിനവശത്തട്ട് കസഭാടനമുണഭാകുകേയുലാം  കസഭാടനത്തനില്
കേഭാറനിലന്റെ പനിനവശലത്ത ബമ്പറലാം മുന വശലത്ത ഗഭാസലാം ലപഭാട്ടുകേയുലാം പുറകുവശലത്ത
ഇരുമ്പു പഭാര്ട്സട്ട് വളഞ കപഭാവകേയുലാം ലചേയ.  ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസറലാം കേഭാറനിലന്റെ
ലലഡ്രൈവറലാം കസഭാടനലാം നടക്കുകമ്പഭാള ഓഫതീസനിലഭായനിരുന.  കസഭാടനലാം നടന കേഭാറനിനട്ട്
സമതീപലാം  നനിര്ത്തനിയനിടനിരുന  മലറഭാരു  കഡഭാകറലട  കേഭാറനിനുലാം  കകേടുപഭാടുകേള
സലാംഭവനിചനിട്ടുണട്ട്. സലാംഭവലാം നടനയുടന കപഭാലതീസട്ട്, ഫയര്കഫഭാഴട്ട്, കബഭാലാംബട്ട് സത്വഭാഡട്ട്,
കഫഭാറനസനികേട്ട് സയനസട്ട് ലകബഭാറടറനിയനിലല (FSL) സയന്റെനിഫനികേട്ട് വനിദഗ്ദ്ധര്, കഡഭാഗട്ട്
സത്വഭാഡട്ട് തുടങ്ങനിയവര് സല പരനികശഭാധന നടത്തനി. കസഭാടനലാം നടന കേഭാറനിനരനികേനില്
നനിനലാം  'ദ കബസട്ട് മൂവ്ലമന്റെട്ട്'  എനട്ട് പനിന്റെട്ട് ലചേയട്ട്  ഒടനിച കേഭാര്ഡട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് ലപടനി
കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പസസ്തുത ലപടനി കബഭാലാംബട്ട് സത്വഭാഡട്ട് തുറനട്ട് പരനികശഭാധനിചകപഭാള
ഒരു ലപന ലലഡ്രൈവലാം ചേനില കനഭാടതീസുകേളുലാം കേഭാണുകേയുണഭായനി. സലാംഭവസലത്തുനനിനട്ട്
ലഭനിച കമല്പറഞ്ഞ വസ്തുക്കളുലാം സഭാമ്പനിളുകേളുലാം കശഖരനിചട്ട് കസഭാടകേവസ്തു നനിയമലാം  3
(A)  വകുപ്പുപകേഭാരലാം  ലലക്രലാം  നമ്പര്.  693/2016  ആയനി  മലപ്പുറലാം  കപഭാലതീസട്ട്
കസഷനനില്  കകേസട്ട്  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  മലപ്പുറലാം  നഭാര്കക്കഭാടനികേട്ട്  ലസല്
ഡനിലലവ.എസട്ട്.പനി. ശതീ. പനി. ടനി. ബഭാലലന്റെ കനതൃതത്വത്തനിലളള പകതലകേ സലാംഘലത്ത
കകേസനിലന്റെ  അകനത്വഷണത്തനിനഭായനി  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   അതുലകേഭാണ്ടുതലന
ഇക്കഭാരലലാം  സലാംബനനിചട്ട്  സഭഭാ  നടപടനികേള  നനിര്ത്തനിവചട്ട്  ചേര്ച  ലചേയത്തക്ക
അടനിയനര സഭാഹചേരലലമഭാനമനില.  
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ശതീ  .    പനി  .    ഉലലബദുളള :  സര്,  ഇനലല ഇവനിലട കകേരളപനിറവനിയുലട  60-ാം

വഭാര്ഷനികേലാം ആകഘഭാഷനിക്കുന കവളയനിലഭാണട്ട് മലപ്പുറലാം കേളകകററനില്  കസഭാടനമുണഭായനിലയന

വഭാര്ത്ത  പുറത്തുവരുനതട്ട്.  ഇതട്ട്  മലപ്പുറലത്തയുലാം  പരനിസരലത്തയുലാം  ജനങ്ങളനില്

വലനിയ ഭതീതനിയുലാം ആശങയുലാം ഉണഭാക്കനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനിയുലട

വനിശദതീകേരണത്തനില്  കഹഭാമനികയഭാ  ജനിലഭാ  ലമഡനിക്കല്  ഓഫതീസറലട  വഭാടകേ

കേഭാറനിനടുത്തഭാണട്ട് കസഭാടനവസ്തു ലകേഭാണ്ടുവനട്ട് വചലതനഭാണട്ട് അറനിയഭാന കേഴെനിഞ്ഞതട്ട്.

കസഭാടനത്തനില് കേഭാറനിനട്ട് മഭാത്രകമ കകേടുപഭാടട്ട്  സലാംഭവനിചനിട്ടുളളലവനട്ട് വനിശദതീകേരണത്തനില്

പറഞ.  ഏതഭായഭാലലാം  ജനങ്ങളുലട  ജതീവനട്ട്  അപകേടലാം  സലാംഭവനിക്കഭാതനിരുനതട്ട്  ആ

സമയത്തട്ട്,  കേഭാര്  നനിര്ത്തനിയനിട  സലത്തട്ട്  ജനങ്ങലളഭാനമനിലഭാത്തതു  ലകേഭാണഭാണട്ട്.

വളലര  ഗുരുതരമഭായ  സലാംഭവമഭായനി  ഇതനിലന  കേഭാകണണതുണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മറട്ട്

പല ഭഭാഗങ്ങളനിലലാം  വനിവനിധ  പശ്നങ്ങളുണഭാകുകമ്പഭാഴലാം എനലാം സമഭാധഭാനഭാനരതീക്ഷലാം

നനിലനനിനനിരുന പകദശമഭാണട്ട് മലപ്പുറലാം.  ബഹുമഭാനലപട  സതീക്കര് ഉളലപലടയുളവര്ക്കട്ട്

ഇക്കഭാരലലാം  അറനിയഭാവനതഭാണട്ട്. എക്കഭാലത്തുലാം സമഭാധഭാനലാം നനിലനനിനനിരുന മലപ്പുറലത്ത

സമഭാധഭാനഭാനരതീക്ഷലാം തകേര്ക്കഭാനുളള  ആസൂത്രനിതമഭായ  നതീക്കമഭാകണഭാ  ഇതനിനട്ട്

പനിനനിലലനട്ട്  ബലമഭായനി  സലാംശയനികക്കണനിയനിരനിക്കുന.  കകേരള കപഭാലതീസനിനട്ട്  കസറട്ട്

ലസഷലല്  ബഭാഞട്ട്,  ഡനിസനികട്ട്  ലസഷലല്  ബഭാഞട്ട്  അതനിനുപുറകമ  ലസനട്രേല്

ഇന്റെലനിജനസട്ട്  ബഡ്യൂകറഭാ  തുടങ്ങനിയ  സലാംവനിധഭാനങ്ങലളഭാലക്കയുണഭായനിട്ടുലാം  ഇത്തരലാം

സലാംഭവങ്ങള  ആവര്ത്തനിക്കലപട്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള  മലപ്പുറത്തട്ട്

കസഭാടനമുണഭായകപഭാഴെഭാണട്ട് ലകേഭാലത്തട്ട്  സമഭാനമഭായ  സലാംഭവമുണഭായനിരുനലവനട്ട്

ചേര്ച ലചേയ്യുനതട്ട്.  അങ്ങലന ഓകരഭാ സലാംഭവങ്ങള ആവര്ത്തനിക്കുകമ്പഭാള കേഴെനിഞ്ഞ

സലാംഭവങ്ങള  ചേര്ച  ലചേയ്യുനതനിനുപകേരലാം  തതീവ്രവഭാദ  പവര്ത്തനങ്ങള   മുളയനികല

നുളളനിക്കളയഭാന  നമുക്കട്ട്  സഭാദലമഭായനിരുനലവങനില്  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള

ആവര്ത്തനിക്കലപടുമഭായനിരുനനില. ലകേഭാലത്തട്ട് ഒരു സലാംഭവമുണഭായകപഭാള അതുമഭായനി

ബനലപടട്ട് അകനത്വഷണലാം നടത്തനി ഉത്തരവഭാദനികേളഭായവലര പുറത്തുലകേഭാണ്ടുവരഭാകനഭാ

നനിയമത്തനിലന്റെ മുനനില് ലകേഭാണ്ടുവരഭാകനഭാ നമുക്കട്ട് സഭാധനിചനില. ഇനനി കുറച്ചു കേഴെനിഞ്ഞട്ട്

മലറവനിലടലയങനിലലാം  കസഭാടനമുണഭാകുകമ്പഭാള  ലകേഭാലത്തുലാം  മലപ്പുറത്തുലാം  മുമ്പട്ട്

കസഭാടനമുണഭായനിട്ടുലണനട്ട്  പറഞ്ഞതുലകേഭാണ്ടു  മഭാത്രലാം  കേഭാരലമനില.  ഇതട്ട്  തതീര്ത്തുലാം

ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുളള ശമലാം അടനിയനരമഭായനി നമ്മുലട ഭഭാഗത്തുനനിനട്ട് ഉണഭാകകേണതുണട്ട്.
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കപഭാലതീസനിലന  നനിഷ്പക്ഷമഭായുലാം  സത്വതനമഭായുലാം  പവര്ത്തനിക്കഭാന  അനുവദനിചട്ട്

ഉത്തരവഭാദനികേളഭായവലര എത്രയുലാം  ലപലടനട്ട്  പനിടനികൂടഭാനുളള  നടപടനിയുണഭാകേണലാം.

മലപ്പുറത്തനിനട്ട്  ഒരു  ചേരനിത്രമുണട്ട്.  1992  ഡനിസലാംബര്  6 -നട്ട്  ബഭാബ്റനി  മസ്ജനിദട്ട്

തകേര്ക്കലപട്ടു.  ബഭാബ്റനി  മസ്ജനിദനിലന്റെ  തകേര്ചയകശഷലാം  രഭാജലവലഭാപകേമഭായനി

പലയനിടത്തുലാം വര്ഗ്ഗതീയ  സലാംഘടനങ്ങളുലാം  പശ്നങ്ങളുമുണഭായനി.  അലനഭാലക്ക  ഒരു

പശ്നവമനിലഭാലത  സമഭാധഭാനഭാനരതീക്ഷലാം  നനിലനനിനനിരുന  പകദശമഭാണട്ട്  മലപ്പുറലാം.

നഡ്യൂനപക്ഷങ്ങള ഭൂരനിപക്ഷമുളള പകദശമഭായനിട്ടുകപഭാലലാം സമഭാധഭാനഭാനരതീക്ഷലാം നനിലനനിര്ത്തഭാന

മലപ്പുറത്തനിനട്ട് കേഴെനിഞ്ഞതട്ട് മഹഭാനഭായ ശനിഹഭാബട്ട് തങ്ങലളകപഭാലലയുളള കനതഭാക്കനഭാരുലട

സഭാനനിദലലാം കേഭാരണമഭായനിരുനലവനതട്ട് എലഭാവരുലാം അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുളള യഭാഥേഭാര്തലമഭാണട്ട്.

അതഭാണട്ട് മലപ്പുറത്തനിലന്റെ പഭാരമ്പരലലാം. അതനിനുകശഷലാം 1993-ല് തഭാനൂരനില്  കശഭാഭയഭാത്ര

നടക്കുനതനിനനിടയനില് കബഭാലാംബട്ട് ലപഭാടനിയ സലാംഭവമുണഭായനി. അകനത്വഷണത്തനില്  ഒരു

ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-കേഭാരലന്റെ കേയനിലനിരുന കബഭാലാംബഭാണട്ട് ലപഭാടനിയലതനഭാണട്ട് കേലണത്തനിയതട്ട്.

അനട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  സൂപണഭായനിരുന ശതീ.  ഉമ്മേന കകേഭാശനി  പറഞ്ഞതട്ട്  മലപ്പുറലത്ത

ലലദവലാം രക്ഷനിച്ചുലവനഭാണട്ട്.  ആ കേഭാലത്തഭാണട്ട് ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-നുപകേരലാം ലഎ.എസട്ട്.എസട്ട്.

എനട്ട് പറയുന സലാംഘടന  രൂപലാം ലകേഭാണതട്ട്. മുസതീലാം  ലതീഗനിലന്റെ രഭാഷ്ട്രതീയ  നനിലപഭാടട്ട്

നഡ്യൂനപക്ഷങ്ങളക്കട്ട്  ഗുണലാം  ലചേയനില,  ആത്മസലാംയമനത്തനിലന്റെ  തഭാരഭാട്ടുപഭാട്ടു  പഭാടനി

ശനിഹഭാബട്ട്  തങ്ങലളകപഭാലളളവര്  ഒരു  സമുദഭായലത്ത  ഉറക്കനിക്കനിടത്തുകേയഭാലണനട്ട്

പറഞ്ഞട്ട്  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-നട്ട്  പകേരലാം  ലഎ.എസട്ട്.എസട്ട്.  എന  തതീവ്രവഭാദ

സലാംഘടന മുകനഭാട്ടുവന. അനട്ട് ഈ നനിയമസഭയനില് ശതീ. പനി. ലകേ. കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി

സഭാഹനിബട്ട് പറഞ്ഞതട്ട്, ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ഉലാം ലഎ.എസട്ട്.എസട്ട്.-ഉലാം ഒരു നഭാണയത്തനിലന്റെ

ഇരുവശങ്ങളഭാലണനഭാണട്ട്. 

തതീവ്രവഭാദലത്തയുലാം  വര്ഗ്ഗതീയവഭാദലത്തയുലാം  അതനിശക്തമഭായനി  എതനിര്ക്കുന

നനിലപഭാടഭാണട്ട്  എക്കഭാലത്തുലാം  ഞങ്ങള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  അങ്ങഭാടനിപ്പുറലാം  തളനി

കക്ഷത്രത്തനിലന്റെ കഗഭാപുരവഭാതനില് കേത്തനിയ സലാംഭവലാം ഇതനിനനിടയണഭായനി. ആ സലാംഭവലാം

നടനകപഭാഴലാം അതനിലന മുതലലടുക്കഭാനുലാം ഉസൗതനിവതീര്പനിചട്ട്  വലതഭാക്കഭാനുമഭാണട്ട് പല

ദുഷശക്തനികേളുലാം  ശമലാം  നടത്തനിയതട്ട്.  അനലാം  സമഭാധഭാനത്തനിലന്റെ  ദൂതുമഭായനി

ഓടനിലയത്തനിയതട്ട് ശനിഹഭാബട്ട് തങ്ങളഭായനിരുന.  ശനിഹഭാബട്ട് തങ്ങളുലട ഇടലപടലനിലന്റെ

ഫലമഭായനി  സമഭാധഭാനലാം  സഭാപനിക്കഭാന കേഴെനിഞ.  ആ  കഗഭാപുരവഭാതനില്
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പുനനഃസഭാപനിക്കുനതനിനുകവണ ഫണട്ട് സത്വരൂപനിചട്ട് നല്കേനിയതട്ട്  ശനിഹഭാബട്ട് തങ്ങളുലട

കനതൃതത്വത്തനിലഭാലണന കേഭാരലലാംകൂടനി നമ്മേകളഭാര്ക്കുനതട്ട് നലതഭായനിരനിക്കുലാം.   ഇങ്ങലന

എനലാം  സമഭാധഭാനലാം  നനിലനനിനനിട്ടുളള  പകദശത്തനിലന്റെ  സമഭാധഭാനഭാനരതീക്ഷലാം

തകേര്ക്കഭാനുളള വളലര കബഭാധപൂര്വ്വമഭായ ശമമഭാണട്ട് ഇവനിലട നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.

ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനിയുലട വനിശദതീകേരണത്തനില് പറഞ്ഞതട്ട് 'ലബയ്സട്ട് മൂവ്ലമന്റെട്ട്'

എലനഭാരു  സലാംഘടനയുലട  ലഘുകലഖകേള ലഭനിച്ചുലവനഭാണട്ട്.  ഞങ്ങലളഭാലക്ക

വര്ഷങ്ങളഭായനി മലപ്പുറത്തട്ട് ജതീവനിക്കുനവരഭാണട്ട്.  മലപ്പുറത്തട്ട് ഇതുവലര അങ്ങലനലയഭാരു

സലാംഘടനയുലട കപരട്ട് ഞങ്ങളക്കട്ട് കകേളക്കഭാന സഭാധനിചനിടനില. അങ്ങലന ഞങ്ങളഭാരുലാം

കേഭാണഭാത്ത  അടനികവരട്ട്  ഏലതങനിലലാം  സലാംഘടനകേളക്കുലണങനില്  അലതഭാലക്ക

കേലണത്തഭാനുളള സലാംവനിധഭാനലാം നമുക്കനികല? കമലനില് ഇത്തരലാം സലാംഭവങ്ങള  ആവര്ത്തനിക്കഭാന

പഭാടനില. കകേരളലാം ഭതീകേരവഭാദനികേളുലട തഭാവളമഭായനി മഭാറന, മലപ്പുറലാം ഭതീകേരവഭാദനികേളുലടയുലാം

തതീവ്രവഭാദനികേളുലടയുലാം തഭാവളമഭായനി മഭാറഭാന കപഭാകുനലവന രതീതനിയനിലളള പചേഭാരണലാം

വലഭാപകേമഭായനി  നടത്തുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിടഭാകണഭാ  ഇത്തരലാം  ശമലാം  നടനലതനട്ട്

ബലമഭായനി സലാംശയനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  മലപ്പുറലാം സലാംഭവമഭായതുലകേഭാണട്ട് ഇലഭാത്ത ലപഭാടനിപ്പുലാം

ലതഭാങ്ങലലാം  വചട്ട്  പചേരനിപനിക്കഭാനുളള  ശമങ്ങളുലാം  ഒരു  ഭഭാഗത്തട്ട്  നടക്കുകേയഭാണട്ട്.

ലകേഭാലലത്ത  സലാംഭവത്തനിലനക്കഭാകളലറ  വലനിയ  പചേഭാരണലാം  മലപ്പുറലത്ത  കസഭാടനലാം

സലാംബനനിചട്ട് മതീഡനിയകേളനില് വനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. എനലാം ശഭാനനിയുലാം സമഭാധഭാനവലാം

നനിലനനിനനിട്ടുളള ആ പകദശത്തനിലന്റെ സമഭാധഭാനഭാനരതീക്ഷവലാം സസൗഹൃദഭാനരതീക്ഷവലാം

തകേര്ക്കഭാനുളള  കബഭാധപൂര്വ്വമഭായ  ശമമഭാണട്ട്  ഇതനിനട്ട്  പനിനനിലലനട്ട്  ബലമഭായനി

സലാംശയനികക്കണനിയനിരനിക്കുന.  അതുലകേഭാണട്ട്  അടുത്ത  സലാംഭവലാം  നടനനിടട്ട്  ചേര്ച

ലചേയ്യുനതനിനുപകേരലാം  ഇസൗ  സലാംഭവത്തനിനട്ട്   ഉത്തരവഭാദനികേളഭായവലര കേഭാലതഭാമസലാം

കൂടഭാലത പനിടനികൂടനി നനിയമത്തനിലന്റെ മുനനില് ലകേഭാണ്ടുവരണലാം.  അതതീവ ഗുരുതരമഭായ

ഇസൗ പശ്നലാം സഭ നനിര്ത്തനിവചട്ട് ചേര്ച ലചേയണലമനട്ട് ആവശലലപടുകേയഭാണട്ട്.

മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന)  :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം

ചൂണനിക്കഭാണനിച രതീതനിയനില് തതീവ്രവഭാദത്തനിലനതനിലരയുള കയഭാജനിച നതീക്കലാം നമ്മുലട

സലാംസഭാനത്തട്ട് ഉയര്നവകരണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട് ഏതട്ട് തരത്തനിലഭാണട്ട് സലാംഭവനിചലതനളതട്ട്

അകനത്വഷണത്തനിലൂലട  മഭാത്രലാം  വലക്തത  വരുകത്തണ  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  'The  Base

Movement' എനട്ട് പനിന്റെട്ട് ലചേയട്ട് ഒടനിച ഒരു കേഭാര്ഡട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് ലപടനി കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

അതട്ട്  ലബയ്സട്ട്  മൂവ്ലമന്റെഭാകണഭാ  മകറലതങനിലലാം  വനിഭഭാഗമഭാകണഭാ  എനളതട്ട്
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അകനത്വഷണത്തനിലൂലട  കേലണത്തഭാകന  സഭാധനിക്കുകേയുള.  ലകേഭാലലാം  സലാംഭവവമഭായനി

ബനലപട കകേസനിലന്റെ അകനത്വഷണലാം  നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  ലകേഭാലലാം ജനിലഭാ കപഭാലതീസട്ട്

കമധഭാവനിയുലട കമല്കനഭാടത്തനില് എ.സനി.പനി. ശതീ. കജഭാര്ജട്ട് കകേഭാശനിയുലട കനതൃതത്വത്തനിലള

പകതലകേ സലാംഘമഭാണട്ട് അകനത്വഷണലാം നടത്തുനതട്ട്.  ഇതുകപഭാലലയുള ഒറലപട ചേനില

സലാംഭവങ്ങള നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തുണഭാകുനതട്ട്  ഗസൗരവമഭായനിടഭാണട്ട്   കേഭാണുനതട്ട്.

ഇതനിലന്റെ പനിനനില് ആരഭാലണനലാം ഏതട്ട് സലാംഘടനയഭാലണനലാം കേലണകത്തണതഭായനിട്ടുണട്ട്.

ഇതനിനട്ട് ഉത്തരവഭാദനികേളഭായവലര പനിടനികൂടഭാനുള ഗസൗരവമഭായ ശമമഭാണട്ട് കപഭാലതീസട്ട്

നടത്തുനതട്ട്.  അവനിലടനനിനലാം  ലഭനിച കേഭാര്ഡട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  ലപടനിക്കകേത്തുള കേഭാരലങ്ങള

ഏലതങനിലലാം  തരത്തനിലള  സൂചേനയഭാകണഭാ  ലതറനിദരനിപനിക്കഭാനഭാകണഭാ  എനള

കേഭാരലങ്ങള കപഭാലതീസനിലന്റെ ഗസൗരവമഭായ അകനത്വഷണത്തനിനട്ട് വനികധയമഭാക്കുകേതലന

ലചേയ്യുലാം.  നമ്മുലട സമഭാധഭാനപരമഭായ അനരതീക്ഷത്തനിനട്ട്  ഭലാംഗലാം വരത്തക്ക രതീതനിയനിലള

സലാംഭവങ്ങളഭാണട്ട് ഇലതനളതനില് സലാംശയമനില. അതുലകേഭാണട്ട് ഇത്തരലാം സലാംഭവങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്

കപഭാലതീസട്ട്  ഗസൗരവമഭായനി  അകനത്വഷണലാം  നടത്തനി  കുറവഭാളനികേലള  കേലണത്തഭാനുള

ശമലാം  നടത്തുലാം.  ബഹുമഭാനലനഭായ  അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല  കനരലത്ത

നടന  സലാംഭവങ്ങളനില്  ഉത്തരവഭാദനികേളഭായവലര  കേലണത്തഭാനഭായനിടനില  എനതട്ട്

വസ്തുതമഭാണട്ട്.  ലകേഭാലത്തട്ട്  മഭാത്രമല,  അതനിനുമുമ്പുലാം  ഇകതരതീതനിയനില്  ഒനരണട്ട്

സലാംഭവങ്ങള   കകേരളത്തനിലണഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട് അകനത്വഷനിചട്ട്  യഥേഭാര്ത കുറവഭാളനികേലള

കേലണത്തുകേ എനളതഭാണട്ട്  നമ്മുലട   മുനനിലള  മഭാര്ഗ്ഗലാം.  ഇതനിലനക്കുറനിചട്ട്  മറട്ട്

വലഭാഖലഭാനങ്ങളനികലക്കട്ട്  കേടക്കുനതട്ട്  ലപഭാതു  തഭാല്പരലങ്ങളകക്കഭാ  സമഭാധഭാന

തഭാല്പരലങ്ങളകക്കഭാ  നനിരക്കുനതല.  കപഭാലതീസനിലന്റെ  അകനത്വഷണലാം  കൃതലമഭായനി

നടക്കുകേതലന ലചേയ്യുലമനഭാണട്ട് പറയഭാനുളതട്ട്. 

മനി  .    സതീക്കര് :  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിയുലട  വനിശദതീകേരണത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് അടനിയനരപകമയത്തനിനട്ട് അവതരണഭാനുമതനി നനികഷധനിക്കുന.

(അടനിയനരപകമയഭാവതരണത്തനിനട്ട് അനുമതനി നനികഷധനിച്ചു.)

പതനിപക്ഷ  കനതഭാവട്ട്  (  ശതീ  .    രകമശട്ട്  ലചേനനിത്തല  ) :  സര്,  ഇക്കഭാരലത്തനില്
വഭാക്കസൗടട്ട് നടത്തഭാന ആഗ്രഹനിക്കുനനില.  രണ്ടുമൂനട്ട് പധഭാനലപട കേഭാരലങ്ങള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില് ലകേഭാണ്ടുവരഭാന ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഈ കസഭാടനത്തനിലന്റെ സഭാഹചേരലലാം
പരനികശഭാധനിചഭാല് ആളുകേലള  ലകേഭാല്ലുകേ  എനളതല  ജനങ്ങളനില്  പരനിഭഭാനനി
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പടര്ത്തുകേ എനതഭാണട്ട് ലക്ഷലലമനട്ട് കേഭാണഭാന കേഴെനിയുലാം. 2016 ജൂണ് 15-നട്ട് ലകേഭാലലാം
കേളകകററനില് ഇതുകപഭാലലലയഭാരു സലാംഭവമുണഭായനി.  അവനിലടയുലാം ഇകത രതീതനിയനിലള
സട്ട് കഫഭാടനമഭാണുണഭായതട്ട്.   കകേഭാടതനി  പരനിസരത്തുണഭായനിരുന ചേനില  ആളുകേളക്കട്ട്
പരനികക്കല്ക്കുകേയുണഭായനി  . ഇതനിനട്ട്  സമഭാനമഭായ സലാംഭവമഭാണട്ട് മലപ്പുറലാം കേളകകററനിലലാം
ഉണഭായതട്ട്.  2016 ജൂണ് 7-നട്ട് ആനഭാപകദശനിലല ചേനിറ്റൂര് കകേഭാടതനി വളപനിലലാം ആഗസട്ട്
ഒനനിനട്ട് ബമസൂരനിലലാം ഇതുകപഭാലലയുള കസഭാടനങ്ങള നടന.  ഇവനിലടലയലഭാലാം ഒകര
രതീതനിയനിലള ലചേറനിയ കബഭാലാംബട്ട് കസഭാടനങ്ങളഭാണട്ട് നടനനിട്ടുളതട്ട്. ഒകര സത്വഭഭാവത്തനിലള
സലാംഭവങ്ങളഭാണട്ട് അവനിലടലയലഭാലാം റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുളതട്ട്. ഇതട്ട് വളലര ഗസൗരവകത്തഭാലട
കേഭാകണണ  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  കകേരളലാം മത സസൗഹഭാര്ദ്ദേത്തനിനട്ട് കപരുകകേട നഭാടഭാണട്ട്. നമ്മുലട
നഭാടനില് ഒരു സലാംഘടനയുലാം ഒരു പസഭാനവലാം തതീവ്രവഭാദലത്ത അനുകൂലനിക്കുനനിലലനളതട്ട്
പധഭാനലപട കേഭാരലമഭാണട്ട്.  മുഖലധഭാരഭാ രഭാഷ്ട്രതീയ പസഭാനങ്ങളുലാം മതസലാംഘടനകേളുലമലഭാലാം
ഇത്തരലാം തതീവ്രവഭാദ പവര്ത്തനങ്ങളലക്കതനിരഭായനി ശക്തമഭായ നനിലപഭാടുകേള സത്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്.
ബഹുമഭാനലപട  പതനിപക്ഷ  ഉപകനതഭാവട്ട്  ശതീ.  പനി.  ലകേ.  കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനിയുലട
കനതൃതത്വത്തനില് കേഴെനിഞ്ഞ ആഴ്ചയനിലഭാണട്ട്  മുഖലധഭാരഭാ മുസതീലാം സലാംഘടനകേളുലട കയഭാഗലാം
വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തട്ട് മതസസൗഹഭാര്ദ്ദേത്തനിനുലാം  തതീവ്രവഭാദത്തനിനുലാം  എതനിരഭായനി  ശക്തമഭായ
നനിലപഭാടട്ട്  സത്വതീകേരനിക്കഭാന  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചതട്ട്.  ഇതനില് ഏലതങനിലലമഭാരു
ജനവനിഭഭാഗലത്ത മഭാത്രലാം കുറലപടുത്തുന നടപടനികേകളഭാടട്ട് നമുക്കഭാര്ക്കുലാം കയഭാജനിക്കഭാന
കേഴെനിയുനതല.  ഇതട്ട് ബക്രലാം ആണട്ട്.  ബക്രമനിലന ബക്രലാം ആയനി നമുക്കട്ട് കേഭാണഭാന
കേഴെനിയണലാം.  ചേനില ഛനിദശക്തനികേള അക്രമങ്ങള നടത്തുനതുലാം അതട്ട്  മറഭാരുലടലയങനിലലാം
തലയനില് ലകേടനിവയഭാന ശമനിക്കുനതുലാം നമ്മുലട രഭാജലത്തട്ട് സലാംഭവനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന
കേഭാരലമഭാണട്ട്.  ഇവനിലട  ബഹുമഭാനലനഭായ  ലമമ്പര്  ശതീ.  പനി.  ഉബബദുള
ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല  ബഭാബറനി  മസ്ജനിദട്ട്  തകേര്ത്ത  സലാംഭവത്തനിനുകശഷവലാം
മലപ്പുറത്തുലാം  കകേരളത്തനിലലാം തതീവ്രവഭാദ സലാംഘടനങ്ങകളഭാ പശ്നങ്ങകളഭാ ഉണഭാകേഭാതനിരുനതട്ട്
മഹഭാനഭായ  ശനിഹഭാബട്ട്  തങ്ങള  ഉളലപലടയുളവരുലട  ശക്തമഭായ  ഇടലപടലകേള
ലകേഭാണ്ടുതലനയഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനിലന്റെ പകതലകേതയുലാം ബഹുസത്വരതയുലാം നനിലനനിര്ത്തുവഭാനുലാം
ഇത്തരത്തനിലളള  ഛനിദവഭാസനകേള  കേഭാണനിക്കുന  പസഭാനങ്ങലളയുലാം  വലക്തനികേലളയുലാം
ഒറലപടുത്തഭാനുമുളള നതീക്കമഭാണട്ട്  ഇവനിലടയുണഭാകകേണതട്ട്.  രണട്ട്  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് എനനിക്കട്ട് പറയുവഭാനുളളതട്ട്. ലകേഭാലലാം  സലാംഭവത്തനിലല പതനികേലള ഇതുവലര
പനിടനിക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.  ലകേഭാലലാം  സലാംഭവത്തനില്  അകനത്വഷണലാം നടത്തുന
ഉകദലഭാഗസലരത്തലന മലപ്പുറത്തുലാം  അയചതട്ട്  എന്തുലകേഭാണഭാലണനട്ട്  എനനിക്കട്ട്
മനസനിലഭാകുനനില.  ലകേഭാലത്തട്ട്  അകനത്വഷനിചട്ട്  കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാത്ത ഉകദലഭാഗസലര
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മലപ്പുറത്തട്ട്  അയചനിടട്ട് എനട്ട് കേഭാരലലാം?  ഇതനിനട്ട് സമര്തരഭായ കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസലര
നനികയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ഇതനിലന്റെ  പനിനനില്  ആരഭാലണനട്ട്  കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാനുളള
നടപടനികേളുണഭാകേണലാം.  നമുക്കട്ട് ഇന്റെലനിജനസുലാം ലസഷലല് ബഭാഞ്ചുമുണട്ട്.  അവയുലട
പവര്ത്തനലാം  കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കണലമനളളതനിലന്റെ  വഭാണനിലാംഗട്ട്  ലബലഭായനിടഭാണട്ട്
ഇത്തരലാം സലാംഭവങ്ങലള  ഞഭാന കേഭാണുനതട്ട്. ഏതഭായഭാലലാം കകേന ഏജനസനികേളുമഭായനി
ബനലപടഭാണട്ട്  ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങളനിലളള  അകനത്വഷണലാം  നടക്കുനലതനട്ട്
ഡനി.ജനി.പനി.  സൂചേനിപനിചതഭായനി   മഭാധലമങ്ങളനില് വഭായനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതട്ട് വളലര
ഗസൗരവകത്തഭാലട  കേഭാണണലാം.  കകേരളത്തനിലന്റെ  സമഭാധഭാനഭാനരതീക്ഷലാം  തകേര്ക്കഭാനുളള
ഏലതഭാരു നതീക്കകത്തയുലാം നമുലക്കഭാരുമനിച്ചുനനിനട്ട് ലചേറക്കണലമനഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് പറയഭാനുളളതട്ട്. 

ശതീ  .   ഒ  .   രഭാജകഗഭാപഭാല് : സര്, ഈ സലാംഭവലാം ഒരു ബക്രലാം എനള രതീതനിയനില്
മഭാത്രലാം കേഭാണഭാനഭാണട്ട് ശമലമനളതട്ട് വലക്തമഭാണട്ട്.  ഇവനിലട ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല
മുമ്പട്ട് അകനത്വഷനിചട്ട് പരഭാജയലപടനിട്ടുള  ഉകദലഭാഗസലരത്തലന ഇതുലാം ഏല്പനിചഭാല്
അവര് അകനത്വഷനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്   സമര്പനിചട്ട് കുകറ കേഴെനിയുകമ്പഭാകഴെക്കുലാം അതട്ട് മഭാറനി
മലറഭാനണഭാകുലാം.   ഇതട്ട്  വളലര ഗസൗരവമുളതഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സമുദഭായ
സസൗഹഭാര്ദ്ദേലാം നനിലനനിര്കത്തണതട്ട് എലഭാവരുലടയുലാം ആവശലമഭാണട്ട്.  അതുറപ്പുവരുത്തഭാന
നമുലക്കലഭാലാം  തഭാല്പരലവമുണട്ട്.  അകതയവസരത്തനില്  സമുദഭായ  സലാംഘര്ഷമുണഭാക്കഭാന
കവണനി  കബഭാധപൂര്വ്വലാം  പകകേഭാപനലാം  സൃഷനിക്കഭാന  ചേനില  ശക്തനികേള
പവര്ത്തനിക്കുനലണനള കേഭാരലലാം നമുക്കട്ട് വനിസരനിക്കഭാന സഭാദലമല.  അതുലകേഭാണട്ട്
ഈ കേഭാരലലത്ത ലഭാഘവബുദനികയഭാലട  കേഭാണുനതനിലലാം മുമ്പട്ട് പരഭാജയലപട അകത
രതീതനിയനില്  മുകനഭാടട്ട്  കപഭാകുനതനിലലാം   പതനികഷധനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ഞഭാന  വഭാക്കസൗടട്ട്
നടത്തുന.  

(ഗവണ്ലമന്റെട്ട് നനിലപഭാടനില് പതനികഷധനിചട്ട് ശതീ.  ഒ.  രഭാജകഗഭാപഭാല് സഭ വനിടട്ട്
പുറത്തുകപഭാകുകേയുലാം അല്പസമയത്തനിനുകശഷലാം  സഭയനില് ഹഭാജരഭാകുകേയുലാം ലചേയ) 

III ശദ ക്ഷണനിക്കല്

(1) സലാംസഭാന പഭാതയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  സര്,  ലനനഭാറ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  മുതലമട

പഞഭായത്തനിലല  ഒരു വഭാര്ഡട്ട്  ഉളലപടുന പകദശമഭാണട്ട്  പറമ്പനിക്കുളലാം.  അടപഭാടനി

കേഴെനിഞ്ഞഭാല് ഏറവലാം കൂടുതല് ആദനിവഭാസനി  സമൂഹലാം അധനിവസനിക്കുന പകദശമഭാണനിതട്ട്.

പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര് കേരഭാറനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നനിര്മ്മേനിക്കലപടനിട്ടുള പത്തട്ട് ഡഭാമുകേളനില്
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മൂലനണവലാം പറമ്പനിക്കുളത്തഭാണട്ട്.  ഭൂമനി നമ്മുകടതുലാം   ഡഭാമുലാം ലവളവലാം തമനിഴ് നഭാടനിലന്റെ
അധനികേഭാര  പരനിധനിയനിലമഭാണട്ട്.  9-11-1958-ലന്റെ മുനകേഭാല  പഭാബലലകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്
29-05-1970-ല്  പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര് അനര്സലാംസഭാന നദതീജല കേരഭാര് നനിലവനില്
വനതട്ട്.   അതനിനപകേഭാരലാം  30  വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കല്  കേരഭാര്  പുതുകക്കണതഭാണട്ട്.
അങ്ങലന  പരനികശഭാധനിചഭാല്  58  വര്ഷമഭായനിട്ടുലാം  നഭാളനിതുവലര ആ  കേരഭാര്
പുതുക്കനിയനിടനില.  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായുണഭാകുന  ജല  പശ്നങ്ങളനില്  അപകപഭാള
ഇടലപടുന  രതീതനിയനികലക്കഭാണട്ട്  കേഭാരലങ്ങള  വരുനതട്ട്.   എനഭാല്  ജല
പശ്നത്തനിനപ്പുറത്തുണഭാകുന പശ്നങ്ങളഭാണട്ട് ഇകപഭാള തമനിഴ് നഭാടുലാം കകേരളവലാം തമ്മേനില്
ഉണഭാകുനതട്ട്.  അതഭാണട്ട് ഈ ശദ ക്ഷണനിക്കലനിലൂലട   സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മുനനികലക്കട്ട്
ലകേഭാണ്ടുവരുനതട്ട്.

(അദലക്ഷകവദനിയനില് പഭാനല് ഓഫട്ട് ലചേയര്മഭാന ശതീ. ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്)

പത്തട്ട് ആദനിവഭാസനി സമൂഹങ്ങള അധനിവസനിക്കുന കകേഭാളനനികേളുലാം  പനി.എ.പനി.
കകേഭാളനനിയുലാം  ഉളലപലട  11  കകേഭാളനനികേളനിലഭായനി  600-ഓളലാം  കുടുലാംബങ്ങളുലാം  1500-ലധനികേലാം
കവഭാടര്മഭാരുലാം അധനിവസനിക്കുനണട്ട്.  ഒരു ബവല്ഡട്ട് ബലഫട്ട്  ലഡപഡ്യൂടനി ഡയറകറര്
ഓഫതീസട്ട്,  നഭാലട്ട് ലറയ്ഞട്ട് ഓഫതീസുകേള,  ഒരു കപഭാലതീസട്ട് കസഷന, ഒരു കജഭായനിന്റെട്ട്
വഭാടര്  ലറഗുകലഷന  അകതഭാറനിറനി  ഓഫതീസട്ട്,  ഒരു  പനി.എചട്ട്.സനി.,  രണട്ട്  യു.പനി.
സ്കൂളുകേള,  ആറട്ട്  അങണവഭാടനികേള,  മൂനട്ട്  കറഷന  കഷഭാപ്പുകേള,  ഒരു  ആയുര്കവ്വദ
ഡനിലസനസറനി,  രണട്ട് എല്.പനി. സ്കൂളുകേള, ഒരു പതീ-ലമട്രേനികേട്ട് കഹഭാസല് തുടങ്ങനിയവ
അവനിലടയുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ  കേരഭാര്  പുതുക്കഭാത്തതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പനി.എ.പനി.
കകേഭാളനനി  ഉളലപടുന  പകദശത്തട്ട്  കറഷനകേഭാര്ഡുലാം  കവഭാടവകേഭാശമുളവരുമഭായ
കകേരളതീയരഭായ  52  കുടുലാംബങ്ങളുമുണട്ട്.   അതുകപഭാലലതലന  അവനിലട  50-ഓളലാം
ലകേടനിടങ്ങള ഇകപഭാഴലാം തമനിഴ് നഭാടനിലന്റെ പരനിധനിയനില്തലനയഭാണട്ട് നനിലനനില്ക്കുനതട്ട്.
കൂടഭാലത  രഭാജലലത്തതലന പധഭാനലപട  വനകമഖലയുലാം  കേടുവഭാസകങതവലാം
പറമ്പനിക്കുളത്തഭാണട്ട്. ഏഷലയനിലല ഏറവലാം വലനിയ കേണനികമറ കതക്കുലാം   ഇവനിലടയഭാണുളതട്ട്.
കകേരളത്തനിലന്റെ  വനസമ്പത്തനിലന്റെയുലാം  ജലസമ്പത്തനിലന്റെയുലാം  പധഭാന  കകേനവലാം
പറമ്പനിക്കുളമഭാണട്ട്. ഇകപഭാള അതട്ട് കേടുവഭാസകങതമഭായനി പഖലഭാപനിക്കുകമ്പഭാള  കുറഞ്ഞതട്ട്
800  മുതല്  1000  ചേതുരശ  കേനികലഭാമതീറര്  വലര  വനകമഖല  ഉണഭാകേണലമനഭാണട്ട്
പറയുനതട്ട്.  അങ്ങലന  കനഭാക്കനിയഭാല്  അതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  സലലാം  അവനിലടയനില.
അതനിനര്തലാം  ചേഭാലക്കുടനി  ഉളലപലടയുള  ലതഭാടടുത്ത  മണ്ഡലലാംകൂടനി  ഇതനികലക്കട്ട്
കൂടനികചര്ക്കഭാനുള ശമവലാം അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടക്കുകേയഭാണട്ട്. ആ വനകമഖലയനിലള
ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട് ബദനലാംദനിന ആവശലങ്ങളക്കട്ട്  കുറഞ്ഞതട്ട് 60 കേനികലഭാമതീറര്  തമനിഴ് നഭാടനിലന്റെ
അതനിര്ത്തനിയനിലൂലട   കേടനവരണലാം.  കേഴെനിഞ്ഞ  ലസപ്റലാംബര്  10-നഭാണട്ട് അവനിടലത്ത
പനി.എ.പനി.-യുമഭായനി ബനലപടട്ട് തമനിഴ് നഭാടട്ട്  വഭാടര് റനികസഭാഴട്ട് വകുപനിലല ഉകദലഭാഗസരുലാം
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നമ്മുലട  വനകമഖലയനിലല  ഉകദലഭാഗസരുലാം  തമ്മേനില്  ഒരു  ലചേറനിയ  പശ്നലാം
ഉടലലടുത്തതട്ട്.  ഇസൗ പശ്നലത്ത തുടര്നട്ട്  12-ാം തതീയതനി അവനിടലത്ത ആദനിവഭാസനി
സമൂഹലാം വഴെനി തടയല് സമരലാം ആരലാംഭനിച്ചു. തുടര്നട്ട് ഒരഭാഴ്ചക്കഭാലലാം പറമ്പനിക്കുളകത്തക്കട്ട്
ഒരു  വഭാഹനലത്തയുലാം കേടത്തനിവനിടനിലലന  മഭാത്രമല  അതനിര്ത്തനി  കേടനകപഭാകുന
കകേരള  രജനികസഷനുള  വഭാഹനങ്ങള  തടഞനനിര്ത്തുന  വനിധത്തനികലക്കട്ട്  നൂറ
കേണക്കനിനുവരുന തമനിഴ് നഭാടനിലല ജനത പതനികഷധലാം ഉയര്ത്തനിയകപഭാള പറമ്പനിക്കുളലാം
കമഖല  ഒരു  തുരുത്തുകപഭാലല  ഒറലപട്ടുകപഭാകുന  സനിതനിയഭാണുണഭായതട്ട്.
ആലകേയുള രണട്ട് ബസട്ട് സര്വ്വതീസുകേളകപഭാലലാം നടത്തഭാന കേഴെനിഞ്ഞനില. ഇതട്ട് ഇകനഭാ
ഇനലലകയഭാ   ഉണഭായതല;  നനിരനരമഭായനി ഉണഭാകുന പശ്നങ്ങളഭാണട്ട്.  ഏലതങനിലലാം
തരത്തനില് ഒരു പശ്നമുണഭായഭാല്,  പറമ്പനിക്കുളകത്തക്കട്ട്  എത്തനിലപകടണ ലപഭാളഭാചനി
വഴെനിയുള  വഭാഹനങ്ങലളലഭാലാം തടയലപടുകേയഭാണട്ട്.   മുലലപരനിയഭാര് പശ്നമുണഭായകപഭാള
ഒരു മഭാസകത്തഭാളമഭാണട്ട്  അതുവഴെനിയുള  വഭാഹനങ്ങള തടഞനനിര്ത്തനിയതട്ട്.  നനിരനരലാം
ഇത്തരലാം  പശ്നങ്ങളുണഭാകുകമ്പഭാഴലാം  കകേരള  അതനിര്ത്തനിയനില് കൂടനിത്തലന  കപഭാകേഭാനുള
ഒരു വഴെനി നനിലവനിലണട്ട്.   1905-ല്   പറമ്പനിക്കുളത്തുനനിനട്ട്  ചേഭാലക്കുടനിയനികലക്കട്ട്  45
കേനികലഭാമതീറര്  ട്രേഭാലാം  കവയുണഭായനിരുന.  പറമ്പനിക്കുളലാം-പഭാകേപളലാം-പുത്തലാംപഭാറ-
ബനിയഭാട്രേതീസട്ട്-പഭാടഗനിരനി-ലനലനിയഭാമ്പതനി  വഴെനി  16  കേനികലഭാമതീറര്  വനഭാല്  ഇകപഭാഴലാം
അവനിലടലയഭാരു  ജതീപട്ട്  കറഭാഡുണട്ട്.   അതുകപഭാലലതലന പറമ്പനിക്കുളലാം-  ലപരനിവഭാരനിപളലാം-
കതക്കടനി-ലപരനിയകചേഭാല-ആനമട-പുലയലാംപഭാറ-ലനലനിയഭാലാംമ്പതനി വഴെനി  വരുന  ഒരു  ജതീപട്ട്
കറഭാഡട്ട്  ഇകപഭാഴലാം നനിലനനില്ക്കുന.  എനഭാല്  മുതലമട  ലചേമ്മേണഭാലാംപതനി  വഴെനി
മുടനിവഭായനി-ലവളക്കല്ലക്കടട്ട്-കതക്കടനി  വലര  ഒരു  ബഫറനിലലാം  കകേഭാര്  ഏരനിയയനിലലാം
ലപടഭാത്ത പകദശമുണട്ട്.  അതനികല കേടനകപഭാകേഭാന തരത്തനില് ഒരു ജതീപട്ട്  കറഭാഡട്ട്
നനിര്മ്മേനിചഭാല് തതീര്ചയഭായുലാം  നമ്മുലട  അതനിര്ത്തനിപകദശമഭായ  പറമ്പനിക്കുളകത്തക്കട്ട്
കപഭാകേഭാന സഭാധനിക്കുലാം. കകേരള അതനിര്ത്തനിയനിലൂലട സഞരനിക്കഭാവന ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭായ
ഒരു ജതീപട്ട് കറഭാലഡങനിലലാം ഉണഭാകുലമന പതതീക്ഷയനിലഭാണട്ട് അവനിടലത്ത ജനങ്ങള.
നമ്മുലട  ആദനിവഭാസനി  സമൂഹലാം  കശഖരനിക്കുന കേഭാര്ഷനികേ-വന  ഉല്പനങ്ങള
ലകേഭാണ്ടുവരുകമ്പഭാള തമനിഴ് നഭാടട്ട് കഫഭാറസട്ട് ലചേക്കട്ട് കപഭാസനില് തടഞനനിര്ത്തനി പണലാം
പനിരനിക്കുന.  പറമ്പനിക്കുളകത്തക്കട്ട് വരുന ഓകരഭാ യഭാത്രക്കഭാരനില് നനിനലാം തലലയണനി  15
രൂപയുലാം  വഭാഹനത്തനിനട്ട്  പകതലകേമഭായുലാം  കേഭാശട്ട്  പനിരനിക്കുന  അവസയഭാണുളതട്ട്.
അസുഖലാം ബഭാധനിച ആദനിവഭാസനികേലള ലകേഭാണ്ടുവരുകമ്പഭാള അവരുലട  ഒസൗദഭാരലത്തനിനഭായനി
കേഭാത്തുകേനിടക്കുനതനിലന്റെ ഫലമഭായനി നനിരവധനികപര്  മരണലപട സഭാഹചേരലമുണഭായനിട്ടുണട്ട്.
നമ്മുലട വനഭാതനിര്ത്തനിയനിലൂലട ഇകപഭാള കഫഭാറസട്ട് ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട് വകേ വഭാഹനങ്ങള
ഓടുനണട്ട്.   കഫഭാറസട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലന്റെ  കേയനില്  9-ഓളലാം  വഭാഹനങ്ങളുണട്ട്.
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ബനനിപ്പൂര്  കപഭാലള  നഭാഷണല്  പഭാര്ക്കട്ട്  ഉളലപടുന  പകദശങ്ങളനില്  കേടുവഭാ
സകങതമഭാലണങനില്കപഭാലലാം  നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി  ഇകപഭാള  വഭാഹനഗതഭാഗതലാം
നടക്കുനണട്ട്.  വനലാം  വകുപനിന്റെ  കേതീഴെനിലള  വഭാഹനങ്ങള  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
വനകമഖലയനില്  അധനിവസനിക്കുന  ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട്  കേടനവരഭാന   കേഴെനിയുന
തരത്തനില്  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കണലമന അഭലര്തനയഭാണട്ട്  ഞഭാന  ഇസൗ  ശദ
ക്ഷണനിക്കലനിലൂലട  അവതരനിപനിക്കുനതട്ട്.  അതലലങനില് മുലലപരനിയഭാര്  പശ്നവലാം
കേഭാകവരനി  പശ്നവമുണഭായകപഭാള  തമനിഴ് നഭാടനിലല  ജനത  ബവകേഭാരനികേമഭായനി
കേണതുകപഭാലള അനുഭവലാം ഇസൗ പകദശത്തുലാം ഉണഭാകേഭാന സഭാദലതയുലണനകൂടനി
ഓര്മനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്

10.00 AM]

മുഖലമനനി  (  ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന  ) : സര്,  പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്
കേരഭാറനിലല  വലവസകേള  പുനരവകലഭാകേനലാം  ലചേയഭാനുള  നടപടനികേള  കകേരളലാം
1988-ല്ത്തലന ആരലാംഭനിക്കുകേയുണഭായനി. എനഭാല് ഇതുവലര അതട്ട് യഭാഥേഭാര്തലമഭായനിടനില.
കകേരളത്തനിലന്റെ  തഭാല്പരലങ്ങള  പൂര്ണമഭായനി  സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  കേരഭാര്
പുനരവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യുനതനിനുള നടപടനികേള നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  പറമ്പനിക്കുളലാം
ഡഭാമനികലക്കട്ട് എത്തനികചരുവഭാന ഇകപഭാഴള വഴെനി തമനിഴ് നഭാടനിലൂലടയഭാണട്ട്. പഭാലക്കഭാടട്ട്
നനിനട്ട് മതീനഭാക്ഷനിപുരലാം-ആനമല-ലസയ്ത്തുമട കടഭാപട്ട് സനിപട്ട് വഴെനിയഭാണട്ട് പറമ്പനിക്കുളകത്തക്കട്ട്
കപഭാകുനതട്ട്. കകേരളത്തനിനകേത്തുകൂടനി മഭാത്രലാം സഞരനിചട്ട് പറമ്പനിക്കുളത്തട്ട് എത്തഭാനുള
പഭാത പുത്തനപഭാറ എകസറ്റുവഴെനിയഭാണട്ട്. നനിലവനില് ഇതനികലക്കുള വഴെനി അപകേടകേരമഭായ
ഒരു കഫഭാറസട്ട്  കറഭാഡഭാണട്ട്.   ലനലനിയഭാമ്പതനിയനിലല  നൂറടനി പഭാലലാം  മുതലഭാണട്ട്  ഇസൗ
കറഭാഡട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട്.   കേഭാടനിനകേത്തുകൂടനി  28  കേനികലഭാമതീറര്  ഇസൗ  കറഭാഡനിലൂലട
സഞരനിചഭാല് പറമ്പനിക്കുളത്തനിനടുത്തുള കുരനിയഭാര്കുറനിയനില് എത്തനികചരഭാലാം.  പസ്തുത
സലലാം  പറമ്പനിക്കുളലാം  കേടുവഭാസകങതത്തനിലന്റെ  ക്രനിടനിക്കല്  ബടഗര്  ഹഭാബനിറഭാറട്ട്
ഏരനിയയഭാണട്ട്.  ഇസൗ കറഭാഡനിലന്റെ പഭാരനിസനിതനികേ ആഘഭാതപഠനലാം നടത്തനിയ പതീചനി
ലകേ.എഫട്ട്.ആര്.ലഎ.  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനില്  ടനി  കറഭാഡുനനിര്മ്മേനിക്കുനതനിലന
ശക്തമഭായനി എതനിര്ക്കുകേയഭാണട്ട് ലചേയനിരനിക്കുനതട്ട്.  കകേരള സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുകൂടനി
പറമ്പനിക്കുളകത്തക്കട്ട്  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  2015  കമയട്ട്  6-നട്ട്
വനലാം  വകുപനിലലയുലാം  കജഭായനിന്റെട്ട്  വഭാടര്  ലറഗുകലഷന  ഡനിവനിഷനനിലലയുലാം  കകേരള
കപഭാലതീസട്ട്  ലസഷലല്  ബഭാഞനിലലയുലാം  ഉകദലഭാഗസര്  സലാംയുക്തമഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കുകേയുണഭായനി. ഇതനില് നനിനട്ട് മനസനിലഭാകുനതട്ട്, കകേരളത്തനിനകേത്തുകൂടനി
മഭാത്രലാം  സഞരനിചട്ട്  പറമ്പനിക്കുളകത്തക്കട്ട്  എത്തഭാനുള  ഏകേ  കപഭാലാംവഴെനി  നനിലവനിലല

1145/17
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കഫഭാറസട്ട് കറഭാഡട്ട് നനഭാക്കനിലയടുക്കുകേ എനതഭാണട്ട്. വനഭൂമനി വകനതര ആവശലങ്ങളക്കഭായനി
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനലവനതനിനഭാല് ബഹുമഭാനലപട സുപതീലാംകകേഭാടതനിയുലടയുലാം  1980-ലല
കഫഭാറസട്ട്  കേണ്സര്കവഷന  ആകട്ട്  പകേഭാരവമുള  അനുവഭാദലാം  ഇപകേഭാരലാം  കറഭാഡട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭാണട്ട്. ബഹുമഭാനലപട സുപതീലാംകകേഭാടതനിയുലട 24-7-2012-ലല
ഉത്തരവപകേഭാരലാം നനിലവനില് ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന ആനമല-ലസയ്ത്തുമട-കടഭാപട്ട്
സനിപട്ട്  കറഭാഡനിലൂലടയുള സഞഭാരത്തനിനട്ട്  25-7-2012  മുതല് വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കുലാം
സത്വകേഭാരല വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം വനിലക്കട്ട് ഏര്ലപടുത്തനിയനിരുന. എനഭാല് ബഹുമഭാനലപട
സുപതീലാംകകേഭാടതനിയുലട  24-11-2012-ലല  ഉത്തരവപകേഭാരലാം  ടനി  വനിലക്കട്ട്  നതീക്കനി
സനര്ശകേര്ക്കുലാം  വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം  തകദ്ദേശവഭാസനികേളക്കുലാം  കേടനകപഭാകുനതനിനട്ട്
അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ആയതനിനഭാല് നനിലവനില് ടനി വഴെനിയനിലൂലട പറമ്പനിക്കുളകത്തക്കട്ട്
കപഭാകുനതനിനട്ട് ഗതഭാഗതടസങ്ങള ഒനമനിലലനഭാണട്ട് മനസനിലഭാക്കുനതട്ട്.   ബഹുമഭാനലനഭായ
അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല  ചേനില  പശ്നങ്ങള  അവനിലടയുണഭായനി  എനതട്ട്
വസ്തുതയഭാണട്ട്. ഒരഭാഴ്ചക്കഭാലലാം ആളുകേളക്കട്ട് സഞഭാരത്തനിനട്ട് പയഭാസലാം അനുഭവലപട്ടുലവനട്ട്
അകദ്ദേഹലാം പറയുകേയുണഭായനി. അതട്ട് വളര്ത്തനിലയടുക്കഭാനല; ഇലഭാതഭാക്കഭാനഭാണട്ട് കനഭാകക്കണതട്ട്.
വനികേഭാരപരമഭായനി ഇതനിലന സമതീപനിചട്ട് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാന നമുക്കട്ട് കേഴെനിയനില.  ഇതട്ട്
സലാംബനനിചട്ട്  എലഭാതരത്തനിലമുള  ശമവലാം  സര്ക്കഭാര്  നടത്തുകേയുലാം  പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണഭാന ശമനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം.  

ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  സര്,  ലസപ്റലാംബര്  10-നുണഭായ  പശ്നത്തനില്  ഞഭാന

ഇടലപടതഭാണട്ട്.  അവനിലടനനിനട്ട് തമനിഴ് നഭാടട്ട്  കപഭാലതീസനിലന്റെ  വഭാഹനത്തനിലഭാണട്ട്

അതനിര്ത്തനി കേടത്തനിവനിടുനതട്ട്.  ഇതട്ട്  ബവകേഭാരനികേമഭായനി  നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തുള

ജനത  ഏലറടുക്കഭാറനില;  എനഭാല്  തമനിഴ് നഭാടട്ട്  അങ്ങലനയല.  തമനിഴ് നഭാടനിലന്റെ  കപഭാലതീസട്ട്

വഭാഹനത്തനില് വനലകേഭാണനിരനിക്കുന സമയത്തട്ട് നൂറകേണക്കനിനഭാളുകേളഭാണട്ട് വടനിയുലാം

മറട്ട്  ആയുധങ്ങളുമഭായനി  കറഭാഡരനികേനില്  കേഭാത്തുനനിനതട്ട്.  ഇതട്ട്  നനിരനരമുണഭാകുന

സലാംഭവമഭാണട്ട്.  ഇവനിലട  പറഞ്ഞതുകപഭാലല,  മുതലമട  പഞഭായത്തനിലന്റെ  അതനിര്ത്തനിയനില്

നനിനട്ട്  കതക്കടനിയനില്  എത്തഭാവന  തരത്തനികലക്കട്ട്,  പകൃതനികക്കഭാ   വനത്തനികനഭാ

വനലമൃഗങ്ങളകക്കഭാ കദഭാഷമുണഭാകേഭാത്ത രതീതനിയനില് ബഫര് ഏരനിയ കപഭാലമലഭാത്ത

സലത്തുകൂടനി  ട്രേക്കട്ട്  പഭാത്തട്ട്  ഉണഭാക്കുകേയഭാലണങനില്  ഇതനിലനഭാരു  പരനിഹഭാരലാം

കേലണത്തഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  അതനിനട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിയുലാം  വനലാം

വകുപ്പുമനനിയുലാം  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗകക്ഷമ  വകുപ്പുമനനിയുലാം  ഉനതതലകയഭാഗലാം

വനിളനിക്കഭാന ആവശലമഭായ നടപടനികേലളടുക്കണലമനഭാണട്ട് എലന്റെ അഭലര്തന.
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ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന : സര്,  ഇവനിലട  സഞഭാരലാം  തടസമനിലഭാലത
നടത്തുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേലളലഭാലാം സത്വതീകേരനിക്കുലാം.  

(2) മടങ്ങനിവരുന പവഭാസനി കകേരളതീയരുലട പശ്നങ്ങള

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി :   സര്,  വളലര പധഭാനലപട ഒരു വനിഷയലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടുത്തഭാന കവണനിയഭാണട്ട് ഇസൗ ശദ ക്ഷണനിക്കല് പകമയലാം
ലകേഭാണ്ടുവനതട്ട്.  ഗളഫട്ട്  രഭാജലങ്ങളനിലലഭാലക്ക  നടനവരുന സത്വകദശതീവല്ക്കരണലാം
വളലര ഗുരുതരമഭായ അവസയനികലക്കട്ട് കപഭാകുകേയഭാലണനട്ട് നമുലക്കലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാലാം.
മലയഭാളനികേളുലടയുലാം തമനിഴെരുലടയുലാം അതനിജതീവന യഭാത്രയുലട ആദലഘടലാം ആരലാംഭനിചതട്ട്
മകലഷല,  സനിലാംഗപ്പൂര്,  ബര്മ്മേ,  ലകേഭാളലാംകബഭാ  തുടങ്ങനിയ രഭാജലങ്ങളനില് നനിനഭാണട്ട്.
യഥേഭാര്തത്തനില്  ഇനട്ട്  കേഭാണുന  സനിലാംഗപ്പൂരുലാം  കകേഭാലഭാലമ്പൂരുലാം  മകലഷലയുലാം
ലകേഭാളലാംകബഭായുലാം  ബര്മ്മേയുലമഭാലക്ക  നനിര്മ്മേനിച്ചുലകേഭാടുത്തതട്ട് മലയഭാളനികേളുലാം  തമനിഴെരുലാം
കൂടനിയഭാണട്ട്.  ഇലതഭാലക്ക  ചേരനിത്രമഭാണട്ട്.  അതുകേഴെനിഞ്ഞട്ട്  1970-കേളുലട  ആരലാംഭത്തനിലഭാണട്ട്
ഗളഫനികലക്കുള യഭാത്ര തുടങ്ങുനതട്ട്. അതനിനു കശഷലാം  നമ്മേള തനിരനിഞകനഭാക്കനിയനിടനില.
പകതലകേനിചട്ട്  മലയഭാളനികേളുലട  ഒരു വനിജയത്തനിലന്റെ കേഥേയഭാണതട്ട്. ബഭാങ്കുകേളനില് വന
ലറമനിറനസനിലന്റെ  കേണക്കട്ട് കനഭാക്കുകേയഭാലണങനില് അതട്ട് നലമ്മേ അത്ഭുതലപടുത്തുലാം.
2014-ലലയുലാം  2015-ലലയുലാം  ലറമനിറനസട്ട് ഒരു  ലക്ഷലാം  കകേഭാടനിക്കട്ട്  മുകേളനിലഭാണട്ട്.
അതുമഭാത്രമല ഗളഫട്ട് രഭാജലങ്ങലള ആശയനിച്ചു കേഴെനിയുന ലക്ഷക്കണക്കനിനഭാളുകേളുലടയുലാം
അവരുലട കുടുലാംബങ്ങളുലടയുലാം കേണക്കട്ട് പരനികശഭാധനിചഭാല്  നമ്മുലട എക്കകണഭാമനിയനില്
ഇതനിനുളള സഭാനലാം എത്ര ശതമഭാനമഭാലണനട്ട് മനസനിലഭാകുലാം. സത്വകദശതീവല്ക്കരണലാം
അഥേവഭാ  നനിതഭാഖതട്ട്  അഥേവഭാ  ഗളഫട്ട്  നഭാഷണലലലകസഷന എന  പതനിഭഭാസലാം
ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ. നമ്മേള വനിചേഭാരനിക്കുനതനികനക്കഭാള കവഗത്തനിലലാം ബൃഹത്തുമഭാണട്ട്;
അവര്ക്കട്ട് അതനികന്റെതഭായ  കേഭാരണങ്ങളുമുണട്ട്. ഓയനില് ലലപസട്ട് കുറഞലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
അതട്ട്  എലനകനക്കുമുളതലലനട്ട് അവര്  മനസനിലഭാക്കനി.  അകമരനിക്കന
ഐകേലനഭാടുകേളകപഭാലലയുള രഭാജലങ്ങളനില് ഇതനിനുള മറട്ട് കസഭാഴ്സുകേളുലാം  കവലറ തരലാം
ലപകട്രേഭാളുലാം  വരനികേയഭാണട്ട്.  അകമരനിക്കന  ഐകേലനഭാടുകേളനിലലാം മറട്ട്   രഭാജലങ്ങളനിലലാം
ധഭാരഭാളലാം  കേരുതല്  കശഖരമുണട്ട്.   ഗളഫനിലല  ഓയനില്  ലലപസട്ട്  കൂടുകേയനിലലനട്ട്
കേലണത്തനിയ സഭാമ്പത്തനികേ  വനിദഗ്ദ്ധരുലട  അഭനിപഭായത്തനിനനുസരനിചട്ട്,   അവനിലടയുളവര്ക്കട്ട്
അവനിലടത്തലന  ലതഭാഴെനില്  നല്കേനി,   അവസരങ്ങള  അവനിലടയുളവര്ക്കുതലന
നല്കേനി, അവര് നഭാഷണലലലകസഷനട്ട് തയഭാറഭാകുകേയഭാണട്ട്. നമ്മേള ഉകദ്ദേശനിക്കുനതനികനക്കഭാള
കവഗത്തനില്  അവര്  മുകനഭാട്ടുകപഭാകുന.  എനഭാല്  ഇനലഭാ  ഗവണ്ലമനലാം  കകേരള
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ഗവണ്ലമനലാം ഇതട്ട് അലാംഗതീകേരനിക്കനില. ലലഫറട്ട് ചേഭാര്ജട്ട്  വര്ദനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  എലഭാ
ലചേലവലാം  വര്ദനിക്കുന,   അവനിലടനനിനള  വരുമഭാനവലാം  അവസരവലാം കുറയുന,
ശമ്പളലാം   കേടട്ട്  ലചേയ്യുന.   കനരലത്ത  സര്വ്വതീസട്ട്  നനിയനണങ്ങള  ലകേഭാണ്ടുവരുന
പതനിവട്ട്  സസൗദനി അകറബലയനില് ഉണഭായനിരുനനില. എനഭാല് ഇകപഭാള അവര് എലഭാ
കമഖലയനിലലാം നനിയനണലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുന.  മഭാത്രമല  യൂസര്  ഫതീ  വലര
ലകേഭാണ്ടുവരനികേയഭാണട്ട്.  ഒരനിക്കലലാം  മുതലഭാകേഭാത്ത  സനിതനിയുണഭാവകേയഭാണട്ട്.
അവനിലടയുളവര്ക്കു  തലന  കജഭാലനി   നല്കുന പതനിഭഭാസലാം  എലഭായനിടത്തുമുണട്ട്.
ബഹുമഭാനലപട  പതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്  സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല  5  വര്ഷത്തനിനുളനില്
കുലലവറനില്  നനിനലാം  20  ലക്ഷലാം  ആളുകേള  തനിരനിച്ചുവരഭാനഭാണട്ട്  സഭാദലത.
കകേരളത്തനിലല  വരളച  എനതുകപഭാലലതലന  ഗസൗരവമഭായ  വനിഷയമഭാണനിതട്ട്.
മലയഭാളനി എനപറഞ്ഞഭാല് അതനിജതീവനമഭാര്ഗ്ഗലാം എങ്ങലനലയങനിലലാം കേണ്ടുപനിടനിക്കുലമനഭാണട്ട്.
ആഫനിക്കയനില് അവസരമുലണനട്ട്  പറയുകമ്പഭാള അതട്ട് probe ലചേയണലാം. ഒളനിമ്പനികട്ട്
ഗഭാനത്തനില്  പറഞ്ഞതുകപഭാലല,  'now  it  is  time  for  Africa',  ആഫനിക്കയനില്
അവസരമുലണനട്ട്  പറയുന.  എവനിലടലയങനിലലാം  അവസരമുലണങനില്  അതട്ട്
കേണ്ടുപനിടനിക്കുനതനിനട്ട്  സഹഭായനിക്കുന  പല  നടപടനികേളുലാം  ലലചേന  കപഭാലലയുള
രഭാജലങ്ങള ലചേയ്യുനണട്ട്.  പകക്ഷ മലയഭാളനികേളക്കുകവണനി  കകേരളലാം ഇനനികഷലറതീവട്ട്
എടുക്കണലാം.  വനികദശ  അവസരങ്ങള  കേണ്ടുപനിടനിചട്ട്  അലലഡത്വസട്ട്  ലചേയഭാന  കകേരള
സര്ക്കഭാര് ഒരു  വനിനകഡഭാ  തുറനനിട്ടുണട്ട്.  പകക്ഷ  ആ  വനിനകഡഭായനിലൂലട  വലനിയ
യഭാത്രലയഭാനമുണഭായനിടനില.  നമ്മുലട പതനിവട്ട് പയഭാസങ്ങലളഭാലക്ക അതനിനുമുണഭായനി.
ആഫനിക്കയനിലലാം  ആകസലനിയയനിലലാം  ധഭാരഭാളലാം  അവസരങ്ങളുണട്ട്.  നമ്മേള  അതട്ട്
കേണ്ടുപനിടനിക്കണലാം. 

ഒരു കേഭാരലലാംകൂടനി  ഞഭാന ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനിയുലട ശദയനില്ലപടുത്തുകേയഭാണട്ട്,
ഇതട്ട്  നമ്മുലടലയലഭാവരുകടയുലാം  ശദയനില്  വകരണ  ഒരു  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  ഗളഫനില്
കജഭാലനി  ലചേയ്യുന  ആളുകേളക്കട്ട്  അവനിലടനനിനലാം  കേനിട്ടുന  വരുമഭാനലമത്രയഭാണട്ട്?
ഇവനിലട കജഭാലനി ലചേയ്യുനതനിനട്ട് അനലസലാംസഭാനലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള കവണലാം.  അവര്
ഇതനികലലറ പയഭാസലാം അനുഭവനിക്കുന കസറ്റുകേളനില് നനിനഭാണട്ട്  ഇകങ്ങഭാട്ടുവരുനതട്ട്.
വളലര  കമഭാശമഭായ സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണട്ട് അവര് ഇവനിലട ജതീവനിക്കുനതട്ട്.  അവര്ക്കട്ട്
അവസരലാം നല്കുനതനിനട്ട് നനിയനണലാം  വയണലമനട്ട്  ഒരനിക്കലലാം  ഞഭാന
പറയുകേയനില.  പകക്ഷ  ഇവനിലട  നനിനലാം  വനികദശങ്ങളനികലക്കട്ട്  കജഭാലനിക്കട്ട്  കപഭാകുന
ആളുകേള,  അനലസലാംസഭാനലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ഇവനിലടനനിനലാം  ലഭനിക്കുനതനിലന്റെ
പകുതനി  ശമ്പളത്തനിനട്ട് എലഭാ കജഭാലനികേളുലാം അവനിലട ലചേയ്യുലാം; ഇതട്ട് പരനികശഭാധനികക്കണ
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കേഭാരലമഭാണട്ട്.  അനലസലാംസഭാനലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലാം  കവണലാം.  അകത  അവസരത്തനില്
ലതഭാഴെനിലനിനട്ട് മഭാനലതയുലണങനില് ഇവനിലടയുലാം ഇസൗ കജഭാലനികേള എലഭാവരുലാം  ലചേയ്യുലാം.
ഇവനിലട  ലലവറട്ട്  കകേഭാളര്വല്ക്കരണലാം  കവകണഭാ?  യുകറഭാപനിലലാം  മറട്ട്  വനികേസനിത
രഭാജലങ്ങളനിലമുളതുകപഭാലല  എലഭാ  ലതഭാഴെനിലലാം  എലഭാവര്ക്കുലാം  ലചേയഭാലമന
രതീതനിയനിലള  സഭാമൂഹനികേ  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  ആവശലമഭാണട്ട്.  വനികദശത്തട്ട്
പഠനിക്കുന നമ്മുലട കുടനികേള  ലലസഡട്ട് കജഭാലനിയഭായനി കഹഭാടലനില് പണനിലയടുക്കുന,
മലറലഭാ  കജഭാലനിയുലാം   ലചേയ്യുന.  എനഭാല്  സത്വനലാം  നഭാടനില്  അവരതട്ട്  ലചേയ്യുനനില.
നമ്മുലട നഭാടനില്  ജഭാതനിവലവസയുലട അടനിസഭാനത്തനില് വന ഒരു പതനിഭഭാസമഭാണനിതട്ട്.
ഇവനിലട   ലഭനിക്കുനതനിലന്റെ പകുതനി  ശമ്പളത്തനിനട്ട്  എലഭാ  കജഭാലനിയുലാം  എലഭാവരുലാം
വനികദശത്തുകപഭായഭാല്  ലചേയ്യുലാം;  എനഭാല്   എലഭാ  കജഭാലനിയുലാം  എലഭാവരുലാം  നഭാടനില്
ലചേയ്യുകേയനില.  കേണക്കുകൂടനി കനഭാക്കനിയഭാല് ദുബഭായനിലലാം മറ്റുലാം കജഭാലനി ലചേയ്യുന ഒരു
സഭാധഭാരണ ലതഭാഴെനിലഭാളനിക്കട്ട് ഒരു മഭാസലാം  15,000  രൂപകയ വരുമഭാനമുള  എനഭാല്
ഇവനിലട 30,000 രൂപവലര ലഭനിക്കുലാം, വതീടനില് നനില്ക്കുകേയുലാം ലചേയഭാലാം. എനഭാലലാം അവര്
ഇവനിലട ആ കജഭാലനികേള ലചേയനില.  ഇതട്ട് ചേര്ച ലചേകയണ ഒരു വനിഷയമഭായനി മഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.
1970-കേളനില്  ആരലാംഭനിച  ഗളഫട്ട്  ബലാം  അവസഭാനനിക്കുനതനിലന്റെ   തുടക്കമഭാണനിതട്ട്.
ഞഭാന ഭയലപടുത്തുകേയല, ഒറദനിവസലാം ലകേഭാണട്ട് അവസഭാനനിക്കനില, പകക്ഷ ഏതഭാനുലാം
സമയലാം  ലകേഭാണട്ട്  അവസഭാനനിക്കുകമ്പഭാള  വളലര  പയഭാസങ്ങളുണഭാകുലമനളതട്ട്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടുത്തുകേയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  വളലര ഗസൗരവമഭായനി  കേണട്ട്
സര്ക്കഭാര് അതനിനുകവണ നടപടനികേളുലാം പഭാനുകേളുമുണഭാക്കണലമനട്ട് അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന)  :   സര്,  ഗളഫട്ട്  രഭാജലങ്ങളനില്
നടപഭാക്കുന സത്വകദശതീവല്ക്കരണവലാം അവനിടങ്ങളനിലല സഭാമ്പത്തനികേമഭാനലവലാം സസൗദനി
അകറബലയനിലല  നനിതഭാഖതട്ട്  നനിയമവലാം  ഗളഫട്ട്  രഭാജലങ്ങളനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന
ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട്  കകേരളതീയര്ക്കട്ട്  ലതഭാഴെനിലലാം  ബനിസനിനസലാം  നഷമഭായനി   തനിരനിച്ചു
വകരണ സഭാഹചേരലലാം  സലാംജഭാതമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുകേഭാരണലാം  വനികദശനഭാണല
വരവനിലണഭാകുന ഗണലമഭായ കുറവട്ട് കകേരളത്തനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ കമഖലയട്ട് കേനത്ത
ആഘഭാതമുണഭാക്കുനതഭായനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇവനിലട ബഹുമഭാനലനഭായ
അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട്  വളലര  ശരനിയഭാണട്ട്.  നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
പചപനിനട്ട് വനികദശ മലയഭാളനികേള പകതലകേനിചട്ട് ഗളഫനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുനവര് വലനിയ
പങഭാണട്ട് വഹനിക്കുനതട്ട്. തനിരനിലകേലയത്തുന പവഭാസനികേളക്കഭായനി സമഗ്ര പുനരധനിവഭാസ
പദതനി  തയഭാറഭാക്കഭാക്കുനതനിനുകവണ  പഠനലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  നല്കേഭാന
ലഎകേലരഭാഷ്ട്രസഭയുലട കേതീഴെനിലള ഇ.എന.ഡനി.പനി.-യുമഭായുലാം ലസന്റെര് കഫഭാര് ഡവലപ്ലമ ന്റെട്ട്
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സഡതീസുമഭായുലാം ചേര്ച നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. അതനികനഭാലടഭാപലാം സമൂഹത്തനിലന്റെ വനിവനിധതലങ്ങളനില്
പവഭാസനികേളുലട വരുമഭാന വര്ദനവലാം കശഭാഷണവലാം ലചേലത്തുന സത്വഭാധതീനലാം കേലണത്തഭാന
ശമനിക്കുനണട്ട്. പവഭാസനി കക്ഷമത്തനിനഭായനി നടപ്പുവര്ഷലത്ത ബഡ്ജറനില് 28 കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട് വകേയനിരുത്തനിയനിരുനതട്ട്. കൂടഭാലത പുനരധനിവഭാസ പദതനിക്കഭായനി 12 കകേഭാടനി
രൂപ കൂടനി അനുവദനിക്കുലമനലാം  കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനിനഭായനി വകേയനിരുത്തനിയ ഒരു
ലക്ഷലാം  രൂപ  10  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി  ഉയര്ത്തുലമനലാം  ബഡ്ജറട്ട്  പസലാംഗത്തനില്
വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  

വനികദശത്തുനനിനലാം  ലതഭാഴെനില്  നഷലപടട്ട്  തനിരനിലചത്തുനവര്ക്കഭായനി  കനഭാര്ക്ക
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്  'കപഭാജകട്ട് കഫഭാര് റനികടണ്ഡട്ട് എമനിഗ്രന്റെട്ട്സട്ട്'  പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
പവഭാസനികേളക്കുലാം അവര് കചേര്നട്ട് രൂപതീകേരനിച കേമ്പനനികയഭാ ട്രേകസഭാ ലസഭാലലസറനികയഭാ
കപഭാലള സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  സര്ക്കഭാര് നടപടനിക്രമങ്ങള പഭാലനിചട്ട്  മൂലധന പലനിശ
സബ്സനിഡനി നല്കേനി  20 ലക്ഷലാം രൂപ വലര ബഭാങട്ട് വഭായ ലഭലമഭാക്കുനതഭാണട്ട് ഈ
പദതനി.  കേഭാര്ഷനികേ  വലവസഭായലാം,  കേചവടലാം,  കസവനങ്ങള,   ഉല്പഭാദനലാം  എനതീ
കമഖലകേളനില്  ഈ  പദതനി  മുഖഭാനരലാം  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കേഴെനിയുലാം.
നഭാടനിലലത്തനി  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന  പവഭാസനി  കകേരളതീയര്ക്കുലാം  അവരുലട
കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കുലാം  സഹഭായലാം  നല്കുന  സഭാനത്വനലാം  പദതനി  നനിലവനിലണട്ട്.
പവഭാസനികേളുലട  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലള  കപഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുകേ,  അവര്ക്കട്ട്
സലാംരക്ഷണലാം നല്കുനതനിനട്ട് പകതലകേ  സതീലാം   തയഭാറഭാക്കുകേ,  സഭാമ്പത്തനികേ സുരക്ഷ
നല്കുന  പദതനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേ  എനനിവലയലഭാലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സജതീവ
പരനിഗണനയനിലളതഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനലത്ത  ഏറവലാം  ഗുരുതരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന ഒരു
പശ്നമഭായനിട്ടുതലനയഭാണട്ട്  ഇതനിലന  കേഭാണുനതട്ട്.  ഈ  പശ് നലാം  ബകേകേഭാരലലാം
ലചേയ്യുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ എലഭാ നടപടനികേളുലാം സത്വതീകേരനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം. 

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി :  സര്,  കകേരളഭാ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  പദതനികേലളക്കുറനിചട്ട്  പറഞ.  സത്വകദശതീവല്ക്കരണലാം
ഗളഫനില് മഭാത്രമല നടക്കുനതട്ട്. അകമരനിക്കയനിലലഭാലക്ക കജഭാബട്ട് ഒസൗടട്ട്കസഭാഴനിലാംഗനിനട്ട്
നനിയനണലാം  വരുനണട്ട്.  രഭാജലലാം  കനരനിടുന  ഏറവലാം  വലനിലയഭാരു  പശ്നമഭാണനിതട്ട്.
കകേരളമഭാണട്ട് ഇതനിലന്റെ വലനിയ stake എനള നനിലയട്ട്  സര്ക്കഭാര് ഒരു പധഭാനലപട
വനിഷയമഭായനി  പരനിഗണനിചട്ട്  കകേന  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെയുലാം  കൂടനി  സഹഭായലാം  കതടനി
ആവശലമഭായ നടപടനി   സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന :  സര്,  യഥേഭാര്തത്തനില് പുനരധനിവഭാസ പദതനിയുമഭായനി
ബനലപടട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കണലമനട്ട്  കനരലത്തതലന  കകേന
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ഗവണ്ലമന്റെനികനഭാടട്ട് ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്. പകക്ഷ അക്കഭാരലത്തനില് അനുകൂലമഭായ പതനികേരണമല
കകേന സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം ഉണഭായനിട്ടുളതട്ട്.  തുടര്നലാം അതനിനുകവണ ശമലാം നമുക്കട്ട്
നടത്തഭാവനതഭാണട്ട്. 

IV സബ്മനിഷന

മനി  .    ലചേയര്മഭാന :  ഇനട്ട്  രണ്ടു  ബനില്ലുകേള  സഭയനില്  ചേര്ചയട്ട്
എടുകക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്  സബ്മനിഷന  അവതരനിപനിക്കുന  ബഹുമഭാനലപട
അലാംഗങ്ങള ഒരു മനിനനിട്ടുലകേഭാണട്ട്  അവതരനിപനികക്കണതഭാണട്ട്. 

(1) സര്ഫഭാസനി നനിയമത്തനിലന്റെ ദുരുപകയഭാഗലാം

ശതീ  .    എലാം  .    സത്വരഭാജട്ട് :  സര്,  ലഎകേലകകേരളത്തനിനട്ട്   അറപതഭാണട്ട് തനികേയുന
ഈ  കവളയനില്  തതീര്ത്തുലാം  അവനിശത്വസനതീയവലാം   ലഞടനിപനിക്കുനതുലാം  അകങ്ങയറലാം
നനിരഭാശഭാജനകേവമഭായ  ഒരു  വന  തടനിപനിലന  സലാംബനനിചഭാണട്ട്  ഞഭാന  ഇവനിലട
സബ്മനിഷന  അവതരനിപനിക്കുനതട്ട്.  ബഭാങ്കുകേളുലട  കേനിടഭാക്കടലാം  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കഭാന
എന കപരനില്  2002-ലഭാണട്ട്   വഭാജ്കപയനി  സര്ക്കഭാര് പഭാര്ലലമന്റെനില് സര്ഫഭാസനി
നനിയമലാം   പഭാസഭാക്കനിയതട്ട്.   ഈ  നനിയമത്തനിലൂലട  ഈടുവച  വസ്തുക്കള  കനരനിടട്ട്
പനിടനിലചടുത്തട്ട്  വനില്ക്കഭാന  ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്  അധനികേഭാരലാം  ലഭനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഈ
നനിയമലാം ദുരുപകയഭാഗലാം ലചേയലകേഭാണഭാണട്ട് കകേരളത്തനിലനികപഭാള തടനിപട്ട് നടത്തുനതട്ട്.
എലഭാ  നനിയമങ്ങളുലാം  പഭാവലപടവര്ക്കട്ട്  എതനിരഭായനി  മഭാറന,  നനിരഭാശഭാജനകേമഭായ
കേഭാഴ്ചയഭാണട്ട്  ഇവനിലട കേഭാണുനതട്ട്. ഇകതഭാലടഭാപലാം നഭാലാം കേഭാകണണതട്ട് മൂന ലസന്റെനിലലാം
അഞ്ചു  ലസന്റെനിലലമഭാലക്കയഭായനി  ജതീവനിക്കുന  പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുലാം  അകങ്ങയറലാം
പഭാവലപടവരുമഭായ  ആളുകേളക്കട്ട്  അതലഭാവശലഘടങ്ങളനില്  ഒരു  ബഭാങ്കുലാം
കലഭാണ്  നല്കേഭാന തയഭാറഭാകുനനില എനതഭാണട്ട്.  ബഭാങനില്നനിനലാം  കലഭാണ്  ലഭനിക്കഭാലത

പയഭാസമനുഭവനിക്കുന ഇത്തരക്കഭാലര   ഒരു  തടനിപ്പുസലാംഘലാം,  ഒരു  വഭായഭാ  മഭാഫനിയ

സലാംഘലാം  സമതീപനിചട്ട്  50,000-60,000  രൂപ  വഭായയഭായനി   നല്കുകേയഭാണട്ട്.  ഈ

സലാംഘത്തനില് ബഭാങട്ട്  മഭാകനജര്മഭാരുലാം  കേണനികേളഭാണട്ട്.   ഇങ്ങലന  50,000-60,000

രൂപ  വഭായയഭായനി    നല്കേനി  ആധഭാരലാം  രജനിസര്  ലചേയവഭാങ്ങുകേയഭാണട്ട്.   ഇകത

ആധഭാരലാം   ബഭാങനില്  വച്ചുലകേഭാണട്ട്  25-ഉലാം  50-ഉലാം  ലക്ഷലാം രൂപ പസ്തുത മഭാഫനിയഭാ

സലാംഘലാം വഭായയഭായനി എടുക്കുകേയുലാം ആ വഭായ   തനിരനിചടയഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

എനഭാല് അമ്പതനിനഭായനിരവലാം   അറപതനിനഭായനിരവലാം  രൂപ  വഭായ വഭാങ്ങനിയ

പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുലാം പഭാവലപവരുലാം ആ പണലാം കൃതലമഭായനി തനിരനിചടചട്ട് കേഴെനിയുകമ്പഭാള

തങ്ങളുലട  വതീടുലാം  ഈ  മൂനട്ട്  ലസന്റെട്ട്  സലവലാം  അനലഭാധതീനലപടുന,  ബഭാങട്ട്
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പനിടനിലചടുത്തട്ട്  വനില്ക്കുനലവന  അതതീവ  ഗസൗരവകേരമഭായ  സഭാഹചേരലലാം

രൂപലപട്ടുവരനികേയഭാണട്ട്.  തങ്ങള  ജനനിച്ചുവളര്ന  ഏകേ  ആശയമഭായ  കേനിടപഭാടലാം

നഷലപടുന സനിതനിയനില് കറഭാഡനികലക്കനിറകങ്ങണ   അവസയനിലഭാണട്ട്  പഭാവലപട

നനിരവധനി  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങള.  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലഭാണട്ട്   ഈ  തടനിപട്ട്

നടനനിരനിക്കുനതട്ട്. ഇതുസലാംബനനിച  17  കകേസുകേള  ഇകപഭാള  അകനത്വഷണത്തനിലഭാണട്ട്.

കേടുത്ത  മഭാനസനികേ  സമ്മേര്ദ്ദേത്തഭാല് രണ്ടുകപര്  ഇതനികനഭാടകേലാം ആത്മഹതല  ലചേയ.

മഭാനസനികേ  സമ്മേര്ദ്ദേങ്ങലളത്തുടര്നട്ട് നഭാലട്ട്  അസത്വഭാഭഭാവനികേ  മരണങ്ങളുമുണഭായനി.

ആത്മഹതലയുലടയുലാം  അസത്വഭാഭഭാവനികേ  മരണങ്ങളുലടയുലാം  ഇടയനില്ലപടട്ട്  ഏറവലാം

ദുര്ബ്ബലരഭായ ഒരു ജനത നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തട്ട്   സര്ക്കഭാരനില് പതതീക്ഷയര്പനിചട്ട്

കേഴെനിയുകേയഭാണട്ട്.  ഇവരുലട  പശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാന  രൂപതീകേരനിക്കലപട

സമരസമനിതനിയുലട പവര്ത്തകേലര കേളകക്കസനില് കുടുക്കഭാനഭാണട്ട് ഈ വഭായഭാ തടനിപട്ട്

മഭാഫനിയഭാ സലാംഘലാം ശമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.   അകനത്വഷണലാം നടക്കുകമ്പഭാഴലാം ഈ

തടനിപനിനട്ട് കനതൃതത്വലാം   നല്കേനിയ ബഭാബു എനയഭാള പുതനിയ  തടനിപനിനുകവണനിയുള

ഒരു  ഓഫതീസട്ട്  കേലൂരനില്  തുറനട്ട്  പവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിരനിക്കുന.  മലറഭാരു

തടനിപ്പുകേഭാരനഭായ ഇബഭാഹനിലാം ഈയടുത്ത സമയത്തട്ട് ഒരു ആഡലാംബര കേഭാര് വഭാങ്ങനി;

അതനിലഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  യഭാത്ര  ലചേയലകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  പടനികേജഭാതനിക്കഭാരുലട

കേണ്ണുനതീരനില്,  പഭാവലപട ദരനിദ വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കേണ്ണുനതീരനില് ഒരു വഭായഭാ മഭാഫനിയ

സലാംഘലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട് പവര്ത്തനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ഈ വനിഷയവമഭായനി

ബനലപട  17  കകേസുകേളുലാം  അതതീവ  ഗസൗരവകത്തഭാടുകൂടനി  അകനത്വഷനിക്കുനതനിനുലാം

ഭൂമനിയുലാം  കേനിടപഭാടവലാം  അനലഭാധതീനലപട  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  ദരനിദ

വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുലാം  അതട്ട്  തനിരനിലകേ  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുമഭാവശലമഭായ  നടപടനി

അടനിയനരമഭായനി സത്വതീകേരനിക്കണലാം. ഈ അകനത്വഷണ സലാംഘത്തനില് ആവശലത്തനിനട്ട്

കേഴെനിവള  ഉകദലഭാഗസലര  ഉളലപടുത്തുകേയുലാം  അകനത്വഷണലാം  സമയബനനിതമഭായനി

പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം ലചേയണലാം. കേളകറലടകയഭാ മകറഭാ കനതൃതത്വത്തനില് ഒരു സതീനനിലാംഗട്ട്

കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചട്ട് തടനിപനിനനിരയഭായനിട്ടുളവലര  സഹഭായനിക്കഭാനുലാം അവര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി

തനിരനിച്ചുകേനിടഭാനുലാം ആവശലമഭായ നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കണലാം.  നമ്മുലട കേഭാലഘടത്തനില്

സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇത്തരത്തനില്  ഒരു  തടനിപട്ട്  നടക്കഭാന  പഭാടനില.  ഇതനിലന  അതതീവ

ഗസൗരവകത്തഭാടുകൂടനി  സര്ക്കഭാര്  കേഭാണണലമനട്ട്  ഈ  സബ്മനിഷനനിലൂലട

അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 
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മനി  .    ലചേയര്മഭാന :  ഈ  വനിഷയലാം  സലാംബനനിചട്ട്  ശതീ.  പനി.  ടനി.  കതഭാമസട്ട്

എലാം.എല്.എ.-യുലാം കനഭാടതീസട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്, ഇവനിലട ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് ശതീ. എലാം. സത്വരഭാജട്ട്
പറഞ്ഞതട്ട്  നൂറശതമഭാനവലാം ശരനിയഭായ  വസ്തുതയഭാണട്ട്.  തടനിപനിനനിരയഭായവരനില് മൂനകപര്
എലന്റെ മണ്ഡലത്തനില്ലപടവരഭാണട്ട്.  അഡത്വകക്കറട്ട്  മഭാനുവലനിലന്റെ കനതൃതത്വത്തനില് കേഴെനിഞ്ഞ
നൂറദനിവസത്തനികലലറയഭായനി  വലഭാര്പഭാടത്തട്ട്  സമരലാം നടന ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഞഭാന പഭാര്ലലമന്റെലാംഗമഭായനിരുനകപഭാള സര്ഫഭാസനി നനിയമത്തനിലന്റെ ലപഭാരുത്തകക്കടട്ട്
ഒരു  സത്വകേഭാരല  ബനില്  അവതരനിപനിച്ചു  ലകേഭാണട്ട്  ചൂണനിക്കഭാണനിചതഭാണട്ട്.
നനിര്ഭഭാഗലവശഭാല് ആ ബനില്  സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിചനില.  വളലര ഗുരുതരമഭായ ഒരു
തടനിപഭാണനിതട്ട്.  ഇതനിലനതനിലര  ശക്തമഭായ  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കണലാം.  തൃശ്ശൂര്
പടണത്തനില്  ഇതുകപഭാലലഭാരു  തടനിപട്ട്  നടനതട്ട്  ശദയനില്ലപടകപഭാള  ഞഭാന
അവനിലടകപഭായനി  അവരുമഭായനി  സലാംസഭാരനിചതഭാണട്ട്. ഇതട്ട്  വലഭാപകേമഭായനി  നടക്കുലനഭാരു
തടനിപഭാണട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില് സര്ക്കഭാര് ഉണര്നട്ട്  പവര്ത്തനിക്കണലമനട്ട്  ഞഭാന
അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

മുഖലമനനി (ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന) :  സര്,  ലകേഭാചനി നഗര പരനിധനിയനിലല

മുളവകേഭാടട്ട്  വനികലജനില്ലപട  പനമ്പുകേഭാടട്ട്  പകദശത്തട്ട്  തഭാമസനിക്കുന  ദളനിതട്ട്-ദരനിദ

കുടുലാംബങ്ങളുലട  സഭാമ്പത്തനികേ  പയഭാസങ്ങള  മുതലലടുത്തട്ട്  വനിവനിധ  ബഭാങ്കുകേളനില്

നനിനലാം വസ്തു  ഈടട്ട്  നല്കേനി  വഭായ  നല്കേഭാലമനട്ട്  വനിശത്വസനിപനിചട്ട്  അവരുലട

കപരനിലള വതീടുലാം സലവലാം കുലറയഭാളുകേളുലട കപരനികലക്കട്ട് ആധഭാരലാം നടത്തനി രജനിസര്

ലചേയ.  പസ്തുത ആധഭാരത്തനിലന്റെ ഈടനികനല് ബഭാങ്കുകേളനില് നനിനട്ട് വനതുകേ കലഭാണ്

എടുത്തകശഷലാം യഥേഭാര്ത ഉടമകേളക്കട്ട്  നനിസഭാര തുകേ മഭാത്രലാം നല്കേനി  ബഭാക്കനിത്തുകേ

പതനികേള ലലകേവശലപടുത്തനി.  പതനികേള ലലകേപറനിയ കലഭാണ് തുകേയുലട പലനിശയുലാം

മുതലലാം  ബഭാങനില്  തനിരനിചടയഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തതുലകേഭാണട്ട്  പരഭാതനിക്കഭാരുലട  ഭൂമനി

ബഭാങട്ട്  സര്ഫഭാസനി നനിയമപകേഭാരലാം ജപ്തനി  ലചേയഭാന നടപടനി  സത്വതീകേരനിച്ചു.  ഇത്തരത്തനില്

കേബളനിപനിക്കലപടവര്  വലഭാര്പഭാടലാം   ദത്വതീപനില്  സമരലാം  നടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്.  ഈ

വനിഷയത്തനില്  ഇതനിനകേലാം  17  കകേസുകേള  രജനിസര്  ലചേയ്യുകേയുലാം  11  കകേസുകേളനില്

അകനത്വഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി കുറപത്രലാം സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയ.  മറട്ട് കകേസുകേളനില്

ഊര്ജനിതഭാകനത്വഷണലാം  നടത്തനിവരുന.  ലകേഭാചനി  സനിറനി  ജനിലഭാ  ലലക്രലാം  ബഭാഞട്ട്

അസനിസന്റെട്ട് കേമ്മേതീഷണറലട കമല്കനഭാടത്തനില് ഒരു ലസഷലല്  ഇനലവസനികഗഷന

ടതീലാം രൂപതീകേരനിചട്ട്  10  കകേസുകേളുലട അകനത്വഷണലാം നടത്തുകേയുലാം  പതനികേലള അറസട്ട്

ലചേയ്യുകേയുലാം  ലചേയ.  കുറകൃതലത്തനില്  പങഭാളനികേളഭായനിട്ടുള  ബഭാങട്ട്  മഭാകനജര്മഭാരുലാം
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പതനികേളഭാണട്ട്. അകനത്വഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി 5 കകേസുകേളുലട കുറപത്രലാം ബഹുമഭാനലപട

കകേഭാടതനികേളനില്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനി  5  കകേസുകേളുലട   അകനത്വഷണലാം

നടനവരനികേയഭാണട്ട്. സനി.ബനി.സനി.ലഎ.ഡനി. ഇക്കകണഭാമനികേട്ട് ഒഫനസസട്ട് വനിലാംഗട്ട് എറണഭാകുളലാം

യൂണനിറനില്  സര്ഫഭാസനി  നനിയമവമഭായനി  ബനലപട  5  കകേസുകേള  അകനത്വഷനിക്കുകേയുലാം

കുറപത്രലാം കകേഭാടതനിയനില് ഹഭാജരഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാങട്ട്  വഭായ് പയനിനത്തനില്

കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട്  രൂപ  തടനിലയടുത്തകശഷലാം  വസ്തു  ഈടട്ട്  നല്കേനിയവര്ക്കട്ട്

നഭാമമഭാത്രമഭായ തുകേ നല്കേനി വഞനിചതഭാലണങനിലലാം ഈടു നല്കേനിയ സഭാവര ജലാംഗമ

വസ്തുക്കളനില്നനിനലാം ബഭാദലത ഈടഭാക്കുനതനിനട്ട് സര്ഫഭാസനി നനിയമലാം ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്

അനുമതനി  നല്കുനണട്ട്.  ഇവനിലട   സലാംജഭാതമഭായ സവനികശഷ  സഭാഹചേരലലാം

കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്   ജനിലഭാ  കേളകര്   ബഭാങട്ട്  പതനിനനിധനികേളുളലപലട  ബനലപട

എലഭാവരുമഭായുലാം  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചട്ട്  നനിരഭാലലാംബരഭായ  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ആശത്വഭാസലാം

പകേരുന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇവനിലട ചൂണനിക്കഭാണനിച രതീതനിയനില്

അകനത്വഷണവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ഏലതങനിലലാം  തരത്തനിലള  കൂടുതല്  നടപടനികേള

ആവശലമുലണങനില് സത്വതീകേരനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.

(2) മളടനിലലവല് കേഭാര് പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്

ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  സര്,  എലന്റെ  മണ്ഡലത്തനിലല  ഒരു പധഭാനലപട
വനിഷയമഭാണട്ട് സഭയുലടയുലാം അങ്ങയുലടയുലാം ശദയനില്ലപടുത്തുനതട്ട്.  കകേരളത്തനിലന്റെ
സത്വപ്ന പദതനിയഭായ ലകേഭാചനി ലമകട്രേഭായുലട ഉദ്ഘഭാടനലാം ഉടനതലന നടക്കുലമനഭാണട്ട്
പതതീക്ഷ.   കകേരളത്തനിലല ആദലലത്ത ലമകട്രേഭായഭാണനിതട്ട്. .......(ബഹളലാം)....

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് : ഉദ്ഘഭാടനലാം കേഴെനിഞ്ഞതകല?...(ബമക്കട്ട് ഓഫട്ട്)... 

ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  സര്,  അതട്ട്  ഉദ്ഘഭാടനമല,  അതട്ട്   എലഭാ

മണ്ഡലങ്ങളനിലലാം  നടക്കുനതഭാലണനട്ട്  അറനിയനികല;  ലവറലത ആവശലമനിലഭാലത

ഓകരഭാ   കേഭാരലങ്ങള പറയരുതട്ട്.    പസലാംഗനിക്കുകമ്പഭാള പറഞ്ഞ കേഭാരലങ്ങളതലന

എനനിനഭാണട്ട്  വതീണ്ടുലാം  വതീണ്ടുലാം  പറഞലകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്?  അറനിയനിലലങനില്

അറനിയഭാവനവകരഭാടട്ട് കചേഭാദനിക്കട്ട്.  

മനി  .   ലചേയര്മഭാന : ശതീ. അനവര് സഭാദത്തട്ട്, അങ്ങട്ട് പറയൂ.

ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് : സര്, അപ്പുറത്തനിരനിക്കുനവര് എലനങനിലലാം പറഞ്ഞട്ട്

പസലാംഗലാം  തടസലപടുത്തുകേയഭാണട്ട്.   അതട്ട്  ശരനിയല.   കേലലഭാണ നനിശയലാം കവലറ

കേലലഭാണലാം കവലറ.  അതട്ട് അറനിയനികല?  
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ശതീ  .    ബഹബനി  ഈഡന :   സര്,  ഇപ്പുറത്തുനനിനട്ട്  ആരട്ട്  എഴകനറഭാലലാം
അപ്പുറത്തട്ട്  നനിനട്ട്  ഇങ്ങലനയുള  ഓകരഭാ  കേഭാരലങ്ങള  വനിളനിച്ചുപറഞ
ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.....(ബമക്കട്ട് ഓഫട്ട്)....

മനി  .    ലചേയര്മഭാന :  ശതീ.  ബഹബനി  ഈഡന....  പതീസട്ട്.....  ശതീ.  അനവര്
സഭാദത്തട്ട്, അങ്ങട്ട് ലചേയറനിലന കനഭാക്കനി പറയൂ.

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  ഒരലാംഗലാം സബ്മനിഷന അവതരനിപനിക്കുകമ്പഭാള
ഇതുകപഭാലല ബഹളലാം വചഭാല് അതട്ട്  അവതരനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  അങ്ങട്ട് ആവശലമഭായ
സലാംരക്ഷണലാം  നല്കേണലാം....(ബമക്കട്ട് ഓഫട്ട്)....

ശതീ  .    അനവര് സഭാദത്തട്ട് :  സര്, ഇതട്ട് അവരുലട വനിഷയലാം കപഭാലമല.  എലന്റെ
മണ്ഡലത്തനിലല  വനിഷയമഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനിലല  ആദലലത്ത  ലമകട്രേഭാ  ആയതനിനഭാല്,
ലമകട്രേഭാ പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച്ചു കേഴെനിഞ്ഞഭാല് അതട്ട് കേഭാണുനതനിനുലാം അതനില് യഭാത്ര
ലചേയ്യുനതനിനുലാം കകേരളത്തനിലല വനിവനിധ ജനിലകേളനില്നനിനലാം ഒകടലറ ജനങ്ങള വരഭാന
സഭാദലതയുണട്ട്.  ലമകട്രേഭാ  ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട്  ആലവ  ബബപഭാസനില്  നനിനഭാണട്ട്.
അവനിലട  വരുന  ആളുകേളക്കട്ട്  വഭാഹനലാം  പഭാര്ക്കട്ട്  ലചേയഭാനുള  അടനിസഭാന
സസൗകേരലമനില.  പഭാര്ക്കനിലാംഗനിനഭായനി ലമകട്രേഭാ  ഏലറടുത്തനിരനിക്കുന സലത്തട്ട് 100-150
കേഭാറകേള  മഭാത്രകമ  പഭാര്ക്കട്ട്  ലചേയഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുളള.  ഒരുപകക്ഷ,  എറണഭാകുളകത്തഭാ
ദൂരസലങ്ങളനികലകക്കഭാ യഭാത്ര ലചേയ്യുനവര് അവരുലട വഭാഹനങ്ങള ഇവനിലട പഭാര്ക്കട്ട്
ലചേയ  കേഴെനിഞ്ഞഭാല്  പനിനതീടട്ട്  വരുന ഒരു  വഭാഹനത്തനിനുലാം  പഭാര്ക്കട്ട്  ലചേയഭാന
കേഴെനിയഭാത്ത വനിധത്തനിലളള  സലാംവനിധഭാനമഭാണവനിലട ഒരുക്കനിയനിട്ടുളളതട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്
ആലവയനില്  ഒരു  മളടനിലലവല്  പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  അനനിവഭാരലമഭാണട്ട്.
സത്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  ആലവ  മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  ബുദനിമുട്ടുളതനിനഭാല്
അവര്ക്കട്ട് ഇനനികഷലറതീലവടുത്തട്ട്  ലചേയഭാന  സഭാധനിക്കനില.  ആലവ  ടസൗണനികനഭാടട്ട്
കചേര്നഭാണട്ട്  എയര്കപഭാര്ടട്ട്  സനിതനിലചേയ്യുനതട്ട്.  നനിലവനില്  എയര്കപഭാര്ടട്ട്
പവര്ത്തനിക്കുകേയുലാം  ലമകട്രേഭാ  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന  സഭാഹചേരലത്തനില്  ആലവ
ടസൗണനിലന്റെ  വനികേസനവലാം  ഏറവലാം  അനനിവഭാരലമഭാണട്ട്.  ആലവ  ടസൗണനിലന്റെ  കേഭാരലലാം
ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിക്കട്ട്   അറനിയഭാവനതഭാണട്ട്.   അവനിലട  വളലര  കേണ്ജസഡഭാണട്ട്.
വഭാഹനങ്ങള  കപഭാകുനതനികനഭാ  യഭാത്ര  ലചേയ്യുനതനികനഭാ  സസൗകേരലമനില.  അവനിലട
ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്  ഉണഭാവകേയഭാണട്ട്.  ആലവ  ടസൗണ്  കമഭാടനിപനിടനിപനിക്കുനതനിനുലാം
ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനട്ട്  കറഭാഡുകേള  വതീതനി  കൂട്ടുനതനിനുലാം  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കണലാം. ലമകട്രേഭാ  പവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാള  സത്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം
ധഭാരഭാളലാം ആളുകേള വരുലാം. അകപഭാള ആലവ ടസൗണ്  കമഭാശമഭാകേഭാന പഭാടനില.  ആലവ
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ടസൗണ്  കമഭാടനിപനിടനിപനിക്കുകേയുലാം  നടപഭാത  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം  ലചേയട്ട്  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്
അടനിസഭാന സസൗകേരലലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.-കക്കഭാ
ലകേ.എലാം.ആര്.എല്.-കനഭാ  ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനി വനികേസനത്തനിനട്ട്
സഭാദലത ഒരുക്കണലമനഭാണട്ട് ഈ സബ്മനിഷനനിലൂലട അഭലര്തനിക്കഭാനുളളതട്ട്. 

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ): സര്, ലകേഭാചനി ലമകട്രേഭായുലട പകവശന
കേവഭാടലമന നനിലയനില് ആലവ പകതലകേ പരനിഗണന അര്ഹനിക്കുനണട്ട്.  ഇകപഭാള
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന ആലവ ലമകട്രേഭാ കസഷനനില്  32  കേഭാറകേളക്കുലാം  20  ഇരുചേക്ര
വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം  പഭാര്ക്കട്ട്  ലചേയഭാനുള  സസൗകേരലലാം  മഭാത്രകമയുള.  എനഭാല്
പകവശന കേവഭാടലമന നനിലയനില് ആലവ കസഷന പരനിസരത്തട്ട് 110 ലസന്റെട്ട് സലലാം
പഭാര്ക്കനിലാംഗനിനുലാം വഭാണനിജല സമുചയത്തനിനുമഭായനി ലകേഭാചനി ലമകട്രേഭാ ലറയനില് ലനിമനിറഡട്ട്
ഏലറടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  ആലവ  ബബപഭാസട്ട്  ജലാംഗ്ഷന  മുതല്  പുളനിഞ്ചുവടട്ട്  കസഷന
വലരയുള  ലമകട്രേഭാ  ഇടനഭാഴെനിയനില്  കേഭാല്നടക്കഭാര്ക്കട്ട്  സസൗകേരലലാം  ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുലാം
പഭാര്ക്കനിലാംഗനിനുലാം സസൗനരലവല്ക്കരണത്തനിനുമഭായുള ലടണര് നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ.

(3) പസലാംഗങ്ങളുലട നനിയനണലാം

ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  സര്,  സമതീപകേഭാലലത്തഭാനലാം  ഇലഭാത്തവനിധലാം
കകേരളത്തനിലല ബഹുസത്വര സമൂഹത്തനിനനിടയനില് വര്ഗ്ഗതീയ ധ്രുവതീകേരണത്തനിനഭായുള
പരനിശമങ്ങള വര്ദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഉത്തകരനലയനിലലാം  മറട്ട് കകേരകളതര സലാംസഭാനങ്ങളനിലലാം
വര്ഗ്ഗതീയഭാധനികേഭാര ആധനിപതലങ്ങള ഒരു തരലാംഗലാം മഭാത്രമഭാണട്ട്.  അതനിലലാം ശക്തമഭായ
ഒരു രഭാഷ്ട്രതീയ തരലാംഗലാം ലകേഭാണട്ട് നമുക്കട്ട് അതനിലന മറനികേടക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്. എനഭാല്
വനിദലഭാസമ്പനമഭായ കകേരളത്തനില് ആഴ് നനിറങ്ങുന വര്ഗ്ഗതീയത ഒരു തരലാംഗലാം ലകേഭാണട്ട്
മഭാറഭാവനതലലനട്ട് നഭാലാം തനിരനിചറനിയണലാം. സമതീപകേഭാലത്തട്ട് മതവനികദത്വഷ പസലാംഗങ്ങളുലാം
എഴത്തുകേളുലാം  പകയഭാഗങ്ങളുലാം  വലഭാപകേമഭാകുകേയഭാണട്ട്.  മുനനിലനിരുനട്ട്  കേയടനിക്കുകേയുലാം
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന മതഭഭാനനഭാരഭായ അനുയഭായനികേളക്കഭായനി മറട്ട് മതങ്ങലള
അപമഭാനനിക്കുവഭാനുലാം അപഹസനിക്കുവഭാനുലാം ഇക്കൂടര്ക്കട്ട് യഭാലതഭാരു മടനിയുമനില. ഓണത്തനിനുലാം
ലപരുനഭാളനിനുലാം  ക്രനിസ്തുമസനിനുലമഭാലക്ക  മലറഭാരു  മതസരുലാം  പുറത്തനിറങ്ങരുലതന
തരത്തനില്  ഓകരഭാ  സമുദഭായങ്ങലളയുലാം  വഭാടര്  ബടറട്ട്  കേലാംപഭാര്ട്ടുലമനകേളനില്
അടച്ചുപൂട്ടുകേയഭാണട്ട്. സമതീപകേഭാലത്തട്ട് കകേരളത്തനിലലാം ഹനിന-മുസതീലാം-ക്രനിസലന  പഭാനനികേട്ട്
പതലക്ഷലപടഭാല്  അത്ഭുതലപടഭാനനില.  വരുലാം  കേഭാലങ്ങളനില്  നമ്മേലളഭാലക്ക  വലനിയ
ജഭാഗ്രത പുലര്കത്തണതുലണനട്ട് പറയഭാന ഞഭാന ആഗ്രഹനിക്കുന. ഇത്തരലാം വര്ഗ്ഗതീയ
ഫഭാസനിസ്റ്റുകേളലക്കതനിലര നഭാലാം  നടപടനികേലളടുക്കുകമ്പഭാഴലാം സൂക്ഷ്മത പഭാലനികക്കണതുണട്ട്.
അടുത്ത  കേഭാലത്തട്ട് ഒരഭാളുലട  പരഭാതനിലയത്തുടര്നട്ട്  ശതീ.  ഷലാംസുദ്ദേതീന  പഭാലത്തട്ട്
എനയഭാളുലട  പസലാംഗത്തനിലനതനിലര  കകേലസടുക്കുകേയുണഭായനി.   എനഭാല്  അകത
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ആള  തലന  ശതീമതനി  ശശനികേല  ടതീചറലട  പസലാംഗങ്ങളലക്കതനിലരയുലാം  പരഭാതനി
ലകേഭാടുത്തു;   അവര്ലക്കതനിലരയുലാം  കകേലസടുത്ത   സര്ക്കഭാര് നടപടനിലയ  ഞഭാന
സത്വഭാഗതലാം ലചേയ്യുന. പലക്ഷ ശതീ. ഷലാംസുദ്ദേതീന പഭാലത്തനിലനതനിലര കകേലസടുക്കുകമ്പഭാള
UAPA  ചുമത്തുകേയുലാം  എനഭാല്  അകത  കുറലാം  ലചേയ  ശതീമതനി  ശശനികേല
ടതീചര്ലക്കതനിലര  അങ്ങലന ലചേയഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകമ്പഭാള അതട്ട്  വലഭാപകേമഭായ
കതഭാതനില്  ലതറഭായ പചേഭാരണങ്ങളക്കട്ട് ഇടനല്കുകേയഭാണട്ട്.  ഫഭാസനിസട്ട് മകനഭാഭഭാവമുള
കകേന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  UAPA  കപഭാലള  ടൂളുകേള  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
അധനികേഭാര പരനിധനിക്കുകമല് കുതനിരകേയറഭാന വരുകമ്പഭാള നഭാലാം  സൂക്ഷനികക്കണതുണട്ട്.
UAPA  വനിഷയത്തനില്  സനി.പനി.ഐ.(എലാം.)  എടുത്ത  സമതീപനകത്തഭാലടഭാപലാം
ശക്തമഭായ നനിലപഭാലടടുത്തവരഭാണട്ട് ഞങ്ങളുലാം.  ഇനലയനിലല  ദളനിതര്ലക്കതനിലരയുലാം
നഡ്യൂനപക്ഷങ്ങളലക്കതനിലരയുലാം  വലഭാപകേമഭായ  വനിധത്തനില്  UAPA  അടക്കമുള
ഫഭാസനിസട്ട്  ടൂളുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  വനിവരലാം  അകങ്ങക്കട്ട്  അറനിയഭാമകലഭാ;  ഏതട്ട്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തഭായഭാലലാം ഭരനിക്കുനവരുലട തഭാല്പരലങ്ങലളകപഭാലലാം മറനികേടക്കഭാന
കേഴെനിയുന  സത്വഭാധതീന  വലയമഭാണട്ട്  കപഭാലതീസനിലലാം  മറ്റുലാം  ഈ  തതീവ്രവഭാദനികേളക്കുലാം
ഫഭാസനിസ്റ്റുകേളക്കുമുളതട്ട്. ഇതനിലന്റെ  പധഭാന  കേഭാരണങ്ങളനിലലഭാനട്ട്  ഇവരുലട
സഭാമ്പത്തനികേ  പനിനബലലാം  തലനയഭാണട്ട്.  ഇത്തരക്കഭാരുലട  സഭാമ്പത്തനികേ  ഉറവനിടലാം
ശക്തമഭായ  അകനത്വഷണത്തനിനട്ട്  വനികധയമഭാക്കണലാം.  വര്ഗ്ഗതീയ  തതീവ്രവഭാദനികേകളഭാടുള
അങ്ങയുലട  നനിലപഭാടട്ട്  മകതതര  കകേരളലാം വലനിയ  പതതീക്ഷകയഭാലടയഭാണട്ട്  പലകപഭാഴലാം
കനഭാക്കനിക്കണനിട്ടുളതട്ട്.  ആ  വലനിയ  പതതീക്ഷലകേഭാണ്ടുതലന  പറയലട,  നമ്മുലട
നഭാടനിലന  തകേര്ക്കഭാന  വരുന  ഇത്തരലാം  ദുഷ് ടശക്തനികേളലക്കതനിലര  അതനിശക്തമഭായ
നടപടനികേള അങ്ങയുലട ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകേണലമനട്ട് അഭലര്തനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഞഭാന ഈ
സബ്മനിഷന വഴെനി ശമനിക്കുനതട്ട്.

മുഖലമനനി  (  ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന  ) :  സര്,   കകേരളലാം മതസഹനിഷ്ണുതയട്ട്
കപരുകകേട സലാംസഭാനമഭാണട്ട്.  അതനിനഭാല്തലന മതസര്ദ വളര്ത്തുന രതീതനിയനിലലാം
സഭാമുദഭായനികേ  ധ്രുവതീകേരണലാം  ലക്ഷലലാം  വച്ചുലകേഭാണ്ടുള  രതീതനിയനിലലാം പരസല  പസലാംഗങ്ങള
നടത്തുനതുലാം  അവ  ലഘുകലഖയനിലൂലടകയഭാ  മഭാധലമങ്ങളനിലൂലടകയഭാ  പരസലലപടുത്തുനതുലാം
വളലര ഗസൗരവകത്തഭാലടയഭാണട്ട്  കേഭാകണണതട്ട്.  അത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള  ശദയനില്ലപടഭാല്
ഉടനതലന കപഭാലതീസട്ട് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  ഇടലപടട്ട്  തുടര്നണഭാകേഭാനനിടയുള പശ്നങ്ങള
ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനട്ട് പരമഭാവധനി ശമങ്ങള നടത്തഭാറണട്ട്; ഇത്തരലാം പവര്ത്തനങ്ങളലക്കതനിലര
ശക്തമഭായ നനിയമ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്. ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്
വനകശഷലാം  മതസര്ദ  വളര്ത്തുന  രതീതനിയനില്  പരസല  പസലാംഗലാം  നടത്തനിയതനിനുലാം
കസഭാഷലല്  മതീഡനിയ  വഴെനികയഭാ  മഭാധലമങ്ങളനിലൂലടകയഭാ പചേരനിചതനിനുലാം  4  കകേസുകേള
രജനിസര് ലചേയട്ട് അകനത്വഷണലാം   നടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്.  കമല്പറഞ്ഞ രതീതനിയനിലള
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പവര്ത്തനങ്ങള  തടയുനതനിനട്ട്  കസറട്ട്  ലസഷലല്  ബഭാഞട്ട്,  ജനിലഭാ  ലസഷലല്
ബഭാഞട്ട്,  ജനബമത്രനി  കപഭാലതീസട്ട്  തുടങ്ങനിയ  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട
ക്രനിയഭാത്മകേമഭായ  നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലാം  നടപടനികേളുലാം  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.  മതസസൗഹഭാര്ദ്ദേലാം
വളര്ത്തുനതനിനുലാം ജഭാതനി-മത-വര്ഗ്ഗ-ലനിലാംഗ കഭദലമകനല ചേനിനനികക്കണതനിലന്റെ ആവശലകേത
സലാംബനനിച്ചുലാം സമൂഹത്തനില് പലതരത്തനിലള കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടത്തനിവരുനണട്ട്.
ബഹുസത്വര  സലാംസഭാര  സത്വഭഭാവമുള  സമൂഹത്തനില്  ജഭാതനി-മത  വനികദത്വഷമുണഭായഭാല്
അക്രമവലാം ബലപകയഭാഗവലാം ലകേഭാലപഭാതകേവലാം വലര സലാംഭവനിക്കുലാം.  മറട്ട്   മതസര്
ലവറക്കലപകടണവരഭാലണനട്ട്  പഠനിപനിക്കുന  ആളുകേലള  സമൂഹത്തനില്നനിനട്ട്  മഭാറനി
നനിര്ത്തഭാന  കകേരള  സമൂഹലാം  ജഭാഗ്രതകയഭാലട  കേഭാവലനിരനിക്കണലാം.   കകേരളത്തനിലന്റെ
മതസസൗഹൃദ  മഭാതൃകേ  ഭഭാവനി  തലമുറയനികലക്കട്ട്  ബകേമഭാറന  രതീതനിയനിലഭായനിരനിക്കണലാം
നഭാലാം ഓകരഭാരുത്തരുലാം ജതീവനികക്കണതട്ട്.

(4) റവനഡ്യൂ അദഭാലത്തട്ട്

ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  സര്,  എലന്റെ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല കേരനിമ്പുഴെ  1,  2
വനികലജകേളനിലലയുലാം സമതീപ വനികലജകേളഭായ കേടമ്പഴെനിപ്പുറലാം,  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം,  പൂകക്കഭാട്ടുകേഭാവട്ട്
എനനിവനിടങ്ങളനിലലയുലാം ജനങ്ങള കനരനിട്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുന  വളലര ഗുരുതരമഭായ ഒരു
പശ്നമഭാണട്ട് ഈ സബ്മനിഷനനിലൂലട ഞഭാന ഉനയനിക്കുനതട്ട്.  റതീസര്കവ്വ നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായകപഭാള സലാംഭവനിച പനിഴെവകേള കേഭാരണലാം ധഭാരഭാളലാം കപര്  ഭൂരഹനിതരഭായനി
മഭാറനിയനിരനിക്കുന. സത്വനമഭായനി വതീടുലാം സലവലാം ലലകേവശമുലണങനിലലാം വനികലജട്ട് കരഖകേളനില്
അവരുലട  കപകരഭാ  ഭൂമനികയഭാ  ഇല.  ഈ  ലതറ്റുകേള  വരുത്തനിയതട്ട്  ആരഭായഭാലലാം
അതനിലന്റെ  ഫലലാം  അനുഭവനിക്കുനതട്ട്  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ  ആളുകേളഭാണട്ട്.  ഭൂമനിയുലട
ലലകേവശഭാവകേഭാശ കരഖകേള ആവശലലപടട്ട് വനികലജട്ട് ആഫതീസനില് ലചേനഭാല് വനികലജട്ട്
കരഖകേളനില് കപകരഭാ സലകമഭാ ഇലലനസ്തു പറഞ്ഞട്ട് അധനികേഭാരനികേള സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
നല്കുനനില.  അതുകേഭാരണലാം ലപണ്മക്കളുലട  വനിവഭാഹ ആവശലത്തനിനുകപഭാലലാം  ഭൂമനി
പണയലപടുത്തനി   കലഭാലണടുക്കഭാന നനിവൃത്തനിയനിലഭാത്ത അവസയഭാണട്ട്.  റതീസര്കവ്വ
റനികക്കഭാര്ഡുകേളനില് സര്കവ്വ നമ്പരുകേള കചേര്ക്കുനതനില് അപഭാകേത കേടനകൂടനിയനിരനിക്കുന;
വനിസതീര്ണത്തനില് അപഭാകേതകേള കേഭാണുന; ചേനിലര്ക്കട്ട് ഭൂമനി തലന നഷലപടനിരനിക്കുന.
മനിചഭൂമനിയഭായനി  കേനിടനിയ  സലലാം  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ്ഞതനിനുകശഷവലാം  ലലകേമഭാറഭാന
കേഴെനിയഭാലത സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ ആളുകേള ബുദനിമുട്ടുകേയഭാണട്ട്. അവരുലട ഭൂമനി ഇനലാം
റവനഡ്യൂ റനികക്കഭാര്ഡുകേളനില് സര്ക്കഭാര് പുറകമ്പഭാലക്കനഭാണട്ട്   കരഖലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.
ഇത്തരലാം  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  ഒറപഭാലലാം  തഭാലൂക്കട്ട്  കകേനതീകേരനിചട്ട്
റവനഡ്യൂ  ഉകദലഭാഗസര്  എലാം.എല്.എ.-യുലട  സഭാനനിദലത്തനില്  റവനഡ്യൂ  അദഭാലത്തട്ട്
നടത്തണലാം.  അതനിലന്റെ  തതീയതനി  പഖലഭാപനിക്കണലമനട്ട്  ഞഭാന  ബഹുമഭാനലപട
മനനികയഭാടട്ട് പകതലകേലാം അകപക്ഷനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
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റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    ചേനകശഖരന) : സര്,
ഒറപഭാലലാം തഭാലൂക്കനിലല കേരനിമ്പുഴെ 1, 2,  കേടമ്പഴെനിപ്പുറലാം,  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം എനതീ വനികലജട്ട്
ഓഫതീസുകേളനില്  ഭൂനനികുതനി  സത്വതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനഭാലലാം  ഭൂമനി  സലാംബനമഭായ  മറ്റു
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  നല്കേഭാത്തതനിനഭാലലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ധഭാരഭാളലാം ദുരനിതങ്ങളുലാം
പയഭാസങ്ങളുലാം ഉണഭാകുനതഭായനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത
വനികലജകേളനിലല റതീസര്കവ്വയനില് വന അപഭാകേതകേളഭാണട്ട് ഭൂനനികുതനി   സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
തടസമഭായതട്ട്.  സലാംസഭാനലത്ത പല വനികലജകേളനിലലാം റതീസര്കവ്വ പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതനിനഭാല്
വനികലജട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്  ഭൂനനികുതനി  സത്വതീകേരനിക്കഭാത്തതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുണഭാകുന  ഈ ബുദനിമുടട്ട്   പരനിഗണനിചട്ട് റതീസര്കവ്വ നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത എലഭാ വനികലജകേളനിലലാം നനിലവനിലള മുന സര്കവ്വ നമ്പരനില് കേരലാം
ഒടുക്കുനതനിനുള  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  ഭൂമനിയുലട  അവകേഭാശലാം  സലാംബനനിചട്ട്
സലാംശയമുള  കകേസുകേളനില്  ബനലപട  കരഖകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനിലലാം  ഭൂമനി
പരനികശഭാധന  നടത്തനിയുലാം  ഭൂനനികുതനി  സത്വതീകേരനിക്കഭാന  എലഭാ  വനികലജട്ട്
ആഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ഭൂനനികുതനി സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം ഭൂമനി
സലാംബനമഭായ  മറട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  യഥേഭാസമയലാം  നല്കുനതനിനുലാം  ഒറപഭാലലാം
തഭാലൂക്കനിലല  തഹസനില്ദഭാലരയുലാം  കമല്പറഞ്ഞ  വനികലജകേളനിലല  വനികലജട്ട്
ആഫതീസര്മഭാലരയുലാം  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തട്ട്  ഒരു റവനഡ്യൂ  അദഭാലത്തട്ട്   നടത്തുനതനിനുലാം
പസ്തുത  അദഭാലത്തനില്  ഭൂനനികുതനി  സത്വതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  ഭൂമനി  സലാംബനമഭായ  മറട്ട്
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള യഥേഭാസമയലാം നല്കുവഭാനുലാം ബനലപട ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുനതനിനുലാം ജനിലഭാ കേളകകറഭാടട്ട്  ആവശലലപടുനതഭാണട്ട്.

(5) ഭൂമനി സലാംബനമഭായ വനിഷയങ്ങള

ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :  സര്, ഇടുക്കനി ജനിലയനിലല വനിവനിധങ്ങളഭായ
ഭൂപശ്നങ്ങളക്കട്ട് പരനിഹഭാരമുണഭാക്കുനതനിനുകവണനിയഭാണട്ട്  ഈ  സബ്മനിഷന
അവതരനിപനിക്കുനതട്ട്. അര്ഹരഭായ മുഴവന കൃഷനിക്കഭാര്ക്കുലാം പടയലാം ലഭനിക്കുനതനിനുള
നടപടനി അടനിയനരമഭായനി സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ലലവദദ്യുതനി, ജലകസചേന പദതനികേളുമഭായനി ബനലപടട്ട് ഒരനിക്കല് ഭൂമനി ഏലറടുക്കുകേയുലാം
പനിനതീടട്ട്  ആ  പദതനി  ഉകപക്ഷനിക്കുകേയുലാം  ലചേയതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്
നഷപരനിഹഭാരലാം  ലഭനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം  പദതനി  നടക്കഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന
സഭാഹചേരലമുണട്ട്.  അങ്ങലനയുള  ഉകപക്ഷനിക്കലപട  പദതനി  പകദശങ്ങളനില്
ജതീവനിക്കുനവര്ക്കട്ട് പടയലാം  ലഭനിക്കുനതനിനുള  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കണലമനട്ട്
അഭലര്തനിക്കുന. 

മഭാങ്കുളലാം  പകദശത്തട്ട്  ഭൂമനി  പതനിച്ചു  നല്കേനിയ  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  അവ
പതനിറ്റുഭാണ്ടുകേളഭായനിട്ടുലാം അളനതനിരനിച്ചു  നല്കേനിയനിടനില.  അതട്ട് അളനതനിരനിച്ചു   നല്കുനതനിനുള
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നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കണലമനട്ട്  അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ലപരനിഞഭാലാംകുടനിയനില്നനിനട്ട്
കുടനിയനിറക്കലപട  ആദനിവഭാസനികേള  അഞട്ട്  വര്ഷക്കഭാലമഭായനി  ഇടുക്കനി  ജനിലഭാ
കേളകകററനിനു മുനനില് സതലഭാഗ്രഹ സമരലാം അനുഷനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 127-ഓളലാം ആളുകേള
സതലഭാഗ്രഹ  സമരലാം  ആരലാംഭനിചതനില്  പതനിമൂകനഭാളലാം  ആളുകേള  മരണലപടനിട്ടുണട്ട്.
ലപരനിഞഭാലാംകുടനിയനില്നനിനട്ട്  കുടനിയനിറക്കലപടവര്ക്കട്ട് പകേരലാം  ഭൂമനി  നല്കുനതനിനുലാം  അവലര
പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനുമുള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കണലമനട്ട് അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  

ഇടുക്കനി ജനില അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന മലറഭാരു പശ്നമഭാണട്ട് യൂക്കഭാലനി പഭാകന്റെഷനുമഭായനി
ബനലപട്ടുളതട്ട്.  യൂക്കഭാലനി  അടനിയനരമഭായനി  ലവടനി  മഭാറ്റുനതനിനുള  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കണലമനട്ട് അഭലര്തനിക്കുന. അതനിനഭാവശലമഭായ അനുമതനി കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്
നല്കകേണതുണട്ട്.  പതീരുകമടട്ട്  തഭാലൂക്കനില്  ഉളലപട  വഭാഗമണ്,  ഏലപഭാറ
വനികലജകേളനിലടക്കലാം ഇടുക്കനി ജനിലയനിലല വനിവനിധ വനികലജകേളനില് ലതറഭായ സര്കവ്വ
നമ്പരുകേളനില്  റവനഡ്യൂ  ഉകദലഭാഗസര്  നല്കേനിയനിട്ടുള പടയങ്ങള  തനിരുത്തനി
നല്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഇടലപടലണഭാകേണലാം.  വഭാഗമണ് വനികലജമഭായനി ബനലപടട്ട്
ഒരു ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിരുനലവങനിലലാം ലതറഭായ സര്കവ്വ നമ്പരുകേള കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുള
വനികലജകേളനിലലഭാലക്കയുലാം അതട്ട്  തനിരുത്തനി നല്കുനതനിനുള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കണലമനട്ട്
അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്. പടയങ്ങളനിലല സര്കവ്വ നമ്പരുകേള തനിരുത്തുനതനികനഭാലടഭാപലാം
തലന സനി.എചട്ട്.ആര്.-ലല കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കേഭാര്ഡമലാം രജനികസഷന പുതുക്കനി നല്കുനതനിനുലാം
പത്തുലചേയനിനനില് തഭാമസനിക്കുന ആളുകേളക്കട്ട് പടയലാം   നല്കുനതനിനുമുള നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കണലാം. കേര്ഷകേരുലട ലലകേവശമനിരനിക്കുന പടയ ഭൂമനിയനില്നനിനട്ട് മരലാം മുറനിച്ചു
മഭാറ്റുനതനിനട്ട്   ഉകദലഭാഗസരുലട ഭഭാഗത്തുനനിനട്ട്   അനഭാവശലമഭായ ഇടലപടലകേളുലാം
പശ്നങ്ങളുലാം  ഉണഭാകുനണട്ട്.  ആ  വനിഷയത്തനില്  അങ്ങട്ട്  ഇടലപടണലമനട്ട്
അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

പതീരുകമടനില് ഭൂമനി  പതനിവട്ട്  ആഫതീസറനില.  ചേഭാര്ജട്ട്  ആഫതീസറഭാണുളതട്ട്.  ഭൂമനി
പതനിവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ഒരു  തഹസനില്ദഭാലര  നനിയമനിക്കണലാം.  എല്.എ.  പടയ
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന ഈ സഭാഹചേരലത്തനില് ആവശലമഭായ സര്കവ്വയര്മഭാലരയുലാം
കടഭാടല് കസഷന അടക്കമുള എകേദ്യുപ്ലമന്റെട്ട്സുലാം  നല്കേനിലക്കഭാണട്ട് പടയ നടപടനികേള
കവഗത്തനിലഭാക്കുനതനിനുള  ഇടലപടല്കൂടനി  ഉണഭാകേണലമനട്ട്  ബഹുമഭാനലപട
മനനികയഭാടുലാം സര്ക്കഭാരനികനഭാടുലാം അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    ചേനകശഖരന) :  സര്,
ഇടുക്കനി ജനിലയനിലല  അര്ഹരഭായ മുഴവന ആളുകേളക്കുലാം  പടയലാം നല്കുനതനിനുള
നടപടനികേള  നടനവരുന.  1993-ലല  വനഭൂമനി  ക്രമതീകേരണ  നനിയമപകേഭാരലാം
അര്ഹതയുള മുഴവന ആളുകേളക്കുലാം  പടയലാം നല്കുനതനിനഭായനി ഇടുക്കനി ജനിലയനില്
6  പകതലകേ ഭൂമനി  പതനിവട്ട്  ലസഷലല് തഹസനില്ദഭാര് ആഫതീസുകേള   പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
2017  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസകത്തഭാലട  പരമഭാവധനി പടയങ്ങള നല്കുനതനികലക്കഭായനി  ജനിലഭാ
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തലത്തനില്  ആക്ഷന  പഭാന  തയഭാറഭാക്കനി  നടപടനികേള   സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
ഉകപക്ഷനിക്കലപട പദതനി പകദശങ്ങളനില് ലപരനിഞഭാലാംകുടനി കമഖലയനില് നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ കകേസുകേളനില് പടയലാം നല്കേനിവരുന. പത്തുലചേയനിന  പകദശലത്ത
പടയലാം  നല്കുനതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  കലഭാവര്  ലചേയനിനുകേള  ഒഴെനിവഭാക്കനി  പടയലാം
നല്കേഭാവനതഭാലണനട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. തതത്വത്തനില് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാലത
അയപനകകേഭാവനില് കമഖലയനില് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  പദതനി ആവശലത്തനികലക്കഭായനി
അകേത്വയര്  ലചേയ ഭൂമനിയുണട്ട്.  ഇത്തരലാം  കകേസുകേളനില്  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ക്കട്ട്
നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കകേണതഭായ  സഭാഹചേരലവമുണട്ട്.  കൂടഭാലത ടനി കമഖലയനില്ലപട
പകദശലാം   വനഭൂമനിയുലട പരനിധനിയനില്  വരുനതഭാലണനലാം  ആകേയഭാല്  സലാംയുക്ത
പരനികശഭാധന നടത്തനി മഭാത്രകമ  പടയലാം നല്കേഭാവൂ എനലാം വനലാം വകുപട്ട് കരഖഭാമൂലലാം
ആവശലലപടനിട്ടുളതഭാണട്ട്.  മഭാങ്കുളത്തട്ട് ഭൂമനി പതനിച്ചു നല്കേനിയവര്ക്കട്ട് സലലാം അളന
തനിരനിച്ചു  നല്കുനതനികലക്കഭായനി  കഫഭാറസട്ട്  ലസറനില്ലമന്റെട്ട്  ആഫതീസറലട
കനതൃതത്വത്തനില്  സര്കവ്വ  കജഭാലനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  ലപരനിഞഭാലാംകുടനി
കതക്കട്ട്  പഭാകന്റെഷനനില്നനിനട്ട്  കുടനിലയഭാഴെനിപനിക്കലപടവര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  നല്കുനതനികലക്കഭായനി
കുഞനിത്തണനി  വനികലജനില്   ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുലട അധതീനതയനിലള  25  ഏക്കര്
സലലാം  അളന  തനിരനിക്കുനതനിനട്ട്  സര്കവ്വ  ലഡപഡ്യൂടനി  ഡയറകര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിരുന. എനഭാല് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ഈ സലലാം ഹനിനസഭാന നഡ്യൂസട്ട് പനിന്റെട്ട്
ലനിമനിറഡനിനട്ട്  ലതീസനിനട്ട്  നല്കേനി.  ടനി  സലത്തനിലന്റെ  അവകേഭാശലാം  സലാംബനനിചട്ട്
ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില്  കകേസട്ട്   നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഈ
സഭാഹചേരലത്തനില്  ജനിലയനില്  അവകശഷനിക്കുന  സര്ക്കഭാര്  പുറകമ്പഭാക്കുകേള
സലാംബനനിചട്ട്  വനിവരലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  എലഭാ  തഹസനില്ദഭാര്മഭാര്ക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല  യൂക്കഭാലനി  പഭാകന്റെഷന  നനികരഭാധനിക്കുന
കേഭാരലത്തനില്  വനിശദമഭായ  പരനികശഭാധന  ആവശലമുളതഭായനി  കേഭാണുന.  വകനതര
പകദശങ്ങളനിലല വൃക്ഷങ്ങള നട്ടുപനിടനിപനിക്കല് കപഭാതഭാഹന ആകട്ട്, 2005 പകേഭാരലാം
കനഭാടനിലലഫഡട്ട് വനികലജകേളനിലല ഭൂമനിയനില്നനിനലാം മരങ്ങള മുറനിക്കുനതട്ട് പൂര്ണമഭായുലാം
നനികരഭാധനിചനിട്ടുളതഭാണട്ട്.  14-11-2006-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  ജനി.ഒ.
(പനി)നമ്പര്.797/2006  പകേഭാരലാം  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല  കദവനികുളലാം  തഭാലൂക്കനിലല
കുറനിഞ്ഞനിമല  സകങതമഭായനി  പഖലഭാപനിചനിട്ടുള  വനികലജകേളനില്  ഉളലപട
ലകേ.ഡനി.എചട്ട്.,  കേഭാനല്ലൂര്, മഭാങ്കുളലാം, മുനഭാലാംകേണലാം, മറയൂര്, പളനിവഭാസല്, ലതഭാടുപുഴെ
തഭാലൂക്കനിലല  അറക്കുളലാം,  ഇടുക്കനി  തഭാലൂക്കനിലല  ഇടുക്കനി  എനതീ  വനികലജകേള
കനഭാടനിലലഫഡഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  ആകനിലല  വലവസകേളപകേഭാരലാം  ജതീവനുലാം
സത്വത്തനിനുലാം ഭതീഷണനിയഭാകുന സഭാഹചേരലത്തനിലലഭാഴെനിലകേ യഭാലതഭാരു കേഭാരണവശഭാലലാം
ടനി വനികലജകേളനിലല മരങ്ങള മുറനിക്കഭാന പഭാടനിലഭാത്തതഭാണട്ട്.  ഈ നനിയമപകേഭാരലാം മറ്റു
വനികലജകേളനില് അനുവദനിക്കലപട മരങ്ങള മുറനിക്കുനതനിനട്ട് നനിയമതടസമനില. ഇടുക്കനി

1145/17



290       കകേരള നനിയമസഭ                          നവലാംബര് 2, 2016

ജനിലയനില്  പതീരുകമടട്ട്  തഭാലൂക്കനില്  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന  പടയ  നടപടനികേള
പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം  കനരലത്ത തലന നല്കേനിയനിട്ടുള പടയങ്ങളനിലല അപഭാകേതകേള
പരനിഹരനിക്കുനതനിനുമഭായനി പതീരുകമടട്ട് തഭാലൂക്കട്ട് ആഫതീസനികനഭാടു കചേര്നട്ട് ഒരു പകതലകേ
ഭൂമനി  പതനിവട്ട്  ആഫതീസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുകേയുണഭായനി.  കദവനികുളലാം  ഭൂമനി  പതനിവട്ട്
ആഫതീസനിലല  ലസഷലല്  തഹസനില്ദഭാര്ക്കട്ട്  പൂര്ണ  ചുമതല  നല്കേനി  പതീരുകമടട്ട്
ലസഷലല്  തഹസനിദഭാര്  ആഫതീസനികലക്കട്ട്  നനിയമനിക്കുകേയുലാം  അകദ്ദേഹലാം  കജഭാലനിയനില്
പകവശനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. മറ്റു ജതീവനക്കഭാലര കജഭാലനി ക്രമതീകേരണ വലവസയനില്
നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.

