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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള നനിയമസഭ

രണഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016 ഒകകഭാബര് 25, ചചഭാവ

വഭാലലലാം 163]                            ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                  [നമ്പര് 16

നനിയമസഭ   2016  ഒകകഭാബര്  മഭാസലാം  25-ാം  തതീയതനി  ചചഭാവഭാഴരഭാവനിചല
8.30-നട്ട്  ബഹുമഭാനചപട  സതീക്കര്  ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണചന്റെ  അദലക്ഷതയനില
നനിയമസഭഭാ ഹഭാളനില കയഭാഗലാം കചര്ന.

I. കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ  സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലക്കട്ട്  അനുവദനിക്കചപട  കചഭാദലങ്ങളുചട
പടനികേയനിചല നമ്പര് ബഭാക്കറനില കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള 

മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്......... ഓര്ഡര്........ കചഭാദലലാം നമ്പര് *481

വഭാണനിജല നനികുതനി പനിരനിവട്ട് ഉഉൗര്ജനിതചപടുത്തഭാന് നടപടനി

1(*481) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   ചകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .    അനനില  അക്കര:  തഭാചഴെക്കഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  നനികുതനി  പനിരനിവനില  എത്ര  ശതമഭാനലാം  വളര്ച
കനടുവഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചന്തെലഭാലാം;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില  എചന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണട്ട്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത  വഭാണനിജലനനികുതനി  പനിരനിവട്ട്  ഉഉൗര്ജനിത
ചപടുത്തുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എചന്തെലഭാലാം  തനങ്ങളഭാണട്ട്  നനികുതനി   വകുപട്ട്
ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

856/2019
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ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ചഎസകേട്ട്): സര്,

(എ)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പ്രതതീക്ഷനിച  നനികുതനി
വരുമഭാനകത്തക്കഭാള  19.39  ശതമഭാനലാം  നനികുതനി  വര്ദനവഭാണട്ട്  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ തനതട്ട് നനികുതനിയുചട
തരലാംതനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള ചുവചട കചര്ക്കുന:

ഇനലാം

2015-16 -ചല
പുതുക്കനിയ
എസനികമറട്ട്

2016-17- ചല
ബഡ്ജറട്ട്
എസനികമറട്ട്

തുകേ കകേഭാടനി രൂപയനില

കേഭാര്ഷനികേഭാദഭായ നനികുതനി 9.75 10.94

ഭൂനനികുതനി 163.94 206.34

മുദ്രപത്രവലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം 3039.53 3469.41

കൃഷനിഭൂമനി  ഒഴെനിചകേയുള്ള  സഭാവര
വസ്തുവനികന്മേലുള്ള നനികുതനികേള

136.89 163.73

സലാംസഭാന എകക്സൈസട്ട് 2086.29 2397.36

വനിലപന നനികുതനി 31193.19 37452.98

വഭാഹന നനികുതനികേള 2837.35 3406.49

ചരക്കുകേളുചടയുലാം യഭാത്രക്കഭാരുചടയുലാം
നനികുതനികേള

0.00 0.00

വനിദദ്യൂച്ഛക്തനിയനികന്മേലുള്ള
നനികുതനികേളുലാം തതീരുവകേളുലാം

169.84 225.04

ക്രയവസ്തുക്കചളയുലാം
കസവനങ്ങചളയുലാം സലാംബനനിക്കുന്ന
മറ്റു നനികുതനികേളുലാം തതീരുവകേളുലാം

244.87 281.32

ആചകേ 39881.65 47613.61

(ബനി)   സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്  ഊര്ജനിതമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  സസതീകേരനിക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതുമഭായ
കേര്മ്മേ പദതനികേള ചുവചട കചര്ക്കുന:
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I.  വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപട്ട്

1. കേഭാരലക്ഷമത  ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  കൂടുതല  കശഷനിയുള്ള  സര്വര്
സഭാപനിക്കുകേയുലാം  സനിസലാം  സ്ക്രൂടനിനനി  സഭാധലമഭാകുന്ന  കസഭാഫട്ട് ചവയര്
ഉപകയഭാഗചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയലാം.

2. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ബനിലട്ട്ല്ല്  കചഭാദനിച്ചു വഭാങ്ങുന്നതനിചന കപ്രഭാലസഭാഹനിപനിക്കുന്ന
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.   അതുകപഭാചല  തചന്ന  കേമ്പദ്യൂടര്
ബനിലനിലാംഗട്ട്  ഉള്ള  വലഭാപഭാരനികേള  അവരുചട  ബനില്ലുകേള  തത്സമയലാം  തചന്ന
അപട്ട് കലഭാഡട്ട് ചചയനചവന്നട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി നനിയമ നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

3. കൂടുതല  വലഭാപഭാരനികേചള  നനികുതനി  വലയത്തനില  ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.

4. ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേചള  ആധുനനികേ  ഡഭാറഭാ  കേളക്ഷന്  ചഫെസനിലനികറഷന്
ചസന്റെറകേളഭാക്കനി മഭാറ്റുലാം.

5. അപതീല  കകേസുകേളുലാം  കകേഭാടതനി  കകേസുകേളുലാം  എത്രയുലാം  കവഗലാം
തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.

6. റനികടണ് സ്ക്രൂടനിനനി, കുടനിശനികേ അസചസ്മെന്റെട്ട് എന്നനിവ കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുലാം.

7. റവനദ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള തസരനിതചപടുത്തുലാം

8. നനികുതനി കചഭാര്ച തടയുന്നതനിനട്ട് കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

II.  രജനികസ്ട്രേഷന് വകുപട്ട്

രജനികസ്ട്രേഷന്  വകുപനില  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്  ഊര്ജനിതചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
1986  മുതല  2010  വചരയുള്ള  അണര്  വഭാലല്യുകവഷന്  കകേസുകേളുചട  ഒറത്തവണ
തതീര്പഭാക്കല  നടത്തുവഭാന്  നനിശ്ചയനിച്ചു.  2016  ഫെനിനഭാന്സട്ട്  ബനിലനിലൂചട
വനിലയഭാധഭാരങ്ങളുചട  മുദ്രനനിരക്കട്ട്  6  ശതമഭാനലാം  എനള്ളതട്ട്  8  ശതമഭാനമഭായനി
വര്ദനിപനിച്ചു.  അകതഭാചടഭാപലാം കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങള തമ്മേനിലുള്ള ഭഭാഗപത്രലാം, ഒഴെനിമുറനി, ദഭാനലാം,
ധനനനിശ്ചയലാം എന്നതീ ആധഭാരങ്ങളുചട  മുദ്രപത്രനനിരക്കട്ട്  ഒരു ശതമഭാനത്തനില നനിനലാം
3  ശതമഭാനമഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം  1,000  രൂപ  എന്ന  പരനിധനി  ഒഴെനിവഭാക്കുകേയുലാം
ചചയ.  ടനി ആധഭാരങ്ങളുചട രജനികസ്ട്രേഷന് ഫെതീസട്ട്  18-7-2016-ല പരമഭാവധനി  25,000
രൂപ  എനള്ള  പരനിധനി  ഒഴെനിവഭാക്കനി  ഒരു  ശതമഭാനമഭായനി  നനിലനനിര്ത്തനി.
വനിലയഭാധഭാരങ്ങളുചടയുലാം കുടുലാംബഭാധഭാരങ്ങളുചടയുലാം നനികുതനി വര്ദനിപനിച്ചു.
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III.  ലഭാന്റെട്ട് റവനദ്യൂ വകുപട്ട്

ലഭാന്റെട്ട്  റവനദ്യൂ  വകുപനില ചകേടനിട  നനികുതനി,  ആഡലാംബര നനികുതനി,  സര്ക്കഭാര്
കുടനിശനികേയുള്ള  റവനദ്യൂ  റനിക്കവറനി  എന്നതീ  ഇനങ്ങളനിചല  പനിരനിവട്ട്  പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകുന്നതനിനുലാം  തഭാലൂക്കട്ട്
അടനിസഭാനത്തനില  ചഡപദ്യൂടനി  കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്  ചഭാര്ജട്ട്  നലകുന്നതനിനുലാം
ഉകദലഭാഗസരുചട  റനികപഭാര്ടട്ട്  വഭാങ്ങനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയ  തഭാലൂക്കട്ട്
തഹസനിലദഭാര്,  വനികലജട്ട്  ഓഫെതീസര്മഭാര്,  റവനദ്യൂ  റനിക്കവറനി  തഹസനിലദഭാര്
എന്നനിവരുചട  കപരനില  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ജനിലകേളനില  നടത്തുന്ന
അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങളനില  കമല  വനിഷയങ്ങള  സലാംബനനിച  സനിതനിവനിവര
കേണക്കുകേള കൂടനി ഉളചപടുത്തുന്നതനിനുലാം കസ നതീക്കലാം ചചയന്ന വനിഷയത്തനില ലഭാ
ഓഫെതീസറചട  കസവനലാം  കൂടനി  ലഭലമഭാക്കനി  തുടര്നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ലഭാന്റെട്ട്  റവനദ്യൂ  ഇനങ്ങളഭായ
ചകേടനിട  നനികുതനി,  ആഡലാംബര  നനികുതനി  എന്നതീ  ഇനങ്ങളനില  അധനികേ  വനിഭവ
സമഭാഹരണലാം നടത്തുന്നതനിനഭായനി 1-8-2016 മുതല തഭാലൂക്കട്ട്-ജനിലഭാ തലത്തനില ഒരു
ചസഷലല കഡ്രൈവട്ട് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

IV.  എകക്സൈസട്ട് വകുപട്ട്

എകക്സൈസട്ട്  വകുപനില  നനികുതനി  കചഭാര്ച  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
അനധനികൃത  മദലത്തനിചന്റെ  ഉലപഭാദനലാം,  വനിതരണലാം,  വനിപണനലാം  ഇവ
തടയുന്നതനിനഭായനി  ശക്തമഭായ  എന്കഫെഭാഴട്ട്ചമന്റെട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  വകുപട്ട്
നടത്തനി  വരുന്നതട്ട്.   കൂടഭാചത  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനിലനനിനലാം  വലഭാജമദലലാം
സലാംസഭാനകത്തയട്ട് കേടത്തനിചക്കഭാണ്ടുവരുന്നതട്ട് തടയുന്നതനിനഭായനി എകക്സൈസട്ട് ചചക്കട്ട്
കപഭാസ്റ്റുകേളുചട പ്രവര്ത്തനവലാം അതനിര്ത്തനി പ്രകദശങ്ങളനില കബഭാര്ഡര് പകടഭാളനിലാംഗട്ട്
യൂണനിറ്റുകേളുചട പ്രവര്ത്തനവലാം ശക്തനിചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

V.  കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപട്ട്

15  വര് ഷത്തനില  കൂടുതല  പഴെക്കമുള്ള  കനഭാണ്  ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട്,  ചഹവനി
ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട് വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം 10 വര്ഷത്തനില കൂടുതല പഴെക്കമുള്ള ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട്
വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം  'ഗതീന്  ടഭാക്സൈട്ട്'  ചുമത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനി
വരുന.  അധനികേ നനികുതനി സമഭാഹരണലാം ലക്ഷലമനിടട്ട് എന്കഫെഭാഴട്ട്ചമന്റെട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം
ഊര്ജനിതചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(സനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് വഭാണനിജല നനികുതനി പനിരനിവട്ട് ഊര്ജനിതമഭാക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ആവനിഷ്കരനിച തനങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. ഓഡനിറട്ട്  വനിസനിറട്ട്  വനിഭഭാഗചത്തക്കൂടനി  ഉളചപടുത്തനി  ഇകന്റെണല  ഓഡനിറട്ട്
വനിഭഭാഗലാം ശക്തനിചപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.

2. നനികുതനി ഉപകദശകേ കസവന യൂണനിറട്ട് ആരലാംഭനിക്കുലാം.

3. വഭാറട്ട് കേണ്സളകടറതീവട്ട് കേമ്മേനിറനി പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുലാം

4. അനുമഭാന നനികുതനിദഭായകേര്ക്കുലാം ചകേ.ജനി.എസട്ട്.റനി.  കുടനിശനികേയുള്ളവര്ക്കുലാം
ആലാംചനസനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് : സര്, ഇഉൗ വരുന്ന സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ബഡ്ജറട്ട്
എസനികമറനില  പറഞനിരനിക്കുന്നതനുസരനിചട്ട്  19.39  ശതമഭാനലാം  നനികുതനി
വര്ദനവഭാണട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇരുപതട്ട്  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  നനികുതനി
വര്ദനവനിനുകവണനിയുള്ള  കൃതലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;   ഫെസട്ട്
കേസഭാര്ടറനില അതട്ട് എത്രമഭാത്രലാം പ്രതനിഫെലനിച്ചുചവന്നതട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ചഎസകേട്ട്:  സര്,  കൃതലമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  പകക്ഷ  മൂനനഭാലട്ട്  മഭാസങ്ങളചകേഭാണട്ട്  തനിരുത്തഭാന്
സഭാധനിക്കഭാത്ത  രതീതനിയനില  കുത്തഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്  നനികുതനിഭരണ
സലാംവനിധഭാനചമനള്ളതഭാണട്ട് സതലലാം. അതുചകേഭാണട്ട്  ആദലചത്ത കേസഭാര്ടറനില നനികുതനി
വര്ദനവട്ട്  പ്രതനിഫെലനിക്കുന്നനില.  19.3  ശതമഭാനത്തനിചന്റെ   പകുതനി  കവഗതയനില
മഭാത്രകമ നനികുതനി വരുമഭാനലാം വര്ദനിക്കുനള. 

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന്  :  സര്,  ബഡ്ജറട്ട്  എസനികമറനില
കേണക്കഭാക്കനിയതനിചന്റെ  പകുതനി  വര്ദനവകപഭാലുലാം  ആദലചത്ത  കേസഭാര്ടറനില
ഉണഭായനിടനിചലന്നട്ട് തചന്നയഭാണട്ട് അങ്ങയുചട  മറപടനിയനില നനിനലാം വലക്തമഭാകുന്നതട്ട്.
നനികുതനി  പനിരനിവനിചന്റെ  പ്രകതലകേമഭായ  കടണനിലാംഗട്ട്  കപഭായനിന്റെനിലഭാണട്ട്  നമ്മേള
നനിലക്കുന്നതട്ട് .  കേഭാരണലാം അടുത്ത വര്ഷകത്തഭാടുകൂടനി   ജനി.എസട്ട്.റനി.  വരുചമന്നഭാണട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.  ജനി.എസട്ട്.റനി.-യുമഭായനി  ബനചപടട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരുമഭായനി  ധഭാരഭാളലാം  ചര്ചകേള  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഉൗ  ചര്ചകേളുചട
ചയഭാനലാം  വനിവരങ്ങള  ആര്ക്കുമറനിയനില,  ജനി.എസട്ട്.റനി.-യുചട  നനികുതനി
സമ്പ്രദഭായവമഭായനി  ബനചപടട്ട്,  നനികുതനി  പനിരനിവനിനട്ട്   പ്രകതലകേമഭായ  സതീലനിലാംഗട്ട്
ഏര്ചപടുത്തുമകലഭാ.  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് എത്ര സതീലനിലാംഗട്ട്
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ആകേണചമന്നഭാണട്ട്  ആവശലചപടനിട്ടുള്ളതട്ട്;   ജനി.എസട്ട്.റനി.-യുചട  കപരനില  ഇത്ര
ശതമഭാനത്തനില  കൂടുതല   നനികുതനി  പനിരനിക്കഭാന്  പഭാടനിചലനള്ള  സതീലനിലാംഗട്ട്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  നനിശ്ചയനിക്കുകമ്പഭാള,  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അഭനിപ്രഭായലാം
അവനിചട  കരഖചപടുത്തുന്നതനിനുമുമ്പട്ട്  ഇഉൗ  നനിയമസഭയുചടയുലാം  എലഭാ
രഭാഷതീയപഭാര്ടനികേളുകടയുലാം ചപഭാതുവഭായ ഒരു സമനസയലാം ഉണഭാക്കഭാന്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ചഎസകേട്ട് :  സര്,  നനികുതനി  നനിരക്കട്ട്  ഘടന
സലാംബനനിച്ചുള്ള  നനിലപഭാടുകേള വലക്തമഭായനി വരുന്നകതയുള.  ഇതുവചരയുലാം ചര്ച
ചചയചകേഭാണനിരുന്നതട്ട്  റവനദ്യൂ  നദ്യൂടല  കററനിചന  കുറനിചഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള  അതനില
നനിനലാം  പൂര്ണ്ണമഭായനി  മഭാറനി  ഒരു  നനിരക്കട്ട്  ഘടനചയക്കുറനിചട്ട്  ചര്ച  ചചയന.
അതനികലയട്ട് കകേരള സര്ക്കഭാര് ഒരു നനിലപഭാടട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇന്നട്ട് ആഡലാംബര
കേഭാറകേളക്കട്ട്   ബഭാക്കനിയുള്ള  നനികുതനികേളക്കട്ട്  പുറചമ,   എചചക്സൈസുലാം  വഭാറ്റുലാം
കചര്ത്തഭാല  48  ശതമഭാനലാം  വരുലാം.  ഇതുകപഭാചല  30  ശതമഭാനത്തനിനുലാം
40  ശതമഭാനത്തനിനുമനിടയ്ക്കുള്ള  നനികുതനിഭഭാരമഭാണട്ട്  ഇവനിചടയുള്ള  കേണ്സദ്യൂമര്
ഡദ്യൂറബനിളസനിനട്ട്  മുഴുവന് വരുന്നതട്ട്.  അതട്ട്  26  ശതമഭാനമഭായനി  ചുരുക്കുന്നതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശവമുണട്ട്.  അതനികനഭാടട്ട്  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  കയഭാജനിക്കുന്നനില,  കേഭാരണലാം
കനരചത്തയുണഭായനിരുന്ന  റവനദ്യൂ  തചന്ന  ലഭനിക്കുചമന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തണചമങനില,
ഉപകഭഭാക്തൃവസ്തുക്കളുചട  നനികുതനി  26 ശതമഭാനമഭായനി  ചുരുക്കനിയഭാല  അവശല
വസ്തുക്കളുചട  കമല  നനികുതനി  കൂകടണനിവരുലാം.  അഞ്ചു  ശതമഭാനമുള്ളതട്ട്  ആറട്ട്
ശതമഭാനമഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  അതനികനഭാടട്ട്  കകേരള  സര്ക്കഭാര്
കയഭാജനിക്കുന്നനില.  നനിശ്ചയമഭായുലാം  അതനിനുള്ള  ചര്ച  എകപഭാള  കവണചമങനിലുലാം
നടത്തഭാവന്നതഭാണട്ട്, അതനിനട്ട് മുന്ചചകേ എടുക്കുകേയുലാം ചചയഭാലാം. 

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന്: സര്,  അങ്ങട്ട് ഇവനിചട വനിഭഭാവനലാം ചചയന്നതട്ട്
19.39  ശതമഭാനലാം  നനികുതനി  വര്ദനവഭാണട്ട്.  അതനില  ഒരു  ഗതീന്  ടഭാക്സൈട്ട്
ഏര്ചപടുത്തുന്നതട്ട്  പ്രധഭാനചപട   ചപ്രഭാവനിഷനഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനിചല  കമഭാകടഭാര്
വഭാഹനനനിയമത്തനിനുള്ളനില  ഗതീന്  ടഭാക്സൈട്ട്  കൂടനി  ഉളചക്കഭാള്ളനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്
ശമനിക്കുന്നതട്ട്. 10 വര്ഷത്തനില കൂടുതല പഴെക്കമുള്ള ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട് വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്
ഗതീന്ടഭാക്സൈട്ട്  ഏര്ചപടുത്തഭാനുള്ള  ഒരു ചപ്രഭാകപഭാസലഭാണട്ട് ഇകപഭാഴുള്ളതട്ട്.  ഗതഭാഗത
വകുപനിചന്റെ   ചര്ചയനിലനനിനലാം  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ഗതീന്ടഭാക്സൈട്ട്   ചകേഭാടുക്കുന്ന
പ്രശ്നകമയനില,  ചകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  അതനികനക്കഭാള  വലതലസ്തമഭായ
നനിലപഭാചടടുക്കഭാന് കപഭാകുനചവന്നഭാണട്ട്  മനസനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  10  വര്ഷകത്തക്കഭാള
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പഴെക്കമുള്ള രണഭായനിരലാം ബസ്സുകേള ആ ഫതീറനിലുണഭാകുലാം. ഇങ്ങചന വന്നഭാല പുതനിയ
ടഭാക്സൈട്ട്  സനിസലാം  വരുകമ്പഭാള  നമ്മുചട  ഒരു  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനലാം
അടച്ചുപൂട്ടുന്നതനിനട്ട്   തുലലമഭായനി  വരനികല;  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  അതനിനട്ട്  എചന്തെങനിലുലാം
ചപ്രഭാടക്ഷന് ചകേഭാടുക്കുന്നതനിചനക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ചഎസകേട്ട് :  സര്,  അടച്ചുപൂട്ടുന്ന സനിതനിചയഭാനലാം
വരനില.  കേഭാരണലാം  അത്രയട്ട്  ചചറനിയ  നനിരക്കഭാണട്ട്  വരുന്നതട്ട്.  യഥഭാര്ത്ഥത്തനില
വരുമഭാന  വര്ദനവനിനുകവണനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിച  നടപടനികേള
വഭായനിചകപഭാള  ഇതട്ട്  ഇവനിചട  വയ്കക്കണതുകണഭാചയന്നട്ട്  എനനിക്കട്ട്  കതഭാന്നനി,
കേഭാരണലാം  ഒരു  കകേഭാടനിയുലാം  ചനിലറരൂപയുലാം   മഭാത്രകമ  അതനില  നനിന്നട്ട്  വരുനള.
പകക്ഷ ചപഭാതുഗതഭാഗത മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭായ ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട് ബസ്സുകേള ഉളചപചട ഇതനില
നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിചനക്കുറനിചട്ട് നഭാചള  തതീരുമഭാനനിക്കഭാലാം. 

ശതീ  .    ചകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന്:  സര്,  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില അങ്ങട്ട്
പറഞതട്ട്  എലഭാവര്ഷവലാം  25  ശതമഭാനലാം  നനികുതനിയുചട  പനിരനിവട്ട്  കൂട്ടുചമന്നഭാണട്ട്.
കേഴെനിഞ  വര്ഷകത്തക്കഭാള  19.39  ശതമഭാനലാം  വര്ദനവഭാണട്ട്  ഇഉൗ  വര്ഷലാം
ലക്ഷലമനിടുന്നചതന്നഭാണട്ട്  ഇന്നചത്ത  ആദല  കചഭാദലത്തനിനട്ട്  മറപടനിയഭായനി  അങ്ങട്ട്
പറഞതട്ട്.   അഞട്ട്  മഭാസലാംചകേഭാണട്ട്  അതനിചന്റെ  അടുത്തട്ട്  എത്തഭാന്
കേഴെനിഞനിടനിലഭാചയന്ന  ഒരു  കേഭാരലലാം  കൂടനി  അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞു.   കേഴെനിഞ  ആഴ്ച
ജനി.എസട്ട്.റനി.  കേഉൗണ്സനിലനിചന്റെ  മതീറനിലാംഗട്ട്  നടന്നകപഭാള,  നഷ്ടപരനിഹഭാര  തുകേ
ഉളചപചടയുള്ള  കേഭാരലങ്ങളനില   കകേരളചത്ത  പ്രതനിസനനിയനിലഭാക്കുന്ന
തതീരുമഭാനങ്ങള  വരുചമന്നഭാണട്ട് പത്രത്തനിലുലാം   ചഭാനലുകേളനിലുലാം അങ്ങട്ട് പറഞതട്ട്.
അടുത്ത  അഞട്ട്  വര്ഷകത്തയട്ട്  ബഡ്ജറനില   പഭാന്  ചചയനിട്ടുള്ള
പദതനികേളക്കഭായുള്ള   ഏറവലാം പ്രധഭാനചപട ഒരു കസഭാതസഭായനി അങ്ങട്ട് പറയുന്നതട്ട്
ഇഉൗ നനികുതനി വരുമഭാനവലാം നനികുതനി പനിരനിവലാം വര്ദനിപനിക്കുചമന്നഭാണട്ട്.  ഇതട്ട് രണ്ടുലാം
ക്ലബട്ട് ചചയകമ്പഭാള വനിചഭാരനിച രതീതനിയനില  കേഭാരലങ്ങള നടന്നനിചലങനില അതനിനുള്ള
അധനികേ ധനസമഭാഹരണത്തനിനട്ട് മചറചന്തെങനിലുലാം  മഭാര്ഗ്ഗലാം കേണ്ടുവചനിട്ടുകണഭാ? 

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ചഎസകേട്ട് :  സര്,  ജനി.എസട്ട്.റനി.  വരുന്നകതഭാടുകൂടനി
അധനികേ  വനിഭവസമഭാഹരണത്തനിനട്ട്  മറട്ട്  നടപടനികേചളഭാനലാം  സസതീകേരനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കനില.  അതട്ട്  ഉഉൗര്ജനിതമഭായനി  പനിരനിക്കഭാന്   ശമനിക്കുകേചയനള്ളതഭാണട്ട്.
നമുക്കട്ട്  എത്ര  ഗുണകേരമഭായനിട്ടുള്ള  നനികുതനിയഭാചണങനിലുലാം   ഒരു  പുതനിയ  നനികുതനി
സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  ആദലവര്ഷലാം  അതനിചന്റെ  പ്രശ്നങ്ങളുണഭാകുലാം,
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അതുചകേഭാണട്ട്  ഇതനിചന്റെ  ലക്ഷലത്തനിചലത്തനില.  10  വര്ഷചത്ത  ശരഭാശരനിയഭാണട്ട്
നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തനിനുള്ള വളര്ചഭാനനിരക്കഭായനി  കേണക്കഭാക്കനിയനിരുന്നചതങനില ചടന്റെട്ട്
കഗഭാത്തട്ട്  ഫെനിക്സൈട്ട്   ചചയഭാല  കപഭാലുലാം   നമുക്കട്ട്  19  ശതമഭാനലാം  കേനിട്ടുമഭായനിരുന.
അതനിനുപകേരലാം  ചതഭാട്ടുമുമ്പുള്ള  5  വര്ഷചത്ത  ശരഭാശരനിയഭാകുകമ്പഭാള
14  ശതമഭാനത്തനികലയട്ട്  ചുരുങ്ങുലാം.  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ചതഭാട്ടുമുമ്പുള്ള  മൂന്നട്ട്
വര്ഷമഭാചണടുത്തതട്ട്,  അകപഭാള  10  ശതമഭാനകമ  വരനികേയുള.  അടുത്തവര്ഷലാം
കേഭാചലഭാന്നട്ട്  ചതറനിയഭാലുലാം  നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തനിലൂചട  നമ്മുചട  ലക്ഷലത്തനിചന്റെ
അടുചത്തത്തഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയനില.  ഇതഭാണട്ട്  കനരനിടുന്ന ബുദനിമുടട്ട്.  അതുചകേഭാണട്ട്
ജനി.എസട്ട്.റനി.-ക്കുകവണനിയുള്ള  പ്രനിപകറഷന്സട്ട്  ഇകപഭാകഴെ  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം
നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തനിനട്ട്  അപ്പുറകത്തയട്ട്  നനികുതനി  പനിരനിക്കഭാനുള്ള  ശമലാം  നടത്തുകേയുലാം
കവണലാം. 

ശതീ  .    അനനില  അക്കര:  സര്,  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്  ഉഉൗര്ജനിതചപടു
ത്തുന്നതനുസരനിചട്ട് അഴെനിമതനിയുലാം ഉഉൗര്ജനിതമഭായനി വരുനണട്ട്.  ചസയനിലസട്ട് ടഭാക്സൈട്ട്
ഓഫെതീസുകേളനിലുലാം   ഓഫെതീസനിചന്റെ  എന്ടന്സനിലുലാം,  വഭാഹനലാം  അകേകത്തയട്ട്
കേടക്കുകമ്പഭാള  തചന്ന  വലക്തമഭായനി  കേഭാണുന്ന  രതീതനിയനില,  സനി.സനി.ടനി.വനി.
കേലഭാമറകേള  ഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  അവയുചട  സതീന്  വനിജനിലന്സട്ട്  ഓഫെതീസനില
സഭാപനിക്കുകേയുലാം ചചയഭാല  ഇത്തരത്തനിലുള്ള അഴെനിമതനി തടയഭാന് ഒരു പരനിധനിവചര
കേഴെനിയുലാം.  മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളനില  നനിനള്ള  വഭാഹനങ്ങള  കേടനവരുകമ്പഭാള
എചചക്സൈസട്ട്,  ചസയനിലസട്ട്  ടഭാക്സൈട്ട്,  കഫെഭാറസട്ട്  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളനിചല
വഭാഹനത്തനിചന്റെ  ചചഡ്രൈവര്മഭാര്  ഇറങ്ങനിചചന്നട്ട്   ഒപനിടട്ട്  കപഭാകകേണതഭായനിട്ടുണട്ട്.
ഇങ്ങചന  ഒപനിടുന്ന  സമയത്തട്ട്  അവര്ക്കട്ട്  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില
പഭാരനികതഭാഷനികേങ്ങള  നലകേനിയനിചലങനില  പ്രശ്നങ്ങളുണഭാകുലാം.  അതട്ട്
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി,  ഗുഡ്സട്ട്  ചവഹനിക്കനിളുകേളക്കട്ട്  പഞനിലാംഗട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്
ഏര്ചപടുത്തുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ചഎസകേട്ട്:  സര്,  അഴെനിമതനി  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  വനിപുലമഭായനി  ചര്ച  ചചയട്ട്  സസതീകേരനികക്കണതഭാണട്ട്.  ഞഭാന്
കുറചപടുത്തുന്നതനിനുകവണനി  പറയുന്നതല.  കേഴെനിഞ  അഞ്ചുവര്ഷലാം  കുത്തഴെനിഞട്ട്
കേനിടക്കുകേയഭായനിരുന.  ആറമഭാസത്തനില  കൂടുതല  കേമ്മേതീഷണര്മഭാര്   ഇരുന്നനിടനില.
സനിവനില  സചചപസട്ട്,  ടഭാക്സൈട്ട്   ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റുകേളുചട  കേമ്മേതീഷണര്  ഒരഭാളഭായനിരുന്ന
കേഭാലമുണഭായനിരുന.  ഈ രതീതനിയനിലഭായനിരുന കേഭാരലങ്ങള  നടന്നനിരുന്നതട്ട്.  അന്നട്ട്
ഉണഭായനിട്ടുള്ള  ചതറഭായ പ്രവണതകേള  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം തനിരുത്തഭാന് കേഴെനിഞനിടനില.
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68  ഓഫെതീസര്മഭാര്ചക്കതനിചര  കനഭാടതീസട്ട്  നലകുകേയുലാം   8  കപരുചട  കപരനില
ശനിക്ഷണ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുമഭാത്രമല,  അഴെനിമതനി
ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഏറവലാം  പ്രധഭാനചപട  ഒരുകേഭാരലലാം  എനപറയുന്നതട്ട്
കേമ്പദ്യൂടചചറകസഷനഭാണട്ട്.   കൂടുതല  ഫെലപ്രദമഭായനിട്ടുള്ള  ഇ-ഫെയലനിലാംഗുലാം   മറട്ട്
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  സനിസലാം  സ്ക്രൂടനിണനിയുലാം  ചകേഭാണ്ടുവരനികേ,  കസസച്ഛഭാധനിപതലപരമഭായ
നടപടനികേള എടുക്കുന്നതനിലനനിനലാം തടയഭാന് സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേലഭാമറകേള വയ്ക്കുകേ,
പഞനിലാംഗട്ട് സമ്പ്രദഭായചത്തക്കുറനിചട്ട് അങ്ങട്ട് പറഞ നനിര്കദ്ദേശലാം നടപനിലഭാക്കുകേ എന്നതീ
കേഭാരലങ്ങചളക്കുറനിചട്ട്  നനിശ്ചയമഭായുലാം ആകലഭാചനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി:  സര്,  ജനി.എസട്ട്.റനി.  സലാംവനിധഭാനത്തനില  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  നനികുതനി  വനിഹനിതലാം  കൂടനി   സലാംസഭാനലാം  പനിരനിച്ചുനലകകേണ
ബഭാദലത   വരുനകണഭാ;  അത്തരചമഭാരു  സലാംവനിധഭാനമഭാചണങനില  വഭാണനിജല
നനികുതനി  വകുപനിചന്റെ ഘടനയനിലത്തചന്ന മഭാറലാം  വരുകത്തണനി വരനികല;  അതനിചന
സലാംബനനിചട്ട് എചന്തെങനിലുലാം ആകലഭാചനയുകണഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ചഎസകേട്ട്:   സര്,  നമ്മുചട  വഭാണനിജല  നനികുതനി
വകുപനിചന്റെ ഘടനയനില സഭാരമഭായ മഭാറങ്ങള  വരുകത്തണനിവരുലാം.  ഇകപഭാള ആരട്ട്
ഏതട്ട്  നനികുതനി  പനിരനിക്കണചമന്നട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായനി  തതീരുമഭാനനിചനിടനില.  ഒരു  കേഭാരലലാം
കേ കൃതലമഭായനി തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്-ചഎ.ജനി.എസട്ട്.റനി./അന്തെര് സലാംസഭാന വലഭാപഭാരലാം
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെഭാണട്ട് പനിരനിക്കുന്നതട്ട്. കകേരളലാം എടുത്തനിട്ടുള്ള നനിലപഭാടട്ട് 1  ½ കകേഭാടനി
രൂപകയക്കഭാള  കടണ് ഓവര് കുറഞനിട്ടുള്ള സര്വതീസട്ട്  നനികുതനിയുലാം ചരക്കുകേളുചട
നനികുതനിയുലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  സലാംസഭാനലാം  പനിരനിക്കുകേയുലാം  കകേന്ദ്രഗവണ്ചമന്റെനിനട്ട്
നലകുകേയുലാം ചചയലാം.   1  ½ കകേഭാടനി  രൂപകയക്കഭാള  കൂടുതല കടണ് ഓവര് ഉള്ള
ഡതീകലഴനിചന്റെ   നനികുതനി   കകേന്ദ്രഗവണ്ചമന്റുലാം  സലാംസഭാന  ഗവണ്ചമന്റുലാം
സലാംയുക്തമഭായനി  ചനില കഫെഭാര്മുലകേളുചട അടനിസഭാനത്തനില പനിരനിക്കുന്ന രതീതനിയഭാണട്ട്
ചകേഭാണ്ടുവരഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  അതനിനട്ട്   ഒരു  പുനനഃസലാംഘടന  കവണനിവരുലാം.
ഇതുവചര കസവന നനികുതനി നമ്മേള പനിരനിചനിടനില. കസവന നനികുതനി പനിരനിക്കഭാനഭായനി
ഒരു  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാചര  പുനര്  വനിനനികയഭാഗനികക്കണനിവരുലാം.  അതുമഭാത്രമല
കേമ്പദ്യൂടര്  ചനറട്ട് വര്ക്കട്ട്  കൂടുതല  ശക്തനിചപടുകത്തണനിവരുലാം.   അത്തരത്തനിലുള്ള
പുനനഃസലാംഘടന ആവശലമഭായനി വരുലാം. 

ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ചസന്റെട്ട്:   സര്,  കേഴെനിഞ  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില
20  ശതമഭാനലാം  വഭാറട്ട്  കഗഭാത്തട്ട്  ഉണഭാകുചമന്നട്ട്   പറഞനിരുന.   ഏചതഭാചക്ക
ജനിലകേളനിലഭാണട്ട്  20  ശതമഭാനലാം  അചതീവട്ട്  ചചയനിട്ടുള്ളതട്ട്;  കേഴെനിഞ   മഭാസലാം
10  ശതമഭാനത്തനില  തഭാചഴെ  മഭാത്രലാം   കഗഭാത്തട്ട്  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  ജനിലകേള
ഏചതഭാചക്കയഭാണട്ട്;  ചചമനസട്ട് കഗഭാത്തട്ട് ഉള്ള ജനിലകേള ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ?



10 കകേരള നനിയമസഭ       ഒകകകഭാബര് 25, 2016

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ചഎസകേട്ട്:  സര്,  ഏപ്രനില മഭാസത്തനില ചചമനസട്ട്
ആയനിരുന  കഗഭാത്തട്ട്.   ആ  മഭാസചത്ത  300  കകേഭാടനി  രൂപ  മുന്  വര്ഷലാം
എടുത്തുകപഭായനി എന്നതഭാണട്ട്  അതനിനട്ട് കേഭാരണലാം.  പനിന്നതീടുള്ള മഭാസങ്ങളനിചലഭാനലാം
ചചമനസട്ട്  അല.   അങ്ങട്ട് കചഭാദനിച ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് പനിന്നതീടട്ട്  മഭാത്രകമ
എനനിക്കട്ട്  നലകേഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയുള.   പകക്ഷ  പറഞതട്ട്  വളചര  ശരനിയഭാണട്ട്.
ലക്ഷലമനിടതനിചന്റെ  പകുതനി  കവഗതയനില  മഭാത്രകമ   നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  കൂടുനള.
ഇനനിയുള്ള മഭാസങ്ങളനില അതട്ട് തനിരുത്തഭാന് കേഴെനിഞഭാലകപഭാലുലാം  19  ശതമഭാനമല
15 ശതമഭാനത്തനിനട്ട് അപ്പുറകത്തക്കട്ട്  ഈ വര്ഷചത്ത നനികുതനി വരുമഭാനലാം കൂടുകേയനില.
അത്രയുലാം സഭാമ്പത്തനികേമഭായ സമ്മേര്ദ്ദേലാം ടഷറനിയുചട കമല ഉണഭാകുചമന്നട്ട് ഉറപഭാണട്ട്.

ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ:  സര്,  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം
കൂട്ടുന്നതനിചനപറനിയഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  ചര്ച  ചചയന്നതട്ട്.  പല  ചസയനിലസട്ട്  ടഭാക്സൈട്ട്
അസസ് ചമന്റുലാം കൃതലതയനിലഭാചത,  പലകപഭാഴുലാം പല ഓഫെതീസര്മഭാരുലാം  കതഭാനന്ന
കപഭാചല  അസസ് ചമന്റെട്ട്  നടത്തുനണട്ട്.   ഈ  അസസ് ചമന്റെട്ട്  പലകപഭാഴുലാം
അപതീലനികലയട്ട്   എത്തനികചരുകമ്പഭാള   ഓഫെതീസര്മഭാര്  തചന്ന  അപതീല
അധനികേഭാരനികേളഭായനി ഇരനിക്കുന്ന അവസയുമുണട്ട്. ഇതട്ട് വലഭാപഭാരനികേചള സലാംബനനിചട്ട്
വലനിയ  കതഭാതനിലുള്ള  ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുന.  ഇക്കഭാരലത്തനില  ഒരു  ഓലാംബുഡ്സ്മെഭാന്
സലാംവനിധഭാനലാം ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ഏര്ചപടുത്തുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ചഎസകേട്ട്:  സര്,   അതട്ട്  ആകലഭാചനികക്കണ ഒരു
കേഭാരലമഭാണട്ട്.  ജനി.എസട്ട്.റനി.  സലാംവനിധഭാനത്തനിനട്ട്  രൂപലാം  നലകുന്ന  സമയത്തട്ട്
പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനചപട  ചമമ്പര്  പറ ഞതട്ട്  വളചര  ശരനിയഭായ
കേഭാരലമഭാണട്ട്.  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  കുറയുകമ്പഭാള  സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  പനിരനിവട്ട്
ഊര്ജനിതചപടുത്തഭാനുള്ള  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  ഉണഭാകുലാം.   ആ  സമ്മേര്ദ്ദേചത്ത  തങ്ങളുചട
കേസഭാട നനിര്വഹനിച്ചുചവന്നട്ട് വരുത്തുന്നതനിനഭായനി വലനിയ ചപനഭാലറനി അടനിച്ചു നലകുകേ,
പനിന്നതീടട്ട്  അപതീലനില  എലഭാലാം  നഷ്ടചപടുകേ,  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  വരുമഭാനലാം  ഒട്ടുലാം
കൂടുകേയുമനില,  വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട്  പ്രയഭാസലാം  ഉണഭാക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  അവസഭാ
വനികശഷലാം  ഉണഭാകുന.  അതട്ട്  ആചകേ  പുനനഃപരനികശഭാധനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
സനിസലാം  സ്ക്രൂടനിണനി  കേഴെനിഞ  മഭാസലാം  മുതലഭാണട്ട്  നനിലവനില  വന്നതട്ട്.  അതട്ട്
പൂര്ണ്ണതയനില  എത്തനിക്കഴെനിഞഭാല   ഇങ്ങചനയുള്ള  നടപടനികേള  ഗണലമഭായനി
കുറയഭാന് സഭാധനിക്കുലാം. 
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ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി:  സര്,  ബഡ്ജറട്ട്  ചചയതട്ട്  20  ശതമഭാനലാം
ഇന്ക്രതീസഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള പറഞതട്ട്  15  ശതമഭാനലാം ഇന്ക്രതീസട്ട് ഉണഭാക്കുന്നതനിനു
തചന്ന വളചര പ്രയഭാസമഭാണട്ട്  എന്നഭാണട്ട്.   കേഭാരണലാം സഭാമ്പത്തനികേ മഭാനലലാം  എലഭാ
സലത്തുലാം പ്രകതലകേനിച്ചുലാം ഗളഫെട്ട് നഭാടുകേളനില വളചര വലനിയ രതീതനിയനിലുണട്ട്. എചന്റെ
കചഭാദലലാം ഇതഭാണട്ട്,  ചസയനിലസട്ട് ടഭാക്സൈട്ട് കേളക്ഷന് വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കേണ്സദ്യൂകമഴട്ട് ബനില കചഭാദനിച്ചുവഭാങ്ങുന്നതനിചന കപ്രഭാലസഭാഹനിപനിക്കുചമനലാം കേമ്പദ്യൂടര്
ബനിലനിലാംഗട്ട്  ഉള്ള  വലഭാപഭാരനികേള   അവരുചട  ബനില്ലുകേള  തത്സമയലാം  തചന്ന
അപ് കലഭാഡട്ട്  ചചയനചവന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുട്ട്  നനിയമലാം  ഉണഭാക്കുചമനമഭാണട്ട്
അങ്ങട്ട് പറയുന്നതട്ട്.  ടഭാക്സൈട്ട് ചവടനിക്കുന്ന ആളുകേളക്കട്ട് ബനില തചന്നയനില.  കേമ്പദ്യൂടര്
കപഭായനിടട്ട്  സഭാധഭാരണ  ഒരു  ബനില  കപഭാലുലാം  അവര്  എഴുതനിചക്കഭാടുക്കുന്നനില.
എങ്ങചനയഭാണട്ട്  അക്കഭാരലലാം  കേണ്കടഭാള  ചചയന്നതട്ട്;  അകതഭാചടഭാപലാം  തചന്ന
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചണങനില അതട്ട് എങ്ങചനയഭാചണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ചഎസകേട്ട്:  സര്,  ഒരു പകക്ഷ ആദലമഭായനിടഭായനിരനിക്കുലാം
സലാംസഭാനലാം  അത്തരത്തനിചലഭാരു  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുന്നതട്ട്.  ചപഭാതുവനില
പറഞഭാല കകേരളത്തനിചല വന്കേനിട  വലഭാപഭാരനികേചളലഭാലാം കേമ്പദ്യൂടര് ബനിലനിലാംഗനികലയട്ട്
വന്നനിട്ടുണട്ട്.  ഓകരഭാ  ബനില  എഴുതുകമ്പഭാഴുലാം  അതട്ട്  അപ് കലഭാഡട്ട്  ചചയചവന്നട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്  ചചറനിയ  ഒരു  ആപനികക്കഷചന്റെ  ആവശലലാം  മഭാത്രകമയുള.
കേമ്പദ്യൂടചചറസ്ഡട്ട്  ബനിലനിലാംഗട്ട്  ആചണങനിലുലാം   അതനില  ഒരു  ഭഭാഗലാം  മഭാത്രകമ
സര്ക്കഭാരനിനുള്ള  കേണക്കനികലയട്ട്  വരുനള  എന്നതഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  നടക്കുന്നതട്ട്.
ബഭാക്കനി  കവചറ  വഴെനിക്കട്ട്  കപഭാകുലാം.  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  വരുന്നകതഭാടുകൂടനി  അതട്ട്
സഭാദലമലഭാതഭായനി  തതീരുചമന്നഭാണട്ട്  കതഭാനന്നതട്ട്.  ഞങ്ങള  തചന്ന  ഒരു   കകേസട്ട്
പനിടനിക്കുകേയുണഭായനി.  50 ശതമഭാനലാം സര്ക്കഭാരനിനുലാം 50 ശതമഭാനലാം  അവര്ക്കുലാം. ആ
നനില  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന്  പറ്റുചമനള്ളതുചകേഭാണഭാണട്ട്  അതനിനട്ട്  ശമനിക്കുന്നതട്ട്.
ആദലമഭായനിടഭാണട്ട്  ഇങ്ങചന  ഒരു  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തഭാന്  കപഭാകുന്നതട്ട്.
ഡലഹനി  സര്ക്കഭാരുലാം  ഇങ്ങചനചയഭാരു  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനചണന്നട്ട്  പറയുകേയുണഭായനി.  ആദലലാം  പറഞ  കേഭാരലത്തനില  മഭാനലലാം
വളചര പ്രധഭാനചപട ഘടകേമഭാണട്ട്.  പ്രകതലകേനിച്ചുലാം നമ്മുചട ചറമനിറന്സട്ട്  കുറഞതട്ട്
ഉപകഭഭാഗചത്ത  ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഒരു  കപടനി  വന്നനിട്ടുണട്ട്.  എങനിലകപഭാലുലാം
നനികുതനികചഭാര്ച ഗണലമഭായനിട്ടുണട്ട്  എന്നതട്ട്  ഒരു വസ്തുത മഭാത്രമഭാണട്ട്.  ആ കചഭാര്ച
നമുക്കട്ട്  തടയഭാന്  കേഴെനിഞഭാല  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  ഉയരുലാം.
അതനിനുള്ള  യജ്ഞത്തനിലഭാണട്ട്.  ഉദഭാഹരണത്തനിനട്ട്  അപതീലനില   ഏതഭാണട്ട്  
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4000  കകേഭാടനി രൂപ കേനിടക്കുനണട്ട്.  കൂടുതല അപതീല കകേഭാര്ട്ടുകേള ഉണഭാക്കുകേയുലാം
എത്രയുലാം  ചപചടന്നട്ട്   തതീര്പഭാക്കുകേയുലാം  ചചയകേഴെനിഞഭാല  അതനില  നനിനള്ള
വരുമഭാനവമുണഭാകുലാം.  രണഭായനിരലാം  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  കകേസട്ട്  ചചഹകക്കഭാടതനിയനില
കേനിടപ്പുണട്ട്.  സ് ചപഷലല  ടഭാക്സൈട്ട്  ചബഞ്ചുണഭാക്കനിയഭാല  നമുക്കതട്ട്  കവഗലാം
പനിരനിചചടുക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുലാം.  ഇങ്ങചനയുള്ള  നടപടനികേളനിലൂചടയഭാണട്ട്  വരുമഭാനലാം
ഉയര്ത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  

ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണന് കുടനി:  സര്,  കവലന്തെഭാവളലാം,  കഗഭാപഭാലപുരലാം വഴെനി വരുന്ന
കേചണയ്നര്  വണനികേള  വഭാളയഭാര്  ചചക്കട്ട്  കപഭാസനില  കൂടനി  കപഭാകുന്നനില.   അതട്ട്
വലനിയ  രതീതനിയനിലുള്ള  ടഭാക്സൈട്ട്  ചവടനിപഭാണട്ട്.  അതുകപഭാചലതചന്ന  കബഭാര്ഡറനില
ഇഷ്ടലാംകപഭാചല   ഊടുവഴെനികേളുണട്ട്.   അവനിചടചയലഭാലാം  എന്തെട്ട്  സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്
ഏര്ചപടുത്തഭാന്  കപഭാകുന്നതട്ട്;  അകതഭാചടഭാപലാം  തചന്ന   കവചറഭാരു  പ്രധഭാനചപട
കചഭാദലലാം,  കൃഷനിക്കഭാചര  സഹഭായനിക്കഭാന്  നഭാളനികകേര  സലാംഭരണത്തനിനുകവണനി
ചവളനിചചണ്ണയട്ട്  ടഭാക്സൈട്ട്  ഏര്ചപടുത്തുചമന   പറഞ്ഞു.   ഷുഗര്  ഏറവലാം  കൂടുതലുള്ള
ശതീതള പഭാനതീയങ്ങളനിചലഭാചക്ക ടഭാക്സൈട്ട് ചുമത്തനി അതനിചന്റെ ഉപകയഭാഗലാം കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്
കൂടനി  കേനിട്ടുന്ന  രതീതനിയനിലുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം   ചചയഭാന്  ഇകപഭാഴെചത്ത  പുതനിയ
പരനിഷ്കഭാരമഭായ ജനി.എസട്ട്.റനി.  വരുന്നകതഭാടുകൂടനി സഭാധനിക്കുകമഭാ? 

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ചഎസകേട്ട്:  സര്,  ജനി.എസട്ട്.റനി.  വനകേഴെനിയുകമ്പഭാള
നമ്മുചട ഫെഭാറട്ട്  ടഭാക്സൈട്ട്,  ഷുഗര് ടഭാക്സൈട്ട് എന്നനിവചയഭാചക്ക നനിലനനിര്ത്തഭാന്  ബുദനിമുട്ടുലാം.
അതനിനുള്ള  വനികവചനഭാധനികേഭാരലാം  നമുക്കട്ട്  നഷ്ടചപടുചമനള്ളതുചകേഭാണഭാണതട്ട്.
എങനിലുലാം  ജനി.എസട്ട്.റനി.യനില  തചന്ന  ഇചതലഭാലാം  കചര്ക്കുന്നതനിനുള്ള  പരനിശമലാം
നടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്.  അങ്ങട്ട്   വഭാളയഭാര്  ചചക്കട്ട്  കപഭാസനിചനക്കുറനിചട്ട്  പറഞ
കേഭാരലലാം  വളചര  ശരനിയഭാണട്ട്.  മഭാഫെനിയഭാ  സലാംഘങ്ങള  വളര്ന്നനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഊടുവഴെനികേളനിലൂചട എകസഭാര്ടട്ട്  കപഭാകുന്നതഭാണട്ട് ഒരുപഭാടട്ട്  ചചറപക്കഭാരുചട പണനി.
കേഴെനിഞ  ദനിവസലാം  എചന്നക്കഭാണഭാന്  ഒരു  കുടുലാംബലാം  ഒന്നടങലാം  വന്നനിരുന.  ഒരു
പകക്ഷ  അകങ്ങയട്ട്  അറനിയഭാമഭായനിരനിക്കഭാലാം.  കഗഭാവനിനപുരത്തട്ട്  അവര്ക്കട്ട്  10-40
ഏക്കര്  ഭൂമനിയുണട്ട്.  ആ  ഭൂമനിയനിലൂചട  ബലലാം  പ്രകയഭാഗനിചട്ട്  ഊടുവഴെനി
ചവടനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതട്ട്  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന്  ഒരു  ഗുണഭാസലാംഘവമുണട്ട്.
ഊടുവഴെനികേള  ഉചണന്നട്ട്  പറയുന്നനിടചത്തലഭാലാം  സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേലഭാമറകേള
സഭാപനിക്കുകേയുലാം  ആ  വഴെനിയനിലൂചട  വഭാഹനലാം  കപഭാകേഭാന്  പഭാടനിചലന്നട്ട്
ഉത്തരവമനിറക്കഭാലാം.   അവര്  കേടനകപഭാകുനചവങനില  പനിന്നതീടട്ട്  പനിടനിക്കുകേയുലാം
ശനിക്ഷനിക്കുകേയുലാം ചചയകേ,  ഇങ്ങചനയുള്ള പല നടപടനികേചളക്കുറനിച്ചുലാം ആകലഭാചനിച്ചു
ചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 
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ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫെട്ട്  : സര്,  കേഴെനിഞ  5  വര്ഷക്കഭാലലാം നനികുതനി ഘടന
ആചകേ തകേര്ചന്നന്നട്ട് അങ്ങട്ട് രണട്ട് തവണ പറയുകേയുണഭായനി.  പചക്ഷ അങ്ങയുചട
കേഭാലത്തുലാം  ഞങ്ങളുചട  കേഭാലത്തുലാം  ഒകര  ഉകദലഭാഗസരഭാണട്ട്  ഈ  വകുപനിചന്റെ
തലപത്തനിരനിക്കുന്നതട്ട്.   മഭാറചമഭാനലാം  വരുത്തനിയനിടനില.   ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നനിയമലാം
പഭാസഭാകുന്നതനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  കകേന്ദ്ര  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി  കകേചക്കഭാണ
സമതീപനത്തനിലനനിനലാം വലനിയ മഭാറലാം ഇകപഭാള കേഭാണുനണട്ട്.  പഭാര്ലചമന്റെട്ട് നനിയമലാം
പഭാസഭാക്കനി  സലാംസഭാന  നനിയമസഭകേള  റഭാറനികഫെ  ചചയകേഴെനിഞ്ഞു.
അകദ്ദേഹത്തനിചന്റെ  ഭഭാഷ  മഭാറനി,  കടഭാണ്  മഭാറനി.  കകേന്ദ്ര  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി
വനിളനിച്ചുകൂടനിയ  സലാംസഭാന  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനിമഭാരുചട  കകേഭാണ്ഫെറന്സനില
അങ്ങട്ട്  വനികയഭാജനിപട്ട്  പ്രകേടനിപനിചതഭായനി  വഭാര്ത്ത  വഭായനിക്കഭാന്  ഇടയഭായനി.
എചന്തെലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളനിലഭാണട്ട്  കകേരളലാം  വനികയഭാജനിപട്ട്  പ്രകേടനിപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ആ
കേഭാരലത്തനില എന്തെഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ സമതീപനചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്  : സര്,  ഇതനിചന്റെ രജനികസ്ട്രേഷന് തുടങ്ങനിയ
നടപടനിക്രമങ്ങളനിചലഭാചക്ക ഏകേകേണ്ഠമഭായ കയഭാജനിപനിചലത്തനി. നനികുതനി ഘടനയനില
ആഡലാംബര വസ്തുക്കളക്കട്ട് കൂടുതല നനികുതനി കവണലാം, അവശലവസ്തുക്കളക്കട്ട് നനികുതനി
കുറയണലാം  എനള്ള  നനിലപഭാടട്ട്  നമ്മേള  കേര്ശനമഭായനി  എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  ഇതഭാണട്ട്
പ്രധഭാനചപട തര്ക്കവനിഷയലാം.   രണഭാമകത്തതട്ട്,  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നലകേണലാം.  ഈ
നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ  എവനിചടനനിനലാം  കേചണത്തുലാം.   അപര്  കററനിലുള്ള
ഉത്പന്നങ്ങളനില  ചസസട്ട്  ചുമത്തനി  പണലാം  സമഭാഹരനിക്കഭാചമനലാം  അതട്ട്
തരഭാചമനമഭാണട്ട്  കകേന്ദ്രലാം   പറയുന്നതട്ട്.   അതനിചന  കകേരളലാം  ശക്തമഭായനി
എതനിര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.   കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട്  ചസസട്ട്  പനിരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ആഡലാംബര
വസ്തുക്കളുചട  നനികുതനി  തഭാഴനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   അതട്ട്  സസതീകേഭാരലമല.  നമ്മുചട
ചചലവനിലത്തചന്ന  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  തരുന്ന  ഏര്പഭാടട്ട്  പറനില.  ഈ
തര്ക്കത്തനിലഭാണട്ട്  കേഴെനിഞ  തവണചത്ത  കേഉൗണ്സനില  തതീരുമഭാനലാം  എടുക്കഭാചത
പനിരനികയണനിവന്നതട്ട്.  മൂന്നഭാമകത്തതട്ട്, സര്വതീസട്ട് മുഴുവനുലാം അവര് ഇന്നചത്തകപഭാചല
കകേകേഭാരലലാം ചചയചമനലാം ഒന്നരകക്കഭാടനി രൂപയനില തഭാചഴെയുള്ള ചരക്കുകേളുചടകമല
മഭാത്രലാം  സലാംസഭാനത്തനിനുലാം  ബഭാക്കനിയുള്ളതട്ട്  കജഭായനിന്റെഭായനി  ആകേഭാചമനമഭാണട്ട്
കകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ  നനിലപഭാടട്ട്.  നമ്മേള  അതനില  വലതലസ്തമഭായ  നനിലപഭാടട്ട്
എടുത്തനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  എകക്സൈസനിചന്റെ  ചത്രകഷഭാളഡട്ട്  ലനിമനിറഭായ  ഒന്നര
കക്കഭാടനിയനില  തഭാചഴെ  കടണ്  ഓവറള്ള  സര്വതീസ്ദഭായകേരനില  നനിനലാം  ഗുഡ്സട്ട്
ഡതീകലഴനില  നനിനലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  സലാംസഭാനമഭായനിരനിക്കുലാം  നനികുതനി  പനിരനിക്കുകേ.
അതനിചന്റെ  മുകേളനില  മഭാത്രകമ  കകേന്ദ്രലാം  വരഭാന്  കപഭാകുനള.   ഈ  മൂന്നട്ട്
കേഭാരലങ്ങളനിലഭാണട്ട്  തര്ക്കലാം  നടക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനിചലഭാരു  ഒത്തുതതീര്പട്ട്  അടുത്തട്ട്
നടക്കുന്ന നഭാലട്ട് ദനിവസചത്ത സകമ്മേളനത്തനില ഉണഭാകുചമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കഭാലാം.  
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ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജട്ട്  : സര്,  ഒകര  ഉകദലഭാഗസര്  തചന്നയഭായനി
രുനചവന്നട്ട്  ശതീ.  ചകേ.  സനി.  കജഭാസഫെട്ട്  പറഞതട്ട്  ശരനിയഭാണട്ട്.   2006  മുതല
2011  വചര  എല.ഡനി.എഫെട്ട്.  കകേരളലാം  ഭരനിചകപഭാള  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്
ഊര്ജനിതമഭായനിരുന.  എന്നഭാല  2011-2016  ആയകപഭാകഴെയ്ക്കുലാം  തഭാളലാം
ചതറനിചയനള്ളതഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള  19.39  ശതമഭാനചമനള്ളതട്ട്   15  ശതമഭാനമഭായനി
കുറയുചമന്നട്ട്  ഇവനിചട  ബഹുമഭാനലനഭായ  മനനി  പറഞ്ഞു.   നനികുതനി  പനിരനിവനിനുള്ള
നടപടനികേള ഊര്ജനിതമഭാക്കുചമനലാം പറയുനണട്ട്.  പചക്ഷ കേമ്പദ്യൂടകറകസഷനുലാം
കേലഭാമറ  സഭാപനിക്കലുലാം  കപഭാചലയുള്ളതനിനട്ട്  പണലാം  കൂടുതല  ചചലവഭാകുന്നതഭാണട്ട്.
ധനസമഭാഹരണലാം/  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്  ഏതട്ട്  രതീതനിയനില  ഊര്ജനിതമഭാക്കഭാനഭാണട്ട്
ആകലഭാചനിക്കുന്നതട്ട്?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്  : സര്,  ഏറവലാം പ്രധഭാനചപടതട്ട് സനിസലാം
സ്ക്രൂടനിനനിയഭാണട്ട്.  സമര്പനിക്കുന്ന  റനികടണുകേള  ഏചതങനിലുലാം  ഉകദലഭാഗസന്
പരനികശഭാധനിചട്ട്  ശരനിയുലാം  ചതറ്റുലാം  ഉറപനികക്കണതുണട്ട്.  എന്നഭാല  ചമഭാത്തലാം
സമര്പനിക്കുന്ന  റനികടണുകേളുചട  10  ശതമഭാനലാം  കപഭാലുലാം  അങ്ങചന  മഭാനസലഭായനി
സ്ക്രൂടനികനസട്ട്  ചചയചപടുന്നനില.  എലഭാ  വലഭാപഭാരനികേളുചടയുലാം  അഞട്ട്
വര്ഷചത്തചയങനിലുലാം റനികടണുകേള കേമ്പദ്യൂടറനിലുണട്ട്. അതുചകേഭാണട്ട് സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം
കേമ്പദ്യൂടര്  തചന്ന  പരനികശഭാധനിക്കുലാം.  ഒന്നട്ട്,  ഇ-റനികടണനിനുള്ളനിലുള്ള
ചപഭാരുത്തകക്കടുകേള.  രണട്ട്,  ഇയഭാളുചട  തചന്ന  മുന്  വര്ഷങ്ങളനിചല
കസറ്റുചമന്റുകേളുമഭായുള്ള  ചപഭാരുത്തകക്കടുകേള.  മൂന്നട്ട്,  ഇ-റനികടണുലാം  മറട്ട്
റനികടണുകേളുമഭായുള്ള  ചപഭാരുത്തകക്കടുകേള.  ഇചതലഭാലാം  കേമ്പദ്യൂടര്  തചന്ന
പരനികശഭാധനിചട്ട് സ്ക്രൂടനിനനി ചചയന്ന ഒരു കസഭാഫട്ട് ചവയര് ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതനിനട്ട്
കുറചട്ട്  പ്രശ്നങ്ങളുണട്ട്.  കേഴെനിഞ  മഭാസലാം  അതട്ട്  കറഭാള  ഔടട്ട്  ചചയ്ചതങനിലുലാം
പ്രവര്ത്തനിപനിചട്ട് പൂര്ണ്ണതയനില എത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഇനനിയുലാം ഒകന്നഭാ രകണഭാ മഭാസലാം
കവണനിവരുചമന്നഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കുന്നതട്ട്.  അതഭാണട്ട് ഏറവലാം പ്രധഭാനചപട നടപടനി.
രണഭാമകത്തതട്ട്  കനരചത്ത  സൂചനിപനിച്ചുകേഴെനിഞതഭാണട്ട്.  ബനില  ഓകടഭാമഭാറനിക്കഭായനി
അപട്ട് കലഭാ ഡട്ട്  ചചയട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഏര്പഭാടട്ട്.   മൂന്നഭാമകത്തതട്ട്,
ചപന്ഡനിലാംഗഭായുള്ള  മുഴുവന്  അപതീലുലാം  കകേസുകേളുചമഭാചക്ക  തതീര്ക്കുകേ.  ഒരുപചക്ഷ
നനിയമസഭയുചട അടുത്ത വഭാര്ഷനികേ ബഡ്ജറനില ജനി.എസട്ട്.റനി.  വരുകമ്പഭാള പഴെയ
കകേസുകേളനില ചകേടനിപനിണഞട്ട് കേനിടക്കഭാന് പഭാടനില.  അചതഭാചക്ക എത്രയുലാം കവഗലാം
തതീര്ക്കഭാന്  പറ്റുചമന്നതനിചന  സലാംബനനിച്ചുലാം  അമനിനനിറനി  സതീമുകേചളക്കുറനിച്ചുലാം
ആകലഭാചനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  
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ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യുചട പദതനികേള
2 (*482) ശതീ  .   ചകേ  .   ചജ  .   മഭാക്സൈനി  :

ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട്  :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന്  :
ശതീ  .    എലാം  .    നഉൗഷഭാദട്ട്:  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യുചട നനിലവനിചല പദതനികേളുലാം പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേളുലാം ഏചതഭാചക്കചയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;  നനിലവനിലുള്ളവയനില
ഏചതഭാചക്ക ലഭാഭകേരമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനചവന്നട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  കമഭാടലുകേളുചടയുലാം  ടഭാമറനിന്റെട്ട്  കഹഭാടലുകേളുചടയുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം
തൃപനികേരമഭാകണഭാ; അചലങനില ഇവ നവതീകേരനിക്കഭാന് പദതനിയുകണഭാ;

(സനി)  കബക്കല ബതീചട്ട് കേലഭാമ്പനിചന്റെ സനിതനിചയന്തെഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
ഇതനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില  വന്ക്രമകക്കടുചണന്ന  പരഭാതനിചയക്കുറനിചട്ട്
അകനസഷനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കതക്കടനിയനില  ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യുലാം  ഒബ്കറഭായട്ട്  ഗ്രൂപ്പുലാം  കചര്നള്ള
ഒബ്കറഭായട്ട് കകേരള കഹഭാടല പദതനി ഉകപക്ഷനികചഭാ; ഇതനിനഭായനി സലലാം വഭാങ്ങനിയതട്ട്
സലാംയുക്തമഭായനിടഭായനിരുകന്നഭാ; ഈ സലലാം വനിലക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചണങനില സല
വനില വതീതനിക്കുന്നതട്ട് ഏതട്ട് അടനിസഭാനത്തനിലഭായനിരനിക്കുചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ) നനിലവനില കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് കബക്കല ബതീചട്ട് കേലഭാമ്പട്ട് എന്ന റനികസഭാര്ടനില
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിച  30  കകേഭാകടജുകേളനില  6  എണ്ണലാം ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  അലാംഗതീകൃത
സഭാപനമഭായ കേനിറട്ട്കകേഭാ മുകഖന പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനിയുള്ള 24  എണ്ണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  പുതുതഭായനി
മുഴുപനിലങ്ങഭാടട്ട്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില  3  സഭാര്  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള
കഹഭാടലുകേള,  മൂന്നഭാറനില  5  സഭാര് പദവനിയനിലുള്ള മുന്തെനിയ കഹഭാടല,  ചപഭാന്മുടനിയനില
15 പുതനിയ കകേഭാകടജുകേള എന്നനിവ പണനിയഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

നനിലവനില പ്രതീമനിയലാം ചസചഗ്മെന്റെനില കലക്കട്ട് പഭാലസട്ട്,  കബഭാളഗഭാടനി പഭാലസട്ട്,  ടതീ
കേഉൗണനി എന്നനിവയുലാം കമഭാടല ആരഭാമുകേളനില പുനലൂര്,  കേഭായലാംകുളലാം,  കേണ്ണൂര്,  വടകേര,
കുറനിപ്പുറലാം,  എരനിമയൂര്  എന്നനിവയുലാം  ടഭാമറനിന്റെട്ട്  കഹഭാടലുകേളനില  ചകേഭാലലാം,  തൃശ്ശൂര്,
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ചങ്ങനഭാകശരനി,  ഗുരുവഭായൂര്,  മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട്,  നനിലമ്പൂര്  എന്നനിവയുലാം  ബനിയര്
പഭാര്ലറകേളനില  ചപഭാന്കുന്നലാം  ഒഴെനിചകേയുള്ള  19  എണ്ണലാം  എന്നനിവയുലാം  ലഭാഭത്തനില
പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  കൂടഭാചത  റകസഭാറന്റെട്ട്  മദ്യൂസനിയലാം,  കതക്കടനിയനിചല  കബഭാടനിലാംഗട്ട്,
കഷഭാപനിലാംഗട്ട് കകേഭാലാംപക്സൈട്ട് എന്നനിവയുലാം ലഭാഭത്തനിലഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.

(ബനി)  ടഭാമറനിന്റെട്ട്  കഹഭാടലുകേളക്കുലാം  കമഭാടലുകേളക്കുലാം  മഭാര്ക്കറനില  ഡനിമഭാന്റുണട്ട്.
ഇവ തൃപനികേരമഭായഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.  കമഭാടലുകേളുലാം ടഭാമറനിന്റെട്ട് കഹഭാടലുകേളുലാം
നവതീകേരനിക്കുന്നതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് നനിലവനില തതീരുമഭാനങ്ങചളഭാനലാം കകേചക്കഭാണനിടനില.

(സനി)  നനിലവനില  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  കബക്കല  ബതീചട്ട്  കേലഭാമ്പട്ട്   റനികസഭാര്ടനില
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിച 30 കകേഭാകടജുകേളനില ഗവണ്ചമന്റെട്ട് അലാംഗതീകൃതമഭായ കേനിറട്ട്കകേഭാ
എന്ന സഭാപനലാം മുകഖന 6 എണ്ണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ബഭാക്കനിയുള്ള 24 എണ്ണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്
അപഭാകേതകേളുചണന്ന  പരഭാതനി  ശദയനിലചപടതനിചന  തുടര്ന്നട്ട്  ഈ  പദതനി
സലാംബനനിചട്ട് കേനിറട്ട്കകേഭായുമഭായുള്ള കേരഭാര് റദ്ദേഭാക്കുകേയുലാം കേനിറട്ട്കകേഭായട്ട് അവരുചട ബനില
പ്രകേഭാരലാം  ചകേഭാടുക്കഭാനുള്ള  ഏകേകദശലാം  30  ലക്ഷലാം  രൂപ  തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകേയുലാം
കേനിറട്ട്കകേഭാകയഭാടട്ട്  കമലപറഞ അറകുറപണനികേള നടത്തനി പ്രവര്ത്തനകയഭാഗലമഭാക്കനി
തരണചമന്നട്ട്  ആവശലചപടുകേയുലാം ചചയ.   എന്നഭാല കേനിറട്ട്കകേഭായുചട ഭഭാഗത്തുനനിനലാം
അനുകൂലമഭായ  പ്രതനികേരണലാം  കേനിടഭാത്തതുകേഭാരണലാം  ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യുചട
എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  കമലപറഞ  കകേഭാകടജുകേളുചട  അറകുറപണനികേള
കേനിറട്ട്കകേഭായുചട  ചചലവനില  പരനിഹരനിക്കുകേയുണഭായനി.  കബക്കല  ബതീചട്ട്  കേലഭാമ്പനിചന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനില  ആകരഭാപനിക്കചപട  ക്രമകക്കടുകേള  സലാംബനനിചട്ട്  അകനസഷണലാം
നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  5-11-1993-ല  ഒബ്കറഭായട്ട്  ഗ്രൂപനിനു  കേതീഴെനിലുള്ള  ഈസട്ട്  ഇന്തെലഭാ
കഹഭാടലസട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  കേമ്പനനിയുലാം  (EIHL  എന്നറനിയചപടനിരുന)  കകേരള  ടൂറനിസലാം
ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനുലാം  (ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.)  കചര്ന്നട്ട്  ആരലാംഭനിച സലാംയുക്ത
കേമ്പനനിയഭാണട്ട്  ഒബ്കറഭായട്ട്  കകേരള  കഹഭാടലസട്ട്  ആന്റെട്ട്  റനികസഭാര്ടട്ട്സട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്.
എന്നഭാല  9-12-1998-ല ടനി ഉടമ്പടനിയനില കഭദഗതനി വരുത്തുകേയുലാം ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.-
യുചട  സഭാനലാം  ടൂറനിസട്ട്  റനികസഭാര്ട്സട്ട്  കകേരള  ലനിമനിറഡനിനട്ട്  (റനി.ആര്.ചകേ.എല.)
(പുനര്നഭാമകേരണത്തനിനുകശഷലാം  KTIL)  നലകുകേയുലാം  ചചയ.  ഈ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാല  കഹഭാടല  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
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കതക്കടനിയനില വഭാങ്ങനിയ ഏകേകദശലാം  10  ഏക്കകറഭാളലാം സലലാം വനിലക്കഭാന് സലാംയുക്ത
സലാംരലാംഭത്തനിചന്റെ ഡയറകര് കബഭാര്ഡട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം പ്രസ്തുത സലാംരലാംഭത്തനിചല
അവരവരുചട  മൂലധന  നനികക്ഷപത്തനിചന്റെ  അനുപഭാതത്തനില  സലവനില
വതീതനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ചപ്രഭാകപഭാസല  റനി.ആര്.ചകേ.എല.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
അനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിച്ചുചവങനിലുലാം തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിടനില.

ശതീ  .    ചകേ  .    ചജ  .    മഭാക്സൈനി  : സര്,  ചകേഭാചനി  മുസനിരനിസട്ട്  ബനിനഭാചല  ഡനിസലാംബര്
12  മുതല  മൂന്നട്ട്  മഭാസക്കഭാലകത്തയട്ട്  കഫെഭാര്ട്ടുചകേഭാചനി,  മടഭാകഞരനി,  എറണഭാകുളലാം
ദര്ബഭാര് ഹഭാള എന്നനിവനിടങ്ങളനിലഭായനി നടത്തുകേയഭാണട്ട്.  മുപതനികലചറ രഭാജലങ്ങളനില
നനിന്നട്ട്  ചതഭാണ്ണൂകറഭാളലാം  കേലഭാകേഭാരന്മേഭാരുചട  കേലഭാസൃഷ്ടനികേളഭാണട്ട്  അവനിചട
പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതട്ട്.  2012-ല  ഇതട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാള  മൂന്നട്ട്  ലക്ഷകത്തഭാളലാം
സഞഭാരനികേളഭാണട്ട്  അവനിചട  എത്തനിയതട്ട്.  2014  ആയകപഭാള  അതട്ട്  അഞട്ട്
ലക്ഷമഭായനി.   ഈ വര്ഷലാം  10  ലക്ഷത്തനികലചറ അന്തെര്കദശതീയ-കദശതീയ ടൂറനിസ്റ്റുകേള
പചങടുക്കുചമന്നഭാണട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.  ടൂറനിസലാം  രലാംഗത്തട്ട്  വന്ന  ഉണര്വലാം
അതുകപഭാചലതചന്ന  ധഭാരഭാളലാം  ചതഭാഴെനില  സഭാധലതകേളുമുള്ള  ഈ  സലാംരലാംഭചത്ത
ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.-ക്കട്ട് എങ്ങചന സഹഭായനിക്കഭാന് കേഴെനിയുലാം?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ചമഭായതീന്  : സര്,  ചകേഭാചനി  മുസനിരനിസട്ട്  ബനിനഭാചല  ഏചറ
ശകദയമഭായ ടൂറനിസലാം ഉത്പന്നമഭായനി ഇന്നട്ട് വനികേസനിച്ചുകേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.  കലഭാകേത്തുള്ള
വനികശസഭാത്തര  കേലഭാസൃഷ്ടനികേളുലാം  കേലഭാകേഭാരന്മേഭാരുചമലഭാലാം  പചങടുക്കുന്ന
പരനിപഭാടനിചയനള്ള  നനിലയട്ട്  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനിലുളചപചട  ഏചറ  ടൂറനിസ്റ്റുകേചള
ആകേര്ഷനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുന്ന  സലാംഭവമഭാണട്ട്  ചകേഭാചനി  മുസനിരനിസട്ട്  ബനിനഭാചല.  ടൂറനിസലാം
വകുപ്പുലാം  ചഭാരനിറബനിള  ചസഭാകസറതീസട്ട്  ആകട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  രജനിസര്  ചചയനിട്ടുള്ള
സലാംഘടനകേളുലാംകൂടനി  കചര്ന്നഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതട്ട്.  അതനിനട്ട്  ടൂറനിസലാം
വകുപഭാണട്ട്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  സഹഭായനിക്കുന്നതട്ട്.  ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.  ആ  കേഭാരലത്തനില
പ്രകതലകേമഭായ  സഹഭായത്തനിനട്ട്  ആകലഭാചനിചനിടനില.  ടൂറനിസലാം  വകുപഭാണട്ട്  അതനിചന്റെ
ചപ്രഭാകമഭാഷനുലാം  മറട്ട്  കേഭാരലങ്ങളനിലുലാം  മഭാര്ക്കറനിലാംഗനിലുലാം  ആതനികഥയതസലാം
വഹനിക്കുന്നതനിലുചമലഭാലാം സഉൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കനിചക്കഭാടുക്കുന്നതട്ട്.  

ശതീ  .    ചകേ  .    ചജ  .    മഭാകേട്ട് സനി:  സര്.  കേഴെനിഞ  അഞട്ട്  വര്ഷക്കഭാലലാം
ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യനില  മഭാനദണ്ഡങ്ങളനിലഭാചത  ഒരുപഭാടട്ട്  കപചര  നനിയമനിചതട്ട്
അങ്ങയുചട ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില എന്തെട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിക്കഭാന് കപഭാകുന്നതട്ട്?
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ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ചമഭായതീന്:  സര്,  ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യനില  2,485
ജതീവനക്കഭാരഭാണട്ട്  ഇകപഭാഴുള്ളതട്ട്.   അഞട്ട്  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില ഉണഭായ വര്ദനവട്ട്
485  ആണട്ട്.  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാര്  കുറയുകേയുലാം  പുറലാംകേരഭാറകേഭാരുലാം  ചടയനിനനികേളുലാം
കൂടുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണട്ട്.  പുറലാംകേരഭാര്  ജതീവനക്കഭാചര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കൃതലമഭായ
മഭാനദണ്ഡങ്ങചളഭാനലാം  നനിലവനിലനില  എനള്ളതട്ട്  പ്രകയഭാജനചപടുത്തനിയഭാണട്ട്  ഈ
വര്ദനവട്ട്  വരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യുചട  ചനില
കഹഭാടലുകേള  അമനിതമഭായ  ഭഭാരലാം  തഭാകങ്ങണനിവന്നട്ട്  നഷ്ടത്തനികലയട്ട്  കപഭാകുന്ന
സനിതനി  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  സനിരലാം  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള,  ചടയനിനനികേള
ഉളചപചടയുള്ളവചര  പുനര്വനിനലസനിചട്ട്  നഷ്ടത്തനിലഭാകുന്ന  യൂണനിറ്റുകേചള
ലഭാഭത്തനിലഭാക്കഭാനുള്ള പരനിശമങ്ങള തുടരുകേയഭാണട്ട്. അനധനികൃതമഭായനി നടന്നനിട്ടുള്ള
നനിയമനങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട്:  സര്,  കകേരളത്തനിചല ഇടതുപക്ഷ സര്ക്കഭാര് കൂടുതല
ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  പ്രദഭാനലാം  ചചയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്  ടൂറനിസലാം
കമഖലയനിലൂചടയഭാണട്ട്.  വളചരയധനികേലാം  സഭാധലതയുള്ള  മലബഭാര്  ടൂറനിസചത്ത
ഇതുവചരയുലാം  ശരനിയഭായ  വനിധലാം  ടഭാപട്ട്  ചചയഭാന്  നമുക്കട്ട്  കേഴെനിഞനിടനില.  വലനിയ
ടൂറനിസലാം പദതനികേളല നമുക്കഭാവശലലാം. എചന്റെ മണ്ഡലമഭായ കേലലഭാകശരനിയനില ചൂടഭാടട്ട്
ടൂറനിസലാം   കകേന്ദ്രലാം  ഒരു  വര്ഷലാം  മുന്പട്ട്  വനികേസനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ആചകേ
ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  തന്നതട്ട്  95  ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-ക്കട്ട്  ഒരു
വര്ഷലാം  വഭാടകേയഭായനി  ലഭനിക്കുന്നതട്ട്  13,93,000  രൂപയഭാണട്ട്.  ഇക്കഴെനിഞ
ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  ഒരു  ലക്ഷത്തനികലചറ  ആളുകേളഭാണട്ട്  അവനിചട   സനര്ശനിചതട്ട്.
കനരചത്ത ആഭലന്തെര ടൂറനിസ്റ്റുകേളുചട എണ്ണലാം കുറവഭായനിരുചന്നങനില ഇകപഭാള നമ്മുചട
നഭാടനിചല  ആളുകേള  തചന്ന  ചതഭാടടുത്ത  ടൂറനിസലാം  ചഡസനികനഷനുകേളനികലയട്ട്
അവധനിക്കഭാലങ്ങളനില  ഒഴുകേനിചയത്തുന്ന  അനുഭവലാം  ഉണഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
മകനഭാഹരമഭായ  കേടലത്തതീരങ്ങളുലാം  ജലഭാശയങ്ങളുലാം  മലനനിരകേളുലാം  കേണലക്കഭാടു
കേളുചമലഭാമുള്ള  മലബഭാര്  കമഖലയനിചല  ടൂറനിസലാം  സഭാധലതകേള
പ്രകയഭാജനചപടുത്തഭാന്,  ഗതീന്  കേഭാര്പറട്ട്  പ്രഖലഭാപനിച  ഈ  സഭാഹചരലത്തനില
പ്രകതലകേ  പരനിഗണന  നലകുകമഭാ;  ഇചതലഭാലാം  ബനചപടുത്തനിചക്കഭാണ്ടുള്ള
ചചറനിയചചറനിയ  സര്കേദ്യൂടട്ട്  ടൂറനിസലാം  പദതനികേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്
തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ചമഭായതീന്: സര്, ബഹുമഭാനചപട അലാംഗലാം സൂചനിപനിചതുകപഭാചല
ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിചന്റെ  സഭാധലതകേളനില  മലബഭാര്  കമഖല  അവഗണനിക്ക
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ചപടനിരുന  എന്നതട്ട് വസ്തുതയഭാണട്ട്.  അതുചകേഭാണട്ട് ഈ ഗവണ്ചമന്റെട്ട് തയഭാറഭാക്കനി
ചക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  പുതനിയ  പദതനികേളനില  മലബഭാര്  കമഖലയട്ട്  മുന്തെനിയ
പരനിഗണനയഭാണട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ധര്മ്മേടലാം  തുരുത്തനില  അന്തെഭാരഭാഷ  മചചറന്
അകകേസറനിയലാം,  മുഴുപനിലങ്ങഭാടട്ട് അന്തെഭാരഭാഷ വഭാടര് കസഭാര്ട്സട്ട് കകേന്ദ്രലാം, മലബഭാറനിചല
ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളുകടയുലാം  സര്ക്കദ്യൂട്ടുകേളുകടയുലാം  വനികേസനലാം,  ഇതനില  കേണ്ണൂര്,
വയനഭാടട്ട്,  കേക്കയലാം,  ചപരുവണ്ണഭാമൂഴെനി,  കേഭാപഭാടട്ട്,  ഇരനിങ്ങല,  വടകേര  എന്നതീ
കകേന്ദ്രങ്ങളനിചല ടൂറനിസലാം വനികേസനലാം, തലകശരനി ചചപതൃകേ സലാംരക്ഷണ പദതനിയുചട
അടുത്ത  ഘടത്തനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള.  ഇത്തരലാം  സലാംരലാംഭങ്ങള  കേനിഫ്ബനിയനില
ഉളചപടുത്തനി  നടത്തുന്നതനിനുകവണനി  പദതനികേളുചട  ഡനി.പനി.ആര്.
തയഭാറഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കൂടഭാചത മലബഭാര് കമഖലയനില നദനികേളുമഭായനി
ബനചപടട്ട്   മഭാഹനി,  അഞരക്കണനി,  വളപടണലാം,  കേ കുപലാം,  ചപരുമ്പുഴെ,  കേവഭായനി,
കതജസസനിനനി, ചന്ദ്രഗനിരനി, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ഉളചപചടയുള്ള പ്രകദശങ്ങളനിചല നദനികേള
പ്രകയഭാജനചപടുത്തനി  ഒരു തതീലാം  കബസനില  കേളരനി,  മഭാര്ഷലല ആര്ട്സട്ട്,  പഴെശനി
രഭാജയുചട ചരനിത്രവമഭായനി ബനചപട മദ്യൂസനിയലാം, മലബഭാറനിചല പഭാചകേ കേലയുമഭായനി
ബനചപട  കേഭാരലങ്ങള,  ചതയലാം,  സലാംഗതീതലാം,  കേരകേഉൗശല  -  ചചകേത്തറനി
ഉലപന്നങ്ങളുചട സഭാധലതകേള, ജലകേഭായനികേ വനികനഭാദലാം, യക്ഷഗഭാനലാം, കേണലക്കഭാടട്ട്
ഇവചയലഭാലാം  അടനിസഭാനചപടുത്തനി   ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിനുള്ള  പദതനികേള
തയഭാറഭായനി വരനികേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന്:  സര്,  മലബഭാറനിചല ടൂറനിസലാം വനികേസനത്തനിനഭായനി
പുതനിയ പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചു എന്നതനില വളചരയധനികേലാം  സകന്തെഭാഷമുണട്ട്.
ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം എചന്തെലഭാലാം സഹഭായങ്ങള ടൂറനിസലാം
ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റെനിനട്ട് ലഭനിച്ചു; അകതഭാചടഭാപലാം പുതനിയ ടൂറനിസലാം സര്കേദ്യൂടനില ചപഭാന്നഭാനനി
പടനിഞഭാകറക്കരയനില ഭഭാരതപ്പുഴെയുചട തതീരത്തട്ട് പുതനിയ ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.യുചട ഗസട്ട്
ഹഉൗസട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാന് എചന്തെങനിലുലാം പദതനിയുകണഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ചമഭായതീന്:  സര്,  മലബഭാര്  ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിനുള്ള
പദതനികേചളക്കുറനിചട്ട്  ഞഭാനനിവനിചട  വനിശദതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.  ചചപതൃകേ
ടൂറനിസവമഭായനി  ബനചപടട്ട്   ഒരു  ടൂറനിസലാം  സര്കേദ്യൂടനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  നടന
വരനികേയഭാണട്ട്.  അകതഭാചടഭാപലാം  അകദ്ദേഹലാം  കചഭാദനിച  ചപഭാന്നഭാനനിക്കടവനിചന
സലാംബനനിചട്ട്  പ്രകതലകേ  പദതനി  ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.-ക്കട്ട്  ഇകപഭാഴെനില.  അതനിചന്റെ
സഭാധലതകേചള സലാംബനനിചട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  ലഭാഭകേരമഭാകണഭാ അലകയഭാ എന
കനഭാക്കഭാചത   പ്രകതലകേ  സലത്തട്ട്  തുടങ്ങഭാന്  കേഴെനിയുന്ന  സനിതനിയല.
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ഇകപഭാളതചന്ന  ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യുചട  ചനില  സലാംരലാംഭങ്ങള  നഷ്ടത്തനിലഭാണട്ട്.  ആ
കേഭാരലങ്ങളക്കൂടനി പരനികശഭാധനിചതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ പുതനിയ സലാംരലാംഭങ്ങചളക്കുറനിചട്ട്
ആകലഭാചനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള.

ശതീ  .    എലാം  .    നഉൗഷഭാദട്ട്:  സര്,  1986-ല  ടൂറനിസലാം  ഒരു  വലവസഭായമഭായനി
പ്രഖലഭാപനിച്ചു. 10  ലക്ഷകത്തഭാളലാം വനികദശ സഞഭാരനികേളുലാം ഒകന്നകേഭാല കകേഭാടനികയഭാളലാം
സസകദശനികേളുലാം എത്തനികചരുന്ന, 23.70  ശതമഭാനലാം ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങളുലാം അതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  25  ലക്ഷലാം  കപര്  ചതഭാഴെനിചലടുക്കുന്നതുലാം  25,000-കത്തഭാളലാം  കകേഭാടനി
രൂപയുചട  വരുമഭാനലാം  ഉണഭാക്കനിത്തരുന്നതുമഭായ  ഈ  കമഖല  ഇന്നട്ട്  കനരനിടുന്ന
ഏറവലാം  പ്രധഭാനചപട  പ്രശ്നലാം  ശുചതീകേരണവമഭായനി  ബനചപടതഭാണട്ട്.  വനികദശ
ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കട്ട്  ശുചതീകേരണലാം  വളചര  നനിര്ബനമുള്ള  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  ശുചതീകേരണലാം
ഇന്നട്ട്  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  പദതനിയഭായനി  മഭാത്രലാം
മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി കചര്നചകേഭാണട്ട്
ശുചതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  സലാംയുക്ത  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കനി
കേഭായലനിചന്റെ   സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപഭാക്കഭാനുലാം,  അതുകപഭാചല  തനിരുവനിതഭാലാംകൂറനിചല
ഏറവലാം പ്രധഭാനചപട ചനഹ്റ കടഭാഫെനി വള്ളലാംകേളനി, ചകേഭാലലാം പ്രസനിഡന്റെട്ട്സട്ട് കടഭാഫെനി
വള്ളലാംകേളനി,  കേലട  ജകലഭാത്സവലാം  തുടങ്ങനിയ  പ്രധഭാനചപട  പദതനികേള  സര്ക്കഭാര്
കനരനിടട്ട് നടത്തുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ചമഭായതീന്:  സര്,  ടൂറനിസലാം ചഡസനികനഷനുകേളുചട ശുചതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനലാം ഏറവലാം പ്രധഭാനചപടതുചകേഭാണഭാണട്ട് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില
വന്നതനിനുകശഷലാം  ഗതീന്  കേഭാര്പറട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്.  84-ഓളലാം  ടൂറനിസലാം
കകേന്ദ്രങ്ങളനില  ബഹുമഭാനചപട  എലാം.എല.എ.മഭാരുചടചയലഭാലാം  കനതൃതസത്തനില
തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  ശുചനിതസ  മനിഷന്,  ടൂറനിസലാം  കമഖലയനിലുള്ള
സലാംരലാംഭകേര്,  മറട്ട്  എന്.ജനി.ഒ.കേള,  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള  എന്നനിവചരചയലഭാലാം
ഉളചപടുത്തനി  ശുചതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  അവനിടചത്ത  സുരക്ഷനിതതസവലാം
ഉളചപചടയുള്ള  കേഭാരലങ്ങള  നനിര്വഹനിക്കഭാന്  കവണനിയുള്ള  പദതനി
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി  പ്രഖലഭാപനിച  ജലഭാശയങ്ങള
മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കഭാനുള്ള   പദതനി  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.
അതനിചന്റെ ആദലഘടലാം എന്ന നനിലയട്ട് ഇകപഭാള തതീരുമഭാനനിച പദതനികേളക്കട്ട് പുറകമ
രണഭാലാം ഘടത്തനില ഈ ജലഭാശയങ്ങചള കൂടനി മഭാലനിനല മുക്തമഭാക്കഭാനുള്ള പരനിശമലാം
വനിജയനിച്ചു കേഴെനിയുകമ്പഭാള ടൂറനിസത്തനിനട്ട് ഏറവലാം അനുകയഭാജലമഭായ സഭാഹചരലങ്ങളുലാം
അന്തെരതീക്ഷവമുണഭാകുലാം,  മഭാലനിനല  പ്രശ്നത്തനിനട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാനുലാം  കേഴെനിയുലാം.
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ചകേഭാലലാം ഉളചപചടയുള്ള ജലകമളകേളക്കട്ട് ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് ഇകപഭാള ധനസഹഭായലാം
നലകുകേയഭാണട്ട്  ചചയന്നതട്ട്.  ചനഹ്റ  കടഭാഫെനി  വള്ളലാംകേളനിക്കട്ട്  ഇത്തവണ ടൂറനിസലാം
വകുപട്ട്  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  സഹഭായലാം  നലകേനി.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
25  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട  സഹഭായലാം  ലഭലമഭായനിരുന.  ചകേഭാലലാം  ജലകമളയ്ക്കുലാം  ടൂറനിസലാം
വകുപട്ട്  കേഴെനിഞ  തവണ  ചകേഭാടുത്തതനികനക്കഭാള  15  ലക്ഷലാം  രൂപ  അധനികേലാം
വര്ദനിപനിചട്ട്   25  ലക്ഷലാം  രൂപ   അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്  എനള്ള  കേഭാരലലാംകൂടനി
അറനിയനിക്കുന.

മനി  .    സതീക്കര്:  കചഭാകദലഭാത്തര  കവളയനില  അലാംഗങ്ങള  വളചര  സജതീവമഭാണട്ട്
എനള്ളതട്ട്  സകന്തെഭാഷകേരമഭായ  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  ഓകരഭാ  കചഭാദലങ്ങളുകടയുലാം
ഉപകചഭാദലങ്ങളക്കഭായനി  35-40  കപരഭാണട്ട്  ചചകേ  ഉയര്ത്തനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
അകപഭാള  ആലാംഗല  ഭഭാഷയനിലൂചട  ചചയറനിചന  കൂടുതല  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  ചചലുത്തരുതട്ട്.
ഓകരഭാത്തര്ക്കുലാം എത്ര തവണ അവസരലാം കേനിടനിയനിട്ടുണട്ട് എനള്ളതനിചന്റെ കൃതലമഭായ
വനിവരലാം ചചയറനിചന്റെ കേയനിലുണട്ട്.

ശതീ  .    ചചഹബനി ഈഡന്:  സര്,  ആഭലന്തെര ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലാം വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലാം
സനര്ശനിക്കുന്ന ഒരുപഭാടട്ട് ചചവറല കപ്രഭാപര്ടതീസുണട്ട്.  കുമരകേലാം,  കകേഭാവളലാം,  മൂന്നഭാര്,
ചകേഭാചനി  തുടങ്ങനിയ  സലങ്ങളനിലഭാണട്ട്  കൂടുതല  ടൂറനിസ്റ്റുകേള  വരുന്നതട്ട്.  അവനിചട
ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യുചട  ചപഭാടന്ഷലലുള്ള  ഒരുപഭാടട്ട്  കപ്രഭാപര്ടതീസട്ട്...  കകേഭാവളചത്ത
സഭാമുദ്രനികേ,  കുമരകേചത്ത  വഭാടര്കസപട്ട്സട്ട്,  കബഭാളഗഭാടനി  പഭാലസട്ട്  ഇത്തരലാം
സഭാപനങ്ങളുണട്ട്.  കകേരളത്തനില  സസകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്  ഏറവലാം  കൂടുതല
ടൂറനിസത്തനിചന്റെ  ബഭാന്റെനിലാംഗട്ട്  നടത്തുന്നതട്ട്.  അതനില  ഏറവലാം  പ്രധഭാനചപചടഭാരു
ചസചഗ്മെന്റെട്ട്  അതനിചന്റെ  ചമയനിന്റെനന്സഭാണട്ട്.  ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യുചട  അത്രയുലാം  നല
സഭാപനങ്ങള,  വഭാലല്യുബനിളഭായ  കപ്രഭാപര്ടതീസട്ട്  കൃതലമഭായനി  ചമയനിന്റെനന്സട്ട്
നടത്തഭാനുലാം  കൂടുതല  സര്വതീസുകേള  നലകേനി  കൂടുതല  ടൂറനിസ്റ്റുകേചള
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ചമഭായതീന്:  സര്,  വളചര  പ്രധഭാനചപചടഭാരു  കേഭാരലമഭാണനിതട്ട്.
ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.-യുചട  സഭാപനങ്ങളനില  ചമയനിന്റെനന്സട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി
നടത്തണലാം  എനതചന്നയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  അവനിടചത്ത
ജതീവനക്കഭാരുചട സര്വതീസനിചന സലാംബനനിചട്ട് ധഭാരഭാളലാം ആകക്ഷപങ്ങള ഉണഭാകുന
എനള്ളതട്ട്  വസ്തുതയഭാണട്ട്.  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  വളചര  കൃതലമഭായനി  പരനിശതീലനലാം
നലകേഭാനുലാം അതനിഥനികേകളഭാടട്ട് മഭാനലമഭായനി ചപരുമഭാറഭാനുള്ള ശതീലങ്ങളനികലയട്ട് അവചര
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എത്തനിക്കഭാനുലാം  അതുകപഭാചലതചന്ന  വൃത്തനിയുലാം  ആവശലമഭായ  സഉൗകേരലങ്ങള
ഉണഭാക്കഭാനുമുള്ള  എലഭാ  പരനിശമങ്ങളുലാം  ചകേ.റനി.ഡനി.സനി.യുചട  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.        

ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന്:  സര്,  കബക്കല കകേഭാട എചന്റെ മണ്ഡലത്തനിലഭാണട്ട്,
കകേരളത്തനിചല ഒരു പ്രധഭാനചപട ടൂറനിസട്ട് കകേന്ദ്രമഭാണട്ട് കബക്കല ടൂറനിസട്ട് കകേന്ദ്രചമന്നട്ട്
എലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാലാം. പകക്ഷ അതനിനനുസരനിചട്ട് ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ഭഭാഗത്തു നനികന്നഭാ,
ടൂറനിസട്ട് ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റെനിചന്റെ ഭഭാഗത്തു നനികന്നഭാ കവണ പരനിഗണന കേനിട്ടുന്നനില എന്നതട്ട്
ഒരു  വസ്തുതയഭാണട്ട്.  അതട്ട്  പരനിഹരനിക്കണചമന്നതഭാണട്ട്  എചന്റെ  പ്രധഭാനചപട
ആവശലലാം.   എനനിക്കട്ട്  മചറഭാരു  കേഭാരലലാം  പറയഭാനുളളതട്ട്,  നനിയമസഭഭാലാംഗങ്ങള
എലഭാവരുലാം കബക്കല കകേഭാട കേണ്ടുകേഭാണുകേയനില. കബക്കല കകേഭാടചയ സലാംബനനിചട്ട്
എലാം.എല.എ.-മഭാര്ക്കുകവണനി  ബഹുമഭാനചപട  സതീക്കര്  ഒരു  ക്ലഭാസട്ട്
സലാംഘടനിപനിചഭാല  അതനിചന്റെ  മഹതസലാം  മനസനിലഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുചമന്നഭാണട്ട്
എനനിക്കട്ട് പറയഭാനുളളതട്ട്.  വടക്കന് പ്രകദശത്തട്ട് ആയതുചകേഭാണട്ട് അതനിചന ആരുലാം
പരനിഗണനിക്കുന്നനില.  അവനിചട  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-ക്കുകവണനി  പ്രകതലകേ
സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.  ഓഫെതീസനിനു  കവണനി  ഒരു
ബനിലഡനിലാംഗട്ട്   നനിര്മ്മേനിചചങനിലുലാം   വഭാടകേചകേടനിടത്തനിലഭാണട്ട്  വര്ക്കു  ചചയന്നതട്ട്.
പലപ്രഭാവശലലാം  ഞഭാന്  ഇഉൗ  നനിയമസഭയനിലുലാം,  കേഴെനിഞ സഭയനിലുലാം  അതുകപഭാചല
ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റെനിലുലാം ഇക്കഭാരലലാം പറചഞങനിലുലാം ആരുലാം പരനിഗണനിക്കുന്നനില.  ഞഭാന്
ഇകപഭാഴെചത്ത മനനികയഭാടുലാം ഇക്കഭാരലലാം പറഞനിരുന.  ഉകദലഭാഗസന്മഭാര് ഭരണലാം
നടത്തനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  ഏര്പഭാടട്ട്  ഇകപഭാഴുലാം  തുടരുകേയഭാണട്ട്,  അതട്ട്
അവസഭാനനിപനിചട്ട്  നമ്മുചട  നഭാടനിചല  എലഭാ  ടൂറനിസ്റ്റുകേകളയുലാം  ആകേര്ഷനിക്കഭാന്
കേഴെനിയുന്ന തരത്തനില എചന്തെഭാചക്ക സഹഭായലാം ചചയഭാന് കേഴെനിയുകമഭാ,  അചതഭാചക്ക
ചചയട്ട് കകേഭാവളകത്തക്കഭാള പ്രധഭാനചപട തതീരമഭായ കബക്കലനിചന,  അങ്ങചനചയഭാരു
തതീരലാം  നമ്മുചട  നഭാടനില  കവചറ  ഇല,  ഒരു  പ്രകദശത്തുമനില.   അതനിചന
പുഷ്ടനിചപടുത്തഭാന് കവണ സഹഭായലാം ചചയണചമന്നഭാണട്ട് എചന്റെ അഭലര്ത്ഥന.

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ചമഭായതീന്:  സര്,   കബക്കല  റനികസഭാര്ടട്ട്  ചഡവലപട്ട്ചമന്റെട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന് അതനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് സലകമചറടുത്തതനിനു
കശഷലാം  ഒരുപഭാടട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അവനിചട  നടന  കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.
ചകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യുചട സലാംരലാംഭങ്ങചള സലാംബനനിച ചനില കേഭാരലങ്ങള കചഭാദലത്തനിചന്റെ
മറപടനിയുചട  ആദലഭഭാഗത്തട്ട്  സൂചനിപനിചനിരുന.  കബക്കലനില  എയര്സ്ട്രേനിപട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിചന  സലാംബനനിച്ചുളള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ആയനിട്ടുണട്ട്.
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ആ  സഭാധലതകേള  പരനികശഭാധനിക്കഭാന്  ചുമതലചപടുത്തുന്ന  സനിതനി  വന്നനിട്ടുണട്ട്.
സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  കേണകനിവനിറനിയുചട  പ്രശ്നമുണട്ട്.  ഇഉൗ  കേഭാരലങ്ങളനില  ഉണഭാകുന്ന
അനഭാസ  പരനിഹരനിക്കഭാന്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
ബഹുമഭാനചപട   സതീക്കറകടതുളചപചട  ഇവനിചട  നനിനലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  വന്ന
സഭാഹചരലത്തനില  അതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയഭാചണങനില  ആവശലമഭായ  സഹഭായലാം
ടൂറനിസലാം വകുപനിചന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനലാം ഉണഭാകുലാം. 

മനി  .   സതീക്കര്: അതട്ട് പരനിഗണനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി:  സര്,  മസറട്ട്  കഹഭാടലഭായഭാലുലാം,  കകേഭാവളത്തുലാം,
മൂന്നഭാറനിലുലാം,  കതക്കടനിയനിലുചമഭാചക്കയുള്ള  ഏറവലാം  നല  ചചപ്രലാം  ചലഭാകക്കഷനനില
ആണട്ട്  ചകേ.ടനി.ഡനി.സനി.  നന്നഭായനി  ചമയനിചന്റെയനിന്  ചചയട്ട്  വളചര  അടഭാകതീവട്ട്
കററനിലുളള  കഹഭാടലുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.  പകക്ഷ  അവനിടങ്ങളനിചല  സസകേഭാരല
കഹഭാടലുകേളനിലുളള  ഒകേല്യുകപഷന്  നമുക്കട്ട്  കേനിട്ടുന്നനില.  നമ്മുചട  മഭാര്ക്കറനിലാംഗനിചന്റെ
പ്രശ്നമഭാചണങനില  അതട്ട്  ശദനിക്കഭാനുളള  ഏര്പഭാടുകേള   ടൂറനിസലാം  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റെട്ട്
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ചമഭായതീന്: സര്, മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട് രലാംഗത്തട്ട് ടൂറനിസലാം ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റെട്ട്
ശദനിക്കുനണട്ട്.  ഏചതങനിലുലാം  പ്രകതലകേ പ്രകദശത്തട്ട് സര്വതീസനിചന്റെ കേഭാരലത്തനില
വല കുഴെപങ്ങളുചണന്നട്ട് പ്രകതലകേലാം ശദയനിലചപടുത്തനിയഭാലതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം
പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം  ചകേ.ടനി.ഡനി.സനി.  മഭാകനജ് ചമന്റുലാം,  സര്ക്കഭാരുലാം,  ടൂറനിസലാം  വകുപ്പുലാം
ശദനിക്കുചമന്നഭാണട്ട് ആ കേഭാരലചത്തക്കുറനിചട്ട് പറയഭാനുളളതട്ട്.  

ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്: സര്, ബഹുമഭാനചപട മനനി മറപടനി പറഞകപഭാള,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ചകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യുചട  ഒരു  ത്രതീ  സഭാര്  കഹഭാടല  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പരനിഗണനിക്കുന്നതഭായനി  പറഞ്ഞു.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ഇതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  സലലാം
ചവസട്ട്ഹനില  ബതീചനിലുളള  സമുദ്രതതീരചത്ത  ഏറവലാം  മകനഭാഹരവലാം
വനിലപനിടനിപ്പുളളതുമഭായ  കപ്രഭാപര്ടനിയഭാണട്ട്.  അവനിചട  ത്രതീ  സഭാറഭാകണഭാ,  ചചഫെവട്ട്
സഭാറഭാകണഭാ;  എങ്ങചനയഭാണട്ട്  അത്രയുലാം  വനിലപനിടനിപ്പുളള  ഒരു  കപ്രഭാപര്ടനി
പ്രകയഭാജനചപടുകത്തണതട്ട്  എന്നട്ട്  ആകലഭാചനികക്കണതുണട്ട്.   അകതഭാചടഭാപലാം
എനനിക്കട്ട്  പറയഭാനുളളതട്ട്,  കേനിറട്ട്കകേഭാ  കപഭാലുളള   ഏജന്സനിക്കട്ട്  ഇതുകപഭാലുളള
പദതനികേള  ഏചറടുത്തട്ട്  നനിര്വഹനിക്കഭാനുളള  യഭാചതഭാരു  പ്രഭാപനിയുമനില
എനളളതഭാണട്ട് കേഴെനിഞ കേഭാലചത്ത അനുഭവലാം. അതനിചല ഉകദലഭാഗസരുചട മഭാത്രലാം
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കുഴെപമല,  അതനിനുളള  കശഷനിയനില  എനളളതഭാണട്ട്  പ്രധഭാനലാം.  ഇകപഭാഴുലാം
കേനിറട്ട്കകേഭാചയ  ആണട്ട്  നമ്മേള  ആകലഭാചനിക്കുന്നതട്ട്.  കകേരളത്തനിനട്ട്  അകേത്തഭായഭാലുലാം
പുറത്തഭായഭാലുലാം  വനികശഷനിച്ചുലാം  ടൂറനിസലാം  കമഖലയനിലുളള  എലഭാ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  കലഭാകേനനിലവഭാരത്തനികലയട്ട്  വരണചമങനില  മനികേച  വഭാസ്തു
ശനിലപനികേളുചട കസവനലാം ഉറപഭാക്കണലാം. ഇത്തവണ കലഭാകേത്തനിചല ഏറവലാം മനികേച
വഭാസ്തുശനിലപനിക്കുളള  അവഭാര്ഡട്ട്  കേനിടനിയതട്ട്  ബലാംഗഭാകദശനിനഭാണട്ട്.  നമ്മുചട  അടുത്ത
രഭാജലമഭാണട്ട്.  അതുകപഭാചല  ശതീലങ,  വനിയറട്ട്നഭാലാം  ഇവനിചട  നനിചന്നഭാചക്ക  മനികേച
വഭാസ്തുശനിലപനികേളുചട  കസവനലാം  ഇന്റെര്നഭാഷണല  ബനിഡനിലൂചട  നമുക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കഭാനഭാകുലാം.  അതട്ട്  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്   കേനിറട്ട്കകേഭാ  കപഭാലുളള
സലാംവനിധഭാനമുണഭായഭാല  കപഭാരഭാ,  അക്കഭാരലത്തനില  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
മുന്ചചകേചയടുത്തഭാല  മഭാത്രകമ  കേസഭാളനിറനിയുളള  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഉറപഭാക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയുള, അതനിനട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ എന്നഭാണട്ട് അറനികയണതട്ട്. 

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ചമഭായതീന്:  സര്,  കേനിറട്ട്കകേഭായുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
സലാംബനനിചട്ട്  ചനില  പരഭാതനികേള  നനിലനനിലക്കുനണട്ട്  എനളളതട്ട്  വസ്തുതയഭാണട്ട്.
ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്  ആ  വനിഷയങ്ങള  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഏചറടുത്ത  വര്ക്കുകേള
സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതുമഭായനി ബനചപട പരഭാതനികേള ഉളചപചട
പരനിഹരനിക്കഭാനുളള  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ആകലഭാചനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  പുതനിയ
പദതനികേള  ധഭാരഭാളലാം  വരുകമ്പഭാള,  കേനിഫ്ബനിയനില  ഉളചപട  പദതനികേള
തയഭാറഭാക്കുകമ്പഭാള  ഭഭാവനഭാപൂര്ണ്ണമഭായനി  കേഭാരലങ്ങള  നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നനിലവനില  ആവശലത്തനിനട്ട്  ആര്ക്കനിചടക്ചര്മഭാരനില  എനള്ളതട്ട്
ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്.   പുതനിയ  ആളുകേചള  എലാംപഭാനല  ചചയന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.

സഹകേരണ കമഖലയനില ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള
3 (*483) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫെട്ട്:

     ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്:
    ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന്:

 ശതീ  .    എലകദഭാസട്ട്  കുന്നപനിള്ളനി:  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് സഹകേരണ കമഖലയനില എത്ര ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള
സൃഷ്ടനിക്കഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എചന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചന്തെലഭാലാം?

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

(എ)  സഹകേരണ  കമഖലയനില  അടുത്ത  അഞ്ചു  വര്ഷത്തനിനുളളനില
ഏകേകദശലാം  ഒരു  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളളതട്ട്.  

(ബനി)  നന്നഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുചട
കനതൃതസത്തനില  കേഭാര്ഷനികേ,  കസവന,  ചചറകേനിട,  വലവസഭായ  കമഖലകേളനിലഭായനി
അനുബന  യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിചട്ട്  അതുവഴെനി  കൂടുതല  ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.

ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫെട്ട്:  സര്,   കകേരളത്തനിചല   നനികക്ഷപങ്ങളുചട
കേഭാരലത്തനില  സഹകേരണകമഖല  സമ്പന്നമഭാണട്ട്.  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള  മുതല  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  സലാംഘത്തനിനട്ട്  വചര
ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട് കകേഭാടനി രൂപ നനികക്ഷപമഭായനി സസരൂപനിക്കഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.
പകക്ഷ  വഭായഭാ  രലാംഗത്തട്ട്  പലകപഭാഴുലാം  പരമ്പരഭാഗത  വഭായ,  സസര്ണ്ണപണയലാം
അതുകപഭാചല  വലക്തനിഗത  വഭായ  എന്ന  നനിലയനികലയട്ട്  മഭാത്രലാം  ചുരുങ്ങനി
നനിലക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇഉൗ  നനികക്ഷപങ്ങള  വളചര  ഫെലപ്രദമഭായ  വനികേസനത്തനിനുലാം
പുതനിയ  ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുലാം  സഭാധനിക്കുന്ന  രൂപത്തനില
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  പരനിയഭാരത്തനിനുലാം
റബ്കകേഭായ്ക്കുലാം  ചകേഭാടുത്തതുകപഭാചല  കേനിടഭാക്കടമഭായനിടട്ട്  മഭാറഭാചത,  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
ഗലഭാരന്റെനിയനില  സഹകേരണ  കമഖലയുചട  ബഭാക്കനി  നനിലക്കുന്നതുലാം
ചകേടനിക്കനിടക്കുന്നതുമഭായ നനികക്ഷപലാം ഫെലപ്രദമഭായനി വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന് ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ചമഭായതീന്:  സര്,  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല  മുന്നണനി
ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  സഹകേരണ  കമഖലയനിചല  നനികക്ഷപലാം  ഫെലപ്രദമഭായനി  നമ്മുചട
സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ,  സഭാമൂഹനികേ  വനികേസനത്തനിനുകവണനി
ഉപകയഭാഗചപടുത്തുലാം  എനതചന്നയഭാണട്ട്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  തതീര്ചയഭായുലാം
അതനിനുളള  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആരലാംഭനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇഉൗ  കചഭാദലവമഭായനി
ബനചപട  കേഭാരലത്തനില  സഹകേരണ  കമഖലയനിചല  നനികക്ഷപലാം
പ്രകയഭാജനചപടുത്തനി  നമ്മുചട  നഭാടനിചല  അഭലസ്തവനിദലരഭായ,  ചതഭാഴെനിലനിലഭാത്ത
ആളുകേളക്കട്ട്  ചതഭാഴെനില  ലഭലമഭാക്കഭാനുളള  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണട്ട്
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ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.  11000 കത്തഭാളലാം  പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള ഉളളതനില
സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  ചമചചപട  സനിതനിയുളളവ  പ്രകയഭാജനചപടുത്തനി  ഓകരഭാ
സലാംരലാംഭങ്ങള  വതീതലാം  തുടങ്ങുകേയഭാചണങനില  അതട്ട്  വലതലസ്ത  കമഖലയനില
ചചയഭാനഭാകുലാം.  അഞ്ചു  വര്ഷക്കഭാലലാം  ചകേഭാണട്ട്  ഒരു  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  പുതനിയ
ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള   സൃഷ്ടനിക്കഭാന്   കേഴെനിയുന്നതട്ട്  നമ്മുചട  നഭാടനിചന്റെ  ചതഭാഴെനില
ക്ഷഭാമത്തനിനട്ട്  പരനിഹഭാരവലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  വനികേസനത്തനിനട്ട്  സഹഭായകേവമഭാകുന്ന
പദതനികേള എന്ന നനിലയട്ട് തചന്നയഭാണട്ട് പഭാന് ചചയന്നതട്ട്.

ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫെട്ട്:  സര്,  ഏറവമധനികേലാം  ശദ  കകേന്ദ്രതീകേരനികക്കണതട്ട്
സഹകേരണ,  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിലഭാണട്ട്.  കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിചല പ്രധഭാനചപട
വനിഷയലാം  വഭായഭാ  കുടനിശനികേയഭാണട്ട്.  കേഭാര്ഷനികേ  പ്രതനിസനനി  തനിരനിചടവനിചന
വളചരകയചറ  ബഭാധനിക്കുന.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ഇകപഭാള  കൃതലമഭായനിടട്ട്  വഭായ
തനിരനിചടയ്ക്കുന്ന  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  3%  സബ്സനിഡനി   ചകേഭാടുക്കുനണട്ട്.  സലാംസഭാനലാം
പ്രഖലഭാപനിച  4%  സബ്സനിഡനി  പലകപഭാഴുലാം  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  കേനിട്ടുന്നനില.
അതുകപഭാചല  തചന്ന  ചമമ്പര്മഭാര്ക്കുലാം  വഭായ   കൃതലമഭായനി  തനിരനിചടയ്ക്കുന്ന
ആളുകേളക്കുലാം അതട്ട് റതീഇലാംകപഴട്ട് ചചയ ചകേഭാടുക്കഭാനുലാം സഭാധനിക്കുന്നനില. അതുചകേഭാണട്ട്
സലാംസഭാനലാം ഇഉൗ 4%  കൃതലമഭായനിടട്ട് ചകേഭാടുക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
അതുകപഭാചല  കേഭാര്ഷനികേ  കേടഭാശസഭാസ  കേമ്മേതീഷചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല
ഫെലപ്രദമഭായനി,  വഭായഭാ  കുടനിശനികേയുളള  യഥഭാര്ത്ഥ  കൃഷനിക്കഭാരനട്ട്  ആശസഭാസലാം
ലഭനിക്കത്തക്ക  രൂപത്തനില  അതനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നനിയനനിക്കുകമഭാ,
അചലങനില അതനിചന ശഭാക്തതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ചമഭായതീന്:  സര്,   കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിചല  പ്രതനിസനനി
കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  തനിരനിചടവനിചന  ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്  എനളളതട്ട്  വസ്തുതയഭാണട്ട്.
അതനിനട്ട്  കകേന്ദ്രഗവണ്ചമന്റെട്ട്  നബഭാര്ഡട്ട്  മുഖഭാന്തെനിരലാം  തരുന്ന  3%  പലനിശയുലാം,
സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ പദതനി വനിഹനിതത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി നതീക്കനി വയ്ക്കുന്ന തുകേയുലാം
പ്രകയഭാജനചപടുത്തനിയഭാണട്ട്  ഇഉൗ പലനിശ ഇളവകേള ചകേഭാടുക്കുന്നതട്ട്.   കൃതലമഭായനി
അടയ്ക്കുന്ന  ആളുകേളക്കട്ട്  അവരുചട  വഭായഭാതനിരനിചടവനിചന  കപ്രഭാലസഭാഹനിപനിക്കഭാന്
ഇഉൗ  കേഭാരലലാം  ശക്തനിചപടുത്തണചമന്നട്ട്  തചന്നയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.
അതനിനഭാവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകേനിക്കഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്,  പകക്ഷ  മുഴുവന്
കേഭാര്ഷനികേ  വഭായകേളക്കുലാം  4%  പലനിശ  സബ്സനിഡനി  ചകേഭാടുക്കഭാന്  കേഴെനിയുന്ന
രതീതനിയനിലുളള  ബഡ്ജറട്ട്  ചപ്രഭാവനിഷന്  നമുക്കനില.  അതട്ട്  ധനകേഭാരല  വകുപനിചന്റെ
ശദയനിലചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്,  അതുകൂടനി ലഭലമഭായഭാല നമുക്കട്ട് കുകറക്കൂടനി ചമചചപട
രതീതനിയനില നടത്തനിചക്കഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനഭാകുലാം.  
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ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട്:  സര്,  സഹകേരണ  കമഖലയനിചല
ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങചള  സലാംബനനിചഭാണകലഭാ  കചഭാദലലാം.  ബഹുമഭാനലനഭായ  മുന്
മുഖലമനനി  ശതീ.  എ.ചകേ.  ആന്റെണനി,  സഹകേരണ  കമഖലയനിചല  നനിയമനങ്ങള
പനി.എസട്ട്.സനിക്കട്ട് വനിടുകേയുണഭായനി. എന്നഭാല ഇന്നട്ട് സലാംസഭാന വലഭാപകേമഭായനി  ആ
നടപടനിചയ  അടനിമറനിക്കത്തക്ക  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  മനിക്കവഭാറലാം  എലഭാ  ബഭാങനിലുലാം
നനിയമനലാം നടക്കുന്നതട്ട്. അതനിചന്റെ രഹസലങ്ങചളഭാചക്ക അകങ്ങയട്ട് അറനിയഭാലാം, ഞഭാന്
അതട്ട്  വനിശദതീകേരനിക്കുന്നനില.    ഇഉൗ  നടപടനിക്കട്ട്  അറതനിവരുത്തഭാന്  എചന്തെങനിലുലാം
ആകലഭാചന  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  മുന്പനില  ഉകണഭാ;  സഹകേരണ  കമഖലയനിചല
നനിയമനലാം 100 ശതമഭാനലാം പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട്  വനിടഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ചമഭായതീന്:  സര്,   സഹകേരണ  കമഖലയനിചല  എലഭാ
നനിയമനങ്ങളുലാം പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട് വനിടനിടനില. പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിചല
ജതീവനക്കഭാചര നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പ്രകതലകേ പരതീക്ഷഭാ കബഭാര്ഡഭാണുളളതട്ട്.  ജനിലഭാ
ബഭാങ്കുകേളനിചല ലഭാസട്ട്കഗഡട്ട് ജതീവനക്കഭാര് ഒഴെനിചകേയുളള ആളുകേളുചട നനിയമനമഭാണട്ട്
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  വനിടനിട്ടുളളതട്ട്.  അതട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.യുചട  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചയന്ന  മുറയട്ട്  നടത്തഭാന്   നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആ  രലാംഗചത്ത
നനിയമനവമഭായനി  ബനചപട  കേഭാരലത്തനില  ബഹുമഭാനചപട  ചമമ്പര്  സൂചനിപനിച
വനിഷയലാം  വസ്തുതയഭാണട്ട്.  അതട്ട്  നമുക്കട്ട്  കൂടുതല  ആകലഭാചനയട്ട്
വനികധയമഭാകക്കണതഭാണട്ട്.  ആ  രതീതനിയനില  സഹകേരണ  കമഖലയനിചല
ബനചപടവരുമഭായനി ചര്ച ചചയഭാണട്ട് ആ പ്രശ്നത്തനിനട്ട് പരനിഹഭാരലാം കേഭാകണണതട്ട്. 

ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന്:  സര്,  സഹകേരണ  കമഖലയനിചല  ചതഭാഴെനിലവസര
ങ്ങചളക്കുറനിചട്ട് പറയുകമ്പഭാള, സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനിചല കുടനിശനികേ  പനിരനിക്കുന്നതട്ട്
ചഡകപഭാസനിറട്ട്  കേളകര്മഭാരഭാണട്ട്.   പല  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  അവര്ക്കട്ട്
ഇരനിക്കഭാന്  കേകസരകപഭാലുലാം  ഇലഭാത്ത  സനിതനിയഭാണട്ട്.  അവചര  സനിരചപടുത്തുന്ന
കേഭാരലലാം,  13-ാം  കകേരള  നനിയമസഭയനില  ഒരു  സബ്മനിഷനഭായനി  ഞഭാന്
അവതരനിപനിചനിരുന.  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനില കജഭാലനി ചചയന്ന ചഡകപഭാസനിറട്ട്
കേളകര്മഭാചര  സനിരചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
രഭാധഭാകൃഷ്ണന് കേമ്മേതീഷന് ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  അവര്ക്കട്ട് അനുകൂലമഭായ ഒരു റനികപഭാര്ടട്ട്
നലകേനിയനിരുന. അതനികന്മേല ഗവണ്ചമന്റെനിനുള്ള നനിലപഭാചടന്തെഭാണട്ട്?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ചമഭായതീന്:   സര്,  സഹകേരണ കമഖലയനില ചഡകപഭാസനിറട്ട്

കേളകര്മഭാര് ഉളചപചടയുള്ള നനിരവധനി ആളുകേള പത്തുലാം പതനിനഞ്ചുലാം വര്ഷമഭായനി
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കജഭാലനി ചചയനണട്ട്. വളചര അനുഭഭാവപൂര്വലാം പരനിഗണനികക്കണ കകേസഭായതനിനഭാല

നനിയമവനികധയമഭായനി ആ കേഭാരലങ്ങള എങ്ങചന ചചയഭാന് കേഴെനിയുചമന്നട്ട് സര്ക്കഭാര്

പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    എലകദഭാസട്ട്  കുന്നപനിള്ളനി :  സര്,  ഡനിഗനിയുലാം  പനി.ജനി.യുലാം  കയഭാഗലത

കനടനിയ  നനിരവധനി  അഭലസ്തവനിദലരഭായ  ചചറപക്കഭാര്  മറട്ട്  കജഭാലനി  സഭാദലതകേള

കുറവഭാചണനള്ളതുചകേഭാണട്ട്  പദ്യൂണ്/അറന്റെര്  തസ്തനികേകേളനില   കജഭാലനി  ചചയഭാന്

തയഭാറഭാണട്ട്.  പകക്ഷ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  നയമനുസരനിചട്ട്  ഡനിഗനി  കയഭാഗലതയുള്ളവചര

അറന്റെര്/പദ്യൂണ് തസ്തനികേയനില നനിയമനിക്കഭാന് പഭാടനിചലന്ന നനിലവനിചല നനിയമത്തനില

കഭദഗതനി വരുത്തഭാന്  തയഭാറഭാകണഭാ? 

ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ചമഭായതീന് : സര്, സഹകേരണ കമഖലയനില മഭാത്രമല ഇത്തരലാം

പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതട്ട്. മചറലഭാ കമഖലയനിലുലാം നനിശ്ചനിത കജഭാലനിക്കട്ട് അധനികേ കയഭാഗലത  ഒരു

ബഭാദലതയഭായനി   വരുന്ന  വനിഷയമുണട്ട്.   ഇതട്ട്  സഹകേരണ  കമഖലചയ  മഭാത്രലാം

ബഭാധനിക്കുന്ന  ഒരു  വനിഷയമല.  സര്ക്കഭാര്  ഇതട്ട്  ചപഭാതുവഭായനി

ആകലഭാചനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. ഇഉൗ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് മഭാത്രമല മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ

കേഭാലത്തുലാം  ആ  നനിലപഭാടഭാണുണഭായനിരുന്നതട്ട്.  അധനികേകയഭാഗലത  കജഭാലനി

നനിയമനത്തനിനട്ട്  അകയഭാഗലതയഭായനി  വരുന്നതട്ട്  ഗഉൗരവമുള്ള  ഒരു  വനിഷയമഭാണട്ട്.

സഹകേരണ  കമഖലകേളനില  കയഭാഗലതയുള്ള  ആളുകേചള  ലഭാസട്ട്  കഗഡഭായനി

നനിയമനിക്കുന്നതട്ട്   അവര്ക്കട്ട്   ചപ്രഭാകമഭാഷന്  ചകേഭാടുക്കുന്നതനിനട്ട്    കവണനിയഭാണട്ട്.

അതട്ട് ശരനിയഭായ ഒരു നനിലപഭാടഭായനി കേണക്കഭാക്കഭാന് കേഴെനിയനില.  

ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന് :  സര്,  കനരചത്ത  ഡനിമഭാന്റെട്ട്  ഡനിസഷനനില  അങ്ങട്ട്
സൂചനിപനിചതുകപഭാചല,  വഭായ  ചകേഭാടുക്കലുലാം  നനികക്ഷപലാം  സസതീകേരനിക്കലുലാം  മഭാത്രലാം
നനിര്വഹനിക്കുന്ന ഒരു സഭാപനചമന്ന നനിലയനിലനനിനലാം സഹകേരണ കമഖല മഭാറനി
ചനിന്തെനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  കേഭാലമഭാണട്ട്.   പുതനിയ  ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള
സൃഷ്ടനിക്കഭാന് കേഴെനിയുന്ന,  സഹകേരണ കമഖലയട്ട്  ഇടചപടഭാന് കേഴെനിയുന്ന എത്രകയഭാ
രലാംഗങ്ങളുണട്ട്.  എചന്റെ  കചഭാദലലാം  ലഭാബുളചപചടയുള്ള  പുതനിയ  കമഖലകേളനികലയട്ട്
സഹകേരണ  കമഖലയട്ട്  ഇടചപടഭാന്  കേഴെനിയുചമന്നട്ട്  അങ്ങട്ട്  സൂചനിപനിച്ചു.
ആശുപത്രനികേളനില  കപവഭാര്ഡുകേള  ഉളചപചടയുള്ളവ  വളചര
അപകേടഭാവസയനിലഭാണട്ട്.  ചകേ.എചട്ട്.ആര്.ഡബദ്യൂ.എസട്ട്.  ഇകപഭാള  തതീചര
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നനിലനനിലക്കഭാത്ത സനിതനിയുമഭാണട്ട്. സഹകേരണ പ്രസഭാനങ്ങള ഇതനിലനിടചപട്ടുചകേഭാണട്ട്,
ആകരഭാഗല  കമഖലയനില  കപവഭാര്ഡുകേള  ഉളചപചട  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  പുതനിയ
ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുലാം   കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  സഹഭായകേരമഭായ  നനിലപഭാടട്ട്
എടുക്കുന്നതനിനുലാം കേഴെനിയുകമഭാ ?  

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ചമഭായതീന്  :  ആകരഭാഗല  രലാംഗത്തട്ട്  നലഭായമഭായ  നനിരക്കനില
നഭാട്ടുകേഭാചരയുലാം  കരഭാഗനികേള  ഉളചപചടയുള്ളവചരയുലാം  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
നനിലവനില  പല  സലത്തുലാം  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളനില  സഉൗകേരലലാം  കുറവഭാണട്ട്  എനള്ളതുചകേഭാണട്ട്  ഒഴെനിവഭായനി  കേനിടക്കുന്ന
സലങ്ങളനില  കപവഭാര്ഡുകേള  കവണചമനള്ള  ഇത്തരചമഭാരഭാവശലലാം  പലകപഭാഴുലാം
നമ്മേളുളചപചട എലഭാവരുലാം ഉന്നയനിക്കഭാറണട്ട്.  ഇന്നട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  കപവഭാര്ഡുകേളക്കട്ട്
പുറചമ  പുതനിയ  കപവഭാര്ഡുകേള   ആ  രലാംഗത്തട്ട്  ആവശലമഭായനി  വരനികേയുലാം  ആകരഭാഗല
വകുപട്ട് അനുമതനിയുലാം തരനികേയഭാചണങനില സഹകേരണ വകുപട്ട് അത്തരലാം കപവഭാര്ഡുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തയഭാറഭാണട്ട്.  അതനിനഭാവശലമഭായ  മുതലമുടക്കഭാനുലാം  സഹകേരണ
വകുപനിനഭാകുലാം  എനതചന്നയഭാണട്ട്  കേരുതുന്നതട്ട്.  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനിയുമഭായനി   ഇഉൗ
വനിഷയലാം സലാംസഭാരനിച്ചുകേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്. 

ശതീ  .    പനി  .    ഉചചബദുള്ള : സര്, സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില മഭാത്രലാം 79,225 കകേഭാടനി
രൂപയുചട  നനികക്ഷപലാം  നനിലവനിലുണട്ട്.   സഹകേരണ  കമഖലയനില  അഞട്ട്
വര്ഷത്തനിനുള്ളനില  ഏകേകദശലാം  ഒരു  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള
സൃഷ്ടനിക്കുചമന്നഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനചപട  മനനിയുചട  മറപടനിയനില  പറഞനിട്ടുള്ളതട്ട്.
സഹകേരണ  വലവസഭായ  സലാംഘങ്ങളുചട  കേതീഴെനില  വരുന്ന  സനിന്നനിലാംഗട്ട്  മനില്ലുകേള
വര്ഷങ്ങളക്കട്ട്  മുമ്പട്ട്  പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചതഭാണട്ട്.   അതനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ഒഭാകരഭാ
വര്ഷവലാം പുറകകേഭാടട്ട് കപഭായ്ചക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. വലവസഭായ വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനിലഭാണട്ട്
സഹകേരണ  സനിന്നനിലാംഗട്ട്  മനില്ലുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.  എന്നഭാല  വലവസഭായ  വകുപ്പുലാം
സഹകേരണ  വകുപ്പുലാം  കയഭാജനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  ഇഉൗ  സനിന്നനിലാംഗട്ട്  മനില്ലുകേചള
ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കവണ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?   അതുകപഭാചല  ജനിലഭാ
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേചള  സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട്  കകേരള  ബഭാങ്കുകേള  ഉണഭാക്കഭാന്
കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  പുതനിയ  കകേരള  ബഭാങട്ട്  നനിലവനില  വരുകമ്പഭാള  പുതനിയ
ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങളുണഭാകുകമഭാ;  അതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  പഠനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ?
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ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ചമഭായതീന് : സര്, ബഹുമഭാനചപട ചമമ്പര് സൂചനിപനിചതുകപഭാചല
കകേരളത്തനിചല  സഹകേരണ  സനിന്നനിലാംഗട്ട്  മനില്ലുകേള  വലവസഭായ  വകുപനിചന്റെ
കേതീഴെനിലഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.  സഹകേരണ  സനിന്നനിലാംഗട്ട്  മനില്ലുകേള  സഭാമ്പത്തനികേ
ബുദനിമുട്ടുകേള  ചകേഭാണട്ട്  വലനിയ  പ്രയഭാസങ്ങള  കനരനിടുകേയഭാണട്ട്.   കേടഭഭാരലാം,
പലനിശയുചട  ഭഭാരലാം  ഇതനിചന്റെചയഭാചക്ക  ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള്ള   പ്രശ്നങ്ങളുണട്ട്.  നൂലനിനട്ട്
മഭാര്ക്കറനില  വനില  കുറവലാം  റഭാ-ചമറതീരനിയലനിനട്ട്  വലനിയ  കതഭാതനില  വനില
വര്ദനിചതുമഭായ   പ്രശ്നങ്ങള  സഹകേരണ  സനിന്നനിലാംഗട്ട്  മനില്ലുകേള  കനരനിടുനണട്ട്.
വലവസഭായ വകുപ്പുമഭായനി ആകലഭാചനിചട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പരനിശമത്തനിലഭാണട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട്. സഹകേരണ സനിന്നനിലാംഗട്ട് മനില്ലുകേള ഉളചപചടയുള്ള
ചടക്സൈട്ട്കറല  കമഖല  കനരനിടുന്ന  പ്രയഭാസങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കേഴെനിഞ ദനിവസലാം സഭയനില ചര്ചയട്ട് വന്നതഭാണട്ട്. ഏതട്ട് രതീതനിയനില
സഹകേരണ  വകുപനിനട്ട്  അവചയ  സഹഭായനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുചമന്നതട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.  സലാംസഭാന  ബഭാങനിചന്റെ  രൂപതീകേരണവമഭായനി
ബനചപട  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിയുചട  പ്രവര്ത്തനലാം   ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   അവര്
സമര്പനിക്കുന്ന റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില അതട്ട്  പരനികശഭാധനിചഭായനിരനിക്കുലാം
ഭഭാവനി കേഭാരലങ്ങള തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതട്ട്.  

ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം പദതനി
4 (*484) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര്  :

     ശതീ  .   ഷഭാഫെനി പറമ്പനില  :
     ശതീ  .   ചചഹബനി ഇഉൗഡന്  :
  ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില  കുമഭാര് : തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി
നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം പദതനി സലാംസഭാനമഭാചകേ നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
എചന്തെലഭാലാം കേര്മ്മേപദതനികേള കകേചക്കഭാണനിട്ടുചണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  നടപഭാക്കുന്നതനില  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
ഇതുവചര  എചന്തെലഭാലാം  അലാംഗതീകേഭാരങ്ങള  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;  ഇതുസലാംബനനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില എത്ര കകേന്ദ്രങ്ങളനിലഭാണട്ട്  ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം പദതനി
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുളളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ചമഭായതീന്): സര്,

(എ)  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  പദതനി  2007  മുതലഭാണട്ട്  കകേരളത്തനില
നടപനിലഭാക്കഭാന്  തുടങ്ങനിയതട്ട്.   2008  മുതല  കുമരകേലാം,  കതക്കടനി,  ചചവത്തനിരനി,
കകേഭാവളലാം  എന്നനിവനിടങ്ങളനില  പദതനിയുചട  പ്രഭാകദശനികേതല  നനിര്വഹണലാം
ആരലാംഭനിച്ചു.  തുടര്ന്നട്ട്  2012-ല  കബക്കല,  കുമ്പളങ്ങനി,  അമ്പലവയല  എന്നതീ
കകേന്ദ്രങ്ങചളകൂടനി പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില ഉളചപടുത്തനി.  2014-ല മുസനിരനിസട്ട്
പദതനി പ്രകദശചത്ത ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം പദതനിയനില കൂടനികചര്ക്കുന്നതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനനിച്ചു.

2012-ല  കകേരളത്തനിചല  50  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങചള
ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം വനിപുലതീകേരണ പദതനിയനില ഉളചപടുത്തനി. 2014-ല 112
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം പ്രവര്ത്തനത്തനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  'ചചദവത്തനിചന്റെ  സസന്തെലാം  നഭാടട്ട്',  'ജനങ്ങളുചട  സസന്തെലാം  ടൂറനിസലാം'  എന്ന
കപരനില  നടപഭാക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിച്ചു.   ആദലഘടലാം  എന്ന  നനിലയനില
7  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില  പ്രസ്തുത  പദതനിയുചട  പ്രവര്ത്തനലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.  സലാംസഭാനത്തഭാചകേ  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  പദതനി
വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സതസരമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഇഉൗ  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനഭായനി  'ചറകസഭാണ്സനിബനിള  ടൂറനിസലാം  മനിഷന്'
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതടക്കമുള്ള കേഭാരലങ്ങള പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.

(ബനി) 2007-2008  കേഭാലഘടലാം മുതല നഭാളനിതുവചര ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം
പദതനിയുചട  നടത്തനിപനിനട്ട്  പത്തട്ട്   അവഭാര്ഡുകേള  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   വനിശദവനിവരലാം
അനുബനലാം 'എ ' ആയനി ഉള്ളടക്കലാം ചചയനിരനിക്കുന.*

(സനി)   നനിലവനില  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  പദതനി  7  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലഭാണട്ട്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതട്ട്. കുമരകേലാം, കകേഭാവളലാം, കതക്കടനി, ചചവത്തനിരനി, അമ്പലവയല,
കുമ്പളങ്ങനി,  കബക്കല  എന്നനിവയഭാണവ.  ഇതനിനുപുറകമ  മുസനിരനിസട്ട്
പദതനിപ്രകദശത്തട്ട് ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം പദതനി പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  സര്,  ചറകസഭാണ്സനിബനിള  ടൂറനിസവമഭായനി
ബനചപടട്ട്  കേഴെനിഞ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  112  വനികനഭാദസഞഭാര
കകേന്ദ്രങ്ങചള ഇഉൗ കമഖലയനില ഉളചപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനചമടുത്തു.  ഇതനിനട്ട്
മഭാറലാം  വരുത്തഭാന്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  അതുമഭായനി  ബനചപടട്ട്
എടുത്തനിട്ടുള്ള തതീരുമഭാനചമന്തെഭാണട്ട്?

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ചമഭായതീന് :  സര്,  ചറകസഭാണ്സനിബനിള ടൂറനിസലാം പദതനി  112
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനികലയ്ക്കുള്ള   പ്രഖലഭാപനലാം  വചന്നങനിലുലാം  ഏഴെട്ട്
പഞഭായത്തനില  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഇഉൗ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഉളചപചട  തുടങ്ങഭാന്
കേഴെനിഞനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പ്രഭാകദശനികേ  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  ടൂറനിസത്തനിചന്റെ  പ്രകയഭാജനലാം
ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണമുളചപചടയുള്ള  കേഭാരലങ്ങളനില
പുതനിചയഭാരു  രതീതനി  കകേരളലാം  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  കലഭാകേ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കനടുകേയുലാം
ചചയനിട്ടുളളതഭാണട്ട്.  അത്തരചമഭാരു  പദതനി  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില  മഭാത്രമല
സലാംസഭാന  വലഭാപകേമഭായനി  പതനിനഭാലട്ട്  ജനിലകേളനിലുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  'കേനിറട്ട്സട്ട്'  ആണട്ട് അതനിചന്റെ  കനഭാഡല  ഏജന്സനിയഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.  അതനിനുപകേരലാം  ഇതട്ട്  വലഭാപകേമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ഒരു മനിഷന് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനമഭാണട്ട് ടൂറനിസലാം വകുപട്ട്  ആകലഭാചനിചട്ട്
വരുന്നതട്ട്.  

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  സര്,  ചറകസഭാണ്സനിബനിള  ടൂറനിസവമഭായനി
ബനചപടട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഏറവലാം നല കഹഭാടലുകേളക്കുലാം ടൂര് ഓപകറകറഴനിനുലാം
അവഭാര്ഡുകേള  നലകുന്നതനിചനക്കുറനിചട്ട്  ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ?  കേഭാരണലാം  മറട്ട്
കമഖലകേളനിലഭാണട്ട്  ഇതുവചര  അവഭാര്ഡുകേള  നലകേനിവരുന്നതട്ട്.
ചറകസഭാണ്സനിബനില  ടൂറനിസലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇഉൗ
കമഖലയനില  അവഭാര്ഡുകേള  നലകുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ചമഭായതീന് :  സര്,  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കഹഭാടലുകേള,  ആയുര്കവദ റനികസഭാര്ട്ടുകേള,
കഹഭാലാംകസകേള  എന്നനിവയ്ചക്കഭാചക്ക  ക്ലഭാസനിഫെനികക്കഷന്  സഉൗകേരലലാം
ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ഇകപഭാഴുണട്ട്.  അതുമഭായനി ബനചപടട്ട് ഏറവലാം
നല സര്വതീസട്ട് ചചയന്ന സഭാപനങ്ങചളക്കൂടനി ചപ്രഭാകമഭാടട്ട് ചചയന്നതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലത്തനില  ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ആവശലമഭായ പരനികശഭാധന
നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ഷഭാഫെനി  പറമ്പനില :  സര്,  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  പദതനി
സലാംസഭാനതലത്തനില നടപനിലഭാക്കുചമന്നട്ട്  പറഞതനില സകന്തെഭാഷലാം.  പലകപഭാഴുലാം
നമ്മുചട  ശദ  പതനിയഭാചത  കപഭാകുന്ന  പ്രകദശങ്ങളനില,  2014-2015-ചല
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേളുചട വരവനില ഏറവലാം
കൂടുതല വര്ദനവണഭായ പ്രകദശലാം പഭാലക്കഭാടഭാണട്ട്. ചനലനിയഭാമ്പതനി, പറമ്പനിക്കുളലാം,
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ചചസലന്റെട്ട് വഭാലനി  ഉളചപചടയുള്ള  പ്രകദശങ്ങചള  കേണകട്ട്  ചചയട്ട്  ഒരു  ഗതീന്
ടയഭാലാംഗനിള  സനിസത്തനില  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസത്തനിചന്റെ  വലഭാപനലാം  എത്രയുലാം
ചപചടന്നട്ട് പഭാലക്കഭാടട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന് പ്രകതലകേലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ചമഭായതീന്:  സര്,  അതുമഭാത്രമല,  ചനലനിയഭാമ്പതനി
ഉളചപചടയുള്ള പ്രകദശങ്ങളനില ടൂറനിസലാം സര്കേദ്യൂട്ടുമഭായനി  ബനചപട ഒരു പദതനി
രൂപതീകേരനിചട്ട്  അതനിചന്റെ  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതട്ട്
'കേനിഫ്ബനി'-യനില ഉളചപടുത്തഭാനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  മലമ്പുഴെ,
ചനലനിയഭാമ്പതനി  ഉളചപചട  നനിളയുമഭായനി  ബനചപടട്ട്  ഒരു  സര്കേദ്യൂടട്ട്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(കചഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴെനിഞ്ഞു.)