(6) പുറകമ്പഭാക്കട്ട് ഭൂമനി

ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :   സര്,  ഈ സഭയനില് ഞഭാന ബഹുമഭാനലപട

റവനഡ്യൂ വകുപ്പുമനനികയഭാടട്ട് ഒരു കചേഭാദലലാം കചേഭാദനിചനിരുന. വര്ഷങ്ങളഭായനി വലക്തനികേളുകടയുലാം

സഭാപനങ്ങളുകടയുലാം അധതീനതയനിലളതുലാം എനഭാല് പടയലാം നല്കേഭാത്തതുമഭായ എത്ര

ഭൂമനി  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  ഉലണനതഭായനിരുന  എലന്റെ  കചേഭാദലലാം.  അതനിനട്ട്

എനനിക്കട്ട്  ലഭനിച  ഉത്തരലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  വനിവനിധ  വനികലജകേളനിലഭായനി

വര്ഷങ്ങളഭായനി വലക്തനികേളുലടയുലാം സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം അധതീനതയനിലളതുലാം പടയലാം

നല്കേഭാത്തതുമഭായ  333.8  ഏക്കര് ഭൂമനി  ഉലണനഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  ഒരു ജനിലയുലട മഭാത്രലാം

കേഭാരലമഭാണട്ട്.  ഒരു ജനിലയനില് മഭാത്രലാം  333.8  ഏക്കര് ഭൂമനി  ഇങ്ങലന വര്ഷങ്ങളഭായനി

വലക്തനികേളുകടയുലാം സലാംഘടനകേളുകടയുലാം സഭാപനങ്ങളുലടയുലമഭാലക്ക അധതീനതയനിലലണങനില്

ബഭാക്കനി 13 ജനിലകേളനില് ഇതുകപഭാലലയുള ഭൂമനികേള എത്രമഭാത്രലാം ഉണഭാകുലമനതനിലനക്കുറനിചട്ട്

നമുക്കട്ട് ഊഹനിക്കഭാവനകതയുള.  ഇതട്ട് ഏലതങനിലലാം വലക്തനികേകളഭാ സഭാപനങ്ങകളഭാ

കബഭാധപൂര്വ്വലാം ലലകേയടക്കനിയതല. പഴെയ കേഭാലത്തട്ട് ഭൂമനി ലലകേമഭാറലാം എങ്ങലനയഭായനിരുന

നടനവനനിരുനലതനട്ട്  നമുലക്കലഭാവര്ക്കുലാം  അറനിയഭാലാം.  വലനിലയഭാരു  മുതലഭാളനി

അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  ഭൂമനിയനില്നനിനട്ട്  ഒരു  നൂറട്ട്  ഏക്കര്  സലലാം   നല്കുലാം.  അതനിലന്റെ

പമഭാണവലാം  എഴതനി   നല്കുലാം.  ബഭാക്കനി  നൂറട്ട്  ഏക്കര്കൂടനി  അതനിലന്റെ  കൂലട

നനിങ്ങലളടുകത്തഭാ   എനലാം  പറയുലാം.  അങ്ങലനയഭാണട്ട്  പലരുകടയുലാം  ലലകേവശലാം

ഇങ്ങലനയുള ഭൂമനി   വനനിട്ടുളതട്ട്.  പളനി,  അമ്പലലാം,  ചേര്ചട്ട്  കേമ്മേനിറനികേളലക്കഭാലക്ക

ഇങ്ങലനയുള ഭൂമനി ധഭാരഭാളമുണട്ട്.  ഈ ഭൂമനിലയഭാനലാം ഇനനി സര്ക്കഭാര് വനിചേഭാരനിചഭാല്

തനിരനിച്ചു   പനിടനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയനിലലനട്ട് നമുലക്കലഭാവര്ക്കുലാം അറനിയഭാവനതഭാണട്ട്.

അതുലകേഭാണട്ട് ഈ ഭൂമനി  ആരുലട ലലകേവശമഭാകണഭാ ഉളതട്ട്  അതട്ട്  അവര്ക്കുതലന

നല്കേഭാനുള നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുകൂകട എനഭാണട്ട് ഈ സബ്മനിഷനനിലൂലട എനനിക്കട്ട്

സര്ക്കഭാരനികനഭാടുലാം ബഹുമഭാനലപട മനനികയഭാടുലാം കചേഭാദനിക്കുവഭാനുളതട്ട്.
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അതുകപഭാലലതലന  ചേനില  ആളുകേളക്കട്ട്  അവരുലട  ലലകേവശമുള,  ഭൂമനി

വര്ഷങ്ങളക്കട്ട് മുമ്പട്ട് മഭാര്ക്കറട്ട് വനിലയട്ട് നല്കേനിയനിരുന. പകക്ഷ ചേനില ആളുകേളക്കട്ട് ആ

വനില അനട്ട് നല്കേഭാന  കേഴെനിയഭാത്തതുലകേഭാണട്ട്  ഭൂമനി വഭാങ്ങഭാന സഭാധനിചനില. ഇകപഭാള

അവര്   മഭാര്ക്കറട്ട്  വനില  നല്കേഭാന  സനദത  പകേടനിപനിചട്ട്  മുകനഭാട്ടുവരുനണട്ട്.

മഭാര്ക്കറട്ട് വനില നല്കുകേയഭാലണങനില് അത്തരലാം ആളുകേളക്കട്ട് ആ ഭൂമനി ലകേഭാടുത്തുകൂകട

എനഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് ബഹുമഭാനലപട മനനികയഭാടട്ട് കചേഭാദനിക്കുവഭാനുളതട്ട്.  ഇതട്ട് ഗസൗരവകമറനിയ

കേഭാരലമഭാണട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  തതീര്ചയഭായുലാം ഇതുലകേഭാണട്ട്  ഒരു കേഭാരലവമനില.  ഇകപഭാള

വലക്തനികേളുലടയുലാം സഭാപനങ്ങളുലടയുലമഭാലക്ക അധതീനതയനിലള ഭൂമനി നമുലക്കഭാരനിക്കലലാം

തനിരനിച്ചു  പനിടനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയനില.  ചേനില  ഭൂമനിയനില്  കഗ്രവട്ട്  യഭാര്ഡുകപഭാലമുണട്ട്.

അതട്ട് തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുകേ എനളതട്ട് വളലര ദുഷ്കരമഭാണട്ട്. അതുലകേഭാണട്ട് ഈ കേഭാരലത്തനില്

സര്ക്കഭാര്  ഉചേനിതമഭായ  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കണലമനഭാണട്ട്  ഈ  സബ്മനിഷനനിലൂലട

എനനിക്കട്ട് അഭലര്തനിക്കുവഭാനുളതട്ട്.

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    ചേനകശഖരന) :  സര്,
ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  ഇവനിലട ചൂണനിക്കഭാണനിച  കേഭാരലത്തനില്  നനിലവനിലല
നനിയമമനുസരനിചട്ട്  ചേനില  പകദശങ്ങളനിലല  ഇത്തരലാം  ഭൂമനികേള  പതനിച്ചു  ലകേഭാടുക്കഭാന
വലവസയനില. എനഭാല്  റവനഡ്യൂ പുറകമ്പഭാക്കട്ട് എന രതീതനിയനില് നനിലനനില്ക്കുനതുലാം
പതനിച്ചുലകേഭാടുക്കഭാവനതുമഭായ  പകദശങ്ങളുലണങനില്  അതട്ട്  പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.
ലപഭാതുവനില്  1957-ലല  കകേരള  ഭൂസലാംരക്ഷണ  നനിയമത്തനിലല  വകുപട്ട്  4  പകേഭാരലാം
പുറകമ്പഭാക്കഭായനി  നനിര്വ്വചേനിചനിട്ടുളള  എലഭാ  ലപഭാതുനനിരത്തുകേളുലാം  ലതരുവകേളുലാം
ഇടവഴെനികേളുലാം  ഊടുവഴെനികേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  ചേഭാലകേളുലാം  ചേനിറകേളുലാം  അവയുലട
മുകേളനിലളളകതഭാ അരനിലകേയുളളകതഭാ ആയ പുഴെകേളുലട തടങ്ങളുലാം കേരകേളുലാം ജലകസചേന
ചേഭാലകേളുലാം  നതീകരഭാടചഭാലകേളുലാം  കുളങ്ങളുലാം  തടഭാകേങ്ങളുലാം  കേഭായലകേളുലാം  നതീര്ചഭാലകേളുലാം
വനിപണനികേളുലാം  ശവസലാംസഭാര  സലങ്ങളുലാം  മലമ്പഭാതകേളുലാം  ഉളലപലട  പുറലാംകമ്പഭാക്കു
ഭൂമനികേള 1960-ലല കകേരള ഭൂ പതനിവട്ട് നനിയമലാം, 1964-കലയുലാം 1995-ലലയുലാം കകേരളഭാ ഭൂ
പതനിവട്ട്  ചേടങ്ങള എനനിവ പകേഭാരലാം  പതനിച്ചു  നല്കേഭാന വലവസയനിലഭാത്തതഭാണട്ട്.
കകേരള   ഭൂസലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  1957-ലല  വകുപട്ട്  5  പകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി
പുറകമ്പഭാക്കഭായഭാലലാം  അലലങനിലലാം  അനുവഭാദമനിലഭാലത  ലലകേവശലാം  വയനതട്ട്
നനിയമവനികധയമല. അപകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി ലലകേകയറനവര്ലക്കതനിലര 1957-ലല
ഭൂസലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനില് കഭദഗതനി വരുത്തനിലക്കഭാണട്ട് 2009-ലല 29-ാം ആകഭായനി
2009  ഒകകഭാബര്  7-നട്ട്  നടപഭാക്കനിയ  നനിയമത്തനിലല  വലവസകേള പകേഭാരലാം
ശനിക്ഷഭാനടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  എനഭാല്  പതനിവനിനട്ട്  വനികധയമഭായനിട്ടുളള
ചേനില  ഭൂമനികേലള  സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം  കകേരള  ഭൂപതനിവട്ട്  നനിയമത്തനികന്റെയുലാം
ചേടങ്ങളുകടയുലാം അടനിസഭാനത്തനില് അര്ഹരഭായനിട്ടുളളവര്ക്കട്ട് പതനിച്ചു നല്കുനതനിനുളള
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കഭാന   കേഴെനിയുലാം.  ആ  കേഭാരലലാം  സലാംബനനിചട്ട്   നമുക്കട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.
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(7) അകഗ്രഭാ പഭാര്ക്കട്ട് അനുവദനിക്കല്

ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  സര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  അടയ
കൃഷനിക്കഭാലര  സഹഭായനിക്കഭാന  ഒരു  അകഗ്രഭാ  പഭാര്ക്കട്ട്  അനുവദനികക്കണതനിലന്റെ
ആവശലകേതയഭാണട്ട് ഞഭാന ഇസൗ സഭയുലട ശദയനില് ലകേഭാണ്ടുവരുനതട്ട്.  ജനിലയനില്
പഭാരമ്പരല ഉപജതീവന മഭാര്ഗ്ഗമഭായനി  കേവങ്ങട്ട്  കൃഷനി  ലചേയ്യുന നഭാല്പതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം
ആളുകേളുണട്ട്.  18733  ലഹകര്  സലത്തട്ട്  കേവങ്ങട്ട്  കൃഷനി  ലചേയ്യുന  എനഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേണക്കട്ട്.  ഒരു  ലഹകറനില്  2.7  ടണ്  അടയ  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന.
അങ്ങലന  വര്ഷത്തനില്  51400  ടണ്  ഉല്പഭാദനലാം  അടയ  കൃഷനിയനില്
ഉണഭാകുനലവനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ തലന കേണക്കട്ട്.  അടയ ഒരു കേത്വനിന്റെലനിനട്ട് 2500
രൂപയഭാണട്ട് ഇന കേനിട്ടുന വനില. അങ്ങലന കേണക്കുകൂടനിയഭാല് 51400 ടണ് അടയക്കട്ട്
എത്ര  രൂപ  കേനിട്ടുലമനട്ട്  നമുക്കട്ട്  ഊഹനിക്കഭാന  കേഴെനിയുലാം.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല
പധഭാന  കൃഷനിയഭായ അടയ  കൃഷനിലയ  കപഭാല്സഭാഹനിപനിക്കഭാനുലാം കൃഷനിക്കഭാലര
സഹഭായനിക്കഭാനുലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനലാം ഒരു സഹഭായവമനില.  കകേരളത്തനില്
തൃശ്ശൂരനില്നനിനട്ട്  വടകക്കഭാടട്ട്  എലഭാ  ജനിലയനിലലാം  അടയ  കൃഷനിയുണട്ട്.  പകതലകേനിചട്ട്
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  കൂടുതലലണകനയുളള.  ഇസൗ  കൃഷനിക്കഭാലര
സഹഭായനിക്കുനതനിനുലാം  അടയ കൃഷനിക്കഭാലര കദഭാഹനിക്കുന മുതലഭാളനിമഭാരനില് നനിനലാം
അവലര  രക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം കവണനിയഭാണട്ട്  മലാംഗലഭാപുരലാം ആസഭാനമഭായനി കകേരളവലാം
കേര്ണഭാടകേവലാം   സലാംയുക്തമഭായനി കേഭാലാംപ്കകേഭാലയന സഹകേരണ സഭാപനലാം ആരലാംഭനിചതട്ട്.
ആ  സഭാപനലാം  വളര്നട്ട് ഇനട്ട്  കലഭാകകേഭാത്തര  നനിലവഭാരത്തനിലലത്തനി.  കേഭാര്ഷനികേ
കമഖലയനില് വലനിയ സഹഭായമഭാണട്ട് അടയ കൃഷനിക്കഭാര്ക്കുണഭായനിരുനതട്ട്. പകക്ഷ ആ
സഭാപനത്തനില്  നനിനട്ട്  കേര്ണഭാടകേ   സര്ക്കഭാര് കേരുതനിക്കൂടനി  കകേരളലത്ത
ഒഴെനിവഭാക്കുകേയുലാം  ഇനതട്ട്  കേര്ണഭാടകേത്തനിനട്ട്  സത്വനമഭാകുകേയുലാം  ലചേയ  എനതഭാണട്ട്
വസ്തുത.  അതനില് നമ്മുലട ലഷയറലാം ലഡകപഭാസനിറ്റുലാം ഉകദലഭാഗസരുലാം ഉണഭായനിരുന.
ഉകദലഭാഗസലരലയലഭാലാം  മടക്കനി  അയചട്ട്  ആ  ലഷയര്  സലാംഖലയുലാം  ലഡകപഭാസനിറ്റുലാം
കേര്ണഭാടകേലാം  സത്വനമഭാക്കനി.  കകേരളത്തനിനട്ട്  ഇടലപടഭാന  കേഴെനിഞ്ഞനിടനില  എനതഭാണട്ട്
വസ്തുത.  അതട്ട്  തനിരനിച്ചു  പനിടനിക്കുനകതഭാലടഭാപലാംതലന അടയ  കൃഷനിലയ
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുകവണനി,  മലാംഗലഭാപുരത്തുളളതുകപഭാലല  ഒരു  കേഭാലാംപ്കകേഭാ
സഭാപനലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡുലാം  സഭാപനിക്കണലാം.  അതനിനട്ട്   സര്ക്കഭാര് എലഭാവനിധ
സഹഭായവലാം  സഹകേരണവലാം  നല്കേനി  വനിജയനിപനിക്കണലാം.  മലറഭാരു  പധഭാനലപട
കേഭാരലലാം കേഴെനിഞ്ഞ ബഡ്ജറനില് എലഭാ കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പനങ്ങളക്കുലാം അകഗ്രഭാ പഭാര്ക്കട്ട്
സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കുലമനട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട്    പഖലഭാപനിച്ചു.  പകക്ഷ  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജനിലയട്ട്  ഒനമനിലലന  മഭാത്രമല  ഇസൗ അടയ  കൃഷനികയയുലാം  സര്ക്കഭാര്
കേണക്കനിലലടുത്തനിലലന  പരഭാതനിയഭാണട്ട്  എനനിക്കുളളതട്ട്.   അതുലകേഭാണട്ട്
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്    ഒരു അകഗ്രഭാ പഭാര്ക്കട്ട് അനുവദനിചട്ട്  അടയ കൃഷനിക്കഭാലര
സഹഭായനിക്കണലമനഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് അഭലര്തനിക്കഭാനുളളതട്ട്.  
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കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലകേളനില്  വലഭാപകേമഭായുള   അടയ കൃഷനിലയ
ബഭാധനിക്കുന പധഭാനലപട രണ്ടു   കരഭാഗങ്ങളഭാണട്ട് മഹഭാളനിയുലാം മഞ്ഞളനിപ്പുലാം. മഹഭാളനി
കരഭാഗലാം  ബഭാധനിചട്ട് അടയ മുഴവന നശനിക്കുന;  മഞ്ഞളനിപട്ട് കരഭാഗലാം ബഭാധനിചട്ട് അടയ
മരലാം തലന നശനിച്ചുകപഭാകുന.  ഇതനിനു രണനിനുലാം  പതനിവനിധനി കേണ്ടുപനിടനിക്കുനതനിനുകവണനി
അഗ്രനിക്കളചര് ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്  പലതരത്തനിലളള നടപടനികേളുലാം സത്വതീകേരനിച്ചുലവങനിലലാം
അലതഭാനലാം ഫലപദമഭാകുനനില എനതഭാണട്ട് പധഭാനലപട വസ്തുത. ആ കേഭാരലലാം കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്
ബഹുമഭാനലപട  മനനി  അടനിയനരമഭായനി  ഇടലപടട്ട്  ഇസൗ  സര്ക്കഭാരനിലനലക്കഭാണട്ട്
ലചേയഭാവന  കേഭാരലങ്ങള  ലചേയണലമനട്ട്   ഞഭാന  അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ശതീ.
മുലക്കര രതഭാകേരന കൃഷനി വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുന കേഭാലത്തട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് അടയ
കൃഷനിക്കഭായനി ബഡ്ജറനില് 10 കകേഭാടനി രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന. പകക്ഷ ഇനവലര
ഒരു രൂപകപഭാലലാം  നല്കേനിയനിടനില.  ഇതട്ട് കേഭാസര്കഗഭാഡുകേഭാകരഭാടട്ട് കേഭാണനിക്കുന അവഗണനയഭാണട്ട്.
ഇസൗ  അവഗണന  അവസഭാനനിപനിക്കഭാന  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  മുനകേലയടുക്കണലമനലാം
ഇസൗ  ഗവണ്ലമന്റെനിലനലക്കഭാണട്ട്  അതട്ട്  ലചേയനിപനിക്കണലമനമഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട്
സബ്മനിഷനനിലൂലട അഭലര്തനിക്കഭാനുളളതട്ട്. 

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില് കുമഭാര്) :  സര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജനിലകയഭാടട്ട്  ഒരു  രതീതനിയനിലമുളള  അവഗണനയുലാം   സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനലാം
ഉണഭാകുകേയനില.  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയുമഭായനി   ബനലപടട്ട്   ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം
ഉനയനിച   വനിഷയലാം വളലര പധഭാനലപടതഭാണട്ട്.   അടയ   ഏറവമധനികേലാം  കൃഷനി
ലചേയ്യുനതട്ട് തൃശ്ശൂര്   ജനിലയട്ട്  വടകക്കഭാടഭാണട്ട്.   ഇനട്ട്  അടയ  കൃഷനി  വലഭാപകേമഭായനി
നനിലനനില്ക്കുന  ഒരു  ജനിലയുലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡഭാണട്ട്.  ഇവനിലട  അകദ്ദേഹലാം
സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുലാം കേര്ണഭാടകേ  സര്ക്കഭാരുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി
സഭാപനിച കേഭാലാംപ്കകേഭാ എന സഭാപനലാം കേര്ണഭാടകേ   സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പൂര്ണമഭായ
അധനികേഭാരത്തനിലഭായനികപഭായനി  എന  പറയുനതട്ട്  ശരനിയല.  അകദ്ദേഹലാം  പറയുന
രതീതനിയനില് കകേരളത്തനികന്റെതഭായനിട്ടുളള  ചേനില കേഭാരലങ്ങളുണഭായനിട്ടുലണങനില്  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിചട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുലാം.  അകതഭാലടഭാപലാം
ഇക്കകണഭാമനികട്ട് ആന്റെട്ട് സഭാറനിസനികട്ട് വകുപനിലന്റെ  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ   വര്ഷലത്ത
കേണക്കുകേള പകേഭാരലാം കകേരളത്തനില് ആലകേ 96686 ലഹകര് സലത്തട്ട് അടയ കൃഷനി
ലചേയ്യുനണട്ട്. 125926 ടണഭാണട്ട് കകേരളത്തനിലല അടയ ഉല്പഭാദനലാം.  സലാംസഭാനത്തട്ട്
ഏറവമധനികേലാം  അടയ  കൃഷനിയുളള  ജനില  കേഭാസര്കഗഭാഡഭാണട്ട്.  ഇവനിലട  18733
ലഹകറനില്നനിനട്ട് 51406 ടണ് അടയ ഉല്പഭാദനിപനിക്കലപടുനണട്ട്. ലഹകറനിനട്ട് 2744
കേനികലഭാഗ്രഭാമഭാണട്ട്  ഇസൗ  ജനിലയനിലല  അടയയുലട  ഉല്പഭാദനക്ഷമത.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജനിലയനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  അടയ  കകേരള,  കേര്ണഭാടകേ  സലാംസഭാനങ്ങളുലട
പനിന്തുണകയഭാലട ആരലാംഭനിച കേഭാലാംപ്കകേഭായഭാണട്ട്  സലാംഭരനിചട്ട് വനിപണനലാം നടത്തുനതട്ട്.
കേര്ണഭാടകേ  സലാംസഭാനത്തനിലല  മലാംഗലഭാപുരത്തഭാണട്ട്  ഇതനിലന്റെ  ആസഭാനലാം.  ഇസൗ
സഭാപനത്തനിനട്ട് ഇനലയനിലല വനിവനിധ സലാംസഭാനങ്ങളനിലഭായനി വനിപുലമഭായ വനിപണന
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ശലാംഖലയഭാണുളളതട്ട്.   കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  ഭൂരനിപക്ഷലാം  അടയ  കേര്ഷകേരുലാം
കേഭാലാംപ്കകേഭായനിലല അലാംഗങ്ങളഭാണട്ട്. പുരഭാതനകേഭാലലാം മുതല് കകേരളത്തനില് ലവറനിലകയഭാലടഭാപലാം
മുറക്കഭാനഭായനി  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന  ഒരു  ഉകത്തജകേ  വസ്തുവഭായഭാണട്ട്  അടയ
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്.  ഇതട്ട്  പഭാന,  സുപഭാരനി,  ഗുഡ്കേ  എനതീ  രൂപങ്ങളനില്
മഭാര്ലക്കറനിലലത്തുനണട്ട്. ഇസൗ ഉല്പനങ്ങള ആകരഭാഗലത്തനിനട്ട് ഹഭാനനികേരമഭാകേയഭാല്
ഇകപഭാള കകേരളത്തനില്  നനികരഭാധനിക്കലപടനിട്ടുണട്ട്.  വസ്ത്രങ്ങളക്കട്ട്  നനിറലാം   നല്കേഭാനുലാം
തുകേല്  വലവസഭായത്തനിനുലാം  അടയയനില്  നനിനളള  ടഭാനനിന  എന  രഭാസവസ്തു
പകയഭാജനലപടുത്തുനണട്ട്.  കേമുകേനിനപഭാളയനില് നനിനലാം പഭാത്രങ്ങള,  കേപട്ട്,  ലതഭാപനി
എനനിവ  നനിര്മ്മേനിക്കുന.   സനിരമഭായ  അടയയുലട  ഉപകയഭാഗലാം  ആകരഭാഗലത്തനിനട്ട്
ഹഭാനനികേരമഭാലണന  അഭഡ്യൂഹലാം  നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്.  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ
ബഡ്ജറട്ട്  പസലാംഗത്തനില്  മൂലലവര്ദനിത  കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പനങ്ങളക്കു  കവണനി
ലചേറകേനിട,  ഇടത്തരലാം  അകഗ്രഭാ  പഭാര്ക്കുകേളുലട  ശലാംഖല  സഭാപനിക്കുലമനട്ട്
പഖലഭാപനിക്കുകേയുണഭായനി.  നഭാളനികകേരലാം,  ലനലട്ട്ല്ല്,  വഭാഴെപഴെലാം,  കതന,  സുഗനവലഞ്ജനങ്ങള,
റബ്ബര്,  ചേക്ക,  പചക്കറനികേള എനനിവലയ അടനിസഭാനലപടുത്തനിയുള മൂലലവര്ദനിത
ഉല്പനങ്ങളുലട  ഉല്പഭാദനവലാം  വനിപണനവമഭാണട്ട്  അകഗ്രഭാ  പഭാര്ക്കുവഴെനി
ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  കേമുകേനിനപഭാള ഉല്പനങ്ങള, പഭാന ഉല്പനങ്ങള, ലലഡ മുതലഭായവയഭാണട്ട്
അടയ  കൃഷനിയനില്  നനിനലാം  സഭാദലമഭായ  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പനങ്ങള.  ഇതനില്
ആകരഭാഗലത്തനിനട്ട്  ഹഭാനനികേരമഭായ  പഭാന  ഉല്പനങ്ങള  കകേരളത്തനില്
നനികരഭാധനിക്കുകേയുണഭായനി.  മൂലധനലചലവട്ട്,  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കളുലട  ലഭലത,
വനിപണന സഭാദലത എനനിവ കേണക്കഭാക്കുകമ്പഭാള അടയക്കു മഭാത്രമഭായനി ഒരു അകഗ്രഭാ
പഭാര്ക്കട്ട് സഭാപനിക്കുനതട്ട്  വനിജയകേരമഭായനിരനിക്കുകേയനില എനളളതഭാണട്ട്   സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
നനിലപഭാടട്ട്.   എങനില്കപഭാലലാം അടയയുമഭായനി  ബനലപടട്ട്   ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം
ഉനയനിക്കലപടനിരനിക്കുന  കേഭാരലങ്ങള   സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.    മുനമനനി
ശതീ.  മുലക്കര  രതഭാകേരലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  10  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിലചങനിലലാം  ആ
കമഖലയനികലക്കട്ട്  പണലമഭാനലാം   ലഭനിചനിടനിലലനള അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  പരഭാതനി
പരനികശഭാധനിചട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.

(അദലക്ഷകവദനിയനില് മനി. സതീക്കര്)

(8) ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി. കറഭാഡട്ട് വനികേസനലാം

ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട് :  സര്,  ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  പദതനിയനില്  ഉളലപട
കൂത്തഭാട്ടുകുളലാം  ടസൗണനിലന്റെ  വനികേസനവമഭായനി  ബനലപട  ഒരു  വനിഷയമഭാണട്ട്  ഞഭാന
അങ്ങയുലട ശദയനില് ലകേഭാണ്ടുവരുനതട്ട്. കേഴെനിഞ്ഞ സകമ്മേളനത്തനിലലാം  ഇസൗ വനിഷയലാം
അങ്ങയുലട ശദയനില് ലകേഭാണ്ടുവനനിരുന. നനിര്മ്മേഭാണപവര്ത്തനലാം ഇഴെഞനതീങ്ങുനലവനതഭായനിരുന
അനലത്ത വനിഷയലാം.  അനട്ട് അങ്ങട്ട് നല്കേനിയ മറപടനിയനില് ഡനിസലാംബര് മഭാസത്തനിനുളനില്
നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലമനഭായനിരുന  പറഞ്ഞനിരുനതട്ട്.  ഇകപഭാള
നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങള  നടക്കുനണട്ട്.  പകക്ഷ  അശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  രതീതനിയനില്
ഓടയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങള  നടക്കുനതനിനഭാല്  വലഭാപഭാരനികേളക്കുലാം
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  ഒടനവധനി  ബുദനിമുട്ടുകേളുണഭാകുന. ടസൗണനിലന്റെ  വടക്കുഭഭാഗത്തുള
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കമരനിഗനിരനി  പബനികേട്ട്  സ്കൂള  മുതല്  ചേനകത്തഭാടട്ട്  വലരയുള  പകദശത്തട്ട്  വനിവനിധ
കേലങ്കുകേലള ഒഴെനിവഭാക്കനി ഓടയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം മുകനഭാടട്ട് കപഭാകുകമ്പഭാള അഞ്ചുമുതല്
എടടനിവലര കറഭാഡട്ട് ഉയരുന. ഇകത പശ്നലാം തലനയഭാണട്ട് ഓണലാംകുനട്ട് ഭഗവതനികക്ഷത്രലാം
മുതല് ടനി.ബനി. ജലാംഗ്ഷന വലരയുള ലതക്കുഭഭാഗത്തുലാം  സലാംഭവനിചനിട്ടുളതട്ട്. അവനിലടയുലാം
കറഭാഡട്ട്  വളലരയധനികേലാം  ഉയര്നവരുന.  2010-ലല  അലലലനലമ ന്റെട്ട്  പകേഭാരലാം
നനിലവനിലള കേയറലാം കുറചട്ട് തഭാഴ് നട്ട് നനില്ക്കുന നനിലയനിലഭായനിരനിക്കുലമനഭാണട്ട് അനട്ട്
ഉകദലഭാഗസര്  പറഞ്ഞനിരുനതട്ട്.  അതനുസരനിചട്ട്  അവനിലട  വനിവനിധ  ലകേടനിടങ്ങളുലട
നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിച്ചു കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്. എനഭാല് ഇസൗ രതീതനിയനില് ഓട
നനിര്മ്മേനിചട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞകപഭാള  കൂത്തഭാട്ടുകുളലാം  ടസൗണനിലന്റെ  വടക്കട്ട്  ഭഭാഗത്തഭായനി  കേയറലാം
കുറയുകേയല,  കൂടുന  സഭാഹചേരലമഭാണുണഭായനിട്ടുളതട്ട്.  അതഭായതട്ട് രഭാമപുരലാം  കേവല,
ഓണലാംകുനട്ട് ഭഗവതനികക്ഷത്രലാം തുടങ്ങനിയ പകദശങ്ങളഭാണട്ട് ഞഭാന സൂചേനിപനിക്കുനതട്ട്.
കറഭാഡട്ട്  തറനനിരപനില്നനിനലാം വളലര ഉയര്നതനിനഭാല് മഴെലവളലാം  കേടകേളനികലക്കട്ട്
കേയറന സഭാഹചേരലമുണഭാകുന.  ഇതട്ട് വളലരകയലറ ആശങ ആ പകദശത്തുണഭാക്കുനണട്ട്.
ഇവനിലട അശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  രതീതനിയനില്  ഓടയുലട  നനിര്മ്മേഭാണപവര്ത്തനങ്ങള
നടക്കുനലവന പരഭാതനി നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്. അങ്ങയുലട ശദ ഇക്കഭാരലത്തനിലണഭാകേണലമനലാം
ഓടയുലട ഉയരലാം ഉയര്നവരുന സഭാഹചേരലത്തനിലണഭാകുന ബുദനിമുട്ടുകേള  ഒഴെനിവഭാക്കണലമനലാം
അഭലര്തനിക്കുന. കൂത്തഭാട്ടുകുളലാം  ടസൗണനിലന്റെ  വടക്കുമുതല്  ലതക്കുവലരയുള  എലഭാ
ഭഭാഗത്തുലാം  ഇകത  സനിതനിയഭാണുളതട്ട്.  ഇതനിലനഭാരു  പരനിഹഭാരമുണഭാകേണലമനഭാണട്ട്
എനനിക്കട്ട്  അഭലര്തനിക്കഭാനുളതട്ട്. 

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന) :  സര്,

ഏറ്റുമഭാനൂര്-മൂവഭാറ്റുപുഴെ കറഭാഡട്ട് വനികേസനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കൂത്തഭാട്ടുകുളലാം ജലാംഗ്ഷലന്റെ

വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങള  ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയഭാണട്ട്

ലചേയ്യുനതട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് പറഞ്ഞതു കപഭാലല കമരനിഗനിരനി പബനികേട്ട് സ്കൂള

മുതല് ചേനകത്തഭാടുവലരയുള  ഭഭാഗത്തഭാണട്ട് പവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുനതട്ട്.  അങ്ങട്ട്

പറഞ്ഞതുകപഭാലല  അവനിലട  മൂനട്ട്  കേലങ്കുകേള  നനിലവനിലളതഭായനി  കേഭാണുനനില.

കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട്  ഓട  നനിര്മ്മേഭാണമഭാണട്ട്  അവനിലട നടക്കുനതട്ട്.  ഭൂമനിശഭാസ്ത്രപരമഭായനി

വളലര തഭാഴ്ചയനിലഭാണട്ട്  ഇസൗ പടണലാം സനിതനി ലചേയ്യുനതട്ട്.  മഴെ   ലപയ കേഴെനിഞ്ഞഭാല്

ജലാംഗ്ഷന മുഴവന ലവളലപഭാക്കമഭാണട്ട്.  അകപഭാള കറഭാഡട്ട്  ഉയര്ത്തനിയഭാലല മതനിയഭാകൂ.

ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  കപഭാജകഭാണനിതട്ട്.  ഒരു  മതീററനിനട്ട്  തഭാലഴെയഭാണട്ട്  ഉയര്ത്തുനതട്ട്.

അതനിലന്റെ കജഭാലനി ആരലാംഭനിചനിടനില.  ഉയര്ത്തനിപണനിതനിലലങനില് കറഭാഡട്ട് വനികേസനിപനിചതനിനുകശഷവലാം

ലവളലപഭാക്കലാം പഴെയതു കപഭാലലയുണഭാകുലാം.  കേചവട സഭാപനങ്ങളനികലക്കുള പകവശനലാം

കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് കൂടുതല് ആഘഭാതമുണഭാകേഭാത്ത തരത്തനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാനഭാണട്ട്

നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളതട്ട്. അവനിലടയുള  കതഭാടനിലന്റെ   വതീതനിയുലാം  കൂകടണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  കേചവട
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സഭാപനങ്ങളനികലക്കുള പടനികേള  പദതനിലചലവനിലന്റെ തുകേയുലട ലഭലതയനുസരനിചട്ട്

നനിര്മ്മേനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. ഒനകൂടനി പരനികശഭാധനിചട്ട് പരമഭാവധനി ബുദനിമുടട്ട് കുറചട്ട്

ലചേയഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  ഏതട്ട് പുതനിയ വനകേനിട പദതനികേള വനഭാലലാം ലചേറനിയ

പയഭാസങ്ങളുണഭാകുലാം. മറട്ട് ബുദനിമുട്ടുകേള ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(9) പഭാലങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേനന നഭായര് :  സര്,  ലചേങ്ങന്നൂര് മണ്ഡലത്തനില്ലപട

പഭാണനഭാടട്ട്  പഞഭായത്തനിലന്റെ  ഇരുകേരകേലളയുലാം  ബനനിപനിക്കുന  ഒരു  പഭാലമഭാണട്ട്

മനിതൃമഠലാം പഭാലലാം.  അതനിലന്റെ  പണനി  തുടങ്ങനി  പത്തുവര്ഷമഭായനിട്ടുലാം  നഭാളനിതുവലര

പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിടനില. അതനിലനതനിലര ജനങ്ങളുലട ഭഭാഗത്തുനനിനലാം വലനിയ

പതനികഷധവലാം കരഭാഷവലാം ഉയരുനണട്ട്. ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം

അതനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   പഭാലത്തനിലന്റെ പണനി അതനികവഗലാം

പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനുള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കണലമനഭാണട്ട് ആദലമഭായനി സൂചേനിപനിക്കഭാനുളതട്ട്.

അതുകപഭാലല  ലചേങ്ങന്നൂര്,  മഭാകവലനിക്കര  തഭാലൂക്കുകേലള  തമ്മേനില്  ബനനിപനിക്കുന

വഴെനിവഭാടനിക്കടവട്ട്  പഭാലത്തനിനട്ട്  ബഡ്ജറനില്  ഒരു രൂപ  കപഭാലലാം   വകേയനിരുത്തഭാലത

അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സഭാലാംഗ്ഷന നല്കേനി വലനിയ പചേരണലാം നടത്തനി.  എനഭാല് ആ

പഭാലത്തനിലന്റെ  പണനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.  അതുകപഭാലലതലനയഭാണട്ട്

മഭാകവലനിക്കര  തഭാലൂക്കനികനയുലാം  ലചേനനിത്തല  പഞഭായത്തനികനയുലാം ബനനിപനിക്കുന

ലനല്പ്പുരക്കടവട്ട് പഭാലത്തനിലന്റെ കേഭാരലവലാം.  ലചേങ്ങന്നൂര് ടസൗണനിലന ലലബപഭാസുമഭായനി

ബനനിപനിക്കുന  പധഭാനലപട  പഭാലമഭാണട്ട്  ലലകേപഭാലക്കടവട്ട്  പഭാലലാം.  ഇസൗ

പഭാലങ്ങളലക്കലഭാലാം കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട് രൂപ അനുവദനിച്ചുലവനട്ട് പഖലഭാപനിലചങനിലലാം

ഒരു ലലപസകപഭാലലാം ബഡ്ജറനില്   വകേയനിരുത്തഭാത്തതനിലന്റെ ഫലമഭായനി ജനങ്ങളുലട

ഭഭാഗത്തുനനിനലാം വലനിയ പതനികഷധമുയര്നവന. പഭാലത്തനിലന്റെ പണനി എന്തുലകേഭാണട്ട്

ആരലാംഭനിക്കഭാന  കേഴെനിയുനനില?  ഏതഭായഭാലലാം  ചേനില  നടപടനികേളുമഭായനി

മുകനഭാട്ടുകപഭാലയനലഭാലത  മറട്ട്  കേഭാരലങ്ങളനികലലക്കഭാനലാം  കേടനനിടനില.  ആ

പഭാലങ്ങളുലട പണനി  ലപലടനട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള  നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കണലമനഭാണട്ട്  ഇസൗ  സബ്മനിഷനനിലൂലട  ഉനയനിക്കഭാനുളതട്ട്.  മലറഭാരു

പധഭാനലപട  കേഭാരലലാം,  വളലര  പഭാധഭാനലമുള  പനളലാം  പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം

ശബരനിമല  തതീര്തഭാടനത്തനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലമനഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനലപട

മനനിതലന വനിളനിച്ചുകചേര്ത്ത കയഭാഗത്തനില് ഉറപട്ട് നല്കേനിയതട്ട്.  തതീര്തഭാടന കേഭാലലാം

നവലാംബര് 14-ാം തതീയതനികയഭാടുകൂടനി ആരലാംഭനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ലക്ഷക്കണക്കനിനട്ട് തതീര്തഭാടകേര്
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വരുന പകദശലമന നനിലയനില് ആ പഭാലത്തനിലന്റെ പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിലലങനില്

തതീര്തഭാടകേര്ക്കട്ട് വളലരകയലറ ബുദനിമുട്ടുകേളുണഭാകുലാം.   ദതീര്ഘദൂര എലാം.സനി. കറഭാഡുള

ലചേങ്ങന്നൂര്  മണ്ഡലത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിവരുന  കുളനടകയഭാടട്ട്  കചേര്നള  ഒരു

പകദശമഭായതു ലകേഭാണഭാണട്ട് ഞഭാന ഇതുനയനിക്കുനതട്ട്.  ആ പഭാലലാം സമയബനനിതമഭായനി

പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനുള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കണലാം. ഇത്രയുലാം കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇസൗ

സബ്മനിഷനനിലൂലട ഉനയനിക്കഭാനുളതട്ട്. 

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന) :  സര്,
നഭാലട്ട്  പഭാലങ്ങളുലട  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  ലചേങ്ങന്നൂര്  ലമമ്പര്
ശതീ.  ലകേ.  ലകേ.  രഭാമചേനന നഭായര് ഉനയനിചതട്ട്.  അതനില് ശബരനിമലയനികലക്കുള
പധഭാന പഭാലമഭായ പനളലാം പഭാലവലാം ഉളലപടുലാം.  ഇസൗ നഭാലട്ട് പഭാലങ്ങളക്കുലാംകൂടനി 47
കകേഭാടനി  രൂപയുലട  സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  നല്കേനിയനിട്ടുളതട്ട്.  അകദ്ദേഹലാം
പറഞ്ഞതു കപഭാലലതലന  ബകേപഭാലക്കടവട്ട്,  വഴെനിവഭാടനിക്കടവട്ട്,  ലനല്പ്പുരക്കടവട്ട്  എനതീ
പഭാലങ്ങളക്കുലാം ഒരു ലലപസകപഭാലലാം ബഡ്ജറനില് മഭാറനിവയഭാലത  എ.എസട്ട്. നല്കുകേ
മഭാത്രമഭാണട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ   സര്ക്കഭാര് ലചേയതട്ട്.  എങനിലലാം  അതനിലന്റെ  പണനിയുമഭായനി
മുകനഭാട്ടുകപഭാകുവഭാന സര്ക്കഭാര് ആഗ്രഹനിക്കുനണട്ട്. പണനിയഭാതനിരനിക്കുന പശ്നമുദനിക്കുനനില.
ആ എ.എസട്ട്.-ല് എലഭാലാം അനലത്ത പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.  ലസക്രടറനി എഴതനി വയനതട്ട്,
“subject to the condition that concurrence of the Government should be
obtained  before  tender”എനഭാണട്ട്.  എങനിലലാം  അതനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ഏലറടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  അതനില്  ബകേപഭാലക്കടവട്ട്  പഭാലത്തനിലന്റെ  ഡനിലലസന  റനിലലവസട്ട്
ലചേയ്യുനതനിനഭായനി ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര്ക്കട്ട് നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. അതട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാകുന
മുറയട്ട്  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി നല്കേനി  മുകനഭാടട്ട്  കപഭാകുനതഭാണട്ട്.  വഴെനിവഭാടനിക്കടവട്ട്
പഭാലത്തനിലന്റെ  ഡനിലലസന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  സഭാകങതനികേ  അനുമതനിക്കുള
വനിശദമഭായ  എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി വരുന;  അതട്ട്  ലഭനിക്കുന മുറയട്ട്  ടനി.എസട്ട്.
നല്കുനതഭാണട്ട്.  ലനല്പ്പുരക്കടവട്ട്  പഭാലത്തനിനുകവണനി  സലത്തനിലന്റെ  മണട്ട്
പരനികശഭാധന  നടക്കുനകതയുള.   ഡനിലലസന തയഭാറഭാക്കനി  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി
നല്കേനി  പവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കഭാനുള  തുടര്നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  പനളലാം
പഭാലലത്തപറനി  അകദ്ദേഹലാം  പറഞ്ഞതട്ട്  ശരനിയഭാണട്ട്.  അതനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  കേഭാലഭാവധനി
2017  വലരയുണട്ട്.  ശബരനിമല  സതീസണ്  വരുനതുലകേഭാണട്ട്  കവഗത്തനില്  പണനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്. അങ്ങലനലയഭാരു  വലവസ  അവരുലട
കകേഭാണ്ട്രേഭാകനിലളതല.  എങനിലലാം  അവര്  കവഗലാം  ലചേയ്യുനണട്ട്.  കേഴെനിയുനതുലാം
ശബരനിമല  സതീസണ്  തുടങ്ങുന  നവലാംബര്  14-നട്ട്  മുമ്പുതലന  പണനികേള
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തതീര്ക്കുനതഭാണട്ട്. അതനിനഭായനി ഉനതതല കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചു. അവര് നനഭായനി പവൃത്തനികേള
നടത്തുനണട്ട്.  ലമഭാത്തലാം 47  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  ലഭനിച ഈ
പഭാലങ്ങളുലടലയലഭാലാം പണനി ലചേയഭാന തലനയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതട്ട്.

(10) കക്ഷമനനിധനിയുലാം ലപനഷനുലാം

ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് : സര്,  കകേരളത്തനിലല  പത്രമഭാധലമങ്ങളനില്  വരുന
വഭാര്ത്തകേളനില്  ഭുരനിപക്ഷവലാം റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുനതട്ട് പഭാകദശനികേ മഭാധലമ പവര്ത്തകേരഭാണട്ട്.
കകേരളത്തനില്  ഇരുപതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം  പഭാകദശനികേ  മഭാധലമ  പവര്ത്തകേരുലണനഭാണട്ട്
കേണക്കഭാക്കലപടുനതട്ട്.   ഒരു  സലാംഭവലാം  നടനഭാല്  അവനിലട  ആദലലാം  എത്തുനതുലാം
വനിശത്വസനതീയമഭായ വനിവരങ്ങള നല്കുനതുലാം  പഭാകദശനികേ  കലഖകേരഭാണട്ട്.  ഇവരനില്
മഹഭാഭൂരനിപക്ഷവലാം  കജര്ണലനിസലാം  കകേഭാഴ് സുകേള  പഠനിക്കഭാത്തവകരഭാ പത്രമഭാധലമ
പവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഒസൗകദലഭാഗനികേ  സലാംവനിധഭാനത്തനില്  ഉളലപടഭാത്തവകരഭാ  ആണട്ട്.
അതുലകേഭാണ്ടുതലന  സനിരകജഭാലനി  ലഭനിക്കഭാകനഭാ  അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായ  ആനുകൂലലങ്ങള
കനടഭാകനഭാ  ഇവര്ക്കട്ട് സഭാധനിക്കുനനില.  എനഭാല്  പത്രപവര്ത്തനത്തനിലന്റെ  കകേന
സഭാനത്തട്ട് പകതലകേനിച്ചുലാം പത്രവഭാര്ത്തകേള സമഭാഹരനിക്കുന കേഭാരലത്തനില് മുഖലമഭായ
പങട്ട്  വഹനിക്കുനതട്ട്  പഭാകദശനികേ  കലഖകേരഭാണട്ട്.  പഥേമവലാം  പധഭാനവമഭായ  പവര്ത്തനലാം
നടത്തുനവരഭാണട്ട്  ഇസൗ പഭാകദശനികേ  കലഖകേര്.  സലാംസഭാനത്തട്ട് പതനിനഭായനിരക്കണക്കനിനട്ട്
വരുന  പഭാകദശനികേ  മഭാധലമ  പവര്ത്തകേര്ക്കട്ട്  യഭാലതഭാരു  പരനിഗണനയുലാം  ലഭനിക്കുനനില.
ലലലനറഭായനി  തുടങ്ങനി  ലലലനറഭായനിത്തലന   കജഭാലനിയനില്നനിനലാം  വനിരമനികക്കണനിവരുന
ഇവരുലട പരനിതഭാപകേരമഭായ ജതീവനിതഭാവസയട്ട് പരനിഹഭാരമുണഭാകേണലമനട്ട് അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
തുലലകജഭാലനിക്കട്ട്  തുലല  കവതനമനില.  ഇവര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുനതട്ട്  ആയനിരലാം  രൂപ  മുതല്
പതനിനഭായനിരലാം രൂപ വലരയഭാണട്ട്. ഇവര്ക്കട്ട് കസവന കവതന വലവസകേകളഭാ അവധനികേകളഭാ
ഇല. അതുലകേഭാണട്ട് ഇവര്ക്കട്ട് ക്രമതീകൃതമഭായ ഒരു കവതന വലവസയുണഭാകേണലാം. ഇസൗ
സനിതനി കേണക്കനിലലടുത്തു ലകേഭാണട്ട് പഭാകദശനികേ മഭാധലമ പവര്ത്തകേര്ക്കട്ട് കക്ഷമനനിധനിയുലാം
ലപനഷനുലാം  ഏര്ലപടുത്തുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര്  സതത്വര  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കണലമനട്ട്
അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

11.00 AM]

ലതഭാഴെനിലലാം എലലകസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   റനി  .   പനി  .   രഭാമകൃഷ്ണന): സര്, നമ്മുലട
ജനഭാധനിപതല വലവസയനില് പഭാകദശനികേ മഭാധലമ പവര്ത്തകേര് വളലര പധഭാനലപട
ഒരു  ഘടകേലാം  തലനയഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  ഇവനിലട  പരഭാമര്ശനിച
വനിഷയങ്ങള  വളലര പധഭാനലപടതുലാം  നമ്മുലട  പരനിഗണനയട്ട്  വകരണതുമഭായ
പശ്നമഭാണട്ട്.  ഇലതലഭാമഭാലണങനിലലാം  നനിലവനിലള  നനിയമങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനിട്ടുമഭാത്രകമ
നമുക്കട്ട് പവര്ത്തന പരനിപഭാടനികേള തയഭാറഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള. നനിലവനിലള
ചേടങ്ങളുലടയുലാം നനിര്വ്വചേനത്തനിലന്റെയുലാം പവര്ത്തന രതീതനിയുലടയുലാം അടനിസഭാനത്തനില്
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പഭാകദശനികേ  പത്രപവര്ത്തകേലര  1993-ലല  കകേരള  സലാംസഭാന  പത്രപവര്ത്തകേ

ലപനഷന പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തഭാന നനിര്വ്വഭാഹമനില. എനഭാല് 2008-ലല അണ്

ഓര്ഗലലനസ്ഡട്ട്  കസഭാഷലല്  ലസകേഡ്യൂരനിറനി  എന  കകേന  നനിയമപകേഭാരലാം  2-2-2016-ലല

ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്.24/2016/ലതഭാഴെനില്  ഉത്തരവട്ട്  മുകഖന  കകേരള  അസലാംഘടനിത

ലതഭാഴെനിലഭാളനി  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  പദതനി  നനിലവനില്  വനനിട്ടുണട്ട്.   പസ്തുത

പദതനിയനില് അലാംഗമഭായനി കചേരഭാനുള അവകേഭാശലാം പഭാകദശനികേ പത്രപവര്ത്തകേര്ക്കട്ട്

നനിലവനിലണട്ട്.  Working  Journalists  (Conditions  of  Service)  and

Miscellaneous  Provisions  Act,  1955-ലന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരഭാത്തവരുലാം

ഫതീലഭാനസട്ട് പത്ര റനികപഭാര്ടര്, stringer തുടങ്ങനി പകതലകേ ലതഭാഴെനിലടമയനിലഭാലത ഇസൗ

കമഖലയനില്  പവര്ത്തനിക്കുനവര്ക്കുലാം  സതീമനില്  അലാംഗതത്വലമടുക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  ഇസൗ

കക്ഷമ പദതനി  മുഖഭാനരലാം  റനിടയര്ലമന്റെട്ട്  ആനുകൂലലലാം,  വഭാര്ദകേലകേഭാല  ലപനഷന,

കുടുലാംബ ലപനഷന, അവശതഭാ ലപനഷന, ചേനികേനിതഭാ സഹഭായലാം, വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലലാം,

അപകേടഭാനുകൂലലലാം എനനിവയലാം ഇസൗ വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

V കമശപ്പുറത്തുവച കേടലഭാസുകേള

ചേടലാം   47(2)    അനുസരനിച്ചുള കേടലഭാസുകേള

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

ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കേടലഭാസുകേള കമശപ്പുറത്തട്ട് വയന. 

പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭയുലട  ഒനഭാലാം  സകമ്മേളനത്തനിലല  1545-ാം

നമ്പര്  നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  കചേഭാദലത്തനിലന്റെ  മറപടനിയുലാം  അതനിനട്ട്  യഥേഭാസമയലാം

മറപടനി നല്കുവഭാന സഭാധനിക്കഭാതനിരുനതനിനുള കേഭാരണലാം കേഭാണനിക്കല് കസറട്ട്ലമനലാം. 

VI റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പണലാം

(1) 2016-  ലല കകേരള ധനകേഭാരല ബനിലനിലന സലാംബനനിച സബ്ജകട്ട്

കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടട്ട്

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

സബ്ജകട്ട്  കേമ്മേനിറനി  VIII-ലന്റെ  അദലക്ഷനഭായ  ഞഭാന  2016-ലല  കകേരള  ധനകേഭാരല

ബനിലനിലന സലാംബനനിച സബ്ജകട്ട് കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുന. 
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(2) പവഭാസനി മലയഭാളനികേളുലട കക്ഷമലാം സലാംബനനിച സമനിതനിയുലട

ഒനഭാമതട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് 

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖഭാദര് :  സര്,  പവഭാസനി  മലയഭാളനികേളുലട  കക്ഷമലാം
സലാംബനനിച സമനിതനിയുലട അദലക്ഷനഭായ ഞഭാന സമനിതനിയുലട ഒനഭാമതട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
സമര്പനിക്കുന. 

മനി  .   സതീക്കര് : റനികപഭാര്ട്ടുകേള സമര്പനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് : സര്, ബഹുമഭാനലപട മനനി ശതീമതനി ലജ. കമഴനിക്കുടനി
അമ്മേയട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ  ദനിവസലാം  പസഭാവന  നടത്തഭാന  അവസരലാം  നല്കേനിയനിരുന.
അതുകപഭാലലഭാരു  അവസരലാം  ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശനുലാം  നല്കുനതനിലനക്കുറനിചട്ട്
പറഞ്ഞകപഭാള ഇതുസലാംബനനിചട്ട് അങ്ങട്ട് ഇലനഭാരു റൂളനിലാംഗട്ട് നല്കേഭാലമനട്ട് പറഞ്ഞനിരുന.
ആ റൂളനിലാംഗട്ട് അങ്ങയുലട ഭഭാഗത്തുനനിനട്ട് ഉണഭാകേണലമനട്ട് അഭലര്തനിക്കുന. 

മനി  .    സതീക്കര് :  ലചേയറനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനട്ട് റൂളനിലാംഗുണഭാകുലാം.  ചേടലാം  288  പകേഭാരലാം
രണട്ട് ഭഭാഗത്തുളളവര്ക്കുലാം രണ്ടുതവണ അവസരങ്ങള നല്കേനി. അതുമഭായനി ബനലപട
കേഭാരലത്തനില് ഇനനി സഭയനില് ഒരു സലാംവഭാദത്തനിനട്ട് സഭാദലതയനില.  

പതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്  (ശതീ  .    രകമശട്ട് ലചേനനിത്തല) :  സര്,  ഞഭാലനഭാരു കേഭാരലലാം
അങ്ങകയഭാടട്ട്  ആവശലലപടനിരുന.  സഭയനില്  ചേനില  വഭാക്കുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന
പഭാടനിലലനട്ട്  റൂളനില് പറയുനണട്ട്.  ഒരു അലാംഗത്തനിലനതനിരഭായനി ആകരഭാപണലാം ഉനയനിചഭാല്,
അതനില് ദുനഃസൂചേനയുള വഭാക്കുകേളുലണങനില് അതട്ട് പനിനവലനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  ഇക്കഭാരലലാം
അങ്ങട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാലമനട്ട്  പറഞ.  ആയതനിനഭാല്  അങ്ങയുലട  റൂളനിലാംഗനില്
ഇക്കഭാരലലാം കൂടനി പരഭാമര്ശനിക്കണലാം. 

മനി  .   സതീക്കര് : ഇക്കഭാരലലാം തലനയഭാണട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാലമനട്ട് പറഞ്ഞതട്ട്. 

VII നനിയമനനിര്മ്മേഭാണകേഭാരലലാം

(1)  2016-  ലല കകേരള ലനല്വയല്  -  തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ   (  കഭദഗതനി  )

ബനിലനിലന്റെ അവതരണവലാം സബ്ജകട്ട് കേമ്മേനിറനിക്കട്ട് അയയണലമന പകമയവലാം

മനി  .    സതീക്കര്:  ബഹുമഭാനലപട  റവനഡ്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനിക്കട്ട്
2016-ലല  കകേരള  ലനല്വയല്-തണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  (കഭദഗതനി)  ബനില്
 അവതരനിപനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 
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റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    ചേനകശഖരന) :  സര്,
2016-ലല കകേരള ലനല്വയല്-തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ (കഭദഗതനി) ബനില്    ഞഭാന
അവതരനിപനിക്കുന. 

മനി  .   സതീക്കര് : ബനില് അവതരനിപനിചനിരനിക്കുന.

VIII ക്രമപശ്നലാം

(i) ബനിലനിലന്റെ ഇലാംഗതീഷട്ട് പരനിഭഭാഷ അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്

ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  സര്, 2016-ലല കകേരള ലനല്വയല്-തണതീര്ത്തട
സലാംരക്ഷണ  (കഭദഗതനി)  ബനില്  അവതരനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ചേടലാം  69-ഉലാം  303-ഉലാം
അനുസരനിചട്ട് ഞഭാന തടസവഭാദലാം ഉനയനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

ഭരണഘടനയുലട  അനുകച്ഛദലാം  348(3)  അനുസരനിചട്ട്  ഗവര്ണറലട

ആതബറകസഷകനഭാടുകൂടനി  പസനിദതീകേരനിച  ബനിലനിലന്റെ  ഇലാംഗതീഷട്ട്  പരനിഭഭാഷ

അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  നല്കകേണതഭാണട്ട്.   അതട്ട്  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  നല്കേനിയനിടനിലലനഭാണട്ട്

എലന്റെ അറനിവട്ട്.  ബനിലനിലന്റെ കസറട്ട്ലമന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ഒബ്ജകട്ട്സട്ട് ആന്റെട്ട്  റതീസണ്സട്ട് വളലര

ഡനിഫകതീവഭാണട്ട്.   2015-ലല  കകേരള  ധനകേഭാരല  2-ാം  നമ്പര്  ആകട്ട്  പകേഭാരലാം

ലകേഭാണ്ടുവന  കഭദഗതനി   പനിനവലനിക്കുലമനട്ട്  2016  ജൂബല  8-ാം  തതീയതനിയനിലല

പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട്  പസലാംഗത്തനില്  പഖലഭാപനിചനിരുന.  2014-15   ബഡ്ജറനിലല

പഭാരഗ്രഭാഫട്ട് 63-ല്  'ഫനിനഭാനസട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലനല്വയല് നനികേത്തുനതനിനട്ട്

ലകേഭാണ്ടുവന  വലവസകേള  റദ്ദേഭാക്കുലാം' എനട്ട്  പറയുനണട്ട്.  കകേരള  ലനല്വയല്

തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനിലല 3 എ വകുപട്ട് ലനല്വയല് നനികേത്തുനതനിനു

കവണനിയുളതല.  അതനിനഭാല്  ബനിലനിലന്റെ  ഒബ്ജകട്ട്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  റതീസണ്സനില്

പറഞ്ഞനിരനിക്കുന വനിവരണലാം ശരനിയല.  ചേടലാം 77 അനുസരനിചട്ട് ബനിലനിലന്റെ തതത്വലത്ത

സലാംബനനിചട്ട് വനിശദമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തുവഭാന  സഭാദലമലലനട്ട്  എനനിക്കറനിയഭാലാം.

മൂനഭാലാം  വകുപട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കല്  സലാംബനനിച  വലവസയനില് ബനില്ലുമഭായനി  യഭാലതഭാരു

ബനവമനിലഭാത്ത  കേഭാരലങ്ങളഭാണുളതട്ട്.  അതട്ട് ശരനിയല.  ലനല്വയല് തണതീര്ത്തട

നനിയമത്തനിലന്റെ  3 എ  വകുപനിലളതട്ട് പസ്തുത നനിയമലാം വരുനതനിനുമുമ്പട്ട് ലനല്വയല്

പരനിവര്ത്തനലാം ലചേയ്യുകേകയഭാ രൂപഭാനരലപടുത്തുകേകയഭാ ലചേയനിട്ടുലണങനില് ഭൂമനിയുലട

നലഭായവനിലയുലട  25 ശതമഭാനത്തനിനട്ട്  തുലലമഭായ  തുകേ  ഫതീസഭായനി  ഈടഭാക്കനി
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ക്രമവല്ക്കരനിക്കഭാലമനഭാണട്ട്.  ലനല്വയല് നനികേത്തുനതനിനട്ട് യഭാലതഭാരു വലവസയുലാം

ബഡ്ജറട്ട്  പസലാംഗത്തനികലഭാ  ധനകേഭാരല  ബനിലനികലഭാ  ഇല.  2009-10-ലല കഡഭാ.  ടനി.

എലാം.  കതഭാമസട്ട്  ഐസക്കനിലന്റെ ബഡ്ജറട്ട്  പസലാംഗത്തനിലന്റെ  196-ാം പഭാരഗ്രഭാഫനില്,

നനിലലാം  നനികേത്തുകമ്പഭാള  നനിശനിത  നനിരക്കനില്  ഫതീസട്ട്  ഈടഭാക്കനി  ലറഗുലബറസട്ട്

ലചേയലകേഭാടുക്കുലമനലാം അതനിനുകവണനി പകതലകേ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുലമനലാം

പറയുനണട്ട്. 2010-11-ലല ബഡ്ജറട്ട് പസലാംഗത്തനില് ഇകത ധനകേഭാരല വകുപമനനി

സഭയനില് അറനിയനിചതട്ട്  2008-നട്ട്  മുമ്പട്ട്  പുരയനിടമഭായനി രൂപഭാനരലപടുത്തനിയ നനിലങ്ങലള

റവനഡ്യൂ  കരഖകേളനില്  ലറഗുലബറസട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  ഫതീസട്ട്  ഈടഭാക്കുലമനഭാണട്ട്.

എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  അവസഭാന  ഘടത്തനിലഭാക്കനിയ  ലറഗുലബറകസഷന

യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  നടപനിലഭാക്കനിലയനട്ട്  മഭാത്രകമയുള.  ഈ

വലവസ പനിനവലനിക്കുനതനിനുള ഉകദ്ദേശലകേഭാരണലാം ബനിലനില് വലക്തമഭാക്കനിയനിടനില.  

(ii) ബനിലനിലല   3(  എ  )   വകുപട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കനിലക്കഭാണട്ട് ആകട്ട് കഭദഗതനി 

ലചേയ്യുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് 

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  സര്,  ഈ  നനിയമത്തനിലല  കകഭാസട്ട്  3-ല്
ഒഴെനിവഭാക്കല്  ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   യഥേഭാര്തത്തനില്  നലഭായവനിലയുലട
25  ശതമഭാനലാം ഈടഭാക്കനി ഇതട്ട് ലറഗുലബറസട്ട് ലചേയ്യുനതനിനുള  3 (എ)   കഭദഗതനി
കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര് നനിയമത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കനി ഫനിനഭാനസട്ട് ബനിലനില് ലകേഭാണ്ടുവനട്ട്
നടപഭാക്കനിത്തുടങ്ങനി.  അകതഭാടുകൂടനി  ഏകേകദശലാം ഒരു ലക്ഷകത്തഭാളലാം ആളുകേള ഇതട്ട്
ലറഗുലബറസട്ട് ലചേയട്ട് കേനിട്ടുനതനിനുകവണനി അകപക്ഷ സമര്പനിച്ചു. ഇതുമഭായനി ബനലപടട്ട്
കുറചട്ട് ആളുകേളലക്കതനിലര  ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകേ, പനിഴെശനിക്ഷ നല്കുകേ
തുടങ്ങനിയ  കേഭാരലങ്ങള  സലാംബനനിച  നടപടനിക്രമലാം  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
കകഭാസട്ട്  3-ല്  പറയുനതട്ട്  അങ്ങലന  ഏലതങനിലലാം  അവകേഭാശകമഭാ  ബഭാദലതകയഭാ
ഉലണങനില് അതട്ട് നനിലനനില്ക്കുലമനഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള അകപക്ഷ നല്കേനിയനിരനിക്കുനതുലാം
നടപടനിക്രമങ്ങള  ആരലാംഭനിചതുമഭായ   കകേസുകേലളലഭാലാം  തുടരുലാം.  എനപറഞ്ഞഭാല്,
അകപക്ഷ നല്കേനിയനിരനിക്കുന ഒരുലക്ഷകത്തഭാളലാം കപര്ക്കട്ട് അതട്ട് ലറഗുലബറസട്ട് ലചേയട്ട്
ലകേഭാടുക്കുനതനിനുള നടപടനിക്രമങ്ങള തുടരുലമനഭാണട്ട്.  3 എ ഒരു വശത്തട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കുകേയുലാം
മറവശത്തട്ട് ആരലാംഭനിചനിരനിക്കുന കപഭാസസട്ട് തുടരുകേയുലാം ലചേയ്യുലമനഭാണട്ട് കകഭാസട്ട് 3-ല്
പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇകപഭാള   നല്കേനിയനിരനിക്കുന ഒരു ലക്ഷകത്തഭാളലാം ആളുകേളുലട
അകപക്ഷകേള പരനികശഭാധനിചകശഷലാം അതട്ട് ലറഗുലബറസട്ട് ലചേയഭാന സഭാധനിക്കുനതഭാലണങനില്
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25 ശതമഭാനലാം തുകേ അടപനിചട്ട്  അവലര ലറഗുലബറസട്ട് ലചേയനിപനിക്കുലാം.  അതനിനര്തലാം
ഇനനിയുളവര്ക്കട്ട് അതനിനുള  അവസരലാം  ലഭനിക്കുകേയനിലലനതഭാണട്ട്.  കുറച്ചുകപര്ക്കട്ട്
ശനിക്ഷ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്, ഇനനിയുള ആളുകേളക്കട്ട് ഇതുസലാംബനനിചട്ട് ശനിക്ഷ ഉണഭാകേനില
എനഭാണട്ട്.  ഇവനിലട   എലഭാവര്ക്കുലാം  തുലല  അവകേഭാശമഭാണട്ട്.   സര്ക്കഭാര് കുറചട്ട്
ആളുകേളുലട ഭൂമനി ലറഗുലബറസട്ട് ലചേയട്ട് ലകേഭാടുക്കുകേയുലാം ഒരു സുപഭഭാതത്തനില് നനിയമലാം
ലകേഭാണ്ടുവനട്ട്   ബഭാക്കനിയുളളവര്ക്കട്ട് അതട്ട്   നല്കുകേയനിലലനട്ട് പറയുനതട്ട്  ആര്ടനിക്കനിള
14-ലന്റെ കൃതലമഭായ വയകലഷനഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  കനിയര് കകേസട്ട് ഓഫട്ട് ഡനിസനിമനികനഷനഭാണട്ട്.
ഒരു കേഭാരണവശഭാലലാം  കകഭാസട്ട്  3  നനിയമപരമഭായനി നനിലനനില്ക്കുനതല. 3  എ-യുലട
ഉകദ്ദേശലകേഭാരണങ്ങളനില് പറയുനതനിനട്ട്  കനലര വനിരുദമഭായ കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  കകഭാസട്ട്
3-ല്  പരഭാമര്ശനിക്കുനതട്ട്.  3 എ-ലല  ഉകദ്ദേശലകേഭാരണങ്ങളനില്  ഈ  ബനില്
ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുള  ഉകദ്ദേശലശുദനിലയത്തലന  കേളങലപടുത്തുന  തരത്തനിലഭാണട്ട്
കകഭാസട്ട്  3   ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ആയതനിനഭാല് ഇതട്ട് ഭരണഘനഭാവനിരുദവലാം
നനിയമവനിരുദവമഭാണട്ട്. 

റവനഡ്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    ചേനകശഖരന):  സര്,
ബഹുമഭാനലപട  ലകേ.  എലാം.  മഭാണനി  ഇവനിലട  ഉനയനിച  തടസവഭാദലാം   ശരനിയല.
ബനിലനിലന്റെ  ഇലാംഗതീഷട്ട് പരനിഭഭാഷ അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  2016ജൂബല 8-ാം
തതീയതനി  അവതരനിപനിച  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട്ട്  പസലാംഗത്തനില്  ലനല്വയല്
നനികേത്തുനതനിനട്ട്  ഫനിനഭാനസട്ട്  ബനിലനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലകേഭാണ്ടുവന  വലവസകേള
റദ്ദേഭാക്കുലമനട്ട്  പറഞ്ഞനിരുന.  2014-15-ലല  ബഡ്ജറനിനട്ട്  അനുസൃതമഭായനി 2015-ലല
ധനകേഭാരല  ആകനില്  ലകേഭാണ്ടുവന  കഭദഗതനി  2008-ലല  കകേരള  ലനല്വയല്
തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ ആകനിലല  3 എ വകുപഭാണട്ട്.  പസ്തുത വകുപട്ട്  2008-ലല
കകേരള  ലനല്വയല്  തണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  ആകനിലന്റെ  പഭാരലാംഭത്തനിനുമുമ്പട്ട്
ലനലല്വയലകേള  രൂപഭാനരലപടുത്തുകേകയഭാ  പരനിവര്ത്തനലപടുത്തുകേകയഭാ  ലചേയനിട്ടുള
സലാംഗതനിയനില് ആയതട്ട് ക്രമവല്ക്കരനിചട്ട് നല്കുനതനിനട്ട് വലവസ ലചേയലകേഭാണ്ടുളതഭാണട്ട്.
പസ്തുത  വകുപട്ട്  റദ്ദേഭാക്കുലമനഭാണട്ട്  ബഡ്ജറട്ട്  പസലാംഗത്തനില്  ഉകദ്ദേശനിചനിരുനതട്ട്.
അതനുസരനിചട്ട് 2008-ലല കകേരള ലനല്വയല്  തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ ആകനിലല
3 എ  വകുപട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട്  2016-ലല  കകേരള  ലനല്വയല്  തണതീര്ത്തട
സലാംരക്ഷണ  (കഭദഗതനി)  ബനില്  ലകേഭാണ്ടുവരഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  അതനുസരനിച്ചുള
കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  പസസ്തുത  ബനിലനിലന്റെ  ഉകദ്ദേശലകേഭാരണങ്ങളനില് വനിവരനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.
അതനിനഭാല്  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിച  തടസവഭാദത്തനിനട്ട്  യഭാലതഭാരു
പസക്തനിയുമനിലലനഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് ചൂണനിക്കഭാണനിക്കഭാനുളതട്ട്. 
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ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന  ഉനയനിച  തടസവഭാദത്തനിനട്ട്  ചൂണനിക്കഭാണനിക്കഭാന

കേഴെനിയുന  ഒരു  കേഭാരലലാം,  2016-ലല  കകേരള  ലനല്വയല്-തണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ

(കഭദഗതനി) ബനിലനിലന്റെ മൂനഭാലാം ഖണ്ഡത്തനില് ലനല്വയലനിലന്റെ രൂപഭാനരലപടുത്തകലഭാ

പരനിവര്ത്തനലപടുത്തകലഭാ അനനിമമഭാക്കനി ക്രമവല്ക്കരനിചട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുള  സലാംഗതനികേളനില്

അപകേഭാരമുള ക്രമവല്ക്കരണലാം സഭാധുവഭാക്കുനതനിനുതകുന തരത്തനിലള വലവസകേളഭാണട്ട്

ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഭരണഘടനയുലട  14-ാം അനുകച്ഛദത്തനില് യഭാലതഭാരഭാളക്കുലാം

നനിയമത്തനിലന്റെ മുമ്പഭാലകേ സമതത്വകമഭാ നനിയമങ്ങളുലട സലാംരക്ഷണകമഭാ നനികഷധനിക്കഭാന

പഭാടുളതലലനഭാണട്ട് വലവസ ലചേയനിരനിക്കുനതട്ട്.  അതനുസരനിച്ചുള വലവസയഭാണട്ട്

മൂനഭാലാം  ഖണ്ഡത്തനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  3 എ  വലവസയനുസൃതമഭായനി

93,058  അകപക്ഷകേള  ലഭനിച്ചു.  പസ്തുത  അകപക്ഷകേളനില്  56  അകപക്ഷകേള

അര്ഹമഭായതഭാലണനട്ട്  കേലണത്തനിയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  അവര്ക്കട്ട്

ക്രമവല്ക്കരണലാം അനുവദനിചട്ട് നല്കേനിയനിരുനതട്ട്.  മറ്റുള അകപക്ഷകേള ഏലതങനിലലാം

തരത്തനില്  അര്ഹതയനിലഭാതനിരുനതനിനഭാലഭാണട്ട്  ക്രമവല്ക്കരണലാം  അനുവദനിചട്ട്

നല്കേഭാതനിരുനതട്ട്.  അങ്ങലനയുളവര്ക്കട്ട്  3 എ  വകുപട്ട്  നതീക്കലാം  ലചേയലകേഭാണ്ടുള

കഭദഗതനി ബനില് പഭാസഭാക്കുനകതഭാലട ക്രമവല്ക്കരണത്തനിനട്ട്  അര്ഹതയനിലഭാതഭാകുനതഭാണട്ട്.

ഒരു വലവസ നനിലനനില്ക്കുകമ്പഭാള ആര്ജനിചട്ട് കേഴെനിയുന അവകേഭാശലാം നനിലനനിര്ത്തുകേയുലാം

പസസ്തുത  വലവസ  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  അതനിനനുസൃതമഭായനി  ലഭനിക്കുമഭായനിരുന

ആനുകൂലലങ്ങള  നനികഷധനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുനതട്ട്  ആര്ടനിക്കനിള  14-നട്ട്  എതനിരഭാവകേയനില.

അതനിനഭാല് ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം ഉനയനിചനിരനിക്കുന തടസവഭാദത്തനിനട്ട് യഭാലതഭാരു

പസക്തനിയുമനില. 

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന : സര്,  അര്ഹതയുളളതട്ട് മഭാത്രലാം പരനികശഭാധനിചട്ട്  നല്കേനി.

ബഭാക്കനിയുളളവ  അര്ഹതയനിലഭാത്തലതനഭാണട്ട്  പറയുനതട്ട്.  93,000  അകപക്ഷകേള

പരനികശഭാധനിചനിടനില,  സ്ക്രൂടനിണനി നടത്തനിയനിടനില.  എലഭാലാം ലപനഡനിലാംഗട്ട് കകേസുകേളഭാണട്ട്.

പരനികശഭാധനിച്ചു  എനപറയുനതട്ട്  വസ്തുതഭാപരമഭായനി  ലതറഭാണട്ട്.  ഒരു  തരത്തനിലള

പരനികശഭാധനയുലാം നടത്തനിയനിടനില. നനിയമത്തനിനുമുനനില് എലഭാവരുലാം തുലലരഭാണട്ട്. കുറച്ചുകപര്ക്കട്ട്

ലകേഭാടുക്കുന,  കുറചട്ട്  കപര്ക്കട്ട്  ലകേഭാടുക്കനില  എനപറയുനതട്ട്  ആര്ടനിക്കനിള  14-ലന്റെ

വയകലഷനഭാണട്ട്.  അതഭാണട്ട്  എലന്റെ  തടസവഭാദലാം.  അകദ്ദേഹലാം  അതനിനല  മറപടനി

നല്കേനിയതട്ട്. 
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IX റൂളനിലാംഗട്ട്

മനി  .    സതീക്കര് :  ബഹുമഭാനലപട മനനിയുലട നനിലപഭാടട്ട്  ഇവനിലട വനിശദതീകേരനിച്ചു.
ചേടപകേഭാരലാം ലഭനിക്കുമഭായനിരുന ആനുകൂലലങ്ങള ചേടത്തനില് കഭദഗതനി വരുനകതഭാടുകൂടനി
നഷലപടുനതട്ട്  ആര്ടനിക്കനിള  14-ല് വരനില എനളതഭാണട്ട്  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ നനിലപഭാടട്ട്.
ഇതുസലാംബനനിചട്ട് സബ്ജകട്ട് കേമ്മേനിറനിയനില് പരനികശഭാധനിക്കഭാന ഇനനിയുലാം അവസരമുണട്ട്. 

2016-ലല  കകേരള  ലനല്വയല്-തണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  (കഭദഗതനി)
ബനിലനിലന്റെ അവതരണത്തനിലനതനിലര ബഹുമഭാനലപട രണട്ട് അലാംഗങ്ങളഭാണട്ട് ഇവനിലട
തടസവഭാദങ്ങള  ഉനയനിചതട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട  റവനഡ്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം
വകുപ്പുമനനി  അതനിനട്ട്  മറപടനി  പറയുകേയുലാം  ലചേയ.  ബനിലനിലന്റെ  ഇലാംഗതീഷട്ട്  പരനിഭഭാഷ
ലഭലമഭായനിടനിലലനട്ട് ശതീ.  ലകേ.  എലാം.  മഭാണനി ഉനയനിച വഭാദലാം ലചേയര് പരനികശഭാധനിച്ചു.
ആയതട്ട്  ശരനിയഭാലണനട്ട്  കേഭാണുനനില.  ഇസൗ  ബനിലനിലന്റെ  ഇലാംഗതീഷട്ട്  പരനിഭഭാഷ
1-11-2016-നുതലന   ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത
വസ്തുതയുലട   അടനിസഭാനത്തനിലലാം ഉനയനിക്കലപട മറട്ട് തടസവഭാദങ്ങളക്കട്ട് ബഹുമഭാനലപട
മനനി  നല്കേനിയ  വനിശദതീകേരണത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലലാം  ആര്ടനിക്കനിള  14-ലന്റെ
ലലാംഘനവമഭായനി  ബനലപട   പശ്നവലാം  ഭരണഘടനഭാവനിരുദമഭായ  ലപഭാവനിഷന
സലാംബനനിച്ചുള   പശ്നവലാം  സബ്ജകട്ട്  കേമ്മേനിറനിയനില്  പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാലണന
സഭാഹചേരലത്തനിലലാം തടസവഭാദലാം നനിലനനില്ക്കനിലലനട്ട് ലചേയര് റൂള ലചേയ്യുന. 

നനിയമനനിര്മ്മേഭാണകേഭാരലലാം (തുടര്ച)

മനി  .    സതീക്കര് :  ബഹുമഭാനലപട റവനഡ്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി,
അകങ്ങക്കട്ട്   2016-ലല  കകേരള  ലനല്വയല്-തണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  (കഭദഗതനി)
ബനില് ഭൂനനികുതനിയുലാം കദവസത്വവലാം സലാംബനനിച  II-ാം നമ്പര്  സബ്ജകട്ട് കേമ്മേനിറനിയുലട
പരനിഗണനയട്ട് അയയണലമന പകമയലാം അവതരനിപനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേനകശഖരന  ) :   സര്,
2016-ലല  കകേരള  ലനല്വയല്-തണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  (കഭദഗതനി)  ബനില്
ഭൂനനികുതനിയുലാം  കദവസത്വവലാം  സലാംബനനിച  II-ാം  നമ്പര്   സബ്ജകട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുലട
പരനിഗണനയട്ട് അയയണലമന പകമയലാം ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന.

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം  നനിയമവലാം
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം  പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബഭാലന)  :
സര്, ഞഭാന പകമയലത്ത പനിനഭാങ്ങുന

1145/17
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റവനഡ്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    ചേനകശഖരന):
സര്,  കകേരളത്തനിലല  ഭൂമനിയുലാം   ലനല്പഭാടങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുകേ,  ഭക്ഷലസുരക്ഷ
ബകേവരനിക്കുകേ,  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷനിക്കുകേ,  തണതീര്ത്തടങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുകേ,
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സുസനിരവലാം  യഥേഭാര്തവമഭായ  വനികേസനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാന
ഘടകേങ്ങള  ശക്തനിലപടുത്തുകേ  തുടങ്ങനിയ   കേഭാഴ്ചപഭാടുകേകളഭാലടയഭാണട്ട് 12-ാം  കകേരള
നനിയമസഭ ലനല്വയല്-തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം  പഭാസഭാക്കനിയതട്ട്.  കകേരള
സലാംസഭാനലാം  രൂപതീകേരനിക്കലപടട്ട്  60  വര്ഷങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാകുന  കവളയനില്
സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  നഷലപട  വയലകേളുലട  കേണക്കട്ട്  ലഞടനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.   എനഭാല്
കേഴെനിഞ്ഞ രണട്ട് ദശഭാബ്ദങ്ങളഭായനി കൃഷനി ഭൂമനി ഒരു ഉല്പഭാദകനഭാപഭാധനി എനതനില്നനിനട്ട്
മഭാറനി വനില്പന ചേരക്കഭായതനിലന്റെ ഫലമഭായനി അതനികവഗത്തനിലഭാണട്ട് ലനല്വയലകേള
നനികേത്തലപട്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  വലനിയ പഭാരനിസനിതനികേ ദുരനത്തനികലക്കുലാം കുടനിലവള
ക്ഷഭാമത്തനികലക്കുലാം ഭക്ഷല ദസൗര്ലഭലത്തനികലക്കുലാം നഭാലാം കപഭായ്ലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
കൃഷനി  ഭൂമനിയുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  നനിലവനിലണഭായനിരുന  നനിയമങ്ങളനിലല  അപരലഭാപ്തത
പരനിഹരനിച്ചുലകേഭാണഭാണട്ട് പരനിസനിതനിയുലടയുലാം  കൃഷനിയുലടയുലാം  സമഗ്ര  സലാംരക്ഷണലാം
ഉറപഭാക്കനിലകേഭാണട്ട്  2008-ലല  നനിയമലാം  സഭ  പഭാസഭാക്കനിയതട്ട്.  എനഭാല്  കേഴെനിഞ്ഞ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ധനകേഭാരല  ബനിലനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായ  3 എ  വകുപട്ട്  2008-ലല
നനിയമത്തനിലല ലക്ഷലപഭാപ്തനിലയ അപകേടലപടുത്തുനതഭാണട്ട്. 2008-നുമുമ്പട്ട് നനികേത്തലപട
ഭൂമനിയുലട നലഭായവനിലയുലട 25 ശതമഭാനലാം ഇസൗടഭാക്കനിലക്കഭാണട്ട് ക്രമവല്ക്കരനിച്ചു ലകേഭാടുക്കഭാനുള
വലവസയഭാണട്ട്  ഇതനിലൂലട  ലകേഭാണ്ടുവനതട്ട്.  ഇസൗ  അവസരലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
നനികേത്തലപട വയലകേലള ക്രമവല്ക്കരനിചട്ട് നല്കേഭാനഭായനി 93,088 അകപക്ഷകേളഭാണട്ട്
സലാംസഭാനത്തഭാലകേ ലഭനിചതട്ട്. ഇതനില് ക്രമവല്ക്കരനിചട്ട് നല്കേനിയതട്ട് 86 അകപക്ഷകേളഭാണട്ട്.
അതുതലന  26.7954  ലഹകര് ഭൂമനിയഭാണട്ട്.   മുഴവന അകപക്ഷകേളുലടയുലാം കേണക്കട്ട്
പരനികശഭാധനിചഭാല്  ഏകേകദശലാം  45,000-ത്തനില്പരലാം  ഏക്കര്  ഭൂമനിയുണട്ട്.  ഇസൗ  നനിയമലാം
അടനിസഭാനലപടുത്തനി നനിലവനിലണഭായനിരുന നനിയമലത്ത ദുരുപകയഭാഗലാം ലചേയ്യുനതനികലക്കഭാണട്ട്
കേഭാരലങ്ങള  നതീങ്ങുനതട്ട്.  2008-നട്ട്  മുമ്പുളതഭാലണനട്ട്  പറയുനലണങനിലലാം
2008-നുകശഷലാം നനികേത്തനിയ സലങ്ങള ഇതനില് ഉളലപടനിലലനട്ട്  ഒരു ഉറപ്പുമനില.
ഇസൗ സനിതനി ഒരു നനിമനിഷലാംകപഭാലലാം ഇവനിലട തുടരഭാന പഭാടനില. 2015-ല് ധനകേഭാരല
ബനിലനിലൂലട 3 എ വകുപട്ട് സഭയനില് ലകേഭാണ്ടുവന കവളയനില് ഇതട്ട്  വളലര അപകേടകേരമഭാലയഭാരു
സഭാഹചേരലത്തനികലക്കട്ട് നയനിക്കുലമനട്ട് അനട്ട് ഭരണപക്ഷത്തുണഭായനിരുനവര് ചൂണനിക്കഭാണനിചനിരുന.
അവര് ഭയലപടതുകപഭാലല സലാംഭവനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. സഭയുലടയുലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം
സമൂഹത്തനിലന്റെയുലാം  ലപഭാതുവനികേഭാരമഭാണട്ട്  സുശക്തമഭായ  ലനല്വയല്-തണതീര്ത്തട
സലാംരക്ഷണ നനിയമവലാം  അതനിലന്റെ പരനിപഭാലനവലാം.  ആ ബഭാദലത നനിറകവറഭാനഭാണട്ട്
ഇസൗ ബനില് അവതരനിപനിക്കുനതട്ട്.
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മനി  .    സതീക്കര് :  ശതീ.  പനി.  ടനി.  കതഭാമസട്ട്  ചുമതലലപടുത്തനിയ  പകേഭാരലാം
ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണനട്ട്  ബനില്  ലപഭാതുജനഭാഭനിപഭായലാം  ആരഭായുനതനിനഭായനി
സര്ക്കുകലറട്ട് ലചേയണലമന 1 (എ) കഭദഗതനി അവതരനിപനിചട്ട് സലാംസഭാരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

ശതീ.  പനി.  ടനി.  കതഭാമസനിനുകവണനി  ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,
2016-ലല ലനല്വയല്-തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ (കഭദഗതനി)  ബനില് ലപഭാതുജനഭാഭനിപഭായലാം
ആരഭായുനതനിനഭായനി 31-12-2016 വലര സര്ക്കുകലറട്ട് ലചേയണലമന 1 (എ) കഭദഗതനി
ഞഭാന  അവതരനിപനിക്കുന.  അങ്ങട്ട്  ഇവനിലട  സൂചേനിപനിചതനികനക്കഭാള  കുറച്ചുകൂടനി
വലതലസമഭാണട്ട്  ഇതനിലന്റെ  പശഭാത്തലലാം.  2009-10  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത
കഡഭാ.  ടനി.  എലാം.  കതഭാമസട്ട്  ലഎസക്കനിലന്റെ  ബഡ്ജറട്ട്  പസലാംഗമഭാണട്ട്  എലന്റെ
കേയനിലനിരനിക്കുനതട്ട്.  അതനിലല ഖണ്ഡനികേ നമ്പര്. 196-ല്  'Conversion of paddy
lands is statutorily prohibited in the State.  Government is authorized to
grant  permission  for  conversion  in urban  areas  and  in  other  areas  for
compelling  reasons.'  എനനിങ്ങലന പറഞ്ഞട്ട് ഇതനിലന രൂപകഭദലപടുത്തുനതനിനു
കവണനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തതീരുമഭാനലമടുത്തു.  അതട്ട്  2008-09-ലല  ബഡ്ജറട്ട്  സതീചനില്
വരനികേയുലാം ലചേയ. 2007-ല് ഇസൗ ബനില് നനിയമസഭയനില് അവതരനിപനിക്കുകേയുലാം 2008-ല്
ഇസൗ  നനിയമലാം  പഭാബലലത്തനില്  വരനികേയുലാം  ലചേയ.  ഇസൗ  നനിയമലാം  പഭാബലലത്തനില്
വനതനിനുകശഷലാം 2008-09-ലല ബഡ്ജറട്ട് സതീചനില് കഡഭാ. ടനി.  എലാം. കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്
സത്വതീകേരനിച നനിലപഭാടഭാണനിതട്ട്.  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ വലക്തനിപരമഭായ നനിലപഭാടഭാലണനട്ട് ഞഭാന
പറയുനനില.  കേഭാരണലാം  ബഡ്ജറട്ട്  സതീചഭാകുകമ്പഭാള  സത്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  സര്ക്കഭാര്
പൂര്ണമഭായനി,  നയപരമഭായനി  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള  കഡഭാകേദ്യുലമന്റെഭാണട്ട്.  2010  മഭാര്ചട്ട്
മഭാസലാം  5 -ാം തതീയതനി  2010-11-ലല ബഡ്ജറട്ട്  അവതരനിപനിച്ചു ലകേഭാണട്ട് അനലത്ത
ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി കഡഭാ.  ടനി.  എലാം.  കതഭാമസട്ട്  ലഎസകേട്ട്  വതീണ്ടുലാം ഇസൗ കേഭാരലലാം
ബഡ്ജറട്ട്  സതീചനിലല  245-ാം  ഖണ്ഡനികേയനില്  സൂചേനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  2008-നുമുമ്പട്ട്
പുരയനിടമഭായനി രൂപഭാനരലപടുത്തനിയ നനിലങ്ങലള റവനഡ്യൂ കരഖകേളനില് ലറഗുലലലറസട്ട്
ലചേയ്യുനതനിനട്ട് ഫതീസട്ട് ചുമത്തുലമനട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന. ഇതുസലാംബനനിച്ചുളള തതീരുമഭാനലാം
അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  പുതുതഭായനി  നനിശയനിചനിട്ടുള  നലഭായവനിലയുലട  നനിശനിത
ശതമഭാനമഭാണട്ട് ഫതീസഭായനി ചുമത്തുകേ. പുരയനിടമഭാക്കനി മഭാറനിയതനിലന്റെ ഫലമഭായനി വലനിയ
സഭാമ്പത്തനികേ കനടലാം ഉടമസര്ക്കട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിലലഭാരു ഭഭാഗലാം ലപഭാതുനനയകവണനി
സമഭാഹരനികച മതനിയഭാകൂ.  അതുലകേഭാണട്ട് ഫതീസട്ട് ഇസൗടഭാക്കനി കേണ്വര്ഷന ലറഗുലലലറസട്ട്
ലചേയട്ട്  നല്കുനതനിനട്ട് വതീണ്ടുലാം  തതീരുമഭാനലമടുത്തു.  ആ തതീരുമഭാനവലാം  നയപരമഭായനി
ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതല മുനണനി അലാംഗതീകേരനിച്ചു. അനലത്ത കേലഭാബനിനറട്ട് അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം
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നനിയമസഭയനില് ബഡ്ജറട്ട്  സതീചഭായനി  വരനികേയുലാം ലചേയ.  ബഡ്ജറട്ട്  സതീചട്ട് ബഡ്ജറനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭാണട്ട്.  ആ  relevant  document-ഉലാം  ഇതുതലനയഭാണട്ട്  പറയുനതട്ട്.  ഇതട്ട്
ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല  മുനണനിയുലട  നയത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലലടുത്ത
തതീരുമഭാനമഭാലണനഭാണട്ട് മനസനിലഭാകുനതട്ട്. 3 എ വകുപനിലന്റെ ഉടമസഭാവകേഭാശലാം ഇടതുപക്ഷ
ജനഭാധനിപതല മുനണനിക്കുതലനയഭാണട്ട്.  ആ ഉത്തരവഭാദനിതത്വലാം മറ്റുള ആളുകേളനികലക്കട്ട്
ചേഭാര്ത്തനിലക്കഭാടുക്കുനതട്ട്  ശരനിയല.  കൃഷനി  സലങ്ങള  കുറഞവരനികേയഭാലണനട്ട്
അങ്ങനിവനിലട സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഡഭാറഭാ കേഭാണനിക്കുനതട്ട്  അങ്ങലന  തലനയഭാണട്ട്.
8 ലക്ഷലാം ഏക്കര് സലത്തട്ട് ലനല്ക്കൃഷനി ലചേയനിരുനതട്ട് ഇകപഭാള  2  ലക്ഷകത്തഭാളമഭായനി
കുറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  അങ്ങലന കുറയഭാനുള കേഭാരണങ്ങള എനഭാണട്ട്?  കൃഷനി  സലങ്ങള
പരനിവര്ത്തനലാം നടത്തലപടുനതട്ട് തടയുനതനിനട്ട് ഫലപദമഭായ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കണലാം.
അതനിനഭായനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്   ഏതട്ട്  നനിലപഭാടട്ട്  സത്വതീകേരനിക്കുനതനികനഭാടുലാം  വനികയഭാജനിപനില.
പകക്ഷ  3 എ  വകുപനിലന്റെ കേഭാരലത്തനില് ഞങ്ങളക്കട്ട് യഭാലതഭാരു ഉത്തരവഭാദനിതത്വവമനില
എനപറഞ്ഞട്ട്  ലലകേകേഴകേഭാന  ശമനിക്കരുതട്ട്.  രണട്ട്  ലതളനിവകേളുമഭായഭാണട്ട്  ഞഭാന
അങ്ങലയ  കബഭാദലലപടുത്തഭാന  ശമനിക്കുനതട്ട്.  നമുക്കട്ട്  കൃഷനി  ലചേയ്യുനതനിനഭാവശലമഭായ
എലഭാ സസൗകേരലങ്ങളുമുണഭാകേണലാം.  ലവളലാം ലഭനിക്കഭാലത കൃഷനി ലചേയഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?
കതഭാടുകേള, കുളങ്ങള, ചേഭാലകേള എനനിവലയലഭാലാം നനികേത്തനി. ജലകസചേന സസൗകേരലലാം
നല്കുനതനിനഭായനി  എലനങനിലലാം  നടപടനികേളുകണഭാ?  നഭാടനിലല  ലനല്ക്കൃഷനി
വനികേസനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  എലഭാ  നടപടനികേളുമുലണനട്ട് കനരത്ത  സൂചേനിപനിചനിരുന.
തരനിശഭായനിക്കനിടന  ഭൂമനിയനില്  കൃഷനി  നടത്തനിയനിട്ടുലണനട്ട്  നനിയമസഭയനില്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി  പറഞ്ഞനിരുന.  ഇറനികഗഷന  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്  എത്ര  ലക്ഷലാം  രൂപ
ഇതനിനഭായനി ലചേലവഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്?   കകേരളത്തനില് ലനിഫട്ട്   ഇറനികഗഷന പദതനികേള
എത്ര സലത്തട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്?  കകേരളത്തനിലല  വലനിയ ലനല്പഭാടങ്ങളനില്
പവര്ത്തനിച്ചുലകേഭാണനിരുന മനിക്ക ലനിഫട്ട് ഇറനികഗഷന  പദതനികേളുലാം പവര്ത്തനിക്കുനനില.
കമഭാകടഭാര്,  പമ്പട്ട്  തുടങ്ങനിയവലയഭാനലാം  പവര്ത്തനിക്കുനനില.  ഭൂമനിയുണഭായഭാല്  മഭാത്രലാം
കൃഷനി ലചേയഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?  കൃഷനി നടത്തണലമങനില് അതനിനുള പരനിസനിതനി
കവണലാം.  ഇതനില് ജലകസചേനലാം  വളലര പധഭാനലപടതഭാണട്ട്.  പകക്ഷ, ദസൗര്ഭഭാഗലവശഭാല്
ഇവനിലട  നടന  ചേര്ചയനില്  ഒരു  രൂപ  കപഭാലലാം  അധനികേമഭായനി  ഇസൗ  കമഖലയനില്
ലചേലവഴെനിചതഭായനി  കേഭാണുനനില.  ഇത്തരലാം  സസൗകേരലങ്ങള  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുകവണനി
ഒരു നടപടനിയുമുണഭാകുനനില. ലനല്ക്കൃഷനി വനികേസനിക്കണലമങനില്  നമ്മേള എനഭാണട്ട്
ലചേകയണതട്ട്?  അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞ എലഭാ ആര്ഗദ്യുലമന്റെനികനഭാടുലാം  ഞഭാന കയഭാജനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
കൃഷനി  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനിയുണഭാകേണലാം,  കേര്ഷകേലര
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സലാംരക്ഷനിക്കണലാം. അതനിലനഭാലക്ക അടനിസഭാനമഭായനി ലനല്വയലകേള സലാംരക്ഷനിക്കഭാന
ശമനിക്കണലാം. ലനല്വയല് എനപറയുന ഭൂമനി മഭാത്രലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന എന ഭഭാകവന
എലനങനിലലാം  നടപടനി സത്വതീകേരനിചഭാല് ലനല്ലുല്പഭാദനലാം നടക്കുകേയനില.  അവനിലട കൃഷനി
നടക്കണലമങനില്  അനുബനമഭായുള  എലഭാ  സസൗകേരലങ്ങളുമുണഭാകേണലാം.  ഞഭാന
കേലട ഇറനികഗഷന   കപഭാജകനിലന്റെ കേണ്സക്ഷന ഭഭാഗകത്തക്കട്ട് കേടക്കുനനില.  അതട്ട്
അങ്ങുമഭായനി കനരനിടട്ട് ബനമുള ഭഭാഗമല.  അവനിലട ഇറനികഗഷനുകവണനിയുള വഭാടര്
മഭാകനജലമനകണഭാ;  കേര്ഷകേ  സമനിതനികേളുകണഭാ;  കൃഷനിയനിറക്കുനതനിനുകവണനി  ഒരു
ബടലാം കടബനിളുകണഭാ;  അതനിനഭാവശലമഭായ എലനങനിലലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?
ഒനലാം  ലചേയനിടനില,  ഒരു  ചേഭാലലവടനി  അതനില്ക്കൂടനി  ലവളലാം  ഒഴക്കനിയഭാല്
എലഭായനിടത്തുലാം  കൃഷനിയഭാകുലമനള  ഏകതഭാ  ഒരു  സങല്പത്തനിലഭാണട്ട്  നമ്മേള.
നനിലവനിലള  ലനല്ക്കൃഷനി  കൂടനി  ഇലഭാതഭാകുകേയുലാം  ഇടവനിളകേള  കൃഷനി  ലചേയ്യുകേയുലാം
ലചേയ്യുന. അവനിലട വഭാഴെക്കൃഷനിയുലാം പചക്കറനി കൃഷനിയുമഭാണട്ട് നടത്തുനതട്ട്. ലനല്ക്കൃഷനി
തഭാരതകമലന കുറഞവരുന.  അങ്ങട്ട് കേലട  ഇറനികഗഷന കപഭാജകട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കണലാം.
മൂവഭാറ്റുപുഴെവഭാലനി  ഇറനികഗഷന  കപഭാജകട്ട്  വളലര  പധഭാനലപടതഭാണട്ട്.  ഇത്രയുലാം
വര്ഷങ്ങളഭായനിട്ടുലാം അതനിലന്റെ സബ്കേനഭാല് നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.
വര്ഷങ്ങളഭായനി എനപറയുകമ്പഭാള നനിങ്ങളുലടയുലാം സര്ക്കഭാര് ഇലഭായനിരുകനഭാ എനട്ട്
എകനഭാടട്ട്  തനിരനിചട്ട്  കചേഭാദനിചട്ട്  രക്ഷലപടഭാന  ശമനിക്കരുതട്ട്.  മൂവഭാറ്റുപുഴെ  വഭാലനി
ഇറനികഗഷന കപഭാജകനിലന്റെ സബ്കേനഭാല് നനിര്മ്മേഭാണലാം ഇതുവലര പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.  ഇലതഭാനമനിലഭാലത അവനിലട ലനല്ക്കൃഷനി ലചേയഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?
ലനല്ക്കൃഷനി  ലചേയണലമങനില്  നമ്മുലട  ലലമനഡ്ലസറട്ട്  മഭാറണലാം.  ലനല്ക്കൃഷനി
ലചേയഭാനഭാവശലമഭായ  സമതീപനലാം  സത്വതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയണലാം.  അലഭാലത
ലനല്ക്കൃഷനിലയക്കുറനിചട്ട്  വഭാകനഭാളലാം  പറയുകേയുലാം  അതനിനഭാവശലമഭായ  അടനിസഭാന
സസൗകേരലലാം  നല്കേഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയഭാല്  ഏടനിലല  പശു  പുലട്ട് ല്ല്  തനിനകേയനില
എനപറയുനതു കപഭാലല  ഒരു കൃഷനിയുലാം മുകനഭാടട്ട് കപഭാകേനില. 

ശതീ  .    അടൂര്  പകേഭാശട്ട് :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന

ലനല്ക്കൃഷനിലയക്കുറനിചഭാണട്ട്  ഇവനിലട  വനിശദതീകേരനിക്കുനതട്ട്.  കേഴെനിഞ്ഞ  ആഴ്ചയനില്

ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിയുലാം  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയുലാം  മറ്റുചേനില  അലാംഗങ്ങളുമഭായനി

ആറന്മുളയനില് കൃഷനിയനിറക്കുകേയുണഭായനി.  ആറന്മുള എയര്കപഭാര്ടനിനുകവണനി എടുത്ത

സലത്തഭാണട്ട്  കൃഷനിയനിറക്കനിയലതനഭാണട്ട്  കനരലത്ത  അറനിഞ്ഞനിരുനതട്ട്.  എനഭാല്

അവനിലട  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജനിനുകവണനി എടുത്ത രകണക്കര് സലത്തഭാണട്ട്
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കൃഷനിയനിറക്കനിയനിരനിക്കുനലതനഭാണട്ട് വഭാര്ത്തകേള വനലകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്

കകേഭാകളജനിനുകവണനിയുള രകണക്കര് സലവലാം എയര്കപഭാര്ടനിനുകവണനി എടുത്തനിട്ടുള

സലവലാം  നനികേത്തുനതനിനുള  അനുമതനി   നല്കേനിയതട്ട് ആരഭാലണനട്ട്  അകങ്ങക്കട്ട്

അറനിയഭാകമഭാ?  അവനിടലത്ത  ഭൂമനി  നനികേത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനിലയടുക്കഭാന  അനലത്ത

എലാം.എല്.എ.  ആയനിരുന ശതീ.  ലകേ.  സനി.  രഭാജകഗഭാപഭാലന  മുഖലമനനിക്കട്ട് കേത്തട്ട്

നല്കേനിയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്  അതനില്ത്തലന  കുറനിലപഴതനി  ജനിലഭാ  കേളകര്

അടനിയനരമഭായനി നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കണലമന ഉത്തരവട്ട്  ലകേഭാടുത്തതട്ട്   അനലത്ത

മുഖലമനനിയഭായനിരുന  ശതീ.  വനി.  എസട്ട്.  അച്ചുതഭാനനനഭാണട്ട്.  അതട്ട്  അകങ്ങക്കറനിയഭാകമഭാ;

അതുസലാംബനനിച എലനങനിലലാം കേഭാരലങ്ങള അങ്ങട്ട് ഉളലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;  ഇകപഭാള

അവനിലട കൃഷനിയനിറക്കനിയതട്ട് അങ്ങട്ട് അറനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ എനകൂടനി പറയഭാകമഭാ?

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  ഞഭാന  ആ  സമയത്തട്ട്  അടൂര്
എലാം.എല്.എ. ആണട്ട്. ഇസൗ സലലാം അവനിലടനനിനട്ട് വളലര ദൂരമനില, എനനിക്കലതലഭാലാം
കൃതലമഭായനി  അറനിയഭാലാം.  ആ  കേത്തട്ട്  എഴതനിയതുലാം  കേത്തനില്  അനലത്ത  മുഖലമനനി
ഒപനിട്ടുലകേഭാടുത്തതുലാം  അറനിയഭാലാം.  ആ  കേത്തനിലന്റെ  കഫഭാകടഭാകകേഭാപനി  ഇസൗ  സഭയനിലല
തലന പല അലാംഗങ്ങളുലടയുലാം കേയനിലണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട് ഇസൗ കഡഭാകേദ്യുലമന്റെനില്നനിനട്ട്
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ഒഴെനിവഭാകേഭാന  കേഴെനിയുകമഭാ?  ആറന്മുള  എയര്കപഭാര്ടനിനുകവണനി  എടുത്ത
സലത്തഭാണട്ട്  കൃഷനിയനിറക്കനിയലതനഭാണട്ട്  ഞഭാന  കേരുതനിയതട്ട്,  എനഭാല്
എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജനിനുകവണനി  എടുത്ത  സലത്തഭാണട്ട്  കൃഷനിയനിറക്കനിയതട്ട്
എനതട്ട് എനനിക്കട്ട് പുതനിയ അറനിവഭാണട്ട്. 

മനി  .   സതീക്കര് : അങ്ങട്ട് ലചേയറനികനഭാടട്ട് സലാംസഭാരനിക്കണലാം. 

ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജട്ട് :  സര്,  ഇവനിലട  സഭലയ  ലതറനിദരനിപനിക്കുന
രതീതനിയനില് ആറന്മുളയനില് കൃഷനിയനിറക്കനിയതുമഭായനി ബനലപട കേഭാരലങ്ങള പറയരുലതനട്ട്
വളലര  വനിനതീതമഭായനി  അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി  വനട്ട്
വനിലത്തറനിഞ്ഞതട്ട്  ഒരു  സത്വകേഭാരല  കേര്ഷകേലന്റെ  ഒനരകയക്കര്  സലത്തഭാണട്ട്.  .....
(ബഹളലാം).... അതനിലലനഭാണട്ട് ലതറട്ട്. തരനിശു പഭാടങ്ങളനില് കൃഷനിയനിറക്കണലമനള
ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല  മുനണനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നയവമഭായനി  ബനലപടഭാണതട്ട്.
അകതഭാലടഭാപലാം  56  ലഹകര് സലത്തഭാണട്ട്  ആദലലാം  കൃഷനിയനിറക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചതട്ട്.
ഇകപഭാള 240 ഏക്കര് സലത്തട്ട് കൃഷനിയനിറക്കുനണട്ട്. അതനില് പദതനി പകദശവമുണട്ട്.
ഒരു  സലാംശയവമനില.  ബഹുമഭാനലപട  അടൂര്  പകേഭാശട്ട്  എലാം.എല്.എ.ക്കട്ട്  അവനിടലാം
സനര്ശനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. പദതനി  പകദശലത്ത 70 ഏക്കര് സലത്തട്ട് കൃഷനിയനിറക്കുനണട്ട്.
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ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : സര്, ഇവനിലട തര്ക്കമനില. കൃഷനിയനിറക്കനിയതട്ട് ആറന്മുള
എയര്കപഭാര്ടനിനുകവണനി എടുത്ത സലത്തലലനട്ട്  ശതീ.  അടൂര് പകേഭാശട്ട്  പറയുന,
സത്വകേഭാരല വലക്തനിയുലട സലത്തഭാണട്ട് കൃഷനിയനിറക്കനിയലതനട്ട് ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട്
സമ്മേതനിക്കുന.  അതനില് തര്ക്കമനിലകലഭാ.  എനനിനഭാണട്ട്  ആവശലമനിലഭാത്ത തര്ക്കലാം
ലകേഭാണ്ടുവരുനതട്ട്.  രണട്ട് കൂടരുലാം ഒകര അഭനിപഭായത്തനില്ത്തലനയഭാണട്ട്,  അതട്ട് നനഭായനി.
ഒരു തര്ക്കവമനിലഭാത്ത കേഭാരലമഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  സര്,  അങ്ങട്ട് ലനല്ക്കൃഷനി കുറഞ വരുനതനിലനക്കുറനിചട്ട്
വളലര ഗസൗരവമഭായനി  പറഞ.  യഥേഭാര്ത  പശ്നലാം, ഒരു  കേര്ഷകേന  പകത്തക്കറനില്
ലനല്കൃഷനിയനിറക്കനിയഭാല് മഭാസലാം 5,000 രൂപ കപഭാലലാം വരുമഭാനലാം ലഭനിക്കുനനില. ഒരു
കഭാസട്ട് കഫഭാര് ജതീവനക്കഭാരലന്റെ വരുമഭാനലാം കപഭാലലാം കേനിടഭാത്ത സഭാഹചേരലമഭാണുളതട്ട്.
അതുലകേഭാണട്ട്  ലനല്ക്കൃഷനി  വര്ദനിപനിക്കഭാനുള  കപഭാതഭാഹനലാം  നല്കുകേയകല
കവണതട്ട്? 

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  ഞഭാന പറഞവനതനിലന്റെ തുടര്ചയഭാണട്ട്
അങ്ങട്ട് കചേര്ത്തതട്ട്.  ലനല്ക്കൃഷനിയഭാണട്ട് നനഭാകക്കണലതങനില്  ലനല് കേര്ഷകേലന
സഹഭായനിക്കുനതനിനുള നടപടനി  കവണലാം.  അതനിനട്ട്  ലനല്ക്കര്ഷകേര്  അനുഭവനിക്കുന
വനിഷമങ്ങളറനിയണലാം. അതനില് ഒനഭാമകത്തതഭാണട്ട് ലവളലത്തക്കുറനിചട്ട് ഞഭാന സൂചേനിപനിചതട്ട്.
കനരലത്ത  സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല,  അതുസലാംബനനിച്ചുള  കപഭാജകനിലന  അങ്ങട്ട്
ഗസൗരവമഭായനി  എടുത്തനിട്ടുള  ആളഭാണട്ട്.   കേരഭാര്  പകേഭാരമുള  ലവളലാം  തമനിഴ് നഭാടട്ട്
ലകേഭാടുക്കഭാത്തതുലകേഭാണട്ട്  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയട്ട്  ലവളലാം  ലഭനിചനിരുനനില.   ഇകപഭാള
ലഭനിക്കുനലണങനില് വളലര നലതട്ട്.   ലനല്ക്കൃഷനി വനികേസനമഭാണട്ട്  ലക്ഷലലമങനില്
അതനിനഭാവശലമഭായ വനിത്തട്ട്, വളലാം എനനിവ നല്കുനതനിനുലാം ലചേലവട്ട് ചുരുക്കുനതനിനുലാം
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  പനിന്തുണ  ലകേഭാടുക്കുനതനിനുമുള  നടപടനി  കൂടനി
ഇകതഭാലടഭാപലാം  ലചേയണമഭായനിരുന;  അതട്ട്  ലചേയനിലലനളതഭാണട്ട്  എലന്റെ  പരഭാതനി.
അതനികനഭാടഭാണട്ട്  ശതീ.  ലകേ.  കൃഷ്ണനകുടനി  കയഭാജനിചതട്ട്.   കേഭാകവരനി   ട്രേനിബഡ്യൂണല്
വനിധനിപകേഭാരലാം കകേരളത്തനിനട്ട് 30 ടനി.എലാം.സനി.  ജലലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. കേഭാരഭാപ്പുഴെ ഡഭാമനില്
ലഭനിക്കന  ലവളലാം  തഭാകഴെഭാടട്ട്  ഒഴക്കഭാന  കേനഭാല്  ഇലഭാത്തതു  ലകേഭാണട്ട്  എത്രകയഭാ
വര്ഷമഭായനി അവനിലട കൃഷനി ലചേയഭാന കേഴെനിയുനനില. ഇകപഭാള  ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന
294  ടനി.എലാം.സനി.  ലവളലാം കപഭാലരന പറഞ്ഞട്ട് തമനിഴ് നഭാടുലാം കേര്ണഭാടകേവലാം തമ്മേനില്
തര്ക്കലാം  നടക്കുകേയഭാണട്ട്.   ട്രേനിബഡ്യൂണല്  വനിധനി  പകേഭാരലാം  10  വര്ഷമഭായനി  നമുക്കട്ട്
അനുവദനിചനിരനിക്കുന  30  ടനി.എലാം.സനി.  ലവളലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  ലഭലമഭായ
ലവളലാം കൂടനി നമുക്കട്ട് നഷമഭാകേനികല;  അതട്ട് കകേരളത്തനിലല കൃഷനിലയ ബഭാധനിക്കനികല;
ആ പകദശലത്ത  കേര്ഷകേലര ഏറവലാം വലനിയ ദുരനിതത്തനില് എത്തനിക്കനികല? 
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ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി : സര്, 30 ടനി.എലാം.സനി.  ലവളലാം കേനിടനിയതനില് അടപഭാടനി
കമഖലയട്ട് അനുവദനിച 2.87 ടനി.എലാം.സനി. ജലലാം കപഭാലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  സമ്മേതനിക്കഭാലത
തമനിഴ് നഭാടട്ട് കുഴെപമുണഭാക്കുനതട്ട് അങ്ങയുലട ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ? 

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :   സര്,  അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞതനികനഭാടട്ട്  ഞഭാന
പൂര്ണമഭായുലാം കയഭാജനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അവനിലട തടയണ  നനിര്മ്മേനിചതുമഭായനി ബനലപടട്ട്
തര്ക്കമുണഭാക്കനിയതഭാണട്ട്  ഒനഭാമലത്ത  പശ്നലാം.  കവണലമങനില്  ഒരു  വനിയര്  ലകേടനി
ഡഭാമനിലഭാലത  തലന  ആ  കമഖലയനില്  ലവളലാം  എത്തനിക്കഭാന  കേഴെനിയുമഭായനിരുന.
അടപഭാടനി  കമഖല സത്വര്ണലാം  വനിളയനിക്കഭാന  കേഴെനിയുന പകദശമഭാണട്ട്.   പകക്ഷ ആ
പകദശലാം  ലവറലത  കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആ  പകദശലത്ത  കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കഭാത്തതുലകേഭാണട്ട് നമ്മേലള ആകക്ഷപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇടമലയഭാര് പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി  ആനമലയഭാര്  ഡഭാലാം  പണനിയണലമനട്ട്  കേരഭാറനില്  പറഞ്ഞനിട്ടുളളതകല;
എലനങനിലലാം  നടപടനി  സത്വതീകേരനികചഭാ?   ഞങ്ങള അധനികേഭാരത്തനില് വനനിടട്ട്  അഞട്ട്
മഭാസമകല ആയനിട്ടുള,  അതനിനകേലാം എന്തുലചേയഭാനഭാലണനട്ട് കചേഭാദനിചട്ട് കവണലമങനില്
എകനഭാടട്ട്  തര്ക്കനിക്കഭാലാം.  പകക്ഷ,  സതീരനിയസഭായനി  നമ്മേള  ഇതനിലനക്കുറനിചട്ട്
ആകലഭാചേനികക്കണതകല? 

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് : സര്, ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി മുലലപരനിയഭാറമഭായനി
ബനലപടട്ട് ഡല്ഹനിയനില് നടത്തനിയ പസഭാവന,  പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര് അടക്കലാം
അനര്സലാംസഭാന നദതീജലലാം കകേരളത്തനിനട്ട് കേനിട്ടുനതനിനട്ട് വലനിലയഭാരു തടസമഭായനികപഭാലയനലാം
തമനിഴ് നഭാടനിനട്ട്  അലതഭാരു അഹങഭാരമഭായനി മഭാറനിയനിട്ടുലണനമകല  ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുനതട്ട്?

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : സര്, ഞഭാന തര്ക്കത്തനികലക്കട്ട് കപഭാകുനനില.
ഇതട്ട് കകേരളത്തനിലന്റെ ലമഭാത്തലാം പശ്നമഭാണട്ട്; എലഭാവരുലാം കചേര്നട്ട് തതീരുമഭാനനികക്കണതഭാണട്ട്.
ശതീ.  പനി.  ടനി.  കതഭാമസട്ട്  പറഞ്ഞതുകപഭാലല  അഞട്ട്  കേഭാരലങ്ങളനിലഭാണട്ട്  തമനിഴ് നഭാടുലാം
കകേരളവലാം തമ്മേനിലള വഭാടര് ഡനിസഡ്യൂടട്ട്.  ഇടമലയഭാര്,  പറമ്പനിക്കുളലാം,  മുലലപരനിയഭാര്,
തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്, ബനലപട ലനയഭാര് ജലലാം  എനനിവയഭാണവ. 

മനി  .   സതീക്കര് : അങ്ങട്ട് ലനല്വയലനികലക്കട്ട് വരൂ. ലനല്ക്കൃഷനിലയക്കുറനിചട്ട് വളലര
മകനഭാഹരമഭായനി സലാംസഭാരനിക്കുകേയഭായനിരുന. 

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  ഇവര് കചേഭാദലലാം  കചേഭാദനിചതു ലകേഭാണട്ട്
പറഞ്ഞതഭാണട്ട്. ഞഭാന മുനജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനിയകല? 

ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു : സര്, കേഴെനിഞ്ഞ അഞട്ട് വര്ഷലാം അനര്സലാംസഭാന നദതീജല

കേരഭാറമഭായനി  ബനലപടട്ട്  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ്ഞ  ഏലതങനിലലാം  ഒരു  കേരഭാര്

പുനനഃപരനികശഭാധനയട്ട് വനികധയമഭാക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ? 
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ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  അങ്ങട്ട്  അതനിലനക്കുറനിചട്ട്  ഒനകൂടനി
പരനികശഭാധനിചഭാല് മനസനിലഭാകുലാം. 2005-ല് ഏറവലാം അവസഭാനലാം ചേര്ച നടത്തനിയതട്ട്
തമനിഴ് നഭാടനിലല  രണട്ട്  മനനിമഭാരുലാം  ഞഭാനുമടങ്ങുന  സമനിതനിയഭാണട്ട്.  അതനിനുമുമ്പട്ട്
ഇ.  ലകേ.  നഭായനഭാര് മുഖലമനനി ആയനിരുന സമയത്തട്ട് ഒരു ചേര്ച നടത്തനിയനിരുന.
കേരുണഭാനനിധനി  കകേഭാവളത്തട്ട്  വനട്ട്  ഒരു  മനിനനിറഭാണട്ട്  ചേര്ച  നടത്തനിയതട്ട്.  We  can
agree for disagreement  എനള നനിലയനില് പനിരനിയുകേയഭായനിരുന.  ഏതഭായഭാലലാം
ഇസൗ ബനിലനിലന്റെ മറവനില് ആ ചേര്ചയനികലക്കട്ട് കപഭാകുനനില.   അതനികലക്കട്ട് കപഭായഭാല്
ചേര്ച ഇവനിലട നനില്ക്കനില. 

ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി : സര്, ഏതു  സര്ക്കഭാരഭായഭാലലാം പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്
കേരഭാറനിലന്റെ  പുനരവകലഭാകേനലത്തക്കഭാളുപരനി  ആ  കേരഭാര്  പകേഭാരമുള  ലവളളലാം
ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ശക്തമഭായ  നടപടനി   സത്വതീകേരനിക്കുനനില.  ഇകപഭാഴള  കേരഭാര്
പകേഭാരമഭാലണങനിലലാം  കകേരളത്തനിനട്ട്  വലനിയ  ജലസമ്പത്തട്ട്  കേനിടഭാനുണട്ട്.  തമനിഴഭാടനിനട്ട്
16 ടനി.എലാം.സനി.  ലവളലാം എടുക്കഭാനുള അധനികേഭാരകമയുളലവങനിലലാം കേരഭാര് വലവസ
ലലാംഘനിചട്ട്  30  ടനി.എലാം.സനി.   ലവളലാം  വലര   ലകേഭാണ്ടുകപഭാവകേയഭാണട്ട്.  അങ്ങലന
ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന പഭാടനില. തഭാങള മനനിയഭായനിരുന കേഭാലത്തുലാം അതനിലനതനിലര ഒരു
നടപടനിയുലാം സത്വതീകേരനിചനിടനില. 

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  പഴെയ കേണക്കട്ട് പറയുനതട്ട് ശരനിയല.
എനഭാലലാം ഓര്മ്മേനിപനിക്കഭാലത നനിവൃത്തനിയനില.  എലന്റെ ഓര്മ്മേയനില് നനിനട്ട്  പറയഭാലാം.
തമനിഴ് നഭാടുമഭായുള  എഗ്രനിലമന്റെനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ലസപ്റലാംബര്,  ലഫബ്രുവരനി
മഭാസങ്ങളനില്  കഷഭാളയഭാറനില്  നനിനലാം  തുറനവനികടണ  ലവളത്തനിനട്ട്  അളവണട്ട്.
പറഞ്ഞനിട്ടുള അളവനില് ലവളലാം തുറനവനിടതട്ട്  ആ വര്ഷലാം ലസപ്റലാംബര് മഭാസത്തനില്
മഭാത്രമഭാലണനട്ട്  അങ്ങട്ട്  എകനഭാടട്ട്  സമ്മേതനിചനിട്ടുളതഭാണട്ട്.  അലങ്ങഭാരു  കേര്ഷകേ
കനതഭാവഭായതുലകേഭാണട്ട് ഒരനിക്കലലാം കേളലാം പറയനിലലനട്ട് എനനിക്കറനിയഭാലാം. രണഭാമലത്ത
അളവട്ട് വരുനതട്ട് ലഫബ്രുവരനി മഭാസത്തനിലഭാണട്ട്. ആ സനര്ഭത്തനിലലാം ലവളലാം തുറനവനിടനിട്ടുണട്ട്. 

ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി : സര്, അങ്ങട്ട് പറയുനതട്ട് കഷഭാളയഭാറനിലന്റെ കേഭാരലമഭാണട്ട്.
ഞഭാന കചേഭാദനിചതട്ട് ഭഭാരതപ്പുഴെയനിലല കേഭാരലമഭാണട്ട്.

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  ഞഭാനതട്ട്  സമ്മേതനിക്കുന.
ഭഭാരതപ്പുഴെയനിലല  ലവളത്തനിലന്റെ  പശ്നത്തനിലള  എഗ്രനിലമന്റെനില്  മഭാറലാം  വരുത്തണലാം.
എഗ്രനിലമന്റെനിലല വലവസ അനുസരനിചട്ട്  mutually agreed  ആയനിട്ടുള കപഭായനിന്റെനില്
മഭാത്രകമ വലവസ മഭാറഭാന കേഴെനിയൂ.  അതഭാണട്ട് ആ എഗ്രനിലമന്റെനിലല കുറവട്ട്.  ഇതഭാണട്ട്
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കനരലത്ത  എകനഭാടട്ട്  കചേഭാദനിചതനിനുള  ഉത്തരലാം.  ആ  എഗ്രനിലമന്റെട്ട്  വചകേഭാലലാം
കേണക്കുകൂടനിയഭാല് മതനിയഭാകുലാം. രഭാഷ്ട്രതീയ പശ്നമലഭാത്തതുലകേഭാണട്ട് ഞഭാന അതനികലക്കട്ട്
കേടക്കുനനില.  ശതീ.  ലകേ.  കൃഷ്ണനകുടനി സൂചേനിപനിചതട്ട് അതനികനക്കഭാള വലതലസമഭാണട്ട്.
എഗ്രനി ലചേയനിട്ടുളതട്ട് 2300 ടനി.എലാം.സനി.-യനിലധനികേമഭാലണനഭാണട്ട് എലന്റെ ഓര്മ്മേ. ആ
ലവളലാം നമുക്കട്ട് ലഭനിക്കുനനിലലനളതഭാണട്ട് പധഭാനലപട പശ്നലാം.  കജഭായനിന്റെട്ട് വഭാടര്
കേമ്മേതീഷനട്ട് അതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള ഉത്തരവഭാദനിതത്വമുണട്ട്.  അതനിനഭായനി കകേരളത്തനില്
നനിനട്ട് ഉകദലഭാഗസര് ലചേനനിട്ടുലാം തമനിഴ് നഭാടട്ട്  സഹകേരനിക്കുനനില.  ഇതട്ട്  പഭാലക്കഭാടന
കമഖലയനിലല  കൃഷനിലയ   പതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ലനല്വയല്
സലാംരക്ഷണലത്തക്കുറനിചട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുകമ്പഭാഴലാം  ലനല്ക്കൃഷനിലയ  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിക്കുകമ്പഭാഴലാം ഒനഭാമതഭായനി ലചേകയണതട്ട്, തമനിഴ് നഭാടുമഭായുള എഗ്രനിലമന്റെനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ലവളലാം അളനട്ട് കേനിട്ടുനതനിനുകവണനി എലഭാ സമ്മേര്ദ്ദേവലാം കകേരളലാം
ലചേലത്തുകേ  എനളതഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര് മുനബകേ  എടുക്കണലമനഭാണട്ട്
എലന്റെ  അഭനിപഭായലാം.    കനരലത്ത  പറഞ്ഞതട്ട്  വളലര  ശരനിയഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനിലന്റെ
ലനലറയഭായ  പഭാലക്കഭാടട്ട്  കമഖലയനില്  ലനലട്ട് ല്ല്  വനിളയണലമങനില്  എഗ്രനിലമന്റെനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലള  ലവളലാം  ആ  സനര്ഭത്തനില്   ലഭനിക്കണലാം; ഏലതങനിലലാം
കേഭാലത്തട്ട്   ലഭനിചനിടട്ട് കേഭാരലമനില.  കകേരളത്തനില് വര്ഷകേഭാലത്തട്ട് ലവളലാം തുറനവനിടട്ട്
ഫഡട്ട്  വഭാടര്കൂടനി   അളവനില്  കചേര്ത്ത  പഴെയ  അനുഭവങ്ങളുണട്ട്.  അത്തരത്തനില്
സലാംഭവനിക്കഭാലത  മൂലത്തറയനില്  നനിനട്ട്  കൃതലമഭായനി  ലഭനികക്കണ  ലവളലാം  നമുക്കട്ട്
കേനിടണലാം. രണഭാമലതഭാരു പശ്നലാം കൂടനിയുണട്ട്. അതനിലനക്കുറനിച്ചു കൂടനി ഒരുവഭാക്കട്ട് പറയഭാലാം.
അവനിലട  നനിനള  ലവളലാം  തഭാലഴെ  30  കേനികലഭാമതീറര്  വരുകമ്പഭാള  ഇടയനനിനലാം
കചേഭാര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടു  കപഭാകുനണട്ട്.  200-300  പമ്പുകേള  രണ്ടുവശത്തുലാം  പവര്ത്തനിപനിചട്ട്
ലവളലാം  ലകേഭാണ്ടുകപഭാവകേയഭാണട്ട്.  അവരുലട  കേണക്കനില്  കൃതലമഭായനി  ലവളലാം
തനതഭായനി  കരഖലപടുത്തുകേയുലാം  ലചേയ്യുലാം.  അകതസമയലാം   ഇവനിടലത്ത  പഭാവലപട
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ലവളലാം ലഭനിക്കുനമനില.   സര്ക്കഭാര് സമ്മേര്ദ്ദേലാം ലചേലത്തനി  തമനിഴ് നഭാടട്ട്
സര്ക്കഭാരുമഭായനി ഗസൗരവമഭായനി  ആകലഭാചേനിചട്ട്  നമ്മുലട  കേര്ഷകേലര  രക്ഷനിക്കണലാം.
ലനല്ക്കൃഷനി  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുള നടപടനിയുണഭാകേണലാം. 

ഇകപഭാള നമ്മുലട  കേര്ഷകേര്  അനുഭവനിക്കുന  വനിഷമതകേളനില്  എലഭാവരുലാം
സഹതപനിക്കുന. ഇസൗ സഭയുലട അപ്പുറത്തുലാം ഇപ്പുറത്തുലാം ഇരനിക്കുന ആളുകേള കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
കൂടുതല് ആനുകൂലലങ്ങള ലകേഭാടുക്കണലമനള കേഭാരലത്തനില് ഒരു തര്ക്കവമനിലഭാത്തവരഭാണട്ട്.
കകേരളത്തനില് വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം മറട്ട് രലാംഗങ്ങളനിലലാം എത്രകയഭാ കകേഭാടനി രൂപ
സബ്സനിഡനിയഭായനി  നല്കുനണട്ട്.   പലക്ഷ  പഭാവലപട  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നല്കുനതട്ട്
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നഭാമമഭാത്രമഭായ സബ്സനിഡനിയഭാണട്ട്.   നഭാമമഭാത്രമഭായ സബ്സനിഡനി ആയതുലകേഭാണട്ട്
നമ്മേലള  തതീറനികപഭാറ്റുന  പഭാവലപട  കേര്ഷകേനട്ട്  ഭക്ഷണലാം  കേഴെനിചട്ട്  ജതീവനിക്കഭാന
നനിവൃത്തനിയനിലഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം വനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട് ആ കേര്ഷകേലര
സഹഭായനിക്കുനതനിനു കവണനിയുള നടപടനിയുണഭാകയ   മതനിയഭാകൂ.  പണട്ട് കേഭാളകേലള
ലകേടനി  ഉഴതുമറനിക്കുന ഒരു സഭാഹചേരലമഭായനിരുന.  എനഭാല് ഇകപഭാള കേര്ഷകേലര
പൂടനി അവലര ഉഴതുമറനിക്കുന നടപടനിയനികലക്കട്ട് നമ്മേള കപഭാകേരുതട്ട്.  

ഞഭാന  ബനിലനികലക്കട്ട്  വരനികേയഭാണട്ട്.  ബനിലനിലല  10-ാം  വകുപനില്

ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനുകവണനിയുള  നടപടനിയഭാണട്ട്  ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  അങ്ങനിവനിലട

സൂചേനിപനിച 3 എ കകഭാസട്ട് വനതുലകേഭാണഭാണട്ട് ഇലതലഭാലാം കപഭായലതനലാം അലഭായനിരുനലവങനില്

സലാംരക്ഷനിക്കുമഭായനിരുന എനലാം പറയുനതട്ട് എത്ര സതലമഭാലണനളതട്ട് ഇസൗ 10-ാം

വകുപ്പുകൂടനി വഭായനിച്ചുകനഭാക്കുകമ്പഭാള മനസനിലഭാകുലാം. “10.  ഒഴെനിവഭാക്കനിലക്കഭാടുക്കുനതനിനട്ട്

സര്ക്കഭാരനിനുള അധനികേഭാരലാം - (1) 3-ാം വകുപനില് എന്തുതലന അടങ്ങനിയനിരുനഭാലലാം

സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  അപകേഭാരമുള  പരനിവര്ത്തനലപടുത്തകലഭാ  രൂപഭാനരലപടുത്തകലഭാ

ലപഭാതു  ആവശലത്തനിനട്ട്  അതലനഭാകപക്ഷനിതമഭാലണങനില്,  ഇസൗ  ആകനിലല

വലവസകേളനില്നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കനിലക്കഭാടുക്കഭാവനതഭാണട്ട്.'' 3-ാംവകുപനില് ലസക്ഷന

3 എ വരഭാനുള കേഭാരണലത്തക്കുറനിചട്ട് ഞഭാന പറഞ.

മനി  .   സതീക്കര് : ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന,  പകമയലത്ത  സലാംബനനിചട്ട്

ലപഭാതുവഭായനി പറയണലമനതഭാണട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം.  ചേടലാം  92  അങ്ങലനയഭാണട്ട് പറയുനതട്ട്.

വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം വകുപ്പുതനിരനിച്ചുളള ചേര്ചകേളുലാം കവണ.  ലപഭാതുവഭായനി പറയഭാലാം.  ചേടലാം

92 അങ്ങയുലട ശദയനില്ലപടുത്തനിയതഭാണട്ട്. അങ്ങട്ട് സലാംസഭാരനിക്കൂ.

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : സര്,  വളലര  സതീരനിയസഭായ  കേഭാരലമഭാണട്ട്.