2.  കരഖഭാമൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i)നക്ഷത്ര ചനിഹ്നമനിട കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള 
കകേത്തറനി-ഖഭാദനി വസ്ത്രങ്ങളനിചല കൃത്രനിമ ചഭായങ്ങള 

5 (*485) ശതീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള:
ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി:
ശതീ  .    എന്   .  എ  .   ചനലനിക്കുന്നട്ട്:
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേത്തറനി-ഖഭാദനി  വസ്ത്രങ്ങളക്കട്ട്  പ്രകൃതനിദത്ത  ചഭായങ്ങളക്കട്ട്  പകേരലാം
കൃത്രനിമ  ചഭായങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്  അവയുചട  വനിശസഭാസലതയട്ട്  കകേഭാടലാം
തടനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേത്തറനി  കമഖലയനില  പ്രകൃതനിദത്ത  ചഭായങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
യൂണനിറ്റുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  എങനില  ഇവയട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സഹഭായചമചന്തെങനിലുലാം  നല്കുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ): 

(എ)  കകേത്തറനി-ഖഭാദനി  വസ്ത്രങ്ങളക്കട്ട്  പ്രകൃതനിദത്ത  ചഭായങ്ങളക്കട്ട്  പകേരലാം
കൃത്രനിമ ചഭായങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട് അവയുചട വനിശസഭാസലതയട്ട് കകേഭാടലാം തട്ടുചമന്ന
കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിടനില. 

856/2019
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(ബനി)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില  പ്രകൃതനിദത്ത  ചഭായങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
7 യൂണനിറ്റുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. 

(സനി)  നലകുനണട്ട്.   2014-15  വര്ഷത്തനില  പ്രകൃതനിദത്ത  ചഭായങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം,  കഡയനിലാംഗനിനുമുള്ള  പരനിശതീലനത്തനിനുലാം,  ഓര്ഗഭാനനികേട്ട്
വസ്ത്രങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  അവയുചട  മഭാര്ക്കറനിലാംഗനിനുമഭായനി  സര്ക്കഭാര്
3392500 രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ജലകവദല്യുതനി ഉലഭാദനലാം
6 (*486) ശതീ  .   പഭാറക്കല അബ്ദുല:

ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം:
ശതീ  .   അബ്ദുല ഹമതീദട്ട്  .   പനി  .:
ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മഴെയുചട  കുറവട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  ജലകവദല്യുതനി  ഉലഭാദനചത്ത
ബഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില എത്രകത്തഭാളമഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  ജലകവദല്യുതനി  ഉലഭാദനവലാം  ഉപകഭഭാഗവലാം
തമ്മേനിലുള്ള  അന്തെരലാം  എത്രയഭാചണന്നട്ട്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  കവദല്യുതനി  റഗുകലററനി  അകതഭാറനിറനിയുചട  ഇടചപടല,  കവദല്യുതനി
ഉലഭാദനചത്ത  ഏചതങനിലുലാം  തരത്തനില  ബഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  വനിശദവനിവരലാം
നലകുകമഭാ?

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്  ): 

(എ)  മഴെയുചട  കുറവട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  ജല  കവദല്യുതനി  ഉലഭാദനചത്ത
ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.   മഴെയുചട  കുറവട്ട്  കേഭാരണലാം  നഭാളനിതുവചരയുള്ള  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം
പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്ന നതീചരഭാഴുക്കനിചന്റെ  55%  മഭാത്രചമ ലഭനിചനിട്ടുള.  ഈ ജലവര്ഷലാം
പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്ന  നതീചരഭാഴുക്കട്ട്  6841.13  ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട്  ആയനിരനിചക്ക  2016
ഒകകഭാബര്  17-ാം തതീയതനി  വചരയുള്ള കേണക്കനിന്പ്രകേഭാരലാം  2292.43  ദശലക്ഷലാം
യൂണനിറട്ട് ഉലഭാദനിപനിക്കഭാനുള്ള ചവള്ളത്തനിചന്റെ കുറവട്ട് ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) കേഭാലവര്ഷത്തനിചന്റെ കുറവട്ട് കേഭാരണലാം സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ ജലകവദല്യുതനി



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 35

ഉലപഭാദനത്തനില  കുറവട്ട്  വന്നനിട്ടുണട്ട്.   എന്നഭാല  മഴെയുചട  കുറവട്ട്  കേഭാരണലാം
അന്തെരതീക്ഷ  തഭാപനനിലയനിലുണഭായ  വര്ദനവട്ട്  കവദല്യുത  ഉപകഭഭാഗത്തനില
ഗണലമഭായ  വര്ദനയട്ട്  ഇടയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   2016  ഒകകഭാബര്  മഭാസത്തനിചല
കേണക്കനുസരനിചട്ട്  (17-10-2016  വചരയുള്ളതട്ട്)  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  പ്രതനിദനിന
ശരഭാശരനി  ഉലഭാദനലാം  10.9019  ദശലക്ഷലാം   യൂണനിറഭാണട്ട്.   സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ
ശരഭാശരനി  പ്രതനിദനിന  ഉപകഭഭാഗലാം  63.831  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറഭാണട്ട്.   ഉലഭാദനവലാം
ഉപകഭഭാഗവലാം തമ്മേനിലുള്ള അന്തെരലാം 52.93 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറഭാണട്ട്. 

(സനി)  ബഹ്മപുരലാം  നനിലയത്തനിചല  കകേടഭായ  രണട്ട്  ജനകററര്  മഭാറനി
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള ചപ്രഭാകപഭാസല റഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന് നനിരഭാകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി 
7 (*487) ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള:

ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മഭാസര്:
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചന്ദ്രന്:
ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനിലുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഏപ്രനില  1  മുതല മഭാര്ചട്ട്  31  വചര
എന്നതനില നനിന്നട്ട് വഭാര്ഷനികേ കേലണറനികലതു കപഭാചല ജനുവരനി 1 മുതല ഡനിസലാംബര്
31  വചര  എന്നട്ട്  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനചവന്നതട്ട്
കേണക്കനിചലടുത്തട്ട്  ഇക്കഭാരലത്തനില  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അഭനിപ്രഭായലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പരനിഷ്കരണത്തനിലൂചട സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ നടപട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ
രതീതനികേളനില എചന്തെഭാചക്ക മഭാറങ്ങളുണഭാകുചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷകേഭാലയളവനില  വരുന്ന  മഭാറലാംമൂലലാം  സലാംസഭാന
സമ്പദട്ട് വലവസയട്ട് എചന്തെഭാചക്ക കനടങ്ങള ഉണഭാകുചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ - സനി) ഏപ്രനില 1 മുതല മഭാര്ചട്ട് 31 വചരയുള്ള കേഭാലയളവഭാണട്ട് നനിലവനില
കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേള അനുവര്ത്തനിച്ചു വരുന്ന സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം.
എന്നഭാല  ഒരു  പുതനിയ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷക്രമലാം  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിചന്റെ
പ്രഭാകയഭാഗനികേതയുലാം  സഭാധലതയുലാം  അവകലഭാകേനലാം  ചചയന്നതനിനഭായനി  മുന്
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സഭാമ്പത്തനികേ  ഉപകദഷ്ടഭാവഭായനിരുന്ന  കഡഭാ.  ശങരഭാചഭാരല  അദലക്ഷനഭായ  ഒരു
നഭാലലാംഗ  സമനിതനിചയ  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഈ  വനിഷയത്തനില
സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം കകേന്ദ്രലാം കതടനിയനിട്ടുണട്ട്.  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷക്രമലാം
മഭാറ്റുന്നതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  അന്തെനിമ  നനിലപഭാടട്ട്
കകേചക്കഭാണനിടനില.   ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  അഭനിപ്രഭായ  രൂപതീകേരണത്തനിനുള്ള
ചര്ചകേള  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില  നടനവരനികേയഭാണട്ട്.   ഇക്കഭാരലത്തനില  കകേന്ദ്ര
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേള അഭനിപ്രഭായ സമനസയത്തനിലൂചട എത്തനികചരുന്ന പുതനിയ
കേഭാലക്രമലാം  ഏതഭാചണന്നട്ട്  വലക്തമഭാചയങനിചല  പ്രസ്തുത  പരനിഷ്കഭാരലാം  സലാംസഭാന
സമ്പദട്ട്  വലവസയനില  ഉണഭാക്കഭാവന്ന  മഭാറങ്ങചളക്കുറനിചട്ട്  വനിലയനിരുത്തഭാ
നഭാവകേയുള. 

ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം പദതനി 

8 (*488) ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു  :
ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി  :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട്  :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  പ്രസ്തകുത  പദതനിയുചട  ലക്ഷലങ്ങളുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏചതലഭാലാം  വകുപ്പുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത പദതനിയനിന്
കേതീഴെനില ഏകകേഭാപനിപനിചനിരനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനിചല പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആസൂത്രണലാം ചചയന്നതനിനുലാം
നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  സതസരമഭായ  പ്രഭാകദശനികേ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്ന
തനിനുമഭായനി  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  കകേചക്കഭാണനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ഉണട്ട്.   2007-ല ആരലാംഭനിച പദതനി കകേഭാവളലാം,  കുമരകേലാം,  കതക്കടനി,
വയനഭാടട്ട്,  കബക്കല,  കുമ്പളങ്ങനി  എന്നതീ  പ്രകദശങ്ങളനിലഭാണട്ട്  നടനവരുന്നതട്ട്.
മുസനിരനിസട്ട്  പദതനി  പ്രകദശത്തുകൂടനി  ഇതട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ടൂറനിസത്തനിചന്റെ  ഗുണഫെലങ്ങള  പരമഭാവധനി  തകദ്ദേശതീയര്ക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം  കദഭാഷഫെലങ്ങള  പരമഭാവധനി  കുറയ്ക്കുവഭാനുലാം  ലക്ഷലമനിടുന്ന
പദതനിയഭാണട്ട്  ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം.   തകദ്ദേശതീയര്ക്കട്ട്   ചമചചപട രതീതനിയനില
ജതീവനിക്കഭാന്  ഉതകുലാംവനിധവലാം  സഞഭാരനികേളക്കട്ട്  ചമചചപട  കസവനങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാന് സഹഭായനിക്കുലാംവനിധവലാം ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങചള വനികേസനിപനിക്കുകേ എന്ന
അടനിസഭാന  ലക്ഷലകത്തഭാചട  നടപഭാക്കുന്ന  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  പദതനി
സഭാമൂഹനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  പഭാരനിസനിതനികേ  കമഖലകേചള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചഭാണട്ട്
നടപഭാക്കുന്നതട്ട്.  തകദ്ദേശതീയര്ക്കട്ട്  ചതഭാഴെനില,  കേഭാരലകശഷനി  വനികേസനലാം,  ടൂറനിസലാം
ഉലപന്ന  വനികേസനലാം,  ഗഭാമതീണ  പഭാകക്കജുകേള,  പഭാരനിസനിതനികേ  സഭാലാംസഭാരനികേ
കപതൃകേ സലാംരക്ഷണലാം തുടങ്ങനിയവ ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

(സനി)  ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസവമഭായനി  ബനചപട പ്രവര്ത്തനങ്ങള തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ വകുപട്ട്  (പഞഭായത്തട്ട്,  മുന്സനിപഭാലനിറനി,  കകേഭാര്പകറഷന്)  കുടുലാംബശതീ
മനിഷന്,  കൃഷനി  വകുപട്ട്,  മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപട്ട്,  ഫെനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്  തുടങ്ങനിയ
വകുപ്പുകേളുമഭായനി ബനചപടഭാണട്ട് നടപഭാക്കനി വരുന്നതട്ട്. 

(ഡനി) ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനിചല പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആസൂത്രണലാം ചചയന്നതനിനുലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  മറ്റുമഭായനി  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ചകേഭാചനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
എന്നനിവനിടങ്ങളനിലഭായനി  3  കമഖലഭാ  കജഭായനിന്റെട്ട്  ഡയറകര്  ഓഫെതീസട്ട്,  മറട്ട്  എലഭാ
ജനിലകേളനിലുലാം ജനിലഭാ ഓഫെതീസുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. 

ഇതനിനുപുറകമ  പ്രഭാകദശനികേ  തലത്തനില  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനിചല
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആസൂത്രണലാം  ചചയന്നതനിനുലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  മറ്റുമഭായനി
ജനിലഭാ കേളകര് ചചയര്മഭാനുലാം മറ്റു വനിവനിധ കമഖലയനിലുള്ളവര് അലാംഗങ്ങളുമഭായ ജനിലഭാ
ടൂറനിസലാം  ചപ്രഭാകമഭാഷന്  കേഉൗണ്സനിലുകേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രധഭാന  ടൂറനിസലാം
ചസന്റെറകേളുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  മറ്റുമഭായനി  ചഡസനികനഷന്
മഭാകനജ് ചമന്റെട്ട് സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ടൂറനിസലാം വനികേസനത്തനിനുലാം പ്രചരണത്തനിനുമഭായനി പദതനികേള
9 (*489) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട്  :

ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫെര്ണഭാണസട്ട്  :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന്  :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:
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(എ)  ടൂറനിസലാം വനികേസനത്തനിനുലാം ടൂറനിസലാം പ്രചരണത്തനിനുമഭായനി ആവനിഷ്കരനിച്ചു
നടപനിലഭാക്കനിയ വനികേസന പദതനികേളുചടയുലാം കേര്മ്മേപരനിപഭാടനികേളുചടയുലാം വനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ;

(ബനി)  വനികനഭാദ  സഞഭാര  കമഖലയട്ട്  പുതനിയ  മഭാനവലാം  ദനിശയുലാം
നലകുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഉപകദശകേ  സമനിതനി,
വനിഷയഭാധനിഷനിത സൂക്ഷ്മ പരനികശഭാധനഭാ സമനിതനി എന്നനിവ രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുചട  വരവനിലുലാം  വനികനഭാദസഞഭാരത്തനില  നനിനളള
വരുമഭാനത്തനിലുലാം  ഗണലമഭായ  വര്ദനവട്ട്  ഉണഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എചന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സമഗ  ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിനുള്ള  നടപടനികേളഭാണട്ട്
വകുപട്ട്  കകേചക്കഭാണ്ടുവരുന്നതട്ട്.   സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെയുലാം  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് സലാംരലാംഭമഭായ കകേരള ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചര് ഇന്ചവസട്ട്ചമന്റെട്ട് ഫെണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്
(KIFB)  ചന്റെയുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെയുലാം  സഹഭായകത്തഭാചടയുള്ള  സമഗ
വനികേസനമഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇത്തരത്തനില  വനികേസനിപനിക്കുന്ന  കകേന്ദ്രങ്ങകളഭാ
ചടഭാപലാം സസകേഭാരല സലാംരലാംഭകേരുചട പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനിയുള്ള ടൂറനിസലാം പദതനികേളുലാം
സസകേഭാരല  കമഖലയനിലുള്ള   പദതനികേളുലാം  വനിവക്ഷനിക്കുനണട്ട്.   കഹഭാടലുകേള,
കേണ്ചവന്ഷന് ചസന്റെറകേള,  ടൂറനിസട്ട്  ടഭാന് കസഭാര്ടട്ട്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള,  വഴെനികയഭാര
വനിശമ കകേന്ദ്രങ്ങള,  ആയൂര്കവദ കകേന്ദ്രങ്ങള,  ഹഉൗസ്കബഭാട്ടുകേള,  കഹഭാലാംകസകേള,
അ ഡസഞര്  ടൂറനിസലാം  തുടങ്ങനി  വനിവനിധ  കമഖലകേള  സസകേഭാരല  നനികക്ഷപത്തനിനട്ട്
സഭാധലതയുള്ളതഭാണട്ട്.  പരനിസനിതനി  സഉൗഹൃദ  ടൂറനിസലാം  പദതനികേള
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് പ്രധഭാനമഭായുലാം ലക്ഷലമനിടുനണട്ട്.  നൂതനമഭായ പ്രചരണവലാം-
വനിപണനവലാം ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.

ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിനുകവണനി  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില  സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന
പ്രശസ്തമഭായ ടൂറനിസലാം കമളകേളനില പചങടുക്കുന്നതട്ട് കൂടഭാചത, കറഭാഡട്ട് കഷഭാകേളുലാം B2B
മതീറനിലാംഗുകേളുലാം സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.   പ്രചരണ പരനിപഭാടനികേളുചട ഭഭാഗമഭായനി അചടനി
ദൃശലമഭാധലമങ്ങളനില  കകേരളത്തനിചന്റെ  സഭാന്നനിധലലാം  അനുഭവചപടുത്തുവഭാനഭായനി
നനിരവധനി പരസല പ്രചരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം നടത്തനിവരുന.  ഇവ കൂടഭാചത ടൂറനിസലാം
രലാംഗചത്ത  പ്രശസ്തരഭായ  മഭാധലമ  പ്രവര്ത്തകേകരയുലാം,  കബഭാകഗഴനികനയുലാം  മറ്റുലാം
സലാംസഭാനത്തട്ട്  ക്ഷണനിച്ചുവരുത്തനി  നമ്മുചട  ടൂറനിസലാം  ഉത്പന്നങ്ങള
പരനിചയചപടുത്തുകേയുലാം ചചയവരുന. 



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 39

(ബനി)  1-3-2016-ചല  G.O.(Rt)118/2016/TSM  പ്രകേഭാരലാം  ഉപകദശകേ
സമനിതനിയുലാം, വനിഷയഭാധനിഷനിത സൂക്ഷ്മ പരനികശഭാധനഭാ സമനിതനിയുലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) വനികദശരഭാജലങ്ങളനില പ്രശസ്തമഭായ ടൂറനിസലാം കമളകേളനില പചങടുക്കുന്നതട്ട്
കൂടഭാചത  കറഭാഡ്കഷഭാകേളുലാം  B2B  മതീറനിലാംഗുകേളുലാം  സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.   പ്രചരണ
പരനിപഭാടനികേളുചട  ഭഭാഗമഭായനി  അചടനി,  ദൃശലമഭാധലമങ്ങളനില  കകേരള  ടൂറനിസത്തനിചന്റെ
സഭാന്നനിധലലാം അനുഭവചപടുത്തുവഭാനഭായനി നനിരവധനി പരസല പ്രചരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം
നടത്തനിവരുന.   ഇവ  കൂടഭാചത  ടൂറനിസലാം  രലാംഗചത്ത  പ്രശസ്തരഭായ  മഭാധലമ
പ്രവര്ത്തകരയുലാം കബഭാകഗഴനികനയുലാം മറ്റുലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട് ക്ഷണനിച്ചുവരുത്തനി നമ്മുചട
ടൂറനിസലാം ഉത്പന്നങ്ങള പരനിചയചപടുത്തുകേയുലാം ചചയ വരുന.  അടുത്ത 5  വര്ഷലാം
ചകേഭാണട്ട്  വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുചട  എണ്ണലാം  ഇരടനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ആഭലന്തെര
ടൂറനിസ്റ്റുകേളുചട  എണ്ണലാം  50%  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇതനിലൂചട  ഈ  കമഖലയനില
നനിനള്ള വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം വകുപട്ട് ലക്ഷലമനിടുന. 

യുവസലാംരലാംഭകേതസ വനികേസന പദതനി
10 (*490) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട്:

ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര്:
ശതീ  .   ചകേ  .   ബഭാബു:
ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  യുവസലാംരലാംഭകേതസ  വനികേസന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തകുത പദതനിയുചട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏതട്ട്  ഏജന്സനി  മുകഖനയഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നചതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുചട  ഘടകേങ്ങള  ഏചതഭാചക്കയഭാചണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില  സലാംരലാംഭകേതസത്തനിനുളള  തഭാലരലലാം  ജനനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
യുവഭാക്കചള  മനികേച  സലാംരലാംഭകേരഭാക്കുന്നതനിനുളള  നൂതന  ആശയങ്ങള
ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പ്രസ്തകുത  പദതനിയനില  എചന്തെലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങള
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്):

(എ  &  ബനി)  യുവതലമുറചയ  ചതഭാഴെനില  അകനസഷകേരനിലനനിനലാം  ചതഭാഴെനില
ദഭാതഭാക്കളഭാക്കനി  മഭാറ്റുകേ,  യുവസലാംരലാംഭകേരുചട  സലാംരലാംഭകേതസ  ആശയങ്ങളക്കട്ട്
ആവശലമഭായ പ്രകചഭാദനലാം നലകുകേ, കവണ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകുകേ, നൂതന
ആശയങ്ങളുചട  പ്രദര്ശനത്തനിനഭായുള്ള  കവദനിചയഭാരുക്കുകേ  എന്നനിവയഭാണട്ട്  യുവ
സലാംരലാംഭകേ പദതനിയുചട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള. 

യുവസലാംരലാംഭകേര് മുകന്നഭാടട്ട് വയ്ക്കുന്ന അടനിസഭാന ആവശലങ്ങളഭായ സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായവലാം ചമന്റെറനിലാംഗുലാം ഇന്കേല്യുകബഷന് ചസന്റെറകേള മുകഖനയുള്ള സഹഭായങ്ങളുലാം
സഭാര്ടട്ട് അപട്ട് മനിഷനനിലൂചട ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്. 

(സനി)  ചഎ.റനി./ചഎ.റനി.  ഇതര  കമഖലകേളനിചല  യുവ  സലാംരലാംഭകേചര
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  കകേരള  സഭാര്ടട്ട്  അപട്ട്  മനിഷന്,
ചകേ.എസട്ട്.ചഎ.ഡനി.സനി.,  ചകേ.എഫെട്ട്.സനി തുടങ്ങനിയ സഭാപനങ്ങള മുകഖന വനിവനിധ
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിവരുന. 

(ഡനി  &  ഇ)  യുവസലാംരലാംഭകേരുചട  സലാംരലാംഭകേതസ  ആശയങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ
പ്രകചഭാദനവലാം  കവണ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  നലകുകേയുലാം  അവരുചട  നൂതന
ആശയങ്ങളുചട  പ്രദര്ശനത്തനിനട്ട്  കവദനിചയഭാരുക്കുകേയുമഭാണട്ട്  യുവസലാംരലാംഭകേ
പദതനിയുചട  ലക്ഷലലാം.  യുവസലാംരലാംഭകേര്  മുകന്നഭാട്ടുവയ്ക്കുന്ന  അടനിസഭാന
ആവശലങ്ങളഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവലാം  ചമന്റെറനിലാംഗുലാം  ഇന്കേല്യുകബഷന്
ചസന്റെറകേള  മുകഖനയുള്ള   സഹഭായങ്ങളുലാം  സഭാര്ടട്ട്  അപട്ട്  മനിഷനനിലൂചട
ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്. 

യുവസലാംരലാംഭകേര്ക്കഭാവശലമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി
ചകേ.എസട്ട്.ചഎ.ഡനി.സനി.  യനില  ഒരു  സതീഡട്ട്  ഫെണനിലാംഗട്ട്  സതീലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിചല  കേഭാക്കനഭാടുള്ള  ഇന്കഫെഭാപഭാര്ക്കട്ട്  കേലഭാമ്പസനിലുലാം
അങമഭാലനിയനിചല  ഇന്ചകേല  കേലഭാമ്പസനിലുലാം  ചകേ.എസട്ട്.ചഎ.ഡനി.സനി.-യുചട
ഇന്കേല്യുകബഷന്  ചസന്റെറകേള  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനിദലഭാര്ത്ഥനി
സലാംരലാംഭകേരുചട  സലാംരഭകേതസ  ആശയങ്ങളക്കട്ട്  അടനിസഭാന  സഉൗകേരലലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  സലാംസഭാനചത്ത വനിവനിധ കകേഭാകളജുകേള/  യൂണനികവഴനിറനി
കേളുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  ഇന്കേല്യുകബഷന്  ചസന്റെറകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന. ഇതുവഴെനി കകേരളചത്ത യുവസലാംരഭകേരുചട സലാംരഭകേതസ
കകേന്ദ്രമഭാക്കനി മഭാറ്റുവഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്. 
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ഉഉൗര്ജ സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
11 (*491) ശതീ  .   അനനില അക്കര  :

ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .  കജഭാസഫെട്ട്  :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ചസന്റെട്ട്  :
ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

ഊര്ജ  സലാംരക്ഷണചത്തക്കുറനിച്ചുലാം  ഊര്ജ  കേഭാരലക്ഷമതചയക്കുറനിച്ചുലാം
ചപഭാതുജനങ്ങചള  അറനിയനിക്കുവഭാന്  എചന്തെലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്
പ്രകയഭാജനചപടുത്തുന്നതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്):

ഉഉൗര്ജ  സലാംരക്ഷണചത്തക്കുറനിച്ചുലാം  ഉഉൗര്ജകേഭാരലക്ഷമതചയക്കുറനിച്ചുലാം
ചപഭാതുജനങ്ങചള  അറനിയനിക്കുവഭാന്  ഇ.എലാം.സനി.  പ്രകയഭാജനചപടുത്തുന്ന
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

ചപഭാതുജനങ്ങളനില  ഉഉൗര്ജസലാംരക്ഷണ  അവകബഭാധലാം  വളര്ത്തുന്നതനി
കലയഭായനി  സര്ക്കഭാരനിതര  സലാംഘടനകേള  മുകഖന  നടത്തനിവരുന്ന  ഒരു
ഉഉൗര്ജസലാംരക്ഷണ കബഭാധവലക്കരണ പരനിപഭാടനിയഭാണട്ട് ഉഉൗര്ജകേനിരണ്.

• ഗഭാര്ഹനികേ  ഉഉൗര്ജ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ഉഉൗര്ജസലാംരക്ഷണ
കബഭാധവത്ക്കരണലാം  നലകുന്നതനിനട്ട്  സ്ത്രതീകേളഭായ  എനര്ജനി  ക്ലനിനനികേട്ട്
കവഭാളണനിയര്മഭാര്  വതീടുകേളകതഭാറലാം  ഉഉൗര്ജസലാംരക്ഷണ  ക്ലഭാസ്സുകേള
നലകുകേയുലാം ലഘുകലഖകേള വനിതരണലാം ചചയകേയുലാം ചചയന. 

• വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില  ഉഉൗര്ജസലാംരക്ഷണ  കബഭാധവത്ക്കരണലാം
നടത്തുന്നതനിനട്ട്  സ്മെഭാര്ടട്ട്  എനര്ജനി  കപ്രഭാഗഭാലാം  (SEP)  എന്ന  കപരനില
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

• ഉഉൗര്ജസലാംബനമഭായ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തുന്നതനിനഭായനി
കകേരളത്തനിലുടനതീളലാം  റനികസഭാഴട്ട്  കപഴണുകേളക്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം
നലകേനിവരുന. 

• കകേരളത്തനിചല എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്, കപഭാളനിചടകനികേട്ട്, ചഎ.റനി.ചഎ. മുതലഭായ
സഭാപനങ്ങളനില ഉഉൗര്ജസലാംരക്ഷണ എക്സൈനിബനിഷനുകേള,  മത്സരങ്ങള,
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള എന്നനിവ നടത്തനി.
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• ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ഉഉൗര്ജ കബഭാധവത്കേരണലാം നടത്തുന്നതനികലയഭായനി
വനിവനിധ എക്സൈനിബനിഷനുകേള, ലഘുകലഖഭാവനിതരണലാം എന്നനിവ നടത്തുന.

• AIR-ചല  "ഹകലഭാ  ആകേഭാശവഭാണനി”  എന്ന  പരനിപഭാടനിയനിലൂചട
ചപഭാതുജനങ്ങളുചട ഉഉൗര്ജസലാംരക്ഷണ സലാംബനമഭായ സലാംശയങ്ങളക്കട്ട്
മറപടനി നലകേനി.

• സലാംസഭാനചത്ത  വഭായനശഭാലകേള  വഴെനിയുള്ള  ഉഉൗര്ജസലാംരക്ഷണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട ഭഭാഗമഭായനി വഭായനശഭാലകേളനില ഉഉൗര്ജസലാംരക്ഷണ
ക്ലഭാസ്സുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുന. 

• ഉഉൗര്ജസലാംരക്ഷണലാം,  ഉഉൗര്ജ  സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം  എന്നനിവചയപറനി
അറനിവട്ട്  നലകുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ലഘുകലഖകേള,  കകേപുസ്തകേങ്ങള,
കപഭാസറകേള, സനിക്കറകേള എന്നനിവ അചടനിചട്ട് വനിതരണലാം ചചയവരുന. 

ചകേ  .  എസട്ട്  .  ഇ  .  ബനി  .    മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  ഉഉൗര്ജ  സലാംരക്ഷണ
കബഭാധവത്കേരണ പദതനികേള  :

• ഉഉൗര്ജ  സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുചട
പങഭാളനിത്തലാം  കനരനിടട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  2013  മുതല
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന പദതനിയഭാണട്ട് 'ലഭാഭപ്രഭ'. 

•  മുന്വര്ഷങ്ങളനില  'നഭാകളയനിത്തനിരനി  ഉഉൗര്ജലാം',  'ലഭാഭപ്രഭ സതീസണ്-2'
എന്നതീ  ഉഉൗര്ജസലാംരക്ഷണ  പദതനികേള  സ്കൂള  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള
ക്കനിടയനില നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

• ഉഉൗര്ജ സലാംരക്ഷണലാം ലക്ഷലലാം വചട്ട് ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. യുലാം ഇ.എലാം.സനി.-യുലാം
വനിവനിധ കബഭാധവത്ക്കരണ കേലഭാമ്പയനിനുകേള നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ഉഉൗര്ജ  കേഭാരലക്ഷമത  ലക്ഷലലാം  വച്ചുചകേഭാണട്ട്  തഭാചഴെപറയുന്ന  പദതനികേള
ചകേ  .  എസട്ട്  .  ഇ  .  ബനി  .   നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്  :

1. ഏകേകദശലാം  75  ലക്ഷലാം എല.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള കകേന്ദ്ര ചപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനമഭായ  ഇ.ഇ.എസട്ട്.എല.-മഭായനി  കചര്ന്നട്ട്  ചഡഭാമസനികേട്ട്
എഫെനിഷലന്റെട്ട്  കലറനിലാംഗട്ട്  കപ്രഭാഗഭാലാം  (ചഡലപട്ട്)  എന്ന പദതനി പ്രകേഭാരലാം
വനിതരണലാം ചചയ.
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2. പരമ്പരഭാഗത  ചപടനി-പറ  പമ്പനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  മഭാറനി  ഉഉൗര്ജ
ക്ഷമതയുള്ള പമ്പുകേള സഭാപനിക്കുന്ന പദതനി.

3. ആശുപത്രനികേളനില  കേഭാരലക്ഷമതയുള്ള  കലറ്റുകേളുലാം  ഫെഭാനുകേളുലാം
സഭാപനിക്കുന്ന പദതനി.

4. ഇ.സനി.ഇ.ഇ.  (എലാംപവറനിലാംഗട്ട്  കേണ്സദ്യൂകമഴട്ട്  ഓണ്  എനര്ജനി
എഫെനിഷലന്സനി) പദതനി.

കേയര് വലവസഭായചത്ത പുനരുജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി
12 (*492) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന്: 

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി: 
ശതീ  .  ഇ  .  ടനി  .   കടസണ് മഭാസര്: 
ശതീമതനി സനി  .    ചകേ  .    ആശ :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇന്തെലയനില  നനിനള്ള  കേയര്  കേയറ്റുമതനി  സര്വകേഭാല  ചറകക്കഭാര്ഡട്ട്
കഭദനിക്കുകമ്പഭാഴുലാം  കകേരളത്തനിചല  കേയര്കമഖല  തകേര്ചയനിലഭാചണന്നതട്ട്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പചചത്തഭാണട്ട്-ചകേനിരനി  വലവസഭായലാം  കകേരളത്തനില
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനില  സലാംസഭാനലാം  പരഭാജയചപട്ടുചവന്ന  ആകക്ഷപലാം
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേയര്വലവസഭായചത്ത  പുനരുജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സസതീകേരനിക്കുന്ന
നടപടനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  കകേരളത്തനിനട്ട്  പുറത്തുള്ള  സലാംസഭാനങ്ങള  യനവത്കേരണത്തനിലൂചട
കേയര് കമഖലയനില കകേരളകത്തക്കഭാള പുകരഭാഗതനി ആര്ജനിചനിട്ടുണട്ട്. ചകേനിരനി, കേയര്
ഉലപഭാദനത്തനിലുലാം  മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങള പ്രകതലകേനിചട്ട്  തമനിഴഭാടട്ട്  മുന്നനിലഭാണട്ട്.  ഇഉൗ
പശ്ചഭാത്തലത്തനില  ആധുനനികേവത്കേരണത്തനിനുള്ള  എലഭാ  നനിയനണങ്ങളുലാം
ഇലഭാതഭാക്കുകേയുലാം യനവത്കേരണചത്ത കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേയുലാം ചചയന്നതഭാണട്ട്.
ചകേനിരനി  ഉലപഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ചതഭാണട്ട്  സലാംഭരണ  പദതനി
നടപഭാക്കനിവരുന. 



44 കകേരള നനിയമസഭ       ഒകകകഭാബര് 25, 2016

(ബനി)  ലഭലമഭായ  ഡനികഫെബറനിലാംഗട്ട്/മനിനനി  ഡനികഫെബറനിലാംഗട്ട്  ചമഷതീനുകേളുചട
ഗുണനനിലവഭാരത്തനില  വന്ന  കപഭാരഭായ്മകേള  പചചത്തഭാണട്ട്-ചകേനിരനിവലവസഭായലാം
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വനിഘഭാതമഭായനി തതീര്ന്നനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത അഴുക്കല ചതഭാണട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  കമഖലകേള  പ്രധഭാനമഭായുലാം  ചനിറയനിന്കേതീഴെട്ട്,  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള
കവറട്ട്  കഫെബര്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തയഭാറഭാകുന്നനില.  ഇചവയലഭാലാം
പചചത്തഭാണനില നനിനള്ള ചനികേനിരനി ഉലപഭാദനചത്ത പനികന്നഭാടഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  കേയര് വലവസഭായകത്തയുലാം ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചളയുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്
തഭാചഴെപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

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

2. കേയര്  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  അടനിസഭാന  സഉൗകേരല  വനികേസനലാം
ഉളചപചടയുള്ള ധനസഹഭായലാം നലകേനിവരുന. 

3. കേയറനിചന്റെയുലാം  കേയര്  ഉലപന്നങ്ങളുചടയുലാം  വനിലപനയ്ക്കുള്ള  വനിപണനി
വനികേസന  സഹഭായലാം  (50  ശതമഭാനലാം  സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം)
(എലാം.ഡനി.എ.) നലകേനിവരുന.

4. കേയര് കമഖലയനിചല സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് മഭാര്ജനിന് മണനി വഭായ നലകുന.

5. പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  സഹഭായ  പദതനിയനിലൂചട  (Special  Investment
Subsidy) സബ്സനിഡനി നലകേനിവരുന. 

6. കേയര്  വലവസഭായത്തനില  നനിയനനിത  യനവത്ക്കരണലാം  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനണട്ട്. ആയതട്ട് പരനിഷ്കരനിചട്ട് നനിയനണങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കനി സമ്പൂര്ണ്ണ
യനവത്കേരണലാം  നടപനിലഭാക്കനി  വലവസഭായചത്ത  ആധുനനികേ
വത്കേരനിക്കുലാം.  എന്നഭാല  പരമ്പരഭാഗത  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  ചതഭാഴെനിലുലാം
കൂലനിയുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുലാം. 

7. ഉത്പഭാദനവലാം വനിപണന പ്രകചഭാദനവലാം  (പനി.എലാം.ചഎ.)  പദതനിയനിലൂചട
ആനുകൂലലലാം നലകേനിവരുന.

8. ക്രയവനില  സനിരതഭാഫെണട്ട്  17  കകേഭാടനി  രൂപയനില  നനിനലാം  100  കകേഭാടനി
രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

9. കേയര് കമഖലയനില ക്ലസര് വനികേസന പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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10. കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഓഹരനി പങഭാളനിത്തലാം
നലകുന.

11.  കേയര് ജനികയഭാ ചടക്സൈട്ട്റയനിലസട്ട് വനികേസന പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കുന. 

12. ഇന്കേലാം സകപഭാര്ടട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

13. കേയര് ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ചപന്ഷന് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ഇതുകൂടഭാചത  കേയര്  വലവസഭായകത്തയുലാം,  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേകളയുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഒരു രണഭാലാം പുനനഃസലാംഘടനഭാ പദതനി സര്ക്കഭാര് ബജറട്ട്
പ്രസലാംഗത്തനില  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന
കേയര് മുഴുവനുലാം മനിനനിമലാം കൂലനി ഉറപ്പുവരുത്തനി കേയര്ചഫെഡട്ട് സലാംഭരനിക്കുലാം. 2016-ചല
ബജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില  കേയര്  ഉലപന്നങ്ങളക്കട്ട്  20  ശതമഭാനലാം  റനികബറട്ട്
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  സസകേഭാരല  കമഖലയനിലുലാം   കേയര്പനിരനി  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
വരുമഭാനലാം  ഉറപഭാക്കല  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ആനുകൂലലലാം  നലകുനണട്ട്.  സസകേഭാരല
സലാംരലാംഭകേചര കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്ന നനിലപഭാടഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിനുള്ളതട്ട്. 

ഭഭാഗലക്കുറനിയുചട ഘടനയനിചല മഭാറലാം
13 (*493) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : 

ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ബഷതീര് : 
കഡഭാ  .   എലാം  .   ചകേ  .   മുനതീര് : 
ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    അബ്ദു റബട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  ഭഭാഗലക്കുറനിയുചട  ഘടനയനില  എചന്തെങനിലുലാം  മഭാറലാം
വരുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഇകതഭാടനുബനനിചട്ട്  ടനിക്കറട്ട്  വനില  വര്ദനിപനിക്കഭാന്  നനിര്കദ്ദേശമുകണഭാ;
എങനില സമ്മേഭാനഘടനയനില മഭാറമുണഭാകുകമഭാ;

(സനി)  വനിലവര്ദന വനിലനചയ പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുകമഭാചയന്ന കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ) ഉണട്ട്. പ്രതനിവഭാര ഭഭാഗലക്കുറനികേളനില 30 രൂപ മുഖവനിലയുള്ള പഉൗര്ണ്ണമനി,
വനിന്വനിന്, ഭഭാഗലനനിധനി എന്നതീ ഭഭാഗലക്കുറനികേളുചട പരനിഷ്കരനിച സമ്മേഭാനഘടന 2016
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നവലാംബര്  ആദലവഭാരചത്ത  നറചക്കടുപട്ട്  മുതല  പ്രഭാബലലത്തനില  വരുന്നതഭാണട്ട്.
സമ്മേഭാനങ്ങളുചട  എണ്ണത്തനില  വര്ദനവട്ട്  വരുത്തനിചക്കഭാണഭാണട്ട്  ടനി
ഭഭാഗലക്കുറനികേളുചട  സമ്മേഭാനഘടന  പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  (കനഭാടനിഫെനികക്കഷനുകേള
അനുബനമഭായനി  കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്)*.  അക്ഷയ  ഭഭാഗലക്കുറനിയുചട  മുഖവനില  30
രൂപയനില നനിന്നട്ട് 50 രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തനി സമ്മേഭാന ഘടന പരനിഷ്കരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

(ബനി)  പഉൗര്ണ്ണമനി,  വനിന്വനിന്,  ഭഭാഗലനനിധനി  എന്നതീ  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുചട
മുഖവനിലയനില മഭാറചമഭാനലാം വരുത്തനിയനിടനില. അക്ഷയ ഭഭാഗലക്കുറനിയുചട മുഖവനില 30
രൂപയനില നനിന്നട്ട് 50 രൂപയഭാക്കനി ഉയര്ത്തനി സമ്മേഭാനഘടന പരനിഷ്കരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

കേഴെനിഞ  വര്ഷചത്ത  പൂജ  ബമ്പര്,  ക്രനിസ്തുമസട്ട്-നദ്യൂഇയര്  ബമ്പര്
ഭഭാഗലക്കുറനികേളുചട  മുഖവനില  100  രൂപയഭായനിരുന.  ഇഉൗ  വര്ഷലാം  പൂജ  ബമ്പര്
ഭഭാഗലക്കുറനിയുചട മുഖവനില 150 രൂപയഭാക്കനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

സമ്മേഭാന  ഘടനയനില  മഭാറമുണഭാകുലാം.  പഉൗര്ണ്ണമനി,  വനിന്വനിന്,  ഭഭാഗലനനിധനി
എന്നതീ  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുചട  പരനിഷ്കരനിച  സമ്മേഭാനഘടന  2016  നവലാംബര്
ആദലവഭാരചത്ത നറചക്കടുപട്ട് മുതല പ്രഭാബലലത്തനില വരുന്നതഭാണട്ട്. 

(സനി)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനിലപനചയ  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്ന
സഭാഹചരലലാം  നനിലവനിലനില.  ടനിക്കറട്ട്  വനില  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിലൂചട  റവനദ്യൂ
വരുമഭാനത്തനില വര്ദനവട്ട് ഉണഭാകുചമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

ശതീപത്മനഭാഭസസഭാമനി കക്ഷത്രത്തനിചല അമൂലലനനിധനി കശഖരലാം
14 (*494) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട്  :

ശതീ  .    ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട്  :
ശതീ  .    ബനി  .   സതലന്  :
ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ശതീപത്മനഭാഭസസഭാമനി  കക്ഷത്രത്തനിചല  അമൂലല  നനിധനി  കശഖരത്തനില
നനിന്നട്ട്  രതങ്ങള വതീണ്ടുലാം അപ്രതലക്ഷമഭാചയന്ന വഭാര്ത്തയുചട അടനിസഭാനത്തനില
എചന്തെങനിലുലാം അകനസഷണകമഭാ പരനികശഭാധനകയഭാ നടത്തനിയനിരുകന്നഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 47

(ബനി)  മുന്പട്ട്  ഇത്തരത്തനില  ആഭരണങ്ങള  കേഭാണഭാതഭായനിട്ടുചണന്നട്ട്
അഭനിഭഭാഷകേ കേമ്മേതീഷന് റനികപഭാര്ടട്ട് നലകേനിയനിരുന്നതഭായനി ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) കക്ഷത്രത്തനിചല അമൂലലമഭായ ചപഭാതുമുതല നഷ്ടചപടുത്തഭാനനിടയഭാചയന്ന
വനിവനിധ റനികപഭാര്ട്ടുകേളുചടയുലാം  മുന് പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട്  സമര്പനിച കേത്തനിചന്റെയുലാം
അടനിസഭാനത്തനില  ഇക്കഭാരലങ്ങള  ഒരു  ബഭാഹല  ഏജന്സനിചയചക്കഭാണട്ട്
അകനസഷനിപനിക്കഭാനുലാം  ചപഭാതുമുതല  വതീചണടുക്കുന്നതനിനുലാം  കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര
നനിയമനടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്):

(എ)  കക്ഷത്രത്തനില  ചപരനിയനമ്പനിയഭായനി  പുതനിയ  ഒരഭാള
ചഭാര്ചജടുത്തകപഭാള  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന  ചപരനിയനമ്പനി  ചചകേവശലാം
സൂക്ഷനിക്കുന്നവയനില  ചചകേമഭാറനിയ  സഭാധനങ്ങളനില  ചനില  രതങ്ങള
കേഭാണഭാനനിചലന്ന റനികപഭാര്ടനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ആയതു സലാംബനനിചട്ട് കക്ഷത്രലാം
അധനികേഭാരനികേള കഫെഭാര്ടട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസഷനനില നലകേനിയ പരഭാതനിയനികന്മേല കകേസട്ട്
രജനിസര് ചചയട്ട് തുടര്നടപടനി ചചകേചക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  ഇക്കഭാരലങ്ങള  സലാംബനനിചട്ട്  മുന്  കേണ്കടഭാളര്  ആന്റെട്ട്  ആഡനിറര്
ജനറല ശതീ.  വനികനഭാദട്ട്  റഭായനിയുചട റനികപഭാര്ടനികന്മേല ബഹു.  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുചട
തതീരുമഭാനത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനികല തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന് കേഴെനിയുകേയുള.

കേനിന്ഫ മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള
15 (*495) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട്:

ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്:
ശതീ  .    സനി  .   ചകേ  .   ശശതീന്ദ്രന്:
ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വലവസഭായങ്ങളക്കുകവണ  അടനിസഭാന  സഉൗകേരലലാം  ഒരുക്കുന്നതനില
കേനിന്ഫയുചട  പങട്ട്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുചണങനില  അതനിചന്റെ  വനിശദഭാലാംശലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) കേനിന്ഫ മുകഖന നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനി ഏചതഭാചക്ക പദതനികേളഭാണട്ട് ഈ
സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട്  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇതുവഴെനി  എത്രകപര്ക്കട്ട്
കനരനിട്ടുലാം  പകരഭാക്ഷമഭായുലാം  ചതഭാഴെനില  നലകേഭാന്  സഭാധനിക്കുചമന്നഭാണട്ട്
വനിലയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  വലവസഭായ  സഉൗഹൃദമഭായ  നനികക്ഷപ  കകേന്ദ്രങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതനി
കനഭാചടഭാപലാം  തചന്ന  അവ  പരനിസനിതനി  സഉൗഹൃദവലാം  മലനിനതീകേരണ
രഹനിതവമഭായനിരനിക്കഭാന് ശദ പതനിപനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വലനിയ കതഭാതനില ഭൂമനികയചറടുകക്കണ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനചണങനില ജനസഭാന്ദ്രത തതീചര കുറഞ പ്രകദശങ്ങളനിലഭാകേഭാന് ശദ
പതനിപനിക്കഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്):

(എ)  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അടനിസഭാന  സഉൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കനി
സലാംസഭാനത്തട്ട്  വലവസഭായ  നനികക്ഷപലാം  ആകേര്ഷനിക്കുകേ  എന്ന  പ്രധഭാന  ലക്ഷലലാം
നനിറകവറ്റുന്നതനില  ഒരു  വലനിയ  പനിരനിധനികയഭാളലാം  വനിജയനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കേനിന്ഫയട്ട്
സഭാധലമഭായനിട്ടുണട്ട്. വലവസഭായങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതുമഭായനി ബനചപടട്ട് അടനിസഭാന
സഉൗകേരലങ്ങളഭായ  ജലലാം,  ചചവദല്യുതനി,  കറഭാഡട്ട്,  വനികേസനിപനിച  കപഭാട്ടുകേള  എന്നനിവ
ഒരുക്കനി വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേള സഭാപനിചട്ട്  കേനിന്ഫ  വലവസഭായ നനികക്ഷപങ്ങള
ആകേര്ഷനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന.  കൂടഭാചത  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  ഏകേജഭാലകേ
സലാംവനിധഭാനലാംവഴെനി  വലവസഭായലാം  സഭാപനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനചപട  എലഭാ
അനുബന  അനുമതനികേളുലാം  സമയബനനിതമഭായനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനവലാം എലഭാ വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേളനിലുലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  കേനിന്ഫ  മുകഖന നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഇഉൗ സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള
പുതനിയ വനിവനികധഭാകദ്ദേശ വലവസഭായ കസഭാണുകേള തഭാചഴെ പറയുന്നവയഭാണട്ട്:

1. പടഭാന്നൂര്, കേണ്ണൂര് -  500 ഏക്കര്

2. പനയത്തഭാന് പറമ്പട്ട്, കേണ്ണൂര്  -  500 ഏക്കര്

3. ചതഭാടുപുഴെ -  900 ഏക്കര്

4. മങട, മലപ്പുറലാം -  700 ഏക്കര്

5. വനിഴെനിഞലാം -  500 ഏക്കര്

6. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് -  500 ഏക്കര്
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ഇവ കൂടഭാചത തഭാചഴെപറയുന്ന പുതനിയ പഭാര്ക്കുകേളുലാം കേനിന്ഫ നടപനിലഭാക്കുന. 

1. കഗഭാബല ആയുര്കവദ വനികലജട്ട്, തനിരുവനന്തെപുരലാം.

2. ചമഗഭാ ഫുഡട്ട് പഭാര്ക്കട്ട്, പഭാലക്കഭാടട്ട്.

3. ഡനിചഫെന്സട്ട് പഭാര്ക്കട്ട്, ഒറപഭാലലാം, പഭാലക്കഭാടട്ട്.

4. ഇലകകഭാണനിക്സൈട്ട് മഭാനുഫെഭാക്ചറനിലാംഗട്ട് ക്ലസര്, കേഭാക്കനഭാടട്ട്, 
എറണഭാകുളലാം.

5. ഫുടട്ട് ചവയര് ക്ലസര്, രഭാമനഭാട്ടുകേര, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്.

6. ചചസസസട്ട് പഭാര്ക്കട്ട്, ചതഭാടുപുഴെ, ഇടുക്കനി.

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

8. വലവസഭായ പഭാര്ക്കട്ട്, മടന്നൂര്.

ഇതുവഴെനി  ഉകദ്ദേശലാം  പതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം  കപര്ക്കട്ട്  കനരനിട്ടുലാം  ഏകേകദശലാം
12000 കത്തഭാളലാം കപര്ക്കട്ട് പകരഭാക്ഷമഭായുലാം ചതഭാഴെനില നലകേഭാന് സഭാധനിക്കുചമന്നഭാണട്ട്
വനിലയനിരുത്തുന്നതട്ട്. 

(സനി)  വലവസഭായ  സഉൗഹൃദപരമഭായ  നനികക്ഷപഭാന്തെരതീക്ഷലാം  ഒരുക്കുന്നതനി
കനഭാചടഭാപലാം പരനിസനിതനി സഉൗഹൃദവലാം മലനിനതീകേരണ വനിമുക്തവമഭായ വലഭാവസഭായനികേ
അന്തെരതീക്ഷലാം സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട് കേനിന്ഫ പ്രഭാമുഖലലാം നലകുന്നതട്ട്. 

(ഡനി)  വലഭാവസഭായനികേഭാവശലങ്ങളക്കഭായനി  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുകമ്പഭാള
ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് അസഉൗകേരലലാം ഉണഭാക്കഭാത്ത രതീതനിയനില ജനസഭാന്ദ്രത കുറഞ
പ്രകദശങ്ങള ചതരചഞടുക്കഭാന് കേനിന്ഫ പരമഭാവധനി ശദനിക്കുനണട്ട്. 

സ്കൂളുകേളനില ചചകേത്തറനി യൂണനികഫെഭാലാം
16 (*496) ശതീ  .   എന്   .  എ  .   ചനലനിക്കുന്നട്ട് :

ചപ്രഭാഫെ  .   ആബനിദട്ട് ഹുകസന് തങ്ങള :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   കുഞഭാലനിക്കുടനി :
ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള  :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

856/2019
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(എ)  സ്കൂളുകേളനില  ചചകേത്തറനി  യൂണനികഫെഭാലാം  നൽകുവഭാനുള്ള  പദതനി
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭായഭാല  ആവശലമഭായത്ര  തുണനി  സജമഭാക്കഭാന്  ചചകേത്തറനി
കമഖലയനിചല നനിലവനിചല ഉലഭാദനലാം പരലഭാപമഭാകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമഭായനികചര്ന്നട്ട്  ചചകേത്തറനി  യൂണനികഫെഭാലാം
തയഭാറഭാക്കനി വനിതരണലാം ചചയഭാനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്):

(എ & ബനി)  കകേരളത്തനിചല  ചചകേത്തറനി  വലവസഭായത്തനിചന്റെ  വളര്ചയുലാം
ചചകേത്തറനി ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട ഉന്നതനിയുലാം ലക്ഷലമനിടട്ട് അടുത്ത അദലയന വര്ഷലാം
മുതല  1-ാം  ക്ലഭാസട്ട്  മുതല  8-ാം  ക്ലഭാസട്ട്  വചരയുള്ള  സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡട്ട്
കമഖലയനിചല  സ്കൂള  കുടനികേളക്കട്ട്  സഉൗജനലമഭായനി  സ്കൂള  യൂണനികഫെഭാലാം  നലകുന്ന
പദതനി  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇങ്ങചന  ഏകേകദശലാം  25  ലക്ഷലാം
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  2  കജഭാഡനി  യൂണനികഫെഭാലാം  വതീതലാം  നലകുന്നതനിനട്ട്  130  ലക്ഷലാം
മതീറര്  തുണനി  ആവശലമുണട്ട്.  ഇത്രയുലാം  തുണനി  സജമഭാക്കുവഭാന്  ചചകേത്തറനി
കമഖലയനിചല  നനിലവനിചല  ഉലപഭാദനലാം  അപരലഭാപമഭായതനിനഭാല,  ആദല  വര്ഷലാം
1-ാം ക്ലഭാസട്ട്  മുതല  5-ാം ക്ലഭാസട്ട്  വചരയുള്ള സ്കൂള വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുമഭാത്രമഭായനി
സഉൗജനല  യൂണനികഫെഭാലാം  നനിജചപടുത്തഭാനുലാം  ബഭാക്കനി  8-ാം  ക്ലഭാസട്ട്  വചരയുള്ള
യൂണനികഫെഭാലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  രതീതനിയനില  പണലാം
നലകേഭാചമനലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനിചല  ആവശലകേത  മനസനിലഭാക്കനി
ഉലപഭാദനലാം  ചമചചപടുത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  അടനിസഭാന  സഉൗകേരലങ്ങള
ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

കപ കഫെഭാര് ചഹലത്തട്ട് പരനിപഭാടനി
17 (*497) ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന് :

ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന് :
ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത വനിദലഭാലയങ്ങളനില കപ കഫെഭാര് ചഹലത്തട്ട് പരനിപഭാടനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  കുടനികേളനില കേഭായനികേ അഭനിരുചനി വളര്ത്തുന്നതനിനുലാം വനിവനിധ കേഭായനികേ
ഇനങ്ങചള കുടനികേളക്കട്ട് പരനിചയചപടുത്തുന്നതനിനുമഭായനി എചന്തെലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്
പ്രസ്തുത പദതനിയനില ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്):

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  ചതരചഞടുത്ത  വനിദലഭാലയങ്ങളനില  കപ  കഫെഭാര്
ചഹലത്തട്ട് പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ഒനമുതല  നഭാലുവചര  ക്ലഭാസനില  പഠനിക്കുന്ന  മുഴുവന്  കുടനികേളക്കുലാം
മനിനനിമലാം  കേഭായനികേക്ഷമതയുണഭാക്കുകേ  എന്നതഭാണട്ട്  ഇഉൗ  പദതനി  ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.
സ്കൂളുകേളനില  ഒരു  ക്ലഭാസട്ട്  റൂമനിനകേത്തട്ട്  സലാംഗതീത  സലാംവനിധഭാനകത്തഭാടുകൂടനി  കേഭായനികേ
ഉപകേരണങ്ങള  സജതീകേരനിചട്ട്  വനിവനിധ  കേഭായനികേ  ഇനങ്ങളനില  കുടനികേളക്കട്ട്
പരനിശതീലനലാം നലകുനണട്ട്.  ആഴ്ചയനില കുറഞതട്ട് രണ്ടുദനിവസലാം  45  മനിനനിട്ടുവതീതലാം
കേഭായനികേ  ഉപകേരണങ്ങളുചട  സഹഭായകത്തഭാചട  പരനിശതീലനലാം  നലകുന്നതനിനഭാല
കുടനികേളക്കട്ട്  അവരവരുചട  അഭനിരുചനിചക്കഭാത്ത  കേളനികേളനില  ഏര്ചപടുവഭാന്
സഭാധനിക്കുന. 

ചരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി
18 (*498) ചപ്രഭാഫെ  .   ചകേ  .   യു  .   അരുണന്:

ശതീ  .   ചകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറപട്ട്:
ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര്:
ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
ലഭനിക്കഭാവന്ന  ആചകേ  നനികുതനിയനില  ഉണഭാകേഭാനനിടയുള്ള  വലതനിയഭാന  സഭാധലത
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം  നലകുകമഭാ;  നനിലവനില  ലഭനിക്കുന്നതനിലുലാം
കുറവഭാണുണഭാകുന്നചതങനില  ആയതട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി  ലഭനിക്കഭാന്
വലവസയുകണഭാ; എങനില എത്ര കേഭാലകത്തയട്ട് ലഭനിക്കുചമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  ഇരട  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  സമ്പ്രദഭായത്തനില  നനികുതനി
പനിരനിവ  സലാംവനിധഭാനത്തനില  എന്തുമഭാറമഭാണട്ട്  നടപനിലഭാകക്കണനിവരനികേചയന്നട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  കകേന്ദ്ര  നനികുതനിവനിഹനിതലാം  കൂടനി  പനിരനിച്ചു  നലകകേണ  ബഭാധലത
സലാംസഭാനത്തനിനഭാകണഭാ; എങനില സലാംസഭാനചത്ത വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപനിചന്റെ
ഘടന ഏതുതരത്തനില മഭാകറണതഭായനി വരുലാം;
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(സനി)  ഒന്നരകക്കഭാടനി  രൂപ  വചര  വനിറ്റുവരവള്ളവരനിലനനിനലാം  നനികുതനി
സമഭാഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഇരട മഭാര്ഗ്ഗചമന്തെഭാചണന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായനി  നനിലവനില  പങ്കുവയഭാത്ത  കസവന  നനികുതനി,
ജനി.എസട്ട്.ടനി. യുചട ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട് കൂടനി ലഭലമഭാകുകമഭാ?

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

(എ)  ചരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി  പ്രഭാപലസഭാനഭാധനിഷനിത  നനികുതനി
സലാംവനിധഭാനമഭായതനിനഭാല  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭായ  കകേരളത്തനിനട്ട്  ഇതട്ട്
അനുകൂലമഭാണട്ട്.  ഇതനിനുപുറചമ  കസവനങ്ങളക്കുകമലുള്ള  നനികുതനിയുലാം
സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് ലഭലമഭാകുലാം.  ബഭാങനിലാംഗട്ട്,  ധനകേഭാരലലാം,  ചടലനികകേഭാലാം,  ഇന്ഷുറന്സട്ട്
തുടങ്ങനിയ  കസവനങ്ങളുചട  കകേരളത്തനിചല  ഉപകഭഭാഗനനിരക്കട്ട്  രഭാജലചത്തതചന്ന
ഉയര്ന്ന  നനിരക്കുകേളനില  ഒന്നഭാണട്ട്.  കസവന  നനികുതനി  വനിഹനിതലാംകൂടനി
ലഭനിക്കുന്നതനിലൂചട  കകേരളത്തനിനട്ട്  കനടമുണഭാകുചമന്നഭാണട്ട്  ചപഭാതുചവ
വനിലയനിരുത്തചപടനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള  ഉണഭാകേഭാവന്ന  വരുമഭാന  നഷ്ടലാം
നനികേത്തണചമന്നട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങള  ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനങ്ങളുചട  ഇഉൗ
ആവശലലാം  അലാംഗതീകേരനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  ഇതനിനുള്ള വകുപട്ട്  ഭരണഘടനഭാ  കഭദഗതനിയനില
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  കഭദഗതനി  പ്രകേഭാരലാം  Goods  and  Service  Tax
Council-ചന്റെ  ശനിപഭാര്ശ  അനുസരനിചട്ട്  പഭാര്ലചമന്റെട്ട്  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണത്തനിലൂചട
ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയ  കശഷമുള്ള  ആദലചത്ത  5  വര്ഷകത്തയട്ട്
സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട്  ഉണഭാകേഭാവന്ന  വരുമഭാന  നഷ്ടലാം  നനികേകത്തണതഭാചണന്നട്ട്
വലവസ  ചചയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുചകേഭാണട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  നനികുതനി  വരുമഭാനചത്ത
ജനി.എസട്ട്.ടനി. പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുകേയനിചലന്നഭാണട്ട് കേരുതുന്നതട്ട്. 

(ബനി  &  സനി)  ഒന്നരകക്കഭാടനി രൂപ വചര turn over  ഉള്ള ചചറകേനിടക്കഭാരഭായ
വലഭാപഭാരനികേളക്കഭായനി  സലാംസഭാന  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  യുകടയുലാം  കകേന്ദ്ര  ജനി.എസട്ട്.ടനി.
യുകടയുലാം  ഭരണനനിര്വഹണലാം  ഒചരഭാറ  നനികുതനി  അധനികേഭാരനി  തചന്ന
നടത്തണചമന്നഭാണട്ട്  സലാംസഭാനലാം  ആവശലചപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനികന്മേല  അന്തെനിമ
തതീരുമഭാനലാം ആയനിടനില. ഇകപഭാഴുള്ള മഭാതൃകേഭാ ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നനിയമമനുസരനിചട്ട് കകേന്ദ്ര
നനികുതനി  വനിഹനിതലാംകൂടനി  പനിരനിച്ചുനലകകേണ  ബഭാധലത  സലാംസഭാനത്തനിനുണട്ട്.
കസവനകമഖലയനില  പുതനിയതഭായനി  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  നനികുതനി  ചുമകത്തണനി
വരനികേയഭാചണങനില ആവശലമുള്ളപക്ഷലാം സലാംസഭാന വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപനിചന്റെ
പുനനഃസലാംഘടനചയപറനി ആകലഭാചനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 
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(ഡനി)  വലഭാപഭാരനിയനിലനനിന്നട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാവനികലയ്ക്കുള്ള  അന്തെര്സലാംസഭാന
ഇടപഭാടുകേളനികന്മേലുള്ള വതീതലാം വയഭാത്തതുലാം വര്ഷഭാന്തെലത്തനില മനിചലാം വരുന്നതുമഭായ
ചക്രഡനിറട്ട്  divisible  pool-ല  ഉളചപടുത്തനി  അതട്ട്  ഇറക്കുമതനി  കസവനലാം
ലഭലമഭാക്കുന്ന  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  നലകേണചമനലാം  IGST  അക്കഉൗണനില  മനിചലാം
വരുന്ന  തുകേ  ഫെനിനഭാന്സട്ട്  കേമ്മേതീഷന്  നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  കഫെഭാര്മുലയനുസരനിചട്ട്
സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട്  വതീതലാം  വയചപകടണതഭാചണനലാം  സലാംസഭാനലാം
ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്. 

സഭാമ്പത്തനികേ വളര്ചയട്ട് സഹകേരണ സഭാപനങ്ങചള
പ്രകയഭാജനചപടുത്തഭാന് നടപടനി

19 (*499) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്:
ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫെട്ട്:
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്:
ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശട്ട്  :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  പ്രസഭാനചത്ത  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ
വനികേസനമുളചപചടയുള്ള  വളര്ചയട്ട്  പ്രകയഭാജനചപടുത്തഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി എചന്തെലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് സഹകേരണ രലാംഗത്തട്ട്
ആസൂത്രണലാം ചചയ നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ സഹകേരണ സഭാപനങ്ങചള ഇതനിനുകവണനി എങ്ങചനയഭാണട്ട്
പ്രകയഭാജനചപടുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്, വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ധനനനികക്ഷപങ്ങളുലാം  ചക്രഡനിറ്റുലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വളര്ത്തനി
ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം  അടനിസഭാന  സഉൗകേരലങ്ങളുലാം  പ്രഭാകദശനികേ  വനികേസനവലാം
സഭാരവത്തഭായനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനുലാം സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ സമ്പദട്ട് വലവസയട്ട് പുത്തന്
ഉണര്വട്ട്  നലകേഭാന്  സഭാധനിക്കത്തക്കവനിധലാം  ബഭാങ്കുകേളുചട  വഭായഭാ  വനിതരണലാം
വര്ദനിപനിച്ചുലാം   കേഭാര്ഷനികേ  പരമ്പരഭാഗത  ചതഭാഴെനില,  സസയലാം  ചതഭാഴെനില
കമഖലകേളനിലടക്കലാം  ഒരു  സഭാമ്പത്തനികേ  ചഭാലകേ  ശക്തനിയഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന്
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പ്രഭാപമഭാക്കനിയുലാം  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  വനികേസനത്തനില  ശക്തമഭായ  കുതനിച്ചുചഭാടലാം
സഭാധലമഭാക്കുന്ന പദതനികേളനില നനിര്ണ്ണഭായകേ പങട്ട് വഹനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കത്തക്ക
വനിധത്തനിലുലാം സഹകേരണ പ്രസഭാനചത്ത പ്രകയഭാജനചപടുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  തഭാചഴെപറയുന്ന  പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം  ചചയട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന: 

കകേരള കകേഭാ  -  ഓപകററതീവട്ട് ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുലാം

സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങനിചനയുലാം 14 ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേചളയുലാം
സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട്  'കകേരള  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ബഭാങട്ട്'  രൂപതീകേരനിക്കുലാം.  ഇതനിനുള്ള
പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനിശദമഭായ  പഠനത്തനിനഭായനി  ബഭാലാംഗ്ലൂര്
ചഎ.ചഎ.എലാം. ചപ്രഭാഫെസര് ശതീ. എലാം. എസട്ട്. ശതീറഭാമനിചന്റെ കനതൃതസത്തനില വനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനി രൂപതീകേരനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   

സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുചട ആഭനിമുഖലത്തനില പുതനിയ              ചതഭാഴെനില
സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം

ഗഭാമതീണ  കമഖലയനില  ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങളുചട  ആഭനിമുഖലത്തനില  പുതനിയ  ചതഭാഴെനില  സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുലാം.  പ്രഭാഥമനികേ  വഭായഭാ  സലാംഘങ്ങളുകടയുലാം
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുചടയുലാം  ആഭനിമുഖലത്തനില  ഇപ്രകേഭാരലാം  ഒരു  വര്ഷത്തനില
കുറഞതട്ട്  ഇരുപതനിനഭായനിരലാം  കപര്ക്കട്ട്  ചതഭാഴെനില  നലകുവഭാന്  കേഴെനിയുചമന്നട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

പചക്കറനി ഉലപന്നങ്ങളുചടയുലാം കേഭാര്ഷനികേ ഉലപന്നങ്ങളുചടയുലാം സലാംഭരണവലാം
വനിതരണവലാം ലക്ഷലമനിടട്ട് സുവര്ണ്ണലാം കസഭാറകേള ആരലാംഭനിക്കുലാം

പടനികേജഭാതനി  /  പടനികേവര്ഗ്ഗ ചഫെഡകറഷചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ശക്തനിചപടുത്തുലാം

മരുന്നട്ട്  ഉലപഭാദനലാം,  മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  എന്നനിവ  വനിപുലതീകേരനിചട്ട്  ആയുര്ധഭാര
ഉലപന്നങ്ങള  മരുന്നട്ട്  വനിപണനിയനിചല  ഒരു  പ്രധഭാന  ബഭാന്റെഭായനി
വളര്ത്തനിചയടുക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ആയുര്ധഭാര
ഫെഭാര്മസദ്യൂടനിക്കലസട്ട്,  പഞകേര്മ്മേ  യൂണനിറട്ട്  എന്നതീ  പദതനികേളനില  മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്
പരനിശതീലനലാം  ലഭനിച  ഉകദലഭാഗസചരയുലാം  ആയുര്കവദത്തനില  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിച
വനിദഗ്ദ്ധകരയുലാം നനിയമനിചട്ട് അവയുചട പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല ചമചചപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്. 
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വനനിതഭാചഫെഡനിചനയുലാം വനനിതഭാ സലാംഘങ്ങചളയുലാം ശക്തനിചപടുത്തുലാം

വനനിതഭാചഫെഡനിചന  ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനുലാം  വനനിതഭാ  സലാംഘങ്ങളുചട
പുനരുദഭാരണത്തനിനുമുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.

മഭാര്ക്കറട്ട്ചഫെഡനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം വനിപുലമഭാക്കുലാം

മഭാര്ക്കറട്ട്ചഫെഡനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുലാം.

റബര് മഭാര്ക്കനിനട്ട് പദതനി സഹഭായലാം നലകുലാം

റൂബകേട്ട്  ബലൂണ്  ഉലപഭാദനലാം  ഇരടനിയഭാക്കല,  സര്ജനിക്കല  ഗഉൗസട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണലാം തുടങ്ങനിയ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുലാം.

TOURFED  ലൂചട  SAFE,  SMART  TRAVEL  പദതനി  നടപഭാക്കുന്ന
കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുലാം.  