അങ്ങട്ട്  'കനഭാ'  പറഞ്ഞഭാല് പനിലന ഞഭാന തുടരുകേയനില.  വകുപ്പു തനിരനിചട്ട്  കഭദഗതനി

നല്കേണലമനളതട്ട് ഒരു  ലമമ്പറലട   അവകേഭാശമഭാണട്ട്.  ഞഭാനനിവനിലട  പറഞ്ഞതട്ട്

കകേഭാണ്ട്രേഡനിക്ഷനഭാണട്ട്.  മൂനഭാലാം വകുപനിലന്റെ കകേഭാണ്ട്രേഡനിക്ഷനഭാണട്ട്  10-ാം വകുപട്ട്.

മൂനഭാലാം   വകുപനിലല 3 എ-ക്കുള  കപരകേശക്തനിയുലാം  ശക്തനികസഭാതസലാം  2009-10,

2010-11-ലല  രണട്ട്  ബഡ്ജറ്റുകേളനിലല  സമതീപനമഭാണട്ട്.  അകപഭാള  ഇസൗ  പറയുന

10-ാം വകുപട്ട് ഇതനിലന്റെ കകേഭാണ്ട്രേഡനിക്ഷനഭാണട്ട്.  10-ാം വകുപനുസരനിചട്ട്  എകപഭാള
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കവണലമങനിലലാം നമുക്കട്ട് ഇലതഭാഴെനിവഭാക്കനി ലകേഭാടുക്കഭാലമനഭാണട്ട് പറയുനതട്ട്.  അതനിലന്റെ

വനികവചേനഭാധനികേഭാരലാം  സര്ക്കഭാരനിനഭാണട്ട്.  ആ  വനികവചേനഭാധനികേഭാരലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണട്ട്

ഞങ്ങള  3-ാം വകുപട്ട്  ലകേഭാണ്ടുവന.  ഒനനിലനയുലാം മഭാറരുതട്ട്  എന ഒരു നനിലപഭാടട്ട്

സത്വതീകേരനിചഭാല്  ശരനിയഭാകുകമഭാ;  അതട്ട്  ശരനിയഭാകേനില.  അകതസമയലാം  അനട്ട്

ഗവണ്ലമന്റെനിലനഭാരു കഭാരനിറനിയുണഭായനിരുന.  തണതീര്ത്തടലത്തക്കുറനിചട്ട് പറയുകമ്പഭാള,

ഇസൗ  ആകനിലല  പഭാരലാംഭ  തതീയതനിയനിലലാം  അനമുതല്ക്കുലാം  സലാംസഭാനലത്ത

തണതീര്ത്തടങ്ങള അതുകപഭാലല കേഭാത്തുസൂക്ഷനികക്കണതഭാലണനട്ട് അതനിലലഴതനിയനിട്ടുണട്ട്.

പലക്ഷ,  കേണ്ലവര്ഷന  സലാംബനനിചട്ട്  അത്രയുലാം  കഭാരനിറനി  ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്  ആ

കേഭാലത്തുണഭായനില.  ഉണഭായനിരുനലവങനില് ഇസൗ പറയുന പശ്നലാം ഉണഭാകുമഭായനിരുനനില.

ഇസൗ പഭാപഭഭാരലാം,  അതഭായതട്ട് ലസക്ഷന  3 എ എനപറയുനതനിലന്റെ ഉത്തരവഭാദനിതത്വലാം

ഞങ്ങളുലട തലയനില് വയണ,  അതനിനട്ട്  തുടക്കലാം കുറനിചനിരനിക്കുനതട്ട് അവനിലട നനിനഭാണട്ട്,

അതനിലന്റെ ശക്തനി കസഭാതസട്ട് അവനിലടത്തലനയഭാണട്ട്.

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : സര്, അങ്ങട്ട് ഇസൗ ബനിലനിലല ഒരു പധഭാനലപട
കേഭാരലമഭാണട്ട്  അവസഭാനമഭായനി ഇവനിലട സൂചേനിപനിചതട്ട്.  കേഭാരണലാം വളലര ലളനിതമഭാണട്ട്,
2008-ലല ആകനില് ലസക്ഷന 3 എ ഇനകസര്ടട്ട് ലചേയ.  ഇകപഭാള ലസക്ഷന 3 എ
ഇസൗ  കഭദഗതനിയനിലൂലട  ഒമനിറട്ട്  ലചേയ്യുകേയഭാണട്ട്.   ഇവനിലട  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം
വനി.  ഡനി.  സതതീശന തടസവഭാദവമഭായനി ബനലപടട്ട് കചേഭാദനിച ഒരു കചേഭാദലലാം  വളലര
കനിയറകല?   അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞ മറപടനി  തതീര്ത്തുലാം  തൃപ്തനികേരമല  എനഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്
സൂചേനിപനിക്കഭാനുളതട്ട്.  കേഭാരണലാം  ഇനകസര്ടട്ട്  ലചേയ  സഭാഹചേരലത്തനില്  വന
അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിചതനില് 56  എണലാം  കനിയറഭാലണനട്ട്  അങ്ങയുലട
മറപടനിയനില്ത്തലന പറഞ.  ബഭാക്കനി അകപക്ഷകേലളഭാനലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടു കപഭാലമനില.
ഇസൗ ലസക്ഷന ഒമനിറട്ട് ലചേയ്യുന സഭാഹചേരലത്തനില് ബഭാക്കനി റനിജകട്ട് ലചേയ്യുകേയഭാണട്ട്.  

മനി  .   സതീക്കര് : ലചേയര് റൂള ലചേയ ഒരു കേഭാരലത്തനിലഭാണട്ട് അങ്ങട്ട് സലാംശയലാം കചേഭാദനിക്കുനതട്ട്.

റൂളനിലാംഗട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞകലഭാ.  സബ്ജകട്ട് കേമ്മേനിറനിയുലട പരനികശഭാധനയട്ട് വനികധയമഭായനി വരലട

എനട്ട് റൂള ലചേയതഭാണട്ട്.  

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : സര്, വളലര പധഭാനലപട കേഭാരലമഭാണട്ട്.  ചേടലാം

92-ലനക്കുറനിചട്ട്  അങ്ങനിവനിലട സൂചേനിപനിച്ചു.  ഇത്തരലാം കേഭാരലങ്ങള സലാംസഭാരനിക്കഭാലമനട്ട്

ചേടലാം  92-ല്  പറയുനണട്ട്.  ആകനിനകേത്തട്ട്  ഇനകസര്ടട്ട്  ലചേയട്ട്  ഒമനിറട്ട്  ലചേയ  ഒരു
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കഭദഗതനിയഭാണട്ട്.  ആ കഭദഗതനിയുമഭായനി ബനലപട കേഭാരലങ്ങള സലാംസഭാരനിക്കുനതനില്

അപഭാകേതയനില.  ഞഭാന  പറഞ്ഞതട്ട്,  അകദ്ദേഹലാം   നല്കേനിയ  മറപടനി  തൃപ്തനികേരമല,

അതനിനട്ട് കവണത്ര   കഭാരനിറനിയനിലലനഭാണട്ട്.  അതനിനഭാല് ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന

ഉനയനിച തടസവഭാദലാം നനിലനനില്ക്കുലമനഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് അങ്ങകയഭാടട്ട് സൂചേനിപനിക്കഭാനുളതട്ട്.  

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  സര്,  നനിയമപരമഭായനി  ആ  തടസവഭാദലാം
നനിലനനില്ക്കനിലലനട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  സതീക്കര്  റൂളനിലാംഗട്ട്  നല്കേനിയനിടനില;   സബ്ജകട്ട്
കേമ്മേനിറനിക്കട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാലമനഭാണട്ട് പറഞ്ഞനിട്ടുളതട്ട്. അതനിലനഭാരു അടനിസഭാനമുലണനഭാണട്ട്
ആ  പറഞ്ഞതനിലന്റെ  അര്തലാം.  അലലങനില്  ആര്ടനിക്കനിള  14-ലന്റെ  വയകലഷനുലാം
ഡനിസനിമനികനഷനുമഭാലണന പറഞ്ഞട്ട് ആ വഭാദലാം നനിലനനില്ക്കുകേയനിലലനട്ട് ബഹുമഭാനലപട
സതീക്കര് റൂളനിലാംഗട്ട് നല്കേനിയനിടനില.

മനി  .   സതീക്കര് :ചേടലാം  92-ല്  പറയുനതട്ട്  ''തലന്റെ  പസലാംഗത്തനില്,  ഒരലാംഗലാം
ലപഭാതുസത്വഭാഭഭാവകത്തഭാടു  കൂടനിയ  വഭാദത്തനിനഭാവശലമഭായതനില്  കൂടുതലഭായനി  ബനിലനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങലളപറനി  പരഭാമര്ശനിക്കുവഭാന പഭാടനിലഭാത്തതഭാകുന''  എനഭാണട്ട്.   അതട്ട്
മനസനിലഭാക്കനിയഭാണട്ട് സലാംസഭാരനികക്കണതട്ട്.  ഓകരഭാനനിനുലാം ഓകരഭാ ക്രമമുണട്ട്.

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :   സര്,  ചേടലാം  92  ഞഭാനലാംഗതീകേരനിക്കുന.
അതനില് എകലാംപ്ഷന ഉകണഭാലയനകൂടനി പരനികശഭാധനിക്കണലാം.  ഒറനിജനിനല് ബനിലനില്
ഖനനത്തനിനട്ട് അനുമതനിയുണട്ട്.  ഒല്ലൂരനില് കേളനിമണട്ട് എടുക്കുനതനിനുകവണനി  നല്കേനിയ
അനുമതനിയഭാണട്ട്.  അങ്ങട്ട് അതട്ട് പരനികശഭാധനിചഭാല് മതനി.   ഇസൗ വകുപനില്  'പസ്തുത
തണതീര്ത്തടത്തനിലന്റെ  പരനിസനിതനി  ഘടന  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുകവണനി  എക്കലലാം
ലചേളനിയുലാം മഭാറഭാലാം'  എനപറയുകമ്പഭാള, അവനിലട  കേളനിമണനിനുള ലചേളനി എടുക്കുനതട്ട്
ഇസൗ സലത്തുനനിന തലനയഭാണട്ട്. 

ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :സര്, എക്കലലാം ലചേളനിയുമുള കുളങ്ങളുണഭാകുലാം.  അതനില്

നനിനട്ട് എടുകക്കണതകല?

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്, തണതീര്ത്തടത്തനിലന്റെ നനിര്വചേനത്തനില്

കുളങ്ങള  വരനില.   അങ്ങട്ട്  വഭാദനിക്കുനതട്ട്  ഞഭാന  പറയുന  അകത  കേഭാരലമഭാണട്ട്.

കുളങ്ങളനിലല  ലചേളനി  എടുക്കലട,  പലക്ഷ  തണതീര്ത്തടങ്ങളനിലല  ലചേളനിലയടുക്കഭാലാം

എനഭാണട്ട്  ഇതനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇസൗ  വകുപനില്  പറയുനതട്ട്,  പസ്തുത

തണതീര്ത്തടത്തനിലന്റെ പഭാരനിസനിതനികേ ഘടന നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുകവണനി എക്കലലാം



318       കകേരള നനിയമസഭ                          നവലാംബര് 2, 2016

ലചേളനിയുലാം  എടുക്കഭാലമനഭാണട്ട്.  തണതീര്ത്തടങ്ങളനില്നനിനട്ട്  എക്കലലാം  ലചേളനിയുലമടുക്കഭാലമനട്ട്

പറഞ്ഞഭാല് ഒല്ലൂരനിലല ഒഭാട്ടുകേമ്പനനികേളക്കട്ട് ആവശലമഭായ ലചേളനിയഭാണട്ട്. 3 എ കേലഭാനസല്

ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  ശമനിക്കുലാം മുമ്പട്ട് ഇതുകപഭാലള കുറവകേള നനികേത്തനി കേറകഭാക്കുനതനിനുള

പരനിശമലാം കവകണ? 

ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് : സര്,  2008-ലല  ബനിലനിലന  സലാംബനനിചഭാണട്ട്

അങ്ങനിവനിലട  പറയുനതട്ട്.   2008-ല് ഇസൗ ബനില് സഭയനിലവതരനിപനിചതട്ട്  ബഹുമഭാനലനഭായ

ലകേ.  പനി.  രഭാകജനനഭാണട്ട്.   അകദ്ദേഹലാം അവതരനിപനിച ബനിലനില് എക്കലലാം ലചേളനിയുലാം

എടുക്കഭാനുള  അനുമതനി  നനിയമത്തനില്ത്തലന  ലകേഭാണ്ടുവനലവനട്ട്  പറയുകമ്പഭാള

അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട്  വല  തഭാല്പരലവലാം  ഇസൗ  കേഭാരലത്തനിലണഭായനിരുകനഭാ

എനതനിലനക്കുറനിചട്ട് സലാംശയനിചഭാല് അങ്ങട്ട് ലതറട്ട് പറയുകമഭാ?

ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര് :  സര്, 2008-ലല നനിയമലത്ത സലാംബനനിചഭാണകലഭാ

ഇകപഭാള പറഞ്ഞതട്ട്.  അങ്ങുലാം അതുകപഭാലലതലന ഇകപഭാള ആ വനിഷയമുനയനിച

ബഹുമഭാനലപട  അടൂര്  പകേഭാശുലാം  ഇസൗ  വകുപട്ട്  അതനിനുകശഷലാം  ബകേകേഭാരലലാം

ലചേയനിട്ടുണട്ട്. എനഭാല് ഇസൗ പറയുന തരത്തനിലള എലനങനിലലാം നഡ്യൂനതയുലണങനില്

അതട്ട്  നനിങ്ങളുലട  അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലലത്ത  ഭരണത്തനിനനിടയനില്  പരനിഹരനിക്കഭാന

ശമനിചനിലകലഭാ; ഞങ്ങള തലനയഭാണകലഭാ അതട്ട് കേറകട്ട് ലചേയഭാന ശമനിക്കുനതട്ട്.

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്, ലതറനിദഭാരണ കവണ.  ഞഭാന ശമനിചനിട്ടുകണഭാ

എനളതട്ട് അനലത്ത തൃശ്ശൂര് ജനിലഭാ കേളകകറഭാടട്ട് കചേഭാദനിചഭാല്  അറനിയഭാന കേഴെനിയുലാം.

ശമനിചനിട്ടുണട്ട്; ഒരു ലതറനിദഭാരണയുലാം കവണ. ഞഭാനതട്ട് പറഞ്ഞട്ട് വലതഭാകേഭാന ശമനിചതല,

അങ്ങട്ട് കചേഭാദനിചതുലകേഭാണട്ട് പറയുകേയഭാണട്ട്.  

ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശര്മ്മേ : സര്,  2008-ലല  ബനില്  ഇവനിലട  വനിശദമഭായനി  ചേര്ച
ലചേയലപടതഭാണട്ട്.  ഒഭാകരഭാ കകഭാസനിലനക്കുറനിച്ചുലാം അനുകൂലനിച്ചുലാം  പതനികൂലനിച്ചുലാം  വളലര
സമയലമടുത്തട്ട് ഡനിസസട്ട് ലചേയനിരുന.  നമ്മുലട കകേരളലാം നനികേനകപഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന
കവണനി ലചേയതുമഭായനിരുന.  അനട്ട്  നമ്മേളനിവനിലട ലഎകേകേകണലനയഭാണട്ട് ആ ബനില്
പഭാസഭാക്കനിയലതന കേഭാരലലാം അങ്ങട്ട് ഓര്ക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  സര്,  കപഭായനിന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  ഓര്ഡര്.  സഭയനിലനിലഭാത്ത
ഒരഭാലളക്കുറനിചട്ട്,  ഇസൗ ചേര്ചയനിലലലഭാലാം പലങടുത്തനിട്ടുള ഒരു നനിയമസഭഭാലാംഗലാം എന
നനിലയട്ട് ഇസൗ ഘടത്തനില് ഇങ്ങലനലയഭാരു പരഭാമര്ശമുനയനിക്കുനതട്ട് കരഖയനില് നനിനട്ട്
ഒഴെനിവഭാക്കലപകടണതഭാണട്ട്.  ശരനിയഭായ കേഭാരലമല.
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മനി  .   സതീക്കര് :പരനികശഭാധനിചട്ട് കവണതട്ട് ലചേയഭാലാം.*

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  പുതനിയ ലമകമ്പഴകല.  അവരങ്ങലന
കചേഭാദനികചഭാലട. നമ്മേളലതഭാലക്ക സഹനിഷ്ണുതകയഭാടുകൂടനി കേഭാണുകേയഭാണട്ട് കവണതട്ട്.

ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  സര്,  ഈ  ബനില്  ലസലകട്ട്   കേമ്മേനിറനിയുലട
പരനിഗണനയട്ട് വനിടകപഭാള ബഹുമഭാനലനഭായ തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന ആ  ലസലകട്ട്
കേമ്മേനിറനിയനില്  അലാംഗമഭായനിരുന.  കകേരളത്തനില്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  കേര്ഷകേരുലട
കൂടഭായ്മ   നടത്തനി വളലരയധനികേലാം തര്ക്കങ്ങളക്കുലാം  ആവശലങ്ങളക്കുലാം  കശഷലാം
ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന  ഉളലപലടയുളവര്  ലസലകട്ട്  കേമ്മേനിറനി   കയഭാഗലാം
കചേര്നട്ട് ഡനിസന്റെനിലഭാലത  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  ഇവനിലട  അവതരനിപനിചട്ട്  പഭാസഭാക്കനിയ
ബനിലനില് ഉത്തരവഭാദനിതത്വ പൂര്ണമഭായ ഒരു പങ്കുനനിര്വ്വഹനിച അകങ്ങക്കട്ട് ശതീ.  അടൂര്
പകേഭാശട്ട്  കചേഭാദനിച  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  എങ്ങലനയഭാണട്ട്  ലനഗറതീവഭാലയഭാരു  ഉത്തരലാം
പറയഭാന കേഴെനിയുകേ? 

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  ആ ലസലകട്ട്  കേമ്മേനിറനിയനിലല  ചേര്ച
സലാംബനനിച പുസകേമഭാണട്ട് എലന്റെ കേയനിലനിരനിക്കുനതട്ട്. ആ കേഭാലലത്ത എലന്റെ പസലാംഗവലാം
ഇതനിനകേത്തുണട്ട്.  നമ്മേലളലഭാകപരുലാം ആ ലസലകട്ട് കേമ്മേനിറനിയനിലണഭായനിരുനവരഭാണട്ട്.
ആ ലസലകട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുലട ശനിപഭാര്ശകേള എടുത്തനിലലനളതഭാണട്ട് അകന ഞങ്ങളുലട
ആകക്ഷപലാം.  ആ  ആകക്ഷപലാം  അകനയുണട്ട്.  ആ  ആകക്ഷപലാം  അനട്ട്  പരസലമഭായനി
പറയുകേയുലാം  ലചേയ.  അങ്ങട്ട്  ഈ  പുസകേലാം  പരനികശഭാധനിചഭാല്  അതട്ട്  മനസനിലഭാകുലാം.
ഞഭാന സമയക്കുറവലകേഭാണട്ട് അതനികലലക്കഭാനലാം കപഭാകുനനില.  അലതഭാലക്ക നമ്മേള
പറകയണനിടത്തട്ട് പറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്. പലക്ഷ അതട്ട് കവണ  രതീതനിയനില് ശദനിചനില. 

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന : ബഹുമഭാനലനഭായ  എസട്ട്. ശര്മ്മേ ഇവനിലട സൂചേനിപനിചതട്ട്
ശരനിയഭാണട്ട്.  അനട്ട്  ഈ  ബനില്   അവതരനിപനിചകപഭാള കകേരളലാം  മുഴവന
നനികേനകപഭാകേഭാതനിരനിക്കുവഭാനുലാം  കകേരളത്തനിലല  തണതീര്ത്തടങ്ങളുലാം  ലനല്വയലകേളുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാംകവണനി  പതനിപക്ഷത്തനിലന്റെ  കൂടനി  പനിന്തുണകയഭാടുകൂടനി
ലഎകേകേകണലനയഭാണട്ട് ഈ നനിയമലാം പഭാസഭാക്കനിയതട്ട്.  അതനിലന്റെ അനനഃസത്ത ഈ
സഭ  അനട്ട്  ഉളലക്കഭാണ്ടു.  പബനികേട്ട്  പര്പസനിനുകവണനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലമനട്ട്  ഈ
ബനിലനില് ഒരു ലപഭാവനിഷനുണട്ട്. പകക്ഷ ഈ ബനില് പഭാസഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം അതട്ട്
ദുരുപകയഭാഗലാം  ലചേയലകേഭാണട്ട്  അകത  സര്ക്കഭാര്  തലനയഭാണട്ട് ആറനമുള
എയര്കപഭാര്ട്ടുമഭായനി ബനലപടട്ട്  2500  ഏക്കര് സലലാം ഇനഡസനിയല് ഏരനിയയഭായനി
കനഭാടനിബഫ  ലചേയലതനതട്ട് അങ്ങയുലട ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?

* സഭഭാദലക്ഷലന്റെ നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരലാം പസസ്തുതഭഭാഗലാം നനിലനനിര്ത്തഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു.
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ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  അതുമഭാത്രമല.  ഇവനിലട ലപഭാതുവഭായനിട്ടുള
കേഭാരലങ്ങളക്കുകവണനി വയലകേളഭാണട്ട്  നനികേത്തുനതട്ട്.   രണഭായനിരലാം  ഏക്കര് സലലാം
ഇനഡസനിയല്  ഏരനിയയഭായനി  കനഭാടനിബഫ  ലചേയലവനട്ട്  ഇവനിലട  പറഞ്ഞതട്ട്
ശരനിയഭാണട്ട്.   അലതഭാലക്ക  ചേരനിത്രത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭാണട്ട്.  ആ  വസ്തുത  നമുക്കട്ട്  മറച്ചു
വയഭാന  കേഴെനിയനില.  ഈ  ബനിലനില്  നമുലക്കഭാരു  ശുദ  ചേനിനയുണട്ട്.  കകേരളത്തനിലല
ലനല്വയലകേള നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുള നടപടനിയുണഭാകേണലാം.  അകതഭാലടഭാപലാം തലന
അതനിലന്റെ  അനുബന ഭഭാഗവമുണട്ട്. കുനട്ട് ഇടനിച്ചുലകേഭാണഭാണട്ട് വയല് നനികേത്തുനതട്ട്.
അതുലകേഭാണഭാണട്ട് ഖനനലത്തക്കുറനിചട്ട്  പറഞ്ഞതട്ട്. കുനനിടനിക്കലലാം നനിലലാം നനികേത്തലലാം
കേഭാരണലാം എടട്ട്  ലക്ഷലാം ലഹകറണഭായനിരുന ലനല്വയല് രണട്ട് ലക്ഷലാം ലഹകറഭായനി
ചുരുങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആ സഭാഹചേരലലാം ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനുകവണനി  നമ്മേലളലഭാവരുലാം   ഒരുമനിച്ചു
ശമനിക്കണലമനഭാണട്ട്  ഞഭാന  പറഞ്ഞതട്ട്.  ഞഭാന  ആകരയുലാം  കുറലപടുത്തുനതനിനു
കവണനികയഭാ  ആലരങനിലലാം മനപ്പൂര്വ്വമഭായനി പശ്നങ്ങളുണഭാക്കനി  എനട്ട് സൂചേനിപനിക്കുനതനിനു
കവണനികയഭാ പറയുനതല.  പരസരലാം കുറലപടുത്തഭാലത  വളലര  കപഭാസനിറതീവഭായനി ഇതനില്
ഒരു  ലപഭാളനിലചഴത്തുകവണലാം  എനതലനയഭാണട്ട്  എലന്റെ  അഭനിപഭായലാം.  കേഭാരണലാം,
ഇതനില്  അപഭാകയഭാഗനികേമഭായനി  ധഭാരഭാളലാം  കേഭാരലങ്ങളുണട്ട്.  അപഭാകയഭാഗനികേമഭാലണനട്ട്
പറയുനതനിനട്ട്  കേഭാരണലാം,  2015-ല്  അലമനഡട്ട് ലമന്റെട്ട്  വനകപഭാള  ബഹുമഭാനലപട
വനി.  എസട്ട്.  അച്ചുതഭാനനന  നനിയമസഭയനില്  നടത്തനിയ  വഭാക്കസൗടട്ട്  പസലാംഗത്തനില്
'ഇത്തരലാം നടപടനികേളനിലൂലട ഇരുപതനിനഭായനിരത്തനില്പരലാം ഏക്കര് സലലാം നനികേത്തുനകതഭാലട
200  കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനി ജനങ്ങളുലട വയറത്തടനിച്ചുലകേഭാണട്ട്.......'
എലനഭാലക്ക പറയുനതട്ട് പൂര്വ്വകേഭാല പഭാബലലകത്തഭാടുകൂടനി  പരനികശഭാധനിചഭാല് 2009-ലല
ബഡ്ജറട്ട്  സതീചനിലള  കേഭാരലലത്ത  തലനയഭാണട്ട്  അകദ്ദേഹലാം   എതനിര്ക്കുനലതനലാം
മനസനിലഭാകുലാം. അതട്ട് അതനിലന്റെ കവലറഭാരു വശലാം. പലക്ഷ നമ്മുലട ലപഭാതുവനികേഭാരലമനഭാണട്ട്?
ലനല്വയല് സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുകവണനിയുള നടപടനിയുണഭാകേണലാം.

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  ബഹുമഭാനലനഭായ  മുന  മുഖലമനനി
ശതീ.  വനി.  എസട്ട്.  അച്ചുതഭാനനന  ഈ  കേഭാലഘടത്തനിലഭാണട്ട്  കചേറനില്  നനിനലാം
ലചേനഭാമര  ഉയര്നവരുന എനപറഞ്ഞട്ട് തൃശ്ശൂരനിലല  വലനിലയഭാരു കേണ്ലവനഷന
ലസന്റെറനിലന്റെ ഉദ്ഘഭാടനലാം നനിര്വ്വഹനിചതട്ട്. അങ്ങയുലട നഭാടഭായ കകേഭാടയത്തട്ട് കദശഭാഭനിമഭാനനി
പത്രത്തനിലന്റെ ഓഫതീസട്ട്  ഇതുകപഭാലല  നനികേത്തനി  ഉണഭാക്കനിയതഭാണട്ട്  എലനഭാരഭാകക്ഷപലാം  ആ
കേഭാലഘടത്തനില് വനനിരുന എനതുലാം അങ്ങയുലട ശദയനില്ലപടനിടനികല?

മനി  .   സതീക്കര് : ഇനനി ആരുലാം അകദ്ദേഹലത്ത തടസലപടുത്തരുതട്ട്. ഇകപഭാളത്തലന 40
മനിനനിറട്ട് ആകേഭാറഭായനി. 

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  കചേറനില്നനിനട്ട്  ഒരു  ലചേനഭാമരയല,
എത്രകയഭാ ലചേനഭാമരകേളഭാണട്ട് ഉയര്നനിരനിക്കുനതട്ട്.
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ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര് :   സര്,  ശതീ.  പനി.  ടനി.  കതഭാമസട്ട് ആതബറസട്ട്
ലചേയപകേഭാരലാം  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  പസലാംഗമഭാണട്ട്  ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന
ഇവനിലട  നടത്തുനതട്ട്.  അങ്ങലന  പസലാംഗനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകമ്പഭാള  വതീണ്ടുലാം  ശതീ.
പനി. ടനി. കതഭാമസട്ട് ഇടലപടുനതട്ട് ക്രമപകേഭാരമഭാകണഭാ? അതട്ട് ലചേയര് വലക്തമഭാക്കണലാം.

മനി  .    സതീക്കര് :  ശതീ.  പനി.  ടനി.  കതഭാമസട്ട്  പസലാംഗനിക്കുകേയല,  അകദ്ദേഹലാം
ഇടലപടുകേയഭാണട്ട് ലചേയതട്ട്. 

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  അങ്ങഭാണട്ട് റൂള ലചേകയണതട്ട്.  ഞഭാന
അതനിലനക്കുറനിലചഭാനലാം പരഭാമര്ശനിക്കുനനില. 

ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  സര്,  ആ  ലസലകട്ട്  കേമ്മേനിറനിയനില്  ഞഭാനുലാം
അലാംഗമഭായനിരുന.  കനരലത്ത പറഞ്ഞതു  കപഭാലല  ഇതട്ട്  വളലര വനിശദമഭായനി  ചേര്ച
ലചേയട്ട്  ഐകേകേകണലന  അലാംഗതീകേരനിക്കലപട  നനിയമമഭാണട്ട്.  പകക്ഷ  ഈ  നനിയമലാം
പഭാബലലത്തനില്  വനതനിനുകശഷമകല എറണഭാകുളത്തുലാം  തൃശ്ശൂരുലാം  സകനഭാഷട്ട്
മഭാധവന  അടക്കമുളവര്ക്കട്ട് ഭൂമനി നനികേത്തഭാനഭാവശലമഭായ  അനുമതനി  കേഴെനിഞ്ഞ
സര്ക്കഭാര്  നല്കേനിയലതനള കേഭാരലലാം മറനനിടഭാകണഭാ അങ്ങട്ട് സലാംസഭാരനിക്കുനതട്ട്?  

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  അതനിലന്റെ  നനിലവനിലള  ഉത്തരവട്ട്
കേഭാണനിചഭാല്  ഞഭാന  അതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  മറപടനി  പറയഭാലാം.  അങ്ങലനലയഭാരു
ഉത്തരവലണങനില്  ആ  ഉത്തരവട്ട്  കേഭാണനിചഭാല്  മതനി,  പശ്നലാം  തതീരുലാം.  ഇലഭാത്ത
കേഭാരലങ്ങള പറഞ്ഞട്ട് ലവറകത പശ്നങ്ങളുണഭാക്കരുതട്ട്. ശതീ. മുരളനി ലപരുലനലനി എലന്റെ
സുഹൃത്തഭാണട്ട്. അങ്ങട്ട് ആ ലസലകട്ട് കേമ്മേനിറനിയനിലണഭായനിരുന ആളകല? ആ ലസലകട്ട്
കേമ്മേനിറനില്  നമ്മേലളലഭാകപരുലാം  കൂടനി  എടുത്ത  തതീരുമഭാനലാം  അലാംഗതീകേരനിചനില.
അതഭായനിരുന  എലന്റെ  പകമയലാം.  ഞഭാന  ഏതഭായഭാലലാം  അതനികലക്കട്ട്  കപഭാകുനനില.
ഇവനിലട നമ്മുലട കേണ്വതീനനിയനസനിനുകവണനിയുള ഒരു കേഭാഴ്ചപഭാടല ഉണഭാകകേണതട്ട്.
നമ്മുലട  ഭൂമനി   സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  കൃതലമഭായ  നടപടനികേളുണഭാകേണലാം.
അതുലകേഭാണട്ട്  ഈ നനിയമലാം  പഭാകയഭാഗനികേമഭാകേണലാം.  ഈ നനിയമലാം  പഭാകയഭാഗനികേമല
എനതനിലന്റെ  ഏറവലാം  വലനിയ  ലതളനിവട്ട്  നമ്മുലട  ലനല്വയലനിലന്റെ  വനിസ്തൃതനി
അനണഭായനിരുനതനിലനക്കള  കുറഞ  കപഭായനി  എനതു  തലനയഭാണട്ട്.  ലപഭാടകട്ട്
ലചേയ്യുനതനിനുകവണ  നടപടനിലയടുക്കഭാലമനട്ട്  പറലഞ്ഞങനിലലാം  കേഭാരലമഭായനി  ഒരു
നടപടനിയുമുണഭായനില.  പഴെയതുകപഭാലലതലന കപഭായനി.  അതുകേഭാരണലാം  ലനല്വയലനിലന്റെ
വനിസ സ്തൃതനി കുറഞവരനികേയുലാം ലചേയ.  അതുലകേഭാണട്ട് ഈ നനിയമലാം പഭാകയഭാഗനികേമഭായനി
ലപഭാളനിലചഴതണലാം.  ആ  പഭാകയഭാഗനികേത  കനഭാക്കുകമ്പഭാള  ഞഭാന  കനരലത്ത
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പറഞ്ഞതുകപഭാലല  ഇറനികഗഷന  ലഫസനിലനിറനി  കനഭാക്കണലാം,  അവനിലട  ഇകപഭാള
തനിരശുഭൂമനിയഭാകണഭാ എനതുലാം കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കഭാന കേഴെനിയുകമഭാലയനതുലാം പരനികശഭാധനിക്കണലാം.
ഇതനില് കേളകര്മഭാര്ക്കുളള അധനികേഭാരലത്ത സലാംബനനിചട്ട്  എഴതനിവചനിട്ടുണട്ട്.  നനിലലാം
നനികേത്തനി രൂപകഭദലാം വരുത്തനിയനിട്ടുള സലമുലണങനില് കേളകര്ക്കട്ട് കനരനിടട്ട് ലചേലഭാലാം,
ഇനലസക്ഷന നടത്തഭാലാം, മലണലഭാലാം മഭാനനി പഴെയ രൂപത്തനിലഭാക്കഭാലാം. എനഭാല് എത്ര
സലത്തട്ട് ഇതട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്? ഇസൗ നനിയമലാം 2008-ല് പഭാസഭായതകല, ഇനട്ട് 2016 ആയനി.
എത്ര സലത്തട്ട് നനികേത്തനിയ ഭൂമനി  പൂര്വ്വസനിതനിയനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്? ഇതനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന  അധനികേഭാരത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എവനിലടലയങനിലലാം
നടനനിട്ടുകണഭാ;  എത്രകപര്ലക്കതനിലര കകേലസടുത്തനിട്ടുണട്ട്?  ഒരു കകേസുലാം എടുത്തനിടനില.
രൂപകഭദലാം വരുത്തനിലയന പറഞ്ഞട്ട് കകേരളത്തനില് എടുത്ത കകേസുകേളുലട എണലമത്ര;
ഒനമനില.  കകേസനിലലങനില് പനിലന ശനിക്ഷനിചനിട്ടുകണഭാ എന ഞഭാന കചേഭാദനിക്കുനനില.
ഇലതലഭാലാം ലവറലത പുസകേത്തനിലലഴതനിവചകതയുള. 

മനി  .   സതീക്കര് : അതട്ട് നനിയമത്തനിലന്റെ കുഴെപമല. 

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  അതല,  അതട്ട് പഭാകയഭാഗനികേമഭായനിരനിക്കണലാം.
അതുലകേഭാണഭാണട്ട് ഇതനിനകേത്തട്ട് ലപഭാളനിലചഴത്തട്ട് കവണലമനട്ട് പറയുനതട്ട്. പഭാകയഭാഗനികേമഭായ
രൂപത്തനില് ഇനലത്ത കേഭാലഭാവസയ്ലക്കഭാത്ത ഒനഭാകേണലാം.  ഡഭാറഭാ ബഭാങനിലനക്കുറനിചട്ട്
പറയുനണട്ട്. ഏതട്ട് ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട്? 

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന  ) :  സര്,  ഞഭാന
അങ്ങട്ട് പറയുനതനികനഭാടട്ട്  കയഭാജനിക്കഭാലാം.  പലക്ഷ  ഒരു  കേഭാരലലാം  കബസനിക്കഭായനി
കചേഭാദനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇനലത്ത  നമ്മുലട ബഡ്യൂകറഭാക്രഭാറനികേട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
ഇനനി  പഭാസഭാക്കുന  നനിയമവലാം  നടപഭാക്കുലമനട്ട്  നമ്മേള  പറയുലാം.  അകപഭാള  ആ
ബഡ്യൂകറഭാക്രഭാറനികേട്ട്  നനിയമത്തനില് റവനഡ്യൂ  വകുപനിലടക്കലാം  ആവശലമഭായ  പുനനഃസലാംഘടന
കവകണ; അലഭാലത ഇതട്ട് നടപഭാക്കഭാന കേഴെനിയുകമഭാ? 

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  ഞഭാന  അങ്ങട്ട്  പറയുനതട്ട്
അലാംഗതീകേരനിക്കുനതനികനഭാലടഭാപലാം  ഞഭാന  അങ്ങലയ  ഒരു  കേഭാരലത്തനില്  അഭനിനനനിക്കുകേകൂടനി
ലചേയ്യുകേയഭാണട്ട്.  അങ്ങട്ട്  സഹകേരണ  വകുപ്പുമനനി  ആയനിരുന  കേഭാലത്തട്ട്  നടന
സലാംഭവമഭാണട്ട്.  റഭാണനി,  ചേനിത്തനിര,  മഭാര്ത്തഭാണ്ഡലാം കേഭായല് ഭൂ ഉടമസര് കചേര്നട്ട് ഒരു
ലസഭാബസറനിയുണഭാക്കനിയനിരുന. അവനിലട കൃഷനി ലചേയ്യുനതനിനഭായനി ആ ലസഭാബസറനി
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  വഭായ  നല്കേനി.  വഭായലയടുത്തവര്ക്കട്ട്  വഭായത്തുകേ  തനിരനിചടയഭാന
കേഴെനിയഭാലത വനകപഭാള  റനിക്കവറനി  ലചേയട്ട്  ഭൂമനി  തനിരനിച്ചുപനിടനിച്ചു.   എനനിടട്ട്  റഭാണനി,
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ചേനിത്തനിര,  മഭാര്ത്തഭാണ്ഡലാം കേഭായല് മുറനിച്ചുവനിറ്റു.  അതട്ട് ഭൂമഭാഫനിയകേളുലട ബകേയനിലഭായനി.
സത്വനലാം  പഭാര്ടനിക്കഭാര്  നനിയനനിക്കുന,  സത്വനലാം  ജനിലയനിലല  സഹകേരണ
സലാംഘമഭായനിരുനനിട്ടുകപഭാലലാം അങ്ങട്ട്  ആ സഹകേരണ സലാംഘലത്ത പനിരനിച്ചുവനിടതനിനട്ട്
ഞഭാന എലന്റെ അഭനിനനനലാം അറനിയനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

അങ്ങലന  നനിയമലാം  ലലകേയനിലലടുക്കുനവരുണട്ട്. നനിങ്ങള മുരനിക്കലന
കുറലപടുത്തനിയനികല?  സമുദനനിരപനില്നനിനട്ട്  നഭാലടനി  തഭാഴ്ചയനില് ചേനിറലകേടനി  ലവളലാം
മുഴവന പമ്പട്ട് ലചേയട്ട് പുറത്തനിറക്കനി, അവനിലട കൃഷനി ലചേയട്ട് കകേരളത്തനിലല ജനങ്ങളക്കട്ട്
അരനി ലകേഭാടുത്തട്ട് അവലര ഉസൗടനികപഭാറ്റുനതനിനുകവണനി ശമനിച മുരനിക്കലനകപഭാലലയുള
കേര്ഷകേലന അകങ്ങക്കട്ട് മറക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?  മുരനിക്കലന്റെ ഭഭാരല എഴതനിയ ഒരു
അനുസരണമുണട്ട്; വളലര ലനിബറലകല, പനിലനനനിനഭാണട്ട് ഇസൗ ബഹളലാം.  

ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര് : സര്, അകങ്ങക്കട്ട് പനിന്തുണ തരഭാനഭാണട്ട്.

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  ആയനികക്കഭാലട,  അങ്ങയുലട  പനിന്തുണ
ഞഭാന സത്വതീകേരനിച്ചു.

ശതീ  .    എ  .    പദതീപ്കുമഭാര് :  സര്,  അങ്ങട്ട്  വളലര ഗസൗരവമുള ഒരു പശ്നമനിവനിലട
ഉനയനിച്ചു.  അതനിലന്റെ  ദുരനിതലാം  അനുഭവനിചയഭാളഭാണട്ട്  ഞഭാന.   അസലാംബനി  ഇലക്ഷനട്ട്
ലതഭാട്ടുമുമ്പഭായനിരുന  സലാംഭവലാം.  കകേന   സര്ക്കഭാര് കനഭാടനിലലഫ  ലചേയ  ഇനലയനിലല
സുപധഭാനമഭായനിട്ടുള  27  തണതീര്ത്തടങ്ങളനിലലഭാനഭാണട്ട് എലന്റെ മണ്ഡലത്തനില് വരുന
കകേഭാട്ടൂളനി തണതീര്ത്തടലാം.  അവനിലട ഇതുകപഭാലല ഭൂമഭാഫനിയ മണനിടട്ട് നനികേത്തനി. ആ പശ്നലാം
സലാംബനനിചട്ട്   സലലാം സനര്ശനിക്കുകേയുലാം  ജനിലഭാ  കേളകര്ക്കട്ട്  അനതലന  പരഭാതനി
എഴതനി   നല്കുകേയുലാം  ലചേയ.  എനഭാല്  ഇസൗ  നനിമനിഷലാംവലര  ഒരു  നടപടനിയുലാം
സത്വതീകേരനിചനില.   കേഴെനിഞ്ഞ   സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തുലാം  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനില,  ഇസൗ
സര്ക്കഭാര്   വനതനിനുകശഷവലാം  ഇതുവലര  ഒരു  നടപടനിയുലാം  സത്വതീകേരനിചനില.   വളലര
ഗസൗരവമുള ഒരു വനിഷയമഭാണട്ട് അങ്ങനിവനിലട സൂചേനിപനിചതട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട് ഇക്കഭാരലലാം
സഭയുലട  ഒരു  ലപഭാതുവനികേഭാരമഭായനിലടടുക്കണലാം.   കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  കേളകര്ക്കട്ട്
പരഭാതനി  എഴതനി  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുകപഭാലലാം  ഇതുവലര  ഒരു  നടപടനിയുലാം  സത്വതീകേരനിചനിടനില.
അതനില് ഏലതഭാലക്ക തലത്തനിലള ഉകദലഭാഗസരഭാണട്ട് അലലാംഭഭാവലാം കേഭാണനിചലതനട്ട്
കേലണത്തനി  നടപടനി  സത്വതീകേരനികക്കണതഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  വളലര  ഗസൗരവമുള  പശ്നമഭാണട്ട്.
അക്കഭാരലത്തനില്  ഞഭാന  നനിസഹഭായനഭാലണനഭാണട്ട് ഇവനിലട  പറയുനതട്ട്.  അങ്ങട്ട്
അതനിലനഭാരു അവസരമുണഭാക്കനിത്തനതനിനുള നനനിയഭാണട്ട് പറഞ്ഞതട്ട്.   
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ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  അകങ്ങക്കുകപഭാലലാം ഇതഭാണട്ട് അനുഭവലമങനില്
പതനിപക്ഷത്തനിരനിക്കുന എലന്റെ അനുഭവലമനഭായനിരനിക്കുലാം? അതുലകേഭാണട്ട് അങ്ങട്ട്  സത്വതീകേരനിച
നനിലപഭാടനികനഭാടട്ട് ഞഭാന കയഭാജനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അങ്ങട്ട്  ചൂണനിക്കഭാണനിച ജനിലഭാ കേളകലറലക്കഭാണട്ട്
നടപടനി  എടുപനിക്കണലമങനില്  ഇസൗ  ബനില്  ലലപലറട്ട്  ലചേയ  മനനി  ഒരു  നനിമനിഷലാം
തതീരുമഭാനനിചഭാല് മതനി.  പശ്നലാം അവനിലട അവസഭാനനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം. അതുലകേഭാണഭാണട്ട്
ഞഭാന  പറയുനതട്ട്,  ഇതട്ട്  സമൂഹത്തനിലന്റെ  ലപഭാതുവനികേഭാരമഭാണട്ട്.  ആ  വനികേഭാരലാം
കേഭാണണലമങനില് ഇതനിനകേത്തട്ട് ലപഭാളനിലചഴത്തട്ട് കവണലാം. ഇതനിലന പഭാകയഭാഗനികേമഭായനി
ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേണലാം.  ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട് ഏതഭാണട്ട് അബദ പഞഭാലാംഗമഭാണട്ട്.  ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട്
പരനികശഭാധനിചഭാല്  അതനിനകേത്തട്ട്  ഒനമനില.  കൃഷനി  ലചേയഭാത്തയനിടലാം   നനിലലമനലാം
നനിലലമലഭാലാം  പുരയനിടലമനലാം കവലറ  ചേനില  സലങ്ങലള  പഭാടലമനലാം എഴതനി
വചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആ  ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്  ലകേഭാണ്ടുകപഭായഭാല്  എവനിലടലയങനിലലാം
നമ്മേലളത്തുകമഭാ?  കേര്ഷകേ  തഭാല്പരലലാം  കനഭാക്കനി കകേരളത്തനിലല  ലനല്ക്കൃഷനി
ഇനനിലയങനിലലാം  രക്ഷലപടണലമങനില്  ഇതനിനകേത്തട്ട്  ലപഭാളനിലചഴത്തുണഭാകേണലാം;
പഭാകയഭാഗനികേമഭായ  സമതീപനമുണഭാകേണലാം.  നമ്മുലട  പതലയശഭാസ്ത്ര  കേഭാര്ക്കശലലാംവചട്ട്
കേര്ഷകേലന്റെ ലനഞനില് കുത്തുന നടപടനിയുണഭാകേരുതട്ട്.  അതനിലഭാലത യഥേഭാര്തത്തനില്
കൃഷനി ലചേയഭാന ശമനിച്ചു ലകേഭാണനിരനിക്കുനയഭാളുകേളക്കട്ട് പനിന്തുണ  നല്കുനതനിനുകവണനി
ശമനിക്കണലാം.  അതനിലൂലട ഞഭാന എലന്റെ ഇസൗ കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന. 

(അദലക്ഷകവദനിയനില് മനി. ലഡപഡ്യൂടനി സതീക്കര്)

ശതീ  .    ലകേ  .    സുകരഷട്ട് കുറപട്ട് :  സര്, 2016-ലല കകേരള ലനല്വയല് -തണതീര്ത്തട
സലാംരക്ഷണ  (കഭദഗതനി)  ബനില്  ഒരു  ലസലകട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുലട  പരനിഗണനയട്ട്
അയയണലമന  കഭദഗതനി  ഞഭാന  അവതരനിപനിക്കുന.  കകേരളത്തനിലല  വയലകേളുലാം
നതീര്ത്തടങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുകവണനിയഭാണട്ട്  2008-ലല  ലനല്വയല്-തണതീര്ത്തട
സലാംരക്ഷണ ബനില് അനലത്ത എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  അവതരനിപനിചതട്ട്.   ഇകപഭാള
ലനല്വയലകേളുലടയുലാം  നതീര്ത്തടങ്ങളുലടയുലാം  പഭാധഭാനലലാം  നമ്മുലട  നഭാടനിലല  എലഭാ
വനിഭഭാഗലാം  ജനങ്ങളക്കുലാം  അറനിവള  ഒരു  കേഭാരലമഭാണട്ട്.   കേഭാരണലാം  കേഴെനിഞ്ഞ  കുകറ
കേഭാലങ്ങളഭായനി  ഇസൗ കേഭാരലങ്ങളുലട  പഭാധഭാനലലത്തക്കുറനിചട്ട്  കകേരളത്തനില് അത്രമഭാത്രലാം
പചേരണലാം നടക്കുനണട്ട്.  ഒടനവധനി സനദസലാംഘടനകേള,  രഭാഷ്ട്രതീയപഭാര്ടനികേള  തുടങ്ങനി
എലഭാവരുലാം ഇക്കഭാരലത്തനില് മുനലലകേലയടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  വയലകേള സലാംരക്ഷനിക്കുകേലയനളതട്ട്
കകേരളത്തനിലന്റെ നനിലനനില്പനിനട്ട് ഏറവലാം പഭാധഭാനലമുള ഒരു കേഭാരലമഭാലണനള ലപഭാതു
അവകബഭാധലാം നമ്മുലട നഭാടനിലണട്ട്.  അകതസമയലാം പല സലത്തുലാം ഉകദലഭാഗസനഭാരുലടയുലാം
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പഭാകദശനികേ രഭാഷ്ട്രതീയ കനതഭാക്കനഭാരുലടയുലമഭാലക്ക പനിനബലത്തനില്  നനിലലാംനനികേത്തല്
നനിര്ബഭാധലാം നടക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന. ഇതനിലനഭാരു അവസഭാനമുണഭാക്കഭാന കവണനിയഭാണട്ട്
2008-ലല  നനിയമലാം  ലകേഭാണ്ടുവനതട്ട്.  ഇസൗ ലനല്വയലകേള  നമുക്കട്ട്  ലനലട്ട് ല്ല്  തരനികേ
മഭാത്രമലകലഭാ  ലചേയ്യുനതട്ട്;  കേഭാലഭാവസഭാ  നനിയനണത്തനിനുലാം  ജലനനിയനണത്തനിനുലാം
സഹഭായനിക്കുനണട്ട്, ഭൂഗര്ഭ  ജലവനിധഭാനലാം  സലാംരക്ഷനിച്ചുനനിര്ത്തുനണട്ട്,  മലണഭാലനിപട്ട്
തടയുനണട്ട്,  ജലശുദതീകേരണലാം നടത്തുനണട്ട്,  മഭാലനിനലശുദതീകേരണലാം നടത്തുനണട്ട്.
അങ്ങലന വനിവനിധ കേഭാരലങ്ങള ഇസൗ ലനല്വയലകേള ലചേയ്യുനണട്ട്.  പതലക്ഷത്തനില്
കൃഷനി  മഭാത്രമഭാണട്ട്  പലകപഭാഴലാം  കേഭാണുനതട്ട്.  ഒരു  പഭാടലാം  നനികേത്തുകമ്പഭാള ഒരു കുനട്ട്
എവനിലടലയങനിലലാം  ഇടനിക്കുനണട്ട്.  പഭാടലാം  നനികേത്തുന  സമയത്തട്ട്  അതനിനകേത്തുള
ലക്ഷക്കണക്കനിനട്ട് ലനിറര് ജലലാം ഇലഭാതഭാകുകേയഭാണട്ട്.  അതുമഭാത്രമല, അതനിനട്ട് ലതഭാടടുത്തുള
ഏതട്ട് കേനിണറനിലന്റെയുലാം ജലവനിധഭാനലാം തഭാകഴെഭാട്ടുകപഭാകുലാം.  ഇതനിലനഭാനലാം വലനിയ ശഭാസ്ത്രതീയ
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ആവശലമനില.  ഇലതലഭാലാം  നമ്മേള  ലലദനലാംദനിനലാം  കകേരളത്തനില്
അനുഭവനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്.  നമ്മുകടതട്ട്  പകൃതനി  കേനനിഞ്ഞട്ട് അനുഗ്രഹനിച
ഒരു  സലമഭാണട്ട്.  മറ്റു  പല  സലങ്ങളനിലലയുലാം  കപഭാലലയല,  നമുക്കട്ട്  നമ്മുലട
വസ്ത്രധഭാരണ  രതീതനി  ഒരു  വര്ഷവലാം  മഭാകറണതഭായനിടനില.   ഒകര  രതീതനിയനില്  വസ്ത്രലാം
ധരനിക്കഭാവന കലഭാകേലത്ത ചുരുക്കലാം ചേനില സലങ്ങളനിലലഭാനഭാണട്ട് കകേരളലാം.  ഇകപഭാള
നമുക്കട്ട് അസഹനതീയമഭായ ചൂടഭാണട്ട്.  കലഭാകേത്തനിലല തലന കേഭാലഭാവസഭാമഭാറങ്ങളുലട ഫലവലാം
നമ്മേളതലന  വരുത്തനിവചതുമഭായ  കേഭാരലങ്ങളുലണങനില് കൂടനിയുലാം അത്തരത്തനിലലഭാരു
ലകേഭാടുലാംചൂടട്ട്  എനട്ട് വനികശഷനിപനിക്കഭാവന ഒരു ചൂടട്ട്  വനനിടനില.   അതുകപഭാലല തലന
തണുപ്പുമനില.  കലഭാകേത്തട്ട് ഏറവലാം കൂടുതല് മഴെ  ലഭനിചനിരുന ഒരു സലമകല കകേരളലാം?
ഇത്തവണ  മഴെ  കുറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  ഇനനിയുലാം  മഴെ  കുറയഭാനനിരനിക്കുനലവനള  ഭതീതനി
നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്. എനനിരുനഭാല് തലനയുലാം  ഇഷലാംകപഭാലല മഴെലവളലാം  ലഭനിക്കുനണട്ട്.
ഇസൗ ലപയ്യുന  മഴെലവളലാം  മുഴവന  അഞട്ട്  മനിനനിറ്റുലകേഭാണട്ട്  ഒഴകേനി  കേടലനില്
കപഭാകുനലവനളതഭാണട്ട്  നമ്മുലട  പശ്നലാം.  മഴെലവളലാം  സലാംരക്ഷനിച്ചുനനിര്ത്തനിയനിരുന
പധഭാനലപട സലങ്ങളഭാണട്ട് നമ്മുലട നഭാടനിലല പഭാടകശഖരങ്ങള.  പഭാടലാം നനികേത്തനിയ
സലങ്ങളനിലലലഭാലാം വലനിയ ലവളലക്കട്ടുകേളുലാം ലവളലപഭാക്കവലാം വരനികേയഭാണട്ട്.  ലചേലലനയനില്
നമ്മേള കേണതകല? യഭാലതഭാരു നനിയനണവമനിലഭാലത കേഭാരലങ്ങള ലചേയതനിലന്റെ ഫലമഭായനിടഭാണട്ട്
ദനിവസങ്ങകളഭാളലാം നനിന ലവളലപഭാക്കലാം ലചേലലനയനിലണഭായതട്ട്, മുലാംലലബയനിലണഭായതട്ട്;
അങ്ങലന പല   സലത്തുമുണഭായതട്ട്.  ഇത്രയുലാം മഴെ   ലഭനിക്കുന ഒരു സലത്തട്ട് ഇസൗ
ജലലാം സലാംരക്ഷനിച്ചുനനിര്ത്തനിയനിരുനതട്ട്;  നമ്മുലട കേനിണറകേളനില് ലവളലാം നനിറചനിരുനതട്ട്
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പഭാടകശഖരങ്ങളഭാണട്ട്.  പകൃതനികയഭാടട്ട്  യഭാലതഭാരു  കേഭാരുണലവലാം  കേഭാണനിക്കഭാലതയഭാണട്ട്
പഭാടങ്ങള നനികേത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  1967-ലല ലഭാനഡട്ട്  യൂടനിലലലകസഷന ഓര്ഡര്
ഒരു കനഭാക്കുകുത്തനിയഭായനികപഭായനികല?  ആ ഓര്ഡര് നനിലനനില്ക്കുകമ്പഭാഴെഭാണട്ട് അതനിലനലയലഭാലാം
മറനികേടനട്ട്  കകേരളത്തനിലല ഭൂമഭാഫനിയ നനിര്ബഭാധലാം നനിലലാം  നനികേത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.
ആ സനര്ഭത്തനിലഭാണട്ട്  നനിലലാം നനികേത്തുനതനിലനതനിരഭായനിട്ടുള ഒരു നനിയമലാം പഭാസഭാക്കനിയതട്ട്.
ആ നനിയമത്തനിനട്ട് ഒകടലറ പഴതുകേള വന.  ആ പഴതുകേളുപകയഭാഗനിചട്ട് പലയഭാളുകേളുലാം
പലതുലാം ലചേയ.  

ഇവനിലട  ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല,  നനിയമത്തനില്  പറഞ്ഞ  ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്
ഫലപഭാപ്തനിയനിലലത്തനിക്കഭാന  നമുക്കട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞനില.  പഞഭായത്തുകേള  തയഭാറഭാക്കനിയ
ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട്  ഗസറട്ട്  കനഭാടനിഫനികക്കഷനനില് വനനില.  അതനിലന്റെ ഫലമഭായനി അതനിനട്ട്
നനിയമപരമഭായ പഭാബലലമനിലഭാതഭായനി.  എലന്റെ മണ്ഡലത്തനിലല കുമരകേലാം പഞഭായത്തട്ട്
ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട്   കൃതലമഭായനി തയഭാറഭാക്കനി,  അതനിനട്ട് ഏതഭാണട്ട്  400-ഓളലാം കപജട്ട് വരുലാം.
അങ്ങലന കകേരളത്തനിലല നൂറക്കണക്കഭായ പഞഭായത്തുകേള 400-ഉലാം 500-ഉലാം 600-ഉലാം
കപജള ഡഭാറഭാ ബഭാങ്കുകേളുണഭാക്കനി. അതട്ട് ഗസറനില് പസനിദതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്തതനിലന്റെ
ഫലമഭായനി നനിയമപഭാബലലമനിലഭാതഭായനി.  ഫലത്തനില് ആ  നനിയമത്തനിലല പധഭാനലപട
കേഭാരലലാം നടപഭാക്കഭാന നമുക്കട്ട് സഭാധനിചനില.  അതഭാതട്ട് പഞഭായത്തുകേള പസനിദതീകേരനിക്കുന
ഡഭാറഭാ  ബഭാങനിനട്ട്  ഗസറനിലന്റെ  പഭാബലലമുലണനട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് കനഭാടനിഫനികക്കഷന
പുറലപടുവനിക്കഭാലാം.  അത്തരലാം കേഭാരലങ്ങള  സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കണലാം.  കേഭാരണലാം ഇസൗ
ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട് ഇനനി ഗസറനില് പബനിഷട്ട്  ലചേയട്ട് നനിയമമഭാക്കുകേ എനളതട്ട് തതീര്ത്തുലാം
അപഭാകയഭാഗനികേമഭായ  കേഭാരലമഭാണട്ട്.   അകപഭാള  അതനിലനനഭാണട്ട്  മഭാര്ഗ്ഗലമനളതട്ട്
സര്ക്കഭാര്  ആകലഭാചേനിക്കണലാം.  

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖഭാദര് :  സര്,  കകേരളത്തനില്  ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്
ഇലഭാത്തതുലകേഭാണട്ട്  വലനിലയഭാരു  പയഭാസമുണട്ട്.  നഭാല്പതട്ട്  വര്ഷലാം  മുമ്പട്ട്
കേരഭൂമനിയഭായനിരുന സലത്തട്ട്   വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുളള  അനുമതനി  കേനിടഭാത്ത
സനിതനിയുണട്ട്.   ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  ലനല്കൃഷനി  ലചേയഭാത്തനിടത്തട്ട്  വതീടട്ട്  വയനതട്ട്
പരനിഗണനിക്കുനതനിനഭായനി നഞ കേമ്മേനിറനിയുണട്ട്. ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട് കൃതലമഭായനി  തയഭാറഭാക്കനി
നനിലവനിലളള തണതീര്ത്തടങ്ങളുലാം പഭാടകശഖരങ്ങളുലാം അകതകപഭാലല നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണട്ട്
കേഴെനിയുന വനിധത്തനില് ഇസൗ നനിയമലാം പഭാബലലത്തനില് വരുത്തഭാനകല നമ്മേള ശമനികക്കണതട്ട്?

ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറപട്ട് : സര്, തഭാങള പറഞ്ഞ ആദലലത്ത പശ്നത്തനികലക്കട്ട്
ഞഭാന പുറകകേ വരഭാലാം. അതട്ട് ഒടനവധനി ആളുകേള അനുഭവനിക്കുന ദുരനിതമഭാണട്ട്.
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ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  സര്,  അതട്ട് പഭാകയഭാഗനികേമഭായനി  വലനിയ പശ്നമഭാണട്ട്.
നമ്മേള കൃഷനി നനിലനനിര്ത്തഭാനഭാണട്ട് ഇലതഭാലക്ക പറയുനതട്ട്.  അങ്ങലനയഭാലണങനില്
ഭൂമനിയുലട  ലമഭാത്തലാം  കഭാസനിഫനികക്കഷന  എടുക്കണലാം.  കൃഷനി  ഭൂമനിലയത്ര;  കൃഷനിക്കട്ട്
ഉപയുക്തമഭായ  ഭൂമനിലയത്ര;  കൃഷനിക്കട്ട്   ഉപയുക്തമലഭാത്ത ഭൂമനിലയത്ര;  എലനഭാരു
കഭാസനിഫനികക്കഷന നടത്തനിയഭാല് ഇസൗ പശ്നലാം തതീര്ക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  കേര്ണഭാടകേ
സര്ക്കഭാര്  കകേന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി അതട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  അതുകപഭാലല
ഒരു  കഭാസനിഫനികക്കഷന  നടത്തനിയഭാല്  നമുക്കട്ട്  കൃഷനി  ഭൂമനി  നനിലനനിര്ത്തഭാന
സഭാധനിക്കുലാം.  കൃഷനി ഭൂമനി മഭാത്രമല കൃഷനിക്കട്ട് ഉപയുക്തമഭായ ഭൂമനിയുലാം  നനിലനനിര്ത്തണലാം.
അങ്ങലന  നനിലനനിര്ത്തനിയനിലലങനില്  കകേരളത്തനില്  കൃഷനിയുണഭാകേഭാന കപഭാകുനനില.
ലനല്ക്കൃഷനി നഷമഭാലണനട്ട് പറഞ്ഞട്ട് അതട്ട് ഉകപക്ഷനിക്കഭാന തുടങ്ങനി. ഇകപഭാള റബ്ബര്
നഷമഭാലണനട്ട്  പറഞ്ഞട്ട്  അവനിലടയുലാം  കൃഷനി  ഇലഭാതഭാകേഭാന  കപഭാവകേയഭാണട്ട്.
അതുകപഭാലല  ലതങ്ങട്ട്  കൃഷനി  ഇലഭാതഭാകേഭാന  കപഭാവകേയഭാണട്ട്.  ഇങ്ങലനലയഭാരു
കഭാസനിഫനികക്കഷന  നടത്തനി  പുതനിയ  നനിയമലാം  ലകേഭാണ്ടുവനഭാല്  മഭാത്രകമ  ഇതട്ട്
നനിലനനിര്ത്തഭാന സഭാധനിക്കൂ. അങ്ങലനലയഭാരു കഭാസനിഫനികക്കഷന നടത്തുനതനിലനക്കുറനിചട്ട്
അങ്ങയുലട അഭനിപഭായലാം എനഭാണട്ട്?

ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറപട്ട് : സര്,  ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട്  തയഭാറഭാക്കുകേകയഭാ അലലങനില്

കഭാസനിഫനികക്കഷന നടത്തനി പസനിദതീകേരനിക്കുകേകയഭാ ലചേയലകേഭാണട്ട് യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്

കേഭാരലങ്ങള ലചേയണലാം.  ഇക്കഭാരലലാം  അനനമഭായനി  നതീടനിലക്കഭാണ്ടു കപഭാകേഭാന പറനില.

നമുക്കട്ട് കൃതലമഭായ വസ്തുക്കലള സലാംബനനിച, ഭൂമനിലയ സലാംബനനിച വനിവരമുണഭാകേണലാം. ആ

വനിവരലാം ഉണഭാകുനതനിനുകവണനി നമ്മേള  തയഭാറഭാക്കനിയ ഡഭാറഭാ ബഭാങഭാണട്ട് അനനമഭായനി

നതീണ്ടുകപഭായതട്ട്.  അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞ  കേഭാരലങ്ങളുലാം  ലചേയഭാലാം.  പകക്ഷ  ഏതട്ട്

ലചേയണലമനളളതട്ട് യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില് ആകലഭാചേനിചട്ട്  ലചേകയണതഭായനിട്ടുണട്ട്.

15-20  വര്ഷമഭായനി  കൃഷനി  ലചേയഭാത്ത  ഭൂമനി  നനികേത്തുനതു  ലകേഭാണട്ട്  കുഴെപലാം

എനഭാലണനട്ട്  കചേഭാദനിക്കുനവരുണട്ട്.  അതനിലന്റെ  ഉടമസകരഭാടട്ട്  സഹഭാനുഭൂതനികയഭാടുകൂടനി

തലന  പറയലട,  ഇനനി  ഒരനിഞട്ട്  ഭൂമനികപഭാലലാം,  നനികേത്തഭാന  അനുമതനി   നല്കേഭാന

കേഴെനിയനിലലനളതഭാണട്ട് കകേരളത്തനിലന്റെ സനിതനി.  കകേരളത്തനില് പതനിവര്ഷലാം  45 ലക്ഷലാം

ടണ് ലനലഭാണട്ട് കവണതട്ട്. അതട്ട് മുഴവന കകേരളലാം കൃഷനി ലചേയണഭാക്കണലമനട്ട് ഞഭാന

പറയുനനില.  അലതഭാനലാം   ലചേകയണ കേഭാരലമനില,  അതനിനട്ട്  ചേനിലകപഭാള  കേഴെനിയനില.

കേഭാരണലാം, ഇനലന യൂണനിയനനില് നനില്ക്കുന സലാംസഭാനലമനളള നനിലയനില് കകേരളലാം

ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങളനിലലലഭാലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  സത്വയലാംപരലഭാപ്തത  ലലകേവരനിക്കണലമനട്ട്
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പറയുനതനില് അര്തമനില.  പലക്ഷ,  നമ്മേള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതട്ട്  6  ലക്ഷലാം ടകണയുളള.

നമുക്കട്ട്  കവണതട്ട്  45  ലക്ഷലാം  ടണഭായനിരനിക്കുകമ്പഭാള  നമ്മേള   6  ലക്ഷകമ

ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനളളലവനളളതുലാം 1975-ല് 8.87 ലക്ഷലാം ലഹകറഭായനിരുന  പഭാടങ്ങള

ഇനട്ട് 1.94 ലക്ഷമഭായനി കുറഞലവനളളതുലാം ഏറവലാം ഗസൗരവമഭായനി കേഭാകണണതകല;

ഇതട്ട്  കകേരളലത്ത നശനിപനിക്കുനതകല;  കകേരളലത്ത ഇലഭാതഭാക്കുനതകല?  കകേരളലമന

മകനഭാഹരമഭായ സലത്തനിലന്റെ എലഭാ ഭലാംഗനിലയയുലാം എലഭാതരത്തനിലളള രതീതനികേലളയുലാം

ഇലഭാതഭാക്കുന  ഒനഭാണട്ട്  ഇസൗ  പഭാടലാം  നനികേത്തല്മൂലലാം  സലാംഭവനിക്കുനലതനളളതട്ട്

നമ്മേള മനസനിലഭാക്കകണ?  ഞഭാന കനരകത്ത പറഞ്ഞതുകപഭാലല യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്

ലലകേകേഭാരലലാം ലചേകയണ ഒനഭാണനിതട്ട്.

ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  സര്,  ലനല്ക്കൃഷനിക്കുകവണനി യഥേഭാര്തത്തനില്
വയലനില് ഇറങ്ങുവഭാകനഭാ,  ഞഭാറട്ട്  നടുവഭാകനഭാ,  ലകേഭായ്യുവഭാകനഭാ സ്ത്രതീകേലള കേനിടഭാനനില.
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കവണത്ര  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാകുനനില.  പല  പഭാട  കശഖരങ്ങളുലാം
യഥേഭാര്തത്തനില് നനികേത്തലപടുകേയല.  പകേരലാം കേര്ഷകേര്  നനിവൃത്തനികകേടുലകേഭാണട്ട്
തടലമടുത്തട്ട്  ജഭാതനിയുലാം  വഭാഴെയുലാം  ലലപനഭാപനിളുലമഭാലക്ക  കൃഷനി  ലചേയ്യുന  സനിതനി
മദലകകേരളത്തനിലണട്ട്.  ഇകപഭാള  അതുലാം  ലചേയഭാതഭായനിട്ടുണട്ട്.  യഥേഭാര്തത്തനില്
ലഭാഭത്തനിലന്റെയുലാം  നഷത്തനിലന്റെയുലാം  കേണക്കുകേളക്കപ്പുറത്തട്ട് സര്ക്കഭാര് ലനല്
കൃഷനിക്കുകവണനിയുളള  കേലവറയനിലഭാത്ത  സഹഭായലാം  നല്കകേണതകലലയനഭാണട്ട്
എനനിക്കട്ട് അങ്ങകയഭാടട്ട് കചേഭാദനിക്കഭാനുളളതട്ട്.

ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ലലടസണ് മഭാസര് : സര്, തൃശ്ശൂര് ജനിലലയ സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം
നഞ,  പുഞ,  നനിലലാം നനികേത്തല് എലനഭാലക്ക പറഞ്ഞനിട്ടുളള പല കഭദഗതനിയുണട്ട്.
അതുലകേഭാണട്ട് ആളുകേളക്കട്ട്  നനിരനരലാം  പശ്നങ്ങളഭാണട്ട്. കനരകത്തയുണഭായനിരുന വതീടട്ട്
ലപഭാളനിച്ചുമഭാറനി പുതനിയതട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാഴെഭാണട്ട് ഡഭാറഭാ ബഭാങനില് ഇത്തരലാം   കേഭാരലങ്ങള
കേഭാണുനതട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്   അവര്ലക്കഭാരു വതീടട്ട്  വയഭാന കേഴെനിയുന തരത്തനിലളള
സഹഭായകേരമഭായ നനിലപഭാടട്ട് പഞഭായത്തുകേളുലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലാം സത്വതീകേരനിക്കണലാം.
ലനല്ക്കൃഷനി  നടത്തണലമനളള  കേഭാരലത്തനില്  തര്ക്കമനില.  ലനല്ക്കൃഷനി  കവണലാം.
അകതഭാലടഭാപലാംതലന  ഇസൗ  പശ്നലാം  എങ്ങലന  പരനിഹരനിക്കഭാന   കേഴെനിയുലമനളള
നനിര്കദ്ദേശലാം അങ്ങയുലട ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകേണലാം.

ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    നഭാണു :  സര്,  നനിയമങ്ങള എനട്ട് വനഭാലലാം,  തഭാലൂക്കട്ട് സഭ
കചേര്നട്ട്,   നനികേത്തനിയ  വയലകേള  മണട്ട്  നതീക്കലാം  ലചേയട്ട്  പുനനഃസഭാപനിക്കണലമനട്ട്
രഭാഷ്ട്രതീയ  പഭാര്ടനികേളുലട  കേമ്മേനിറനികേളടക്കലാം ബനലപടവലരലഭാവരുലാം  കൂടനികചര്നട്ട്
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തതീരുമഭാനനിചഭാലലാം   അതട്ട് ലചേയ്യുനനില.  ഇതട്ട് കുകറക്കഭാലമഭായനി തുടരുകേയഭാണട്ട്. നമ്മേള
ഡനി.ഡനി.സനി.-യനിലലാം തഭാലൂക്കട്ട് സഭയനിലലാം മണട്ട് നതീക്കലാം ലചേയണലമനട്ട് പറയുനലണങനിലലാം
ഫലപദമഭായ  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുനനില.  ഭൂമനിയുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  എനട്ട്
തതീരുമഭാനലമടുത്തഭാലലാം  അതനിലനലയലഭാലാം  പരഭാജയലപടുത്തുന  രൂപത്തനിലളള
ശക്തനികേള  ഒരു  ഭഭാഗത്തട്ട്  നമ്മുലട  നഭാടനില്  പവര്ത്തനിക്കുന.  ലനല്ക്കൃഷനി
നഷത്തനിലഭാലണനട്ട് പറയുനലതഭാനലാം ശരനിയല.  എലന്റെ നഭാടനില് തരനിശട്ട്  ഭൂമനിയനില്
കുകറ  ലചേറപക്കഭാര്  കയഭാജനിചട്ട്  ലനല്ക്കൃഷനി  ലചേയകപഭാള  അതട്ട്  ലഭാഭകേരമഭായനി
മഭാറനിലയനട്ട്  അനുഭവത്തനില്നനിനട്ട്  അഭനിമഭാനകത്തഭാടുകൂടനി  മതീറനിലാംഗുകേളനില്  പറയഭാന
കേഴെനിയുനണട്ട്. പലക്ഷ, ഇവനിടലത്ത പശ്നലമനട്ട് പറയുനതട്ട്, നമ്മേള തതീരുമഭാനനിചഭാലലാം
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദലഭാഗസ തലത്തനില് ഒരുതരത്തനിലമുളള ശക്തമഭായ  നതീക്കങ്ങളുലാം
നടക്കുനനില എനളതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  സര്,  പത്തനലാംതനിട,  കകേഭാടയലാം,
എറണഭാകുളത്തനിലന്റെ ഒരു കമഖല,  അപര് കുടനഭാടട്ട്  തുടങ്ങനിയ പകദശങ്ങളനിലലലഭാലാം
ലനവല്വയലകേളനില് പയര് ഉളലപലടയുളള മറട്ട്  പചക്കറനികേള കൃഷനി ലചേയ്യുനണട്ട്.
ഇപഭാവശലലത്ത ഓണത്തനിനട്ട് കുടുലാംബശതീയടക്കലാം  കചേര്നലകേഭാണട്ട് കൃഷനി ലചേയതനിനഭാല്
കകേരളത്തനില്   വലനിയ  കതഭാതനില്   പചക്കറനിയുല്പഭാദനിപനിക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.
കനരകത്ത  ലനല്  വയലകേളഭായനിരുനനിടത്തഭാണട്ട് കൃഷനി  ലചേയ്യുനലതനളളതട്ട്
വസ്തുതയഭാണട്ട്.  അതട്ട് മുഴവന പഭാടകശഖരങ്ങളഭാക്കനി മഭാറഭാന ഇനനി പഭാകയഭാഗനികേമഭായനി
കേഴെനിയഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്,   നയപരമഭായ സമതീപനലാം  സത്വതീകേരനികക്കണതനിലന്റെ
ആവശലകേത  ഇവനിലട  നനില്ക്കുനലവനളളതട്ട്  ഒരു  പധഭാനലപട  കേഭാരലമഭാണട്ട്.
അകതഭാലടഭാപലാം  അങ്ങട്ട്  ചൂണനിക്കഭാണനിച  പധഭാനലപട  വനിഷയലാം,  നനിലവനിലള
ലനല്വയലകേള സലാംരക്ഷനിക്കലപടണലമനതഭാണട്ട്.  അക്കഭാരലത്തനില് ഒരു തര്ക്കവമനില.
ഒരു  കറഭാഡട്ട്  വനികേസനലാം  കവണനി  വനഭാല്, കേരഭൂമനി  കേഴെനിഞ്ഞട്ട്  ഒരു
പഭാടകശഖരത്തനിലൂലടയഭാണട്ട്  ലലബപഭാസട്ട്  കറഭാഡട്ട്  കപഭാകകേണനി  വരുനലതങനില്,
അവനിലട നമുക്കട്ട്  exempt  ലചേയ്യുകേയലഭാലത കവലറ എനഭാണട്ട് മഭാര്ഗ്ഗലമനളള പശ്നലാം
വരുനണട്ട്. വനികേസന ആവശലങ്ങളക്കട്ട് അനഭാവശലമഭായനി വയല് നനികേത്തുനതുലാം ഭൂമനി
നശനിപനിക്കുനതുലാം തടയലപകടണതഭാലണന കേഭാരലത്തനില് യഭാലതഭാരു സലാംശയവമനില.
പലക്ഷ,  വനികേസന കേഭാരലങ്ങളക്കുകൂടനി  നടപടനിയുണഭാകുന വനിധത്തനില്  ഇക്കഭാരലങ്ങള
ക്രമതീകേരനിക്കുകേലയനളളതട്ട് ആവശലമകല?

ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  സര്,  ഇവനിലട  ഇരുപക്ഷത്തുമുളള  ആളുകേള
ലനല്വയലകേളുലാം  തണതീര്ത്തടങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷനികക്കണതനിലന്റെ  ആവശലകേതയുലാം
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ഇനലത്ത  പശ്നങ്ങളുലമഭാലക്ക  ചൂണനിക്കഭാണനിച്ചു.  ഇസൗ  കഭദഗതനിയനില്  പറയുനതട്ട്,
2008-നുമുമ്പട്ട് നനികേത്തലപട സലങ്ങള ലറഗുലലലറസട്ട് ലചേയഭാനകവണനി മഭാത്രമഭാണട്ട്
2015-ലല കഭദഗതനിയനില് 3 എ വകുപട്ട് കൂടനികചര്ത്തതട്ട്. അതട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കുനകതഭാടുകൂടനി
ഇസൗ കമഖലയനില് വതീണ്ടുലമഭാരു അരക്ഷനിതഭാവസ വരനികേയകല ലചേയ്യുനതട്ട്? 2008-നട്ട്
മുമ്പട്ട്  നനികേത്തലപട  ലനല്വയലകേള  ഇനനിലയങ്ങലന  പൂര്വ്വസനിതനിയനിലഭാക്കഭാന
കേഴെനിയുലാം?  അതട്ട്  പൂര്വ്വസനിതനിയനില്  ആവകേയുമനില,  ഉടമസര്ക്കട്ട്  മറട്ട്  കേഭാരലങ്ങള
അവനിലട ലചേയഭാനുളള   കരഖകേള കേനിട്ടുകേയുമനില.  അങ്ങലനലയഭാരു അരക്ഷനിതഭാവസ
വന സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണട്ട് 3 എ വകുപട്ട്  കൂടനികചര്ത്തതട്ട്. ഇനനി ഒരു  ലനല്വയലലാം
നനികേത്തഭാകനഭാ നനികേത്തനിയവര്ക്കട്ട് ലപഭാടക്ഷന  നല്കേഭാകനഭാ  പഭാടനില.  2008-നട്ട് മുമ്പട്ട്
ലചേയ കപഭായവര്ക്കട്ട് അതട്ട് ലറഗുലലലറസട്ട് ലചേയഭാന കവണനിമഭാത്രലാം ലകേഭാണ്ടുവനനിട്ടുളള
വകുപട്ട്  നതീക്കുനതനിലൂലട  ഇസൗ  രലാംഗത്തട്ട്  എനട്ട്  മഭാറലാം  വരുലമനഭാണട്ട്  അങ്ങട്ട്
പതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്?

ശതീ  .    ലകേ  .    സുകരഷട്ട്  കുറപട്ട് :  സര്,  ഞഭാന  ബഹുമഭാനലപട  നഭാണുകവടന
പറഞ്ഞതനികനഭാടട്ട്  കയഭാജനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   കകേരളത്തനില് തരനിശഭായനി  കേനിടക്കുന  ഭൂമനിയനില്
കൃഷനി ലചേയ്യുനതനിനുകവണനി ഒടനവധനി  വലക്തനികേളുലാം സനദ  സലാംഘടനകേളുലാം വരുനണട്ട്.
ലനലനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് നലഭായമഭായ വനില  നല്കുനലവനളളതുലകേഭാണ്ടുലാം യനങ്ങള പല
സലത്തുലാം  ലഭലമഭാകുനലവനളളതുലകേഭാണ്ടുലാം ഇക്കഭാരലത്തനിനുകവണനി ആളുകേള മുകനഭാടട്ട്
വരുനണട്ട്.  കൃഷനിയനില്നനിനട്ട്  ഇടക്കഭാലത്തട്ട്  പുറകകേഭാടട്ട്  കപഭായനിരുന  ആളുകേള
ലനല്ക്കൃഷനി ലചേയഭാന കവണനി വരുനലണനളളതഭാണട്ട് എലന്റെ അനുഭവലാം. കവണത്ര
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളനിലഭാലയനളളതട്ട്  യഭാഥേഭാര്തലമഭാണട്ട്.  അതുകപഭാലല പല സലത്തുലാം
യനങ്ങളുണട്ട്, കൂടുതല് യനങ്ങള ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുളള ശമമഭാണട്ട് നടകത്തണതട്ട്.
സര്ക്കഭാര് മുനലലകേലയടുത്തുലകേഭാണട്ട്  എലഭാ  സലത്തുലാം  കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ ലകേഭായട്ട്
യനങ്ങളുലാം മറട്ട് സഭാധനങ്ങളുലാം എത്തനിക്കുനതനിനുളള സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തണലാം.
പലകപഭാഴലാം അതട്ട് കൃഷനികേഭാര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കഭാറനില. 2008 വലരയുളള ഭൂമനി നനികേത്തനിയതട്ട്
ലറഗുലലലറസട്ട്  ലചേകയണനി  വന  നനിയമത്തനിലന്റെ  മറവനില്  ഒടനവധനി
ലകേഭാളളരുതഭായ്മകേള  നടനനികല?  അതനിനുളള ഏകേ  മഭാര്ഗ്ഗലാം  ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്
ഫലപദമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കലപടുകേ എനളളതഭാണട്ട്.   അതനിലനക്കുറനിച്ചുളള ഡഭാറഭാ
ബഭാങട്ട് അടനിസഭാനമഭാക്കനി തതീരുമഭാനങ്ങലളടുക്കണലാം.  അലലങനില് വലനിയ ഒരു അദഭാലത്തട്ട്
നടത്തണലാം. ഇക്കഭാരലങ്ങള സര്ക്കഭാര് യുക്തനിസഹമഭായനി തതീരുമഭാനനികക്കണ കേഭാരലമഭാണട്ട്.

ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  സര്,  ഇവനിലട പറഞ്ഞതനില് നനിനലാം വലതലസമഭായ
ഒരു പശ്നമഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് സൂചേനിപനിക്കഭാനുളതട്ട്.  19-4-2016-ല് തകദ്ദേശ സത്വയലാംഭരണ
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വകുപട്ട് 130-ാം നമ്പര് സര്ക്കുലര് പുറലപടുവനിച്ചു.  ഡഭാറഭാ ബഭാങനില് ഉളലപടഭാത്തതുലാം
പകത്തഭാ അറപകതഭാ വര്ഷലാം മുമ്പട്ട് കേരഭൂമനിയഭായനി മഭാറനിയനിട്ടുളതുമഭായ ഒകടലറ പകദശങ്ങള
എലന്റെ  മണ്ഡലത്തനിലണട്ട്.  നനിലവനിലള  ഒരു വതീടട്ട്   പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുനതനികനഭാ
അലലങനില്  ഒരു വതീടനിനട്ട് എകട്ട്ലറനഷന  കവണനി വരനികേകയഭാ ലചേയ്യുന ഘടത്തനില്
അവര്ക്കട്ട്  അനുമതനി   നല്കുനനില.   ഇതട്ട്  വലനിലയഭാരു  പശ്നമഭായനി  ഞങ്ങളുലട
കമഖലയനില് മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. തതീരകദശ കമഖലയനിലല ഒട്ടുമനിക്ക സലങ്ങളനിലലാം
ഈ പശ്നമുണട്ട്.  എലന്റെ മണ്ഡലമഭായ കേലലഭാകശരനിയുലട  ഭൂരനിഭഭാഗവലാം തതീരകദശമഭാണട്ട്.
ശതീ. ലകേ. എലാം. ഷഭാജനിയുലട  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല പഭാപനിനനികശരനി, വളപടണലാം,
കേണപുരലാം,  ലചേറകുനട്ട്,  കുഞമലാംഗലലാം   തുടങ്ങനിയ ഒട്ടുമനിക്ക സലങ്ങളുലാം പത്തറപതട്ട്
വര്ഷങ്ങളക്കുമുമ്പട്ട് വയലഭായനിരുന.  അതട്ട് കേരഭൂമനിയഭാക്കനി മഭാറനിയതഭാണട്ട്.  കേഴെനിഞ്ഞ
ദനിവസലാം ഒരഭാള  എകനഭാടട്ട്  ഒരു പരഭാതനി  പറഞ.  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തനില്നനിനട്ട്
എസ് സനി.-യുലട  സതീമനില്ലപടുത്തനി  അയഭാളലക്കഭാരു   വതീടനിനട്ട്  അനുമതനി  ലഭനിച്ചു.
പകക്ഷ അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട് പഴെയ വതീടുണഭായനിരുന സലത്തട്ട് വതീടട്ട് വയഭാന കേഴെനിയുനനില.
കേഭാരണലാം  ഡഭാറഭാ  ബഭാങനില്  ഉളലപടനിടനില.  എനഭാല്  റവനഡ്യൂ  കരഖയനില്  നനിലലമനഭാണട്ട്
കരഖലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇത്തരലാം  വനിഷയങ്ങള  ശദയനില്ലപടുത്തനിയകപഭാള
അതനില് പശ്നമനിലലനഭാണട്ട് ബഹുമഭാനലനഭായ മനനി സഭയനില് പറഞ്ഞതട്ട്.   പകക്ഷ
ഇതുവലരയുലാം തതീരുമഭാനലാം വനനിടനില.   ഇതട്ട്  വളലര പധഭാനലപട ഒരു പശ്നമഭാണട്ട്.
ഡഭാറഭാ  ബഭാങനില്  ഉളലപടഭാത്ത,  എനഭാല്  റവനഡ്യൂ  കരഖകേളനില്  നനിലലമനട്ട്
കരഖലപടുത്തനിയവര്ക്കട്ട്  വതീടട്ട്  വയഭാകനഭാ  വതീടനിനട്ട്  എകട്ട്ലറനഷകനഭാ  അനുവഭാദലാം
നല്കേഭാത്ത  നടപടനി  തതീര്ചയഭായുലാം അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയനില.   ഈ  കേഭാരലലാം
അങ്ങയുലട  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;   ഈ കേഭാരലത്തനില്  അനുഭഭാവപൂര്വ്വമഭായ ഒരു
നനിലപഭാടട്ട് കവണതകല?

ശതീ  .    ലകേ  .    സുകരഷട്ട് കുറപട്ട് :  സര്, ബഹുമഭാനലപട  റനി.  വനി. രഭാകജഷട്ട് പറഞ്ഞ
പശ്നലാം അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ മണ്ഡലത്തനില് മഭാത്രമല, കകേരളത്തനിലല എലഭാ നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലങ്ങളനിലമുണട്ട്. ഏറ്റുമഭാനൂര് പടണത്തനിലന്റെ  മദലഭഭാഗത്തട്ട് ചുറ്റുലാം വലനിയ കേടകേളുലാം
ലകേടനിടങ്ങളുലമലഭാലാം  വരുനനിടത്തട്ട് ഒരു ലകേടനിടലാം പണനിയഭാന കവണനി ഒരഭാള 25 ലസന്റെട്ട്
സലത്തനിനട്ട് ലപര്മനിഷന കചേഭാദനിചകപഭാള അതട്ട്  നനിലമഭാലണനഭാണട്ട്  ബനലപടവര്
പറഞ്ഞതട്ട്.  പതനിറഭാണ്ടുകേളഭായനി കേര ഭൂമനിയഭായനി കേനിടക്കുന സലമഭാണട്ട്.  അങ്ങലനലയഭാരു
പഭാകയഭാഗനികേ പശ്നമുണട്ട്.  ആ പശ്നലാം എങ്ങലന പരനിഹരനിക്കണലമനളതട്ട് സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനനിക്കണലാം.  ഞഭാന  കനരലത്ത  പറഞ്ഞതുകപഭാലല  അതനിനുകവണനി  ഓകരഭാ
സലത്തുലാം  റവനഡ്യൂ അദഭാലത്തട്ട്  നടത്തഭാലാം.  അലലങനില്  ഡഭാറഭാ ബഭാങനില് ഇലഭാത്ത
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ഭൂമനിയഭാലണനള  ഒരു   പരനിഗണന  നല്കേഭാലാം.  നഭാടനിലല  ഒടനവധനി  വനികേസന
പവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി ബനലപടട്ട് ജനങ്ങളുലട സമ്മേര്ദ്ദേവലാം കേഭാരലങ്ങളുലാം വരുനണട്ട്.
കകേരളത്തനിലല ഒരനിഞട്ട് ഭൂമനിലയങനിലലാം  നനികേത്തുനതട്ട്  afford  ലചേയഭാന കേഴെനിയുകമഭാ?
നമ്മുലട വലക്തനിപരമഭായ തഭാല്പരലങ്ങളകക്കഭാ പലരുകടയുലാം നനിലലാം നനികേത്തുനതനിനുകവണനിയുള
അനുമതനികക്കഭാ  ശമനിചനിട്ടുണഭാകേഭാലാം.  പകക്ഷ  നമുക്കട്ട് ഒരനിഞട്ട്  ഭൂമനി  കപഭാലലാം
നനികേത്തഭാനഭാവനിലലനസ്തുളതഭാണട്ട് കകേരളത്തനിലന്റെ പധഭാനലപട പശ്നലാം. അതട്ട് നമ്മേലളലഭാലാം
മനസനിലഭാകക്കണതഭാണട്ട്.  

ഒരു നതീര്ത്തടലാം  നനികേത്തനി  വനികേസന പദതനി  ലകേഭാണ്ടുവരുകമ്പഭാള അത്തരലാം
പദതനിയനില്നനിനള  വരുമഭാനലാം  നതീര്ത്തട  കസവന  മൂലലങ്ങള ക്കട്ട്  ഉപരനിയഭാകണഭാ  എനട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കണലമനട്ട്  ഐകേലരഭാഷ്ട്ര  സഭയുലട  നനിര്കദ്ദേശമുണട്ട്.   ആ  മഭാനദണ്ഡലാം
അനുസരനിചട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുള ഒരു സലത്തുലാം നതീര്ത്തടത്തനിലന്റെ മൂലലത്തനിനുപരനിയഭായനി
വനികേസന പദതനി വനനിടനിലലനതഭാണട്ട് എലഭാ  രഭാജലങ്ങളുലടയുലാം സനിതനി.  ഇക്കഭാരലലാം
വളലര ഗസൗരവമഭായനി   കേഭാകണണതഭാണട്ട്.   ഇതട്ട്  കകേരളത്തനിലന്റെ  നനിലനനില്പഭാണട്ട്.
നഭാലാം  ജനനിചകപഭാഴള കകേരളലാം കപഭാലലതലന മുകനഭാടട്ട് കപഭാകേകണഭാ അകതഭാ നമ്മുലട
കേഭാലലാം  തതീരുകമ്പഭാകഴെക്കുലാം  കവലറഭാരു  കകേരളമഭായനി  മഭാറകണഭാ  എനതഭാണട്ട്  നമ്മുലട
മുനനിലള പശ്നലാം. അതനിനട്ട് നമുക്കട്ട് ഉത്തരവഭാദനിതത്വമനികല? ഇടുങ്ങനിയ രഭാഷ്ട്രതീയ ചേനിനയട്ട്
അതതീതമഭായനി എലഭാവരുലാം ഗസൗരവപൂര്വ്വലാം പരനികശഭാധനികക്കണ കേഭാരലമഭാണട്ട്.    

നമ്മുലട  വരദഭാനമഭായ   പുഴെകേളനിലലാം കതഭാടുകേളനിലലാം  മഭാലനിനലലാം വലനിലചറനിയുകേയഭാണട്ട്.
ഓകരഭാ വതീടനികലയുലാം കേനിണറകേള മഭാലനിനലക്കൂമ്പഭാരമഭായനി മഭാറനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
കകേഭാടയലാം സനി.എലാം.എസട്ട്. കകേഭാകളജനിലല രണട്ട് അദലഭാപകേര് കകേഭാടയലാം പടണത്തനിലല
കുളങ്ങലളക്കുറനിചട്ട് ഏകേകദശലാം പത്തുപതനിനഞട്ട് വര്ഷലാം മുമ്പട്ട് ഒരു പഠനലാം നടത്തനിയകപഭാള
കകേഭാടയലാം പടണത്തനിനകേത്തട്ട്  45  കുളങ്ങളുളതഭായനി കേലണത്തനി.  ഈ  45  കുളങ്ങളനിലലാം
മഭാലനിനലലാം നനികക്ഷപനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. കകേരളത്തനിലലമ്പഭാടുലാം നതീര്ത്തടങ്ങളുലാം  കേനിണറകേളുമുണട്ട്.
ഈ കേനിണറകേളുലാം  കുളങ്ങളുലമലഭാലാം ഇനട്ട്  വതീടുകേളനിലല മഭാലനിനലങ്ങള കപഭാകേഭാനുള
സലമഭാണട്ട്.  അലലങനില്  നഭാടനിലള  കതഭാടുകേളുലാം  പുഴെകേളുലമലഭാലാം  മഭാലനിനലങ്ങള
വതീഴെഭാനുള  സലമഭാണട്ട്.  നമ്മുലട  നഭാടനിലല  ആശുപത്രനികേളക്കുലാം  വലവസഭായ
സഭാപനങ്ങളക്കുലമലഭാലാം ലപഭാലഡ്യൂഷന കേണ്കട്രേഭാള കബഭാര്ഡനിലന്റെ  എലഭാത്തരത്തനിലമുള
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുണട്ട്.  എനനിട്ടുലാം പഭാത്തുലാം പതുങ്ങനിയുലാം അര്ദരഭാത്രനിയനിലലാം മലനിനജലലാം
നഭാടനികലക്കട്ട്  ഒഴക്കനിവനിടുകേയഭാണട്ട്.  അതകല  പല  സലത്തുലാം  ലചേയ്യുനതട്ട്.  ഇതട്ട്
ലപഭാതുവഭായ ഒരു അവകബഭാധത്തനിലന്റെ പശ്നമഭാണട്ട്. രഭാഷ്ട്രതീയത്തനിനതതീതമഭായനി കകേരളലാം
ഒനനിചട്ട് നനില്കക്കണ പശ്നമഭാണനിതട്ട്.   

യു.ഡനി.എഫട്ട്.   സര്ക്കഭാര് 3  എ വകുപട്ട്   കൂടനികചര്ത്തു.  അതനിലന്റെ ഫലമഭായനി
എത്രമഭാത്രലാം നനിലങ്ങള നനികേത്തലപട്ടു. നനികേത്തനിയ നനിലത്തനിലന്റെ വനിലയുലട 25 ശതമഭാനലാം
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പനിഴെലയഭാടുക്കനിയഭാല് ക്രമവല്ക്കരനിചട്ട്  നല്കേഭാലമനഭാണട്ട് 3 എ വകുപനില് പറയുനതട്ട്.
ഈ  നനിയമ  കഭദഗതനി  ലകേഭാണ്ടുവനനിടട്ട്  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.-ലന്റെ  തലയനികലക്കഭാണട്ട്
വച്ചുതരുനതട്ട്.   കഡഭാ. ടനി. എലാം. കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട് അവതരനിപനിച ബ ഡ്ജറനില് അതട്ട്
പറഞ്ഞനിട്ടുലണനഭാണട്ട്  പറയുനതട്ട്.  ലമത്രഭാന  കേഭായല്  നനികേത്തനിയകപഭാള
എല്.ഡനി.എഫട്ട്. ലകേഭാണ്ടുവന നനിയമമഭാലണനഭാണട്ട് ഇവര് പറഞ്ഞതട്ട്. എല്.ഡനി.എഫട്ട്.
ലകേഭാണ്ടുവനലതലഭാലാം ലചേയഭാനഭായനിരുകനഭാ ഇവര് ഇരുനതട്ട്?  അങ്ങലനയഭാലണങനില്
ഇവര്  സര്ക്കഭാര്  രൂപതീകേരനികക്കണ കേഭാരലമനിലകലഭാ.   കഡഭാ.  ടനി.  എലാം.  കതഭാമസട്ട്
ഐസകേട്ട്  അനട്ട്  ബഡ്ജറനില്  പറഞ്ഞ  എലനലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളുണട്ട്.   അലതഭാനലാം
ഇവരഭാരുലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിലകലഭാ? എല്.ഡനി.എഫട്ട്.   സര്ക്കഭാര് ഒരനിക്കലലാം നനിയമമഭായനി
ലകേഭാണ്ടുവനനിടനിലഭാത്ത ഒരു കേഭാരലമഭാണട്ട്  surreptitiously  ശതീ.  ലകേ.  എലാം.  മഭാണനി
ഫനിനഭാനസട്ട് ബനിലനില്ക്കൂടനി ലകേഭാണ്ടുവനതട്ട്.  എനനിടട്ട് അനലത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്
ചേര്ച കപഭാലലാം ലചേയഭാലത അതട്ട് പഭാസഭാക്കനി.  കകേരളത്തനിലന്റെ ഭഭാവനിലയ ദൂരവലഭാപകേമഭായനി
ബഭാധനിക്കുന  ഒരു  പധഭാന  പശ്നലത്ത  ഇങ്ങലന  നനിസഭാരമഭായനി  ബകേകേഭാരലലാം
ലചേയഭാകമഭാ?  എല്.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാര് ലകേഭാണ്ടുവരഭാത്ത,  നനിയമമഭാക്കനിയനിടനിലഭാത്ത
ഒരു  കേഭാരലമഭാണതട്ട്.  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.-ലന്റെ  ഒരു  നനിര്കദ്ദേശമഭാണട്ട്  പറഞ്ഞതട്ട്.  എത്ര
പരനിഹഭാസലമഭാണനിതട്ട്.   എനനിടട്ട്  അതട്ട്   പുറലാംവഭാതനിലനില്ക്കൂടനി  ലകേഭാണ്ടുവരനികേയകല
ലചേയതട്ട്?  

ലമത്രഭാന കേഭായല് നനികേത്തനിയകപഭാള ഇവര് എനഭാണട്ട് പറഞ്ഞതട്ട്?    കേഴെനിഞ്ഞ
യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അവസഭാന  ദനിവസത്തനില്  എത്ര  ഓര്ഡറകേളഭാണട്ട്
പുറലപടുവനിചതട്ട്.  ലമത്രഭാന കേഭായലനിലന്റെ  425  ഏക്കര് വനിവനിധ കപരുകേളനില്  വനിവനിധ
ആളുകേള വഭാങ്ങനിക്കൂടനി.  പകക്ഷ എലഭാലാം ഒരു കേമ്പനനിക്കഭാണട്ട്.   ബനിനഭാമനി കപരനില്
വഭാങ്ങനിക്കൂടനിലയനട്ട് കലഭാകേത്തനിനട്ട് മുഴവന അറനിയഭാവന 425 ഏക്കറനിനട്ട്  എലഭാവനിധ
പഭാരനിസനിതനികേ  അനുമതനികേളുലാം  ലലാംഘനിച്ചുലകേഭാണഭാണട്ട്  അനുവഭാദലാം  നല്കേനിയതട്ട്.
ബവക്കത്തട്ട് 150  ഏക്കര് സകനഭാഷട്ട് മഭാധവനട്ട് ലകേഭാടുത്തനികല?  അങ്ങലന എവനിലടലയലഭാലാം
ഏലതലഭാലാം തരത്തനിലഭാണട്ട് നൂറട്ട്  ഉത്തരവകേള പുറലപടുവനിചതട്ട്. കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
അവസഭാന ദനിവസങ്ങളനില് പുറലപടുവനിച ഉത്തരവകേളഭാണനിലതഭാലക്ക.  ഇതനിലന്റെലയലഭാലാം
പനിനനില് നടന അഴെനിമതനി എത്രയഭാണട്ട്? അലതലഭാലാം എല്.ഡനി.എഫട്ട്.-ലന്റെ  തലയനില്
ലകേടനി വയകേയഭാണട്ട്.  

5947  ഏക്കര്  തരനിശട്ട്   ഭൂമനിയനില്  കേ സ്തൃഷനി ലചേയ.   സഖഭാവട്ട്  പനിണറഭായനി
വനിജയലന്റെ കനതൃതത്വത്തനിലള ഈ ഗവണ്ലമന്റെനില്  കൃഷനി വകുപ്പുമനനിയഭായ സഖഭാവട്ട്
വനി.  എസട്ട്.  സുനനില്  കുമഭാറനിലന്റെ  കനതൃതത്വത്തനില്  ലമത്രഭാന  കേഭായലനിലലാം,  ആറന്മുള
പുഞനനിലത്തുലമലഭാലാം  ഇകപഭാള കൃഷനി ഇറക്കനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതുകപഭാലല  സഖഭാവട്ട്
റനി.  പനി.  രഭാമകൃഷ്ണലന്റെ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്  തരനിശഭായനി  കേനിടക്കുന ഭൂമനിയനില്
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കൃഷനിയനിറക്കഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു. ഇതട്ട് നനിയമ കഭദഗതനി മഭാത്രമല, ഇതനിലൂലട സര്ക്കഭാര്
കകേരളത്തനിനട്ട് ഒരു  സകനശലാം കൂടനി  നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

ലമത്രഭാന  കേഭായലനിലന്റെ  സനിതനി  എനഭായനിരുന?  425  ഏക്കര്  പലരുലടയുലാം
ബകേയനിലഭായനി.   അതനില്  25  ഏക്കറള നനിലലാം  ഉടമകേളുമുണഭായനിരുന.  പഭാവലപട
കൃഷനിക്കഭാര്  സലലാം വനിറകപഭാള അവര്ക്കട്ട്  സത്വപ്നലാം  കേഭാണഭാനകപഭാലലാം   കേഴെനിയഭാത്ത
വലനിയ തുകേ ലഭനിച്ചു. അവലര ആര്ലക്കങനിലലാം കുറലാം പറയഭാന  കേഴെനിയുകമഭാ? എനനിട്ടുലാം
25  ഏക്കറള  നനിലലാം  ഉടമകേളനില്  ചേനിലര്  കൃഷനി  ലചേയഭാലതയുലാം  വനില്ക്കഭാലതയുലാം
ബകേവശലാം വച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭായനിരുന.  കമഭാഹവനില പറഞ്ഞനിട്ടുലാം അവര് വനില്ക്കഭാന
തയഭാറലഭായനിരുന.  അവകരഭാടട്ട് കകേരളത്തനിനട്ട് എനലാം നനനിയുണഭായനിരനിക്കണലമനഭാണട്ട്
എനനിക്കട്ട് പറയഭാനുളതട്ട്. അകപഭാഴെഭാണട്ട് എല്.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്
വരനികേയുലാം  സഖഭാവട്ട്   വനി.  എസട്ട്.  സുനനില് കുമഭാര് ഇസൗ  425  ഏക്കറനിലന്റെയുലാം ബണട്ട്
ബലലപടുത്തഭാനകവണനി തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം ലചേയതട്ട്. 25  ഏക്കര് എനപറയുനതട്ട്
പല സലങ്ങളനിലഭായനി കേനിടക്കുന പഭാടങ്ങളഭാണട്ട്; അവ ഒനനിച്ചു കേനിടക്കുനതല.  

ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് : സര്, ഇസൗ പറഞ്ഞ 240 ഏക്കര് സലത്തട്ട്  ഇകപഭാള
കൃഷനി ലചേയഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു.  കൃഷനിക്കഭായനി  നനിലലാം ഒരുക്കനി വനിത്തനിറക്കുന നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണട്ട്. അറന്മുള വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിനഭായനി അകേത്വയര് ലചേയ പകദശലത്ത
70 ഏക്കറനിലലാം കൃഷനിയനിറക്കുനണട്ട്. ബഭാക്കനി പദതനി പകദശത്തട്ട് എന്തുലകേഭാണഭാണട്ട്
ലനല്കൃഷനിയനിറക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തതട്ട്?  അവനിലട  കതഭാടുകേള  ലമഭാത്തലാം  മണനിടട്ട്
നനികേത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ബഹകക്കഭാടതനിയുലട ഉത്തരവണഭായനി; കേളകര്ലക്കതനിലര
contempt  of  court  വന;  എനനിട്ടുകപഭാലലാം  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനില.  ഇകപഭാള
സര്ക്കഭാര് കേളകലറ വനിളനിച്ചുവരുത്തനി നനികേത്തനിയ കതഭാടുകേള പുനനഃസഭാപനിക്കണലമനട്ട്
കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  ഉത്തരവഭാദനികേളഭായവരഭാണട്ട്
അവനിലട കൃഷനി ഇറക്കനിയനിലലന പറയുനലതന കേഭാരലലാം കൂടനി അങ്ങട്ട് ശദനിക്കണലാം.

ശതീ  .    ലകേ  .    സുകരഷട്ട്  കുറപട്ട് : സര്,  അതുതലനയഭാണട്ട്  ഞഭാനുലാം  പറഞ്ഞതട്ട്.

425 ഏക്കറനിലന്റെയുലാം ബണട്ട് ബലലപടുത്തഭാന ശമനിചകപഭാള ആളുകേള പരനിഹസനിച്ചു;

ഇകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ തലയട്ട് കേനിറക്കഭാകണഭാലയനട്ട് കചേഭാദനിചവരുണട്ട്. 425 ഏക്കറനില് പല

സലത്തഭായനി  കേനിടക്കുന  25  ഏക്കറനിനുകവണനി  ലമഭാത്തലാം  സലത്തനിലന്റെ  ബണട്ട്

ബലലപടുത്തനി.  അവനിലടവനട്ട്  കേഭാണണലാം;  ഇസൗ  425  ഏക്കറനിലലാം  നനിറചട്ട്  ലവളലാം

കേനിടനനിരുനതട്ട് വറനിചട്ട് വനിത്തനിറകക്കണ രൂപത്തനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുന. തരനിശഭായനി കേനിടക്കുന

സലങ്ങളനില് കൃഷനി ലചേയഭാന കൃഷനിക്കഭാര് തയഭാറഭായനിലലങനില് അതനിനട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
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അധനികേഭാരമുണകലഭാ എനട്ട് ബഹകക്കഭാടതനി പറഞ്ഞതനിലന്റെ. അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്

425 ഏക്കറനിലലാം കൃഷനി ലചേയഭാന കപഭാകുകേയഭാണട്ട്. അങ്ങലനലയഭാരു വലനിയ രഭാഷ്ട്രതീയ

ഇച്ഛഭാശക്തനി കേഭാണനിച്ചു.  അതുതലനയഭാണട്ട് ആറന്മുളയനിലലാം ഉണഭായതട്ട്.  ആറന്മുളയനില്

വനിലത്തറനിഞ്ഞതട്ട് വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിനു കവണനിയുള സലത്തല; സത്വകേഭാരല

ഭൂമനിയനിലഭാണട്ട് എലനഭാലക്ക പറയഭാന  നഭാണമനികല?  അനട്ട്  വനിലത്തറനിഞ്ഞതട്ട്  സത്വകേഭാരല

ഭൂമനിയനിലഭായനിരനിക്കഭാലാം, എനഭാല് വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിനുകവണനി അകേത്വയര് ലചേയ മുഴവന

സലത്തുലാം കൃഷനിയനിറക്കഭാന കപഭാകുകേയഭാണട്ട് എനളതകല വഭാസവലാം? 

ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് : സര്,  പദതനി പകദശത്തഭാണട്ട്  ലനല്ക്കൃഷനി നടത്തഭാന
കപഭാകുനതട്ട്.  കേഴെനിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലലാം അവനിലട കതഭാടുകേള നനികേത്തനിയതു ലകേഭാണഭാണട്ട്
ബഭാക്കനി പദതനി പകദശത്തട്ട് ലനല്ക്കൃഷനിയനിറക്കഭാന കേഴെനിയഭാലത കപഭാകുനതട്ട്. കതഭാടുകേള
പുനനഃസഭാപനിക്കുനതനിനുള നടപടനികേള ദ്രുതഗതനിയനില് നടക്കുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് : സര്, ലനലട്ട് ല്ല് വനിതചതനിലന ഞങ്ങള കുറലപടുത്തനിയനിടനില.
പുതനിയ ലമമ്പര് ശുദഗതനിക്കഭാരനിയഭായതു ലകേഭാണട്ട് സതലലാം വനിളനിച്ചുപറഞ. 'ഞങ്ങള
സത്വകേഭാരലവലക്തനിയുലട  ഒനര  ഏക്കര് സലത്തഭാണട്ട്  വനിത്തുവനിതചലതനട്ട്  '  അവര്
പറഞ.  അതനിലന സത്വഭാഗതലാം ലചേയ്യുകേയകല കവണതട്ട്?  ഇവനിലട സതലസനമഭായനി
ഒരു  ലമമ്പര്  പറയുകമ്പഭാള  അതനിലന  അനുകമഭാദനിക്കുകേയുലാം  അഭനിനനനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുനതനിനുപകേരലാം അവലര കുറലപടുത്തുനലതനനിനഭാണട്ട്?

ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജട്ട് :  സര്,  സഭലയ  ലതറനിദരനിപനിക്കരുതട്ട്;  അതട്ട്
ഒളനിച്ചുവയ്കക്കണ കേഭാരലമല. സത്വകേഭാരലവലക്തനിയുലട സലത്തട്ട് കൃഷനിയനിറക്കുനലവനളതട്ട്
അഭനിമഭാനകത്തഭാലടയഭാണട്ട്  പറയുനതട്ട്.  70  ഏക്കര്  തരനിശു  ഭൂമനിയനില്  കൃഷനിയനിറക്കുന.
70  ഏക്കര്  സലലാം  പദതനി  പകദശമഭാണട്ട്;  മഭാധലമങ്ങളനില്  ഉളലപലട  ഞങ്ങള
പറഞ്ഞ കേഭാരലമഭാണട്ട്.

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് : സര്,   ഒരു പുതനിയ ലമമ്പര് എനള നനിലയനില്

ആറന്മുള എലാം.എല്.എ.-ലയ ഹരഭാസട്ട് ലചേയ്യുനതട്ട് ശരനിയല. കേഭാരണലാം ബഹുമഭാനലപട

ലമമ്പര് പറഞ്ഞതട്ട് ഞഭാന കകേട്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. അവനിലട നടനതട്ട് എനഭാലണനട്ട്

ഇവനിലട ആരുലാം പറഞ്ഞനിലകലഭാ?  അകമരനിക്കന തങചന എനപറയുന ഒരു മുതലഭാളനി

അവനിലടയുള നനിലലാം നനികേത്തനി വനിമഭാനത്തഭാവളലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന കപഭായനി. അവനിലടയുള

നതീര്ചഭാലകേള മുഴവന നനികേത്തനി. ഞഭാന അക്കഭാരലലാം ഇസൗ സഭയനില് പറഞ്ഞനിട്ടുളതഭാണട്ട്.

അതട്ട്  നനികേത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകമ്പഭാള അവനിലടവചട്ട്  വണനി  തടഞ്ഞവനഭാണട്ട്  ഞഭാന.
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അകമരനിക്കന തങചന കകേരള കകേഭാണ്ഗ്രസകേഭാരനഭാണട്ട്.  എനനിനഭാണട്ട് ഒളനിച്ചുവയനതട്ട്;

അതട്ട്  പറയഭാന  മടനികക്കണ  കേഭാരലമുകണഭാ?  അകമരനിക്കന  തങചന  നതീര്ചഭാലകേള

നനികേത്തനിക്കഴെനിഞ്ഞകപഭാള അതട്ട് ലതറഭാലണനട്ട് പറയഭാന ആരുമനിലഭായനിരുന. എനഭാ

കുഴെപലാം;  നനികേത്തുനതട്ട് ലതറകല?  അവനിലട സലാംഭവനിചതട്ട് എനഭാണട്ട്?  കക്ഷത്രത്തനിനു

മുമ്പനിലള ലകേഭാടനിമരലമനട്ട് പറയുനതട്ട് പതനിഷയുലട നലടലഭാലണനഭാണട്ട് ബഹനവ

വനിശത്വഭാസലാം. ആറന്മുള കക്ഷത്രത്തനിലല കദവലന്റെ നലടലട്ട് ല്ല് ലവടനി വനിമഭാനത്തഭാവളമുണഭാക്കഭാന

കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  നടക്കുകമഭാ?  അവനിടലത്ത ലകേഭാടനിമരലാം ലവടഭാന കപഭായകപഭാള

ശക്തമഭായ  എതനിര്പ്പുണഭായനി.  കകേരളത്തനില്  മനനഃസഭാക്ഷനിയുളവര്  മുഴവനുലാം

എതനിര്ത്തു. ആ എതനിര്പനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് വനിമഭാനത്തഭാവളലാം ഉണഭാകേനിലലനട്ട്

വന; കകേഭാടതനി അനുകൂലമഭായനി. ആ നനിലയട്ട് ഇകപഭാള സര്ക്കഭാര് എടുത്ത തതീരുമഭാനലാം

ശരനിയഭാണട്ട്.  ആ  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിനട്ട്  കവലറ  സലലാം  കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഒരു

വഭാക്കുകൂടനി  പറകഞ്ഞഭാലട,  ശതീ.  അടൂര്  പകേഭാശട്ട്,  വനിമഭാനത്തഭാവളലാം   നനിര്മ്മേനിക്കഭാന

കവണനി സലലാം വഭാകങ്ങണ, ഇകങ്ങഭാടട്ട് കൂടനികക്കഭാ;  ലചേറവളനി എകസറനില് വനിമഭാനത്തഭാവളലാം

നനിര്മ്മേനിക്കണലാം;  ശബരനി  ലറയനില്  വരനികേയഭാണങനില്  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനികലക്കട്ട്

27  കേനികലഭാമതീറകറയുള.  ഇതനിനുകവണനി  2500  കകേഭാടനി  രൂപ വനികദശനികേള മുടക്കഭാലമനട്ട്

സമ്മേതനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  തുകേ  വനികദശനികേള   മുടക്കനിലക്കഭാള്ളുലാം;  സര്ക്കഭാര്  ഒരു

ബപസയുലാം മുടകക്കണ; വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിലന്റെ മുഴവന എസനികമറ്റുലാം തയഭാറഭാക്കനിലക്കഭാടുക്കഭാന

പറ ഞ്ഞനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ലവറലത  ആറന്മുള  എലാം.എല്.എ.-ലയ  അപമഭാനനിക്കുനതട്ട്

ശരനിയലലന അഭനിപഭായലാം കരഖലപടുത്തുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    അടൂര് പകേഭാശട്ട് :  സര്,  ആറന്മുള എലാം.എല്.എ.-ലയ അപമഭാനനിചനിടനില;
അങ്ങലനലയഭാരു ലതറനിദഭാരണ കവണ. ഇവനിലട മഭാധലമങ്ങളനില് വനനിട്ടുള വഭാര്ത്തകേള
വഭായനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് മഭാത്രലാം കേഭാരലങ്ങള  പറഞ്ഞതഭാണട്ട്.  അതട്ട് ഇസൗ
സഭയനില് ചേര്ച ലചേയകപഭാള  ചേര്ചയനില് പലങടുത്തട്ട് പറഞലവന മഭാത്രകമയുള.
ഞങ്ങളഭാരുലാം ആറന്മുള എലാം.എല്.എ.-ലയ കമഭാശക്കഭാരനിയഭാക്കുവഭാകനഭാ ലതറനിദരനിപനിക്കഭാന
കവണനികയഭാ ഇവനിലട വര്ത്തമഭാനലാം പറഞ്ഞനിടനില.  ഒറക്കഭാരലലാം മഭാത്രകമയുള,  ഇവനിലട
ആറന്മുള എലാം.എല്.എ. തലന   സത്വകേഭാരലവലക്തനിയുലട ഒനര ഏക്കര് സലത്തഭാണട്ട്
വനിത്തനിറക്കനിയലതനട്ട് സമ്മേതനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനില് ഞങ്ങളക്കഭാര്ക്കുലാം തര്ക്കമനില.

ശതീ  .    പനി  .    ഉബബദുള :  സര്,  കപഭായനിന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ഓര്ഡര്.  സഭയനിലല ഒരലാംഗലത്ത
മലറഭാരലാംഗലാം അപമഭാനനിച്ചുലവന രതീതനിയനില് ബഹുമഭാനലപട പനി. സനി. കജഭാര്ജട്ട് ഇവനിലട
പറഞ്ഞതട്ട് ശരനിയല.  അതട്ട് കരഖകേളനില് നനിനട്ട് നതീക്കലാം ലചേയണലാം.
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ശതീ  .    ലകേ  .    സുകരഷട്ട് കുറപട്ട് :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട യു.ഡനി.എഫട്ട്.  അലാംഗങ്ങള
ഇവനിലട പറയുനതട്ട് കകേടഭാല്, ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് വലനിയ ഏകതഭാ അബദലാം
പറഞലവനട്ട് കതഭാനലാം. ഞങ്ങളക്കട്ട് ഇസൗ സഭയനികലഭാ ജനങ്ങളുലട മുമ്പനികലഭാ ഒരുകേഭാരലവലാം
മറച്ചുവയ്കക്കണതഭായനിടനില. ഞങ്ങള അനട്ട് വനിത്തനിറക്കനിയതട്ട് സത്വകേഭാരല പഭാടകശഖരത്തഭാലണങനില്
ആറന്മുള പുഞ എനപറയുന വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിനു കവണനി  ഏലറടുത്ത സലത്തട്ട് മുഴവന
കൃഷനിയനിറക്കഭാനഭാണട്ട്  തതീരുമഭാനലാം.  അതനിനുകവണനിയഭാണട്ട്  ആദലലാം  സത്വകേഭാരലവലക്തനിയുലട  പഭാടത്തട്ട്
വനിത്തനിറക്കനിയതട്ട്. ഒളനിച്ചുവചട്ട് ലചേയതഭാകണഭാ? കകേരളത്തനിലന്റെ ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി
പനിണറഭായനി വനിജയന ആദലമഭായനി വനിലത്തറനിയുന ചേനിത്രലാം എലഭാ പത്രങ്ങളനിലലാം വനതകല;
വഭാര്ത്തകേള വനതകല; അവനിലടയുള ആളുകേളക്കട്ട് അറനിയനികല; ഞങ്ങള എനനിനഭാണട്ട്
ഒളനിച്ചുവയനതട്ട്?  അകപഭാള  ഇലതഭാനലാം  ഒളനിച്ചുവചട്ട്  ലചേയ്യുന  കേഭാരലമല.  രഭാഷ്ട്രതീയ
ഇച്ഛഭാശക്തനികയഭാടുകൂടനി  ഒരു   സര്ക്കഭാര് ഇവനിലട  പവര്ത്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  നനിങ്ങളുലട
കേഭാലത്തട്ട് 3000 ലഹകര് നനിലമഭാണട്ട് നനികേത്തനിയതട്ട്. അകതസമയലാം 5947 ഏക്കറനിലഭാണട്ട്
ഇകപഭാള  ഞങ്ങള  കൃഷനി  ലചേയ്യുനതട്ട്.  കകേരളത്തനിലല  തരനിശഭായനി  കേനിടക്കുന
പഭാടകശഖരങ്ങള  മുഴവന  കൃഷനി   ലചേയ്യുലമനട്ട്  സര്ക്കഭാര് പഖലഭാപനിചനിട്ടുളതഭാണട്ട്.
അതനിനുകവണനി  മുകനഭാട്ടുവരുന എലഭാവര്ക്കുലാം എലഭാ  സഹഭായങ്ങളുലാം ലചേയ്യുലമനഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര്  പഖലഭാപനിചനിട്ടുളതട്ട്.   ഇസൗ  നനിയമലാം  രഭാഷ്ട്രതീയ  ഇച്ഛഭാശക്തനികയഭാടുകൂടനി
നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  എലഭാവരുലടയുലാം സഹകേരണലാം ഉണഭാകേണലാം.   ശതീ. റനി. വനി. രഭാകജഷട്ട്
ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല,  പതനിറഭാണ്ടുകേളഭായനി  നനികേനകേനിടക്കുനകതഭാ  അലലങനില്
പുരയനിടമഭായനി  ആളുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുനകതഭാ  ആയതുലാം  റവനഡ്യൂ  റനിക്കഭാര്ഡുകേളനില്
'പഭാടലാം'  അലലങനില് 'വയല്' എന പറയുനതുമഭായ ഭൂമനി സലാംബനനിചട്ട് ആളുകേളക്കുണഭാകുന
അസസൗകേരലങ്ങള പരനിഹരനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  അലതഭാരു ലജനഡ്യൂവനിനഭായനിട്ടുള കേഭാരലമഭാണട്ട്.
അകതസമയലാം ഇസൗ നനിയമകഭദഗതനി വനതനിനുകശഷലാം ഒടനവധനി പഭാടങ്ങള അതനിലന്റെ
മറവനില് നനികേത്തലപടുകേയുലാം അതട്ട് 2008-നു മുമ്പഭാലണന മടനില്   അനുമതനിക്കഭായനി
കേഭാത്തനിരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുനണട്ട്.  അത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങളനില്  ഇനനികപഭാള  ഒരു
ദഭാക്ഷണലവലാം അനുവദനിക്കഭാന  നനിര്വ്വഭാഹമനിലലനളതഭാണട്ട് സുപധഭാനമഭായ പശ്നലാം.
ഇതട്ട് കകേരളലത്ത രക്ഷനിക്കഭാന കവണനിയുള നനിയമമഭാണട്ട്.  യു.ഡനി.എഫട്ട്.   സര്ക്കഭാര്
കകേരളലത്ത വനിറ്റുതുലയനതനിനട്ട്  രൂപലാം നല്കേനിയ നനിയമത്തനിനഭാണട്ട് എല്.ഡനി.എഫട്ട്.
സര്ക്കഭാര് രഭാഷ്ട്രതീയ  ഇച്ഛഭാശക്തനികയഭാടുകൂടനി  കഭദഗതനി  വരുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇസൗ
കഭദഗതനി ഇസൗ നഭാടനിനുലാം ജനങ്ങളക്കുലാം കവണനിയുളതഭാണട്ട്.  വരുലാംതലമുറയട്ട് കകേരളത്തനില്
സത്വസവലാം ബസത്വരവമഭായനി ജതീവനിക്കഭാന കവണനിയുള ഒരു കഭദഗതനിയഭാലണനട്ട് മനസനിലഭാക്കനി
ഇസൗ ബനില് പൂര്ണ പനിന്തുണകയഭാടുകൂടനി പഭാസഭാക്കഭാന സഭ തയഭാറഭാകേണലാം. 
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(അദലക്ഷകവദനിയനില് മനി. സതീക്കര്)

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    ചേനകശഖരന) :  സര്,
നനികേനകേനിടക്കുന ലനല്വയലകേള ക്രമവല്ക്കരനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിച അഭനിപഭായങ്ങള
കേഴെനിഞ്ഞ  ഇടതുപക്ഷ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  ഉയര്നവനനിരുനലവനട്ട്
ഇവനിലട ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുകേയുണഭായനി.  അതനിലന്റെ  അപകേടലാം മനസനിലഭാക്കനിയതുലകേഭാണഭാണട്ട്
അതട്ട്  കവലണനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചതട്ട്.  നനികേത്തലപട ലനല്വയലകേള കൂടുതലലാം  വഭാഴെ,
ലതങ്ങട്ട്,  കേവങ്ങട്ട്  തുടങ്ങനിയ  ഏലതങനിലലാം  തരത്തനിലള  കൃഷനിക്കഭാണട്ട്
ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  അത്തരലാം ഭൂമനി ക്രമവല്ക്കരനിചട്ട് നല്കേനിയഭാല് അലതലഭാലാം
കേകമഴലല്  പര്പസനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  സഭാഹചേരലത്തനികലക്കട്ട്  നതീങ്ങുലമനള
കേഭാരലത്തനില് സലാംശയമനില.  അത്തരലാം നനിലങ്ങലളലഭാലാം ലനല്വയലകേലളന നനിലയനിലല
ഉപകയഭാഗനിക്കുനലതങനിലലാം കൃഷനിക്കുകവണനിത്തലനയഭാണട്ട് ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുനലതനതട്ട്
ഒരു വസ്തുതയഭാണട്ട്. അതുലകേഭാണഭാണട്ട് ഇത്തരലമഭാരു നനിലപഭാടട്ട് സത്വതീകേരനിക്കുനതട്ട്. 3 എ
വകുപട്ട്  നനിലനനിനഭാല്  അതുണഭാക്കുന  ബുദനിമുടട്ട്  കേണക്കനിലലടുത്തഭാണട്ട്  അക്കഭാരലങ്ങള
ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട്.

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന : സര്, വതീടുവയഭാന കവലറ സലമനിലഭാത്തവര്ക്കട്ട്  10 ലസന്റെട്ട്
വലരയുള  നനിലലാം   നനികേത്തുനതനിനുള അനുവഭാദലാം  നനിയമപകേഭാരമുണട്ട്.  എനഭാല്
വനികലജട്ട് തലത്തനിലള കേമ്മേനിറനികേള നനിലവനിലനിലഭാത്തതനില് അതനിനട്ട് സഭാധനിക്കുനനില.
മഭാത്രമല,  നനിലമഭാലണനട്ട് കരഖലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതുലകേഭാണട്ട് പത്തട്ട് ലസനലാം അതനിനട്ട്
തഭാലഴെയുലാം   ഭൂമനിയുളവര്ക്കട്ട് വതീടുവയഭാന കേഴെനിയഭാത്ത അവസയുമുണട്ട്.  അത്തരത്തനിലള
നൂറകേണക്കനിനട്ട്  അകപക്ഷഭാ കഫഭാറങ്ങള കകേരളത്തനിലന്റെ എലഭാ പഞഭായത്തുകേളനിലമുണട്ട്.
നഗരപകദശങ്ങളനില് 5 ലസന്റെനില് തഭാലഴെയുളവര്ക്കുലാം ഗ്രഭാമപകദശങ്ങളനില് 10 ലസന്റെനില്
തഭാലഴെയുളവര്ക്കുലാം   വതീടുവയനതനിനുകവണനി  പകതലകേ  അനുമതനി  നല്കേഭാലമനട്ട്
കനരലത്ത  ബഹുമഭാനലപട മനനി സഭയനില് സൂചേനിപനിചനിരുന.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഒരു
തതീരുമഭാനമുണഭാകേണലാം.  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  പഞഭായത്തനിലലാം  വതീടുവയഭാന  കവലറ
സലമനിലഭാലത ഇതനിനുകവണനി കേഭാത്തനിരനിക്കുനവരുണട്ട്. ഇക്കഭാരലത്തനില് അടനിയനര
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേനകശഖരന :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട അലാംഗത്തനിനട്ട്  ഇക്കഭാരലങ്ങള

നലതുകപഭാലല അറനിയഭാവനതഭാണട്ട്.  നനിലവനിലള ലനല്വയല്-തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ

നനിയമത്തനില് ഗ്രഭാമപകദശങ്ങളനില് 10 ലസനലാം നഗരപകദശങ്ങളനില് 5 ലസനലാം നനിലവനില്

വയലഭായനിക്കനിടക്കുന ഭൂമനി   നനികേത്തുനതനിനട്ട്  അനുമതനി   നല്കേഭാനഭാണട്ട് വലവസ
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ലചേയനിട്ടുളതട്ട്.  വനികലജതല കേമ്മേനിറനികേള നനിലവനിലനിലഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനിലണഭായ

പശ്നമഭാണട്ട് അകദ്ദേഹലാം ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട്. 3 എ വകുപട്ട് നനിലവനില് വനകതഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്

ആ പവര്ത്തനങ്ങലളലഭാലാം  നനിലച്ചുകപഭായതട്ട്.  അതട്ട്  പനിനവലനിക്കുകേ വഴെനി  കനരലത്ത

ഉണഭായനിരുനതുകപഭാലല,  പഭാകദശനികേ കേമ്മേനിറനികേള നനിലവനില് വരനികേയുലാം  അതനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്  ലനല്വയല്  നനികേത്തഭാന  കേഴെനിയുന  സഭാഹചേരലമുളകപഭാള

വയല്  അലലങനില്  നനിലലാം  നനികേത്തുനതനിനട്ട്  അനുവഭാദലാം   നല്കേഭാന കേഴെനിയുന

സഭാഹചേരലമുണഭാകുനതുമഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  സര്, 2008-ലല ലനല്വയല്-തണതീര്ത്തട
സലാംരക്ഷണ നനിയമപകേഭാരലാം ഗ്രഭാമപകദശങ്ങളനില് 10 ലസനവലരയുലാം നഗരപകദശങ്ങളനില്
5  ലസനവലരയുലാം  വയല്  നനികേത്തഭാലമനട്ട്  അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞതട്ട്  ശരനിയഭാണട്ട്.  പകക്ഷ
അതനിനട്ട് അനുവഭാദലാം നല്കേഭാത്തതട്ട് 3 എ വകുപട്ട് ഇതനില് കചേര്ത്തതുലകേഭാണല. അതട്ട്
ലതറഭായ പരഭാമര്ശമഭാണട്ട്. 2008-ല് നനിയമലാം പഭാബലലത്തനില് വന.  അതനിനുകശഷലാം
മൂനവര്ഷലാം  ഇടതുമുനണനിയുലാം  അഞ്ചുവര്ഷലാം  യു.ഡനി.എഫലാം  ഭരനിച്ചു.  ബഹുമഭാനലപട
മനനി  ശതീ.  ജനി.  സുധഭാകേരന സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല  ഏതട്ട് സര്ക്കഭാര് വനഭാലലാം
പഭാവലപടവനട്ട് നനിലലാം നനികേത്തുനതനിനട്ട് അനുമതനി  നല്കുന കേഭാരലത്തനില്  തഭാലഴെത്തടനിലള
ഉകദലഭാഗസര് തഭാല്പരലലമടുക്കുനനില. അതനില് ശക്തമഭായ നടപടനിയഭാണട്ട് കവണതട്ട്.
അതട്ട് 3 എ  വകുപട്ട്  വനതുലകേഭാണഭാലണന അങ്ങയുലട പരഭാമര്ശലാം ശരനിയല. 

ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് : സര്, പതനിറഭാണ്ടുകേളക്കുമുമ്പട്ട് മഭാറലാം വരുത്തനിയ, ഡഭാറഭാ
ബഭാങനില് ഉളലപടഭാത്ത ഭൂമനിയനില് തഭാമസനിക്കുനവര്ക്കട്ട് വതീടട്ട് ലപഭാളനിച്ചു പണനിയുനതനികനഭാ
എകേട്ട് ലസനഷകനഭാ അനുവഭാദലാം  നല്കുനനില. അതനിനുള അനുവഭാദലാം നല്കേഭാന അടനിയനര
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കണലാം.  ഇസൗ വനിഷയലാം സഭയുലട ശദയനില് ലകേഭാണ്ടുവനതഭാണട്ട്.
ഇങ്ങലനവനഭാല് കകേരളത്തനിലല മനിക്കവഭാറലാം പഞഭായത്തുകേളനില് ഇസൗ പശ്നമുണഭാകുലാം.
ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നഭാടനില് വലനിയ പശ്നലാം നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  പലരുലാം  വലനിയ
പതനിസനനിയനിലഭാണട്ട്. ഇക്കഭാരലത്തനില് വലക്തമഭായ തതീരുമഭാനമുണഭാകേണലാം. 

ശതീ  .    ഇ  .   ചേനകശഖരന : സര്, ഇക്കഭാരലലാം സലാംബനനിചട്ട് ആളുകേളക്കട്ട് വലക്തമഭായ
ധഭാരണയനിലലത്തഭാന  കേഴെനിയുനതഭാണട്ട്.  ലകേ.എല്.യു.  ഓര്ഡര് നനിലവനിലളതഭാണട്ട്.
3 എ  വകുപനിലന്റെ  വരകവഭാടുകൂടനി  അതനിലന്റെ പവര്ത്തനലാം  സലാംബനനിചട്ട്  ബനലപട
ഉകദലഭാഗസര്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കഭാതനിരനിക്കുന  നനിലപഭാടുണട്ട്.  3 എ  വകുപട്ട്
പനിനവലനിക്കുകേവഴെനി എന്തുണഭാകുലമനഭാണട്ട് ഞഭാന ഇവനിലട ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട്. 3 എ
വകുപട്ട് നനിലനനിനഭാല് വഭാണനിജലവല്ക്കരനിക്കലപടുലാം. കകേവലലാം വതീടട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
മഭാത്രമഭായനിരനിക്കനില  ഇതുപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്  അതനിലന്റെ  കദഭാഷവശലാം
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കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് അലതഭാഴെനിവഭാക്കഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചുലവനട്ട് പറയുകമ്പഭാള നനിലവനിലള
നനിയമമനുസരനിചട്ട്  ഇത്തരലാം  ഭൂമനിയനില്  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള  അനുമതനി
നല്കേഭാനഭാവശലമഭായ  നടപടനി  കേളകര്മഭാരനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭാകുലാം.  അവര് അധനികേഭാരലാം
ലലകേമഭാറലാം ലചേയ്യുനതുവഴെനി ആര്.ഡനി.ഒ.- മഭാര്ക്കുലാം തതീരുമഭാനനിക്കഭാന കേഴെനിയുലാം.

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന  ) :  സര്,

ഒരു  കേഭാരലലാം  ഞഭാന  ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കുടനഭാടുകപഭാലള  സലങ്ങള

അറനിയഭാവനതു ലകേഭാണ്ടുലാം അവനിലട  തഭാമസനിക്കുനതുലകേഭാണ്ടുമഭാണട്ട് ഞഭാന ഇക്കഭാരലലാം

സൂചേനിപനിക്കുനതട്ട്.  എറണഭാകുളലാം,   ലകേഭാലലാം,   ആലപ്പുഴെ,  കകേഭാടയലാം,  പത്തനലാംതനിട

തുടങ്ങനിയ നഭാലഞട്ട് ജനിലകേളക്കനിടയഭാണട്ട് കുടനഭാടട്ട് പകദശലാം വരുനതട്ട്.  അവനിലടയുള

തതീരപകദശങ്ങളുലാം  കുടനഭാടന  കേഭായല്  കമഖലകേളുലാം  വയലകേളുലാം  നനികേത്തുനതനിനട്ട്

റനികസഭാര്ട്ടുടമകേളക്കട്ട് യഭാലതഭാരു  പയഭാസവമനില.  റനികസഭാര്ട്ടുടമകേള നനിയമവനിരുദമഭായനി

നനിലലാം നനികേത്തുകേയഭാണട്ട്.  കേനഭാലകേളവലര നനികേത്തനി   റനികസഭാര്ടട്ട്  പണനിഞ്ഞനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

അക്കഭാരലത്തനില്  ഉകദലഭാഗസര്  കേണടയകേയഭാണട്ട്.  ഇലതഭാലക്ക  അകനത്വഷനിക്കണലാം.

ഇവനിലട  മനിചഭൂമനി  നനിയമമുണട്ട്.  അതുലാം  ലലാംഘനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  മനിക്കവഭാറലാം  എലഭാ

ജനിലകേളനിലമുള റനികസഭാര്ട്ടുടമകേളുലാം 15  ഏക്കറനില്  കൂടുതല്  മനിചഭൂമനി  ബകേകയറനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഇതട്ട് കേണ്ടുപനിടനിചട്ട് തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കണലാം. ഇത്തരലാം കേഭാരലങ്ങളനികലക്കുകൂടനി ശദപതനിപനിക്കണലാം.

ഇസൗ നനിയമത്തനിനകേത്തലലങനിലലാം ഇതനിലനതനിലര നമ്മേള നതീങ്ങനിയനിലലങനില് നമ്മുലട

ഭൂമനി  മുഴവന  നഷലപടുലാം.  റനികസഭാര്ട്ടുടമകേള കേടലലാം  കേഭായലലാം  കേകയറകേയഭാണട്ട്.

ഇക്കഭാരലത്തനില് നമുലക്കനട്ട് ലചേയഭാന കേഴെനിയുലാം?