സ്കൂള കകേഭാകളജട്ട് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങചള പുനരുജതീവനിപനിക്കുലാം

ചതരചഞടുക്കചപട  സ്കൂള/കകേഭാകളജട്ട്  സലാംഘങ്ങള  വഴെനി  സ്കൂള  കുടനികേളുചട
സമ്പഭാദലശതീലലാം  വളര്ത്തുന്നതനിനുള്ള  ലഘുനനികക്ഷപ  പദതനി,  പ്രകദശചത്ത
പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള/ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള എന്നനിവയുചട
കമലകനഭാടത്തനില  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  കുടനികേളക്കട്ട്  കുറഞ  വനിലയട്ട്
പഠകനഭാപകേരണങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  ചചയലാം.  ഇപ്രകേഭാരലാം  ഇഉൗ  വര്ഷലാം  100
സ്കൂള/കകേഭാകളജുകേചള  സജതീവമഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്
ധനസഹഭായലാം,  വനിവനിധ  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള  വഴെനിയുള്ള  സബ്സനിഡനി
എന്നനിവ പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

അപക്സൈട്ട്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  /  ചഫെഡറല  ചസഭാചചസറനികേള  എന്നനിവ
നവതീകേരനിക്കുലാം

സഹകേരണ വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനില 10 അപക്സൈട്ട് ചഫെഡകറഷനുകേളുലാം 4 ചഫെഡറല
ചസഭാചചസറനികേളുമഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇവചയ  കൂടുതല  ജകനഭാപകേഭാര
പ്രദമഭാക്കുന്ന  രതീതനിയനില  നവതീകേരനിക്കുലാം.  വനിവനിധ  ചഫെഡകറഷനുകേളനിലൂചട  ഇ -
ചകേഭാകമഴട്ട് അടക്കമുള്ള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുലാം.
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സഹകേരണ നനികക്ഷപ സമഭാഹരണലാം വനിപുലചപടുത്തുലാം

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിചല  നനികക്ഷപത്തനിചന്റെ ഏറവലാം വലനിയ പ്രകതലകേത
അതട്ട്  നമ്മുചട  സലാംസഭാനത്തുതചന്ന  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  വഭായയഭായനി  നലകുവഭാന്
കേഴെനിയുചമന്നതഭാണട്ട്.  വന്കേനിട  ബഭാങ്കുകേള തനിരസരനിക്കുന്ന സഭാധഭാരണക്കഭാരുചടയുലാം
പഭാവചപടവരുചടയുലാം  വഭായഭാ  ആവശലങ്ങളക്കുള്ള  അത്തഭാണനികൂടനിയഭാണട്ട്
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള. ഒകര സമയലാം സഭാധഭാരണ ജനങ്ങചള സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുലാം
നഭാടനിചന്റെ  സഭായനിയഭായ  വനികേസന  ആവശലങ്ങളക്കട്ട്  പണലാം  കേചണത്തുന്നതനിനുലാം
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേചള  കൂടുതല  കേര്കമ്മേഭാത്സുകേമഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള  പദതനികേള
ഇഉൗ കമഖലയനില നടപഭാക്കുലാം. 

സഭാഹനിതല പ്രവര്ത്തകേ സഹകേരണ സലാംഘത്തനില ആധുനനികേവലക്കരണലാം
നടപനിലഭാക്കനി ബഭാഞ്ചുകേളുചട      പ്രവര്ത്തനലാം വനിപുലതീകേരനിക്കുലാം

(സനി)  മനിച  ഫെണട്ട്  ലഭലമഭായ  സലാംഘങ്ങളുചട  മനിച  ഫെണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം
മനുഷല  വനിഭവകശഷനി  ലഭലമഭായ  സലാംഘങ്ങളനില  അവ  പ്രകയഭാജനചപടുത്തനിയുലാം
സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായലാം  കവണനിടത്തട്ട്  ആയതട്ട്  നലകേനിയുലാം
നനിര്ജതീവഭാവസയനിലഭായ സലാംഘങ്ങളനില പുനരുദരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുന്നവയഭായനി
പ്രകതലകേ  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിയുലാം  ഇഉൗ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഫെലവത്തഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

കകേരള ബഭാങട്ട്
20 (*500) ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി:

ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന്:
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല:
ശതീ  .    എലകദഭാ എബഹഭാലാം  :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സഹകേരണ ബഭാങനിലാംഗട്ട് കമഖലയനില നനിലവനിലുള്ള ത്രനിതല സമ്പ്രദഭായലാം
ദസനിതല സലാംവനിധഭാനത്തനികലക്കട്ട് മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട് പദതനിയുകണഭാ;

(ബനി)  'കകേരള  ബഭാങട്ട്'  എന്നതട്ട്  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പഠനലാം
നടത്തുന്നതനിനഭായനി ആചരചയങനിലുലാം ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ബഭാങട്ട്,  ബഭാങനിലാംഗട്ട് റഗുകലഷന് ആകട്ട് പ്രകേഭാരമുള്ള വഭാണനിജല
ബഭാങഭായനിരനിക്കുകമഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; പ്രസ്തുത ബഭാങനിചന്റെ നനിയനണലാം ഏതട്ട്
വകുപനിനഭായനിരനിക്കുചമനലാം  ബഭാങട്ട്  നനിലവനില  വരുന്നതുവഴെനി  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
എചന്തെഭാചക്ക കനടങ്ങളുണഭാകുചമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ചമഭായതീന്):

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  കകേരള സഹകേരണ ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിചന്റെ വനിവനിധ വശങ്ങള
പഠനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്   സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  488/16/സഹ.
തതീയതനി  28-9-2016  പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
സമനിതനി അലാംഗങ്ങള തഭാചഴെപറയുന്നവരഭാണട്ട്:

1. ശതീ.  എലാം.  എസട്ട്.  ശതീറഭാലാം,  ചപ്രഭാഫെസര്,  ചഎ.ചഎ.എലാം.  ബഭാഗ്ലൂര്-
ചചയര്മഭാന്

2. ശതീ.  വനി.  എസട്ട്.  ചസന്തെനില  ചഎ.എ.എസട്ട്.,  അഡതീഷണല  ചതീഫെട്ട്
ചസക്രടറനി, പനനിലാംഗട്ട് വകുപട്ട്- അലാംഗലാം

3. ശതീ.  സനി.  പനി.  കമഭാഹന്,  ചതീഫെട്ട്  ജനറല  മഭാകനജര്  (റനിടകയര്ഡട്ട്),
നബഭാര്ഡട്ട്-അലാംഗലാം

4.  ശതീ. റനി. പനി. ബഭാലകൃഷ്ണന്, ജനറല മഭാകനജര് (റനിടകയര്ഡട്ട്), യൂണനിയന്
ബഭാങട്ട്- അലാംഗലാം

5. ശതീ.  പനി.  കവണുകഗഭാപഭാല  ചഎ.എ.എസട്ട്.,  ചസഷലല  ചസക്രടറനി,
സഹകേരണ വകുപട്ട്, ചമമ്പര് ചസക്രടറനി.

(സനി) പ്രസ്തകുത ബഭാങട്ട് ബഭാങനിലാംഗട്ട് റഗുകലഷന് ആകട്ട്  കൂടനി ബഭാധകേമഭായനിട്ടുള്ള
സഹകേരണ  ബഭാങഭായനിരനിക്കുലാം.  പ്രസ്തുത  ബഭാങനിചന്റെ  നനിയനണലാം  സഹകേരണ
വകുപനിനഭായനിരനിക്കുലാം.  പ്രസ്തുത  ബഭാങട്ട്  നനിലവനില  വരുന്നതുവഴെനി  സഹകേരണ
ബഭാങനിലാംഗട്ട് കമഖലയനില നനിലവനിലുള്ള ആവര്ത്തനിത ഇരടനിപനിചന്റെ സസഭഭാവമുള്ള പല
ചഭാര്ജ്ജുകേളുലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുകേകയഭാ,  കുറയ്ക്കുകേകയഭാ  ചചയന്നതുകൂടഭാചത  പലനിശ
നനിരക്കനിലുലാം  കുറവട്ട്  സഭാധലമഭാക്കുചമന്നതനിനഭാല  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുചട  വഭായഭാ
വനിഹനിതലാം  വര്ദനിക്കുവഭാന്  ഇടയഭാക്കുലാം.  കൂടഭാചത  വഭായക്കഭാരുചട  പലനിശ
ബഭാദലതയനില കുറവട്ട് വരനികേയുലാം ചചയലാം. അതനിചന്റെ ഫെലമഭായനി സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ
സമ്പദട്ട് വലവസയട്ട് ഒരു പുത്തന് ഉണര്വട്ട് നലകുവഭാന് സഭാധനിക്കുലാം. കൂടഭാചത പലനിശ
കുറഞ വഭായയുചട ലഭലത കേഭാര്ഷനികേ,  പരമ്പരഭാഗത ചതഭാഴെനില,  സസയലാം ചതഭാഴെനില
കമഖലകേളനിലടക്കലാം  ഒരു  സഭാമ്പത്തനികേ  ചഭാലകേ  ശക്തനിയഭായനി  വര്ത്തനിക്കുവഭാന്
പരലഭാപമഭാക്കുലാം.
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സലാംസഭാനത്തട്ട്  ധനനനികക്ഷപങ്ങളുലാം  ചക്രഡനിറ്റുലാം  വളര്ത്തനിചക്കഭാണട്ട്
വരുന്നതനിനട്ട്  പ്രസ്തുത  ബഭാങനിനട്ട്   ക്രനിയഭാത്മകേമഭായ  പങട്ട്  വഹനിക്കുവഭാനഭാകുലാം.
സസകേഭാരല പണമനിടപഭാടുകേഭാരുചട പനിടനിയനിലനനിനലാം പഭാവചപടവചര ഒരു പരനിധനിവചര
രക്ഷനിക്കുവഭാനുലാം പ്രഭാകദശനികേ വനികേസനലാം സഭാരവത്തഭായനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനുലാം ഇതുവഴെനി
കേഴെനിയുലാം.  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  പല  പരനിമനിതനികേളുലാം
മറനികേടക്കഭാനഭാവലാം.  ഇതനിലൂചട ബഭാങനിചന്റെ ആസ്തനി വര്ദനിക്കുന്നതനിനഭാല ബഭാങനിലാംഗട്ട്
കമഖലയനിചല  മറട്ട്  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ആകരഭാഗലകേരമഭായ  മത്സരലാം  നടത്തുവഭാനുലാം
സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ വനികേസനത്തനില ശക്തമഭായ കുതനിച്ചുചഭാടലാം സഭാധലമഭാക്കുന്ന പല
സുപ്രധഭാന പദതനികേളനില നനിര്ണ്ണഭായകേമഭായ പങട്ട് വഹനിക്കുവഭാനുലാം പ്രസ്തുത ബഭാങനിനട്ട്
സഭാധനിക്കുലാം.  

കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണഭായ കുറവട്ട് കവദല്യുകതഭാലഭാദന രലാംഗത്തട്ട്
ഉളവഭാക്കഭാനനിടയുള്ള പ്രതനിസനനികേള

21 (*501) ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലുണനി:
ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട്:
ശതീ  .    മുരളനി ചപരുചനലനി:
ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണഭായ  വലനിയ  കുറവട്ട്  സലാംസഭാനചത്ത
കവദല്യുകതഭാലഭാദന  രലാംഗത്തട്ട്  ഉണഭാക്കഭാനനിടയുളള  പ്രശ്നങ്ങള  അവകലഭാകേനലാം
ചചയനിരുകന്നഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലാം  കനരനിടഭാന്  ഇടയുളള  കവദല്യുതനി  പ്രതനിസനനി
പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കഭാനുളള  കവദല്യുതനി  കബഭാര്ഡനിചന്റെ
നതീക്കത്തനിനട്ട്  കവദല്യുതനി  റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷചന്റെ  നനിലപഭാടട്ട്  ഏതുതരത്തനില
ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുനചണന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ആകേര്ഷകേമഭായ  നനിരക്കനില  ഊര്ജക്ഷമത  കൂടനിയ  എല.ഇ.ഡനി.
ബളബുകേള വനിതരണലാം ചചയഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്):

(എ)  കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണഭായ  വലനിയ  കുറവട്ട്  കേഭാരണലാം  നഭാളനിതുവചരയുള്ള
കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന്ന  നതീചരഭാഴുക്കനിചന്റെ  55  ശതമഭാനലാം  മഭാത്രകമ
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ലഭനിചനിട്ടുള.  മഴെയുചട  ലഭലത  കുറവകേഭാരണലാം  തഭാപനനില  വര്ദനിക്കുകേയുലാം
അതനിനനുസരനിചട്ട്  കവദല്യുതനി  ഉപകഭഭാഗലാം  വര്ദനിക്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണട്ട്.
കേഴെനിഞവര്ഷലാം ഒകകഭാബര് മഭാസചത്ത ശരഭാശരനി പ്രതനിദനിന ഉപകഭഭാഗലാം  61  MU
ആയനിരുന്നതട്ട് ഇഉൗ വര്ഷലാം 63.83 MU ആയനിട്ടുണട്ട്. ഇതുകേഭാരണലാം സലാംസഭാനചത്ത
കവ ദല്യുകതഭാലഭാദന  രലാംഗത്തട്ട്  ഉണഭാകേഭാനനിടയുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള  അവകലഭാകേനലാം
ചചയനിരുന.  കേഭാലവര്ഷ  കുറവമൂലലാം  ഉണഭാകയയഭാവന്ന  കവദല്യുതനി  പ്രതനിസനനി
തരണലാം  ചചയവഭാനഭായനി  മദലകേഭാല,  ദതീര്ഘകേഭാല  കേരഭാറകേള  മുകഖനയുലാം
ഡനി.ബനി.എഫെട്ട്.ഒ.ഒ.  പ്രകേഭാരലാം  2016  ഡനിസലാംബര്  മുതല  ലഭലമഭാകക്കണനിയനിരുന്ന
കവദല്യുതനി ജൂണ് മുതല ലഭലമഭാക്കുകേ വഴെനിയുലാം ജല കവദല്യുതനി ഉലഭാദനലാം കുറയഭാന്
സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  സലാംഭരണനികേളനിചല  ചവള്ളലാം  വരുലാം  മഭാസങ്ങളനികലയട്ട്
സലാംഭരനിക്കഭാനുലാം  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  2017  മഭാര്ചട്ട്  മുതല  ജൂണ്  വചരയുള്ള
കേഭാലയളവനിചല  ഉപകഭഭാഗലാം  പ്രതതീക്ഷനിചട്ട്  ഡതീപട്ട്-ഇഉൗ-ബനിഡനിലാംഗട്ട്  വഴെനി  കേരഭാറനില
ഏര്ചപടനിട്ടുണട്ട്. ഇതുകൂടഭാചത ഇകപഭാഴെചത്ത സനിതനിഗതനികേള പരനിഗണനിചട്ട് കൂടുതല
കവദല്യുതനി  പവര്  എക്സൈട്ട്കചഞനിലനനിന്നട്ട്  കുറഞ  നനിരക്കനില
വഭാങ്ങനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന. 

(ബനി) 1-3-2017 മുതല 30-6-2017 വചരയുള്ള നഭാലുമഭാസക്കഭാലയളവനികലയട്ട്
200  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കവദല്യുതനി  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള  കേരഭാറനികലര്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത
മഴെയുചട ദഉൗര്ലഭലലാം കേണക്കനിചലടുത്തട്ട് വരുന്ന കവനലക്കഭാലത്തട്ട് കൂടുതല കവദല്യുതനി
വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  കകേന്ദ്രഗവണ്ചമന്റെട്ട്  പുറത്തനിറക്കനിയ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളനുസരനിചട്ട്  2016,
2017  എന്നതീ  വര്ഷങ്ങള  മുതല  865  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കവദല്യുതനി  'DBFOO'
അടനിസഭാനത്തനില  ലഭലമഭാകുന്ന തരത്തനില കേരഭാറനികലര്ചപടനിരുന.  ഇതട്ട്  കകേരള
കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷചന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
സമര്പനിചനിരുനചവങനിലുലാം  300  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കവദല്യുതനിക്കട്ട്  മഭാത്രകമ  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നലകേനിയനിട്ടുള. 

565  ചമഗഭാവഭാടനിചന്റെ  വഭാങ്ങലനിനട്ട്  അനുമതനി  നലകേഭാനഭായനി  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമന്റെനില നനിനലാം സഷ്ടതീകേരണലാം വഭാങ്ങഭാന് സലാംസഭാന റഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  സലാംസഭാന  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ഒരനിക്കല   അനുമതനി
തന്നനിട്ടുകൂടനി  വതീണ്ടുലാം  ഒരനിക്കലക്കൂടനി  സലാംസഭാന  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം
വഭാങ്ങണചമനലാം കേമ്മേതീഷന് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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കൂടഭാചത ബഹ്മപുരചത്ത ഡതീസല കവദല്യുതനി നനിലയത്തനിചല കകേടഭായ രണട്ട്
ജനകറററകേള മഭാറനി വഭാതകേഭാധനിഷനിത ജനകറററകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി
രൂപകരഖയ്ക്കുലാം കേമ്മേതീഷന് അനുമതനി നലകേനിയനില. ടനി പദതനിയനിലനനിന്നട്ട് ഏകേകദശലാം
40  ചമഗഭാവഭാടട്ട് കവദല്യുതനി ലഭലമഭാകുമഭായനിരുന.  ചറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷചന്റെ ഇത്തരലാം
നടപടനികേള  കവദല്യുതനി  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുള്ള  നടപടനികേചള
സങതീര്ണ്ണമഭാക്കുനണട്ട്. 

(ഡനി)  കേകമ്പഭാള  നനിരക്കനിചനക്കഭാളുലാം  വനിലകുറഞതുലാം  കേഭാരലക്ഷമത
കൂടനിയതുമഭായ  9  വഭാടനിചന്റെ  എല.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള  കകേന്ദ്ര  ചപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനമഭായ  ഇ.ഇ.എസട്ട്.എല.  മഭായനി  കചര്ന്നട്ട്  ചഡഭാമസനികേട്ട്  എഫെനിഷലന്റെട്ട്
കലറനിലാംഗട്ട്  കപ്രഭാഗഭാലാം  (ചഡലപട്ട്)  എന്ന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഉകദ്ദേശലാം  75  ലക്ഷലാം
ബളബ്ബുകേള  വനിതരണലാം  ചചയനിട്ടുണട്ട്.  1.5  കകേഭാടനി  ബളബുകേള  വനിതരണലാം
ചചയഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലലാം വയ്ക്കുന്നതട്ട്. ഒരു ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട് രണട്ട് ബളബുകേള, ബളബട്ട്
ഒന്നനിനട്ട് 95 രൂപ നനിരക്കനിലഭാണട്ട് ഇകപഭാള നലകുന്നതട്ട്. 

ഇതുകൂടഭാചത  ഉപകയഭാഗത്തനിലുള്ള  ഇന്കേഭാന്ഡചസന്റെട്ട്  ബളബുകേളുലാം
സനി.എഫെട്ട്.എല.-കേളുലാം  മഭാറനി  പകേരലാം  എല.ഇ.ഡനി  ബളബുകേള നലകുന്നതനിനുള്ള
പുതനിയ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

പരമ്പരഭാഗത കകേത്തറനി കമഖലയട്ട് സഹഭായലാം
22 (*502) ശതീ  .  സനി  .   മമ്മൂടനി:

ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി:
ചപ്രഭാഫെ  .   ആബനിദട്ട് ഹുകസന് തങ്ങള:
ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    കുഞഭാലനിക്കുടനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പരമ്പരഭാഗത  കകേത്തറനി  കമഖലചയ  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാന്
എചന്തെഭാചക്ക സഹഭായ പദതനികേളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പവര്ലൂമുകേളനില നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങള കകേത്തറനിചയന്ന വലഭാകജന
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള മുകഖന വനിപണനലാം ചചയന്നതട്ട് പരമ്പരഭാഗത കമഖലയട്ട്
തനിരനിചടനിയുണഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില വന്നനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പരമ്പരഭാഗത  കകേത്തറനി  ഉലപന്നങ്ങളക്കട്ട്  വനികദശ  വനിപണനി
കേചണത്തഭാന്,  അന്തെഭാരഭാഷ  പ്രദര്ശനകമളകേളനില  പചങടുക്കഭാന്  സഹഭായലാം
നല്കുനകണഭാ; ഇചലങനില അതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്):

(എ)  പരമ്പഭാരഭാഗത  കകേത്തറനി  കമഖലചയ  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുവഭാന്
തഭാചഴെപറയുന്ന സഹഭായ പദതനികേളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.

1. മൂലധന സഹഭായ പദതനികേള

2. കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിനുലാം വനികേസനത്തനിനുമഭായുള്ള പദതനികേള

3. കപ്രഭാത്സഭാഹനവലാം കക്ഷമവലാം ലക്ഷലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേള

4. ഉലപഭാദനലാം, വനിപണനലാം, പരനിശതീലനലാം എന്നനിവയ്ക്കുള്ള പദതനികേള.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ഇതട്ട് തടയുന്നതനിനട്ട്  "ഹഭാന്റെട്ട് ലൂലാം  മഭാര്ക്കട്ട്  '',  എലാംബലാം എന്നനിവ
പതനിപനിചനിട്ടുള്ള  ഉലപന്നങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട്  വനിപുലമഭായ  പ്രചഭാരണലാം
മഭാധലമങ്ങളനിലൂചട,  കകേത്തറനിയുകടയുലാം ഹഭാന്റെട്ട് ലൂലാം മഭാര്ക്കനിചന്റെയുലാം പരസലങ്ങള വഴെനി
നലകുനണട്ട്.  ഉപകയഭാഗലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവലാം  പത്രദൃശല  മഭാധലമങ്ങള  വഴെനിയുള്ള  പ്രചഭാരണങ്ങളുലാം
നലകേനിവരുന.

(സനി)  സഹഭായലാം നലകുനണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി വനികദശ രഭാജലങ്ങളനില നടക്കുന്ന
പ്രദര്ശനങ്ങളനില  പചങടുക്കുന്നതനിനട്ട്  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  അവസരലാം  ഒരുക്കനി
ചകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനിചന്റെ  തനതു  കകേത്തറനി  ഉലന്നങ്ങളക്കട്ട്  വനികദശ
വനിപണനി ലക്ഷലമഭാക്കനി ഭഉൗമസൂചനികേ നനിലവഭാരലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

പഭാരമ്പകരലതര ഊര്ജ കസഭാതസ്സുകേള ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള കവദല്യുതനി
ഉലഭാദനലാം

23 (*503) ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചഭാണനി  : 
ശതീ  .    ചകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി  : 
ശതീ  .    സനി  .   ചകേ  .   നഭാണു  : 
ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പഭാരമ്പകരലതര  ഊര്ജകസഭാതസ്സുകേള
ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  കവദല്യുതനി  ഉലഭാദനലാം  വളചര  പരനിമനിതമഭാചണന്ന  വനിഷയലാം
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഭാറട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കവദല്യുത  ഉലഭാദനലാം  നടത്തുന്നതനിചനക്കുറനിച്ചുലാം
വതീടനിനട്ട്  മുകേളനില  സഭാപനിക്കഭാവന്ന  വനിന്റെട്ട്  പവര്  സനിസലാം  കപഭാലുള്ള  ചചറകേനിട
കവദല്യുത  ഉലഭാദന  യൂണനിറ്റുകേചളക്കുറനിച്ചുലാം  ഏചതങനിലുലാം  രതീതനിയനിലുള്ള  പഠനങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില അതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;
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(സനി)  ചസക്കന്റെനില  4  മതീറര്  മുതല  6  മതീറര്  വചര  കവഗതയനില  കേഭാറട്ട്
ലഭനിക്കുന്ന  പ്രകദശങ്ങളുചട  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിവരങ്ങള  ലഭലമഭാകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വതീടുകേളക്കട്ട്  മുകേളനില  കേഭാറനിലനനിനലാം  കവദല്യുതനി  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന
യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിചട്ട്,  മറട്ട്  ഉലഭാദന  ഉപഭാധനികേചളക്കഭാള  കുറഞ  നനിരക്കനില
കവദല്യുതനി  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന  സഭാകങതനികേ  വനിദലയുള്ളതഭായനി
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില ഇതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഇത്തരത്തനില  കേഭാറട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വതീടുകേളനിലുലാം  സര്ക്കഭാര്
ഓഫെതീസുകേളനിലുലാം  കവദല്യുതനി  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന  സഭാകങതനികേ  വനിദല  കകേവശമുള്ള
ഏചതങനിലുലാം  സര്ക്കഭാര്-അര്ദ  സര്ക്കഭാര്-സസകേഭാരല  സഭാര്ടട്ട്  അപട്ട്  സലാംരലാംഭകേര്
സഭാകങതനികേ  വനിദലയുചട  വഭാണനിജലവല്കരണത്തനിനുലാം  പ്രചരണത്തനിനുമഭായനി
സര്ക്കഭാരനിചന  സമതീപനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില  അവരുചട  കമലവനിലഭാസലാം
ഉളചപചടയുള്ള വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫെട്ട്)  ഇത്തരലാം  നവതീന  സലാംരലാംഭങ്ങചള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനികക്കണതട്ട്
കകേരളത്തനിചന്റെ ഊര്ജ സസയലാംപരലഭാപതയട്ട് അനനിവഭാരലമഭാചണന്നട്ട് കേരുതുനകണഭാ;
ഉചണങനില  ഇത്തരലാം  പദതനികേള  നടപനില  വരുത്തഭാന്  ആഗഹനിക്കുന്ന
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് സബ്സനിഡനി സഹഭായലാം, സഭാകങതനികേ സഹഭായലാം, ഗനിഡനികലയട്ട്
അധനികേ  കവദല്യുതനി  തനിരനിചകേ  നലകുകമ്പഭാള  കവദല്യുതനിയുചട  വനില  ലഭലമഭാക്കല
എന്നനിവയുചട കേഭാരലത്തനില എന്തെട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്):

(എ)  ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പഭാരമ്പകരലതര  ഉഉൗര്ജ
കസഭാതസ്സുകേളഭായ  ചചറകേനിട  ജലകവദല്യുത  പദതനികേള,  കേഭാറട്ട്,  സഉൗകരഭാര്ജലാം
തുടങ്ങനിയവയനില  നനിനള്ള  കവദല്യുകതഭാത്പഭാദനലാം  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില  612.251  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറട്ട്  ആയനിരുന.  ഇതനില
സഉൗകരഭാര്ജത്തനില  നനിനള്ള  ഉത്പഭാദനലാം  6.7614  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറ്റുലാം
സഉൗകരഭാര്ജ ഉത്പഭാദനലാം ഒഴെനിചകേയുള്ള ഉത്പഭാദനലാം  606.5  ദശലക്ഷലാം യൂണനിറ്റുലാം
ആയനിരുന. 
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(ബനി)  അചനര്ടട്ട്  1990  മുതല കേഭാറട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന പ്രകദശങ്ങളനില കവദല്യുതനി
ഉത്പഭാദനത്തനിനുള്ള  സഭാധലതഭാപഠനലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ധനസഹഭായ
കത്തഭാടുകൂടനി  ചചയവരുന.  ഇതനികനഭാടകേലാം  26  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  അചനര്ടട്ട്  സസന്തെലാം
നനിലയട്ട്  6  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  വനിന്റെട്ട്  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  കസഷനുകേള സഭാപനിചട്ട്  പഠനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില  17  സലങ്ങള  കവദല്യുതനി  ഉത്പഭാദനത്തനിനട്ട്
അനുകയഭാജലമഭാചണന്നട്ട്  കേചണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി  യുലാം  പഠനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചചറകേനിട  കേഭാറഭാടനി  യനങ്ങള  കവദല്യുതനി  കബഭാര്ഡനിചന്റെ
ആസഭാനമഭായ  കവദല്യുതനി  ഭവനത്തനിചന്റെ  4-ാം  നനിലയനില  പരതീക്ഷണ
അടനിസഭാനത്തനില  സഭാപനിച്ചുകേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
വനിലയനിരുത്തനിവരുന.

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള  പഠനങ്ങള വളചര  ഉയരത്തനില   കൂടനിയ  കവഗതയനില
കേഭാറട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന പ്രകദശങ്ങളഭാണട്ട് കരഖചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കുറഞ കവഗതയുള്ള
പ്രകദശങ്ങളുചട വനിവരലാം ഇകപഭാള ലഭലമല. 

(ഡനി) ചചറകേഭാറഭാടനി യനങ്ങളുചട ഉപകയഭാഗക്ഷമത പഠനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  ചചറകേഭാറഭാടനി  യനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വതീടുകേളനിലുലാം  മറ്റുലാം  കവദല്യുതനി
ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന  സഭാകങതനികേ  വനിദലയുചട  വഭാണനിജലവല്കരണത്തനിനഭായനി
ആരുലാംതചന്ന  കവദല്യുതനി  കബഭാര്ഡനികനകയഭാ  അചനര്ടനിനകയഭാ  സമതീപനിചനിടനില.
എന്നഭാല  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില  തനിരുവനന്തെപുരലാം  കവദല്യുതനി  ഭവനനില
ചചറകേഭാറഭാടനി  യനലാം  സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്  കേളമകശരനിയനിലുള്ള  കേനിന്ഫ
ചടകകഭാപഭാര്ക്കട്ട്  വഴെനി,  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ആസഭാനമഭായ  ചമഗഭാകബറട്ട്  എന്ന
സഭാപനമഭാണട്ട്. 

(എഫെട്ട്)  ഇത്തരലാം പദതനികേചള കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം സലാംസഭാനത്തട്ട്
ഉഉൗര്കജഭാത്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ധനസഹഭായവലാം
സഭാകങതനികേ  സഹഭായവലാം  അചനര്ടട്ട്  നലകേനിവരുനണട്ട്.  ഇങ്ങചന
ഉത്പഭാദനിപനിക്കചപടുന്ന  കവദല്യുതനി  കലനനികലയട്ട്  കേടത്തനിവനിടുന്നതനിനുകവണ
ക്രമതീകേരണങ്ങള  ചചയവഭാന്  കവദല്യുതനി  കബഭാര്ഡുമഭായനി  കചര്ന്നട്ട്  നടപടനികേള
കകേചക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.  സഭാകങതനികേ  സഹഭായലാം  കവദല്യുതനി  കബഭാര്ഡനിനുലാം
അചനര്ടനിനുലാം,  ഇ.എലാം.സനി.-ക്കുലാം  നലകേഭാന്  സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ഗനിഡുമഭായനി
ബനനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കവണ  അകപക്ഷകേള  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  കവദല്യുതനി
കബഭാര്ഡനില  നനിനലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ഗനിഡനികലയട്ട്  അധനികേ
കവദല്യുതനി  നലകുന്നതനിനുള്ള  പ്രതനിഫെലലാം  നനിശ്ചയനികക്കണതട്ട്  കകേരള  സലാംസഭാന
ഇലകനിസനിറനി റഗുകലററനി കേമ്മേതീഷനഭാണട്ട്. 
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സഹകേരണ കമഖലയനില നൂതന പദതനികേള

24 (*504)  ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട്:

ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ:

ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന്:

ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  കമഖലയനില  നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  നൂതന
പദതനികേള ഏചതഭാചക്കയഭാചണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുചട  വനികേസനത്തനിനുലാം  പുനരുദഭാരണ
ത്തനിനുമഭായനി എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന;

(സനി)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങചള പുനരുജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ചതഭാഴെനിലധനിഷനിത  പരനിപഭാടനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്ന
സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം നലകുന്ന പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

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

(എ)   സഹകേരണ  കമഖലയനില  നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  നൂതന
പദതനികേള ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. കകേരള കകേഭാ  -  ഓപകററതീവട്ട് ബഭാങട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുലാം

 സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങനികനയുലാം 14 ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേചളയുലാം
സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട്  'കകേരള  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ബഭാങട്ട്'  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   വനിശദമഭായ  പഠനത്തനിനഭായനി  ബഭാലാംഗ്ലൂര്
ഐ.ഐ.എലാം. ചപ്രഭാഫെസര് ശതീ. എലാം. എസട്ട്. ശതീറഭാമനിചന്റെ കനതൃതസത്തനില വനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സമനിതനി പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

2. സഹകേരണ  വകുപട്ട്  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഇ  -  ഓഫെതീസട്ട്  ആക്കുലാം  ,    കസഭാഫട്ട് ചവയര്
ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി ആഡനിറട്ട് നനിര്വഹനിക്കുലാം.

  സഹകേരണ വകുപനില സമ്പൂര്ണ്ണ ഇ-ഓഫെതീസട്ട് പദതനി നടപഭാക്കുലാം. സഹകേരണ
ഓഡനിറട്ട്, കസഭാഫട്ട് ചവയര് അധനിഷനിതമഭാക്കുലാം.
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3. സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  ആഭനിമുഖലത്തനില  പുതനിയ  ചതഭാഴെനില
സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.

     ഗഭാമതീണ കമഖലയനില ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങളുചട  ആഭനിമുഖലത്തനില  പുതനിയ  ചതഭാഴെനില  സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.

4. സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുചട  ആധുനനികേവലക്കരണത്തനിനട്ട്  പ്രഭാധഭാനലലാം
നലകുലാം.

   കേമ്പദ്യൂടകറകസഷന്,  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്,  ഇ-ബഭാങനിലാംഗട്ട്  എന്നനിവ നടപനിലഭാക്കനി
അടുത്ത  രണട്ട്  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  ആധുനനികേ
വലക്കരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലാം.

5. കകേപനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ശക്തനിചപടുത്തുലാം  ,    പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള
ആരലാംഭനിക്കുലാം  ,   സലാംവരണലാം ഏര്ചപടുത്തുലാം

 കകേപനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുകേയുലാം  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ചചയലാം.   കൂടഭാചത  കകേപനിചന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  ചപ്രഭാഫെഷണല
കകേഭാകളജുകേളനില  സഹകേഭാരനികേളുചടയുലാം  സഹകേരണ  വകുപട്ട്/സഹകേരണ  സലാംഘലാം
ജതീവനക്കഭാരുചടയുലാം മക്കളക്കട്ട് അഡനിഷനനില സലാംവരണലാം ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.

6. പചക്കറനി  ഉലന്നങ്ങളുചടയുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  ഉലന്നങ്ങളുചടയുലാം  സലാംഭരണവലാം
വനിതരണവലാം ലക്ഷലമനിടട്ട് സുവര്ണ്ണലാം കസഭാറകേള ആരലാംഭനിക്കുലാം

7. കേണ്സദ്യൂമര് ചഫെഡനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം വനിപുലചപടുത്തുലാം

  കേണ്സദ്യൂമര്  ചഫെഡകറഷചന്റെ  ത്രനികവണനി  കസഭാറകേള  വഴെനി  എലഭാ

നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുലാം  വനിപണനിയനില  എത്തനിച്ചുലാം  അതുവഴെനി

വനിലക്കയറചത്ത  തടഞ്ഞുനനിര്ത്തനിയുലാം  ആദനിവഭാസനി  കമഖല,  തതീരകദശ  കമഖല

എന്നനിവനിടങ്ങളനില  സഞരനിക്കുന്ന ത്രനികവണനി  കസഭാറകേളുചട  കസവനലാം  എത്തനിച്ചുലാം

'ഇ-ചടണര്'   സലാംവനിധഭാനലാം  ഫെലപ്രദമഭാക്കനിയുലാം  ജനിലഭാ  ബഭാങ്കുകേള,  പ്രഭാഥമനികേ

സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില  നനിനലാം  ഹ്രസസകേഭാല  വഭായകേള

കശഖരനിച്ചുലാം കകേന്ദ്രതീകൃത പര്കചസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം ചകേഭാണ്ടുവനലാം കഗഭാഡഉൗണുകേളുചട
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ശലാംഖല രൂപവലക്കരനിച്ചുലാം  ഇ-കകേഭാകമഴട്ട്  പദതനി  രൂപവലക്കരനിച്ചുലാം  സകപകകേഭാ,

കഹഭാര്ടനി  കകേഭാര്പട്ട്,  ഫ്രൂടട്ട്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ചവജനിറബനിളസട്ട്  ചപ്രഭാകമഭാഷന്  കേഉൗണ്സനില

എന്നനിവരുമഭായനി ഒത്തുകചര്ന്നട്ട് പ്രവര്ത്തനിച്ചുലാം മരുന്നട്ട് കേമ്പനനികേളനില നനിനലാം കനരനിടട്ട്

മരുനവഭാങ്ങനി  വനില  കുറചട്ട്  വനിപണനിയനില  എത്തനിച്ചുലാം  സ്കൂള  മഭാര്ക്കറ്റുകേള

സലാംഘടനിപനിച്ചുലാം  കേണ്സദ്യൂമര്  ചഫെഡനിചന  ജകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭായ  സഭാപനമഭാക്കനി

നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

8. പടനികേജഭാതനി  /  പടനികേവര്ഗ്ഗ ചഫെഡകറഷചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ശക്തനിചപടുത്തുലാം

മരുന്നട്ട്  ഉലപഭാദനലാം,  മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  എന്നനിവ  വനിപുലതീകേരനിചട്ട്  ആയുര്ധഭാര

ഉലന്നങ്ങള  മരുന്നട്ട്  വനിപണനിയനിചല  ഒരു  പ്രധഭാന  ബഭാന്റെഭായനി

വളര്ത്തനിചയടുക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ആയുര്ധഭാര

ഫെഭാര്മസദ്യൂടനിക്കലസട്ട്,  പഞകേര്മ്മേ  യൂണനിറട്ട്  എന്നതീ  പദതനികേളനില  മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്

പരനിശതീലനലാം  ലഭനിച  ഉകദലഭാഗസചരയുലാം  ആയുര്കവദത്തനില  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിച

വനിദഗ്ദ്ധകരയുലാം നനിയമനിചട്ട് അവയുചട പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല ചമചചപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.

9. വനനിതഭാ ചഫെ ഡനിചനയുലാം വനനിതഭാ സലാംഘങ്ങചളയുലാം ശക്തനിചപടുത്തുലാം

വനനിതഭാ  ചഫെ ഡനിചന  ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനുലാം  വനനിതഭാ  സലാംഘങ്ങളുചട

പുനരുദഭാരണത്തനിനുമുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.

10.    മഭാര്ക്കറട്ട് ചഫെഡനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം വനിപുലമഭാക്കുലാം

മഭാര്ക്കറട്ട്  ചഫെഡനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുലാം.

11.    റബര് മഭാര്ക്കനിനട്ട് പദതനി സഹഭായലാം നലകുലാം

റൂബകേട്ട്  ബലൂണ്  ഉലപഭാദനലാം  ഇരടനിയഭാക്കല,  സര്ജനിക്കല  ഗഉൗസട്ട്

നനിര്മ്മേഭാണലാം തുടങ്ങനിയ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുലാം.

12.സ്കൂള കകേഭാകളജട്ട് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങചള പുനരുജതീവനിപനിക്കുലാം

ചതരചഞടുക്കചപട സ്കൂള  /  കകേഭാകളജട്ട്  സലാംഘങ്ങള വഴെനി സ്കൂള കുടനികേളുചട
സമ്പഭാദലശതീലലാം  വളര്ത്തുന്നതനിനുള്ള  ലഘുനനികക്ഷപ  പദതനി,  പ്രകദശചത്ത
പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള / ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള എന്നനിവയുചട
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കമലകനഭാടത്തനില  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  കുടനികേളക്കട്ട്  കുറഞ  വനിലയട്ട്
പഠകനഭാപകേരണങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  ചചയലാം.   ഇപ്രകേഭാരലാം  ഈ  വര്ഷലാം  100  സ്കൂള/
കകേഭാകളജുകേചള സജതീവമഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായലാം,
വനിവനിധ  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള  വഴെനിയുള്ള  സബ്സനിഡനി  എന്നനിവ
പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

13. ഊര്കജഭാലപഭാദനലാം  ,    ഊര്ജ  സലാംരക്ഷണലാം  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരലങ്ങളനില
സഹകേരണ കമഖലയുചട പ്രവര്ത്തനലാം വലഭാപനിപനിക്കുലാം  .

ചചറകേനിട  ഊര്കജഭാലഭാദന  പദതനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സഹകേരണ
കമഖല  പനിന്തുണ  നലകുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.   കൂടഭാചത  ഊര്ജ  ഉപകഭഭാഗലാം
കുറയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളനില  സഉൗകരഭാര്ജലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കു
ന്നതനിനുള്ള  പദതനി  തയഭാറഭാക്കുലാം.   LED  സഭാകങതനികേ  വനിദല  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള
കവദല്യുകതഭാപകേരണങ്ങള  കൂടുതലഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയുലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേയുലാം ചചയലാം. 

14. പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില സഹകേരണ കമഖലയുചട
സജതീവ പങഭാളനിത്തലാം ഉറപ്പുവരുത്തുലാം  .

സുസനിരമഭായ  വനികേസനലാം  എന്നതട്ട്  പ്രകൃതനിചയ  സലാംരക്ഷനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള്ള
വനികേസനമഭാണട്ട്  എന്നതട്ട്  കേണക്കനിചലടുത്തട്ട്  ഭഭാവനിതലമുറകേളക്കുകൂടനി
അവകേഭാശചപട  ഈ  ഭൂമനിയുചട  സുരക്ഷ  സഹകേരണ  പ്രസഭാനത്തനിചന്റെകൂചട
കേടമയഭായനിക്കണട്ട്,  കകേരളചത്ത  ഒരു  'കേഭാര്ബണ്  നദ്യൂടല'
സലാംസഭാനമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിലൂചട
പനിന്തുണ നലകുലാം.

15. അപക്സൈട്ട് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള  /   ചഫെഡറല ചസഭാകസറനികേള എന്നനിവ
നവതീകേരനിക്കുലാം

സഹകേരണ  വകുപനിനുകേതീഴെനില  പത്തട്ട്  അപക്സൈട്ട്  ചഫെഡകറഷനുകേളുലാം  നഭാലട്ട്
ചഫെഡറല  ചസഭാകസറനികേളുമഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.   ഇവചയ  കൂടുതല
ജകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭാക്കുന്ന  രതീതനിയനില  നവതീകേരനിക്കുലാം.  വനിവനിധ  ചഫെഡകറഷനു
കേളനിലൂചട ഇ-ചകേഭാകമഴട്ട് അടക്കമുള്ള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുലാം.

16. സഹകേരണ നനികക്ഷപ സമഭാഹരണലാം വനിപുലചപടുത്തുലാം

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിചല  നനികക്ഷപത്തനിചന്റെ ഏറവലാം വലനിയ പ്രകതലകേത
അതട്ട്  നമ്മുചട  സലാംസഭാനത്തുതചന്ന  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  വഭായയഭായനി  നലകുവഭാന്
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കേഴെനിയുചമന്നതഭാണട്ട്.   വന്കേനിട  ബഭാങ്കുകേള  തനിരസരനിക്കുന്ന  സഭാധഭാരണക്കഭാരുചടയുലാം
പഭാവചപടവരുചടയുലാം വഭായഭാ ആവശലങ്ങളക്കുള്ള അത്തഭാണനികൂടനിയഭാണട്ട് സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേള.  ഒകര  സമയലാം  സഭാധഭാരണ  ജനങ്ങചള  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുലാം  നഭാടനിചന്റെ
സഭായനിയഭായ വനികേസന  ആവശലങ്ങളക്കട്ട്  പണലാം കേചണത്തുന്നതനിനുലാം  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേചള കൂടുതല കേര്കമ്മേഭാത്സുകേമഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള പദതനികേള ഈ കമഖലയനില
നടപഭാക്കുലാം.

17. സഹകേരണ കുടനിശനികേ നനിവഭാരണത്തനിനട്ട് പ്രകതലകേ പദതനി ഏര്ചപടുത്തുലാം

മുന്കേഭാലങ്ങളനില  സഹകേരണ  കുടനിശനികേ  നനിവഭാരണത്തനിനട്ട്  ഒറത്തവണ
തതീര്പഭാക്കല പദതനിയഭാണട്ട് നടപഭാക്കഭാറള്ളതട്ട്.  എന്നഭാല ഇതട്ട് പലകപഭാഴുലാം ലക്ഷലലാം
വച  വനിജയലാം  കനടനിയതഭായനി  കേഭാണുന്നനില.   സഹകേരണ  കമഖലയനിചല  കുടനിശനികേ
വഭായകേള ഉയര്നതചന്ന നനിലക്കുകേയഭാണട്ട്.   ഈ പശ്ചഭാത്തലത്തനില  സഹകേരണ
കമഖലയനിചല  വഭായഭാ  കുടനിശനികേ  ഘടലാംഘടമഭായനി  ആനുകൂലലങ്ങകളഭാചട
തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുലാം  വഭായകേള  തതീര്പഭാക്കുന്ന  മുറയട്ട്  വഭായക്കഭാര്ക്കട്ട്  അവരുചട
തനിരനിചടവട്ട്  കശഷനിക്കനിണങ്ങുന്ന  രതീതനിയനില  പുതനിയ  വഭായകേള  അനുവദനിചട്ട്
നലകുന്നതനിനുലാം ലക്ഷലമനിടട്ട് സമഗമഭായ ഒരു പദതനി നടപനിലഭാക്കുലാം.

18. സഭാമൂഹല പ്രതനിബദതയനിലൂന്നനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് പ്രഭാധഭാനലലാം നലകുലാം

സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  അവയുചട  പ്രവര്ത്തനത്തനിലൂചടയുണഭാകുന്ന
മനിചത്തനില  നനിനലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  ചപഭാതുനന്മേഭാ  ഫെണട്ട്  സഭാമൂഹല  പ്രഭാധഭാനലമുള്ള
വനിഷയങ്ങളക്കട്ട്  മുന്ഗണനഭാടനിസഭാനത്തനില  തന്വര്ഷലാം  തചന്ന
വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകുലാം.   പഭാലനികയറതീവട്ട്  ചകേയര്
ചസന്റെറകേള,  വൃദസദനങ്ങള  എന്നനിവ  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളുചട
ആഭനിമുഖലത്തനില ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.

19. സഹകേരണ  കക്ഷമ  കബഭാര്ഡുകേള  ,    സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള
എന്നനിവയുചട പ്രവര്ത്തനലാം ശക്തനിചപടുത്തുലാം

സഹകേരണ  വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള്ള  ചപന്ഷന്  കബഭാര്ഡട്ട്,  എക്സൈഭാമനികനഷന്
കബഭാര്ഡട്ട്,  ജതീവനക്കഭാരുചട  കക്ഷമകബഭാര്ഡ ട്ട്,  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  ഫെണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്,
ചഡകപഭാസനിറട്ട്  ഗലഭാരന്റെനി  ഫെണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്,  കകേപട്ട്  എന്നനിവയുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുലാം  ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലാം.
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20. മനികേച സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് അവഭാര്ഡുലാം മഭാതൃകേഭാ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് ധനസഹഭായവലാം
അനുവദനിക്കുലാം

പ്രവര്ത്തന  മനികേവനിചന  അടനിസഭാനചപടുത്തനി  ഓകരഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷവലാം  വനിവനിധതരലാം  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  സഹകേരണ  വകുപട്ട്  അവഭാര്ഡട്ട്
ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   മഭാത്രമല,  പുതനിയ  വനികേസന  മഭാതൃകേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്ന
സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  പ്രകതലകേ  ധനസഹഭായവലാം  കേര്ഷകേ  കസവഭാകകേന്ദ്രങ്ങളക്കട്ട്
പ്രകതലകേ സഹഭായധനവലാം അനുവദനിചട്ട് നലകുലാം.

21. സഹകേരണ  വകുപട്ട്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  സസന്തെമഭായനി  പരനിശതീലനകകേന്ദ്രലാം
ആരലാംഭനിക്കുലാം

സഹകേരണ വകുപട്ട്  പുതുതഭായനി  പണനികേഴെനിപനിച ആസഭാനമനനിരത്തനില
ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭായനി  ആധുനനികേ  സഉൗകേരലങ്ങളുള്ള  ഒരു  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രലാം  ഈ
വര്ഷലാം തചന്ന ആരലാംഭനിക്കുലാം.

22.   ഐ  .  സനി  .  ഡനി  .  പനി  .   പദതനി രണഭാലാം ഘടലാം ആരലാംഭനിക്കുലാം

    ഐ.സനി.ഡനി.പനി.  പദതനിയുചട രണഭാലാം ഘടലാം തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലകേളനില
നടപനിലഭാക്കുലാം.

23. സഭാഹനിതല  പ്രവര്ത്തകേ  സഹകേരണ  സലാംഘത്തനില  ആധുനനികേ
വലക്കരണലാം നടപനിലഭാക്കനി ബഭാഞ്ചുകേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം വനിപുലതീകേരനിക്കുലാം

24. പ്രവര്ത്തന  സഭാദലതയുള്ള  രജനിസര്  ചചയചപട  എലഭാ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങചളയുലാം പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുലാം

25. സര്ക്കഭാര്  വഭായ  കൃതലമഭായനി  തനിരനിചടയ്ക്കുന്ന    സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്   പലനിശ
സബ്സനിഡനി അനുവദനിക്കുലാം

(ബനി) നല പ്രവര്ത്തന നനിലവഭാരമുള്ള വനിവനിധ തരത്തനിലുള്ള സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്
അവരുചട  കപ്രഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  1:2:2  എന്ന
അനുപഭാതത്തനില  സബ്സനിഡനി,  ഓഹരനി,  വഭായ  എന്നതീ  ഇനത്തനില  കപ്രഭാജകട്ട്
ചചലവനിചന്റെ 50 ശതമഭാനലാം വചര സഹഭായമഭായനി നലകുനണട്ട്.

പടനികേജഭാതനി,  പടനികേവര്ഗ്ഗ  സലാംഘങ്ങളുചട  പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം
ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനുലാം  NCDC-യുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  പ്രകതലകേ  'Integrated
SC/ST Development Project' ആരലാംഭനിക്കുലാം. 
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ശക്തനിയഭാര്ജനിക്കഭാന്  സഭാദലതയുള്ള  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങചള
പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പദതനിയുചട  സസതീകേഭാരലത,  സലാംഘങ്ങളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം
എന്നനിവ പരനിഗണനിചട്ട് പദതനി ചചലവനിചന്റെ  65  ശതമഭാനത്തനില കേവനിയഭാത്ത തുകേ
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചുവരുനണട്ട്.  സബ്സനിഡനി  20  ശതമഭാനലാം,  ഓഹരനി  20
ശതമഭാനലാം, വഭായ 25 ശതമഭാനലാം എന്നതീ നനിരക്കനിലഭാണട്ട് സഹഭായലാം നലകേനിവരുന്നതട്ട്.

പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുചട  പുനരുജതീവനത്തനിനഭായനി
ഒറത്തവണ സഹഭായലാം നലകുന്നതനിനുലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയ കപ്രഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  1:1:2  എന്ന അനുപഭാതത്തനില സബ്സനിഡനി,  ഓഹരനി,  വഭായ
എന്നനിവ  നലകുന്നതനിനുലാം  പദതനിയുണട്ട്.   നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  ടനി
പദതനികേളക്കഭായനി  395  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   പ്രവര്ത്തന
രഹനിതമഭായ  സലാംഘങ്ങളുചട  പുനരുജതീവനത്തനിനട്ട്  ഒരു  പ്രധഭാന  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്
സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കുന്നതനിനുലാം വലവസ ചചയനിട്ടുണട്ട്.

ദുര്ബല  വനനിത   സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുചടയുലാം  വനിപണന  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുചടയുലാം  പുനരുദഭാരണത്തനിനട്ട്  മറട്ട്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കുള്ള
ധനസഹഭായ  പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തനി  സഹഭായങ്ങള  നലകുനണട്ട്.
പടനികേജഭാതനി /പടനികേവര്ഗ്ഗ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുചട പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം സ്കൂള,
സര്വകേലഭാശഭാല  സഹകേരണ  കസഭാറകേള,  പ്രഭാഥമനികേ  ഉപകഭഭാക്തൃ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള,  ജനിലഭാതല ചമഭാത്ത വലഭാപഭാര സഹകേരണ കസഭാറകേള എന്നനിവയുചട
പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനണട്ട്.

(സനി)  പ്രവര്ത്തന  രഹനിതമഭായ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങചള
പുനരുജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സബ്സനിഡനി,  ചഷയര്,  വഭായ  എന്നനിങ്ങചനയുള്ള
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള പദതനികേള നനിലവനിലുണട്ട്.  മുന്
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള
പുനരുജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി സലാംഘങ്ങളുചട നനിലവനിചല സനിതനി പരനികശഭാധനിചട്ട്
സഭാദലമഭായ നടപടനി കകേചക്കഭാളന്നതഭാണട്ട്.  കൂടഭാചത പ്രകതലകേ പദതനി (ദുര്ബല
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്)  NCDC-യുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതുലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  2016-17  വര്ഷത്തനില  മറട്ട്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കുള്ള
ധനസഹഭായ  പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തനി  ചതഭാഴെനിലധനിഷനിത  പരനിപഭാടനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്ന  വനിവനിധതരലാം  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  വഭായ,  ഓഹരനി
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മൂലധനലാം,  സബ്സനിഡനി  എന്നതീ  ഇനങ്ങളനില  ധനസഹഭായലാം  നലകുന്നതനിനുള്ള
പദതനി നനിലവനിലുണട്ട്.  2016-17  വര്ഷത്തനില മറട്ട് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കുള്ള
ധനസഹഭായ പദതനിക്കഭായനി വഭായ  തുകേ  240  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ഓഹരനി മൂലധനലാം
360  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം സബ്സനിഡനി ഇനത്തനില  600  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ഉളചപചട
ആചകേ  1200  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതനിലനനിനലാം
ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുന്ന  കപ്രഭാജക്ടുകേള  നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കകേരള
സലാംസഭാന  സഹകേരണ  വനനിതഭാ  ചഫെഡകറഷനുലാം  ചചറകേനിട  വലവസഭായലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനനിതഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കുലാം  സഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാചത  2016-17  വര്ഷത്തനില പടനികേജഭാതനി  /  പടനികേവര്ഗ്ഗ
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുചട വനികേസനത്തനിനഭായനി വകേചകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള സബ്സനിഡനി
751.68  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ഓഹരനി  മൂലധനലാം  176.32  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ഉളചപചട
ആചകേയുള്ള  928  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട  നനിലവനിലുള്ള  പദതനിയനിലനനിനലാം
ചകേ.ജനി.റനി.ഇ./  മറട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഏജന്സനികേളുചട  അലാംഗതീകേഭാരമുള്ള  വനിവനിധ
കകേഭാഴ്സുകേളനികലക്കട്ട്  എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.ടനി.  വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള  യുവതലമുറയട്ട്
പരനിശതീലനങ്ങള  നലകുന്നതനിനഭായുള്ള  സഭാപനങ്ങള  തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട്
സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനണട്ട്. 

സലാംസഭാന യുവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള 
25  (*505)    ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര് :

ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   എലാം  .   നഉൗഷഭാദട്ട് :
ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം  :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  യുവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡനിചന്റ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിലയനിരുത്തഭാറകണഭാ;

(ബനി)  യുവജന  ശഭാക്തതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം
സമനസയനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  കബഭാര്ഡട്ട്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ചതഭാഴെനിലരഹനിതരഭായ യുവജനങ്ങളക്കട്ട് ചതഭാഴെനില കേചണത്തുന്നതനിനുലാം
അവര്ക്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം  നലകുന്നതനിനുമഭായനി  യൂത്തട്ട്  ക്ലബ്ബുകേള,  സലാംഘടനകേള
എന്നനിവയട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് എചന്തെഭാചക്ക സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട് നനിലവനില നലകുന്നചതന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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മുഖലമനനി  (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്): 

(എ) വനിലയനിരുത്തഭാറണട്ട്.

(ബനി&സനി)  യുവജനശഭാക്തതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സമനസയനി
പനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ചതഭാഴെനില  രഹനിതരഭായ  യുവജനങ്ങളക്കട്ട്
ചതഭാഴെനില കേചണത്തുന്നതനിനുലാം അവര്ക്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം നലകുന്നതനിനുമഭായനി കകേരള
സലാംസഭാന യുവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡട്ട് നനിരവധനി പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
ചതഭാഴെനില  രഹനിതരഭായ  യുവഭാക്കളക്കുകവണനി  കജഭാബട്ട്  ചഫെസ്റ്റുകേള,  ജതീവദഭായനിനനി
രക്തദഭാന  പദതനി,  യുവഭാക്കചള  യുവ  സലാംരലാംഭകേരഭാക്കുന്നതനികലയട്ട്  സലാംരലാംഭകേതസ
വനികേസന  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള,  പ്രകൃതനി  ദുരന്തെത്തനിനനിരയഭാകുന്നവര്ക്കഭായനി
ദുരന്തെ  നനിവഭാരണ  കസന,  മദലലാം,  മയക്കുമരുന്നട്ട്  തുടങ്ങനിയ  സഭാമൂഹനികേ
ചവല്ലുവനിളനികേളചക്കതനിചര  യുവജഭാഗതഭാ  യഭാത്ര,  യുവജനങ്ങചള  സഭാമൂഹനികേ
കസവനത്തനിനട്ട്  സജമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പുനര്ജനനി,  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസന
പരനിപഭാടനികേള,  യുവജനങ്ങളനില  കദശതീയകബഭാധലാം  വളര്ത്തുന്നതനിനഭായനി
കദശനികയഭാദ്ഗഥന  കേലഭാമ്പുകേള,  പനി.എസട്ട്.സനി./ഐ.ബനി.പനി.എസട്ട്.  സഉൗജനല
പരനിശതീലന  പദതനി,  ഡനി.റനി.പനി./പനി.എസട്ട്.സനി.  ഓണ്കലന്  രജനികസ്ട്രേഷന്,
സഉൗജനല പരതീക്ഷഭാ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള, നഭാടന് കേലഭാകമളകേള, കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ
കേലഭാകമളകേള,  ചപയനിന്റെനിലാംഗട്ട്  ശനിലപശഭാല,  കനതൃതസ  പരനിശതീലന  കേലഭാമ്പുകേള,
വലക്തനിതസ  വനികേസന  പരനിശതീലനലാം  കൂടഭാചത  യുവജന  ക്ലബ്ബുകേചള
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സസയലാംചതഭാഴെനില  പരനിശതീലനലാം/
കബഭാധവലക്കരണ പരനിപഭാടനികേള /  കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന പരനിപഭാടനികേള എന്നനിവ
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം നലകേനിവരുന.

ബനി.ഡനി.എസട്ട്. സമ്പ്രദഭായചത്ത സലാംബനനിചട്ട് 
26  (*506)    ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല  :

ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര്  :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട്  മുഹസനിന്  പനി.  :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേരഭാറകേഭാര്ക്കട്ട്  അനുവദനിചനിരുന്ന  ബനില  ഡനിസഉൗണനിലാംഗട്ട്  സമ്പ്രദഭായലാം
ഇകപഭാള നനിലവനിലുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലനിചലങനില  എന്തുകേഭാരണത്തഭാലഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലലലാം
നനിര്ത്തലഭാക്കനിയചതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ബനില ഡനിസഉൗണനിലാംഗട്ട് സമ്പ്രദഭായത്തനിനട്ട് പകേരലാം മകറചതങനിലുലാം രതീതനി
അനുവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി  (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്): 

(എ) ബനില ഡനിസഉൗണനിലാംഗട്ട് സനിസലാം എന്ന കപരനില തുടങ്ങനിയ ആദല പദതനി
ഇകപഭാള നനിലവനിലനില.

(ബനി) ബനില ഡനിസഉൗണനിലാംഗട്ട് സനിസലാം എന്ന കപരനില തുടങ്ങനിയ ആദല പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  ബനില  ഡനിസഉൗണട്ട്  ചചയന്നതട്ട്  ഫെഭാകറനിലാംഗട്ട്  ബനിസനിനസട്ട്  ആകേയഭാല
അതനില നനിന്നട്ട്  പനിന്വഭാങ്ങണചമന്നട്ട്  പദതനിയനില പങഭാളനികേളഭായ ബഭാങ്കുകേകളഭാടട്ട്
റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുണഭായനി.  എന്നഭാല ഇതട്ട് ഫെഭാകറനിലാംഗട്ട് ബനിസനിനസട്ട്
അചലന്നട്ട്  സര്ക്കഭാര്  കേചണത്തുകേയുലാം  ഒരു  പുതുക്കനിയ  ബനില  ഡനിസഉൗണനിലാംഗട്ട്
സനിസലാം  ബനി.ഡനി.എസട്ട്.  2.0  എന്ന കപരനില  29-8-2016-ചല  സ.ഉ.  (പനി)  123/
2016/ധന പ്രകേഭാരലാം ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയുണഭായനി.

(സനി) ബനില  ഡനിസഉൗണനിലാംഗട്ട് സനിസലാം 2.0 എന്ന പുതനിയ പദതനി 5-9-2016
മുതല പ്രഭാബലലത്തനിലുണട്ട്.

കേനിറട്ട്സട്ട് - ചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള 
27  (*507)  ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട്:

ശതീ  .   ബനി  .   സതലന്:
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി:
ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കേനിറട്ട്സനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അവകലഭാകേനലാം  ചചയഭാറകണഭാ;
പ്രവര്ത്തനലാം വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  കേനിറട്ട്സനില  ഏചതലഭാലാം  കകേഭാഴ്സുകേളഭാണട്ട്  നനിലവനിലുളളചതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  കകേഭാഴ്സുകേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നവരുചട  കജഭാലനി  സഭാധലതകേള
എചന്തെലഭാമഭാചണനലാം  കേലഭാമ്പസട്ട്  ചസലക്ഷനനിലൂചട  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  കജഭാലനി
ലഭനിയഭാറചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കഹഭാസനിറഭാലനിറനി വലവസഭായ രലാംഗത്തട്ട് ആവശലമഭായ രതീതനിയനില
പരനിശതീലനലാം  ലഭനിച  കൂടുതല  ആളുകേചള  നലകേഭാന്  കേഴെനിയുന്ന  തരത്തനിലുളള
കേനിറട്ട്സനിചന്റെ പദതനികേള എചന്തെലഭാമഭാണട്ട്;

(ഡനി)  കേനിറട്ട്സനിചന്റെ  പുതനിയ  ചസന്റെറകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ഇ)  കേനിറട്ട്സനിചന  കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  എചന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ചമഭായതീന്):

(എ)  ഉണട്ട്.   കേനിറട്ട്സനിചന്റെ  ഭരണപരവലാം  അക്കഭാദമനികേട്ട്  തലത്തനിലുമുള്ള

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ടൂറനിസലാം  വകുപ്പുമനനി  ചചയര്മഭാനുലാം  പ്രനിന്സനിപല  ചസക്രടറനി

(ടൂറനിസലാം)  കവസട്ട്  ചചയര്മഭാനുമഭായനിട്ടുള്ള  എക്സൈനികേദ്യൂടതീവട്ട്  കേമ്മേനിറനി  വര്ഷത്തനില

കുറഞതട്ട്  രണട്ട്  തവണ  കയഭാഗലാം  കചര്ന്നട്ട്  അവകലഭാകേനലാം  ചചയനണട്ട്.

കേനിറട്ട്സനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  2016-17  -ല

വനിവനിധ പരനിശതീലന പദതനികേളുലാം കകേഭാഴ്സുകേളുലാം നടത്തുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  കേനിറട്ട്സനിചന്റെ ചഹഡ്കേസഭാര്കടഴനിലുലാം  സഡനി  ചസന്റെറകേളനിലുലാം  നനിലവനില

നടത്തനിവരുന്ന കകേഭാഴ്സുകേള ചുവചട കചര്ക്കുന:

കകേഭാഴട്ട് പ്രതനിവര്ഷലാം
അനുവദനിച
സതീറ്റുകേളുചട എണ്ണലാം

കകേഭാഴട്ട് നടത്തുന്ന ചസന്റെറകേള

എലാം.ബനി.എ.
(ടഭാവല&ടൂറനിസലാം)

60 ചഹഡ്കേസഭാര്കടഴട്ട്,
തനിരുവനന്തെപുരലാം

ബനി.ബനി.എ.(ടൂറനിസലാം
മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്) ഡനിഗനി കകേഭാഴട്ട് 52

ചഹഡ്കേസഭാര്കടഴട്ട്,
തനിരുവനന്തെപുരലാം

ഡനികപഭാമ ഇന് എയര്കപഭാര്ടട്ട്
ഓപകറഷന്സട്ട്  &  ടഭാവല
മഭാകനജ് ചമന്റെട്ട് 25

എറണഭാകുളലാം,  തലകശരനി
ചസന്റെറകേള

ഡനികപഭാമ  ഇന്  കലഭാജനിസനികേട്ട്
മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട് 40

എറണഭാകുളലാം,  തലകശരനി
ചസന്റെറകേള

അയഭാട കകേഭാഴ്സുകേള
40

ചഹഡ്കേസഭാര്കടഴട്ട്,
എറണഭാകുളലാം ചസന്റെര്

പനി.ജനി.  ഡനികപഭാമ  ഇന്
പബനികേട്ട്  റനികലഷന്സട്ട്  &
ടൂറനിസലാം 

25
എറണഭാകുളലാം,  തലകശരനി
ചസന്റെറകേള

ഡനികപഭാമ ഇന് എയര്കപഭാര്ടട്ട്
ഓപകറഷന്  &  ഗഉൗണട്ട്
ഹഭാന്റെനിലനിലാംഗട്ട്

30
തനിരുവനന്തെപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം
ചസന്റെറകേളനില
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കകേഭാഴ്സുകേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  ടഭാവല,  ടൂറനിസലാം,  എയര്കലന്സട്ട്,

കലഭാജനിസനിക്സൈട്ട്,  ഷനിപനിലാംഗട്ട്  എന്നതീ  കമഖലകേളനില  കജഭാലനി  സഭാദലതയുണട്ട്.

കേനിറട്ട്സനിചല  കകേഭാഴട്ട്  വനിജയകേരമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന  എലഭാ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലാം

കേലഭാമ്പസട്ട്  ചപയ്സട്ട് ചമന്റെട്ട്  വഴെനിയുലാം  സസയലാം  സലാംരലാംഭകേതസ  വനികേസനലാം  വഴെനിയുലാം

ചതഭാഴെനില കമഖലയനില പ്രകവശനിക്കുനണട്ട്.

(സനി) കകേന്ദ്ര - ടൂറനിസലാം മനഭാലയത്തനിചന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി ചതഭാഴെനില

കനപുണല പരനിശതീലന പദതനിയഭായ  ഹുണഭാര്  കസ കറഭാസ്ഗഭാര്  തകേട്ട്  പ്രകേഭാരലാം

ഫുഡട്ട് ചപ്രഭാഡക്ഷന്, ഫുഡട്ട് &  ബനിവകറജസട്ട് സര്വതീസട്ട്,  ഹഉൗസട്ട് കേതീപനിലാംഗട്ട് എന്നതീ

കമഖലകേളനില യുവതതീ യുവഭാക്കളക്കട്ട് പരനിശതീലനലാം നലകേനിവരുന.  2016-17 -ല

ഹുണഭാര്  കസ  കറഭാസ്ഗഭാര്  തകേട്ട്  പദതനിയുമഭായനി  ബനചപടട്ട്  9550  കപര്ക്കട്ട്

പരനിശതീലനലാം നലകുന്നതനിനഭായനി  10  കകേഭാടനി  രൂപയുചട അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

അഡതീഷണല സനില അകേസനിസനിഷന് കപ്രഭാഗഭാലാം  (ASAP) -ചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഹയര്

എഡദ്യൂകക്കഷന്  ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്,  സ്കൂള

വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് കഹഭാസനിറഭാലനിറനി കമഖലയനില കകേഭാമനിചഷഫെട്ട്,  മളടനി കേസകുസതീന്

ചഷഫെട്ട്  എന്നതീ കമഖലകേളനില ചതഭാഴെനില കവദഗ്ദ്ധല  പരനിശതീലലാം  നലകുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.   കകേന്ദ്ര സര്ക്കരനിചന്റെ  NULM  (നഭാഷണല

അര്ബന്  കലവട്ട് ലനിഹുഡട്ട്  മനിഷന്)  പദതനിയുമഭായനി  ബനചപടട്ട്  NCVT

(നഭാഷണല  കേഉൗണ്സനില  ഓണ്  ചവഭാകക്കഷണല  ചടയനിനനിലാംഗട്ട്)  നനിബനന

അനുസരനിചട്ട്  കുടുലാംബശതീയുമഭായനി  കചര്ന്നട്ട്  ഹഉൗസട്ട് കേതീപര്,  കഹഭാസനിറഭാലനിറനി

അസനിസന്റെട്ട്,  ഫുഡട്ട്  &  ബനിവകറജസട്ട്  സര്വതീസട്ട്,  കുക്കട്ട്-ജനറല,  കുക്കട്ട്  -

കകേഭാണനിനന്റെല,  കുക്കട്ട്  -ഇന്തെലന് കേസകുസനിന് എന്നതീ കകേഭാഴ്സുകേള ചമഭാകബല ലഭാബട്ട്

സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കകേരളത്തനിചന്റെ  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ചതരചഞടുത്ത

കകേന്ദ്രങ്ങളനില തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  കേനിറട്ട്സനിചന്റെ  എക്സൈനികേദ്യൂടതീവട്ട്  കേമ്മേനിറനി  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  കലഭാജനിസനികേട്ട്

മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്,  എയര്  കേഭാര്കഗഭാ  ഓപകറഷന് സട്ട്,  എയര്കപഭാര്ടട്ട്  ഓപകറഷന്സട്ട്

എന്നതീ  ചതഭാഴെനിലധനിഷനിത  കകേഭാഴ്സുകേള  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുചട  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്

കകേരളത്തനിചന്റെ വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില നടത്തുന്നതനിനട്ട് സഭാറകലറട്ട് പഠനകകേന്ദ്രങ്ങള

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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(ഇ)  കേനിറട്ട്സട്ട്  2016-17  -ല  നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  വനികേസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  പദതനികേളക്കുലാം  പുറകമ  കേനിറട്ട്സനിചന  കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി

പരനിഷ്കരനിചട്ട് മനികേവനിചന്റെ കകേന്ദ്രമഭാക്കനി ഉയര്ത്തുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തഭാചഴെപറയുന്ന

കേഭാരലങ്ങള പരനിഗണനയനിലുണട്ട്:

1. UNWTO  -യുചട ഏഷലഭാ-പസഫെനികേട്ട് കമഖലയനിചല കവസട്ട് പ്രസനിഡന്റെട്ട്

എന്ന  നനിലയനില  ടൂറനിസലാം  അന്തെഭാരഭാഷ  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  അന്തെര്കദ്ദേശതീയ  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള

പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള,  കദശതീയ  -  വനികദശതീയ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്

ഇകന്റെണ്ഷനിപട്ട്  കപ്രഭാഗഭാലാം,  സ്റ്റുഡ ന്റെട്ട്സട്ട്  എക്സൈട്ട്കചഞട്ട്  കപ്രഭാഗഭാലാം  എന്നനിവ

നടപഭാക്കുലാം.