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  സര്,   ഇതനിലനഭാരു  കഭാരനിറനി   ആവശലമഭാണട്ട്.
ഇതനില് ഗുരുതരമഭായ രണട്ട് വനിഷയങ്ങളഭാണുളതട്ട്.  ഒനട്ട്,  ഞഭാന പറഞ്ഞതുകപഭാലല
ഗ്രഭാമപകദശങ്ങളനില് പത്തട്ട് ലസന്റെനില് തഭാലഴെയുലാം നഗരപകദശങ്ങളനില് അഞട്ട് ലസന്റെനില്
തഭാലഴെയുമുളവര്ക്കട്ട് വതീടട്ട്  വയനതനിനട്ട്  ഇസൗ  നനിയമത്തനിലല വലവസ നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള
സലാംവനിധഭാനലാം   ആവശലമഭാണട്ട്.  പഭാകദശനികേ  കേമ്മേനിറനികേളനിലഭാത്തതു ലകേഭാണട്ട്  അതട്ട്
നനിലനനില്ക്കുനനില.  രണഭാമതട്ട്,  ശതീ.  റനി.  വനി.  രഭാകജഷട്ട്  പറഞ്ഞതട്ട്  വളലര
ഗസൗരവതരമഭായ പശ്നമഭാണട്ട്. ലഡലനിബകററഭായനി നനിലലാം നനികേത്തുന ആളുകേലള നനിങ്ങള
ശനിക്ഷനിക്കൂ. എനഭാല് വര്ഷങ്ങളഭായനി നനികേത്തലപട ഭൂമനിയനില് തഭാമസനിക്കുനവരുണട്ട്.
അവനിലട ലതങ്ങുലാം കേവങ്ങുലാം വളര്നട്ട്  നനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  അവരുലട കബസനികേട്ട്  ടഭാകട്ട്
രജനിസറനിലലാം  മറ്റുകരഖകേളനിലലാം  എലഭാലാം  നനിലലമനട്ട്  കരഖലപടുത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
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അതുലകേഭാണട്ട്  അവര്ക്കട്ട്  പഴെയവതീടട്ട്  ലപഭാളനിചട്ട്  പുതനിയതട്ട്  വയഭാകനഭാ  പഴെയ   വതീടട്ട്
വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനികനഭാ കേഴെനിയുനനില. നമ്മേലള അത്ഭുതലപടുത്തുന രതീതനിയനില് പല
പകദശങ്ങളുലാം  നനിലലമനഭാണട്ട്  കരഖലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇസൗ  രണട്ട്  വനിഷയങ്ങളനിലലാം
ആളുകേള വലഭാലത പയഭാസലപടുകേയുലാം ബുദനിമുട്ടുകേയുലാം ലചേയ്യുനണട്ട്. ഇക്കഭാരലത്തനില്
സര്ക്കഭാര് കഭാരനിറനി  വരുത്തണലാം.  2008-നട്ട്  മുമ്പട്ട്  നനികേത്തനിയ  ഭൂമനിയഭാകണഭാലയനട്ട്
അറനിയഭാന ഇകപഭാള സലാംവനിധഭാനമുണട്ട്. റനികമഭാടട്ട് ലസനസനിലാംഗട്ട് ഏജനസനിലയ ഏല്പനിചഭാല്
കൃതലമഭായനി അതനിലന്റെ വനിവരലാം  ലഭനിക്കുലാം, നനികേത്തനിയ ഭൂമനിയഭാകണഭാലയനട്ട് അറനിയഭാന
സഭാധനിക്കുലാം.  നമ്മേള പറയുന ലഡഡട്ട് ലലലനനില് അതഭായതട്ട്  2008  ജൂലലല  31-ാം
തതീയതനി  ഭൂമനി  നനികേത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  അലലങനില്  നനികേത്തഭാത്തതഭാകണഭാലയനട്ട്
ഗൂഗനിളനില് റനികമഭാടട്ട് ലസനസനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം ഉപകയഭാഗനിചട്ട് അറനിയഭാന സഭാധനിക്കുലാം.
മനനഃപൂര്വ്വമഭായനി നനിലലാം  നനികേത്തനിയവര്ലക്കതനിലര നനിയമപരമഭായ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കണലാം.
അലഭാത്തവരുലട കേഭാരലത്തനില്  കഭാരനിറനി  കവകണ?  ഇസൗ  നനിയമലാം  വരുകമ്പഭാള
ശതീ.  റനി.  വനി.  രഭാകജഷുലാം  ഞഭാനുലാം  സൂചേനിപനിച  കേഭാരലങ്ങളനില്  അനനിശനിതതത്വമുണട്ട്.
ഇതനിനട്ട് കഭാരനിറനി കവണലാം. 

മനി  .    സതീക്കര് : നഞ  കേമ്മേനിറനി  പുനനഃസഭാപനിക്കുന  കേഭാരലമഭാകണഭാ  അങ്ങട്ട്
പറയുനതട്ട്?

ശതീ  .   ഇ  .   ചേനകശഖരന : സര്,  ബഹുമഭാനലനഭായ ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപ്പുമനനി
ഇവനിലട ചൂണനിക്കഭാണനിച കേഭാരലലാം കകേവലലാം 3 എ പനിനവലനിക്കുനതുവഴെനി നടപഭാക്കഭാന
കേഴെനിയുന  ഒരു  വനിഷയമല.  അതനിനട്ട്  ഒരു  പരനികശഭാധന  ആവശലമഭാണട്ട്.
എന്തുതലനയഭായഭാലലാം ഭൂമനി നനികേത്തനി റനികസഭാര്ട്ടുകേള  പണനിയുനവരുലട കേഭാരലത്തനില്
ശക്തമഭായ  പരനികശഭാധന  നടകത്തണതുലാം  തുടര്നടപടനി  സത്വതീകേരനികക്കണതുമഭാണട്ട്.
നനിയമത്തനില് അതനിനഭാവശലമഭായ കഭദഗതനി  ലകേഭാണ്ടുവരണലാം. ശതീ. വനി.  ഡനി.  സതതീശന
ചൂണനിക്കഭാണനിച  കേഭാരലലത്ത  സലാംബനനിചട്ട്  വലക്തമഭായ  ധഭാരണയുണട്ട്.  പഭാകദശനികേമഭായനി
നനിലവനിലണഭായനിരുന നഞ കേമ്മേനിറനി പുനനഃസഭാപനിചഭാല് 10-ഉലാം 5-ഉലാം ലസന്റെട്ട്, നനിലവനിലള
വയല് കപഭാലലാം നനികേത്തഭാനഭാവശലമഭായ സഭാഹചേരലമുണഭാകുലാം എനതഭാണട്ട് ഒനഭാമലത്ത
വനിഷയലാം. 

മനി  .   സതീക്കര് : അതട്ട് പുനനഃസഭാപനിക്കഭാന കപഭാകുകേയഭാലണനട്ട് അകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞകലഭാ.

ശതീ  .    അടൂര്  പകേഭാശട്ട് :  സര്,  നനിലവനിലള  കേമ്മേനിറനി  പുനനഃസഭാപനികക്കണ
കേഭാരലമനില.......(ബഹളലാം)..... 
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ശതീ  .   ഇ  .   ചേനകശഖരന : സര്,  ശതീ. അടൂര് പകേഭാശനിലനകപഭാലല ഇക്കഭാരലത്തനില്
നല വലക്തതയുള  ഒരഭാള പശ്നമുണഭാക്കഭാനുലാം കുഴെപമുണഭാക്കഭാനുമഭാകണഭാ ശമനികക്കണതട്ട്;
പശ്നത്തനിനട്ട്  പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാനകല  ശമനികക്കണതട്ട്;  പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാനഭാലണങനില്
അതഭാണട്ട് ഞഭാന നനിര്കദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. ......(ബഹളലാം)..... 

മനി  .   സതീക്കര് : അകദ്ദേഹലാം പറയലട. ......പതീസട്ട്..... ശതീ. അടൂര് പകേഭാശട്ട്.....അങ്ങട്ട്

ഇരനിക്കൂ... ബഹുമഭാനലപട മനനി അതുസലാംബനനിചട്ട് വലക്തമഭായനി പറയലട.

ശതീ  .    ഇ  .    ചേനകശഖരന :  സര്,  ആ  കേമ്മേനിറനി  പുനനഃസഭാപനിക്കുലമനഭാണട്ട്

പറഞ്ഞതട്ട്. 

ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് : സര്, കേമ്മേനിറനി നനിലവനിലണട്ട്. അതട്ട് പനിരനിച്ചുവനിടനിടനില.

മനി  .    സതീക്കര് :  കേമ്മേനിറനി  നനിലവനിലലണങനില് പനിലന പശ്നമുകണഭാ;  എനഭാണട്ട്

നനിങ്ങള  പറയുനതട്ട്;  നനിലവനിലലണങനില്  പനിലന  പശ്നങ്ങള  ഉനയനിക്കകണഭാ;

നനിലവനില് ആ കേമ്മേനിറനി ഒനലാം ലചേയ്യുനനിലകലഭാ; അതുലകേഭാണഭാണട്ട് പശ്നലാം. 

ശതീ  .    ഇ  .    ചേനകശഖരന :  സര്,  നനിലവനില് ആ  കേമ്മേനിറനിലയ  ആരുലാം

പനിരനിച്ചുവനിടനിടനില.  ആ  കേമ്മേനിറനിയുലട  പവര്ത്തനലാം  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുലമനഭാണട്ട്  ഞഭാന

പറഞ്ഞതട്ട്.  ആ  കേമ്മേനിറനിയുലട  പവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  തടസലാം  എനഭായനിരുന;  3  എ

വകുപട്ട്  കൂടനികചര്ത്തതുവഴെനി  എലഭാലാം  നടപഭാക്കുനതട്ട്  ക്രമവല്ക്കരണത്തനിലൂലടയഭാലണന

ധഭാരണയനില് ആ കേമ്മേനിറനികേള പവര്ത്തനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലമുണഭായനി എനതഭാണട്ട്

പധഭാനലപട  വനിഷയലാം.   മലറഭാരു  വനിഷയലാം,  ഇകപഭാള  ലകേഭാണ്ടുവനനിട്ടുള  ഡഭാറഭാ

ബഭാങനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്  തതീരുമഭാനലമടുകക്കലണനലാം ലലഫനല് ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട്

വനതനിനുകശഷലാം മഭാത്രലാം ക്രമവല്ക്കരണലാം നടത്തനിയഭാല് മതനിലയനലാം ബഹുമഭാനലപട

ബഹകക്കഭാടതനി   നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ലലഫനല് ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട് വരുനതനിനുള

തടസലാം എനഭാണട്ട്?  ഇകപഭാള തയഭാറഭാക്കനിട്ടുള ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട് അബദലാം നനിറഞ്ഞതഭാണട്ട്.

പഭാകദശനികേമഭായനി ഒരനിടത്തുലാം പരനികശഭാധന  നടനനിടനില. പലതുലാം ലലസറട്ട് ഇനസ് ലപക്ഷന

നടത്തഭാലതയഭാണട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതട്ട്. പഴെയ കേഭാലലത്ത ബനി.ടനി.ആര്. കരഖകേളുലട

അടനിസഭാനത്തനില്  നനിലലമനലാം  തണതീര്ത്തടലമനലാം  അലലങനില്  വയല്  എനലാം

കരഖലപടുത്തനി വചനിരനിക്കുന   ധഭാരഭാളലാം അബദങ്ങള ഉലണനളതട്ട് വലക്തമഭാണട്ട്.
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അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ലലഫനല്  ഡഭാറഭാ  ബഭാങട്ട്  വനഭാല്  മഭാത്രകമ

നനികേത്തഭാന പഭാടുളലവനട്ട് കകേഭാടതനി  നനിര്കദ്ദേശനിചതട്ട്. സത്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  ലലഫനല്

ഡഭാറഭാ ബഭാങട്ട്  വനതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ ക്രമവല്ക്കരണലാം നടത്തഭാവൂ എനതനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില് കേഭാരലങ്ങലളലഭാലാം അവനിലട നനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്. ഞഭാന സൂചേനിപനിചതട്ട്

നനിലവനിലണഭായനിരുന  ലകേ.എല്.യു. ഓര്ഡര്  അനുസരനിചട്ട് ബനലപട

ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് കനരകത്ത അനുവഭാദലാം നല്കേഭാന കേഴെനിയുമഭായനിരുന. ബഹുമഭാനലപട

അലാംഗങ്ങളഭായ റനി. വനി. രഭാകജഷുലാം വനി. ഡനി. സതതീശനുലാം ചൂണനിക്കഭാണനിച കേഭാരലങ്ങളനില്

ചേനില സനര്ഭങ്ങളനില് ഇതനിലന്റെ ക്രമവല്ക്കരണലാം നടത്തഭാന അവര്ക്കട്ട് കേഴെനിയുമഭായനിരുന.

അവരുലട  അധനികേഭാര  പരനിധനിയനില്ലപട  വനിസതീര്ണത്തനിലള  ഭൂമനിയനില്,  ഏറവലാം

ചുരുങ്ങനിയതട്ട് 5 ലസന്റെട്ട് ഭൂമനിയനില് അനുവഭാദലാം നല്കേഭാന  വലവസയുളതട്ട് തുടര്നലാം

നടക്കുലമനളതു  ലകേഭാണഭാണട്ട്  അത്തരലാം  ഭൂമനിയനില്  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്

തടസമുണഭാകേനില എന ഞഭാന പറഞ്ഞതട്ട്. 

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  സര്,  അനപതട്ട് ലകേഭാലക്കഭാലമഭായനി ഒരു കുടുലാംബലാം

ഒരു സലത്തട്ട് തഭാമസനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അവരുലട ജതീവനിതകേഭാലത്തട്ട് ഭൂമനി നനികേത്തനിയനിടനില.

പകക്ഷ  കരഖയനില്  കേഭാണുനതട്ട്  നനിലലമനഭാണട്ട്.  സുപതീലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനിയുണട്ട്.

കബസനികേട്ട് ടഭാകട്ട് രജനിസര് കനഭാക്കനിയല തതീരുമഭാനനികക്കണതട്ട്.  Basic tax register is

only a record for tax purpose.  ഭൂമനി സലാംബനനിച ഒരു കേഭാരലവലാം  ബനി.ടനി.ആര്.

കനഭാക്കനി തതീരുമഭാനനിക്കഭാന പറനില.  അതഭാണട്ട് ശതീ.  റനി.  വനി.  രഭാകജഷട്ട് ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട്.

അവനിലട അഞട്ട് ലസന്റെട്ട് ലകേഭാടുത്തനിടട്ട് കേഭാരലമനില. 50  ലസനലാം ഒകരക്കറലാം രകണക്കറമുള

കേര്ഷകേര് കനരനിടുന ഗസൗരവതരമഭായ പശ്നമഭാണനിതട്ട്. 

  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് : സര്, എലന്റെ മണ്ഡലത്തനിലല ലചേറകുനട്ട് പഞഭായത്തനില്

50  വര്ഷലാം  പഴെക്കമുള  വതീടട്ട്  ലപഭാളനിച്ചു.  ഗൃഹനഭാഥേലന്റെ  മകേന  കവലറഭാരു  വതീടട്ട്

വയനതനിനുകവണനി അനുവഭാദലാം വഭാങ്ങഭാന കപഭായനി.  അനുവഭാദലാം നല്കേനിയനില.  19-4-2016-ലല

ഉത്തരവഭാണട്ട് പശ്നമഭായതട്ട്. വതീടട്ട്  വയനതനിനട്ട്  അനുമതനി നല്കേഭാനുള അധനികേഭാരലാം

കനരകത്ത കേമ്മേനിറനിക്കഭായനിരുന. പനിനതീടട്ട് സുപതീലാംകകേഭാടതനി അതട്ട് കേളകര്ക്കട്ട് നല്കേനി.

ഫനിനഭാനസട്ട് ബനിലനില് കേളകറലട അധനികേഭാരലാം എടുത്തുമഭാറനി.  ഇകപഭാള കേമ്മേനിറനിയനില.

ഇകപഭാള  പഞഭായത്തട്ട്  ലസക്രടറനിമഭാര്  അനുവഭാദലാം  നല്കുനനില.  ഇലതഭാരു  വലനിയ
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പശ്നമഭാണട്ട്.  ഇങ്ങലന വനഭാല് നനിരവധനി പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്  വതീടട്ട്   നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്

അനുമതനി നല്കേഭാന  കേഴെനിയനില.  ഇതനിലലഭാരു  തതീരുമഭാനമുണഭാകേണലമനഭാണട്ട്

ആവശലലപടുനതട്ട്.

ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  സര്,  ഭൂമനിയുലട  കമല്  തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാനുള

അധനികേഭാരലാം കേളകര്മഭാരനില് നനിക്ഷനിപ്തമഭാലണനഭാണട്ട് ബഹുമഭാനലപട സുപതീലാംകകേഭാടതനിയുലാം

ലലഹകക്കഭാടതനിയുലാം  വലക്തമഭായനി  പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്  അത്തരത്തനിലള

തതീരുമഭാനമഭാണട്ട് വകരണതട്ട്.

ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി : സര്, ശതീ. റനി. വനി. രഭാകജഷട്ട് പറഞ്ഞ കേഭാരലലാം തലനയഭാണട്ട്

ഞഭാന  പറയുനതട്ട്.  ഇതട്ട്  ഞങ്ങള  നനിരനരലാം  അഭനിമുഖതീകേരനിച്ചു  ലകേഭാണനിരനിക്കുന

പശ്നമഭാണട്ട്.  കനരകത്ത കേമ്മേനിറനിയുലട  കേഭാരലലാം  പറഞ;  കേമ്മേനിറനിയുണട്ട്. 3 എ വകുപട്ട്

വനതനിനുകശഷമഭാണട്ട് കേമ്മേനിറനിയുലട ഫലാംഗ്ഷനട്ട് ബുദനിമുടഭായലതനട്ട് തഭാങള പറയുനതട്ട്

എന്തുലകേഭാണഭാലണനട്ട് മനസനിലഭാകുനനില. അതട്ട് എങ്ങലനയഭാലണനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കണലാം. 

ശതീ  .    ഇ  .    ചേനകശഖരന: സര്, 3 എ വകുപട്ട് വനതനിലനത്തുടര്നട്ട് ആ കേമ്മേനിറനി

ഫലാംഗ്ഷന  ലചേയഭാലത  ഉത്തരവഭാദനിതത്വത്തനില്  നനിനട്ട്  മഭാറനിനനില്ക്കുന  സഭാഹചേരലമുണട്ട്.

ഇകപഭാള ഒരു കേഭാരലലാം ഉറപഭാണട്ട്; ഈ സഭ ഒനടങലാം ഇരുഭഭാഗത്തുനനിനലാം ആവശലലപടുന

ഈ വനിഷയത്തനില് 3 എ വകുപട്ട് പനിനവലനിക്കുനതു ലകേഭാണ്ടുമഭാത്രലാം പരനിഹരനിക്കഭാവന

വനിഷയമല  ഇകപഴളതട്ട്.  3 എ  വകുപട്ട്  ഇലഭാതഭാകുനതുവഴെനി  ഉണഭാകുന  പുതനിയ

പശ്നമഭാകണഭാ ഇവനിലട   ഉനയനിക്കലപടതട്ട്?  അലലനട്ട് എലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാലാം. 3 എ വകുപട്ട്

പനിനവലനിക്കുനതു വഴെനിയുണഭായ വനിഷയലാം മഭാത്രമല ഇവനിലട ചേര്ച ലചേയലപടുനതട്ട്.

വതീടട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുകവണനി  ഗ്രഭാമപകദശത്തട്ട്  10  ലസനലാം നഗരപകദശങ്ങളനില്

5  ലസനലാം  നനിലലാം  നനികേത്തുനതനിനട്ട്  അനുമതനി  നല്കേഭാന  അവകേഭാശമുണട്ട്.

ശതീ. എ. എലാം. ആരനിഫട്ട് ഇവനിലട ആവര്ത്തനിച്ചു പറഞ്ഞതുകപഭാലല, ജനിലഭാ കേളകറനില്

നനിക്ഷനിപ്തമഭായ  അധനികേഭാരലാം  കവണലമങനില്   ലഡസനികഗ്നേറട്ട്  ലചേയട്ട്  ആര്.ഡനി.ഒ.-ക്കട്ട്

നല്കേനി നടപഭാക്കുന സലാംവനിധഭാനമുണട്ട്.  ഇവനിലട നടന ചേര്ച ഇലതഭാനമല;  കൃഷനി

ലചേയ്കതഭാ കൃഷനിക്കുകവണനിയഭാകണഭാ ഇലതഭാലക്ക നടപഭാക്കുനതട്ട് എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്

ഇവനിലട  ദതീര്ഘമഭായനി  ചേര്ച  ലചേയതട്ട്.  തതീര്ചയഭായുലാം   വനിലലപട  അഭനിപഭായങ്ങളുലാം

നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലമഭാലക്ക ചേര്ചയനില് വനനിട്ടുണട്ട്. രണലാംഗങ്ങള ഇവനിലട സലാംസഭാരനിചകപഭാള
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ധഭാരഭാളലാം കപര് കനരനിടട്ട് ഇടലപടുകേയുലാം സലാംസഭാരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ. തതീര്ചയഭായുലാം അത്തരലാം

വനിഷയങ്ങളനില്  അലാംഗങ്ങള പറഞ്ഞ നല കേഭാരലങ്ങകളഭാടട്ട്  കയഭാജനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

സബ്ജകട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുലട  പരനിഗണനയനില്  വരുകമ്പഭാള  മകറലതലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളനില്

തതീരുമഭാനലമടുക്കണലമനതുകൂടനി ആകലഭാചേനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം തരനിശഭായനി കേനിടനനിരുന

1054.77  ലഹകര് ഭൂമനി  ലനല്ക്കൃഷനിക്കട്ട് കയഭാഗലമഭാക്കനി.  കൂടഭാലത  1321.17  ലഹകര്

തരനിശുഭൂമനി  ലനല്ക്കൃഷനിക്കട്ട്  കയഭാഗലമഭാക്കഭാന  നടപടനി  സത്വതീകേരനിച്ചു. 2016-17-ല്

2375.94  ലഹകര് ഭൂമനിയനില് ലനല്ക്കൃഷനി   ലചേയഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  തരനിശനിട

ഭൂമനിയനിലലഭാലക്ക ലനല്ക്കൃഷനി ലചേയ്യുനതനിനുള ഏര്പഭാടുകേള തുടരുകേയഭാണട്ട്. ഒരുപ്പൂ

കൃഷനി ഇരുപ്പൂ കൃഷനിയഭാക്കുനതനിനഭായനി  4965.2  ലഹകറനില് ഇരുപ്പൂ  കൃഷനി ലചേയ്യുന.

479   ലഹകറനില് മുപ്പൂ  കൃഷനി   ലചേയ്യുനതനിനുള നടപടനി  സത്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

ആദലഘടമഭായനി 400 ലഹകര് സലലത്ത ഒരുപ്പൂ കൃഷനി ഇരുപ്പൂ  കൃഷുയഭാക്കുനതനിനഭായനി

230  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ലപഭാകപഭാസല്  പരനിഗണനയനിലനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  വര്ഷങ്ങളഭായനി

തരനിശു കേനിടന ലമത്രഭാനകേഭായല്  - 160  ലഹകര്,  ആറന്മുള പഭാടകശഖരലാം  - 56  ലഹകര്

എനനിവനിടങ്ങളനില്  2016-ല്  പുഞക്കൃഷനിയഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള  കൂടനി

കൃഷനി വകുപട്ട് ആരലാംഭനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ലനല്ക്കൃഷനി നടത്തഭാന കേഴെനിയുനനിടലത്തലഭാലാം

നടത്തഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. അതനിനനുസരനിച്ചുള നടപടനികേളുമഭായനിടഭാണട്ട്

മുകനഭാട്ടുകപഭാകുനതട്ട്.  

മലറഭാരു പധഭാനലപട വനിഷയലാം, 2008-ലല ലനല്വയല്  -തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ

ആകനില് 10-ാം വകുപനില് ലപഭാതു ആവശലത്തനിനട്ട് അതലനഭാകപക്ഷനിത മഭാലണങനില്

ആകനിലല വലവസകേളനില് നനിനട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കനിലക്കഭാടുക്കുനതനിനട്ട് വലവസ ലചേയനിരനിക്കുനലവനട്ട്

ബഹുമഭാനലനഭായ തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന ഇവനിലട പറഞ. അതട്ട് കവണഭാലയനഭാലണങനില്

നനിങ്ങളക്കട്ട് മഭാറഭാന അവസരമുണഭായനിരുന. എലഭാവരുലാംകൂടനി തതീരുമഭാനനിചഭാണട്ട് അലതഭാലക്ക

വലവസ  ലചേയതട്ട്.  അതനിലലഭാനലാം  ഒരു  കുഴെപവമനിലഭാത്തതഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട്  3 എ

വകുപട്ട് പനിനവലനിക്കഭാനുള തതീരുമഭാനവമഭായനി ബനലപടട്ട് വലനിയ പസക്തനിയുലണനട്ട്

എനനിക്കട്ട്  കതഭാനനനില.  ഏതഭായഭാലലാം  പൂര്ണമഭായ  അര്തത്തനില്   നനികേത്തലപട
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ഭൂമനിയഭാലണങനിലലാം  അവനിലട  കൃഷനി  നടക്കുന  പല   സലങ്ങളുമുണട്ട്.  വതീടുകേള

ഉളനിടത്തട്ട് അതട്ട് ലപഭാളനിച്ചുമഭാറനി പുതനിയവ നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് അസസൗകേരലങ്ങളുണട്ട്.

സബ്ജകട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുലട  പരനിഗണനയനില്  അത്തരലാം  വനിഷയങ്ങളനില്  വനിശദമഭായനി

ആകലഭാചേനിചട്ട് തതീരുമഭാനലമടുക്കുലാം.

മനി  .    സതീക്കര് :  ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന,  അങ്ങയുലട  1  (എ)  നമ്പര്

കഭദഗതനി പസട്ട് ലചേയ്യുനകണഭാ?

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : സര്, ഞഭാന പസട്ട് ലചേയ്യുനനില.  

മനി  .    സതീക്കര് : ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  അവതരനിപനിച  1 (എ)  നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  ലകേ.  സുകരഷട്ട്  കുറപട്ട്,  അങ്ങയുലട  2  (ബനി)  നമ്പര്  കഭദഗതനി  പസട്ട്

ലചേയ്യുനകണഭാ?

ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറപട്ട് :  സര്, ഞഭാന പസട്ട് ലചേയ്യുനനില. 

മനി  .    സതീക്കര് :  ശതീ.  ലകേ.  സുകരഷട്ട്  കുറപട്ട്  അവതരനിപനിച  2(ബനി)  നമ്പര്

കഭദഗതനി സഭയുലട അനുമതനികയഭാലട പനിനവലനിച്ചു. 

2016-ലല കകേരള ലനല്വയല് -  തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ (കഭദഗതനി)  ബനില്

ഭൂനനികുതനിയുലാം  കദവസത്വവലാം  സലാംബനനിച  സബ്ജകട്ട്  കേമ്മേനിറനി  II-ലന്റെ  പരനിഗണനയട്ട്

അയയണലമന പകമയലത്ത..........

അനുകൂലനിക്കുനവര്...........

പതനികൂലനിക്കുനവര്...........

പകമയലാം  സഭ അലാംഗതീകേരനിച്ചു;  ബനില് ഭൂനനികുതനിയുലാം  കദവസത്വവലാം സലാംബനനിച

സബ്ജകട്ട്  കേമ്മേനിറനി II-ലന്റെ പരനിഗണനയട്ട് അയച്ചു.

മനി  .   സതീക്കര് : അടുത്ത ബനില്ലുമഭായനി ബനലപടട്ട് അഞട്ട് കപരഭാണട്ട് സലാംസഭാരനിക്കഭാനുളതട്ട്.

ബനിലനിലന്റെ ചേര്ചയട്ട് സമയ പരനിധനിയനിലലനട്ട് നമുലക്കലഭാലാം അറനിയഭാലാം.  പരനിധനിയനിലഭാലത
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കപഭായഭാല് വളലരയധനികേലാം നതീണ്ടുകപഭാകുലമനതട്ട് ഓര്മ്മേനിക്കുകേ. അതുലകേഭാണട്ട്  കേഴെനിയുലമങനില്

20  മനിനനിടനിനുളനില്  കേഭാരലങ്ങള  പറയണലമനഭാണട്ട്  ലചേയര്  അഭലര്തനിക്കുനതട്ട്.

14 വകുപ്പുകേളനില് നൂറകേണക്കനിനട്ട് കഭദഗതനികേള ഈ ചേര്ചയകശഷലാം  പരനിഗണനിക്കഭാനുണട്ട്.

സത്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം അതനികനഭാടട്ട് സഹകേരനിക്കണലമനട്ട് അഭലര്തനിക്കുന.  

(2) സബ്ജകട്ട് കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ പകേഭാരമുള   2016-  ലല കകേരള അടനിസഭാന

സസൗകേരല നനികക്ഷപനനിധനി   (  കഭദഗതനി  )   ബനില് പരനിഗണനയ്ലക്കടുക്കണലമന

പകമയവലാം അനനരഘടങ്ങളുലാം

മനി  .   സതീക്കര് : സബ്ജകട്ട് കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ പകേഭാരമുള 2016-ലല കകേരള

അടനിസഭാന  സസൗകേരല  നനികക്ഷപനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനിലനിലന്റെ  പരനിഗണനഭാ

കവളയനില്  ചേടലാം  303  പകേഭാരലാം  ബഹുമഭാനലപട  രണട്ട്  അലാംഗങ്ങള  ക്രമപശ്നലാം

ഉനയനിക്കഭാന കനഭാടതീസട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  സഭാധഭാരണ ഗതനിയനില് സബ്ജകട്ട് കേമ്മേനിറനി

റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ  പകേഭാരമുള  ഒരു  ബനിലനിലന്റെ  പരനിഗണനഭാ  കവളയനില്  ഇത്തരലാം

ക്രമപശ്നങ്ങള നനിലനനില്ക്കുകേയനില.  കേഭാരണലാം,  ബനിലനില് അടങ്ങനിയനിരനിക്കുന നയലാം

അഥേവഭാ പനിനസനിപനില് സഭ അലാംഗതീകേരനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  സബ്ജകട്ട്

കേമ്മേനിറനിക്കട്ട് അയയനതട്ട്. സബ്ജകട്ട് കേമ്മേനിറനിയനില്നനിനലാം തനിരനിച്ചുവരുന ഒരു ബനിലനിലന

സലാംബനനിചട്ട്  അതനിലന്റെ  വകുപട്ട്  തനിരനിച്ചുള  പരനിഗണനയഭാണട്ട്  ഇനനി  നടക്കഭാന

കപഭാകുനതട്ട്.  മഭാത്രമല,  ബനിലനിലന്റെ വകുപ്പുകേളനില് ഉണഭായനിട്ടുളതഭായനി പറയലപടുന

അപഭാകേതകേളുലാം  അപരലഭാപ്തതകേളുലാം മറട്ട്  കപഭാരഭായ്മകേളുലാം പരനിഹരനിക്കുനതനികലക്കഭായനി

കുറമറ വലവസകേള ഉളലപടുത്തുനതനിനട്ട് കഭദഗതനികേള ലകേഭാണ്ടുവകരണ അവസരലാം

കൂടനിയഭാണനിതട്ട്.   പസ്തുത  അവസരങ്ങള  ഫലപദമഭായനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനതനിനു

പകേരലാം  ചേടലാം  303  അനുസരനിചട്ട്  ബനിലനിലന്റെ  വലവസകേളക്കട്ട്  അപഭാകേലാം

ഉനയനിക്കുനതട്ട് ക്രമപകേഭാരമഭാലണനട്ട് ലചേയര് കേഭാണുനനില. ഇത്തരലാം പവണതകേള

ആവര്ത്തനിക്കുനതനികനഭാടുലാം  ലചേയര്  കയഭാജനിക്കുനനില.  എനനിരുനഭാലലാം  കനഭാടതീസട്ട്

നല്കേനിയ ശതീ. എലാം. ഉമ്മേര്, ശതീ. ലകേ. എലാം. മഭാണനി എനതീ അലാംഗങ്ങലള  ചുരുങ്ങനിയ

വഭാക്കുകേളനില് തങ്ങളുലട ക്രമപശ്നലാം ഉനയനിക്കുവഭാന അനുവദനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 
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X ക്രമപശ്നലാം

(1) ഓര്ഡനിനനസട്ട്   അസഭാധുവഭാലണനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്

ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   മഭാണനി : സര്,  അസഭാധുവഭായ ഒരു ബനില് നനിയമമഭാക്കഭാനഭാണട്ട്
ഇവനിലട ലകേഭാണ്ടുവനനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനില് അടനിസഭാനപരമഭായ ലതറ്റുണട്ട്. 2016-ലല
അടനിസഭാന സസൗകേരല നനികക്ഷപനനിധനി ഓര്ഡനിനനസട്ട് പുറലപടുവനിചതട്ട്  19-8-2016-ലഭാണട്ട്.
ഭരണഘടനയുലട  അനുകച്ഛദലാം  213(2)(a)  അനുസരനിചട്ട്  ഓര്ഡനിനനസനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി
സഭ സകമ്മേളനിചട്ട് ആറഭാഴ്ച (42 ദനിവസലാം)  വലരയഭാണട്ട്.  അതനുസരനിചട്ട് ഒകകഭാബര് 24-ാം
തതീയതനി ഓര്ഡനിനനസട്ട് അസഭാധുവഭായനിക്കഴെനിഞ. സബ്ജകട്ട് കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുള
ബനിലനില് അസഭാധുവഭായ ഓര്ഡനിനനസട്ട് റദ്ദേഭാക്കഭാനഭാണട്ട് വലവസ ലകേഭാണ്ടുവനനിരനിക്കുനതട്ട്,
ഇതട്ട്  ശരനിയല.  ഭരണഘടനയുലട അനുകച്ഛദലാം  213(3)  അനുസരനിചട്ട്  ഓര്ഡനിനനസട്ട്
തലന അസഭാധുവഭാണട്ട്.  

(2) ഓര്ഡനിനനസനിലല ബവരുദലലാം

ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  സര്, 2003-ലല  കകേരള  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഗലഭാരണനികേളുലട
പരമഭാവധനി  പരനിധനി   ആകനിലലാം ഇനനിവനിലട  അവതരനിപനിക്കുന  2016-ലല  കകേരള
അടനിസഭാന സസൗകേരല നനികക്ഷപനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനിലനിലലാം അടനിസഭാനപരമഭായനി
രണട്ട്  വകുപ്പുകേള  തമ്മേനിലള  ബവരുദലങ്ങള  നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  കകേരള
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഗലഭാരണനികേളുലട പരമഭാവധനി പരനിധനി ആകനിലന്റെ കകഭാസട്ട് 4-ല്, വനിലക്കട്ട് -
'തല്സമയലാം  പഭാബലലത്തനിലനിരനിക്കുന  മകറലതങനിലലാം  നനിയമത്തനില്  എന്തുതലന
അടങ്ങനിയനിരുനഭാലലാം ഏലതങനിലലാം സത്വകേഭാരല വലക്തനിയുകടകയഭാ സഭാപനത്തനികന്റെകയഭാ
അലലങനില് കേമ്പനനിയുകടകയഭാ വഭായ സലാംബനനിചട്ട് യഭാലതഭാരു ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഗലഭാരണനിയുലാം
ലകേഭാടുക്കഭാന പഭാടുളതല'  എനട്ട് വളലര വലക്തമഭായനി പറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല് ഇകപഭാള
പുതുതഭായനി ലകേഭാണ്ടുവരുന ബനിലനില് 8-ാം വകുപ്പുപകേഭാരലാം, സത്വകേഭാരല വലക്തനികേളനില്നനിനലാം
കേമ്പനനികേളനില്നനിനലാം  വഭായ  സത്വതീകേരനിക്കഭാലമനലാം;  10(1)-ല്,  'സര്ക്കഭാര്,  8-ാം
വകുപനിനകേതീഴെനില് കബഭാര്ഡട്ട് സമഭാഹരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന ഏലതങനിലലാം തുകേയുലട
പലനിശയുലാം മുതലലാം നല്കുനതനിനഭായനി ഗലഭാരണനി നല്കകേണതഭാണട്ട് ' എനലാം പറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.
സര്ക്കഭാര് സത്വകേഭാരല  വലക്തനികേളക്കുലാം  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  ഗലഭാരണനി  നല്കേഭാന
പഭാടനിലലന ആകട്ട് ഇവനിലട നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  മഭാത്രമല, ആ ആകനിലന്റെ പസക്ത
ഭഭാഗങ്ങള ഇതനിനട്ട്  ബഭാധകേമഭാലണനട്ട് ബഹുമഭാനലപട മനനി ഈ ബനിലനില്ത്തലന
പറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ പരനിധനി നനിശയനിക്കുനനിടത്തട്ട് കകേരള ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഗലഭാരണനികേളുലട
പരമഭാവധനി പരനിധനി ആകനില് നനില്ക്കുലമനട്ട്  പറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  അവനവനട്ട് ആവശലമുളനിടത്തട്ട്
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എടുക്കുകേയുലാം  മറ്റുളനിടത്തട്ട്  ഉകപക്ഷനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനതട്ട്  ശരനിയല.   അതുലകേഭാണട്ട്
ഇതട്ട് പരസര വനിരുദമഭായ വകുപ്പുകേളഭാണട്ട്.   പരസര വനിരുദമഭായ രണട്ട് ആക്ടുകേള
നനിലനനില്ക്കുകേ എനതട്ട് ഭരണഘടനഭാ വനിരുദമഭാണട്ട്.  എലന്റെ അറനിവനിലലാം വനിശത്വഭാസത്തനിലലാം
ലപടനിടകത്തഭാളലാം  ഈ  നനിയമലാം  സലാംരക്ഷനിക്കലപടണലമനള  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകൂടനി
പറയുകേയഭാണട്ട്.  സത്വകേഭാരല വലക്തനികേളനില്നനിനലാം സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം നനികക്ഷപങ്ങള
സത്വതീകേരനിചഭാല്  മഭാത്രകമ   ഉകദ്ദേശനിച  ടഭാര്ജറനില്  എത്തുകേയുളലവനഭാണട്ട്  ഞഭാന
വനിചേഭാരനിക്കുനതട്ട്.  അതനിലന സഭാധൂകേരനിക്കത്തക്ക  വനിധത്തനില് ഇതനിനകേത്തട്ട്  പുതനിയതഭായനി
ലകേഭാണ്ടുവനലതഭാനലാം നനിലനനില്ക്കുകേയനില.  അതുലകേഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  നനിലനനില്ക്കണലമങനില്,
അങ്ങട്ട് ഉകദ്ദേശനിച പര്പസട്ട് നടക്കണലമങനില്,  ഗലഭാരണനി നനില്ക്കണലമങനില് ഞഭാന
കനരലത്ത  പറഞ്ഞ  2003-ലല  കകേരള  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഗലഭാരണനികേളുലട  പരമഭാവധനി
പരനിധനി ആകട്ട് കഭദഗതനി ലചേയണലാം.  ഇതനിലന്റെ   പരനിധനി പതനിനഭാലഭായനിരലാം ആയനിരുനതട്ട്
ഇരുപതനിനഭായനിരമഭാക്കനി മുമ്പട്ട് കഭദഗതനി ലകേഭാണ്ടുവനനിട്ടുണട്ട്.  

മനി  .    സതീക്കര് :  അങ്ങട്ട് ഉനയനിക്കുനതനിലന്റെ ലമറനിറനികലക്കട്ട് ലചേയര് കേടനനിടനില.
അതനിനുള അവസരമഭാണട്ട് കഭദഗതനി നല്കേഭാനുള സമയലാം.  ചേടലാം  303  പകേഭാരമല
അതട്ട് ഉനയനികക്കണതട്ട്.  

ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : Sir, please hear me.  ഞഭാന പറയുനതട്ട് കകേടതനിനുകശഷലാം
ബഹുമഭാനലപട  മനനിക്കട്ട്  മറപടനി   പറയുകേയുലാം ബഹുമഭാനലപട ലചേയറനിനട്ട്  റൂളനിലാംഗട്ട്
നല്കുകേയുലാം  ലചേയഭാലാം.  പലക്ഷ,  ഇതട്ട്  നനിലനനില്ക്കഭാത്ത  ഒരു  നനിയമമഭായനി
കപഭാകുലമനളതുലകേഭാണട്ട് കേനിടനിയ അവസരത്തനില് ഉനയനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അങ്ങയുലട
മുനഗഭാമനി തന റൂളനിലാംഗുണട്ട്.  ഏതട്ട് അവസരത്തനിലലാം നനിയമപശ്നലാം ഉനയനിക്കഭാലമനട്ട്
പറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട് Question of law ആണട്ട്. അതുലകേഭാണട്ട് ഞഭാന ഉത്തമവനിശത്വഭാസത്തനില്
അവതരനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട  മനനിക്കട്ട്  കവണലമങനില്  സത്വതീകേരനിക്കഭാലാം
അലലങനില്  സത്വതീകേരനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാലാം.   ഇങ്ങലന പരസരവനിരുദമഭായ ഒരു നനിയമലാം
വനഭാല്,  അതനിലന്റെ  സഭാധുതലയ  കചേഭാദലലാം  ലചേയലകേഭാണട്ട്  ഒരഭാള  കകേഭാടതനിലയ
സമതീപനിചഭാല് ആ നനിയമലാം   നനിലനനില്ക്കുകമഭാലയനളതഭാണട്ട് പശ്നലാം. അതുലകേഭാണട്ട്
പരസരവനിരുദമഭായ  ആക്ടുകേള  നനിലനനില്ക്കുകമ്പഭാള  ഒരനിക്കലലാം  നനിലനനില്ക്കഭാത്ത
ഒരു  നനിയമലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുള   ഫഡ്യൂബടല് അറലാംപ്റട്ട്  ആയനിരനിക്കുലാം  അതട്ട്.
ഇത്രയുമധനികേലാം കകഭാസുകേളുലാം കകഭാസട്ട് ബബ കകഭാസുകേളുലാം പരനിഗണനിക്കുനതനിനട്ട് ഈ
സഭയുലട മൂനമുതല്  അഞ്ചുവലര മണനിക്കൂറകേള  കവണനിവരുലാം.  ഇതട്ട്  കനഭാടപനിശകേനില്
വനതഭായനിരനിക്കഭാലമനട്ട്  ഞഭാന  വനിചേഭാരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അങ്ങലന   കനഭാടപനിശകേഭാലണങനില്
ഇതട്ട്  മടക്കനി  രണഭാമതട്ട്  അവതരനിപനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം  നലലതനഭാണട്ട്  എലന്റെ
അഭനിപഭായലാം.  അലലങനില് ഇതട്ട് നനിലനനില്ക്കുകേയനില.  
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ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന : സര്, സബ്ജകട്ട് കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയതനിനുകശഷലാം
ബനില് സഭയനില് വരുകമ്പഭാള ഇവനിടലത്ത പതീസനിഡന്റെട്ട് അനുസരനിചട്ട് നനിയമപരമഭായ
തടസവഭാദലാം ഉനയനിക്കഭാന പഭാടനിലലനട്ട്  അങ്ങട്ട് പറഞ.  പകക്ഷ  ഇവനിലട  ഒനഭാലാം
വഭായനയനില്  ഈ  ബനിലനില്  ഇലഭാത്ത  കേഭാരലങ്ങള,  അടനിസഭാനപരമഭായ  മഭാറലാം
സബ്ജകട്ട് കേമ്മേനിറനിയനിലണഭായനി തനിരനിച്ചുവരനികേയഭാലണങനില് നനിയമപരമഭായ തടസവഭാദലാം
ഉനയനിക്കഭാലമനട്ട്  കനരലത്ത  റൂളനിലാംഗുണഭായനിട്ടുണട്ട്.   ഉദഭാഹരണത്തനിനട്ട്,  സത്വഭാശയ
ലപഭാഫഷണല് സഭാപനങ്ങളുമഭായനി ബനലപട ബനില് ഇവനിലട അവതരനിപനിചതനില്
നനിനലാം  വളലര വലതലസമഭായഭാണട്ട്  സബ്ജകട്ട്  കേമ്മേനിറനിയനില്  കപഭായനി  തനിരനിച്ചുവനതട്ട്.
അനട്ട്  ഇവനിലട  അവതരനിപനിക്കഭാന  എനനിലക്കഭാരു  അവസരലാം  തന.  അനട്ട്  ഈ
വനിഷയലാം ചേര്ച ലചേയതഭാണട്ട്.  സബ്ജകട്ട്  കേമ്മേനിറനിയനില് കപഭായകപഭാള അടനിസഭാനപമഭായ
മഭാറങ്ങള  വന.  തനിരനിചട്ട്  അതട്ട്  ലകേഭാണ്ടുവനകപഭാള  നനിയമപരമഭായ  തടസങ്ങള
വനതട്ട് സബ്ജകതീവഭാണട്ട്. അങ്ങയുലട വനികവചേനഭാധനികേഭാരത്തനിലളതഭാണതട്ട്. സബ്ജകതീവഭായ
മഭാറങ്ങള  സബ്ജകട്ട്  കേമ്മേനിറനിയനില്  വനനിട്ടുലണങനില്,  അതട്ട്  അടനിസഭാനപരമഭായ
മഭാറങ്ങളഭാലണങനില് അനുവദനിക്കഭാലമനളതഭാണട്ട്.  ഈ ബനിലനിലന്റെ അവതരണ കവളയനില്
ഞഭാന  ഉനയനിച  ഒരു  തടസവഭാദമഭാണട്ട്  ഗലഭാരണനി  ആക്ടുമഭായുളതട്ട്.  അനതട്ട്
തളനിക്കളഞ്ഞതഭാണട്ട്.  

മനി  .    സതീക്കര് :  ബഹുമഭാനലപട  മനിനനിസര് കൂടനി  പറഞ്ഞതനിനുകശഷലാം ലചേയര്
പറയഭാലാം.  

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്): സര്,
ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  ശതീ.  ലകേ.  എലാം.  മഭാണനി  ഉനയനിച  തടസവഭാദങ്ങള സഭഭാ
സകമ്മേളനലാം തുടങ്ങനി 42 ദനിവസലാം കേഴെനിഞ്ഞഭാല് ഓര്ഡനിനനസട്ട് അസഭാധുവഭാകുലമനലാം
ആയതനിനഭാല്  ഇകപഭാഴെതട്ട്  അസഭാധുവഭാലണനമഭാണട്ട്.  ഇലഭാലത്തഭാരു  ഓര്ഡനിനനസഭാണട്ട്
ഇവനിലട  നനിയമമഭാക്കുനലതനഭാണട്ട്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഈ  സഭ  സകമ്മേളനിചതട്ട്
ലസപ്റലാംബര്  26-നഭാണട്ട്.  ലസപ്റലാംബര്  മഭാസത്തനിലല  5  ദനിവസവലാം  ഒകകഭാബര്
മഭാസത്തനിലല 31 ദനിവസവലാം കചേര്നട്ട് 36 ദനിവസമഭായനി. പനിലന 6 ദനിവസലാം, നവലാംബര്
6  ആകുകമ്പഭാകഴെ  42  ദനിവസമഭാവകേയുള.  അങ്ങട്ട്  കേണക്കു  കൂടനിയതനില്  എകനഭാ
ലചേറനിയ  പനിശകേട്ട്  വലനന  കതഭാനന.  ഓര്ഡനിനനസനിനട്ട്  എന്തുതലന
സലാംഭവനിചഭാലലാം ഈ നനിയമലാം ഇവനിലട നനിലവനിലണട്ട്. ആ നനിയമലത്തയഭാണട്ട് കഭദഗതനി
ലചേയഭാന  ഈ  ബനിലനിലൂലട  ശമനിക്കുനതട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്  ഈ  തടസവഭാദലാം
നനിലനനില്ക്കുനതല എനതഭാണട്ട് എലന്റെ അഭനിപഭായലാം. 
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രണഭാമകത്തതട്ട് ഗലഭാരണനി ആക്ടുമഭായുള തര്ക്കലത്തക്കുറനിചഭാണട്ട്.  അടനിസഭാന

സസൗകേരലങ്ങളക്കഭായുള ഇനഫഭാസക്ചേര് ഫണട്ട് അതലനഭാകപക്ഷനിതമഭായതുലകേഭാണട്ട്

സര്ക്കഭാര് ധനസമഭാഹരണത്തനിനഭായനി ഒരു പുതനിയ സഭാപനലത്ത ലകേഭാണ്ടുവരുന.

ഇതട്ട്  സത്വകേഭാരല  സഭാപനമല.  ഇതനിലന്റെ  ഓഹരനി  ഉടമസത   സര്ക്കഭാരനിനഭാണട്ട്.

സര്ക്കഭാരനിലന്റെകയഭാ സര്ക്കഭാര്   ഭൂരനിപക്ഷ  ഓഹരനിയുളകതഭാ  ആയ  ഒരു

സഭാപനത്തനിനുകവണനിയഭാണട്ട് ഗലഭാരണനി നനില്ക്കുനതട്ട്. അതുലകേഭാണട്ട് നഭാലഭാലാം വകുപട്ട്

ഒരു  തരത്തനിലലാം  കേനിഫ്ബനി  കഭദഗതനി  ബനിലനിനട്ട്  തടസമഭാകുനനില.  ഇനനി  അതട്ട്

തൃപ്തനികേരമലലങനില്  കേനിഫ്ബനി  കഭദഗതനി  ബനില്  ലസഷലല്  നനിയമമഭാണട്ട്.  അകത

സമയലാം കകേരള സതീലനിലാംഗട്ട് ഓണ് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഗലഭാരണതീസട്ട് ആകട്ട്, 2003 സര്ക്കഭാര്

ഗലഭാരണനിക്കഭായുള ലപഭാതു നനിയമമഭാണട്ട്.  Special  law  repeals  the general  law

എന  തതത്വലാം  ബഹുമഭാനലപട  സുപതീലാംകകേഭാടതനി  അനവധനി  കകേസുകേളനില്

പസഭാവനിചനിട്ടുളതഭാണട്ട്.  ഉദഭാഹരണത്തനിനട്ട്  Life Insurance Corporation of India

Vs.  D.  J  Bahadur  & Ors. എന കകേസനില് ലസഷലല് നനിയമമഭായ  Industrial

Disputes Act മുന നനിയമമഭായ എല്.ലഎ.സനി.  ആകനിലന്റെ ഏതഭാനുലാം വലവസകേലള

ഓവര് ബറഡട്ട്  ലചേയ്യുലമനട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  സുപതീലാംകകേഭാടതനി  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

അപകേഭാരലാം Kerala Ceiling on Government Guarantees Act, 2003-ലന്റെ നഭാലഭാലാം

വകുപനിലന കേനിഫ്ബനി  നനിയമലാം  ഓവര് ബറഡട്ട്  ലചേയ്യുലാം.  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  സബ്ജകട്ട്

കേമ്മേനിറനിയനില്  വനിശദമഭായ  ചേര്ച  നടന.  ചേനില  കഭദഗതനികേള  വനനിട്ടുണട്ട്.  പകക്ഷ

ബനിലനിലന്റെ അടനിസഭാന ഘടനയനില് മഭാറലാം വരത്തക്ക ഒരു കഭദഗതനിയുലാം വനനിടനില.

XI റൂളനിലാംഗട്ട്

മനി  .   സതീക്കര്: ശതീ. ലകേ. എലാം. മഭാണനി ഉനയനിച ക്രമപശ്നലാം നനിലനനില്ക്കുനതല.

ഈ സകമ്മേളനലാം ആരലാംഭനിച 26-9-2016 മുതല് കേണക്കഭാക്കുകമ്പഭാള നവലാംബര് 7-ാം

തതീയതനി  മഭാത്രകമ  42  ദനിവസലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുകേയുള.  ഈ  സഭാഹചേരലത്തനില്

19-8-2016-നട്ട്  പുറലപടുവനിച  2016-ലല  കകേരള  അടനിസഭാന  സസൗകേരല  നനികക്ഷപ

നനിധനി  (കഭദഗതനി)  ഓര്ഡനിനനസട്ട്  ഇകപഭാഴലാം  നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്.  ഓര്ഡനിനനസട്ട്

ലഭാപഭായനിക്കഴെനിഞ  എനള  വഭാദലാം  ശരനിയല.  അതനിനഭാല്  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ

തടസവഭാദലാം തളനിക്കളയുകേയഭാണട്ട്. 
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ശതീ. എലാം. ഉമ്മേര് ഉനയനിച  ക്രമപശ്നലാം സലാംബനനിച്ചുലാം ബഹുമഭാനലപട ധനകേഭാരല
വകുപ്പുമനനി  ഇവനിലട  വനിശദതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ലചേയറനിനട്ട്
സൂചേനിപനിക്കഭാനുളതട്ട്  കനരലത്ത  ഓര്മ്മേലപടുത്തനിയ  കേഭാരലലാം  തലനയഭാണട്ട്.  സഭ
പരനിഗണനിക്കുന ബനിലനിലല വകുപ്പുകേളനില് ഓകരഭാനനിലലാം ഉനയനിക്കലപട ആശങയുലട
അടനിസഭാനത്തനില് ഏലതങനിലലാം  തരത്തനിലള ഒഴെനിവഭാക്കകലഭാ കൂടനികചര്ക്കകലഭാ മറ്റു
കഭദഗതനികേകളഭാ ആവശലമഭായനി വരുനപക്ഷലാം പസ്തുത വകുപ്പുകേളുലട പരനിഗണനഭാകവളയനില്
യുക്തമഭായ ഔകദലഭാഗനികേ കഭദഗതനികേള ബഹുമഭാനലപട മനനിക്കട്ട് ലകേഭാണ്ടുവരഭാവനതഭാണട്ട്.
അകതഭാലടഭാപലാം  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗത്തനിനട്ട്  യുക്തലമനട്ട്  കതഭാനന  കഭദഗതനി
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുവഭാന തദവസരത്തനില് ലചേയര് പകതലകേ അനുമതനി നല്കുനതഭാണട്ട്.

നനിയമനനിര്മ്മേഭാണകേഭാരലലാം  (തുടര്ച)

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്  ) : സര്,
സബ്ജകട്ട്  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ  പകേഭാരമുള  2016-ലല  കകേരള  അടനിസഭാന
സസൗകേരല  നനികക്ഷപനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്  പരനിഗണനയ്ലക്കടുക്കണലമന
പകമയലാം ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന.

റവനഡ്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    ചേനകശഖരന):  സര്,
ഞഭാന പകമയലത്ത പനിനഭാങ്ങുന.

മനി  .   സതീക്കര്: ബഹുമഭാനലപട മനനി സലാംസഭാരനിക്കുനകണഭാ?

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്: സര്, ഞഭാന സലാംസഭാരനിക്കുനനില.

(അദലക്ഷകവദനിയനില് പഭാനല് ഓഫട്ട് ലചേയര്മഭാന ശതീ. ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്)

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശനുലാം ഞഭാനുലാം
ഇതനില് വനികയഭാജനിപട്ട് കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. ഞങ്ങള വനികയഭാജനക്കുറനിപട്ട് കരഖലപടുത്തഭാനുള
പധഭാനലപട കേഭാരണലാം ഇലതഭാരു സൂപര് കേലഭാബനിനറഭായനി മഭാറലാം എനളതുലകേഭാണഭാണട്ട്.
ഫഭാഗ്ഷനിപട്ട്  കപഭാഗ്രഭാമുകേലളലഭാലാം  ഇതനിലന്റെ  കേതീഴെനിലഭാകുലാം.  അങ്ങലന  വരുകമ്പഭാള
ഇതനില് രണട്ട് തലത്തനിലള തട്ടുകേള  വരുലാം. ആ രണ്ടു തടനില് ഒനട്ട് ബഹുമഭാനലപട
മുഖലമനനി ലചേയര്കപഴണഭായുലാം ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനി  ബവസട്ട് ലചേയര്കപഴണഭായുലാം
ആസൂത്രണ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ലചേയര്മഭാന,  ചേതീഫട്ട്  ലസക്രടറനി,  ലസക്രടറനി  (നനിയമലാം),
ലസക്രടറനി (ധനകേഭാരലലാം), ലസക്രടറനി (ധനകേഭാരല റനികസഭാഴസട്ട്),  സഭാമ്പത്തനികേ ശഭാസ്ത്രത്തനില്
വനിദഗ്ദ്ധരഭായനിട്ടുള  7  കനഭാമനികനറഡട്ട്  അലാംഗങ്ങള  എനനിവര് അലാംഗങ്ങളഭായുലാം വരുലാം.
ഇവരഭാണട്ട് ഈ കേഭാരലങ്ങലളലഭാലാം ലചേയ്യുനതട്ട്.  സലാംസഭാനലത്ത ഒരു ബഡ്ജറനികനക്കഭാള
കൂടുതകലഭാ  അതനിലന്റെ  ഇരടനികയഭാ  വരുന  തുകേ  ലലകേകേഭാരലലാം   ലചേയ്യുനതട്ട്
ഇങ്ങലനലയഭാരു  സമനിതനി  മഭാത്രമഭായനി  നനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.   മലറഭാനട്ട്  എകനികേഡ്യൂടതീവട്ട്
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കേമ്മേനിറനിയഭാണട്ട്.  ഈ കേമ്മേനിറനിയനില് ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി ലചേയര്കപഴണുലാം ചേതീഫട്ട്
ലസക്രടറനി,  ലസക്രടറനി  (നനിയമലാം),  ലസക്രടറനി  (ധനകേഭാരലലാം),  ലസക്രടറനി  (ധനകേഭാരല
റനികസഭാഴസട്ട്)  എനനിവര്  അലാംഗങ്ങളുമഭാണട്ട്.  പനിലന  കനഭാമനികനറട്ട്  ലചേയലപട
കബഭാര്ഡനിലല മൂനട്ട് സത്വതന അലാംഗങ്ങളുലാം എകനികേഡ്യൂടതീവട്ട് ഓഫതീസറലാം.  ഒരു ജനറല്
കേമ്മേനിറനിയുലാം പനിനതീലടഭാരു എകനികേഡ്യൂടതീവട്ട്    കേമ്മേനിറനിയുമുണഭായനിരനിക്കുലാം.  സലാംസഭാനത്തട്ട്
ഇത്രയുലാം വലനിയ തുകേ ലലകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുകമ്പഭാള നനിയമസഭ അറനിയഭാലത കപഭാകുന;
അക്കസൗണബനിലനിറനി ഇലഭാലത കപഭാകുന എനളതഭാണട്ട് പശ്നലാം.  രണട്ട് പധഭാനലപട
കേഭാരലങ്ങള ഇതനില്നനിനട്ട് നമുക്കട്ട് പരനികശഭാധനികക്കണതുണട്ട്. ഒനട്ട്, ഈ തുകേ ഇവനിലട
ലഭനികക്കണ  മഭാര്ഗ്ഗലാം.  അതനിനകേത്തട്ട്  ആ  മഭാര്ഗ്ഗലാം  പറഞ്ഞനിട്ടുളതട്ട്,  കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ കേയനികലക്കട്ട് ഇകപഭാള വരുനതട്ട്  ഗതഭാഗത വകുപനിനുള തുകേയഭാണട്ട്.
ആദലലത്ത വര്ഷലാം  10  ശതമഭാനലാം;  പനിനതീടട്ട് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം  10   ശതമഭാനലാംവതീതലാം
കൂടുലാം. അഞഭാലാം വര്ഷത്തനിലന്റെ അവസഭാനത്തനില് 50  ശതമഭാനമഭാകുലാം. ഇകപഭാള ഗതഭാഗത
വകുപനിനട്ട് കേനിടനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന തുകേ ആ വകുപനില്നനിനട്ട് മഭാറനി കേനിഫ്ബനിയനികലക്കട്ട്
കപഭാവകേയഭാണട്ട്.  എനഭാല്  അതട്ട്  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന  സമനിതനിയനില്  ഗതഭാഗത
വകുപ്പുമനനിയനില.  ഗതഭാഗത  വകുപനിലന്റെ  ഒരു  പഭാതനിനനിധലവമനില.  കമജറഭായ  തുകേ
അവരുകടതഭാണട്ട്. സതലത്തനില് ആ വകുപ്പുകപഭാലലാം അറനിയഭാലത ആ തുകേ വനിനനികയഭാഗനിക്കലപട്ടു
കപഭാകുന  എനളളതഭാണട്ട്  പധഭാനലപട  പശ്നലാം.  അകപഭാള  ഇലതഭാരുതരലാം  സൂപര്
കേലഭാബനിനറഭായനി  നനില്ക്കുലാം.  ഇതുസലാംബനനിച്ചുള   മറട്ട് മനനിമഭാരുലട  അഭനിപഭായലാം
എനഭാലണനട്ട് എനനിക്കറനിയനില. യഥേഭാര്തത്തനില് അവലര ഓവര്ലലറഡട്ട് ലചേയലകേഭാണട്ട്
കപഭാകുനതനിനുള  എലഭാ  സഭാദലതകേളുമുണട്ട്.  അതഭാണട്ട്  ഞങ്ങള  ഇതനികനഭാടട്ട്
വനികയഭാജനിക്കഭാനുള പധഭാനലപട കേഭാരണലാം. 

രണഭാമലത്ത  പശ്നലാം,  ഇതനിനട്ട്  നനിയമസഭകയഭാടട്ട്  അക്കസൗണബനിലനിറനിയനില

എനളതഭാണട്ട്.  ഒരു  കസറട്ട്ലമന്റെട്ട്  നനിയമസഭയനില്  വചഭാല്  മതനി  എനമഭാത്രമഭാണട്ട്

പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതട്ട്. ഇവനിലട 'കേണ്ലസഷന കേരഭാര് എനഭാല് ഒരു ലപഭാതു-സത്വകേഭാരല

പങഭാളനിത്തത്തനിനുകവണനിയുലാം  അതട്ട്  സലാംബനനിച്ചുലാം  ഒരു ലപഭാതു ഏജനസനിയുലാം  ഒരു

സത്വകേഭാരലകമഖല  പങഭാളനിയുലാം  തമ്മേനിലണഭാക്കനിയ  ഒരു  കേരഭാര്  എനര്തമഭാക്കുന

എനഭാണട്ട്   ലഡഫനനിഷനനില് പറയുനതട്ട്.  ആലരഭാലക്കയഭാണട്ട് നമ്മുലട ഈ ലപഭാതു

സത്വകേഭാരല  പങഭാളനിത്തത്തനിനട്ട്  കയഭാഗലരഭായനിട്ടുള  ആളുകേള?  സഭാറഡ്യൂടറനി  കബഭാര്ഡട്ട്,

തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള,  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേള,

സര്ക്കഭാര് രൂപതീകേരനിചകതഭാ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഉടമസതയനിലളകതഭാ നനിയനണത്തനിലളകതഭാ

ആയ ഏലതങനിലലമഭാരു സലാംഘലാം.   ഇകപഭാള നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തട്ട്  preference
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കേനിട്ടുന ചേനില സഭാപനങ്ങളുണട്ട്.  അതട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കനരനിട്ടുള  നനിയനണത്തനിലളതഭാണട്ട്.

ആ സഭാപനങ്ങള അവരുലട കപരനില് ഒരു വര്ക്കട്ട്  കേത്വഭാടട്ട്  ലചേയ്ലതടുക്കുലാം.  കേത്വഭാടട്ട്

ലചേയ്ലതടുത്തതനിനുകശഷലാം കവലറ ആര്ലക്കങനിലലാം അവര് സബ്മനിറട്ട് ലചേയ്യുലാം. എനനിടട്ട്

ആ വര്ക്കട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലാം.  പകക്ഷ ഇവരുലട മുഖലാം മഭാത്രകമ നമ്മേള കേഭാണ.  ആ

വര്ക്കട്ട്  ലചേയ്യുനതട്ട്  കവലറ  ആളുകേളഭായനിരനിക്കുലാം.  ഇവനിലട  എകട്ട്ലപര്ലലടസട്ട്

ഏലതനതനിലനക്കുറനിച്ചുകപഭാലലാം പരനികശഭാധനിക്കുലമനട്ട് കതഭാനനനില.  അങ്ങലന വരുകമ്പഭാള

ഇതട്ട്  നമ്മുലട  കേയനില്നനിനട്ട്  അകേന കപഭാവകേയഭാണട്ട്.  ലകേല്കട്രേഭാണ്,  സനിഡ്കകേഭാ,

സനില്ക്കട്ട്  കപഭാലലയുള  കുകറ സഭാപനങ്ങള നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തുണട്ട്.  ഇവര്ക്കട്ട്

ഒരു കപഭാജകനിനട്ട്  കേത്വഭാടട്ട്  ലചേയഭാന  കേഴെനിയുലാം.  അങ്ങനിലന  വനഭാല്  സലാംസഭാനലത്ത

ഏറവലാം പധഭാനലപട റനിസഭായനി  അതട്ട്   മഭാറലാം.  അതനിനുലാം മുനകേരുതല് എടുക്കണലാം.

യഭാലതഭാരു കേഭാരണവശഭാലലാം ആ മുനകേരുതല് എടുക്കഭാലത  കപഭാകേരുലതനളതഭാണട്ട്

എലന്റെ അഭലര്തന.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സഹഭായലത്തക്കുറനിചട്ട് ഇതനില് പറയുനണട്ട്.

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സഹഭായത്തനില്   സര്ക്കഭാര്  നല്കുന  രണട്ട്  കേഭാരലലാം  മഭാത്രകമ

ഞഭാനനിവനിലട  പമുഖമഭായനിടട്ട്  പറയുനള.  നഭാലഭാലാം  വകുപനില്  സര്ക്കഭാര്  നല്കുന

ഗലഭാരണനിലയക്കുറനിചട്ട് പറയുന.  നമ്മുലട ഗലഭാരണനി ലനിമനിറട്ട്  20,000  കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.

ആ ഗലഭാരണനിക്കപ്പുറകത്തക്കട്ട് കേടക്കഭാന സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  അധനികേഭാരമനില.  നമ്മുലട

സതീലമലഭാലാം  100  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  കൂടുതല്  മുതല്മുടക്കുള  ഫഭാഗ്ഷനിപട്ട്

കപഭാഗ്രഭാമുകേളഭാണട്ട്.  ഗലഭാരണനി   നല്കുനതനിലനനഭാണട്ട് മഭാര്ഗ്ഗലാം?  അകപഭാള നനിയമലാം

മഭാകറണനി വരുലാം. അതട്ട് മഭാറഭാലത പുതുതഭായനി ഗലഭാരണനി നല്കേഭാന കേഴെനിയുകമഭാ എലനനനിക്കട്ട്

അറനിയനില.  നല്കേനിയഭാല്ത്തലനയുലാം നമ്മേള  നല്കുന ഗലഭാരണനി ഉളലക്കഭാള്ളുനതഭാരഭാണട്ട്?

നമ്മേള നല്കുന ഏജനസനിയനിലളതട്ട് നമുക്കട്ട് നനിയനനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്ത ആളുകേളഭാണട്ട്.

അകതഭാലടഭാപലാംതലന നമ്മേലളഭാരു അവകേഭാശലാം കൂടനി  നല്കുനണട്ട്.  

ബനിലനിലന്റെ 6-ാം വകുപനില് ഏലതങനിലലാം  ഭൂമനി വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുളള അവകേഭാശവലാം
ഇവര്ക്കട്ട്   നല്കുനതഭായനി പറയുന.  അകപഭാള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഗലഭാരന്റെനിയുലാം  ഭൂമനി
വനികേസനിപനിക്കുനതനിനട്ട് കവണനിയുളള അധനികേഭാരവലാം നല്കുന.  അകതഭാലടഭാപലാം  ഏലതങനിലലാം
വലഭാജനഭാരഭായനിട്ടുളള  ആളുകേള  ഇസൗ  രലാംഗത്തട്ട്  വനലപടഭാല്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ലഭനിക്കഭാനുള
തുകേ  മുഴവന  എവനിലടകപഭാകുലാം  എനളളതനിലനക്കുറനിചട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഗ സൗരവമഭായനി
ആകലഭാചേനിക്കണലമന തലനയഭാണട്ട്  എലന്റെ അഭനിപഭായലാം.  ഇസൗ ആകനില് വലവസ
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ലചേയപകേഭാരലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ധനലാം  നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപട  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി
ഫലപദമഭായനി ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുലണനലാം മനിചമുള ധനലാം ലലകേകേഭാരലലാം ലചേയനിട്ടുലണനലാം
കേഭാണനിക്കുന ഒരു കസറ്റുലമന്റെട്ട് നനിയമസഭയനില് വചഭാല് മതനി. 

8-ാം  ഉപവകുപനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതട്ട്  സര്ക്കഭാര്  വഭാര്ഷനികേ  ബജറനിലന്റെ
അവതരണകത്തഭാലടഭാപലാം തഭാലഴെപറയുന കരഖകേള സലാംസഭാന നനിയമസഭയുലട മുനപനില്
വയ്കക്കണതഭാലണനഭാണട്ട്. ഇതട്ട് ബഡ്ജറനിലന്റെ ഭഭാഗകമയല; ബഡ്ജറനിനകേത്തട്ട് ഇതട്ട്
കചേര്ത്തനിട്ടുമനില;  ബഡ്ജറനിനു പുറത്തഭാണട്ട് ഇതട്ട് വരുനതട്ട്.  ഇസൗ നനിയമസഭയട്ട് അതട്ട്
ചേര്ച ലചേയഭാന കേഴെനിയനില. കേഭാരണലാം ഇസൗ നനിയമസഭ ചേര്ച ലചേയട്ട് പഭാസഭാക്കനിലയടുത്തനിട്ടുളള
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന വകുപനിലന്റെ  50  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  തുകേ  കേനിഫ്ബനി  വഴെനിയഭാണട്ട്
കപഭാകുനലതങനില്  അതട്ട്  നനിയമസഭയട്ട്  ചേര്ച  ലചേയഭാനുളള  അവകേഭാശമനില,
കബഭാര്ഡനിലന്റെ ധനഭാഗമ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം അവയുലട വനിനനികയഭാഗങ്ങളുലാം സലാംബനനിച ഒരു
കസറട്ട്ലമന്റെട്ട്   മഭാത്രലാം ഇവനിലട വചഭാല് മതനി.   ആ കസറട്ട്ലമന്റെനികനഭാലടഭാപലാം ഇതനിലന്റെ
എകനികേഡ്യൂടനിവട്ട്  ഓഫതീസറലട  ഒരു  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകൂടനി  കവണലമന  മഭാത്രകമ
നനിബനനയുളള. ഇസൗ നനിയമസഭകയയുലാം ഒരു റബ്ബര് സഭാമ്പഭാക്കനി മഭാറ്റുലമനളളതഭാണട്ട്
എലന്റെ  ഭയപഭാടട്ട്.   ഒനട്ട്,  നനിയമസഭ  ഒരു  റബ്ബര്  സഭാമ്പട്ട്,  ഒരു  ഡനിസഷനുമനില;
സഭയനില്  ഡനിസസട്ട്  ലചേയഭാനുളള  സഭാദലതയനില,  അതനിനട്ട്  നനിയമത്തനിലന്റെ
പനിന്തുണയനില. ഇതട്ട് സഭയട്ട് വനികധയമലഭാലത കപഭാകുകേയഭാണട്ട്. എനഭാല് സഭ അലാംഗതീകേരനിച
തുകേയഭാണട്ട്  ഇതനിനുകവണനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതട്ട്.  അതനിലന്റെ  വനിനനികയഭാഗലത്ത
സലാംബനനിചട്ട് സഭയനില് ചേര്ച ലചേയഭാനുളള സഭാദലത ഇലഭാതഭാകുകേയഭാണട്ട്.  എകട്ട്ട്രേഭാ
കകേഭാണ്സനിറഡ്യൂഷണലഭായനി  കേനിഫ്ബനി മഭാറകമഭാ എനളള സകനഹലാം ഇസൗ സമൂഹത്തനിനുണട്ട്,
അതനിനട്ട്  മുനകേരുതല്  എടുകത്ത  മതനിയഭാകൂ,  അതുലകേഭാണട്ട്  നനിശയമഭായുലാം  അതട്ട്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനിലണഭാകേണലമനട്ട്  ഞഭാന ഓര്മ്മേനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കനരലത്ത
പറഞ്ഞതുകപഭാലല  വകുപ്പുകേള  തമ്മേനിലളള  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷനുമനില.  കേഭാരണലാം
ഏലതങനിലലാം  ഒരു  വകുപട്ട്  ലപഭാകപഭാസല്  ലകേഭാടുത്തഭാല്  ആ  ലപഭാകപഭാസല്
ഫഭാഗ്ഷനിപട്ട്  കപഭാഗ്രഭാലാം ആലണങനില്, ആ വകുപനിനട്ട് ഇതനിലനക്കുറനിചട്ട്  എലനങനിലലാം
പറയഭാന   കേഴെനിയകണ? അഞ്ചു  ലകേഭാലക്കഭാലത്തനിനുളളനില്  കകേരളത്തനില്  വനിവനിധ
രൂപത്തനിലളള വലനിയ പദതനികേള വരുലമന അങ്ങയുലട പസഭാവനയുണട്ട്,  ഞഭാന
അതനിലന സത്വഭാഗതലാം ലചേയ്യുന ആളഭാണട്ട്.  ആ വകുപനിലന ഇതനില് ഒരു ലസഷലല്
ഇനലലവറനിയഭായനി  വനിളനിക്കഭാലമനഭാണട്ട്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതട്ട്.   കൂട്ടുത്തരവഭാദനിതത്വമുളള
ഒരു ഗവണ്ലമന്റെനിനകേത്തട്ട് സഹമനനിമഭാകരഭാടട്ട്  ഇത്രയുലാം  ക്രൂരമഭായനി   ലപരുമഭാറഭാകമഭാ
എന ശഭാനമഭായ ഒരു ചേനിന എലന്റെ മനസനില് വനനിട്ടുണട്ട്.  അങ്ങലന ലചേയഭാകമഭാ;
അവരുലട കറഭാള എനഭാണട്ട്?  അവരുലട ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനില് വരഭാന കപഭാകുന ഒരു
പദതനിലയക്കുറനിചട്ട്  ആദലലാം അതനിലന്റെ ലപഭാകപഭാസലലാം  ഡനി.പനി.ആര്.-ഉലാം കേഭാണുന
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എനളളതലഭാലത,  അതനിലന്റെ പുകരഭാഗതനിലയ സലാംബനനികചഭാ  അതനിലന്റെ  ലസലക്ഷലന
സലാംബനനികചഭാ  ഒരു തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാന  അവര്ക്കട്ട് കേഴെനിയുനനില.  അവര്  ഇസൗ
സര്ക്കനിളനിനട്ട്  പുറത്തഭായനി  നനില്ക്കുലാം.  സഭാമ്പത്തനികേഭാധനികേഭാരലാം  ഒരു  ഭഭാഗത്തുമഭാത്രലാം
കുമനിഞകൂടുന  രൂപത്തനികലക്കട്ട്  കേനിഫ്ബനിയുലട പവര്ത്തനലാം കപഭാകുകമഭാ  എനളളതഭാണട്ട്
ഏറവലാം പധഭാനലപട പശ്നലാം. അതുലകേഭാണട്ട് ഈ കേഭാരലങ്ങള വളലര ഗസൗരവദതരമഭായനി
ആകലഭാചേനികക്കണതഭാണട്ട്. കഫയഭായനിട്ടുളള സലാംഘടനകേള, പസഭാനങ്ങള, ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള  തുടങ്ങനിയവലയഭാലക്ക ഇതനിനകേത്തട്ട്  വനകചേരഭാനുളള  സഭാദലത
വളലരക്കൂടുതലഭാണട്ട്.  മഭാത്രവമല,  ഭൂമനി  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുകവണനിയുളള അധനികേഭാരലാം
ലഭനിക്കുനതനിനുകവണനി ശമനിക്കുന  വളലരയധനികേലാം  ആളുകേളുണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്  വഴെനി
ലതറഭാന നനിരവധനി സഭാദലതകേള ഇതനിനകേത്തുണട്ട്. ആ സഭാദലതകേള നനിശയമഭായുലാം
അറനിഞ്ഞനിരനിക്കണലാം.  അതട്ട്  അടയഭാന  കേഴെനിയുനനില  എനവരനികേനില്  ഇസൗ  നനിയമലാം
കവലറഭാരു പുതനിയ പശ്നലാം ഉണഭാക്കുന രൂപത്തനികലക്കുവരുലാം.  സഞനിത നനിധനിയനില്നനിനലാം
520 കകേഭാടനി രൂപ  നല്കേഭാലമനഭാണട്ട് ഇതനില് പറഞ്ഞനിട്ടുളളതട്ട്.  സഞനിതനനിധനിയനില്
അനഭാവര്ത്തന  ലചേലവകേളക്കട്ട്  കവണനി  15  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ആവര്ത്തന
ലചേലവകേളക്കുകവണനി 520 കകേഭാടനി  രൂപയുമുളലപലട 535 കകേഭാടനി രൂപ  നല്കുനതനിനുളള
ലപര്മനിഷന  കചേഭാദനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആ  ലപര്മനിഷന   നല്കുകമ്പഭാള സഭയട്ട്
ഇതനിലനക്കുറനിചട്ട് അറനിയകണ; എനഭാണട്ട് നടക്കുനലതനതനിനട്ട് ഒരു അക്കസൗണബനിലനിറനി
കവകണ?  ആ  അക്കസൗണബനിലനിറനി  ഇതനിനകേത്തട്ട്  ഉണഭാകുനനില  എനളളതഭാണട്ട്
പധഭാനലപട പശ്നമഭായനി കേഭാണുനതട്ട്.  കകേരളത്തനിലന്റെ ഭഭാവനിലയ സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം
ഏറവലാം സുപധഭാനമഭാണട്ട് ഇസൗ കേഭാരലലാം എന ഞഭാന വനിചേഭാരനിക്കുന.   വളലരയധനികേലാം
അപകേടങ്ങള പതനിയനിരനിക്കുന ധഭാരഭാളലാം വകുപ്പുകേള ഇതനിനകേത്തുണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്
ഇസൗ  കേഭാരലങ്ങലള  സര്ക്കഭാര് വളലര ശദകയഭാടുകൂടനി കേകണ മതനിയഭാകൂ. അലലങനില്
സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഒരു  സമഭാനര  ഭരണമഭായനി  കേനിഫ്ബനി  മഭാറഭാന  സഭാദലതയുണട്ട്.
അതുകൂടനി പരനിഗണനിക്കണലമനട്ട് ഞഭാന ഓര്മ്മേനിപനിക്കുന. 

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  സര്,  ഞഭാന  എലന്റെ വനികയഭാജനിപട്ട്
കരഖലപടുത്തുകേയഭാണട്ട്. ബനില് അവതരനിപനിച സമയത്തുതലന നനിയമപരമഭായ തടസവഭാദലാം
ഉനയനിക്കുകേയുലാം കഭദഗതനി മൂവട്ട് ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയനിരുന.  അതുലകേഭാണട്ട് ഞഭാന ദതീര്ഘമഭായനി
സലാംസഭാരനിക്കുനനില,  വളലര ചുരുക്കനി പറയഭാലാം.  ഞങ്ങളുലട  വനികയഭാജനക്കുറനിപനിലല  
പധഭാനലപട കേഭാരലലാം ഇസൗ നനിയമലാം പഭാസഭായനിക്കഴെനിയുകമ്പഭാള ലചേലവഭാക്കുന  പണത്തനിലന്റെ
സ്ക്രൂടനിനനി ഇസൗ സഭയനില് നടക്കുനനില എനതഭാണട്ട്.  അതനിനുളള ഒരു വകുപട്ട് ഒസൗകദലഭാഗനികേ
കഭദഗതനിലകേഭാണ്ടുവനട്ട് ഇതനില് ഉളലപടുത്തണലാം. സര്ക്കഭാരനില് വരുന ലലപസ എങ്ങലനയഭാണട്ട്
ലചേലവഴെനിക്കലപടുനതട്ട് എനതനിലനക്കുറനിച്ചുളള ചേര്ച നനിയമസഭയനിലണഭാകേണലാം.  അതനിനട്ട്
ഒരു  സ്ക്രൂടനിണനി  നടത്തഭാനഭാവശലമഭായ സലാംവനിധഭാനലാം  കവണലാം.  ആ  ഒരു  സലാംവനിധഭാനലാം
ഇകപഭാള  നനിലവനിലളള  ഇസൗ  നനിയമത്തനില്  പധഭാനമഭായുലാം  ഇല.  ഞഭാന  കനരകത്ത
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സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല ഗലഭാരന്റെനി ആകനില് വലവസലചേയനിട്ടുളള പരനിധനിയുലാം കബഭാര്ഡട്ട്
സമഭാഹരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  തുകേയുലട  പലനിശയുലാം  മുതലലാം  നല്കുനതനിനുളള
ഗലഭാരന്റെനിയുലാം സലാംബനനിചട്ട്  ഇതനില് സര്ക്കഭാര് ഉറപട്ട്  നല്കുനണട്ട്. ഇസൗ ബനിലനിലന്റെ
പനിനസനിപനിളനിലനക്കുറനിചട്ട്   ഞങ്ങള  വനിമര്ശനിചനിടനില.  ഒനഭാലാം വഭായന സമയത്തുലാം
ഇസൗ ബനില് ആകഭായനിക്കഴെനിഞ്ഞകശഷലാം നടപഭാക്കുകമ്പഭാഴണഭാകുന ഗുരുതരമഭായ ചേനില
സലാംശയങ്ങളുലാം പശ്നങ്ങളുലാം സലാംബനനിച്ചുലാം ഞങ്ങള കചേഭാദനിച്ചു. അങ്ങട്ട് അങ്ങയുകടതഭായ
രതീതനിയനില്  മറപടനി  പറഞ,  ഒരു  നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിടഭാലണന
പറഞ.   ഇകപഭാള രണഭാലാം വഭായനയനില് വനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇസൗ സമയത്തട്ട് കുകറക്കൂടനി
ഭലാംഗനിയഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിലനക്കുറനിചഭാണട്ട്  ഗസൗരവകേരമഭായനി  ആകലഭാചേനികക്കണതട്ട്.
ഇവനിലടയുളള  പധഭാനലപട ഒരു വനിഷയലാം നമ്മേള ആകലഭാചേനിക്കണലാം.  ഇതനിനകേത്തട്ട്
ഒരു  കബഭാര്ഡുണട്ട്,  ഒരു  എകനികേഡ്യൂടനിവട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുണട്ട്,  പനിലനലയഭാരു  ഫണട്ട്  ട്രേസട്ട്
കബഭാര്ഡുണട്ട്. 27 വകുപ്പുകേളുലടയുലാം  അധനികേഭാരകകേനതീകേരണലാം  കേനിഫ്ബനിയനിലഭാകുന
എനഭാണട്ട്.   നനിയമസഭയനില് നമ്മേള കുകറദനിവസമഭായനി  വനിവനിധ വനിഷയങ്ങളുമഭായനി
ബനലപട്ടുളള ചേര്ചകേള കേഭാണുകേയഭാണട്ട്.   കചേഭാകദലഭാത്തരകവള കകേളക്കുകേയഭാണട്ട്.
എലഭാ മനനിമഭാരുകടയുലാം ലപഭാതുവഭായ ഒരു ഉത്തരലാം  കേനിഫ്ബനി,  കേനിഫ്ബനി എനഭാണട്ട്.
അകപഭാള എലഭാ വകുപ്പുകേളുകടയുലാം കകേനതീകേരണലാം ഇസൗ കേനിഫ്ബനിയനില്ക്കൂടനി  അങ്ങട്ട്
സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട് എനതനില് ഞഭാന അങ്ങലയ പകതലകേമഭായനി അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഞഭാലനകപഭാഴലാം പറയഭാറണട്ട്, അങ്ങട്ട് വളലര കേസൗശലക്കഭാരനുലാം നല തനശഭാലനിയുമഭായ
ഒരഭാളഭാലണനട്ട്.  യഥേഭാര്തത്തനിലളള  ഭരണത്തനിലന്റെ കകേനതീകേരണലാം ധനകേഭാരല വകുപനികലക്കട്ട്
വനനിട്ടുണട്ട്,   കേനിഫ്ബനിയനിലൂലട  അതട്ട്  വളലര ഇഫകതീവഭായനി  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേലളലക്കഭാണട്ട്  അതനിലന്റെ  എകനികേഡ്യൂഷനുലാം  മറ്റു  കേഭാരലങ്ങലള  സലാംബനനിച്ചുലാം
പറഞ.  ഓകരഭാ  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലനയുലാം അഡനിനനികസറതീവട്ട് ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട് എനഭാണട്ട്
പറയുനതട്ട്.  അങ്ങട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനതുകപഭാലലയുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുനതുകപഭാലലയുലാം കേനിഫ്ബനി
നടപനിലഭാക്കനിക്കഴെനിഞ്ഞഭാല്  ഒരു  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലനയുലാം  നമുക്കട്ട്  അഡനിനനികസറതീവട്ട്
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമലന്റെനട്ട് വനിളനിക്കഭാന   കേഴെനിയുകേയനില.  ആ തരത്തനില് എലഭാ വകുപ്പുകേളുലടയുലാം
അഡനിനനികസറതീവട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെഭായനി  യഥേഭാര്തത്തനില്  ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്
മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അവനിലട   അധനികേഭാരത്തനിലന്റെ  കൃതലമഭായ  കകേനതീകേരണലാം
നടനനിട്ടുണട്ട്.  വളലര പതതീക്ഷകയഭാടുകൂടനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്  പധഭാനലപട
പവര്ത്തനങ്ങലളലഭാലാം നടക്കുകേയഭാണട്ട്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപ്പുമനനി ഇസൗ സഭയനില്
മറപടനി  പറഞ്ഞകപഭാള  പല  പഭാവശലലാം  ലലപസയനിലലന  പറഞ.   കേഴെനിഞ്ഞ
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപ്പുമഭായനി ബനലപടട്ട് പണമനില എന
അവസയുണഭായനിടനില. എലഭാ പധഭാനലപട വര്ക്കുകേളക്കുലാം പണലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
കമജര്  വര്ക്കുകേള  പലതുലാം  ഏലറടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  ഇസൗ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്
വനതനിനുകശഷലാം കകേരളത്തനില് പധഭാനലപട പല പദതനികേളുലാം ലമഗഭാ കപഭാജക്ടുകേളുലാം
ഉല്ഘഭാടനലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ആ ലമഗഭാ കപഭാജക്ടുകേളലക്കലഭാലാം പണലാം അനുവദനിചനിട്ടുമുണട്ട്.
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പകക്ഷ ഇകപഭാള ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപ്പുമനനിതലന  പറയുനതട്ട്  പണമനില,  പണമനില
എനഭാണട്ട്.   അകദ്ദേഹലാം  പറയുനതട്ട്  75  ലക്ഷലാം രൂപ   നല്കേനി,  ഒരു കകേഭാടനി  രൂപ
നല്കേനി എലനലഭാമഭാണട്ട്.   ഇലതലഭാലാംകൂടനി  ആയനിക്കഴെനിഞ്ഞഭാലലാം എത്ര കകേഭാടനി  രൂപ
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് ഇസൗ വര്ഷലാം ലചേലവഭാക്കുലമനറനിയഭാലാം. അങ്ങട്ട് ആദലലാം ധനകേഭാരല
വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുനകപഭാള  ലചേയ  ഒരു  ബുദനിയുണട്ട്.  ആദലലത്ത  വര്ഷലാം
കകേഭാണ്ട്രേഭാകര്മഭാരുലട കുടനിശനികേ   വനകപഭാള അങ്ങട്ട് എന്തു ലചേയ?  ആദലലത്ത വര്ഷലാം
ഒരു  വര്ക്കുലാം  ലകേഭാടുത്തനില,  വളലര ബുദനിപൂര്വ്വമഭായ  തതീരുമഭാനമഭായനിരുന.അതട്ട്
കറഭാഡുകേലളഭാലക്ക കുഴെനിയഭായനി.  അകപഭാള ആ വര്ഷലാം ലചേലവഭാകക്കണ ലലപസ മുഴവന
കുടനിശനികേയനിനത്തനില് ലകേഭാടുത്തു  തതീര്ത്തു.   അകപഭാള  പനിലനയുള നഭാലവര്ഷലാം
കുടനിശനികേയനിലഭാതഭായനി.   ആ  പരനിപഭാടനി  തലനയഭാണട്ട്  ഇസൗ  ആദലലത്ത  വര്ഷവലാം
ലചേയ്യുനലതനട്ട്  ഞങ്ങളക്കട്ട്  മനസനിലഭാക്കഭാന   കേഴെനിയുലാം.   കേഭാരണലാം  ഒരു  വര്ക്കുലാം
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപ്പുവഴെനി  വനനിടനില.   കുഴെനിയടയഭാന  കുകറ  സലത്തട്ട് ലലപസ
നല്കേനിയനിട്ടുലണനഭാണട്ട് ബഹുമഭാനലപട ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപ്പുമനനി  പറയുനതട്ട്.
ഇസൗ തുലഭാവര്ഷലാം കൂടനി കേഴെനിയുകമ്പഭാള കകേരളത്തനിലല  കറഭാഡുകേള കൂടുതല് കമഭാശമഭാകുലാം.
ഇലതലഭാലാം  തതീര്ത്തു  കേഴെനിയുകമ്പഭാകഴെക്കുലാം അടുത്ത  വര്ഷലാം  ചേനിലകപഭാള  ലലപസ
തരുമഭായനിരനിക്കുലാം.   അതുലകേഭാണട്ട്  അങ്ങട്ട്  വളലര  പതതീക്ഷകയഭാടുകൂടനിയനിരനിക്കുന
കേനിഫ്ബനി എന ഇസൗ സലാംവനിധഭാനത്തനില്,  ഞങ്ങള പറഞ്ഞനിരനിക്കുന ഡനിലസന്റെനില്
മഭാത്രലാം ഞഭാന ഒതുങ്ങനി നനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്,   ലചേലവഴെനിക്കലപടുന  പണലത്തക്കുറനിചട്ട്
കൃതലമഭായനി പരനികശഭാധന  നടത്തഭാനുളള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇസൗ  നനിയമത്തനില്
ഉളലപടുത്തണലമനട്ട് അഭലര്തനിക്കുന.

(അദലക്ഷകവദനിയനില് മനി. ലഡപഡ്യൂടനി സതീക്കര്)

കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  സര്,  വനികയഭാജനിപട്ട് കരഖലപടുത്തുന.  എനനിക്കട്ട് മുമ്പട്ട്
സലാംസഭാരനിച അലാംഗങ്ങള ഒകടലറ ആശയങ്ങള മുകനഭാട്ടുവച്ചു. അതുലകേഭാണട്ട്  ഞഭാന
ദതീര്ഘമഭായനി  സലാംസഭാരനിക്കുനനില.  ഏറവലാം  പധഭാനലപട  കേഭാരലലാം   നനിയമസഭയുലട
പരമഭാധനികേഭാരലത്ത  ലലസഡട്ട് ബലന  ലചേയ്യുന  നടപടനി  ഇതുമഭായനി  ബനലപട്ടുണഭാകുകമഭാ
എനതഭാണട്ട്.  ഭരണഘടനയുലട  അനനഃസത്ത  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  മഭാത്രകമ  നമുക്കട്ട്
മുകനഭാടട്ട് കപഭാകേഭാന  കേഴെനിയുകേയുള. നമ്മുലട ബഡ്ജറട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ estimate
of  receipts  and  expenditure  statement  ആണട്ട്.  അതട്ട്  നനിയമസഭ  ചേര്ച
ലചേയ്യുകേയുലാം അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലള ഒകടലറ നടപടനിക്രമങ്ങളനിലൂലടയുമഭാണട്ട്
ജനങ്ങളുലട ഫണട്ട്  എങ്ങലനയഭാണട്ട്  ലചേലവഴെനിക്കുനലതനളതനിലന്റെ  സുതഭാരലത
ഉറപ്പുവരുത്തുനതട്ട്.  അതനിനുള വനിപുലമഭായ അധനികേഭാരങ്ങള  നമ്മുലട  നനിയമസഭയണട്ട്.
പകക്ഷ  ഇവനിലട  ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുന  ആശങകയഭാലടഭാപലാം  ഞഭാന  പങ്കുകചേരുനതട്ട്
അതട്ട്  ലട്രേസട്ട് പഭാസട്ട്  ലചേയഭാനുള  സഭാഹചേരലങ്ങള  ഉണഭാകുകമഭാ  എനളതഭാണട്ട്.
അങ്ങയുലട  വളലര മകനഭാഹരമഭായ  ഇസൗ  സത്വപ്നലത്ത  ഞഭാന  തലനിലക്കടുത്തഭാന
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ആഗ്രഹനിക്കുനനില.  അതട്ട് പൂര്ണമഭായനി യഭാഥേഭാര്തലമഭാക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞഭാല് തതീര്ചയഭായുലാം
നമ്മുലട  കേഭാലഘടത്തനില്  ഒകടലറ  മഭാറങ്ങളുണഭാകുലാം.  നമ്മുലട  ഫനിനഭാനഷലല്
മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലടലയഭാലക്ക  പഴെയ  അവസ  മഭാറനി  അതനിലന്റെ  തലങ്ങള  വളലരകയലറ
ലലവഡന  ലചേയലകേഭാണനിരനിക്കുന ഒരു കേഭാലഘടമഭാണട്ട്.  സഭാദലതകേള  കൃതലമഭായനി
കേലണത്തുകേയുലാം  അവലയ ക്രനിയഭാത്മകേമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനതുമഭാണട്ട് ബുദനിപരമഭായ
ഇടലപടലലനട്ട് പറയുനതട്ട്.   ആ ഇടലപടലനിനുള  നല മനസഭാണട്ട് തതീര്ചയഭായുലാം
ഇസൗലയഭാരു പവര്ത്തനത്തനിനട്ട്   പനിനനിലളതട്ട്.   1999-നുകശഷലാം  വര്ഷങ്ങകളഭാളലാം
പൂര്ണമഭായനി ആ നല ആശയലാം സഭാക്ഷഭാല്ക്കരനിക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞനില.  പകതലകേനിചട്ട്,
കേടലാം  വഭാങ്ങഭാനുള  നമ്മുലട  പരനിമനിതനികേള  വളലരകയലറ  നനിയനണത്തനില്
നനില്ക്കുന  സഭാഹചേരലത്തനില്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനികേസനലാം  സഭാദലമഭാക്കഭാനുള
മറട്ട്  ഓളടര്കനറതീവകേള  സത്വഭാഭഭാവനികേമഭായനി  അകനത്വഷനിക്കുകേ  എനളതട്ട്  ഒരു
ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനിലയന  നനിലയനില്  അങ്ങയുലട  ചുമതല  തലനയഭാണട്ട്.  ആ
ആശയലാം   വളലര  ഭലാംഗനിയഭായനി  അവതരനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.   ആ  കേഭാരലത്തനിലലഭാനലാം
അഭനിപഭായ  വലതലഭാസമനില.   ഇതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  കകേരള  ഇനഫഭാസക്ചേര്
ഇനലവസ്റ്റുലമന്റെട്ട്  ഫണനിലന്റെ  ഒരു  ലലഗഡട്ട് ലലലന  8-8-2016-ല്  ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്
പുറത്തനിറക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇവനിലടയുള  പശ്നലാം  ബനലപട  വകുപനിനട്ട്  കേഭാരലമഭായ
പസക്തനിയനിലഭാലത  കപഭാകുനലവനതഭാണട്ട്.  ആ  ലലഗഡട്ട് ലലലനനില്ത്തലന  ചേനില
കകേനതീകൃത  സത്വഭഭാവങ്ങളുണട്ട്.  ഇസൗ  നനിയമലാം  നടപഭാക്കനിക്കഴെനിഞ്ഞഭാകല  അതനിലന്റെ
സത്വഭഭാവത്തനികലക്കട്ട്  പൂര്ണമഭായുലാം  കേടക്കഭാന  കേഴെനിയൂലവങനിലലാം,  അറനികഞ്ഞഭാ
അറനിയഭാലതകയഭാ  അതനിനുള സഭാദലത തളനിക്കളയഭാന  കേഴെനിയനില.  നമുക്കറനിയഭാലാം,
കേഭാല്സലലാം  ലഡകപഭാസനിറട്ട്  ഒരനിക്കല്  ഒരഭാളുലട  ശരതീരത്തനില്  ഉണഭാകുനലവങനില്
വതീണ്ടുലാം  ആ  ആളനിലന്റെ ശരതീരത്തനില്  കേഭാല്സലലാം ലഡകപഭാസനിറട്ട്   ഉണഭാകേഭാനുള
സഭാദലതയുണട്ട്.  അതട്ട് ആ ശരതീരത്തനിലന്റെ  പകതലകേതയഭാണട്ട്.  ചേനില ആളുകേളക്കട്ട്
അങ്ങലനയഭാണട്ട് എനപറഞ്ഞതുകപഭാലല 'കേനിഫ്ബനി'-യനില് അത്തരലാം ചേനില പവണതകേള
concentrate  ലചേയഭാനുള സഭാദലതയുകണഭാ എനതട്ട് തതീര്ചയഭായുലാം  ശദനിക്കലപകടണ
കേഭാരലമഭാണട്ട്.   

ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് : സര്,  മുഖലമനനി  ലചേയര്മഭാനഭായ  ഒരു
സമനിതനിലയക്കുറനിചട്ട്  കഡഭാ.  എന.  ജയരഭാജട്ട്  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  പസലാംഗത്തനില്
സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  രണഭാമതഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനലനഭായ  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി
ലചേയര്മഭാനഭായ എകനികേഡ്യൂടതീവട്ട്  കേമ്മേനിറനി  വരുനതട്ട്.  അതനില് മറട്ട്  മനനിമഭാര് അലാംഗങ്ങളഭായനി
വരുനനില. പുറത്തുനനിനട്ട് മൂനട്ട് പതനിനനിധനികേള എന നനിലയനിലഭാണട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപടനിരനിക്കുനതട്ട്.
അങ്ങലന വരുകമ്പഭാള  സര്ക്കഭാര്തലന അതനില്നനിനലാം ഒസൗടഭാകുന ഒരു സനിതനിവനികശഷലാം,
അലലങനില്  ജനഭാധനിപതല  വനിരുദമഭായ  ഒരു  സമതീപനത്തനികലക്കഭാണട്ട്  അതട്ട്
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വരുനലതന  ആശങ  എലഭാവരുലടയനിടയനിലലാം  ലപഭാതുകവ  ഉയര്നവരുനണട്ട്.
അതനില് മനനിമഭാരുലട പതനിനനിധനികേകളഭാ അലലങനില് നനിയമസഭഭാലാംഗങ്ങകളഭാ വരണലാം.
പുറത്തുനനിനളള  പതനിനനിധനികേളക്കട്ട് നമ്മുലട വനികേസന കേഭാരലങ്ങളനിലലലഭാലാം അമനിതമഭായനി
ഇടലപടഭാനുള ഒരു അനഭാവശല അവസരലാം ഉണഭാകക്കണ കേഭാരലമുകണഭാലയനതഭാണട്ട്
പശ്നലാം.  ബഹുമഭാനലനഭായ  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി  2009-10  കേഭാലഘടത്തനില്
മഭാനലവനിരുദ പഭാകക്കജട്ട് പഖലഭാപനിച്ചു. ആ കേഭാലയളവനില് പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി. മനനിലയന
നനിലയനില്  പവര്ത്തനിക്കുകമ്പഭാഴണഭായ  അനുഭവത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
സൂചേനിപനിക്കലട,  അനട്ട്  സുതഭാരലമഭായുലാം ഫലപദമഭായുലാം  ഫനിനഭാനസട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്
പഖലഭാപനിച  പദതനികേള  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  കനതൃതത്വലാം  നല്കേനിയതട്ട്  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളഭാണട്ട്.  പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.-യനില് അനട്ട് നടപഭാക്കനിയ പദതനികേള കകേരളത്തനില്
വലനിയ വനിജയമഭായനി.  ജലവനിഭവ വകുപനില് ഇതട്ട്  വളലര വലനിയ ഇലാംപഭാക്ടുണഭാക്കനി.
ഇസൗ  പദതനികേള  മുഴവന  മലറഭാരു  സമനിതനിയനികലക്കട്ട്  കകേനതീകേരനിക്കലപടുനതട്ട്
നലതഭാകണഭാ?  വകുപ്പുകേളക്കുകൂടനി ഇടലപടഭാന കേഴെനിയുന വനിധത്തനില് എങ്ങലന ഇതട്ട്
പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുലമന ആകലഭാചേന ആവശലമകല?

കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  സര്,   ഗവണ്ലമന്റെട്ട്   ഗലഭാരന്റെനി  നനില്ക്കുനണട്ട്.
അലതഭാരു  ദതീര്ഘകേഭാല ഒബനികഗഷനഭാണട്ട്.   അതനിനകേലത്തഭാരു സുതഭാരലത സഭയട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാകനഭാ  സഭയുലട  ഒരു  തലത്തനികലക്കട്ട്  ചേര്ച  ലചേയലപടഭാനുള
ഏലതങനിലലമഭാരു  സനര്ഭകമഭാ ഉണഭാകുനനില.  ഇവനിലട  സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല ഇസൗ
നനിയമത്തനിലല  ഒരു  പധഭാനലപട  പശ്നലാം,  ഫണട്ട്  ട്രേസനി  ആന്റെട്ട്  അലലഡത്വസറനി
കേമ്മേതീഷനഭാണട്ട്.  ഇസൗ കേമ്മേതീഷന തരുന ഒരു ഫനിലഡലനിറനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് മഭാത്രമഭാണട്ട്
ഇസൗ സഭയുലട മുമ്പനില് വരുന ഏകേ കരഖ. അതട്ട് നടപഭാക്കനിയ പദതനിലയ സലാംബനനിച്ചുള
ഒരു  കസറ്റുലമന്റെനിനപ്പുറകത്തക്കട്ട്  സഭയട്ട്  ചേര്ച  ലചേയഭാനുള  ഒരു  കവദനിയുമനില.
ജനഭാധനിപതലത്തനില്  നനിയമസഭയട്ട്  വലനിയ  ട്രേഭാനസഭാരനസനിയഭാണുളതട്ട്. നമ്മേള
നടപഭാക്കുന ഒരു പദതനിലയക്കുറനിചട്ട്  പല ഘടങ്ങളനിലഭായഭാണട്ട്  ചേര്ച ലചേയ്യുനതട്ട്.
അതട്ട്  കുകറക്കൂടനി  സുതഭാരലമഭാക്കണലാം.  ബഹുമഭാനലപട  കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട്
സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല,  അങ്ങട്ട് ലചേയര്മഭാനഭായ എകനികേഡ്യൂടതീവട്ട് കേമ്മേനിറനിയനില്  പധഭാനലപട
ഇലാംപനിലമന്റെനിലാംഗട്ട്  കബഭാഡനിലയനട്ട്  പറയുനതട്ട്  എകനികേഡ്യൂടതീവട്ട്  കേമ്മേനിറനിയഭാണട്ട്.അതനില്
ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനിലയക്കൂടഭാലത  പനിലനയുളതട്ട് ഉകദലഭാഗസര്, സര്ക്കഭാര് നഭാമനനിര്കദ്ദേശലാം
ലചേയ്യുന  കബഭാര്ഡനിലല  മൂനട്ട്  സത്വതന  അലാംഗങ്ങള  എനനിവരഭാണട്ട്.  അവര്
ആലരഭാലക്കയനതനിനട്ട്  ഒരു  കഭാരനിറനിയനില.  അതട്ട്  ആരുകവണലമങനിലലാം  വരഭാവന
ഒരവസയനികലക്കട്ട് എത്തനികചരഭാലാം. അവനിലട എലന്റെ ഒരു നനിര്കദ്ദേശലമനട്ട്  പറയുനതട്ട്,
സലാംസഭാന  നനിയമസഭയനിലല  പതനിപക്ഷത്തുലാം  ഭരണപക്ഷത്തുമുളവലരക്കൂടനി
ഉളലപടുത്തണലമനതഭാണട്ട്.  എലാം.എല്.എ.-മഭാര് അതനില് പതനിനനിധനികേളഭായഭാലള
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ലതലറനഭാലണനട്ട്  എനനിക്കട്ട്  മനസനിലഭാകുനനില.  അതുലകേഭാണട്ട് എലന്റെ അഭനിപഭായത്തനില്
ജനപതനിനനിധനികേളകൂടനി  എകനികേഡ്യൂടതീവട്ട് കേമ്മേനിറനിയനിലണഭാകേണലാം. അകതഭാലടപലാംതലന
ഓകരഭാ വകുപനിലലയുലാം ബനലപട മനനിമഭാര്ക്കട്ട് ഇതനില് ഇടലപടഭാനുള  അവസരവലാം
ഉണഭാകേണലാം.   അതുലകേഭാണട്ട്  ഇസൗ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  മുമ്പഭാലകേ  പരനിഗണനയട്ട്  വരുന
കപഭാജക്ടുകേളനില്  എങ്ങലനയഭാണട്ട്  ബനലപട  ഭരണ  വകുപനിനട്ട്  ഇടലപടഭാന
കേഴെനിയുനതട്ട്?  അതട്ട്  കൃതലതയുണഭാകക്കണ  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  ആലകേക്കൂടനി  പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതട്ട്
ബനലപട  വകുപനിലന്റെ  ലസക്രടറനിലയ  പകതലകേ  ക്ഷണനിതഭാവഭായനി  എകനികേഡ്യൂടതീവട്ട്
കേമ്മേനിറനിയനില് ക്ഷണനിക്കുലമനട്ട്  മഭാത്രമഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമഭാര് :  സര്,  കഡഭാ.  എന.  ജയരഭാജലാം
ശതീ. കമഭാനസട്ട് കജഭാസഫലാം ഇവനിലട സൂചേനിപനിച  കേഭാരലലാം, സഭയുലട മുനനില് 'കേനിഫ്ബനി'
ലകേഭാണ്ടുവന അനമുതല് ചേര്ച ലചേയ്യുനതഭാണട്ട്.   യഥേഭാര്തത്തനില് ഇതനിനകേത്തട്ട്
ബനലപട വകുപ്പുകേളുലട കറഭാള എനഭാണട്ട്?  ബഹുമഭാനലപട ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനികയഭാടട്ട്
ഞഭാന  സൂചേനിപനിചനിരുന;  ബഡ്ജറനില്  വളലര  ലസസനിഫനിക്കഭായനി  ബനലപട
വകുപ്പുകേളക്കട്ട്  ഇതനിനകേത്തട്ട്  യഭാലതഭാരു  രതീതനിയനിലള  ലലകേകേടത്തലലാം  നടത്തഭാന
കേഴെനിയനിലലനട്ട്  പറയുന.  ഞഭാലനഭാരു  കചേഭാദലലാം  കചേഭാദനിചകപഭാള  ബഹുമഭാനലപട
മുഖലമനനി  അനട്ട്  പറഞ്ഞതട്ട്  എലഭാ  വകുപ്പുകേളുകടയുലാം  കേതീഴെനിലഭാണട്ട്  കേഭാരലങ്ങള
നടനകപഭാകുകേ;  വകുപഭാണട്ട്  കേഭാരലങ്ങള  തതീരുമഭാനനിക്കുകേ;  വകുപനിനകേത്തട്ട്  പണലാം
നല്കുന ഒരു പദതനി അലലങനില് ഒരു ഏജനസനി മഭാത്രമഭാണട്ട് കേനിഫ്ബനിലയനഭാണട്ട്.
ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനിതലന പറയുനതട്ട്,  ഇതട്ട് എത്ര പറഞ്ഞഭാലലാം മനസനിലഭാകേഭാത്ത
ഒരു കേഭാരലമഭാലണനഭാണട്ട്.  എനനിക്കട്ട് മനസനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞതട്ട്,  ബഹുമഭാനലപട
മുഖലമനനിക്കുകപഭാലലാം എനഭാണട്ട് ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനി പറയുനലതനട്ട് മനസനിലഭാക്കഭാന
കേഴെനിയഭാത്ത ഒരു  സഭാഹചേരലമഭാണുണഭായനിട്ടുളലതനഭാണട്ട്. രണ്ടുകപരുലാം രണ്ടുതരത്തനിലഭാണട്ട്
സലാംസഭാരനിക്കുനതട്ട്. അതട്ട് അങ്ങയുലട ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?

കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  സര്,  ഞഭാന  അതനികലക്കഭാണട്ട്  വരുനതട്ട്.  ഞഭാന
സൂചേനിപനിചതട്ട്  ബനലപട വകുപനിനട്ട്  കുലറക്കൂടനി  അധനികേഭാരങ്ങള നല്കേഭാനുള ഒരു
സലാംവനിധഭാനലാം  കവണലമനഭാണട്ട്.  വനിവനിധ കസഭാഴ്സുകേളനില്നനിനലാം ഫണട്ട്  സമഭാഹരനിക്കഭാനുള
ഒരു  സലാംവനിധഭാനലാം  മഭാത്രമഭാകണഭാ.  ഇതട്ട്  പരനിപൂര്ണമഭായനി  ഒരു  ഏകേഭാധനിപതനിയുലട
അധനികേഭാരത്തനികലക്കട്ട്  കേടനകപഭാകുനതട്ട്  ആശഭാസലമഭാകണഭാലയനതഭാണട്ട്
പധഭാനലപലടഭാരു വനിഷയലാം.

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  ശതീ.  എ.  പനി.  അനനില്കുമഭാര്  ഇവനിലട
ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല  പഗത്ഭനഭായ കഡഭാ. ടനി. എലാം. കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട് മറപടനി
പറയുന അവസരത്തനില് മനനിമഭാര് ആരുലാം തലന സഭയനിലനില.  അധനികേഭാരലമലഭാലാം
അകദ്ദേഹത്തനികലക്കട്ട് കകേനതീകേരനിചകപഭാള  'ആയുധലാം കേയനിലനിലഭാത്തവന അടരഭാടുനലതങ്ങലന'
എന  മടനില്  മുഖലമനനിയുലാം  മറട്ട്  മനനിമഭാരുലാം  പകതലകേനിചട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപ്പുമനനിയുലമലഭാലാം ആശങയനിലഭാലണനളതട്ട് അങ്ങയുലട ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?  
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കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട്:  സര്,  ആശങ എനളളതല  ഇവനിടലത്ത  വനിഷയലാം.
നനിയമത്തനിനകേത്തുലാം പകതലകേനിചട്ട് ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള സര്ക്കുലറനിലലാം
ബനലപട വകുപ്പുകേളക്കുളള സഭാദലതലയ സലാംബനനിചട്ട്  പരഭാമര്ശനിക്കലപടുനനില.
ആയതനിനഭാല് ഇതനില് കുറച്ചുകൂടനി ട്രേഭാനസഭാരനസനി  ഉണഭാകേണലമനതഭാണട്ട് എലന്റെ
പധഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം.   അതുകപഭാലലതലന  ഫണട്ട്  ട്രേസനി  ആന്റെട്ട്  അബഡത്വസറനി
കേമ്മേതീഷന  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് ഇഷമുളനിടകത്തഭാളലാംകേഭാലലാം  ഔകദലഭാഗനികേസഭാനലാം
വഹനിക്കഭാലമനട്ട്  പറയുനതട്ട്  എത്രമഭാത്രലാം  ശരനിയഭാലണനളതട്ട്  തതീര്ചയഭായുലാം
ചേനിനനികക്കണ കേഭാരലമഭാണട്ട്.  അകതഭാലടഭാപലാം മലറഭാരു പധഭാനലപട സലാംശയലാം ഞഭാന
ഇവനിലട പങ്കുവയകേയഭാണട്ട്.  The Kerala Ceiling  on Government  Guarantees
Act, 2003-നകേലത്ത ഒരു വകുപനില് പറയുനതട്ട്,  തതമയലാം പഭാബലലത്തനിലനിരനിക്കുന
മകറലതങനിലലാം നനിയമത്തനില് എന്തുതലനയടങ്ങനിയനിരുനഭാലലാം ഏലതങനിലലാം സത്വകേഭാരല
വലക്തനിയുലടകയഭാ  സഭാപനത്തനിലന്റെകയഭാ  അലലങനില്  കേമ്പനനിയുലടകയഭാ  വഭായ
സലാംബനനിചട്ട് യഭാലതഭാരു ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഗലഭാരണനിയുലാം നല്കേഭാന  പഭാടുളതലലനഭാണട്ട്.
ഇതട്ട്  പനിനതീടട്ട്  മഭാറനിയനിടനില.   ഇത്തരത്തനിലലഭാരു  മഭാറലാം  വരുത്തഭാലത  കേമ്പനനികേള
പുറലപടുവനിക്കുന  കബഭാണ്ടുകേളക്കുലാം  മറട്ട്  ഇനസ്ട്രുലമന്റെട്ട്സനിനുലാം  guarantor  ആകേഭാന
സര്ക്കഭാരനിലനങ്ങലന സഭാധനിക്കുലമന ആശങയുലാം ഞഭാന  പങ്കുവയഭാന ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

അകതഭാലടഭാപലാം എലന്റെ വനികയഭാജനക്കുറനിപനില് യൂസര് ചേഭാര്ജമഭായനി ബനലപലടഭാരു
കേഭാരലലാം  സൂചേനിപനിചനിരുന.  കേണ്ലസഷന  ഉടമ്പടനിയനില്  കേണ്ലസഷനര്ക്കട്ട്  യൂസര്
ചേഭാര്ജട്ട്  ഈടഭാക്കഭാനുള  നടപടനി  സുതഭാരലമഭാകേഭാനനിടയനില.  ഇതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്
ധഭാരഭാളലാം  പരഭാതനികേളുണഭാകുലാം.  യൂസര് ചേഭാര്ജകേള ഈടഭാക്കുവഭാന കേണ്ലസഷനലറ
അനുവദനിക്കുന എനഭാണട്ട് നനിയമത്തനില് പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതട്ട്. അവനിലടയഭാണട്ട് പശ്നലാം,
ഇവനിലട  കബഭാര്ഡനിനല അധനികേഭാരലാം.  അതട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കണലമനതഭാണട്ട്  പധഭാനലപട
കേഭാരലലാം.  ഏതട്ട് നനിയമലാം അങ്ങട്ട് ലകേഭാണ്ടുവനഭാലലാം ഭൂമനി ഏലറടുക്കലമഭായനി ബനലപട
കേഭാരലങ്ങളനില് കുറച്ചുകൂടനി മഭാറലാം വരുത്തനിയനിലലങനില് എത്ര കകേഭാടനി രൂപ ഇതനിലൂലട
സമഭാഹരനിക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞഭാലലാം  അതുമഭായനി  ബനലപട  പദതനികേള  പൂര്ണമഭായനി
നടപഭാക്കുവഭാന  കകേരളത്തനിലന്റെ  നനിലവനിലള  അവസയനില് കേഴെനിയുകമഭാ  എനതട്ട്
ചേനിനനികക്കണ  വനിഷയമഭാണട്ട്.  കസഭാഷലലനിസട്ട്  വനിപവത്തനിലന്റെ  നൂറഭാലാം  വഭാര്ഷനികേലാം
ആകഘഭാഷനിക്കുന  ഈ  സനര്ഭത്തനില്  കേഭാഴ്ചപഭാടുകേളനില്  ഉണഭാകുന  മഭാറങ്ങള
തതീര്ചയഭായുലാം ശഭാഘനതീയമഭാണട്ട്.  എലന്റെ  കേനനിപസലാംഗത്തനില് ഈ നനിയമസഭയനില്
അങ്ങലയക്കുറനിചട്ട്  പറഞ്ഞ വഭാക്കട്ട്  ഒരനിക്കല്കൂടനി  ആവര്ത്തനിക്കുന.  അങ്ങട്ട്  വളലര
പഭാകയഭാഗനികേതയുള ഒരു  ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനിയഭാണട്ട്. ആ ഒരു തലത്തനില് കേഭാലത്തനിലന്റെ
മഭാറലാം ഉളലക്കഭാണ്ടുലകേഭാണട്ട് പുതനിയ സലാംവനിധഭാനങ്ങള സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ മുകമ്പഭാട്ടുള
ഗതനികവഗലത്ത കൂടുതല് ശക്തനിലപടുത്തഭാന സഹഭായകേരമഭാകുലമങനില് തതീര്ചയഭായുലാം
അതട്ട്  നലലഭാരു  ആശയമഭാണട്ട്.   ഇതുമഭായനി  ബനലപട  ആശങകേള  ലവറലാം
ആശങകേളലഭാലയനട്ട് ഞങ്ങള ഇകപഭാഴലാം വനിശത്വസനിക്കുന.  
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ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  സര്,  ചേനില  ആശങകേള  അങ്ങനിവനിലട
ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുകേയുണഭായനി.  അഴെനിമതനി വനിരുദമഭായ നനിലപഭാടനിലനക്കുറനിചട്ട് സലാംസഭാരനിക്കുന
ഈ കേഭാലഘടത്തനില് ഇതനിലന്റെ അക്കസൗണബനിലനിറനി എവനിലടയഭാണട്ട്? നനിയമപരമഭായ
നടപടനികേള പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള അധനികേഭാരവലാം   സഭാഹചേരലവലാം   പനി.യു.സനി.ക്കുലാം
പനി.എ.സനി.ക്കുമുണട്ട്.  പലക്ഷ ഇതനില് കറഭാഡട്ട് ടഭാകട്ട് അടക്കലാം വരനികേയഭാണട്ട്.  അങ്ങലന
വരുന സഭാഹചേരലത്തനില് ഇതനിലന്റെ പരനികശഭാധനയള സലാംവനിധഭാനലാം വലക്തതയനിലഭാത്ത
പശ്നമഭായനി നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്. അക്കഭാരലലാം അങ്ങയുലട ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ? 

കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  സര്,  ഞഭാന കനരലത്ത സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല ഈ

നനിയമലാം പൂര്ണമഭായനി വഭായനിചട്ട് കനഭാക്കുകമ്പഭാള ആര്ക്കട്ട് ആകരഭാടഭാണട്ട് ഉത്തരവഭാദനിതത്വലാം

എനതട്ട്  ഒരു  പധഭാന  വനിഷയമഭാണട്ട്.  ബനലപട  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിനുലാം  ധനകേഭാരല

വകുപനിനുലാം നനിയമസഭയലാം  ഇതനിലനക്കുറനിചട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള സലാംവനിധഭാനമനില.

കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട്  രൂപയുമഭായനി  ബനലപട പവര്ത്തനങ്ങള ഫണട്ട് ട്രേസനി ആന്റെട്ട്

അബഡത്വസറനി  കേമ്മേനിഷനനില്  മഭാത്രമഭായനി  ഒതുങ്ങുകേയഭാണട്ട്.  ഈ  കേമ്മേനിഷനനില്

നനിലവനില്  ഒരുപകക്ഷ   പഗത്ഭരഭായ  കുറച്ചു  വലക്തനികേളുണഭായനിരനിക്കഭാലാം.  എനഭാല്

എലഭാക്കഭാലത്തുലാം അങ്ങലന തുടരണലമനനില.  അങ്ങലന വരുകമ്പഭാള  സത്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം

ഇതനിലന്റെ  വനിശത്വഭാസലത കചേഭാദലലാം ലചേയലപടുലാം. കബഭാണട്ട് മുകഖനയഭാലണങനിലലാം മകറതട്ട്

ഇനസ്ട്രുലമന്റെട്ട്സട്ട് മുകഖനയഭാലണങനിലലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് ലഭനിക്കുന കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട്

രൂപ  ജനങ്ങളുകടതഭാണട്ട്.  ഒരു ജനഭാധനിപതല  പക്രനിയയനില്  ഇത്തരലാം  തുകേകേള

ലചേലവഴെനിക്കുകമ്പഭാള  അതനിനട്ട് അതനികന്റെതഭായ  സുതഭാരലത  ഉറപ്പുവരുകത്തണതട്ട്

പധഭാനലപട കേഭാരലമഭാലണനഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് ഇക്കഭാരലത്തനില് സൂചേനിപനിക്കഭാനുളതട്ട്. 

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് : സര്, അങ്ങട്ട് പറഞ്ഞ കപഭായനിന്റെട്ട് വളലര പധഭാനമഭാണട്ട്.

ബഹുമഭാനലപട മനനി  ഏലറ സുതഭാരലമഭായനി  കേഭാരലങ്ങള ബകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുലമനലാം

ഭഭാവനിയനില്  ചേനിലകപഭാള  അങ്ങലന  ഉണഭാകേഭാന  ഇടയനിലലനലാം  പറഞ്ഞതട്ട്

പകതലകേമഭായനി ആലരലയങനിലലാം ഉകദ്ദേശനിചഭാകണഭാ?  

കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  സര്,  എലഭാ  കേഭാലത്തുലാം  ഒകര  വലക്തനികേളുലാം  ഒകര
കേഭാഴ്ചപഭാടുളവരുലാം ഉണഭായനിരനിക്കണലമനനില.  കേഭാലലാം  മഭാറനതനിനനുസരനിച്ചുള മഭാറങ്ങള
സത്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം ഉണഭാകുലാം.  ഞഭാന  ഏലതങനിലലാം വലക്തനികേലള ഉകദ്ദേശനിചട്ട് പറഞ്ഞതല.
നമ്മേള ഓകരഭാ സഭാനങ്ങളനില് ഓകരഭാ വലക്തനികേലള ഇരുത്തുകമ്പഭാള   ശദനികക്കണ
ചേനില കേഭാരലങ്ങളുണട്ട്.  വളലര പഗത്ഭരഭായ   ശഭാസ്ത്രജരുലാം  മറ്റുളവരുലാം കുറഭാകരഭാപണ
വനികധയരഭാകുന കേഭാലഘടത്തനിലഭാണട്ട്    ഞഭാനുലാം നനിങ്ങളുലാം ജതീവനിക്കുനതട്ട്.  ശതീകൃഷ്ണന
പണട്ട് സലമനകേമണനി കമഭാഷനിചതു കപഭാലലാം ഇകപഭാള  അകനത്വഷണ വനികധയമഭാക്കുന
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ഒരു കേഭാലഘടത്തനിലഭാണട്ട്  നമ്മേള ജതീവനിക്കുനതട്ട്.  കേഭാരണലാം പഴെയ കകേസുകേലളലഭാലാം
അകനത്വഷനിക്കുന ഒരു  കേഭാലഘടമഭാണനിതട്ട്.  പണട്ട് എലന്റെ നഭാടനില് ഷഭാപട്ട് നടത്തനിലക്കഭാണനിരുന
ഒരഭാള  കപടനിചട്ട്  നടക്കുകേയഭാലണനലാം  ഇനനി  അയഭാലളക്കൂടനി  അകനത്വഷണത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭാക്കുകമഭാ  എന  കപടനി  അയഭാളക്കുലണനലാം  എകനഭാടട്ട്  പറയുകേയുണഭായനി.
ഇതഭാണട്ട് നമ്മുലട നഭാടനിലല സഭാഹചേരലലാം.  ഇനട്ട് എനനിനുലാം കകേസട്ട് ലകേഭാടുക്കുന ഒരു
സഭാഹചേരലമഭാണുളതട്ട്.   ഇലതലഭാലാം  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട്  രൂപയുമഭായനി  ബനലപട
കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്.  നമ്മേള ഭഭാഗഭഭാക്കഭാകുന ഒരു നനിയമനനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ സുതഭാരലത
ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുള  ബഭാദലത  ആരലാംഭലാം  മുതല്  നമുക്കുണട്ട്  എനതഭാണട്ട്  ഞഭാന
സൂചേനിപനിചതട്ട്. ആയതനിനഭാല് ഇതട്ട് പൂര്ണ അര്തത്തനില് അങ്ങട്ട് ഉളലക്കഭാള്ളുലമനലാം
ഇതുസലാംബനനിച  കേഭാരലങ്ങള  അങ്ങയുലട  മറപടനിയനില്  ഉണഭാകുലമനലാം  വളലര
ആത്മഭാര്തമഭായനി ഞഭാന വനിശത്വസനിക്കുന.  ഇതനിലള നല ആശയകത്തഭാടട്ട് ഞഭാന
നയപരമഭായനി കയഭാജനിക്കുനകതഭാലടഭാപലാം  ഇതനിനകേത്തുള ചേനില അപഭാകേതകേള നതീക്കനി
കുറമറ  നനിയമമഭാക്കനി  മഭാറനി  ഈ  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  മുകനഭാട്ടുള  വനികേഭാസത്തനിനട്ട്
കൂടുതല് കേരുത്തട്ട് നല്കേലടലയനട്ട് സൂചേനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട് എലന്റെ വഭാക്കുകേള നനിര്ത്തുന.

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  സര്,  സബ്ജകട്ട് കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ പകേഭാരമുള
2016-ലല  കകേരള  അടനിസഭാന  സസൗകേരല  നനികക്ഷപനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്
ലപഭാതുജനഭാഭനിപഭായലാം  കനടുനതനിനഭായനി  സര്ക്കുകലറട്ട്  ലചേയണലമന  1(എ)  നമ്പര്
കഭദഗതനി  ഞഭാന  അവതരനിപനിക്കുന.  കേനിഫ്ബനിലയ  സലാംബനനിചട്ട്  നഭാടനിലല
ജനങ്ങളക്കട്ട്  യഭാലതഭാരു  ആശങയുമനില.  കഡഭാ.  ടനി.  എലാം.  കതഭാമസട്ട്  ഐസകേട്ട്
തയഭാറഭാക്കനി  അവതരനിപനിച  തനികേച്ചുലാം  ട്രേഭാനസഭാരന്റെഭായനിട്ടുള  ഈ  നനിയമലാം  നമ്മുലട
നഭാടനിലന്റെ വനികേസനക്കുതനിപനിലന്റെ മഭാഗ്നേഭാകേഭാര്ട എനട്ട് വനികശഷനിപനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.
നഭാടനിലന്റെ  സര്വ്വകതഭാന്മുഖമഭായ  വനികേസനലാം  സഭാക്ഷഭാല്ക്കരനിക്കഭാന  ലക്ഷലലാംവചട്ട്
ധനസമഭാഹരണത്തനിനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിച  കേനിഫ്ബനി  ഒരു  ജനതയുലട  എലഭാ
സത്വപ്നങ്ങളുലാം പതതീക്ഷകേളുലാം യഭാഥേഭാര്തലമഭാക്കുലമന കേഭാരലത്തനില് ഒരു സലാംശയവമനില.
ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറനിടട്ട്  അഞ്ചുമഭാസലാം  പനിനനിടുകമ്പഭാള  ജനങ്ങള  പുതനിയ
കകേരളലത്തക്കുറനിച്ചുള  സുനരസത്വപ്നലാം  ലനയകൂട്ടുകേയഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള  കകേളക്കുനതട്ട്
വനികേസനത്തനിലന്റെ ശബ്ദമഭാണട്ട്.  അഴെനിമതനിക്കഭാരുലട ബഹളത്തനില്നനിനട്ട്  ലസക്രകടറനിയറ്റുലാം
മനനിമനനിരങ്ങളുലാം കമഭാചേനിപനിക്കലപടനിരനിക്കുന. കകേരളപനിറവനിയുലട അറപതഭാലാം വഭാര്ഷനികേത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായുള  പരനിപഭാടനികേളക്കഭാണട്ട് ഇനലല നമ്മേള സഭാക്ഷലലാം വഹനിചതട്ട്. വജ്ര കകേരളലാം
ആകഘഭാഷ പരനിപഭാടനി നവകകേരള നനിര്മ്മേനിതനിക്കുള ക്രനിയഭാത്മകേമഭായ ഇടലപടലഭാണട്ട്.
നനിരവധനി  കപഭാരഭാടങ്ങളുലടയുലാം  ആത്മതലഭാഗത്തനിലന്റെയുലാം ജനഭാധനിപതല  ശക്തനികേളുലട
ഭഭാവനഭാപൂര്ണമഭായ ഇടലപടലകേളുലടയുലാം ചേരനിത്രവഴെനികേള പനിനനിടഭാണട്ട് ഇനട്ട് കകേരളലാം
തല ഉയര്ത്തനിപനിടനിചട്ട് നനില്ക്കുനതട്ട്.  കേഭാര്ഷനികേബന നനിയമലാം,  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമലാം,
വനിദലഭാഭലഭാസ  നനിയമലാം തുടങ്ങനിയ നനിയമ  നടപടനികേളനിലൂലടയഭാണട്ട് ജനഭാധനിപതല കകേരളലാം
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മുകനഭാട്ടുകപഭായതട്ട്.  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലന്റെയുലാം ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനത്തനിലന്റെയുലാം കമഖലകേളനില്
കകേരളലാം  മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങലള പനിനനിലഭാക്കനിയതട്ട്   ഇടതുപക്ഷത്തനിലന്റെ  ശക്തമഭായ
ഇടലപടലനിലൂലടയഭാലണനട്ട് ഉറപനിച്ചു പറയഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  അധനികേഭാരവനികകേനതീകേരണലാം,
ജനകേതീയഭാസൂത്രണലാം,  സമ്പൂര്ണ സഭാക്ഷരത,  കക്ഷമപദതനികേള തുടങ്ങനിയ സവനികശഷമഭായ
കനടങ്ങള സത്വനമഭാക്കനിയതുലാം ഇടതുപക്ഷത്തനിലന്റെ  ഇടലപടലനിലൂലടയഭാണട്ട്. 

കേഴെനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര് അഞട്ട് ലകേഭാലലാം ഭരനിചനിടട്ട് ഇറങ്ങനികപഭാകുകമ്പഭാള
കേടുലാംലവടട്ട്  നടത്തനിയതനിലന്റെ  ചേരനിത്രവലാം  അഴെനിമതനികക്കസുകേളുലാം  കേഭാലനിയഭായ
ഖജനഭാവമലഭാലത എനഭാണട്ട് ബഭാക്കനി വചതട്ട്?  ഞഭാന അതനിലന്റെ കേണക്കുകേലളഭാനലാം
വനിശദതീകേരനിക്കഭാന  ആഗ്രഹനിക്കുനനില.  കേരഭാറകേഭാരുലട  കുടനിശനികേ  മഭാത്രലാം  മൂവഭായനിരലാം
കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്;  കക്ഷമലപനഷന കുടനിശനികേ  1398  കകേഭാടനി രൂപയുലാം;  സഭാമൂഹലനതീതനി
വകുപനിലന്റെ  ലപനഷന  കുടനിശനികേ  740  കകേഭാടനി  രൂപയുമഭാണട്ട്;  ശമ്പള
പരനിഷ്കരണത്തനിലന്റെയുലാം ഡനി.എ. കുടനിശനികേയുലടയുലാം ബഭാദലത 16,000 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.
കകേരള സലാംസഭാന രൂപതീകേരണത്തനിനുകശഷമുള എലഭാ കനടങ്ങളുലാം ഇലഭാതഭാക്കനിയ
യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരഭാണട്ട് കേഴെനിഞ്ഞ  5  ലകേഭാലക്കഭാലലാം കകേരളലാം ഭരനിചതട്ട്. 'വനികേസനവലാം
കേരുതലലാം'  എന മുദഭാവഭാകേലലാം   മുഴെക്കനി ഒരു ജനതലയ പറനിക്കുകേയഭായനിരുന.  ഭൂമനി,
വതീടട്ട്,  ഭക്ഷണലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ആകരഭാഗലലാം  തുടങ്ങനിയ  എലഭാ  കമഖലകേളനിലലാം
പതനിറഭാണ്ടുകേളക്കട്ട്  പനിനനികലക്കട്ട്  ഒരു  നഭാടനിലന  ശതീ.  ഉമ്മേന  ചേഭാണനി  സര്ക്കഭാര്
നയനിച്ചു.  വനികേസകനഭാന്മുഖമഭായ കകേരളത്തനിലന്റെ ധനസനിതനി അഞട്ട് ലകേഭാലലാം ലകേഭാണട്ട്
അടനിമറനിചനികല? എല്.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് 1.86 ശതമഭാനമഭായനിരുന
ആവകറജട്ട് ധനകേമ്മേനി എങനില്   യു.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭരണക്കഭാലത്തട്ട് അതട്ട്
നഭാലട്ട് ശതമഭാനമഭായനി വളര്ന; റവനഡ്യൂ കേമ്മേനി 3 മടങ്ങഭായനി വര്ദനിച്ചു; അപകേടകേരമഭായ
അവസയനികലക്കട്ട്  നഭാടനിലന്റെ  ധനസനിതനി  കപഭാകുകമ്പഭാള  ധൂര്ത്തുലാം  പഭാഴെട്ട് ലചലവലാം
കുറയഭാന യു.ഡനി.എഫട്ട്.   സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭായനില.  കേഴെനിഞ്ഞ അഞട്ട് ലകേഭാലത്തനിനുളനില്
നനികുതനി കചേഭാര്ചയനിലൂലട കകേരളത്തനിനട്ട് നഷമഭായതട്ട് പതനിനഭായനിരത്തനിലധനികേലാം കകേഭാടനി
രൂപയഭാലണനഭാണട്ട്  പഭാനനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേണക്കുകേള  സൂചേനിപനിക്കുനതട്ട്.
ഇത്തരലാം  അപകേടകേരമഭാലയഭാരു  സഭാഹചേരലലത്ത  എങ്ങലനയഭാണട്ട്  മുറനിച്ചുകേടക്കുകേ?
ഭഭാവനഭാപൂര്ണമഭായ നടപടനികേള ലകേഭാണട്ട് മഭാത്രകമ ഇസൗ പതനിസനനി തരണലാം ലചേയഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള;  തഭാളലാം ലതറനിയ ധനവലവസലയ ട്രേഭാക്കനികലക്കട്ട് ലകേഭാണ്ടുവരണലാം;
വനികേസന മുകനറലാം നടക്കണലമങനില് മൂലധന നനികക്ഷപലാം ഉറപ്പുവരുത്തണലാം; ഇതനിനഭാണട്ട്
കേനിഫ്ബനി.  ഒരു ലക്ഷലാം കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് കേനിഫ്ബനിയനിലൂലട  കഡഭാ. ടനി. എലാം. കതഭാമസട്ട്
ലഎസകേട്ട് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്. ഇസൗ തുകേ പൂര്ണമഭായുലാം നഭാടനിലന്റെ വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങളക്കു
കവണനി ഉപകയഭാഗനിക്കുലമനട്ട് അകദ്ദേഹലാം പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതുസലാംബനനിച്ചുള എലഭാ
കേഭാരലങ്ങളുലാം ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി കനരലത്ത വനിശദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  വതീമ്പടനിക്കുകേയല
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പനിണറഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ലചേയ്യുനതട്ട്.  ലഎകേലകകേരളപനിറവനിയുലട  സത്വപ്നങ്ങള
സഭാക്ഷഭാല്ക്കരനിക്കഭാന മുകനഭാട്ടുകപഭാകുലമനഭാണട്ട് മുഖലമനനി ഇനലല പഖലഭാപനിചതട്ട്.
എലനഭാലക്ക പദതനികേള പഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ അലതലഭാലാം ഇസൗ  സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കുലാം.
വനിശത്വഭാസലതലയ  സലാംബനനിചട്ട്  ആര്ക്കുലാം  ഒരു  സലാംശയവലാം  ഉണഭാകകേണതനില.
എലനലഭാലാം കേഭാരലങ്ങള പറഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ അലതലഭാലാം ഇസൗ ഗവണ്ലമന്റെട്ട്   നടപഭാക്കുലാം.
കേഴെനിഞ്ഞ  ലതരലഞ്ഞടുപനിനട്ട്  മുകനഭാടനിയഭായനി  ഞങ്ങളുലട  പവര്ത്തകേര്  പഭാവലപടവലന്റെ
വതീടുകേളനില് കപഭായനി പറഞ്ഞതട്ട്, ലപനഷന നനിങ്ങളുലട അവകേഭാശമഭാലണനലാം ലപനഷന
തുകേ  വര്ദനിപനിക്കുലമനലാം  ലപനഷനതുകേ  വതീടുകേളനില്  എത്തനിക്കുലമനമഭായനിരുന.
അനട്ട്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  ഞങ്ങലള കേളനിയഭാക്കനിയനികല?  ഇവര്  അധനികേഭാരത്തനില്
വരുനതട്ട് കപഭാകേലട, രണഭാലാം സഭാനത്തട്ട് എത്തുകമഭാ, അതനില് അവര് ബനി.ലജ.പനി.-യുമഭായനി
മതരനിക്കനികല എനട്ട്  പസലാംഗനിചവരുമുണട്ട്.  അഥേവഭാ അധനികേഭാരത്തനില് വനഭാല് ഇവര്
എവനിലട നനിനഭാണട്ട് പണലാം  നല്കുകേ എനനിങ്ങലനയുള  വഭാദങ്ങളഭാണട്ട് ഞങ്ങളക്കുകനലര
ഉയര്ത്തനിയതട്ട്.  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്  വരനികേയുലാം  പറഞ്ഞ  കേഭാരലങ്ങള
പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ.  അതഭാണട്ട് ഞങ്ങളുലട പകതലകേത.  യു.ഡനി.എഫട്ട്.
എന്തുപറഞ്ഞഭാലലാം അതട്ട് ലതരലഞ്ഞടുപ്പു കേഭാലലത്ത കവഭാടട്ട് വഭാഗഭാനമഭാണട്ട്.  ഞങ്ങള
എലനങനിലലാം  പറഞ്ഞഭാല്  അതട്ട്  ലവളത്തനില്  വരച  വരയഭാകേനില;  ഞങ്ങലള
സലാംബനനിചട്ട്  അങ്ങലനയല,  അങ്ങലനയുളതട്ട്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിനഭാണട്ട്.
വഭായനിലലഭാതുങ്ങഭാത്ത  ഒനലാം  ഞങ്ങളുലട  കേയനിലനില;  നടപഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുലമനട്ട്
ഉറപ്പുള കേഭാരലങ്ങള മഭാത്രകമ  ഇടതുപക്ഷക്കഭാര് പറയുകേയുള്ളു. അങ്ങലന പറഞ്ഞഭാല്
ഇസൗ  ശരതീരത്തനില് ഒരു തരനി ജതീവന ബഭാക്കനിയുലണങനില് അതട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുലാം.
38  ലക്ഷലാം വരുന ആളുകേളക്കട്ട്  ഏതഭാണട്ട്  3200 കകേഭാടനി രൂപ ഞങ്ങള ലപനഷനഭായനി
നല്കേനി. പരനിമനിതനിക്കകേത്തുനനിനലകേഭാണട്ട് ഇസൗ  സര്ക്കഭാര് ബദല് ലകേടനിപടുക്കുകേയഭാണട്ട്.
ബജവപചക്കറനി, മഭാലനിനലമുക്ത കകേരളലാം തുടങ്ങനിയവലയക്കുറനിചട്ട് ഞഭാന വനിശദതീകേരനിക്കഭാന
ആഗ്രഹനിക്കുനനില.  ആ സമതീപനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാണട്ട് അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങളുലട
വനികേസനലാം  സഭാദലമഭാക്കുന  കേനിഫ്ബനി.  ഇലതഭാനലാം  യു.ഡനി.എഫട്ട്.-നട്ട്  അറനിയനില.
ഇലതഭാലക്ക  നടക്കുകമഭാ?  ഇലതഭാലക്ക  യഭാഥേഭാര്തലമഭാകുകമഭാ  എനളതനില്
സലാംശയമുലണനഭാണട്ട്  അവര്  പറയുനതട്ട്.  ഇവര്ക്കട്ട്  സലാംശയമുലണങനില്  എനനിനഭാണട്ട്
മണ്ഡലങ്ങളനിലല  പദതനികേലളഭാലക്ക കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തണലമനട്ട്  സമ്മേര്ദ്ദേലാം
ലചേലത്തുനതട്ട്?  ഇനലല  ബഹുമഭാനലപട  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനിയുലട  ഒരു
കകേഭാണ്ഫറനസുണഭായനിരുന.  അതനില്  എലഭാ  പതനിപക്ഷ  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലാം
അവരവരുലട  മണ്ഡലങ്ങളനിലല കപഭാജക്ടുകേള കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തണലമനട്ട്
വഭാശനിപനിടനിക്കുകേയഭായനിരുന.  കേനിഫ്ബനിലയപറനി  സലാംശയമുലണങനില്  വനികേസന
പവര്ത്തനങ്ങള, കറഭാഡുകേള, പഭാലങ്ങള തുടങ്ങനിയ പദതനികേള  എനനിനഭാണട്ട്  അതനില്
ഉളലപടുത്തണലമനട്ട് ആവശലലപടുനതട്ട്?
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ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  സര്,  തഭാങള  പറഞ്ഞതട്ട്  ശരനിയഭാണട്ട്.  എലഭാ
മണ്ഡലങ്ങളനിലലാം  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങള  നടക്കണലമനളതട്ട്  എലഭാ
എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലടയുലാം ആവശലമഭാണട്ട്.  അതട്ട്  അതതട്ട്  പകദശങ്ങളുലട  അവകേഭാശവലാം
കൂടനിയഭാണട്ട്. സര്ക്കഭാര് ആ വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തഭാനകവണനി കേനിഫ്ബനി
എനപറയുന  പകതലകേമഭാലയഭാരു  ഉപഭാധനിയഭാണട്ട്  സത്വതീകേരനിചനിരനിക്കുനലതങനില്
ഓകരഭാ  മണ്ഡലത്തനിലലയുലാം  ആവശലങ്ങള  കേനിഫ്ബനിയനിലൂലട  നടപഭാക്കണലമനട്ട്
എലാം.എല്.എ.-മഭാര് ആവശലമുനയനിക്കുലാം;  അതട്ട് സത്വഭാഭഭാവനികേമഭാണട്ട്.  അതലഭാത്ത ബദല്
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭായനിരുന  കേഴെനിഞ്ഞ  തവണ  ഉണഭായനിരുനതട്ട്.  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി
വനിളനിച്ചു  കൂടനിയ  കയഭാഗത്തനില്  അകദ്ദേഹലാം  പറഞ്ഞ  കേഭാരലലാം  ഞഭാന  ഓര്ക്കുനണട്ട്.
മുനകേഭാലങ്ങളനില്  ബഡ്ജറട്ട്  അകലഭാകക്കഷനവഴെനിയുലാം  കകേന  സര്ക്കഭാരനില്നനിനട്ട്
ലഭനിക്കുന  അകലഭാകക്കഷന  വഴെനിയുലാം  കുടനിലവള  പദതനി  നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട്
ആകലഭാചേനിചനിരുനതട്ട്.  അങ്ങലനയഭാണട്ട് ഇത്രയുലാംകേഭാലലാം പല മണ്ഡലങ്ങളനിലലാം പരനിപഭാടനികേള
നടനവനതട്ട്.  ഇസൗ  വര്ഷലാം  മുതല്  അത്തരത്തനിലള  യഭാലതഭാരു  ഫണ്ടുമനില;
കേനിഫ്ബനിയനികലക്കട്ട്  ലപഭാകപഭാസല്  ലകേഭാടുത്തഭാല്  മതനിലയനള നനിര്കദ്ദേശമഭാണട്ട്
ലഭനിചനിരനിക്കുനലതനട്ട് വകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞകപഭാഴെഭാണട്ട് അടുത്ത തവണ കേനിഫ്ബനിവഴെനി
നല്കേണലമനട്ട് പറഞ്ഞതട്ട്.  മണ്ഡലങ്ങളനിലല ആവശലലാം ഉനയനിക്കുനതുലാം ലപഭാതുവഭായുള
പകയഭാജനക്ഷമതലയക്കുറനിചട്ട്, പഭാകയഭാഗനികേതലയക്കുറനിചട്ട് സലാംശയലാം ഉനയനിക്കുനതുലാം രണ്ടുലാം
രണഭാണട്ട്. അതട്ട് തഭാങളക്കട്ട് മനസനിലഭാകുനലണനട്ട് കേരുതുകേയഭാണട്ട്. 

ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : സര്, എനനിനഭാണട്ട് ഇങ്ങലന സലാംശയലാം പകേടനിപനിക്കുനതട്ട്?
ആവശലലാം ഉനയനിക്കുനവര്ക്കഭാര്ക്കുലാം എതനിര്പനില;  ഇവര് സലാംശയഭാലക്കളഭാണട്ട്.  അഞട്ട്
മഭാസലാം മഭാത്രലാം പഭായമുള ഒരു സര്ക്കഭാര് വലക്തമഭായനിട്ടുള കേഭാരലങ്ങള പഖലഭാപനിചട്ട്
നടപഭാക്കഭാന  കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  അങ്ങലന  സലാംശയലാം  പകേടനിപനിക്കുകേയഭാലണങനില്,
ഇലതഭാനലാം നടക്കനില എനളള ധഭാരണയഭാണട്ട് ഉളളലതങനില് എനനിനുകവണനിയഭാണട്ട്
ഇങ്ങലന  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  ലചേലത്തുനലതനഭാണട്ട്  ഞഭാന  കചേഭാദനിചതട്ട്;  പറയഭാന  പഭാടനില
എനല.  

ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് : സര്,  വടക്കുകനഭാക്കനിയനലാം എന സനിനനിമയനിലല
ശതീനനിവഭാസലന്റെ തളത്തനില് ദനികനശന എന സലാംശയ കരഭാഗനിയഭായ  കേഥേഭാപഭാത്രത്തനിലന്റെ
മഭാനസനികേഭാവസയഭാണട്ട് പതനിപക്ഷത്തനിനുളതട്ട്. എലഭാലാം സലാംശയമഭാണട്ട്. എല്.ഡനി.എഫട്ട്.
സര്ക്കഭാര് ലകേഭാണ്ടുവരുന വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങലള സലാംശയകത്തഭാലടയഭാണനിവര്
കേഭാണുനതട്ട്.  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനനിടട്ട്  അഞ്ചു മഭാസകമ ആയനിട്ടുള്ളു,
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ഒരു  ബതീത്തനിലാംഗട്ട്  ബടലാം  നല്കൂ,  ഒനരലക്കഭാലലാം  കേഭാത്തുനനിനകശഷലാം
ഈ സര്ക്കഭാര് ഒനലാം നടപഭാക്കനിയനിലലങനില് നനിങ്ങളക്കട്ട് കവണലമങനില് ആകക്ഷപലാം
ഉനയനിക്കഭാലാം.  പകേരലാം അതട്ട് നടക്കനില,  ഇതട്ട് നടക്കനില എനളള രതീതനി പതനിപക്ഷലാം
ഉകപക്ഷനിക്കണലാം.  
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ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :  സര്, കേഴെനിഞ്ഞ ചേര്ചയനില് ബഹുമഭാനലപട ധനകേഭാരല
വകുപ്പുമനനികയഭാടട്ട്  ഇകത  കചേഭാദലലാം  ഞങ്ങള  കചേഭാദനിചതഭാണട്ട്.  ആ  സലാംശയത്തനിനട്ട്
ഇടനല്കുനതട്ട്  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  മറപടനിയഭാണട്ട്.  ഞഭാന  അകദ്ദേഹകത്തഭാടട്ട്  കചേഭാദനിച
കചേഭാദലലാം,  നനിങ്ങള  ഇസൗ  പഖലഭാപനങ്ങലളഭാലക്ക  നടത്തനി  ഒരുപഭാടട്ട്  പദതനികേള
പഖലഭാപനിച്ചു,  20,000  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനി  ഇസൗ  വര്ഷലാം  നടപഭാക്കുലാം
എലനഭാലക്കയഭാണട്ട് പറഞ്ഞതട്ട്.  അടുത്ത വര്ഷവലാം  ബഡ്ജറട്ട് അവതരനിപനിക്കുലാം. ആ
ബഡ്ജറനിനട്ട് മുകനഭാടനിയഭായനി ഇസൗ വര്ഷലാം പഖലഭാപനിച എത്ര പദതനികേള നടപഭാക്കനി
എനതനിലനക്കുറനിചട്ട്  ഒരു ഒസൗടട്ട്  കേലാം ബഡ്ജറട്ട്  അടുത്ത വര്ഷലാം അവതരനിപനിക്കുകമഭാ
എനട്ട്  കചേഭാദനിചകപഭാള  അങ്ങലന  അവതരനിപനിക്കഭാന   കേഴെനിയനില,  ഇലതഭാരു
പരതീക്ഷണമഭാണട്ട്,  ഇതട്ട് എത്രകത്തഭാളലാം സകസ്ഫുള ആകുലമനളതട്ട് ഇസൗ ഘടത്തനില്
പറയഭാന കേഴെനിയനില എനപറഞ്ഞട്ട് സലാംശയത്തനിലന്റെ അനരതീക്ഷലാം നനിലനനിര്ത്തുനതട്ട്
ബഹുമഭാനലപട  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനിയഭാണട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഒരു  surety  ഇല.
ഞങ്ങലളഭാലക്ക ശുഭഭാപ്തനി വനിശത്വഭാസനികേളഭാണട്ട്.  സര്ക്കഭാര് നല രതീതനിയനിലഭാണട്ട് ഇതനിലന
ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുനലതങനില്  ഞങ്ങളക്കട്ട്   സകനഭാഷകമയുള്ളു.  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
വരുന സലാംശയങ്ങള ദൂരതീകേരനികക്കണതട്ട് അപ്പുറത്തനിരനിക്കുനവരുലട ബഭാദലതയഭാലണനട്ട്
മഭാത്രകമ പറയഭാന  കേഴെനിയുകേയുള.

ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  സര്,  കേഴെനിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷമഭായനി യു.ഡനി.എഫട്ട്.
സര്ക്കഭാര്  കകേരളത്തനില്  ലകേഭാണ്ടുവന  വനികേസന  പവര്ത്തനത്തനിലന്റെ  നൂറനിരടനി
വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങള എല്.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാര്  ലകേഭാണ്ടുവരുലമനളതു ലകേഭാണഭാണട്ട്
അവര് ഇതനിലന ശക്തമഭായനി എതനിര്ക്കുനതട്ട്. മഭാത്രമല, വരഭാന കപഭാകുന ഭരണത്തുടര്ചലയ
പതനിപക്ഷലാം ഭയക്കുന്നൂലവനതഭാണട്ട് ഇതനില്നനിനലാം വലക്തമഭാകുനതട്ട്. 

ശതീ  .    കമഭാനസട്ട് കജഭാസഫട്ട് :  സര്,  ലതറനിദരനിചഭാണട്ട് ഇങ്ങലന പറയുനലതനഭാണട്ട്

എനനിക്കട്ട്  കതഭാനനതട്ട്,  ഇതനിലന  എതനിര്ക്കുകേയല  ലചേയ്യുനതട്ട്.  ഇങ്ങലനലയഭാരു

ചേര്ച  തലന  ആവശലമനിലലനഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  കകേടകപഭാള  എനനിക്കട്ട്  കതഭാനനിയതട്ട്.

ഇതനിനുമുമ്പട്ട്  നമ്മേലളലഭാലാം  ഇടലപടതഭാണട്ട്.  നമ്മേള  ഇടലപടുനതട്ട്  കൂടുതല്  നനയ

കവണനിയഭാണട്ട്.  ഒരു പുതനിയ കേഭാരലലാം ഇനലട്രേഭാഡഡ്യൂസട്ട് ലചേയ്യുകേയഭാണട്ട്.  അതനില് ഡനികബറട്ട്

ലചേയ്യുകേ എനതട്ട് നനിയമസഭയനില് സത്വഭാഭഭാവനികേമഭാണട്ട്.  സഭാധഭാരണ നടക്കുന ഡനിമഭാന ഡട്ട്

ഡനിസഷന കപഭാലല  ഇതനിലന കേഭാണരുതട്ട്. വനികയഭാജനക്കുറനിപ്പുലാം  കേറക്ഷനുകേളക്കുള

നല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുമഭാണട്ട്  വരുനതട്ട്.  അങ്ങലന  ഡനികബറനിലൂലടയഭാണട്ട്  കൂടുതല്

സുതഭാരലമഭായനി  വരുനതട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്   ഭരണമുനണനി  ഇതട്ട്  കപഭാസനിറതീവഭായനി

കേഭാണണലമനഭാണട്ട് അഭലര്തനിക്കഭാനുളതട്ട്. 
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ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  സര്,  ഞങ്ങള നൂകറഭാളലാം  കഭദഗതനികേള ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്.
അലതഭാലക്ക  പലതുലാം കേറകട്ട് ലചേയ്യുനതനിനു കവണനിയുളതഭാണട്ട്. കഭദഗതനി വരുകമ്പഭാള
ബഹുമഭാനലപട അലാംഗത്തനിനട്ട് അതട്ട് മനസനിലഭാകുലാം. ഇസൗ  സര്ക്കഭാരനിലന അഞ്ചുവര്ഷലാം
കേഴെനിഞ്ഞട്ട്  കേറകട്ട്  ലചേയഭാന  കേഴെനിയനില.  ഇകപഭാള  കേറകട്ട്  ലചേയഭാല്  മഭാത്രകമ  ഇസൗ
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ശരനിയഭായ ദനിശഭാകബഭാധലാം ലഭനിക്കുകേയുള. അലഭാലത ഞങ്ങള അധനികേഭാരത്തനില്
വനനിടട്ട്  നഭാകലഭാ  അകഞഭാ  മഭാസകമ  ആയനിട്ടുള  എനപറഞ്ഞട്ട്  ലതറനികലക്കല
കപഭാകകേണതട്ട്.  ഞങ്ങള ശരനിയഭായ രതീതനിയനില് ലതറ്റുകേള ചൂണനിക്കഭാട്ടുകേയഭാണട്ട്.  ആ
സനിരനിറനിലഭാണട്ട് എടുകക്കണതട്ട്. 

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  സര്,  ഇക്കഭാരലത്തനില്  യഭാലതഭാരു  കബജഭാറലാം
ബഹുമഭാനലപട അലാംഗത്തനിനുണഭാകകേണതനില. ശതീ. എലാം. ഉമ്മേര് മറട്ട് പലലരയുലാം കപഭാലല
കദഭാലലഷകേദൃലക്കഭാനമല,  എനനിക്കട്ട്  കനരനിടട്ട്  പരനിചേയമുള  ആളഭാണട്ട്.  ധനകേഭാരല
വകുപഭാലണങനിലലാം  കകേരളത്തനിലല  സര്ക്കഭാരഭാലണങനിലലാം  ലതറനിലന്റെ  പഭാതയനിലൂലട
കപഭാകുലമന ധഭാരണ കവണ.  കേഴെനിഞ്ഞ അഞ്ചു  വര്ഷലാം ഭരനിച   സര്ക്കഭാരല ഇതട്ട്.
അങ്ങലനയുള ആളല ഇസൗ സര്ക്കഭാരനിനട്ട് കനതൃതത്വലാം ലകേഭാടുക്കുനലതനട്ട്  മനസനിലഭാക്കണലാം.
ഒരു   സര്ക്കഭാരനിലന്റെ തുടര്ചയഭാണട്ട് അടുത്ത  സര്ക്കഭാലരനതട്ട് ശരനിയഭാണട്ട്.  പകക്ഷ
കേഴെനിഞ്ഞ   സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സമതീപനമല ഇസൗ  സര്ക്കഭാരനികന്റെലതനതട്ട്  മനസനിലഭാക്കണലാം.
കേഴെനിഞ്ഞ   സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനിലനിരുനകപഭാള എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്  ലചേയലതനതട്ട്
വനിശദതീകേരനികക്കണ കേഭാരലമനില. ഇവനിലട എലനഭാലക്ക വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്
നടത്തനിയതട്ട്  എനതുസലാംബനനിചട്ട്  ഞഭാന  വനിശദതീകേരനിക്കുനനില.  സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര
കകേഭാടനി  രൂപയുലട  നനികുതനി  കുടനിശനികേയഭാണട്ട്  പനിരനിക്കഭാനുണഭായനിരുനതട്ട്.  സഭാധഭാരണക്കഭാരനുകമല്
സഭാമ്പത്തനികേഭഭാരലാം  അടനികചല്പനിക്കുകേയുലാം  സത്വര്ണക്കചവടക്കഭാര്, കബഭായനിലര്  കകേഭാഴെനി
കേചവടക്കഭാര്  തുടങ്ങനിയവര്ക്കട്ട്  നനികുതനിയനിളവട്ട് നല്കുകേയുലാം ലചേയതനിലന്റെ
ചേരനിത്രലമഭാലക്ക ഇസൗ നഭാടനില് എലഭാവര്ക്കുലാം അറനിയഭാവനതഭാണട്ട്.  അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ലഭനിച പഭാരനികതഭാഷനികേങ്ങളുലട  കേണക്കകല  പനിനതീടട്ട്  പുറത്തുവനതട്ട്. ഞഭാനതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങളനികലക്കട്ട്  കേടക്കഭാന  ആഗ്രഹനിക്കുനനില.  50,000  കകേഭാടനി  രൂപ
നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  ലചേലവഴെനിക്കുലമനട്ട്  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി
ഇതനിനകേലാം പഖലഭാപനിച്ചു കേഴെനിഞ. കേനിഫ്ബനിയുലട ധനഭാഗമ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം ഇസൗ
ബനിലനില്  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങട്ട്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള   നൂതന
ധനസമഭാഹരണ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന കേഴെനിയുന തരത്തനില് കേനിഫ്ബനിയുലട
ഘടനയനില്  കഭദഗതനി  വരുത്തഭാനുകദ്ദേശനിചഭാണട്ട്  ഇസൗ  ബനില്  അവതരനിപനിചനിട്ടുളളതട്ട്.
നഭാടനിലന്റെ നന കേഭാലാംക്ഷനിക്കുന ബനിലഭാണനിതട്ട്. സര്ക്കഭാര് നല കേഭാരലങ്ങള ലചേയ്യുകമ്പഭാള
അതട്ട് നലതഭാലണനട്ട് പറയണലാം.  അതനിലന കപഭാസനിറതീവഭായനി കേഭാണണലാം.  പതനിപക്ഷത്തനിലന്റെ
ജനഭാധനിപതലപരമഭായ കേടമ അതഭാണട്ട്.  ഇവനിലട കനലര മറനിച്ചുള സമതീപനലാം പതനിപക്ഷലാം
സത്വതീകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പഖലഭാപനങ്ങലള കേണടചട്ട് എതനിര്ക്കുകേ എന
സമതീപനമഭാകണഭാ  സത്വതീകേരനികക്കണതട്ട്?  യു.ഡനി.എഫട്ട്.-നട്ട്  ഇലതഭാനലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന
കേഴെനിയനില. 
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കേഴെനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫട്ട്.   സര്ക്കഭാര് ചേരനിത്രത്തനില്  ഇടലാം  പനിടനിക്കുനതട്ട്
അഴെനിമതനികേളുലട എണവലാം വലനിപവലാം ലകേഭാണഭാണട്ട്.  ഓകരഭാ ഭരണവകുപ്പുലാം കേഴെനിഞ്ഞ
അഞ്ചു  വര്ഷലാം അഴെനിമതനിയുലട  കേടനല്ക്കൂടുകേളഭായനിരുന.  അധനികേഭാരത്തനിലളവര്
അഴെനിമതനി നടത്തനിയഭാല് ഉകദലഭാഗസരുളലപലട എലഭാവരുലാം അഴെനിമതനി നടത്തനികല?
ഇകപഭാള  വനിജനിലനസനിലനപറനിയുള  വനിവഭാദലാം  നടക്കുകേയഭാണകലഭാ.  ഡനി.ജനി.പനി.
റഭാങനിലള  മൂനട്ട്  ആളുകേളുളകപഭാള  എ.ഡനി.ജനി.പനി.  ആയ  ശതീ.  എന.  ശങര്
ലറഡനിലയ  വനിജനിലനസട്ട്  ഡയറകറഭാക്കഭാന  കേഭാണനിച  തഭാല്പരലത്തനിലന്റെ  പനിനനില്
എനഭായനിരുന;  അഴെനിമതനിക്കഭാലര  രക്ഷനിക്കഭാനഭായനിരുനനികല? സര്വ്വതീസനിലനിരനിലക്ക  നല
അഭനിപഭായലാം കനടനിയ ഉകദലഭാഗസ കമധഭാവനികേള കപഭാലലാം  അഴെനിമതനി  സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെയുലാം
ലതളനിവട്ട് നശനിപനിക്കലനിലന്റെയുലാം പഭാപക്കറയനില് കുളനിചട്ട് പരനിഹഭാസലരഭാകുന രലാംഗങ്ങള
കേഴെനിഞ്ഞ  അഞട്ട്  വര്ഷലത്ത  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഭരണകേഭാലത്തുണഭായനികല?  അതനിലന്റെ
ഫലമഭായനി പല  ഉകദലഭാഗസരുലാം വനിജനിലനസട്ട് കകേസനില്ലപടുന അവസയുണഭായനി.
ചേനിലര് കേടുത്ത  അഴെനിമതനിക്കഭാരഭായനിരനിക്കുലാം. എനഭാല് മറ്റു ചേനിലര്  അഴെനിമതനിക്കഭാരഭായനിരനിക്കനില.
പകക്ഷ നനിവൃത്തനിയനിലഭാത്തതു ലകേഭാണട്ട് അഴെനിമതനിക്കട്ട് കൂട്ടുനനില്ക്കഭാന നനിര്ബനനിക്കലപടവരഭായനിരനിക്കുലാം.
ഇസൗ രണട്ട് വനിഭഭാഗത്തനില്പടവരുലാം നനിയമത്തനിലന്റെ മുനനില് സമനമഭാരഭാണട്ട്.  ആര്ക്കുലാം
പകതലകേ അവകേഭാശലമഭാനലാം  ലഭനിക്കുകേയനില.  ശതീ.  കജക്കബട്ട് കതഭാമസനിലനതനിരഭായനി
കഡഭാ. ലകേ. എലാം. എഎ്രബഹഭാലാം നല്കേനിയ പരഭാതനി ഗസൗരവമഭായനി കേഭാണുനലവനലാം അതട്ട്
അകനത്വഷനിക്കുലമനലാം ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി നനിയമസഭയനില്ത്തലന വലക്തമഭാക്കനിയനികല?
അതഭാണട്ട്  ശരനിയഭായ  രതീതനി.  അതനിനുപകേരലാം  ആ  ഉകദലഭാഗസലന  പുകേചട്ട്  പുറത്തു
ചേഭാടനിക്കഭാനുള പടപുറപഭാടട്ട് അഴെനിമതനിക്കഭാലര രക്ഷനിക്കഭാന കവണനിയുളതഭാണട്ട്.  അതനിനുകവണനി
ഒരു  ലഎകേലമുനണനി  ഇകപഭാള  രൂപലപടനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്  ബഡ്യൂകറഭാക്രഭാറനികേട്ട്
സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  തലപത്തുള  ചേനില  ആളുകേളുലാം  പതനിപക്ഷ  നനിരയനിലള  ചേനില
രഭാഷ്ട്രതീയ കനതഭാക്കനമഭാരുലാം കൂടനികചര്ന ലകേഭാണ്ടുള  അവനിശുദമഭായ കൂട്ടുലകേടഭാണട്ട്.  ആ
കേളമുനണനി  ഇകപഭാള ലഎ.എ.എസട്ട്./ലഎ.പനി.എസട്ട്. കപഭാരട്ട്  എന  പചേഭാരണലാം
നടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്.  ഉകദലഭാഗസനമഭാര്ക്കനിടയനില്  ചേക്കളത്തനികപഭാരഭാടലാം നടക്കുനലവന
വഭാര്ത്ത ലകേഭാടുക്കുനതട്ട് അവര് തലനയഭാണട്ട്. അതനിനുകവണനി അവര് ഉപകയഭാഗനിചതട്ട്
ലഎ.എ.എസട്ട്.  അകസഭാസനികയഷലന്റെ  കപരഭാണട്ട്.  യഥേഭാര്തത്തനില്  വനിജനിലനസട്ട്
അകനത്വഷണവമഭായനി ബനലപട പുതനിയ ഒരു വനിവഭാദലത്തപറനിയുലാം  ലഎ.എ.എസട്ട്.-
കേഭാരുലട സലാംഘടന ഇതുവലര ചേര്ച ലചേയനിടനില. അഴെനിമതനിക്കഭാരഭായ ചേനില  ഉകദലഭാഗസരുലാം
അവലര  പനിന്തുണയനവരുലാം  മഭാത്രമഭാണട്ട്  പശ്നങ്ങളുണഭാക്കുനതട്ട്.  മഹഭാഭൂരനിപക്ഷലാം
വരുന  ലഎ.എ.എസട്ട്.  ഉകദലഭാഗസനമഭാരുലാം  അഴെനിമതനിവനിരുദ  നതീക്കങ്ങളക്കട്ട്
പരനിപൂര്ണ പനിന്തുണ നല്കുനവരഭാണട്ട്.  ചേനില അഴെനിമതനിക്കഭാര്ക്കുകവണനി ശരനിയഭായ
അകനത്വഷണലത്ത അടനിമറനിക്കഭാന ഭൂരനിപക്ഷലാം  ഉകദലഭാഗസലരയുലാം കേനിടനില. എല്.ഡനി.എഫട്ട്.
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ഇക്കഭാരലത്തനില്  വളലര വലക്തമഭായ  കേഭാഴ്ചപഭാടുണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട
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മുഖലമനനി  ഇക്കഭാരലലാം  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനിജനിലനസനിലന നനിയമത്തനിലന്റെ  വഴെനിക്കുവനിടുലാം,
കുറലാം ലചേയവര് ആരഭായഭാലലാം നനിയമത്തനിലന്റെ മുനനില് എത്തുകേതലന ലചേയ്യുലാം. അതനില്
എനനിനഭാണട്ട്  വനിറളനി പനിടനിക്കുനതട്ട്?  ലതറട്ട്  ലചേയവര്  ശനിക്ഷനിക്കലപടലട,
നനിരപരഭാധനികേളഭാലണങനില്  അവര് അവരുലട ശുദനി  ലതളനിയനിക്കലട.   ആ  പക്രനിയ
തടസലപടുത്തഭാന ആരുലാം മുതനിരരുതട്ട്.  അതട്ട് അഴെനിമതനിക്കട്ട് തുലലമഭാണട്ട്.  സതലസനരഭായനി
കൃതലനനിര്വ്വഹണലാം നടത്തുന  ഉകദലഭാഗസകരഭാലടഭാപലാം ഇസൗ സര്ക്കഭാരുലാം രഭാജലലത്ത
ജനങ്ങളുമുണഭാകുലാം.  കേളനഭാണയങ്ങലള  പനിടനികൂടുകേതലന  ലചേയ്യുലാം.  അഞട്ട്  മഭാസലാം
മുമ്പുവലര കകേരളലാം ഭരനിച ശതീ. ഉമ്മേന ചേഭാണനിലക്കതനിരഭായനി തടനിപ്പു കകേസനില് അടുത്ത
കേഭാലത്തട്ട് ബഭാലാംഗ്ലൂര് കകേഭാടതനിയുലട വനിധനി വനനികല? ഇകപഭാള പലരുലാം നനിശബ്ദരഭാണട്ട്.
കകേഭാണ്ഗ്രസനിലന്റെ ജതീര്ണനിച രഭാഷ്ട്രതീയലാം ഒരനിക്കല്കൂടനി തുറനകേഭാടനിയനികല? അധനികേഭാരത്തനിലന്റെ
തനിണബലത്തനില്  അഴെനിമതനിയുലാം  സത്വജനപക്ഷപഭാതവലാം  നടത്തനിയവലര  ജനകേതീയ
കകേഭാടതനി ശനിക്ഷനിചതനിലന്റെ ലതഭാട്ടുപനിറലകേയഭാണട്ട് ബഭാലാംഗ്ലൂരനില്നനിനട്ട് നതീതനിപതീഠത്തനിലന്റെ
വനിധനി വനതട്ട്. കസഭാളഭാര് പദതനിക്കട്ട് കകേന ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ അനുമതനി വഭാങ്ങനിത്തരഭാലമനട്ട്
ശതീ.  എലാം.  ലകേ.  കുരുവനിളയട്ട് ഉറപ്പുലകേഭാടുക്കുകേയുലാം ഒരു കകേഭാടനി മുപത്തനിയഞട്ട് ലക്ഷലാം
രൂപ ലലകേക്കൂലനിയഭായനി വഭാങ്ങുകേയുലാം ലചേയ കകേസനിലഭാണട്ട്  കകേഭാടതനിലചലവളലപലട
ഒരു കകേഭാടനി അറപത്തനിലയഭാനട്ട് ലക്ഷലാം രൂപ ലകേടനിവയണലമനട്ട് ബഭാലാംഗ്ലൂര് കകേഭാടതനി
വനിധനിചതട്ട്.  ലകേടനിവചനിലലങനില്  മുനമുഖലമനനിയുലട  സത്വത്തട്ട്  കേണ്ടുലകേട്ടുലമനഭാണട്ട്
വനിധനി.  ഇതട്ട് വനികരഭാധലാം ലകേഭാണട്ട് പറയുനതല.  ഒരു കേഭാരലലാം പറയലട,  എലനഭാലക്ക
പറഞ്ഞഭാലലാം  മുനമുഖലമനനിയുലാം  ഇസൗ  സഭയനിലല  ഒരലാംഗവമകല? ഇത്തരത്തനിലള
കേയനിലനിരനിപ്പുലകേഭാണഭാണട്ട് ഇനലയനിലലന കപഭാലല കകേരളത്തനിലലാം ശതീ.  ഉമ്മേന ചേഭാണനിയുലട
കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട്  ലവയനിലത്തനിട  ലഎസട്ട്  കേട  കപഭാലല  മഭാറനിലക്കഭാണനിരനിക്കുനലതന
യഭാഥേഭാര്തലലാം  ഇനനിലയങനിലലാം  അവര്  മനസനിലഭാക്കണലാം. പനിലനലയങ്ങലനയഭാണട്ട്
ലകേ.എസട്ട്.യു.-വലാം  യൂത്തട്ട്  കകേഭാണ്ഗ്രസലമഭാലക്ക  ആളനിലഭാത്ത  അവസയനികലക്കട്ട്
എത്തഭാതനിരനിക്കുകേ? ജനഭാധനിപതലലമനതട്ട്  പസലാംഗനിക്കഭാനുള  വനിഷയമല.  അതട്ട്
നടപഭാക്കഭാനുലാം  സത്വഭാലാംശതീകേരനിക്കഭാനുമുളതഭാണട്ട്.  നനിരവധനിയഭായ കകേഭാടതനി  നടപടനികേളനില്
ആദലലാം  തതീര്പഭായ  കകേസനില്ത്തലന മുനമുഖലമനനി  ശനിക്ഷനിക്കലപടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
അകദ്ദേഹലാം  ജനപതനിനനിധനിസഭാനലാം ഒഴെനിയഭാന ഒരുക്കമഭാകണഭാ;  അതകല ജനഭാധനിപതലലാം?
ആ നതീതനികബഭാധലാം ഞങ്ങള കകേഭാണ്ഗ്രസനില്നനിനട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുനനില. 

ബഹുമഭാനലപട  പതനിപക്ഷ  കനതഭാവനിലന്റെ  വഭാക്കുകേള  ഞഭാന  കേടലമടുക്കുകേയഭാണട്ട്.
ശതീ. എലാം. ലകേ. കുരുവനിളയുലട കകേസനിലനക്കുറനിചട്ട് അകദ്ദേഹലാം ഒരനിക്കല് പറഞ്ഞതുകപഭാലല,
മഞമലയുലട ഒരറലാം  മഭാത്രമഭാണട്ട്.  ഞഭാന മറട്ട്  കേഭാരലങ്ങള പറയഭാന ആഗ്രഹനിക്കുനനില.
ആകരഭാപണങ്ങള  തുടര്ചയഭായനി  വരുകമ്പഭാഴലാം  ലതളനിവട്ട്  എവനിലടലയനട്ട്  കചേഭാദനിച
പഭാരമ്പരലമല ഞങ്ങളക്കുളളതട്ട്. അലനലഭാലാം ജനകേതീയ കകേഭാടതനിലയയുലാം മനനഃസഭാക്ഷനിലയയുലാം
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മുനനനിര്ത്തനി  ആണയനിടട്ട്  നനിയമ  വലവസയുലട  അനസട്ട്  ലകേടുത്തനിയനികല?
മഭാലനിനലക്കൂമ്പഭാരങ്ങളുലടയുലാം  ലതറനിലന്റെയുലാം  അനതീതനിയുലടയുലാം മുകേളനില്  കേയറനി
നനില്ക്കുകമ്പഭാഴലാം മുനമുഖലമനനി ജനങ്ങലള ലവല്ലുവനിളനിക്കുകേയഭാണട്ട് ലചേയതട്ട്.  ബഭാലാംഗ്ലൂര്
കകേഭാടതനിയുലട  വനിധനി  വനകപഭാഴലാം  അങ്ങലനയഭാണുണഭായതട്ട്.  ഞഭാന  അറനിഞ്ഞനില,
എലന  അറനിയനിചനില,  സമനസുകപഭാലലാം  കേനിടനിയനിലലനഭാണട്ട്  അകദ്ദേഹലാം  പറഞ്ഞതട്ട്.
വക്കതീലനിലന  വയകേയുലാം  വക്കഭാലത്തട്ട്  ലകേഭാടുക്കുകേയുലാം  ലചേയനികല;  പനിലനനഭാണട്ട്
അറനിഞ്ഞനിലലനട്ട് പറയുനതട്ട്? വഭാദനിലയ പതനിയഭാക്കനിമഭാറനി ജയനിലനിലടചതട്ട് യു.ഡനി.എഫട്ട്.-ലന്റെ
ഭരണകേഭാലത്തഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള  അയല്  സലാംസഭാന  കകേഭാടതനിയനില്നനിനട്ട്  ശനിക്ഷ
ലഭനിചകപഭാള തനനിക്കട്ട് സമനസട്ട് കേനിടനിയനിലലനട്ട് പറയഭാനുള   ലതഭാലനിക്കടനിയുമുണട്ട്.
ഞഭാന മറട്ട് കേഭാരലങ്ങളനികലക്കട്ട് കേടക്കുനനില. കകേരളത്തനിലന്റെ ഇനലത്ത ബഹുമഭാനലപട
പതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട്, ഞഭാന പഠനിക്കുന കേഭാലത്തട്ട്  കകേരളത്തനിലല ഏറവലാം ശക്തമഭായ
വനിദലഭാര്തനി പസഭാനത്തനിലന്റെ കനതഭാവഭായനിരുന. അനട്ട് നല  കേരുത്തുണഭായനിരുന
സലാംഘടനയഭാണട്ട് കകേരള സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട് യൂണനിയന.  അതനിലൂലട വളര്നവന ആളഭാണട്ട്
കകേരളത്തനിലന്റെ  ഇകപഭാഴെലത്ത  പതനിപക്ഷ  കനതഭാവട്ട്.  നനിയമസഭയനില്  എലഭാ
കേഭാരലങ്ങളനിലലാം  ഇടലപടട്ട്  വളലരകയലറ  പസലാംഗനിക്കുന പതനിപക്ഷ കനതഭാവനികനഭാടട്ട്
വളലര ബഹുമഭാനകത്തഭാലട  ഒരു  കേഭാരലലാം  പറയലട,  ഹരനിപഭാടട്ട്  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലല  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജമഭായനി  ബനലപടട്ട്  കകേസട്ട്  വനലവങനിലലാം
അങ്ങട്ട്  ബഹുമഭാനലനഭാണട്ട്.  എനഭാല്  നനിയമസഭയനില്  തുടര്ചയഭായനി  പസലാംഗനിചനിടട്ട്
യഭാലതഭാരു കേഭാരലവമനില.   പഴെയ ഇരുമ്പുവനിലയ്ലക്കടുക്കഭാനകപഭാലലാം  ആളുണഭാകേനില.
സത്വഭാശയ കകേഭാകളജട്ട് സമരത്തനിലന്റെ പരലവസഭാനലാം അതഭാണട്ട്. പുലനിയുലട അലര്ചകപഭാലല
വനട്ട് എലനിയുലട വഭാലകപഭാലല ചുരുങ്ങനികപഭായനികല;  അതഭാണട്ട് അവസ. യു.ഡനി.എഫട്ട്.ലന
കേഭാത്തനിരനിക്കുന അവസ ഇതനിലനക്കഭാള ഭയഭാനകേമഭായനിരനിക്കുലാം. ശതീ. ഉമ്മേന ചേഭാണനിലയ
ഇകപഭാള ആര്ക്കുലാം കവണ. അകദ്ദേഹലത്തക്കുറനിചട്ട് വഭാര്ത്ത കവണലമങനില് കകേഭാടതനിവനിധനി
വരണലാം.  അതലലങനില് അകദ്ദേഹലാം ഓകടഭാറനിക്ഷയനില് കേയറണലാം.  എനഭാല് മഭാത്രകമ
വഭാര്ത്ത  വരനികേയുള. അകദ്ദേഹലാം അത്രയുലാം ദയനതീയമഭായ അവസയനിലഭായനി.  ലക്ഷങ്ങള
ലചേലവഴെനിചട്ട്  പനലലകേടനി  കേകസരകേള  നനിരത്തനി,  ജനസമ്പര്ക്ക  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിചട്ട്  ശതീ.  ഉമ്മേന  ചേഭാണനി  നല്കേനിയനിരുന സഹഭായങ്ങലളലഭാലാം  ഒരു
ബഹളവലാം  ആരവവമനിലഭാലത സഖഭാവട്ട്  പനിണറഭായനി  വനിജയന ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഓകരഭാ ആഴ്ചയനിലലാം മുഖലമനനിയുലട ഓഫതീസനില്  നനിനനിറങ്ങുന പത്രക്കുറനിപ്പുകേളനില്
സഹഭായധനലാം ലഭനിക്കുനവരുലട  കപരുകേളുണട്ട്.  ഒരു ബഹളവമനില;   മഭാധലമങ്ങളുലട
മുമ്പനില് ഒരഭലഭാസവലാം നടത്തുനനില.  ജനഭാധനിപതല സലാംവനിധഭാനത്തനില്  ഏറവലാം പധഭാനലപട
ഭഭാഗമകല പതനിപക്ഷലാം.  ജനങ്ങലള ബഭാധനിക്കുന  ഗസൗരവമഭായ വനിഷയങ്ങള ചേര്ച
ലചേയഭാന  തഭാല്പരലലാം  കേഭാണനിക്കഭാലത  കകേരളത്തനിലല  പതനിപക്ഷലാം  കൂടുതല്
അപഹഭാസലരഭാവകേയഭാണട്ട്.  ശതീ.  എ.  ലകേ.  ബഭാലലനതനിരഭായ  ആദനിവഭാസനി പശ്നലാം,
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ശതീ.  കജക്കബട്ട്  കതഭാമസനിലന്റെ  കഫഭാണ്  കചേഭാര്ച  തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങളക്കട്ട്  മറപടനി
പറഞ്ഞകപഭാള പതനിപക്ഷലാം വലഭാലത ലവടനിലഭായനികല? വലവസഭായ വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുന
ശതീ.  ഇ.  പനി.  ജയരഭാജലനതനിലര  വലനിയ  പടപ്പുറപഭാടകല  നടത്തനിയതട്ട്?  ഒരു
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനത്തനിലല നനിയമനത്തനില് തലന്റെ ബന്ധു ഉളലപടനിട്ടുലണന
വനിഷയലാം  വനകപഭാള  ധഭാര്മ്മേനികേത  ഉയര്ത്തനിപനിടനിചട്ട്  ശതീ.  ഇ.  പനി.  ജയരഭാജന
രഭാജനിവചനികല?  അങ്ങലനലയഭാരു ധഭാര്മ്മേനികേതയുലട കപരനില് രഭാജനി വയമഭായനിരുലനങനില്
കേഴെനിഞ്ഞ  അഞട്ട് വര്ഷലാം കകേരളലാം ഭരനിച യു.ഡനി.എഫട്ട്.   സര്ക്കഭാരനില് ഏലതങനിലലമഭാരു
മനനി  അവകശഷനിക്കുമഭായനിരുകനഭാ?   ശതീ.  പനി.  ലകേ.  കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി  ഇകപഭാള
സഭയനിലനില.  എനനിക്കട്ട്  അദ്ദേഹകത്തഭാടട്ട്  ഇഷവലാം  ബഹുമഭാനവമഭാണട്ട്.     അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ
പഭാര്ടനിയനില്ലപട  ആളുകേകളഭാടട്ട്  പസലാംഗനിക്കുകമ്പഭാള  അവനവലന്റെ  കേഭാരലങ്ങളകൂടനി
കനഭാക്കഭാന പറയണലാം.  രണ്ടുദനിവസലാം മുമ്പട്ട് ബഹുമഭാനലനഭായ പനി.  ലകേ.  അബ്ദു  റബ്ബട്ട്
സലാംസഭാരനിചകപഭാള,  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില് അവനവലന്റെ മക്കലള തലപത്തട്ട്
കേയറനിയനിരുത്തുനവലരക്കുറനിചട്ട് പറയുകേയുണഭായനി.  അങ്ങലനലയഭാലക്ക പറയഭാന പഭാടുകണഭാ?
എലന്റെ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ഏകേ ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭാണട്ട് ലഷഭാര്ണ്ണൂര്
ലമറല്സട്ട്.  ഞഭാന അവനിലടകപഭായനിരുന.  കേഭാണഭാന കചേലള, 24 വയസകേഭാരനഭായ
ഒരു ലചേറപക്കഭാരനഭായനിരുന  അവനിടലത്ത  എലാം.ഡനി.  നഷത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുന
ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനത്തനിലന്റെ എലാം.ഡനി.യഭായനി 50,000 രൂപ ശമ്പളത്തനില് അകദഹലാം
നനിയമനിക്കലപട്ടു. ഞഭാന പരനിചേയലപടകപഭാള,  അയഭാള   ശതീ.  പനി.  ലകേ. കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനിയുലട
അമ്മേഭായനിയുലട  മകേലന്റെ  മകേനുലാം  ശതീ.  പനി.  ലകേ.  അബ്ദു  റബ്ബനിലന്റെ  സകഹഭാദരലന്റെ
മകേനുമഭാലണനഭാണട്ട്  പറഞ്ഞതട്ട്.  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  തലപത്തട്ട്
ലപഭാനമക്കലള  കേയറനിയനിരുത്തുനതനിലനക്കുറനിചട്ട്  പസലാംഗനിക്കുകമ്പഭാള  സത്വനലാം  തടനി
കനഭാക്കനിയനിട്ടുകവകണ  പറയഭാന? ഞഭാന കൂടുതല് കേഭാരലങ്ങളനികലക്കട്ട് കേടക്കുനനില. ആ
അവസയനില് നനിനട്ട്  മഭാറനി,  തനികേച്ചുലാം  വലതലസമഭായനി,  ജനങ്ങളുലട  ജതീവനിത പശ്നങ്ങളനില്
ഇടലപടട്ട്   പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുന   സര്ക്കഭാരനിലന ജനങ്ങള  അലാംഗതീകേരനിക്കുനണട്ട്.
സമൂഹത്തനിലല  തഭാലഴെത്തടനിലള പഭാവലപടവര്ക്കുലാം  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കുലാം സഭാമൂഹലനതീതനി
ലഭനിക്കഭാനുലാം നഭാടനിലന്റെ സമഗ്രമഭായ വനികേസനലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം പവര്ത്തനിക്കുന ഒരു
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഏറവലാം നല പദതനി യഭാണട്ട്  കേനിഫ്ബനി.  ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനിയുലട
ധനിഷണഭാപരമഭായനിട്ടുള ഇടലപടലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലകേഭാണ്ടുവനനിട്ടുള പദതനിയഭാണട്ട്
കേനിഫ്ബനി.  ഇതനിലന കകേരളതീയ സമൂഹലാം രണ്ടുകേയ്യുലാം ഉയര്ത്തനി അഭനിവഭാദലലാം ലചേയ്യുലമനലാം
അഭനിനനനിക്കുലമനലാം പറഞലകേഭാണട്ട് എലന്റെ വഭാക്കുകേള അവസഭാനനിപനിക്കുന. 

ശതീ  .    ലഎ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  സര്,   സബ്ജകട്ട്  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ

പകേഭാരമുള  2016-ലല  കകേരള  അടനിസഭാന സസൗകേരല  നനികക്ഷപനനിധനി  (കഭദഗതനി)

ബനില് വതീണ്ടുലാം അകത സബ്ജകട്ട് കേമ്മേനിറനിയുലട പരനിഗണനയട്ട് അയയണലമന  2  ബനി
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കഭദഗതനി  ഞഭാന  അവതരനിപനിക്കുന.   എനനിക്കട്ട്  മുമ്പട്ട്  പസലാംഗനിച  ബഹുമഭാനലപട

അലാംഗലാം ശതീ. പനി. ലകേ. ശശനി സലാംസഭാരമകദല പറഞ്ഞതട്ട് കനഭാക്കുകമ്പഭാള ഇസൗ ബനില്

ശതീ. എലാം. ലകേ. കുരുവനിളലയ സലാംബനനിചഭാകണഭാ അകതഭാ കേനിഫ്ബനിലയ കുറനിചഭാകണഭാലയനട്ട്

സലാംശയനിക്കലപടുന.  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  പസലാംഗലാം  കകേളക്കഭാന  കപഭാലലാം ധനകേഭാരല

വകുപ്പുമനനി ഇവനിലടയനിരുനനില,  അകദ്ദേഹലാം എഴകനറ്റുകപഭാവകേയഭാണട്ട് ലചേയതട്ട്.  ഇസൗ

ബനില്ലുമഭായനി ബനലപടട്ട് യു.ഡനി.എഫട്ട്.-നട്ട്  ഒരു സലാംശയകരഭാഗവമനില.  സലാംശയകരഭാഗമുളതട്ട്

അപ്പുറത്തട്ട് മുനനനിരയനിലനിരനിക്കുന മനനിമഭാര്ക്കഭാണട്ട്.  ഞഭാലനഭാരു കേഭാരലലാം  ഓര്ക്കുകേയഭാണട്ട്.

ബഹുമഭാനലപട ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനി സഭയനില് പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട് അവതരനിപനിക്കുന

സമയത്തട്ട്  ചേനില  കേഭാരലങ്ങള  പറയുകേയുണഭായനി.  നമ്മുലട  സലാംസഭാനലാം  രൂക്ഷമഭായ

ധനപതനിസനനിയനിലഭാണട്ട്,  കേടലാം  വഭാങ്ങുന  തുകേ  മുഴവന  ലചേലവഭാക്കനിയഭാലലാം

ബദനലാംദനിന ലചേലവട്ട്  നടത്തഭാന കേഴെനിയഭാത്ത സനിതനിയനികലക്കട്ട്  എത്തുകേയഭാലണനട്ട്

അകദ്ദേഹലാം പറയുകേയുണഭായനി.  അങ്ങട്ട് ഇസൗ പസഭാവന നടത്തനിയകപഭാള ഉമ്മേന ചേഭാണനി

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനികുതനികയതര വരുമഭാനലാം മറച്ചുവയകേയഭാണട്ട് ലചേയതട്ട്. 

(അദലക്ഷകവദനിയനില് മനി. സതീക്കര്)

ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
ധനകേഭാരല  സനിതനിലയക്കുറനിചട്ട്  പുറത്തനിറക്കനിയ  ധവളപത്രത്തനില്  ഒരു  കേഭാരലലാം
ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി  ചൂണനിക്കഭാണനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇസൗ  നനിലയഭാണട്ട്  കേഭാരലങ്ങള
കപഭാകുനലതങനില്  2021-ഓടുകൂടനി  നമ്മുലട  സലാംസഭാനലത്ത  ധനപതനിസനനി
രൂക്ഷമഭാകുലമനലാം  ശമ്പളലാം  നല്കേഭാന  കേഴെനിയനിലലനലാം ലപനഷനുലാം  വഭായയുലാം
തനിരനിചടയഭാന കേഴെനിയഭാത്ത   സഭാഹചേരലമുണഭാകുലമനലാം അകദ്ദേഹലാം പറയുകേയുണഭായനി.
ഇതനിലന്റെ അര്തലാം സലാംസഭാനലാം പഭാപരഭായനി കേഴെനിഞലവനഭാണട്ട്.  പഭാപരഭായ ഒരഭാള
വതീണ്ടുലാം  കേടലമടുത്തഭാല്  കേനിടപഭാടലാം  കപഭാലലാം  നഷലപടുന  സഭാഹചേരലമുണഭാകുലാം.
സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  പതനിസനനിയുള  കകേരളലത്ത  വതീണ്ടുലാം  കേടലക്കണനിയനികലക്കട്ട്
ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതട്ട് ഇടതുപക്ഷ  സര്ക്കഭാരഭാലണനതനില് ഞങ്ങളക്കട്ട് ആശങയുണട്ട്.
ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  സനിതനി  നമുക്കറനിയഭാലാം.  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  3371  കകേഭാടനി
രൂപ കേടലമടുത്തു. പഭാപനലാംകകേഭാടട്ട് ലസനട്രേല് വര്കേട്ട് കഷഭാപട്ട് ഉളലപലട 35 ഡനികപഭാകേളുലാം
15  വര്ക്കട്ട്കഷഭാപ്പുകേളുലാം  പണയലപടുത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ശതീ.  പനി.  ലകേ.  ശശനി
പസലാംഗനിചകപഭാള ലഎകേല ജനഭാധനിപതല  മുനണനി  സര്ക്കഭാര് കേഴെനിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലലാം
ഒനലാം  ലചേയനിടനിലഭാലയനഭാണട്ട്   പറഞ്ഞതട്ട്.  ഏലറടുത്ത ഒരു  സമരലാംകപഭാലലാം  ഇസൗ
സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനിജയനിപനിക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞനിടനിലലനള  യഭാഥേഭാര്തലലാം  നനിങ്ങള
മനസനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. പഭാപരഭായവര് കേടലാം വഭാങ്ങനിയഭാലള സനിതനിയഭാണട്ട് കകേരളത്തനില്
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വരഭാന കപഭാകുനതട്ട്.  പഭാപരഭായനി എനപറയുന കകേരള സര്ക്കഭാര് വഭായലയടുത്തഭാല്
ലസക്രകടറനിയറ്റുകപഭാലലാം പണയലാം വയ്കക്കണ സഭാഹചേരലങ്ങളനികലലക്കത്തുലാം.  ലസക്രകടറനിയറട്ട്
പണയലാം  വയകമ്പഭാള  എനഭാണട്ട്  സലാംഭവനിക്കുനതട്ട്?  അവനിടലത്ത  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്
പഭാവലപടവര്  നല്കേനിയ അകപക്ഷകേളുലാം  ഫയലകേളുലാം  അടക്കമുളവ  പണയലപടുത്തുന
സഭാഹചേരലങ്ങളനികലക്കട്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതല  മുനണനി കകേരളലത്ത എത്തനിക്കുലാം.
കേടലാം കേയറനി പഭാപരഭായ ഒരഭാള എങ്ങലനയഭാണട്ട് കേടലമടുക്കുനതട്ട്; ആസനികേള സൃഷനിക്കുനതട്ട്
എങ്ങലനയഭാണട്ട്?  പഭാപരഭായ  സനിതനിയനില്  സഭാമഭാനലബുദനിയുള  ഏലതങനിലലാം
ധനകേഭാരല സഭാപനലാം നമുക്കട്ട് കേടലാം തരുകമഭാ;  അതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കലപടകണ?  1990-കേളനിലല
ഇനലയുലട അവസ നമുലക്കഭാലക്ക അറനിയഭാലാം.  ഒരു വനികദശ ബഭാങ്കുകപഭാലലാം ഇനലക്കട്ട്
വഭായ നല്കേഭാന തയഭാറഭായനിരുനനില.  ഇനല പഭാപരഭായനി എനഭായനിരുന എലഭാവരുലാം
കേണക്കഭാക്കനിയനിരുനതട്ട്.  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങനില്  കേരുതല്  ധനമഭായനി  സൂക്ഷനിചനിരുന
സത്വര്ണലാം വനിമഭാനമഭാര്ഗ്ഗലാം ലകേഭാണ്ടുകപഭായനി വനികദശ ബഭാങ്കുകേളനില് പണയലാം വചഭാണട്ട്
ആ  സമയത്തട്ട്  വഭായ  കനടനിയതട്ട്.  അങ്ങലനയുള  സഭാമ്പത്തനികേ  സഭാഹചേരലലത്ത
അതനിജതീവനിചട്ട്  ഇനലലയ  രക്ഷനിച  സഭാമ്പത്തനികേ  മഭാകനജലമന്റെട്ട്  ആയനിരുനനികല
ബഹുമഭാനലപട മനകമഭാഹന സനിലാംഗനികന്റെതട്ട്? അതനിലനയുലാം സഭാപനിത തഭാല്പരലങ്ങളക്കുകവണനി
നനിങ്ങലളതനിര്ത്തു.  ഇകപഭാള  നനിങ്ങള  വനികദശ  ഉപകദശകേലയ  ആശയനിക്കുന.
'കേനിഫ്ബനി' ഒരു ധനകേഭാരല സഭാപനമഭാണട്ട്.  ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യുലാം ഒരു ധനകേഭാരല
സഭാപനമഭാലണന കേഭാരലലാം എലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാലാം.  അവര് ചേനിടനിയുലാം  വഭായഭാവനിതരണവലാം
നടത്തുന.  'കേനിഫ്ബനി'ക്കട്ട് നനികക്ഷപകേ കപഭാജക്ടുകേള നടപഭാക്കഭാലാം, എനഭാല് സലാംസഭാന
ബഡ്ജറനിലല  കപഭാജക്ടുകേള  നടപഭാക്കുനതട്ട്  നനിയമവനിരുദമഭാകണഭാ  എനതട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കലപടണലാം.  എങ്ങലനയഭാണട്ട് നടപഭാക്കുനലതന ആശങയഭാണട്ട് ഞങ്ങളക്കുളതട്ട്.
കേഴെനിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലലാം സമഗ്രമഭായ വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് കനതൃതത്വലാം
നല്കേനിയ ലഎകേല ജനഭാധനിപതല മുനണനിക്കുളള സലാംശയമതഭാണട്ട്. ഞഭാലനഭാരു കേഭാരലലാം
ഓര്ക്കുകേയഭാണട്ട്, എ.ഡനി.ബനി. വഭായ എടുക്കുനതനിനുകവണനി ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതല
മുനണനി  കകേരളത്തനില്  ഭരണലാം  നടത്തുന  സമയത്തട്ട്  അനലത്ത  മുഖലമനനി
ഇ. ലകേ. നഭായനഭാരുലാം ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനിയുലാം കകേന ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട് കേലത്തഴതനി.
എനഭാല്  ശതീ.  എ.  ലകേ.  ആന്റെണനി  സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷമഭാണട്ട്
അതനിനലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചതുലാം  വഭായ  ലഭനിചതുലാം.  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചട്ട്  എ.ഡനി.ബനി.
ഉകദലഭാഗസര് കകേരളത്തനിലലത്തനിയകപഭാള ലസക്രകടറനിയറനില്കപഭാലലാം കേയറഭാനനുവദനിക്കഭാലത
ഇവനിടലത്ത എസട്ട്.എഫട്ട്.ലഎ.-യുലാം ഡനി.ബവ.എഫട്ട്.ലഎ.-യുലാം സമരങ്ങള നടത്തനിയനികല?
അവര്  അവസഭാനമഭായനി  ലഎ.എലാം.ജനി.-യനില്  വചഭാണട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ഉകദലഭാഗസലര  കേണതട്ട്.  പടത്തുള  ഒഭാഫതീസട്ട്  അടക്കലാം  അടനിച്ചുതകേര്ത്ത
സമരവനിപവമഭാണട്ട് നനിങ്ങളനട്ട് ഏലറടുത്തതട്ട്. 'കേനിഫ്ബനി' സമഭാഹരനിക്കുന പണലാം ഒരു
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കേഭാരണവശഭാലലാം സര്ക്കഭാര് ഖജനഭാവനില് നനികക്ഷപനിക്കുകേകയഭാ സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളവഴെനി
ലചേലവഴെനിക്കുകേകയഭാ  ലചേയ്യുനനില.  അകപഭാള  ഇതനിലന്റെ  ഒഭാഡനിറട്ട്  സനിസലമനഭാണട്ട്;
ഇതനിലന്റെ കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം എങ്ങലനയഭാണട്ട്; ഇസൗ പദതനി  ലപഭാകപഭാസട്ട്
ലചേയ്യുനതഭാരഭാണട്ട്  എനതീ  കേഭാരലങ്ങള  വലക്തമഭാകക്കണതുണട്ട്.  'കേനിഫ്ബനി'ക്കട്ട്  ഒരു
ധനകേഭാരല  സഭാപനലാം  പവര്ത്തനിക്കുനതനിനപ്പുറകത്തക്കട്ട്  കപഭാകേഭാന  കേഴെനിയനില.
നനികക്ഷപകേരനില്നനിനലാം  പണലാം  സത്വതീകേരനിചട്ട്   ആവശലക്കഭാര്ക്കട്ട്  നല്കേനി  പലനിശ
കനടുന അലലങനില്, മറ്റുചേനില നനികക്ഷപ പദതനികേളനില് നനികക്ഷപനിചട്ട് പലനിശ കനടുന
പരനിധനിക്കപ്പുറലാം ഒരു ബഭാങനിനട്ട് കപഭാകേഭാന കേഴെനിയനില.  അകപഭാള എങ്ങലനയഭാണട്ട് ഇസൗ
ധനകേഭാരല സഭാപനത്തനില്നനിനലാം കലഭാലണടുക്കുനതട്ട്? 'കേനിഫ്ബനി'ക്കട്ട് സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം
നനികക്ഷപലാം  സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം   വരുമഭാനലാം  ലഭനിക്കുന  പദതനിയനില്  നനികക്ഷപനിചട്ട്
ആദഭായലാം കനടുകേയുമഭാവഭാലാം.  ഇസൗ ആദഭായമുപകയഭാഗനിചട്ട് വഭായ  തനിരനിചടയഭാനുലാം പലനിശ
തനിരനിലകേ  നല്കേഭാനുലാം  കേഴെനിയുലാം.  പലക്ഷ,  പണലാം  കേടലമടുത്തട്ട്  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം
കപഭാലള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള എങ്ങലനയഭാണട്ട് അതനില്നനിനട്ട് ആദഭായലാം
തനിരനിച്ചുകേനിട്ടുനതട്ട്?  എങ്ങലനയഭാണട്ട്  ഇസൗ  കലഭാണ്  തനിരനിചടയനതട്ട്;  ഇവ
പരനികശഭാധനിക്കലപകടണതുണട്ട്.  'കേനിഫ്ബനി'യുലട ആലകേ മൂലധനലാം കമഭാകടഭാര്വഭാഹന
നനികുതനിയഭാണട്ട്.  ഇവനിലട പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതട്ട്,  എലഭാ വര്ഷവലാം 10 ശതമഭാനലാം എന
കതഭാതനില് 5 വര്ഷലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള 50  ശതമഭാനമഭാകുലമനഭാണട്ട്.  ഇങ്ങലന
സത്വരൂപനിക്കുന തുകേയട്ട് സര്ക്കഭാര് ഗലഭാരണനി നല്കുലാം, അതഭായതട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് പുറത്തുളള
ഒരു  സഭാപനലാം  വരുത്തനിവയന  ബഭാദലത  മുഴവനുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഏലറടുകക്കണനി
വരുന. ഇങ്ങലന വരുത്തനിവയന ബഭാദലത എങ്ങലനയഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഏലറടുക്കുനതട്ട്?
വനകേനിട വനികേസന പദതനികേളക്കുള ഭൂമനി ഏലറടുക്കുനതനിനട്ട് ഫണട്ട് സത്വരൂപനിക്കഭാന
ലഭാനഡട്ട്  കബഭാണ്ടുകേള  പുറലപടുവനിക്കുലമനലാം.  ഇസൗ  കബഭാണ്ടുകേളനില്  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള,  ബഭാങ്കുകേള  എനനിവയട്ട്  നനികക്ഷപനിക്കഭാലമനലാം  പറയുന.   എനഭാല്
പഭാപരഭായ  സര്ക്കഭാര്  ഗലഭാരണനി  നല്കുന  ഇസൗ  കബഭാണ്ടുകേള  എങ്ങലനയഭാണട്ട്
സഹകേരണ സഭാപനങ്ങകളഭാ ബഭാങ്കുകേകളഭാ വഭാങ്ങുനതട്ട്;  ഇനനി വഭാങ്ങനിയഭാല്ത്തലന
ഇസൗ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട അവസ എനഭായനിരനിക്കുലാം? സലാംസഭാനലത്ത ലചേറകേനിട
ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങലളകപഭാലലാം  തകേര്ക്കുന സഭാഹചേരലങ്ങളനികലക്കട്ട് ഇസൗ ബനില്
എത്തുകേയഭാണട്ട്.  'കേനിഫ്ബനി'  വഴെനി ഭവന പദതനി നടപഭാക്കുലമനട്ട് പറയുന.  ഭവന
പദതനി നടപഭാക്കുകമ്പഭാള ആ പദതനിക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുള തുകേ തനിരനിചടയനതട്ട് ആരഭാണട്ട്?
ഇവനിടലത്ത  ദരനിദരഭായ ജനങ്ങളുലട കമല് അടനികചല്പനിക്കുന കേടബഭാദലതയഭാണട്ട്
ഇസൗ  പദതനിയുലടയുലാം  ബനിലനിലന്റെയുലാം  ഉളടക്കലമനട്ട്  പറയഭാനഭാഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
മുതല്മുടക്കനില് പലനിശയടക്കലാം റനികടണ് ലഭനിക്കഭാത്ത ഒരു പദതനിയുലാം 'കേനിഫ്ബനി' വഴെനി
നടപഭാക്കഭാന കേഴെനിയുകേയനില.  അതഭാണട്ട് പരനികശഭാധനികക്കണതട്ട്. ഇതട്ട് പഭാകയഭാഗനികേമഭായനി
നടപനിലഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുന  പദതനിയഭാലണനട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  ധനകേഭാരലവകുപ്പു
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മനനിക്കു കപഭാലലാം അഭനിപഭായമനില.  ഇതനിലനപറനി അകദ്ദേഹലമഴതനിയ കലഖനത്തനില്
"ഇതട്ട് നൂല്പഭാലത്തനിലൂലടയുള അഭലഭാസമഭാണട്ട്.  നൂല്പഭാലത്തനിലല അഭലഭാസലാം ലതറനിയഭാല്
അഭലഭാസനി തലയടനിചട്ട്  വതീണുമരനിക്കുലമനട്ട്"  പറയുന.  ഒരു  ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനി
ഇവനിടലത്ത സഭാധഭാരണക്കഭാലര നയനികക്കണതട്ട് നൂല്പഭാലത്തനില് കൂടനിയല,  ഉറപ്പുള
പഭാലത്തനില്  കൂടനിയഭാണട്ട്.  കകേരളലത്ത  വനിറ്റുമുടനിക്കുന,  കകേരളത്തനിലല  പഭാവലപട
ആളുകേളുലട തലയനികലക്കട്ട്  'കേനിഫ്ബനി'യുലട കലഭാണുലാം കേടവലാം ചുമത്തനി സലാംസഭാനലത്ത
തകേര്ക്കുന  നയസമതീപനമഭാണട്ട്  സത്വതീകേരനിക്കുനതട്ട്.  കേഴെനിഞ്ഞ  അഞ്ചു  വര്ഷക്കഭാലലാം
ഉമ്മേന ചേഭാണനി  സര്ക്കഭാര് കകേരളത്തനിലല ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങലള ലമചലപടുത്തനിയുലാം
ലപഭാതു വനികേസനങ്ങളക്കട്ട്  ഊനല്  നല്കേനിയുലാം  ദതീര്ഘവതീക്ഷണകത്തഭാടു  കൂടനിയുള
പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചതട്ട്. ആ പദതനികേളലക്കഭാലക്ക   ജനകേതീയഭാലാംഗതീകേഭാരവലാം
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് : സര്,  ആ ജനകേതീയഭാലാംഗതീകേഭാരത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാകണഭാ
36 അലാംഗങ്ങളുണഭായനിരുന നനിങ്ങളുലട പഭാര്ടനി 22 അലാംഗങ്ങളഭായനി ചുരുങ്ങനിയതട്ട്?

ശതീ  .    ലഎ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  സര്,  കകേരളത്തനില്   മഭാറനിമഭാറനി ഭരണലാം
വരുലമനട്ട്  ഇവനിടലത്ത ജനതയറനിയഭാലാം.  പലക്ഷ, ഞങ്ങള ലചേയതട്ട് സതലസനമഭായ
വനികേസനവലാം  കേരുതലമഭായനിരുന.   എത്ര പഭാവലപട  കരഭാഗനികേലള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന
കേഴെനിഞ.

ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു : സര്, 1957 മുതല് 2011 വലര  സലാംസഭാനത്തുണഭായനിരുന
കേടത്തനിലന്റെ ഇരടനിയഭാക്കനി ഇകപഭാള  1,53,000  കകേഭാടനി  രൂപയുലട കേടബഭാദലതയനില്
എത്തനിയനിട്ടുള കേഭാരലലാം ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര്ക്കറനിയഭാകമഭാ?

ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  സര്,  ഓകരഭാ അഞ്ചു  ലകേഭാലലാം കൂടുകമ്പഭാഴലാം കേടലാം
കൂടനിലക്കഭാണനിരനിക്കുലാം,  ഇരടനിയഭാകുലമനട്ട്  ഇനലല  സഭയനില്  പറഞ്ഞതട്ട്  ഞഭാനല,
കഡഭാ. ടനി. എലാം. കതഭാമസട്ട് ഐസക്കഭാണട്ട്. 

ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം : സര്, കേടത്തനിലനക്കുറനിചട്ട് മുമ്പുലാം ചേര്ചകേള വനനിട്ടുണട്ട്.
കേഴെനിഞ്ഞ  അഞ്ചു  വര്ഷത്തനിനനിടയട്ട്  കനരലത്തയുണഭായനിരുനതനിലന്റെ  ഇരടനിയഭായനി
(75,000  കകേഭാടനി രൂപകയഭാളലാം)  കേടലാം വര്ദനിചനിട്ടുണട്ട്.  പലക്ഷ അകത കേഭാലയളവനില്
കകേരളത്തനിലന്റെ  ഇകക്കഭാണമനിയുലട  ബസസുലാം  കസറട്ട്  ജനി.ഡനി.പനി.-യുലട  ബസസുലാം
ഇരടനിയനിലധനികേമഭായനിട്ടുണട്ട്.  കസറട്ട്  ജനി.ഡനി.പനി.-യുലാം  കേടവമഭായനി  തഭാരതമലലപടുത്തുകമ്പഭാള
യഥേഭാര്തത്തനില്  ഉണഭാകകേണ  വര്ദനവണഭായനിടനില  എനള  കേഭാരലലാം  തഭാങളുലട
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ? അകതഭാലടഭാപലാം കേഴെനിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷലാം ലകേഭാണട്ട് 75,000 കകേഭാടനി
രൂപ  കേടബഭാദലത  വര്ദനിച്ചുലവനട്ട്  പറയുകമ്പഭാള,  ഈ  വര്ഷലാം  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി
കേടലമടുക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്  20,000  കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.  അകതഭാലടഭാപലാം റവനദ്യു
കേമ്മേനി നനികേത്തഭാന പനിലനയുലാം  15,000  കകേഭാടനി  രൂപകൂടനി  കവണലാം.  അകപഭാള ഈ
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വര്ഷലാം  തലന  നനിങ്ങള  35,000  കകേഭാടനി  രൂപ  കേടലമടുക്കഭാന  കപഭാവകേയഭാണട്ട്.
അഞ്ചുവര്ഷലാം ലകേഭാണട്ട് കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര് 75,000 കകേഭാടനി രൂപ കേടലമടുത്തുലവനട്ട്
പറയുകമ്പഭാള  ആദലവര്ഷലാം  തലന  35,000  കകേഭാടനി  രൂപ  കേടലമടുക്കഭാനുള
തതീരുമഭാനവമഭായനിടഭാണട്ട് ഈ സര്ക്കഭാര് മുകനഭാട്ടുകപഭാകുനലതനള കേഭാരലലാം തഭാങളുലട
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ? 

ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  സര്,  വനികേസന കക്ഷമ പവര്ത്തനങ്ങളനില്
സമഭാനതകേളനിലഭാത്ത  കനടങ്ങള  ബകേവരനിക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞതട്ട്  ഐകേലജനഭാധനിപതല
മുനണനി  ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട് കനതൃതത്വലാം നല്കേനിയ ശതീ.  ഉമ്മേന ചേഭാണനിയുലട കേഭാലത്തഭാണട്ട്.
ഞഭാന ഇവനിലട മറട്ട് കേഭാരലങ്ങലളഭാനലാം പറയഭാന ആഗ്രഹനിക്കുനനില. 

XII അനുകമഭാദനലാം

ശതീ  .   പനി  .   ആര്  .   ശതീകജഷനിനട്ട് അനുകമഭാദനലാം

ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  സര്,  ഞഭാന ഒരു കേഭാരലലാം  സഭയുലട   ശദയനില്
ലകേഭാണ്ടുവരഭാന ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്. കേഭായനികേ പദതനികേളുളലപലടയുള കേഭാരലങ്ങളക്കുകവണനി
കേനിഫ്ബനി പണലാം നതീക്കനിവയണലമനള അഭനിപഭായക്കഭാരനഭാണട്ട് ഞഭാന.  പലക്ഷ ഇനട്ട്
മലയഭാള മകനഭാരമ ദനിനപത്രത്തനില് കസഭാര്ട്സട്ട് കപജനില് വളലര കവദനഭാജനകേമഭാലയഭാരു
കേഭാരലലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കഴെനിഞ്ഞ  ഏഷലന  ചേഭാമ്പലനസട്ട്  കട്രേഭാഫനിയനില്
പഭാകേനിസഭാലന കതഭാല്പനിചട്ട് ഇനല ചേഭാമ്പലനമഭാരഭായതട്ട് നമുലക്കലഭാവര്ക്കുലാം അഭനിമഭാനമഭാണട്ട്.
ഇനലയുലട  കഗഭാളനനില കേഭാത്തതുലാം, ടതീമനിലന്റെ കേലഭാപ്റനഭായനിരുനതുലാം മലയഭാളനിയഭായ
ശതീ.  പനി.  ആര്.  ശതീകജഷഭാണട്ട് എനതട്ട് അതനിനട്ട് ഇരടനി മധുരലാം നല്കുന.  ബചേനലയയുലാം
ജപഭാലനയുലാം  മകലഷലലയയുലാം  ഇനല  കതഭാല്പനിചകപഭാഴലാം  ലകേഭാറനിയയ്ലക്കതനിലര
ലസമനിബഫനലനില് 2-2 എന തുലലനനിലയനില് മതരനിചട്ട് ഷൂടട്ട് ഔടനികലക്കട്ട് നതീണകപഭാള
5-4-നഭാണട്ട്  നമ്മേള  ജയനിക്കുനതട്ട്.  ആ  പധഭാനലപട  കസവട്ട്  നടത്തനിയതട്ട്
ശതീ. പനി.  ആര്. ശതീകജഷഭാണട്ട്. ആ കസവനിലഭാണട്ട് ഇനല ബഫനലനില് എത്തനിയതട്ട്.
പരനികക്കറനിട്ടുകപഭാലലാം  അകദ്ദേഹലാം ഷൂടട്ട് ഔടനില് അപനിയര് ലചേയട്ട് ബഫനലനില് എത്തനി.
അകദ്ദേഹലാം  ടൂര്ണലമന്റെനിനട്ട്  മുകമ്പ  ഇനലയുലട  ആത്മഭാഭനിമഭാനലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുലമന
പറഞ്ഞതുകപഭാലല  3-2-നട്ട്  പഭാകേനിസഭാലന  കതഭാല്പനിചട്ട്  കട്രേഭാഫനിയുമഭായനിടഭാണട്ട്
തനിരനിച്ചുവനതട്ട്.  ആ കേലഭാപ്റന  ലനടുമ്പഭാകശരനി എയര്കപഭാര്ടനിലലത്തനിയകപഭാള നമ്മുലട
കസഭാര്ട്സട്ട്  കേസൗണ്സനിലനിലന്റെകയഭാ കസഭാര്ട്സട്ട്  അകസഭാസനികയഷലന്റെകയഭാ  ഒരു
തരത്തനിലമുള  സത്വതീകേരണകമഭാ,  അലാംഗതീകേഭാരകമഭാ  ഇലഭാതനിരുനതനിലന  സലാംബനനിചട്ട്
വഭാര്ത്തകേള  വനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അങ്ങട്ട്  ഒരു  യുവഭാവഭാണട്ട്.  അങ്ങട്ട്  ഈ  സഭയലാം
കകേരളത്തനിനുലാം  കവണനി,  ശതീ.  പനി.  ആര്.  ശതീകജഷനിലനയുലാം  ആ  കനടലത്തയുലാം
അഭനിനനനിക്കഭാന തയഭാറഭാകേണലാം.  അകതഭാലടഭാപലാം  ബനലപട ആളുകേളക്കട്ട് ഇത്തരലാം
അവഗണന ഉണഭാകേരുലതനള നനിര്കദ്ദേശവലാം  നല്കേണലമനട്ട് ഞഭാന അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 
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മനി  .   സതീക്കര് : ശതീ. പനി. ആര്. ശതീകജഷനിലന അഭനിനനനിക്കുനതനില് ലചേയറനിനട്ട്
തടസലമഭാനമനില. 

ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  സര്,  എറണഭാകുളലത്ത കുലറ എലാം.എല്.എ.മഭാര്
അവനിലട  ഉണഭായനിരുനകലഭാ.  അവര്ക്കട്ട്  കപഭായനി  സത്വതീകേരനിക്കഭാമഭായനിരുനനിലല?
.....(ബഹളലാം)....

മനി  .    സതീക്കര് : ദയവഭായനി തര്ക്കത്തനികലക്കട്ട് കപഭാകകേണ. കഹഭാക്കനി ഇനലയുലട
അഭനിമഭാനകേരമഭായ ഒരു  കദശതീയ  കേഭായനികേയനിനലാം  തലനയഭാണട്ട്.  കഹഭാക്കനിയുലട
നഷപഭഭാവലാം തനിരനിലചടുക്കഭാന കേഴെനിയുന ഒരു ടതീലാം നമുക്കുണഭായനി എനതുലാം അതനിലന്റെ
കേലഭാപ്റന മലയഭാളനിയഭാലണനതുലാം അഭനിമഭാനകേരമഭാണട്ട്. അകദ്ദേഹലത്ത സഭ ഒനടങലാം
അനുകമഭാദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  ഇനനി  തര്ക്കത്തനികലക്കട്ട്  കപഭാകകേണ
കേഭാരലമനില. 

ശതീ  .    ബഹബനി  ഈഡന :  സര്,   നനിയമസഭഭാ  സകമ്മേളനലാം  നടക്കുന
സനര്ഭമഭായതനിനഭാല്  ഞങ്ങള  ഇവനിലടയഭായനിരുന.  ഏതഭായഭാലലാം  അകദ്ദേഹലാം
പറഞ്ഞതു  ലകേഭാണട്ട്  ഞഭാലനഭാരു  കേഭാരലലാം  പറയഭാലാം.  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേസൗണ്സനിലനിലന്റെ
എറണഭാകുളലാം  ജനിലഭാ  പസനിഡന്റെട്ട്  ഒളനിവനിലഭാലണനള  കേഭാരലലാം  ശതീ.  ഐ.  സനി.
ബഭാലകൃഷ്ണലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ? 

മനി  .   സതീക്കര് : ഇക്കഭാരലത്തനില് ഇനനി ചേര്ച കവണ.

നനിയമനനിര്മ്മേഭാണകേഭാരലലാം (തുടര്ച)

ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  സര്,   ഒഴെനിഞ്ഞ ഖജനഭാവമഭായനി  നൂല്പഭാല
അഭലഭാസലാം  നടത്തനിയഭാല്  സലാംസഭാനലത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി  തകേരുകേയുലാം
കേടലക്കണനിയനിലഭാവകേയുലാം ജനങ്ങള നനിതലദുരനിതത്തനിലഭാവകേയുലാം ലചേയ്യുലാം.   യു.ഡനി.എഫട്ട്.
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  ബന്ധുനനിയമനങ്ങളവഴെനി  അഴെനിമതനി  നടത്തനി
മനനിമഭാരഭാരുലാംതലന  അഞ്ചുമഭാസലാം  ലകേഭാണട്ട്  പുറത്തുകപഭായനിടനില  എനപറയഭാന
ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  വളലര സതലസനമഭായനിടഭാണട്ട്   വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിയനിരുനതട്ട്.   ഭരണലാം മഭാറനിയുലാം  മറനിഞലമഭാലക്ക വരഭാലാം.  അലതഭാലക്ക കേണട്ട്
അപ്പുറത്തുനനിനട്ട്  ലകേഭാഞ്ഞണലാംകുത്തനിയനിടട്ട്  യഭാലതഭാരു  കേഭാരലവമനില.  പസലാംഗനിക്കുകമ്പഭാള
ബനിലനില് ഉളലപട കേഭാരലങ്ങള പറയണമഭായനിരുന. ശതീ. പനി. ലകേ. ശശനി അലതഭാനലാം
ഉനയനിചനിടനില എന യഭാഥേഭാര്തലകത്തഭാടുകൂടനി ഞഭാലനലന്റെ പസലാംഗലാം അവസഭാനനിപനിക്കുന. 

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്): സര്,
ബഡ്ജറട്ട്  അവതരണ  കവളയനില്  കേനിഫ്ബനിലയക്കുറനിച്ചുണഭായ  ആശങകേളുലടയുലാം
വനിമര്ശനങ്ങളുലടയുലാം ലചേറനിലയഭാരു നനിഴെല് മഭാത്രകമ ഇനലത്ത ചേര്ചയനിലണഭായനിട്ടുള.
ഗസൗരവമഭായ  വനിമര്ശനങ്ങലള സത്വഭാഗതലാം  ലചേയ്യുകേയഭാണട്ട്.  കേഭാരണലാം,  ആ  ജഭാഗ്രത
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നമ്മുലടലയലഭാകപരുലടയുലാം ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  ഉണഭാകേണലാം, അതനിലലഭാനലാം  എനനിക്കട്ട്
തര്ക്കമനില.  ശതീ. മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി, ശതീ. എലാം. ഉമ്മേര്, ശതീ. വനി. പനി. സജതീനന
തുടങ്ങനി   എലഭാകപരുലടയുലാം  കപരട്ട്  ഞഭാന  പറയുനനില,   ഇവരുലടലയഭാലക്ക
കഭദഗതനികേള  വഭായനിചഭാല്  മനസനിലഭാകുലാം  ഇവലരഭാലക്ക  കേകമ്പഭാടുകേമ്പട്ട്  നനിയമലാം
കനഭാക്കനിയനിട്ടുലണനട്ട്.  എനഭാലലാം  എലഭാ  കഭദഗതനികേളുലാം  ഉളലക്കഭാളഭാന  കേഴെനിയനില.
അതഭായഭാലലാം  ഇതഭായഭാലലാം  ശരനി  എനവരുകമ്പഭാള  അതഭായനിരനിക്കലട  എനകല
തതീരുമഭാനനിക്കൂ. എങനിലലാം വലനിലയഭാരു എഫര്ടട്ട്   ഇതനില്  വനനിട്ടുലണനളതട്ട് വളലര
വലക്തമഭാണട്ട്.  കേനിഫ്ബനി  മൂനട്ട്  കമജര്  കസകേട്ട്   കഹഭാളകഡഴ്സുമഭായനി  ബനലപട്ടു
കേനിടക്കുന ഒരു സഭാപനമഭാണട്ട്.  ഒനട്ട്,  നനിയമസഭ.  നനിയമസഭയുലട  ഓവര്ബസറട്ട്
സ്ക്രൂടനിണനി  കവണത്രയനില  എനള  വനിമര്ശനമഭാണട്ട്  ഇവനിലട  ഭനിനഭാഭനിപഭായക്കുറനിപട്ട്
അവതരനിപനിച  ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണനുലാം  ശതീ.  വനി.   ഡനി.  സതതീശനുലാം
കഡഭാ.  എന.  ജയരഭാജലമഭാലക്ക ഉനയനിചതട്ട്.  രണഭാമലത്ത കസകേട്ട്  കഹഭാളഡലറന
പറയുനതട്ട് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളഭാണട്ട്.  ആ വകുപ്പുകേലള കേനിഫ്ബനി കനഭാക്കുകുത്തനികേളഭാക്കുന
എനള പതനിവട്ട്  വനിമര്ശനലാം  വതീണ്ടുലാം ഇവനിലട  ഉനയനിക്കലപടനിട്ടുണട്ട്.  മൂനഭാമലത്ത
ആലളക്കുറനിചട്ട്  ആരുലമഭാനലാം  സലാംസഭാരനിച്ചു  കകേടനില.  അതുകൂടനി  കേണക്കനിലലടുക്കുകമ്പഭാകഴെ
ഇതു തമ്മേനിലലളഭാരു ബഭാലനസനിലന്റെ കേഭാരലത്തനില് തനിരനിചറനിവവരൂ. അതട്ട് കേനിഫ്ബനിക്കട്ട്
ഭതീമമഭായനിടട്ട് വഭായ നല്കേഭാന തയഭാറഭായനിട്ടുള നനികക്ഷപകേരഭാണട്ട്.  അവരുലട വനിശത്വഭാസലാം
ആര്ജനിക്കുന പശ്നലാം കൂടനിയുണട്ട്.  കേഭാരണലാം കേലഭാപ്റതീവഭായനിട്ടുള എസട്ട്.എല് .ആര്.
കബഭാര്ഡനില്  നനിനല  ഈ  പണമുണഭാക്കുനതട്ട്,  മറനിചട്ട്  മഭാര്ക്കറനില്  നനിനഭാണട്ട്.
എങ്ങലന മഭാര്ക്കറനിലന്റെ വനിശത്വഭാസലാം കനടഭാലാം എനളതുകൂടനി കേനിഫ്ബനി പരനിഗണനിക്കലപകടണ
വനിഷയമഭാണട്ട്.  ആ പരനിഗണന ബഹുമഭാനലപട  വനിമര്ശകേര് നല്കേനിയനിരുലനങനില്
ഇനണഭായ പല വനിമര്ശനങ്ങളുലാം ഉണഭാകേനിലഭായനിരുന. 

പല  വനിഭഭാഗമുളളതനില്  ആദലലാം  നനിയമസഭ  തലനലയടുക്കഭാലാം.  ഇതട്ട്  ബഡ്ജറനിലന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  നനിയമസഭ  കവഭാടട്ട്  ലചേയ്യുനതല.  ശതീ.  കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട്  ഇവനിലട

പറയുകേയുണഭായനി, അകദ്ദേഹലാം പനി.ഡബദ്യു.ഡനി. മനിനനിസറഭായനിരുനകപഭാള മഭാനലവനിരുദ

പഭാകക്കജട്ട്  പഖലഭാപനിചട്ട്,  നനിയമസഭയനില്  കവഭാട്ടു  ലചേയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്

നടപഭാക്കലപട ഒനഭാലണനട്ട്. അതട്ട് വളലര ശരനിയഭാണട്ട്. അനലത്ത സനിതനിവനികശഷമല

ഇനട്ട്. ഒരു ബഡ്ജറനിനുളനില്  മലറഭാരു നനികക്ഷപലാം തഭാങ്ങഭാനുള കേഴെനിവട്ട് ബഡ്ജറനിനനില.

ബഡ്ജറനിനട്ട് പുറത്തുണട്ട്. അതട്ട് കവലണനട്ട് കവണലമങനില് തതീരുമഭാനനിക്കഭാലാം. അതലഭാലത

അതനിലന ബഡ്ജറനില് ഉളലപടുത്തഭാന കേഴെനിയനില. കേഭാരണലാം, ഇവനിലട ധന ഉത്തരവഭാദനിതത്വ

നനിയമലാം പഭാബലലത്തനിലണട്ട്.  അതുപകേഭാരലാം എടുക്കഭാവന പരമഭാവധനി വഭായ എടുത്തു

കേഴെനിഞ. 
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ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  അങ്ങട്ട്  പറയുനതനിനകേലത്തഭാരു
കകേഭാണ്ട്രേഭാഡനിക്ഷനുണട്ട്. കേഭാരണലാം, ഈ സഭ അറനിഞ്ഞട്ട്  ലഭനിക്കുന 520 കകേഭാടനി രൂപയുലാം
അനഭാവര്ത്തന ലചേലവനിലന്റെ  15  കകേഭാടനി  രൂപയുമടക്കലാം  535  കകേഭാടനി രൂപ ഇതനിലന്റെ
സതീഡട്ട് മണനിയഭായനി വരനികേയഭാണട്ട്.  പലക്ഷ ഈ സഭയ മുമ്പനില് ലകേഭാണ്ടുവരുലനഭാരു
കസററ്ലമന്റെട്ട് മഭാത്രമഭാണട്ട്; അതട്ട് ഈ സഭ അറനികയണ കേഭാരലമനില എന രൂപത്തനിലഭാണട്ട്
അങ്ങട്ട് പറയുനതട്ട്.  രണട്ട്,  ഇകപഭാള സഭാധഭാരണ സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പളലാം
കപഭാലലാം ട്രേഷറനിയനിലൂലടയഭാണട്ട് നല്കുനതട്ട്. അവരുലട ആനുകൂലലങ്ങലളലഭാലാം ട്രേഷറനിയനില്
നല്കേനി ട്രേഷറനി  വഴെനി  വഭാങ്ങഭാനഭാണട്ട്  പറയുനതട്ട്.  കേനിഫ്ബനി  ഇതനിലലഭാനനിലമനില.
കവലറഭാരു  ധനകേഭാരല  സഭാപനത്തനില്  അവര്  തതീരുമഭാനനിക്കുന  സലത്തട്ട്
നനികക്ഷപനിക്കഭാലമനഭാണട്ട് പറയുനതട്ട്.  അകപഭാള ട്രേഷറനിക്കട്ട് ഫനിനഭാനഷലല് കേണ്കട്രേഭാളനില,
നനിയമസഭയനില് ഇതനിലനക്കുറനിച്ചുള ചേര്ചയനില.  ഇവനിലട അതനിലന്റെ അക്കസൗണട്ട്സുലാം
ബഭാലനസട്ട്  ഷതീറ്റുമനില.  ഇലതഭാരു  എകഭാ  കകേഭാണ്സനിറഡ്യൂഷണലഭായനി  നനില്ക്കുനനികല
എനളതഭാണട്ട് ജനങ്ങളുലട സലാംശയലാം. 

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട് :  സര്, ഞഭാന പറഞ്ഞട്ട് തതീരുനതനിനുമുമ്പട്ട്
അങ്ങട്ട്  പസലാംഗത്തനില്  പറഞ്ഞ  കേഭാരലലാം  വതീണ്ടുലാം  ആവര്ത്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ധന
ഉത്തരവഭാദനിതത്വ നനിയമമുളതുലകേഭാണട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ബഡ്ജറനിലൂലട വഭായ
എടുക്കഭാന കേഴെനിയനില എനഭാണട്ട് ഞഭാന പറഞ്ഞതട്ട്. അതട്ട് ലളനിതമഭായ യഭാഥേഭാര്തലമഭാണട്ട്.
എനഭാല് ബഡ്ജറനിനട്ട് പുറത്തട്ട് വഭായലയടുക്കുന പതനിവട്ട് നമുക്കുണട്ട്. അങ്ങലനയഭാണട്ട്
ലകേഭാചനി ലമകട്രേഭായുലാം കേണ്ണൂര് വനിമഭാനത്തഭാവളവലാം  വനിഴെനിഞ്ഞലാം തുറമുഖവലമഭാലക്ക  പണനിയുനതട്ട്.
ആ  സമതീപനലത്ത  നമ്മേള  വനിദഗ്ദ്ധമഭായനി ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേയഭാണട്ട്  ലചേയ്യുനതട്ട്.
എനഭാല്  അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞതു  കപഭാലല  നനിയമസഭയുലട  പനിടനിയനില്നനിനട്ട്  പുറത്തു
ലകേഭാണ്ടുകപഭായനി  നടത്തുനലതഭാനമല.  ഇതനിലല  മൂനഭാമലത്ത  വകുപനില്, '(8)The
Government shall lay before the State Legislative Assembly along with the
presentation of the Annual budget, the following documents,--

(a) a statement of the sources and application of the funds of the Board;

(b) a certificate from the Fund Trustee and Advisory Commission.......'
എനപറയുന.  ഇതുരണ്ടുലാം  സമര്പനിക്കുകേലയന വചഭാല്  നനിയമസഭഭാ  ബഡ്ജറനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി അതട്ട് ചേര്ച ലചേയ്യുകേയഭാണട്ട്.   Expenditure Review Commission Report
നനിയമസഭയനില് വയകമ്പഭാള നമ്മേലളലഭാവരുലാം അതനിലന പരഭാമര്ശനിചട്ട് ചേര്ച ലചേയ്യുനതകല?
അതുകപഭാലല ഇതുലാം ഇസൗ നനിയമത്തനില് വലവസ ലചേയ്യുകേയഭാണട്ട്. ബഡ്ജറട്ട് കരഖകയഭാലടഭാപലാം,
എനഭാല് ബഡ്ജറട്ട്  കരഖയളനിലല,  അതട്ട്  സഭാധനിക്കനില,  ബഡ്ജറട്ട്  കരഖയട്ട് പുറത്തട്ട്
ഇസൗ രണട്ട് കസറട്ട്ലമനലാം  വയണലാം.  അകപഭാള നനിയമസഭയനിലല ബഡ്ജറട്ട്  ചേര്ചയനില്
ഇസൗ പശ്നങ്ങള വളലര വലക്തമഭായനി  ഉനയനിക്കുനതനിനുലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുമുള
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സനര്ഭലാം  നല്കുകേയഭാണട്ട്.   അതുലകേഭാണട്ട്  തതീരുനനില;  9 - ാാമലത്ത  കകഭാസനില്,  The
Government shall  as long as its guarantee is in force lay before the State
Legislature  in  every  year  during  the  budget  session,  a  statement  of  the
guarantee  if  any  given  during  the  current  financial  year  and  upto  date
accounts  of  the  total  sums  if  any  which  have  been  paid  out  of  the
consolidated fund of State by reason of any such guarantee or paid into the
fund towards the  repayment  of  any money  paid  out  എനഭാണട്ട് പറയുനതട്ട്.
നമ്മുലട കേണ്കസഭാളനികഡറഡട്ട് ഫണനില് നനിനലാം കപഭാകേണലമനട്ട് അങ്ങട്ട് പറഞ്ഞകലഭാ,
അതടക്കലാം, ഗലഭാരണനി ലകേഭാടുത്തതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായുള കസറട്ട്ലമന്റെട്ട് നനിയമസഭയനില് വയണലാം.
അതുകേഴെനിഞ്ഞനിടട്ട്  16- ാാമലത്ത  കകഭാസനില്   ആനത്വല്  റനികപഭാര്ലടലഭാലാം  വയണലമനട്ട്
പറഞ്ഞനിടട്ട്  Government shall as soon as the Annual Report is received cause
the same together with the Audited  Statement of Accounts to be laid before
the  table  of  the  Legislative  Assembly  എനപറയുന.   അസലാംബനിയുലട  ഒരു
കബഭാഡനിയഭാണട്ട്  പനി.യു.സനി.  (Committee  on  Public  Undertakings).  ഇനട്ട്
ലകേ.എഫട്ട്.സനി.,  ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.   എനനിവയുലട പവര്ത്തനങ്ങലള സലാംബനനിച്ചുലാം
പനി.യു.സനി.  പരനികശഭാധനിക്കുനണട്ട്.  ഇതുകപഭാലല  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഒരു ധനകേഭാരല സഭാപനമഭാണട്ട്
കേനിഫ്ബനി.  നനിയമസഭയുലട  പനി.യു.സനി.-ക്കട്ട്  അതനിലന്റെ  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാനുള
അവകേഭാശമുണട്ട്.  അവനിലട നടക്കുന കേഭാരലങ്ങളനില് പരനികശഭാധന നടത്തുകേയഭാലണങനില്
നനിയമസഭയുലട  മുനനില്  പനി.യു.സനി.-യുലട  റനികപഭാര്ടഭായനി  വരഭാലാം.  എന  മഭാത്രമല,
ഇത്തവണലത്ത  ബഡ്ജറട്ട്  പസലാംഗത്തനില്  ഇതനില്  ഉളലക്കഭാളനിചനിട്ടുള  എലഭാ
കപഭാജക്ടുകേളുലട കപരുലാം പറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്. ബഡ്ജറനിനു പുറത്തുലാം വകുപ്പുകേളക്കട്ട് കപഭാജക്ടുകേള
ലകേഭാണ്ടുവരഭാലാം. പകക്ഷ ലകേഭാണ്ടുവന കേഴെനിഞ്ഞഭാല് കേലഭാബനിനറനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കണലാം.
അകപഭാള നനിയമസഭ  നനിങ്ങള  വനിചേഭാരനിക്കുനതു  കപഭാലലയല.  എഫട്ട്.ആര്.ബനി.എലാം.
ആകട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കനിലക്കഭാണട്ട്  ട്രേഷറനിയനില്  ഇസൗ  പണലാം  നനികക്ഷപനിക്കഭാന  പഭാടനില.
അതനിലന ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം വനിമര്ശനിക്കുകേയുണഭായനി. മൂനതരത്തനിലഭാണട്ട് പണലാം
ലഭനിക്കുനതട്ട്.  ഒനട്ട്,  കേനിഫ്ബനി കനരനിടട്ട്  മഭാര്ക്കറനില് നനിനലാം സമഭാഹരനിക്കുന പണലാം.
അതട്ട്  ഒരു കേഭാരണവശഭാലലാം ട്രേഷറനിക്കുളനില് വരനില,  വരുനതട്ട്  എഫട്ട്.ആര്.ബനി.എലാം.
നനിയമത്തനിനട്ട്  വനിരുദമഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്  അതട്ട്  ട്രേനിപനിള  കററഡട്ട്  അലസറട്ട്സനില്
നനികക്ഷപനിക്കുലാം. രണട്ട്, സര്ക്കഭാര് ഡനിസതീഷണറനിയഭായനി നല്കുന ഫണട്ട്. ഉദഭാഹരണത്തനിനട്ട്
ഒരു  ഗ്രഭാന്റെട്ട്  നല്കുന.  അതട്ട്  കവണലമങനില്  ട്രേഷറനിയനില്  സൂക്ഷനിക്കഭാലാം.  അങ്ങലന
ട്രേഷറനിയനില്  സൂക്ഷനിചനിട്ടുകണഭാലയനട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ  തവണ  കചേഭാകദലഭാത്തര  സമയത്തട്ട്
ശതീ.  ലകേ.  എലാം.  മഭാണനി ഇസൗ സഭയനില് ഉനയനിചതഭാണട്ട്.  സൂക്ഷനിചനിട്ടുലണനട്ട് മറപടനി
പറഞ.   കേഭാരണലാം  സര്ക്കഭാര്  നല്കേനിയ  ഡനിസതീഷണറനി  ഫണഭാണട്ട്.   എനഭാല്
സര്ക്കഭാര്  സഭാറഡ്യൂടറനി  ഒബനികഗഷനഭായനി  നല്കുനതട്ട്  ട്രേഷറനിയനില്  സൂക്ഷനിക്കനില.
പുറത്തഭാണട്ട്  സൂക്ഷനിക്കുനതട്ട്.  മൂനനികനഭാടുലാം  വലതലസമഭായ  സമതീപനമഭാണട്ട്  ലലകേലക്കഭാള്ളുനതട്ട്.
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കേഭാരണലാം  നനിയമവലവസയട്ട്  അങ്ങലനകയ  പവര്ത്തനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള.
അതുലകേഭാണട്ട്  നനിയമസഭയുലട  അധനികേഭാരപരനിധനി  വനിട്ടുകപഭാകുന  പശ്നമനില.  മറനിചട്ട്
നനിയമസഭയുലട  കമല്കനഭാടത്തനിനുലാം  വനിമര്ശനത്തനിനുലാം  ഇസൗ സഭയനിലല  ബഡ്ജറട്ട്
ചേര്ചകേളനിലലാം  അതലഭാലതയുള  പകമയങ്ങളുലട  ഇടലപടലനിനുലമഭാലക്കയുള
സഭാദലതകേള തുറനവച്ചു ലകേഭാണഭാണട്ട്  നമ്മേള ഇസൗ നനിയമലാം  പഭാസഭാക്കുനലതനഭാണട്ട്
എനനിക്കഭാദലലാം  പറയഭാനുളളതട്ട്.  രണഭാമകത്തതട്ട്,  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമനകേലള കനഭാക്കുകുത്തനികേളഭാക്കുനകവഭാ
ഇലകയഭാ എനതഭാണട്ട്.  ഇസൗ  നനിയമത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഡതീലറയ്ല്ഡട്ട്
സതീമനിലന്റെ ഒരു കരഖ തയഭാറഭാക്കണലമനട്ട് നനിയമത്തനില് വലവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്. നനിയമലാം
പഭാസഭായഭാലകല ആ സതീലാം നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിയൂ.   ഇവനിലട ശതീ. കമഭാനസട്ട് കജഭാസഫട്ട്
ചൂണനിക്കഭാണനിച  ഒരു  ഓര്ഡറണട്ട്.  അതനിലല  ലപഭാസതീഡദ്യുവര്  എനഭാണട്ട്? ഒനട്ട്,
എലനലഭാലാം  കപഭാജകട്ട്  കവണലമനട്ട്  ആരട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കണലാം;  രണട്ട്,  ആരട്ട്  ഇസൗ
കപഭാജകട്ട് നടപഭാക്കുലാം;  മൂനട്ട്,  ഇസൗ കപഭാജകനിനട്ട് ആരട്ട് കമല്കനഭാടലാം വഹനിക്കുലാം;  നഭാലട്ട്,
ഇസൗ കപഭാജകനിനട്ട് ആരട്ട് പണലാം നല്കുലാം?  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമനമഭായനി ഇനകവഭാളവട്ട് ലചേയ്യുന
നഭാലട്ട് കചേഭാദലങ്ങള ഇതഭാണട്ട്. ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട് എ.എസട്ട്. നല്കേഭാത്ത ഒരു  കപഭാജകനിനുലാം
കേനിഫ്ബനിയനില് വരഭാന  കേഴെനിയനില.  ആദലലത്ത നടപടനിക്രമലാം ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട് എ.എസട്ട്.
നല്കുകേ എനളളതഭാണട്ട്.  എ.എസട്ട്. നല്കുകമ്പഭാള ഒരു ആനുകൂലലമുണട്ട്.    ബഡ്ജറനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുലണങനില് അതനിനു പണമുകണഭാ ഇലകയഭാ എലനഭാലക്ക  കചേഭാദനിച്ചുള
ഫനിനഭാനഷലല് സഭാലാംഗ്ഷന ആവശലമനില,  കനരനിടട്ട് എ.എസട്ട്.   നല്കേഭാലാം.  അലഭാലതയഭാലണങനില്
ഫനിനഭാനഷലല് സഭാലാംഗ്ഷനട്ട് വരണലാം.  മുമ്പുലാം അങ്ങലനയഭായനിരുനനികല?  ബഡ്ജറനില്
ഉളലപടഭാത്ത  ഏലതങനിലലാം  കേഭാരലങ്ങള  ഇഷപകേഭാരലാം  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിനട്ട്  ലചേയഭാന
സഭാധനിക്കുകമഭാ?  ബഡ്ജറനില് പറഞ്ഞനിട്ടുള  കേഭാരലങ്ങളഭായഭാലലാം അതട്ട്  20  ശതമഭാനമനിലലങനില്
ലലഫനഭാനസനില് വരണലാം,  കനരലത്തയുലാം അങ്ങലന തലനയഭായനിരുന. 

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : സര്,  ഒരു ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിനു മുമ്പനില് പകത്തഭാ
പതനിനകഞഭാ ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട് പദതനികേളുണഭാകുലാം, അതട്ട് ഫഭാഗട്ട് ഷനിപട്ട് കപഭാഗ്രഭാമഭായനിരനിക്കഭാലാം.
ബനലപട ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്  എ.എസട്ട്.  ലകേഭാടുക്കുന,  അതനിനുകശഷലാം കേനിഫ്ബനിയുലട
മുമ്പനില് വരുന.  പനിലന അനനിമ തതീരുമഭാനലമടുക്കുനതട്ട് ഇസൗ കബഭാര്ഡഭാണട്ട്.  അകപഭാള
വകുപനിലന്റെ അധനികേഭാരലാം ഇകങ്ങഭാടട്ട് ട്രേഭാനസര് ലചേയ്യുകേയഭാണട്ട്. അനനിമ തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാനുള,
ഫനിനഭാനഷലല് തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാനുള അവസഭാനലത്തയഭാളഭായനി കേനിഫ്ബനിയഭാണട്ട് വരുനതട്ട്.

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട് :  സര്,  അങ്ങുലാം മനനിയഭായനിരുന ആളകല?
അങ്ങട്ട്  മനനിയഭായനിരുനകപഭാള   ഇഷമുളതനിനട്ട്  എ.എസട്ട്. നല്കേനി നടപഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുമഭായനിരുകനഭാ?  അതനിനട്ട് ഫനിനഭാനഷലല് സഭാലാംഗ്ഷന കവണലാം.  അകപഭാള ഫനിനഭാനസനിലന്റെ
മുകേളനിലനിരനിക്കുനയഭാളഭാലണനട്ട് പറഞ നടക്കുനതനില് വല അര്തവമുകണഭാ?  കേനിഫ്ബനിക്കട്ട്
ഫനിനഭാനസട്ട് സഭാലാംഗ്ഷന  നല്കുനനില, കേഭാരണലാം ബഡ്ജറനിനട്ട് പുറത്തഭാണട്ട്.  അകതസമയലാം
കേനിഫ്ബനിയനില് നനിനഭാണട്ട് പണലാം  നല്കുനതട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്  കേനിഫ്ബനിയനില് വയണലാം.
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ഏലതങനിലലാം ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട് വഴെനിയലഭാത്ത ഒരു കപഭാജക്ടുലാം  കേനിഫ്ബനിയനില് വരുനതല.
അഥേവഭാ വനഭാല് അതനിലന്റെ വയബനിലനിറനിലയക്കുറനിചട്ട് പരനികശഭാധനയുണട്ട്.  ആ പരനികശഭാധന
എങ്ങലനലയഭാലക്ക  കവണലമനട്ട്  നനിയമത്തനില്  വലവസ  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  രണഭാമലത്ത
കചേഭാദലലാം, ഇതഭാരട്ട് നടപഭാക്കണലമനതനില് കേനിഫ്ബനിക്കട്ട് ഒരു പങ്കുമനില. ലസഷലല് പര്പസട്ട്
ലവഹനിക്കനിള  ഏതഭാലണനട്ട്  ആ  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കുലാം.  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.
ആലണങനില് കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് കവകണഭാ, കകേരള കേണ്സക്ഷന കകേഭാര്പകറഷന
കവകണഭാ,  കറഭാഡ്സട്ട് ആന്റെട്ട് ബനിഡ്ജസട്ട് ഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷന കവകണഭാ എനട്ട്
തതീരുമഭാനനിക്കഭാലാം. ഇനനി  പുതനിയതഭാലയഭാലരണലാം  രൂപതീകേരനിക്കഭാന കപഭാകുനലവങനില്
ആയനികക്കഭാലട, ഏതട്ട് എസട്ട്.പനി.വനി. കവണലമനളതട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കഭാനുള അവകേഭാശലാം
വകുപ്പുകേളക്കഭാണട്ട്.  ഇനനി  സത്വകേഭാരല  പങഭാളനിത്തലാം  കവണലമങനില്  അതുലാം  ഇവനിലടയഭാണട്ട്
തതീരുമഭാനനികക്കണതട്ട്.  ഏതട്ട് ഏജനസനിവഴെനി നടപഭാക്കനിയഭാലലാം ഒരു കേഭാരലലാം മഭാത്രകമയുള,
എഫട്ട്.ആര്.ബനി.എലാം.  ആകട്ട്  നനിലവനിലളതുലകേഭാണട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിനട്ട്  കനരനിടട്ട്
നടപഭാക്കഭാന കേഴെനിയനില.   ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്  കനരനിടട്ട്  നടപഭാക്കനിയഭാല് കേണ്കസഭാളനികഡറഡട്ട്
ഫണ്ടുവഴെനി   നല്കകേണനിവരുലാം. അകപഭാള  കേനിഫ്ബനി  എനഭാണട്ട്  ലചേയ്യുനതട്ട്?  ഓകരഭാ
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമനലാം അവരുകടതഭായ എസട്ട്.പനി.വനി.-ക്കട്ട് രൂപലാം നല്കേണലാം. മൂനഭാമകത്തതട്ട്,
ആരട്ട്  കമല്കനഭാടലാം  വഹനിക്കുലാം  എനളതഭാണട്ട്.  കേനിഫ്ബനിയനില്  കമല്കനഭാടലാം
വഹനിക്കഭാന ആരുമനില.  അതട്ട് ഓകരഭാ  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമനലാം  തതീരുമഭാനനിക്കുലാം.  ഇതട്ട്  ലസഷലല്
പര്പസട്ട്  ലവഹനിക്കനിള  പകേഭാരമഭാലണങനിലലാം കമല്കനഭാടവലാം  ലമഷര്ലമനലാം  ലചേക്കട്ട്
ലമഷര്ലമനലമഭാലക്ക പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  എഞനിനതീകയഴട്ട് തതീരുമഭാനനികക്കണ കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്.
അതുലകേഭാണട്ട് കമല്കനഭാടവലാം അവനിലടത്തലനയഭാണട്ട്. അതനിലന്റെയടനിസഭാനത്തനില് ലചേയ
പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുലവനട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  നല്കേനിക്കഴെനിഞ്ഞഭാല്  കേനിഫ്ബനി  പണലാം
നല്കുലാം.  അവനിലട  മഭാത്രകമ  കേനിഫ്ബനി  വരുനളള. ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്
വരുനതനിനട്ട് സമ്മേതലാം നല്കുന, ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുലവനട്ട് സര്ടനിലലഫ
ലചേയഭാല്  പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു കകേഭാണ്ട്രേഭാകര് ആരഭാകണഭാ അവര്ക്കട്ട് ഓണ്ലലലനഭായനി
പണലാം ലകേഭാടുക്കുലാം.

ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെട്ട് : സര്, ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട് എ.എസട്ട്.  നല്കേനിയ കപഭാജകട്ട്
കേനിഫ്ബനി ഡനിലലന ലചേയനിലഭാലയനട്ട് ഉറപ്പുനല്കേഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാ?  

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട് :  സര്, അങ്ങലന ഉറലപഭാനമനില.  അതനിലന്റെ
പരനികശഭാധന നടക്കുലാം. ഒരു ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാകക്കണതട്ട് എങ്ങലനലയനണട്ട്.

ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  സര്,  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമനകേലള  ലലബപഭാസട്ട്
ലചേയ്യുനലവനളളതഭാണട്ട് ഞങ്ങളുലട പധഭാനലപട ആകരഭാപണലാം.

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട് : സര്, അതല ആകരഭാപണലാം. ആ കപഭാജകല
ഇസൗ  കപഭാജകഭാണട്ട്  കവണലതനളള  മുനഗണന  നനിശയനിക്കഭാനുള  അധനികേഭാരലാം
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കേനിഫ്ബനിക്കനില.  പലക്ഷ,  ലചേയഭാന കപഭാകുന കപഭാജകനിലന്റെ കേണക്കട്ട് ശരനിയഭാകണഭാ
ലതറഭാകണഭാലയനട്ട്  കനഭാക്കകണ;  കകേഭാസട്ട്  ലബനനിഫനിറട്ട്  അനഭാലനിസനിസട്ട്  കവകണ;
അലലങനില് റഫട്ട് എസനികമറട്ട്  എഴതനി തനനിടട്ട്  നടപഭാക്കണലമനട്ട് പറഞ്ഞഭാല് ലചേയ്യുകമഭാ?
സഭാകങതനികേമഭായ പരനികശഭാധന  നടക്കുകേ തലന ലചേയ്യുലാം.  കേഭാരണലാം,  ആരുലടലയങനിലലാം
കേയനില് നനിനലാം   വഭാങ്ങുന പണമഭാണട്ട്. ഇസൗ  ലപഭാസഡ്യൂഡദ്യുവര്  പകേഭാരലാം  ഇതനിലല
ഓകരഭാ  കപഭാജകനിനുലാം  കകേഭാസട്ട്  ലബനനിഫനിറ്റുണട്ട്,  മണനി  കഫഭാര്  വഭാലഡ്യൂ  ലടസട്ട്
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇങ്ങലനയുളള നടപടനികേള ലചേയനിട്ടുലണനട്ട് അവകരഭാടട്ട് പറയണലാം. 

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  സര്,  തഭാങള പറഞ്ഞതട്ട്  കേണ്വനിനസനിലാംഗട്ട് ആണട്ട്.
കപഭാജകനിനട്ട് എ.എസട്ട്. ലകേഭാടുക്കുനതുലാം കപഭാജകട്ട് ഇലാംപനിലമകന്റെഷനുലാം കമഭാണനിററനിലാംഗുലാം
ഇവഭാലദ്യുകവഷനുമലഭാലാം  അതഭാതട്ട്  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനില്ത്തലന നടക്കുലാം.
ഫനിനഭാനഷലല് സഭാലാംഗ്ഷന നല്കുനതുലാം ഫനിനഭാനസട്ട് അകറഞട്ട് ലചേയട്ട്  നല്കുനതുമഭാണട്ട്
കേനിഫ്ബനിയുലട കറഭാലളനഭാണട്ട് തഭാങള പറഞ്ഞതനില് നനിനട്ട് മനസനിലഭാകുനതട്ട്. അങ്ങട്ട്
ബഡ്ജറട്ട് സതീചനില് പറഞ്ഞ ഒരു കേഭാരലമുണട്ട്, കേനിഫ്ബനിയനില് പുതനിയതഭായനി കേഡ്യൂ ഒനലാം
രൂപലപടനിലഭാലയനളളതട്ട്.  അതനിലന്റെ  ഒരു  പഭാകയഭാഗനികേത  കുറച്ചുകൂടനി  ആഴെത്തനില്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ? കേനിഫ്ബനിയനില്  ഏലതങനിലലാം ഒരു വര്കക്കഭാ,  രണട്ട് വര്കക്കഭാ
അലലങനില് ചുരുങ്ങനിയ വര്കക്കഭാ നടത്തുകേയഭാലണങനില് സത്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  വരുന
മുറയട്ട്  ലപലടനട്ട്  കേഡ്യൂ  രൂപലപടനില.  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമനകേളുലട  എലഭാ
വര്ക്കുകേളുലാം കേനിഫ്ബനി ഏലറടുക്കുകമ്പഭാള സത്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം അവനിലട കേഡ്യൂ രൂപലപടുമകലഭാ;
പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.  വകുപനില് നനിനട്ട്  5000  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  വര്ക്കട്ട്  നടത്തുകമ്പഭാള,
എലഭാ പണനിയുലാം ഒറയടനിക്കട്ട് തുടങ്ങുകേകയഭാ ഒറയടനിക്കട്ട് അവസഭാനനിക്കുകേകയഭാ ലചേയനില.
ഓകരഭാനലാം കേഴെനിയുന മുറയട്ട് കകേഭാണ്ട്രേഭാകര്മഭാര് അഡനിനനികസറതീവട്ട് ഡനിപഭാര്ട്ടുലമനവഴെനി
കേനിഫ്ബനിയനികലക്കട്ട്  ബനില്  സമര്പനിക്കുകമ്പഭാള  അവനിലട  കേഡ്യൂ  സത്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം
രൂപലപടനികല?   ഇകപഭാഴെലത്ത ബഡ്ജറനിലല  അകത അവസ കേനിഫ്ബനിയനികലക്കട്ട്
മഭാറനികലലയനഭാണട്ട് എലന്റെ സലാംശയലാം.

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ലഎസകേട്ട് :  സര്,  അതട്ട്  എത്രമഭാത്രലാം  പണലാം
കേകമ്പഭാളത്തനില്നനിനട്ട്  സമഭാഹരനിക്കഭാന  കേഴെനിയുലമനള മതനിപനിലന  ആശയനിചനിരനിക്കുലാം.
ഞങ്ങളുലട കേണക്കുകൂടല് അനുസരനിചട്ട്  20,000  കകേഭാടനി രൂപ ഇകപഭാള   വഭാങ്ങഭാന
ഒരു പയഭാസവമനില.   വഭാങ്ങനിക്കഴെനിഞ്ഞഭാല് പലനിശ   നല്കേണലമന ഒറക്കഭാരണലാം
ലകേഭാണഭാണട്ട്   വഭാങ്ങഭാത്തതട്ട്.  ഇകപഭാള   നഭാലഭായനിരലാം കകേഭാടനി രൂപയുലട  എ.എസട്ട്.
നല്കേനിയനിട്ടുലണങനില് ഇസൗ വര്ഷലാം അതനില് നനിനട്ട് ആയനിരലാം കകേഭാടനികയഭാ രണഭായനിരലാം
കകേഭാടനികയഭാ  രൂപ  ലചേലവഭായഭാല്  മഹഭാഭഭാഗലലാം.  അങ്ങലനയകല  കപഭാജകട്ട്  വരനികേയുളള?
അകപഭാള ഇത്രയുലാം വഭാങ്ങനി വയകണഭാ?  ഈ രതീതനിലയ ഇലഭാസനിക്കഭായനിട്ടുളള റവനഡ്യൂ
സലലപ ആയനിടഭാണട്ട്  ഞങ്ങള കേഭാണുനതട്ട്.  ഒരുപകക്ഷ,  ഞങ്ങളുലട കേണക്കുകൂടല്
ലതറനികപഭാകേഭാലാം. നബഭാര്ഡനിലന്റെ ഏജനസനിയഭായ NIDA  5,000 കകേഭാടനി രൂപ ഓഫര്
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ലചേയനിട്ടുണട്ട്. നമുക്കട്ട് അകങ്ങഭാടട്ട് ഒരുപഭാടട്ട് നടപടനികേലളഭാനലാം കവണനി വനനില. ധഭാരഭാളലാം
ബഭാങ്കുകേള  lend  ലചേയഭാന  തയഭാറഭാലണനട്ട്  പറഞ്ഞട്ട്  വരുനണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്
ഭഭാവനിയനില് എനട്ട് സലാംഭവനികചക്കഭാലമനളളലതഭാനലാം ഞഭാന പവചേനിക്കുനനില.  എലഭാ
കേഭാലകത്തയുലാം  ഉത്തരവഭാദനിതത്വലാം  ഞഭാന  ഏല്ക്കുനതട്ട്  എങ്ങലനയഭാണട്ട്?   പകക്ഷ,
ഇനട്ട് മതീഡനിയലാം കടലാം കനഭാക്കുകമ്പഭാള, നമുക്കട്ട് നടപഭാക്കഭാന കേഴെനിയുന കപഭാജക്ടുകേള
തയഭാറഭാക്കനി എടുക്കുനതനിലഭാണട്ട് ശദനികക്കണതട്ട്.

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  സര്,   കേനിഫ്ബനിയുലട  മുമ്പഭാലകേ  വരുകമ്പഭാള
നടക്കുനതട്ട്  കകേഭാസട്ട്  ലബനനിഫനിറട്ട്  അനഭാലനിസനിസട്ട്  ആലണനട്ട്  അങ്ങട്ട്  ഇവനിലട
പറഞ.  കകേഭാസട്ട് ലബനനിഫനിറട്ട് അനഭാലനിസനിസട്ട് എനട്ട് പറഞ്ഞഭാല് ഇനകേലാം ജനകററനിലാംഗട്ട്
ആയനിട്ടുളള വര്ക്കുകേളഭാണട്ട് കനഭാക്കുനതട്ട്. അലഭാലത കകേഭാസട്ട് ലബനനിഫനിറട്ട് അനഭാലനിസനിസട്ട്
കനഭാകക്കണ കേഭാരലമനിലകലഭാ?  മുടക്കുന പണലാം തനിരനിച്ചുകേനിട്ടുനകണഭാ;  തനിരനിചടയഭാന
കേഴെനിയുനകണഭാ;  ഇനഫഭാസക്ചര്  ഡവലപ്ലമനമഭായനി  ബനലപട  ഇനകേലാം
ജനകററനിലാംഗഭായനിട്ടുളള എത്ര ശതമഭാനലാം പദതനി നമുക്കട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം?
ഇനകേലാം ജനകററനിലാംഗട്ട് ആയനിട്ടുളള കപഭാജകട്ട് മഭാത്രമഭാലണങനില് എലഭാ  വകുപ്പുകേളനിലലാം
ഇസൗ  പറയുന  പദതനികേലളഭാനലാം  യഭാഥേഭാര്തലമഭാകേനില.  കകേഭാസട്ട്  ലബനനിഫനിറട്ട്
അനഭാലനിസനിസട്ട്  കനഭാക്കനിയനിടഭാണട്ട്  നടക്കുനലതങനില്,  പണലാം  തരുന  ഒരു
ഏജനസനിയുലാം നമ്മേള പറയുന കപഭാജക്ടുകേലളഭാനലാം അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന കപഭാകുനനില.  

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട് :  സര്,  കസഭാഷലല് കകേഭാസട്ട് ലബനനിഫനിറട്ട്
അനഭാലനിസനിസട്ട് എനട്ട് പറയുന കേഭാരലമുണട്ട്. നനിങ്ങളുലട അക്കസൗണട്ട് ബുക്കനിലല വരവലാം
ലചേലവലാം  മഭാത്രമല,  സഭാമൂഹനികേമഭായനി  ഇതുണഭാക്കുന  കനടങ്ങളുലാം  കകേഭാടങ്ങളുലാം
പരനികശഭാധനിക്കുലാം.  ഇതട്ട് വളലര വനിശദമഭായനിട്ടുളള പരനികശഭാധനയല.  

കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  സര്,  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലന്റെ  അഡനിനനികസറതീവട്ട്
സഭാലാംഗ്ഷനുലാം   മറ്റുകേഭാരലങ്ങളുലമഭാലക്ക ശരനിയഭാണട്ട്.  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്  തയഭാറഭാക്കുന
കപഭാജകനിനകേത്തട്ട്  കേനിഫ്ബനിയുലട  കപഭാജകട്ട്  ഇവഭാലദ്യുകവഷന  ടതീമുണട്ട്.  ലലഫനല്
തതീരുമഭാനലമടുക്കുകേ  എനതട്ട് ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലന്റെ  കേണ്ലസപ്റഭാകണഭാ?  കപഭാജകട്ട്
ഇവഭാലദ്യുകവഷന  ടതീലാം  എനട്ട്  പറയുനതട്ട്  കേനിഫ്ബനിയുലട  മഭാത്രലാം  കേണ്കട്രേഭാളനിലളള
അകതഭാറനിറനിയഭാണട്ട്.  അതനിനകേത്തട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലളള  ആരുലാം  വരനില.  അങ്ങലന
വന കേഴെനിഞ്ഞഭാല് അവരുലട ചേനില  whims and fancies അനുസരനിചട്ട് കേഭാരലങ്ങള
കപഭാവകേയകല എനളള സലാംശയമഭാണട്ട് കചേഭാദനിചതട്ട്.  നമ്മേള  നല്കുന  വര്ക്കനില്
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലന്റെ കേണ്ലസപ്റട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  കേഭാരലങ്ങള   ലചേയഭാന കേഴെനിയുകമഭാ?
അങ്ങലനലയഭാരു  പധഭാനലപട  വനിഷയലാം  ഇവനിലടയുലണനട്ട്  ഞഭാന  കനരകത്ത
സൂചേനിപനിചതഭാണട്ട്.
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ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട്   : സര്, ലപഭാതുവനിപണനിയനില് നനിനട്ട് 20,000 കകേഭാടനി
രൂപ വഭായലയടുക്കുലമനട്ട് പറഞ.  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട് ലപഭാകപഭാസട്ട് ലചേയ്യുന അലസറട്ട്
ക്രനികയഷലന്റെ തനിരനിചടവട്ട് എങ്ങലനയഭാണട്ട്?  വഭായ എടുക്കുന ആള പണലാം   നല്കേണലാം;
പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  -യുലടയുലാം വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുലടയുലാം കപഭാജകട്ട് വര്ക്കട്ട് വച്ചുകേഴെനിഞ്ഞഭാല്
യൂസര് ഫതീയനില. അകപഭാള തനിരനിചടവനിലന്റെ മഭാര്ഗ്ഗലാം എനഭാണട്ട്?  

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമഭാര് :  സര്,  ഇനലവസട്ട്ലമന്റെട്ട്  ഉളലപലടയുളള

കേഭാരലങ്ങള വളലര വലക്തമഭായനി പറഞ. ഇനകേലാം ജനകററട്ട് ലചേയ്യുന പദതനികേളക്കട്ട്

നമുക്കട്ട് തനിരനിചടയഭാലാം. പലക്ഷ, ഗ്രഭാന്റെഭായനി  നല്കുന കേഭാരലങ്ങള, കറഭാഡുമഭായനി ബനലപട

കേഭാരലങ്ങള എനനിവ കടഭാള ഫതീ ആയനി കപഭാവകേയഭാണട്ട്. കറഭാഡനില് നനിനട്ട്  വരുമഭാനലാം

വരുനനില. അത്തരലാം കേഭാരലങ്ങളനില് തനിരനിചടവട്ട് എങ്ങലനയഭാലണനളള  കേഭാരലലാം കൂടനി

അങ്ങട്ട് വനിശദതീകേരനിചഭാല്  കഭാരനിറനിയുണഭാകുലാം.

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ലഎസകേട്ട് :  സര്,  നമ്മേള ആദലലാം  നനിയമസഭലയ

കനഭാക്കുകുത്തനിയഭാക്കുലമനളള കേഭാരലലാം ലസറനില് ലചേയ. 

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : സര്, അതട്ട് ലസറനില് ലചേയനിടനില.

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട് :  സര്,  എനഭാല് അങ്ങലന ഇരുകനഭാകട.
ഞഭാന  എലന്റെ  ഭഭാഗലാം  പറഞ.  ഞഭാന  പറയുനലതഭാലക്ക  അങ്ങട്ട്  പറയണലമനട്ട്
നനിര്ബനനിക്കഭാന എനനിക്കുലാം  കേഴെനിയനില. നനിങ്ങള പറയുനലതഭാലക്ക ഞഭാന പറയണലമനട്ട്
വചഭാല് ഞഭാനുലാം സമ്മേതനിക്കനില. ഏതഭായഭാലലാം പരസരലാം കേഭാരലലാം പറഞ കേഴെനിഞ്ഞകലഭാ. 

രണഭാമകത്തതട്ട് ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലന സലാംബനനിച്ചുളളതഭാണട്ട്.  കഡഭാ. എന. ജയരഭാജനിനട്ട്
ആലകേ സലാംശയമുളളതട്ട്,  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെഭാണട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കുനതട്ട്,  അവരുലട ഏജനസനി
തലനയഭാണട്ട് നടപഭാക്കുനതട്ട്, അവരഭാണട്ട് കമല്കനഭാടലാം വഹനിക്കുനതട്ട്, പലക്ഷ, കേനിഫ്ബനി
നല്കേനിക്കഴെനിഞ്ഞഭാല് തളളനിക്കളയുകമഭാ എനതു സലാംബനനിചഭാണട്ട്.  അതനിലന്റെ മുനഗണനഭാ
പകയഭാറനിറനികയതട്ട്,  അതഭാകണഭാ  ഇതഭാകണഭാ  നലലതനളളതട്ട്  കേനിഫ്ബനിയുലട
മുനനിലനിലലനട്ട്   ഞഭാന കനരകത്ത പറഞ.  എസനികമറട്ട്  ശരനികയഭാ ലതകറഭാലയനതട്ട്
സലാംബനനിചട്ട്  രണഭാമതട്ട് റതീ ലചേക്കനിലാംഗട്ട് നടക്കുലാം.  അങ്ങലന ലചേക്കട്ട് ലചേയ്യുനതനിനുകവണനി
സര്ക്കഭാര്  ഒരു  ഇനലസക്ഷന  ഏജനസനിലയ  വയലമനഭാണട്ട്  ഇസൗ  നനിയമത്തനില്
വലവസ  ലചേയനിട്ടുളളതട്ട്,  അലഭാലത  കേനിഫ്ബനിലയയല.  സനി.ടനി.  തലനയഭാകേഭാലാം.
കേനിഫ്ബനിക്കട്ട്  ഇതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കണലമനലണങനില്  സര്ക്കഭാര്  നനിശയനിച
ഏജനസനിലയ വചട്ട് ലചേയഭാലാം. ഇലലങനില്, ഞങ്ങളക്കട്ട് സലാംശയമുണട്ട് കനഭാക്കണലമനട്ട്
പറയഭാലാം.  ഇതനില്  എനഭാണട്ട്  ലതറട്ട്?  ഇകപഭാഴലാം  സനി.ടനി.  എന  സഭാപനമനികല;
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട് എസനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയഭാല് സനി.ടനി.-യനില് കപഭാകേനികല?
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കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  സര്,  ഫനിനഭാനസട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്   പുറലപടുവനിച
സര്ക്കുലറനില് പറയുന കേഭാരലലാം തലനയഭാണട്ട് ഞഭാന കചേഭാദനിചതട്ട്. സര്ക്കുലറനില് 'The
project evaluation team in KIIFB shall examine the DPR and check for the
feasibility financial analysis and relevant details.'  എനഭാണട്ട് പറയുനതട്ട്.  ആ
കപജനില്  അവസഭാനലാം  പറയുനതട്ട്,   'Executive  committee  may  appoint  an
Inspection  Authority'  എനഭാണട്ട്.  അവര് തലനയഭാണട്ട് ടതീമനിലന   നനികയഭാഗനിക്കുനതട്ട്.
അതട്ട് സലാംബനനിചഭാണട്ട് ഞഭാന കചേഭാദനിചതട്ട്.  

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ലഎസകേട്ട് :  സര്,  അതനിലനക്കുറനിചട്ട്  നനിങ്ങളക്കട്ട്
തര്ക്കമുണട്ട്; there will be an Inspection Agency, അതട്ട് നനിയമത്തനില് വലവസ
ലചേയ്യുനണട്ട്. ഫണട്ട് നല്കുന ഏജനസനി തരുന കപഭാജകനിലനക്കുറനിചട്ട്/  എസനികമറനിലനക്കുറനിചട്ട്
മനിനനിമലാം  വലവസയുളള കേഭാരലങ്ങള ലചേയണലമനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനഭായനി  അങ്ങലന
ഒരു  പരനികശഭാധന  കവകണ?  ഫനിനഭാനസട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്  ലചേയലകേഭാണനിരനിക്കുന
കേഭാരലലാം കേനിഫ്ബനി കനഭാക്കുലാം, അതനിനപ്പുറകത്തക്കനില.  

ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന : സര്, ഇവനിലട സഭാധഭാരണയഭായനി വലനിയ വര്ക്കുകേളക്കട്ട്
എസനികമറട്ട്  എടുത്തുകേഴെനിഞ്ഞഭാല് റനിലലവസ്ഡട്ട് എസനികമലറനട്ട് പറഞ്ഞട്ട് ഉകദലഭാഗസരുലട
ഭഭാഗത്തുനനിനട്ട്  വലനിയ സമ്മേര്ദ്ദേമുണഭാകുമഭായനിരുന.  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട്
രൂപയുലട  വര്ക്കുകേളക്കട്ട്  റനിലലവസ്ഡട്ട്  എസനികമലറനട്ട്  പറഞ്ഞട്ട്  വനതുകേ  നഷലപടുന
അവസയുണട്ട്.  അതട്ട്  മഭാറഭാന ഏതട്ട്  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  ലലടലാം ബസൗണഭായനി നനിശയനിക്കഭാന
കപഭാകുനതട്ട്?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട് :  സര്,  എന്തുലകേഭാണട്ട് ഇങ്ങലന വരുന?
Land  terrain കനഭാക്കുകേയനില;  കനഭാക്കനിയഭാല്ത്തലന  മനനഃപൂര്വ്വലാം  കേഭാണുകേയനില;
ലടണര് ക്ഷണനിചട്ട്  നല്കേനിക്കഴെനിയുകമ്പഭാഴെഭാണട്ട് കേലട്ട് ല്ല് കേണ്ടുപനിടനിക്കുനതട്ട്; അകപഭാഴെഭാണട്ട്
ലപലടനട്ട് മണനികടണതുലാം ബസഡട്ട് ലകേകടണതുമഭായ ആവശലലാം വരുനതട്ട്.  ഇലതലഭാലാംകൂടനി
കചേര്ത്തഭാല് കറഭാഡനിലന്റെ എസനികമറനിലന്റെ പകുതനി വരുലാം. ഇങ്ങലനയുള പരനികശഭാധനകേള
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഈ കറഭാഡട്ട് ഡനിബസന ലചേയലപടതഭാകണഭാ; ലഭാനഡട്ട് അകേത്വനിസനിഷന
നടപടനി തതീര്ത്തനിട്ടുകണഭാ;  അതനിലന്റെ സമയലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങള
കേനിഫ്ബനി  പരനികശഭാധനിക്കുലാം.  അതുവഴെനി  അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞതുകപഭാലലയുള  കേഭാരലങ്ങള
ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുലാം.  ആ  പരനികശഭാധന  അതലനഭാകപക്ഷനിതമഭാലണനളതഭാണട്ട്
ഇനള അനുഭവങ്ങള കേഭാണനിക്കുനതട്ട്.  

ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  സര്,  ഇത്തരത്തനില് പരനികശഭാധന നടത്തുനതട്ട്
ഏറവലാം നലതഭാണട്ട്. അങ്ങട്ട് പറഞ്ഞതു കപഭാലല പരനികശഭാധന നടത്തഭാന സനി.ടനി.-ലയ
നനികയഭാഗനിക്കുകമ്പഭാള,  ഇകപഭാഴള അനുഭവലാം വചഭാലണങനില്,  ഒനലാം രണ്ടുലാം വര്ഷലാം
കേഴെനിഞ്ഞഭാണട്ട് പരനികശഭാധനഭാ റനികപഭാര്ടട്ട്  വരുനതട്ട്.   അകപഭാള നമുക്കട്ട് വലനിലയഭാരു
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നഷലാം ഉണഭാകുകേയഭാണട്ട്.  അതുകപഭാലല ഈ രലാംഗത്തട്ട് യഭാലതഭാരു പരനിചേയവമനിലഭാത്ത
ആളുകേള പരനികശഭാധനിക്കഭാന വരുന ദുരവസയുമുണട്ട്. അതുലകേഭാണട്ട്  ഇതനിലന്റെ ഫതീസനിബനിലനിറനി
കേറകഭായനി  കനഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുന   പരനിചേയസമ്പനരഭായ ആളുകേലള ഇനലസക്ഷന
ടതീമനില് ഉളലപടുത്തുനതനിനുള ശദയുണഭാകുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട് :  സര്,  അങ്ങട്ട് പറഞ്ഞതനികനഭാടട്ട് ഞഭാന
കയഭാജനിക്കുന. അങ്ങലന എലഭാലാം തനകേഴെനിഞ്ഞഭാല് കേഭാരലങ്ങള നടക്കുകേയനില.  ഇതട്ട്
എങ്ങലനലയങനിലലാം  നടത്തണലമനള  വഭാശനിയനിലകല  ഞങ്ങള  നനില്ക്കുനതട്ട്.
അലഭാലത ചേവനിടനിപനിടനിചട്ട് വയഭാനലകലഭാ.  

ഇനനി മൂനഭാമലത്ത  കസക്കട്ട് കഹഭാളഡര് എനപറയുനതട്ട്  പണലാം തരുനവരഭാണട്ട്.
എനനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  അവര്  പണലാം  തരണലാം?  ഇവനിലട  ഭരണകേക്ഷനി-
പതനിപക്ഷ എലാം.എല്.എ.-മഭാലര ഉളലപടുത്തനിയഭാല് കപഭാകര; മനനിമഭാര്തലന ഇരുനഭാല്
കപഭാകര; പുറത്തുളവര് കവകണഭാ എലനഭാലക്ക നനിങ്ങളനില് പലരുലാം കചേഭാദനിച്ചു. ഒരഭാളുലട
മുഖലാം  കേണതു  ലകേഭാണ്ടുമഭാത്രലാം  മഭാര്ക്കറനില്നനിനട്ട്  ബപസ  ലഭനിക്കനില;  എനഭാല്
എസട്ട്.എല്.ആര്.  കബഭാണനിനട്ട് കേഴെനിയുലാം.  കേകമ്പഭാളത്തനില് വനിശത്വഭാസലാം ജനനിപനിക്കഭാന
കേഴെനിയണലാം. നമുക്കട്ട് ആലകേ നല്കേഭാനുളതട്ട്  കബഭാര്ഡനിലളവരുലട വലക്തനിതത്വമഭാണട്ട്.
എനനിനഭാണട്ട് ഫണട്ട് ട്രേസട്ട്  ആന്റെട്ട് അബഡത്വസറനി കേമ്മേതീഷലന വയനതട്ട്?  ഞഭാനനികപഭാള
അതനിലല  അലാംഗങ്ങളുലട  കപലരഭാനലാം  പറയുനനില.  പകക്ഷ  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങട്ട്  മുന
ഗവര്ണര്   ആലണനനിരനിക്കട;  അലലങനില് സനി.&എ.ജനി. ആണട്ട് ഫണട്ട് ട്രേസട്ട് ആന്റെട്ട്
അബഡത്വസറനി  കേമ്മേതീഷലന്റെ  ലചേയര്മഭാലനങനില്  മഭാര്ക്കറട്ട്  ഇവരുലട  വഭാക്കട്ട്
ശദനിക്കനികല? ആലരങനിലലാം കപഭായനി ബകേ നതീടനിയഭാല് പണലാം തരനികേയനില. സത്വകേഭാരല
ബനിസനിനസുമഭാനഭാലണങനില് അയഭാളലക്കഭാരു ലക്രഡനിബനിലനിറനിയുണട്ട്. എനഭാല് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ലക്ര ഡനിബനിലനിറനി  എവനിലടയഭാണട്ട്   നനില്ക്കുനതട്ട്?  പതനിനഭാലഭായനിരലാം  കകേഭാടനി  രൂപ
കേമ്മേനിയനിലഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് നനില്ക്കുനതട്ട്?  അടുത്ത വര്ഷലാം പതനികനഴെഭായനിരലാം കകേഭാടനി
രൂപയഭാകുലമനട്ട് അതനിനുമതീലത എഴതനിവയകേയഭാണട്ട്.  എനനിടട്ട് നമ്മേള കപഭായനി ബകേ
നതീടനിയഭാല്  ആരുലാം  പണലാം  തരനികേയനില.  ഇതട്ട്  മൂനലാം  തമ്മേനില്  സമരസലപടുത്തനി
ലക്കഭാണ്ടുകപഭാകേണലാം,  ബഭാലനസട്ട്  ലചേയണലാം.  ലസബനിയുലട  മുന  ഡയറകര്മഭാര്,
ആര്.ബനി.ഐ.-യുലട  ലഡപഡ്യൂടനി  ഗവര്ണര്  അലലങനില്  അതുകപഭാലലയുള  ആളുകേളുലട
വഭാക്കനിനട്ട്  കേകമ്പഭാളത്തനില്  വനിലയുണട്ട്.  യഭാദൃശനികേമഭായനിടല  ലസബനിയുലട   എകനികേഡ്യൂടതീവട്ട്
ഡയറകര് പഠനിപനിക്കഭാന വരുനതട്ട്.  മുന എകനികേഡ്യൂടതീവട്ട്  ഡയറകര് നമ്മുലട ഫനിസനിലനിറനി
കബഭാര്ഡട്ട്  ഓഫട്ട്  ട്രേസതീസനില്  ഉലലണങനില്  പനിലന  അതനിനപ്പുറലാം  എനട്ട്
ലക്രഡനിബനിലനിറനിയഭാണട്ട്  ഉയര്ത്തനിപനിടനികക്കണതട്ട്?  ഇത്തരത്തനില്  ലക്ര ഡനിബനിളഭായനിട്ടുള
മുഖങ്ങലളകയ  ഉളലപടുത്തഭാന കേഴെനിയൂ.  അതുലകേഭാണട്ട്  അല്പലാം  കപഭാപ്പുലനിസലമഭാലക്ക
കവലണനവയഭാലാം.  പകക്ഷ ലചേന  കേഴെനിഞ്ഞഭാല്  മഭാര്ക്കറനിലല  ആളുകേകളഭാടട്ട്
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വര്ത്തമഭാനലാം  പറയഭാന  കേഴെനിയുന  ആളഭായനിരനിക്കണലാം.  കബഭാലാംലബയനികലഭാ  മകറഭാ  ഒരു
കകേഭാണ്ഫറനസനില്  പലങടുകക്കണനി വനഭാല്  ഞങ്ങള  ഇനയനിന  കപഭാഡക്ടുകേള
ഇറക്കുനലവനട്ട്   പറയഭാന  കേഴെനിയുനവലര ബലന  അപട്ട്  ലചേയകണ?  അതട്ട്  വളലര
പധഭാനമഭാണട്ട്.  രണഭാമകത്തതട്ട്,  ഈ  കബഭാണ്ടുകേള പല  തരത്തനിലളവയഭാണട്ട്.
ഒനഭാമകത്തതട്ട്  ജനറല്  ഒബനികഗഷന  കബഭാണ്ടുകേള.  ആ  കബഭാണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട്
സര്ക്കഭാര് നല്കുന റവനഡ്യൂ വരുമഭാനത്തനില്നനിനട്ട് ഭഭാവനിയനില് തനിരനിചടയഭാലാം.  റവനഡ്യൂ
വരുമഭാനത്തനില് തതീര്നനിലലങനില് ബഭാക്കനി സര്ക്കഭാര്  നല്കുലാം.  

ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  സര്,  ലടകനിക്കലഭായനിട്ടുള  ഒരു  കചേഭാദലമഭാണട്ട്.
ധനസമഭാഹരണത്തനില് ലഭലമഭാക്കുന തുകേ ഓകരഭാ വര്ഷവലാം പത്തട്ട് ശതമഭാനലാം വതീതലാം
വര്ദനിചട്ട് അഞ്ചു വര്ഷമഭാകുകമ്പഭാള 50 ശതമഭാനലമനട്ട് പറയുനണട്ട്. പലക്ഷ 50 ശതമഭാനലാം
കേഴെനിഞ്ഞഭാല്  എത്രലയകനഭാ,  എത്ര  വര്ഷകത്തലക്കകനഭാ  ഒരു  ലനിമനിറട്ട്  വചനിടനില.
അതനിലനഭാരു അവസഭാനലാം കവകണ?  രണഭാമലത്ത കേഭാരലലാം,  കബഭാര്ഡനിലല അലാംഗങ്ങളുലട
എണലാം പതനിനഞട്ട് എനഭാണട്ട് പറയുനതട്ട്.  അതനില് ഏഴെട്ട്  അലാംഗങ്ങള അനസൗകദലഭാഗനികേ
സത്വതന അലാംഗങ്ങളഭാണട്ട്. കേത്വഭാറലാം തനികേയഭാന ആറട്ട് അലാംഗങ്ങള എനപറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  

മനി  .    സതീക്കര് :  എനനിനഭാണട്ട്  വകുപ്പു  തനിരനിച്ചുള  പരനികശഭാധന?  ഇലതഭാലക്ക
വകുപ്പു തനിരനിചട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാള പറഞ്ഞഭാല് കപഭാകര.

ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  സര്,  അകപഭാള പറയഭാന കേഴെനിയുകമഭാലയനട്ട് അറനിയനില.  മൂവട്ട്
ലചേയഭാന കപഭാലലാം സമയലാം കേനിട്ടുകേയനില.  അതുലകേഭാണഭാണട്ട് ഇകപഭാള കചേഭാദനിക്കുനതട്ട്.
അതുകപഭാലല ഇതനില് വതീഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറനസനിലനക്കുറനിചട്ട് പറയുനണട്ട്.  വതീഡനികയഭാ
കകേഭാണ്ഫറനസനില്  അറനഡട്ട്  ലചേയഭാല്  അതട്ട്  കേത്വഭാറമഭായനി  കേണക്കഭാക്കുകമഭാ;
ഉലണങനില് അവരുലട അറനഡനസട്ട് എങ്ങലനയഭാണട്ട് അതനില് കേലാംപഡ്യൂടട്ട്  ലചേയ്യുകേ;
അവര്ക്കട്ട് ടനി.എ. -യുലാം ഡനി.എ.-യുലാം കവലറ  നല്കുകമഭാ?  

ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥേന :  സര്,  അങ്ങട്ട്   സലാംസഭാരനിചകപഭാള
നനിയമസഭലയക്കുറനിച്ചുലാം ബഭാക്കനി ഡനിപഭാര്ട്ടുലമനകേലളക്കുറനിച്ചുലാം പറഞ.  മൂനഭാമതഭായനി
മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലട കേഭാരലലാം പറഞ.  ആദലകത്ത നനിയമസഭയുലാം,  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമനലാം  -കസക്കട്ട്
കഹഭാളകഡഴഭാണട്ട്.  ഫതീ മഭാര്ക്കറട്ട് എനപറയുകമ്പഭാള  കേനിഫ്ബനിയനില്    ഉനതതല
എകട്ട്ലപര്ട്ടുകേള  ഉളതുലകേഭാണട്ട്  ഫതീ  ആയനി  ഫണട്ട്  വരുലമനള  ലചേറനിലയഭാരു
assumption  അതനിലണട്ട്.  നമ്മേള  ഇതനിനുകവണനി  മഭാര്ക്കറനികലക്കട്ട്  ഇറങ്ങുകമ്പഭാള
compete ലചേയ്യുനതട്ട്  മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങകളഭാടുലാം  രഭാജലങ്ങകളഭാടുലാം  വനകേനിട
കകേഭാര്പകററ്റുകേകളഭാടുമഭായനിരനിക്കുലാം.  ഇത്തരത്തനിലളള  എകട്ട്ലപര്ട്ടുകേള  അടങ്ങുന
കബഭാര് ഡട്ട്  മറട്ട്  കേമ്പനനികേളക്കുലാം  സലാംസഭാനങ്ങളക്കുമുണട്ട്.   നമ്മേള ലചേയ്യുന ഈ
കപഭാസലസലഭാലാം അവരുലാം ലചേയ്യുലാം.  നമ്മുകടതുകപഭാലലയുള ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഇനസനിറഡ്യൂഷനുകേള
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ഇത്തരത്തനില് റനിസട്ട്  കൂടുതലള,  ബപവറട്ട്  ഫതീ  മഭാര്ക്കറനില് എങ്ങലന ഇനലവസട്ട്
ലചേയ്യുലാം?  അതനിനുള ഒരു ലസഭാലഡ്യൂഷന ഉനതതല ഉകദലഭാഗസര് മഭാത്രമഭാകണഭാ?
അതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് ഒരു കേണ്ഫഡ്യൂഷനുണട്ട്. 

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട് : സര്, ഭഭാഗലത്തനിനട്ട് മറട്ട് സലാംസഭാനങ്ങലളഭാനലാം
ഈ വഴെനിക്കട്ട് ചേനിനനിചട്ട്  തുടങ്ങനിയനിടനില. കകേരളമഭാണട്ട്  ഇതുമഭായനി ബനലപടട്ട് ആദലമഭായനി
മഭാര്ക്കറനികലക്കനിറങ്ങുനലതനള ഒരു ലഹഡ്സഭാര്ടട്ട്  ഇകപഭാള നമുക്കുണട്ട്.  ലസബനിയുലാം
ആര്.ബനി.ഐ.-യുലമഭാലക്ക അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള ഇനലവസട്ട്ലമന്റെട്ട് സക്കചേഴനിലന ഇത്തരത്തനില്
ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന ഒരു  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ശമനിക്കുനതട്ട്  ഇവനിലടയഭാണട്ട്.
പകക്ഷ മതരനിക്കുനതട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കകേഭാര്പകററ്റുകേകളഭാടഭാണട്ട്; അതനിനട്ട് പരനിമനിതനിയുണട്ട്.
പകക്ഷ  ഇവനിലട  ഗലഭാരന്റെനി  സര്ക്കഭാരനികന്റെതഭാണട്ട്.  ഒരു  ബപവറട്ട്  കകേഭാര്പകററനിനുലാം
സര്ക്കഭാര് ഗലഭാരന്റെനിയനില.  പകക്ഷ  KIIFB-ക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര് ഗലഭാരന്റെനിയുണട്ട്.  ഗലഭാരന്റെനിയുലട
കേഭാരലലാം ശതീ. എലാം. ഉമ്മേര്  എകനഭാടട്ട് കചേഭാദനിച്ചു.  2003-ലല കകേരളഭാ സതീലനിലാംഗട്ട് ഓണ്
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഗലഭാരന്റെതീസട്ട് ആകനില് പറയുനതട്ട് എനഭാണട്ട്?  സത്വകേഭാരല കേമ്പനനികേളക്കട്ട്
സര്ക്കഭാര് ഗലഭാരന്റെനി  നനില്ക്കഭാന പഭാടനില  എനഭാണട്ട്.  എനഭാല് സര്ക്കഭാര് ഇവനിലട
കേനിഫ്ബനിക്കഭാണട്ട് ഗലഭാരന്റെനി നനില്ക്കുനതട്ട്.  കേനിഫ്ബനി ഒരു സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭാണട്ട്.
കേനിഫ്ബനി സത്വകേഭാരല മഭാര്ക്കറനില് നനിനഭാണട്ട് പണലാം വഭാങ്ങുനതട്ട്;  പകക്ഷ സത്വകേഭാരല
സഭാപനമല.  അതുലകേഭാണട്ട് ആ നനിയമലാം കഭദഗതനി ലചേകയണ ആവശലമനില.  ഇനനി
എലനങനിലലാം  സലാംശയലാം  നനിങ്ങളുലട  മനസനിലലണങനില്  ഇലതഭാരു  ലസഷലല്
നനിയമമഭാണട്ട്. ലസഷലല് ആകട്ട് ജനറല് ആകനിലന ഓവര്ലലറഡട്ട് ലചേയ്യുലാം എനളതട്ട്
കലഭായുലട ലസറനില് ഡട്ട് ലപഭാസനിഷനഭാണട്ട്.  ശതീ.  ലകേ.  എസട്ട്.  ശബരതീനഭാഥേന പറഞ്ഞതട്ട്
ശരനിയഭാണട്ട്, മുഖലാം കേണട്ട് മഭാത്രമല തുകേ  നല്കുനതട്ട്. സര്ക്കഭാര് ജനറല് റവനഡ്യൂവനില്
നനിനലാം  നല്കുന  കബഭാണ്ടുകേളുലാം  പകതലകേ പര്പസനിനുകവണനി    നല്കുന റവനഡ്യൂ
ബടഡഭായനിട്ടുള കബഭാണ്ടുകേളുമുണഭാകുലാം. ലഭാനഡട്ട് കബഭാണട്ട് ഇറക്കുകമ്പഭാള നമ്മേള വയന
വരുമഭാന മഭാര്ഗ്ഗലമനഭാണട്ട്?  ലഭാനഡട്ട്  അകേത്വയര് ലചേയ കേഴെനിഞ്ഞഭാല് ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
ഏജനസനികേളക്കഭാണട്ട് നല്കുനതട്ട്; സത്വകേഭാരല വലക്തനികേളക്കല.  കേനിനഫ,  ലടകകഭാപഭാര്ക്കട്ട്
തുടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങളക്കഭാണട്ട് നല്കുനതട്ട്.  അവര്  ഇതട്ട്  ഡവലപട്ട്  ലചേയട്ട്
വയകമ്പഭാള ഈ പണലാം തനിരനിച്ചുലകേഭാടുക്കണലാം.  അലഭാലത ഗ്രഭാന്റെഭായനി ഭൂമനി അകേത്വയര്
ലചേയട്ട് എലഭാവര്ക്കുലാം വനിതരണലാം ലചേയലല. കേനിനഫ പണലാം അകനത്വഷനിചട്ട് നടകക്കണ
കേഭാരലമനില.   അത്രയുലാം  പണലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനലാം  ലഭലമഭാക്കുലാം.  ഇതട്ട്  വനിറട്ട്
കേഴെനിയുകമ്പഭാള കേനിഫ്ബനിക്കട്ട്  നല്കേണലാം.  

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി :  സര്,  ലടകകഭാപഭാര്ക്കനിനട്ട്   കേടലമടുക്കഭാലാം.
കേഭാരണലാം  ലടകകഭാപഭാര്ക്കട്ട്  ഇനലവസട്ട്  ലചേയ്യുനണട്ട്;  അതനികനല്  ലഭാഭവമുണഭാക്കുലാം.
അകപഭാള അതട്ട് ഫതീസനിബനിളഭാലണനട്ട് ഫതീസനിബനിലനിറനി  സഡനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില്
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പറയഭാലാം.  കേനിനഫയ്കക്കഭാ  ലകേ.എസട്ട്.ലഎ.ഡനി.സനി.-കക്കഭാ  കേടലമടുക്കഭാലാം.  എനഭാല്
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ചേനില നനിയനണങ്ങളുണട്ട്. ഇതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മലറഭാരു ഭഭാഗമഭാലണനട്ട്
പറയുകമ്പഭാള  ഇതനിനട്ട്  ലസനട്രേല്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  നനിയനണങ്ങളുണഭാകേകണ?
പകക്ഷ  ഇസൗ  നനിയനണലാം  ഇതനിനട്ട്  ബഭാധകേമലലനട്ട്  പറയുലനങനില്  പനിലന
എങ്ങലനയഭാണട്ട്?   സര്ക്കഭാര് കേചവടലാം ലചേയ്യുകേയലകലഭാ;  നനികുതനി  ലഭനിചനിട്ടുകവകണ
വരുമഭാനമുണഭാകേഭാന?  ഇലതങ്ങലന  ഫതീസനിബനിളഭാകുലാം;  വലനിലയഭാരു  എമസൗണട്ട്
തനിരനിച്ചുലകേഭാടുക്കണലമനവചഭാല്  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്  നനിനലഭാലത  ഇതട്ട്
എവനിലടനനിനട്ട്   നല്കുലാം?  അടനിസഭാനപരമഭായ ഒരു ഘടത്തനിലലത്തനിയകപഭാള ഒരു
കസറ്റുലാം  വനനിടനിലലനഭാണട്ട്  പറയുനതട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  ഒരു  സ്ക്രൂടനിണനിക്കട്ട്  കകേന
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്   വനനിടട്ട്  'another  borrowing  of  the  Government  itself'  എനട്ട്
കേണ്ക്ലൂഡട്ട്  ലചേയഭാല്  അതനിനട്ട്  ലപര്മനിഷന  കവകണ?  മഭാകനിമലാം  ലനിമനിറനിലന്റെ  പശ്നലാം
വരുമകലഭാ.

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ലഎസകേട്ട് :  സര്,  അവര് അങ്ങലന കചേഭാദനിക്കഭാന
പഭാകേത്തനില് നനിയമത്തനില് ഒരു ലലാംഘനവലാം നടത്തനില.  കേണ്കസഭാളനികഡറഡട്ട് ഫണനികലക്കട്ട്
പണലാം  ലകേഭാണ്ടുവരനില.  അങ്ങലന  ഒരു  ബപസകപഭാലലാം  കപഭാകുനനിലലനട്ട്  FTAC
എലഭാ  ആറമഭാസലാം  കൂടുകമ്പഭാഴലാം സര്ടനിബഫ  ലചേയ്യുനതഭാണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  ഇതട്ട്
ലകേഭാണ്ടുകപഭായനിടനില; എന്തു കേഭാരലത്തനിനഭാകണഭാ പണലാം വഭാങ്ങനിയതട്ട് അതനിനു മഭാത്രകമ
ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയുള.  കേനിഫ്ബനി  ആദലലാം രൂപതീകേരനിചകപഭാള ലചേയ  പണനി
ആവര്ത്തനിക്കനിലഭാലയനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുന.  

പതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്  (ശതീ  .    രകമശട്ട്  ലചേനനിത്തല  ) :  സര്,  ഇനകേലാം  ജനകററട്ട്
ലചേയ്യുന കപഭാജക്ടുകേളലലങനില് how will you ensure the repayment? That is the
main question.

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ലഎസകേട്ട് :  സര്,  കപഭാജക്ടുകേലള  fully  income
repay  ലചേയ്യുനലതനലാം  partially  repay  ലചേയ്യുനലതനലാം  അലഭാലതയുളളലതനലാം
തനിരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്   ആദലലാം  പറഞ്ഞ  രണട്ട്  തരത്തനിലളളകത
എടുക്കുകേയുള. പകക്ഷ ഇത്തവണ മൂനഭാമലതഭാരു വനിഭഭാഗലാം കൂടനി എടുത്തു. അതനിനുള
റതീ-കപലമന്റെട്ട് എവനിലട നനിനഭാലണനഭാണട്ട് ഇസൗ കചേഭാദലലാം.  കവലറ എവനിലട നനിനമല;
അതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  future  income-ല്  നനിനട്ട്  നടകത്തണനിവരുലാം.  നനിങ്ങളക്കു
കവണലമങനില് തതീരുമഭാനനിക്കഭാലാം, കകേരളത്തനില് 20 വര്ഷലാം ലകേഭാണട്ട്  വതീടനിലഭാത്തവര്ലക്കഭാലക്ക
വതീടട്ട്   നല്കേഭാലാം; അതലലങനില്   ഇനട്ട്  കേനിഫ്ബനി വഴെനി പതനിനഭായനിരലാം കകേഭാടനി രൂപ
കേടലമടുത്തനിടട്ട്   മുഴവന കപര്ക്കുലാം വതീടട്ട്   നല്കേഭാലാം;  എനനിടട്ട്  20  വര്ഷലാം ലകേഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാരനില് നനിനള ഗ്രഭാന്റെട്ട്  നല്കേനി ഇസൗ പണലാം തനിരനിചടയഭാലാം. 

ശതീ  .   രകമശട്ട് ലചേനനിത്തല : സര്,.....
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കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട് :  സര്,  ഞഭാനനിരനിക്കഭാലാം,  പകക്ഷ അതനിനുമുമ്പട്ട്
ബഹുമഭാനലപട പതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട് പറയണലാം.  കകേരളത്തനില് 20 വര്ഷലാം ലകേഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  റവനഡ്യൂവനില്നനിനട്ട്  വതീടനിലഭാത്തവര്ലക്കഭാലക്ക  വതീടട്ട്  നല്കേഭാലാം;
അതലലങനില് കേടലാം വഭാങ്ങനി മുഴവന കപര്ക്കുലാം വതീടട്ട്   നല്കേഭാലാം; എനനിടട്ട്  20  വര്ഷലാം
ലകേഭാണട്ട് തനിരനിചടയഭാലാം. നനിങ്ങളുലട മുനനിലള കചേഭായ്സട്ട് ഇതഭാണങനില്  അങ്ങട്ട് ഏതട്ട്
സത്വതീകേരനിക്കുലാം?  

ശതീ  .    രകമശട്ട് ലചേനനിത്തല : സര്, ഇതനിനകേത്തുള ലമയനിന ഇഷദ്യു എനഭാണട്ട്;
നനിങ്ങള എങ്ങലന ഇസൗ പണലാം തനിരനിച്ചുലകേഭാടുക്കുലാം?  റവനഡ്യൂ കേളക്ഷലന്റെ കേഭാരലത്തനില്
ഇത്രയുലാം വലനിയ കേമ്മേനിയഭായനി നനില്ക്കുന,  saturation   point-ല് എത്തനിയനിരനിക്കുന
ഒരു സലാംസഭാനലാം എങ്ങലന ഇനകേലാം   ജനകററട്ട്  നടത്തുലാം;  എങ്ങലന റതീ-കപയ്ലമന്റെട്ട്
ലചേയ്യുലാം?  വരുലാം തലമുറലയ ഭതീമമഭായ തുകേയുലട കേടക്കഭാരഭാക്കനി മഭാറഭാനുള അങ്ങയുലട
ശമമഭാണനിലതനട്ട് ആളുകേള പറയനികല?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട് :  സര്,  കചേഭാദലലാം കചേഭാദനിക്കഭാകന അകദ്ദേഹലാം
തയഭാറള.  എലന്റെ കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മറപടനി പറയഭാന ബഹുമഭാനലപട പതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്
തയഭാറല.  ഞഭാന പറയഭാലാം ഇതനിനുള മറപടനി, മൂനട്ട് കചേഭായ്സട്ട് തരഭാലാം. കകേരളത്തനിലല
വതീടനിലഭാത്ത  5  ലക്ഷലാം കപര്ക്കട്ട്  ഇനട്ട് വതീടട്ട്  ലകേഭാടുക്കഭാലാം; അലലങനില്  20  വര്ഷലാം
കേഴെനിഞ്ഞട്ട്  ലകേഭാടുക്കഭാലാം.   അലലങനിലലാം  വതീടുവചട്ട്  ലകേഭാടുക്കണലാം, ബഡ്ജറനില്  നനിനട്ട്
പണലാം  അനുവദനിക്കണലാം. ആ പണലാം എലഭാവര്ഷവലാം തനിരനിചടവനിനട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലാം.
എനനിടട്ട്  ഇനട്ട്  എലഭാവര്ക്കുലാം വതീടട്ട്  ലകേഭാടുക്കഭാലാം.   ഈ കചേഭായ്സനില് അങ്ങട്ട്  ഏതട്ട്
ലതരലഞ്ഞടുക്കുലാം?

ശതീ  .    രകമശട്ട് ലചേനനിത്തല :  സര്,  ഒരു കപഭാജകനിലഭാലണങനില് എലഭാവര്ക്കുലാം
വതീടട്ട് ലകേഭാടുക്കഭാലാം.  അങ്ങട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട് 25,000 കകേഭാടനി രൂപയുലടയുലാം 50,000 കകേഭാടനി
രൂപയുകടതുമഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനിലല വതീടനിലഭാത്ത ജനങ്ങളക്കുകവണനി വതീടുവയഭാലനഭാരു
പദതനി ഹഡ്കകേഭായ് ക്കട്ട് സമര്പനിചഭാല് ആവശലമഭായ കലഭാണ്   ലഭനിക്കുലാം.  That is
for  a  particular  project.  നബഭാര്ഡനില്നനിനട്ട് ലഭനിക്കുലാം;  അങ്ങട്ട്  എനഭാണട്ട്
ലചേയ്യുനതട്ട്?  ബഡ്ജറനിനട്ട് പുറകത്തക്കട്ട് കേഭാരലങ്ങള ലകേഭാണ്ടുവനനിടട്ട്  50,000  കകേഭാടനി
രൂപയനിലധനികേലാം  വഭായലയടുക്കഭാന കപഭാകുകേയഭാണട്ട്. അങ്ങലന വരുകമ്പഭാള ഇതട്ട് ആരട്ട്
തനിരനിചടയലമനള പധഭാനലപട കചേഭാദലത്തനിനുളള മറപടനി അവലക്തമഭാണനികപഭാഴലാം.  

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട് :  സര്,  ഉത്തരത്തനികലക്കട്ട് വരുകനയുള.
ഏതഭായഭാലലാം  അങ്ങട്ട്  ഒരു  കചേഭായ്സട്ട്  നടത്തനിയകലഭാ,  കേടലാം  വഭാങ്ങനി  ഇനട്ട്  വതീടട്ട്
വച്ചുലകേഭാടുക്കഭാലമനട്ട്. അതുകപഭാലലതലന കേടലാം വഭാങ്ങനി എലഭാ കഭാസട്ട്റൂമനിലലാം കേമ്പഡ്യൂടര്
വയഭാലാം.  കേടലാം വഭാങ്ങനി എലഭാ  ആശുപത്രനികേലളയുലാം ഒനഭാലാം കഭാസട്ട്  ആശുപത്രനികേളഭാക്കഭാലാം.
വതീടുമഭാത്രമല,  കുറച്ചുകൂടനി  കേഭാരലങ്ങള  പറയലട,  ഇനനിയനികപഭാള  അങ്ങട്ട്  കചേഭാദനിച
കചേഭാദലത്തനികലക്കട്ട്  വരഭാലാം.  എലന്റെ  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  മറപടനി  പറഞ്ഞതനില്  വളലര
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നനനിയുണട്ട്.  ഇകപഭാള അങ്ങട്ട് കചേഭാദനിചതട്ട് ഇലതങ്ങലന തനിരനിചടയലമനഭാണട്ട്.  നനിങ്ങളുലട
ചേനിന  സലാംസഭാന  ബഡ്ജറട്ട്  ഇനനിയുള  കേഭാലലാം  ഇനലത്തകപഭാലല  തുടരഭാന
കപഭാകുകേയഭാലണനലാം  കേടലാം  വഭാങ്ങുനലതഭാലക്ക  അനനള  റവനഡ്യൂ  ലചേലവനിനട്ട്
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  തതീരഭാന കപഭാകുകേയഭാലണനമഭാണട്ട്.  എനഭാല് അങ്ങലനയല  ഞങ്ങളുലട
കേണക്കുകൂടല്. അടുത്ത വര്ഷവലാംകൂടനി ഇങ്ങലന കപഭാകുലാം.  അതനിനുകശഷമുളള വര്ഷലാം
മുതല് റവനഡ്യൂ  കേമ്മേനി കുറയുലാം.  ഇനകത്തക്കട്ട്  ആറഭാലാം  വര്ഷലാം എത്തുകമ്പഭാള റവനഡ്യൂ
മനിചമുള സലാംസഭാനമഭാകുലാം കകേരളലാം, അനട്ട് തനിരനിചടയലാം.   

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി :  സര്,  ഇകപഭാള ഏകേകദശലാം  ഉത്തരമഭായനി.
ഇകപഭാഴെലത്ത  സനിതനി  തുടരനില;  വലനിയ  ടഭാകട്ട്  ഒനലാം  കേനിടനിയനിടനില;  നനികുതനി
വര്ദനിപനിചനിടനില,  അത്തരലാം  unpopular  measures  ഒനലാം  ഇകപഭാഴെനില.  എനഭാല്
വരുലാംവര്ഷങ്ങളനില് ഉണഭാകുലാം, കേഭാത്തനിരുകനഭാലയനഭാണട്ട് ഇകപഭാള പറഞ്ഞതട്ട്.  

ശതീ  .   രകമശട്ട് ലചേനനിത്തല : സര്,  അതനിനട്ട് ഒരനുബനമഭായനി 250 കകേഭാടനിയനിലധനികേലാം
രൂപയുലട നനികുതനി  അങ്ങട്ട്  അടനികചല്പനിച്ചു.  അങ്ങയുലട കേഴെനിഞ്ഞ കേഭാലലത്ത ബഡ്ജറട്ട്
എടുത്തുകനഭാക്കനിയഭാല്  അറനിയഭാലാം,  Fiscal  Responsibility  and  Budget  Management
Act-ലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കകേരളലത്ത  ഒരു  മനിച  സലാംസഭാനമഭാക്കനി  മഭാറ്റുലമനട്ട്
അനലാം പറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്;  അതട്ട് നടപഭായനില.  കകേരളലത്തകപഭാലലയുള ഒരു സലാംസഭാനത്തട്ട്
അങ്ങട്ട്  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്യുന  നനിലയനികലക്കട്ട്  ഇസൗ  ഫനിനഭാനഷലല്  മഭാകനജലമന്റെട്ട്
ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന  കേഴെനിയുലമന  പറയുനതട്ട്,  'മലര്ലപഭാടനിക്കഭാരലന്റെ  സത്വപ്നലാം'
മഭാത്രമഭാലണനഭാണട്ട്  ഞങ്ങള പറഞ്ഞതട്ട്. 

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ലഎസകേട്ട് :  സര്,  അകങ്ങക്കട്ട്  അതട്ട്  ചേനിനനിചട്ട്
അനഭാദനികേഭാലലാം കേനിടക്കഭാലാം.  ഞങ്ങള അങ്ങലന കേനിടക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിടനില.  ഞങ്ങള
FRBM  Act  പഭാസഭാക്കനി.  പതനിപക്ഷകനതഭാകവ,  ഒരു  10  വര്ഷക്കഭാലലമങനിലലാം
കകേരളത്തനിലല  റവനഡ്യൂ  കേമ്മേനി  കുറഞവകനഭാ;  മൂന  ശതമഭാനത്തനിനട്ട്  മുകേളനില്
ഉണഭായനിരുനതട്ട്  ഒരു  ശതമഭാനത്തനിനട്ട്  തഭാലഴെയഭാക്കനികയഭാ;  മുഴവന  കുറയഭാന
സഭാധനിചനിലലങനിലലാം  അവനിലടവലര  എത്തനിചകലഭാ?  ഒനകൂടനി   ശമനിചനിരുലനങനില്
മനിചമഭാക്കഭാമഭായനിരുന.  പകക്ഷ കേഴെനിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷലാം ലകേഭാണട്ട് മുഴവന മുകേളനികലക്കട്ട്
കേയറനിയനികല;  എലന്റെ  കേണ്കസഭാളനികഡറട്ട്  സനിസലാം  കേളഞ്ഞനികല?  എനനിടട്ട്  അങ്ങട്ട്
പറയുനതട്ട്  ഞങ്ങള  ഇതട്ട്  കുളമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്;  ഇനനി  അഞ്ചുവര്ഷലാം  നനിങ്ങള
അവനിലടക്കനിടനട്ട്  നരകേനിക്കുലമനട്ട്.   ഇല,  ഞങ്ങള  അഞ്ചുവര്ഷലാം  ലകേഭാണട്ട്
കനലരയഭാക്കുലാം;  എനനിടട്ട് ഇകപഭാകഴെ കേടലാം വഭാങ്ങനി നഭാടനില് കേഭാരലങ്ങള ലചേയ്യുലാം.  കേടലാം
വഭാങ്ങുനതട്ട്  ബദനലാംദനിന  ലചേലവനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  പഭാടനിലലനട്ട്   നനിയമമുണട്ട്.
General Obligation Bond  വഴെനി കറഭാഡുലാം പഭാലവലാം പണനിതതനിനുള തുകേ  FRBM
Act പകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് കേടലാം വഭാങ്ങനി  തനിരനിചടയലാം.
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ശതീ  .    രകമശട്ട്  ലചേനനിത്തല :  സര്,   യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  കേടലമടുത്തതട്ട്

നനിതലനനിദഭാന  ലചേലവകേളക്കല.  Infrastructure  development-നുകവണനിയഭാണട്ട്.

ഇസൗ  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  Infrastructure  development  ഉണഭായതട്ട്

യു.ഡനി.എഫനിലന്റെ അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലത്തഭാണട്ട്.  

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ലഎസകേട്ട് :  സര്,  നനിങ്ങള തുടക്കലാം കുറനിച്ചുലവനട്ട്

കവണലമങനില്  അവകേഭാശലപടഭാലാം;  വനിഴെനിഞ്ഞലാം  പദതനി,  കേണ്ണൂര്  എയര്കപഭാര്ടട്ട്

എനനിവലയഭാലക്ക തുടങ്ങനിവചനിട്ടുണട്ട്. കേണ്ണൂര് എയര്കപഭാര്ടട്ട് അത്രയുലാം എത്തനിചനിട്ടുണട്ട്,

ഇത്രയുലാം  എത്തനിചനിട്ടുണട്ട്  എലനഭാലക്ക  പറയഭാലാം.  കേലഭാപനിറല്  എകട്ട്ലപനഡനിചര്

എത്രയഭാലണനട്ട് കേണക്കുകേള ലഭലമകല? അഞ്ചുവര്ഷലത്ത ശരഭാശരനി എടുത്തുകനഭാക്കണലാം.

അവസഭാന വര്ഷലത്ത പണലാം മഭാറനി കേനിഫ്ബനിയനികലക്കനിടതനിലള വളര്ചയല ഞഭാന

പറയുനതട്ട്.  മറനിചട്ട്  ശരഭാശരനിലയടുത്ത കേലഭാപനിറല് എകട്ട്ലപനഡനിചര് തുടര്ചയഭായനി

വര്ദനിച്ചുലകേഭാണനിരുനതട്ട്  തഭാകഴെക്കഭാണട്ട്  കപഭാകുനതട്ട്.  ഇതഭാണട്ട്  ഞങ്ങളക്കുള

ഉത്തരലാം; കബഭാദലമഭായനിടനികല?     

ശതീ  .    ഉമ്മേന  ചേഭാണനി :  സര്,  കേലഭാപനിറല്  എകട്ട്ലപനഡനിചര്  കേഴെനിഞ്ഞ

അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലലാം കേഭാരലമഭായനി വര്ദനിചനിടനിലലനട്ട് പറയുനതട്ട് വളലര നനിര്ഭഭാഗലകേരമഭാണട്ട്.

നനിങ്ങളുലട  അഞട്ട്  വര്ഷകത്തക്കഭാള  മൂനനിരടനി  കേലഭാപനിറല്  എകട്ട്ലപനഡനിചര്

കേഴെനിഞ്ഞ  ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  വര്ദനിചനിട്ടുണട്ട്.  പഭാന  എകട്ട്ലപനഡനിചര്  ഏതഭാണട്ട്

ഇരടനികയഭാളമഭായനിട്ടുണട്ട്. അതട്ട് നനികഷധനിക്കഭാന  കേഴെനിയുന കേഭാരലമല.  അങ്ങട്ട് കചേഭാദനിച

ഒരു കചേഭാദലമുണട്ട്, 20 വര്ഷലാം ലകേഭാണട്ട് ലചേകയണ കേഭാരലലാം  അത്രയുലാം വര്ഷലാം ലകേഭാണട്ട്

ലചേയകണഭാ  ഒനനിചട്ട്  ഒരു  തുകേലയടുത്തട്ട്  ലചേയകണഭാ  എനട്ട്;  നനിശയമഭായുലാം  ഞഭാന

പരനിഗണനിക്കുനതട്ട് ഒനനിചട്ട് ലചേയണലമനതലനയഭാണട്ട്.  പകക്ഷ അതട്ട് തനിരനിചടയഭാനുള

വഴെനികൂടനി  നമ്മേള  കേഭാണണലാം.  ഞങ്ങള  അതനിനുകവണനിയഭാണട്ട്  ലപകട്രേഭാള-ഡതീസല്

ലസസട്ട് ലകേഭാണ്ടുവനതട്ട്.  ഒരു വര്ഷലാം 400 കകേഭാടനി രൂപ വരുമഭാനമുളളതനില് 200 കകേഭാടനി

രൂപ ഇനഫഭാസക്ചര് ഡവലപ്ലമന്റെനിനുലാം  200  കകേഭാടനി രൂപ ഹസൗസനിലാംഗനിനുലാം വച്ചു.

അതട്ട് ലചേയ്യുനലതങ്ങലനയഭാണട്ട്?  ഒരു വരുമഭാനലാം കേണ്ടുലകേഭാണട്ട് ആനത്വനിറനി സതീമനില്

തനിരനിചടയനതനിനുള  കേപഭാസനിറനിയുണഭാക്കനി  പത്തുവര്ഷലത്ത  ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി

രൂപലയടുക്കഭാലാം.  അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞതുകപഭാലല  ഇനഡസനിയല്  എകസറട്ട്  അലലങനില്

ലഎ.ടനി  പഭാര്ക്കട്ട്;  ചേനിലകപഭാള അതനില്നനിനലാം വരുമഭാനലാം കേനിട്ടുമഭായനിരനിക്കുലാം.  പകക്ഷ

കടഭാള കവലണനട്ട്  പറയുകേയുലാം  ഒരു പഭാലകമഭാ   കറഭാകഡഭാ  വനഭാല് ആ ബഭാദലത

നമ്മേള ഏലറടുകക്കണനിവരനികേയുലാം ലചേയ്യുലാം. അതട്ട് മഭാത്രമഭാണട്ട് ഞങ്ങള ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുനതട്ട്.
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കഡഭാ  .    ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട് :  സര്, അങ്ങട്ട് പറഞ്ഞ കേഭാരലലാം, രണ്ടുമൂനട്ട്

പഭാവശലമഭായനി ഇസൗ നനിയമസഭയനില് ഉനയനിക്കുന. ഏതഭായഭാലലാം അകപഭാപനികയഷനട്ട്

അലലങനില് ഫനിനഭാനസട്ട് ബനിലനിനട്ട്  മറപടനി പറയുകമ്പഭാള  കൃതലമഭായ കേണക്കട്ട് വചട്ട്

ഞഭാന  സലാംസഭാരനിക്കഭാലാം.  അങ്ങട്ട്   പറഞ്ഞതനിലലാം  ശരനിയുണട്ട്,  ഞഭാന  പറഞ്ഞതനിലലാം

ശരനിയുണട്ട്,  ഏതഭാണട്ട് കൂടുതല് ശരനിലയനട്ട് കനഭാക്കഭാലാം.  അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞതട്ട് ലമഭാത്തലാം

തുകേ ഇത്ര കൂടനി, ഞഭാന പറഞ്ഞതട്ട് നമ്മുലട സലാംസഭാന വരുമഭാനവമഭായനി  തഭാരതമലലാം

ലചേയ്യുകമ്പഭാള  അതട്ട്  കുറഞ്ഞനിരനിക്കുനലവനഭാണട്ട്. സലാംസഭാന  വരുമഭാനത്തനിലന്റെ

അനുപഭാതത്തനില് കററട്ട് ഓഫട്ട് കഗ്രഭാത്തട്ട് പരനികശഭാധനിചഭാല് കേലഭാപനിറല് എകേട്ട് ലസനഡനിചര്

കേഴെനിഞ്ഞ ഭരണകേഭാലത്തട്ട് കുറഞ്ഞതഭായനി കേഭാണഭാന കേഴെനിയുലാം. 5000 കകേഭാടനി രൂപയുലട

നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനികേള  പഖലഭാപനിചകപഭാള  തനിരനിചടവനിലന്റെ  മഭാര്ഗ്ഗലമനഭാലണനട്ട്

എലഭാവരുലാം  കചേഭാദനിച്ചു. ഇങ്ങലന  പഖലഭാപനിചഭാല്  മതനികയഭാ;  എന്തുലകേഭാണഭാണട്ട്

പഖലഭാപനിചതട്ട് എന കചേഭാദനിച്ചു.  അനലത്ത നനിലവചട്ട് കനഭാക്കനിയഭാല് നമ്മുലട റവനഡ്യൂ

കേമ്മേനി പൂജലത്തനികലക്കട്ട് കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  കേടലാം വഭാങ്ങുനതനില് കൂടുതല് തുകേ മരഭാമത്തട്ട്

പണനികേളക്കഭായനി  നതീക്കനിവചഭാല്  മഭാത്രകമ  മനിചലാം  വരുന  കേഭാലത്തട്ട്  തനിരനിചടയഭാന

കേഴെനിയുകേയുള.  അതുലകേഭാണഭാണട്ട്  അങ്ങലന  ലചേയതട്ട്.  ഇവനിടുലത്ത  കേണക്കുകൂടല്

അഞഭാലാം  വര്ഷമഭാകുകമ്പഭാള നനിലമഭാറലമനഭാണട്ട്.  നനിങ്ങലളലഭാലാം  എലന്റെ ഭഭാഗലലമനട്ട്

ജനി.എസട്ട്.ടനി.-ലയക്കുറനിചട്ട്  പറയുനണകലഭാ;  അതട്ട്  കകേരളത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗലമഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനിനട്ട്

വരുമഭാനമുണഭാകുലാം. അതുലകേഭാണ്ടു തലനയഭാണട്ട് കുറചട്ട് വനിമര്ശനലമഭാലക്കയുലണങനിലലാം

കേണടചട്ട്,  അതട്ട് വരലട എനപറയുനതട്ട്.  കേഭാരണലാം കകേരളത്തനിലന്റെ വരുമഭാനത്തനില്

ഗണലമഭായ  വര്ദനവട്ട് ഇതട്ട്  ലകേഭാണ്ടുവരുലമനതനില്  ഒരു  സലാംശയവലാം  കവണ.

അകപഭാള അതനില് നനിനലാം തനിരനിചടയഭാലാം. 

ശതീ.  എലാം.  ഉമ്മേര് കമഭാകടഭാര് ലവഹനിക്കനിളസട്ട് ടഭാകനിലന്റെ  10  ശതമഭാനലാം വതീതലാം
ഓകരഭാ വര്ഷവലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിലനക്കുറനിചട്ട് കചേഭാദനിചനിരുന. ഇകപഭാള 50 ശതമഭാനലാം
നല്കേഭാനനില; സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ലലദനലാംദനിന  ലചേലവകേളക്കുതലന  ബുദനിമുടഭാണട്ട്.
ഇകപഭാളത്തലന 50 ശതമഭാനലാം  നല്കേഭാന തതീരുമഭാനനിചഭാല്  സര്ക്കഭാര് ബുദനിമുടനിലഭാകുലാം.
അതുലകേഭാണട്ട്   10%, 20% എനനിങ്ങലന അഞഭാലാം വര്ഷമഭാകുകമ്പഭാള 50  ശതമഭാനത്തനില്വചട്ട്
സതീല് ലചേയഭാനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുനതട്ട്. കമഭാകടഭാര് ലവഹനിക്കനിളസട്ട് ടഭാകനിലന്റെ പകുതനി
കേനിഫ്ബനിക്കട്ട്  ലലകേമഭാറഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  കമഭാകടഭാര്  ലവഹനിക്കനിളസട്ട്  ടഭാകട്ട്  കൂടുനതനുസരനിചട്ട്
ഇതട്ട് ഉയര്നലകേഭാണനിരനിക്കുലാം.  എന്തുലകേഭാണഭാണട്ട് ഇത്രയുലാം  ലകേഭാടുത്തഭാലലാം   ഇകപഭാള
പശ്നമനിലലനട്ട്  പറയുനതട്ട്?  കേഭാരണലാം  തനിരനിചടവട്ട്  വരണലമങനില്  ഒകനഭാ  രകണഭാ
വര്ഷലാം  കേഴെനിയണലാം.  ഇകപഭാകഴെ  എനനിനഭാണട്ട്  ലകേഭാടുക്കുനതട്ട്?  പനിനതീടട്ട്  കുകറലശ
ലകേഭാടുത്തഭാല് മതനി.  ഏതഭായഭാലലാം നനിലപഭാടുകേള വലക്തമഭായകലഭാ? 
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ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .   ബല്റഭാലാം :  സര്,  ഏതഭാണട്ട് 5000 കകേഭാടനി രൂപകയഭാളലാം തരഭാന
ഏകതഭാ ഒരു ഏജന്റെട്ട് ഇകപഭാളത്തലന  തയഭാറഭാലണനട്ട് പറഞ.  അങ്ങലന വനിവനിധ
ഏജനസനികേളനില്നനിനലാം പണലാം സമഭാഹരനിക്കുകമ്പഭാള അവരുലടലയലഭാലാം കടലാംസട്ട് ആന്റെട്ട്
കേണതീഷനസട്ട്,  ഓകരഭാ  കബഭാണനിലന്റെയുലാം  പലനിശനനിരക്കുകേള  ഒരുകപഭാലലയഭായനിരനിക്കുകമഭാ
അകതഭാ അതതട്ട് സമയത്തട്ട് ബഭാര്ലഗയ്ന ലചേയട്ട്  100, 500  കകേഭാടനി രൂപലയഭാലക്കയഭായനി
വഭാങ്ങുകേയഭാകണഭാ ലചേയ്യുനതട്ട്?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട് :  സര്,  ഒരനിക്കലലാം അങ്ങലനയല.  നമ്മേള
കബഭാണട്ട് മഭാര്ക്കറനില് കപഭായഭാല് ഒരു കബഭാണട്ട് ഇറക്കുനതു കപഭാലലയഭായനിരനിക്കനില
അടുത്ത കബഭാണട്ട്. ഇവനിലട വനിവനിധ തരത്തനിലള കബഭാണ്ടുകേളുണട്ട്. ഇനവനിറട്ട് (InviT),
ഇനഫഭാസക്ചേര്, ലഡബനിറട്ട് ഫണട്ട് എനനിങ്ങലന SEBI  തയഭാറഭാക്കനിയ  ധഭാരഭാളലാം പുതനിയ
സക്ചേറകേളുണട്ട്.  അതട്ട്  മനസനിലഭാക്കഭാലനങനിലലാം  കേഴെനിവള കുറച്ചുകപര് കബഭാര്ഡനില്
കവണലാം.  അവലര  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടു മഭാത്രകമ  ഇസൗ കേഭാരലങ്ങള  ലചേയഭാന
കേഴെനിയൂ.  ഇതനിലന്റെ പലനിശയുലാം മറ്റുകേഭാരലങ്ങളുലാം മഭാറനിലക്കഭാണനിരനിക്കുലാം.  എനഭാലലാം ഇകപഭാള
നല്കുനതനിലനക്കഭാള കൂടുതല് പലനിശ  നല്കകേണനി വരനില.  അതനികനക്കഭാള കുറചട്ട്
തുകേകയ വരനികേയുളലവനഭാണട്ട് കേരുതുനതട്ട്.  

കകേരള കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട് കബഭാര്ഡനിലന്റെ പവര്ത്തനലാം നനിലച്ചുകപഭാകുലമനതനിലന

ക്കുറനിച്ചുലാം  BOOT,  BOT,  BOO തുടങ്ങനിയവ പൂര്ണമഭായുലാം നതീക്കലാം ലചേയലപടണലമനലാം

കടഭാളുലാം മറ്റുകേഭാരലങ്ങളുലാം ഒരു കേഭാരണവശഭാലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന പഭാടനിലലനമുളള ചേനില

വഭാദങ്ങളഭാണട്ട്  മുഖല  തടസങ്ങളഭായനി  കഡഭാ.  എന.  ജയരഭാജട്ട്  ഇവനിലട  ഉനയനിചതട്ട്.

അതനിലനക്കുറനിച്ചുകൂടനി പറഞ്ഞട്ട് അവസഭാനനിപനിക്കഭാലാം. 

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന : സര്, ഞങ്ങളുലട  ലപഭാതുവഭായ ഒരു സലാംശയമഭാണട്ട്
ഇവനിലട പകേടനിപനിചതട്ട്, അതനില് ഏറവലാം പധഭാനലപട കേഭാരലത്തനിനട്ട് അങ്ങട്ട് ഒരു ലനിങട്ട്
പറഞ്ഞതട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  റവനഡ്യൂ  കേമ്മേനി
കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരനികേയഭായനിരുന എനഭാണട്ട്. 5000 കകേഭാടനി രൂപയുലട വര്ക്കട്ട് അനസൗണ്സട്ട്
ലചേയ. ആ വര്ക്കനിലന്റെ 75 ശതമഭാനലാം  ബനില്ലുലാം കപലമന്റെട്ട് നടത്തനിയതട്ട് അതനിനുകശഷലാം
അധനികേഭാരത്തനില് വന ശതീ.  ഉമ്മേന ചേഭാണനി സര്ക്കഭാരഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണ്ടുതലനയഭാണട്ട്
റവനഡ്യൂ കേമ്മേനി കൂടനിവന സമ്മേര്ദ്ദേലാം ആ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തുണഭായതട്ട്. അങ്ങട്ട് എങ്ങലനലയലഭാലാം
ലലബപഭാസട്ട് ലചേയഭാന ശമനിചഭാലലാം അവസഭാനലാം എഫട്ട്.ആര്.ബനി.എലാം. ആകട്ട് ഇതനിലന
അട്രേഭാകട്ട്  ലചേയ്യുലാം.  കേഭാരണലാം ലലഫനലഭായനി ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  burden  വര്ദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  fiscal deficit   ലലഫനലഭായനി കൂടുകേയഭാണട്ട്.  കേഭാരണലാം  Government
has  to  pay  the  money;  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഗലഭാരന്റെനി   നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
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ലലപസ  ലകേഭാടുകത്ത   മതനിയഭാകൂ.  എങ്ങലന  വനഭാലലാം  അളടനികമറഭായ  സമ്മേര്ദ്ദേലാം
മുഴവന  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഫനിസല്  ലഡഫനിസനിറനില്  വനകചേരുലാം.  അകപഭാള  അതട്ട്
അട്രേഭാകട്ട് ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം. അതഭാണട്ട് ഞങ്ങള പറഞ്ഞതനിലന്റെ രതച്ചുരുക്കലാം. 

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ലഎസകേട്ട് :  സര്,  നനിങ്ങളക്കട്ട്  നനിങ്ങളുലട  റവനഡ്യൂ
ലഡഫനിസനിറട്ട്  കുറയഭാനുള തകന്റെടവലാം  ആത്മവനിശത്വഭാസവലാം  ഉകണഭാ ഇലകയഭാ  എന
പശ്നമഭാണട്ട്.  അതട്ട് ഞങ്ങളക്കുണട്ട്,  നനിങ്ങളക്കനില.  അത്രകയയുള്ളു വലതലഭാസലാം.  ഇകപഭാള
നനിങ്ങള കചേഭാദനിച്ചു 5000 കകേഭാടനി രൂപ ലകേഭാടുകക്കണനിവനകലഭാലയനട്ട്, 5000 കകേഭാടനി
രൂപ ലകേഭാടുകക്കണനിവന കേഭാലത്തട്ട് നനിങ്ങളുലട റവനഡ്യൂ 10 ശതമഭാനത്തനിനുപകേരലാം ആദലലത്ത
രണ്ടുവര്ഷലാം  കൂടനിയതുകപഭാലലകയഭാ  അതനിനുമുമ്പുള  അഞ്ചുവര്ഷലാം  കൂടനിയതുകപഭാലലകയഭാ
19  ശതമഭാനലാം  വച്ചുകൂടനിയനിരുനലവങനില്   ഇസൗ  5000  കകേഭാടനി  രൂപ നല്കേനിയതട്ട്
പശ്നമഭാകുമഭായനിരുനനില.  പശ്നമഭായതട്ട്  റവനഡ്യൂ  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിക്കഭാത്തകപഭാഴെഭാണട്ട്.
അവനിലട  ഒരു  തനിരുത്തട്ട് വരുത്തഭാലമനഭാണട്ട്  ഞഭാന  കേരുതുനതട്ട്.  ഇവനിലട  ഒരു
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുകേയഭാണട്ട്, enabling  clause  കവണലാം.  നഭാലളലയഭാരുകേഭാലത്തട്ട്
നനിങ്ങളക്കട്ട് ഇങ്ങലനലയഭാനട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കണലമനലണങനില്,  ഒനര ലക്ഷലാം കകേഭാടനി
രൂപയട്ട് ഒരറലാം മുതല് മകറ അറലാം വലര എലനികവറഡട്ട് ലലഹസതീഡട്ട് ലറയനില് കകേഭാറനികഡഭാകറഭാ
അലലങനില്  എലനികവറഡട്ട്  ലലഹകവകയഭാ  പണനിയുവഭാന  തതീരുമഭാനനിലചനനിരനിക്കലട,
അവനിലട കടഭാള കവണനിവരുലാം.  ഇനലത്ത പഭാലത്തനിനുലാം കറഭാഡനിനുലാം ഇലലങനിലലാം നഭാലള
കകേരളത്തനിലന്റെ കദശതീയപഭാതയനിലടനതീളലാം നനിങ്ങള ഷതീ കടഭായട്ട് ലലറട്ട്  സഭാപനിച്ചുലവനനിരനിക്കലട,
അതനിനട്ട് യൂസര് ഫതീ ഉണഭാകേനികല; അതട്ട് എങ്ങലനലയനളതട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനതനിനു
കവണനിയുള ലപഭാവനികസഭായഭാണനിതട്ട്.  ബഡ്ജറട്ട്  പസലാംഗത്തനില്  പറഞ്ഞതുകപഭാലല
ഇനട്ട്  പണനിയുന  പഭാലങ്ങളക്കുലാം  കറഭാഡുകേളക്കുലാം  ഇലതഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തഭാന
ഉകദ്ദേശലമനില.  ഇതനില് കേഭാകണണതട്ട്,  ഇകപഭാള എനട്ട് ലചേയഭാന കപഭാകുനലവനല;
Enabling provision ഉളലപടുത്തനിലയകനയുളള; നഭാലള ഒരഭാവശലലാം വനഭാല് ഓകരഭാ
തവണയുലാം നനിയമലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന സഭാധനിക്കനില. അതുലകേഭാണട്ട് ഇതട്ട് ഇങ്ങലനയഭാകേഭാലമനട്ട്
പറഞ്ഞനിരനിക്കുനലവനമഭാത്രലാം.  നമുക്കട്ട്  കകഭാസട്ട്  ലലബ  കകഭാസട്ട്  ചേര്ചയനികലക്കട്ട്
കപഭാകേഭാലാം. 

മനി  .    സതീക്കര് : ശതീ. പനി. ലകേ. ശശനി, അങ്ങയുലട 1(എ) നമ്പര് കഭദഗതനി പസട്ട്
ലചേയ്യുനകണഭാ?

ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :  സര്, ഞഭാന പസട്ട് ലചേയ്യുനനില. 

മനി  .    സതീക്കര് :  ശതീ.  പനി.  ലകേ.  ശശനി അവതരനിപനിച  1(എ)  നമ്പര് കഭദഗതനി
സഭയുലട അനുമതനികയഭാലട പനിനവലനിച്ചു.
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ശതീ.  ലഎ.  സനി.  ബഭാലകൃഷ്ണന,  അങ്ങയുലട  2(ബനി)  നമ്പര്  കഭദഗതനി  പസട്ട്
ലചേയ്യുനകണഭാ?

ശതീ  .   ലഎ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : സര്, ഞഭാന  പസട്ട് ലചേയ്യുനനില. 

മനി  .    സതീക്കര് :  ശതീ.  ലഎ.  സനി  ബഭാലകൃഷ്ണന അവതരനിപനിച  2(ബനി)  നമ്പര്
കഭദഗതനി സഭയുലട അനുമതനികയഭാലട പനിനവലനിചനിരനിക്കുന.

സബ്ജകട്ട് കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ പകേഭാരമുള 2016-ലല കകേരള അടനിസഭാന
സസൗകേരല  നനികക്ഷപനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്  പരനിഗണനയ്ലക്കടുക്കണലമന
പകമയലത്ത 

അനുകൂലനിക്കുനവര്.............

പതനികൂലനിക്കുനവര്............

പകമയലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന. 

ബനില് പരനിഗണനയ്ലക്കടുക്കുന.  

വകുപ്പുതനിരനിച്ചുള പരനിഗണന

രണഭാലാം വകുപട്ട്

ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനികേള അവതരനിപനിക്കുന.

118. 2  -ാം ഖണ്ഡത്തനില്  "നനികക്ഷപനനിധനി"  എന വഭാക്കനിനു പകേരലാം  "നനികക്ഷപ
നനിധനി" എനതീ വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ.

123. ഖണ്ഡലാം 2(i) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
2(എഎ)-യനില്  "പങഭാളനി"  എന വഭാക്കനിനു പകേരലാം  "സലാംരലാംഭകേന"
എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

127. ഖണ്ഡലാം  2(i)  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2(എബനി)യനില്  "എനഭാല്"  എന വഭാക്കനിനുകശഷലാം  "ഇനലന
കകേഭാണ്ട്രേഭാകട്ട്  ആകനിലല  (1872-ലല  9-ാം കകേന ആകട്ട്)  വലവസ
പകേഭാരലാം" എനതീ വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ.

132. ഖണ്ഡലാം  2 (i)  പകേഭാരലാം  പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2(എ  ബനി)  യനില്  "പങഭാളനിയുലാം"  എന  വഭാക്കനിനുപകേരലാം
"സലാംരലാംഭകേനുലാം" എന വഭാക്കട്ട്കചേര്ക്കുകേ.

139. ഖണ്ഡലാം 2(i) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
2(എസനി)യനില് നനിനലാം  "ഉപകയഭാഗനിക്കുന സഭാകങതനികേ വനിദലയുലട
വനിവരണലാം" എനതീ വഭാക്കുകേളുലാം ചേനിഹ്നവലാം നതീക്കലാം ലചേയ്യുകേ.
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141. ഖണ്ഡലാം  2(i)  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2(എസനി)യനില്  "നനിര്ണയനിക്കുനതനിനു കവണനി നടത്തുന"
എനതീ വഭാക്കുകേളക്കട്ട് കശഷലാം വരുന  "വനിശദമഭായ കപഭാജകട്ട്"  എനതീ
വഭാക്കുകേളക്കട്ട് പകേരലാം "സഭാധലതഭാ" എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

144. ഖണ്ഡലാം2(i)-പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
2(എഇ)യനില്  "കപഭാജകനിലന്റെ"  എനതനിനട്ട്  പകേരലാം  "പദതനിയുലട"
എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

151. ഖണ്ഡലാം  2(i)  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 2(എഇ)യട്ട് കശഷലാം തഭാലഴെപറയുന ഉപവകുപട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

"(എഎഫട്ട്)  ഫണട്ട്  ട്രേസനി  ആന്റെട്ട്  അഡട്ട് ബവസറനി  കേമ്മേതീഷന
(എഫട്ട്.ടനി.എ.സനി)  എനഭാല്  6  സനി വകുപട്ട് പകേഭാരലാം രൂപതീകേരനിക്കലപട
കേമ്മേതീഷന എനര്തമഭാകുന."

164. ഖണ്ഡലാം 2 (iii) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് പകേരലാം കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 2(എഫട്ട്)-ല് "കപഭാജക്ടുകേളുലാം" എനതനിനു പകേരലാം "കമഖലകേളുലാം "
എന കചേര്ക്കുകേ.

171. ഖണ്ഡലാം 2(vi) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 2(ഐഎ)-ല് "സത്വകേഭാരലകമഖലഭാപങഭാളനി"  എന വഭാക്കനിനുപകേരലാം
"സത്വകേഭാരല കമഖലഭാ സലാംരലാംഭകേര്" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

175. ഖണ്ഡലാം  2(vi)  പകേഭാരലാം  പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  2(ഐഎ)  ല്  "ആള" എനതനിനു  പകേരലാം"സലാംരലാംഭകേന"

എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

176. ഖണ്ഡലാം  2(vi)  പകേഭാരലാം  പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  2(ഐബനി)യുലാം അതനിലന്റെ വനിശദതീകേരണവലാം ഒഴെനിവഭാക്കുകേയുലാം

കശഷനിക്കുനവ പുനരക്ഷരലാം ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ.

187. ഖണ്ഡലാം  2 (vi)  പകേഭാരലാം പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2 (ഐസനി)യനില്, "സത്വകേഭാരല കമഖലഭാപങഭാളനിയുലാം"  എനതനിനു
പകേരലാം "സത്വകേഭാരലകമഖലഭാ സലാംരലാംഭകേനുലാം" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

191. ഖണ്ഡലാം 2 (vi)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2 (ഐസനി) യനില് “ക്രമതീകേരണലാം" എന വഭാക്കനിനു പകേരലാം
"കേരഭാര്" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.
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199. ഖണ്ഡലാം  2(vi)  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2 (ഐഡനി)  യനില് “തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള"
എനതനിനു പകേരലാം "തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനലാം" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

202. ഖണ്ഡലാം  2 (vi)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2  (ഐഡനി)  യനില്  "സലാംഘലാം"  എന  വഭാക്കനിനു  പകേരലാം
"സഭാപനലാം" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

206. ഖണ്ഡലാം 2 (vii)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 2 (ലകേ എ)-ല് "ലപഭാതു-സത്വകേഭാരല പങഭാളനിത്തലാം" എനതനിനു
പകേരലാം "ലപഭാതു-സത്വകേഭാരല സലാംരലാംഭലാം" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

210. ഖണ്ഡലാം  2(viii)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2  (എല്എ)-യനില്  "സലാംസഭാന  സഹഭായലാം"  എനതനിനു
പകേരലാം "സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

216. ഖണ്ഡലാം  2 (viii)പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 2(എല്എ)യനിലല (vi), (vii) എനതീ ഇനങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.

226. ഖണ്ഡലാം  2 (ix)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2  (എലാംഎ)-യനില്  "ആള"  എന  വഭാക്കനിനു  പകേരലാം
"കേണ്ലസഷനര്" എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

231. ഖണ്ഡലാം  2 (ix)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2 (എലാം.  എ)-യനില് "അതട്ട് ഏതട്ട് കപരനില് വനിളനിക്കലപടഭാലലാം,"
എനതീ വഭാക്കുകേളുലാം ചേനിഹ്നവലാം ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.

ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

119. ഖണ്ഡലാം  2(i)പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2(എഎ)-യനില്  "കേണ്ലസഷനര്"  എന വഭാക്കനിനട്ട് പകേരലാം
"സലാംരലാംഭകേന" എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

126. ഖണ്ഡലാം  2(i)  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2(എബനി)-യനില്  "കേണ്ലസഷന കേരഭാര്"  എനതനിനുപകേരലാം
"സലാംരലാംഭകേ കേരഭാര്" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

എനനിക്കട്ട് പറയഭാനുളതട്ട്, മലയഭാളലാം ഒസൗകദലഭാഗനികേ ഭഭാഷയഭായനി പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
നവലാംബര് 1-ാംതതീയതനിയഭായ ഇനലല എലഭാലാം  മലയഭാളത്തനിലഭാക്കണലമനട്ട്  പറഞ.
'കേണ്ലസഷനര്'  എനള വഭാക്കട്ട് നതീക്കലാം ലചേയണലാം. അതനിലന്റെ അര്തലമനഭാണട്ട്?
1145/17
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അതട്ട് മഭാറനി  'സലാംരലാംഭകേന'  എനഭാക്കനി മഭാറണലമനഭാണട്ട് ഞഭാന പറയുനതട്ട്.  ഇനതലന
ഇത്തരത്തനിലള അനഭാവശലമഭായ ഇലാംഗതീഷട്ട് വഭാക്കുകേള  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന ശമനിക്കണലാം. 

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്) : സര്,
ബഹുമഭാനലപട  ലകേ.  സനി.  കജഭാസഫനിലന്റെ  വനികേഭാരലത്ത  ഞഭാന  ഉളലക്കഭാള്ളുന
എങനിലലാം ആ കഭദഗതനി അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയനില. സലാംരലാംഭകേനുലാം കേണ്ലസഷനറലാം
തമ്മേനില് വലതലഭാസമുണട്ട്.  ലഭാ ഡനിപഭാര്ട്ടുലമനലാം   ധനകേഭാരലവകുപ്പുലാം കൂടനി  ഇരുനനിട്ടുലാം
കൃതലമഭായ  ഒരു  തര്ജമ  മലയഭാളത്തനില്  കേഭാണഭാത്തതുലകേഭാണട്ട്   അതുതലന
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു. 

ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീനന :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

121. ഖണ്ഡലാം 2(i)മുകഖന പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
2(എഎ)-യനിലല  "സത്വകേഭാരലകമഖല  പങഭാളനി"  എനതീ  വഭാക്കുകേളക്കട്ട്
പകേരലാം "സത്വകേഭാരലകമഖലഭാപങഭാളനി" എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

130. ഖണ്ഡലാം  2(i)  മുകഖന  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2(എബനി)-യനിലല  "സത്വകേഭാരലകമഖല  പങഭാളനിയുലാം"  എനതീ
വഭാക്കുകേളക്കട്ട് പകേരലാം "സത്വകേഭാരലകമഖലഭാപങഭാളനിയുലാം"  എന വഭാക്കട്ട്
കചേര്ക്കുകേ.

136. ഖണ്ഡലാം  2 (i)  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 2 (എസനി)-യനില്- (1)"തതീരുമഭാനലമടുത്തതനിനട്ട് കശഷലാം"എന
വഭാക്കനിനട്ട് കശഷലാം "കപഭാജകനിനഭാവശലമഭായ" എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

143. ഖണ്ഡലാം  2(i)  മുകഖന  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട് 2(എഡനി)- യനില് "6 ബനി വകുപട്ട് പകേഭാരലാം രൂപതീകേരനിക്കലപട

കേമ്മേനിറനി എനര്തമഭാകുന " എനതനിനു പകേരലാം "6 ബനി വകുപനിലന്റെ

കേതീഴെനില്  രൂപതീകേരനിക്കലപടതുലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  ഏല്പനിച്ചു  ലകേഭാടുക്കുന

അധനികേഭാരങ്ങളുലാം ചുമതലകേളുലാം വനിനനികയഭാഗനികക്കണതുമഭായ എകനികേഡ്യൂടതീവട്ട്

കേമ്മേനിറനി എനര്തമഭാകുന" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

150. ഖണ്ഡലാം  2(i)  മുകഖന പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്

2(എഇ)-യ് ക്കൂകശഷലാം തഭാലഴെപറയുന ഉപവകുപട്ട് കചേര്ക്കുകേ. "(എഎഫട്ട്)

ഫണട്ട്  ട്രേസനി  ആന്റെട്ട്  അഡട്ട് ബവസറനി  കേമ്മേതീഷന എനഭാല്  6  സനി

വകുപനിന കേതീഴെനില് നനിധനിയുലട ട്രേസനിയഭായനി പവര്ത്തനിക്കുന കേമ്മേതീഷന

എനര്തമഭാകുന"



നനിയമനനിര്മ്മേഭാണകേഭാരലലാം 403

154. ഖണ്ഡലാം  2  (ii)  മുകഖന  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 2 (ഇഎ)-യനില് "ഏലതങനിലലാം ഒരു കേമ്പനനി എനര്തമഭാകുനതുലാം
അതനില്  ഏലതങനിലലാം  സര്ക്കഭാര്  കേമ്പനനിയുലട  സബ്സനിഡനിയറനി
ആയ  ഒരു  കേമ്പനനി  ഉളലപടുനതുമഭാകുന"  എനതീ  വഭാക്കുകേളക്കു
പകേരലാം "ഏലതങനിലലാം ഒരു കേമ്പനനികയഭാ, കേമ്പനനിയുലട സബ്സനിഡനിയറനി
ആയ മലറഭാരു കേമ്പനനികയഭാ എനര്തമഭാകുന"  എനതീ വഭാക്കുകേള
കചേര്ക്കുകേ.

163. ഖണ്ഡലാം  2  (iii)  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  പകേരലാം  കചേര്ക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട് 2(എഫട്ട്)-ല് "രണഭാലാം പടനികേയനില് വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുള"
എനതീ വഭാക്കുകേളക്കട്ട് കശഷലാം വരുന വഭാക്കുകേളക്കു പകേരലാം "കപഭാജക്റ്റുകേകളഭാ
ഒകനഭാ അതനിലധനികേകമഭാ കമഖലകേള ഉളലപടുന വനിവനികധഭാകദ്ദേശല
കപഭാജക്റ്റുകേകളഭാ  എനര്തമഭാകുന" എനതീ വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ.

173. ഖണ്ഡലാം  2(vi)  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2(ഐഎ)-യനില്"ലപഭാതുകമഖലഭാ സലാംരലാംഭകമഭാ"എനതീ വഭാക്കുകേളക്കട്ട്
കശഷലാം  "കകേനസര്ക്കഭാര് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള സഭാറഡ്യൂടറനി കബഭാര്കഡഭാ
കകേനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഉടമസതയനിലളകതഭാ നനിയനണത്തനിലളകതഭാ
ആയ ഏലതങനിലലാം സഭാപനകമഭാ" എനതീ വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ

177. ഖണ്ഡലാം  2(vi)   മുകഖന പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2(ഐബനി)-യനില്  "ഒരു  അടനിസഭാനസസൗകേരല  കപഭാജകട്ട്
എനര്തമഭാകുനതുലാം അതനില്"എനതീ വഭാക്കുകേള ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.

221. ഖണ്ഡലാം 2 (viii) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2 (എല്എ) ഇനലാം  (vii)-ലല  "ഇളവട്ട്"എന വഭാക്കനിനട്ട് മുമ്പട്ട്
"നനിര്ണയനിക്കഭാവന പകേഭാരലാം"  എനതീ വഭാക്കുകേള  കചേര്ക്കുകേ.

230. ഖണ്ഡലാം  2 (ix)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2  (എലാംഎ)-യനില്  "അലലങനില്"  എന വഭാക്കനിനു കശഷലാം
"അപകേഭാരമുള" എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

122. ഖണ്ഡലാം  2  (i)  പകേഭാരലാം  കഭദഗതനി  ലചേയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന പധഭാന
ആകനിലല വകുപട്ട് 2(എഎ)-യനില് "സത്വകേഭാരലകമഖല പങഭാളനി" എനതനിനട്ട്
പകേരലാം  "ഒരു ലപഭാതുഏജനസനി" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.
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133. ഖണ്ഡലാം  2 (i)  പകേഭാരലാം  പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  2(എ ബനി)-യനില് "പങഭാളനിയുലാം തമ്മേനിലണഭാക്കനിയ ഒരു കേരഭാര്"

എനതനിനു പകേരലാം "ഉഭയകേക്ഷനികേരഭാര്" എന വഭാക്കട്ട്  കചേര്ക്കുകേ.

137. ഖണ്ഡലാം 2 (i) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട് 2 (എസനി)-യനില് "സഭാകങതനികേ വനിദലഭാപരമഭായ മഭാനദണ്ഡങ്ങള"

എനതീ വഭാക്കുകേളക്കുകശഷലാം "ആധുനനികേ ലമഷതീനറനികേള ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനുള

സഭാകങതനികേ വനിദലഭാ പഠനലാം" എനതീ വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ.

140. ഖണ്ഡലാം  2(i)  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട് 2(എസനി)-യനില് "മറട്ട് വനിവരങ്ങള" എനതനിനു പകേരലാം "സഭാമൂഹനികേ

സഭാമ്പത്തനികേ പഭാരനിസനിതനികേ പഠനലാം" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

145. ഖണ്ഡലാം  2(i)പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട് 2(എഇ)-യനില് “സഭാകങതനികേവലാം"  എന വഭാക്കനിനട്ട് കശഷലാം

"സഭാമൂഹനികേവലാം" എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

146. ഖണ്ഡലാം  2(i)പകേഭാരലാം പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  2(എഇ)-യനില് "മൂലധന  ലചേലവട്ട്,  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്

ആവശലമഭായ  സമയലാം"  എനതനിനട്ട്  പകേരലാം"  മൂലധന  ലചേലവലാം

സമയവലാം" എന കചേര്ക്കുകേ.

148. ഖണ്ഡലാം  2(i)പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട് 2(എഇ)-യനില് "പകേഭാരമുള മറട്ട് വനിവരങ്ങള" എനതീ വഭാക്കുകേളക്കട്ട്

പകേരലാം  "പഭാകദശനികേ വനിഷയങ്ങള ഇപകേഭാരമുള മറട്ട് വനിവരങ്ങള"

എനതീ വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ.

155. ഖണ്ഡലാം  2 (ii)  പകേഭാരലാം പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  2  (ഇഎ)-യനില്  "ഏലതങനിലലാം  ഒരു  കേമ്പനനി"  എനതനിനു

പകേരലാം  "വളലര വനിജയകേരമഭായനി  പവര്ത്തനിക്കഭാന കേഴെനിയുന ഒരു

കേമ്പനനി" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

156. ഖണ്ഡലാം  2 (ii)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 2 (ഇഎ)-യനില് "സര്ക്കഭാര് കേമ്പനനിയുലട" എനതീ വഭാക്കുകേളക്കട്ട്
മുനപട്ട്  "നല  രതീതനിയനില്  പവര്ത്തനിച്ചു  ലകേഭാണനിരനിക്കുന"  എനതീ
വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ.
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160. ഖണ്ഡലാം  2  (ii)പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  2  (ഇബനി)-യനില്  "ആസനികേള അലലങനില് കസവനങ്ങള"

എനതനിനുപകേരലാം "ആസനികേളുലാം കസവനങ്ങളുലാം" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

166. ഖണ്ഡലാം 2 (iii)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് പകേരലാം കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2 (എഫട്ട്)-ല് "കമഖലകേള"  എനതനിനു പകേരലാം "വകുപ്പുകേള"
എന കചേര്ക്കുകേ.

170. ഖണ്ഡലാം 2(iv)-ല് "ഇരുപത്തനിയഭാറട്ട് ശതമഭാനത്തനില്" എനതീ വഭാക്കുകേളക്കട്ട്

പകേരലാം "മുപത്തനിയഞട്ട് ശതമഭാനത്തനില്" എനതീ വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ.

174. ഖണ്ഡലാം  2(vi)മുകഖന  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  2   (ഐഎ)-ല്  "  ആള"  എനതനിനു പകേരലാം  "കേമ്പനനി"

എന കചേര്ക്കുകേ" 

179. ഖണ്ഡലാം  2(vi)  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട് 2(ഐബനി)-യനില്, "സഭാമൂഹനികേവമഭായ" എന വഭാക്കനിനു പകേരലാം

"സഭാമൂഹനികേവലാം പഭാരനിസനിതനികേവമഭായ" എനതീ വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ.

183. ഖണ്ഡലാം  2(vi)  പകേഭാരലാം  പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 2(ഐബനി)-യുലട വനിശദതീകേരണത്തനില്, "സ്കൂളുകേള, സഭാമൂഹനികേ
കസവനങ്ങള"  എനതീ  വഭാക്കുകേളക്കട്ട്  കശഷലാം  "സഭാലാംസഭാരനികേ,
വനികനഭാദസഞഭാര കസവനങ്ങള" എനതീ വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ.

189. ഖണ്ഡലാം 2 (vi)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2  (ഐസനി)-യനില്  “ഒരു  ക്രമതീകേരണലാം"  എനതീ
വഭാക്കുകേളക്കട്ട് പകേരലാം "നടത്തനിപട്ട്" എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

193. ഖണ്ഡലാം  2 (vi)  മുകഖന പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 2 (ഐസനി)-യനില് "രൂപകേല്പന, വനികേസനലാം, നനിര്മ്മേഭാണലാം,
പരനിപഭാലനലാം അലലങനില് പവര്ത്തനലാം" എനതനിനുകശഷലാം "സഭാമൂഹനികേ,
മലനിനതീകേരണ, പഭാരനിസനിതനികേ പവര്ത്തനലാം" എന കൂടനി കചേര്ക്കുകേ.

195. ഖണ്ഡലാം 2 (vi)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 2 (ഐസനി)-യനില് "കസവനങ്ങളക്കുള തുകേ" എനതീ വഭാക്കുകേളക്കട്ട്
കശഷലാം "സഭാകങതനികേ വനിദലയുലാം ലമഷതീനറനിയുലാം "  എനതീ വഭാക്കുകേള
കചേര്ക്കുകേ.
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201. ഖണ്ഡലാം  2 (vi)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 2 (ഐഡനി)-യനില് "നനിയനണത്തനിലളകതഭാ" എന വഭാക്കനിനട്ട്
കശഷലാം സര്ക്കഭാര് ഗ്രഭാന്റെട്ട് വഭാങ്ങുനകതഭാ" എനതീ വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ.

205. ഖണ്ഡലാം 2 (vii) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 2 (ലകേഎ)-ല് "ലപഭാതു ഏജനസനി" എനതനിനു പകേരലാം "ഒരു
ലപഭാതു ഏജനസനി" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

208. ഖണ്ഡലാം 2 (vii)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 2 (ലകേബനി)-യനില് "കബഭാര്ഡട്ട് നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള" എനതനിനു
കശഷലാം "കേഭാരലപഭാപ്തനിയുള" എനതീ വഭാക്കുകേള കൂടനി കചേര്ക്കുകേ.

217. “ഖണ്ഡലാം  2(viii)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്   2  (എല്എ)  ഇനലാം  (vi)-ല്  "ഏലതങനിലലാം  ഭൂമനി"  എനതീ
വഭാക്കുകേളക്കട്ട്  കശഷലാം  "പഭാരനിസനിതനികേ  ആഘഭാതലാം  ഉണഭാകേഭാത്ത
തരത്തനില്" എനതീ വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ.

222. ഖണ്ഡലാം 2 (viii) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2 (എല്എ)  ഇനലാം  (vii)-ല്  "സമയലാം ദതീര്ഘനിപനിച്ചു നല്കുകേ"
എനതനിനുപകേരലാം  "നനിശനിത ദനിവസകത്തക്കട്ട് സമയലാം ദതീര്ഘനിപനിച്ചു
നല്കുകേ"  എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

225. ഖണ്ഡലാം  2 (ix)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2  (എലാംഎ)-യനില്  "അടനിസഭാന  സസൗകേരല  സലാംവനിധഭാനലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന"  എനതനിനു  പകേരലാം  "അടനിസഭാന  സസൗകേരലലാം
ഉപകയഭാഗനിച" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുലലസന  തങ്ങള :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന
കഭദഗതനികേള അവതരനിപനിക്കുന.

124. ഖണ്ഡലാം  2(i)  മുകഖന  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2(എഎ), തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ: 

"(എഎ) 'കേണ്ലസഷനര്' എനഭാല് കകേന സര്ക്കഭാരനിലന്റെകയഭാ സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെകയഭാ ഒരു ലപഭാതുകമഖലഭാ സലാംരലാംഭകമഭാ, ലപഭാതുകമഖല
സലാംരലാംഭത്തനിലന്റെ സബ്സനിഡനിയറനിയഭായ സഭാപനകമഭാ എനര്തമഭാകുന"

125. ഖണ്ഡലാം  2(i)  മുകഖന  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 2 (എബനി) ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.
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152. ഖണ്ഡലാം2(ii)  മുകഖന  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2(ഇഎ)-യനില്  "സര്ക്കഭാരനികനഭാ കകേന സര്ക്കഭാരനികനഭാ മറട്ട്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളകക്കഭാ"  എനതനിനട്ട്   പകേരലാം  "സര്ക്കഭാരനിനട്ട്"
എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

209. ഖണ്ഡലാം 2 (vii)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 2 (ലകേ ബനി) തഭാലഴെ പറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ: 

(ലകേബനി) "കസഭാണ്സറനിലാംഗട്ട്  ഏജനസനി"  എനഭാല് ഒരു കപഭാജകട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതനിനു  കവണനി  കബഭാര്ഡട്ട്  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള  ഒരു
ലപഭാതു ഏജനസനി എനര്തമഭാകുന.

214. "ഖണ്ഡലാം  2(viii)  മുകഖന പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്   2 (എല്എ)-യനിലല ഇനലാം (iv) ഒഴെനിവഭാക്കുകേ ". 

224. ഖണ്ഡലാം 2 (ix) ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.

ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

128. ഖണ്ഡലാം  2(i)  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 2(എബനി)-യനില്,  -

1. "എനഭാല്"  എനതനിനു  കശഷമുള  "ഒരു"  എന  വഭാക്കട്ട്
ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.

2. "ഒരു ലപഭാതു ഏജനസനിയുലാം ഒരു സത്വകേഭാരലകമഖല പങഭാളനിയുലാം

തമ്മേനിലണഭാക്കനിയ" എനതട്ട്  "ഒരു ലപഭാതു ഏജനസനി മഭാത്രമഭാകയഭാ

ഒകനഭാ അതനിലധനികേകമഭാ ലപഭാതു ഏജനസനികേള സലാംയുക്തമഭാകയഭാ

ഒകനഭാ അതനിലധനികേകമഭാ സത്വകേഭാരല കമഖല പങഭാളനികേളുമഭായനി

ഉണഭാക്കനിയ" എനട്ട് കഭദഗതനി ലചേയ്യുകേ.

142. ഖണ്ഡലാം  2(i)  പകേഭാരലാം  കഭദഗതനി  ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  പധഭാന

ആകനിലല വകുപട്ട്  2(എസനി)-യനില്  "വനിശദമഭായ  കപഭാജകട്ട്  പഠനലാം

എനര്തമഭാകുന" എനതനിലല "കപഭാജകട്ട്" എന വഭാക്കട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.

161. ഖണ്ഡലാം  2 (ii)പകേഭാരലാം പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട് 2(ഇബനി)-യനില് "കസവനങ്ങള" എനതനിനുകശഷലാം "അലലങനില്

അവ രണ്ടുലാം" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.
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165. ഖണ്ഡലാം  2(iii)  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് പകേരലാം  കചേര്ക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന  2(എഫട്ട്) വകുപനില്,-

1. "കപഭാജക്ടുകേളുലാം" എന വഭാക്കട്ട് വരുനനിടങ്ങളനിലലലഭാലാം "കപഭാജക്ടുകേകളഭാ"
എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

2. "ഉളലപടുനതഭാകുന" എനതട്ട് "എനര്തമഭാകുന" എന മഭാറ്റുകേ.

178. ഖണ്ഡലാം  2(vi)   പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 2(ഐബനി)-യനില് "ഭസൗതനികേവലാം"  എനതനിനുകശഷലാം "സഭാകങതനികേവലാം"
എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

182. ഖണ്ഡലാം  2 (vi)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2  (ഐബനി)-യുലട  വനിശദതീകേരണത്തനില്,  "ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള
കപഭാജക്ടുകേള എനലാം"  എനതീ വഭാക്കുകേളക്കു കശഷലാം  "സഭാകങതനികേ
അടനിസഭാന സസൗകേരല കപഭാജക്ടുകേള എനഭാല് വനിവരസഭാകങതനികേ
രലാംഗത്തുളപലടയുള സഭാകങതനികേ രലാംഗലത്ത പകേടകമഭാ പകേടമലഭാത്തകതഭാ
ആയ  ആസനികേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളകതഭാ
വനികേസനിപനിചനിട്ടുളകതഭാ ആയ കപഭാജക്ടുകേള എനലാം" എനട്ട്  കചേര്ക്കുകേ.

186. ഖണ്ഡലാം 2 (vi) പകേഭാരലാം  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന പധഭാന ആകനിലല
വകുപട്ട്  2 (ഐബനി)-യുലട വനിശദതീകേരണലാം കേഴെനിഞ്ഞട്ട് തഭാലഴെപറയുന
ഖണ്ഡലാം കചേര്ക്കുകേയുലാം കശഷനിക്കുനവ അതട്ട് പകേഭാരലാം പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുകേ:

(ഐസനി) "റനിസ്ക്കട്ട്" എനഭാല് കപഭാജകനില് ഉണഭാവഭാനനിടയുള നഷവലാം
വലവഹഭാരങ്ങളുലാം ഉളലപലടലയനഭാകുന". 

190. ഖണ്ഡലാം  2 (vi)  പകേഭാരലാം പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2  (ഐസനി)-യനില്  "ക്രമതീകേരണലാം"  എനതനിനു  കശഷലാം
"അലലങനില് കേരഭാര്" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

192. ഖണ്ഡലാം  2 (vi)  പകേഭാരലാം പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2 (ഐസനി)-യനില് "നനിര്മ്മേഭാണലാം പരനിപഭാലനലാം"  എനതീ വഭാക്കുകേളുലട
ഇടയനില് "നവതീകേരണലാം " എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

198. ഖണ്ഡലാം  2 (vi)  പകേഭാരലാം പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2 (ഐഡനി)-യനില്  "കബഭാര്ഡട്ട്,"  എനതനിനുകശഷലാം  "കകേഭാര്പകറഷന,"
എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.
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200. ഖണ്ഡലാം  2 (vi)  പകേഭാരലാം പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2  (ഐഡനി)-യനില്  "സര്വ്വകേലഭാശഭാല,"  എനതനിനുകശഷലാം
"കേമ്മേതീഷനുകേള," എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

203. ഖണ്ഡലാം  2 (vii)  പകേഭാരലാം പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 2 (ലകേഎ)-ല് "പവൃത്തനി" എന വഭാക്കനിനു പകേരലാം "പദതനി"
എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

218. ഖണ്ഡലാം 2 (viii) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനിന കേതീഴെനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 2 (എല്എ)-ല് ഇനലാം  (vi)-നട്ട് കശഷലാം തഭാലഴെപറയുന ഇനലാം
കചേര്ക്കുകേയുലാം കശഷനിക്കുനവ പുനരക്കലാം ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ:"

"(vii) ഏലതങനിലലാം ഭൂമനി പഭാടത്തനികനഭാ അലഭാലതകയഭാ വനിട്ടുനല്കേല്".

227. ഖണ്ഡലാം  2 (ix)  പകേഭാരലാം പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 2 (എലാംഎ)-യനില് "ആള" എന വഭാക്കനിനു പകേരലാം "വലക്തനികയഭാ
സലാംരലാംഭകമഭാ" എനതീ വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ.

128-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയനില് കേണ്ലസഷന കേരഭാര് എന നനിര്വ്വചേനത്തനില്
"ഒരു  ലപഭാതു  ഏജനസനിയുലാം  ഒരു  സത്വകേഭാരലകമഖലഭാ  പങഭാളനിയുലാം
തമ്മേനിലണഭാക്കനിയ  കേരഭാര്"  എനഭാണട്ട്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതട്ട്.  രണട്ട്
സത്വകേഭാരല  പങഭാളനികേകളഭാ  ലപഭാതു ഏജനസനികേകളഭാ  വരനികേയഭാലണങനില്
എനളതഭാണട്ട് ഞഭാന ഈ അലമന്റെട്ട്ലമന്റെനില് ലകേഭാണ്ടുവനനിരനിക്കുനതട്ട്.
ഉദഭാഹരണത്തനിനട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.,  ലകേ.ഡബദ്യു.എ. എനനിവ ഒരുമനിചട്ട്
ഒരു  പദതനി  ഏലറടുക്കുന.  അലലങനില്  കകേഭാര്പകറഷന  ഒരുമനിചട്ട്
വരുന.  അതനുസരനിചഭാണട്ട് ഞഭാന ഈ കഭദഗതനി ലകേഭാണ്ടുവനനിട്ടുളതട്ട്.

161-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയനില് അടനിസഭാന സസൗകേരലലാം എനതനിലന്റെ
നനിര്വചേനത്തനില് 'ഒകനഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  കമഖലകേളനിലള
ആസനികേള അലലങനില് കസവനങ്ങള'  എനഭാണട്ട് പറഞ്ഞനിട്ടുളതട്ട്.
ആസനികേളുലാം  കസവനങ്ങളുലാം  കൂടനി  ഒരഭാള  തരനികേയഭാലണങനില്  അവ
രണ്ടുലാം ഉളലപലട ഈ നനിര്വ്വചേനത്തനിന കേതീഴെനില് വരണലമനഭാണട്ട്
161 ലകേഭാണട്ട് ഞഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 

178-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയനില് "കപഭാജകേട്ട് ടട്ട്" എന നനിര്വ്വചേനത്തനില്
'ഭസൗതനികേവലാം സഭാമൂഹനികേവമഭായ അടനിസഭാന സസൗകേരല കപഭാജക്ടുകേള
മഭാത്രമഭാണട്ട് നനിര്വ്വചേനിചനിട്ടുളതട്ട്  '.  അതനില് ലഎ.ടനി.  വരനികേയഭാലണങനില്
അതുകൂടനി ഉളലപടുത്തണലാം. അതഭാണട്ട്  "സഭാകങതനികേ കപഭാജക്ടുകേള"
എനതുലകേഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 

218-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിയനില്  "സലാംസഭാന  സഹഭായലാം"  എന
നനിര്വ്വചേനത്തനില്  ഒരു  കപഭാജകട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  നല്കുന
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സര്ക്കഭാര് സഹഭായലമനഭാണട്ട് വലവസ ലചേയനിട്ടുളതട്ട്. ഈ സഹഭായത്തനിലന്റെ
പടനികേയനില്  കപഭാജകനിനഭായനി  ഭൂമനി  പഭാടത്തനികനഭാ  അലഭാലതകയഭാ
വനിട്ടുനല്കുനതനിനട്ട് വലവസ ലചേയനിടനില. അതുകൂടനി ഉളലപടുത്തണലാം.

കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

129. ഖണ്ഡലാം  2(i)  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2(എബനി)-യനില് "പങഭാളനിത്തത്തനിനുകവണനിയുലാം അതട്ട് സലാംബനനിച്ചുലാം"
എനതനിനു പകേരലാം  "പങഭാളനിത്തത്തനിനുകവണനി" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

131. ഖണ്ഡലാം  2(i)  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് ആകനിലല വകുപട്ട് 2(എബനി)-യനില് "സത്വകേഭാരലകമഖല പങഭാളനിയുലാം"
എനതനിനു പകേരലാം "സത്വകേഭാരലകമഖല ഏജനസനിയുലാം" എന കചേര്ക്കുകേ.

138. ഖണ്ഡലാം 2 (i)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനികേല് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 2 (എസനി)-യനില് "വനിദലഭാപരമഭായ മഭാനദണ്ഡങ്ങള" എനതനിനു
പകേരലാം  "വനിദലഭാപരവലാം  പഭാരനിസനിതനികേവമഭായ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള,
സഭാമ്പത്തനികേമഭായ വനിജയ സഭാദലതകേള"  എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

158. ഖണ്ഡലാം  2 (ii)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2 (ഇബനി)-യനില് "ആസനികേള"  എനതനിനു പകേരലാം  "അടനിസഭാന
ആസനികേള" എനട്ട്  കചേര്ക്കുകേ.

197. ഖണ്ഡലാം  2 (vi)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 2 (ഐഡനി)-യനില് "സര്ക്കഭാര് കേമ്പനനി," എനതനിനു കശഷലാം
"ഇത്തരലാം ആവശലങ്ങളക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് രൂപതീകേരനിക്കുന കേമ്പനനികേള,"
എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

212. ഖണ്ഡലാം 2(viii) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന 
വകുപട്ട്  2 (എല്എ)-യനില്  "കേണ്ലസഷനര്ക്കട്ട്"  എനതനിനു കശഷലാം
"പസ്തുത ആവശലത്തനികലക്കട്ട് "എനട്ട്  കചേര്ക്കുകേ ".

228. ഖണ്ഡലാം  2 (ix)  പകേഭാരലാം പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2  (എലാംഎ)-യനില്  "യൂസര്  ചേഭാര്ജട്ട്"  എനതനിനു  പകേരലാം
"ഉപകയഭാഗ ഫതീസട്ട്" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

228-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി ഇവനിലട പറഞ്ഞ വനിഷയലാം തലനയഭാണട്ട്.
'യൂസര്  ഫതീ   ചേഭാര്ജട്ട്  '  എനതനിനുപകേരലാം  'ഉപകയഭാഗ  ഫതീസട്ട്'
എനഭാക്കണലമനഭാണട്ട്   പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതട്ട്.   മലയഭാളലാം  ഭഭാഷ
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനഭാണട്ട് അതട്ട് മൂവട്ട് ലചേയതട്ട്.
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ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശര്മ്മേ : സര്,  ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനികേള അവതരനിപനിക്കുന.

134. ഖണ്ഡലാം 2 (i) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 2(എസനി)-യനില്, -

1. "വനിശദമഭായ കപഭാജകട്ട് പഠനലാം" എനതനിനട്ട് പകേരലാം "വനിശദമഭായ
കപഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്" എന കചേര്ക്കുകേ.

2. "നനിര്ണയനിക്കുനതനിനുകവണനി നടത്തുന വനിശദമഭായ കപഭാജകട്ട്
പഠനലാം " എനതനിനട്ട്  പകേരലാം  "ഉളലക്കഭാള്ളുന റനികപഭാര്ടട്ട്  "
എന കചേര്ക്കുകേ.

157. ഖണ്ഡലാം 2 (ii) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 2 (ഇബനി)-യനില് "ഒകനഭാ അതനിലധനികേകമഭാ കമഖലകേളനിലളള
ആസനികേള  അലലങനില്  കസവനങ്ങള"  എനതനിനു  പകേരലാം
"കമഖലയനിലളള ആസനികേള" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

162. ഖണ്ഡലാം  2  (iii)പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  പകേരലാം  കചേര്ക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന  വകുപട്ട്  2(എഫട്ട്)-ല്  'രണഭാലാം  പടനികേയനില്'  എനതു
മുതല്  'ഉളലപടുനതഭാകുന'  എനതു  വലരയുള  വഭാക്കുകേളക്കട്ട്
പകേരലാം "രണഭാലാം പടനികേയനില് നല്കേനിയനിട്ടുള കമഖലകേളനില് അടനിസഭാന
സസൗകേരലലാം  സൃഷനിക്കഭാനുള  പദതനികേളുലാം  അവയഭാവശലമഭായ  ഭൂമനി
ഏലറടുക്കലലാം ഉളലക്കഭാള്ളുനതുലാം അതനില് ഭസൗതനികേവലാം സഭാമൂഹനികേവമഭായ
അടനിസഭാന സസൗകേരല കപഭാജക്ടുകേള ഉളലപടുനതുമഭാകുന" എനതീ
വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ. 

184. ഖണ്ഡലാം 2 (vi) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
2 (ഐബനി)-യനിലല വനിശദതീകേരണത്തനിലല  "പകേടമലഭാത്ത"  എന
വഭാക്കട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കുകേയുലാം അപകേഭാരലാം കഭദഗതനി ലചേയ വനിശദതീകേരണലാം
2 എഫട്ട് വകുപനില് കചേര്ക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ.

ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന.

135. ഖണ്ഡലാം 2 (i) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2 (എസനി)-യനിലല  "പഭാഥേമനികേ നനികക്ഷപത്തനിനുള"  എനതീ
വഭാക്കുകേളക്കട്ട്  പകേരലാം  "നനികക്ഷപത്തനിനുള  പഭാഥേമനികേ"   എനതീ
വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ.
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ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന.

147. ഖണ്ഡലാം2(i)  മുകഖന പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
2(എഇ)-യനില്  "നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ സമയലാം"  എനതീ
വഭാക്കുകേളക്കു കശഷലാം  "പതതീക്ഷനിത വരുമഭാനമുണഭാകുലമങനില് അതട്ട്"
എനതീ വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി :  സര്,  ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

153. ഖണ്ഡലാം  2 (ii)  മുകഖന പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 2 (ഇഎ)-യനില് "കകേന സര്ക്കഭാരനികനഭാ മറട്ട്" എനതനിനുകശഷലാം
"ഏലതങനിലലാം" എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

167.  ഖണ്ഡലാം  2  (iii)  പകേഭാരലാം  പധഭാന ആകനില്  പകേരലാം  കചേര്ക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട് 2(എഫട്ട്) തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ: 

"(എഫട്ട്) അടനിസഭാന സസൗകേരല കപഭാജക്ടുകേള എനതനില്  രണഭാലാം
പടനികേയനില്  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുള  കമഖലകേളനിലല  കപഭാജക്ടുകേളുലാം,
അതനില് വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുള ഒകനഭാ അതനിലധനികേകമഭാ കമഖലകേള
ഉളലപടുന വനിവനികധഭാകദ്ദേശല കപഭാജക്ടുകേളുലാം ഉളലപടുനതുമഭാകുന."

ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

168. ഖണ്ഡലാം  2(iv)-ല്  "ഇരുപത്തനിയഭാറട്ട്"  എന  വഭാക്കനിനട്ട്  പകേരലാം
"ഇരുപത്തനി  അഞട്ട്" എനതീ വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ. 

ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന.

169. ഖണ്ഡലാം  2(iv)-ല്  "ഇരുപത്തനിയഭാറട്ട്  ശതമഭാനത്തനില്"  എനതീ
വഭാക്കുകേളക്കട്ട് പകേരലാം "മുപതട്ട് ശതമഭാനത്തനില്"  എനതീ വഭാക്കുകേള
കചേര്ക്കുകേ.

181. ഖണ്ഡലാം 2(vi) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 2 (ഐബനി) തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ: 

"(ഐബനി)  കപഭാജകട്ട്  "എനഭാല്  ഒരു  അടനിസഭാന  സസൗകേരല
കപഭാജക്ടുലാം പരനിപഭാലനവലാം എനര്തമഭാകുനതുലാം അതനില് മഭാനുഷനികേവലാം
ഭസൗതനികേവലാം  സഭാമൂഹനികേവമഭായ അടനിസഭാന സസൗകേരല  കപഭാജക്ടുകേള
ഉളലപടുന തുമഭാകുന".
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ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :  സര്,  ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

180. ഖണ്ഡലാം  2(vi)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
2(ഐബനി)  തഭാലഴെപറയുലാം  പകേഭാരലാം  മഭാറ്റുകേയുലാം  നനിലവനിലള
വനിശദതീകേരണലാം ഒഴെനിവഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ: 

"(ഐബനി)  "കപഭാജകട്ട്"  എനഭാല്  ഖണ്ഡലാം  (എഫട്ട്)  പകേഭാരമുള
അടനിസഭാന സസൗകേരല കപഭാജക്ടുകേള എനര്തമഭാകുന."

196. ഖണ്ഡലാം  2(vi)  പകേഭാരലാം പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 2 (ഐസനി) തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ: 

"(ഐസനി) "ലപഭാതുസത്വകേഭാരല പങഭാളനിത്തലാം"  എനഭാല്  അടനിസഭാന

സസൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുനതനിനഭായനി  ഒരു ലപഭാതു ഏജനസനിയുലാം

ഒരു സത്വകേഭാരല കമഖലഭാ പങഭാളനിയുലാം തമ്മേനിലള ഒരു ക്രമതീകേരണലാം

എനര്തമഭാകുനതുലാം  അതനില്  കപഭാജകനിനട്ട്  കവണ  നനികക്ഷപലാം,

രൂപകേലന,  വനികേസനലാം,  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  പരനിപഭാലനലാം  അലലങനില്

പവര്ത്തനലാം  എനനിവ  ഉളലപടുനതുലാം  അതനില്  റനിസ്ക്കുകേള

പങ്കുവയലപടുകേകയഭാ  യൂസര്  ചേഭാര്ജട്ട്  ഏര്ലപടുത്തനിലക്കഭാകണഭാ

ആനത്വനിറനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനികലഭാ  അലലങനില്  ഒറത്തവണയഭായനി

പണലാം നല്കേനിലക്കഭാകണഭാ കേരഭാറനില് വലവസ ലചേയ്യുന പകേഭാരമുള

നനികക്ഷപ  തുകേ  മടക്കനി  നല്കുനതനിനട്ട്  കവണ  വലവസകേള

ഉളലക്കഭാള്ളുനതുമഭാകുന"

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള

അവതരനിപനിക്കുന.

194. ഖണ്ഡലാം 2 (vi)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  2 (ഐസനി)-യനില് "റനിസട്ട് ഏലറടുക്കുന വനിധത്തനില്, റനിസ്കുകേള

പങ്കുലവയലപടുകേയുലാം " എനതനിനു പകേരലാം  "റനിസട്ട് ഏലറടുക്കുകേയുലാം

റനിസ്കുകേള  തുലലമഭായനി പങ്കുവയലപടുകേയുലാം " എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

229. ഖണ്ഡലാം 2 (ix)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  2  (എലാംഎ)-യനില്  "അലലങനില്  മകറലതങനിലലാം"  എനതീ

വഭാക്കുകേളക്കു പകേരലാം "അലലങനില് അപകേഭാരമുള" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.
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ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

207. ഖണ്ഡലാം 2 (vii) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 2 (ലകേ എ) തഭാലഴെ പറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ: 

(ലകേഎ) "ലസഷലല് പര്പസട്ട് ലവഹനിക്കനിള"  എനഭാല് കബഭാര്ഡട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാന  നനിശയനിചനിട്ടുള  ഏലതങനിലലാം  കപഭാജകട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിക്കലപട  ഒരു  ഏജനസനി
എനര്തമഭാകുനതുലാം അതനില് ലപഭാതു  ഏജനസനികയഭാ  സലാംയുക്ത
സലാംരലാംഭകമഭാ അലലങനില് ലപഭാതു സത്വകേഭാരല പങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയുള
ഏജനസനികയഭാ ഉളലപടുനതുലാം ഇപകേഭാരമുള ലസഷലല് പര്പസട്ട്
ലവഹനിക്കനിള 2013-ലല കേമ്പനനി നനിയമ പകേഭാരലാം രൂപതീകേരനികക്കണതുലാം
അതനില് സര്ക്കഭാര് പതനിനനിധനി ഉണഭായനിരനികക്കണതുമഭാണട്ട്.

213. "ഖണ്ഡലാം 2(viii) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 2 (എല്എ)-യനില് "കേണ്ലസഷനര്ക്കട്ട്"  എനതനിനട്ട് പകേരലാം
"ലസഷലല് പര്പസട്ട് ലവഹനിക്കനിളനിനട്ട് " എനട്ട്  കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന.

211. ഖണ്ഡലാം  2(viii)  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2  (എല്എ)-യനില്  "ഒരു  കേണ്ലസഷനര്ക്കട്ട്"  എന
വഭാക്കുകേളക്കുകശഷലാം  "വലവസകേളക്കു  വനികധയമഭായനി"  എനതീ
വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട്  കുനപനിളനി :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന

220. ഖണ്ഡലാം  2 (viii)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്   കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2  (എല്എ)  ഇനലാം   (vii)-ല്  "ഫതീകസഭാ  നല്കുനതനില്
നനിനലാം"എനതീ  വഭാക്കുകേളക്കുകശഷലാം  "നനിര്ണയനിക്കലപടഭാവന"
എന വഭാക്കു കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദട്ട്  പനി :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന.

223. പധഭാന ആകനിലല വകുപട്ട് 2(എലാം)-ല് "ലപഭാതുകമഖലഭാ സലാംരലാംഭങ്ങകളഭാ"
എനതനിനുകശഷലാം "സത്വകേഭാരല സലാംരലാംഭങ്ങകളഭാ സലാംയുക്ത സലാംരലാംഭങ്ങകളഭാ"
എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.
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ശതീ  .    ലജയനിലാംസട്ട്  മഭാതദ്യു :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന.

232. ഖണ്ഡലാം 2 (ix)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 2 (എലാംഎ) തഭാലഴെ പറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ:

"യൂസര്  ലലവനി"  എനഭാല്  സഭാമൂഹനികേ  അടനിസഭാന  സസൗകേരല
കപഭാജക്ടുകേള ഒഴെനിലകേ ഒരു അടനിസഭാന സസൗകേരല  സലാംവനിധഭാനലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന  ആള  സര്ക്കഭാര്  നയത്തനിനട്ട്  അനുസൃതമഭായനി
കബഭാര്ഡട്ട്  നനിശയനിക്കുന  യൂസര്  ചേഭാര്ജട്ട്,  ഫതീസട്ട്  അലലങനില്
മകറലതങനിലലാം  തുകേ,  അതട്ട്  ഏതട്ട്  കപരനില്  വനിളനിക്കലപടഭാലലാം,
എനര്തമഭാകുന.

മനി  .    സതീക്കര് :  മറട്ട്  കഭദഗതനികേള  അവതരനിപനികക്കണതനില.  149,  151  എനനിവ
തുലലമഭാണട്ട്. 215, 219 എനനിവ 216-നട്ട് തുലലമഭാണട്ട്. 

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്) : സര്,
ആദലലാം  ജനറലഭായനി  പറയഭാലാം.  മലയഭാളത്തനിനട്ട്  അനലഭഭാഷയനില്  നനിനലാം  പദങ്ങള
കേടലമടുക്കഭാറണട്ട്.  ഉദഭാഹരണത്തനിനട്ട്,  ഈ നനിയമത്തനില് തലന  "കേണ്ലസഷനര്"
മഭാത്രമല നമ്മേള എകപഭാഴലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന വഭാക്കഭായ  "റനിസട്ട്  "  എന വഭാക്കനിലന്റെ
മലയഭാളലാം എനഭാണട്ട്; "റനിസട്ട്  "  എനളതട്ട് എലഭാവരുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്  "റനിസട്ട്"
എനതലനയഭാണട്ട്. "നകഷഭാത്തരവഭാദനിതത്വലാം"  അല. “Profit is the return on the
risk  taken”"ലഭാഭലാം  എലന്റെ  നകഷഭാത്തരവഭാദനിതത്വത്തനിനുള  പതനിഫലമഭാണട്ട്"
എനപറഞ്ഞഭാല് ആര്ലക്കങനിലലാം  മനസനിലഭാകുകമഭാ;.  അതുലകേഭാണട്ട് ഞങ്ങള കുറചട്ട്
പഭാഗഭാറനികേട്ട്  രതീതനി  അവലലാംബനിച്ചുലവകനയുള.  ആദലലാം  സത്വതീകേരനിക്കുന  വകുപ്പുകേള
പറയഭാലാം.  അതനിനുകശഷലാം  മറട്ട്  ചേനിലതട്ട്  എന്തുലകേഭാണട്ട്  സത്വതീകേരനിക്കുനനില  എനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാലാം. 

ശതീ. എലാം. ഉമ്മേര് അവതരനിപനിച 118, ശതീ. വനി. പനി. സജതീനന അവതരനിപനിച
121, 130 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള അലാംഗതീകേരനിക്കുന. 

ശതീ.  വനി.  പനി.  സജതീനന  അവതരനിപനിച  173-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  ചേനില
കമഭാഡനിഫനികക്കഷകനഭാടുകൂടനി  അലാംഗതീകേരനിക്കുന.  “കകേന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഭാറഡ്യൂടറനി
കബഭാര്ഡുകേളുലാം”എനളതട്ട് സത്വതീകേരനിക്കഭാലാം. മറ്റുളതട്ട് സത്വതീകേരനിക്കുനനില. 

ശതീ.  ടനി.  വനി.  ഇബഭാഹനിലാം  അവതരനിപനിച  135-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി
അലാംഗതീകേരനിക്കുന. 'പഭാഥേമനികേ നനികക്ഷപത്തനിനുള' എനതനിനുപകേരലാം 'നനികക്ഷപത്തനിനുള
പഭാഥേമനികേ'  എനഭാണട്ട്.  പഭാഥേമനികേലാം  എനപറയുനതട്ട്  നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  adjective
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അല;  തതീരുമഭാനത്തനിനഭാണട്ട് അതട്ട് വരുനതട്ട്. 'നനികക്ഷപലാം നടത്തഭാനുള പഭാഥേമനികേ
തതീരുമഭാനലാം' എനഭാണട്ട് വകരണതട്ട്. പഭാഥേമനികേ നനികക്ഷപലാം നടത്തഭാനുള തതീരുമഭാനമല. 

മറട്ട്  ചേനില  ഗസൗരവമഭായുള  കഭദഗതനികേള  സത്വതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്തതനില്
പയഭാസമുണട്ട്.  ശതീ.  മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി അവതരനിപനിച  128-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി
'ഒരു'  എന  വഭാക്കട്ട്   നതീക്കലാം   ലചേയണലമനതട്ട്  സലാംബനനിചഭാണട്ട്.  നനിലവനിലള
Kerala Interpretation of General Clauses Act പകേഭാരലാം 'ഒരു' എനപറഞ്ഞഭാല്
plural-ആകേഭാലാം.  He  എനപറഞ്ഞഭാല്  She  എനമഭാകേഭാലാം.  അതുലകേഭാണട്ട്  'ഒരു'
മഭാകറണ ആവശലമനില.  

ശതീ.  എസട്ട്.  ശര്മ്മേയുലട 134-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയനില് 'വനിശദമഭായ കപഭാജകട്ട്
പഠനലാം'  എനളതട്ട്  'വനിശദമഭായ കപഭാജകട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്' എനഭാക്കഭാലാം എനഭാണട്ട്.  അങ്ങലനയല
ആ കകഭാസട്ട് പരഭാമര്ശനിക്കുനതട്ട് പഠന പക്രനിയലയക്കുറനിച്ചു തലനയഭാണട്ട്. 

ശതീ.  ലകേ.  വനി.  അബ്ദുള ഖഭാദര് അവതരനിപനിച  149-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയനില്
പറയുന  'ഫണട്ട്  ട്രേസനി  ആന്റെട്ട്  അഡട്ട് ബവസറനി  കേമ്മേതീഷന'  എനള  കകഭാസട്ട്
ലകേഭാണ്ടുവരണലമനളതഭാണട്ട്.   അതട്ട്   കവലറ നനിര്വ്വചേനിക്കുനണട്ട്.   അതുലകേഭാണട്ട്
റനിപതീറട്ട് ലചേകയണ ആവശലമനില. 

ശതീ. സണനി കജഭാസഫട്ട്,  റനി.  വനി.രഭാകജഷട്ട്,  കമഭാനസട്ട് കജഭാസഫട്ട് എനതീ അലാംഗങ്ങള

25 ശതമഭാനലാം എനളതട്ട് 26 ശതമഭാനമഭാക്കണലമനട്ട് പറഞ. അതുലകേഭാണട്ട് നമുക്കട്ട്

പകതലകേനിചട്ട്  ഗുണലമഭാനലാം  കേനിടഭാനനില.  51 ശതമഭാനലാം  ആക്കനിയഭാല്  ഗുണമുണട്ട്.

25 ശതമഭാനത്തനില് നനിനട്ട് 26 ശതമഭാനലാം അക്കനിയഭാല് പകതലകേനിചട്ട് കനടലമഭാനമുണഭാകുനനില.

അതുലകേഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിക്കുനനില. 

മനി  .    സതീക്കര് :  ശതീ.  എലാം.  ഉമ്മേര് അവതരനിപനിച  118-ാംനമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

അലാംഗതീകേരനിച്ചു.

ശതീ. വനി. പനി. സജതീനന അവതരനിപനിച 121, 130 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേളുലാം
173-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി കഭദഗതനികയഭാലടയുലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിച്ചു. 

ശതീ.  ടനി.  വനി.  ഇബഭാഹനിലാം  അവതരനിപനിച  135-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ

അലാംഗതീകേരനിച്ചു.

ശതീ.  എലാം.  ഉമ്മേര് അവതരനിപനിച  123, 127, 132, 139, 141, 144, 151, 164,

171, 175, 176, 187, 191, 199, 202,  206, 210, 216, 226, 231  എനതീ നമ്പര്

കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.  
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ശതീ. ലകേ.സനി. കജഭാസഫട്ട് അവതരനിപനിച 119, 126 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.  

ശതീ. വനി. പനി. സജതീനന അവതരനിപനിച 136, 143, 150, 154, 163, 177, 221,
230 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.  

ശതീ. കമഭാനസട്ട് കജഭാസഫട്ട് അവതരനിപനിച 122, 133, 137, 140, 145, 146, 148,
155, 156, 160, 166, 170, 174, 179, 183, 189, 193, 195, 201, 205, 208, 217,
222, 225 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.  

ലപഭാഫ.  ആബനിദട്ട് ഹുലലസന തങ്ങള അവതരനിപനിച  124, 125, 152, 209,
214, 224 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.   

ശതീ. മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി അവതരനിപനിച 128, 142, 161, 165, 178, 182, 186,
190, 192, 198, 200, 203, 218, 227 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

കഡഭാ.  എന.  ജയരഭാജട്ട് അവതരനിപനിച  129, 131, 138, 158, 197, 212, 228
എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.  

ശതീ.  എസട്ട്.  ശര്മ്മേ  അവതരനിപനിച  134,  157,  162,  184  എനതീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭയുലട അനുമതനികയഭാലട പനിനവലനിച്ചു.

ശതീ.  പഭാറക്കല്  അബ്ദുല  അവതരനിപനിച  147-ാം  നമ്പര്   കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.  

ശതീ.  പനി.  ലകേ.  കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി  അവതരനിപനിച  153,  167  എനതീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.  

ശതീ.  സണനി  കജഭാസഫട്ട്  അവതരനിപനിച  168-ാം  നമ്പര്   കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.  

ശതീ.  റനി.  വനി.  രഭാകജഷട്ട് അവതരനിപനിച  169, 181  എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭയുലട അനുമതനികയഭാലട പനിനവലനിച്ചു.

ശതീ.  കജഭാണ്  ലഫര്ണഭാണസട്ട്  അവതരനിപനിച  180,  196  എനതീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭയുലട അനുമതനികയഭാലട പനിനവലനിച്ചു.

ശതീ. പനി.  റനി.  കതഭാമസട്ട് അവതരനിപനിച 180, 196 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  പനി.  ലകേ.  ശശനി അവതരനിപനിച  207, 213  എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭയുലട അനുമതനികയഭാലട പനിനവലനിച്ചു.
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ശതീ.  പനി.  ലകേ.  ബഷതീര്  അവതരനിപനിച  211-ാം  നമ്പര്   കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ. എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിളളനി അവതരനിപനിച 220-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  അബ്ദുല്  ഹമതീദട്ട്.  പനി  അവതരനിപനിച  223-ാം  നമ്പര്   കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു. 

ശതീ.  ലജയനിലാംസട്ട്  മഭാതദ്യു  അവതരനിപനിച  232-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനി സഭയുലട
അനുമതനികയഭാലട പനിനവലനിച്ചു.

കഭദഗതനി  ലചേയ  പകേഭാരമുള  രണഭാലാം  വകുപട്ട്  ബനിലനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭാക്കണലമന
പശ്നലത്ത,

അനുകൂലനിക്കുനവര്.....

പതനികൂലനിക്കുനവര്.....

കഭദഗതനി  ലചേയ  പകേഭാരമുള  രണഭാലാം  വകുപട്ട്  ബനിലനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭാക്കണലമന
പശ്നലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ലചേയ പകേഭാരമുള രണഭാലാം വകുപട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി. 

മൂനഭാലാം വകുപട്ട്

ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീനന :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

234. ഖണ്ഡലാം 3 (എ) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 3 (1 എ)-യനില് "ഫണട്ട് കകേഭാര്പസനില്"  എനതീ വഭാക്കുകേളക്കട്ട് 
പകേരലാം "നനിധനിയനില്" എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

266. ഖണ്ഡലാം 3(എഫട്ട്) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് പകേരലാം കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 3(5)-ലല  കനിപ്തനനിബനനയനില്  "യൂണനിയലന്റെകയഭാ" എന
വഭാക്കനിനട്ട് പകേരലാം "കകേനത്തനികന്റെകയഭാ" എന വഭാക്കുലാം "കബഭാണ്ടുകേളനികലഭാ"
എന വഭാക്കനിനട്ട് കശഷലാം "കേടപത്രങ്ങളനികലഭാ" എന വഭാക്കുലാം കചേര്ക്കുകേ.

274. ഖണ്ഡലാം  3 (ജനി)(ii)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  3  (6 എ)-യുലട  കനിപ്തനനിബനന  തഭാലഴെപറയുലാം  പകേഭാരലാം
മഭാറ്റുകേ. "എനഭാല് കബഭാര്ഡനിനട്ട് അക്കസൗണ്ടുകേള പവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനുള
അധനികേഭാരലാം  ഫണട്ട്  മഭാകനജരനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭാക്കുകേയുലാം  അതനിനട്ട്  
യുക്തലമനട്ട് കതഭാനന സഭാമ്പത്തനികേപരനിധനി നനിശയനിക്കഭാവനതുമഭാണട്ട്." 
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ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശര്മ്മേ : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

235. ഖണ്ഡലാം 3 (ബനി) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  പകേരലാം കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  3 (2) (എ)-യനില് "വനിഹനിതത്തനില് നനിനലാം" എനതനിനു പകേരലാം
"മുകഖന"  എന വഭാക്കുലാം അവസഭാന ഭഭാഗത്തട്ട് "ഇതനില് ലപകട്രേഭാള,
ഡതീസല് എനനിവയകമല് ചുമത്തനിയനിട്ടുള അധനികേ വനിലന നനികുതനിയുലാം
ഉളലപടുനതഭാണട്ട്" എനതീ വഭാക്കുകേളുലാം കചേര്ക്കുകേ. 

ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

236. ഖണ്ഡലാം 3 (ബനി) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് പകേരലാം കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  2 (എ)-യകശഷലാം തഭാലഴെപറയുന ഉപവകുപട്ട് കചേര്ക്കുകേയുലാം
കശഷനിക്കുനവ ആയതട്ട് പകേഭാരലാം പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ: 

"(ബനി)  7  (3)  -ാം  വകുപനില്  പറഞ്ഞനിട്ടുള  ഗ്രഭാനകേളുലാം  മുനകൂര്
തുകേകേളുലാം വഭായകേളുലാം;" 

241. ഖണ്ഡലാം 3 (ഇ) (i)-ല് "പണലാം നല്കുനതനികനഭാ അലലങനില് അതട്ട്
വര്ദനിപനിക്കുനതനികനഭാ" എനതട്ട് "പണലാം നല്കുനതനിനട്ട് അലലങനില്
അതട്ട് വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്" എനട്ട് കഭദഗതനി ലചേയ്യുകേ.

250. ഖണ്ഡലാം 3 (ഇ) (iii) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  3(4) (സനിഎ)-യനില്"  നനികക്ഷപങ്ങളക്കുലാം"  എനതനിനുകശഷലാം
"നഷപരനിഹഭാരങ്ങളക്കുലാം" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

256. ഖണ്ഡലാം 3(ഇ)(iii) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 3(4)(സനിസനി)-യനില് "വഭായകേളുലാം" എനതനിനുകശഷലാം "മുനകൂറകേളുലാം"
എനട്ട്  കചേര്ക്കുകേ. 

267. ഖണ്ഡലാം 3(എഫട്ട്) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  പകേരലാം കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  3(5)-ലന്റെ  കനിപ്തനനിബനനയനില്  "ട്രേഷറനിയലഭാലതയുള"
എനതനിനട്ട് പകേരലാം "ട്രേഷറനിയനികലഭാ" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

281. ഖണ്ഡലാം 3(എചട്ട്)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 3(8)(ബനി)-യനില് "ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുലണനലാം" എനതനിനു കശഷലാം
"അഥേവഭാ  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞനിടനിലലങനില്  കേഭാരണലാം
കബഭാധനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 
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284. ഖണ്ഡലാം  3(എചട്ട്)  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്   കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  3(8)(ബനി)-യനില്  "വലക്തമഭാക്കനിലക്കഭാണട്ട്"  എനതനിനുകശഷലാം
"6 സനി വകുപട്ട് പകേഭാരലാം രൂപതീകേരനിക്കലപട” എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

267-ാംനമ്പര് കഭദഗതനിയനില് സര്ക്കഭാര് നല്കുന പണമലഭാലതയുളതട്ട്
കദശസഭാല്കൃത ബഭാങനികലഭാ മറട്ട് വനികവകേപൂര്വ്വമഭായ നനികക്ഷപങ്ങളനികലഭാ
നനികക്ഷപനിക്കണലമനഭാണട്ട് പറയുനതട്ട്. എനഭാല് ബഡ്ജറട്ട് സകപഭാര്ടനില്
സര്ക്കഭാര്  നല്കുന  പണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗലാം  കബഭാണ്ടുകേളനില്
നനികക്ഷപനിക്കഭാലമനലാം ട്രേഷറനിയനില് നനികക്ഷപനിക്കരുലതനലാം പറയുന.
അതട്ട് ശരനിയല. സര്ക്കഭാര് ബഡ്ജറട്ട് വനിഹനിതലാം, ഗ്രഭാനകേള, മുനകൂര്
വഭായകേള എനനിവ ഈ നനിധനിയനികലക്കട്ട് നല്കുനണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് വനിഹനിത്തനിലന്റെ മനിചലമങനിലലാം ട്രേഷറനിയനില് നനികക്ഷപനിക്കണലാം.

ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

237. ഖണ്ഡലാം 3 (സനി)-യനില് "ഏലതങനിലലാം സഭാപനലാം"  എനതീ വഭാക്കുകേളക്കു
പകേരലാം "കസഭാണ്സറനിലാംഗട്ട് ഏജനസനികയഭാ, ഏലതങനിലലാം സഭാപനകമഭാ"
എനതീ വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനികേള അവതരനിപനിക്കുന.

238. ഖണ്ഡലാം  3  (ഡനി)-യനില്  "പദതനിയനില്"  എന  വഭാക്കനിനട്ട്  പകേരലാം
"ആകനില്" എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

240. ഖണ്ഡലാം 3 (ഇ) (i)-ല് "പണലാം നല്കുനതനികനഭാ അലലങനില് അതട്ട്
വര്ദനിപനിക്കുനതനികനഭാ"  എനതനിനട്ട് പകേരലാം "സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം
നല്കുനതനികനഭാ, നനികക്ഷപലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനികനഭാ" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

254. ഖണ്ഡലാം 3 (ഇ) (iii) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  3(4)  (സനിബനി)-യനില്  "പതനിബനലാം"  എനതനിനു പകേരലാം
"പതനിസനനി" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

255. ഖണ്ഡലാം  3(ഇ)(iii)  പകേഭാരലാം  പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 3(4)(സനിസനി)-യനില് "സലാംസഭാനലാം"എന വഭാക്കനിനു പകേരലാം
"സര്ക്കഭാര്" എനട്ട്  കചേര്ക്കുകേ. 

259. ഖണ്ഡലാം 3(എഫട്ട്)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  പകേരലാം കചേര്ക്കഭാനു

കദ്ദേശനിക്കുന  വകുപട്ട്  3(5)-ല്  "പണലാം"  എന  വഭാക്കനിനു  പകേരലാം

"വനിഹനിതലാം" എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 
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260. ഖണ്ഡലാം 3(എഫട്ട്)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  പകേരലാം കചേര്ക്കഭാനു
കദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്  3(5)-ല്  "പണവലാം"  എന വഭാക്കനിനു പകേരലാം
"വരുമഭാനവലാം" എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

261. ഖണ്ഡലാം 3(എഫട്ട്)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  പകേരലാം കചേര്ക്കഭാനു
കദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട് 3(5)-ല് "കബഭാര്ഡനിലന്റെ"എന വഭാക്കനിനു മുനപട്ട്
"സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അനുമതനികയഭാടുലാം"എനതീ വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ. 

264. ഖണ്ഡലാം 3(എഫട്ട്) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് പകേരലാം കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  3(5) -ലന്റെ കനിപ്തനനിബനനയനില്  "പണത്തനിലന്റെ"  എനതനിനു
പകേരലാം "വനിഹനിതത്തനിലന്റെ" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

265. ഖണ്ഡലാം 3(എഫട്ട്) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് പകേരലാം കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 3(5) -ലന്റെ കനിപ്തനനിബനനയനില് "ഏലതങനിലലാം കദശസഭാല്കൃത
ബഭാങനികലഭാ,  യൂണനിയലന്റെകയഭാ സലാംസഭാനങ്ങളുലടകയഭാ കസഭാവറനിന
കബഭാണ്ടുകേളനികലഭാ സലാംസഭാന ട്രേഷറനിയലഭാലതയുള അപകേഭാരമുള
മറട്ട്  വനികവകേപൂര്വ്വമഭായ  നനികക്ഷപങ്ങളനികലഭാ  നനികക്ഷപനിക്കുകേകയഭാ
മുതല്മുടക്കുകേകയഭാ ലചേയഭാവനതഭാണട്ട്"  എനതനിനു പകേരലാം "സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ലപഭാതു  അക്കസൗണനില്/ട്രേഷറനിയനില്  നനിലനനിര്ത്തുകേയുലാം  പദതനി
നനിര്വ്വഹണത്തനിനട്ട് ആവശലമഭായ അവസരങ്ങളനില് മഭാത്രലാം പനിനവലനിക്കുകേയുലാം
ലചേയഭാവനതുലാം, അതട്ട് ഫണട്ട് മഭാകനജര് ലലകേകേഭാരലലാം ലചേകയണതുമഭാണട്ട്"
എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

275. ഖണ്ഡലാം 3 (എചട്ട്)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 3 (8)-ല് "ബഡ്ജറനിലന്റെ"  എന വഭാക്കനിനു പകേരലാം "വഭാര്ഷനികേ
ധനവനിവര പത്രനികേയുലട" എനതീ വഭാക്കുകേള  കചേര്ക്കുകേ. 

277. ഖണ്ഡലാം  3(എചട്ട്)  പകേഭാരലാം  പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട് 3(8)(എ)-യനില് "ധനഭാഗമ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം അവയുലട വനിനനികയഭാഗവലാം"

എനതനിനു പകേരലാം  "വഭാര്ഷനികേ ബഡ്ജറട്ട്" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

279. ഖണ്ഡലാം  3(എചട്ട്)  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്   കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട് 3(8)(ബനി)-യനില് "ഉകദ്ദേശനിക്കലപട"  എന വഭാക്കനിനു പകേരലാം

"ഏല്പനിക്കലപട" എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

280. ഖണ്ഡലാം  3(എചട്ട്)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട് 3(8)(ബനി)-യനില് "ഫലപദമഭായനി" എന വഭാക്കട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കുകേ. 
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283. ഖണ്ഡലാം 3(എചട്ട്)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 3(8)(ബനി)യനില് "ബകേകേഭാരലലാം ലചേയനിട്ടുലണനലാം" എനതനിനു
പകേരലാം "വനികവകേപൂര്വ്വമഭായ നനികക്ഷപലാം നടത്തനിയനിട്ടുലണനലാം"  എനട്ട്
കചേര്ക്കുകേ. 

285. ഖണ്ഡലാം  3(എചട്ട്)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  3(8)(ബനി)-യനില്  "വലക്തമഭാക്കനിലക്കഭാണട്ട്"  എന വഭാക്കനിനു
കശഷലാം "6 സനി വകുപട്ട് പകേഭാരലാം രൂപതീകേരനിക്കലപട"എനതീ വഭാക്കുകേള
കചേര്ക്കുകേ.

286. ഖണ്ഡലാം  3(എചട്ട്)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 3(8)(ബനി)-യനില് "കേമ്മേതീഷനനില് നനിനള ഒരു സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്"
എനതനിനു പകേരലാം  "കേമ്മേതീഷന നല്കുന ഒരു കസറ്റുലമന്റെട്ട്"എനട്ട്
കചേര്ക്കുകേ. 

283-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയനില് മനിചലാം വരുന പണലാം ബകേകേഭാരലലാം
ലചേയനിട്ടുലണനഭാണട്ട്  പറയുനതട്ട്.   ബകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുകേലയനതട്ട്
സുഖകേരമഭായ  ഒരു  ഭഭാഷയല.   വനികവകേപൂര്വ്വമഭായ  നനികക്ഷപലാം
നടത്തനിയനിട്ടുലണനളതഭാണട്ട്  ഞഭാന അതനിനട്ട്  ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന
കഭദഗതനി.  ഇങ്ങലനയഭാലണങനില് നനഭായനിരുന.  

ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

239. ഖണ്ഡലാം  3  (ഡനി)-യനില്  "വലക്തമഭാക്കഭാവന"  എനതനിനു  പകേരലാം
"വലക്തമഭാക്കനിയനിരനിക്കുന" എനതട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

242. ഖണ്ഡലാം 3 (ഇ) (i)-ല്   " അലലങനില് അതട്ട് " എനതനിനുപകേരലാം "തുകേ"
എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

244. ഖണ്ഡലാം 3 (ഇ) (ii)-ല് "ധനപരമഭായ പമഭാണങ്ങകളഭാ" എനതീ വഭാക്കുകേളക്കു
കശഷലാം  "(ഈകടഭാ)" എന വഭാക്കുലാം ബഭാക്കറ്റുലാം കചേര്ക്കുകേ ". 

249. ഖണ്ഡലാം 3 (ഇ) (iii) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  3(4) (സനിഎ)-യനില്  "ബനലപട്ടുള"  എനതനിനട്ട് കശഷലാം
"നഷ പരനിഹഭാരത്തനിനുലാം പുനരധനിവഭാസത്തനിനുമുള" എനതട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

252. ഖണ്ഡലാം 3 (ഇ) (iii) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 3(4) (സനിബനി)-യനില് "വനിവനിധ കമഖലകേളനിലലകയഭാ അതനിലന്റെ
ഭഭാഗങ്ങളനിലലകയഭാ" എനതനിനുപകേരലാം "വനിവനിധ കമഖലകേളനിലല" എനതട്ട്
കചേര്ക്കുകേ. 
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262. ഖണ്ഡലാം 3(എഫട്ട്) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്   പകേരലാം കചേര്ക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട് 3(5)-ല് "വനികവകേപൂര്വ്വമഭായ"എന വഭാക്കനിനു
പകേരലാം  "വനികവകേപൂര്വ്വവലാം  ആദഭായകേരവമഭായ"എനതീ  വഭാക്കുകേള
കചേര്ക്കുകേ. 