2. കൂടുതല കകേഭാഴ്സുകേള നടത്തുന്നതനിനട്ട്  പുതനിയ അക്കഭാദമനികേട്ട്  കബഭാക്കനിചന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണലാം.

3. വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  വനിവനിധ  തനതട്ട്  കേലഭാരൂപങ്ങള

പരനിചയചപടുന്നതനിനുലാം പരനിശതീലനിക്കുന്നതനിനുലാം സഞഭാരനികേളക്കട്ട് മുന്നനില

അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനുലാംകവണനി ആലാംഫെനി തനികയററനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം.

4. വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ടൂറനിസലാം  ബനിസനിനസട്ട്  ഓപകറഷന്  കമഖലയനില

പ്രഭാകയഭാഗനികേ  പരനിശതീലനലാം  നലകുന്നതനിനട്ട്  ആധുനനികേ

സഉൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ സനില ലഭാബനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം.

5. കേനിറട്ട്സനില  നനിലവനിലുള്ള  ലഭാലാംകഗസജട്ട്  ലഭാബട്ട്  ഉയര്ത്തനി  വനികദശ

ഭഭാഷകേളനില പരനിശതീലന ലാം.

6. ടൂറനിസലാം  കമഖലയനില  കവദഗ്ദ്ധല  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  ആവശലവലാം

പ്രഭാധഭാനലവലാം സമനസയനിപനിക്കഭാന് ടൂറനിസലാം മഭാനവകശഷനി കപഭാര്ടല.

7. വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങളനില  നനിന്നട്ട്  ടൂറനിസലാം  കകേഭാഴ്സുകേള  വനിജയകേരമഭായനി

പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  അവര്  പ്രഭാവതീണലലാം  കനടനിയ

കമഖലയനില  അന്തെര്കദ്ദേശതീയ നനിലവഭാരലാം  പുലര്ത്തുന്ന പരതീക്ഷ നടത്തനി

എലാംകപഭായബനിലനിറനി സര്ടനിഫെനിക്കറട്ട് നലകുന്ന പ്രകതലകേ പദതനി.
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സഭാമ്പത്തനികേ ഭരണ നനിര്വഹണത്തനിചല വതീഴ്ച
28 (*508) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി: 

ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്: 
ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട്: 
ശതീ  .     ഐ  .  ബനി  .    സതതീഷട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  ഭരണ  നനിര്വഹണത്തനിചല  വതീഴ്ച
മൂലമുണഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനി  മറനികേടക്കുന്നതനിനട്ട്  എചന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില കുടനിശനികേയുള്ള നനികുതനി സമഭാഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എചന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  നനികുതനി കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പനിരനിചചടുക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാംവനിധലാം നനികുതനി
വകുപനിചന ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ-സനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  അചടക്കമനിലഭായ്മയുലാം  ചകേടുകേഭാരല
സതയുലാം നനിമനിത്തലാം സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി തഭാറമഭാറഭായനിരുന്ന ഘടത്തനിലഭാണട്ട് ഈ
സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരലാം  ഏചറടുത്തതട്ട്.  അതനിഗുരുതരമഭായ  കമല  സഭാമ്പത്തനികേ
പ്രതനിസനനിയുചട  വലഭാപനി  കുറയഭാന്  തചന്ന  വര്ഷങ്ങള  കവണനിവരുന്ന
സഭാഹചരലമഭാണുള്ളതട്ട്.  വഭായചയടുക്കുന്ന  തുകേ  നനിതലനനിദഭാന  ചചലവകേളക്കട്ട്
വനിനനികയഭാഗനികക്കണ അവസയുള്ളതനിനഭാല നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള അടക്കമുള്ള
മൂലധന  ചചലവകേളക്കട്ട്  പണലാം  കേചണത്തുവഭാന്  സര്ക്കഭാര്  ബുദനിമുട്ടുകേയഭാണട്ട്.
പ്രസ്തകുത  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനിമൂലലാം  പല   വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
ഏചറടുക്കുന്നതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന കവഗത്തനില പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
വനിഷമലാം കനരനിടുനണട്ട്.

അധനികേ  വനിഭവ  സമഭാഹരണത്തനിലൂചടയുലാം  അനഭാവശല  ചചലവട്ട്
നനിയനനിചതനിലൂചടയുലാം  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്  ഊര്ജനിതമഭാക്കനിയുലാം  അടനിയന്തെര
പ്രഭാധഭാനലമുള്ള  വനികേസന  കക്ഷമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  പണലാം  കേചണത്തഭാന്
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  മൂലധന ചചലവനിനഭായനി വനിപണനിയനില നനിനലാം ഫെണട്ട്
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സസരൂപനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിലവനിചല സഭാമ്പത്തനികേ മഭാനലലാം അതനിജതീവനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
12,000 കകേഭാടനി രൂപയുചട മഭാനലവനിരുദ പഭാകക്കജട്ട് നടപനിലഭാക്കുവഭാനുലാം ബഡ്ജറനില
വലവസ ചചയനിട്ടുണട്ട്. 1999-ചല കേനിഫ്ബനി ആകട്ട് പരനിഷ്കരനിച്ചുചകേഭാണട്ട് ചസബനിയുലാം
ആര്.ബനി.ചഎ.-യുലാം അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നൂതന ധനസമഭാഹരണ സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഉപകയഭാഗചപടുത്തുവഭാന്  കകേരളഭാ  ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചര്  ഫെണട്ട്  കബഭാര്ഡനിചന
സജമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ടഷറനി  ശലാംഖലയട്ട്  കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സനിസലാം
നടപനിലഭാക്കുവഭാനുമുള്ള  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കുടനിശനികേ
നനികുതനി സമഭാഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം നനികുതനി പനിരനിവട്ട് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം നനികുതനി
വകുപനിലുലാം നനികുതനി വരുമഭാനവമഭായനി ബനചപട മറട്ട് വകുപ്പുകേളനിലുലാം സസതീകേരനിചതുലാം
സസതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതുമഭായ  നടപടനികേള  വകുപട്ട്  തനിരനിചട്ട്  ചുവചട
കചര്ക്കുന:

I.   വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപട്ട്

1. കേഭാരലക്ഷമത  ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  കൂടുതല  കശഷനിയുള്ള  സര്വര്
സഭാപനിക്കുകേയുലാം  സനിസലാം  സ്ക്രൂടനിനനി  സഭാധലമഭാകുന്ന  കസഭാഫട്ട് ചവയര്
ഉപകയഭാഗചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയലാം.

2. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  ബനില  കചഭാദനിച്ചു  വഭാങ്ങുന്നതനിചന
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേമ്പദ്യൂടര്  ബനിലനിലാംഗട്ട്  ഉള്ള  വലഭാപഭാരനികേള
അവരുചട ബനില്ലുകേള തലസമയലാംതചന്ന അപട്ട് കലഭാഡട്ട് ചചയന എന്നട്ട് ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനഭായുള്ള നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

3. കൂടുതല  വലഭാപഭാരനികേചള  നനികുതനി  വലയത്തനില  ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.

4. ചചക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേചള  ആധുനനികേ  ഡഭാറഭാ  കേളക്ഷന്  ചഫെസനിലനികറഷന്
ചസന്റെറകേളഭായനി മഭാറ്റുലാം.

5. അപതീല  കകേസുകേളുലാം  കകേഭാടതനി  കകേസുകേളുലാം  എത്രയുലാം  കവഗലാം
തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.

6. റനികടണ് സ്ക്രൂടനിനനി, കുടനിശനികേ അസസട്ട്ചമന്റെട്ട് എന്നനിവ കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുലാം.

7. റവനദ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള തസരനിതചപടുത്തുലാം.

8. നനികുതനി കചഭാര്ച തടയുന്നതനിനട്ട് കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.
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II.   രജനികസ്ട്രേഷന് വകുപട്ട്

രജനികസ്ട്രേഷന്  വകുപനില  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്  ഊര്ജനിതചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
1986  മുതല  2010  വചരയുള്ള അണര് വഭാലല്യുകവഷന്  കകേസുകേളുചട  അദഭാലത്തട്ട്
നടത്തുവഭാന് നനിശ്ചയനിച്ചു. വനിലയഭാധഭാരങ്ങളുചടയുലാം കുടുലാംബഭാധഭാരങ്ങളുചടയുലാം നനികുതനി
വര്ദനിപനിച്ചു.

III.   ലഭാന്റെട്ട് റവനദ്യൂ വകുപട്ട്

ലഭാന്റെട്ട്  റവനദ്യൂ  വകുപനില ചകേടനിട  നനികുതനി,  ആഡലാംബര നനികുതനി,  സര്ക്കഭാര്
കുടനിശനികേയുള്ള  റവനദ്യൂ  റനിക്കവറനി  എന്നതീ  ഇനങ്ങളനിചല  പനിരനിവട്ട്  പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകുന്നതനിനുലാം  തഭാലൂക്കട്ട്
അടനിസഭാനത്തനില  ചഡപദ്യൂടനി  കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്  ചഭാര്ജട്ട്  നലകുന്നതനിനുലാം
ഉകദലഭാഗസരുചട  റനികപഭാര്ടട്ട്  വഭാങ്ങനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയ  തഭാലൂക്കട്ട്
തഹസനിലദഭാര്,  വനികലജട്ട്  ഓഫെനിസര്മഭാര്,  റവനദ്യൂ  റനിക്കവറനി  തഹസനിലദഭാര്
എന്നനിവരുചട  കപരനില  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ജനിലകേളനില  നടത്തുന്ന
അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങളനില,  കമല  വനിഷയങ്ങള  സലാംബനനിച  സനിതനി
വനിവരക്കണക്കുകേള  കൂടനി  ഉളചപടുത്തുന്നതനിനുലാം  കസ  നതീക്കലാം  ചചയന്ന
വനിഷയത്തനില  കലഭാ  ഓഫെതീസറചട  കസവനലാം  കൂടനി  ലഭലമഭാക്കനി  തുടര്നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലഭാന്റെട്ട്
റവനദ്യൂ  ഇനങ്ങളഭായ  ചകേടനിട  നനികുതനി,  ആഡലാംബര  നനികുതനി  എന്നതീ  ഇനങ്ങളനില
അധനികേ വനിഭവ സമഭാഹരണലാം നടത്തുന്നതനിനഭായനി 1-8-2016 മുതല തഭാലൂക്കട്ട്- ജനിലഭാ
തലത്തനില ഒരു ചസഷലല ചചഡ്രൈവട്ട് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

IV.   എചചക്സൈസട്ട് വകുപട്ട്

എചചക്സൈസട്ട്  വകുപനില  നനികുതനി  കചഭാര്ച  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
അനധനികൃത  മദലത്തനിചന്റെ  ഉലപഭാദനലാം,  വനിതരണലാം,  വനിപണനലാം  ഇവ
തടയുന്നതനിനഭായനി  ശക്തമഭായ  എന്കഫെഭാഴട്ട്ചമന്റെട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  എചചക്സൈസട്ട്
വകുപട്ട്  നടത്തനി  വരുന്നതട്ട്.  കൂടഭാചത  അനല  സലാംസഭാനങ്ങളനിലനനിനലാം
വലഭാജമദലങ്ങള സലാംസഭാനകത്തയട്ട്  കേടത്തനിചക്കഭാണട്ട്  വരുന്നതട്ട്  തടയുന്നതനിനഭായനി
എചചക്സൈസട്ട്  ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനവലാം  അതനിര്ത്തനി  പ്രകദശങ്ങളനില
കബഭാര്ഡര് പകടഭാളനിലാംഗട്ട് യൂണനിറ്റുകേളുചട പ്രവര്ത്തനവലാം ശക്തനിചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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V.   കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപട്ട്

കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനില  റവനദ്യൂ  റനിക്കവറനി  നടപടനികേള  എടുക്കുകേ,
നനികുതനി  അടയഭാചത  കറഭാഡനില  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  വഭാഹനങ്ങള  പനിടനിചചടുക്കുകേ
തുടങ്ങനിയ  കജഭാലനികേള  ചചയവരുന്നതനിനഭാല  റനിക്കവറനി  നടപടനികേള  ഉയര്ത്തഭാന്
സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാചത അധനികേ വനിഭവ സമഭാഹരണലാം ലക്ഷലമനിടട്ട് എന്കഫെഭാഴട്ട്ചമന്റെട്ട്
ഊര്ജനിതചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  എലഭാ  ഓഫെതീസുകേളക്കുലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

പുതനിയ വലവസഭായ നയലാം

29  (*509)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട്    : തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  പുതനിയ  വലവസഭായ  നയലാം  പ്രഖലഭാപനിക്കുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഇകപഭാള നനിലവനിലുള്ള  കേര്ശന നനിയമങ്ങള ഇളവ ചചയലാം  പുതനിയ
ഉത്തരവകേള  നലകേനിയുലാം  കകേരളത്തനില  കൂടുതല  വലവസഭായങ്ങള  തുടങ്ങുവഭാന്
എചന്തെഭാചക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുചമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സ്ത്രതീകേളുകടയുലാം  അഭലസ്തവനിദലരഭായ  ചപണ്കുടനികേളുകടയുലാം
ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  എചന്തെഭാചക്ക  പുതനിയ  ചചറകേനിട  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള
തുടങ്ങുവഭാന് സഭാധനിക്കുചമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനില  ഇവരുചട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  എചന്തെങനിലുലാം  പദതനികേള
ഉകണഭാ എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വജയന്):

(എ)  ഉണട്ട്.  വലവസഭായ,  കേരകേഉൗശല  കമഖലകേളനില  സതസരവലാം
ഊര്ജസസലവമഭായ വളര്ചയട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ  സഭാഹചരലലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ഉതകുന്ന  തരത്തനില  നനിലവനിലുള്ള  വലവസഭായ  നയത്തനില  കേഭാകലഭാചനിതമഭായ
മഭാറങ്ങള  വരുത്തനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഒരു  പുതനിയ  വലവസഭായ  നയലാം
നടപനിലഭാക്കുവഭാന് ഈ സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  കകേരളത്തനിചന  കൂടുതല  വലവസഭാകയഭാന്മുഖമഭാക്കുകേ  എന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാചട  ബനചപട  നനിയമങ്ങള  അനുസരനിചട്ട്  സര്ടനിഫെനിക്കറ്റുകേളുലാം
ചചലസന്സുകേളുലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കകേരള  ഏകേജഭാലകേ സലാംവനിധഭാന കബഭാര്ഡട്ട്
ആന്റെട്ട് വലവസഭായ ഏരനിയഭാ വനികേസന നനിയമലാം നനിലവനിലുണട്ട്.
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Ease  of  Doing  Business  Initiative-ചന്റെ ഭഭാഗമഭായുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കനഭാഡല  ഓഫെതീസര്  ആയനി  കകേരള  സലാംസഭാന
വലവസഭായ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറകചറ
ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുചട  ചടങ്ങളുലാം  നനിയമങ്ങളുലാം
ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  പഠനലാം  നടത്തനി
റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കഭാന് ചകേ.പനി.എലാം.ജനി. എന്ന സഭാപനചത്ത നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.
ടനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.

(സനി  &  ഡനി)  സ്ത്രതീകേളക്കുലാം  അഭലസ്തവനിദലരഭായ  ചപണ്കുടനികേളക്കുലാം
കകേരളത്തനില നനിയമഭാനുസരണമുള്ള ഏതുതരലാം ചചറകേനിട വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങളുലാം
തുടങ്ങുവഭാന് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

നനിലവനിലുള്ള വനനിതഭാസലാംരലാംഭകേചര ശക്തനിചപടുത്തനി അടുത്ത ഘടത്തനികലയട്ട്
നയനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ചകേ.എസട്ട്.ചഎ.ഡനി.സനി.  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനിയഭാണട്ട്
വനനിതഭാ  സലാംരലാംഭകേതസ  മനിഷന്.  പ്രസ്തുത  മനിഷന്  മുകഖന  നനിലവനിലുള്ള  വനനിതഭാ
സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകുകേ,  വനിജയകേരമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
യൂണനിറ്റുകേളനികലയട്ട്  സനര്ശനങ്ങള  നടത്തുകേ,  സലാംരലാംഭങ്ങള  തുടങ്ങഭാനഭാവശലമഭായ
അടനിസഭാന സഉൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേ, വലവസഭായ വനിപുലതീകേരണത്തനിനട്ട് നൂതന
സഭാധലതകേള  കേചണത്തുകേ  മുതലഭായ  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തനി  വരുന.  വനനിതഭാ
സലാംരലാംഭങ്ങളുചട  കശഷനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള  വഭായയട്ട്  പലനിശ  ഇളവട്ട്
നലകുന്നതനിനുള്ള പദതനി സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

കേണ്സദ്യൂമര്ചഫെഡനിചന്റെ സഭാമ്പത്തനികേനനില
30 (*510) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി:

ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫെട്ട്:
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന്:
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേണ്സദ്യൂമര്ചഫെഡനിചന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേനനിലചയക്കുറനിചട്ട്  അവകലഭാകേനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഭരണതലത്തനിലുലാം  ഉകദലഭാഗ
സതലത്തനിലുലാം  സഭാപനത്തനിചന്റെ  നനിലനനിലപട്ട്  തചന്ന  ഇലഭാതഭാക്കഭാന്  കപഭാന്ന
തരത്തനില  അഴെനിമതനിയുണഭായതഭായ  ആകക്ഷപചത്തക്കുറനിചട്ട്  വനിശദമഭായ
അകനസഷണലാം നടത്തുകമഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  സഭാപനത്തനിചന്റെ  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള
പദതനികേള  എചന്തെഭാചക്കയഭാണട്ട്;  ഇതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില  എചന്തെഭാചക്ക
സഹഭായങ്ങള നലകുചമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ഉണട്ട്.  കകേരള  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  കേണ്സദ്യൂമര്  ചഫെഡകറഷനനില
നനിലവനിലുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ നനില പ്രകേഭാരലാം ബഭാങട്ട് വഭായ,  പലനിശ എന്നതീ ഇനങ്ങളനിലഭായനി
491.15  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  സനിര  നനികക്ഷപലാം  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്  തനിരനിചകേ
നലകുവഭാനുള്ളതട്ട് മുതലുലാം പലനിശയുമഭായനി  180.56  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം നതീതനി,  ത്രനികവണനി,
ചമഡനിക്കല  എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില  സഭാധനങ്ങള  സചചപ  ചചയ  വകേയനില
സചപയര്മഭാര്ക്കട്ട്  234.63  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  നലകുവഭാനുണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്/
എന്.സനി.ഡനി.സനി.  വഭായ,  പലനിശ  ഇനങ്ങളനിലഭായനി  121.09  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  വനിവനിധ
സഭാപനങ്ങളനില നനിനലാം ഓഹരനി മൂലധനമഭായനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള 56.60 കകേഭാടനി രൂപയുലാം
കചര്ത്തട്ട് ആചകേ 1084.03 കകേഭാടനി രൂപ ചഫെഡകറഷനട്ട് ബഭാദലതയുണട്ട്.

(ബനി)  കേണ്സദ്യൂമര്  ചഫെഡകറഷനനില  സഹകേരണ  വകുപട്ട്  നടത്തനിയ
പരനികശഭാധനയനില അഴെനിമതനി നടന്നനിട്ടുള്ളതഭായനി കബഭാധലചപടതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില
കകേരള  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  നനിയമലാം  വകുപട്ട്  65  പ്രകേഭാരലാം  അകനസഷണത്തനിനട്ട്
ഉത്തരവനിടുകേയുലാം ഈ അകനസഷണലാം നടനവരനികേയുമഭാണട്ട്.  അകനസഷണ ഉകദലഭാഗസര്
നലകേനിയ  ഇടക്കഭാല  റനികപഭാര്ടനില  അഴെനിമതനി  നടത്തനിയതഭായനി
കേചണത്തനിയവര്ചക്കതനിചര തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി സഹകേരണ സലാംഘലാം
രജനിസ്ട്രേഭാറചട  11/79  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം  വനിവരങ്ങള  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനിനട്ട്
ചചകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  65-ാം വകുപട്ട്  പ്രകേഭാരമുള്ള അന്തെനിമ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭാകുന്ന മുറയട്ട്
ആയതനില  കുറക്കഭാര്  എന്നട്ട്  ചതളനിയുന്നവര്ചക്കതനിചര  കേര്ശന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

 (സനി)  കേണ്സദ്യൂമര്  ചഫെഡകറഷന്  വനിപണനിയനിചല  ഇടചപടലുകേളക്കഭായനി
പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില  1500  മുതല  2000  വചര  നതീതനി  വനിപണന
കകേന്ദ്രങ്ങകളഭാ,  സൂപര്  മഭാര്ക്കറ്റുകേകളഭാ,  ചപഭാതു  വനിതരണ  കകേന്ദ്രങ്ങകളഭാ
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ലക്ഷലമനിട്ടുചകേഭാണ്ടുള്ള  പദതനിയഭാണട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  വരുന്നതട്ട്.
ഇപ്രകേഭാരലാം ആരലാംഭനിക്കുന്ന സഭാപനങ്ങളനികലയട്ട് ആവശലമഭായനി വരുന്ന സഭാധനങ്ങള ഇ-
ചടണര് മുകഖന വഭാങ്ങനി വനിതരണലാം ചചയന്ന പദതനിയുലാം തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. പര്കചസട്ട്
സലാംബനമഭായ  ഇടപഭാടുകേള  സുതഭാരലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുചട പ്രതനിനനിധനികേചളക്കൂടനി ഉളചപടുത്തനി പര്കചസട്ട് കേമ്മേനിറനികേളക്കട്ട് രൂപലാം
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നലകുന്നതനിനുലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
ഗുണകേരമഭാകുന്ന  രതീതനിയനില  നതീതനി  ചമഡനിക്കല  ശലാംഖല  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  ചഫെഡകറഷചന്റെ  ഭരണ  ചചലവകേള  കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി
2500 ഒഭാളലാം അധനികേ ദനിവസ കവതനക്കഭാചര ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിരുന.  അനഭാവശലമഭായനി
എടുത്തനിരുന്ന  കഗഭാഡഉൗണുകേളുലാം  ആഫെതീസുകേളുലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം,  വനിവനിധ
കഗഭാഡഉൗണുകേളനില  ചകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  കകേടഭായ  സഭാധനങ്ങള  വനിറഴെനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഉപകയഭാഗപ്രദമലഭാത്ത  വഭാഹനങ്ങളുലാം  കകേടുപഭാടഭായ  വഭാഹനങ്ങളുലാം  കലലലാം  ചചയ
വനിലക്കുന്നതനിനുലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേണ്സദ്യൂമര്  ചഫെഡകറഷന്
പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയ  പദതനികേള  പരനികശഭാധനിച  കശഷലാം
തതീരുമഭാനലാം ചചകേചക്കഭാളന്നതഭാണട്ട്.

(ii) നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള

'വനികേസനിത കകേരളലാം' എന്ന മുദ്രഭാവഭാകേലലാം

1 (4365) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനട്ട് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

എചന്തെഭാചക്ക  പദതനികേളഭാണട്ട്  'വനികേസനിത  കകേരളലാം'  എന്ന  മുദ്രഭാവഭാകേലലാം
കനടനിചയടുക്കുന്നതനിനട്ട് 13- ാംപഞവത്സര പദതനിയനില നടപഭാക്കഭാന് കപഭാകുന്നചതന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

'വനികേസനിത  കകേരളലാം' എന്ന  മുദ്രഭാവഭാകേലലാം  കനടനിചയടുക്കുന്നതനിനഭായനി  സമ്പൂര്ണ്ണ
പഭാര്പനിട  സുരക്ഷഭാ  പദതനി,  ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനി,  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഏകേതീകേരണ
പദതനി  എന്നനിങ്ങചന  മൂന്നട്ട്  മനിഷന്  കമഭാഡട്ട്  പദതനികേളക്കട്ട്  രൂപലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
പശ്ചഭാത്തല  സഉൗകേരല  വനികേസന  കമഖലയനില  വലനിചയഭാരു  കുതനിച്ചുചഭാടലാം
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭായനി  KIIFB  മുഖഭാന്തെനിരലാം  20,000  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  പ്രകതലകേ
നനികക്ഷപ പദതനിയുലാം ആവനിഷ്കരനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചപഭാതുജനഭാകരഭാഗല
സലാംവനിധഭാനലാം ചമചചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ഗവ. കകേഭാകളജുകേളനില പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേളുലാം അധനികേ ബഭാച്ചുകേളുലാം 

2 (4366) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഗവ.  കകേഭാകളജുകേളനില  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  അധനികേ  ബഭാച്ചുകേളുലാം
അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്  തടസലാം  നനിലക്കുനചവന്ന  ആകക്ഷപലാം
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില പ്രസ്തുത തടസലാം ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനിലചപടനിടനില.

(ബനി) മുന് ഉത്തരത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ബഭാധകേമല.

എലാം.എല.എ. – എസട്ട്.ഡനി.എഫെട്ട്. മുകഖന നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
ബസട്ട്കേഭാത്തനിരുപട്ട് കകേന്ദ്രങ്ങള

3  (4367)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് എലാം.എല.എ. - എസട്ട്.ഡനി.എഫെട്ട്. മുകഖന നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
ബസട്ട്  കേഭാത്തനിരുപട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങള  "പ്രതതീക്ഷ"  ഏജന്സനി  മുകഖന  ചചയണചമന്ന
ഉത്തരവട്ട് നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  എലാം.എല.എ.  -  എസട്ട്.ഡനി.എഫെട്ട്.  ചചഗഡട്ട്  ചചലനനില  ആയതട്ട്
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില  ഇങ്ങചന  ഒരു ഉത്തരവട്ട്  ആരുചട  നനിര്കദ്ദേശ
പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് ഇറക്കനിയനിട്ടുളളചതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വളചര  കുറഞ  ചചലവനില  എലാം.എല.എ.  -  എസട്ട്.ഡനി.എഫെട്ട്.
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന ബസട്ട് കേഭാത്തനിരനിപ്പുകകേന്ദ്രങ്ങള വനികേസന കബഭാക്കുകേള
മുകഖന  (ബനി.ഡനി.ഒ.)  ചചയന്നതനിനട്ട്  കമല  ഉത്തരവട്ട്  തടസമുണഭാക്കുന്ന വനിഷയലാം
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങനില എലാം.എല.എ.-മഭാരുചട നനിര്കദ്ദേശ പ്രകേഭാരലാം ബനി.ഡനി.ഒ. മുകഖന
കമല  പ്രവൃത്തനികേള  ചചയന്നതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  എലാം.എല.എ.-മഭാരുചട  പ്രഭാകദശനികേ  വനികേസന  നനിധനിയുചട
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പ്രകേഭാരലാം ബസട്ട് കേഭാത്തനിരുപ്പുകകേന്ദ്രങ്ങള 'പ്രതതീക്ഷ' ഏജന്സനി
മുകഖന ചചയണചമന്ന ഉത്തരവട്ട്  പുറചപടുവനിചനിടനില.   എന്നഭാല ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപനിചന്റെ 3-7-2014 ചല സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര് 932/14/പനി.ഡബല്യു.ഡനി. പ്രകേഭാരലാം
പനി.ഡബല്യു.ഡനി.  കറഭാഡുകേളുചട  വശങ്ങളനിലുള്ള  ബസട്ട്  കേഭാത്തനിരുപ്പു  കകേന്ദ്രങ്ങള
പ്രതതീക്ഷ ബസട്ട് ചഷലകടഴട്ട്  കകേരള ലനിമനിറഡട്ട്  എന്ന ഏജന്സനി മുകഖന മഭാത്രകമ
നനിര്മ്മേനിക്കഭാവൂ എന്നട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്. 
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(സനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  എലാം.എല.എ.-മഭാരുചട  പ്രകതലകേ  വനികേസന  നനിധനിയനിന്  കേതീഴെനില
ശനിപഭാര്ശ ചചയന്ന പ്രവൃത്തനികേള അതതു ജനിലഭാകേളകര്മഭാരഭാണട്ട് ഭരണഭാനുമതനിയുലാം
സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം നലകുന്നതട്ട്. 

ആസ്തനി വനികേസന ഫെണട്ട്

4 (4368) ശതീ  .   എന്   .  എ  .   ചനലനിക്കുന്നട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  2012-13  മുതല
2015-2016  വചര  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫെണനില  ഉളചപടുത്തനി  ഏചതഭാചക്ക
പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണട്ട്  ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്  അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളുചട വനിശദഭാലാംശലാം നലകേഭാകമഭാ;  ഇനനിയുലാം അനുമതനി
ലഭനിക്കഭാത്ത പ്രവൃത്തനികേളുകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ടനി  പ്രവൃത്തനികേളുചട  എസനികമറട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എസനികമറട്ട്
ലഭനിക്കഭാത്തതുചകേഭാണഭാകണഭാ അനുമതനി നലകേഭാത്തചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്   നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  2012-13  മുതല
2015-16  വചര  ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനിന്കേതീഴെനില ഭരണ വകുപട്ട്  ശനിപഭാര്ശ
ചചയതുലാം  ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്  ധനഭാനുമതനി  നല്കനിയതുമഭായ  പ്രവൃത്തനികേളുചട
വനിശദവനിവരലാം  അനുബനമഭായനി* കചര്ത്തനിരനിക്കുന.   ആസ്തനി  വനികേസന
പദതനിയുചട  മഭാനദണ്ഡലാം  പഭാലനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  ഭരണ  വകുപട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിയ  എലഭാ
പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം അനുമതനി നല്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ചരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി

5  (4369)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  വലഭാപഭാരനികേളക്കുലാം  പ്രകതലകേ  പരനിശതീലനലാം  ലഭലമഭാക്കഭാന്
സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) ചരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
ഏചതലഭാലാം  കമഖലകേളനില  വരുമഭാന  വര്ദനവട്ട്  ഉണഭാവചമന്നഭാണട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  മഭാതൃകേഭാ  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നനിയമചത്ത  ആസദമഭാക്കനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
സഭാപനമഭായ നഭാഷണല ഇന്സനിറദ്യൂടട്ട് ഓഫെട്ട് ചസന്ടല എകക്സൈസുലാം, നഭാഷണല
അക്കഭാഡമനി  ഓഫെട്ട്  കേസലാംസട്ട്,  എകക്സൈസട്ട്  ആന്റെട്ട്  നര്കകേഭാടനികലാം  (NACEN)
സലാംസഭാന  വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപ്പുമഭായനി  കയഭാജനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള്ള  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനി  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  അവ  തുടര്നവരനികേയുമഭാണട്ട്.   ഫെതീലഡട്ട്  ചലവല
ഓഫെതീസര്മഭാര്ക്കട്ട്  കവണനിയുള്ള  ചടയനിനനിലാംഗട്ട്  സലാംസഭാന  വലഭാപകേമഭായനി
ആരലാംഭനിക്കുവഭാനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  ഡനിസലാംബര് പകുതനികയഭാചട പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
എലഭാ  നനികുതനി  നനിര്ണ്ണയഭാധനികേഭാരനികേളുകടയുലാം  ചടയനിനനിലാംഗട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണട്ട്
കേരുതുന്നതട്ട്.   ചരക്കു  കസവന  നനികുതനി  നനിയമലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കചപടഭാലുടന്
വലഭാപഭാരനി  സമൂഹത്തനിനുലാം  ടഭാക്സൈട്ട്  പ്രഭാകതീഷണര്മഭാര്ക്കുലാം  കവണ  പരനിശതീലന
ക്ലഭാസ്സുകേള തുടങ്ങഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  

(ബനി)  ചരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി  പ്രഭാപലസഭാനഭാധനിഷനിത  നനികുതനി
സലാംവനിധഭാനമഭായതനിനഭാല  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭായ  കകേരളത്തനിനട്ട്  ഇതട്ട്
ഗുണകേരമഭാകുലാം  എന്നഭാണട്ട്  പ്രതതീക്ഷ.   ഇതനിനു  പുറകമ  കസവനങ്ങളക്കട്ട്  കമലുള്ള
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  മഭാത്രലാം  ചുമത്തനിചക്കഭാണനിരുന്ന  നനികുതനിയുലാം  സലാംസഭാനത്തനിന d
ലഭലമഭാകുലാം.   ബഭാങനിലാംഗട്ട്,  ധനകേഭാരലലാം,  ചടലനികകേഭാലാം,  ഇന്ഷുറന്സട്ട്  തുടങ്ങനിയ
കസവനങ്ങളുചട  കകേരളത്തനിചല  ഉപകഭഭാഗനനിരക്കട്ട്  ഉയര്ന്നതഭാണട്ട്.   ഈ
കമഖലകേളനില  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  കനടമുണഭാകുചമന്നഭാണട്ട്   വനിലയനിരുത്ത
ചപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  

സലാംരലാംഭകേ വനികേസന മനിഷന്
6 (4370) ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന്   :

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന്   :
ശതീ  .   ചകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന്   :
ശതീ  .    കറഭാജനി എലാം  .    കജഭാണ്   : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  യുവസലാംരലാംഭകേചര  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സലാംരലാംഭകേ വനികേസന മനിഷന് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  എചന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  കകേവരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എത്ര സലാംരലാംഭകേചരയഭാണട്ട് പദതനിയനുസരനിചട്ട് ചതരചഞടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചന്തെലഭാലാം;

(ഡനി)  എചന്തെലഭാലാം  ധനസഹഭായങ്ങളഭാണട്ട്  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  നലകുന്നതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണട്ട്.   യുവ  സലാംരലാംഭകേചര  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള
സര്ക്കഭാര്  2011  ല  രൂപലാം  നലകേനിയ പദതനിയഭാണട്ട്  സസയലാം  സലാംരലാംഭകേ മനിഷന്.
ആത്മഭാര്ത്ഥതയുലാം  ആശയങ്ങളുമുള്ള  ചതഭാഴെനില  രഹനിതരഭായ  വനിദലഭാസമ്പന്നചര
കേചണത്തനി,  അവര്ക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  പരനിശതീലനലാം  നലകേനി  ലളനിതമഭായ
ജഭാമലവലവസകേളനിലൂചട സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നലകുകേയഭാണട്ട് ഈ മനിഷനനിലൂചട
ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്. 

(ബനി)  50,000  യുവജനങ്ങളക്കട്ട്  വനിദഗ്ദ്ധ  ചതഭാഴെനില  പരനിശതീലനലാം  നലകേനി,
10,000  ചചറകേനിട  ചതഭാഴെനില  സലാംരലാംഭങ്ങള  സഭാപനിചട്ട്  1  ലക്ഷലാം  കപര്ക്കട്ട്
പ്രതലക്ഷമഭായുലാം  5  ലക്ഷലാം  കപര്ക്കട്ട്  പകരഭാക്ഷമഭായുലാം  ചതഭാഴെനില  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനഭായനി  വനിഭഭാവന  ചചയ  പദതനിയഭാണട്ട്  കകേരള  സലാംസഭാന  സസയലാം
സലാംരലാംഭകേ വനികേസന മനിഷന്.  പ്രസ്തുത പദതനി ഉകദ്ദേശനിച ലക്ഷലലാം കകേവരനിചനിടനില. 

(സനി)  31-5-2016  ചല  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  11,033  ചപ്രഭാകമഭാടര്മഭാചര
ചതരചഞടുക്കുകേയുലാം  7966  കപര്ക്കട്ട് ചതഭാഴെനില പരനിശതീലനലാം നലകുകേയുലാം ചചയ.
1757 സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങുകേയുലാം 8904 കപര്ക്കട്ട് ചതഭാഴെനില ലഭനിക്കുകേയുലാം ചചയ. 

(ഡനി) പദതനി തുകേയുചട 90%  തുകേയഭാണട്ട് സഹഭായമഭായനി നലകുന്നതട്ട്.  ഒരു
സലാംരലാംഭകേനട്ട്  7  ലക്ഷലാം  എന്ന കേണക്കനില  ഒരു ഗ്രൂപനിനട്ട്  പരമഭാവധനി  20  ലക്ഷലാം
രൂപയഭാണട്ട് വഭായ അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.  ചടകകഭാക്രഭാറ്റുകേളക്കട്ട് ഒറയ്ക്കുലാം അകപക്ഷനിക്കഭാലാം.
ഒരഭാളക്കട്ട്  പരമഭാവധനി  15  ലക്ഷലാം  രൂപ  വചര  നലകുലാം.   ഒരു  വര്ഷചത്ത
കമഭാറകടഭാറനിയലാം ഉളചപചട  15  വര്ഷമഭാണട്ട് തനിരനിചടവട്ട് കേഭാലഭാവധനി പലനിശ രഹനിത
വഭായയഭാണട്ട് അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.  പലനിശ സര്ക്കഭാര് വഹനിക്കുലാം. 
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ബനില കചഭാദനിചട്ട് വഭാങ്ങുന്നതട്ട് കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

7  (4371)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള സഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങുകമ്പഭാള ബനില
കചഭാദനിചട്ട്  വഭാങ്ങുന്നതട്ട്  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എചന്തെങനിലുലാം  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനി വരുനകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില അവയുചട വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവ  കൂടുതല  പ്രചരനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുചമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ബനില്ലുകേള  കചഭാദനിചട്ട്  വഭാങ്ങുന്നതട്ട്  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കു
ന്നതനികലയഭായനി  നടത്തനിവരുന്ന  പ്രചഭാരണ  പരനിപഭാടനികേളുചട  ഭഭാഗമഭായനി
ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  ഓകരഭാ  ജനിലകേളനിചലയുലാം  പ്രധഭാന  വലഭാപഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനില
വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപനിചന്റെ  ഇന്റെലനിജന്സട്ട്  സസഭാഡുകേളുചട  വഭാഹനങ്ങളനില
മുന്കൂടനി ചറകക്കഭാഡട്ട് ചചയ സകനശങ്ങള അനഉൗണ്സട്ട് ചചയകേയുണഭായനി.  കൂടഭാചത
പ്രധഭാന വലഭാപഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനില വലഭാപഭാരനികേചളയുലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കചളയുലാം  ബനില
നലകുന്നതനിചനക്കുറനിച്ചുലാം  കചഭാദനിചട്ട്  വഭാകങ്ങണതനിചനക്കുറനിച്ചുലാം  കബഭാധവലക്കരനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി  വഭാണനിജല  നനികുതനി  ഉകദലഭാഗസര്  തചന്ന  വലഭാപഭാരനികേളക്കുലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം കവണ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   തങ്ങളക്കു ലഭനിച
ബനില്ലുകേകളഭാ  അവയുചട  പകേര്പ്പുകേകളഭാ  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ടനി
അനഉൗണ്ചസ്മെന്റെട്ട്  വഭാഹനങ്ങളനില  തചന്ന  കഡ്രൈഭാപട്ട്  ഇന്  കബഭാകകേളുലാം
സജതീകേരനിചനിട്ടുണഭായനിരുന. 

കൂടഭാചത  'www.facebook.com/post  bills  here'  എന്ന  ചഫെയ്സ്ബുക്കട്ട്
കപജനില ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് തങ്ങളുചട ബനില്ലുകേള അപ് കലഭാഡട്ട്   ചചയവഭാനുള്ള
സഉൗകേരലവലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഇവ  കൂടഭാചത  2007-ല  ആരലാംഭനിച  'ലക്കനിവഭാറട്ട്'  പദതനി
ചമഭാകബലകഫെഭാണനിചന്റെയുലാം  ആധുനനികേ  ഐ.റനി.  സഭാകങതനികേ  വനിദലയുചടയുലാം
സഹഭായകത്തഭാചട  പുനരഭാവനിഷ്കരനിക്കുന്നതുലാം ഇന്കവഭായ്സനിചന്റെകയഭാ  ബനിലനിചന്റെകയഭാ
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കഫെഭാകടഭാ  ചമഭാകബല  ആപനികക്കഷന്  വഴെനി  വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപനിനട്ട്
സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കനി ബനിലനിചല നനികുതനി തുകേയുചട 5 മടങ്ങട്ട്
സമ്മേഭാനമഭായനി നലകുന്ന കേഭാരലവലാം പരനിഗണനിച്ചുവരുന. 

ഇത്തരലാം പ്രചഭാരണ പരനിപഭാടനികേള ഇനനിയുലാം തുടരുന്നതഭാണട്ട്.   ഇതുകൂടഭാചത
ബജറട്ട്  പ്രഖലഭാപനപ്രകേഭാരമുള്ള  ചമഭാകബല  ആപനികക്കഷന്  വനികേസനിപനിക്കുന്ന
കേഭാരലവലാം പരനിഗണനയനിലുണട്ട്. 

ബഡ്ജറട്ട് പ്രകേഭാരലാം തുകേ വകേയനിരുത്തനിയ പദതനികേള

8  (4372)   ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2016-17  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രകേഭാരലാം ചടയമലാംഗലലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില
എചന്തെലഭാലാം  പദതനികേളക്കഭാണട്ട്  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളളചതന്ന
വനിശദവനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2016-17  ബഡ്ജറനില  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളള  ചടയമലാംഗലലാം  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിചല  ഏചതങനിലുലാം  പദതനി  'കേനിഫ്ബനി'  വഴെനി  നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനചണങനില വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  ചടയമലാംഗലലാം  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  പദതനികേളുചട  വനിശദ  വനിവരങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി)  മഭാനലവനിരുദ  പഭാകക്കജനില  ഉളചപടുത്തനി  പഭാകങ്ങഭാടട്ട്-കേടയല-
ചനികങ്ങലനി-ചടയമലാംഗലലാം  കറഭാഡനിനട്ട്  20  കകേഭാടനി  രൂപ  പുതുക്കനിയ  ബജറട്ട്
പ്രസലാംഗത്തനില  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  പുതുക്കനിയ  ബജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  മഭാനലവനിരുദ  പഭാകക്കജനില  ഉളചപടുത്തനിയ  ആകരഭാഗല
വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലകേളനിചല പദതനികേളുലാം  കുടനിചവള്ള പദതനികേളുലാം  സലാംബനനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ബനചപട വകുപ്പുകേള തയഭാറഭാക്കുകമ്പഭാകഴെ മണ്ഡലത്തനില വരുന്ന
പദതനികേളുചട പൂര്ണ്ണ വനിവരലാം ലഭലമഭാകുകേയുള. 

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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വനികലജട്ട് ഓഫെതീസര് തസ്തനികേ ചഡപദ്യൂടനി തഹസനിലദഭാരുചട പദവനിയനികലയട്ട്
ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി 

9 (4373) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേഴെനിഞ ശമ്പള പരനിഷ്കരണ കേമ്മേതീഷന് റനികപഭാര്ടനില റവനദ്യൂ വകുപനിചല
വനികലജട്ട്  ഓഫെതീസര്  തസ്തനികേ  ചഡപദ്യൂടനി  തഹസനിലദഭാരുചട  പദവനിയനികലയട്ട്
ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുനകവഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാര്
എചന്തെങനിലുലാം  ഉത്തരവട്ട്  ഇറക്കനിയനിരുകന്നഭാ;  എടുത്ത  നടപടനികേള
എചന്തെലഭാമഭാചണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇചലങനില ഇഉൗ സര്ക്കഭാര് ശമ്പള പരനിഷ്കരണ കേമ്മേതീഷചന്റെ നനിര്കദ്ദേശലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതുവചര  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) റവനദ്യൂ വകുപനിചല വനികലജട്ട് ഓഫെതീസര് തസ്തനികേ ഡപദ്യൂടനി തഹസനിലദഭാര്
തസ്തനികേയനികലയട്ട്  ഉയര്ത്തനി ഡപദ്യൂടനി തഹസനിലദഭാര് തസ്തനികേയട്ട് തുലലമഭായ ശമ്പള
ചസയനില അനുവദനിക്കണചമന്നട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന. 

(ബനി)  വനികലജട്ട്  ഓഫെതീസര്  തസ്തനികേ  ചഡപദ്യൂടനി  തഹസനിലദഭാരുചട
പദവനിയനികലയട്ട്  ഉയര്ത്തനിയനിടനില.  പകേരലാം  വനികലജട്ട്  ഓഫെതീസര്  തസ്തനികേയനികലയട്ട്
ഒരു ചലവല ശമ്പള വര്ദനവട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

ചരക്കുകസവന നനികുതനി

10 (4374)  ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട്    : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചരക്കുകസവന  നനികുതനി  കകേരളത്തനിനട്ട്  ഗുണലാം  ചചയചമന്നട്ട്
കേരുതുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളചത്ത  എപ്രകേഭാരചമലഭാമഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുന്നതട്ട്;  ആയതട്ട്  മറനികേടക്കുന്നതനിനട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  എചന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയുന്നതട്ട്; വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രഭാപലസഭാനഭാധനിഷനിത നനികുതനി സലാംവനിധഭാനമഭായതനിനഭാല ഉപകഭഭാക്തൃ
സലാംസഭാനമഭായ  കകേരളത്തനിനട്ട്  ഇതട്ട്  അനുകൂലമഭാണട്ട്.   ഇതനിനുപുറകമ
കസവനങ്ങളക്കുകമലുള്ള  നനികുതനിയുലാം  സലാംസഭാനത്തനിനു  ലഭലമഭാകുലാം.   ബഭാങനിലാംഗട്ട്,
ധനകേഭാരലലാം, ചടലനികകേഭാലാം, ഇന്ഷസറന്സട്ട്,  തുടങ്ങനിയ കസവനങ്ങളുചട കകേരളത്തനിചല
ഉപകഭഭാഗ നനിരക്കട്ട് രഭാജലചത്ത തചന്ന ഉയര്ന്ന നനിരക്കുകേളനില ഒന്നഭാണട്ട്.  ചരക്കട്ട്
കസവന  നനികുതനി  സമ്പ്രദഭായലാം  പ്രഭാബലലത്തനിലഭാകുകമ്പഭാള  കസവന  നനികുതനി
വനിഹനിതലാം  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  ലഭനിക്കുലാം.  ഇതനിലൂചട  കകേരളത്തനിനട്ട്  കനടമുണഭാകു
ചമന്നഭാണട്ട് ചപഭാതുചവ വനിലയനിരുത്തചപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  

പകരഭാക്ഷനനികുതനി സലാംബനനിചട്ട് നനിലവനില മൂലലവര്ദനിതനനികുതനി,  വനിലപന
നനികുതനി,  കകേന്ദ്ര  വനിലപന  നനികുതനി,  ആ   ഡലാംബര  നനികുതനി,  എന്ടനി  ടഭാക്സൈട്ട്,
കലഭാടറനികേളനികന്മേലുള്ള  നനികുതനി   സര്ചഭാര്ജട്ട്,  ചസസട്ട്,  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള  വഴെനി  ഈടഭാക്കുന്നതലഭാത്ത  വനികനഭാദ  നനികുതനി  എന്നനിവ
സലാംസഭാനമഭാണട്ട് ഈടഭാക്കുന്നതട്ട്.   എകക്സൈസട്ട് ഡദ്യൂടനി,  അഡതീഷണല എകക്സൈസട്ട്
ഡദ്യൂടനി,  അഡതീഷണല കേസലാംസട്ട് ഡദ്യൂടനി,  കസവന നനികുതനി,  സര്ചഭാര്ജട്ട്,  ചസസട്ട്
എന്നനിവ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരുലാം  ഈടഭാക്കുന.  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള
ഇവചയലഭാലാം   ജനി.എസട്ട്.ടനി.  യനില  ലയനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  യനില
സലാംസഭാനത്തനിനുലാം  കകേന്ദ്രത്തനിനുലാം  ഒകര  സമയലാം  നനികുതനി  ഈടഭാക്കുവഭാന്
സഭാധനിക്കുലാം.  ഈ  സലാംവനിധഭാനത്തനില  എലഭാ  നനികുതനി  ബഭാധകേമഭായ
കകേമഭാറങ്ങളനികന്മേലുലാം  (taxable  supplies)   കകേന്ദ്രലാം  സനി.ജനി.എസട്ട്.ടനി.-യുലാം
സലാംസഭാനങ്ങള  എസട്ട്.ജനി.എസട്ട്.ടനി.-യുലാം  ചുമത്തുന്നതഭാണട്ട്.   അന്തെര്  സലാംസഭാന
കകേമഭാറങ്ങളനികന്മേല  ഐ.ജനി.എസട്ട്.ടനി.  ആണട്ട്  ചുമത്തുന്നതട്ട്.   ഇതട്ട്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരഭാണട്ട്  ഈടഭാക്കുന്നതട്ട്.   ചരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി  destination  based
ആകേയഭാല കകേരളത്തനിനട്ട് ഗുണകേരമഭാകുചമന്നഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കചപടുന്നതട്ട്. 

(ബനി)  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള  ഉണഭാകേഭാവന്ന  വരുമഭാന  നഷ്ടലാം

നനികേത്തണചമന്നട്ട് സലാംസഭാനങ്ങള ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.   സലാംസഭാനങ്ങളുചട ഈ

ആവശലലാം അലാംഗതീകേരനിച്ചുചകേഭാണട്ട് ഇതനിനുള്ള പകേര്പട്ട് ഭരണഘടനഭാ കഭദഗതനിയനില

ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   പ്രസ്തുത കഭദഗതനി  പ്രകേഭാരലാം  Goods  and  Services  Tax

Council-ചന്റെ  ശനിപഭാര്ശ  അനുസരനിചട്ട്  പഭാര്ലചമന്റെട്ട്  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണത്തനിലൂചട
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ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയ  കശഷമുള്ള  ആദലചത്ത  5  വര്ഷകത്തയട്ട്

സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട്  ഉണഭാകേഭാവന്ന  വരുമഭാന  നഷ്ടലാം  നനികേകത്തണതഭാചണന്നട്ട്

വലവസ ചചയനിരനിക്കുന. അതുചകേഭാണട്ട് സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ നനികുതനി വരുമഭാനചത്ത

ജനി.എസട്ട്.ടനി.  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുകേയനിചലന്നഭാണട്ട്  കേരുതുന്നതട്ട്.  കൂടഭാചത

ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള  ഉണഭാകേഭാവന്ന  വനിലക്കുറവട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്

ലഭനിക്കത്തക്ക  വനിധത്തനില  ഒരു  കഫെഭാര്മുല  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കേഉൗണ്സനില

രൂപചപടുത്തനിചയടുക്കണചമന്നട്ട്  സലാംസഭാനലാം  ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിനുപുറചമ

ഒന്നര കകേഭാടനി രൂപ വചര turn over  ഉള്ള ചചറകേനിടക്കഭാരഭായ വലഭാപഭാരനികേളക്കഭായനി

സലാംസഭാന ജനി.എസട്ട്.ടനി.-യുചടയുലാം കകേന്ദ്ര ജനി.എസട്ട്.ടനി.യുചടയുലാം ഭരണ നനിര്വഹണലാം

ഒചരഭാറ  നനികുതനി  അധനികേഭാരനി  തചന്ന  നടത്തണചമനലാം  സലാംസഭാനലാം

ആവശലമുന്നയനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  വലഭാപഭാരനിയനിലനനിനട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാവനികലയ്ക്കുള്ള

അന്തെര് സലാംസഭാന ഇടപഭാടുകേളനികന്മേലുള്ള  വതീതലാം  വയഭാത്തതുലാം  വര്ഷഭാന്തെലത്തനില

മനിചലാം  വരുന്നതുമഭായ  ചക്രഡനിറട്ട്  divisible  pool-ല  ഉളചപടുത്തനി

ലഭലമഭാക്കണചമനലാം,  IGST  അക്കഉൗണനില  മനിചലാം  വരുന്ന  തുകേ  ഫെനിനഭാന്സട്ട്

കേമ്മേതീഷന്  നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  കഫെഭാര്മുലയനുസരനിചട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട്  വതീതലാം

വയചപകടണതഭാചണനലാം ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്. 

ഇടചക്കഭാചനി സുസനിര വനികേസന പദതനി

11 (4375) ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫെര്ണഭാണസട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  1996-2001  കേഭാലഘടത്തനിചല  ബജറനില  പ്രഖലഭാപനിചതുലാം  പശ്ചനിമ

ചകേഭാചനിയുചട  ഭഭാഗവലാം  പനികന്നഭാക്കഭാവസയനിലുള്ള പ്രകദശവമഭായ ഇടചക്കഭാചനിയുചട

സമഗ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിരുന്നതുമഭായ  'ഇടചക്കഭാചനി  സുസനിര

വനികേസന പദതനി'യനില എചന്തെലഭാമഭാണട്ട് ഉളചപടനിരനിക്കുന്നതട്ട്;

(ബനി) ഈ പദതനി ഏതട്ട് ഏജന്സനിയഭാണട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയതട്ട്;

(സനി) ഈ പദതനിയുചട പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.
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പങഭാളനിത്ത ചപന്ഷന്

12  (4376)   ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട്  :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പങഭാളനിത്ത ചപന്ഷന് പദതനി ആരലാംഭനിചതു മുതല ഈ ഇനത്തനില എത്ര
ലക്ഷലാം  രൂപ  ജതീവനക്കഭാരനില  നനിന്നട്ട്  കശഖരനിചനിട്ടുണട്ട്;  വര്ഷലാം  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ തുകേ ഏചതലഭാലാം തരത്തനിലഭാണട്ട് സൂക്ഷനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  ഈ  തുകേ  ഏചതങനിലുലാം  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളകക്കഭാ,  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളകക്കഭാ ഉപകയഭാഗചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം ജതീവനക്കഭാരനില നനിന്നട്ട് സസരൂപനിക്കുന്ന തുകേയട്ട് മഭാചനിലാംഗട്ട് ഗഭാന്റെട്ട്
നലകുനകണഭാ;

(ഇ)  ഭഭാവനിയനില ഇതട്ട് വന് ബഭാധലതയഭായനി മഭാറചമന്നട്ട് കേരുതുനകണഭാ;  എങനില
വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പങഭാളനിത്ത ചപന്ഷന് പദതനി ആരലാംഭനിചതു മുതല 2016 ചസപ്റലാംബര് 30
വചര  ഈ  ഇനത്തനില  ജതീവനക്കഭാരനിലനനിനലാം  ആചകേ  142.58  കകേഭാടനി  രൂപ
കശഖരനിചനിട്ടുണട്ട്.   വര്ഷലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ചുവചട കചര്ക്കുന:

2014 – 11.83 കകേഭാടനി രൂപ

2015 – 57.18 കകേഭാടനി രൂപ

2016 – 73.57  കകേഭാടനി രൂപ (2016 ചസപ്റലാംബര് 30 വചര).

(ബനി)  കദശതീയ  ചപന്ഷന് പദതനിയനിചല ഫെണട്ട്  നനികക്ഷപവമഭായനി  ബനചപടട്ട്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് പുറചപടുവനിചനിട്ടുള്ള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള അനുസരനിച്ചുലാം  14-8-2008-ചല
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചല  5(88)  2006  പനി.ആര്.  എന്ന  കനഭാടനിഫെനികക്കഷന്  പ്രകേഭാരവലാം
എസട്ട്.ബനി.ഐ.  ചപന്ഷന്  ഫെണട്ട്  കപ്രവറട്ട്  ലനിമനിറ ഡട്ട്,  യു.ടനി.ഐ.  റനിടയര്ചമന്റെട്ട്
ചസഭാലദ്യൂഷന് സട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്,  എല.ഐ.സനി.  ചപന്ഷന് ഫെണട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് എന്നതീ ഫെണട്ട്
മഭാകനജര്മഭാര്  മുകഖന  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ചസകേദ്യൂരനിറനികേള,  കടലാം  ചഡകപഭാസനിറ്റുകേള,  റപതീ
കബഭാണ്ടുകേള,  മണനി  മഭാര്ക്കറട്ട് ഇന്സ്ട്രുചമന്റുകേള,  കേമ്പനനി  ചഷയറകേള  എന്നതീ
വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭാണട്ട് പ്രസ്തുത ഫെണട്ട് നനികക്ഷപനിച്ചു വരുന്നതട്ട്. 
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(സനി)  14-8-2008  -ചല  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചല  5(88)2006  പനി.ആര്.  എന്ന
കനഭാടനിഫെനികക്കഷന്  പ്രകേഭാരലാം  നനികക്ഷപത്തനിചന്റെ  85%  വചര  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
ചസകേദ്യൂരനിറനികേള, കടലാം ചഡകപഭാസനിറ്റുകേള, റപനി കബഭാണ്ടുകേള എന്നനിവയനിലുലാം  15%  വചര
കേമ്പനനി  ചഷയറകേളനിലുലാം  5%  വചര  മണനിമഭാര്ക്കറട്ട്  ഇന്സ്ട്രുചമന്റുകേളനിലുലാം
നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിനുള്ള വലവസയുണട്ട്. 

(ഡനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  ജതീവനക്കഭാരനിലനനിന്നട്ട്  സസരൂപനിക്കുന്ന  തുകേയട്ട്  മഭാചനിലാംഗട്ട്
ഗഭാന്റെട്ട് നലകുനണട്ട്.

(ഇ) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

റബറനിചന്റെ വനിലയനിടനിവട്ട്

13  (4377)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  റബറനിചന്റെ  വനിലയനിടനിവട്ട്  കേഭാരണലാം  ചചറകേനിട  കേര്ഷകേര്  കനരനിടുന്ന
പ്രതനിസനനി പരനിഹരനിക്കഭാന് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനില  സനിരതഭാ  ഫെണനികലയട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എത്ര  തുകേയഭാണട്ട്
നതീക്കനിചവചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  റബര് കബഭാര്ഡട്ട് നനിശ്ചയനിക്കുന്ന വനില കേര്ഷകേനട്ട് ലഭനിച വനിലയഭായനി
കേണക്കഭാക്കനി വനില സനിരതഭാഫെണനില നനിനലാം ബഭാക്കനി  സലാംഖല  നലകുന്ന രതീതനി
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കദഭാഷകേരമഭായഭാണട്ട് വരുന്നചതന്ന പരഭാതനി ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  റബര്  കബഭാര്ഡട്ട്  അതതട്ട്  ദനിവസലാം  നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  വനില  വനിലപന
സമയത്തട്ട് ഏജന്സനികേളനില നനിനലാം ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല വനില സനിരതഭാ ഫെണനില
നനിനലാം  കേര്ഷകേകേര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  തുകേയനില  കുറവ  വരുന്നതഭായ  പരഭാതനി
പരനിഹരനിക്കഭാന് എന്തെട്ട് നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  റബറനിചന്റെ  വനിലത്തകേര്ച  കേഭാരണലാം  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്ന  റബര്
കേര്ഷകേചര സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി കേനികലഭായട്ട്  150  രൂപ തഭാങ്ങുവനില നനിശ്ചയനിചട്ട്
റബര്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  കനരനിടട്ട്  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്ന
ഉകദ്ദേശകത്തഭാടുകൂടനി  സര്ക്കഭാര്  'റബര്  ചപ്രഭാഡക്ഷന്  ഇന്ചസന്റെതീവട്ട്  സതീലാം
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  

(ബനി)  2016–17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര് ഷത്തനില  റബര്  ചപ്രഭാഡക്ഷന്

ഇന്ചസന്റെതീവട്ട് പദതനിക്കഭായനി 500 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 95

(സനി  &  ഡനി)  റബര് കബഭാര്ഡട്ട് റബറനിചന്റെ വനില നനിശ്ചയനിക്കുന്നനില.  മറനിചട്ട്
കകേഭാടയലാം,  ചകേഭാചനി  റബര്  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനിചല  കദനലാംദനിന  വനിലകേള  കശഖരനിചട്ട്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേ മഭാത്രമഭാണട്ട് ചചയന്നതട്ട്.  റബര് വനിപണനിചയപറനി കേര്ഷകേര്ക്കുലാം
വലഭാപഭാരനികേളക്കുലാം  ഒരു ചപഭാതു  അവകബഭാധലാം  ഉണഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  ഒരു  സൂചനികേ
വനില  (reference  price)  മഭാത്രമഭാണനിതട്ട്.   റബര്  കബഭാര്ഡട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന
വനിലയുലാം  വലഭാപഭാരനികേള  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നലകുന്ന  വനിലയുലാം  തമ്മേനില  കനരനിയ
കതഭാതനില  അന്തെരലാം  ഉണഭാകേഭാലാം.   റബര്  കപ്രഭാഡദ്യൂകസഴട്ട്  ചസഭാകസറനികേളുചട
കനതൃതസത്തനില  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  കടഡനിലാംഗട്ട്  കേമ്പനനികേള  മുകഖന  റബര്
വനിലക്കുന്നതട്ട് വഴെനി കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ചമചചപട വനില കനടനിചയടുക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം. 

പങഭാളനിത്ത ചപന്ഷന് പദതനിയനിചല ഫെണട്ട് മഭാകനജര്മഭാര്

14 (4378) ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പങഭാളനിത്ത ചപന്ഷന് പദതനിയനില കകേരളത്തനില ഏചതലഭാലാം ഫെണട്ട്
മഭാകനജര്മഭാചരയഭാണട്ട് നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന ടഷറനിചയ ഇതനില ഉളചപടുത്തനിയനിടനിചലങനില ടഷറനിചയ
ഫെണട്ട്  മഭാകനജര്  ആയനി  നനിയമനിക്കുകമഭാ;  ഇചലങനില  എന്തുചകേഭാചണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ടഷറനിചയ  മഭാത്രമഭായനി  ഫെണട്ട്  മഭാകനജര്  ആയനി  നനിയമനിക്കുവഭാന്
കേഴെനിയുകമഭാ;  ഇതനിനട്ട്  എചന്തെങനിലുലാം  തടസമുകണഭാ;  എങനില  വനിശദവനിവരലാം
നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പങഭാളനിത്ത  ചപന്ഷന്  പദതനിയനിചല  ഫെണട്ട്  നനികക്ഷപവമഭായനി
ബനചപട  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെയുലാം  പങഭാളനിത്ത  ചപന്ഷന്  പദതനിയുചട
കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  ചുമതല  നനിര്വഹനിക്കുന്ന  എന്.പനി.എസട്ട്.  ടസനിചന്റെയുലാം  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പ്രകേഭാരലാം  എസട്ട്.ബനി.ഐ.  ചപന്ഷന് ഫെണട്ട്  കപ്രവറട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്,
യു.ടനി.ഐ.  റനിടയര്ചമന്റെട്ട്  ചസഭാലദ്യൂഷന്സട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്,  എല.ഐ.സനി.  ചപന്ഷന്
ഫെണട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് എന്നനിവചയയഭാണട്ട് പങഭാളനിത്ത ചപന്ഷന് പദതനിയനിചല ഫെണട്ട്
മഭാകനജര്മഭാര് ആയനി നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 
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(ബനി  &  സനി)  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ഓഫെട്ട്  ഇന്തെല  പരഭാമര്ശനിചനിടനിലഭാത്ത  മചറഭാരു
ഏജന്സനിയനിലുലാം  എന്.പനി.എസട്ട്.  വനിഹനിതലാം  അടവഭാക്കഭാന്  നനിലവനില
വലവസയനില.   1956-ചല  SCRA  [Securities  Contracts  (Regulation)  Act,
1956]  പ്രകേഭാരലാം  ടഷറനിയനില  ചസകേദ്യൂരനിറനി  ഫെണട്ട്  തുടങ്ങഭാനുലാം  വലവസയനില.
ആയതനിനഭാല  പങഭാളനിത്ത  ചപന്ഷന്  പദതനിയനിചല  ഫെണട്ട്  മഭാകനജരഭായനി
ടഷറനിചയ ഉളചപടുത്തഭാന് നനിലവനില സഭാധനിക്കനില.  

ചവങനിടങ്ങട്ട് കേയര് വലവസഭായ സഹകേരണ സലാംഘലാം

15  (4379)  ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനിചല  ചവങനിടങ്ങനില  ഇരുപത്തനിയഞട്ട്  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള
പ്രതലക്ഷമഭായുലാം പതനിനഞട്ട്കപര് പകരഭാക്ഷമഭായുലാം ചതഭാഴെനിചലടുക്കുന്ന 337-ാം നമ്പര്
കേയര്  വലവസഭായ  സഹകേരണ  സലാംഘത്തനില  യനതകേരഭാറലാം  മറ്റു  തകേരഭാറകേളുലാം
കേഭാരണലാം  പണനിചയടുക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്ത  സനിതനി  നനിലവനിലുള്ളതനിനഭാല  പ്രസ്തുത
സലാംഘത്തനിനട്ട്  പ്രവര്ത്തന  മൂലധനലാം  നലകുന്നതനിനുലാം  തകേരഭാറകേള  പരനിഹരനിചട്ട്
ചതഭാഴെനില ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

തൃശ്ശൂര് കേയര് കപ്രഭാജകട്ട് ഓഫെതീസനിചന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള ചവങനിടങ്ങട്ട് കേയര്
വലവസഭായ  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  ക്ലനിപലാം  നമ്പര്  337  നട്ട്  7,50,000
രൂപപ്രവര്ത്തനമൂലധനമഭായനി  അനുവദനിചനിരുന.  ആയതനില  3,82,795  രൂപ
ചചലവഴെനിക്കഭാചത  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  നനിലവനിലുള്ള
ഭരണസമനിതനിക്കട്ട് തഭാലപരലമുള്ള പക്ഷലാം തൃശ്ശൂര് കപ്രഭാജകട്ട് ഒഭാഫെതീസട്ട് വഴെനി സലാംഘലാം
പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  

വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ റനിക്കവറനി

16  (4380)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ  റനിക്കവറനി  നടപടനികേള  ഊര്ജനിതമഭാക്കനിചകേഭാണട്ട്
ബഭാങ്കുകേള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതുമൂലലാം  കേടചക്കണനിയനിലഭായ
ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേചള സഹഭായനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഈ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പുതുക്കനിയ ബജറനില
പ്രഖലഭാപനിച  ആനുകൂലലങ്ങള  എകപഭാള  ലഭലമഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയുചമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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വനിദലഭാഭലഭാസ  ആവശലത്തനിനഭായനി  വഭായ  എടുത്തട്ട്  കേടചക്കണനിയനിലഭായവചര
രക്ഷനിക്കഭാനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഒരു  കേടഭാശസഭാസ  പദതനി  2016-17  ബഡ്ജറട്ട്
പ്രസലാംഗത്തനില  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഈ  പദതനിയനിന്  പ്രകേഭാരലാം  കുടനിശനികേയഭായ
വഭായഭാ  തുകേ  മഭാത്രലാം  തനിരനിചടചഭാല  ബഭാധലത  അവസഭാനനിപനിക്കഭാന്  ബഭാങ്കുകേള
സമ്മേതനിചഭാല  കുടനിശനികേയഭായ  വഭായ  തനിരനിചടയഭാന്  സര്ക്കഭാര്
സഹഭായനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.   കൂടഭാചത  ചതഭാഴെനില  ലഭനിക്കുന്നതുവചര  തനിരനിചടവനിനട്ട്
കമഭാറകടഭാറനിയലാം  നലകേഭാന്  ബഭാങ്കുകേള  തയഭാറഭാകേണചമനലാം  അനഉൗപചഭാരനികേ
കമഖലയനില  കജഭാലനിചയടുക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  അവരുചട  ശമ്പളത്തനിചന്റെ
നഭാലനിചലഭാന്നനികലചറ  തനിരനിചടവഭായനി  ഈടഭാക്കഭാന്  പഭാടനിലഭാചയനലാം  ഈ
പദതനിയനില വലവസ ചചയന.  ഈ പദതനിയുചട നടത്തനിപ്പുമഭായനി ബനചപടട്ട്
പദതനിയുചട വനിശദമഭായ മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേള തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട് എസട്ട്.എല.ബനി.സനി.
യുമഭായനി ചര്ചകേള നടത്തനി വരുന. 

കകേരള സലാംസഭാന ഇന്ഷസറന്സട്ട് വകുപട്ട്

17  (4381)  ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുചട  എസട്ട്.എല.ഐ.,  ജനി.ഐ.എസട്ട്.,
ജനി.പനി.എ.ഐ.എസട്ട്.  തുടങ്ങനിയ  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനികേള  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി
പരനിഷ്കരനിക്കുവഭാന്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്
ആകലഭാചനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തകുത ഇന്ഷസറന്സട്ട് ചക്ലയനിലാം തുകേകേള നലകുന്നതനിനട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം
വരുന്നതട്ട് ശദയനില വന്നനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ടനി  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുചട  എസട്ട്.എല.ഐ.,  ജനി.ഐ.എസട്ട്.,
ജനി.പനി.എ.ഐ.എസട്ട്.  തുടങ്ങനിയ ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനികേളക്കട്ട് കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ
മഭാറങ്ങള  വരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ടനി  പദതനികേളുമഭായനി  ബനചപട
കസവനങ്ങള  സമയബനനിതമഭായനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഓണ്കലന്  ചപയ്ചമന്റെട്ട്
ഉളചപചടയുള്ള കേമ്പദ്യൂടര്വലക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

856/2019
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(ബനി)  ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  വകുപനിചല  കേമ്പദ്യൂടര്വലക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാകു
ന്നതനിലൂചട  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  ചക്ലയനിലാം  തുകേകേള  നലകുന്നതനിനുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം
പരനിഹരനിക്കചപടുന്നതഭാണട്ട്.  

സഭാര്ക്കട്ട് സലാംവനിധഭാനത്തനിചല തകേരഭാറകേള

18 (4382)  ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുചട ശമ്പള ബനില്ലുകേള തയഭാറഭാക്കുന്ന സഭാര്ക്കട്ട്
സലാംവനിധഭാനത്തനില  ഓണ്കലന്  തകേരഭാറമൂലലാം  ശമ്പളലാം  സമയത്തനിനട്ട്
കേനിടഭാതനിരനിക്കുന്ന  ജതീവനക്കഭാരുചട  അവസ  ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സഭാര്ക്കട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലുള്ള  പ്രശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി  തഭാലൂക്കട്ട്
തലത്തനില ചഹലപട്ട് ചഡസ്ക്കുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അത്തരലാം അവസ ശദയനിലചപടനിടനില.

(ബനി)  നനിലവനില  spark  Help  Desk-കേള  തനിരുവനന്തെപുരചത്ത  സഭാര്ക്കട്ട്
ആസഭാനത്തുലാം കേണ്ണൂര് കേളകകററനിലുലാം  കൂടഭാചത കകേരളത്തനിലുടനതീളമുള്ള  23 ജനിലഭാ
ടഷറനികേളനിലുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  എന്നതനിനഭാല തഭാലൂക്കട്ട് തലത്തനില ചഹലപട്ട്
ചഡസ്ക്കുകേള രൂപതീകേരനികക്കണ ആവശലലാം ഉള്ളതഭായനി കേഭാണുന്നനില. 

ടഷറനികേളുചട ആധുനനികേവത്കേരണലാം

19  (4383)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

സലാംസഭാനചത്ത  ടഷറനികേള  ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  കകേഭാര്
ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സമ്പ്രദഭായലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ജതീവനക്കഭാരുചട  ശമ്പളവലാം
ചപന്ഷനുലാം ടഷറനി കസവനിലാംഗ്സട്ട് ബഭാങട്ട് അക്കഉൗണട്ട് വഴെനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഉചണങനില  ഇതനിനഭായനി  എചന്തെഭാചക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ധനകേഭാരല  വകുപനില  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  സലാംകയഭാജനിത  സഭാമ്പത്തനികേ
മഭാകനജ് ചമന്റെട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ടഷറനി  കസവനിലാംഗ്സട്ട്  ബഭാങട്ട്
അക്കഉൗണ്ടുകേള  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനികലക്കട്ട്  മഭാറനി  വരനികേയഭാണട്ട്.
ഇതനിനകേലാം  163  ടഷറനികേചള  ഈ  സലാംവനിധഭാനലാംവഴെനി  ബനനിപനിച്ചു  കേഴെനിഞ്ഞു.
കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം പൂര്ണ്ണമഭാവന്ന മുറയട്ട് ടഷറനി കസവനിങ്സട്ട് ബഭാങനില
അക്കഉൗണ്ടുള്ള ഒരഭാളക്കട്ട് കകേരളത്തനിചല ഏതു ടഷറനിയനില നനിനലാം പണമനിടപഭാടട്ട്
നടത്തുവഭാന് കേഴെനിയുലാം. 

കകേഭാര്ബഭാങനിങട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുചട
ശമ്പള വനിതരണവലാം ചപന്ഷന് വനിതരണവലാം പൂര്ണമഭായുലാം ടഷറനി അക്കഉൗണ്ടുകേള
വഴെനി നലകേണചമന്നതഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ നയലാം.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുചട തതീരുമഭാനലാം
അനുസരനിചട്ട് അവരവരുചട ടഷറനി അക്കഉൗണനിലനനിനലാം ബഭാങട്ട്  അക്കഉൗണനികലയട്ട്
ആവശലഭാനുസരണലാം  പണലാം  ഓണ്കലനഭായനി  നലകുന്ന  കേഭാരലലാം
നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. 

ടഷറനികേളനില നടനവരുന്ന മറട്ട്  ആധുനനികേവലക്കരണ പദതനികേള തഭാചഴെ
കചര്ക്കുന:

ചനറട്ട് ബഭാങനിലാംഗട്ട്

സലാംസഭാനചത്ത  എലഭാ  ടഷറനികേചളയുലാം  പരസരലാം  ബനനിപനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.
ചനറട്ട്ബഭാങനിങട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തുന്നകതഭാടുകൂടനി  ഒരഭാളുചട  അക്കഉൗണനില
നനിനലാം പണലാം മറട്ട്  ടഷറനി കസവനിങ്സട്ട് ബഭാങട്ട്  അക്കഉൗണ്ടുകേളനികലയ്കക്കഭാ ബഭാങട്ട്
അക്കഉൗണ്ടുകേളനികലയ്കക്കഭാ  ഏതുസമയത്തുലാം  സസകമധയഭാ  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള
സഉൗകേരലവലാം  നനിലവനില വരുലാം.  ഇതുവഴെനി  ടഷറനികേളനില കനരനിടട്ട്  കപഭായനി  ഇടപഭാടട്ട്
നടത്തുന്നതനിചന്റെ  ആവശലകേത ഇലഭാതഭാവലാം.  മഭാത്രവമല ഈ കസവനലാം ഓഫെതീസട്ട്
സമയത്തനിനു  കശഷവലാം  എകപഭാള  കവണചമങനിലുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്
കേഴെനിയുന്നതഭാണട്ട്.  

യൂടനിലനിറനി കപചമന്റെട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം 

ടഷറനി കസവനിങ്സട്ട് ബഭാങട്ട് അക്കഉൗണട്ട് വഴെനി കവദല്യുതനി ചവള്ളക്കരലാം, KSFE
ചനിടനി,  ചടലനികഫെഭാണ്  ചഭാര്ജട്ട്,  വതീട്ടുകേരലാം,  നനികുതനി,  സര്വകേലഭാശഭാല  ഫെതീസുകേള
തുടങ്ങനിയവ  അടയഭാനുള്ള  സഉൗകേരലലാം  ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  കസഭാഫട്ട് ചവയര്
നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന. 
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ഇ  -  ടഷറനി സലാംവനിധഭാനലാം

ഇ-ടഷറനി സലാംവനിധഭാനലാംവഴെനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് എകപഭാള കവണചമങനിലുലാം
സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്  പണമടയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  സഉൗകേരലലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനില
14 ബഭാങ്കുകേളുലാം 30 വകുപ്പുകേളുലാം ഇ-ടഷറനി സലാംവനിധഭാനത്തനികലയട്ട് മഭാറനിക്കഴെനിഞ്ഞു.  മറ്റു
വകുപ്പുകേകളയുലാം ഈ-ടഷറനി സലാംവനിധഭാനത്തനില ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതഭാണട്ട്.   ഇ-ടഷറനി
സലാംവനിധഭാനലാം വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇ-ടഷറനിയുമഭായനി ബനനിപനിചനിട്ടുള്ള
എലഭാ  ബഭാങ്കുകേളുചടയുലാം  എലഭാ  ശഭാഖകേള  വഴെനിയുലാം  അതുകപഭാചല  എലഭാ  ടഷറനി
കേഉൗണറകേള  വഴെനിയുലാം  പണലാം  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  അവസഭാന
ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  

കേനിഫ്ബനിയനില ഉളചപടുത്തനിയ തനിരുവമ്പഭാടനിയനിചല പ്രവൃത്തനികേള

20 (4384) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവമ്പഭാടനി  മണ്ഡലത്തനിചല  ഏചതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്
കേനിഫ്ബനിയനിലുളചപടുത്തുന്നതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം ലഭനിചചതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കട്ട്  അനുമതനി  നലകുന്ന  കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള  ഏതട്ട്
ഘടത്തനിലഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില  ഉളചപടനിട്ടുള്ള
പദതനികേചളയഭാണട്ട് കേനിഫ്ബനി വഴെനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതട്ട് ഒരു
പ്രകതലകേ നനികയഭാജകേമണ്ഡലചത്തകയഭാ,  ജനിലചയകയഭാ മഭാത്രലാം ലക്ഷലമനിട്ടുചകേഭാണ്ടുള്ള
പദതനികേളല.   സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  സമഗമഭായ  അടനിസഭാന  സഉൗകേരല
വനികേസനമഭാണട്ട് ഈ പഭാകക്കജനിലൂചട സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.  ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്,
വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി,  ടൂറനിസലാം  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളുചട  പ്രഭാഥമനികേ  പദതനി
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കേനിഫ്ബനിയനില  ലഭനിച്ചു  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഈ  പ്രഭാഥമനികേ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പരനികശഭാധനിച്ചു  വരുന.   ഇതനിനു  കശഷലാം  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി
നലകുന്ന  പദതനികേളഭാണട്ട്  DPR  അടക്കമുള്ള  വനിശദമഭായ  കരഖകേള  സഹനിതലാം
കബഭാര്ഡനിചന്റെ പരനിഗണനയട്ട് വരുന്നതട്ട്.  ഈ കബഭാര്ഡനിചന്റെ അന്തെനിമ അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കുന്ന പദതനികേളക്കഭാണട്ട് കേനിഫ്ബനി വഴെനി ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുകേ.  ഈ
ഘടത്തനില മഭാത്രകമ,  പ്രവൃത്തനികേചള  സലാംബനനിചട്ട്  വലക്തതയുണഭാകൂ.   കേനിഫ്ബനി
വഴെനി നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേളുചട കേരടട്ട്
പടനികേ അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ബഡ്ജറനില പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തനികേള 

21 (4385)   ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ചനലനിക്കുന്നട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  നനിയമസഭയനില  2016  ചഫെബ്രുവരനി  12-നട്ട്  അവതരനിപനിച
2016-17-ചല  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനിലുലാം  2016  ജൂചചല  8-നട്ട്  അവതരനിപനിച
2016-17-ചല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനിലുലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  അസലാംബനി
നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിചല  ഏചതഭാചക്ക  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്
എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇഉൗ പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് എത്ര തുകേയഭാണട്ട് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളചതനലാം
എസനികമറട്ട്  സമര്പനിക്കുവഭാന്  ബനചപട  വകുപ്പുകേളക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാചയനലാം  ഭരണഭാനുമതനി  എകപഭാള  ലഭലമഭാകുചമനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗങ്ങളനില  അലഭാചത  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് അസലാംബനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില അനുവദനിച മറ്റു
പദതനികേളുലാം ഫെണ്ടുകേളുലാം ഏചതലഭാമഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇഉൗ  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  എകപഭാള  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാകുലാം  എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  പഭാകക്കജനിനഭായനി  87.98  കകേഭാടനി  രൂപ  ഈ
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.    കകേരള  നനിയമസഭയനില  2016
ചഫെബ്രുവരനി 12 നട്ട് അവതരനിപനിച 2016-17 ബജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനിലുലാം  2016 ജൂകല
8-നട്ട്  അവതരനിപനിച  2016-17-ചല  പുതുക്കനിയ  ബ ഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനിലുലാം
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള
പ്രവൃത്തനികേചളയുലാം  ടനി  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  തുകേചയയുലാം
സലാംബനനിച്ചുള്ള  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനലാം*1-ല  കചര്ത്തനിരനിക്കുന.  എലഭാ
വര്ഷവലാം ബഡ്ജറട്ട് സര്ക്കുലറഭായുലാം സലാംസഭാന ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡനിചന്റെ ചവബട്ട്
ആപനികക്കഷനഭായ പഭാന് കസസനിലൂചടയുലാം പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുകവണനിയുള്ള
എസനികമറട്ട് നലകേഭാന് ആവശലചപടുനണട്ട്.

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  ബജറട്ട്  പ്രസലാംഗങ്ങളനില  അലഭാചത  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് അസലാംബനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില അനുവദനിച മറ്റു
പദതനികേളുലാം  ഫെണ്ടുകേളുലാം  സലാംബനനിച്ചുള്ള  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനലാം  II*-ല
കചര്ത്തനിരനിക്കുന. 

(ഡനി) 9-12-2015-ചല സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  561/2015/ധന പ്രകേഭാരലാം പദതനി
നനിര്വഹണലാം  കവഗത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായുള്ള  വനിശദമഭായ  പ്രവര്ത്തന  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സര്ക്കഭാര് പുറചപടുവനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഈ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം
2016-17  മുതല  മുന്തെനിയ  പരനിഗണന  ആവശലമഭായതുലാം  കവഗത്തനില
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കയഭാഗലമഭായതുമഭായ  പദതനികേള  ഗതീന്  ബുക്കനില
ഉളചപടുന്നതഭാണട്ട്.  ബജറട്ട് നനിയമസഭ അലാംഗതീകേരനിചഭാലുടന് തചന്ന ഗതീന് ബുക്കനില
ഉളചപട സതീമുകേളക്കുലാം കപ്രഭാഡക്ടുകേളക്കുലാം ആസൂത്രണ സഭാമ്പത്തനികേകേഭാരല വകുപട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനി  ഉത്തരവട്ട്  പുറചപടുവനിക്കുലാം.   ധനകേഭാരല  വകുപനിചന്റെയുലാം
ആസൂത്രണ സഭാമ്പത്തനികേകേഭാരല വകുപനിചന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം വതീണ്ടുലാം കതടഭാചത തചന്ന
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പുറചപടുവനിച  തതീയതനി  മുതല  നനിര്വഹണ  വകുപ്പുകേളക്കുലാം
ഏജന്സനികേളക്കുലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള സസഭാതനലലാം ഉണഭായനിരനിക്കുലാം.
മറട്ട്  പ്രവ കൃത്തനികേളക്കട്ട് എസനികമറനിചന്റെയുലാം ഡനി.പനി.ആറനിചന്റെയുലാം അടനിസഭാനത്തനില
പദതനി ചചലവട്ട് 5 കകേഭാടനി വചരയുള്ളവയട്ട് വകുപ്പുതല വര്ക്കനിലാംഗട്ട് ഗ്രൂപട്ട് മതീറനിലാംഗനിലുലാം
5 കകേഭാടനിയനില  കൂടുതല  ചചലവട്ട്  വരുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ചസഷലല  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്
ഗ്രൂപട്ട് മതീറനിലാംഗനിലുലാം ഭരണഭാനുമതനി നലകുന. 

ശമ്പള പരനിഷ്കരണ ബഭാദലത

22 (4386)  ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  നടപഭാക്കനിയ
ശമ്പളപരനിഷ്കരണത്തനിലൂചട  സലാംസഭാന  ഖജനഭാവനിനട്ട്  എത്ര  തുകേ  അധനികേ
സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദലത വന്നനിട്ടുചണന്നട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ശമ്പള പരനിഷ്കരണത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില വന്ന കുടനിശനികേയുചട
ആദല ഗഡു നലകുന്നതനിനട്ട് എത്ര തുകേ കവണനിവരുലാം എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  പത്തഭാലാം  ശമ്പള
പരനിഷ്കരണലാം നടപനിലഭാക്കനിയതുവഴെനി ഏകേകദശലാം  7222  കകേഭാടനി  രൂപയുചട അധനികേ
സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലത ഉണഭാകുചമന്നഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(ബനി)  ശമ്പള പരനിഷ്കരണത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില വന്ന കുടനിശനികേയുചട
ആദല ഗ ഡു നലകുന്നതനിനട്ട് എത്ര തുകേ കവണനി വരുചമന്നട്ട് തനിടചപടുത്തനിയനിടനില. 

ചപന്ഷന്കേഭാരുചട ആനുകൂലലങ്ങള

23 (4387)  ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപഭാക്കനിയ  ശമ്പള  പരനിഷ്ക്കരണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ചപന്ഷന്കേഭാരുചട  ആനുകൂലലങ്ങളനില  വന്ന  വര്ദനവനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
എത്ര തുകേയുചട അധനികേബഭാദലതയഭാണട്ട് വന്നനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ശമ്പള പരനിഷ്ക്കരണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചപന്ഷന്കേഭാര്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
സമര്പനിചനിട്ടുള്ള നനികവദനലാം അനുഭഭാവപൂര്വലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചപന്ഷന്കേഭാര്ക്കഭായനി  പ്രകതലകേ  ആകരഭാഗലപരനിപഭാലനപദതനി
ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചപന് ഷന്  പരനിഷ്കരണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചപന്ഷന്  ആനുകൂലല

ഇനത്തനില  ആചകേ  3781.42  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേബഭാധലതയഭായനി

കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലഭനിച  നനികവദനങ്ങചളലഭാലാം
സര്ക്കഭാര്  രൂപതീകേരനിച  ഉപസമനിതനി  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  പരനിഗണനഭാര്ഹമഭായവ
20-1-2016 -ചല സ.ഉ. (പനി)നമ്പര്  9/2016/ധന.-യനില ഉളചപടുത്തനി ചപന്ഷന്
പരനിഷ്കരണ ഉത്തരവട്ട് പുറചപടുവനിചനിട്ടുലാം ഉണട്ട്. 

(സനി)  ചപന് ഷന്കേഭാര്ക്കട്ട്  ചമഡനിക്കല  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  15-04-2016  -ചല  സ.ഉ.(Ms)  നമ്പര്  169/2016/ധന
പ്രകേഭാരലാം  ധനകേഭാരല  (ചപന്ഷന്  സനി)  വകുപട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  അതനികന്മേല
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം ചചയന.  
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യുവസലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് പലനിശരഹനിത വഭായ

24 (4388) ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ചസന്റെട്ട്:
ശതീ  .   ഷഭാഫെനി പറമ്പനില:
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം:
ശതീ  .    എലകദഭാസട്ട്  കുന്നപനിള്ളനി:  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  യുവസലാംരലാംഭകേചര  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പലനിശരഹനിത  വഭായ
നലകുന്ന പദതനി നടപഭാക്കനി വരുനകണഭാ, വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട്  വഭായയഭായനി  നലകുന്നതട്ട്,  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  സലാംരലാംഭങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കു  കവണനി
ചതരചഞടുത്തനിട്ടുളളതട്ട്, വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) എത്ര കപര്ക്കഭാണട്ട് പദതനിയനുസരനിചട്ട് പകരഭാക്ഷമഭായുലാം പ്രതലക്ഷമഭായുലാം
കജഭാലനി ലഭനിചനിട്ടുളളതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത യുവതതീയുവഭാക്കളക്കനിടയനില സലാംരലാംഭകേതസ  സസഭഭാവലാം
വളര്ത്തനിചയടുക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  രൂപലാം  നലകേനിയ  പദതനിയഭാണട്ട്
കകേരള സലാംസഭാന സലാംരലാംഭകേ വനികേസന മനിഷന്.  ആത്മഭാര്ത്ഥതയുലാം ആശയങ്ങളുലാം
ഉള്ള  ചതഭാഴെനില  രഹനിതരഭായ  വനിദലഭാസമ്പന്നചര  കേചണത്തുകേയുലാം  അവര്ക്കട്ട്
ആവശലമഭായ  പരനിശതീലനലാം  നലകേനി  ലളനിതമഭായ  ജഭാമല  വലവസകേളനിലൂചട
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നലകുകേയുമഭാണട്ട് ഈ മനിഷനനിലൂചട ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.  2016
ചമയട്ട്  വചര  പരനിശതീലനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  വഭായ  വനിതരണലാം
നടത്തുനണട്ട്.   2011  മുതല  5  വര്ഷകത്തയട്ട്  പ്രഖലഭാപനിച  ഈ  പദതനിയുചട
കേഭാലഭാവധനി  ഈ വര്ഷലാം  അവസഭാനനിക്കുലാം.   2016-17  ചല  പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട്
പ്രസലാംഗത്തനില  പ്രഖലഭാപനിച  സമഭാനമഭായ  പദതനി  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  

(ബനി)  പദതനി  തുകേയുചട  90%  തുകേയഭാണട്ട്   സഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.
ഒരു സലാംരലാംഭകേനട്ട് 7 ലക്ഷലാം എന്ന കേണക്കനില ഒരു ഗ്രൂപനിനട്ട് പരമഭാവധനി 20 ലക്ഷലാം
രൂപയഭാണട്ട് വഭായ അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.  ഒരു ഗ്രൂപനില  2  മുതല  5  വചര അലാംഗങ്ങള
ആകേഭാലാം.
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(സനി)  31-5-2016  -ചല  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  11,033  ചപ്രഭാകമഭാടര്മഭാചര
ചതരചഞടുക്കുകേയുലാം  7966  കപര്ക്കട്ട് ചതഭാഴെനില പരനിശതീലനലാം നലകുകേയുലാം ചചയ.
5021  സലാംരലാംഭങ്ങള പ്രസ്തുത പദതനിയ്ക്കുകവണനി ചതരചഞടുത്തനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  31-5-2016-  ചല കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം  ഈ പദതനിയനിലൂചട  1757
സലാംരലാംഭങ്ങള  തുടങ്ങുകേയുലാം  അതനിലൂചട  8904  കപര്ക്കട്ട്  ചതഭാഴെനില  ലഭനിക്കുകേയുലാം
ചചയ.  പദതനി ഉകദ്ദേശനിച ലക്ഷലലാം കകേവരനിചനില.  

സഭാമ്പത്തനികേസനിതനി ചമചചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള ഊര്ജനിത നടപടനികേള

25 (4389) ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്: 
ശതീ  .   ചജയനിലാംസട്ട് മഭാതല്യു  : 
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട്  : 
ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേഴെനിഞ യു.ഡനി.എഫെട്ട്. സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ചതറഭായ സഭാമ്പത്തനികേ നയങ്ങള
മൂലലാം  തഭാറമഭാറഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി  ചമചചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  എചന്തെലഭാലാം
ഊര്ജനിത  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് റവനദ്യൂ കേമ്മേനി ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനുലാം മൂലധന ചചലവനില
വര്ദനവട്ട്  ഉണഭാക്കുന്നതനിനുലാം  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനചവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ  കക്ഷമപദതനികേചളയുലാം  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  ചചലവകേചളയുലാം
പരമ്പരഭാഗത ചതഭാഴെനില  കമഖലകേചളയുലാം  ബഭാധനിക്കഭാത്ത  തരത്തനില  സഭാമ്പത്തനികേ
അചടക്കലാം പഭാലനിക്കുന്നതനിനട്ട് എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന് കേഴെനിയുചമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  അചടക്കമനിലഭായ്മയുലാം  ചകേടുകേഭാരല
സതയുലാം നനിമനിത്തലാം സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി തഭാറമഭാറഭായനിരുന്ന ഘടത്തനിലഭാണട്ട് ഈ
സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരലാം  ഏചറടുത്തതട്ട്.   അതനിഗുരുതരമഭായ  കമല  സഭാമ്പത്തനികേ
പ്രതനിസനനിയുചട  വലഭാപനി  കുറയഭാന്  തചന്ന  വര്ഷങ്ങള  കവണനി  വരുന്ന
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സഭാഹചരലമഭാണുള്ളതട്ട്.  വഭായചയടുക്കുന്ന  തുകേ  നനിതലനനിദഭാന  ചചലവകേളക്കട്ട്
വനിനനികയഭാഗനികക്കണ അവസയുള്ളതനിനഭാല നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള അടക്കമുള്ള
മൂലധന  ചചലവകേളക്കട്ട്  പണലാം  കേചണത്തുവഭാന്  സര്ക്കഭാര്  ബുദനിമുട്ടുകേയഭാണട്ട്.
പ്രസ്തകുത  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനിമൂലലാം  പല  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
ഏചറടുക്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര് ഉദ്ദേശനിക്കുന്ന കവഗത്തനില പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
വനിഷമലാം കനരനിടുനണട്ട്.  

അധനികേ  വനിഭവ  സമഭാഹരണത്തനിലൂചടയുലാം  അനഭാവശല  ചചലവട്ട്
നനിയനനിചതനിലൂചടയുലാം  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്  ഊര്ജനിതമഭാക്കനിയുലാം  അടനിയന്തെര
പ്രഭാധഭാനലമുള്ള  വനികേസന  കക്ഷമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  പണലാം  കേചണത്തഭാന്
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  മൂലധന ചചലവനിനഭായനി വനിപണനിയനില നനിനലാം ഫെണട്ട്
സസരൂപനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിലവനിചല സഭാമ്പത്തനികേ മഭാനലലാം അതനിജതീവനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
12,000 കകേഭാടനി രൂപയുചട മഭാനലവനിരുദ പഭാകക്കജട്ട് നടപനിലഭാക്കുവഭാനുലാം ബഡ്ജറനില
വലവസ ചചയനിട്ടുണട്ട്.  1999-ചല  കേനിഫ്ബനി ആകട്ട് പരനിഷ്കരനിച്ചുചകേഭാണട്ട് ചസബനിയുലാം
ആര്.ബനി.ഐ.-യുലാം അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നൂതന ധന സമഭാഹരണ സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഉപകയഭാഗചപടുത്തുവഭാന്  കകേരളഭാ  ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചര്  ഫെണട്ട്  കബഭാര്ഡനിചന
സജമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ടഷറനി  ശലാംഖലയട്ട്  കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സനിസലാം
നടപനിലഭാക്കുവഭാനുമുള്ള അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കമല  പ്രതനിപഭാദനിച  നടപടനികേള  തുടരുന്നതനികനഭാചടഭാപലാം  റവനദ്യൂ
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  പദതനികയതര  ചചലവകേളുചട  കേര്ശന  നനിയനണത്തനിനുലാം
ആത്മഭാര്ത്ഥവലാം ഊര്ജനിതവമഭായ ശമങ്ങള വഴെനി  റവനദ്യൂ  കേമ്മേനി കുറയഭാന് കേഴെനിയുലാം.
അകതഭാചട  വഭായചയടുക്കുന്നതനിചന്റെ  കൂടുതല  വനിഹനിതലാം  മൂലധന  ചചലവനിനഭായനി
നതീക്കനിവയഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.  അതനിചലഭാരു ഭഭാഗലാം ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി അതനിചന്റെ പല
മടങ്ങട്ട് പണലാം ബജറനിനു പുറത്തട്ട് സമഭാഹരനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് കനതൃതസത്തനില മുതല മുടക്കനി
അതുവഴെനി സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ വളര്ച തസരനിതചപടുത്തുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  

കേഭാതലഭായ  അടനിസഭാനസഉൗകേരല  പദതനികേളക്കഭായനി  പ്രവര്ത്തന  ക്ഷമതയുചട
അടനിസഭാനത്തനില  ചതരചഞടുക്കുന്ന  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം  കകേഭാര്പ
കറഷനുകേളക്കുലാം  ചസബനിയുചട  പുതനിയ  ഇഷദ്യൂ  ആന്റെട്ട്  ലനിസനിലാംഗട്ട്  ഓഫെട്ട്  ചഡറട്ട്
ചസകേദ്യൂരനിറതീസട്ട് മഭാര്ഗകരഖ പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഗലഭാരന്റെനികയഭാചട കേടപത്രലാം ഇറക്കുവഭാന്
അനുമതനി നലകുവഭാനുലാം ബഡ്ജറനില വലവസ ചചയനിട്ടുണട്ട്. 
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 (സനി)  കേയര്,  മത്സലബനനലാം,  കകേത്തറനിവസ്തുനനിര്മ്മേഭാണലാം,  കേശുവണനി
തുടങ്ങനിയവയടക്കമുള്ള  പരമ്പരഭാഗത  കമഖലയനിചല  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  വര്ദനിച
കതഭാതനിലുള്ള  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  കക്ഷമ  ചപന്ഷനുകേളുലാം  നലകുകേചയന്നതട്ട്  ഈ
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പ്രഖലഭാപനിത നയമഭാണട്ട്.  കേഴെനിഞ ഓണക്കഭാലത്തട്ട് സഭാമൂഹല സുരക്ഷനിതതസ
ചപന്ഷനുകേളുചട കുടനിശനികേ വനിതരണലാം ചചയതനിലടക്കലാം പ്രസ്തുത നയത്തനിലധനിഷനിതമഭായ
നടപടനികേളഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.   വനിവനിധ  കക്ഷമപദതനികേചളയുലാം
സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  ചചലവകേചളയുലാം  പരമ്പരഭാഗത  ചതഭാഴെനില  കമഖലകേചളയുലാം
ബഭാധനിക്കഭാത്ത തരത്തനില അനഭാവശല ചചലവകേള നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം നനികുതനി പനിരനിവട്ട്
ഊര്ജനിതമഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ അചടക്കത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.  

ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചര് ഇന്ചവസട്ട്ചമന്റെട്ട് ഫെണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്

26  (4390)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അടനിസഭാന  സഉൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഫെണട്ട്
കേചണത്തുന്നതനിനട്ട്  ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചര്  ഇന്ചവസട്ട്ചമന്റെട്ട്  ഫെണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  ചമമ്പര്മഭാചര  സലാംബനനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അടനിസഭാന  സഉൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഫെണട്ട്
കേചണത്തുന്നതനിനട്ട്  കകേരള  ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചര്  ഇന്ചവസട്ട്ചമന്റെട്ട്  ഫെണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. അടനിസഭാന സഉൗകേരല നനികക്ഷപ നനിധനി കകേകേഭാരലലാം ചചയന്നതനിനഭായനി
1999-ചല  കകേരള അടനിസഭാന സഉൗകേരല നനികക്ഷപ നനിധനി ആകട്ട്  (2000-ചല ആകട്ട്  4)
പ്രകേഭാരലാം കേനിഫ്ബനി  11-11-1999-ല നനിലവനില വന. 2016-17-ചല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട്
പ്രസലാംഗത്തനില  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാന  സഉൗകേരല  വനികേസനത്തനിനട്ട്  ആക്കലാം
കൂട്ടുന്നതനിനഭായനി  നനിരവധനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള മുകന്നഭാടട്ട്  വചനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ മുഖല
അടനിസഭാന  വനികേസന  പദതനികേളുചട  സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധനയ്ക്കുലാം  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനുലാം
ധനസഹഭായത്തനിനുലാം കേനിഫ്ബനിചയ ഒരു കകേന്ദ്രതീകൃത ഏജന്സനിയഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുവഭാന്
ഈ ബഡ്ജറട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  19-8-2016 -ചല ഓര്ഡനിനന്സട്ട് നമ്പര്
6/2016-  ലൂചട  1999  -ചല  കേനിഫെട്ട്  ആകട്ട്  കഭദഗതനി  ചചയകേയുലാം  19-8-2016  -ചല
അസഭാധഭാരണ ഗസറട്ട് വനിജ്ഞഭാപനത്തനിലൂചട പുറചപടുവനിക്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ
കഭദഗതനി  കേനിഫ്ബനിചയ  സലാംസഭാനചത്ത  അടനിസഭാന  സഉൗകേരല  വനികേസന
പദതനികേളക്കഭായുള്ള  ധന  സമഭാഹരണത്തനിനട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ഒരു കകേന്ദ്രതീകൃത ഏജന്സനിയഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുവഭാന് പ്രഭാപമഭാക്കുന. 
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(ബനി)  കഭദഗതനി ചചയ കേനിഫെട്ട് ഓര്ഡനിനന്സട്ട് പ്രകേഭാരലാം കബഭാര്ഡനില ബഹു.
കകേരള  മുഖലമനനി  ചചയര്കപഴണുലാം  ബഹു.  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി  കവസട്ട്
ചചയര്കപഴണുമഭായനിരനിക്കുലാം.  കബഭാര്ഡനിചല മറലാംഗങ്ങളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാചഴെ
പറയുലാം പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്: 

1. സലാംസഭാന ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡനിചന്റെ കവസട്ട് ചചയര്മഭാന്.

2. ചതീഫെട്ട് ചസക്രടറനി

3.  ചസക്രടറനി(നനിയമലാം)

4. ചസക്രടറനി (ധനകേഭാരലലാം)

5. ചസക്രടറനി (ധനകേഭാരല-റനികസഭാഴസട്ട്)

6.  ധനകേഭാരലലാം,  സഭാമ്പത്തനികേ ശഭാസ്ത്രലാം,  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  എന്നനിവയനില ഒകന്നഭാ
അതനിലധനികേകമഭാ  കമഖലകേളനില  കദശതീയ  പ്രശസ്തനിയുള്ള  ഒരു  സഭാപനത്തനില
പ്രവര്ത്തനിചനിട്ടുള്ള വനിദഗ്ദ്ധരഭായ ഏഴെട്ട് സസതന അലാംഗങ്ങള .

7. ചതീഫെട്ട് എക്സൈനികേദ്യൂടതീവട്ട് ഓഫെതീസര് - ചമമ്പര് ചസക്രടറനി

ഇതു കൂടഭാചത,  പ്രസ്തുത ഓര്ഡനിനന്സനിചന്റെ  4-ാം വകുപനിനു കേതീഴെനിചല  4-ാം
ഉപഖണ്ഡപ്രകേഭാരലാം  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  ചചയര്കപഴചന്റെ  വനികവചനഭാനുസരണലാം,
കബഭാര്ഡനിലനനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പരനിഗണനിക്കചപടുന്ന
കപ്രഭാജക്ടുമഭായനി  ബനചപട  വകുപട്ട്  മനനിചയകയഭാ,  വകുപട്ട്  ചസക്രടറനികയകയഭാ
കയഭാഗത്തനില പചങടുക്കുന്നതനിനഭായനി ക്ഷണനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.  

2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത ബഡ്ജറനില വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്ന തുകേ

27 (4391)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫെട്ട്  :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  ബഡ്ജറനില  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്ന  തുകേയനില
ചസപ്റലാംബര്  30  വചര  എത്ര  തുകേ  ചചലവഴെനിച്ചു  എന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
വകുപ്പുതനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ബഡ്ജറനില  വകേയനിരുത്തനിയ  തുകേ  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ചചലവഴെനിക്കുചമന്നട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)  ബഡ്ജറനില  തുകേ  വകേയനിരുത്തുന്നതട്ട്  വകുപട്ട്  അടനിസഭാനത്തനിലല
മറനിചട്ട്,  ധനഭാഭലര്ത്ഥനയുചട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്.   സലാംസഭാനചത്ത  പദതനി
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത ബഡ്ജറനില വനിവനിധ
ധനഭാഭലര്ത്ഥനകേളുചട  കേതീഴെനില  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  തുകേയനില  അക്കഉൗണന്റെട്ട്
ജനറലനിചന്റെ പ്രഭാഥമനികേ കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം 2016 ആഗസട്ട് 31 വചര ചചലവഴെനിച
തുകേയുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി *കചര്ക്കുന. 

(ബനി) 9-12-2015-ചല സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  561/2015/ധന പ്രകേഭാരലാം പദതനി
നനിര്വഹണലാം  കവഗത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായുള്ള  വനിശദമഭായ  പ്രവര്ത്തന  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സര്ക്കഭാര് പുറചപടുവനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഈ മഭാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം
2016-17  മുതല  മുന്തെനിയ  പരനിഗണന  ആവശലമഭായതുലാം  കവഗത്തനില
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കയഭാഗലമഭായതുമഭായ  പദതനികേള  ഗതീന്  ബുക്കനില
ഉളചപടുന്നതഭാണട്ട്.  ബജറട്ട് നനിയമസഭ അലാംഗതീകേരനിചഭാലുടന് തചന്ന ഗതീന് ബുക്കനില
ഉളചപട സതീമുകേളക്കുലാം കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കുലാം ആസൂത്രണ സഭാമ്പത്തനികേകേഭാരല വകുപട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനി  ഉത്തരവട്ട്  പുറചപടുവനിക്കുലാം.   ധനകേഭാരല  വകുപനിചന്റെയുലാം
ആസുത്രണ  സഭാമ്പത്തനികേകേഭാരല  വകുപനിചന്റെയുലാം  അഭനിപ്രഭായലാം  വതീണ്ടുലാം  കതടഭാചത
തചന്ന  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പുറചപടുവനിച  തതീയതനി  മുതല  നനിര്വഹണ
വകുപ്പുകേളക്കുലാം  ഏജന്സനികേളക്കുലാം  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള  സസഭാതനലലാം
ഉണഭായനിരനിക്കുലാം.   27-2-2016-ചല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  29/2016/
ധനപ്രകേഭാരലാം  ബഹു.  മുഖലമനനി  അദലക്ഷനഭായനി  ഒരു  പദതനി  പുനരവകലഭാകേന
കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിച്ചു.  പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനിയുചട 1-10-2016-ല കചര്ന്ന കയഭാഗത്തനില,
എലഭാ  ചസക്രടറനിമഭാരുലാം  പദതനി  ചചലവട്ട്  പഭാന്  കസസനില  കൃതലമഭായുലാം
യഥഭാസമയത്തുലാം റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയനിട്ടുചണന്നട്ട് ഉറപട്ട് വരുകത്തണതഭാചണനലാം പദതനി
നനിര്വഹണത്തനിചന്റെ  പുകരഭാഗതനി  കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില  വനിലയനിരുകത്തണ
തഭാചണനമുള്ള തതീരുമഭാനങ്ങള കകേചക്കഭാളകേയുണഭായനി.  

ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനിചല വരുമഭാന കചഭാര്ച

28  (4392)  ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിചല  വനിവനിധ  ചസയനിലസട്ട്  ടഭാക്സൈട്ട്  ഓഫെതീസുകേളനില
നനിനലാം  വനിവനിധ  ചചക്കുകപഭാസ്റ്റുകേളനില  നനിനലാം  ഒരു  വര്ഷലാം  എത്ര  വരുമഭാനലാം
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിക്കുനണട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  വരുമഭാന  കചഭാര്ച  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വരുമഭാന  കചഭാര്ചയുചട  പഴുതുകേളടയ്ക്കുവഭാനുലാം  വരുമഭാനലാം
വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം എചന്തെഭാചക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ആകലഭാചനിക്കുന്നതട്ട്
എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിചല  വനിവനിധ  ചസയനിലസട്ട്  ടഭാക്സൈട്ട്  ഓഫെതീസുകേളനില
നനിനലാം  വനിവനിധ  ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില  നനിനമഭായനി  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില 950.59 കകേഭാടനി രൂപ വരുമഭാനമഭായനി സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി  &  സനി)   വരുമഭാന  കചഭാര്ച  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്.
വരുമഭാന  കചഭാര്ചയുചട  പഴുതുകേളടയ്ക്കുവഭാനുലാം  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  ഉള്ള
നടപടനികേള ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. കേഭാരലക്ഷമത ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  കൂടുതല കശഷനിയുള്ള സര്വര്
സഭാപനിക്കുകേയുലാം സനിസലാം സ്ക്രൂടനിനനി  സഭാധലമഭാകുന്ന കസഭാഫട്ട് ചവയര്
ഉപകയഭാഗചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ചചയലാം.

2. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  ബനില  കചഭാദനിചട്ട്  വഭാങ്ങുന്നതനിചന
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്ന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.
അതുകപഭാചലതചന്ന  കേലാംപദ്യൂടര്  ബനിലനിലാംഗട്ട്  ഉള്ള  വലഭാപഭാരനികേള
അവരുചട  ബനില്ലുകേള  തത്സമയലാം  തചന്ന  അപ് കലഭാഡട്ട്  ചചയന
എന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  നനിയമ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തഭാനുലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

3. കൂടുതല  വലഭാപഭാരനികേചള  നനികുതനി  വലയത്തനില  ചകേഭാണ്ടു
വരുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.

4. ചചക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേചള  ആധുനനികേ  ഡഭാറഭാ  കേളക്ഷന്  ആന്റെട്ട്
ചഫെസനിലനികറഷന് ചസന്റെറകേളഭായനി മഭാറ്റുലാം.

5. അപതീല  കകേസുകേളുലാം  കകേഭാടതനി  കകേസുകേളുലാം  എത്രയുലാം  കവഗലാം
തതീര് പഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.
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6. റനികടണ്  സ്ക്രൂടനിനനി,  കുടനിശനികേ  അസസട്ട്ചമന്റെട്ട്  എന്നനിവ
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുലാം.

7. റവനദ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള തസരനിതചപടുത്തുലാം.

8. നനികുതനി  കചഭാര്ച  തടയുന്നതനിനട്ട്  കേര്ശന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

9. ഓഡനിറട്ട്  വനിസനിറട്ട്  വനിഭഭാഗചത്തക്കൂടനി  ഉളചപടുത്തനി  ഇകന്റെണല
ഓഡനിറട്ട് വനിഭഭാഗലാം ശക്തനിചപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.

10. നനികുതനി ഉപകദശകേ കസവന യൂണനിറട്ട് ആരലാംഭനിക്കുലാം.

11. വഭാറട്ട് കേണ്സളകടറതീവട്ട് കേമ്മേനിറനി പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുലാം.

12. അനുമഭാന നനികുതനിദഭായകേര്ക്കുലാം  ചകേ.ജനി.എസട്ട്.റനി.  കുടനിശനികേയുള്ള
വര്ക്കുമഭായനി ആലാംനസനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.

ചരക്കു കസവന നനികുതനി

29 (4393)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ചരക്കുകസവന  നനികുതനി  ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിചന
സലാംബനനിച  പലവനിധ  ആശങകേളുലാം  സലാംശയങ്ങളുലാം  ഉയര്ന  വന്നനിട്ടുള്ള  കേഭാരലലാം
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വനിഷയത്തനില  വലഭാപഭാരനികേളക്കുലാം  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം
ആവശലമഭായ അറനിവട്ട്  നലകുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില
ആയതട്ട് സലാംബനനിച ചസമനിനഭാറകേളുലാം ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ചരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി  പ്രഭാപലസഭാനഭാധനിഷനിത  നനികുതനി
സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്.  കകേരളലാം  ഒരു  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭാകേയഭാലുലാം
കസവനങ്ങളക്കുകമല  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  നനികുതനി  ചുമത്തഭാചമന്നതനിനഭാലുലാം  ഈ
നനികുതനി  സലാംവനിധഭാനലാം  കകേരളത്തനിനട്ട്  ഗുണകേരമഭാകുലാം  എന്നഭാണട്ട്  ചപഭാതുചവ
വനിലയനിരുത്തചപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  
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ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള  വരുമഭാനനഷ്ടലാം  ഉണഭാകുനചണങനില  അതട്ട്
നനികേത്തണചമന്നട്ട്  സലാംസഭാനലാം  ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.    സലാംസഭാനങ്ങളുചട  ഈ
ആവശലലാം  അലാംഗതീകേരനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  ഇതനിനുള്ള  വകുപട്ട്  ഭരണഘടനഭാകഭദഗതനിയനില
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   പ്രസ്തുത  കഭദഗതനി  പ്രകേഭാരലാം  Goods  and  Service  Tax
Council-ചന്റെ  ശനിപഭാര്ശ  അനുസരനിചട്ട്  പഭാര്ലചമന്റെട്ട്,  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണത്തനിലൂചട
ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നടപഭാക്കനിയ  കശഷമുള്ള  ആദല  5  വര്ഷങ്ങളനികലയട്ട്
സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട്  ഉണഭാകേഭാവന്ന  വരുമഭാന  നഷ്ടലാം  നനികേകത്തണതഭാചണന്നട്ട്
വലവസ ചചയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാചത  ജനി.എസട്ട്.ടനി.   നടപഭാക്കുകമ്പഭാള ഉണഭാകേഭാവന്ന
വനിലക്കുറവട്ട് ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട് ലഭനിക്കത്തക്കവനിധത്തനില ഒരു കഫെഭാര്മുല ജനി.എസട്ട്.ടനി.
കേഉൗണ്സനില  രൂപചപടുത്തനിചയടുക്കണചമന്നട്ട്  സലാംസഭാനലാം  ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാചത  IGST  അക്കഉൗണനില  മനിചലാം  വരുന്ന  തുകേ  ഫെനിനഭാന്സട്ട്  കേമ്മേതീഷന്
നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  കഫെഭാര്മുലയനുസരനിചട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട്  വതീതലാം
വയ്കക്കണതഭാചണനലാം  വലഭാപഭാരനിയനില  നനിനലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാവനികലയ്ക്കുള്ള  അന്തെര്
സലാംസഭാന  ഇടപഭാടുകേളനികന്മേല  വതീതലാം  വയഭാത്തതുലാം  വര്ഷഭാന്തെലത്തനില  മനിചലാം
വരുന്നതുമഭായ Credit, Divisible Pool -ല ഉളചപടുത്തനി ആതട്ട് ഇറക്കുമതനി കസവനലാം
ലഭലമഭാക്കനിയ സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് നലകേണചമന്നട്ട് ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്., 

(സനി)  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  മഭാതൃകേഭാ  നനിയമലാം  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ള
പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  നടനവരനികേയഭാണട്ട്.   ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നനിയമലാം  അന്തെനിമ
രൂപത്തനിലഭായഭാലുടന്  വലഭാപഭാരനികേളക്കുലാം  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  ടഭാക്സൈട്ട്
പ്രഭാകതീഷണര്മഭാര്ക്കുലാം  മറ്റുമഭായനി  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളുലാം  മറ്റുലാം  നടത്തുവഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളുചട ആധുനനികേവലക്കരണലാം

30  (4394)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

സലാംസഭാനചത്ത  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനിചല  അഴെനിമതനി  അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  പദതനി
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലവനിലുള്ള  ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനിചല  ഏറവലാം  സങതീര്ണ്ണമഭായ  വനിഷയങ്ങളഭായ
ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്,  നനികുതനി  കചഭാര്ച,  സുതഭാരലതയനിലഭായ്മ  എന്നനിവ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  സര്ക്കഭാര്  വനിപുലമഭായ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിച്ചു
വരനികേയഭാണട്ട്.   ഇതുമഭായനി ബനചപടട്ട്  പ്രധഭാനചപട അന്തെര് സലാംസഭാന പ്രകവശന
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സലങ്ങളനില വനിവനിധ സലങ്ങളനിലഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ആറട്ട് വകുപ്പുകേളുചട കേതീഴെനില
വരുന്ന  ചചക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേചള  ഒരു  കൂരയട്ട്  കേതീഴെനില  ചകേഭാണ്ടുവന്നട്ട്,  ആധുനനികേ
സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാടട്ട്  കൂടനിയ  ഡഭാറഭാ  കേളക്ഷന്  ആന്റെട്ട്  ചഫെസനിലനികറഷന്
ചസന്റെറകേളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്ന നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിചട്ട് വരനികേയഭാണട്ട്.  

കകേരളത്തനിചല  പ്രധഭാനചപട  7  ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേചള  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ഡഭാറഭാ
കേളക്ഷന് ആന്റെട്ട് ചഫെസനിലനികറഷന് ചസന്റെറകേള ആക്കനി മഭാറ്റുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനില  ആദല  ഘടമഭായനി  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിചല  മകഞശസരലാം,  വയനഭാടട്ട്
ജനിലയനിചല  മുത്തങ്ങ  എന്നതീ  ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേചള  സലാംകയഭാജനിത  വനിവരകശഖരണ
കകേന്ദ്രങ്ങള ആക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  

സലാംകയഭാജനിത  വനിവനിരകശഖരണ  കകേന്ദ്രകത്തഭാടനുബനനിച്ചുള്ള  ചഫെസനി
ലനികറഷന് ചസന്റെറനില സമര്പനിക്കുന്ന ചപഭാതുവനിവരങ്ങള ഒരു പ്രകതലകേ കസഭാഫട്ട്
ചവയര്  വഴെനി  ഫെനിലറര്  ചചയട്ട്  ഒകര  സമയലാം  തചന്ന  ആറട്ട്  വകുപ്പുകേളക്കുലാം
അവര്ക്കഭാവശലമുള്ളവ  മഭാത്രമഭായനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാല,  വഭാഹനലാം
ചസന്റെറകേളനികലയട്ട്  കേടനവരുകമ്പഭാള  ഓകരഭാ  വകുപ്പുകേളക്കുലാം  കുറഞ
സമയലാംചകേഭാണട്ട്  പരനികശഭാധന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  വഭാഹനചത്ത  കേടത്തനി  വനിടഭാന്
സഭാധനിക്കുലാം. 

ചസന്റെറനില സഭാപനിക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന ഇലകകഭാണനികേട്ട് ചവയ്ബനിഡ്ജുകേള,
നമ്പര്  കപറട്ട്  റതീഡറകേള,  ആര്.എഫെട്ട്.ഐ.ഡനി.  സലാംവനിധഭാനലാം,  സനി.സനി.ടനി.വനി.
കേലഭാമറ,  ബലാം  ബഭാരനിയറകേള  തുടങ്ങനിയവ  ടനി  കസഭാഫട്ട് ചവയറമഭായനി  ലനിങട്ട്
ചചയചമന്നതനിനഭാല,  ഇവയനിലൂചട  കേടനവരുന്ന വഭാഹനങ്ങചളയുലാം ചരക്കനിചനയുലാം
സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള  അതഭാതട്ട്  സമയലാം  തചന്ന  മറട്ട്  ഡഭാറഭാകേകളഭാചടഭാപലാം
കേഉൗണറനിചല  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുചമന്നതനിനഭാല  ചരക്കട്ട്  നതീക്കത്തനിചന്റെ
കേഭാരലക്ഷമത, കവഗതഭാ സുതഭാരലത എന്നനിവ പതനിന്മടങ്ങട്ട് വര്ദനിക്കുകേയുലാം നനികുതനി
വരുമഭാനലാം വര്ദനിക്കുന്നതനിനട്ട് സഹഭായകേമഭാവകേയുലാം ചചയലാം. 

ടഷറനികേളനില സൂക്ഷനിചനിട്ടുള്ള വനിലപനിടനിപ്പുള്ള വസ്തുക്കള
31 (4395)  ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര്:

ശതീ  .   ചകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന്:
ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല  റസഭാക്കട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  വനിലപനിടനിപ്പുള്ള  സഭാധന  സഭാമഗനികേളുചട  സൂക്ഷനിപ്പു

ചുമതല സര്ക്കഭാര് ടഷറനികേള ഇകപഭാഴുലാം നനിര്വഹനിച്ചുവരുനകണഭാ;

856/2019



114 കകേരള നനിയമസഭ       ഒകകകഭാബര് 25, 2016

(ബനി)  എങനില  ഏചതഭാചക്ക  വനിലപനിടനിപ്പുള്ള  വസ്തുക്കളഭാണട്ട്  ടഷറനികേളനില
സൂക്ഷനിചനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  രഭാജഭരണ  കേഭാലത്തട്ട്  ടഷറനികേളുചട  സൂക്ഷനിപനിലുണഭായനിരുന്ന
വനിലപനിടനിപ്പുള്ള  വസ്തുക്കള,  കകേമഭാറനിക്കനിടനിയവചയ  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള
എന്നനിവ ലഭലമഭാകണഭാ; എങനില അതുസലാംബനനിച വനിവരങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സര്ക്കഭാരനിചന്റെ വനിലപനിടനിപ്പുള്ള സഭാധനസഭാമഗനികേളുചട സൂക്ഷനിപ്പുചുമതല
ടഷറനികേള  ഇകപഭാഴുലാം നനിര്വഹനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(ബനി)  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളനിചല  ഉത്തരവഭാദചപട  ഉകദലഭാഗസര്
ചകേഭാണ്ടുവരുന്ന  സതീല  ചചയ  ചപടനികേള,  സതീല  ചചയ  പഭാക്കറ്റുകേള,  കകേഭാടതനി
കേണ്ടുചകേടനിയ  ചതഭാണനിമുതല,  ചപഭാതുപരതീക്ഷകേളുചട  കചഭാദലകപപറകേള,  ചപഭാതു
ചതരചഞടുപനിനുള്ള  സഭാമഗനികേള  തുടങ്ങനിയവയഭാണട്ട്  ടഷറനി  കസ്ട്രേഭാങട്ട്  റൂമനില
സുക്ഷനിക്കുന്ന സഭാധന സഭാമഗനികേളനില ഉളചപടുന്നതട്ട്. 

(സനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള  സതീല  ചചയ  ചപടനികേളനില  ചകേഭാണ്ടുവന്നട്ട്
സൂക്ഷനിക്കുന്നവയുചട ഉള്ളടക്കലാം സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള ടഷറനികേളനില ലഭലമല.

അധനികേ ധനസമഭാഹരണത്തനിനട്ട് ഇ-ടഷറനി സലാംവനിധഭാനലാം

32 (4396)  ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ബഷതീര്:

ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്:

ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   അബ്ദു റബട്ട്:

കഡഭാ  .    എലാം  .    ചകേ  .    മുനതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) അധനികേ ധനസമഭാഹരണത്തനിനട്ട് ഇ-ടഷറനി സലാംവനിധഭാനലാം ഫെലപ്രദമഭായനി
ഉപകയഭാഗചപടുത്തഭാന് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  ഇഉൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം
ഇഉൗയനിനത്തനില ചചകേവരനിക്കഭാനഭായ കനടലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇ-ടഷറനി  സലാംവനിധഭാനലാം  പൂര്ണ്ണമഭായനി  നടപഭാക്കഭാന്
സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാരനികലയ്ക്കുള്ള  പണചമഭാടുക്കലുലാം  സര്ക്കഭാരനിലനനിനള്ള
പണവനിതരണവലാം  ഓണ്കലനഭായനി  നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്
ഇ-ടഷറനിയനിലൂചട  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അധനികേ  ധനസമഭാഹരണമല  മറനിചട്ട്
നനിലവനിലുള്ള  നനികുതനി  സമഭാഹരണ  സലാംവനിധഭാനത്തനിചന്റെ  കേഭാരലക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട് ഇഉൗ സലാംവനിധഭാനലാം ചകേഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. ഓഫെതീസട്ട്
സനര്ശനിക്കഭാചത  തചന്ന  ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കട്ട്  ദനിവസത്തനില  24  മണനിക്കൂറലാം  ഇഉൗ
സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂചട  സര്ക്കഭാരനികലയ്ക്കുള്ള  പണമടയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  കേഴെനിയുലാം.  കമഭാകടഭാര്
വഭാഹന വകുപ്പുളചപചട പ്രധഭാന നനികുതനി നലകുന്ന വകുപ്പുകേചള ഇ-ടഷറനിയുമഭായനി
ബനനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇഉൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം ഇ-ടഷറനി സലാംവനിധഭാനലാം
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  2006334  എണ്ണലാം  ചചലഭാനുകേളനിലൂചട  2128  കകേഭാടനികയഭാളലാം  രൂപ
സമഭാഹരനിക്കഭാന്  കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.  കൂടുതല  ബഭാങ്കുകേചള  ഇ-ടഷറനിയുമഭായനി
ബനനിപനിക്കുവഭാനുലാം സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ഇ-ടഷറനി  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇതനികനഭാടകേലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
നനിലവനില  14  ബഭാങ്കുകേളുലാം  30  വകുപ്പുകേളുലാം  ഇ-ടഷറനി  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂചട
ബനനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇ-ടഷറനി സലാംവനിധഭാനലാം വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇ-
ടഷറനിയുമഭായനി  ബനനിപനിചനിട്ടുള്ള  എലഭാ  ബഭാങ്കുകേളുചട  എലഭാ  ശഭാഖകേള  വഴെനിയുലാം
അതുകപഭാചല എലഭാ ടഷറനി കേഉൗണറകേള വഴെനിയുലാം പണലാം സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി  അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  മുഴുവന്  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേചളയുലാം  ഇ-ടഷറനി
സലാംവനിധഭാനവമഭായനി ബനനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം നടനവരനികേയഭാണട്ട്.

കദശതീയ ചപന്ഷന് സതീമനിചന്റെ കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് ചുമതല
33 (4397) ശതീ  .   പഭാറക്കല അബ്ദുല :

ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട് :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദട്ട്  .    പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  ചപന്ഷന്  സതീമനിചന്റ  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  ചുമതല  ടഷറനി
വകുപനിചന ഏലനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  അക്കഭാരലത്തനില  ടഷറനി  വകുപട്ട്  ഇകതവചര  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

ആധുനനികേ ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി മത്സരനിക്കുന്ന തരത്തനില ടഷറനി പരനിഷ്കഭാരലാം

34  (4398)  ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

സലാംസഭാനചത്ത  ടഷറനികേചള  ആധുനനികേ  ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി  മത്സരനിക്കുന്ന
തരത്തനില  എചന്തെങനിലുലാം  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള  വരുത്തുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനചത്ത  ടഷറനികേചള  ആധുനനികേ  ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി  മത്സരനിക്കുന്ന
തരത്തനില  സജമഭാക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഇതനികനഭാടകേലാം  തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ്ഞു.
ടഷറനികേളനില നടനവരുന്ന ആധുനനികേവലക്കരണ പദതനികേള തഭാചഴെകചര്ക്കുന: 

1. കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

20-10-2016  വചര  സലാംസഭാനചത്ത  163  ടഷറനികേളനില  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തനിക്കഴെനിഞ്ഞു.  ഡനിസലാംബര്  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  എലഭാ
ടഷറനികേളനിലുലാം  പ്രസ്തകുത  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തഭാന്  കേഴെനിയുചമന്നട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ഇഉൗ  സലാംവനിധഭാനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  ഒരു  ടഷറനിയനില
അക്കഉൗണ്ടുള്ള ഒരഭാളക്കട്ട് സലാംസഭാനചത്ത ഏതട്ട് ടഷറനിയനിലനനിനലാം പണമനിടപഭാടട്ട്
നടത്തുവഭാന് കേഴെനിയുന്നതഭാണട്ട്. 

2. ചനറട്ട് ബഭാങനിലാംഗട്ട്

സലാംസഭാനചത്ത  എലഭാ  ടഷറനികേചളയുലാം  പരസരലാം  ബനനിപനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.
ചനറട്ട്ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തുന്നകതഭാടുകൂടനി  ഒരഭാളുചട  അക്കഉൗണനില
നനിനലാം പണലാം മറട്ട് ടഷറനി കസവനിലാംഗ്സട്ട് ബഭാങട്ട് അക്കഉൗണ്ടുകേളനികലയ്കക്കഭാ ബഭാങട്ട്
അക്കഉൗണ്ടുകേളനികലയ്കക്കഭാ  ഏതുസമയത്തുലാം  സസകമധയഭാ  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള
സഉൗകേരലവലാം  നനിലവനിലവരുലാം.  ഇതുവഴെനി  ടഷറനികേളനില  കനരനിടട്ട്  കപഭായനി  ഇടപഭാടട്ട്
നടത്തുന്നതനിചന്റെ ആവശലകേത ഇലഭാതഭാവലാം.  മഭാത്രവമല ഇഉൗ കസവനലാം ഓഫെതീസട്ട്
സമയത്തനിനുകശഷവലാം  എകപഭാള  കവണചമങനിലുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്
കേഴെനിയുന്നതഭാണട്ട്. 
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3. പലനിശ നനിരക്കട്ട്

ഇകപഭാള  ബഭാങട്ട്  നനിരക്കനികനക്കഭാള  കൂടനിയ  പലനിശയഭാണട്ട്  ടഷറനികേളനില
നലകേനിവരുന്നതട്ട്. ടഷറനികേളനില നനിലവനിലുള്ള പലനിശ നനിരക്കട്ട് തഭാചഴെകചര്ക്കുന:

ടഷറനി കസവനിലാംഗ്സട്ട് ബഭാങട്ട് 5%

സനിര നനികക്ഷപലാം ജനറല മുതനിര്ന്ന
പഉൗരന്

(180 days and above but below 1
year 7.5% 8%

1  year  and  above  but  below  2
years

2  year  and  above  but  below  3
years

3 years and above 

9% 9.5%

4. യൂടനിലനിറനി കപചമന്റെട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

ടഷറനി  സലാംവനിലാംഗ്സട്ട്  ബഭാങട്ട്  അക്കഉൗണ്ടുടമകേളക്കട്ട്  യൂടനിലനിറനി  കപയ്ചമന്റെട്ട്

സലാംവനിധഭാനലാം വഴെനി കവദല്യുതനി, ചവള്ളക്കരലാം, KSFE ചനിടനി, ചടലനികഫെഭാണ് ചഭാര്ജട്ട്, വതീട്ടുകേരലാം,

നനികുതനി,  സര്വകേലഭാശഭാല  ഫെതീസുകേള  തുടങ്ങനിയവ  അടയഭാനുള്ള  സഉൗകേരലലാം

ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള കസഭാഫട്ട് ചവയര് നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

5. ഇ  -  ടഷറനി സലാംവനിധഭാനലാം

ഇ-ടഷറനി  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴെനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  എകപഭാള  കവണചമങനിലുലാം

സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്  പണമടയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  സഉൗകേരലലാം  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനില

14 ബഭാങ്കുകേളുലാം 30  വകുപ്പുകേളുലാം ഇ-ടഷറനി സലാംവനിധഭാനത്തനികലയട്ട് മഭാറനിക്കഴെനിഞ്ഞു. ഇ-ടഷറനി

സലാംവനിധഭാനലാം വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇ-ടഷറനിയുമഭായനി ബനനിപനിചനിട്ടുള്ള എലഭാ

ബഭാങ്കുകേളുചടയുലാം എലഭാ ശഭാഖകേള വഴെനിയുലാം അതുകപഭാചല എലഭാ ടഷറനി കേഉൗണറകേള വഴെനിയുലാം

പണലാം സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണട്ട്. 
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ചടഞഭാല സബട്ട് ടഷറനി

35(4399)   ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിചല  ചടഞഭാല സബട്ട്  ടഷറനിക്കട്ട്  സസന്തെമഭായനി
ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  റവനദ്യൂ  ഭൂമനി  ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവനിചട  ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എചന്തെങനിലുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  സ.ഉ.(കകേ)  നമ്പര്  463/2013/റവ  തതീയതനി
23-10-2013  പ്രകേഭാരലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  തഭാലൂക്കനില  ചതക്കതനില  വനികലജനില
റതീ സര്കവ 107/1 എ പഭാര്ടനിലചപട 10 ചസന്റെട്ട് പുറകമ്പഭാക്കട്ട് ഭൂമനി ചടഞഭാല സബട്ട്
ടഷറനി നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി രണട്ട് കസവന വകുപ്പുകേള തമ്മേനിലുള്ള ഭൂമനി കകേമഭാറ
നനിബനനകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി ടഷറനി വകുപനിനട്ട് കകേമഭാറനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ടഷറനി ഡയറകറചട ശനിപഭാര്ശ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

ടഷറനികേളനില എ.ടനി.എലാം. സഉൗകേരലലാം

36  (4400)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനചത്ത ടഷറനികേളനില എ.ടനി.എലാം.  സഉൗകേരലലാം ഏര്ചപടുത്തഭാന്
സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില  ഇതനിനഭായനി  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജതീവനക്കഭാരുചട ശമ്പളലാം ടഷറനി അക്കഉൗണ്ടുകേളനികലക്കട്ട് മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം
ടഷറനി  എ.ടനി.എലാം.  വഴെനി  പനിന്വലനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ടഷറനി അക്കഉൗണ്ടുകേളനിലുള്ള പണലാം, അക്കഉൗണട്ട് ഉടമകേളക്കട്ട് യകഥഷ്ടലാം
ബഭാങട്ട്  അക്കഉൗണ്ടുകേളനികലയട്ട്  മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം  അതുവഴെനി  ബഭാങട്ട്  ATM-  ലൂചട
പനിന്വലനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള സഉൗകേരലലാം നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. 

(ബനി)  ധനകേഭാരലവകുപനില നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന സലാംകയഭാജനിത സഭാമ്പത്തനികേ
മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ടഷറനി  കസവനിലാംഗ്സട്ട്  ബഭാങട്ട്
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അക്കഉൗണ്ടുകേള കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനികലയട്ട്  മഭാറനിവരനികേയഭാണട്ട്.  2016
ഒകകഭാബര് 20 വചര 163 ടഷറനികേചള ഇഉൗ സലാംവനിധഭാനലാം വഴെനി ബനനിപനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.
ഇതട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുചട  ശമ്പള  വനിതരണലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
ടഷറനി  അക്കഉൗണ്ടുകേള  വഴെനി  നലകേണചമന്നതഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  നയലാം.
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുചട തതീരുമഭാനലാം അനുസരനിചട്ട്  അവരവരുചട ടഷറനി അക്കഉൗണനില
നനിനലാം  ബഭാങട്ട്  അക്കഉൗണനികലയട്ട്  ആവശലഭാനുസരണലാം  പണലാം  ഓണ്കലനഭായനി
കകേമഭാറന്നതനിനുള്ള സഉൗകേരലവലാം ഏര്ചപടുത്തുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

ടഷറനികേളനില കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം
 37 (4401) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന്:

ശതീ  .    കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്:
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്  :
ശതീ  .    ഷഭാഫെനി  പറമ്പനില :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

എനമുതലഭാണട്ട്  എലഭാ  ടഷറനികേളനിലുലാം  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനില വരുന്നചതന്നട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

2016  ഡനിസലാംബര്  മഭാസലാം  അവസഭാനകത്തഭാചട  സലാംസഭാനചത്ത  മുഴുവന്
ടഷറനികേളനിലുലാം  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തഭാന്  കേഴെനിയുചമന്നട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  20-10-2016  വചര  163  ടഷറനികേളനില  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തനിക്കഴെനിഞ്ഞു. 

കകേരള കലഭാടറനി

 38  (4402)   ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  നടത്തുന്ന  കകേരളഭാ  കലഭാടറനി  സമ്മേഭാന  കജതഭാക്കളക്കട്ട്
സമ്മേഭാനതുകേ  നലകുവഭാന്  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുന്നതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ശദയനിലചപടനിട്ടുചണങനില വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ:

(ബനി)  ഉചണങനില  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുവഭാന്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചവന്ന വനിശദഭാലാംശലാം ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  എലഭാ  തഭാലൂക്കട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  ഏജന്റമഭാര്ക്കട്ട്  ടനിക്കറട്ട്  വനിതരണലാം
ചചയന്നതനിനഭായനി ഓഫെതീസട്ട് തുറക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  സമ്മേഭാനവനിതരണത്തനിചല കേഭാലതഭാമസലാം ചനില സമ്മേഭാനഭാര്ഹര്

ശദയനിലചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. സമ്മേഭാന ടനിക്കറ്റുകേളക്കട്ട് ഒപലാം ആവശലമഭായ കരഖകേള

ഹഭാജരഭാക്കഭാത്ത സഭാഹചരലത്തനിലഭാണട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്നതട്ട്. 

(സനി)  ഭഭാഗലക്കുറനി  ടനിക്കറ്റുകേള  ഏജന്റുമഭാരുചടയുലാം  വനിലപനക്കഭാരുചടയുലാം

സഉൗകേരലഭാര്ത്ഥലാം  വനിതരണലാം  ചചയന്നതനിനട്ട്  15  സബട്ട്  ചസന്റെറകേള

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് തതസത്തനില തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ആകരഭാഗല ഇന്ഷസറന്സട്ട്-കേഭാരുണല ചബനവലന്റെട്ട് ഫെണട്ട് സലാംകയഭാജനലാം

39  (T+4403) ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല  ഇന്ഷസറന്സുലാം  (ആര്.എസട്ട്.ബനി.കവ.)  കേഭാരുണല

ചബനവലന്റെട്ട്  ഫെണ്ടുലാം  കൂടനികയഭാജനിപനിചട്ട്  ഒറ  പദതനിയഭായനി  നടത്തഭാന്

ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ എന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില  ഇതനിനട്ട്  കവണനി  ഇതുവചര  എചന്തെലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങള

ചചയനിട്ടുചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  18-1-2016-ചല  G.O(Ms)  No.6/2016/TD  നമ്പര് ഉത്തരവട്ട്

പ്രകേഭാരലാം  'സമ്പൂര്ണ്ണ ആകരഭാഗല  കകേരളലാം'  എന്ന കപരനില ഒരു സമഗ ആകരഭാഗല

ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത

ആര്.എസട്ട്.ബനി.കവ.  ഉളചപചട വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുമഭായനി ബനചപട ആകരഭാഗല

ധനസഹഭായ  പദതനികേചളലഭാലാം  സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട്  ഒറ  സമഗ  ആകരഭാഗല

ഇന്ഷസറന്സട്ട്  ആക്കുന്നതനിനട്ട്  ലക്ഷലമനിടുന്നതഭായനി  2016-17-ചല  പുതുക്കനിയ

ബഡ്ജറട്ട്  സതീചനില  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല  1-1-2016-നട്ട്  കശഷമുള്ള

മനനിസഭഭാ കയഭാഗ തതീരുമഭാനങ്ങള പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാനുള്ള തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം ടനി

വനിഷയലാം മനനിസഭഭാ ഉപസമനിതനി പരനികശഭാധനിചട്ട് വരനികേയഭാണട്ട്. 