269. ഖണ്ഡലാം 3(എഫട്ട്) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  പകേരലാം കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  3(5)-ലന്റെ  വനിശദതീകേരണത്തനില്  "കററനിലാംഗട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുള
നനികക്ഷപങ്ങള"  എനതനിനുപകേരലാം  "കററനിലാംഗുലാം  ഗലഭാരന്റെനിയുളതുലാം
ആദഭായകേരവമഭായ നനികക്ഷപങ്ങള" എന കചേര്ക്കുകേ. 

273. ഖണ്ഡലാം 3 (ജനി) (ii) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 3(6 എ)-യുലട കനിപ്തനനിബനനയനില് " സഭാമ്പത്തനികേ പരനിധനി "
എനതനിനു പകേരലാം "സഭാമ്പത്തനികേ പരനിധനിക്കട്ട് സഭാബട്ട്" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

276. ഖണ്ഡലാം 3 (എചട്ട്)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  3(8)(എ)-ല്  "ധനഭാഗമമഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം അവയുലട  വനിനനികയഭാഗവലാം"
എനതീ വഭാക്കുകേളക്കട്ട്  കശഷലാം   "വര്ക്കട്ട് ഇന കപഭാഗ്രസലാം"  എന
വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ.

287. ഖണ്ഡലാം  3(എചട്ട്)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  3(8)(ബനി)-യനില്  "ഒരു സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്"  എനതനിനുപകേരലാം
"യൂടനിലനിറനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്"എനതട്ട് കചേര്ക്കുകേ.  

ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന.

245. ഖണ്ഡലാം  3  (ഇ)  (ii)-ല്  "ധനപരമഭായ"  എന  വഭാക്കനിനുകശഷലാം
"മൂലലമുള" എന വഭാക്കട്ട്  കചേര്ക്കുകേ ".

ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുബസന  തങ്ങള :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന
കഭദഗതനികേള അവതരനിപനിക്കുന.

247. ഖണ്ഡലാം 3 (ഇ) (iii) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 3 (4) (സനിഎ) ഒഴെനിവഭാക്കുകേ. 

268. ഖണ്ഡലാം 3(എഫട്ട്) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  പകേരലാം കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 3(5)  തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ: 

 "(5) 7  -ാം വകുപനിനകേതീഴെനില് സര്ക്കഭാര് നല്കുന പണലാം അലഭാലത
(2)-ാം ഉപവകുപനില് വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുള എലഭാ പണവലാം ഫണട്ട്
ട്രേസനി അഡട്ട് ബവസറനി കേമ്മേതീഷലന്റെ സമ്മേതകത്തഭാലടയുലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാടുകൂടനിയുലാം കദശസഭാല്കൃത ബഭാങനികലഭാ സലാംസഭാന
ട്രേഷറനികേളനികലഭാ നനികക്ഷപലാം നടകത്തണതഭാണട്ട്."  
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271. ഖണ്ഡലാം 3 (ജനി) (ii) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  3 (6 എ)-യുലട കനിപ്ത നനിബനന ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.  

278. ഖണ്ഡലാം 3(എചട്ട്) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
3(8)(എ) തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ:

"(എ)  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ധനഭാഗമ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം  അവയുലട
വനിനനികയഭാഗവലാം സലാംബനനിചട്ട് ധനവകുപട്ട് അലാംഗതീകേരനിച കസറ്റുലമന്റെട്ട്".

ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

248. ഖണ്ഡലാം 3(ഇ) (iii) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 3(4) (സനിഎ)-യനില് "കപഭാജക്ടുകേളക്കുലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മറട്ട്
ആവശലങ്ങളക്കുലാം"  എനതനിനട്ട് പകേരലാം  "കപഭാജക്ടുകേളക്കട്ട്"  എനട്ട്
കചേര്ക്കുകേ. 

251. ഖണ്ഡലാം 3 (ഇ) (iii) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 3(4) (സനിബനി) ഒഴെനിവഭാക്കുകേ. 

ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

253. ഖണ്ഡലാം 3 (ഇ) (iii) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  3(4)  (സനിബനി)-യനില്  "പതനിബനലാം  കനരനിടുന"  എനതീ
വഭാക്കുകേളക്കുകശഷലാം "ലഭാഭകേരമഭായ" എന വഭാക്കു കചേര്ക്കുകേ. 

കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജട്ട് : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

257. ഖണ്ഡലാം 3(ഇ)(iii)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 3(4)(സനിസനി)-യനില്  "വഭായഭാഗലഭാരന്റെനികേളുലാം" എനതനിനു കശഷലാം
"ബഫനഭാനഷലല്  ഇനസ്ട്രുലമന്റെട്ട്സുലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേയുലാം"  എന
കചേര്ക്കുകേ. 

ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

258. ഖണ്ഡലാം 3(ഇ) (iii) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 3(4) (സനിസനി) തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ:

"(സനിസനി)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള അടനിസഭാന
സസൗകേരല കപഭാജക്ടുകേളനില് മുതല് മുടക്കുനതനിനഭായനി കനരനിടട്ട്  വഭായകേളുലാം
വഭായഭാഗലഭാരന്റെനികേളുലാം നല്കുകേ". 
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ശതീ  .   എ  .   പദതീപട്ട് കുമഭാര് : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

263. ഖണ്ഡലാം 3(എഫട്ട്) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് പകേരലാം കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട് 3(5) തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേയുലാം കനിപ്തനനിബനനയുലാം

വനിശദതീകേരണവലാം ഒഴെനിവഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ: 

"(5)  7-ാം  ഉപവകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  സര്ക്കഭാര്  നല്കുന  പണലാം

ഉളലപലടയുള  മനിചധനലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാടുകൂടനി

ഒരു കദശസഭാല്കൃത ബഭാങനികലഭാ ഉചേനിതമഭായ ലറഗുകലററനി  സഭാപനലാം

അലലങനില് ലക്രഡനിറട്ട്  കററനിലാംഗട്ട്  ഏജനസനി ഏറവലാം ഉയര്ന കററനിലാംഗട്ട്

നല്കേനിയനിട്ടുള നനികക്ഷപങ്ങളനികലഭാ നനികക്ഷപനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്". 

ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

272. ഖണ്ഡലാം  3 (ജനി)(ii)  പകേഭാരലാം  പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  3(6 എ)-യുലട കനിപ്തനനിബനനയനില് "അധനികേഭാരലാം"  എന

വഭാക്കനിനട്ട് പകേരലാം "ഉത്തരവഭാദനിത്തലാം" എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

288. ഖണ്ഡലാം  3(എചട്ട്)  പകേഭാരലാം പധഭാന  ആകനില്   കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട് 3(8) (ബനി)-യകശഷലാം തഭാലഴെപറയുന ഉപവകുപട്ട് കചേര്ക്കുകേ:

"(സനി) കബഭാര്ഡനിലന്റെ ധനലാം യഥേഭാവനിധനി ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ എനട്ട്

പനിനസനിപല് അക്കസൗണന്റെട്ട് ജനറല് (കകേരള) ആഡനിറട്ട് പരനികശഭാധന

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ടട്ട്”

ബഹുമഭാനലപട മനനി കനരലത്ത പറഞ്ഞതനിലന നനിയമത്തനികലക്കട്ട്  ലകേഭാണ്ടുവരഭാന

കവണനിയഭാണട്ട് ഈ കഭദഗതനി. നനിയമസഭകയഭാടുള ഉത്തരവഭാദനിതത്വത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

നനിയമസഭയനില്  വയന  കസറ്റുലമനകേളുലട  കൂടത്തനില്  പനിനസനിപല്  അക്കസൗണന്റെട്ട്

ജനറല്  ഓഡനിറട്ട്  പരനികശഭാധന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  ഒരു  ഓഡനിറട്ട്  റനികപഭാര്ട്ടുകൂടനി

നനിയമസഭയനില് വയകമ്പഭാള മഭാത്രകമ നനിയമസഭയുലട കേണ്കട്രേഭാള പൂര്ണമഭാകുകേയുള.  

മനി  .    സതീക്കര് :  270-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  271-നട്ട്  തുലലമഭായതനിനഭാല്

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

തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി ഔകദലഭാഗനികേ കഭദഗതനിയഭായനി ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന. 

246. പധഭാന  ആകനില്   വകുപട്ട്  3  (4)  (സനി)-യുലട അവസഭാനലാം  "സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേള, മറ്റു വഭാണനിജല ബഭാങ്കുകേള എനനിവയനില് നനിനട്ട് അടനിസഭാന
സസൗകേരല  കപഭാജക്ടുകേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  എടുക്കുന  വഭായകേള
തനിരനിചടയനതനിനട്ട്"  എനട്ട്  കചേര്ക്കുകേ എന  കഭദഗതനിയുലട സനിരനിറട്ട്
ഉളലക്കഭാണ്ടുലകേഭാണട്ട്  "കലഭാണ്  റതീ-കപയ്ലമന്റെട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനുലാം  കൂടനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതഭാണട്ട് "  എനട്ട് കഭദഗതനി ലചേയ. 

ശതീ. മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി അവതരനിപനിച 256-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി, 'അഡത്വഭാനസട്ട്
കൂടനി  ഉളലപടുത്തണലമനളതട്ട്'  സത്വതീകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  മറട്ട്  കഭദഗതനികേലളഭാനലാം
സത്വതീകേരനിക്കുനനില.

ശതീ.  വനി.  ടനി.  ബല്റഭാലാം  അവതരനിപനിച  288-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിയനില്,
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ധനലാം  യഥേഭാവനിധനി  ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ  എനട്ട്  പനിനസനിപല്
അക്കസൗണന്റെട്ട് ജനറല്  (കകേരള)  ആഡനിറട്ട്  പരനികശഭാധനലയക്കുറനിചഭാണട്ട്  പറയുനതട്ട്.
എനഭാല് ഇവനിലട സനി. & എ.ജനി.-യുലട ഓഡനിറ്റുണട്ട്.  പലക്ഷ, സനി.&എ.ജനി. ഓഡനിറട്ട്
ലചേയണലമനട്ട്  നമുക്കട്ട്  നനിര്ബനനിക്കഭാന  പറനില.   സനി.&എ.ജനി. -യുലട  ഓഡനിറട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് നനിയമസഭയനില് വരുലാം.  അതഭാണട്ട് കേതീഴെട്ട് വഴെക്കലാം.  

ലപഭാഫ. ആബനിദട്ട് ഹുബസന തങ്ങള അവതരനിപനിച 268-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയനില്,
ഫണട്ട് ട്രേസനി ആന്റെട്ട് അഡട്ട് ബവസറനി കേമ്മേതീഷലന്റെ സമ്മേതകത്തഭാലടയുലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാടുകൂടനിയുലാം കദശസഭാല്കൃത ബഭാങനികലഭാ സലാംസഭാന ട്രേഷറനികേളനികലഭാ
നനികക്ഷപലാം നടകത്തണതഭാണട്ട് എനഭാണട്ട് പറയുനതട്ട്. കേമ്മേതീഷന ഏലതങനിലലാം സലത്തട്ട്
നനികക്ഷപനിക്കണലമനട്ട്  പറയഭാന  കപഭാകുനനില.  അലതഭാലക്ക  മഭാകനജലമന്റെനിലന്റെ
ചുമതലകേളഭാണട്ട്.  ട്രേസട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് അത്തരത്തനിലള മഭാകനജതീരനിയല് ഡനിസനിഷനനില്
ബകേകേടത്തുനതല. നനിശയനിച പകേഭാരമഭാകണഭാ   ലചേയ്യുനതട്ട് എനള പരനികശഭാധന
മഭാത്രകമ ഉണഭാകുകേയുള.  അതുലകേഭാണട്ട് അതുലാം സത്വതീകേരനിക്കുനനില.  

മനി  .    സതീക്കര് :  ബഹുമഭാനലപട മനനി അവതരനിപനിച 246-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി
ഔകദലഭാഗനികേ കഭദഗതനിയഭായനി സഭ അലാംഗതീകേരനിച്ചു. 

ശതീ.  മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി  അവതരനിപനിച  256-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
അലാംഗതീകേരനിച്ചു.

ശതീ.  വനി.  പനി.  സജതീനന  അവതരനിപനിച  234,  266,  274  എനതീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.
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ശതീ.  എസട്ട്.  ശര്മ്മേ  അവതരനിപനിച  235-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭയുലട
അനുമതനികയഭാലട പനിനവലനിച്ചു.

ശതീ.  മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി അവതരനിപനിച  236, 241, 250, 267, 281, 284
എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  റനി.  വനി.  രഭാകജഷട്ട്  അവതരനിപനിച  237-ാം  നമ്പര് കഭദഗതനി  സഭയുലട
അനുമതനികയഭാലട പനിനവലനിച്ചു.

ശതീ. എലാം. ഉമ്മേര് അവതരനിപനിച 238, 240, 254, 255, 259, 260, 261, 264,
265,  275,  277,  279,  280,  283,  285,  286  എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  കമഭാനസട്ട് കജഭാസഫട്ട് അവതരനിപനിച 239, 242, 244, 249, 252, 262,
269, 273, 276, 287 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  എന.  എ.  ലനലനിക്കുനട്ട് അവതരനിപനിച  245-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ലപഭാഫ.  ആബനിദട്ട് ഹുബസന തങ്ങള അവതരനിപനിച  247, 268, 271, 278
എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ. ലകേ. ആനസലന അവതരനിപനിച 248, 251 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭയുലട അനുമതനികയഭാലട പനിനവലനിച്ചു.

ശതീ.  എന.  ഷലാംസുദ്ദേതീന  അവതരനിപനിച  253-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

കഡഭാ.  എന.  ജയരഭാജട്ട്  അവതരനിപനിച  257-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  വനി.  അബ്ദുറഹനിമഭാന അവതരനിപനിച  258-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭയുലട
അനുമതനികയഭാലട പനിനവലനിച്ചു.

ശതീ.  എ.  പദതീപ്കുമഭാര്  അവതരനിപനിച  263-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  സഭയുലട
അനുമതനികയഭാലട പനിനവലനിച്ചു.

ശതീ.  ടനി.  വനി.  ഇബഭാഹനിലാം  അവതരനിപനിച  272-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  വനി.  ടനി.  ബല്റഭാലാം  അവതരനിപനിച  288-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരഭാകേരനിച്ചു.
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കഭദഗതനി  ലചേയ  പകേഭാരമുള  മൂനഭാലാം  വകുപട്ട്  ബനിലനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭാക്കണലമന
പശ്നലത്ത

അനുകൂലനിക്കുനവര്.............

പതനികൂലനിക്കുനവര്............

കഭദഗതനി  ലചേയ  പകേഭാരമുള  മൂനഭാലാം  വകുപട്ട്  ബനിലനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭാക്കണലമന
പശ്നലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ലചേയ പകേഭാരമുള മൂനഭാലാം വകുപട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി.

നഭാലഭാലാം വകുപട്ട്

ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനികേള അവതരനിപനിക്കുന.

289. ഖണ്ഡലാം 4  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
3 എ(1)-ല്  "കപഭാജക്ടുകേള,  നനിധനിയനില്  നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം
ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  അര്ഹമഭായ കപഭാജക്റ്റുകേള ആയനിരനിക്കുനതഭാണട്ട്"
എനതീ  വഭാക്കുകേളക്കുലാം  ചേനിഹ്നത്തനിനുലാം  പകേരലാം  "കപഭാജക്ടുകേളക്കട്ട്
നനിധനിയനില്  നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്
അര്ഹതയുണഭായനിരനിക്കുനതഭാണട്ട്" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

293. ഖണ്ഡലാം 4 പകേഭാരലാം  പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  3 എ(2)-ല്  "100,00,00,000  രൂപയനില്  (നൂറകകേഭാടനി  രൂപ)
കേവനിയുന മൂലലമുളളതട്ട്  ആയനിരനികക്കണതഭാണട്ട്"എനതീ അക്കങ്ങളക്കുലാം
ചേനിഹ്നങ്ങളക്കുലാം വഭാക്കുകേളക്കുലാം  പകേരലാം "ഏറവലാം കുറഞ്ഞതട്ട് 100,00,00,000
രൂപ  (നൂറകകേഭാടനി  രൂപ മഭാത്രലാം)  മൂലലമുളളതഭായനിരനികക്കണതഭാണട്ട്"
എനതീ അക്കങ്ങളുലാം ചേനിഹ്നങ്ങളുലാം  വഭാക്കുകേളുലാം  കചേര്ക്കുകേ. 

296. ഖണ്ഡലാം  4  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകേപട്ട് 3 എ-യുലട രണഭാലാം കനിപ്തനനിബനന ഒഴെനിവഭാക്കുകേ. 

298. ഖണ്ഡലാം 4 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
3 എ-യുലട വനിശദതീകേരണലാം (I)-ല് "പങഭാളനി"  എന വഭാക്കനിനു പകേരലാം
"സലാംരലാംഭകേന" എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

299. ഖണ്ഡലാം 4 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  3 എ
വകുപനിലന്റെ  വനിശദതീകേരണലാം  (I)-ല്  "ഉളലപലട"  എന വഭാക്കനിനു
പകേരലാം "ഒഴെനിലകേ" എന വഭാക്കു കചേര്ക്കുകേ. 
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303. ഖണ്ഡലാം 4 പകേഭാരലാം  പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്

3 എ  വനിശദതീകേരണലാം  (ii)-ല്  "പങഭാളനിയുലട"  എന  വഭാക്കനിനു

പകേരലാം  "സലാംരലാംഭകേലന്റെ" എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള

അവതരനിപനിക്കുന.

290. ഖണ്ഡലാം 4 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്

3 എ(1)-ല്  "അര്ഹമഭായ  കപഭാജക്ടുകേള"  എനതീ  വഭാക്കുകേളക്കട്ട്

പകേരലാം  "യുക്തവലാം അതലഭാവശലലാം  കവണതുലാം ജകനഭാപകേഭാരപദവമഭായ

കപഭാജക്ടുകേള"എനതീ വഭാക്കുകേള  കചേര്ക്കുകേ. 

292. ഖണ്ഡലാം  4 പകേഭാരലാം  പധഭാന ആകനില്   കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  3 എ  (2)-ല്  "100,00,00,000  രൂപയനില്  (നൂറകകേഭാടനി

രൂപ)" എനതനിനട്ട് പകേരലാം  "50 കകേഭാടനി രൂപ" എനതട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

297. ഖണ്ഡലാം  4  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്   കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  3 എ-യുലട രണഭാലാം കനിപ്തനനിബനനയനില് "ഉത്തരവട്ട് വഴെനി

ഇസൗ  ആകനിലല  വലവസകേള"  എനതീ  വഭാക്കുകേളക്കട്ട്  പകേരലാം

"വലവസകേളനില് മഭാറലാം വരുത്തനി" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

300. ഖണ്ഡലാം  4 പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്   കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  വകുപട്ട്

3 എ-യുലട  വനിശദതീകേരണലാം  (ii)-ല്  "ഭൂമനിയുലട വനില"  എനതനിനു

പകേരലാം "ഭൂമനിയുലട മഭാര്ക്കറട്ട് വനില" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

302. ഖണ്ഡലാം  4 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്

3 എ-യുലട വനിശദതീകേരണലാം (ii)-ല്  "പവര്ത്തനവലാം പരനിപഭാലനവലാം"

എനതീ വഭാക്കുകേളക്കട്ട് കശഷലാം "സഭാമൂഹനികേ പഭാരനിസനിതനികേ ആഘഭാതവലാം"

എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.  

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

291. ഖണ്ഡലാം 4 പകേഭാരലാം  പധഭാന ആകനില്   കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  3(എ)(2)-ല് "100,00,00,000 രൂപയനില് (നൂറകകേഭാടനി രൂപ)"

എന  അക്കങ്ങളുലാം  ചേനിഹ്നങ്ങളുലാം  വഭാക്കുകേളുലാം  "75,00,00,000

രൂപയനില് (എഴപത്തനിഅഞട്ട്  കകേഭാടനി രൂപ)" എനട്ട് മഭാറ്റുകേ.
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ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

294. ഖണ്ഡലാം  4  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  3  എ  (2)-ലന്റെ ഒനഭാമതട്ട് കനിപ്ത  നനിബനനയനില്  "പത്തട്ട്
കകേഭാടനി എനതീ വഭാക്കുകേളക്കട്ട് പകേരലാം "എട്ടുകകേഭാടനി" എന വഭാക്കുകചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന.

295. ഖണ്ഡലാം  4  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
3  എ  (2)  ഒനഭാമലത്ത കനിപ്ത  നനിബനനയനില്  "പത്തട്ട് കകേഭാടനി"
എനതീ  വഭാക്കുകേളക്കട്ട്  പകേരലാം  "അഞ്ചുകകേഭാടനി"  എന  വഭാക്കട്ട്
കചേര്ക്കുകേ.

ബഹുമഭാനലപട മനനി പറഞ്ഞതനുസരനിചഭാലണങനില് കസറനിലന്റെ മുഴവന വനികേസന

പവര്ത്തനങ്ങളുലാം കേനിഫ്ബനിയനികലക്കഭാണട്ട് കപഭാകുനതട്ട്.  ഇവനിലട പറയുനതട്ട് മനിനനിമലാം

ലചേയഭാവനതട്ട്  '10  കകേഭാടനി രൂപയുലട'  എനഭാണട്ട്.  അതട്ട് ശരനിയല. കേഭാരണലാം 10  കകേഭാടനി

രൂപ ഒരു കമജര് തുകേയഭാണട്ട്. 5  കകേഭാടനി രൂപ എനഭാണട്ട് അലമനഡട്ട് ലമന്റെട്ട്.

ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

301. ഖണ്ഡലാം 4 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  3 എ വനിശദതീകേരണലാം  (ii)-ല്  "ഉത്തരവഭാദനിതത്വമഭായനിരനിക്കുന"

എന വഭാക്കനിനു പകേരലാം "ഉത്തരവഭാദനിത്തമഭായനിരനിക്കുന" എന വഭാക്കട്ട്

കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

304. ഖണ്ഡലാം  4  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്   കചേര്ക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 3 എ (2)-ഉലാം കനിപ്തനനിബനനകേളുലാം വനിശദതീകേരണവലാം തഭാലഴെപറയുലാം
പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ:

"(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പു പകേഭാരലാം കപഭാജക്ടുകേളക്കട്ട് അര്ഹത ഉണഭായനിരനിക്കുനതനിനട്ട്
അവ ഭൂമനി  ഏലറടുകക്കണ സഭാഹചേരലത്തനില് അതനിനുളള ലചേലവകേളുളലപലട  നൂറ
കകേഭാടനി രൂപ എങനിലലാം മുതല് മുടക്കുളളതഭായനിരനികക്കണതഭാണട്ട്: 

എനഭാല്,  ഇപകേഭാരമുളള പദതനികേള പത്തട്ട് കകേഭാടനി  രൂപയനില് കുറയഭാലതയുളള

പദതനികേളുലട സലാംഘഭാതലാം (കസര്) ആയനിരുനഭാലലാം അര്ഹത ഉണഭായനിരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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എനമഭാത്രമല, ആകരഭാഗലലാം, വനിദലഭാഭലഭാസലാം, പടനികേജഭാതനി/ പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസനലാം

തുടങ്ങനിയ സഭാമൂഹനികേ അടനിസഭാന സസൗകേരല കപഭാജക്ടുകേളക്കട്ട് ഇഎ്രപകേഭാരലാം 10 കകേഭാടനി

മുതല്  മുടക്കട്ട്  കേണക്കഭാക്കുകമ്പഭാള  ഘടകേ  പദതനികേളുലട  വനിവനിധ  യൂണനിറ്റുകേളക്കട്ട്

കവണനിവരുന ആലകേ മുതല് മുടക്കട്ട് കേണക്കഭാകക്കണതഭാണട്ട്. 

വനിശദതീകേരണലാം  :- പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട വനിവനിധ കകേഭാളനനികേളുലട

നവതീകേരണലാം, വനിവനിധ ലലപമറനി ലഹല്ത്തട്ട് ലസനററകേളുലട വനിപുലതീകേരണലാം, വനിവനിധ

സ്കൂളുകേളുലട നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തല് തുടങ്ങനിയവ കപഭാലലയുളള പദതനികേള ഒറ ഘടകേ

പദതനിയഭായനി കേണക്കഭാകക്കണതഭാണട്ട്.

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

മനി  .    സതീക്കര് :  ശതീ.  എലാം.  ഉമ്മേര് അവതരനിപനിച  289, 293, 296, 298, 299,
303 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ. കമഭാനസട്ട് കജഭാസഫട്ട് അവതരനിപനിച 290, 292, 297, 300, 302 എനതീ
നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  വനി.  പനി.  സജതീനന  അവതരനിപനിച  291-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  അനവര്  സഭാദത്തട്ട്  അവതരനിപനിച  294-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  ലകേ.  സനി.  കജഭാസഫട്ട്  അവതരനിപനിച  295-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി  അവതരനിപനിച  301-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  രഭാജ  എബഹഭാലാം  അവതരനിപനിച  304-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭയുലട
അനുമതനികയഭാലട പനിനവലനിച്ചു.

നഭാലഭാലാം വകുപട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കണലമന പശ്നലത്ത

അനുകൂലനിക്കുനവര്.............

പതനികൂലനിക്കുനവര്............

നഭാലഭാലാം വകുപട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കണലമന പശ്നലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിച്ചു.

നഭാലഭാലാം വകുപട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനിരനിക്കുന.



432       കകേരള നനിയമസഭ                           നവലാംബര് 2, 2016

അ ഞഭാലാം വകുപട്ട്

ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുബസന  തങ്ങള :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന
കഭദഗതനികേള അവതരനിപനിക്കുന.

305. ഖണ്ഡലാം  5 (ബനി) മുകഖന പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  4(3)-ലല  "കബഭാര്ഡനില്"  എനതനിനട്ട്  മുനപഭായനി  "കകേരള
അടനിസഭാന സസൗകേരല കക്ഷമനനിധനി" എനട്ട്  കചേര്ക്കുകേ. 

306. ഖണ്ഡലാം  5 (ബനി)  മുകഖന പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 4(3) ഇനലാം (എ)-യനില് "ലചേയര്കപഴണ്" എനതനിനു പകേരലാം
"ലചേയര്മഭാന" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ". 

309. ഖണ്ഡലാം 5 (ബനി) മുകഖന പധഭാന ആകനില്  കഭദഗതനി ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  4  (3)  ഇനലാം  (ബനി)-യനില്  "ബവസട്ട്  ലചേയര്കപഴണ്"
എനതനിനുപകേരലാം "ബവസട്ട് ലചേയര്മഭാന"എനട്ട്    കചേര്ക്കുകേ. 

310. ഖണ്ഡലാം  5 (ബനി)  മുകഖന പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 4 (3)  ഇനലാം (ബനി)-യകശഷലാം (സനി) ആയനി തഭാലഴെപറയുനതട്ട്
കചേര്ക്കുകേയുലാം തുടര്നളളതട്ട് പുനരക്കമനിടുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ .

"(സനി) തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ വകുപ്പുമനനി- അലാംഗലാം". 

312. ഖണ്ഡലാം  5 (ബനി)  മുകഖന പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 4 (3)  ഇനലാം (ബനി)-ക്കുകശഷലാം ഇനലാം (സനി) ആയനി തഭാലഴെപറയുനതട്ട്
കചേര്ക്കുകേയുലാം തുടര്നളളതട്ട് പുനരക്കമനിടുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ. 

"(സനി) ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി -അലാംഗലാം"

313. ഖണ്ഡലാം  5(സനി)  മുകഖന  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 4 (3) ഇനലാം (ബനി)-യ കശഷലാം ഇനലാം  (സനി) ആയനി തഭാലഴെപറയുനതട്ട്
കചേര്ക്കുകേയുലാം തുടര്നളളതട്ട് പുനനഃക്രമതീകേരനിചട്ട് അക്കമനിടുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ.

"(സനി) ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപ്പുമനനി - അലാംഗലാം".

314. ഖണ്ഡലാം  5(ബനി)  മുകഖന  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  4(3)-ല് ഇനലാം (ബനി)-യകശഷലാം തഭാലഴെപറയുനതട്ട് കചേര്ക്കുകേയുലാം
തുടര്നളതട്ട് പുനരക്കമനിടുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ. 

"(സനി) ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപ്പുമനനി - അലാംഗലാം

(ഡനി) തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ വകുപ്പുമനനി - അലാംഗലാം

(ഇ) ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി - അലാംഗലാം"
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347. ഖണ്ഡലാം 5(സനി) മുകഖന പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്

4(4)-ല് "ലസക്രടറനിലയകയഭാ" എനതനിനുകശഷലാം "മറട്ട് ഉകദലഭാഗസലരകയഭാ"

എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനികേള അവതരനിപനിക്കുന.

307. ഖണ്ഡലാം  5 (ബനി)  മുകഖന പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

4(3)   ഇനലാം  (ബനി)-യനില്  "ധനകേഭാരലമനനി"  എനതനിനു  പകേരലാം

"ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനി" എനട്ട്  കചേര്ക്കുകേ. 

322. ഖണ്ഡലാം 5 (ബനി)   മുകഖന പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്   4  (3)  ഇനലാം  (ഇ)-യനില്   "നനിയമലാം"  എനതനിനു പകേരലാം

"(നനിയമവകുപട്ട്)" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

323. ഖണ്ഡലാം  5(ബനി)  മുകഖന പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  4(3)  ഇനലാം  (എഫട്ട്)-ല്  "ധനകേഭാരലലാം"  എനതനിനു  പകേരലാം

"ധനകേഭാരല വകുപട്ട്" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.  

332. ഖണ്ഡലാം 5 (ബനി)  മുകഖന പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്   4  (3)  ഇനലാം  (എചട്ട്)-ല്  "പശസനിയുളള"  എന വഭാക്കനിനു

പകേരലാം "നനിലവഭാരമുളള" എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

336. ഖണ്ഡലാം  5(ബനി)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  4(3)  ഇനലാം  (എചട്ട്)-ല്   "ഏഴെട്ട്"  എന  വഭാക്കനിനു  പകേരലാം

"നഭാലട്ട്" എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

341. ഖണ്ഡലാം  5(ബനി)  മുകഖന പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  4(3)-ലന്റെ  വനിശദതീകേരണത്തനില്  "എനട്ട്  സൂചേനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്"
എനതനിനു പകേരലാം "എനര്തമഭാകുന" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.  

343. ഖണ്ഡലാം  5(സനി)  മുകഖന  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  4(4)-ല്  "ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി"  എനതനിനുപകേരലാം
"നല്കുനതനിനഭായനി" എന കചേര്ക്കുകേ.

344. ഖണ്ഡലാം  5(സനി)  മുകഖന പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  4(4)-ല് “വകുപനിലല"  എനതനിനു പകേരലാം  "വകുപട്ട്"  എനട്ട്
കചേര്ക്കുകേ. 

1145/17
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351. ഖണ്ഡലാം 5(സനി) മുകഖന പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  4(4)-നട്ട് കശഷലാം ചുവലടയുള കനിപ്ത നനിബനന കചേര്ക്കുകേ:

"എനഭാല്  കയഭാഗത്തനില്  ലചേയര്കപഴലന്റെ  വനികവചേനഭാനുസരണലാം

ക്ഷണനിതഭാവഭായനി  എത്തുന  വകുപ്പുമനനികക്കഭാ  ലസക്രടറനികക്കഭാ

കവഭാടവകേഭാശലാം ഉണഭായനിരനിക്കുനതല."

ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് : സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള

അവതരനിപനിക്കുന.

308. ഖണ്ഡലാം 5 (ബനി) മുകഖന പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട് 4  (3) ഇനലാം (ബനി)-യനില്  "ബവസട്ട് ലചേയര്കപഴണ്" എനതനിനട്ട്

പകേരലാം "കകേഭാ ലചേയര്കപഴണ്"  എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ". അതനിനട്ട് കശഷലാം 

(1) ലപഭാതുമരഭാമത്തു വകുപ്പുമനനി - ബവസട്ട് ലചേയര്മഭാന

(2) ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി - ബവസട്ട് ലചേയര്മഭാന

എനനിവ കൂടനി കചേര്ക്കുകേ. 

324. ഖണ്ഡലാം 5 (ബനി) മുകഖന പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട് 4 (3)-ല് "ഇനലാം എഫട്ട്-നു കശഷലാം

(1) ലസക്രടറനി (ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട്)

(2) ലസക്രടറനി (ജലവനിഭവ വകുപട്ട്) എനതു കൂടനി കചേര്ക്കുകേ.

337. ഖണ്ഡലാം 5 (ബനി) മുകഖന പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  4(3)  ഇനലാം  (എചട്ട്)-ല്  "ഏഴെട്ട്"  എനതനിനട്ട് പകേരലാം  "മൂനട്ട്"

എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

കേനിഫ്ബനിയുലട  ഗകവണനിലാംഗട്ട്  കബഭാഡനിയനില്  ബവസട്ട്  ലചേയര്മഭാന  ധനകേഭാരല
വകുപ്പുമനനിയഭാണട്ട്.  ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനിലയ കകേഭാ-ലചേയര്മഭാന ആക്കണലാം.  പധഭാനമഭായുലാം
ഇലാംപനിലമകന്റെഷന വരുനതട്ട് പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.-യനിലലാം ജലവനിഭവ വകുപനിലമഭാണട്ട്. അതുലകേഭാണട്ട്
പനി.ഡബദ്യു.ഡനി. മനനിലയയുലാം ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനിലയയുലാം ബവസട്ട്-ലചേയര്മഭാനഭാരഭാക്കണലാം.
അതുകപഭാലല പനി.ഡബദ്യു.ഡനി. ലസക്രടറനിലയയുലാം വഭാടര് അകതഭാറനിറനി ലസക്രടറനിലയയുലാം
ലമമ്പര്മഭാരഭാക്കുകേയുലാം കവണലാം.  പണലാം കമജറഭായനി ലചേലവഭാക്കുന ഡനിപഭാര്ട്ടുലമനകേലള
ഒഴെനിവഭാക്കനിയഭാല് ധനകേഭാരല വകുപനികലക്കുള പൂര്ണമഭായ കകേനതീകേരണലാം ഉണഭാകുലാം.
അതട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കണലാം.
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ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന.

311. ഖണ്ഡലാം  5 (ബനി)  മുകഖന പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  4 (3)  ഇനലാം (ബനി)-ക്കുകശഷലാം ഇനലാം (സനി)  ആയനി തഭാലഴെപറയുനവ
കചേര്ക്കുകേയുലാം തുടര്നളളതട്ട് പുനരക്കമനിടുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ .

"(സനി) നനിയമ വകുപ്പുമനനി -അലാംഗലാം"

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

315. ഖണ്ഡലാം 5(ബനി)  മുകഖന  പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  4(3)-നുകശഷലാം  (സനി)-യഭായനി  "ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപ്പുമനനി"
എനതീ വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ.

316. ഖണ്ഡലാം  5 (ബനി)  മുകഖന പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  4(3)-ല്  (സനി)-യട്ട്  മുമ്പഭായനി   "ലസക്രടറനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്"
എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

320. ഖണ്ഡലാം 5 (ബനി)   മുകഖന പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്    4 (3)ഇനലാം (ഡനി)-യ  കശഷലാം  (ഡനി എ) ആയനി "ലസക്രടറനി
(ആസൂത്രണലാം).......അലാംഗലാം" എന കചേര്ക്കുകേ.

ലപഭാതുമരഭാമത്തു  വകുപ്പുമനനിയുലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തു  വകുപ്പുലസക്രടറനിയുലാം
ഇതനിനകേത്തട്ട് വരണലാം.  ഇനഫഭാസക്ചേര് ലഡവലപ്ലമന്റെഭാണകലഭാ ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
മറട്ട്  പല സലാംസഭാനങ്ങളനിലലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തു വകുപനിലന്റെ കപരട്ട്  ഇനഫഭാസക്ചേര്
വകുലപനഭാണട്ട്.  ആ നനിലയനില് ഇതനിലല സനിലാംഹഭഭാഗലാം തുകേയുലാം ലചേലവഴെനിക്കലപടുന
ഒരു  വകുലപന  നനിലയനില്  അതനിലന്റെ  മനനിയുലാം  ലസക്രടറനിയുലാം  ഇതനില്
വരനികേലയനതഭാണട്ട്  ഏറവലാം  ഉചേനിതലാം.   ഇതനിലന്റെ  മൂലനനിയമത്തനിലലാം  അതുണട്ട്.
അതുലകേഭാണട്ട് അതട്ട് മഭാകറണതനിലലനഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് കതഭാനനതട്ട്.

ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന.

318. ഖണ്ഡലാം  5 (ബനി)  മുകഖന പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  4  (3)   ഇനലാം  (ഡനി)-ക്കുകശഷലാം  ഇനലാം  (ഡനിഎ)  ആയനി
"ലസക്രടറനി (റവനദ്യു)-അലാംഗലാം" എനട്ട്  കചേര്ക്കുകേ. 
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ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന.

319. ഖണ്ഡലാം 5 (ബനി)   മുകഖന പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
4  (3)  ഇനലാം  (ഡനി)-ക്കട്ട്   കശഷലാം  (ഡനി  എ)  ആയനി  "ലസക്രടറനി
(ജലകസചേനലാം) .......അലാംഗലാം" എന കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമഭാര് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന.

321. ഖണ്ഡലാം  5 (ബനി)  മുകഖന പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
4(3)  ഇനലാം  (ഡനി)-ക്കട്ട്  കശഷലാം  (ഡനി  എ)  ആയനി  "ലസക്രടറനി
(ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്)......അലാംഗലാം" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

ഇതനിലന്റെ  മൂലനനിയമത്തനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തു  വകുപ്പുലസക്രടറനി,  ജലകസചേന
വകുപ്പുലസക്രടറനി, ആസൂത്രണ വകുപ്പുലസക്രടറനി, റവനഡ്യൂ വകുപ്പുലസക്രടറനി എനനിവലര
ഉളലപടുത്തനിയനിരുന.  എനഭാല്  ഇകപഭാഴളതനില്  ഇവലരഭാനലാം  വരുനനില.
ഇനഫഭാസക്ചേറനില്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  തുകേ  ലചേലവഴെനിക്കുനതട്ട്  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി. -യനിലഭാണട്ട്.
അതുലകേഭാണട്ട് ലപഭാതുമരഭാമത്തു വകുപ്പു ലസക്രടറനിലയലയങനിലലാം ഇതനില് ഉളലപടുത്തണലാം.

ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

325. ഖണ്ഡലാം  5 (ബനി)  മുകഖന പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  4 (3)  ഇനലാം  (ജനി)-യനില്  "ധനകേഭാരല"  എനതട്ട്  "ധനകേഭാരലലാം"

എനട്ട് മഭാറ്റുകേ.

326. ഖണ്ഡലാം  5 (ബനി)  മുകഖന പധഭാന  ആകനില്   കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 4 (3) ഇനലാം (ജനി)-യകശഷലാം ഇനലാം (എചട്ട്) ആയനി തഭാലഴെപറയുനതട്ട്
കചേര്ക്കുകേയുലാം കശഷനിക്കുനവ  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ. "(എചട്ട്)
ലസക്രടറനി (ധനകേഭാരലലാം-എകട്ട്ലപനഡനിചര്) - അലാംഗലാം".

329. ഖണ്ഡലാം  5(ബനി)  മുകഖന  പധഭാന  ആകനില്   കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  4(3)  ഇനലാം  (എചട്ട്)-ല്  "ബഭാങനിലാംഗട്ട്"  എന വഭാക്കു കേഴെനിഞ്ഞട്ട്
"മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്" എന വഭാക്കു കചേര്ക്കുകേ. 

331. ഖണ്ഡലാം  5 (ബനി)  മുകഖന പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  4(3)  ഇനലാം  (എചട്ട്)-ല്  "കദശതീയ"  എനതനിനുകശഷലാം"/
അനര്കദശതീയ" എന കചേര്ക്കുകേ.
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334. ഖണ്ഡലാം  5(ബനി)-മുകഖന  പധഭാന  ആകനില്   കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  4(3)  ഇനലാം  (എചട്ട്)-ല്  'എഴെട്ട്  '  എനതനിനു  പകേരലാം  "ആറട്ട്"
കചേര്ക്കുകേ.

342. ഖണ്ഡലാം 5(സനി) മുകഖന പധഭാന ആകനില്  പകേരലാം കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  4(4)-ല് "ലചേയര്കപഴലന്റെ"  എനതനിനു പകേരലാം  "ലചേയര്കപഴണനിലന്റെ"
എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

345. ഖണ്ഡലാം  5(സനി)  മുകഖന  പധഭാന  ആകനില്   കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  4(4)-ല്  "മനനിലയകയഭാ  ലസക്രടറനിലയകയഭാ"  എനതനിനു
പകേരലാം "മനനികയയുലാം ലസക്രടറനികയയുലാം" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

ഈ  നനിയമത്തനില്  ധനകേഭാരലലാം,  സഭാമ്പത്തനികേ  ശഭാസ്ത്രലാം,  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  എലഭാ
കമഖലകേളനിലലയുലാം എകട്ട്ലപര്ട്ടുകേള ഉണട്ട്.  എനഭാല് മഭാകനജ ലമന്റെട്ട് എകട്ട്ലപര്ട്ടുകേള
ആരുലാംതലനയനില.  അതുലകേഭാണട്ട്  മഭാകനജ ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്ലപര്ട്ടുകേലള  ഇതനില്
ഉളലപടുത്തണലമനളതഭാണട്ട് എലന്റെ  329-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി.

എലന്റെ  331-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  അനുസരനിചട്ട്,  "കദശതീയ"  എന വഭാക്കനിലന്റെ
കൂലട "അനര്കദശതീയ" എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കണലാം. ഇകപഭാള പലരുലാം അനര്കദശതീയതലത്തനില്
നനിനഭാണട്ട്  വരുനതട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്  അതുകൂടനി  ഉളലപടുത്തണലമനഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്
പറയഭാനുളതട്ട്.

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെ  പറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

327. ഖണ്ഡലാം  5 (ബനി)  മുകഖന പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  4(3)  ഇനലാം  (എചട്ട്)-ല്  "ധനകേഭാരലലാം,  സഭാമ്പത്തനികേ ശഭാസ്ത്രലാം,
ബഭാങനിലാംഗട്ട്" എനതീ വഭാക്കുകേളക്കുലാം ചേനിഹ്നങ്ങളക്കുലാം കശഷലാം "നനിയമലാം,
എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്" എനതീ വഭാക്കുകേളുലാം ചേനിഹ്നങ്ങളുലാം കചേര്ക്കുകേ.

338. ഖണ്ഡലാം 5(ബനി)  മുകഖന പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
4(3)  ഇനലാം  (ഐ)-ക്കട്ട് കശഷലാം  '(ലജ)'  ആയനി  "കകേരള നനിയമസഭയനിലല
നഭാലട്ട് എലാം.എല്.എ. -മഭാര്" എനട്ട് കചേര്ക്കണലാം.

ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീനന :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെ  പറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

328. ഖണ്ഡലാം 5 (ബനി) മുകഖന പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
4 (3) ഇനലാം (എചട്ട്)-ല് "ബഭാങനിലാംഗട്ട്"  എനതനിനട്ട് പകേരലാം "ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
ബഭാങനിലാംഗട്ട്" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.
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340. ഖണ്ഡലാം  5  മുകഖന പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്

4(3)-ലല വനിശദതീകേരണത്തനില് "ലസഷലല് ലസക്രടറനി" എനതനിനുകശഷലാം

"അലലങനില് അഡതീഷണല് ലസക്രടറനി” എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

340-ല്  വകുപട്ട്  4  (3)-ലന്റെ  വനിശദതീകേരണത്തനില്  ലസക്രടറനി  അലലങനില്

ലസഷലല്  ലസക്രടറനി  എനതട്ട്  ലസക്രടറനി,  ലസഷലല്  ലസക്രടറനി  അലലങനില്

അഡതീഷണല്  ലസക്രടറനി  എനകൂടനി  ഉളലപടുത്തുകേ.  കേഭാരണലാം  അഡതീഷണല്

ലസക്രടറനി  ലപഭാകമഭാഷന  കേനിടനിയഭാണകലഭാ  ലസഷലല്  ലസക്രടറനിയഭാകുനതട്ട്.

അഡതീഷണല് ലസക്രടറനിലയക്കൂടനി ഉളലപടുത്തണലമനഭാണട്ട് എലന്റെ കഭദഗതനി.

ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം:  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെ  പറയുന   കഭദഗതനി

അവതരനിപനിക്കുന.

333. ഖണ്ഡലാം5(ബനി)  മുകഖന  പധഭാന  ആകനില്   കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട് 4(3) ഇനലാം (എചട്ട്)-ല് “ഒരു സഭാപനത്തനില് പവര്ത്തനിചനിട്ടുള

വനിദഗ്ദ്ധരഭായ"  എനതീ  വഭാക്കുകേളക്കട്ട്  പകേരമഭായനി  "സഭാപനത്തനില് 

കുറഞ്ഞതട്ട് പത്തുവര്ഷലമങനിലലാം സതീനനിയര് എകനികേഡ്യൂടതീവട്ട് പദവനിയനില്

പവര്ത്തനിചനിട്ടുള " എനതീ വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ. 

ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല:  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെ  പറയുന   കഭദഗതനി

അവതരനിപനിക്കുന.

335. ഖണ്ഡലാം5(ബനി)  മുകഖന  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  4(3)  ഇനലാം  (എചട്ട്)-ല്  "ഏഴെട്ട്"  എന  വഭാക്കനിനു  പകേരലാം

"അഞട്ട്" എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .   ബഹബനി ഈഡന :  സര്, ഞഭാന തഭാലഴെ പറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

339. ഖണ്ഡലാം  5(ബനി)  മുകഖന പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
4(3)-ലന്റെ വനിശദതീകേരണത്തനില് "അലലങനില് ലസഷലല് ലസക്രടറനി"
എന വഭാക്കുകേള ഒഴെനിവഭാക്കുകേ. 

ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെ പറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

348. ഖണ്ഡലാം  5(സനി)  മുകഖന പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  4(4)-ല്  "ക്ഷണനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്"  എന വഭാക്കനിനു പകേരലാം

"ക്ഷണനികക്കണതഭാണട്ട്" എന കചേര്ക്കുകേ.
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ശതീ  .   കമഭാനസട്ട് കജഭാസഫട്ട് : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെ പറയുന  കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

349. ഖണ്ഡലാം  5(സനി)  മുകഖന പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 4(4)-ല് "ക്ഷണനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്"എനതനിനു പകേരലാം "പകതലകേ
ക്ഷണനിതഭാവഭാക്കഭാവനതഭാണട്ട്" എന കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെട്ട് : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെ പറയുന  കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

350. ഖണ്ഡലാം 5(സനി) മുകഖന പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് (4)-നു കശഷലാം ചുവലട പറയുന കനിപ്ത നനിബനന കചേര്ക്കുകേ
"എനഭാല് അവര്ക്കട്ട് കവഭാടവകേഭാശലാം ഉണഭായനിരനിക്കുനതല."

ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെ പറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

352. ഖണ്ഡലാം  5(സനി)  മുകഖന പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  4(4)-നട്ട്  കശഷലാം  4(5)  ആയനി  തഭാലഴെപറയുന  ഉപവകുപട്ട്
കചേര്ക്കുകേ: 

"(5) ചേതീഫട്ട് എകനികേഡ്യൂടതീവട്ട് ഓഫതീസര് കബഭാര്ഡനിലന്റെ ഫണട്ട് മഭാകനജര്
ആയനിരനിക്കുനതഭാണട്ട്."

മനി  .    സതീക്കര് :  317  ക്രമഭാനുസൃതമലഭാത്തതനിനഭാല്  അവതരനിപനികക്കണതനില.

346  345-നട്ട്  തുലലമഭായതനിനഭാല്  അവതരനിപനികക്കണതനില.  ബഹുമഭാനലപട  മനനി,

അങ്ങട്ട് ഇതനില് ഏലതങനിലലാം കഭദഗതനി അലാംഗതീകേരനിക്കുനകണഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി   (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്  ) : സര്,
കഭദഗതനികേലളഭാനലാം സത്വതീകേരനിക്കുനനില.

ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  സര്,  എലന്റെ  308,  324  എനതീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേളനികനല് കപഭാള ആവശലലപടുന. 

(സഭഭാലാംഗങ്ങള തഭാലഴെപറയുലാംപകേഭാരലാം കവഭാടട്ട് കരഖലപടുത്തനി)

അനുകൂലനിക്കുനവര്:

1. ശതീ. അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട് പനി.

2. ശതീ. പഭാറക്കല് അബ്ദുല

3. ശതീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട്

4. ലപഭാഫ. ആബനിദട്ട് ഹുബസന തങ്ങള
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5. ശതീ. അടൂര് പകേഭാശട്ട് 

6. ശതീ. മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി 

7. ശതീ. എ. പനി. അനനില് കുമഭാര് 

8. ശതീ. അനവര് സഭാദത്തട്ട് 

9. ശതീ. ഐ. സനി. ബഭാലകൃഷ്ണന

10. ശതീ. വനി. ടനി. ബല്റഭാലാം

11. ശതീ. പനി. ലകേ. ബഷതീര്

12. ശതീ. എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിളനി 

13. ശതീ. ബഹബനി ഈഡന  

14. ശതീ. ടനി. വനി. ഇബഭാഹനിലാം 

15. ശതീ. ലകേ. സനി. കജഭാസഫട്ട് 

16. ശതീ. പനി. ലജ. കജഭാസഫട്ട് 

17. ശതീ. കമഭാനസട്ട് കജഭാസഫട്ട് 

18.  ശതീ. ലകേ. മുരളതീധരന  

19. ശതീ. എന. എ. ലനലനിക്കുനട്ട് 

20. ശതീ. ഉമ്മേന ചേഭാണനി 

21. ശതീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന 

22. ശതീ. രകമശട്ട് ലചേനനിത്തല

23. ശതീ. കറഭാജനി എലാം. കജഭാണ്

24. ശതീ. ലകേ. എസട്ട്. ശബരതീനഭാഥേന

25. ശതീ. വനി. പനി. സജതീനന 

26. ശതീ. എന. ഷലാംസുദ്ദേതീന 

27. ശതീ. വനി. ഡനി. സതതീശന 

28. ശതീ. ഷഭാഫനി പറമ്പനില് 

29. ശതീ. വനി. എസട്ട്. ശനിവകുമഭാര്
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30. ശതീ. സണനി കജഭാസഫട്ട് 

31. ശതീ. പനി. ടനി. കതഭാമസട്ട്

32. ശതീ. പനി. ഉബബദുള

33. ശതീ. എലാം. ഉമ്മേര് 

34. ശതീ. എലാം. വനിനലസന്റെട്ട്

പതനികൂലനിക്കുനവര് :

1. ശതീ  ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖഭാദര്  

2. ശതീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമഭാന 

3. ശതീ. ലകേ. ആനസലന

4. ശതീ. ആന്റെണനി കജഭാണ് 

5. ശതീ. എ. എലാം. ആരനിഫട്ട് 

6. ലപഭാഫ. ലകേ. യു. അരുണന 

7. ശതീമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

8. ശതീ. ലകേ. ബഭാബു 

9. ശതീമതനി ഇ. എസട്ട്. ബനിജനികമഭാള 

10. ശതീ. ഇ. ചേനകശഖരന  

11. ശതീ. ലകേ. ദഭാസന 

12. ശതീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

13. ശതീ. എല്കദഭാ എബഹഭാലാം 

14. ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി 

15. ശതീ. കജഭാര്ജട്ട് എലാം. കതഭാമസട്ട് 

16. ശതീ. ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് 

17. ശതീ. സനി. ലകേ. ഹരതീനന 

18. കഡഭാ. ലകേ. ടനി. ജലതീല് 
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19. ശതീ. ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതദ്യു 

20. ശതീ. ജനി. എസട്ട്. ജയലഭാല് 

21. ശതീ. ഇ. പനി. ജയരഭാജന 

22. ശതീ. വനി. കജഭായനി 

23. ശതീ. ഒ. ആര്. കകേളു 

24. ശതീ. സനി. കൃഷ്ണന 

25. ശതീ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുടനി 

26. ശതീ. ലകേ. കുഞ്ഞനിരഭാമന 

27. ശതീ. കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന 

28. ശതീ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതട്ട് കകേഭായ

29. ശതീ. മഭാതദ്യു ടനി. കതഭാമസട്ട് 

30. ശതീ. ലകേ. ലജ. മഭാകനി 

31. ശതീമതനി ലജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ 

32. ശതീ. എ. സനി. ലമഭായതീന 

33. ശതീ. മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി. 

34. ശതീ. എലാം. മുകകേഷട്ട് 

35. ശതീ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

36. ശതീ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

37. ശതീ. സനി. ലകേ. നഭാണു 

38. ശതീ. എലാം. നസൗഷഭാദട്ട്

39. ശതീ. യു. ആര്. പദതീപട്ട് 

40. ശതീ. എ. പദതീപ്കുമഭാര് 

41. ശതീ. ലകേ. ഡനി. പകസനന 

42. ശതീ. പുരുഷന കേടലണനി 

43. ശതീ. പനി. ടനി. എ. റഹതീലാം 

44. ശതീ. എലാം. രഭാജകഗഭാപഭാലന
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45. ശതീ. ലകേ. രഭാജന 

46. ശതീ. എസട്ട്. രഭാകജനന 

47. ശതീ. ആര്. രഭാകജഷട്ട് 

48. ശതീ. റനി. വനി. രഭാകജഷട്ട്

49. ശതീ. രഭാജ എബഹഭാലാം 

50. ശതീ. രഭാമചേനന കേടനപളനി  

51. ശതീ. ലകേ. ലകേ. രഭാമചേനന നഭായര് 

52. ശതീ. റനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന 

53. ശതീ. മുലക്കര രതഭാകേരന 

54. ലപഭാഫ. സനി. രവതീനനഭാഥേട്ട് 

55. ശതീ. കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട്

56. ശതീ. എസട്ട്. ശര്മ്മേ  

57. ശതീ. എ. ലകേ. ശശതീനന 

58. ശതീ. പനി. ലകേ. ശശനി

59. ശതീ. വനി. ശശനി 

60. ശതീ. ഐ. ബനി. സതതീഷട്ട് 

61. ശതീ. ബനി. സതലന 

62. ശതീ. എ. എന. ഷലാംസതീര്  

63. ശതീ. ജനി. സുധഭാകേരന 

64. ശതീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമഭാര് 

65. ശതീ. വനി. എസട്ട്. സുനനില് കുമഭാര്

66. ശതീ. കേടകേലാംപളനി സുകരനന 

67. ശതീ. ലകേ. സുകരഷട്ട് കുറപട്ട്

68. ശതീ. എലാം. സത്വരഭാജട്ട്
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69. ശതീ. ഇ. ടനി. ബടസണ് മഭാസര്

70. ശതീ. പനി. തനികലഭാത്തമന 

71. ശതീ. കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി 

72. കഡഭാ. ടനി. എലാം. കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട് 

73. ശതീ. പനി. ഉണനി

74. ശതീ. ഇ. ലകേ. വനിജയന

75. ശതീ. എന. വനിജയന പനിള

              നനിഷ്പക്ഷത പഭാലനിക്കുനവര് - ആരുമനില.

       മനി.സതീക്കര്:   അനുകൂലനിക്കുനവര് - 34

            പതനികൂലനിക്കുനവര്- 75

            നനിഷ്പക്ഷത പഭാലനിക്കുനവര് - ആരുമനില.

കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :  സര്,  എലന്റെ 329-ാം നമ്പര്  കഭദഗതനിയനികനല്
ഞഭാന കപഭാള ആവശലലപടുന.

(സഭഭാലാംഗങ്ങള തഭാലഴെപറയുലാംപകേഭാരലാം കവഭാടട്ട് കരഖലപടുത്തനി)

അനുകൂലനിക്കുനവര്:

1. ശതീ. അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട് പനി.

2. ശതീ. പഭാറക്കല് അബ്ദുല

3. ശതീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട്

4. ലപഭാഫ. ആബനിദട്ട് ഹുബസന തങ്ങള

5. ശതീ. അടൂര് പകേഭാശട്ട് 

6. ശതീ. മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി 

7. ശതീ. എ. പനി. അനനില് കുമഭാര് 

8. ശതീ. അനവര് സഭാദത്തട്ട് 

9. ശതീ. ഐ. സനി. ബഭാലകൃഷ്ണന

10. ശതീ. വനി. ടനി. ബല്റഭാലാം
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11. ശതീ. പനി. ലകേ. ബഷതീര്

12. ശതീ. എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിളനി 

13. ശതീ. ബഹബനി ഈഡന  

14. ശതീ. ടനി. വനി. ഇബഭാഹനിലാം 

15. ശതീ. ലകേ. സനി. കജഭാസഫട്ട് 

16. ശതീ. പനി. ലജ. കജഭാസഫട്ട് 

17. ശതീ. കമഭാനസട്ട് കജഭാസഫട്ട് 

18. ശതീ. ലകേ. മുരളതീധരന  

19. ശതീ. എന. എ. ലനലനിക്കുനട്ട് 

20. ശതീ. ഉമ്മേന ചേഭാണനി 

21. ശതീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന 

22. ശതീ. രകമശട്ട് ലചേനനിത്തല

23. ശതീ. കറഭാജനി എലാം. കജഭാണ്

24. ശതീ. ലകേ. എസട്ട്. ശബരതീനഭാഥേന

25. ശതീ. വനി. പനി. സജതീനന 

26. ശതീ. എന. ഷലാംസുദ്ദേതീന 

27. ശതീ. വനി. ഡനി. സതതീശന 

28. ശതീ. ഷഭാഫനി പറമ്പനില് 

29. ശതീ. വനി. എസട്ട്. ശനിവകുമഭാര്

30. ശതീ. സണനി കജഭാസഫട്ട് 

31.  ശതീ. പനി. ടനി. കതഭാമസട്ട്

32. ശതീ. പനി. ഉബബദുള

33. ശതീ. എലാം. ഉമ്മേര് 
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34. ശതീ. എലാം. വനിനലസന്റെട്ട്

പതനികൂലനിക്കുനവര് :

1. ശതീ . ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖഭാദര്  

2. ശതീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമഭാന 

3. ശതീ. ലകേ. ആനസലന

4. ശതീ. ആന്റെണനി കജഭാണ് 

5. ശതീ. എ. എലാം. ആരനിഫട്ട് 

6. ലപഭാഫ. ലകേ. യു. അരുണന 

7. ശതീമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

8. ശതീ. ലകേ. ബഭാബു 

9. ശതീമതനി ഇ. എസട്ട്. ബനിജനികമഭാള 

10. ശതീ. ഇ. ചേനകശഖരന  

11. ശതീ. ലകേ. ദഭാസന 

12. ശതീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

13. ശതീ. എല്കദഭാ എബഹഭാലാം 

14. ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി 

15. ശതീ. കജഭാര്ജട്ട് എലാം. കതഭാമസട്ട് 

16. ശതീ. ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് 

17. ശതീ. സനി. ലകേ. ഹരതീനന 

18. കഡഭാ. ലകേ. ടനി. ജലതീല് 

19. ശതീ. ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതദ്യു 

20. ശതീ. ജനി. എസട്ട്. ജയലഭാല് 

21. ശതീ. ഇ. പനി. ജയരഭാജന 

22. ശതീ. വനി. കജഭായനി 
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23. ശതീ. ഒ. ആര്. കകേളു 

24. ശതീ. സനി. കൃഷ്ണന 

25. ശതീ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുടനി 

26. ശതീ. ലകേ. കുഞ്ഞനിരഭാമന 

27. ശതീ. കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന 

28. ശതീ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതട്ട് കകേഭായ

29. ശതീ. മഭാതദ്യു ടനി. കതഭാമസട്ട് 

30. ശതീ. ലകേ. ലജ. മഭാകനി 

31. ശതീമതനി ലജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ 

32. ശതീ. എ. സനി. ലമഭായതീന 

33. ശതീ. മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി.

34. ശതീ. എലാം. മുകകേഷട്ട് 

35. ശതീ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

36. ശതീ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

37. ശതീ. സനി. ലകേ. നഭാണു 

38. ശതീ. എലാം. നസൗഷഭാദട്ട്

39. ശതീ. യു. ആര്. പദതീപട്ട് 

40. ശതീ. എ. പദതീപ്കുമഭാര് 

41. ശതീ. ലകേ. ഡനി. പകസനന 

42. ശതീ. പുരുഷന കേടലണനി 

43. ശതീ. പനി. ടനി. എ. റഹതീലാം 

44. ശതീ. എലാം. രഭാജകഗഭാപഭാലന

45. ശതീ. ലകേ. രഭാജന 

46. ശതീ. എസട്ട്. രഭാകജനന 

47. ശതീ. ആര്. രഭാകജഷട്ട് 

48. ശതീ. റനി. വനി. രഭാകജഷട്ട് 

49. ശതീ. രഭാജ എബഹഭാലാം 
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50. ശതീ. രഭാമചേനന കേടനപളനി  

51. ശതീ. ലകേ. ലകേ. രഭാമചേനന നഭായര് 

52. ശതീ. റനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന 

53. ശതീ. മുലക്കര രതഭാകേരന 

54. ലപഭാഫ. സനി. രവതീനനഭാഥേട്ട് 

55. ശതീ. കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട്

56. ശതീ. എസട്ട്. ശര്മ്മേ  

57. ശതീ. എ. ലകേ. ശശതീനന 

58. ശതീ. പനി. ലകേ. ശശനി

59. ശതീ. വനി. ശശനി 

60. ശതീ. ഐ. ബനി. സതതീഷട്ട് 

61. ശതീ. ബനി. സതലന 

62. ശതീ. എ. എന. ഷലാംസതീര്  

63. ശതീ. ജനി. സുധഭാകേരന 

64. ശതീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമഭാര് 

65. ശതീ. വനി. എസട്ട്. സുനനില് കുമഭാര്

66. ശതീ. കേടകേലാംപളനി സുകരനന 

67. ശതീ. ലകേ. സുകരഷട്ട് കുറപട്ട്

68. ശതീ. എലാം. സത്വരഭാജട്ട്

69. ശതീ. ഇ. ടനി. ബടസണ് മഭാസര്

70. ശതീ. പനി. തനികലഭാത്തമന 

71. ശതീ. കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി 

72. കഡഭാ. ടനി. എലാം. കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട് 

73. ശതീ. പനി. ഉണനി

74. ശതീ. ഇ. ലകേ. വനിജയന

75. ശതീ. എന. വനിജയന പനിള

         നനിഷ്പക്ഷത പഭാലനിക്കുനവര് - ആരുമനില.



നനിയമനനിര്മ്മേഭാണകേഭാരലലാം 449

         മനി.സതീക്കര്: അനുകൂലനിക്കുനവര് - 34

പതനികൂലനിക്കുനവര് - 75

നനിഷ്പക്ഷത പഭാലനിക്കുനവര് - ആരുമനില.

കഭദഗതനി സഭ  നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ലപഭാഫ.  ആബനിദട്ട് ഹുലലസന തങ്ങള അവതരനിപനിച  305, 306, 309, 310,

312, 313, 314, 347 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ. എലാം. ഉമ്മേര് അവതരനിപനിച 307, 322, 323, 332, 336, 341, 343, 344,

351 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ. ലകേ. സനി. കജഭാസഫട്ട് അവതരനിപനിച 337-ാംനമ്പര് കഭദഗതനി സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  റനി.  വനി.  രഭാകജഷട്ട്  അവതരനിപനിച  311-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭയുലട
അനുമതനികയഭാലട പനിനവലനിച്ചു.

ശതീ.  വനി.  ടനി.  ബല്റഭാലാം  അവതരനിപനിച  315,  316,  320  എനതീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ  നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ. കറഭാജനി എലാം. കജഭാണ് അവതരനിപനിച 318-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ. വനി. ഡനി. സതതീശന അവതരനിപനിച 319-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ. എ. പനി. അനനില് കുമഭാര് അവതരനിപനിച 321-ാം നമ്പര് കഭഗതനി സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ മഞ്ഞളഭാലാംകേഴെനി അലനി അവതരനിപനിച  325,  326, 331,  334,  342,  345
എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ. പനി.  ടനി.  കതഭാമസട്ട് അവതരനിപനിച 327, 338 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ. വനി. പനി. സജതീനന അവതരനിപനിച 328, 340 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള

സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ. ടനി. വനി. ഇബഭാഹനിലാം അവതരനിപനിച 333-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ. പഭാറക്കല് അബ്ദുല അവതരനിപനിച 335-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ. ബഹബനി ഈഡന  അവതരനിപനിച 339-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ. ലകേ. മുരളതീധരന  അവതരനിപനിച 348-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.
1145/17
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ശതീ. കമഭാനസട്ട് കജഭാസഫട്ട് അവതരനിപനിച 349-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ. എലാം. വനിനലസന്റെട്ട് അവതരനിപനിച 350-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ. ആന്റെണനി കജഭാണ് അവതരനിപനിച 352-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

അഞഭാലാം വകുപട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കഭാകമഭാലയന പശ്നലത്ത

അനുകൂലനിക്കുനവര്.............

പതനികൂലനിക്കുനവര്............

അഞഭാലാം വകുപട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കണലമന പശ്നലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിച്ചു.

അഞഭാലാം വകുപട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി.

ആറഭാലാം വകുപട്ട്

ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുബസന  തങ്ങള :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെ  പറയുന
കഭദഗതനികേള അവതരനിപനിക്കുന.

354. ഖണ്ഡലാം  6  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  5 എ-യുലട  മഭാര്ജനിനല്  ശതീര്ഷകേലാം  "കബഭാര്ഡനിലന്റെ
കയഭാഗങ്ങള"  എനതട്ട്  "കകേരള  അടനിസഭാന  സസൗകേരല
നനികക്ഷപനനിധനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ കയഭാഗങ്ങള" എനഭാക്കനി മഭാറ്റുകേ.

367. ഖണ്ഡലാം  6  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  5   എ (5) ഒഴെനിവഭാക്കുകേ. 

370. ഖണ്ഡലാം  6  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 5 എ (6) ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.

ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെ  പറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

355. ഖണ്ഡലാം  6  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
5 എ  (1)-ല്  "കയഭാഗലാം"  എന വഭാക്കനിനു മുനപട്ട്  "അലലങനില്
ലചേയര്കപഴ് സലന്റെ നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണവലാം"  എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

360. ഖണ്ഡലാം  6  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  5 എ  (3)-ല്  "കയഭാഗത്തനിനുള  അജണ  കയഭാഗത്തനില്
ഹഭാജരഭായതുലാം കവഭാടട്ട്  ലചേയതുമഭായ"  എനതീ വഭാക്കുകേളക്കട്ട് പകേരലാം
"ഒരു കയഭാഗത്തനിനു മുനപഭാലകേ വരുന ഏലതഭാരു സലാംഗതനിയുലാം
കയഭാഗത്തനില് ഹഭാജരഭായനിട്ടുള" എനതീ വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ.
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364. ഖണ്ഡലാം 6  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  5  എ (4) ല് "ആറട്ട്"  എനതനിനു പകേരലാം "എടട്ട്"  എനട്ട്
കചേര്ക്കുകേ. 

364-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയനില്   കബഭാര്ഡനിലല കേത്വഭാറമഭാണട്ട് പറയുനതട്ട്. ആലകേ
അലാംഗങ്ങള ലചേയര്മഭാന ഉളലപലട  8  ആണട്ട്.  7  കപര് സത്വതന അലാംഗങ്ങളഭാണട്ട്.
അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  കയഭാഗത്തനില്  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസനിലൂലട  പലങടുക്കഭാലാം.
അങ്ങലനലയങനില് കേത്വഭാറലാം ആറനില് മഭാത്രലാം ആവശലമുളകപഭാള ലചേയര്മഭാനുലാം സത്വതന
അലാംഗങ്ങളുലാം  കചേര്നഭാല്ത്തലന  കേത്വഭാറമഭാകുലാം.  അതുലകേഭാണട്ട്  അതട്ട്  8  ആക്കണലാം
എനളതഭാണട്ട് എലന്റെ കഭദഗതനി.

ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെ പറയുന  കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

356. ഖണ്ഡലാം  6  പകേഭാരലാം  പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  5 എ  (1)-ല്  "അപകേഭാരമുള"  എന വഭാക്കനിനുപകേരലാം
"പദതനിയനില് വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുള"  എനതീ വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥേന :  സര്,  ഞഭാന തഭാലഴെ പറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന.

357. ഖണ്ഡലാം  6  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  5 എ  (2)-ല്  "ബവസട്ട് ലചേയര്കപഴണ്"  എനതനിനുപകേരലാം
"ബവസട്ട് ലചേയര്കപഴണുലാം ഇവരുലട രണ്ടുകപരുലടയുലാം അഭഭാവത്തനില്
സലാംസഭാന ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡനിലന്റെ ബവസട്ട്  ലചേയര്മഭാനുലാം"
എനട്ട്  കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെ  പറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

359. ഖണ്ഡലാം  6  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 5 എ (2)-ല് അവസഭാനമഭായനി തഭാലഴെപറയുനതട്ട് കചേര്ക്കുകേ:

"ചേതീഫട്ട് എകനികേദ്യുടതീവട്ട് ഓഫതീസറലട അസഭാനനിദലത്തനില് ലസക്രടറനി
(ധനകേഭാരല-റനികസഭാഴട്ട്സട്ട്) കേണ്വതീനര് പദവനി വഹനിക്കുനതഭാണട്ട്."

368. ഖണ്ഡലാം  6  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  5 എ (5)-ല് "നടപനിലഭാക്കുനതനിനുമുനപഭായനി" എനതനിനുകശഷലാം
"ഏറവലാം അടുത്ത കയഭാഗത്തനില്" എനട്ട്   കചേര്ക്കുകേ.
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373. ഖണ്ഡലാം  6  പകേഭാരലാം പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 5 എ (6) തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ:

"(6)  ലചേയര്കപഴണ്  ആദലക്ഷലാം  വഹനിക്കുന  കയഭാഗങ്ങളനില്
കബഭാര്ഡനിലല അലാംഗങ്ങളക്കുലാം ബവസട്ട്-ലചേയര്കപഴണുലാം ലചേയര്കപഴലന്റെ
അനുമതനികയഭാലടയുലാം  ബവസട്ട്-ലചേയര്കപഴണ്  ആദലക്ഷലാം  വഹനിക്കുന
കയഭാഗങ്ങളനില്  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  ബവസട്ട്-ലചേയര്കപഴലന്റെ
അനുമതനികയഭാലടയുലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കയഭാഗങ്ങളനില്  വതീഡനികയഭാ
കകേഭാണ്ഫറനസനിലാംഗട്ട് വഴെനി പലങടുക്കഭാവനതഭാണട്ട് ".

374. ഖണ്ഡലാം  6  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 5 എ (7)-ല്, "അലാംഗങ്ങളക്കനിടയനില്" എനതനിനു പകേരലാം
"അലാംഗങ്ങളുലട" എനട്ട് മഭാറ്റുകേ.

ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട്:  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെ  പറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

361. ഖണ്ഡലാം  6  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 5 എ (3)-ല് " കവഭാട്ടുകേള തുലലമഭാകുന സലാംഗതനിയനില് ആദലക്ഷലാം
വഹനിക്കുന ആളനിനട്ട് രണഭാമതട്ട് ഒരു കവഭാകടഭാ കേഭാസനിലാംഗട്ട് കവഭാകടഭാ"
എനതീ വഭാക്കുകേള ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.

375. ഖണ്ഡലാം 6 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
5  എ (7)-ല്, "നഡ്യൂനത"  എന വഭാക്കനിനു പകേരലാം "കപഭാരഭായ്മ"  എനട്ട്
കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെ പറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

362. ഖണ്ഡലാം  6  പകേഭാരലാം  പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 5 എ (4) -ല് " ആറട്ട്" എനതനിനുപകേരലാം  "അഞട്ട് " എനട്ട്
കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെ  പറയുന   കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന.

369. ഖണ്ഡലാം  6  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  5 എ  (5)-ല്,  "സഭാധൂകേരണലാം"  എന വഭാക്കനിനു മുമ്പഭായനി
"കരഖഭാമൂലമുള" എന വഭാക്കു കചേര്ക്കുകേ.
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ശതീ  .    ലഎ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെ  പറയുന കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന.

372. ഖണ്ഡലാം  6  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  5 എ  (6)-ല്,  "ലചേയര്കപഴലന്റെ"  എനതനിനു  കശഷലാം
"കരഖഭാമൂലമുള" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെ  പറയുന   കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന.

376. ഖണ്ഡലാം  6  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 5 എ (7)-നു കശഷലാം (8) ആയനി തഭാലഴെപറയുന ഉപവകുപട്ട്
കചേര്ക്കുകേ.  (8)  "കബഭാര്ഡട്ട്  കയഭാഗത്തനിലന്റെ  അജണ  കയഭാഗ
തതീയതനിയട്ട്  4 പവൃത്തനി ദനിവസങ്ങളക്കു മുനപഭായനി അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കനിയനിരനികക്കണതഭാണട്ട്". 

മനി  .   സതീക്കര് : 358 ക്രമപകേഭാരമലഭാത്തതനിനഭാലലാം 363, 365 കഭദഗതനികേള 364-നട്ട്
തുലലമഭായതനിനഭാലലാം  അവതരനിപനികക്കണതനില.  ബഹുമഭാനലപട  മനനി,  അങ്ങട്ട്
ഏലതങനിലലാം കഭദഗതനി അലാംഗതീകേരനിക്കുനകണഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്  ): സര്,
ശതീ. എലാം. ഉമ്മേര് അവതരനിപനിച 364-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനികയഭാലട
സത്വതീകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

364. ഖണ്ഡലാം  6  പകേഭാരലാം  പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്     5 എ (4)-ല് "ആറട്ട്”എനതനിനു പകേരലാം "എടട്ട്”എനലാം
"ഒരു ഇനഡനിലപനഡന്റെട്ട് അലാംഗലമങനിലലാം കചേര്നഭാകല നനിയമപകേഭാരമുള
കേത്വഭാറലാം തനികേയുകേയുള.”എന വഭാകേലലാം അവസഭാനവലാം  കചേര്ക്കുകേ.

അതനില്  കേത്വഭാറലാം  6-ല്നനിനട്ട്  8  ആക്കണലമനട്ട്  ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഒരു  കേഭാരലലാംകൂടനി  കൂടനികചര്ക്കുന.  ഒരു  ഇനഡനിലപനഡന്റെട്ട്
അലാംഗലമങനിലലാം കചേര്നഭാകല നനിയമപകേഭാരമുള കേത്വഭാറലാം തനികേയൂ. എനവചഭാല് ഭൂരനിപക്ഷലാം
അലാംഗങ്ങളുലാം ഉണഭാകേണലാം.  അതനിലലഭാരു ആള ഇനഡനിലപനഡനലാം ആയനിരനിക്കണലാം.  അതട്ട്
ശരനിയഭായനിട്ടുള നനിര്കദ്ദേശമഭാണട്ട്.  

വതീഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറനസനിലാംഗനിനട്ട് ഇകപഭാളതലന വലവസയുണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്
ശതീ.  ലഎ.  സനി.  ബഭാലകൃഷ്ണലന്റെ   കഭദഗതനി  സത്വതീകേരനിക്കുനനില.  മറട്ട്  കഭദഗതനികേളുലാം
സത്വതീകേരനിക്കുനനില.
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മനി  .    സതീക്കര് :  ശതീ.  എലാം.  ഉമ്മേര്  അവതരനിപനിച  364-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി
കഭദഗതനികേകളഭാലട സഭ അലാംഗതീകേരനിച്ചു.

ലപഭാഫ. ആബനിദട്ട് ഹുബസന തങ്ങള അവതരനിപനിച 354, 367, 370 എനതീ
നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  എലാം.  ഉമ്മേര് അവതരനിപനിച  355, 360  എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  അടൂര്  പകേഭാശട്ട്   അവതരനിപനിച  356-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ. ലകേ. എസട്ട്. ശബരതീനഭാഥേന അവതരനിപനിച 357-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ. മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി അവതരനിപനിച 359, 368, 373, 374 എനതീ നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട്  അവതരനിപനിച  361,  375  എനതീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  ഷഭാഫനി  പറമ്പനില്  അവതരനിപനിച  362-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  വനി.  എസട്ട്.  ശനിവകുമഭാര്  അവതരനിപനിച  369-ാം  നമ്പര് കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  ലഎ.  സനി.  ബഭാലകൃഷ്ണന അവതരനിപനിച  372-ാം  നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  പനി.  ടനി.  കതഭാമസട്ട്  അവതരനിപനിച  376-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി  ലചേയ  പകേഭാരമുള  ആറഭാലാം  വകുപട്ട്  ബനിലനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭാക്കണലമന
പശ്നലത്ത

അനുകൂലനിക്കുനവര്.............

പതനികൂലനിക്കുനവര്............

കഭദഗതനി  ലചേയ  പകേഭാരമുള  ആറഭാലാം  വകുപട്ട്  ബനിലനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭാക്കണലമന
പശ്നലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ലചേയ പകേഭാരമുള ആറഭാലാം വകുപട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി.
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ഏഴെഭാലാം വകുപട്ട്

ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെ പറയുന കഭദഗതനികേള അവതരനിപനിക്കുന.

378. ഖണ്ഡലാം 7 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് പകേരലാം കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6(എ)-യനില്  "കപഭാജക്ടുകേള തനിരലഞ്ഞടുക്കുനതട്ട് അലാംഗതീകേരനിക്കുകേ;"
എനതനിനു പകേരലാം "കപഭാജക്ടുകേളക്കട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുകേ;"എനതീ
വഭാക്കുകേളുലാം ചേനിഹ്നവലാം  കചേര്ക്കുകേ.

388. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് പകേരലാം കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6(സനി)യനില് "ഏജനസനിലയ അലാംഗതീകേരനിക്കുകേ;" എനതനിനു
പകേരലാം "ഏജനസനികേളക്കട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുകേ;" എനതീ വഭാക്കുകേളുലാം
ചേനിഹ്നവലാം കചേര്ക്കുകേ.

392. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
6(ഇ)-ല്  "ധനസഹഭായത്തനിനുള"  എന  വഭാക്കനിനു  പകേരലാം
"ധനസമഭാഹരണത്തനിനുള" എന വഭാക്കട്ട്  കചേര്ക്കുകേ.

394. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്   കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6(എഫട്ട്)-ല്  "പതനിബനങ്ങള"  എന വഭാക്കനിനു പകേരലാം
"പതനിസനനികേള" എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

407.  ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്   കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6(എചട്ട്)-ല് "അതനിനട്ട്"എന വഭാക്കട്ട് നതീക്കലാം ലചേയ്യുകേ.

411. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്   കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6 എ(എ)-യനില് "കേണ്ലസഷനകറഭാകടഭാ"  എന വഭാക്കനിനുകശഷലാം
"കസഭാണ്സറനിലാംഗട്ട് ഏജനസനികയഭാകടഭാ" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

413. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്   കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6 എ(എ)-യനില്  "ആളനികനഭാകടഭാ"  എനതനിനു  പകേരലാം
"വലക്തനികയഭാകടഭാ, സഭാപനകത്തഭാകടഭാ" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

418. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്   കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട് 6 എ(സനി)-യനില് "സത്വനലാം" എന വഭാക്കട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.

421. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്   കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  6 എ(ഇ)-യനില്  "ധനസഹഭായലാം"  എന വഭാക്കനിനു മുനപട്ട്

"മുനഗണനഭാക്രമത്തനില്" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.
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425. ഖണ്ഡലാം  7 പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്   കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6 എ  (ജനി)-യനില്  "ഈടഭാക്കലനിനുള"  എനതനിനുപകേരലാം
"തനിരനിചടവനിനുള" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ 

426. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്   കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6 എ  (ജനി)-യനില്  "സമയ  പടനികേ  ക്രമമനുസരനിചട്ട്"
എനതനിനുപകേരലാം "സമയക്രമ  പടനികേയനുസരനിചട്ട്"  എനട്ട്
കചേര്ക്കുകേ.

428. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്   കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6 എ(എചട്ട്)-ല്  "കഭദഗതനി"  എന  വഭാക്കനിനുമുമ്പട്ട്
"സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മുനകൂര് അനുമതനികയഭാലട" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

430. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്   കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6 എ  (ഐ)-ല്   "കബഭാര്ഡനിലന്റെ  തഭാലരലഭാര്തലാം"
എനതനിനു പകേരലാം "വലവസഭാപനിതമഭായനി"  എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

435. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്   കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 എ (ലജ)-ല് "യഭാത്ര" എനതനിനുപകേരലാം "യഭാത്രഭാബത്ത"
എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

437. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  6 എ(ലകേ)-ല്, "കബഭാര്ഡനിലന്റെ" എന വഭാക്കട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.

444. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6 എ(എല്)-ല്, "അവകലഭാകേനലാം"  എന  വഭാക്കനിനുമുനപട്ട്
"നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയുലാം" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

448. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്   കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6 എ(എന)  ഒഴെനിവഭാക്കുകേയുലാം കശഷനിക്കുനവ പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുകേ.

451. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്   കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6  എ  (പനി)-ല്  "ആവശലങ്ങള"  എന വഭാക്കനിനു പകേരലാം
"വലവസകേള" എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

452. ഖണ്ഡലാം7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്   കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്   6 എ(പനി)-ല്  “സര്ക്കഭാര്  "  എന  വഭാക്കനിനുകശഷലാം
"കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്" എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 
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455. ഖണ്ഡലാം7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്   കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6 എ(ആര്)-ല്  "സഭാക്ഷലലപടുത്തുകേ"  എനതനിനുപകേരലാം  
"സഭാക്ഷലലപടുത്തുകേയുലാം  അവ  സഭയുലട  കമശപ്പുറത്തട്ട്  വയകേയുലാം
ലചേയ്യുകേ" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

458. ഖണ്ഡലാം7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്   6 ബനി(2)(എ)-യനില് "ധനകേഭാരലമനനി" എനതനിനു പകേരലാം
"ധനകേഭാരല വകുപട്ട് മനനി" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

466. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം,  പധഭാന  ആകനില്   കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6 ബനി  (2)(സനി)-ല്  "(നനിയമലാം)”എനതനിനു  പകേരലാം
"(നനിയമവകുപട്ട്)”എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

467. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6  ബനി  (2)(ഡനി)-ല്  "(ധനകേഭാരലലാം)”എനതനിനു  പകേരലാം
"(ധനകേഭാരലവകുപട്ട്)”എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

477. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്   കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6  ബനി  (3-യകശഷലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന കനിപ്തനനിബനന
ഉളലപടുത്തുകേ:  "എനഭാല് പസ്തുത ലസക്രടറനിക്കട്ട് കയഭാഗനടപടനികേളനില്
കവഭാടവകേഭാശലാം ഉണഭായനിരനിക്കുനതല”

483. ഖണ്ഡലാം 7 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
6 ബനി (5)-ല് "നഭാലട്ട്" എനതനിനുപകേരലാം "അഞട്ട്" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

488. ഖണ്ഡലാം 7 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
6 സനി(1)-ല്  "കബഭാര്ഡട്ട്"  എന  വഭാക്കനിനു  പകേരലാം  "സര്ക്കഭാര്"
എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

495. ഖണ്ഡലാം 7 പകേഭാരലാം, പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
6 സനി  (3)-ല്  "വര്ഷക്കഭാലയളവട്ട്"  എനതനിനു  പകേരലാം  "സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

501. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം പധഭാന  ആകനില്   കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 സനി (4)-ല്,-

"(i) കേഭാരണത്തഭാല് ഒഴെനിലകേ,  സര്ക്കഭാകരഭാ കബഭാര്കഡഭാ അവലര
നതീക്കലാം  ലചേയഭാന  പഭാടുളതുമല  "എനതനിനു  പകേരലാം"
കേഭാരണത്തഭാകലഭാ,  അലാംഗമഭായനി  അകദ്ദേഹലാം  തുടരുനതട്ട്
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ലപഭാതു  തഭാലരലത്തനിനട്ട്  ഹഭാനനികേരമഭായനി  തതീരത്തക്കവനിധലാം
തലന്റെ പദവനി ദുരുപകയഭാഗലപടുത്തനി യനിട്ടുലണനട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
അഭനിപഭായമുള  പക്ഷകമഭാ  ലപഭാതുവഭായ  ഉത്തരവ  വഴെനി
അതനില് വലക്തമഭാക്കഭാവന പകേഭാരമുള തതീയതനി  മുതല്
പഭാബലലകത്തഭാലട  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  അലാംഗങ്ങലള  നതീക്കലാം
ലചേയഭാവനതഭാണട്ട്" എന കചേര്ക്കുകേ.

(ii) ഇനനി പറയുന കനിപ്ത നനിബനന കചേര്ക്കുകേ: "എനഭാല്
ഇസൗ ഉപവകുപട്ട് പകേഭാരലാം ഒരലാംഗലത്ത നതീക്കലാം ലചേയ്യുനതനിനട്ട്
മുനപഭായനി അകദ്ദേഹലത്ത നതീക്കലാം ലചേയഭാതനിരനിക്കുനതനിനുള
കേഭാരണലാം  കേഭാണനിക്കുനതനിനട്ട്  അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട്  നലഭായമഭായ
ഒരവസരലാം നല്കകേണതഭാണട്ട്.”

514. ഖണ്ഡലാം 7 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
6 സനി (8)-ല് "ലസപ്റലാംബര്" എന വഭാക്കനിനട്ട് പകേരലാം "ആഗസട്ട് "
എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

515. ഖണ്ഡലാം 7 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
6 സനി (8)-ല് "അതനിനട്ട്" എന വഭാക്കനിനട്ട് പകേരലാം "ലചേയര്കപഴണ്"
എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

526. ഖണ്ഡലാം 7 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  വകുപട്ട്
6 ഡനി (2)-ല്  "ഫനിലഡലനിറനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്"  എന വഭാക്കുകേളക്കട്ട്
കശഷലാം "സര്ക്കഭാരനിനട്ട് നല്കകേണതുലാം, സര്ക്കഭാര് അതട്ട് നനിയമസഭ
മുനപഭാലകേ സമര്പനികക്കണതുമഭാണട്ട് " എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.  

536. ഖണ്ഡലാം  7 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്   കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
6 ഇ(ഡനി)  ഉപവകുപട്ട്  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുകേയുലാം  കശഷനിക്കുനവ
പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ.

561. ഖണ്ഡലാം 7 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
6 എഫട്ട് (6)-ലന്റെ കനിപ്ത നനിബനന ഒഴെനിവഭാക്കുകേ. 

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെ  പറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

379. ഖണ്ഡലാം 7 പകേഭാരലാം  പധഭാന ആകനില്  പകേരലാം കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6(എ)-യനില്  "തനിരലഞ്ഞടുക്കുനതട്ട്"  എനതനിനു  കശഷലാം
'വലക്തമഭായനി പഠനിചട്ട്' എന കചേര്ക്കുകേ.
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459. ഖണ്ഡലാം7  പകേഭാരലാം  പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
6 ബനി(2)(ബനി)-ക്കുകശഷലാം തഭാലഴെപറയുന ഇനലാം കചേര്ക്കുകേ:

"(ബനിഎ) ലസക്രടറനി (ആസൂത്രണലാം)..... അലാംഗലാം" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

470. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം   പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6  ബനി  (2)  (എഫട്ട്)-ല്  "മൂനട്ട്  സത്വതന  അലാംഗങ്ങള"
എനതനിനട്ട് പകേരലാം "രണട്ട് എലാം.എല്.എ.-മഭാര്" എനതട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

499. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള
വകുപട്ട്  6 സനി  (4)-ല് "സത്വഭഭാവദൂഷലലാം"  എനതനിനു കശഷലാം "അഴെനിമതനി
എനനിവ" എനകൂടനി കചേര്ക്കുകേ.

543. ഖണ്ഡലാം  7 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്   കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
6 ഇ (എചട്ട്)-ലന്റെ  കനിപ്തനനിബനനയനില് "രണട്ട് അലാംഗങ്ങളുലടലയങനിലലാം"
എനതനിനു കശഷലാം "കരഖഭാമൂലമുള" എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെ  പറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

380. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന ആകനില് പകേരലാം  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട് 6(എ)-യനില്  "തനിരലഞ്ഞടുക്കുനതട്ട് അലാംഗതീകേരനിക്കുകേ" എനതട്ട്

"ലതരലഞ്ഞടുക്കുകേയുലാം അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ"  എനട്ട് കഭദഗതനി

ലചേയ്യുകേ.

395. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  6(എഫട്ട്)-ല്  "കേലണത്തുകേയുലാം"  എനതനിനുപകേരലാം

"എലനങനിലമുലണങനില്" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

400. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  6(ജനി)-ല്  "റനിസ്കുകേള"  എനതനിനുകശഷലാം  "ഏലതങനിലമുലണങനില്"

എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

417. ഖണ്ഡലാം 7 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
6 എ(ബനി)-ക്കുകശഷലാം  തഭാലഴെപറയുന  ഉപവകുപട്ട്  കചേര്ക്കുകേയുലാം
കശഷനിക്കുനവ പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ:

"(സനി) ആരലാംഭനിചകതഭാ ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചകതഭാ ആയ ഏലതങനിലലാം
കപഭാജകട്ട് നനിര്ത്തനിവയഭാകനഭാ നതീടനിവയഭാകനഭാ ആവശലലപടുകേ;" 
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424. ഖണ്ഡലാം 7 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
6  എ(ജനി)-യനില്  "കേണ്ലസഷണര്"  എനതട്ട്  "കേണ്ലസഷനര്"
എനട്ട് മഭാറ്റുകേ.

431. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 എ (ഐ)-യനില് "കേണ്ലസഷണര്"  എനതട്ട് "കേണ്ലസഷനര്"
എനഭാക്കനി മഭാറ്റുകേ.

434. ഖണ്ഡലാം 7  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
6 എ(ഐ)-ല്  "ആരലാംഭനിക്കുകേ"  എനതനിനുപകേരലാം  "ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട് ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യുകേ" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

439. ഖണ്ഡലാം 7 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
6 എ(എല്)-ല്, "സലാംരലാംഭങ്ങള," എനതനിനുകശഷലാം "കസഭാണ്സറനിലാംഗട്ട്
ഏജനസനി," എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

442. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 എ(എല്)-ല് "കേണ്ലസഷണര്" എനതട്ട് "കേണ്ലസഷനര്"
എനഭാക്കനി മഭാറ്റുകേ. 

446. ഖണ്ഡലാം 7  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്

6 എ (എലാം)-ല് "കേണ്ലസഷണര്" എനതനിനട്ട് പകേരലാം "കേണ്ലസഷനര്"

എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

449. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട് 6 എ (എന)-ല് "കബഭാര്ഡനിനുകവണനി" എനതനിനട്ട് പകേരലാം

"ഏലതങനിലലാം" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

457. ഖണ്ഡലാം7  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  വകുപട്ട്

6 എ(എസട്ട്)-നട്ട് കശഷലാം തഭാലഴെപറയുനതട്ട് കചേര്ക്കുകേ: 

       "(റനി)  നനിധനിയുമഭായനി  ബനലപട  കേണക്കുകേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്

സഭാക്ഷലലപടുത്തുകേ."  

465. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട് 6 ബനി(2) (ഇ)-ക്കുകശഷലാം തഭാലഴെപറയുനതട്ട് കചേര്ക്കുകേയുലാം

തുടര്നളവ  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുകേ:  "(എഫട്ട്)  ലസക്രടറനി

(ധനകേഭാരലലാം-എകട്ട്ലപനഡനിചര്).. അലാംഗലാം"
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474. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട് 6 ബനി (2)(ജനി)-യനില് "അലാംഗലാം" എനതട്ട്  "ലമമ്പര് ലസക്രടറനി"

എനട്ട് മഭാറ്റുകേ.

480. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6  ബനി  (4)-ല്  "തതീരുമഭാനലമടുകക്കണതഭാണട്ട്"  എനതട്ട്
"തതീരുമഭാനലമടുകക്കണതുലാം,  കവഭാട്ടുകേള തുലലമഭാകുനപക്ഷലാം ആദലക്ഷലാം
വഹനിക്കുന ആളനിനട്ട് രണഭാമതട്ട് ഒരു കവഭാകടഭാ കേഭാസനിലാംഗട്ട് കവഭാകടഭാ
ഉണഭായനിരനിക്കുനതുമഭാണട്ട്" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

486. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 ബനി (6)-ല് "ലചേയര്കപഴലന്റെ" എനതട്ട്  "അദലക്ഷലന്റെ"
എനട്ട് മഭാറ്റുകേ

503. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 സനി (4) തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ.

"കകേഭാടതനി കുറസഭാപനലാം ലചേയ്യുന സലാംഗതനിയനിലലാം സര്ക്കഭാരനികനഭാ
കബഭാര്ഡനികനഭാ  അലാംഗങ്ങലള  നതീക്കലാം  ലചേകയണതുലണനട്ട്
കബഭാദലമഭാകുന സലാംഗതനിയനിലലാം  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  പറയഭാനുളളതട്ട്
പറയുനതനിനട്ട് അവസരലാം നല്കേനിയകശഷലാം നതീക്കലാം ലചേയഭാവനതഭാണട്ട്."

504. ഖണ്ഡലാം 7 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട് 6
സനി (5)-ല് "ഭരണ നനിര്വ്വഹണലാം" എന വഭാക്കനിനുകശഷലാം "മഭാനജലമന്റെട്ട്"
എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

507. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 സനി  (5)-ല്  "കദശതീയതലത്തനികലഭാ  അനര്കദ്ദേശതീയ
തലത്തനികലഭാ  വനിദഗ്ദ്ധരുലാം"  എനതട്ട്  "വനിദഗ്ദ്ധരുലാം  കദശതീയതലത്തനികലഭാ
അനര്കദ്ദേശതീയതലത്തനികലഭാ" എനട്ട് മഭാറ്റുകേ.

512. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6 സനി(7)-ല്  "ലചേയര്കപഴലന്റെ"  എനതട്ട്  "അദലക്ഷലന്റെ"
എനട്ട് മഭാറ്റുകേ.

523. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്   കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  6 ഡനി(1)-ല്  "നനികക്ഷപങ്ങളുലാം"  എനതനിനുകശഷലാം

"ലചേലവഴെനിക്കലലാം"  എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.
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527. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 ഡനി (2)-ല് "ഒരു" എന വഭാക്കട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.  

531. ഖണ്ഡലാം  7 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
6 (ഡനി) (2)-ല് "ആറട്ട് മഭാസത്തനിലലാം" എനതീ വഭാക്കുകേളക്കുപകേരലാം
"അഞട്ട് മഭാസത്തനിലലാം" എനതീ വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ.

544. ഖണ്ഡലാം 7 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
6 എഫട്ട്(1)-ല്  "വനികേസനിപനികക്കണകതഭാ"  എനതനിനുകശഷലാം
"നവതീകേരനികക്കണകതഭാ" എന കചേര്ക്കുകേ.

548. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6  എഫട്ട്  (2)-ല്  "സര്ക്കഭാര് വകുപനിനട്ട്"  എനതട്ട്  "ലപഭാതു
ഏജനസനിക്കട്ട്" എനട്ട് മഭാറ്റുകേ.

549.  ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്   കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6 എഫട്ട്(2)-ല്  "വനികേസനിപനിക്കുകേകയഭാ"  എനതനിനുകശഷലാം
"നവതീകേരനിക്കുകേകയഭാ"  എനട്ട്  കചേര്ക്കുകേ. 

550. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6  എഫട്ട്  (2)-നുകശഷലാം  തഭാലഴെപറയുന കനിപ്തനനിബനന
കചേര്ക്കുകേ:

"എനഭാല്  മുനഗണനഭാക്രമലമനതട്ട്,  നനിര്കദ്ദേശലാം  ലഭനിചതനിലന്റെ
മുനഗണനഭാക്രമലാം എനര്തമനിലഭാത്തതുലാം ഈ ആകനിലന്റെ പദതനിയനില്
കസവനകമഖലകേളനിലല അടനിസഭാനസസൗകേരല പദതനിക്കട്ട് പഭാധഭാനലലാം
നല്കേനിലക്കഭാണട്ട്  പകതലകേമഭായനി  നനിശയനിക്കഭാവന  മുനഗണനഭാ
ക്രമലമനമഭാകുന."

551. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 എഫട്ട് (3)-ല് "1-ാം ഉപ വകുപട്ട് പകേഭാരലാം" എനതട്ട് "(1),
(2)  എനതീ ഉപവകുപ്പുകേള പകേഭാരലാം"  എനട്ട് മഭാറ്റുകേയുലാം  "(2)- ാം
ഉപ വകുപട്ട് പകേഭാരലാം ഏലതങനിലലാം സര്ക്കഭാര് വകുപനിലന്റെ"  എന
ഭഭാഗലാം ഒഴെനിവഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ.

552. ഖണ്ഡലാം 7  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
6  എഫട്ട്  (4)-ല്  "ലപഭാതു  ഏജനസനികയഭാ  സര്ക്കഭാര്  വകുകപഭാ"
എനതട്ട് "ലപഭാതു ഏജനസനി" എനട്ട് മഭാറ്റുകേ.
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563. ഖണ്ഡലാം 7 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
6 എഫട്ട് (7)-ല് "പരനിഗണനികക്കണതുലാം" എനതട്ട് "പരനികശഭാധനികക്കണതുലാം
കപഭാജകട്ട് നടപനിലഭാകക്കണതുലണനട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് കബഭാദലമഭാകുന
പക്ഷലാം;" എനട്ട് മഭാറ്റുകേ.

ഇതനില്  417-ല്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ലപഭാതുവഭായ  അധനികേഭാരങ്ങള  പറയുന
ഭഭാഗലത്ത  ഏലതങനിലലാം  ആരലാംഭനിചകതഭാ  അലലങനില്  ആരലാംഭനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചകതഭാ
ആയ ഏലതങനിലലാം കപഭാജകട്ട് നനിര്ത്തനി വയഭാകനഭാ നതീടനി വയഭാകനഭാ ആവശലലപടഭാന
കബഭാര്ഡനിനട്ട് അധനികേഭാരമുലണനട്ട് പറഞ്ഞനിടനില.  നമ്മേള തതീരുമഭാനനിച്ചു കേഴെനിഞ്ഞതനിനു
കശഷലാം  എലനങനിലലാം  കേഭാരണവശഭാല്  അതട്ട്  ലപലടനട്ട്  നതീടനി  വയ്കക്കണതഭായനി
വനനിട്ടുലണങനില് അതട്ട് പറയഭാനുള അധനികേഭാരങ്ങള അതനില് വനനിടനില.  അതുകൂടനി
ഉളലപടുത്തഭാനഭാണട്ട്  417-ലല  കഭദഗതനി.  അതുകപഭാലലതലന  480,  ഭൂരനിപക്ഷമനിലഭാത്ത
പക്ഷലാം ലചേയര്കപഴണട്ട് കേഭാസനിലാംഗട്ട് കവഭാടട്ട് അലലങനില് രണഭാലാം കവഭാടട്ട് കവണലമനള
കഭദഗതനി.  കൃതലമഭായനി  പകുതനിയുലാം  പകുതനിയുലാം  വരനികേയഭാലണങനില്  ലചേയര്കപഴണട്ട്
കേഭാസനിലാംഗട്ട് കവഭാടനിനുള കഭദഗതനിയഭാണട്ട് ഞഭാനനിതനില് പറഞ്ഞനിട്ടുളതട്ട്. 486-ല് ഈ
അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് ലചേയര്കപഴലന്റെ അനുമതനികയഭാലട വതീഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറനസട്ട് വഴെനി
കയഭാഗത്തനില് പലങടുക്കഭാലമനട്ട് പറയുനണട്ട്.  എനഭാല് ലചേയര്കപഴണ് അദലക്ഷലാം
വഹനിക്കഭാത്ത കയഭാഗത്തനില് കവലറ ആലരങനിലമഭാണട്ട് അദലക്ഷലാം വഹനിക്കുനലതങനില്
ലചേയര്കപഴലന്റെ അനുമതനി ആവശലമഭായനി വരുന സഭാഹചേരലലാം ഉചേനിതമല. ലപഭാതുവഭായനി
അദലക്ഷന എന കചേര്ക്കുനതട്ട് ഇതട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കഭാന ഉപകേരനിക്കുലാം. അതഭാണട്ട് എലന്റെ
486-മലത്ത കഭദഗതനി.  ഫണട്ട് ട്രേസനിലന്റെ അലലഡത്വസറനി കേമ്മേതീഷനനിലല അലാംഗങ്ങലള
കകേഭാടതനി  കുറസഭാപനലാം  ലചേയഭാലലഭാലത  നതീക്കഭാന  പഭാടനില  എനഭാണട്ട്  ആകനില്
പറയുനതട്ട്. അലാംഗങ്ങലള നതീകക്കണതുലണനട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് കബഭാദലമഭാകുന പക്ഷലാം
അവലര  നതീക്കലാം  ലചേയഭാന  ഇതനില്  വലവസ കവണലാം.  അതനിനഭാണട്ട്  503-ാാമലത്ത
കഭദഗതനി.

ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

381. ഖണ്ഡലാം 7  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  പകേരലാം കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6(എ)-യനില്  "അലാംഗതീകേരനിക്കുകേ"  എനതനിനു  പകേരലാം
"പരനികശഭാധനിക്കുകേ" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

383. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്   പകേരലാം കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6(ബനി)-യനില്  "അധനികേഭാരലപടുത്തുകേ"  എനതനിനു പകേരലാം
"നടത്തുകേ" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.
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387. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  പകേരലാം  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6(സനി)-യനില്  "നടപനിലഭാക്കുന"  എനതനിനു  പകേരലാം
"നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

393. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6(ഇ)-യനില്  "അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം"  എനതനിനു  പകേരലാം
"കതടുകേയുലാം" എനട്ട്  കചേര്ക്കുകേ.

397. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6(എഫട്ട്)-ല് "ഉദലമങ്ങള" എനതനിനട്ട് പകേരലാം "നനിര്കദ്ദേശങ്ങള"
എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ”.

402. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 (ജനി)-യനില് "പങ്കുലവയലപടുന എനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുന"
എനതനിനു കശഷലാം "ചേര്ചയ വനികധയമഭാക്കുന" എനതട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

406. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6(ജനി)-യനില് "നയങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കുകേ"  എനതനിനു പകേരലാം
"ഡതീലറയനില്ഡട്ട് കപഭാജകട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കുകേ" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

409. ഖണ്ഡലാം 7 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
6 എ(എ)-യനില്  "വനിവരലാം"  എന വഭാക്കനിനുപകേരലാം  "ഡതീലറയനില്ഡട്ട്
അകനത്വഷണ റനികപഭാര്ടട്ട് " എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

415. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  6 എ(ബനി)-യനില്  "പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം"  എനതനിനുപകേരലാം

"പഠനലാം നടത്തുകേയുലാം അലലങനില് പഠനലാം നടത്തുവഭാന ഇടവരുകേയുലാം

കൂടഭാലത അകനത്വഷണലാം നടത്തുകേയുലാം" എന കചേര്ക്കുകേ.

420. ഖണ്ഡലാം  7  മുകഖന പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്

6 എ  (ഡനി)-യനില്  "നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം"  എനതട്ട്  "മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം"

എനഭാക്കനി മഭാറ്റുകേ.

432. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  6 എ(ഐ)-യനില്  "എനനിവയ്ലക്കതനിലരകയഭാ  എനനിവയനില്

ഏതനിലനങനിലലാം എതനിലരകയഭാ" എനതനിനട്ട് പകേരലാം " എനനിവരനില്

നനിനട്ട്" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.
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443. ഖണ്ഡലാം 7  പകേഭാരലാം പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
6 എ(എല്)-ല് "എനനിവയുലടകയഭാ അവയനില് ഏലതങനിലലാം ഒനനിലന്റെകയഭാ
പവര്ത്തനങ്ങള,  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്,  അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യുകേ"
എനതനിനട്ട്  പകേരലാം  "എനനിവയുലട  പവര്ത്തനലാം  ആവശലലമന
കേണഭാല് അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യുകേ" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

475. ഖണ്ഡലാം 7  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
6 ബനി (2)(ജനി)-ക്കുകശഷലാം തഭാലഴെപറയുന ഇനലാം കചേര്ക്കുകേ:

"(എചട്ട്)  ഒരു  പതനിപക്ഷ  എലാം.എല്.എ.  ..  അലാംഗലാം"  എനട്ട്
കചേര്ക്കുകേ.

494. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 സനി  (3)-യനില്  "രണ്ടുവര്ഷക്കഭാലയളവട്ട്"  എനതട്ട്
"മൂനവര്ഷക്കഭാലയളവട്ട്" എനട്ട് മഭാറ്റുകേ.

500. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6 സനി  (4)-ല്  "കുറ  സഭാപനലാം  ലചേയ്യുന  കേഭാരണത്തഭാല്"
എനതനിനുകശഷലാം  "കേഭാരണത്തഭാകലഭാ സര്ക്കഭാരനികനഭാ കബഭാര്ഡനികനഭാ
നനിരക്കഭാത്ത പവൃത്തനിയനില് ഏര്ലപടഭാകലഭാ നതീക്കലാം ലചേയഭാവനതഭാണട്ട്"
എന കചേര്ക്കുകേ.

505. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6  സനി  (5)-ല്  "സഭാമ്പത്തനികേശഭാസ്ത്രലാം"  എനതനിനുകശഷലാം
"സഭാമൂഹനികേശഭാസ്ത്രലാം"  എനകൂടനി കചേര്ക്കുകേ.

517. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 സനി(8)-ലല "പകേഭാരമുളത്ര തവണയുലാം" എനതട്ട് മഭാറനി
പകേരലാം "പകേഭാരലാം വര്ഷത്തനില്  നഭാലട്ട് തവണലയങനിലലാം"  എനട്ട്
കചേര്ക്കുകേ.

532. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  6 (ഡനി) (2)-ല് "ഓകരഭാ ആറട്ട് മഭാസത്തനിലലാം"  എനതനിനു

പകേരലാം "ഓകരഭാ മൂനട്ട് മഭാസത്തനിലലാം " എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

539. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  6  ഇ(ജനി)-ല്  "വനികവകേപൂര്വ്വമഭായ"  എനതനിനു  പകേരലാം

"ആദഭായകേരമഭായ" എനതട്ട് കചേര്ക്കുകേ.
1145/17
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547. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6  എഫട്ട്(1)-ല്  "ബനലപട ലപഭാതു ഏജനസനി"  എനതനിനു
പകേരലാം  "ബനലപട  എലാം.എല്.എ.മഭാരുലട  അഭനിപഭായങ്ങള
ആരഭായഭാവനതഭാണട്ട്" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

560. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6(എഫട്ട്)(6)-ല്  "പസനിദതീകേരനിപനികക്കണതഭാണട്ട്"എനതനിനു
പകേരലാം "പസനിദതീകേരനികക്കണതഭാണട്ട് "എനട്ട്  കചേര്ക്കുകേ. 

566. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6 എഫട്ട്(10)-ലല  "റനികപഭാര്ടട്ട്"  എന വഭാക്കനിനട്ട് മുനപഭായനി
"വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിലയലക്കഭാണട്ട്  അകനത്വഷണലാം  നടത്തനി"  എനതീ
വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ.

567.  ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 എഫട്ട്(11)-ല് "ഒരു കപഭാജകട്ട് പഠനലാം"  എനതട്ട് "വനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനിലയ  ലകേഭാണട്ട്  ഒരു  നനിശനിത  സമയത്തനിനകേലാം  പഠനലാം"
എനഭാക്കനി മഭാറ്റുകേ.

ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീനന :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

382. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്   പകേരലാം  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6(ബനി)-യനില്  "പരനിപഭാലനിക്കുനതനിനുലാം  വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതനിനുലാം"
എനതീ വഭാക്കുകേള  ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.

385. ഖണ്ഡലാം 7  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  പകേരലാം കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6(ബനി)-ക്കട്ട് കശഷലാം (സനി) ആയനി തഭാലഴെപറയുന ഉപവകുപട്ട്
കചേര്ക്കുകേയുലാം  ബഭാക്കനിയുളവ  പുനരക്ഷരലാം  ലചേയ്യുകേയുലാം  ലചേയ്യുകേ;
"(സനി)  നനിധനി കേലണത്തുകേയുലാം പരനിപഭാലനിക്കുകേയുലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുകേ".

405. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്

6(ജനി)-ക്കട്ട് കശഷലാം തഭാലഴെപറയുന ഉപവകുപട്ട്  (എചട്ട്)  കചേര്ക്കുകേ,

കശഷനിക്കുനവ പുനരക്ഷരലാം  ലചേയ്യുകേ:  "(എചട്ട്)  കപഭാജക്ടുകേലളക്കുറനിചട്ട്

ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  അഭനിപഭായങ്ങളുലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി

കസഭാണ്സറനിലാംഗട്ട് ഏജനസനിലയ നനികയഭാഗനിക്കുകേ." 
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419. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
6 എ(ഡനി)-യനില്  "വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം"  എന വഭാക്കനിനുകശഷലാം
"പരനിപഭാലനിക്കുകേയുലാം" എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

427. ഖണ്ഡലാം 7 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  വകുപട്ട്
6 എ(ജനി)-ക്കട്ട് കശഷലാം തഭാലഴെപറയുനവ കചേര്ക്കുകേയുലാം ബഭാക്കനിയുളവ
പുനരക്ഷരലാം ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ:

"(എചട്ട്) സഹഭായലാം നല്കേനിയ സലാംരലാംഭങ്ങളനില് നനിനട്ട് കബഭാര്ഡനിനട്ട്
ലഭനിക്കഭാനുള തുകേകേള ഇടഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ;" "(ഐ) കബഭാര്ഡനിനട്ട്
യുക്തലമനട്ട് കതഭാനനപക്ഷലാം സഹഭായലാം നല്കേലപട സലാംരലാംഭത്തനിലനതനിലര
റവനദ്യു റനിക്കവറനി നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുകേ;"

487. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
6 ബനി (7) -നട്ട് കശഷലാം തഭാലഴെപറയുനതട്ട് കചേര്ക്കുകേ "(8) എകനികേഡ്യൂടനിവട്ട്
കേമ്മേനിറനിക്കട്ട്  കപഭാജക്ടുമഭായനി  ബനലപട  വകുപനിലല  ലസക്രടറനിലയ
കയഭാഗത്തനില് പലങടുക്കുനതനിനഭായനി ക്ഷണനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്". 

546. ഖണ്ഡലാം 7  പകേഭാരലാം പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
6  എഫട്ട് (1)-ല് വകുപനില് "സത്വകമധയഭാകലഭാ" എന വഭാക്കനിനു കശഷലാം
"ഒരു അലാംഗതീകൃത ഏജനസനിയഭാല്" എന വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു : സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

384. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് പകേരലാം  കചേര്ക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള  വകുപട്ട്  6(ബനി) തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ;

"(ബനി) അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയ കപഭാജക്ടുകേള നടപനിലഭാക്കുനതനിനു
കവണ വനിഭവ സമഭാഹരണലാം നടത്തുകേ" എനഭാക്കനി മഭാറ്റുകേ.

389. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് പകേരലാം  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6(സനി) തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ;

"(സനി) കപഭാജകട്ട് നടപനിലഭാക്കുന ലസഷലല് പര്പസട്ട് ലവഹനിക്കനിള
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേ;" 

ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുലലസന  തങ്ങള :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന
കഭദഗതനികേള അവതരനിപനിക്കുന.

386. ഖണ്ഡലാം 7 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് പകേരലാം കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള
വകുപട്ട്  6(സനി) ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.
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404. ഖണ്ഡലാം 7 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്

6 (ജനി)-യനില് "രൂപതീകേരനിക്കുകേ, ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യുകേ എനനിവ" എനതീ

വഭാക്കുകേള ഒഴെനിവഭാക്കനി പകേരലാം  "രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം

ലചേയ്യുകേ" എന കചേര്ക്കുകേ.

414. ഖണ്ഡലാം 7  പകേഭാരലാം പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്

6 എ(എ) തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ:

"(എ)  ഏലതങനിലലാം  കപഭാജകനിലന  സലാംബനനിച്ചുള  വനിവരലാം

നല്കുനതനിനഭായനി ഏലതങനിലലാം ലപഭാതു ഏജനസനികയഭാടട്ട് ആവശലലപടുകേ."

422. ഖണ്ഡലാം 7  പകേഭാരലാം പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്

6 എ(ഇ) തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ:

"(ഇ)  പദതനി  പകേഭാരമുള  അര്ഹതഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലട

അടനിസഭാനത്തനില്  വനിദഗ്ദ്ധ പരനികശഭാധനയട്ട് കശഷലാം ധനസഹഭായലാം

അനുവദനിക്കുകേ".

429. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട് 6 എ (എചട്ട്)  തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ:

"(എചട്ട്) ഈടഭാക്കലകേള യുക്തലമനട്ട് കേരുതുന പകേഭാരലാം കനഭാടതീസട്ട്

നല്കേനിയ കശഷലാം കഭദഗതനി ലചേയ്യുകേകയഭാ പുനര് നനിര്ണയനിക്കുകേകയഭാ

ലചേയ്യുകേ".

441. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട് 6 എ  (എല്)-ലല,  "കേണ്ലസഷണര്" എന വഭാക്കട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.

447. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 എ (എലാം) തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ:

"(എലാം)  ഈ ആകനിലന്റെ പരനിധനിയനില് വരുന,  സഹഭായലാം നല്കേലപട
ഏലതങനിലലാം  കപഭാജകട്ട്,  കപഭാജകട്ട്  അകതഭാറനിറനി  സഭാപനങ്ങള,
ലപഭാതു  ഏജനസനി  എനനിവയുമഭായനി  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കവണനി
ധഭാരണഭാപത്രത്തനികലഭാ നനിര്വ്വഹണ കേരഭാറനികലഭാ ഏര്ലപടുകേ."
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456. ഖണ്ഡലാം7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്

6 എ(എസട്ട്) തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ:

 "(എസട്ട്) നനികക്ഷപ കപഭാലസകസുകേളുലാം ലടണര് കഡഭാകേദ്യുലമനകേളുലാം
ഉളലപലടയുള നനിധനിയുലട മറട്ട് പസനിദതീകേരണങ്ങള നനിയമവകുപനിലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാലട സഭാക്ഷലലപടുത്തുകേ;" 

469. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6  ബനി  (2)(ഇ)-ക്കുകശഷലാം തഭാലഴെപറയുനവ കചേര്ക്കുകേയുലാം
തുടര്നളളവ  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ:

"(എഫട്ട്) ലസക്രടറനി (ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്) .. അലാംഗലാം"

"(ജനി) ലസക്രടറനി (ജലവനിഭവലാം) .. അലാംഗലാം"

472. ഖണ്ഡലാം 7  പകേഭാരലാം പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
6 ബനി (2)-ലല ഇനലാം (എഫട്ട്)-  ല്  "കബഭാര്ഡനിലല മൂനട്ട് സത്വതന
അലാംഗങ്ങള"  എനതട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കനി  പകേരലാം  "രണഭാലാം  പടനികേയനില്
പറഞ്ഞനിട്ടുളള വനിവനിധ കമഖലകേളനില് പരനിണനിതപജരഭായ,  മൂനട്ട്
അലാംഗങ്ങള" എന കചേര്ക്കുകേ.

484. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം,  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 ബനി (6) ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.

489. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം   പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6 സനി   (1)-ല്  "ഫണട്ട്  ട്രേസനി  ആന്റെട്ട്  അഡ് ബവസറനി
കേമ്മേതീഷന"  എനതട്ട്  കേഭാണലപടുന ഇടങ്ങളനിലലലഭാലാം അതനിനുപകേരലാം
"കകേരള  അടനിസഭാന  സസൗകേരല  നനികക്ഷപനനിധനി  ഫണട്ട്  ട്രേസനി
അഡ് ബവസറനി കേമ്മേതീഷന" എനട്ട്  കചേര്ക്കുകേ.

493. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിചനിട്ടുള
വകുപട്ട് 6 സനി  (2) തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ:

 "(2)  കേമ്മേതീഷനനില് ലചേയര്കപഴണ് ഉളലപലട അഞട്ട് അലാംഗങ്ങള
ഉണഭായനിരനികക്കണതഭാണട്ട്".

496. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 സനി  (3) തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ:

 "(3) കേമ്മേതീഷലന്റെ കേഭാലഭാവധനി മൂന വര്ഷമഭായനിരനിക്കുനതഭാണട്ട്".
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497. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
6 സനി (4) ഒഴെനിവഭാക്കുകേ. 

506. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6 സനി(5)-ലല  "എനനിവയനികലലതങനിലലാം  ഒരു  കമഖലയനില്"
എനതനിനുകശഷമുള  ഭഭാഗലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനി  പകേരലാം  "പരനിചേയ
സമ്പനരുലാം വനിദഗ്ദ്ധരുലാം ആയനിരനികക്കണതഭാണട്ട് " എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

510. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്   6 സനി (6) തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ:

"(6)  ഫണട്ട്  ട്രേസനി  ആന്റെട്ട്  അലലഡത്വസറനി  കേമ്മേതീഷലന്റെ
ലചേയര്കപഴണഭായനി നനിലവനില് കസവനലാം ലചേയ്യുന ഒരു ജഡ്ജനിലയ
നനിയമനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്." 

511. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 സനി  (7) ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.

519. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 സനി  (8) തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ:  

  "(8)  കേമ്മേതീഷനട്ട്  യുക്തലമനട്ട്  കേരുതുന  സനര്ഭങ്ങളനില്  കയഭാഗലാം
കചേകരണതഭാണട്ട്".

521. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 സനി(9)-ല്  " കേമ്മേതീഷലന്റെ " എനതനിനുകശഷലാം
"ലമമ്പര്" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

528. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട് 6 ഡനി (2)  തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ:

"ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെ പരനികശഭാധനയകശഷലാം തുകേയുലട വനിനനികയഭാഗവലാം

അധനികേ തുകേയുലട നനികക്ഷപവലാം നടത്തുന എനട്ട് സഭാക്ഷലലപടുത്തനിലക്കഭാണട്ട്

ഓകരഭാ  ആറട്ട്  മഭാസത്തനിലലാം  ഒരു  ഫനിലഡലനിറനി  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

നല്കകേണതഭാണട്ട്". 

545. ഖണ്ഡലാം 7 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്

6 എഫട്ട് (1)-ല്  "വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുകേകയഭാ"  എനതുലാം "ഒരു മൂനഭാലാം

കേക്ഷനിയനില് നനിനലാം" എനതുലാം ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.
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553. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 എഫട്ട് (4)-ല് "ഒരു ലപഭാതു സത്വകേഭാരല പങഭാളനിത്തലാം വഴെനി"
എനതീ  വഭാക്കുകേള ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.

555. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 എഫട്ട് (4) (സനി) തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ:

"(സനി) പങഭാളനിയനില് നനിനലാം റനിസട്ട് ഇസൗടഭാക്കല്".

557. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 എഫട്ട് (5) തഭാലഴെ പറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ:

"കബഭാര്ഡട്ട്,  നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപട  കപഭാജകനിലന്റെ  സഭാദലതഭാപഠനലാം
നടത്തുവഭാന ഇടയഭാക്കഭാവനതുലാം അതനിലന്റെ സഭാദലത കബഭാദലലപടതനിനു
കശഷലാം,  ആയതട്ട്  ലപഭാതുകമഖല  മുഖഭാനനിരമഭാലണനട്ട് വലക്തമഭായനി
സൂചേനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട് ശനിപഭാര്ശ ലചേയഭാവനതുമഭാണട്ട്".

ലപഭാഫ  .    ലകേ  .    യു  .    അരുണന :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

390. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6(ഡനി)യനില്  "ഏലതങനിലലാം  ലപഭാതു  ഏജനസനിയുലടയുലാം
കസഭാണ്സറനിലാംഗട്ട്  ഏജനസനിയുലടയുലാം"  എനതനിനുപകേരലാം  "ലസഷലല്
പര്പസട്ട് ലവഹനിക്കനിളനിലന്റെയുലാം" എന കചേര്ക്കുകേ.

391. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6(ഇ) നതീക്കലാം ലചേയ്യുകേ.

410. ഖണ്ഡലാം 7 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിചനിട്ടുള വകുപട്ട് 
6 എ(എ)-യനില്  "ലപഭാതു ഏജനസനികയഭാകടഭാ കേണ്ലസഷനകറഭാകടഭാ"
എനതനിനു മുമ്പഭായനി  "ലസഷലല് പര്പസട്ട് ലവഹനിക്കനിളനികനഭാകടഭാ"
എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

423. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 എ(ജനി)-യനില്  "ലപഭാതു ഏജനസനി"  എനതനിനു മുമ്പഭായനി
"ലസഷലല് പര്പസട്ട് ലവഹനിക്കനിള" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

440. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 എ  (എല്)-ല് "ലപഭാതു ഏജനസനി" എനതനിനട്ട് മുമ്പഭായനി
"ലസഷലല് പര്പസട്ട്  ലവഹനിക്കനിള" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.
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445. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 എ  (എലാം)-ല് "ലപഭാതു ഏജനസനി"  എനതനിനട്ട് മുമ്പഭായനി
"ലസഷലല് പര്പസട്ട് ലവഹനിക്കനിള" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

396. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6 (എഫട്ട്)-ല്  "അതട്ട്"  എന വഭാക്കനിനുകശഷലാം  "ശരനിയഭായ
രതീതനിയനില്" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

482. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനി ക്കുന
വകുപട്ട്  6 ബനി  (5)-ല്  "നഭാലട്ട്"  എനതനിനുപകേരലാം  "മൂനട്ട്"  എനട്ട്
കചേര്ക്കുകേ. 

559. ഖണ്ഡലാം 7 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
6 എഫട്ട്(6)-ല്  "ലവബ്ബസറനിലലാം"  എനതനിനുകശഷലാം  "കകേരള
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ലവബ്ബസറനിലലാം" എനതീ വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .   പനി  .   ഉലലബദുളള : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

398. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് പകേരലാം  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6(എഫട്ട്)-ല്  "ഉദലമങ്ങള  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്യുകേയുലാം"
എനതനിനുപകേരലാം "തതീരുമഭാനങ്ങള ബകേലക്കഭാള്ളുകേയുലാം" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

399. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 (ജനി)-യനില് "റനിസ്കുകേള" എന വഭാക്കനിനു പകേരലാം "വതീഴ്ചകേള"
എനലാം "തത്പര കേക്ഷനികേളക്കനിടയനില്" എനതനിനട്ട് പകേരലാം "ബനലപട
കേക്ഷനികേളക്കനിടയനില്" എനലാം കചേര്ക്കുകേ.

468. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട് 6 ബനി (2) (ഡനി)-ക്കട്ട് കശഷലാം തഭാലഴെപറയുന ഇനലാം കചേര്ക്കുകേ:

 "ഡനി (i) –ലസക്രടറനി  (ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്) ..അലാംഗലാം" "(ഡനി) (ii)

ലസക്രടറനി (ജലവനിഭവ വകുപട്ട്).. അലാംഗലാം" എനനിവ കൂടനി കചേര്ക്കുകേ.
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556. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6  എഫട്ട്  (5)-ല്  "ലപഭാതുകമഖല  മുഖഭാനനിരമഭാകണഭാ"
എനതനിനുകശഷലാം "ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട് മുഖഭാനനിരമഭാകണഭാ"
എനകൂടനി കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫട്ട് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള

അവതരനിപനിക്കുന.

401. ഖണ്ഡലാം 7 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്

6(ജനി)-യനില് "തത്പരകേക്ഷനികേള" എന വഭാക്കനിനു പകേരലാം "ബനലപട

കേക്ഷനികേള" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

463. ഖണ്ഡലാം 7 പകേഭാരലാം   പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്

6 ബനി(2) (ബനി)-ക്കുകശഷലാം തഭാലഴെപറയുന ഇനലാം കചേര്ക്കുകേ:

 "(ബനിഎ)  ലസക്രടറനി (ജലകസചേനലാം).. അലാംഗലാം" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

554. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  6 എഫട്ട്(4)-ല്  "കൂടുതലഭായനി"  എനതനിനു പകേരലാം  "വനിശദമഭായനി"

എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനി

അവതരനിപനിക്കുന.

403. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിചനിട്ടുള

വകുപട്ട് 6(ജനി)-യനില് "നയങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കുകേ" എനതീ വഭാക്കുകേളക്കട്ട്

പകേരലാം "നയ രൂപതീകേരണലാം നടത്തുകേ" എനതീ വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള

അവതരനിപനിക്കുന.

412. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6 എ(എ)-യനില്  "ഏലതങനിലലാം ആളനികനഭാകടഭാ"  എനതനിനുപകേരലാം
"ബനലപടവകരഭാകടഭാ" എനതട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

464. ഖണ്ഡലാം 7 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
6 ബനി(2) (ബനി)-ക്കുകശഷലാം തഭാലഴെപറയുന ഇനലാം കചേര്ക്കുകേ:

 "(ബനിഎ) ലസക്രടറനി (റവനഡ്യൂ).. അലാംഗലാം" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.
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564. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  6 എഫട്ട്(9)-ല്  "എഴതനി കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുള"  എനതനിനുപകേരലാം

"കരഖഭാമൂലമുള" എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള

അവതരനിപനിക്കുന.

416. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട് 6 എ(ബനി)-യനില്  "ഇടയഭാക്കുകേയുലാം"  എനതനിനുപകേരലാം

"ഇടയഭാക്കുലാം വനിധത്തനില്" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

478. ഖണ്ഡലാം 7  പകേഭാരലാം പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്

6 ബനി(4)-ല് "മൂനനില് രണനില്" എനതട്ട് "രണനിലലഭാനനില്" എനട്ട്

മഭാറ്റുകേ.

ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള

അവതരനിപനിക്കുന.

433. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട് 6 എ (ഐ)-യനില്  "ഏതനിലനങനിലലാം"  എനതനിനട്ട് കശഷലാം

"ഒനനിനട്ട്" എനട്ട്  കചേര്ക്കുകേ.

490. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള

വകുപട്ട്  6 സനി  (2)-ല്  "മൂനനില് കുറയഭാലതയുലാം എനഭാല്"  എനതീ

വഭാക്കുകേള ഒഴെനിവഭാക്കുകേ

ശതീ  .    ലലഹബനി  ഇസൗഡന :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള

അവതരനിപനിക്കുന.

436. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  6  എ  (ലജ)-യനില്  "യഭാത്ര"  എനതനിനട്ട്  പകേരലാം  "യഭാത്രഭാ

ലചേലവട്ട്" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

491. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിചനിട്ടുള

വകുപട്ട്  6 സനി   (2)-ല്  "എനഭാല്  അഞനില്  കൂടഭാലതയുമുള"

എനതീ വഭാക്കുകേള ഒഴെനിവഭാക്കുകേ
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ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള

അവതരനിപനിക്കുന.

438. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 എ(ലകേ)-ല്  "അധനികേലാം"  എന  വഭാക്കനിനട്ട്  പകേരലാം
"മനിചലാം" എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

529. ഖണ്ഡലാം 7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 ഡനി (2)-ല്  "ഓകരഭാ ആറ മഭാസത്തനിലലാം" എനതീ വഭാക്കുകേളക്കട്ട്
പകേരലാം "ഓകരഭാ നഭാല മഭാസത്തനിലലാം" എനതീ വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

453. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം   പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 എ(പനി)-ല് "സര്ക്കഭാര്" എന വഭാക്കനിനുകശഷലാം "കരഖഭാമൂലലാം"
എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

525. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 ഡനി  (2)-ല്  "ഭൂരനിപക്ഷലാം"  എനതനിനു പകേരലാം "മൂനനില്
രണട്ട്" എനട്ട്  കചേര്ക്കുകേ.  

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  സര്,  ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

454. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം   പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6 എ(ആര്)-ല്  "നനിയമസഭയനികലക്കുള"  എനതനിനു  പകേരലാം
"നനിയമസഭയനില് സമര്പനിക്കുന" എനട്ട്  കചേര്ക്കുകേ. 

462. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം   പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട് 6 ബനി(2) (ബനി)-ക്കുകശഷലാം തഭാലഴെപറയുന ഇനലാം കചേര്ക്കുകേ:

 " (ബനിഎ) ലസക്രടറനി (മരഭാമത്തട്ട്)..അലാംഗലാം" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

492. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിചനിട്ടുള

വകുപട്ട് 6 സനി  (2) തഭാലഴെപറയുലാം വനിധലാം മഭാറ്റുകേ: 

 "(2)  കേമ്മേതീഷനനില് ലചേയര്കപഴണ് ഉളലപലട നഭാലട്ട് അലാംഗങ്ങള

ഉണഭായനിരനികക്കണതഭാണട്ട്".
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ശതീ  .    അടൂര്  പകേഭാശട്ട് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

460. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 ബനി(2)(ബനി)-യകശഷലാം തഭാലഴെപറയുന ഇനലാം കചേര്ക്കുകേ:

 " (ബനിഎ) ലസക്രടറനി (തുറമുഖലാം).. അലാംഗലാം"എനതട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

542. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 ഇ (എചട്ട്) -ല് "പകേഭാരമുള തവണ" എനതീ  വഭാക്കുകേള
ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

476. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 ബനി  (3) യുലട അവസഭാനലാം തഭാലഴെപറയുനതു കചേര്ക്കുകേ:

 "എനഭാല് ഇവര്ക്കട്ട് കവഭാടവകേഭാശലാം ഉണഭായനിരനിക്കുനതല”

537. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6 ഇ(ഡനി)-ല്  "പകേഭാരമുള"  എന  വഭാക്കനിനു  പകേരലാം
"രതീതനിയനിലള " എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

479. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 ബനി (4)-ല് "ഭൂരനിപക്ഷകത്തഭാലട" എന വഭാക്കനിനുകശഷലാം
"എകനികേഡ്യൂടതീവട്ട്  കേമ്മേനിറനി" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

518. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനി   ക്കുന
വകുപട്ട് 6 സനി(8)-ല് "തവണയുലാം" എനതനിനട്ട് പകേരലാം "ദനിവസങ്ങളനിലലാം"
എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥേന :  സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

485. ഖണ്ഡലാം 7  പകേഭാരലാം പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
6 ബനി (6)-ല് "ലചേയര്കപഴലന്റെ" എനതനിനുകശഷലാം "കരഖഭാമൂലമുളള"
എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 
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538. ഖണ്ഡലാം 7 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
6 ഇ(ഇ)-ല് "പരഭാതനികേള" എന വഭാക്കനിനുകശഷലാം "സമയബനനിതമഭായനി"
എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനികേള അവതരനിപനിക്കുന.

502. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 സനി (4)-ല്  "അലാംഗങ്ങള അവര്ക്കട്ട് ഇഷമുളനിടകത്തഭാളലാം
കേഭാലലാം  ഒസൗകദലഭാഗനികേ   സഭാനലാം  വഹനികക്കണതുലാം"  എനതനിനുപകേരലാം
"അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  അവരുലട  ഒസൗകദലഭാഗനികേ  കേഭാലഭാവധനി  തതീരുനതനിനട്ട്
മുമ്പട്ട് കരഖഭാമൂലലാം രഭാജനി സമര്പനിക്കഭാന അവകേഭാശലാം ഉണഭായനിരനിക്കുനതുലാം "
എന കചേര്ക്കുകേ.

520. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 സനി (9)  ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന.

513. ഖണ്ഡനികേ  7  പകേഭാരലാം പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിചനിട്ടുള
വകുപട്ട് 6 സനി (7)-ല് "അനുമതനികയഭാലട" എനതനിനു മുനപട്ട്  "കരഖഭാമൂലമുള"
എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

516. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6 സനി  (8)-ല്  "കേരുതുന  പകേഭാരമുളത്ര"  എനതനിനട്ട്
പകേരലാം "കേരുതുനത്ര പകേഭാരമുള" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

530. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 6 ഡനി (2)-ല്  "വനിനനികയഭാഗവലാം അധനികേ തുകേയുലട നനികക്ഷപവലാം"
എനതനിനട്ട് പകേരലാം "വനിനനികയഭാഗവലാം മനിചമുള തുകേയുലട നനികക്ഷപവലാം"
എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

558. ഖണ്ഡലാം 7  പകേഭാരലാം പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
6 എഫട്ട്(6)-ല്  "ലവബ്ലലസറനിലലാം  പദതനിയനില്  വലക്തമഭാക്കഭാവന
പകേഭാരമുള  മറട്ട്  ലവബ്ലലസറ്റുകേളനിലലാം"  എനതനിനു  പകേരലാം
"ലവബ്ലലസറനില്" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേയുലാം കനിപ്ത നനിബനന നതീക്കലാം
ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ.  
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565. ഖണ്ഡലാം  7  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  6  എഫട്ട്  (9)-ല്  "കപഭാജകട്ട് പുനനഃപരനികശഭാധനികക്കണതുലാം"
എനതനിനുപകേരലാം "മലറഭാരു  ലപഭാതു  ഏജനസനിലയ  ലകേഭാണട്ട്
കപഭാജകട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാന" എനട്ട്  കചേര്ക്കുകേ. 

മനി  .    സതീക്കര് :  തഭാലഴെപറയുന  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  മറ്റു  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനികക്കണതനില.  377,  408,  522,  534  എനതീ  നമ്പര്  കഭദഗതനികേള
ക്രമപകേഭാരമല.  481-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി 482-നട്ട് തുലലവലാം, 524-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി
523-നട്ട് തുലലവലാം,  562-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി 561-നട്ട് തുലലവമഭാണട്ട്. 

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്) : സര്,
ശതീ. എലാം. വനിനലസന്റെട്ട് അവതരനിപനിച 438-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയുലാം ശതീ. എ. പനി. അനനില് കുമഭാര്
അവതരനിപനിച 454-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയുലാം ശതീ. എലാം. ഉമ്മേര് അവതരനിപനിച 483-ാം നമ്പര്
കഭദഗതനിയുലാം സത്വതീകേരനിക്കുന.  എകനികേഡ്യൂടനിവട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുലട കേത്വഭാറലാം  4-ല്നനിനട്ട്  5  ആക്കനി
ഉയര്ത്തണലാം എനളതഭാണട്ട് ആ കഭദഗതനി.