+ T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന. 
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കലഭാടറനി
40 (4404) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്:

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം പുതുതഭായനി ഏചതങനിലുലാം

കലഭാടറനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  കലഭാടറനി  നടത്തനിപട്ട്  സലാംബനനിച്ചുള്ള  കകേന്ദ്ര  നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം

നടത്തഭാവന്ന കലഭാടറനികേളുചട എണ്ണലാം എത്രചയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ മഭാനദണ്ഡലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് പൂര്ണ്ണമഭായനി പഭാലനിക്കുനകണഭാ

എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഉൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം  23-8-2016-ചല  G.O.

(MS)  No.  85/2016/TD  ഉത്തരവനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  'നനിര്മ്മേല'  എന്ന

കപരനില  പുതുതഭായനി  ഒരു  കബ വതീക്കനിലനി  കലഭാടറനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  100  രൂപ

മുഖവനിലയുള്ള പ്രസ്തുത കബ വതീക്കനിലനി കലഭാടറനിയുചട നറചക്കടുപട്ട് എലഭാ മഭാസവലാം

ഒന്നഭാമകത്തയുലാം  മൂന്നഭാമകത്തയുലാം  ചവള്ളനിയഭാഴ്ചകേളനില  നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.  ടനി

ഭഭാഗലക്കുറനിയുചട  ആദല  നറചക്കടുപട്ട്  7-10-2016-നട്ട്  നടത്തുകേയുണഭായനി.

ശുചനിതസത്തനിചന്റെ  പരസല  പ്രചരണഭാര്ത്ഥലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള  നനിര്മ്മേല

ഭഭാഗലക്കുറനിയുചട  ടനിക്കറ്റുകേളനില   ശുചനിതസത്തനിചന്റെ  പരസല  പ്രചരണത്തനിനുള്ള

വഭാചകേങ്ങള അചടനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  2010-ചല  കകേന്ദ്ര കലഭാടറതീസട്ട്  (ചറഗുകലഷന്)  റൂളസനിചല,  റൂള  3(6)

പ്രകേഭാരലാം കലഭാടറനി നടത്തുന്ന സലാംസഭാനലാം ബമ്പര് നറചക്കടുപ്പുകേള ഒഴെനിചകേ വനിവനിധ

സതീമുകേളനിലുള്ള  നറചക്കടുപ്പുകേള  ഒരു  ദനിവസത്തനില  24  എണ്ണത്തനില  കൂടുതല

നടത്തഭാന് പഭാടനിചലന്നട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) ഇഉൗ മഭാനദണ്ഡലാം പൂര്ണ്ണമഭായനി പഭാലനിച്ചുചകേഭാണഭാണട്ട് കകേരള സലാംസഭാന

ഭഭാഗലക്കുറനി നറചക്കടുപ്പുകേള നടത്തുന്നതട്ട്. 
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കേഭാരുണല കലഭാടറനി പദതനി
 41 (4405)    ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി:

ശതീ  .    ചകേ  .   ആന്സലന്:
ശതീ  .   ചകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന്:
ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ യു.ഡനി.എഫെട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലചത്ത കേഭാരുണല കലഭാടറനി
പദതനിയുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാലയളവനില കേഭാരുണല കലഭാടറനി വഴെനി സമഭാഹരനിച മുഴുവന് തുകേയുലാം
ചനികേനിത്സഭാധനസഹഭായത്തനിനഭാകണഭാ ചചലവഴെനിചചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തതു  തുകേയനിലനനിനലാം  വകേമഭാറനി  ചചലവഴെനിചനിട്ടുചണങനില
ആയതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാരുണല  ചബനവലന്റെട്ട്  ഫെണനിലനനിനലാം  ചനികേനിത്സഭാ
സഹഭായത്തനിനഭായനി അകപക്ഷ സമര്പനിചട്ട് ചനികേനിത്സ നടത്തനി മഭാസങ്ങള പനിന്നനിടനിട്ടുലാം
അനുവദനിക്കചപട തുകേ വനിതരണലാം ചചയഭാത്തതഭായനി ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ഇക്കഭാരണത്തഭാല  നനിരവധനി  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള  പ്രസ്തുത
പദതനിയനിലനനിനലാം പനിന്മേഭാറന്നതഭായനി ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(എഫെട്ട്)  എങനില  ഇതുമൂലലാം  പഭാവചപട  കരഭാഗനികേളക്കുണഭാകുന്ന  ബുദനിമുടട്ട്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം;

(ജനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  കൂടുതല  ആശുപത്രനികേളനില
നടപനിലഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പദതനിയുചട  സലാംസഭാനതല  സമനിതനി  ഇടയനിചട  കയഭാഗലാം  കചര്ന്നട്ട്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിലയനിരുത്തുനണട്ട്. 

(ബനി)  കേഭാരുണല,  കേഭാരുണലപസട്ട്  എന്നതീ  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുചട  വനിറ്റുവരവനില
നനിനലാം ചചലവട്ട് (സമ്മേഭാനലാം, ഡനിസഉൗണട്ട്, നനികുതനി, അചടനിക്കൂലനി, മറട്ട് ചചലവകേള)
കേഴെനിചട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  അറഭാദഭായലാം/ലഭാഭമഭാണട്ട്  കേഭാരുണല  ചനികേനിത്സഭാപദതനിയനികലയട്ട്
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മുതലക്കൂടഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. ഓകരഭാ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷവലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന
അറഭാദഭായത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  കേഭാരുണല  ചനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായ
പദതനിക്കഭായനി  2075-00-103-95-കേഭാരുണല  ചബനവലന്റെട്ട്  ഫെണട്ട്  എന്ന
ശതീര്ഷകേത്തനില  ബഡ്ജറനില  ഒരു നനിശ്ചനിത  തുകേ  വകേയനിരുത്തുകേയുലാം  കേഭാരുണല,
കേഭാരുണല  പസട്ട്  എന്നതീ  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുചട  അറഭാദഭായത്തനിനട്ട്/ലഭാഭത്തനിനട്ട്
അനുസൃതമഭായ  തുകേ  ചനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായത്തനിനട്ട്  കേഭാരുണല  ചബനവലന്റെട്ട്
ഫെണനിനട്ട് കകേമഭാറകേയുലാം ചചയന.  കേഭാരുണല ചബനവലന്റെട്ട് ഫെണനിനട്ട് കകേമഭാറന്ന
തുകേയനില  1  ശതമനലാം  തുകേ  എസഭാബനിചഷ്മെന്റെട്ട്  ചചലവനികലയ്ക്കുലാം  ബഭാക്കനി  തുകേ
മുഴുവനഭായുലാം ചനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായത്തനിനുമഭാണട്ട് ചചലവഴെനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(സനി) വകേമഭാറനി ചചലവഴെനിചനിടനില.
(ഡനി) ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്.
(ഇ & എഫെട്ട്) ഇക്കഭാരണത്തഭാല ഒരു സസകേഭാരല ആശുപത്രനിയുലാം പദതനിയനില

നനിനലാം പനിന്മേഭാറനിയനിടനില.
(ജനി)  അധനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാദലത  കേണക്കനിചലടുത്തട്ട്  പുതനിയ

ആശുപത്രനികേളുചട  അകപക്ഷകേള  തലക്കഭാലലാം  പരനിഗണനികക്കണതനിചലന്നട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. 

കേഭാരുണല ചബനവലന്റെട്ട് ഫെണട്ട്
 42  (4406) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം കേഭാരുണല ബനവലന്റെട്ട് ഫെണനില

നനിന്നട്ട് എത്ര കപര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
(ബനി) കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലയളവനില അനുവദനിച തുകേ പൂര്ണ്ണമഭായുലാം

വനിതരണലാം ചചയനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങനില കുടനിശനികേ എത്രചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 
ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഉൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  23187  കപര്ക്കട്ട്
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  അനുവദനിച  തുകേ  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  വനിതരണലാം  ചചയകേഴെനിഞനിടനില.
സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിചല  ചനികേനിത്സയഭായനി  അകപക്ഷനിച  കരഭാഗനികേളുചട
അകപക്ഷയനികന്മേല 628.59 കകേഭാടനി രൂപ സലാംസഭാനചത്ത പത്തട്ട് പ്രധഭാന സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളക്കട്ട് വനിതരണലാം ചചയഭാനുണട്ട്. കൂടഭാചത സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളക്കട്ട്
19 കകേഭാടനികയഭാളലാം രൂപയുലാം വനിതരണലാം ചചയഭാനുണട്ട്. 



124 കകേരള നനിയമസഭ       ഒകകകഭാബര് 25, 2016

കേഭാരുണല ചബനവലന്റെട്ട് ഫെണനില നനിന്നട്ട് ധനസഹഭായലാം
 43 (4407)  ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന്:

ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫെട്ട്:
ശതീ  .   സനി  .   എഫെട്ട്  .   കതഭാമസട്ട്:
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണല  ചബനവലന്റെട്ട്  ഫെണനിലനനിന്നട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷലാം എത്ര കപര്ക്കട്ട്,  എത്ര തുകേ ധനസഹഭായമഭായനി
അനുവദനിച്ചു; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിച  തുകേയനില  ഒറത്തവണ  ധനസഹഭായലാം
ഇനത്തനില എത്ര കപര്ക്കട്ട്, എത്ര തുകേ ഇതുവചര അനുവദനിച്ചു; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട്  അനുസൃതമഭായനി  യഥഭാസമയലാം  ചകേ.ബനി.എഫെട്ട്.-ല
അകപക്ഷ  നലകുകേയുലാം  എന്നഭാല  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനുമുന്പട്ട്
അടനിയന്തെരഘടത്തനില  ചനികേനിത്സനടത്തുകേയുലാം  ചചയ  റതീ-ഇലാംകബഴട്ട്ചമന്റെട്ട്
അകപക്ഷകേളനില എത്രചയണ്ണത്തനിനട്ട് ധനസഹഭായലാം കകേമഭാറനി; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത ഇനത്തനില എത്ര അകപക്ഷ ചപന്റെനിലാംഗട്ട്  ഉണട്ട്;  ഏതുതതീയതനി
മുതലുള്ള അകപക്ഷകേളഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഉൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  23187  കപര്ക്കഭായനി
232.87 കകേഭാടനി രൂപ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ഇഉൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  സമഭാശസഭാസ
ചനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിടനില.

(സനി) 16/10/2016  വചര  743  അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്  4,09,66,002 (നഭാലുകകേഭാടനി
ഒന്പതട്ട്  ലക്ഷത്തനി  അറപത്തനി  ആറഭായനിരത്തനി  രണട്ട്)  രൂപ  റതീ-ഇലാംകബഴട്ട്ചമന്റെട്ട്
ഇനത്തനില ധനസഹഭായലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി) 25-10-2012  മുതലുള്ള  776  അകപക്ഷകേള വനിവനിധ കേഭാരണങ്ങളഭാല
ചപന്റെനിലാംഗനിലഭാണട്ട്.
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കലഭാടറനി കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് ചൂതഭാടലാം

 44 (4408)  ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  കലഭാടറനി  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  എചന്തെലഭാലാം  ചൂതഭാടങ്ങളഭാണട്ട്
ശദയനിലചപടനിട്ടുളളതട്ട്; വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  ഏചതലഭാലാം  തരത്തനില  കലഭാടറനി  മൂലമുളള  വരുമഭാനചത്ത
ബഭാധനിച്ചുചവന്നട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  വനിഷയത്തനില  നനിയമവകുപട്ട്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതട്ട്;

(ഡനി)  ഭഭാവനിയനില  ഇത്തരലാം  നടപടനികേള  ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന്
എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  ഭഭാഗലക്കുറനിയുചട  അവസഭാന  മൂന്നക്കലാം
ഉപകയഭാഗനിച്ചുളള  എഴുത്തട്ട്  കലഭാടറനി  എന്ന  കപരനിലുള്ള  സമഭാന്തെര  അനധനികൃത
കേചവടലാം, ഒറ അക്ക നമ്പര്, രണക്ക നമ്പര് എന്നനിങ്ങചന ചൂതഭാട സസഭഭാവത്തനിലുള്ള
കലഭാടറനി  നടത്തനിപ്പുകേള,  നമ്പര് എഴുതനി  നലകുന്ന കലഭാടറനി,  കഫെഭാണ്  മുഖഭാന്തെരലാം
നമ്പര്  നലകുന്ന  കലഭാടറനി,  ഭഭാഗലക്കുറനി  ടനിക്കറനില  നമ്പര്  തനിരുത്തനി  ചചറകേനിട
ഏജന്റുമഭാചരയുലാം,  വനിലപനക്കഭാകരയുലാം  കേബളനിപനിക്കല  എന്നനിങ്ങചന  സലാംസഭാന
ഭഭാഗലക്കുറനിയുചട  വനിശസഭാസലതചയ  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്ന  നനിരവധനി
കകേസുകേള സലാംസഭാനചത്തഭാടഭാചകേ രജനിസര് ചചയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  മുകേളനില  പരഭാമര്ശനിക്കുന്ന  ചൂതഭാടങ്ങള  വലഭാപകേമലഭാത്തതനിനഭാലുലാം,
അതനില  ഭഭാഗഭഭാക്കഭാകുന്ന  ചപഭാതുജനങ്ങളുചട  എണ്ണലാം  തുകലഭാലാം  കുറവഭായതനിനഭാലുലാം
ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ചൂതഭാടങ്ങളമൂലലാം  കലഭാടറനിയനിലൂചടയുള്ള  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
വരുമഭാനചത്ത കേഭാരലമഭായനി ബഭാധനിചനിടനില.

(സനി) നനിയമ വകുപ്പുമഭായനി ബനചപട വനിഷയമലഭാത്തതനിനഭാല നനിയമവകുപട്ട്
നടപടനികേചളഭാനലാം  സസതീകേരനിചനിടനില.  സലാംസഭാന,  ജനിലഭാ  തലങ്ങളനില
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  ചസല്ലുകേളുലാം,  സലാംസഭാന കപഭാലതീസുലാം,  വഭാണനിജല
നനികുതനി  വകുപ്പുലാം,  കലഭാടറനി  വകുപ്പുലാം  ഇത്തരലാം  നനിയമ  ലലാംഘനങ്ങളചക്കതനിചര
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്. 
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(ഡനി)  നനിയമവനിരുദ  കലഭാടറനികേള  സലാംബനനിച  കകേസുകേള
അകനസഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  കലഭാടറനി  നനിയനണ  നനിയമങ്ങള  പഭാലനിക്കുനചണന്നട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  G.O.(Rt)  No.26/12/TD  dated  7-1-2012  പ്രകേഭാരലാം
ഇന്റെലനിജന്സട്ട്  എ.ഡനി.ജനി.പനി.ചയ  കമധഭാവനിയഭാക്കനി  നനിയമനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  ഒരു
സലാംസഭാനതല  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  ചസലനിനുലാം  അതതട്ട്  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാചര
കമധഭാവനിയഭാക്കനി നനിയമനിച്ചുചകേഭാണട്ട് ജനിലഭാതല കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് ചസല്ലുകേളക്കുലാം രൂപലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

പരഭാതനികേള  കപഭാലതീസട്ട്  അകനസഷണത്തനിനഭായനി  സലാംസഭാനതല
കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  ചസലനിനട്ട്  കകേമഭാറകേയുലാം  തുടര്നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ചചയന.  വകുപ്പുതല  അകനസഷണലാം  ആവശലമഭായ  സഭാഹചരലത്തനില
അകനസഷണത്തനിനഭായനി  ബനചപട  ജനിലഭാ  ഭഭാഗലക്കുറനി  ആഫെതീസര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകുകേയുലാം ചചയന. 

കലഭാടറനി  വകുപനിനട്ട്  എന്കഫെഭാഴട്ട്ചമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരമനിലഭാത്തതനിനഭാല  കലഭാടറനി
ആകട്ട്,  കലഭാടറനി  റൂളസട്ട്,  കലഭാടറനി  നനികുതനി  ആകട്ട്  എന്നനിവയുചട  ലലാംഘനങ്ങള
കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  ചസല  മുഖഭാന്തെരവലാം  കപഭാലതീസനിചന്റെയുലാം  വഭാണനിജല  നനികുതനി
വകുപനിചന്റെയുലാം  ശദയനിലചപടുത്തനി  കലഭാടറനി  ആകട്ട്,  ചഗയനിമനിങ്ങട്ട്  ആകട്ട്,
ചഎ.പനി.സനി.  എന്നനിവ പ്രകേഭാരവലാം  കകേസുകേള രജനിസര് ചചയട്ട്  നനിയമനടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന.

അതതട്ട് ജനിലഭാ കേളകര്മഭാര് കനതൃതസലാം വഹനിക്കുന്ന ജനിലഭാതല കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്
ചസല്ലുകേളക്കഭാണട്ട്  അതതട്ട്  ജനിലകേളനിചല  നനിയമവനിരുദ  കലഭാടറനി  കകേസുകേള,
പരഭാതനികേള  എന്നനിവയുചട  നനിരതീക്ഷണ  ചുമതല  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അവര്
കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  ചസല  കയഭാഗലാം  കചര്ന്നട്ട്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം  കകേസ്സുകേളനികന്മേലുലാം  പരഭാതനികേളനികന്മേലുമുള്ള
കപഭാലതീസട്ട്  നടപടനികേളുലാം,  നനിയമ  നടപടനികേളുലാം  വനിലയനിരുത്തനി  ബനചപട
ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകുകേയുലാം ചചയവരുന. സനിരലാം
സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭായ സലാംസഭാനതല, ജനിലഭാതല കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് ചസല്ലുകേള കൂടഭാചത
സലാംസഭാന ഭഭാഗലക്കുറനി  ഡയറകകററനില ഒരു വനിജനിലന്സട്ട്  ചസല രൂപതീകേരനിച്ചുലാം,
കപഭാലതീസട്ട്, കലഭാടറനി വകുപട്ട് കസബര് ചസല, വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപട്ട് എന്നനിവ
ഒരുമനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുചകേഭാണ്ടുലാം  നനിയമവനിരുദ  കലഭാടറനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം തടയഭാനഭാകുചമന്നട്ട് കേരുതുന.
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ഇഉൗ ചൂതഭാടങ്ങളക്കട്ട് സലാംഘടനിത സസഭഭാവമുകണഭാചയനലാം, ഇവയുചട പനിന്നനില
സലാംഘടനിത  പ്രവര്ത്തനമുകണഭാചയനലാം  അകനസഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇഉൗ
ചൂതഭാടങ്ങളചക്കതനിചര  കേര്ശന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  പ്രകതലകേ
അകനസഷണ സലാംഘചത്ത നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.

 അവയവദഭാതഭാവനിനട്ട് ശസ്ത്രക്രനിയ ചചലവകേള നലകേഭാന് നടപടനി
45 (4409)  ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന്   :

ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫെട്ട്   :
ശതീ  .    സനി  .   എഫെട്ട്  .   കതഭാമസട്ട്   :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട്    : തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേനിഡ്നനി,  കേരള  എന്നതീ  അവയവങ്ങള  ദഭാനലാം  ചചയന്ന  ദഭാതഭാവനിനട്ട്
കേഭാരുണലഭാ ചബനവലന്റെട്ട് ഫെണനിലനനിന്നട്ട് ധനസഹഭായലാം നലകുന്നതനിനട്ട് നനിലവനില
തതീരുമഭാനലാം  എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില  പ്രസ്തുത  തതീരുമഭാനത്തനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില എന്തെട്ട് തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുചവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇപ്രകേഭാരലാം അവയവദഭാനലാം നടത്തുന്നവര്ക്കുള്ള ശസ്ത്രക്രനിയ ചചലവകേള
ഭഭാരനിചതഭാചണനള്ള  വസ്തുത  കേണക്കനിചലടുത്തട്ട്  കരഭാഗനിക്കട്ട്  നനിലവനില
അനുവദനിക്കുന്ന  തുകേയട്ട്  പുറചമ  ദഭാതഭാവനിനട്ട്  പ്രകതലകേലാം  തുകേ  അനുവദനിക്കഭാനുള്ള
സതസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &  ബനി)  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര് 810/2014/നനി.വ.  തതീയതനി  14-10-2014
പ്രകേഭാരലാം അവയവദഭാതഭാവനിനട്ട് ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ നലകുന്നതനിനട്ട് അനുമതനി നലകേനി
ഉത്തരവട്ട് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. 

സസയലാം സലാംരലാംഭകേ മനിഷന്

46 (4410)   ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ഫെനിനഭാന്ഷലല  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാചട
നടപനിലഭാക്കനിയ  സസയലാം  സലാംരലാംഭകേ  മനിഷചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  സലാംബനനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ഇതുവചര എത്ര കപര്ക്കട്ട് /എത്ര ഗ്രൂപ്പുകേളക്കട്ട് സസയലാം സലാംരലാംഭകേമനിഷന്

മുകഖന വഭായ നലകേനി; എത്ര തുകേ അപ്രകേഭാരലാം നലകേനി ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സലാംരലാംഭത്തനില  വഭായ  ലഭനിക്കുന്നതനിനുളള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള

എചന്തെലഭാമഭാചണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സസയലാം  സലാംരലാംഭകേ  മനിഷന്  ഇകപഭാഴുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുനകണഭാ;

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത യുവതതീ യുവഭാക്കളക്കനിടയനില സലാംരലാംഭകേതസ സസഭഭാവലാം

വളര്ത്തനിചയടുക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  രൂപലാം  നലകേനിയ  പദതനിയഭാണട്ട്

കകേരള സലാംസഭാന സലാംരലാംഭകേ വനികേസന മനിഷന്.  ആത്മഭാര്ത്ഥതയുലാം ആശയങ്ങളുലാം

ഉള്ള  ചതഭാഴെനിലരഹനിതരഭായ  വനിദലഭാസമ്പന്നചര  കേചണത്തുകേയുലാം  അവര്ക്കട്ട്

ആവശലമഭായ  പരനിശതീലനലാം  നലകേനി  ലളനിതമഭായ  ജഭാമല  വലവസകേളനിലൂചട

സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നലകുകേയുമഭാണട്ട് ഇഉൗ മനിഷനനിലൂചട ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.

(ബനി)  31-5-2016  ചല  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  11033  ചപ്രഭാകമഭാടര്മഭാചര

ചതരചഞടുക്കുകേയുലാം  7966  കപര്ക്കട്ട് ചതഭാഴെനില പരനിശതീലനലാം നലകുകേയുലാം ചചയ.

അതനില 3836 കപര് 1757 സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങുകേയുലാം അവര്ക്കട്ട് 15179.14 ലക്ഷലാം

രൂപ വഭായയഭായനി വനിതരണലാം ചചയകേയുലാം ഉണഭായനി.

(സനി)  18-നുലാം  40-നുലാം  ഇടയട്ട്  പ്രഭായമുള്ള  ചതഭാഴെനിലരഹനിതരഭായ  നല

ആശയങ്ങളുള്ള,  വലവസഭായലാം  നടത്തനി  മുന്  പരനിചയമനിലഭാത്ത,  യുവതതീ

യുവഭാക്കചളയഭാണട്ട്  ഇഉൗ  പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  വനിധവകേളക്കട്ട്

45 വയസ്സുവചര അകപക്ഷനിക്കഭാലാം. + 2 /ചവഭാകക്കഷണല  കകേഭാഴ്സുകേളഭാണട്ട് കയഭാഗലത.

2 മുതല 5 കപര് അടങ്ങനിയ ഗ്രൂപ്പുകേളഭായനിടഭാണട്ട് അകപക്ഷനികക്കണതട്ട്. 

(ഡനി) 2016 കമയട്ട് വചര പരനിശതീലനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് വഭായ

വനിതരണലാം  നടത്തുനണട്ട്.  2011  മുതല  5  വര്ഷകത്തയഭാണട്ട്  ഇഉൗ  പദതനി

പ്രഖലഭാപനിചതട്ട്.  പദതനിയുചട  കേഭാലഭാവധനി  ഇഉൗ  വര്ഷലാം  അവസഭാനനിക്കുലാം.  പദതനി

ലക്ഷലലാം കകേവരനിചനിടനില.
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ചകേ.എസട്ട്.എഫെട്ട്.ഇ.യനില ശമ്പള പരനിഷ്കരണലാം

47 (4411)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.  എസട്ട്.  എഫെട്ട്.  ഇ.  യനില  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണലാം  ഇതുവചര
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിടനില എന്നതട്ട് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ശമ്പള  പരനിഷ്കണ  കേരഭാറനിനട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുചട  സലാംഘടനകേളുമഭായനി
ധഭാരണയഭായനിട്ടുലാം  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ചചവകുന്നതനിചന്റെ  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പരനിഷ്കരണ  നടപടനികേള  എന്നകത്തയട്ട്  നടപനിലഭാക്കുചമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  G.O.(MS)  No.90/2016/Taxes  തതീയതനി  8-9-2016  പ്രകേഭാരലാം
ചകേ.എസട്ട്.എഫെട്ട്.ഇ.-യനില  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണലാം  നടപനിലഭാക്കനിചക്കഭാണട്ട്  ഉത്തരവട്ട്
പുറചപടുവനിക്കുകേയുലാം  2016  ചസപലാംബര് മുതല പരനിഷ്കരനിച നനിരക്കനിലുള്ള ശമ്പളലാം
നലകുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.

സമഗ ആകരഭാഗല ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനി

48  (4412)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനചത്ത ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം അധലഭാപകേര്ക്കുലാം കവണനി ഒരു സമഗ
ആകരഭാഗല  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  പദതനിയുകണഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ:

(ബനി)  സമഗ  ആകരഭാഗല  ഇന്ഷുറന്സട്ട്  പദതനി  സലാംസഭാനചത്ത
ഇന്ഷുറന്സട്ട്  വകുപനിചന്റെ  കമലകനഭാടത്തനിലുലാം  ഉത്തരവഭാദനിതസത്തനിലുലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേചളയുലാം  ലഭാബുകേചളയുലാം  ഉളചപടുത്തനി
ജതീവനക്കഭാരുചടയുലാം  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളുചടയുലാം  ചനികേനിത്സ നടത്തുന്നതനിനട്ട്  ഒരു സമഗ
ആകരഭാഗല ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

856/2019
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ഉത്തരലാം

(എ  -  സനി)  പത്തഭാലാം ശമ്പള പരനിഷ്കരണ കേമ്മേതീഷന് റനികപഭാര്ടനിചന്റെ രണഭാലാം
ഭഭാഗത്തനില  ഇതുസലാംബനനിച  ശനിപഭാര്ശ  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  റനികപഭാര്ടട്ട്  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  എന്നഭാല  ഇതുസലാംബനനിച  തതീരുമഭാനചമഭാനലാം
കകേചക്കഭാണനിടനില.

കകേരള സലാംസഭാന ഇന്ഷസറന്സട്ട് വകുപട്ട്

49  (4413)   ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുകവണനി  രൂപതീകേരനിച  അപകേട
ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനി പ്രകേഭാരലാം  (ജനി.പനി.എ.ഐ.എസട്ട്.)  2015 ഏപ്രനില  1 മുതല
2016 മഭാര്ചട്ട്  31 വചരയുള്ള കേഭാലത്തട്ട് എത്ര തുകേ പ്രതീമനിയമഭായനി സമഭാഹരനിച്ചുചവന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  തുകേ  സലാംസഭാന  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  വകുപട്ട്  തചന്നയഭാകണഭാ
കകേകേഭാരലലാം ചചയന്നതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം എചന്തെലഭാലാം ആനുകൂലലങ്ങളഭാണട്ട് ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
ലഭനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  എത്ര
കപര്ക്കട്ട്  എത്ര  രൂപ  വതീതലാം  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിച്ചുചവനലാം  ആചകേ  എത്ര  തുകേ
വനിതരണലാം ചചയചവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുകവണനി  രൂപതീകേരനിച  അപകേട
ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനി പ്രകേഭാരലാം  (ജനി.പനി.എ.ചഎ.എസട്ട്.) 2015  ഏപ്രനില  1  മുതല
2016  മഭാര്ചട്ട്  31  വചരയുള്ള  കേഭാലത്തട്ട്  20,73,09,140  രൂപ  പ്രതീമനിയമഭായനി
സമഭാഹരനിച്ചു.

(ബനി) ഇഉൗ തുകേ സലാംസഭാന ഇന്ഷസറന്സട്ട് വകുപട്ട് തചന്നയഭാണട്ട് കകേകേഭാരലലാം
ചചയന്നതട്ട്.
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(സനി)   ഇഉൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  അലാംഗമഭായനിട്ടുള്ള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  അപകേട
മരണലാം,  അപകേടലാംമൂലലാം  രണട്ട്  കേകയഭാ  കേഭാകലഭാ  നഷ്ടചപടുകേ  അചലങനില  രണട്ട്
കേണ്ണുകേളുചട  കേഭാഴ്ച  നഷ്ടചപടുകേ,  അപകേടലാംമൂലലാം  ഒരു കേണ്ണുലാം  ഒരു കേഭാകലഭാ  കേകയഭാ
നഷ്ടചപടുകേ,  അപകേടലാംമൂലലാം  സനിരമഭായതുലാം  പൂര്ണ്ണമഭായതുമഭായ  അലാംഗകവകേലലലാം
സലാംഭവനിക്കുകേ എന്നനിവയട്ട്  10  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം,  അപകേടലാംമൂലലാം ഒരു കേഭാലട്ട്,  കേകയഭാ
അചലങനില ഒരു കേണ്ണനിചന്റെ കേഭാഴ്ചശക്തനി നഷ്ടചപടുകേ എന്നനിവയട്ട്  5  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
ആനുകൂലലലാം നലകേനിവരുന.

(ഡനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  ഇഉൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
82  കപര്ക്കട്ട്  10  ലക്ഷലാം രൂപ, 10  കപര്ക്കട്ട്  8  ലക്ഷലാം രൂപ, 15  കപര്ക്കട്ട്  5  ലക്ഷലാം
രൂപ, 6  കപര്ക്കട്ട്  4  ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം ആചകേ 113  കപര്ക്കട്ട്  9,99,00,000 രൂപ
ആനുകൂലലമഭായനി വനിതരണലാം ചചയ.

 കേയര് വലവസഭായ കമഖല അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന പ്രതനിസനനികേള
50 (4414)  ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി  : 

ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി  : 
ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന്  : 
ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട്  :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേയര്  വലവസഭായ  കമഖലയനില  കവവനിധലവത്കേരണത്തനിലൂചട
ഉലപഭാദന ക്ഷമതയുലാം ഗുണകമന്മേയുലാം വര്ദനിപനിചട്ട് ആഭലന്തെര,  വനികദശ വനിപണനലാം
ഊര്ജനിതചപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  എചന്തെലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി
യനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേയറനിചന്റെയുലാം  പ്രകൃതനിദത്ത  നഭാരുകേളുചടയുലാം  അന്തെഭാരഭാഷ  കമളയഭായ
'കേയര്  കകേരള',  ബയര്  ചസലര്  മതീറ്റുകേള  എന്നനിവ  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേയറനിചന്റെ ആഭലന്തെര വനിപണനലാം ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  'കകേരള
കേയര്  ചഫെയര്'  വനിപണന കമളകേള  സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില  പ്രസ്തുത
കമളകേളമൂലമുണഭായ പ്രകയഭാജനങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  കേയര്  വലവസഭായ  കമഖല  നനിലവനില  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന  പ്രധഭാന
പ്രതനിസനനികേള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) കേയറനിചന്റെ ക്രയവനില സനിരതഭാ ഫെണട്ട് 17 കകേഭാടനി രൂപയനിലനനിനലാം 100
കകേഭാടനി രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. ചകേടനിക്കനിടക്കുന്ന കേയര് ഉലപന്നങ്ങള കേയര്
കകേഭാര്പകറഷന്  സലാംഭരനിചട്ട്  എക്സൈട്ട്കപഭാര്ടര്മഭാര്ക്കട്ട്  നലകുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചു കേഴെനിഞ്ഞു.  കേയര്ചഫെഡുലാം വനികദശ വനിപണനിയനില കേയര് നലകുനണട്ട്.
ആഭലന്തെര,  വനികദശ  വനിപണനി  കേചണത്തുന്നതനിനഭായനി  കദശതീയ,  അന്തെര്കദ്ദേശതീയ
വനിപണനകമളകേളനില പചങടുക്കുകേയുലാം കൂടഭാചത കേയര് കകേരള കപചലയുള്ള കമളകേള
സലാംഘടനിപനിചട്ട്  വനിപണനലാം ചമചചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം
ചചയന.  കപ്രമറനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലാം  ഉത്പഭാദനവലാം  വനിപണനവലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  മുന്  വര്ഷചത്ത  വനിറ്റുവരവനിചന്റെ  10%  ഉത്പഭാദന
വനിപണന  പ്രകചഭാദനമഭായനി  നലകുന.  മഭാര്ക്കറട്ട്  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  അസനിസന്സട്ട്
പദതനി പ്രകേഭാരലാം മഭാറട്ട്സട്ട്  &  മഭാറനിലാംഗ്സട്ട് ചസഭാകസറനികേളക്കുലാം കേയര്ചഫെഡനിനുലാം
കേയര്  കകേഭാര്പകറഷനുലാം  കഫെഭാമനിലനിനുലാം  കേഴെനിഞ  3  വര്ഷചത്ത
ചപഭാതുവനിപണനിയനിലുള്ള  വനിറ്റുവരവനിചന്റെ  ശരഭാശരനിയുചട  10%  തുകേ  വനിപണനി
വനികേസന ധനസഹഭായമഭായനി നലകേനിവരുന.

(ബനി)  കേയറനിചന്റെയുലാം  പ്രകൃതനിദത്ത  നഭാരുകേളുചടയുലാം  അന്തെഭാരഭാഷ  കമളയഭായ
കേയര്കകേരള  ബയര്  ചസലര്  മതീറ്റുകേള  എന്നനിവ  2011  മുതല  2016  വചരയുള്ള
വര്ഷങ്ങളനില നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  കേയറനിചന്റെ ആഭലന്തെര വനിപണനലാം ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  കകേരള
കേയര്  ചഫെയര്  വനിപണന  കമളകേള  2013,  2014,  2015  വര്ഷങ്ങളനില
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി. ഇതുമൂലലാം കേയര്ചഫെഡട്ട്, കേയര് കകേഭാര്പകറഷന് വനിവനിധ
മഭാറട്ട്സട്ട്  &  മഭാറനിലാംഗ്സട്ട്  കേയര് സലാംഘങ്ങള തുടങ്ങനി അകനകേലാം സഭാപനങ്ങളുചട
കേയറലപന്നങ്ങള വനിറഴെനിക്കുവഭാന് സഭാധനിച്ചു.

(ഡനി) പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായമഭായ കേയര് കമഖലയനില പുതുതഭായനി ചതഭാഴെനില
കതടനി എത്തുന്നവര് വനിരളമഭായനിരനിക്കുന. മറ്റുകമഖലകേളനിചല ചതഭാഴെനില സഭാദലതയുലാം
കവതന വര്ദനവലാം ഇതനിനു കേഭാരണമഭാണട്ട്.  ആഭലന്തെര ഉപകഭഭാഗത്തനില കേയറനിനുലാം
കേയര് ഉലപന്നങ്ങളക്കുമുണഭായ കുറവട്ട്  വനിപണനിചയ ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  സനിന്തെറനികേട്ട്,
പഭാസനികേട്ട്  ഉലപന്നങ്ങളുചട  ആധനികേലലാം  ഇതനിനുകേഭാരണമഭാണട്ട്.  പരമ്പരഭാഗത
രതീതനിയനില  ചതഭാണഴുക്കനി  ചകേനിരനി  ഉലപഭാദനിചനിചട്ട്  കകേചകേഭാണട്ട്  കേയര്
പനിരനിക്കുന്നതനിചല  കേഭാലതഭാമസവലാം  ശഭാരതീരനികേമഭായ  ബുദനിമുട്ടുകേളുലാം  പുതനിയ
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തലമുറചയ  ഇതനിലനനിനലാം  പനിന്തനിരനിപനിക്കുകേയുലാം  യനവലക്കരണത്തനിചന്റെ
ആവശലകേതയട്ട്   ആക്കലാം  കൂട്ടുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണട്ട്.  കേയര്  സലാംരലാംഭകേര്  കകേരളചത്ത
അകപക്ഷനിചട്ട്  ഉലപഭാദനചചലവട്ട്  കുറഞ  തമനിഴഭാടട്ട്,  ആന്ധ്ര  സലാംസഭാനങ്ങളനില
തങ്ങളുചട  വലവസഭായത്തനിചന്റെ  സനിലാംഹഭഭാഗവലാം  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കേയര്
കമഖല  കനരനിടുന്ന  ഏറവലാം  വലനിയ  പ്രതനിസനനി  ചകേനിരനിയുചട  ദഉൗര്ലഭലമഭാണട്ട്.
നഭാളനികകേര  ഉലപഭാദനത്തനിലുണഭായ  ഇടനിവട്ട്  ചതഭാണ്ടുസലാംഭരണകത്തയുലാം  അതുവഴെനി
ചകേനിരനി  ഉലപഭാദനകത്തയുലാം  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിച്ചു.  തമനിഴഭാടട്ട്  കപഭാലുള്ള
അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില  നഭാളനികകേര  ഉലപഭാദനത്തനിനുണഭായ  വര്ദനവട്ട്
അവനിടങ്ങളനില  ചതഭാണ്ടുസലാംഭരനിചട്ട്  ചകേനിരനി  ഉലപഭാദനിപനിചട്ട്  കേയറനിചന്റെയുലാം  കേയര്
ഉലപന്നങ്ങളുചടയുലാം  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങള  തഴെച്ചു  വളരുവഭാന്
ഇടയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   കേയര്  കേമ്മേതീഷന്  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  ശനിപഭാര്ശകേളുചട
അടനിസഭാനത്തനില  കമലപറഞ  പ്രതനിസനനികേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഉഉൗര്ജനിതമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കേയര് വലവസഭായലാം

51  (4415)   ചപ്രഭാഫെ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നല  രതീതനിയനില
പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന  കേയര്  വലവസഭായവലാം  കേയര്  വലവസഭായ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുലാം  ഇകപഭാള  പ്രതനിസനനിയനിലഭാചണന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനിലചപടനിട്ടു
കണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനി
തയഭാറഭാക്കനി നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേയര്  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്,  കേയര്  വലവസഭായ  ചതഭാഴെനിലഭാളനി
കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡട്ട്  തുടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങളുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നല
രതീതനിയനില  ചകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   മുന്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  കേയര്  വലവസഭായവലാം  സലാംഘങ്ങളുലാം
വലനിയ  പ്രതനിസനനിചയ  കനരനിടുകേയഭാണുണഭായതട്ട്.  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളഭാണട്ട് ഇഉൗ സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്. 
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(ബനി) 

(a) ഒരു  രണഭാലാം  കേയര്  പുനനഃസലാംഘടനഭാ  പരനിപഭാടനി  സര്ക്കഭാര്

നപനിലഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  ഉറപഭാക്കനി  കേയര്  പനിരനി

ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കജഭാലനി  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന  തരത്തനില  കേയര്

സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുചട  സഭാമ്പത്തനികേവലാം  സഭാകങതനികേവലാം

സലാംഘടനഭാപരവമഭായ  പുനനഃസലാംഘടനയഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.

സലാംഘങ്ങളുചട  പുനനഃസലാംഘടനയട്ട്  ആവശലമഭായ  വനിഭവലാം  NCDC

യനിലനനിനലാം കേചണത്തുന്നതഭാണട്ട്. 

(b) സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിനലാം  വഴെനിമഭാറനികപഭാകുന്ന  കേയര്വലവസഭായചത്ത

പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തുന്നതനിനഭായനി സമ്പൂര്ണ്ണ ആധുനതീകേരണലാം നടപനിലഭാക്കുലാം.

(c) ചകേനിരനി ഉത്പഭാദനത്തനിനുലാം ചകേനിരനികചഭാറനിചന്റെ വനിനനികയഭാഗത്തനിനുലാംകവണനി

അതലഭാധുനനികേ രതീതനിയനിലുള്ള മനില്ലുകേള സഭാപനിക്കുലാം.

(d) കേയര്  കകേഭാലാംകപഭാസനിറട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  കപഭാചലയുള്ള

പുത്തന്കമഖലകേളനികലയട്ട് വലവസഭായചത്ത നയനിക്കുലാം.

(e) ആധുനതീകേരണലാം നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള പരമ്പരഭാഗത ചതഭാഴെനില കമഖലയ്ക്കുലാം

ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം സമ്പൂര്ണ്ണ സലാംരക്ഷണലാം നലകുലാം.

(f) കേയര്  ക്രയവനിലസനിരതഭാ  ഫെണട്ട്  17  കകേഭാടനിയനിലനനിനലാം  100  കകേഭാടനി

രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) 2016  ഏപ്രനില മഭാസലാം മുതലുള്ള കേയര് ചതഭാഴെനിലഭാളനി ചപന്ഷന് കുടനിശനികേ

പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ചകേഭാടുത്തു  തതീര്ക്കുകേയുലാം  ചസപ്റലാംബര്,  ഒകകഭാബര്  മഭാസങ്ങളനിചല

ചപന്ഷന്  തുകേ  മുന്കൂറഭായനി  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  വനിതരണലാം  ചചയകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണട്ട്.

കൂടഭാചത  2013-14  വര്ഷലാം മുതല കേയര് ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുള്ള വനിവനിധ കക്ഷമനനിധനി

ആനുകൂലലങ്ങള  2016  നവലാംബര്,  ഡനിസലാംബര്  മഭാസങ്ങളനിലഭായനി  വനിതരണലാം

ചചയന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  കേയര്  ചതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡട്ട്

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭാ

ക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 
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ചതഭാണട്ട് സലാംഭരണവലാം ചകേനിരനി ഉലപഭാദനവലാം പദതനി
52 (4416) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട്:

ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന്:
ശതീ  .    എലകദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി:
ശതീ  .     ചകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ചതഭാണട്ട് സലാംഭരണവലാം ചകേനിരനി ഉലപഭാദനവലാം പദതനി
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എചന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  കകേവരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനിയനുസരനിചട്ട്  കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്എചന്തെലഭാലാം
സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട് ലഭനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനിക്കഭായനി  എചന്തെലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  ചചയഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ചതഭാണട്ട് സലാംഭരണവലാം ചകേനിരനി ഉലപഭാദനവലാം പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  16-1-2015  ചല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസട്ട്)നമ്പര്  116/2015/10
പ്രകേഭാരലാം നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന ചതഭാണ്ടുസലാംഭരണ പദതനിയനില കഭദഗതനി വരുത്തനി
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്. 16-1-2010 തതീയതനിയനിചല സ.ഉ.(കകേ) നമ്പര് 15/2010/വലവ.
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  ഇഉൗ  പദതനി  ആദലമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി
തുടങ്ങനിയതട്ട്.

(ബനി)  കേയര്  കമഖലയനിചല  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  അസലാംസ്കൃത
വസ്തുവഭായ  ചകേനിരനി  ലഭലമഭാക്കുകേ,  പഭാഴെഭാക്കനി  കേളയുന്ന  ചതഭാണട്ട്  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള
സലാംഭരനിചട്ട്  കൂടുതല  ചതഭാഴെനില  ദനിനങ്ങളുലാം  കവതനവലാം  ഉറപഭാക്കുകേ,  നഭാളനികകേര
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  കൂടുതല  വനില  ലഭലമഭാക്കുകേ,  കേയര്  ഉലഭാദനവലാം  വനിറ്റുവരവലാം
വര്ദനിപനിചട്ട്  കേയര്  യൂണനിറ്റുകേചള  ലഭാഭകേരമഭാക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ
ലക്ഷലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട് ഇഉൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്. 

(സനി)  ഇഉൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ചതഭാണ്ടുസലാംഭരണത്തനിനുലാം  ചകേനിരനി
ഉലഭാദനത്തനിനുമഭായനി തഭാചഴെ പറയുന്ന ആനുകൂലലങ്ങള നലകേനിവരുന. 
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ചതഭാണട്ട് സലാംഭരണലാം

ക്രമ
നമ്പര്

ഇനലാം തുകേ

1 ചതഭാണട്ട് സലാംഭരനിചട്ട് എത്തനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട് ഇന്ചസന്റെതീവട്ട്
i) 60/80 ഗഭാമനിനട്ട് മുകേളനില ചകേനിരനി ലഭനിക്കുന്ന
 a) പചചത്തഭാണനിനട്ട്
 b) ഉണക്കചത്തഭാണനിനട്ട്
ii) 60/80 ഗഭാമനിനട്ട് തഭാചഴെ ചകേനിരനി ലഭനിക്കുന്ന
 a) പചചത്തഭാണനിനട്ട്
 b) ഉണക്കചത്തഭാണനിനട്ട്

25 കപസ
15 കപസ

20 കപസ
10 കപസ

2 കേയര്കമഖലയനിചല  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  ചതഭാണട്ട്
സലാംഭരനിക്കുകമ്പഭാള(കനരനികടഭാ/ഏജന്സനികേള  മുകഖനകയഭാ)
5000  ചതഭാണനിനട്ട്  വഭാഹന  വഭാടകേ  കൂടുതലഭായനി
സലാംഭരനിക്കുന്ന ഓകരഭാ 1000 ചതഭാണനിനുലാം 50 രൂപ 250

3 ചചറകേനിട  ഡതീകഫെബറനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറ്റുകേളക്കട്ട്
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള  ചതഭാണ്ടുസലാംഭരനിചട്ട്  നലകുകമ്പഭാള
പ്രതനിദനിനകവതനമഭായനി 400 പചചത്തഭാണനിനട്ട്

160

കൂടുതലഭായനി സലാംഭരനിക്കുന്ന ഓകരഭാ 50 പചചത്തഭാണനിനുലാം 20 രൂപ
വതീതലാം

ഉണക്കചത്തഭാണഭാചണങനില 600 എണ്ണലാം 150 രൂപ
വതീതലാം

കൂടുതലഭായുള്ള ഓകരഭാ 100 ഉണക്കചത്തഭാണനിനുലാം 25 രൂപ
വതീതലാം

ചകേനിരനി ഉലപഭാദനലാം

1 പചചത്തഭാണനിലനനിനലാം  ചകേനിരനി  ഉലപഭാദനിപനിക്കുകമ്പഭാള
ഒരു കേനികലഭായട്ട് 
ഉണക്കചത്തഭാണനില  നനിന്നട്ട്  ചകേനിരനി  ഉലപഭാദനിപനിക്കുകമ്പഭാള
ഒരു കേനികലഭായട്ട്

3 രൂപ
സബ്സനിഡനി
2 രൂപ
സബ്സനിഡനി

ചമയനിന്റെനന്സട്ട് ഗഭാന്റെട്ട്

2 വലനിയ  ഡതീകഫെബറനിലാംഗട്ട്  ചമഷതീന്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് പ്രതനിവര്ഷലാം  

50000 രൂപ

3 മനിനനി  ഡതീകഫെബറനിലാംഗട്ട്  ചമഷതീന്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് പ്രതനിവര്ഷലാം  

10000 രൂപ



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 137

റനികവഭാളവനിലാംഗട്ട് ഫെണട്ട്

കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് ചതഭാണ്ടുസലാംഭരണത്തനിനഭായനി പരമഭാവധനി
2  ലക്ഷലാം  രൂപ  വചര  റനികവഭാളവനിലാംഗട്ട്  ഫെണഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  രതീതനിയനില
പ്രവര്ത്തനമൂലധനലാം നലകേനിവരുന. 

ഇഉൗ പദതനിക്കഭായനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള ചകേനിരനി  വനില/കേയര് വനില നനിര്ണ്ണയ
കേമ്മേനിറനിയുചട  27-11-2015  -ചല  കയഭാഗത്തനില  നനിലവനിലുള്ള  കേയറനിചന്റെ
കേകമ്പഭാളവനില കേണക്കഭാക്കനി പചചത്തഭാണനിലനനിനള്ള ചകേനിരനിക്കട്ട്   കേനികലഭായട്ട്  17
രൂപ  നനിരക്കനിലുലാം  ഉണക്കചത്തഭാണനിലനനിനള്ള  ചകേനിരനിക്കട്ട്  കേനികലഭായട്ട്  14  രൂപ
നനിരക്കനിലുലാം നനിശ്ചയനിച്ചു നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  യന  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  ചതഭാണട്ട്  തലനി  ചകേനിരനി  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന
പുതനിയ  യൂണനിറ്റുകേള  തുടങ്ങുകേ  നനിലവനിലുള്ള  ചകേനിരനി  ഉലഭാദന  യൂണനിറ്റുകേള
നവതീകേരനിക്കുകേ,  ചകേനിരനികചഭാറട്ട് അസലാംസ്കൃത വസ്തുവഭായനിട്ടുള്ള ഉലപഭാദന യൂണനിറ്റുകേള
ആരലാംഭനിക്കുകേ  എന്നനിവയഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.  കേയര്  വലവസഭായ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള,  കുടുലാംബശതീ,  സമഭാന  യൂണനിറ്റുകേള,  സസകേഭാരല  കേയര്  വലവസഭായ
യൂണനിറ്റുകേള  എന്നനിവചരചയലഭാലാം  ഇഉൗ  പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തനി  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

കഫെഭാലാംമഭാറനിലാംഗ്സട്ട് ഇന്തെലഭാ ലനിമനിറഡട്ട്
53 (4417)     ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫെട്ട്:

ശതീ  .    കജഭാണ് ചഫെര്ണഭാണസട്ട്:
ശതീ  .   ചകേ  .   ചജ  .   മഭാക്സൈനി:
ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ "  കഫെഭാലാം മഭാറനിലാംഗ്സട്ട് ഇന്തെലഭാ ലനിമനിറഡട്ട്"
എന്ന  സഭാപനത്തനിചന്റെ  നനിലവനിചല  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി  അവകലഭാകേനലാം
ചചയനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) മുന്കേഭാലങ്ങളനിചല സഭാപനകമധഭാവനികേളുചട വനികദശ യഭാത്രയുലാം ധൂര്ത്തുലാം
സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലത വരുത്തനിവചചന്ന ആകരഭാപണലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേയര്,  നഭാരുകേള,  ചണലാം,  ലഭാറക്സൈട്ട്  എന്നനിവ  ചകേഭാണ്ടുള്ള
ഉത്പന്നങ്ങളക്കട്ട്  കലഭാകേ  കേകമ്പഭാളത്തനില  വനിപണനി  കേചണത്തുന്നതനിനട്ട്  പ്രസ്തുത
സഭാപനലാം എത്രമഭാത്രലാം വനിജയനിചനിട്ടുണട്ട്;
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(ഡനി)  ആഭലന്തെര  വനിപണനി  ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  എചന്തെങനിലുലാം
പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ചചയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  സഭാപനചത്ത  കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ആധുനനികേവലക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം ആവശലമഭായ നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  കഫെഭാലാംമഭാറനിലാംഗ്സട്ട്  (ഇന്തെലഭാ)
ലനിമനിറഡനിചന്റെ  2009-2010  വര്ഷലാം  മുതല  2015-2016  വചരയുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ
സനിതനി തഭാചഴെ കചര്ക്കുന:

വര്ഷലാം വനിറ്റുവരവട്ട് രൂപ
(ലക്ഷത്തനില)

ലഭാഭലാം രൂപ
(ലക്ഷത്തനില)

നഷ്ടലാം രൂപ
(ലക്ഷത്തനില)

2009-2010 652.52 ..... 25.70

2010-2011 776.41 ..... 128.23

2011-2012 601.53 ..... 412.10

2012-2013 705.85 ..... 63.47

2013-2014 764.36 ..... 57.62

2014-2015 916.83 ..... 77.81

2015-2016 1038.16 2.63

(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  കേയറ്റുമതനിയനില  വര്ദനവട്ട്  കരഖചപടുത്തുന്നനില.  കഫെഭാമനിലനിചന്റെ
കേയറ്റുമതനി വനിവരങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

വര്ഷലാം കേയറ്റുമതനി തുകേ (ലക്ഷത്തനില)

2009-2010 9.63

2010-2011 33.60

2011-2012 25.99

2012-2013 43.79

2013-2014 72.24

2014-2015 49.99

2015-2016 13.05
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(ഡനി)  ആഭലന്തെര  വനിപണനി  ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  കഫെഭാലാംമഭാറനിലാംഗ്സട്ട്
(ഇന്തെല)  ലനിമനിറഡട്ട്  മുഴുവന് ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം പണനിചകേഭാടുക്കുവഭാന് പരമഭാവധനി
ശമനിക്കുനണട്ട്.  അതനിനുകവണനി  മൂലലവര്ദനിത  ഉലപന്നങ്ങള  ഉണഭാക്കുന.
ആലപ്പുഴെ  കഫെഭാലാം  മഭാറനിലാംഗ്സട്ട്  ഇന്തെല  ലനിമനിറഡട്ട്  കേയറലപന്നങ്ങളുചട  വനിപണനി
വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ചകേനിരനി  അടനിസഭാന  വസ്തുവഭായുള്ള  കകേഭാകമ്പഭാസനിറട്ട്
കബഭാര്ഡട്ട്,  ചകേനിരനികചഭാര് അടനിസഭാന വസ്തുവഭായുള്ള കജവ വളലാം,  ചചരനിപട്ട്,  കേയര്
മഭാടസ്സുകേള എന്നനിവ വനികേസനിപനിചചടുക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
തകേര്ചയുചട വക്കനില നനിലക്കുന്ന കേയര് കമഖലയട്ട് ഒരു കകേത്തഭാങ്ങട്ട് നലകുകേയുലാം
പരനിസനിതനിക്കട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ  ഉലപന്നങ്ങള  വനിപണനിയനിചലത്തനിക്കുകേ
എനള്ളതുമഭാണട്ട് ഇതനിചന്റെ ലക്ഷലലാം.

(ഇ) സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിചല ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല പഭാര്ക്കുകേള

54  (4418)  ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന   കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില  വലുതുലാം  ചചറതുമഭായ  എത്ര  ഇന്റെസ്ട്രേനിയല
പഭാര്ക്കുകേള ഉചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിചന്റെ  ഓകരഭാന്നനിചന്റെയുലാം  കപരുലാം  സലവലാം  അവനിചട  ഓകരഭാ
വലവസഭായ  യൂണനിറനിനുലാം  ലഭലമഭാകുന്ന  സഉൗകേരലങ്ങളുലാം  നനിലവനില  പുതനിയ
വലവസഭായലാം തുടങ്ങഭാനുള്ള സലത്തനിചന്റെ ലഭലതയുലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില പുതനിയതഭായനി എത്ര വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേളഭാണട്ട്
തുടങ്ങഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്  എനലാം  അതനിനഭായനി  ഓകരഭാന്നനിനുലാം  എത്ര  സലലാം
ലഭലമഭാകക്കണനിവരുലാം എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം  എങ്ങചന  കേചണത്തഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് എന്നതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലഭാ വലവസഭായ കകേന്ദ്രത്തനിനുകേതീഴെനില  4  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്
ഏരനിയ/കപഭാട്ടുകേളുലാം  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  മനിനനി  വലവസഭായ  സഹകേരണ  സലാംഘലാം
ലനിമനിറഡനിചന്റെ  കേതീഴെനില  6  മനിനനി  വലവസഭായ എകസറ്റുകേളുലാം  കേനിന്ഫയുചട  കേതീഴെനില
3  വലവസഭായ  പഭാര്ക്കുകേളുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  സനിഡ്കകേഭായുചട  കേതീഴെനിലുള്ളവയുചട
വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുനല്കുന്നതഭാണട്ട്.
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(ബനി) വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(സനി)  KSIDC  യുചട  കേതീഴെനില  കേനഭാല  പനിരനിവട്ട്,  വഭാളയഭാര്
എന്നനിവനിടങ്ങളനിലഭായനി  34.05  ഏക്കറനില  35  യൂണനിറ്റുകേള  10.15  കകേഭാടനി
ഇന്ചവസട്ട്ചമന്റുലാം  500  ചതഭാഴെനില  സഭാധലതകേളുലാം  ഉള്ള  കലറട്ട്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
പഭാര്ക്കട്ട് തുടങ്ങഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  കേണനിയഭാപുരത്തട്ട് 4 ഏക്കറനില 15 കകേഭാടനി
മുതലമുടക്കനില ഫെനിലനിലാം സനിറനി ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ഡനി) ഇതനിനഭായുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുലാം, സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരുലാം നല്കനിവരുന. 

ചമഡനി പഭാര്ക്കട്ട്

55 (4419)  ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില ചമഡനിക്കല ഉപകേരണങ്ങളുചട ഉലപഭാദനത്തനിനുകവണനി
ചമഡനി പഭാര്ക്കട്ട് സഭാപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനികലയഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം
ആവശലചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില  ഇഉൗ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിചന്റ സഹഭായലാം കതടുകമഭാചയന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ& ബനി)  കകേരളത്തനില ചമഡനിക്കല ഉപകേരണങ്ങളുചട ഉലപഭാദനത്തനിനുലാം
മരുന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  ഗകവഷണത്തനിനുമഭായനി  ഒരു  ഫെഭാര്മ  പഭാര്ക്കട്ട്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  സലലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ലഭലമഭാക്കനിയഭാല
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പ്രസ്തുത  പഭാര്ക്കട്ട്  സഭാപനിക്കുചമന്നട്ട്  പ്രസ്തഭാവനിചനിരുന.  ഇതു
പ്രകേഭാരലാം  ചകേഭാചനിയനിചല  ഫെഭാകനിചന്റെ  കകേവശമുള്ള  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ  300
ഏക്കര്  സലലാം  ഫെഭാര്മ  പഭാര്ക്കട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതനികലയ്ക്കുകവണനി  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് ആവശലചപടനിരുന. കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം
ഇഉൗ  ആവശലത്തനിനഭായനി  അനുമതനി  ലഭലമഭായഭാല  മഭാത്രകമ  തുടര്നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയുകേയുള.

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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പുതനിയ വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള

56 (4421)  ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചചറതുലാം  വലുതുമഭായ  പുതനിയ  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നലകുന്ന  സഹഭായ  പദതനികേള  ഏചതലഭാചമന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  സഹഭായ  പദതനികേളക്കഭായനി  സലാംരലാംഭകേചര
ചതരചഞടുക്കുന്നതനിചന്റെ മഭാനദണ്ഡങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചചറകേനിട/വന്കേനിട  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്
നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പദതനികേള  എചന്തെലഭാലാം;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത ചചറകേനിട  വലവസഭായ കമഖലയനിചല  സമഗ
വനികേസനത്തനിനുലാം സലാംരലാംഭകേചര സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുലാം ചചറകേനിട വലവസഭായങ്ങചള
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിചട്ട്  കൂടുതല നനികക്ഷപലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി  "സലാംരലാംഭകേതസ
സഹഭായ  പദതനി"  വഴെനി  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നലകുനണട്ട്.  ചചറകേനിട
വലവസഭായനികേചള  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംഘടനിപനിക്കചപട  വനിവനിധ
പരനിപഭാടനികേളനിലൂചട  സലാംസഭാനചത്ത  ചചറകേനിട  വലവസഭായങ്ങളക്കട്ട്  വനിപണന
സഭാദലത  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  കലസന്സുകേളുലാം  ക്ലനിയറന്സുകേളുലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  സലാംസഭാന  തലങ്ങളനില  സനിലാംഗനിള  വനിന്കഡഭാ
ക്ലനിയറന്സട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാചത  ബഭാകങഴട്ട്  സമനിതനികേളനില
വലവസഭായനികേളുചട  പ്രശ്നങ്ങള  നനിരന്തെരമഭായനി  ഉന്നയനിക്കുനമുണട്ട്.  വലവസഭായ
സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് എന്റെര്പ്രണര് സകപഭാര്ടട്ട് സതീലാം പദതനി പ്രകേഭാരലാം
ധനസഹഭായലാം നലകേനിവരുന. 

വനിവരസഭാകങതനികേ/സഭാകങതനികേഭാനുബനകമഖലകേളനിചല  വനികേസനത്തനിനഭായനി
സഭാര്ടപട്ട്  കബഭാകകേള  നലകുകേ,  അന്തെര്കദ്ദേശതീയ  വനിനനിമയ  പദതനി,  കപറന്റെട്ട്
രജനിസര് ചചയന്നതനിനുള്ള ചചലവട്ട്  തനിരനിചകേ നലകുന്ന പദതനി എന്നനിവ കകേരള
സഭാര്ടപട്ട്  മനിഷചന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില  ചടകകഭാളജനി  ബനിസനിനസട്ട്  ഇന്കേല്യുകബഷന്
ചസന്റെര് മുകഖന നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.  ഓകരഭാ പദതനിയുകടയുലാം ആനുകൂലലങ്ങള ടനി.
കപ്രഭാജകനിചന്റെ ചടങ്ങള പഭാലനിച്ചുചകേഭാണഭാണട്ട് നലകുന്നതട്ട്. 
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ചഗയനില പദതനി

57 (T+4422)  ശതീ  .    പുരുഷന് കേടലുണനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  ചഗയനില  പദതനി  നടപനിലഭാവകമ്പഭാള  മലബഭാര്  കമഖലയനില,
പ്രകതലകേനിചട്ട്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം  എന്നതീ  ജനിലകേളക്കട്ട്  എങ്ങചന
പ്രകയഭാജനചപടുചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ചഗയനില ഗലഭാസട്ട് കപപട്ട് കലന് പദതനി പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നകതഭാചട മലപ്പുറലാം,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് എന്നതീ ജനിലകേളനിലുലാം  സനിറനി ഗലഭാസട്ട് ഡനിസ്ട്രേനിബദ്യൂഷന് (CGD) പദതനി
നനിലവനില വരുലാം. 

പഭാചകേ  വഭാതകേലാം  (PNG)  കപപ്പുകേളനിലൂചട  വതീടുകേളനില   ലഭനിക്കുകമ്പഭാള
ചചലവട്ട് എല.പനി.ജനി.-കയക്കഭാള 30% കുറവഭായനിരനിക്കുലാം. 

വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്  സനി.എന്.ജനി.  ലഭലമഭാകുകമ്പഭാള  39  രൂപ  വനിലയുള്ള  ഒരു
കേനികലഭാ സനി.എന്.ജനി.-ക്കട്ട്  69  രൂപ വനിലയുള്ള ഒരു ലനിറര് ചപകടഭാളനില നനിനലാം
ലഭനിക്കുന്നതനികനക്കഭാള 20% കൂടുതല  കമകലജട്ട് ലഭനിക്കുന. 

മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എന്നതീ  ജനിലകേളനിലൂചട  ചഗയനില  കപപട്ട്  കലന്
കേടനകപഭാകുകമ്പഭാള  കപപട്ട് കലന്  മലബഭാറനിചന്റെ  ഒരു  വലഭാവസഭായനികേ
ഇടനഭാഴെനിയഭായനി രൂപചപടുകേയുലാം ഇതുവഴെനി മലബഭാറനികലയട്ട് പുതനിയ വലവസഭായങ്ങള
ആകേര്ഷനിക്കചപടുകേയുലാം ചചയന.  കൂടഭാചത നനിലവനിലുള്ള വലവസഭായശഭാലകേളക്കട്ട്
കുറഞ  ചനിലവനില  ഇനനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിലൂചട  ഇനനചചലവട്ട്  ഗണലമഭായനി
കുറയ്ക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.

പ്രകൃതനി  വഭാതകേലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുകമ്പഭാള  മറട്ട്  ഇനനങ്ങള
ഉണഭാക്കുന്നതനികനക്കഭാള അന്തെരതീക്ഷമലനിനതീകേരണലാം 20% കുറയുലാം.

ഇടയനിചട  ഉണഭാകുന്ന  എല.പനി.ജനി.  ടഭാങര്  അപകേടങ്ങള,  എല.പനി.ജനി.
സനിലനിണര് അപകേടങ്ങള എന്നനിവ ഒഴെനിവഭാക്കഭാന് കപപട്ട് കലന് വഴെനിയുള്ള ഗലഭാസട്ട്
വനിതരണ പദതനി സഹഭായകേമഭാണട്ട്. 

+ T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന. 
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ചചറകേനിട വലവസഭായ യൂണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് വഭായ

58 (4423)   ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചതഭാഴെനിലരഹനിതരഭായ  ചചറപക്കഭാര്ക്കട്ട്  ചചറകേനിട  വലവസഭായങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എചന്തെലഭാലാം  പുതനിയ  പദതനികേളഭാണട്ട്  വനിഭഭാവനലാം
ചചയനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചചറകേനിട  വലവസഭായ  യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഏചതലഭാലാം
വനിധത്തനിലുള്ള വഭായഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്പടുത്തനിയനിട്ടുചണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചചറകേനിട  വലവസഭായങ്ങളക്കട്ട്  മൂലധന  നനികക്ഷപത്തനിനട്ട്
ആനുപഭാതനികേമഭായനി ധനസഹഭായലാം നല്കുന്ന എന്റെര്പ്രണര് സകപഭാര്ടട്ട് സതീലാം  (ESS)
നനിലവനിലുണട്ട്.  യുവ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  ഇഉൗ  സതീമനില  5%  അധനികേ  സബ്സനിഡനി
നലകുനണട്ട്. 

സലാംസഭാനചത്ത  ചചറകേനിട  വലവസഭായ  കമഖലയനിചല  സമഗ
വനികേസനത്തനിനുലാം സലാംരലാംഭകേചര സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുലാം ചചറകേനിട വലവസഭായങ്ങചള
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിചട്ട്  കൂടുതല നനികക്ഷപലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി  "സലാംരലാംഭകേതസ
സഹഭായ  പദതനി"  വഴെനി  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നലകുനണട്ട്.  ചചറകേനിട
വലവസഭായനികേചള  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംഘടനിപനിക്കചപട  വനിവനിധ
പരനിപഭാടനികേളനിലൂചട  സലാംസഭാനചത്ത  ചചറകേനിട  വലവസഭായങ്ങളക്കട്ട്  വനിപണന
സഭാദലത  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  കലസന്സുകേളുലാം  ക്ലനിയറന്സുകേളുലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  സലാംസഭാന  തലങ്ങളനില  സനിലാംഗനിള  വനിന്കഡഭാ
ക്ലനിയറന്സട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാചത  ബഭാകങഴട്ട്  സമനിതനികേളനില
വലവസഭായനികേളുചട പ്രശ്നങ്ങള നനിരന്തെരമഭായനി ഉന്നയനിക്കുനമുണട്ട്.

(ബനി)  വലവസഭായ വഭാണനിജല വകുപട്ട്  കനരനിടട്ട്  വഭായകേചളഭാനലാം നലകുന്നനില.
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  Prime  Ministers  Employment  Guarantee
Programme  (PMEGP)  പ്രകേഭാരലാം  സലാംരലാംഭകേചര  ചതരചഞടുത്തട്ട്  അവരുചട
കപ്രഭാജകട്ട്  ബഭാങ്കുകേളനികലയട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  ചചയകേയുലാം  അതനുസരനിചട്ട്  ബഭാങ്കുകേള
വഭായകേള നലകുകേയുലാം ചചയനണട്ട്.  കൂടഭാചത സലാംരലാംഭകേരുചട കപ്രഭാജകട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
പരനികശഭാധനിചട്ട്  ചടകനിക്കല  ഫെതീസനിബനിലനിറനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ധനകേഭാരല
സഭാപനങ്ങളനികലയട്ട്  നലകുകേയുലാം  അതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  വഭായ
ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  ചചയന.  കൂടഭാചത കകേന്ദ്രഗവണ്ചമന്റെട്ട്  മുദ്ര,  സഭാന്റെട്ട്  അപട്ട്  ഇന്തെല
തുടങ്ങനിയ പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന. 
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മലബഭാര് സനിമന്റെട്ട്സട്ട് അഴെനിമതനി

59  (4424)   ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളഭാ  സര്വതീസട്ട്  ചട  പ്രകേഭാരലാം  48  മണനിക്കൂറനില  കൂടുതല
കേസഡനിയനില ഇരുന്ന ഉകദലഭാഗസചന സര്വതീസനില നനിനലാം സചസന്റെട്ട് ചചയണലാം
എനള്ള  നനിയമലാം  നനിലനനില്കക്ക  മലബഭാര്  സനിമന്റെട്ട്സട്ട്  അഴെനിമതനി  കകേസുകേളനില
വനിജനിലന്സട്ട്  അറസട്ട്  ചചയട്ട്  4  ദനിവസലാം  കേസഡനിയനില  വചനിരുന്ന മുന് മലബഭാര്
സനിചമന്റെട്ട്സട്ട്  എലാം.ഡനി.  യുലാം  ചപഭാതുകമഖലഭാ  പുനനഃസലാംഘടനഭാ  കബഭാര്ഡട്ട്
ചസക്രടറനിയുമഭായ  ശതീ.ചകേ.പത്മകുമഭാറനിചന  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്  ശദയനിലചപ
ടനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അകദ്ദേഹലാം ഇകപഭാഴുലാം  റനിയഭാബട്ട്  ചസക്രടറനി  സഭാനത്തട്ട് തുടരുനകണഭാ
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിജനിലന്സട്ട് ആന്റെട്ട് ആന്റെനികേറപ്ഷന് ബദ്യൂകറഭായുചട റനികപഭാര്ടനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  29-9-2016  -ചല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  993/2016/വലവ
ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  റനിയഭാബട്ട്  ചസക്രടറനിയഭായനിരുന്ന  ശതീ.  പത്മകുമഭാറനിചന
നനിര്ബനനിതഭാവധനിയനില  പ്രകവശനിക്കുവഭാന്  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചു  ചകേഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം,  വലവസഭായ  വകുപട്ട്  അഡതീഷണല  ചസക്രടറനി
ശതീ.  വനിജയകുമഭാരന്  നഭായര്.  ചകേ.ജനി.-ക്കട്ട്  റനിയഭാബട്ട്  ചസക്രടറനിയുചട  അധനികേ
ചുമതല നലകുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.