ശതീ. പനി. ടനി. കതഭാമസട്ട് അവതരനിപനിച 499-ാംനമ്പര് കഭദഗതനി സത്വതീകേരനിക്കുന.
അലലഡത്വസറനി കേമ്മേതീഷലന്റെ അലാംഗങ്ങലള നതീക്കലാം ലചേയഭാന സത്വഭഭാവദൂഷലലാം എനമഭാത്രകമ
പറഞ്ഞനിട്ടുളള,  അഴെനിമതനി കൂടനി കചേര്ക്കണലാം എനതഭാണട്ട് കഭദഗതനി. കേണ്വനിക്ഷനട്ട് കവലറ
പല ആവശലങ്ങളുലാം വനനിട്ടുണട്ട്. ജഡ്ജനിലയ നനിയമനിക്കണലമനട്ട് പറഞ. ഇതട്ട് ജഡതീഷലല്
കേമ്മേതീഷനല,  മഭാകനജലമന്റെട്ട്  കമല്കനഭാടലാം  മഭാത്രമഭാണട്ട്.  അതുകപഭാലല  കവലറ  ചേനിലര്
പനിരനിച്ചുവനിടഭാനുളള അവകേഭാശലാം സര്ക്കഭാരനിനട്ട് കവണലമനഭാണട്ട് പറയുനതട്ട്, അതട്ട് പറനില,
അങ്ങലന  നമ്മേള  അവകേഭാശലാം  വചതുലകേഭാണട്ട്  വനിചേഭാരനിക്കുനതു  കപഭാലളള  ആളുകേള
വരനില.  രണ്ടു വര്ഷകമ  കേഭാലഭാവധനിയുളള,  അതട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞട്ട് അവര് റനിടയര് ലചേയ്യുലാം.
അതനിനനിടയനില് കേണ്വനിക്ഷന ഉണഭായഭാല് മഭാകറണനി വരുലാം.  

ശതീ.  ലകേ.  കുഞ്ഞനിരഭാമന  അവതരനിപനിച  516- ാം നമ്പര്  കഭദഗതനിയുലാം
ശതീ. മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി അവതരനിപനിച 527-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയുലാം ശതീ. കജഭാര്ജട്ട്
എലാം. കതഭാമസട്ട് അവതരനിപനിച 530-ാംനമ്പര് കഭദഗതനിയുലാം സത്വതീകേരനിക്കുന. "വനിനനികയഭാഗവലാം
മനിചമുള തുകേയുലട നനികക്ഷപവലാം" എന കഭദഗതനി കനരലത്തയുളളതനിലന്റെ തുടര്ചയഭാണട്ട്.
മറട്ട് കഭദഗതനികേലളഭാനലാം സത്വതീകേരനിക്കുനനില.

മനി  .   സതീക്കര് : ശതീ. എലാം. വനിനലസന്റെട്ട് അവതരനിപനിച 438-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയുലാം
ശതീ. എ. പനി. അനനില്കുമഭാര് അവതരനിപനിച 454-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയുലാം ശതീ. എലാം. ഉമ്മേര്
അവതരനിപനിച  483-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയുലാം ശതീ.  പനി.  ടനി.  കതഭാമസട്ട് അവതരനിപനിച
499-ാംനമ്പര് കഭദഗതനിയുലാം ശതീ.  ലകേ.  കുഞ്ഞനിരഭാമന അവതരനിപനിച 516- ാംനമ്പര്
കഭദഗതനിയുലാം ശതീ. മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി അവതരനിപനിച 527-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയുലാം
ശതീ.  കജഭാര്ജട്ട്  എലാം.  കതഭാമസട്ട്  അവതരനിപനിച  530-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനിയുലാം  സഭ
അലാംഗതീകേരനിചനിച്ചു.
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ശതീ. എലാം. ഉമ്മേര് അവതരനിപനിച 378, 388, 392, 394, 407, 411, 413, 418,
421, 425, 426, 428, 430, 435, 437, 444, 448, 451, 452, 455, 458, 466,
467, 477, 488, 495, 501, 514, 515, 526, 536, 561 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു. 

ശതീ.  പനി.  ടനി.  കതഭാമസട്ട് അവതരനിപനിച  379, 459, 470, 541  എനതീ നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു. 

ശതീ.  മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി അവതരനിപനിച  380, 395, 400, 417, 424, 431,
434, 439, 442, 446, 449, 457, 465, 474, 480, 486, 503, 504, 507, 512,
523, 531, 544, 548, 549, 550, 551, 552, 563 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു. 

ശതീ.  കമഭാനസട്ട് കജഭാസഫട്ട് അവതരനിപനിച  381, 383, 387, 393, 397, 402,
406, 409, 415, 420, 432, 443, 475, 494, 500, 505, 517, 532, 539, 547,
560, 566, 567 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  വനി.  പനി.  സജതീനന അവതരനിപനിച  382, 385, 405, 419, 427, 487,
546 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  ലകേ.  ബഭാബു  അവതരനിപനിച  384,  389  എനതീ  നമ്പര്  കഭദഗതനികേള
സഭയുലട അനുമതനികയഭാലട പനിനവലനിച്ചു.

ലപഭാഫ.  ആബനിദട്ട് ഹുലലസന തങ്ങള അവതരനിപനിച 386, 404, 414, 422,
429, 441, 447, 456, 469, 472, 484, 489, 493, 496, 497, 506, 510, 511,
519, 521, 528, 545, 553, 555, 557 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ലപഭാഫ. ലകേ. യു. അരുണന അവതരനിപനിച 390, 391, 410, 423, 440, 445
എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭയുലട അനുമതനികയഭാലട പനിനവലനിച്ചു.

ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന  അവതരനിപനിച  396,  482,  559  എനതീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  പനി.  ഉലലബദുളള  അവതരനിപനിച  398-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  ലകേ.  സനി.  കജഭാസഫട്ട്  അവതരനിപനിച  399,  468,  556  എനതീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  സണനി  കജഭാസഫട്ട്  അവതരനിപനിച   401,  463,  554  എനതീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.
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ശതീ.  റനി.  വനി.  രഭാകജഷട്ട്  അവതരനിപനിച  403-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭയുലട
അനുമതനികയഭാലട പനിനവലനിച്ചു. 

ശതീ.  അനവര്  സഭാദത്തട്ട്  അവതരനിപനിച  412,  464,  564  എനതീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ. വനി.  ടനി.  ബല്റഭാലാം അവതരനിപനിച 416, 478 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  കറഭാജനി  എലാം.  കജഭാണ്  അവതരനിപനിച  433,  490  എനതീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ. ലലഹബനി ഇസൗഡന അവതരനിപനിച 436, 491 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ. എലാം. വനിനലസന്റെട്ട് അവതരനിപനിച 529-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ  നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ. ഷഭാഫനി പറമ്പനില് അവതരനിപനിച 453, 525 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ  നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  എ.  പനി.  അനനില്കുമഭാര്  അവതരനിപനിച  462,  492  എനതീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  അടൂര് പകേഭാശട്ട് അവതരനിപനിച  460, 542  എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  വനി.  എസട്ട്.  ശനിവകുമഭാര്  അവതരനിപനിച  476,  537  എനതീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  ലകേ.  മുരളതീധരന അവതരനിപനിച  479, 518  എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  ലകേ.  എസട്ട്.  ശബരതീനഭാഥേന  അവതരനിപനിച  485,  538  എനതീ നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  ലകേ.  ദഭാസന  അവതരനിപനിച  502,  520  എനതീ  നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭയുലട അനുമതനികയഭാലട പനിനവലനിച്ചു.

ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന അവതരനിപനിച  513-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  കജഭാര്ജട്ട്  എലാം.  കതഭാമസട്ട്  അവതരനിപനിച  558,  565  എനതീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികേള സഭയുലട അനുമതനികയഭാലട പനിനവലനിച്ചു.
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കഭദഗതനിലചേയ പകേഭാരമുളള ഏഴെഭാലാം വകുപട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കണലമന പശ്നലത്ത

അനുകൂലനിക്കുനവര്................

പതനികൂലനിക്കുനവര്................

കഭദഗതനിലചേയ  പകേഭാരമുളള  ഏഴെഭാലാം  വകുപട്ട്  ബനിലനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭാക്കണലമന
പശ്നലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനിലചേയ പകേഭാരമുളള ഏഴെഭാലാം വകുപട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി.

എടഭാലാം വകുപട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്  ): സര്,
ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന ഔകദലഭാഗനികേ കഭദഗതനികേള അവതരനിപനിക്കുന. 

568. ബനിലനിലന്റെ  8-ാംഖണ്ഡത്തനില്  (2)-ാം ഉപഖണ്ഡത്തനിലന്റെ കനിപ്തനനിബനനയനില്
"കപഭാജകനില് നനിനമുണഭായ വരുമഭാനലാം യൂസര് ലലവനി ഉളലപലടയുള"
എനതട്ട്  "കപഭാജകനില് നനിനമുണഭായ യൂസര് ലലവനി ഉളലപലടയുള
വരുമഭാനലാം" എനട്ട്  മഭാറ്റുകേ. 

568 എ. ഖണ്ഡലാം 8 പകേഭാരലാം  പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  വകുപട്ട്
7(1)-ലന്റെ രണഭാലാം കനിപ്ത നനിബനനയനിലല "ഓകരഭാ ലനിറര് ലപകട്രേഭാളനികനലലാം
ചുമത്തലപടുന ലസസട്ട്"  എന വഭാക്കുകേളക്കട്ട്  പകേരലാം  "ലപകട്രേഭാളനിയലാം
ഉല്പനങ്ങളനികനല് ചുമത്തനിയനിട്ടുള ലസസട്ട്" എനട്ട് കചേര്കക്കണതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

569. ഖണ്ഡലാം  8  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  പകേരലാം  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  7(1)-ല്  "പവര്ത്തനപരവമഭായനി  ഭരണനനിര്വ്വഹണപരവമഭായനി"
എനതനിനു പകേരലാം "പവര്ത്തനത്തനിനുലാം  ഭരണനനിര്വ്വഹണത്തനിനുമഭായനി "
എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

576. ഖണ്ഡലാം 8 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് പകേരലാം കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  7(1)-ലല  രണഭാമതട്ട്  കനിപ്ത  നനിബനനയനിലല  "ലസസട്ട്
മുനവര്ഷക്കഭാലയളവനില്  പനിരനിലചടുത്ത  പകേഭാരമുള  ലസസട്ട്
തുകേയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്"  എനതനിനട്ട്  പകേരലാം  "ലസസനിലന്റെ
അനപതട്ട് ശതമഭാനലാം" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 
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579. ഖണ്ഡലാം  8  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് പകേരലാം  കചേര്ക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്  7(1) -നുകശഷലാം തഭാലഴെപറയുന ഉപവകുപട്ട്
കചേര്ക്കുകേയുലാം കശഷനിക്കുനവ പുനരക്കലാം ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ: 

" (2) 1988-ലല കമഭാകടഭാര് വഭാഹന ആകനിലല വഭായുമലനിനതീകേരണലാം
നനിയനനിക്കുനതനിലന്റെ  ആവശലത്തനികലക്കട്ട്  ഏര്ലപടുത്തുകേകയഭാ
ഏര്ലപടുത്തഭാനനിടയുളകതഭാ  ആയ  ഹരനിത  നനികുതനി  ഉളലപലട
പകതലകേ  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  പുതനിയതഭായനി  ഏര്ലപടുത്തഭാന
ഇടയഭാകുന നനികുതനികേളുലട യഭാലതഭാരു വനിഹനിതവലാം നനിധനിയനികലയട്ട്
നതീക്കനിവയ്കക്കണതനിലഭാത്തതുമഭാകുന ".  

580. ഖണ്ഡലാം 8 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് പകേരലാം കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 7(2) –ലല "ഡനിസലാംബര്" എനതട്ട് "മഭാര്ചട്ട്" എനഭാക്കുകേ.

579-ല്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന നനികുതനിയുലട  10  ശതമഭാനലാം വതീതലാം പരമഭാവധനി
50  ശതമഭാനലാം  നനിധനിയനികലക്കു  സത്വരൂപനിക്കണലമനഭാണട്ട്  പറയുനതട്ട്.  എനഭാല്
കേഴെനിഞ്ഞ ദനിവസലാം പഭാസഭാക്കനിയ പുതനിയ ധനകേഭാരല ബനിലനിലല  3 (a)യനില് ഹരനിത
നനികുതനി ഏര്ലപടുത്തുനതനിലനക്കുറനിചട്ട് പറയുനണട്ട്.  ഹരനിത നനികുതനി പനിരനിക്കുനതട്ട്
വഭായു  മലനിനതീകേരണലാം  നനിയനനിക്കഭാന  കവണനിയഭാലണനഭാണട്ട്  ധനകേഭാരല  ബനിലനില്
പറയുനതട്ട്.  ആ സലാംഖല  നമ്മേള എടുക്കഭാന പഭാടനില.  അതട്ട്  വഭായു  മലനിനതീകേരണലാം
നനിയനനിക്കുനതനിനുകവണനി മഭാത്രലാം നതീക്കനിവയണലാം. പകക്ഷ ഇതനില് പറഞ്ഞനിട്ടുളളതട്ട്
എലഭാ ടഭാകലാം എനഭാണട്ട്. അകപഭാള അതട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കണലമനഭാണട്ട് എലന്റെ ആവശലലാം.

ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :  സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനികേള അവതരനിപനിക്കുന.

570. ഖണ്ഡലാം 8 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് പകേരലാം കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 7(1)–ല് "ബജറനില്" എന വഭാക്കനിനു പകേരലാം "ധനവനിവര
പത്രനികേയനില്" എനട്ട്  കചേര്ക്കുകേ.

572. ഖണ്ഡലാം 8 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് പകേരലാം കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  7(1)–ലന്റെ ഒനഭാമലത്ത കനിപ്ത നനിബനനയനില് "മുനവര്ഷലാം"
എനതനിനു  പകേരലാം "മുന സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

574. ഖണ്ഡലാം 8 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് പകേരലാം കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 7(1)–ലന്റെ ഒനഭാലാം കനിപ്ത നനിബനനയനില് "അഞഭാമലത്ത
വര്ഷത്തനില് കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന നനികുതനിയുലട അനപതട്ട്  ശതമഭാനലാം
വലര വര്ദനിക്കുനതുമഭാണട്ട് " എനതനിനു പകേരലാം "അതട്ട് പരമഭാവധനി
അനപതട്ട് ശതമഭാനത്തനില് ഒതുക്കനി നനിര്കത്തണതുമഭാണട്ട്  "  എനട്ട്
കചേര്ക്കുകേ. 
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ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :   സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനി

അവതരനിപനിക്കുന.

571. ഖണ്ഡലാം  8  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് പകേരലാം  കചേര്ക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന 7(1) -ലല കനിപ്തനനിബനനകേള ഒഴെനിവഭാക്കുകേ . 

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

573. ഖണ്ഡലാം 8 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് പകേരലാം കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്  7(1)–ലന്റെ  ഒനഭാമലത്ത  കനിപ്ത  നനിബനനയനില്

"നതീക്കനിവയ്കക്കണതുലാം"  എനതനിനുപകേരലാം "നതീക്കനി വയ്കക്കണതഭാണട്ട്"

എനട്ട് കചേര്ക്കുകേയുലാം ബഭാക്കനിയുളവ ഒഴെനിവഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ.  

ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുബസന  തങ്ങള :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന

കഭദഗതനികേള അവതരനിപനിക്കുന.

575. ഖണ്ഡലാം  8  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  പകേരലാം  കചേര്ക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്  7(1)–ഉലാം ഒനഭാമതട്ട്  കനിപ്ത നനിബനനയുലാം

തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ: 

"(1)  ആനത്വനിറനി  നല്കുനതനികനഭാ  8-ാം  വകുപട്ട്  പകേഭാരമുള  മറട്ട്

തനിരനിചടവട്ട് ബഭാദലതകേള നല്കുനതനികനഭാ ഉണഭായനിട്ടുള ലചേലവകേള

കനരനിടുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്,  സമയഭാസമയങ്ങളനി ല്,  വഭാര്ഷനികേ

ബഡ്ജറനില് വലവസ ലചേകയണതഭാണട്ട്:  എനഭാല്,   സര്ക്കഭാര്

മുനവര്ഷലാം പനിരനിലചടുത്ത വഭാഹന നനികുതനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില്

കേണക്കഭാക്കലപട  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനികുതനിയുലട  ഒരു  ഭഭാഗലാം

നനിധനിയനികലക്കട്ട്  വനിഹനിതമഭായനി  നതീക്കനിവയ്കക്കണതുലാം അപകേഭാരമുള

വനിഹനിതലാം  ആലകേ പത്തട്ട് ശതമഭാനമഭായനിരനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.”   

584. ഖണ്ഡലാം  8  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് പകേരലാം  കചേര്ക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട് 7(3)–നട്ട് കശഷലാം തഭാലഴെപറയുന ഉപവകുപട്ട്

കചേര്ക്കുകേ: 

"(4)  കകേരള  അടനിസഭാന  സസൗകേരല  നനികക്ഷപ  നനിധനിയുലട

എലഭാ  പണമനിടപഭാടുകേളുലാം  സലാംസഭാന  ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്

പരനികശഭാധനികക്കണതഭാണട്ട്".
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ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

577. ഖണ്ഡലാം  8  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് പകേരലാം  കചേര്ക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട് 7(1)–ലന്റെ രണഭാമതട്ട് കനിപ്ത നനിബനനയനില്
"നനിധനിയനികലക്കു നല്കകേണതഭാണട്ട് " എന വഭാക്കുകേളക്കട്ട് കശഷലാം
തഭാലഴെപറയുനവ കൂടനി കചേര്ക്കുകേ:

"എനഭാല്  മുനകേഭാലത്തട്ട്  ലപകട്രേഭാള  -  ഡതീസല്  ലസസട്ട്  മുകഖന
ഏലറടുത്തനിട്ടുള പവര്ത്തനികേളുലട ലചേലവട്ട് സര്ക്കഭാര് നനിധനിയനില്
നനിനലാം വഹനികക്കണതഭാണട്ട്.” 

കേഴെനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ലപകട്രേഭാള-ഡതീസല് ലസസട്ട് ഏര്ലപടുത്തനിയകപഭാള
അനട്ട് ആനത്വനിറനി സതീമനില് ഉളലപടുത്തനി വര്ലക്കടുക്കുകേയുണഭായനി. അതട്ട് ഓണ്കഗഭായനിലാംഗഭാണട്ട്.
അങ്ങട്ട്  ഇസൗ  വര്ക്കനിലന്റെലയലഭാലാം  കകേഭാര്പസട്ട്  കേനിഫ്ബനിയനികലക്കട്ട്  മഭാറനിലക്കഭാണട്ട്
കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  ആ  വര്ക്കനിലന്റെ  ഭഭാവനിലയനഭാണട്ട്?  ഒനകേനില്  ആ  വര്ക്കനിലന്റെ
കപയട്ട് ലമന്റെട്ട്  കേനിഫ്ബനി  നല്കേഭാലമനട്ട്  പറയണലാം.  അലലങനില്  അലങ്ങഭാരു  മഭാര്ഗ്ഗലാം
നനിര്കദ്ദേശനിക്കണലാം. അതഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് പറയഭാനുളതട്ട്. 

ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :  സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

578. ഖണ്ഡലാം  8  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് പകേരലാം  കചേര്ക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട് 7(1)–ലന്റെ രണഭാലാം കനിപ്ത നനിബനന തഭാലഴെ
പറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ: "എനമഭാത്രമല, അതനിനുപുറകമ ലപകട്രേഭാളനികനലലാം
ഡതീസലനികനലലാം ചുമത്തുന  ഒരു രൂപ വതീതമുള അധനികേ വനില്പന
നനികുതനി നനിധനിയനികലക്കട്ട് നല്കകേണതഭാണട്ട്". 

ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : സര്,  ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

581. ഖണ്ഡലാം  8  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് പകേരലാം  കചേര്ക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട് 7(2)–തഭാലഴെ പറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ:

"(2)  ലസഷലല് പര്പസട്ട് ലവഹനിക്കനിള മൂനമഭാസ ലചേലവകേളുലട
മതനിപട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിചഭാല്  പണലാം  മുനകൂറഭായനി
അനുവദനികക്കണതഭാണട്ട്". 

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

582. ഖണ്ഡലാം 8 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് പകേരലാം കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
7(2)–ലന്റെ   കനിപ്ത  നനിബനനയനില്  "വരുമഭാനലാം  യൂസര്ലലവനി
ഉളലപലടയുള"  എന വഭാക്കുകേളക്കട്ട് പകേരലാം  "യൂസര്ലലവനി ഉളലപലടയുള
വരുമഭാനലാം"എനതീ വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ.  
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ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസഭാക്കട്ട് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന.

583. ഖണ്ഡലാം  8  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് പകേരലാം  കചേര്ക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട് 7(2) –ലല കനിപ്ത നനിബനന തഭാലഴെപറയുലാം
പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ:  

"എനഭാല് യൂസര് ലലവനി ഉളലപലട ഏലതങനിലലാം കപഭാജകനില് നനിനമുണഭായ
വരുമഭാനലാം  പസസ്തുത  വര്ഷത്തനിലന്റെ  അവസഭാനലാം  നടത്തനിയ ധനവനിനനികയഭാഗത്തനില്
നനിനലാം തടനിക്കനിഴെനികക്കണതുലാം, പവര്ത്തനപരമഭായ ലചേലവകേള വഹനിചതനിനു കശഷമുള
തുകേ മഭാത്രലാം പസ്തുത വര്ഷലാം ധനവനിനനികയഭാഗമഭായനി നല്കേനിയഭാല് മതനിയഭാകുനതുമഭാണട്ട്"  

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്  ): സര്,
ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് ലകേ.  സനി.  കജഭാസഫട്ട് കചേഭാദനിചതട്ട് നമ്മേള ആനത്വനിറനി സതീമനില്
തുടങ്ങനിയ  കപഭാജക്ടുകേള  എന്തു  ലചേയ്യുലമനഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട്  ബഡ്ജറനില്നനിനലാം
ആവശലമഭായ  തുകേ  മുടക്കമനിലഭാലത  നല്കുലാം.  കേനിഫ്ബനി-യനില്നനിനലാം  നല്കേഭാന
കേഴെനിയനില. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വരുമഭാനത്തനില് നനിനതലന അതട്ട് കേലണത്തുലാം. രണഭാമകത്തതട്ട്,
ശതീ. എലാം. ഉമ്മേറനികന്റെതഭാണട്ട്.  "മുന സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം" എനട്ട് കചേര്ക്കണലമനഭാണട്ട്
അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  കഭദഗതനി.  വര്ഷലാം  എനഭാല്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷമഭാലണനട്ട്
നനിര്വ്വചേനത്തനില്  വനനിട്ടുണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്  അതട്ട്  എടുത്തട്ട്  പറകയണതനില.
ശതീ. ഒ. ആര്. കകേളു പധഭാനലപട ഒരു നനിര്കദ്ദേശലാം വചനിട്ടുലണങനിലലാം അതട്ട് സത്വതീകേരനിക്കഭാന
നനിര്വ്വഭാഹമനില.  മൂനട്ട് മഭാസലാം മുനകൂറഭായനി പണലാം നല്കേണലമനതഭാണട്ട് അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ
കഭദഗതനി.  അങ്ങലന  നല്കേഭാന  കേഴെനിയനില.  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭായനി  ക്കഴെനിഞ്ഞഭാല്
ഓണ്ലലലനഭായനി  ഒകനഭാ  രകണഭാ  ദനിവസത്തനിനുളനില്  പണലാം  കകേഭാണ്ട്രേഭാകര്ക്കട്ട്
ലഭനിക്കുന  സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്  ബനിലനില്  വനിഭഭാവന  ലചേയനിരനിക്കുനതട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്
കഭദഗതനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനനില.  

ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :  സര്, ഞഭാന എലന്റെ  579-ാംനമ്പര് കഭദഗതനിക്കട്ട്
കപഭാള ആവശലലപടുന.  

(സഭഭാലാംഗങ്ങള തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം കവഭാടട്ട് കരഖലപടുത്തനി.) 

അനുകൂലനിക്കുനവര്   :

1. ശതീ. അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്. പനി

2. ശതീ. പഭാറക്കല് അബ്ദുല

3. ശതീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട്
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4. ലപഭാഫ. ആബനിദട്ട് ഹുബസന തങ്ങള

5. ശതീ. അടൂര് പകേഭാശട്ട് 

6. ശതീ. മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി 

7. ശതീ. എ. പനി. അനനില് കുമഭാര് 

8. ശതീ. അനവര് സഭാദത്തട്ട് 

9. ശതീ. ഐ. സനി. ബഭാലകൃഷ്ണന

10. ശതീ. വനി. ടനി. ബല്റഭാലാം

11. ശതീ. പനി. ലകേ. ബഷതീര്

12. ശതീ. വനി. ലകേ. ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട്ട് 

13. ശതീ. എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിളനി 

14. ശതീ. ബഹബനി ഈഡന  

15. ശതീ. ടനി. വനി. ഇബഭാഹനിലാം 

16. കഡഭാ. എന. ജയരഭാജട്ട് 

17. ശതീ. ലകേ. സനി. കജഭാസഫട്ട് 

18. ശതീ. പനി. ലകേ. കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി 

19. ശതീ. കമഭാനസട്ട് കജഭാസഫട്ട് 

20. ശതീ. ലകേ. മുരളതീധരന  

21. ശതീ. എന. എ. ലനലനിക്കുനട്ട് 

22. ശതീ. ഉമ്മേന ചേഭാണനി 

23. ശതീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന 

24. ശതീ. രകമശട്ട് ലചേനനിത്തല

25. ശതീ. കറഭാജനി എലാം. കജഭാണ്

26. ശതീ. വനി. പനി. സജതീനന 

27. ശതീ. എന. ഷലാംസുദ്ദേതീന 
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28. ശതീ. വനി. ഡനി. സതതീശന 

29. ശതീ. ഷഭാഫനി പറമ്പനില് 

30. ശതീ. ലകേ. എലാം. ഷഭാജനി

31. ശതീ. വനി. എസട്ട്. ശനിവകുമഭാര്

32. ശതീ. സണനി കജഭാസഫട്ട് 

33. ശതീ. സനി. എഫട്ട്. കതഭാമസട്ട് 

34. ശതീ. പനി. ടനി. കതഭാമസട്ട്

35. ശതീ. എലാം. ഉമ്മേര് 

36. ശതീ. എലാം. വനിനലസന്റെട്ട്

പതനികൂലനിക്കുനവര്: 

1. ശതീ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖഭാദര്  

2. ശതീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമഭാന 

3. ശതീ. ലകേ. ആനസലന

4. ശതീ. ആന്റെണനി കജഭാണ് 

5. ശതീ. എ. എലാം. ആരനിഫട്ട് 

6. ലപഭാഫ. ലകേ. യു. അരുണന 

7. ശതീമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

8. ശതീ. ലകേ. ബഭാബു 

9. ശതീ. എ. ലകേ. ബഭാലന 

10. ശതീമതനി ഇ. എസട്ട്. ബനിജനികമഭാള 

11. ശതീ. ഇ. ചേനകശഖരന  

12. ശതീ. ലകേ. ദഭാസന 

13. ശതീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

14. ശതീ. എല്കദഭാ എബഹഭാലാം 
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15. ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി 

16. ശതീ. കജഭാര്ജട്ട് എലാം. കതഭാമസട്ട് 

17. ശതീ. ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് 

18. ശതീ. സനി. ലകേ. ഹരതീനന 

19. കഡഭാ. ലകേ. ടനി. ജലതീല് 

20. ശതീ. ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതദ്യു 

21. ശതീ. ജനി. എസട്ട്. ജയലഭാല് 

22. ശതീ. ഇ. പനി. ജയരഭാജന 

23. ശതീ. കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട്

24. ശതീ. വനി. കജഭായനി 

25. ശതീ. ഒ. ആര്. കകേളു 

26. ശതീ. സനി. കൃഷ്ണന 

27. ശതീ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുടനി 

28. ശതീ. ലകേ. കുഞ്ഞനിരഭാമന 

29. ശതീ. കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന 

30. ശതീ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതട്ട് കകേഭായ

31. ശതീ. മഭാതദ്യു ടനി. കതഭാമസട്ട് 

32. ശതീ. ലകേ. ലജ. മഭാകനി 

33. ശതീമതനി ലജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ 

34. ശതീ. എ. സനി. ലമഭായതീന 

35. ശതീ. മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന. പനി. 

36. ശതീ. എലാം. മുകകേഷട്ട് 

37. ശതീ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

38. ശതീ. മുരളനി ലപരുലനലനി 
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39. ശതീ. സനി. ലകേ. നഭാണു 

40. ശതീ. എലാം. നസൗഷഭാദട്ട്

41. ശതീ. യു. ആര്. പദതീപട്ട് 

42. ശതീ. എ. പദതീപ്കുമഭാര് 

43. ശതീ. ലകേ. ഡനി. പകസനന 

44. ശതീ. പുരുഷന കേടലണനി 

45. ശതീ. പനി. ടനി. എ. റഹതീലാം

46. ശതീ. എലാം. രഭാജകഗഭാപഭാലന

47. ശതീ. ലകേ. രഭാജന 

48. ശതീ. എസട്ട്. രഭാകജനന

49. ശതീ. ആര്. രഭാകജഷട്ട് 

50. ശതീ. റനി. വനി. രഭാകജഷട്ട്

51.  ശതീ. രഭാമചേനന കേടനപളനി

52. ശതീ. രഭാജ എബഹഭാലാം

53. ശതീ. ലകേ. ലകേ. രഭാമചേനന നഭായര് 

54. ശതീ. റനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന 

55. ശതീ. മുലക്കര രതഭാകേരന 

56. ലപഭാഫ. സനി. രവതീനനഭാഥേട്ട് 

57. ശതീ. കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട്

58. ശതീ. എസട്ട്. ശര്മ്മേ  

59. ശതീ. എ. ലകേ. ശശതീനന 

60. ശതീ. പനി. ലകേ. ശശനി

61. ശതീ. ഐ. ബനി. സതതീഷട്ട് 

62. ശതീ. ബനി. സതലന 
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63. ശതീ. എ. എന. ഷലാംസതീര്  

64. ശതീ. ജനി. സുധഭാകേരന 

65. ശതീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമഭാര് 

66. ശതീ. കേടകേലാംപളനി സുകരനന

67. ശതീ. വനി. എസട്ട്. സുനനില് കുമഭാര്

68. ശതീ. ലകേ. സുകരഷട്ട് കുറപട്ട്

69. ശതീ. എലാം. സത്വരഭാജട്ട്

70. ശതീ. ഇ. ടനി. ബടസണ് മഭാസര്

71. ശതീ. കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി 

72. കഡഭാ. ടനി. എലാം. കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട് 

73. ശതീ. പനി. ഉണനി

74. ശതീ. ഇ. ലകേ. വനിജയന

75.  ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയന

76. ശതീ. എന. വനിജയന പനിള

                 നനിഷ്പക്ഷത പഭാലനിക്കുനവര് - ആരുമനില.

മനി  .   സതീക്കര് : അനുകൂലനിക്കുനവര് - 36

പതനികൂലനിക്കുനവര് - 76

നനിഷ്പക്ഷത പഭാലനിക്കുനവര്- ആരുമനില.

ശതീ.  മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി  അവതരനിപനിച  579-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ

നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  സര്, ബഹുമഭാനലപട മനനി അവതരനിപനിച 568(എ)

നമ്പര്  ഔകദലഭാഗനികേ  കഭദഗതനിക്കട്ട്  കപഭാള  ആവശലലപടുന.  അലലങനില്  അതട്ട്

ഒനകൂടനി കമഭാഡനിലലഫ ലചേയഭാന തയഭാറഭാകേണലാം. ''മലണണ ഒഴെനിലകേയുള ലപകട്രേഭാളനിയലാം

ഉല്പനങ്ങള'' എനഭാക്കനി മഭാറണലാം.  മലണണ ഇതനില്നനിനലാം മഭാറനി നനിര്ത്തണലാം. 

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

കഭദഗതനിയനില് മഭാറലാം വരുത്തുനനില. 
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ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം : സര്, ബഹുമഭാനലപട മനനി അവതരനിപനിച  568(എ)
നമ്പര് ഔകദലഭാഗനികേ കഭദഗതനിക്കട്ട് ഞഭാന കപഭാള ആവശലലപടുന.

(സഭഭാലാംഗങ്ങള തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം കവഭാടട്ട് കരഖലപടുത്തനി.)  

അനുകൂലനിക്കുനവര്  :

1.      ശതീ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖഭാദര് 

2. ശതീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമഭാന 

3. ശതീ. ലകേ. ആനസലന

4. ശതീ. ആന്റെണനി കജഭാണ് 

5. ശതീ. എ. എലാം. ആരനിഫട്ട് 

6. ലപഭാഫ. ലകേ. യു. അരുണന 

7.      ശതീമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

8. ശതീ. ലകേ. ബഭാബു 

9.      ശതീ. എ. ലകേ. ബഭാലന 

10. ശതീമതനി ഇ. എസട്ട്. ബനിജനികമഭാള 

11. ശതീ. ഇ. ചേനകശഖരന  

12. ശതീ. ലകേ. ദഭാസന  

13. ശതീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

14. ശതീ. എല്കദഭാ എബഹഭാലാം 

15. ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി 

16. ശതീ. കജഭാര്ജട്ട് എലാം. കതഭാമസട്ട് 

17. ശതീ. ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് 

18. ശതീ. സനി. ലകേ. ഹരതീനന 

19. കഡഭാ. ലകേ. ടനി. ജലതീല് 

20. ശതീ. ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതദ്യു 

21. ശതീ. ജനി. എസട്ട്. ജയലഭാല് 

22. ശതീ. ഇ. പനി. ജയരഭാജന 

23. ശതീ. കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട്

24. ശതീ. വനി. കജഭായനി 
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25. ശതീ. ഒ. ആര്. കകേളു 

26. ശതീ. സനി. കൃഷ്ണന 

27. ശതീ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുടനി 

28. ശതീ. ലകേ. കുഞ്ഞനിരഭാമന 

29. ശതീ. കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന 

30. ശതീ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതട്ട് കകേഭായ

31. ശതീ. മഭാതദ്യു ടനി. കതഭാമസട്ട് 

32. ശതീ. ലകേ. ലജ. മഭാകനി 

33. ശതീമതനി ലജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ 

34. ശതീ. എ. സനി. ലമഭായതീന 

35. ശതീ. മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന. പനി.

36. ശതീ. എലാം. മുകകേഷട്ട് 

37. ശതീ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

38. ശതീ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

39. ശതീ. സനി. ലകേ. നഭാണു 

40. ശതീ. എലാം. നസൗഷഭാദട്ട്

41. ശതീ. യു. ആര്. പദതീപട്ട് 

42. ശതീ. എ. പദതീപ്കുമഭാര് 

43. ശതീ. ലകേ. ഡനി. പകസനന 

44. ശതീ. പുരുഷന കേടലണനി 

45. ശതീ. പനി. ടനി. എ. റഹതീലാം

46. ശതീ. എലാം. രഭാജകഗഭാപഭാലന

47. ശതീ. ലകേ. രഭാജന 

48. ശതീ. എസട്ട്. രഭാകജനന

49. ശതീ. ആര്. രഭാകജഷട്ട്

50. ശതീ. റനി. വനി. രഭാകജഷട്ട്

51.  ശതീ. രഭാമചേനന കേടനപളനി
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52. ശതീ. രഭാജ എബഹഭാലാം 

53. ശതീ. ലകേ. ലകേ. രഭാമചേനന നഭായര് 

54. ശതീ. റനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന 

55. ശതീ. മുലക്കര രതഭാകേരന 

56. ലപഭാഫ. സനി. രവതീനനഭാഥേട്ട് 

57. ശതീ. കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട്

58. ശതീ. എസട്ട്. ശര്മ്മേ  

59. ശതീ. എ. ലകേ. ശശതീനന 

60. ശതീ. പനി. ലകേ. ശശനി

61. ശതീ. ഐ. ബനി. സതതീഷട്ട് 

62. ശതീ. ബനി. സതലന 

63. ശതീ. എ. എന. ഷലാംസതീര്  

64. ശതീ. ജനി. സുധഭാകേരന 

65. ശതീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമഭാര് 

66. ശതീ. കേടകേലാംപളനി സുകരനന

67. ശതീ. വനി. എസട്ട്. സുനനില് കുമഭാര്

68. ശതീ. ലകേ. സുകരഷട്ട് കുറപട്ട്

69. ശതീ. എലാം. സത്വരഭാജട്ട്

70. ശതീ. ഇ. ടനി. ബടസണ് മഭാസര്

71. ശതീ. കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി 

72. കഡഭാ. ടനി. എലാം. കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട് 

73. ശതീ. പനി. ഉണനി

74. ശതീ. ഇ. ലകേ. വനിജയന

75.  ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയന

76. ശതീ. എന. വനിജയന പനിള
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പതനികൂലനിക്കുനവര്:

1. ശതീ. അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട് .പനി

2.     ശതീ. പഭാറക്കല് അബ്ദുല

3.     ശതീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട്

4. ലപഭാഫ. ആബനിദട്ട് ഹുബസന തങ്ങള

5. ശതീ. അടൂര് പകേഭാശട്ട്

6. ശതീ. മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി

7. ശതീ. എ. പനി. അനനില് കുമഭാര്

8. ശതീ. അനവര് സഭാദത്തട്ട്

9. ശതീ. ഐ. സനി. ബഭാലകൃഷ്ണന

10. ശതീ. വനി. ടനി. ബല്റഭാലാം

11. ശതീ. പനി. ലകേ. ബഷതീര്

12. ശതീ. വനി. ലകേ. ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട്ട് 

13. ശതീ. എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിളനി 

14. ശതീ. ബഹബനി ഈഡന  

15. ശതീ. ടനി. വനി. ഇബഭാഹനിലാം 

16. കഡഭാ. എന. ജയരഭാജട്ട് 

17. ശതീ. ലകേ. സനി. കജഭാസഫട്ട് 

18. ശതീ. പനി. ലകേ. കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി 

19. ശതീ. കമഭാനസട്ട് കജഭാസഫട്ട് 

20. ശതീ. ലകേ. മുരളതീധരന  

21. ശതീ. എന. എ. ലനലനിക്കുനട്ട് 

22. ശതീ. ഉമ്മേന ചേഭാണനി 

23. ശതീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന 

24. ശതീ. രകമശട്ട് ലചേനനിത്തല
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25. ശതീ. കറഭാജനി എലാം. കജഭാണ്

26. ശതീ. വനി. പനി. സജതീനന 

27. ശതീ. എന. ഷലാംസുദ്ദേതീന 

28. ശതീ. വനി. ഡനി. സതതീശന 

29. ശതീ. ഷഭാഫനി പറമ്പനില് 

30. ശതീ. ലകേ. എലാം. ഷഭാജനി

31. ശതീ. വനി. എസട്ട്. ശനിവകുമഭാര്

32. ശതീ. സണനി കജഭാസഫട്ട് 

33. ശതീ. സനി. എഫട്ട്. കതഭാമസട്ട് 

34. ശതീ. പനി. ടനി. കതഭാമസട്ട്

35. ശതീ. എലാം. ഉമ്മേര്

36.     ശതീ. എലാം. വനിനലസന്റെട്ട്

നനിഷ്പക്ഷത പഭാലനിക്കുനവര് - ആരുമനില.

മനി  .   സതീക്കര് : അനുകൂലനിക്കുനവര് - 76

പതനികൂലനിക്കുനവര് - 36

നനിഷ്പക്ഷത പഭാലനിക്കുനവര്- ആരുമനില.

ബഹുമഭാനലപട മനനി അവതരനിപനിച 568 (എ) നമ്പര്  ഔകദലഭാഗനികേ കഭദഗതനി
സഭ അലാംഗതീകേരനിച്ചു.

മനനി അവതരനിപനിച 568-ാം നമ്പര് ഔകദലഭാഗനികേ കഭദഗതനിയുലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിച്ചു.

ശതീ.  മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി  അവതരനിപനിച  569,  576,  580  എനതീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ. എലാം. ഉമ്മേര്  അവതരനിപനിച 570, 572, 574 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന അവതനിരനിപനിച 571-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ. വനി. ഡനി. സതതീശന  അവതനിരനിപനിച 573-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.
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ലപഭാഫ.  ആബനിദട്ട്  ഹുലലസന  തങ്ങള   അവതനിരനിപനിച  575,  584  എനതീ

നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ. ലകേ. സനി. കജഭാസഫട്ട് അവതരനിപനിച 577-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട്  അവതനിരനിപനിച  578-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭയുലട

അനുമതനികയഭാലട പനിനവലനിച്ചു.

ശതീ.  ഒ.  ആര്.  കകേളു  അവതനിരനിപനിച  581-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭയുലട

അനുമതനികയഭാലട പനിനവലനിച്ചു.

ശതീ. വനി. പനി. സജതീനന അവതനിരനിപനിച 582-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് അവതനിരനിപനിച 583-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ

നനിരഭാകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ലചേയപകേഭാരമുള എടഭാലാം വകുപട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കണലമന പശ്നത്ത

അനുകൂലനിക്കുനവര്..................

പതനികൂലനിക്കുനവര്.............

കഭദഗതനി ലചേയപകേഭാരമുള എടഭാലാം വകുപട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കണലമന പശ്നലാം

സഭ അലാംഗതീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ലചേയ പകേഭാരമുള എടഭാലാം വകുപട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി. 

ഒനപതഭാലാം വകുപട്ട്

ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള

അവതരനിപനിക്കുന.

586. ഖണ്ഡലാം  9  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  8(1)-ല്  "കേടമഭായനി വഭാങ്ങഭാവനതഭാണട്ട്"  എനതനിനുകശഷലാം
"ഇതനിലന്റെ  യൂടനിലനിറനി  സര്ക്കഭാരനിലന  അറനിയനികക്കണതുമഭാണട്ട്"
എനകൂടനി കചേര്ക്കുകേ.

592. ഖണ്ഡലാം  9  പകേഭാരലാം പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
8(3)-ല് "കസഭാണ്സറഭായനി" എനതനിനു പകേരലാം  "നടത്തനിപ്പുകേഭാരനഭായനി"
എന കചേര്ക്കുകേ.
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597. ഖണ്ഡലാം  9  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  8

(4)–ല് "വനിടുതല് ലചേയ്യുകേകയഭാ"  എനതനിനുകശഷലാം "നനികക്ഷപനിക്കുകേകയഭാ"

എന  കചേര്ക്കുകേ. 

599. ഖണ്ഡലാം  9  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

8 എ-യനിലല "ഏല്പനിച്ചു ലകേഭാടുക്കഭാവനതഭാണട്ട്" എനതനിനുപകേരലാം

"നനിക്ഷനിപ്തമഭായനിരനിക്കുനതഭാണട്ട്" എനട്ട്  കചേര്ക്കുകേ.

ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുബസന  തങ്ങള :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  

കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

587. ഖണ്ഡലാം  9  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട് 8(1) തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ: 

"കേടലാം  വഭാങ്ങുനതനിനുലാം നല്കുനതനിനുലാം കബഭാര്ഡനിനുള അധനികേഭാരലാം

കബഭാര്ഡനിനട്ട്,  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് സലാംസഭാന മനനിസഭയുലട മുനകൂര്

അനുമതനികയഭാടുകൂടനി ഏലതഭാരു തുകേയുലാം കേടമഭായനി വഭാങ്ങഭാവനതഭാണട്ട്."

ശതീ  .   എലാം ഉമ്മേര് : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനികേള അവതരനിപനിക്കുന.

588. ഖണ്ഡലാം 9 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്

8 (2)-ല് "ലഭാനഡട്ട് കബഭാണ്ടുകേള" എന വഭാക്കട്ട് നതീക്കലാം ലചേയ്യുകേ.

593. ഖണ്ഡലാം  9  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട് 8(3)-ലന്റെ വനിശദതീകേരണത്തനില് “ഉളലപടുനതുലാം എനഭാല്

അതനില് പരനിമനിതലപടുത്തുനതലഭാത്തതുമഭാകുന.”  എനതീ വഭാക്കുകേളക്കട്ട്

പകേരലാം "മഭാത്രലാം ഉളലപടുനതഭാകുന "  എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

595. ഖണ്ഡലാം  9  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട് 8 (4)-ല് "കബഭാര്ഡട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കുന  പകേഭാരമുള

രതീതനിയനില്"  എനതനിനുപകേരലാം   "നനിലവനിലള  നനിയമങ്ങളക്കട്ട്

വനികധയമഭായനി" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

ലഭാനഡട്ട് കബഭാണ്ടുകേള ഒഴെനിവഭാക്കണലമനളതഭാണട്ട് 588-ാം നമ്പര്

കഭദഗതനി. ഭൂമനി പണയലപടുത്തുകേ എനളതനികനഭാടട്ട് കയഭാജനിക്കഭാന

കേഴെനിയനില.
1145/17
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ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള

അവതരനിപനിക്കുന.

589. ഖണ്ഡലാം 9 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
8(2)-ല്  "എനനിവയനിലൂലടയുള"എനതനിനുപകേരലാം  "എനനിവയനിലൂലടകയഭാ"
എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

596. ഖണ്ഡലാം 9 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
8(4)–ല് "ബകേമഭാറലാം ലചേയ്യുകേകയഭാ" എനതനിനുകശഷലാം "റദ്ദേട്ട് ലചേയ്യുകേകയഭാ"
എന വഭാക്കുകേള  കചേര്ക്കുകേ. 

598. ഖണ്ഡലാം 9 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
8 എ-ല്"ഭരണനനിര്വ്വഹണത്തനിനട്ട്" എനതനിനുപകേരലാം "പവര്ത്തനത്തനിനുലാം
ഭരണനനിര്വ്വഹണത്തനിനുലാം" എനതീ വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ. 

ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

 590. ഖണ്ഡലാം  9  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  8(2)-ല്  "ബഭാങ്കുകേള  മളടനി  ലഭാററല്  ഫണനിലാംഗട്ട്
ഏജനസനികേള" എനതനിനു പകേരലാം  "ബഭാങ്കുകേള,  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേള,  മറ്റു  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള"  എനതീ  വഭാക്കുകേള
കചേര്ക്കുകേ.

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

ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  സര്,  എലന്റെ  588-ാംനമ്പര് കഭദഗതനിക്കട്ട്  ഞഭാന കപഭാള
ആവശലലപടുന. 

(സഭഭാലാംഗങ്ങള തഭാലഴെപറയുലാംപകേഭാരലാം കവഭാടട്ട് കരഖലപടുത്തനി)

അനുകൂലനിക്കുനവര്  :

1.   ശതീ. അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട് . പനി

2. ശതീ. പഭാറക്കല് അബ്ദുല

3. ശതീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട്

4. ലപഭാഫ. ആബനിദട്ട് ഹുബസന തങ്ങള

5. ശതീ. അടൂര് പകേഭാശട്ട്



നനിയമനനിര്മ്മേഭാണകേഭാരലലാം 499

6. ശതീ. മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി

7.    ശതീ. എ. പനി. അനനില് കുമഭാര്

8. ശതീ. അനവര് സഭാദത്തട്ട്

9. ശതീ. ഐ. സനി. ബഭാലകൃഷ്ണന

10. ശതീ. വനി. ടനി. ബല്റഭാലാം

11. ശതീ. പനി. ലകേ. ബഷതീര്

12. ശതീ. വനി. ലകേ. ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട്ട്

13. ശതീ. എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിളനി 

14. ശതീ. ബഹബനി ഈഡന

15. ശതീ. ടനി. വനി. ഇബഭാഹനിലാം

16. കഡഭാ. എന. ജയരഭാജട്ട്

17. ശതീ. പനി. ലകേ. കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി

18. ശതീ. കമഭാനസട്ട് കജഭാസഫട്ട്

19. ശതീ. ലകേ. മുരളതീധരന 

20. ശതീ. എന. എ. ലനലനിക്കുനട്ട്

21. ശതീ. ഉമ്മേന ചേഭാണനി

22. ശതീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന

23. ശതീ. രകമശട്ട് ലചേനനിത്തല

24. ശതീ. വനി. പനി. സജതീനന

25. ശതീ. എന. ഷലാംസുദ്ദേതീന

26. ശതീ. വനി. ഡനി. സതതീശന

27. ശതീ. ഷഭാഫനി പറമ്പനില്

28. ശതീ. ലകേ. എലാം. ഷഭാജനി

29. ശതീ. വനി. എസട്ട്. ശനിവകുമഭാര്
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30. ശതീ. സണനി കജഭാസഫട്ട്

31. ശതീ. പനി. ടനി. കതഭാമസട്ട്

32.    ശതീ. പനി. ഉലലബദുള

33. ശതീ. എലാം. ഉമ്മേര് 

പതനികൂലനിക്കുനവര്: 

1. ശതീ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖഭാദര്  

2. ശതീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമഭാന 

3. ശതീ. ലകേ. ആനസലന

4. ശതീ. ആന്റെണനി കജഭാണ് 

5. ശതീ. എ. എലാം. ആരനിഫട്ട് 

6. ലപഭാഫ. ലകേ. യു. അരുണന 

7. ശതീമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

8. ശതീ. ലകേ. ബഭാബു 

9. ശതീ. എ. ലകേ. ബഭാലന 

10. ശതീമതനി ഇ. എസട്ട്. ബനിജനികമഭാള 

11. ശതീ. ഇ. ചേനകശഖരന  

12. ശതീ. ലകേ. ദഭാസന 

13.  ശതീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

14. ശതീ. എല്കദഭാ എബഹഭാലാം 

15. ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി 

16. ശതീ. കജഭാര്ജട്ട് എലാം. കതഭാമസട്ട് 

17. ശതീ. ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് 

18. ശതീ. സനി. ലകേ. ഹരതീനന 

19. കഡഭാ. ലകേ. ടനി. ജലതീല് 
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20. ശതീ. ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതദ്യു 

21. ശതീ. ജനി. എസട്ട്. ജയലഭാല് 

22. ശതീ. ഇ. പനി. ജയരഭാജന 

23. ശതീ. കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട്

24. ശതീ. വനി. കജഭായനി 

25. ശതീ. ഒ. ആര്. കകേളു 

26. ശതീ. സനി. കൃഷ്ണന 

27. ശതീ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുടനി 

28. ശതീ. ലകേ. കുഞ്ഞനിരഭാമന 

29. ശതീ. കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന 

30. ശതീ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതട്ട് കകേഭായ

31. ശതീ. മഭാതദ്യു റനി. കതഭാമസട്ട് 

32. ശതീ. ലകേ. ലജ. മഭാകനി 

33. ശതീമതനി ലജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ 

34. ശതീ. എ. സനി. ലമഭായതീന 

35. ശതീ. മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന. പനി.

36. ശതീ. എലാം. മുകകേഷട്ട് 

37. ശതീ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

38. ശതീ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

39. ശതീ. സനി. ലകേ. നഭാണു 

40. ശതീ. എലാം. നസൗഷഭാദട്ട്

41. ശതീ. യു. ആര്. പദതീപട്ട് 

42. ശതീ. എ. പദതീപട്ട് കുമഭാര് 

43. ശതീ. ലകേ. ഡനി. പകസനന 
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44. ശതീ. പുരുഷന കേടലണനി 

45. ശതീ. പനി. ടനി. എ. റഹതീലാം 

46. ശതീ. എലാം. രഭാജകഗഭാപഭാലന

47. ശതീ. ലകേ. രഭാജന

48. ശതീ. എസട്ട്. രഭാകജനന

49. ശതീ. ആര്. രഭാകജഷട്ട് 

50. ശതീ. റനി. വനി. രഭാകജഷട്ട് 

51. ശതീ. രഭാജ എബഹഭാലാം  

52. ശതീ. ലകേ. ലകേ. രഭാമചേനന നഭായര് 

53. ശതീ. റനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന 

54. ശതീ. മുലക്കര രതഭാകേരന 

55. ലപഭാഫ. സനി. രവതീനനഭാഥേട്ട് 

56. ശതീ. കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട്

57. ശതീ. എസട്ട്. ശര്മ്മേ  

58. ശതീ. എ. ലകേ. ശശതീനന 

59. ശതീ. പനി. ലകേ. ശശനി

60. ശതീ. ഐ. ബനി. സതതീഷട്ട് 

61. ശതീ. ബനി. സതലന 

62. ശതീ. എ. എന. ഷലാംസതീര്  

63.  ശതീ. ജനി. സുധഭാകേരന

64. ശതീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമഭാര് 

65. ശതീ. വനി. എസട്ട്. സുനനില് കുമഭാര്

66. ശതീ. ലകേ. സുകരഷട്ട് കുറപട്ട്

67. ശതീ. എലാം. സത്വരഭാജട്ട്
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68. ശതീ. ഇ. ടനി. ബടസണ് മഭാസര്

69. ശതീ. കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി 

70. കഡഭാ. ടനി. എലാം. കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട് 

71. ശതീ. പനി. ഉണനി

72. ശതീ. ഇ. ലകേ. വനിജയന

73. ശതീ. എന. വനിജയന പനിള

          നനിഷ്പക്ഷത പഭാലനിക്കുനവര് - ആരുമനില.

 മനി  .   സതീക്കര് : അനുകൂലനിക്കുനവര് - 33

പതനികൂലനിക്കുനവര് - 73

നനിഷ്പക്ഷത പഭാലനിക്കുനവര്-ആരുമനില.

ശതീ.  എലാം.  ഉമ്മേര്   അവതരനിപനിച    588-ാം   നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിചനിച്ചു.

ശതീ. കമഭാനസട്ട് കജഭാസഫട്ട് അവതരനിപനിച 586, 592, 597, 599 എനതീ നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ലപഭാഫ. ആബനിദട്ട് ഹുലലസന തങ്ങള അവതരനിപനിച 587-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി
സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ. എലാം. ഉമ്മേര് അവതരനിപനിച  593, 595 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി  അവതരനിപനിച  589,  596,  598,  എനതീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  സനി.  കൃഷ്ണന  അവതരനിപനിച  590-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി   സഭയുലട
അനുമതനികയഭാലട പനിനവലനിച്ചു.

ഒനപതഭാലാം വകുപട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കണലമന പശ്നലത്ത 

അനുകൂലനിക്കുനവര്......................

പതനികൂലനിക്കുനവര് ........................

ഒനപതഭാലാം വകുപട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കണലമന പശ്നലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിച്ചു.

ഒനപതഭാലാം വകുപ്പുട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി.
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പത്തഭാലാം വകുപട്ട്

ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

600. ഖണ്ഡലാം 10 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്

        9(1)- ല് "സമഭാഹരനിക്കുവഭാന"  എന  വഭാക്കനിനുമുനപട്ട്  "വലവസകേളക്കുലാം
നനിയമങ്ങളക്കുലാം വനികധയമഭായനി" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.  

ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

601. ഖണ്ഡലാം 10 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്

9 (1)-ല്  "സമഭാഹരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന" എനതട്ട് "സമഭാഹരനിച"
എനട്ട് മഭാറ്റുകേ.  

ശതീ  .   കമഭാനസട്ട് കജഭാസഫട്ട് : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി  അവതരനിപനിക്കുന.

602. ഖണ്ഡലാം 10 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
9 (1)- ല് പലനിശയുലാം  മുതലലാം  നല്കുനതനിനഭായനി  എനതനിനുകശഷലാം
"നനികക്ഷപകേര്ക്കട്ട്" എന വഭാക്കട്ട് കൂടനി കചേര്ക്കുകേ.

ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുലലസന  തങ്ങള :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന
കഭദഗതനികേള അവതരനിപനിക്കുന.

603. ഖണ്ഡലാം  10  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  9(1)-നട്ട് ഉപവകുപഭായനി തഭാലഴെ പറയുന പകേഭാരലാം കചേര്ക്കുകേ:

"(2)  സര്ക്കഭാര്  8- ാം  വകുപനിനു കേതീഴെനില് കബഭാര്ഡട്ട് സമഭാഹരനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന ഏലതങനിലലാം തുകേയുലട പലനിശയുലാം മുതലലാം നല്കുനതനിനഭായനി
സലാംസഭാന  ധനകേഭാരല  വകുപനിലന്റെ  അനുമതനികയഭാലട  ഗലഭാരണനി
നല്കകേണതഭാണട്ട്.”

604. ഖണ്ഡലാം  10  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 9 (1) തഭാലഴെ പറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ:

"കബഭാര്ഡനിലന്റെ പവര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമവലാം കലഭാണ് നല്കുനതു ആദഭായകേരമഭായനി
വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുലമനട്ട് ഉറപഭായഭാല് സര്ക്കഭാര് 8- ാം  വകുപനിനു കേതീഴെനില്
കബഭാര്ഡട്ട് സമഭാഹരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന ഏലതങനിലലാം തുകേയുലട പലനിശയുലാം മുതലലാം
നല്കുനതനിനഭായനി ഗലഭാരന്റെനി നല്കകേണതഭാണട്ട്. എനഭാല് ഈ ആകനിനുകേതീഴെനില് സര്ക്കഭാര്
നല്കേനിയനിട്ടുള ലമഭാത്തലാം ഗലഭാരണനി, നനിലവനില് പഭാബലലത്തനിലള 2003-ലല കകേരള
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഗലഭാരണനികേളുലട പരമഭാവധനി പരനിധനി ആകനില് (2003-ലല 30) വലവസ
ലചേയനിട്ടുള പരനിധനിയനില് കേവനിയഭാന പഭാടുളതല.''
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ധനകേഭാരലവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനനി  (കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ഐസകേട്ട്):
കഭദഗതനികേലളഭാനലാം സത്വതീകേരനിക്കുനനില.

മനി  .   സതീക്കര് : ശതീ. എലാം. ഉമ്മേര് അവതരനിപനിച  600-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി  അവതരനിപനിച  601-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട്  അവതരനിപനിച  602-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ലപഭാഫ. ആബനിദട്ട് ഹുലലസന തങ്ങള അവതരനിപനിച 603, 604 എനതീ നമ്പര്
കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

പത്തഭാലാം വകുപട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കണലമന പശ്നലത്ത

അനുകൂലനിക്കുനവര്.............

പതനികൂലനിക്കുനവര്............

പത്തഭാലാം വകുപട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കണലമന പശ്നലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിച്ചു.

പത്തഭാലാം വകുപട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി .

പതനിലനഭാനഭാലാം വകുപട്ട്

ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുബസന  തങ്ങള :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന

കഭദഗതനികേള അവതരനിപനിക്കുന.

605. ഖണ്ഡലാം  11  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട് 10(1)-ല് "കബഭാര്ഡനിലന  സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി"

എനതനിനുകശഷമുളവ ഒഴെനിവഭാക്കനി  പകേരലാം  “കബഭാര്ഡനിനട്ട്

ആവശലലമനട്ട് കേരുതുനത്ര ജതീവനക്കഭാലരയുലാം ഉകദലഭാഗസലരയുലാം

അധനികേമുള സലങ്ങളനില് നനിനട്ട് പുനര്വനിനലഭാസലാം  വഴെനി

നനിയമനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്"എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

613. ഖണ്ഡലാം  11  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട് 10(2)-ല്  "സര്ക്കഭാര് ലസക്രടറനിയുലട"  എനതനിനുപകേരലാം

"ചേതീഫട്ട് ലസക്രടറനി/അഡതീഷണല്  ചേതീഫട്ട്  ലസക്രടറനിയുലട"

എനഭാക്കുകേ.  കൂടഭാലത  "നനിയമനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുനതഭാണട്ട്"

എനതനിനുപകേരലാം "നനിയമനിക്കുനതുമഭാണട്ട് " എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.
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616. ഖണ്ഡലാം 11 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന 10(4)
ഒഴെനിവഭാക്കനി പകേരലാം തഭാലഴെപറയുനതട്ട് കചേര്ക്കുകേ:

"(4)  ലഡപഡ്യൂകടഷനനിലലാം  പുനര്വനിനലഭാസലാം  വഴെനിയുലാം  നനിയമനിക്കലപടുന
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  അവര്  മഭാതൃവകുപനില്  വഭാങ്ങനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന
ശമ്പളവലാം മറട്ട് ബത്തകേളുലാം അനുവദനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്". 

617. ഖണ്ഡലാം  11  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
10-ാം വകുപനില് 5-ാം ഉപവകുപഭായനി തഭാലഴെപറയുനതട്ട് കചേര്ക്കുകേ:

"(5) കബഭാര്ഡനിലന്റെ അലാംഗങ്ങളുലാം മറ്റുലാം പബനിക്കട്ട് സര്ലവന്റെട്ട്സട്ട് ആലണനട്ട്
10-ാം  വകുപട്ട്  (1)-ാം  ഉപവകുപനിന  കേതീഴെനില്  നനിയമനിക്കലപട
കബഭാര്ഡനിലന്റെ ഓകരഭാ അലാംഗവലാം,  ഫണട്ട് മഭാകനജരുലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ
മറട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുലാം  ഇനഡലന  ശനിക്ഷഭാനനിയമത്തനിലന്റെ  (186-ലല
45-ാം കകേന ആകട്ട്) 21-ാം വകുപനിലന്റെ അര്ത പരനിധനിക്കുളനില്
വരുന പബനിക്കട്ട് സര്ലവന്റെട്ട്സട്ട് ആയനി കേരുതലപടുനതഭാണട്ട്"  എനട്ട്
കചേര്ക്കുകേ. 

ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

606. ഖണ്ഡലാം  11  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 10(1)-ല്  "സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട" എനതനിനുകശഷലാം
"ലഡപഡ്യൂകടഷന,  കേരഭാര്,  സനിരലാം  എനതീ  വലവസയനില്  തസനികേകേള"
എനതീ വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ.

611. ഖണ്ഡലാം 11 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
10(2)-ല്  "കബഭാര്ഡനിനട്ട്"  എനതനിനുകശഷലാം  "ഒരു കേഭാരലവനിദഗ്ദ്ധനഭായ"
എനട്ട്  കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനി

അവതരനിപനിക്കുന.

607. ഖണ്ഡലാം  11  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

വകുപട്ട്   10(1)-ല് "അതനില്"  എനതനിനുകശഷമുളവ  ഒഴെനിവഭാക്കനി

പകേരലാം "ലഡപഡ്യൂകടഷന വലവസയനികലഭാ, പബനിക്കട്ട് സര്വ്വതീസട്ട്

കേമ്മേതീഷന മുകഖനകയഭാ നനിയമനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്”എനട്ട്  കചേര്ക്കുകേ.
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ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന.

609. ഖണ്ഡലാം  11  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്   10(1)-ല്  "അതനില്"  എനതനിനുകശഷലാം  "പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്
കേമ്മേതീഷന മുകഖന" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

612. ഖണ്ഡലാം 11  പകേഭാരലാം പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപട്ട്
10(2)-ല്  "ലസക്രടറനിയുലട"  എനതനിനു പകേരലാം  "ലസക്രടറനിയുകടതനിനട്ട്
തുലലമഭായ" എനട്ട്  കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :  സര്, ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

610. ഖണ്ഡലാം  11  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  10(1)-നട്ട് തഭാലഴെപറയുന കനിപ്ത നനിബനന കചേര്ക്കുകേ:

"എനഭാല്, കബഭാര്ഡനിലന്റെ പവര്ത്തനത്തനിനട്ട് ആവശലമഭായ ഉകദലഭാഗസരുലടയുലാം
ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം നനിയമനലാം നടത്തഭാന കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന
സഭാഹചേരലത്തനില് സര്ക്കഭാര് ഉകദലഭാഗസലരയുലാം ജതീവനക്കഭാലരയുലാം
അനലത്ര കസവനത്തനില് നനിയമനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.”

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി  അവതരനിപനിക്കുന.

615. ഖണ്ഡലാം  11 പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  10(4)-ല് "നനിയമനരതീതനിയുലാം" എന  വഭാക്കട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.

മനി  .    സതീക്കര് : 608-ാംനമ്പര് കഭദഗതനി അവതരനിപനികക്കണതനില.  അതട്ട്  607-നട്ട്
തുലലമഭാണട്ട്. 

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്  ) : സര്,
കഭദഗതനികേലളഭാനലാം സത്വതീകേരനിക്കുനനില.

മനി  .   സതീക്കര് : ലപഭാഫ. ആബനിദട്ട് ഹുലലസന തങ്ങള അവതരനിപനിച 605, 613,
616, 617 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  കമഭാനസട്ട് കജഭാസഫട്ട് അവതരനിപനിച  606, 611  എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന അവതരനിപനിച  607-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  മഞ്ഞളഭാലാംകേഴെനി അലനി അവതരനിപനിച  609, 612  എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള
സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.
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ശതീ. എലാം. ഉമ്മേര് അവതരനിപനിച 610-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ. വനി. പനി. സജതീനന അവതരനിപനിച 615-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

പതനിലനഭാനഭാലാം വകുപട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കണലമന പശ്നലത്ത

അനുകൂലനിക്കുനവര്.............

പതനികൂലനിക്കുനവര്............

പതനിലനഭാനഭാലാം വകുപട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കണലമന പശ്നലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിച്ചു.

പതനിലനഭാനഭാലാം വകുപട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി.

പനണഭാലാം വകുപട്ട്

ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന.

618. ഖണ്ഡലാം  12  പകേഭാരലാം  കഭദഗതനി  ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  പധഭാന
ആകനിലന്റെ 12- ാം വകുപട്ട് തഭാലഴെ പറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ:

"10- ാം  വകുപട്ട്  (1)- ാം  ഉപവകുപനിന കേതീഴെനില് നനിയമനിക്കലപട  
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഓകരഭാ  അലാംഗവലാം  6 ബനി(1)  പകേഭാരലാം
രൂപതീകേരനിക്കലപട എകനികേഡ്യൂടതീവട്ട് കേമ്മേനിറനിയുലട ഓകരഭാ അലാംഗവലാം 6
സനി(1)  പകേഭാരലാം  രൂപതീകേരനിക്കലപട  ഫണട്ട്  ട്രേസനി  ആന്റെട്ട്
അലലഡത്വസറനി കേമ്മേതീഷലന്റെ ഓകരഭാ അലാംഗവലാം ഫണട്ട് മഭാകനജരുലാം 
ഇവയനിലല മറട്ട് ജതീവനക്കഭാരുലാം ഇനഡലന ശനിക്ഷഭാ നനിയമത്തനിലന്റെ 
(1860-ലല  45 ാം  കകേന ആകട്ട്) 21- ാം  വകുപനിലന്റെ അര്ത  
പരനിധനിക്കുളനില്  വരുന  പബനിക്കട്ട്  സര്ലവന്റെട്ട്സട്ട്  ആയനി
കേരുതലപടഭാവനതഭാണട്ട്."

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്  ): സര്,
കഭദഗതനി സത്വതീകേരനിക്കുനനില.

മനി  .    സതീക്കര് :  ശതീ.  മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി  അവതരനിപനിച  618-ാംനമ്പര്
കഭദഗതനി സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

പനണഭാലാം വകുപട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കണലമന പശ്നലത്ത 

അനുകൂലനിക്കുനവര്.....

പതനികൂലനിക്കുനവര്......

പനണഭാലാം വകുപട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കണലമന പശ്നലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിച്ചു.

പനണഭാലാം വകുപട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി.
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പതനിമൂനഭാലാം വകുപട്ട്

ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന. 

620. ഖണ്ഡലാം 13 പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന    

    വകുപട്ട്   17 എ  (1)-ല്  "ധനസഹഭായലാം"  എനതനിനട്ട്  പകേരലാം
"സലാംസഭാന  സഹഭായലാം"എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

623. ഖണ്ഡലാം  13  പകേഭാരലാം  പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 17(2) "ലകേടനിടങ്ങള" എനതനിനട്ട് കശഷലാം"ഏലറടുത്തകതഭാ
വനികേസനിപനിചകതഭാ ആയ ഭൂമനി"എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

624. ഖണ്ഡലാം  13  പകേഭാരലാം  പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 17(2)-നു കശഷലാം തഭാലഴെപറയുന ഉപവകുപട്ട് കചേര്ക്കുകേ:

"(3)  സര്ക്കഭാര് സഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുളള പദതനിയുലട നടത്തനിപനിലലാം
പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിലലാം  എലനങനിലലാം  വതീഴ്ചകേള  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
കബഭാദലലപടുന പക്ഷവലാം നല്കേനിയനിട്ടുളള സര്ക്കഭാര് സഹഭായലാം
തനിരനിലകേ ഈടഭാകക്കണതുലണനട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് കബഭാദലമഭാകുനപക്ഷവലാം,
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലപഭാതുവഭായകതഭാ പകതലകേമഭായകതഭാ ആയ ഉത്തരവട്ട്
വഴെനി  സര്ക്കഭാര് സഹഭായലാം തനിരനിലകേ ഈടഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്".

ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന. 

621. ഖണ്ഡലാം  13  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട്  17(എ) (1)-ല്  "പരനികശഭാധന അധനികേഭാരസഭാനലത്ത"
എനതനിനട്ട് പകേരലാം "പരനികശഭാധനഭാ സലാംഘലത്ത"എനട്ട് മഭാറ്റുകേ.

ലപഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുബസന തങ്ങള : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന. 

622. ഖണ്ഡലാം  13  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപട്ട് 17(എ) (1) തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ:

"(1)  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ലപഭാതുവഭായകതഭാ  പകതലകേമഭായകതഭാ  ആയ
ഉത്തരവട്ട് വഴെനി ഏലതങനിലലാം പദതനിയുലാം കബഭാര്ഡട്ട് ധനസഹഭായലാം
നല്കേനിയനിട്ടുളള പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനുകവണനിയുളള ഏലതങനിലലാം
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ലസഷലല് പര്പസട്ട് ലവഹനിക്കനിളനിലന്റെ കരഖകേളുലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി
ധനകേഭാരല വകുപട്ട് ലസക്രടറനി ഉളലപലടയുളള അധനികേഭാര സഭാനലത്ത
നനിയമനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്".

മനി  .    സതീക്കര് : 619-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി ക്രമഭാനുസൃതമല.  എങനിലലാം കഭദഗതനി
നല്കേനിയ ശതീ. വനി. പനി. സജതീനനട്ട് സലാംസഭാരനിക്കഭാലാം.

(ശതീ. വനി. പനി. സജതീനന സലാംസഭാരനിചനില.)

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

മനി  .    സതീക്കര് :  ശതീ.  മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി  അവതരനിപനിച  620,  623,  624
എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു. 

ശതീ.  കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട്  അവതരനിപനിച  621-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ലപഭാഫ. ആബനിദട്ട് ഹുബസന തങ്ങള അവതരനിപനിച 622-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി
സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

പതനിമൂനഭാലാം വകുപട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കണലമന പശ്നലത്ത 

അനുകൂലനിക്കുനവര്....................

പതനികൂലനിക്കുനവര്....................

പതനിമൂനഭാലാം വകുപട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കണലമന പശ്നലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിച്ചു.

പതനിമൂനഭാലാം വകുപട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി. 

പതനിനഭാലഭാലാം വകുപട്ട്

ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന. 

625. ഖണ്ഡലാം  14  പകേഭാരലാം  ഒനഭാലാം  പടനികേയഭായനി  പുനര്നഭാമകേരണലാം
ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  പധഭാന  ആകനിലല  പടനികേയനില്  ഇനലാം
5-നുകശഷലാം തഭാലഴെപറയുനതട്ട് കചേര്ത്തട്ട് പടനികേ പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുകേ:
"6. ഫണട്ട് സത്വരൂപനിക്കുന വനിധലാം".

626. ഖണ്ഡലാം 14(എ)-ല്  "6 എഫട്ട്(9)"  എനതനിനുകശഷലാം  "7(2)"  എനട്ട്
കചേര്ക്കുകേ.
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642. ഖണ്ഡലാം  14(ഇ)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
രണഭാലാം പടനികേയനിലല  ഇനലാം 18-നുകശഷലാം തഭാലഴെപറയുന ഇനങ്ങള
കചേര്ക്കുകേയുലാം കശഷനിക്കുനവ  പുനരക്കലാം ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ:
"19. ഇ-മഭാലനിനല സലാംസരണലാം

20. വഭാര്ത്തഭാ വനിനനിമയ ശലാംഖലകേള ഉളലപട കപഭാജക്ടുകേള".

649. ഖണ്ഡലാം  14 (ഇ)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം  പടനികേയനിലല  ഇനലാം  1  (I)-ല്  "ഒരു  കേരഭാര്  ഉടമ്പടനി,
കേണ്ലസഷണര്"  എനതനിനട്ട്  പകേരലാം  "ഒരു  കേരഭാര്  ഉടമ്പടനി,
കേണ്ലസഷനര്" എന കചേര്ക്കുകേ

654. ഖണ്ഡലാം 14 (ഇ)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം പടനികേയനിലല ഇനലാം 1 (ii)-ല് "യൂസര്ചേഭാര്ജട്ട്"  എനതനിനട്ട്
പകേരലാം "യൂസര് ലലവനി" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

664. ഖണ്ഡലാം  14(ഇ)  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം  പടനികേയനിലല ഇനലാം  1(iv)-ല്  "വനിജയകേരമഭായനി"  എന
വഭാക്കട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.

667. ഖണ്ഡലാം  14  (ഇ)  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം  പടനികേയനിലല  ഇനലാം  1(v)-ല്  "കേണ്ലസഷനര്"  എന
വഭാക്കനിനുകശഷലാം "ലലകേമഭാറലാം ലചേയ്യുനതുവലര" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

672. ഖണ്ഡലാം 14 (ഇ) വകുപട്ട് പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം  പടനികേയനിലല  ഇനലാം  2  (i)-ല്  "കേണ്ലസഷനലറ"  എന
വഭാക്കട്ട്  കേഭാണലപടുന  സലങ്ങളനിലലലഭാലാം "കേണ്ലസഷനലറകയഭാ
മകറലതങനിലലാം ഏജനസനികയകയഭാ" എനട്ട് കഭദഗതനി ലചേയ്യുകേ.

675. ഖണ്ഡലാം  14  (ഇ)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം പടനികേയനിലല ഇനലാം 2 (i)-ല് "യൂസര് ചേഭാര്ജട്ട്" എനതനിനു
പകേരലാം "യൂസര് ലലവനി" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.  

682. ഖണ്ഡലാം  14 (ഇ)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം  പടനികേയനിലല  ഇനലാം  2  (iv)-ല്  "നവതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം"
എന വഭാക്കനിനട്ട് മുനപനിലഭായനി  "വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുലാം"  എനട്ട്
കചേര്ക്കുകേ.

686. ഖണ്ഡലാം  14(ഇ)  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം പടനികേയനിലല  ഇനലാം 2(v)-ല് "നടത്തുനതനിനുലാം"  എനതനിനട്ട്
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കശഷലാം "വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുലാം" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 642-ാം നമ്പര്
കഭദഗതനിയനില് പദതനികേളുലട കമഖല പറയുന രണഭാലാം പടനികേയനില്
ഖരമഭാലനിനലവലാം മലനിനജല സത്വനിവകറജട്ട് ട്രേതീറ്റുലമന്റെട്ട് സലാംവനിധഭാനവലാം
പറയുനണട്ട്. പകക്ഷ അതനില് ഇ-കവസട്ട് പറയുനനില. അതുലകേഭാണട്ട്
അതുകൂടനി ഉളലപടുത്തണലമനഭാണട്ട് എലന്റെ കഭദഗതനി. 

ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട്ട് :  സര്,  ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന. 

627. ഖണ്ഡലാം 14(ബനി)-ല് "കേത്വഭാറലാം" എന വഭാക്കനിനു പകേരലാം "കേത്വഭാറവലാം"
എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുബസന  തങ്ങള :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന
കഭദഗതനികേള അവതരനിപനിക്കുന. 

628. ഖണ്ഡലാം  14(ഡനി)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
ഒനഭാലാം വകുപനിലല ഇനലാം 15 തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ: "15.
കപഭാജകനിലന  സലാംബനനിചട്ട്  വനിശദമഭായ  പഠനലാം  നടകത്തണ
വനിവരങ്ങള".

629. ഖണ്ഡലാം  14(ഡനി)  പകേഭാരലാം  പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
ഒനഭാലാം പടനികേയനിലല ഇനലാം 17 ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.

630. ഖണ്ഡലാം  14(ഡനി)  പകേഭാരലാം  പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
ഒനഭാലാം പടനികേയനിലല ഇനലാം 19 തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ:

"19. കബഭാര്ഡനിലന്റെ മനിചലാംവരുന തുകേ ട്രേഷറനികേളനില് നനികക്ഷപനിക്കുന
രതീതനി".

632. ഖണ്ഡലാം  14(ഡനി)  പകേഭാരലാം  പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
ഒനഭാലാം പടനികേയനിലല ഇനലാം 21 തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ: 

"21.  കസഭാണ്സറനിലാംഗട്ട്  ഏജനസനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപട കപഭാജകനിലന്റെ
വനിശദവനിവരങ്ങള, പസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനുള മഭാതൃകേയുലാം രതീതനിയുലാം,
കപഭാജകനിലന  സലാംബനനിച  വനിശദമഭായ  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്
കസഭാണ്സറനിലാംഗട്ട് ഏജനസനി തയഭാറഭാകക്കണതുലാം കബഭാര്ഡനികലക്കട്ട്
സമര്പനികക്കണതുമഭായ കേഭാലയളവലാം".

676. ഖണ്ഡലാം  14 (ഇ)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം പടനികേയനിലല ഇനലാം 2 (ii) ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.
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679. ഖണ്ഡലാം  14  (ഇ)   പകേഭാരലാം  പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം പടനികേയനിലല ഇനലാം 2 (iii) ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.

ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട്: സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന. 

631. ഖണ്ഡലാം 14(ഡനി) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
പടനികേയനിലല  ഇനലാം  20-ല്  "കേഭാലയളവലാം"  എനതനിനു  പകേരലാം
"കേഭാലയളവട്ട്  വലക്തമഭായനി  പതനിപഭാദനികക്കണതുമഭാണട്ട്"  എനട്ട്
കചേര്ക്കുകേ.

652. ഖണ്ഡലാം  14  (ഇ)  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം പടനികേ ഇനലാം 1 (i)-ല് അവസഭാനമഭായനി "കേണ്ലസഷണര്
പസസ്തുത കേഭാലയളവനില് പദതനിയുലട ഓപകറഷന ലമയനിന്റെനനസട്ട്
ലചേയട്ട്  കുറമറ  രതീതനിയനില്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ലലകേമഭാകറണതഭാണട്ട്
"എന  കചേര്ക്കുകേ.

657. ഖണ്ഡലാം  14(ഇ)  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം പടനികേയനിലല ഇനലാം  1(ii)-ല്  "ഒരു നനിശനിത കേഭാലഭാവധനി
കേഴെനിഞ്ഞതനിനുകശഷലാം സര്ക്കഭാരനിനട്ട്"  എനതീ വഭാക്കുകേളക്കുപകേരലാം
"സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ഏതു സമയത്തുലാം കേരഭാര് റദ്ദേഭാക്കുനതനിനുലാം ഉചേനിതലമന
കതഭാനന  സനര്ഭത്തനില്  അതനിലന്റെ  ചുമതലകേള
അവസഭാനനിപനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്" എനതീ വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ.

660. ഖണ്ഡലാം  14(ഇ)  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം പടനികേയനിലല ഇനലാം 1(iii)-ല് "ഒരു നനിശനിത കേഭാലയളവനികലക്കട്ട്"
എനതനിനു  പകേരലാം  "മനിനനിമലാം  പത്തു  വര്ഷത്തനില്  കുറയഭാത്ത
കേഭാലയളവനികലക്കട്ട്" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

662. ഖണ്ഡലാം  14(ഇ)  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

മൂനഭാലാം  പടനികേയനിലല  ഇനലാം  1(iii)-ല്  "കപഭാജകട്ട്  ബകേമഭാറലാം

ലചേയ്യുവഭാന  ബഭാദലസനഭായനിരനിക്കുനതുമഭാണട്ട്"  എനതനിനുപകേരലാം

"കപഭാജകട്ട് ബകേമഭാറലാം ലചേകയണതഭാണട്ട് " എനതട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

665. ഖണ്ഡലാം  14  (ഇ)പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

മൂനഭാലാം  പടനികേയനിലല  ഇനലാം  1(iv)-ല്  "യൂസര്  ചേഭാര്ജകേള"

എനതനിനട്ട്  മുനപട്ട്  "സര്ക്കഭാര്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്

നനിശയനിക്കുന" എനതട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 
1145/17
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669. ഖണ്ഡലാം  14  (ഇ)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം പടനികേയനിലല ഇനലാം  1(v)-ല് "വഭാടകേ" എനതനിനുകശഷലാം "എനനിവ
സര്ക്കഭാര് നനിശയനിക്കുന രതീതനിയനില്" എന കചേര്ക്കുകേ.

670. ഖണ്ഡലാം  14  (ഇ)പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം പടനികേയനിലല ഇനലാം  1(v)-ല്  "മറട്ട്  തുകേകേള"  എനതനിനട്ട്
കശഷലാം "എനനിവ" എനതട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.

671. ഖണ്ഡലാം  14  (ഇ)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം പടനികേയനിലല ഇനലാം 2(i)-ല് "നല്കുനതനിനകമല്" എനതനിനു
പകേരലാം  " നല്കുനതനിനട്ട്" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

674. ഖണ്ഡലാം  14 (ഇ)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം പടനികേയനിലല ഇനലാം 2(i)-ല് "സര്ക്കഭാരനിനട്ട് യൂസര് ചേഭാര്ജട്ട്"
എനതനിനു  പകേരലാം  "സര്ക്കഭാര്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  നനിശയനിക്കുന
യൂസര് ചേഭാര്ജട്ട്" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

678. ഖണ്ഡലാം 14 (ഇ)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം പടനികേയനിലല  ഇനലാം 2 (ii)-ല് "യുക്തമഭായ" എനതനിനട്ട് പകേരലാം
"സര്ക്കഭാര്  നനിശയനിക്കുന  മനിതമഭായ  നനിരക്കനിലള"  എനതട്ട്
കചേര്ക്കുകേ.

681. ഖണ്ഡലാം  14 (ഇ)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം പടനികേയനിലല 2 (iii)-ല് "പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള" എനതനിനട്ട്
മുമ്പട്ട് "വനിജയകേരമഭായനി" എനതട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

683. ഖണ്ഡലാം 14(ഇ) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം പടനികേയനിലല 2(iv)-ല് "സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്"എനതനിനട്ട് കശഷലാം
"യഭാലതഭാരു കകേഭാടവലാം തടഭാലത" എനതട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

685. ഖണ്ഡലാം  14(ഇ)  പകേഭാരലാം  പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം പടനികേയനിലല  2(iv)-ല് "കേരഭാറനില് വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുള"
എനതനിനട്ട് കശഷലാം  "മനിതമഭായ നനിരക്കനിലള" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

688.  ഖണ്ഡലാം 14(ഇ) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം പടനികേയനിലല  2(v)-ല് "ഒരു നനിശനിതകേഭാലയളവനിനട്ട് കശഷലാം"
എനതനിനു  പകേരലാം  "എകപഭാള  കവണലമങനിലലാം  ഉചേനിതലമനട്ട്
കതഭാനന സമയത്തട്ട്" എനതട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 
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ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന. 

633. ഖണ്ഡലാം  14(ഇ)  പകേഭാരലാം  പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
രണഭാലാം  പടനികേയനില്  ഇനലാം  2-ല്  "ലകേടനിടങ്ങള"
എനതനിനുകശഷലാം "ഫഭാറട്ട് സമുചയങ്ങള" എന കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന. 

634. ഖണ്ഡലാം 14(ഇ) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന 2,
3 ഇനങ്ങള തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ:

"2.ലപഭാതു  ആവശലത്തനിനുള  ലകേടനിടങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണവലാം
നവതീകേരണവലാം"

"3. ലചേറകേനിട ധഭാതു ഖനനലാം"

ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുനട്ട് : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

635. ഖണ്ഡലാം  14 (ഇ)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
രണഭാലാം പടനികേയനില് 

1. 3-ാം ഇനലാം തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ:  

"3. ലചേറകേനിട ധഭാതു പദഭാര്തങ്ങള" എന കചേര്ക്കുകേ.

2. 9-ാംഇനലാം തഭാലഴെ പറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ:

"9  കചേരനി  വനികേസനവലാം  സഭാറബലറട്ട്  ടസൗണുകേളുലട  വനികേസനവലാം
അനുബന ഭവന നനിര്മ്മേഭാണവലാം"

3. 11-ാം ഇനലാം തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ:

"11. വനിവര വനിനനിമയ സഭാകങതനികേ വനിദല"

4. 14-ാംഇനത്തനിലല "കപഭാജക്ടുകേള" എന വഭാക്കട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.

5. 20-ാം ഇനലാം തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ:

 "വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കഹഭാസനിറഭാലനിറനിയുലാം"

6. 21-ാം ഇനത്തനിലല "കപഭാജക്ടുകേള" എന വഭാക്കട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കുകേ. 

ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന. 

636. ഖണ്ഡലാം  14(ഇ)  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
രണഭാലാം പടനികേയനിലല ഇനലാം 6 തഭാലഴെ പറയുലാം പകേഭാരലാം മഭാറ്റുകേ:

“6. തതീരകദശ കമഖലയനിലല അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള”    
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ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

637. ഖണ്ഡലാം  14  (ഇ)  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

രണഭാലാം  പടനികേയനില്  ഇനലാം  15-നട്ട്  കശഷലാം  തഭാലഴെപറയുനവ

കചേര്ക്കുകേയുലാം ബഭാക്കനിയുളവ പുനരക്കലാം ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ.

"16. ലടകേട്ട് സയനില് കമഖലയനിലല കപഭാജക്ടുകേള.

17. വനിമഭാനത്തഭാവളങ്ങള

18. IT അധനിഷനിത കപഭാജക്ടുകേള.

19. സഭാര്ടപട്ട് സലാംരലാംഭവമഭായനി ബനലപട കപഭാജക്ടുകേള."

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

638. ഖണ്ഡലാം  14 (ഇ)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

രണഭാലാം പടനികേയനിലല 15-ാംഇനത്തനിലന്റെ അവസഭാനലാം "എയര്കപഭാര്ട്ടുകേളുലാം"

എന വഭാക്കട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന. 

639. ഖണ്ഡലാം  14 (ഇ)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

രണഭാലാം പടനികേയനില് 16-ാംഇനത്തനിലന്റെ അവസഭാനലാം "പഭാരമ്പകരലതര

ഊര്ജ ഉലഭാദനവലാം" എനതീ വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

640. ഖണ്ഡലാം 14 (ഇ) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

രണഭാലാം പടനികേയനില് ഇനലാം 17-ല് "ബബപഭാസകേളുലാം" എനതനിനട്ട്

കശഷലാം "ബഫ ഓവറകേളുലാം" എന കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന. 

643. ഖണ്ഡലാം  14(ഇ)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

2-ാം  പടനികേയനിലല   18-ാം  ഇനലാം  തഭാലഴെപറയുന  പകേഭാരലാം

മഭാറ്റുകേ: 

"18 ഖരമഭാലനിനലവലാം അബജവ മഭാലനിനലവലാം സലാംസരണലാം". 
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ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള

അവതരനിപനിക്കുന. 

644. ഖണ്ഡലാം  14(ഇ)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

2-ാം പടനികേയനിലല 21-ാം ഇനത്തനില് "ലറയനില്", എനതനിനുകശഷലാം

"ജല," എന കചേര്ക്കുകേ.

650. ഖണ്ഡലാം 14 (ഇ) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

മൂനഭാലാം പടനികേയനിലല ഇനലാം 1 (i)-ല് "കടഭാള", എന വഭാക്കുലാം ചേനിഹ്നവലാം

ഒഴെനിവഭാക്കുകേ

668. ഖണ്ഡലാം  14 (ഇ)പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

മൂനഭാലാം പടനികേയനിലല ഇനലാം 1 (v)-ല് "കടഭാള," എന വഭാക്കുലാം ചേനിഹ്നവലാം

ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.

ഇവനിലട  കടഭാള  എനപറയുനണട്ട്.  കടഭാള  ഫതീ  കസറട്ട്  എനട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്

പഖലഭാപനിച സഭാഹചേരലത്തനില് കടഭാള എനട്ട് പറകയണ ആവശലമനില.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന

സഹഭായനിക്കഭാന കവണനിയഭാണട്ട് കഭദഗതനി ലകേഭാണ്ടുവനതട്ട്.  അറനിയഭാലത സലാംഭവനിചതഭായനിരനിക്കുലാം,

അതുലകേഭാണട്ട് കടഭാള എന വഭാക്കട്ട് നതീക്കലാം ലചേയണലമനളതഭാണട്ട് എലന്റെ കഭദഗതനി.

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനി

അവതരനിപനിക്കുന. 

645. ഖണ്ഡലാം  14(ഇ)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

2-ാം പടനികേയനിലല  22-ാം ഇനത്തനില്  "ഗതഭാഗത സലാംവനിധഭാനലാം",

എനതനിനുകശഷലാം, "ലമഭാബനിലനിറനി ഹബ്ബുകേള", എന  കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീനന: സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന.

646. ഖണ്ഡലാം 14(ഇ)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

2-ാം പടനികേയനില് തഭാലഴെ പറയുന ഇനങ്ങള  കചേര്ക്കുകേ: 

"24. അടനിസഭാന സസൗകേരല പദതനികേളക്കഭായുള ഭൂമനി ഏലറടുക്കല്

25. പടനികേജഭാതനി/പടനികേ വര്ഗ്ഗ കകേഭാളനനി നവതീകേരണലാം

26.  പടനികേജഭാതനി/പടനികേ വര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കഭായുള ഭവന നനിര്മ്മേഭാണവലാം

അതനിനുകവണ ഭൂമനി ഏലറടുക്കലലാം".
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ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന. 

648. ഖണ്ഡലാം  14  (ഇ)  പകേഭാരലാം  പധഭാന  ആകനില്  കചേര്ക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന  "മൂനഭാലാം പടനികേ"  എന ശതീര്ഷകേത്തനിനട്ട് കേതീഴെനില്
"6 എഫട്ട് (10)(സനി)'' എനതനിനട്ട് പകേരലാം "6 എഫട്ട് 11 (സനി)" എനതട്ട്
കചേര്ക്കുകേ. 

ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനികേള അവതരനിപനിക്കുന. 

653. ഖണ്ഡലാം 14 (ഇ) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം പടനികേ ഇനലാം 1 (i) -ല് ചുവലട കചേര്ക്കുന കനിപ്ത നനിബനന
കചേര്ക്കുകേ:

 ''എനഭാല്,  ബനി.ഒ.ടനി.  കേരഭാറനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുളള  കടഭാള,
ഫതീസട്ട്,  വഭാടകേ  തുകേകേള,  ചേഭാര്ജകേള  എനനിവയുലട  നനിരക്കട്ട്
നനിശയനിക്കുനതട്ട് സര്ക്കഭാരനിലനറ മഭാത്രലാം അധനികേഭാരമഭായനിരനിക്കുനതഭാണട്ട്".

655. ഖണ്ഡലാം 14 (ഇ)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം  പടനികേയനിലല  ഇനലാം  1  (ii)-ല്  "കേരഭാര്  ഉടമ്പടനി"
എനതനിനുപകേരലാം "കേരഭാര്" എന വഭാക്കു കചേര്ക്കുകേ.

658. ഖണ്ഡലാം 14(ഇ)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം  പടനികേയനിലല  ഇനലാം  1(ii)-ല്  "അതനിലന്റെ  ചുമതലകേള
അവസഭാനനിപനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്" എനതട്ട് "അതട്ട് ഏലറടുക്കഭാവനതഭാണട്ട്"
എനട്ട് മഭാറ്റുകേ. 

659. ഖണ്ഡലാം 14(ഇ) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം പടനികേയനിലല ഇനലാം  1(iii)-ല്  "ഉടമ്പടനി"  എന വഭാക്കട്ട്
ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.

663. ഖണ്ഡലാം  14(ഇ)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം പടനികേയനിലല ഇനലാം  1(iv)-ല്  "ഉടമ്പടനി"  എന വഭാക്കട്ട്"
ഒഴെനിവഭാക്കുകേ. 

666. ഖണ്ഡലാം  14 (ഇ)പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം പടനികേയനിലല ഇനലാം  1(v) -ല്  "ഉടമ്പടനി"  എന വഭാക്കട്ട്
ഒഴെനിവഭാക്കുകേ. 

673. ഖണ്ഡലാം 14 (ഇ)പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം പടനികേയനിലല  ഇനലാം 2(i) -ല് "ഉടമ്പടനി"  എന വഭാക്കട്ട്
ഒഴെനിവഭാക്കുകേ. 
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677. ഖണ്ഡലാം 14 (ഇ)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം പടനികേയനിലല ഇനലാം  2 (ii)-ല്  "ഉടമ്പടനി"  എന വഭാക്കട്ട്
നതീക്കലാം ലചേയ്യുകേ. 

680. ഖണ്ഡലാം 14 (ഇ)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം പടനികേയനിലല ഇനലാം 2 (iii)-ല് "ഉടമ്പടനി"  എന വഭാക്കട്ട്
നതീക്കലാം ലചേയ്യുകേ.

684. ഖണ്ഡലാം 14(ഇ) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം  പടനികേയനില്  ഇനലാം  2(iv)-ല്  "ഉടമ്പടനി"എന  വഭാക്കട്ട്
നതീക്കലാം ലചേയ്യുകേ. 

687. ഖണ്ഡലാം 14(ഇ) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം പടനികേയനിലല  ഇനലാം  2(v)-ല്  "ഉടമ്പടനി"എന വഭാക്കട്ട്
നതീക്കലാം ലചേയ്യുകേ.

689. ഖണ്ഡലാം 14(ഇ) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില്  കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം പടനികേയനിലല  ഇനലാം 2(v)-ല് "അവസഭാനനിപനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്
"എനതനിനട്ട് പകേരലാം "ഏലറടുക്കഭാവനതഭാണട്ട്"  എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന. 

656. ഖണ്ഡലാം 14 (ഇ) പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം പടനികേയനില് ഇനലാം 1 (ii)-ല്  "എനനിരുനഭാലലാം", എനതനിനുകശഷലാം
"കേരഭാറനില് കരഖലപടുത്തനിയ" എന കചേര്ക്കുകേ. 

ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന. 

661. ഖണ്ഡലാം 14(ഇ)  പകേഭാരലാം പധഭാന ആകനില് കചേര്ക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മൂനഭാലാം പടനികേയനിലല ഇനലാം 1(iii)-ല്,-  

1. "ഒരു പകതലകേ" എനതട്ട് "ഒരു നനിശനിത" എന മഭാറ്റുകേ.

2. "കേണ്ലസഷനര് സര്ക്കഭാരനിനട്ട്" എനതനിനുകശഷലാം   
"പവര്ത്തനക്ഷമമഭായ" എന കചേര്ക്കുകേ.

മനി  .    സതീക്കര് :  641-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  640-നട്ട്  തുലലമഭായതനിനഭാല്
അവതരനിപനികക്കണതനില.

ധനകേഭാരലവലാം  കേയറലാം  വകുപ്പുമനനി  (കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ഐസകേട്ട്):
ശതീ. വനി. ലകേ. ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞനിലന്റെ 627-ാം നമ്പര് കദദഗതനി സത്വതീകേരനിക്കുന. മറട്ട്
കഭദഗതനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനനില. 
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കേനിഫ്ബനി ഏലറടുക്കഭാന കപഭാകുനതനിലന്റെ ലനിസ്റ്റുകേള നതീട്ടുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്
ഒരുപഭാടട്ട്  നനിര്കദ്ദേശമുണട്ട്.  നനിങ്ങള  വനിമര്ശനലാം  ഉനയനിചതുകപഭാലല  പതലക്ഷ
വരുമഭാനലാം  സൃഷനിക്കഭാത്ത  കമഖലകേള  ചുരുക്കുനതനിനഭാണട്ട്  ശമനിക്കുനതട്ട്.  ഇവനിലട
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളതട്ട് പരമഭാവധനി അതട്ട് എകട്ട്പഭാനഡട്ട് ലചേയഭാനഭാണട്ട്. അതുലകേഭാണഭാണട്ട്
സത്വതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തതട്ട്.  ശതീ.  മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി  ഇ-കവസനിലന
സലാംബനനിചട്ട്  പറഞ.  കവസട്ട്  മഭാകനജലമന്റെനിലന്റെ  വനിശഭാലഭാര്തത്തനില്  ഇ-കവസ്റ്റുലാം
ഉളലപടുനതഭാലണനട്ട് കേരുതഭാവനതഭാണട്ട്.  മറട്ട് കഭദഗതനികേലളഭാനലാം സത്വതീകേരനിക്കുനനില. 

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമഭാര് :  സര്,  ഞഭാന  എലന്റെ  668-ാം  നമ്പര്

കഭദഗതനിക്കട്ട് കപഭാള ആവശലലപടുന. 

(സഭഭാലാംഗങ്ങള തഭാലഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം കവഭാടട്ട് കരഖലപടുത്തനി) 

അനുകൂലനിക്കുനവര്  :

1. ശതീ. അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്. പനി

2. ശതീ. പഭാറക്കല് അബ്ദുല

3. ശതീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട്

4. ലപഭാഫ. ആബനിദട്ട് ഹുബസന തങ്ങള

5. ശതീ. അടൂര് പകേഭാശട്ട് 

6. ശതീ. മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി 

7. ശതീ. എ. പനി. അനനില് കുമഭാര് 

8. ശതീ. അനൂപട്ട് കജക്കബട്ട് 

9. ശതീ. അനവര് സഭാദത്തട്ട് 

10. ശതീ. ഐ. സനി. ബഭാലകൃഷ്ണന

11. ശതീ. വനി.ടനി. ബല്റഭാലാം

12. ശതീ. പനി. ലകേ. ബഷതീര്

13.  ശതീ. വനി. ലകേ. ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട്ട് 

14. ശതീ. എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിളനി 

15. ശതീ. ബഹബനി ഈഡന  

16. ശതീ. ടനി. വനി. ഇബഭാഹനിലാം 
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17. കഡഭാ. എന. ജയരഭാജട്ട് 

18. ശതീ. ലകേ. സനി. കജഭാസഫട്ട് 

19. ശതീ. പനി. ലകേ. കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി 

20. ശതീ. കമഭാനസട്ട് കജഭാസഫട്ട് 

21. ശതീ. ലകേ. മുരളതീധരന  

22. ശതീ. എന. എ. ലനലനിക്കുനട്ട് 

23. ശതീ. ഉമ്മേന ചേഭാണനി 

24. ശതീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന 

25. ശതീ. രകമശട്ട് ലചേനനിത്തല

26. ശതീ. കറഭാജനി എലാം. കജഭാണ്

27. ശതീ. വനി. പനി. സജതീനന 

28. ശതീ. എന. ഷലാംസുദ്ദേതീന 

29. ശതീ. വനി. ഡനി. സതതീശന 

30. ശതീ. ഷഭാഫനി പറമ്പനില് 

31. ശതീ. ലകേ.എലാം. ഷഭാജനി

32. ശതീ. വനി. എസട്ട്. ശനിവകുമഭാര്

33. ശതീ. സണനി കജഭാസഫട്ട് 

34. ശതീ. പനി. ടനി. കതഭാമസട്ട്

35. ശതീ. പനി. ഉബബദുള

36. ശതീ. എലാം. ഉമ്മേര് 

പതനികൂലനിക്കുനവര്:

1. ശതീ  ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖഭാദര്  

2. ശതീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമഭാന 

3. ശതീ. ലകേ. ആനസലന

4. ശതീ. ആന്റെണനി കജഭാണ് 
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5. ശതീ. എ. എലാം. ആരനിഫട്ട് 

6. ലപഭാഫ. ലകേ. യു. അരുണന 

7. ശതീമതനി സനി. ലകേ. ആശ 

8. ശതീ. ലകേ. ബഭാബു 

9. ശതീ. എ. ലകേ. ബഭാലന 

10. ശതീമതനി ഇ. എസട്ട്. ബനിജനികമഭാള 

11. ശതീ. ഇ. ചേനകശഖരന  

12. ശതീ. ലകേ. ദഭാസന 

13. ശതീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

14. ശതീ. എല്കദഭാ എബഹഭാലാം 

15. ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി 

16. ശതീ. കജഭാര്ജട്ട് എലാം. കതഭാമസട്ട് 

17. ശതീ. ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് 

18. ശതീ. സനി. ലകേ. ഹരതീനന 

19. കഡഭാ. ലകേ. ടനി. ജലതീല് 

20. ശതീ. ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതദ്യു 

21. ശതീ. ജനി. എസട്ട്. ജയലഭാല് 

22. ശതീ. ഇ. പനി. ജയരഭാജന 

23. ശതീ. കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട്

24. ശതീ. വനി. കജഭായനി 

25. ശതീ. ഒ. ആര്. കകേളു 

26. ശതീ. സനി. കൃഷ്ണന 

27. ശതീ. ലകേ. കൃഷ്ണനകുടനി 

28. ശതീ. ലകേ. കുഞ്ഞനിരഭാമന 
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29. ശതീ. കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന 

30. ശതീ. വനി. ലകേ. സനി. മമ്മേതട്ട് കകേഭായ

31. ശതീ. മഭാതദ്യു ടനി. കതഭാമസട്ട് 

32. ശതീ. ലകേ. ലജ. മഭാകനി 

33. ശതീമതനി ലജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ 

34. ശതീ. എ. സനി. ലമഭായതീന 

35. ശതീ. മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന. പനി 

36. ശതീ. എലാം. മുകകേഷട്ട് 

37. ശതീ. ഡനി. ലകേ. മുരളനി  

38. ശതീ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

39. ശതീ. സനി. ലകേ. നഭാണു 

40. ശതീ. എലാം. നസൗഷഭാദട്ട്

41. ശതീ. യു. ആര്. പദതീപട്ട് 

42. ശതീ. എ. പദതീപ്കുമഭാര് 

43. ശതീ. ലകേ. ഡനി. പകസനന 

44. ശതീ. പുരുഷന കേടലണനി 

45. ശതീ. പനി. ടനി. എ. റഹതീലാം 

46. ശതീ. എലാം. രഭാജകഗഭാപഭാലന

47. ശതീ. ലകേ. രഭാജന

48. ശതീ. എസട്ട്. രഭാകജനന

49. ശതീ. ആര്. രഭാകജഷട്ട്

50. ശതീ. റനി. വനി. രഭാകജഷട്ട്

51. ശതീ. ലകേ. ലകേ. രഭാമചേനന നഭായര് 

52. ശതീ. റനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന 
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53. ശതീ. മുലക്കര രതഭാകേരന 

54. ലപഭാഫ. സനി. രവതീനനഭാഥേട്ട് 

55. ശതീ. കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട്

56. ശതീ. എസട്ട്. ശര്മ്മേ  

57. ശതീ. എ. ലകേ. ശശതീനന 

58. ശതീ. പനി. ലകേ. ശശനി

59. ശതീ. ഐ. ബനി. സതതീഷട്ട് 

60. ശതീ. ബനി. സതലന 

61. ശതീ. എ. എന. ഷലാംസതീര്  

62. ശതീ. ജനി. സുധഭാകേരന 

63. ശതീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമഭാര് 

64. ശതീ. വനി. എസട്ട്. സുനനില് കുമഭാര്

65. ശതീ. ലകേ. സുകരഷട്ട് കുറപട്ട്

66. ശതീ. എലാം. സത്വരഭാജട്ട്

67. ശതീ. ഇ. ടനി. ബടസണ് മഭാസര്

68. ശതീ. പനി. തനികലഭാത്തമന 

69. ശതീ. കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി 

70. കഡഭാ. ടനി. എലാം. കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട് 

71. ശതീ. പനി. ഉണനി

72. ശതീ. ഇ. ലകേ. വനിജയന

73. ശതീ. എന. വനിജയന പനിള

നനിഷ്പക്ഷത പഭാലനിക്കുനവര് - ആരുമനില

മനി  .   സതീക്കര് : അനുകൂലനിക്കുനവര് - 36

പതനികൂലനിക്കുനവര് - 73

നനിഷ്പക്ഷത പഭാലനിക്കുനവര് -ആരുമനില
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ശതീ.  എ.  പനി.  അനനില് കുമഭാര് അവതരനിപനിച  668-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു. 

ശതീ.  വനി.  ലകേ.  ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട്ട് അവതരനിപനിച  627-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി
സഭ അലാംഗതീകേരനിച്ചു. 

ശതീ. മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി അവതരനിപനിച 625, 626, 642, 649, 654, 664,
667, 672, 675, 682, 686 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു. 

ലപഭാഫ. ആബനിദട്ട് ഹൂബസന തങ്ങള അവതരനിപനിച 628, 629, 630,  632,
676, 679 എനതീ  നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ. കമഭാനസട്ട് കജഭാസഫട്ട് അവതരനിപനിച  631, 652, 657, 660, 662, 665,
669, 670, 671, 674, 678, 681, 683, 685, 688 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

ശതീ.  പനി.  ടനി.  കതഭാമസട്ട്  അവതരനിപനിച  633-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു. 

ശതീ.  വനി.  കജഭായനി  അവതരനിപനിച  634-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭയുലട
അനുമതനികയഭാലട പനിനവലനിച്ചു.  

ശതീ.  എന.  എ.  ലനലനിക്കുനട്ട്  അവതരനിപനിച  635-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.  

ശതീ.  ലകേ.  കുഞ്ഞനിരഭാമന അവതരനിപനിച  636-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭയുലട
അനുമതനികയഭാലട പനിനവലനിച്ചു.  

ശതീ.  വനി.  പനി.  സജതീനന  അവതരനിപനിച  637-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.  

ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന  അവതരനിപനിച  638-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.  

ശതീ.  സണനി  കജഭാസഫട്ട്  അവതരനിപനിച  639-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.  

ശതീ.  ലകേ.  സനി.  കജഭാസഫട്ട്  അവതരനിപനിച  640-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.  

ശതീ.  ലകേ.  മുരളതീധരന  അവതരനിപനിച  643-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.  
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ശതീ.  എ.  പനി.  അനനില്  കുമഭാര്   അവതരനിപനിച  644,  650  എനതീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള  സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.  

ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന അവതരനിപനിച  645-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.  

ശതീ.  സനി.  ലകേ.  ശശതീനന അവതരനിപനിച 646-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭയുലട
അനുമതനികയഭാലട പനിനവലനിച്ചു.  

ശതീ.  സനി.  കൃഷ്ണന  അവതരനിപനിച  648-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭയുലട
അനുമതനികയഭാലട  പനിനവലനിച്ചു. 

ശതീ. എലാം. ഉമ്മേര് അവതരനിപനിച 653, 655, 658, 659, 663, 666, 673, 677,
680, 684, 687, 689 എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.   

ശതീ.  പനി.  ലകേ.  ബഷതീര്  അവതരനിപനിച  656-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.   

ശതീ. എന. ഷലാംസുദ്ദേതീന അവതരനിപനിച 661-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ നനിരഭാകേരനിച്ചു.  

കഭദഗതനി  ലചേയ പകേഭാരമുള പതനിനഭാലഭാലാം  വകുപട്ട്  ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കണലമന
പശ്നലത്ത 

അനുകൂലനിക്കുനവര്....................

പതനികൂലനിക്കുനവര്....................

കഭദഗതനി  ലചേയ പകേഭാരമുള പതനിനഭാലഭാലാം  വകുപട്ട്  ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കണലമന
പശ്നലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിച്ചു. 

കഭദഗതനി ലചേയ പകേഭാരമുള പതനിനഭാലഭാലാം വകുപട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി. 

പതനിനഞഭാലാം വകുപട്ട്

ശതീ  .   കമഭാനസട്ട് കജഭാസഫട്ട് : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനികേള അവതരനിപനിക്കുന.

690. ഖണ്ഡലാം 15(2) -ല്, "ആകനിന കേതീഴെനില്" എനതനിനുപകേരലാം 

"ആകനിനു കേതീഴെനില്" എനതട്ട് കചേര്ക്കുകേ. 

694. ഖണ്ഡലാം  15(2)-ല്  "കേരുതലപകടണതഭാണട്ട്"  എനതനിനുപകേരലാം 

"കേണക്കഭാകക്കണതഭാണട്ട്"എനതട്ട് കചേര്ക്കുകേ.
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ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനികേള അവതരനിപനിക്കുന. 

691. ഖണ്ഡലാം   15(2)-ല്  "ലചേയ"  എനതനിനു  പകേരലാം  "ലചേയകതഭാ
ലചേയതഭായനി കേരുതലപടകതഭാ ആയ" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

693. ഖണ്ഡലാം  15(2)-ല്  "ലചേയതഭാകയഭാ"  എന  വഭാക്കനിനുകശഷലാം
"അലലങനില്" എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന. 

692. ഖണ്ഡലാം  15(2)-ല്, "കേഭാരലകമഭാ"  എനതനിനുകശഷലാം  "കേഭാരലങ്ങകളഭാ"
എനലാം "നടപടനികയഭാ" എനതനിനുകശഷലാം "നടപടനികേകളഭാ" എനലാം
കചേര്ക്കുകേ.

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

മനി  .    സതീക്കര് :  ശതീ.  കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട്  അവതരനിപനിച  690,  694  എനതീ
നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ നനിരഭാകേരനിചനിച്ചു. 

ശതീ.  എലാം.  ഉമ്മേര് അവതരനിപനിച  691, 693  എനതീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു. 

ശതീ.  മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി  അവതരനിപനിച  692-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരഭാകേരനിച്ചു.

പതനിനഞഭാലാം വകുപട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കണലമന പശ്നലത്ത 

അനുകൂലനിക്കുനവര്....................

പതനികൂലനിക്കുനവര്....................

പതനിനഞഭാലാം വകുപട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കണലമന പശ്നലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിച്ചു. 

പതനിനഞഭാലാം വകുപട്ട് ബനിലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി. 

ഒനഭാലാം വകുപ്പുലാം പതീഠനികേയുലാം കപരുലാം

ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  സര്,  ഞഭാന  തഭാലഴെപറയുന  കഭദഗതനികേള
അവതരനിപനിക്കുന. 

109. ദതീര്ഘശതീര്ഷകേത്തനില്  "അടനിസഭാനസസൗകേരല"  എന വഭാക്കനിനുപകേരലാം
"അടനിസഭാന സസൗകേരല" എനതീ വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ.
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112. "അടനിസഭാനസസൗകേരല"  എന വഭാക്കനിനുപകേരലാം "അടനിസഭാന സസൗകേരല"
എനതീ വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ. 

114. ഖണ്ഡലാം 1 (1)-ല് "അടനിസഭാനസസൗകേരല" എനതട്ട്  "അടനിസഭാന  സസൗകേരല"
എനട്ട്  മഭാറ്റുകേ.

ശതീ  .   എലാം ഉമ്മേര് : സര്, ഞഭാന തഭാലഴെപറയുന കഭദഗതനികേള അവതരനിപനിക്കുന. 

111. ദതീര്ഘ ശതീര്ഷകേത്തനില്  "നനികക്ഷപനനിധനി"  എന വഭാക്കനിനുപകേരലാം
"നനികക്ഷപ നനിധനി" എനതീ വഭാക്കുകേള കചേര്ക്കുകേ. 

113. "അടനിസഭാനസസൗകേരല നനികക്ഷപനനിധനി"  എനതനിനു പകേരലാം  "അടനിസഭാന
സസൗകേരല നനികക്ഷപ നനിധനി" എനട്ട്  കചേര്ക്കുകേ. 

115. ഖണ്ഡലാം1(1)-ല്  "അടനിസഭാനസസൗകേരല  നനികക്ഷപനനിധനി"  എനതട്ട്
"അടനിസഭാന സസൗകേരല നനികക്ഷപ നനിധനി " എനട്ട് മഭാറ്റുകേ.

116. ഖണ്ഡലാം1(2)-ല് "മഭാസലാം" എന വഭാക്കട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കുകേ.

117. ഖണ്ഡലാം1(2)-ല്  "കേതുതലപകടണതഭാണട്ട്"  എനതനിനട്ട്  പകേരലാം
"കേരുതലപകടണതഭാണട്ട് "  എനട്ട് കചേര്ക്കുകേ.

ഇതട്ട് അക്ഷരലത്തറഭാലണനട്ട് പറഞ്ഞനിടട്ട് കേഭാരലമനില.  "കേരുതലപകടണതഭാണട്ട്"
എനളതനിനട്ട്  "കേതുതലപകടണതഭാണട്ട്"  എനഭാണട്ട് ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇലതഭാലക്ക
വനിവനിധ  ഒബ്സര്കവഷനുകേളഭാണട്ട്.  നനിഷ്കരുണലാം  തളരുതട്ട്.  അതുകപഭാലല
"അടനിസഭാനസസൗകേരല നനികക്ഷപനനിധനി"  എനട്ട് ഒരുമനിചട്ട്   എഴതനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണമഭായതു  ലകേഭാണട്ട്  ലസയ്സട്ട്  വനിട്ടുലകേഭാണട്ട്  "അടനിസഭാന  സസൗകേരല
നനികക്ഷപ നനിധനി"  എനതലന എഴതണലാം.  അതുകപഭാലല  'അടനിസഭാന സസൗകേരലലാം',
'നനികക്ഷപനനിധനി'  എനളലതഭാലക്ക  ഒരുമനിചട്ട്  എഴതനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  നനികക്ഷപലാം
കവലറ, നനിധനി കവലറ. 

മനി  .    സതീക്കര് :  108-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  ക്രമഭാനുസൃതമലഭാത്തതനിനഭാല്
അവതരനിപനികക്കണതനില. 110-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി 109-നട്ട് തുലലമഭാണട്ട്. 

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്): എലഭാ
കഭദഗതനികേളുലാം സത്വതീകേരനിക്കുന.  

മനി  .   സതീക്കര് : ശതീ. മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി അവതരനിപനിച 109, 112, 114 എനതീ
നമ്പര് കഭദഗതനികേളുലാം ശതീ. എലാം. ഉമ്മേര് അവതരനിപനിച 111, 113, 115, 116, 117 എനതീ
നമ്പര് കഭദഗതനികേളുലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിച്ചു. 
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കഭദഗതനി  ലചേയ പകേഭാരമുള ഒനഭാലാം  വകുപ്പുലാം  പതീഠനികേയുലാം  കപരുലാം  ബനിലനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭാക്കണലമന പശ്നലത്ത 

അനുകൂലനിക്കുനവര്....................

പതനികൂലനിക്കുനവര്....................

കഭദഗതനി  ലചേയ പകേഭാരമുള ഒനഭാലാം  വകുപ്പുലാം  പതീഠനികേയുലാം  കപരുലാം  ബനിലനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭാക്കണലമന പശ്നലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി  ലചേയ പകേഭാരമുള ഒനഭാലാം  വകുപ്പുലാം  പതീഠനികേയുലാം  കപരുലാം  ബനിലനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി. 

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്  ): സര്,
2016-ലല  കകേരള  അടനിസഭാന  സസൗകേരല  നനികക്ഷപനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്
പഭാസഭാക്കണലമന  പകമയലാം  ഞഭാന  അവതരനിപനിക്കുന.  ബനില്  ലഎകേകേകണലന
പഭാസഭാക്കനിത്തരണലമനട്ട് അഭലര്തനിക്കുന. 

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബഭാലന): സര്, ഞഭാന പകമയലത്ത
പനിനഭാങ്ങുന. 

ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി : സര്, ഇസൗ  സര്ക്കഭാര് എവനിലട നനിലനങനിലലാം
പണലാം സമഭാഹരനിചട്ട് വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങളുലാം കക്ഷമകേഭാരലങ്ങളുലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്
ഞങ്ങള എതനിരല. പകക്ഷ കേഭാരലങ്ങള കനലര ലചേഭാകവ്വ പറയണലാം. എലന്റെ ലലകേയനില്
അലഭാവദ്ദേതീലന്റെ അത്ഭുതവനിളക്കുണട്ട്,  ഞഭാന കേഭാണനിച്ചുതരഭാലാം  എനപറഞ്ഞഭാല് അതട്ട്
എങ്ങലന  അലാംഗതീകേരനിക്കുലാം.  അതഭാണട്ട്  പശ്നലാം.  കടഭാള  പനിരനിക്കുകേയനില,  ടഭാകട്ട്
വര്ദനിപനിക്കുകേയനില,  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട ലപനഷന പരനിഷ്കരണലാം കവണ,
അതുകപഭാലല അണ്വയബനിള സ്കൂളുകേലളഭാനലാം അടച്ചുപൂടനില എലനഭാലക്ക പറയഭാന
ആര്ക്കഭാണട്ട്   കേഴെനിയഭാത്തതട്ട്.   ഇത്തരത്തനിലളള  പഖലഭാപനങ്ങളലഭാലത  ഒനലാം
ലചേയ്യുനനില.  ഞങ്ങള  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുലാം,  എനനിടട്ട്  ഇസൗ  പറഞ്ഞലതഭാലക്ക
തനിരനിചടയകേയുലാം ലചേയ്യുലാം എനപറഞ്ഞഭാല് അതട്ട് അപടനി എങ്ങലന വനിശത്വസനിക്കുലാം?
എലനങനിലലാം ഒരു മഭാര്ഗ്ഗലാം സത്വതീകേരനികക്കണനിവരുലാം.  ഒനകേനില് ടഭാകട്ട്  കൂകടണനിവരുലാം.
പുതനിയ   സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  ധനസനിതനിലയഭാലക്ക
തുറനപറഞ്ഞനിടട്ട്  ഇനയനിന പരനിഷ്കഭാരങ്ങലളഭാലക്ക  വരുത്തനിയഭാലല നമുക്കട്ട്  പണലാം
ഉണഭാവകേയുളളലവനട്ട്  പറയുനതനിനുപകേരലാം  നടക്കഭാത്ത  കേഭാരലങ്ങലളഭാലക്ക
പഖലഭാപനിക്കുന.  ഉദഭാഹരണമഭായനി  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  ശമ്പളകത്തഭാളലാം
ലപനഷനനികല,  ഒനലാം ലചേയനില.  ഞങ്ങള ഒരു പരനിഷ്കഭാരവലാം വരുത്തഭാലത രണ്ടുലാം
1145/17
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ലകേഭാടുക്കുലാം, അലതഭാനലാം ഒരു പശ്നമല എനളള വനിപവലാം പറയുകേയുലാം യഭാലതഭാരുവനിധ
ടഭാകകഭാ കടഭാകളഭാ  ഉണഭാവനിലലന പറയുകേയുലാം ഞങ്ങള ഇലതഭാലക്ക തനിരനിചടയകേയുലാം
ലചേയ്യുലമന നനിലപഭാടട്ട്  എടുക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകമ്പഭാള അതട്ട് അകതപടനി വനിശത്വസനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കനില.  അതനിനട്ട്  വലക്തമഭായ  ഒരു  മറപടനി  ഇവനിലട  പറഞ്ഞനിടനില.
ലസസനിലനക്കുറനിചട്ട്  ഇവനിലട  സൂചേനിപനിച്ചു.  ലസസലാം  ഒരു  ടഭാകട്ട്  ആണകലഭാ,  ലസസട്ട്
ഞങ്ങള  ലകേഭാണ്ടുവനതഭാണട്ട്.  എലനങനിലലാം  ഒനട്ട്  ലചേകയണനി  വരുലാം.
ഒളനിച്ചുവചനിരനിക്കുനതട്ട് എനഭാലണനട്ട് കനലര ലചേഭാകവ്വ പറയുനതകല നലതട്ട്?  അതട്ട്
പറയഭാലത ജനങ്ങളുലട തലയട്ട് മുകേളനില് ലഡകമഭാകനിസനിലന്റെ വഭാള കപഭാലല എകനഭാ
തൂങ്ങുനണട്ട്.  ആ  വഭാള  എനഭാലണനട്ട്  അധനികേലാം  ലലവകേഭാലത  മനസനിലഭാകുലാം.
അതനിലന  സലാംബനനിചട്ട്  ഒരു  കഭാരനിറനിക്കട്ട്  കവണനിയഭാണട്ട്  ഞങ്ങള  കചേഭാദനിച്ചു
ലകേഭാകണയനിരനിക്കുനതട്ട്.  എവനിലട  നനിനഭാണട്ട്,  എനഭാണട്ട്  ടഭാകട്ട്  ലചേയ്യുനതട്ട്
എലനഭാലക്ക  അടുത്ത  ബഡ്ജറനികലഭാ  അതനിന്റെടുത്ത  ബഡ്ജറനികലഭാ  ഒലക്ക  നമുക്കട്ട്
കേഭാണഭാലാം. അതുലകേഭാണഭാണട്ട് കഭാരനിറനി കവണലമനട്ട് പറയുനതട്ട്. എവനിലട നനിലനങനിലലാം
പണമുണഭാക്കനി ഡവലപട്ട് ലചേയ്യുന ഇസൗ പശ്നലത്ത  ഞങ്ങളുലാം അഡ്രൈസട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
ഇസൗ പശ്നലാം ഞങ്ങളുലട സമയത്തുലാം ഉണഭായനിരുന.  വരുമഭാനലാം ഇലഭാലത കേഭാരലങ്ങള
ലചേയഭാന ബുദനിമുട്ടുണഭായനിരുന.  കകേന ഗവണ്ലമന്റെട്ട് അധനികേലാം മഭാര്ക്കറട്ട് കബഭാകറഭായനിലാംഗുലാം
കലഭാണുലാം  ഒനലാം  സമ്മേതനിചനിരുനനില.  അനട്ട്  ഊരഭാക്കുടുക്കനിലഭായനിരുന.  എനഭാല്
ഇകപഭാള  ആ  ഊരഭാക്കുടുക്കനില്  നനിനട്ട്  രക്ഷലപടഭാന  ഒരു  ലടകനിക്കഭാലനിറനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന,  അതഭാണട്ട്  കേനിഫ്ബനി.  കകേന  ഗവണ്ലമന്റെനികനഭാ  ലസബനികക്കഭാ
റനിസര്വട്ട് ബഭാങനികനഭാ കനരനിടട്ട് ഇടലപടഭാന കേഴെനിയനില.  അതനിലനഭാരു ലടകനിക്കല് കവ-
ഒസൗടട്ട് കേണ്ടുപനിടനിചനിരനിക്കുന.   അതനിനട്ട് അങ്ങലയ അഭനിനനനിക്കുന.  പകക്ഷ പണലാം
എവനിലട  നനിനട്ട്  വഭാങ്ങനിയഭാലലാം  അതട്ട്  കലഭാണ്  ആണട്ട്.  ഇന്റെറസ്റ്റുലാം  ഉണഭാകുലാം.
തതീര്ചയഭായുലാം ആ ബഭാദലത ജനങ്ങളുലട തലയട്ട് വരുലാം.  എവനിലട നനിനഭാണട്ട് പണലാം
സമഭാഹരനിക്കുനലതനട്ട്  കനലര ലചേഭാകവ്വ പറയഭാലതയഭാണട്ട്  ഇസൗ ബനില് പഭാസഭാക്കുനതട്ട്.
അതഭാണട്ട് ഇതുസലാംബനനിചട്ട് എനനിക്കട്ട് പറയഭാനുളളതട്ട്. 

പതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട്  (ശതീ  .    രകമശട്ട് ലചേനനിത്തല):  സര്,  ശതീ.  പനി.  ലകേ.  കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി
ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല,  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് പലകപഭാഴലാം കേടലമടുകക്കണനി
വരുനതട്ട് പുതനിയ കേഭാരലമല.  എലഭാ ഗവണ്ലമനകേളുലാം  കേടലമടുക്കഭാറണട്ട്.  അങ്ങലന
മഭാത്രകമ  ഇക്കഭാലത്തട്ട് പവര്ത്തനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള്ളു.  ഇവനിലട കേനിഫ്ബനിയനില്
വരുന  പണത്തനിലന  സലാംബനനിചട്ട്  നനിയമസഭ  ചേര്ച  ലചേയഭാന  കപഭാകുനനില.
കേനിഫ്ബനിയുലട   ധനഭാഗമ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം  അവയുലട  വനിനനികയഭാഗവലാം  സലാംബനനിച
കസറട്ട്ലമനലാം  അബഡത്വസറനി  കേമ്മേതീഷനനില്  നനിനള  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം  സഭയുലട
മുനനില്  വയണലമനള  നനിബനന  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  അകങ്ങക്കുളതട്ട്.
നനിയമസഭയനില്  ബഡ്ജറട്ട്  പസലാംഗലാം  ചേര്ച  ലചേയഭാലാം.  ഇതുസലാംബനനിച്ചുള  മറട്ട്
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കേഭാരലങ്ങലളഭാനലാം  സഭയനില്  ചേര്ചയട്ട്  വരുനനില  എനളതട്ട്  പധഭാനലപട
കേഭാരലമഭാണട്ട്.  പനി.എ.സനി.-ക്കട്ട്  ഇതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള  അവകേഭാശവമനില.
സഭയുലടയുലാം  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെയുലാം  പുറത്തഭാണട്ട്  ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങള വരുനതട്ട്.
ഇകപഭാള   20,000  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനിക്കഭാണട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സഭാങ്ഷന
ലകേഭാടുത്തനിട്ടുളതട്ട്.   20,000 കകേഭാടനി രൂപ മഭാര്ക്കറനില്നനിനട്ട് കേടലമടുക്കുകമ്പഭാള അതട്ട്
നനിയമസഭകയഭാ സര്ക്കഭാകരഭാ പകതലകേനിചട്ട് ചേര്ച ലചേയ്യുനനില എനളതട്ട് ഗസൗരവമഭാലയഭാരു
വനിഷയമഭാണട്ട്.  പനി.എ.സനി.-ക്കട്ട്  ഇതട്ട്  കനഭാക്കഭാനുള  അധനികേഭാരമനില  എനളതുലാം
അതനികനക്കഭാള ഗസൗരവകമറനിലയഭാരു  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  മഭാത്രമല,  ഇത്രയുലാം വലനിലയഭാരു
തുകേ  ട്രേഷറനിയുലട  പുറകത്തക്കട്ട്  കപഭാകുനതുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  രലാംഗത്തട്ട്  പതനിസനനി
സൃഷനിടനിക്കുന  മലറഭാരു  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്   ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി
ആകലഭാചേനിക്കണലാം.  അതുകപഭാലല  തലനയഭാണട്ട്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള  എ.എസട്ട്.
നല്കുനതുലാം. അതട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുനതട്ട് കേനിഫ്ബനിയഭാണട്ട്. അകപഭാള കേനിഫ്ബനി സൂപര്
വകുപഭായനി  മഭാറനലവനളതുലാം   പധഭാനലപട  കേഭാരലമഭാണട്ട്.   മതരഭാധനിഷനിത
മഭാര്ക്കറനില്നനിനട്ട്   കേടലമടുക്കുകമ്പഭാള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി
എനഭാലണനളതട്ട്  അവരുലാം  ആകലഭാചേനിക്കുലാം.    ഇത്രയുലാം  വലനിയ  പതതീക്ഷ
ഏതഭായഭാലലാം  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി   നല്കേഭാന  പഭാടനില.  കേഭാരണലാം  ഇനട്ട്
മതരഭാധനിഷനിത  കേകമ്പഭാളത്തനില്  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന  competitive  business
സലാംബനനിചട്ട്  എലഭാവര്ക്കുലാം  അറനിയുന  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  അതട്ട്  അങ്ങയുലട
കേഭാരലമഭായതനിനഭാല്  ഞഭാന  അകങ്ങക്കട്ട്  വനിടുകേയഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള  മഭാര്ക്കറനില്നനിനലാം
ഇരുപതനിനഭായനിരലാം കകേഭാടനി രൂപയുലട കേടലമടുക്കഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
അതനികനക്കഭാള കൂടുതല് വര്ക്കുകേലളപറനിയഭാണട്ട് ഇവനിലട അങ്ങട്ട് സലാംസഭാരനിക്കുനതട്ട്.
പഭാര്ലലമന്റെട്ട്  പഭാസഭാക്കനിയ  ഫനിസല്  ലറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി  ആകട്ട്  എലഭാ
സലാംസഭാനങ്ങളക്കുലാം ബഭാധകേമഭാണട്ട്.  ലഡഫനിസനിറട്ട്  കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുകവണനി
ശമനിക്കുന ഒരു കേഭാലഘടമഭാണനിതട്ട്.  ഏലറടുക്കുന പല പദതനികേളുലടയുലാം  സനിതനി
അണ്ലപഭാഡകതീവഭാണട്ട്.  അങ്ങട്ട് പറഞ്ഞതുകപഭാലല,  സനികട്ട്  ആയ ബഫനഭാനഷലല്
കേണ്സനിഡകറഷന  വച്ചുകനഭാക്കനിയഭാല്  പല  പദതനികേളനില്നനിനലാം  വരുമഭാനലാം
തനിരനിച്ചുകേനിടഭാന കപഭാകുനനില.  കസഭാഷലല് കേമ്മേനിറട്ട്ലമന്റെട്ട് അനനിവഭാരലമഭാലണനട്ട് അങ്ങട്ട്
ചൂണനിക്കഭാണനിചതനിലന ഞഭാന അലാംഗതീകേരനിക്കുന. Then all the burden will come
on the exchequer. സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ exchequr-കലക്കഭാണട്ട് ഇസൗ ബഭാദലത
മുഴവന  വനകചേരഭാന  കപഭാകുനതട്ട്.  അകപഭാള  എങ്ങലനയഭായനിരനിക്കുലാം  ഫനിസല്
ലഡഫനിസനിറട്ട്  കുറച്ചുലകേഭാണ്ടു  വരഭാന  സഭാധനിക്കുനതട്ട്?  കകേന സര്ക്കഭാരുലാം  റനിസര്വട്ട്
ബഭാങ്കുലാം  ഇതനികനഭാടട്ട്  എത്രമഭാത്രലാം  കയഭാജനിക്കുലമനള  ആശങകൂടനി  ഞഭാന
പകേടനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കേടലാം  വഭാങ്ങനി  ലചേലവഴെനിക്കുനതനികനഭാടുലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്
വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുനതനികനഭാടുലാം  ഞങ്ങള  എതനിരനില.  ഞങ്ങളുലട
ആശങകേള  ഇവനിലട  പകേടനിപനിച്ചുലവനട്ട്  മഭാത്രകമയുള്ളു.   അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  കേയനില്
അലഭാവദ്ദേതീലന്റെ  അത്ഭുതവനിളക്കട്ട്  ഉലണനള  വഭാദലാം  ശരനിയഭാകേലട  എനമഭാത്രമഭാണട്ട്
എനനിക്കട്ട് പറയഭാനുളതട്ട്.
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ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്  ): സര്,
നമ്മേള  ഒരു  ലപഭാതു  അഭനിപഭായ  സമനത്വയത്തനികലക്കട്ട്  നതീങ്ങുകേയഭാലണനട്ട്
മനസനിലഭാക്കനിയതനില്  സകനഭാഷലാം.  വനിമര്ശനങ്ങളുലാം  ആശങകേളുലാം  ഇകപഭാഴലാം
നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്.   അലതഭാക്ക  മനസനില്  വച്ചുലകേഭാണഭായനിരനിക്കുലാം  സര്ക്കഭാര്
ലപരുമഭാറനതട്ട്.  നനിങ്ങള അതനിലന കനഭാക്കഭാനുലാം പറയഭാനുലാം ഉലണനളതു ലകേഭാണട്ട്
ഇസൗ  പവൃത്തനി  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടക്കുലമനട്ട്  എനനിക്കുറപ്പുണട്ട്.  ഇസൗ
നനിയമസഭ  സകമ്മേളനിചതനിനുകശഷലാം  ഏറവലാം  കൂടുതല്  ചേര്ച  ലചേയലപട  വനിഷയലാം
കേനിഫ്ബനിയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട് ബഡ്ജറനിനട്ട്  പുറത്തുളതഭാണട്ട്,   അതുലകേഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  ചേര്ച
ലചേയഭാന പഭാടനില എലനഭാനലാം ആരുലാം പറഞ്ഞനിലകലഭാ? അതുലകേഭാണട്ട് അങ്ങലനയുള
അതനിരുകേവനിഞ്ഞ  ആശങകേലളഭാലക്ക  അടനിസഭാനരഹനിതമഭാണട്ട്.  ഇസൗ  വനിഷയലാം
ഇനനിയുലാം  നനിയമസഭയളനില്  ചേര്ച  ലചേയ്യുലാം,  എവനിലടലയങനിലലാം  അപഭാകേതകേളുലണങനില്
നനിങ്ങള  ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുലാം,  ഞങ്ങള  അതനിലന  തനിരുത്തുലാം.  ആ രതീതനിയനില്  ഇതട്ട്
ഭലാംഗനിയഭായനി  നടപഭാക്കഭാനുള  പരനിശമലാം  നടത്തുലാം.  ഇതട്ട്  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്
എലഭാവരുലടയുലാം  സഹകേരണലാം  അഭലര്തനിച്ചു  ലകേഭാണട്ട്  ഇസൗ  ബനില്  സഭ
പഭാസഭാക്കനിത്തരണലമനട്ട് അഭലര്തനിക്കുന.

മനി.  സതീക്കര്  :  2016-ലല  കകേരള  അടനിസഭാന  സസൗകേരല  നനികക്ഷപനനിധനി
(കഭദഗതനി) ബനില് പഭാസഭാക്കണലമന പകമയലാംലത്ത 

അനുകൂലനിക്കുനവര്............

പതനികൂലനിക്കുനവര്.............

പകമയലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.

ബനില് ഏകേകേണട്ട് കഠന പഭാസഭായനിരനിക്കുന.

ഓര്ഡര്......ഓര്ഡര്....സഭ  ഇകപഭാള  പനിരനിയുനതുലാം  നഭാലള  രഭാവനിലല
8.30-നട്ട് വതീണ്ടുലാം സകമ്മേളനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.  

(2016  നവലാംബര് മഭാസലാം  3-ാം തതീയതനി വലഭാഴെഭാഴ്ച രഭാവനിലല  8.30-നട്ട് വതീണ്ടുലാം
സകമ്മേളനിക്കുനതനികലക്കഭായനി സഭ ബവകുകനരലാം 4.41-നട്ട് പനിരനിഞ.)
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