കചലക്കര മണ്ഡലത്തനിചല ചചറകേനിട വലവസഭായ യൂണനിറ്റുകേള

60  (4425)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കചലക്കര മണ്ഡലത്തനില വലവസഭായ വകുപനിചന്റെ സഹഭായലാം ലഭനിചനിട്ടുളള
എത്ര ചചറകേനിട വലവസഭായ യൂണനിറ്റുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്;

(ബനി)  ചചറകേനിട  വലവസഭായങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  യുവസലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്
എചന്തെലഭാലാം സഹഭായങ്ങള ചചയചകേഭാടുക്കുനണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചചറകേനിട  വലവസഭായ  യൂണനിറട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കചലക്കര
മണ്ഡലത്തനില നനിനലാം എത്ര പുതനിയ അകപക്ഷകേള ജനിലഭാ വലവസഭായ കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട്
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി)  ഇവര്ക്കട്ട്  കേഴെനിവതുലാം  കവഗത്തനില  അനുമതനി  നലകുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) കചലക്കര മണ്ഡലത്തനില  വലവസഭായ വകുപനിചന്റെ സഹഭായലാം ലഭനിചനിട്ടുള്ള
20 ചചറകേനിട വലവസഭായ യൂണനിറ്റുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ജനിലഭാ/തഭാലൂക്കട്ട്/കബഭാക്കട്ട്  തലങ്ങളനില  സലാംരലാംഭകേതസ  വനികേസന
ചസമനിനഭാറകേള,  സനില  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  പരനിശതീലനലാം,  Prime  Ministers
Employment Guarantee Programme (PMEGP), എചന്റെ ഗഭാമലാം, കജഭാബട്ട് ക്ലബട്ട്,
ശരണല  പദതനി  തുടങ്ങനിയവയട്ട്  ആവശലമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  കവദല്യുതനി
കേണക്ഷന് ഉടനടനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള സഉൗകേരലവലാം യുവസലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് ചചറകേനിട
വലവസഭായങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വലവസഭായ വകുപട്ട് നലകേനിവരുന.  കൂടഭാചത
സലാംരലാംഭകേതസ  സഹഭായ  പദതനിയനിലൂചട  അര്ഹരഭായവര്ക്കട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായങ്ങളുലാം നലകുനണട്ട്. 

(സനി  &  ഡനി)  കചലക്കര മണ്ഡലത്തനില  ചചറകേനിട വലവസഭായ യൂണനിറ്റുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  129 അകപക്ഷകേള തൃശ്ശൂര് ജനിലഭാ വലവസഭായ കകേന്ദ്രത്തനില
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില  69  അകപക്ഷകേള  KSEB  യനികലയ്ക്കുലാം,  ചടകനിക്കല
ഫെതീസനിബനിലനിറനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  സഹനിതലാം വഭായ  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ബഭാങ്കുകേളനികലയ്ക്കുലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. മറട്ട് അകപക്ഷകേളനില നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ബനിസനിനസട്ട് ഇചന്നഭാകവഷന് ചസന്റെറകേള

61  (4426)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ബനിസനിനസട്ട്  ഇചന്നഭാകവഷന്  ചസന്റെറകേള
പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില എചന്തെലഭാമഭാണട്ട് ഇതനിചന്റെ ലക്ഷലങ്ങള;

(ബനി) എവനിചടചയലഭാമഭാണട്ട് ഇത്തരലാം ചസന്റെറകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;
ഏതട്ട് രതീതനിയനിലഭാണട്ട് ഇവയുചട പ്രവര്ത്തനലാം ഏകകേഭാപനിപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  ഇത്തരലാം  ചസന്റെറകേളക്കട്ട്  ഏചതലഭാലാം  തരത്തനിലുള്ള  സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട്
നലകേഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ബനിസനിനസട്ട്  ഇന്കേദ്യൂകബഷന്  ചസന്റെറകേള
പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

856/2019
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സലാംസഭാനചത്ത വലവസഭായ വനികേസനലാം തസരനിതചപടുത്തുകേ,  പുതനിയ വലവസഭായ
സലാംരലാംഭവമഭായനി മുകന്നഭാട്ടുവരുന്ന സലാംരലാംഭകേചര കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേ, യുവസലാംരലാംഭകേരുചട
സലാംരലാംഭകേതസ  ആശയങ്ങചള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേയുലാം  അവരുചട  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കട്ട്
അടനിസഭാന  സഉൗകേരലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  ചചയകേ  എന്നനിവയഭാണട്ട്  ബനിസനിനസട്ട്
ഇന്കേദ്യൂകബഷന് ചസന്റെറകേളുചട ലക്ഷലങ്ങള.

(ബനി)  ജനിലഭാ  വലവസഭായ  കകേന്ദ്രങ്ങള,  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില  കേഭാക്കനഭാടട്ട്
ഇന്കഫെഭാ  പഭാര്ക്കട്ട്  കേഭാമ്പസട്ട്,  അങമഭാലനി  ഇന്ചകേല  കേഭാമ്പസട്ട്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില
ഇത്തരലാം ചസന്റെറകേള പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

വലവസഭായ ആശയവമഭായനി മുകന്നഭാട്ടുവരുന്ന എലഭാ സലാംരലാംഭകേര്ക്കുലാം ആവശലമഭായ
എലഭാ  സഹഭായങ്ങളുലാം  നലകേനി  സലാംസഭാനചത്ത  വലവസഭായ  വളര്ചയട്ട്  ഉപകേരനിക്കുന്ന
തരത്തനില  അവചര  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്ന  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  ഇവയുചട  പ്രവര്ത്തനലാം
ഏകകേഭാപനിക്കുന്നതട്ട്. യുവസലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് സലാംരലാംഭകേതസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി ബനചപടട്ട്
ഓഫെതീസട്ട് സലാംവനിധഭാനങ്ങള, ഇന്റെര്ചനറട്ട് സഉൗകേരലങ്ങള മറട്ട് അടനിസഭാന ആവശലങ്ങള
തുടങ്ങനിയവയുചട  ഏകകേഭാപനലാം  വഴെനി  നനിശ്ചനിത  കേഭാലയളവനില  പ്രഭാഥമനികേഘടലാം
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനി  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്  ഇത്തരലാം  ചസന്റെറകേള  വഴെനി
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. 

(സനി)  ഇത്തരലാം  ചസന്റെറകേളക്കട്ട്  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലുള്ള  ഓഫെതീസട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം,  ഇന്റെര്ചനറട്ട്  സഉൗകേരലലാം  മറട്ട്  അടനിസഭാന  സഉൗകേരലങ്ങള  എന്നനിവ
ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

വലവസഭായ സഭാപനങ്ങളനിചല സഞനിത നഷ്ടലാം

62 (4427)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുൻ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുചകേഭാണനിരുന്ന  വലവസഭായ
സഭാപനങ്ങളനില  എത്രചയണ്ണലാം  നഷ്ടത്തനിലഭാചണനലാം  ഇവയുചട  സഞനിത  നഷ്ടലാം
എത്രചയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ  എല.ഡനി.എഫെട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലത്തട്ട്  ലഭാഭത്തനില
ഉണഭായനിരുന്നവയനില  ഇകപഭാള  നഷ്ടത്തനിലുളള  എത്ര  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങള
ഉചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇവയുചട നഷ്ടലാം നനികേത്തനി ലഭാഭമഭാക്കനി മഭാറഭാനുലാം പുതനിയ സഭാപനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം പദതനികേള ഉകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുചകേഭാണനിരുന്ന  42
ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില  31  എണ്ണലാം  നഷ്ടത്തനിലഭായനിരുന.  ഇവയുചട
സഞനിത നഷ്ടലാം 1692.37 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.

(ബനി) കേഴെനിഞ എല.ഡനി.എഫെട്ട്. സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് 23 സഭാപനങ്ങള
ലഭാഭത്തനില  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന.  ഇവയനില  13  സഭാപനങ്ങള  2015-16  വര്ഷലാം
നഷ്ടത്തനിലഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിചതട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്. 

ഇഉൗ  സഭാപനങ്ങളുചട  ഇകപഭാഴെചത്ത  അവസ  വനിശകേലനലാം  ചചയട്ട്  അവ
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  റനിയഭാബട്ട്  (പബനികേട്ട്  ചസകര്  റതീ
സ്ട്രേക്ചറനിങട്ട്  ആന്ഡട്ട്  ഇകന്റെണല  ആഡനിറട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്)  -ചന്റെ  കനതൃതസത്തനില
പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഇതനിനഭായനി  42  സഭാപനങ്ങളുചടയുലാം അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങള
നടന കേഴെനിഞ്ഞു.

കകേഭാടയലാം ചടക്സൈട്ട്റയനിലസനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

63 (4428)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫെട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കവദല്യുതനി കുടനിശനികേ അടയഭാത്തതുമൂലലാം കകേഭാടയലാം ചടകേ ട്ട്സയനിലസട്ട് മനിൽ
അടചനിടനിരനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്  കവദല്യുതനി
വകുപനിനട്ട്  മനില  നലകുവഭാനുളളതട്ട്;  ഈ  തുകേ  സര്ക്കഭാര്  നൽകേനി  മനിലനിചന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം അടനിയന്തെരമഭായനി ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാടയലാം  ചടകേ ട്ട്സയനിലസനില  നനിലനനിലക്കുന്ന  പ്രതനിസനനി
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  മനില  കൂടുതല  ആധുനനികേവലക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം
സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കകേഭാടയലാം ചടകേ ട്ട്സയനിലസനികനഭാടനുബനനിചട്ട് ചടകേ ട്ട്സയനില ചടകകഭാളജനി
പഠനത്തനിനഭായനി  മുന്  സര്ക്കഭാര്  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിചട്ട്  പഠനലാം
നടത്തനിയനിരുന്ന ചടകേ ട്ട്സയനില കകേഭാകളജട്ട് എന്ന ആശയലാം പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുവഭാന്
ഈ സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ചടകേ ട്ട്സയനില കമഖലയനില സഭാകങതനികേ
വനിദഗ്ധരുചട  കുറവട്ട്  പരനിഹരനിക്കുവഭാന്  കൂടുതല  കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്
വലവസഭായ വകുപട്ട് പദതനി ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്.  2015  ഡനിസലാംബര്  മഭാസലാം  മുതല  2016

ചസപലാംബര്  മഭാസലാം  വചരയുളള  കുടനിശനികേ  ഏകേകദശലാം  100  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണട്ട്.

കകേരളഭാ കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ചചയര്മഭാന് & മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറകറമഭായനി

ഇഉൗ വനിഷയത്തനില ചര്ച നടത്തനി പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാന് കകേരളഭാ കസറട്ട്  ചടക്സൈട്ട്റയനില

കകേഭാര്പകറഷന് മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറകര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) കകേഭാടയലാം ചടക്സൈട്ട്റയനിലസട്ട് ഉളചപചടയുള്ള കകേരളഭാ കസറട്ട്  ചടക്സൈട്ട്റയനില

കകേഭാര്പകറഷചന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള മനില്ലുകേളുചട പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി  2016  ചസപലാംബര്

മഭാസത്തനില സര്ക്കഭാര് 450 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഇഉൗ വനിഷയലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ചപഭാതുകമഖലഭാ വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള

64  (4429)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ  യു.ഡനി.എഫെട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമചറടുക്കുകമ്പഭാള

സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനുകേതീഴെനിലഭായനി  എത്ര  ചപഭാതുകമഖലഭാ  വലവസഭായ

സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്  ഉണഭായനിരുന്നചതന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  അവയനില

എത്രചയണ്ണലാം  പ്രവര്ത്തനലഭാഭത്തനിലഭായനിരുനചവന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  അവ

ഏചതഭാചക്കചയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ചപഭാതുകമഖലയനില പുതനിയ വലവസഭായ

സഭാപനങ്ങള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില  അവ  ഏചതഭാചക്കചയന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇവയുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഓകരഭാ

സഭാപനത്തനിചന്റെയുലാം  പ്രവര്ത്തന  മൂലധനചമത്ര;  ഓകരഭാ  സഭാപനത്തനിചലയുലാം

ജതീവനക്കഭാരുചട എണ്ണലാം എത്ര; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പുതനിയ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകപഭാള  ലഭാഭകേരമഭായനി

പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന ചപഭാതുകമഖലഭാ വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള ഏചതലഭാമഭാചണന്നട്ട്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 
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(ഡനി)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഏചതങനിലുലാം  ചപഭാതുകമഖലഭാ

വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങള  അടച്ചുപൂട്ടുകേയുണഭാകയഭാ;  എങനില  അവ

ഏചതഭാചക്കചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഇ)  കേഴെനി ഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നഷ്ടത്തനിലഭാവകേകയഭാ,

അടച്ചുപൂട്ടുകേകയഭാ ചചയ ഏചതങനിലുലാം വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള സസകേഭാരലകമഖലയട്ട്

കകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴെനിഞ  യു.ഡനി.എഫെട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമചറടുക്കുകമ്പഭാള
(2010-11)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വലവസഭായ  വകുപനിനുകേതീഴെനില  42  ചപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട് ഉണഭായനിരുന്നതട്ട്.  അവയനില ലഭാഭത്തനില പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന 23
സഭാപനങ്ങളുചട വനിവരലാം അനുബനലാം-I ആയനി കചര്ക്കുന*.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  പുതനിയ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകപഭാള  വലവസഭായ
വകുപനിചന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള ലഭാഭത്തനില പ്രവര്ത്തനിച സഭാപനങ്ങളുചട വനിവരലാം
അനുബനലാം-II ആയനി കചര്ക്കുന.*

(ഡനി&ഇ) ഇല.

ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിചല മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറകര്മഭാരുചട നനിയമനലാം
65 (4430) ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ചസന്റെട്ട്:

ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .  ബലറഭാലാം:
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്:
ശതീ  .     അടൂര്  പ്രകേഭാശട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്ന  കശഷലാം  റനിയഭാബട്ട്  എത്ര
ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുചട  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറകര്മഭാരുചട  നനിയമനലാം
നടത്തനി; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി) ഓണ്കലനഭായനി എത്ര അകപക്ഷകേള ലഭനിച്ചുചവനലാം എഴുത്തുപരതീക്ഷ /
ഇന്റെര്വല്യു എന്നഭായനിരുനചവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറകര്  തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്  നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്
വനിജനിലന്സട്ട് ക്ലനിയറന്സട്ട് ആവശലമഭാകണഭാ;  എങനില പുതനിയതഭായനി നനിയമനിതരഭായ
എത്ര കപര്ക്കട്ട് വനിജനിലന്സട്ട് ക്ലനിയറന്സട്ട് ലഭനിച്ചുചവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങചള  അഴെനിമതനി  വനിമുക്തമഭാക്കുലാം  എന്ന
എല.ഡനി.എഫെനിചന്റെ  പ്രകേടന  പത്രനികേയനിചല  വഭാഗഭാനത്തനിനട്ട്  വനിരുദമഭായനി
ഏചതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള  നനിയമനലാം  നടത്തുകേയുണഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില
വനിജനിലന്സട്ട് ക്ലനിയറന്സട്ട് വഭാങ്ങനിക്കഭാചത നനിയമനലാം നടത്തനിയതനിചന്റെ സഭാഹചരലലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഉൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്
വലവസഭായ  വകുപനിചന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനികലയട്ട്
മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറകര്മഭാചര  സുതഭാരലമഭായ  നടപടനികേളനിലൂചട  നനിയമനിക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി റനിയഭാബട്ട്  മുകഖന പത്രപരസലലാം നലകേനി നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിരുന.
ഇതുപ്രകേഭാരലാം  15  സഭാപനങ്ങളനില മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറകര്മഭാചര നനിയമനിച്ചുചകേഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  റനിയഭാബട്ട്  മുകഖന നലകേനിയ പത്രപരസലത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില
1692  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിരുന.  2016  ചസപ്റലാംബര്  6,  7,  8  തതീയതനി
കേളനിലഭായനിടഭാണട്ട് ഇന്റെര്വദ്യൂ നടത്തനിയതട്ട്.  

(സനി & ഡനി)  15-10-2016-ചല  സ.ഉ.(പനി)44/2016/ആ.സഭാ.വ.  നമ്പര്
ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിചല  ഉന്നതതല  ഉകദലഭാഗസ
നനിയമനങ്ങചള  സലാംബനനിച  ആകക്ഷപങ്ങളനില  സമഗമഭായ  അകനസഷണലാം
നടത്തുന്നതനിനട്ട് ചതീഫെട്ട് ചസക്രടറനിചയ ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  

ധഭാതുമണല മുലലവര്ദനിത ഉലന്നങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുവഭാന് നടപടനി

66 (4431) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന്:

ശതീ  .    എലകദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി:

ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ചസന്റെട്ട്:

ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  ധഭാതുമണല,  മൂലലവര്ദനിത  ഉലന്നങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുവഭാന്

വലവസഭായ കകേഭാലാംപക്സൈട്ട് സഭാപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  എങനില ഇതനിനഭായനി എചന്തെഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് കകേചക്കഭാണനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട്

വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എവനിചടയഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  സഭാപനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ - സനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് ധഭാതുമണലനിലനനിന്നട്ട് മൂലലവര്ദനിത ഉലന്നങ്ങള

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള  വലവസഭായ  കകേഭാലാംപക്സൈട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതട്ട്

സലാംബനനിച്ചുള്ള സഭാധലതഭാപഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഒരു

വനിദഗ്ദ്ധ  കേമ്മേനിറനിചയ  നനിയമനിക്കുവഭാന്  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിചന്റെ

പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി 25 ലക്ഷലാം രൂപ ബഡ്ജറനില വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

മൂലലവര്ദനിത  ഉലന്നമഭായ  ചചടറഭാനനിയലാം  ചമറല  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ചവറ

KMML  കേമ്പനനിയുചട  സമതീപലാം  ചനിറ്റൂരനില  വലവസഭായ  കകേഭാലാംപക്സൈട്ട്

സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  150  ഏക്കര്  സലലാം  ഏചറടുക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള

ആരലാംഭനിച്ചു. 28-9-2016-നട്ട് ബഹു. വലവസഭായ വകുപട്ട് മനനിയുചട അദലക്ഷതയനില

ഉകദലഭാഗസരുകടയുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുകടയുലാം  കയഭാഗലാം  കചരുകേയുലാം  തുടര്ന്നട്ട്

1-10-2016-നട്ട് ചകേഭാലലാം ജനിലഭാ കേളകറചട അദലക്ഷതയനില സര്വ കേക്ഷനി കയഭാഗലാം

കചരുകേയുലാം ചചയ.  

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേള തുടങ്ങുന്നതനിനഭായനി

അനുവദനിച ഭൂമനി

67  (4432)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി  സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില വലവസഭായ വകുപനിചന്റെ അധതീനതയനില എത്ര

വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില എത്ര ഏക്കര് ഭൂമനിയഭാണുള്ളതട്ട്;  എത്ര കപര്ക്കട്ട് വലവസഭായലാം

തുടങ്ങുന്നതനിനഭായനി ഭൂമനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഭൂമനി  അനുവദനിചട്ട്  നലകേനിയവചരലഭാലാം  വലവസഭായലാം  തുടങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ;
അനുവദനിച്ചുനലകേനിയ  സലത്തട്ട്  വലവസഭായലാം  തുടങ്ങഭാത്തവര്  എത്രയുചണനലാം
ഇവരുചട  കകേവശങ്ങളനിലഭായനി  എത്ര  ഏക്കര്  ഭൂമനി  ചവറചത  കേനിടക്കുനചണനലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എങനില  വലവസഭായലാം  തുടങ്ങഭാത്തവരനില  നനിന്നട്ട്  ഭൂമനി  തനിരനിചചടുത്തട്ട്
ആവശലക്കഭാര്ക്കട്ട്  നലകുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ,  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില  വലവസഭായ  വകുപനിചന്റെ  അധതീനതയനില  2
വലവസഭായ  കപഭാട്ടുകേളുലാം  (ചടഞഭാല,  അനന്തെപുരലാം),  ഒരു  വലവസഭായ
ഏരനിയയുമഭാണുള്ളതട്ട് (അനന്തെപുരലാം).

(ബനി)  ആചകേ  239.5  ഏക്കര്  ഭൂമനിയഭാണുള്ളതട്ട്.  75  കപര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. വനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാചഴെ ചകേഭാടുക്കുന: 

ഡനി  .  പനി  .   അനന്തെപുരലാം

ആചകേ ഭൂമനി - 103 ഏക്കര്

ഭൂമനി അനുവദനിച്ചു നലകേനിയതട്ട്   - 49 കപര്ക്കട്ട്

ഡനി  .  പനി  .   ചടഞഭാല

ആചകേ ഭൂമനി - 28.5 ഏക്കര്

ഭൂമനി അനുവദനിച്ചു നലകേനിയതട്ട്   - 20 കപര്ക്കട്ട്

ഡനി  .   എ  .   അനന്തെപുരലാം

ആചകേ ഭൂമനി - 108 ഏക്കര്

ഭൂമനി അനുവദനിച്ചു നലകേനിയതട്ട്   - 6 കപര്ക്കട്ട്

(സനി) ഇല. വലവസഭായലാം തുടങ്ങഭാത്തവര് 42 കപരുണട്ട്. 42 കപര്ക്കഭായനി 49.26
ഏക്കര് ഭൂമനി അനുവദനിച്ചു നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  വലവസഭായലാം തുടങ്ങഭാത്തവരനിലനനിനലാം ഭൂമനി തനിരനിച്ചുപനിടനിച്ചു വരുനണട്ട്.
ആയതട്ട്  ആവശലക്കഭാര്ക്കട്ട്  റതീ  അകലഭാടട്ട്  ചചയന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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ബഭാലരഭാമപുരലാം സനിന്നനിലാംഗട്ട് മനില 

68 (4433)  ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി  സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിചല  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില  പ്രധഭാനചപടതുലാം
കേഴെനിഞ  എല.ഡനി.എഫെട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നവതീകേരനിചതുമഭായ
ബഭാലരഭാമപുരലാം  സനിന്നനിലാംഗട്ട്  മനില  ലഭാഭത്തനിലഭാകണഭാ  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നചതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വലവസഭായ  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനില  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള
ഇലഭാത്ത  മണ്ഡലങ്ങളനില  പുതുതഭായനി  നനികക്ഷപലാം  നടത്തനി  സഭാപനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതട്ട് പരനിഗണനയനിലുകണഭാചയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബഭാലരഭാമപുരത്തുള്ള  ടനിവഭാന്ഡ്രൈലാം  സനിന്നനിലാംഗട്ട്  മനില  ലഭാഭത്തനിലല
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്. 

(ബനി)  കൂടുതല  നനികക്ഷപങ്ങള  ആകേര്ഷനിചട്ട്,  വലവസഭായവലക്കരണലാം
നടത്തനി,  ചതഭാഴെനില  അവസരങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുകേ  എന്നതഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
മുഖലലക്ഷലലാം.  മുന്ഗണനഭാകമഖലകേളനില  വലവസഭായങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
എലഭാവനിധ  കപ്രഭാത്സഭാഹന  നടപടനികേളുലാം  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  എലഭാ
മണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം  ചപഭാതുകമഖലഭാ  വലവസഭായലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം
ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

കകേഭാടയല ആസഭാനമഭായനി വലവസഭായ പഭാര്ക്കട്ട്

69  (4435)  ചപ്രഭാഫെ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി  സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  വലവസഭായ  വകുപനില  നടപനിലഭാക്കനിയ
പദതനികേള തുടരഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാടക്കല  ആസഭാനമഭായനി  ഒരു  വലവസഭായ  പഭാര്ക്കട്ട്
രൂപതീകേരണചമന്ന  കകേഭാടക്കല  നഗരസഭഭാ  ചചയര്മഭാചന്റെ  നനികവദനത്തനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു;  പഭാര്ക്കട്ട്  തുടങ്ങുവഭാന്
ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  ചകേ.എസട്ട്.ഐ.ഡനി.സനി.-  യ്ക്കുലാം  മറട്ട്  ഉകദലഭാഗസ
തലത്തനിലുലാം നലകുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേളുചട  തുടര്
നടപടനികേള നടനവരുന. 

(ബനി)  കകേഭാടക്കല  ആസഭാനമഭായനി  ഒരു  വലവസഭായ  പഭാര്ക്കട്ട്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  പ്രകതലകേ  നനികവദനലാം  ലഭനിചതഭായനി
ശദയനിലചപടനിടനില. 

നഷ്ടത്തനിലഭായ ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള

70 (4436)  ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നഷ്ടത്തനിലഭായ  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള
ഏചതലഭാചമന്നട്ട്  ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;  നഷ്ടത്തനിലഭാവഭാനുള്ള  കേഭാരലകേഭാരണങ്ങള
പരനികശഭാധനിചട്ട് ഉത്തരവഭാദനികേളചക്കതനിചര സസതീകേരനിച നടപടനികേള എചന്തെലഭാചമന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് നഷ്ടത്തനിലഭായ ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുചട
വനിവരലാം  അനുബനമഭായനി  കചര്ക്കുന.* അഴെനിമതനിയുലാം  ചകേഭാടുകേഭാരലസതയുമഭാണട്ട്
നഷ്ടത്തനിലഭാവഭാനുള്ള  കേഭാരണങ്ങളനില  ചനിലതട്ട്.  അഴെനിമതനി  സലാംബനനിചട്ട്  ചനില
സഭാപനങ്ങളനില വനിജനിലന്സനിചന്റെ അകനസഷണത്തനിനട്ട് ഉത്തരവട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

സര്ക്കഭാര് കേഭാരലഭാലയങ്ങളനില സസകേഭാരല സലാംഘടനകേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം

71  (4437)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല  :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  കേഭാരലഭാലയങ്ങളനില  സസകേഭാരല  സലാംഘടനകേളുചട
പ്രവര്ത്തനത്തനിനുലാം  ഓഫെതീസട്ട്  ആവശലങ്ങളക്കുലാം  സലലാം  അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്
അനഭാകരഭാഗലകേരമഭായ പ്രവണതകേളക്കട്ട് വഴെനിവയ്ക്കുചമനലാം എവനിചടചയങനിലുലാം മുന്പട്ട്
അനുവദനിചനിട്ടുചണങനില  അത്തരലാം  നടപടനികേള  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന്  ഉത്തരവട്ട്
ആകേണചമനലാം സര്ക്കഭാരനിനട്ട് വലവസഭായ വഭാണനിജല ഡയറകര് ബഹു. ഫഭാന്സനിസട്ട്
ഐ.എ.എസട്ട്. അകപക്ഷ നലകേനിയനിരുകന്നഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷയനിചല  നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനലാം  എന്തെഭാചണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ &  ബനി) ഇഉൗ വനിഷയത്തനില വലവസഭായ വഭാണനിജല ഡയറകറചട കേത്തട്ട്
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  വലവസഭായ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള്ള  സര്ക്കഭാര്  കേഭാരലഭാലയങ്ങളനില
സസകേഭാരല  സലാംഘടനകേളുചട  പ്രവര്ത്തനത്തനിനുലാം  ഓഫെതീസട്ട്  ആവശലങ്ങളക്കുലാം
സലലാം അനുവദനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കനിചലന്നട്ട് ബനചപടവചര അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്. 

വനിവനികധഭാകദ്ദേശല വലവസഭായ കസഭാണുകേള 
72 (4438) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫെട്ട്  :
 ശതീ  .    കഹബനി ഈഡന്  :
 ശതീ  .    വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന്  :
 ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ബൃഹതട്ട്  വനിവനികധഭാകദ്ദേശല  വലവസഭായ  കസഭാണുകേള
ആരലാംഭനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വലവസഭായ  കസഭാണുകേളക്കുള്ള  സലലാം  എവനിചടയഭാചണന്നട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  വലവസഭായ  കസഭാണുലാം  തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട്  എന്തുതുകേ   ചചലവട്ട്
കവണനിവരുചമന്നഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട് എന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)   ഉണട്ട്. സലാംസഭാനത്തട്ട് തഭാചഴെപറയുന്ന സലങ്ങളനില ബൃഹതട്ട്
വനിവനികധഭാകദ്ദേശല  വലവസഭായ  കസഭാണുകേള  കേനിന്ഫ  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന:

1.  പടഭാന്നൂര്, കേണ്ണൂര് -  500 ഏക്കര്

2.  പനയത്തഭാന്പറമ്പട്ട്, കേണ്ണൂര്  -  500 ഏക്കര്

3.  ചതഭാടുപുഴെ, ഇടുക്കനി -  900 ഏക്കര്

4.  മങട, മലപ്പുറലാം -  700 ഏക്കര്

5.  വനിഴെനിഞലാം, തനിരുവനന്തെപുരലാം -  500 ഏക്കര്

6.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് -  500 ഏക്കര്
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ഇവയനില  പനയത്തഭാമ്പറമ്പനിചല  500  ഏക്കര്  ഭൂമനി,  ചതഭാടുപുഴെയനില  900
ഏക്കര്  ഭൂമനി,  മങടയനില  690  ഏക്കര്  ഭൂമനി  എന്നനിവ  ഏചറടുക്കുന്നതനിനട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. പടഭാന്നൂരനില 500 ഏക്കര് ഭൂമനി കേചണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
വനിഴെനിഞത്തുലാം കേഭാസര്കഗഭാഡുലാം പദതനിക്കനുകയഭാജലമഭായ ഭൂമനി കേചണത്തനിയനിടനില. 

(സനി)  ഓകരഭാ  വലവസഭായ  പഭാര്ക്കുലാം  തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട്  കവണനിവരുന്ന
ചചലവനിചന  സലാംബനനിചട്ട്  ഭൂമനി  ഏചറടുക്കുന്ന  കവളയനില  ജനിലഭാ  കേളകറചട
കനതൃതസത്തനിലുള്ള  DLPC  കൂടനിക്കഴെനിഞഭാല  മഭാത്രകമ  വലക്തമഭായ  ഒരു  ധഭാരണ
ലഭനിക്കുകേയുള. 

സഭാര്ടട്ട് അപട്ട് കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിനട്ട് കേര്മ്മേ പദതനികേള
73 (T+4439)   ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫെട്ട്  :

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന്  :
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട്  :
ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സഭാര്ടട്ട്  അപ്പുകേളുചട  കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിനഭായനി
എചന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആസൂത്രണലാം  ചചയനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിൽ  എചന്തെലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നചതന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകകമഭാ;

(സനി)  എചന്തെലഭാലാം  പുതനിയ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വനിവരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) സലാംസഭാനചത്ത  വനിദലഭാര്ത്ഥനി  സമൂഹങ്ങളക്കനിടയനില
സലാംരലാംഭകേതസലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  അവരുചട  നൂതന  ആശയങ്ങചള
കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്.
പഠനകേഭാലയളവനില സലാംരലാംഭകേതസത്തനില ഏര്ചപടുന്ന വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് കഗസട്ട്
മഭാര്ക്കട്ട്, ഹഭാജര് തുടങ്ങനിയവ നലകേനിവരുന. കൂടഭാചത

+ T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന. 
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• നൂതന  ആശയവമഭായനി  സമതീപനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  പ്രതീ-ഇന്കുകബഷന്,

ഇന്കുകബഷന് സഉൗകേരലലാം.

• ചുരുങ്ങനിയ പലനിശ നനിരക്കനില സതീഡട്ട് ഫെണനിലാംഗട്ട്

• ബനിസനിനസട്ട് വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആക്സൈനികലറര് സഉൗകേരലലാം

• ഉന്നത നനിലവഭാരമുള്ള സഭാകങതനികേ ഉലന്നങ്ങള ഉളചപട സഭാര്ടട്ട്  അപട്ട്

കബഭാകകേള നലകുകേ.

• കപറന്റെട്ട് രജനിസര് ചചയന്നതനിനുള്ള ചചലവട്ട് തനിരനിചകേ നലകുകേ.

• വനിവനിധ  പരനിശതീലന  കേളരനികേളനിലുലാം  ചര്ചകേളനിലുലാം  പചങടുക്കുന്നതനിനുള്ള

അവസരലാം

• IOT, R&D ലഭാബട്ട് സഉൗകേരലങ്ങള

• യുവ  സലാംരലാംഭകേരുചട  സലാംരലാംഭകേതസ  ആശയങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ

പ്രകചഭാദനലാം നലകുകേ. 

• യുവതലമുറചയ  ചതഭാഴെനില  അകനസഷകേരനിലനനിനലാം  ചതഭാഴെനില

ദഭാതഭാക്കളഭാക്കനി മഭാറ്റുകേ.

• സലാംരലാംഭകേരുചട  നൂതന  ആശയങ്ങളുചട  പ്രദര്ശനത്തനിനഭായുള്ള

കവദനിചയഭാരുക്കുകേ.

• സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില  നനിനള്ള  വനിദലഭാര്ത്ഥനി  യുവ

സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് കനരനില ആശയവനിനനിമയലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള അവസരലാം

ഒരുക്കുകേ തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങള യുവ സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി നലകേനിവരുന. 

(സനി)  സലാംരലാംഭകേതസ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഉടനതീളലാം

ഇന്കേല്യുകബഷന്  ചസന്റെറനിചന്റെ  ശലാംഖല  രൂപതീകേരനിക്കുകേ,  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ

വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനിലുള്ള വനിദലഭാര്ത്ഥനി യുവ സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് അവരുചട ആശയങ്ങള

രഭാജലത്തനിചന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില  നനിനള്ള  നനികക്ഷപകേര്ക്കുമുന്നനില

അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം നനികക്ഷപകേരുമഭായനി ആശയ വനിനനിമയലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള

അവസരലാം ഒരുക്കുന്നതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 
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യുവസലാംരലാംഭകേര്ക്കഭാവശലമഭായ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

ചകേ.എസട്ട്.ചഎ.ഡനി.സനി.-യനില  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള  സതീഡട്ട്  ഫെണനിലാംഗട്ട്  സതീലാം

തുടരുന്നതഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത സതീലാം പ്രകേഭാരലാം വനിദലഭാര്ത്ഥനി/യുവ സലാംരലാംഭകേരുചട നൂതന

ആശയങ്ങചള വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട്  പരമഭാവധനി  25  ലക്ഷലാം

രൂപ വചര സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം വഭായ അടനിസഭാനത്തനില ലഭലമഭാക്കുന.

സലാംരലാംഭകേതസ കമഖലയനികലയട്ട് കേടനവരുന്ന യുവ വനിദലഭാര്ത്ഥനി സലാംരലാംഭകേചര

കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുവഭാനുലാം  അവര്ക്കഭാവശലമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം  നലകുന്ന

തനിനുമഭായനി  ചസമനിനഭാറകേളുലാം,  ശനിലശഭാലകേളുലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി

ചകേ.എസട്ട്.ചഎ.ഡനി.സനി. ചചട, സനി.ചഎ.ചഎ. എന്നതീ ഏജന്സനികേളുമഭായനി കേരഭാറനില

ഏര്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  വനിദലഭാര്ത്ഥനി  സലാംരലാംഭകേരുചട  സലാംരലാംഭകേതസ  ആശയങ്ങളക്കട്ട്

അടനിസഭാന  സഉൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  സലാംസഭാനചത്ത  വനിവനിധ

കകേഭാകളജുകേള/യൂണനികവഴനിറനികേളുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  ഇന്കേല്യുകബഷന്  ചസന്റെറകേള

സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇന്കേദ്യൂകബഷന്

ചസന്റെര്  പ്രവര്ത്തന  സജമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ചകേ.എസട്ട്.ചഎ.ഡനി.സനി.  യനിലനനിനലാം

സഹഭായലാം  അഭലര്ത്ഥനിചനിട്ടുള്ള  കനഭാണ്  ചഎ.ടനി.  വനിഭഭാഗത്തനിലചപട

കകേഭാകളജുകേളക്കഭാവശലമഭായ  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള

പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

നഷ്ടത്തനിലുള്ള ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങചള കേരകേയറഭാന് നടപടനി

74 (4440) ശതീ  .   എസട്ട്  .  ശർമ്മേ: 

ശതീ  .   ചജയനിലാംസട്ട് മഭാതല്യു: 

ശതീ  .    വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ: 

ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  നഷ്ടത്തനിലഭാകേഭാനുള്ള

കേഭാരണലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില കേഭാരണചമചന്തെന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;  ഇതട്ട്

പരനിഹരനിചട്ട്  ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങചള  കേരകേയറഭാന്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേള

എചന്തെഭാചക്കചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്. സഭാപനങ്ങളനില കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ സഭാകങതനികേ വനിദല നടപനിലഭാക്കനി
വനിപണനത്തനിനനുകയഭാജലമഭായ  ഉലന്നങ്ങളുചട  ചചവവനിദലവലക്കരണ
ത്തനിലുണഭായ  കേഭാലതഭാമസലാം,  ചമഷതീനറനികേളുചട  കേഭാലപഴെക്കലാം  എന്നനിവ
സഭാപനങ്ങളുചട  ചമചചപട  പ്രവര്ത്തനചത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇറക്കുമതനിയുലാം  വനിപണനിയനില  നനിനള്ള  കേടുത്ത  മത്സരകത്തയുലാം  വര്ദനിച
ഉലഭാദനചചലവകേചളയുലാം  അതനിജതീവനിക്കത്തക്കവനിധത്തനില  കേമ്പനനികേളുചട
പ്രവര്ത്തനലാം  മത്സരക്ഷമമഭാകുവഭാന്  കേഴെനിയഭാഞതുലാം,  മതനിയഭായ  പ്രവര്ത്തന
മൂലധനത്തനിചന്റെ  അപരലഭാപതയുമഭാണട്ട്  മനിക്ക  സഭാപനങ്ങളുചടയുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം
കമഭാശമഭാകുന്നതനിനുള്ള  പ്രധഭാന  കേഭാരണങ്ങള.  അഴെനിമതനിയുലാം  ചകേടുകേഭാരലസതയുലാം
ചനില സഭാപനങ്ങള നഷ്ടത്തനിലഭാകേഭാന് കേഭാരണമഭായനിട്ടുണട്ട്. 

ഇഉൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷലാം വലവസഭായ വകുപനിചന്റെ
അധതീനതയനിലുള്ള  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുചട  മുന്കേഭാല  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
ഇകപഭാഴെചത്ത  അവസയുലാം  വനിശകേലനലാം  ചചയട്ട്  നഷ്ടത്തനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
തുളചപചടയുള്ള  സഭാപനങ്ങളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  വലവസഭായ  വകുപനിചന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  42  സഭാപനങ്ങളുചടയുലാം
പ്രഭാഥമനികേ  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള  റനിയഭാബട്ട്  മുകഖന  നടത്തുകേയുണഭായനി.
ഇതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ഓകരഭാ  സഭാപനങ്ങളുചടയുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായ
പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി  ആധുനനികേവലക്കരണവലാം  വനിപുലതീകേരണവലാം  ഉലഭാദന
ചചവവനിദലവലക്കരണവമുളചപചട  സസതീകേരനികക്കണ  നടപടനികേള  സഭാമ്പത്തനികേ
ലഭലതകൂടനി  കേണക്കനിചലടുത്തുചകേഭാണട്ട്  നടപനില  വരുത്തുവഭാനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ഉലഭാദന  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുചടയുലാം  സഭാകങതനികേവനിദലയുചടയുലാം
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  നവതീകേരണലാം,  വനിപണന  സഭാധലതയുള്ള  ഉലന്നങ്ങളുചട
ചചവവനിദലവലക്കരണലാം,  വനിപുലതീകേരണലാം,   കേഭാരലക്ഷമമഭായ  മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം,  സഭാപനങ്ങള  തമ്മേനിലുള്ള  ഏകകേഭാപനലാം,  കകേന്ദ്ര  ചപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളുമഭായനിട്ടുള്ള  സലാംകയഭാജനലാം,  ധനപരമഭായ  പുനരുദഭാരണലാം,
ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  കമഭാണനിടറനിലാംഗട്ട്  ചചയന്നതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുചട  ശക്തനിചപടുത്തല  എന്നനിവ  അതഭാതട്ട്  കമഖലകേളനിലുള്ള
വനിദഗ്ദ്ധരുചട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കൂടനി  സസതീകേരനിച്ചുചകേഭാണഭായനിരനിക്കുലാം  സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനചമടുക്കുന്നതട്ട്. 
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പൂടനിക്കനിടന്ന വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള

75  (4441)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം പൂടനിക്കനിടന്ന എത്ര വലവസഭായ
സഭാപനങ്ങള  തുറന്നട്ട്  പ്രവര്ത്തനിപനിച്ചുചവനലാം  അവ  ഏചതഭാചക്ക
സഭാപനങ്ങളഭാചണനലാം എവനിചടചയഭാചക്കയഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇഉൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം പൂടനിക്കനിടന്ന തഭാചഴെപറയുന്ന
വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള തുറന്നട്ട് പ്രവര്ത്തനിപനിചനിട്ടുണട്ട്:

1. കഫെഭാര്മനി ഇന്ഡസ്ട്രേതീസട്ട്, ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട് കപഭാടട്ട്, പുന്നപ്ര, ആലപ്പുഴെ.

2&3.  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനിചല  എരുവഭാ,  പത്തനിയൂര്  എന്നതീ  സലങ്ങളനിചല
കേഭാചപക്സൈനിചന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള രണട്ട് കേശുവണനി ഫെഭാകറനികേള.

4. ആലപ്പുഴെ ജനിലയനിചല കേല്ലുമൂടട്ട്  കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷചന്റെ
ഫെഭാകറനി.

5. സൂപര്  ചടകേട്ട്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്,  എലാം.പനി.ചഎ.റനി.സനി.  ബനിലഡനിലാംഗട്ട്,
ചചന്നത്തുകേഭാല കറഭാഡട്ട്, ചചങ്ങന്നൂര്, ആലപ്പുഴെ.

6. പവര് ഇലകകഭാണനിക്സൈട്ട്, വടപറമ്പനില, പുത്തന്കേഭാവട്ട് പനി.ഒ., ചചങ്ങന്നൂര്,
ആലപ്പുഴെ.

7. സനികയഭാണ് കബകക്കഴട്ട്, സബട്ട് ജയനില കറഭാഡട്ട്, ആലുവ, എറണഭാകുളലാം.

8. ചഷഡദ്യൂളഡട്ട് കേഭാസട്ട് ഡനിചചഫെബറനിലാംഗട്ട് കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് ചസഭാചചസറനി,
കേഭാഞ്ഞൂര്, കേഭാലടനി, എറണഭാകുളലാം.

9. പനി.വനി. ഇന്ഡസ്ട്രേതീസട്ട്, ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട് കപഭാടട്ട്, അത്തഭാണനി, തൃശ്ശൂര്.

10. ചചചതനല ഫവര്മനില, എറനിയഭാടട്ട്, ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്, തനിരൂര്.

11. എമനികററട്ട്സട്ട് അകേസ ചപ്രഭാഡക്ഷന്, അമ്പലപഭാറ, ഒറപഭാലലാം, പഭാലക്കഭാടട്ട്.

12. ബനിസ്മെനി ഫവര് മനില, തനിരുചവങ്ങപുരലാം, പടഭാമ്പനി, ഒറപഭാലലാം, പഭാലക്കഭാടട്ട്.

13. മഭാക്സൈട്ട് കബഭാണട്ട് ഇന്ഡസ്ട്രേതീസട്ട്, കേതീരലാംപഭാറ കറഭാഡട്ട്, അടനിയബഭാതനി പനി.ഒ.,
കമകനഭാന് പഭാറ, പഭാലക്കഭാടട്ട്.
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14. ഉദുമ സനിന്നനിലാംഗട്ട് മനില, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്.

15. കേടവഭാകതല ഇന്ഡസ്ട്രേതീസട്ട്, വഭാലനിയന്കകേഭാടട്ട്, ചപഭാന്നഭാനനി, മലപ്പുറലാം.

16. എസട്ട്. & എന്, മടന്നൂര് മനിനനി ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല എകസറട്ട്, കേണ്ണൂര്.

17. ചകേഭാലലാം  ജനിലയനിചല  സര്ക്കഭാര്  അധതീനതയനിലുള്ള  കേശുവണനി
സഭാപനങ്ങള.

ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല എകസറ്റുകേളുചട കശഭാചനതീയഭാവസ

76  (4442)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല  എകസറ്റുകേളുചട  കശഭാചനതീയഭാവസ  ശദയനില
ചപടനിട്ടുകണഭാ;  പല  എകസറ്റുകേളനിചലയുലാം  വലവസഭായ  യൂണനിറ്റുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്തതട്ട് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്ത  യൂണനിറ്റുകേള  സര്ക്കഭാര്  ഏചറടുത്തട്ട്  പുതനിയ
സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  വനിതരണലാം  ചചയന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;വനിശദഭാലാംശലാം
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല  എകസറ്റുകേചള  സമഗമഭായനി  പരനിഷ്കരനിചട്ട്  പുതനിയ
സലാംരഭങ്ങളക്കട്ട്  നലകുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചനില വലവസഭായ എകസറ്റുകേളനില ചനില അടനിസഭാന സഉൗകേരലങ്ങളുചട
അഭഭാവവലാം  മറ്റു  ചനില  വലവസഭായ  യൂണനിറ്റുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതുലാം
ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്.

ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)   പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്ത യൂണനിറ്റുകേള നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ഏചറടുത്തട്ട്  പുതനിയ
സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് മുന്ഗണനഭാ ക്രമത്തനില നലകുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  വലവസഭായ  വനികേസന  ഏരനിയഭായനില  പരനിഷ്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ഇഉൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  25  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സമഗ  പരനിഷ്കരണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ബഹുനനില
വലവസഭായ  സമുചയങ്ങളടക്കലാം  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്
നലകുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

856/2019
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വലവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങളനില ഇന്കേല്യുകബഷന് ചസന്റെര് 
77 (4443) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന്  :

ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന്  :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്  :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് വലവസഭായ സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി എലഭാ ജനിലകേളനിചലയുലാം
വലവസഭായകകേന്ദ്രങ്ങളനില  ഇന്കുകബഷന്  ചസന്റെര്  ആരലാംഭനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  യുവതലമുറചയ  സലാംരലാംഭകേ  കമഖലയനികലക്കട്ട്  ക്ഷണനിച്ചുചകേഭാണ്ടുവരഭാന്
എചന്തെലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനില  ഉളചപടുത്തനി
യനിരനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചന്തെലഭാലാം;

(സനി)  സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി  എചന്തെലഭാലാം  സഹഭായങ്ങളുലാം  ഉപകദശങ്ങളുമഭാണട്ട്
ഇവനിചട നലകുന്നതട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ജനിലഭാ  വലവസഭായ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  വലവസഭായ
സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭാവശലമഭായ  എലഭാ  വനിവരങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംരലാംഭങ്ങള
നടത്തുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  സഹഭായങ്ങള  ചചയന്നതനിനുലാം  ബനിസനിനസട്ട്
ഇന്കേല്യുകബഷന് ചസന്റെറകേള നനിലവനില പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. 

യുവ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിചല  കേഭാക്കനഭാടുള്ള
ഇന്കഫെഭാപഭാര്ക്കട്ട്  കേലഭാമ്പസനിലുലാം  അങമഭാലനിയനിചല  ഇന്ചകേല  കേലഭാമ്പസനിലുലാം
ചകേ.എസട്ട്.ചഎ.ഡനി.സനി.-യുചട  ഇന്കേല്യുകബഷന്  ചസന്റെറകേള  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനിദലഭാര്ത്ഥനി  സലാംരലാംഭകേരുചട  സലാംരലാംഭകേതസ  ആശയങ്ങളക്കട്ട്
അടനിസഭാന  സഉൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  സലാംസഭാനചത്ത  വനിവനിധ
കകേഭാകളജുകേള/യൂണനികവഴനിറനികേളുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  ഇന്കേല്യുകബഷന്  ചസന്റെറകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം  പുകരഭാഗമനിക്കുന. ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വനിവനിധ
ജനിലകേളനിചല ചതരചഞടുക്കചപട അഞട്ട് കകേഭാകളജുകേളനില ചകേ.എസട്ട്.ചഎ.ഡനി.സനി.
യുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്   സഭാപനിച  ഇന്കേല്യുകബഷന്  ചസന്റെറകേള  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.  ഇന്കേല്യുകബഷന്  ചസന്റെര്  പ്രവര്ത്തന  സജമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
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ചകേ.എസട്ട്.ചഎ.ഡനി.സനി.-യനിലനനിനലാം  സഹഭായലാം  അഭലര്ത്ഥനിചനിട്ടുള്ള  കനഭാണ്
ചഎ.ടനി.വനിഭഭാഗത്തനിലചപട  കകേഭാകളജുകേളക്കഭാവശലമഭായ  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുന്ന
തനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(സനി) 1. സലാംരലാംഭകേചന്റെ  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  പരനിജ്ഞഭാനവലാം  അനുഭവ
സമ്പത്തുലാം  അഭനിരുചനിയുലാം  കേണക്കനിചലടുത്തട്ട്  കപ്രഭാജകട്ട്
ചതരചഞടുക്കുന്നതനിനട്ട് ഉപകദശലാം നലകുന. 

2. കപ്രഭാജകട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ ഫെണട്ട് കേചണത്തഭാന്
കപ്രഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  ധനകേഭാരല
സഭാപനങ്ങളനികലയട്ട് ശനിപഭാര്ശ ചചയന. 

3. ചചലസന്സുകേളുലാം  ക്ലനിയറന്സുകേളുലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
സലാംരലാംഭകേനുകവണനി hand holding service നലകുന.

4. ചചവദല്യുതനി  കേണക്ഷന്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ
സഹഭായലാം നലകുന. 

5. ചചലസന്സുകേളുലാം  ക്ലനിയറന്സുകേളുലാം  കവഗത്തനില
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഗതീന്  ചഭാനല  കേഉൗണര്,  സനിലാംഗനിള
വനിന്കഡഭാ  ക്ലനിയറന്സട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  എന്നനിവയുചട  കസവനലാം
പ്രകയഭാജനചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള ഉപകദശങ്ങള നലകുന.

ചചകേത്തറനി ഉലപന്നങ്ങളുചട വനിപണനലാം

78 (4445) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിചല  ചചറതുലാം  വലുതുമഭായ  വനിവനിധ  ചനയട്ട്  ശഭാലകേളനില
ചനയന്ന കകേത്തറനി ഉലപന്നങ്ങള ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളനില നനിനലാം കനരനിടട്ട് സലാംഭരനിചട്ട്
വനിപണനിയനില  എത്തനിക്കുവഭാനുലാം  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  അര്ഹമഭായ  കവതനലാം
ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം ചചയന്നതനിനഭായനി ഈ ഗവണ്ചമന്റെട്ട് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനട്ട്
കശഷലാം സസതീകേരനിച നടപടനികേള എചന്തെഭാചക്കയഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേത്തറനി  കമഖലയുചട  തകേര്ച  കനരനിടഭാന്  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എചന്തെന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  ചനയട്ട് ത്തുകേഭാരനിലനനിനലാം  സലാംഘങ്ങളനിലനനിനലാം  ചചകേത്തറനി
ഉലപന്നങ്ങള  കശഖരനിചട്ട്  വനിലപന  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  ഹഭാന്റെക്സൈട്ട്,  ഹഭാന്വതീവട്ട്
എന്നനിവചര  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനചത്ത  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്
സ്കൂളനിചല  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  അടുത്ത  വര്ഷലാം  മുതല  ചചകേത്തറനി  യൂണനികഫെഭാലാം
നലകുന്ന പദതനിയുലാം സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ചചകേത്തറനി കമഖലയുചട തകേര്ച കനരനിടഭാന് സര്ക്കഭാര് തഭാചഴെപറയുന്ന
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന:

1. വനിപണന കേയറ്റുമതനി കപ്രഭാത്സഭാഹന പദതനി.

2. ചചകേത്തറനി  സലാംഘങ്ങളുചട  നവതീകേരണലാം,  വര്ക്കട്ട്  ചഷഡട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണവലാം ചമയനിന്റെനന്സുലാം, ചചഡഹഉൗസട്ട് ചമയനിന്റെനന്സട്ട്.

3. മൂലലവര്ദനിത ഉലപന്നങ്ങളുചട കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം.

4. ചചനപുണല വനികേസന പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള.

5. ആസ്തനി  വര്ദനവനിനുലാം  പ്രവര്ത്തന  മൂലധനത്തനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  
ഓഹരനി പങഭാളനിത്തലാം.

6. മഭാര്ജനിന് മണനി വഭായ (അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട്)

7. പ്രവര്ത്തന മൂധനത്തനിനുകവണനി മഭാര്ജനിന്മണനി ഗഭാന്റെട്ട്.

8. വനിപണന  കമളകേളനില  പചങടുത്തട്ട്  വനിപണനലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്
എക്സൈനിബനിഷന് ഗഭാന്റെട്ട്.

9. റനികബറട്ട് ആനുകൂലലലാം.

10. സലാംഘങ്ങചള  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കപ്രഭാഡകട്ട്
ചഡവലപട്ട് ചമന്റെട്ട് അസനിസന്സട്ട് പദതനി. 

ഖഭാദനി കബഭാര്ഡുവകേ പരനിയഭാരലാം വനികലജനിചല സലലാം

79  (4446)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

ഖഭാദനി കബഭാര്ഡുവകേ പരനിയഭാരലാം വനികലജനില അതനിരപള്ളനി ചമയനിന് കറഭാഡനികനഭാടട്ട്
കചര്നകേനിടക്കുന്ന സലലാം ചകേടനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  അനുകയഭാജലമഭായ കപ്രഭാജകട്ട്
നടപഭാക്കുന്നതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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പ്രസ്തുത  സലലാം  ഖഭാദനി  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  കേതീഴെനില  രജനിസര്  ചചയനിരുന്ന  ഒരു
സലാംഘത്തനിചന്റെ  കപരനില  ഉള്ളതഭാണട്ട്.  ടനി  സലാംഘലാം  നനിലവനില  ലനികേസനികഡറട്ട്
ചചയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  സലാംഘത്തനിചന്റെ കപര്ക്കുള്ള പ്രസ്തുത സലലാം കകേരള ഖഭാദനി ഗഭാമ
വലവസഭായ  കബഭാര്ഡട്ട്  ചചയര്മഭാചന്റെ  കപര്ക്കട്ട്  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  ഇഉൗ സലലാം കബഭാര്ഡനിചന്റെ ഉടമസതയനിലഭാകുന്ന മുറയട്ട്
ആയതട്ട്  ചകേടനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  അവനിചട  അനുകയഭാജലമഭായ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

കുട, പഭായ, പനമ്പട്ട് ചനയട്ട് ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട പ്രതനിസനനി
80 (4447) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി:

ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി:
ശതീ   .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട്:
ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) നലഭായവനില ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാലുലാം അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കളുചട ദഉൗര്ലഭലലാം
കേഭാരണവലാം  പരനിസനിതനി  സഉൗഹൃദമഭായ  കുട,  പഭായ,  പനമ്പട്ട്  എന്നനിവ
ഉത്പഭാദനിപനിയ്ക്കുന്ന  ചനയ  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള  കനരനിടുന്ന  പ്രതനിസനനി
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഉത്പന്നങ്ങളുചട  വനിപണനി  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഉത്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ചചയകമഭാ;

(സനി)  പരനിസനിതനി  സഉൗഹൃദമഭായ  ഇത്തരലാം  പരമ്പരഭാഗത  ഉത്പന്നങ്ങളുചട
ഉപകയഭാഗലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എന്തെട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  യനവലക്കരണത്തനിലൂചട  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  പനമ്പട്ട്  ചനയട്ട്
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  അദസഭാന  ഭഭാരലാം  ലഘൂകേരനിക്കുവഭാനുലാം  ഉലന്നത്തനിചന്റെ
ഗുണകമന്മേയുലാം  ഉലഭാദനവലാം  ഉയര്ത്തുവഭാനുലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുചകേഭാണട്ട്  സഭാമൂഹല
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യനവത്കൃത പനമ്പട്ട് ചനയട്ട് കകേന്ദ്രങ്ങള ബഭാലാംബു കകേഭാര്പകറഷന് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇഉൗറയനിലനനിനലാം  അളനികേതീറനി  പനമ്പട്ട്  ചനകയണനിവരുന്ന  പ്രഭാകയഭാഗനികേ
ബുദനിമുട്ടുകേള ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ആവശലഭാനുസരണലാം പനമ്പട്ട്
ചനയവഭാന് കവണ അളനി വനിതരണലാം ചചയകേചയന്ന ലക്ഷലകത്തഭാചട  "സതീവറനിലാംഗട്ട്
യൂണനിറ്റുകേളുലാം"  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  ഉലന്നങ്ങളുചട  വനിപണനി
ഉഉൗര്ജനിതമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് പരസലങ്ങളുലാം പുതനിയ വനിപണന തനങ്ങളുലാം ഉളചപടുന്ന
പദതനികേള സര്ക്കഭാര് സഹഭായകത്തഭാചട ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(സനി) മുളയനിലനനിനലാം പരനിസനിതനി സഉൗഹൃദ ഉലന്നമഭായ 'ബഭാലാംബു കഫഭാറനിലാംഗട്ട്
ചചടലസട്ട്'  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2011-ല കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിചല നലളത്തട്ട്
ചചഹചടകേട്ട്   ബഭാലാംബു  കഫഭാറനിലാംഗട്ട്  ചചടലസട്ട്  ഫെഭാകറനി  സഭാപനിചട്ട്,  ഫെഭാകറനി
ചമഷനിനറനികേളുചട  പുനനഃക്രമതീകേരണലാം നടത്തനി ഉലഭാദനലാം  ശഭാസ്ത്രതീയമഭാക്കഭാന് കവണ
നടപടനികേള  ചചകേചക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാലാംബു  കകേഭാര്പകറഷന്,  ഇഉൗറ-പനമ്പട്ട്
വലവസഭായത്തനിചന്റെ  പുകരഭാഗതനിക്കഭായനി  സര്ക്കഭാര്  സഹഭായകത്തഭാചട  കവണ
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

കേരകേഉൗശല കമഖലയുചട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി നൂതന പദതനി
81 (4448) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന്  :

ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട്  :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു  :
ശതീമതനി യു  .    പ്രതനിഭ ഹരനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേരകേഉൗശല  കമഖലചയ  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേരകേഉൗശല
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  ഉന്നമനത്തനിനുമഭായനി  എചന്തെലഭാലാം  നൂതന  പദതനികേളഭാണട്ട്
ആവനിഷ്കരനിയഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേരകേഉൗശല  യൂണനിറ്റുകേളുചട  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  പുതനിയ
ഡനികസനുകേളുചട രൂപതീകേരണത്തനിനുലാം എചന്തെലഭാലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേരകേഉൗശല  കമഖലചയ  പുനരുജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അചപക്സൈട്ട്
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം  നലകുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 167

ഉത്തരലാം

(എ)  കേരകേഉൗശല  കമഖലചയ  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേരകേഉൗശല
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  ഉന്നമനത്തനിനുമഭായനി  ക്രനിയഭാത്മകേ  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇവര്ക്കട്ട്  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  വലവസഭായ
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുചട  പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം  വനിവനിധ  കമഖലകേളനിലുള്ള
ഇവരുചട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  കേരകേഉൗശല  വലവസഭായ  ക്ലസറകേള
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പുറകമ  ഇവരുചട  കപ്രഭാത്സഭാഹനത്തനിനഭായനി  കദശതീയ
അവഭാര്ഡനിചന്റെ  മഭാതൃകേയനില  സലാംസഭാന  അവഭാര്ഡുകേള  നലകുവഭാനുമുള്ള
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  കേരകേഉൗശല  കമഖലയനിചല  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളഭായ
കേരകേഉൗശല വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന്,  കകേരള ആര്ടനിസഭാന്സട്ട്  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന്,  കകേരള  സലാംസഭാന  ബഭാലാംബ  കകേഭാര്പകറഷന്,  ചകേലപഭാലാം
എന്നനിവയ്ക്കുലാം  അചപക്സൈട്ട്  സഹകേരണ  സഭാപനമഭായ  സുരഭനിക്കുലാം  വനിവനിധ  പദതനി
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായലാം
നലകേനിവരുന.  പുതനിയ  ഡനിചചസനുകേളുചട  രൂപതീകേരണത്തനിനുലാം  പുതനിയ
ഉലപന്നങ്ങള ഉണഭാക്കുന്നതനിനുലാം മൂലലവര്ദനിത ഉലപന്നങ്ങള ഉണഭാക്കുന്നതനിനുലാം
കേരകേഉൗശല കമഖലയനിചല സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് ആവശലമഭായ പരനിശതീലനലാം നലകുകേയുലാം
പണനിയഭായുധങ്ങള നലകുകേയുലാം ചചയവരുന.  സുരഭനിയുചട ആഭനിമുഖലത്തനില ഒരു
ക്രഭാഫട്ട്  ഡനിചചസന് ചസന്റെര് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ക്ലസര് വനികേസന പദതനി പ്രകേഭാരലാം
വനിവനിധ  കേരകേഉൗശല  ചതഭാഴെനിലഭാളനി  ക്ലസറകേളനില  ചപഭാതുകസവന  കകേന്ദ്രങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  കേരകേഉൗശല  കമഖലയനിചല  അചപക്സൈട്ട്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം
സമര്പനിക്കുന്ന  വനിവനിധ  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായലാം
നലകേനിവരുന. 

ഖഭാദനി കമഖലചയ സലാംരക്ഷനിക്കഭാന് നടപടനി

82  (4449)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഖഭാദനികമഖലയുമഭായനി  ബനചപടട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത്ര
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള കജഭാലനി കനഭാക്കനിവരുനചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പല ഖഭാദനി  യൂണനിറ്റുകേളനിലുലാം  ചതഭാഴെനിലഭാളനി  ഒരു ദനിവസലാം ചതഭാഴെനിലുറപട്ട്

ചതഭാഴെനിലഭാളനി  ലഭനിക്കുന്ന  കൂലനികപഭാലുലാം  ലഭനിക്കുന്നനില  എന്നതട്ട്

ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഖഭാദനികമഖലചയ  സലാംരക്ഷനിയഭാനുലാം  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ചമചചപട

കവതനലാം  ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം  എചന്തെഭാചക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  നടപഭാക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നൂലട്ട്  കമഖലയനില  7685  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലാം ചനയട്ട്  കമഖലയനില  5222

ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലാം ഉളചപചട ആചകേ 12907 ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള കജഭാലനി ചചയനണട്ട്.

(ബനി)   ഖഭാദനി  കമഖലയനില  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  മനിനനിമലാം

കവതനത്തനില ഉലഭാദനലക്ഷലലാം ചചകേവരനിക്കുന്ന നൂലട്ട് ചതഭാഴെനിലഭാളനിക്കട്ട് 275 രൂപയുലാം

ചനയട്ട് ചതഭാഴെനിലഭാളനിക്കട്ട് 325 രൂപയുമഭാണട്ട് ലഭനിക്കുന്നതട്ട്. 

(സനി)  ഖഭാദനി  കമഖലചയ  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ചമചചപട

കവതനലാം  ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം  സര്ക്കഭാര്  നനിരവധനി  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മനിനനിമലാം  കൂലനി,  ഉലഭാദന  ഇന്ചസന്റെതീവട്ട്,  ഉത്സവബത്ത,

ഇ.എസട്ട്.ചഎ.  പരനിരക്ഷ,  കക്ഷമനനിധനി  ആനുകൂലലങ്ങളഭായ ചനികേനിത്സഭാ സഹഭായലാം,

ചമഡനിക്കല ആനുകൂലലങ്ങള, മക്കളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലലാം, ഇന്ഷസറന്സട്ട്,

വനിവഭാഹ  ആനുകൂലലലാം,  ശവദഭാഹ  ചടങ്ങനിനുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  ആനുകൂലലലാം,

ചപന്ഷന്  എന്നനിവ  ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്.  നനിലവനിചല  കകേഭാസട്ട്  ചഭാര്ടട്ട്  പുതുക്കനി

30  മുതല  40%  വചര  കൂലനി  വര്ദനിപനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.  ഇതനിനട്ട്  ക്രമഭാനുഗതമഭായനി

സഭാമ്പത്തനികേ  തഭാങ്ങല  പദതനിയനില  വകേയനിരുത്തനി  മനിനനിമലാം  കവതനലാം

പുതുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  പത്മശതീ  കഗഭാപനിനഭാഥന്

നഭായര്  അധലക്ഷനഭായ  സമനിതനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ഖഭാദനി  കമഖലയനില

ആധുനനികേവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  വരുന്ന  ഓകരഭാ

വര്ഷത്തനിലുലാം  പുതുതഭായനി  600  നൂലപ്പുകേഭാര്ക്കുലാം  400  ചനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കുലാം  ചതഭാഴെനില

നലകുന്ന "ഖഭാദനി ഗഭാമലാം" പദതനിയുലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 
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അതട്ട് ലറനികേട്ട് തഭാരങ്ങളക്കട്ട് പഭാരനികതഭാഷനികേലാം

83 (T+4450) ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കലഭാകേ  അത് ലറനികേട്ട്  ചഭാമ്പലന്ഷനിപനില  പചങടുത്തട്ട്  ചവളളനി  ചമഡല
കനടനിയ  ശതീ.  പനി.  എന്.  അജനിതട്ട്  ഉളചപചടയുളള  തഭാരങ്ങളക്കട്ട്
പഭാരനികതഭാഷനികേമടക്കമുള്ളവ  നലകുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില  കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്  നനിയമസഭഭാലാംഗലാം  നല്കനിയ  ചപ്രഭാകപഭാസല
പരനിഗണനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) കലഭാകേ  അതട്ട് ലറനികേട്ട്  ചഭാമ്പലന്ഷനിപനില  കജതഭാക്കളഭായ
കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കുലാം  പരനിശതീലകേര്ക്കുലാം  പഭാരനികതഭാഷനികേലാം  നലകേണചമന്ന
എലാം.എല.എ.-യുചട  നനികവദനലാം  ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.  കദശതീയ/അന്തെര്കദശതീയ
മത്സരങ്ങളനില  വനിജയനികേളഭായ  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട്  4-6-2007-ചല  സ.ഉ.
(സഭാധഭാ)നമ്പര്  2482/2007/ചപഭാ.വനി.വ.  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  കേലഭാഷട്ട്
അവഭാര്ഡട്ട്  നലകേനിവരുന്നതട്ട്.  കലഭാകേ  സ്കൂള  അതട്ട് ലറനികേട്ട്  ചഭാമ്പലന്ഷനിപനില
കജതഭാക്കളഭായ  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട്  കേലഭാഷട്ട്  അവഭാര്ഡട്ട്  നലകേഭാന്  നനിലവനില
വലവസയനില.  എന്നഭാല  കലഭാകേ  സ്കൂള  അതട്ട് ലറനികേട്ട്  മതീറനില  ചമഡല  കനടനിയ
കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട്  ചവള്ളനിചമഡല  കനടനിയവര്ക്കട്ട്  2  ലക്ഷലാം  രൂപ,
ചവങലചമഡല  കനടനിയവര്ക്കട്ട്  1  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  പഭാരനികതഭാഷനികേലാം
നലകുന്നതനിനുള്ള  ശനിപഭാര്ശ  പരനികശഭാധനിച്ചു  വരുന്നതഭായനി  ചപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപട്ട് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ഒരു പഞഭായത്തനില ഒരു കസഡനിയലാം പദതനി

84  (4451)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  ബജറനില  പ്രഖലഭാപനിച  ''ഒരു
പഞഭായത്തനില  ഒരു  കസഡനിയലാം''  പദതനിയുചട  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനി  എങ്ങചന  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതനള്ള
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

+ T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)   2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത ബഡ്ജറനില പ്രഖലഭാപനിച
ഒരു  പഞഭായത്തനില  ഒരു  കസഡനിയലാം  പദതനി  കകേരള  ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചര്
ഇന്ചവസട്ട് ചമന്റെട്ട്  ഫെണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  (ചകേ.ചഎ.ചഎ.എഫെട്ട്.ബനി.)-ല
ഉളചപടുത്തുന്നതനിനുലാം  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  ഏജന്സനികേചള
ചതരചഞടുക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള ചചകേചക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്. 

കേഭായനികേരലാംഗചത്ത സമഗ പുകരഭാഗതനി

85 (4452) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം കേഭായനികേ രലാംഗചത്ത സമഗ പുകരഭാഗതനി
ലക്ഷലമഭാക്കനി നടപഭാക്കനിയ പദതനികേള എചന്തെഭാചക്കചയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇഉൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം കേഭായനികേ രലാംഗചത്ത സമഗ പുകരഭാഗതനി
ലക്ഷലമഭാക്കനി  നടപഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതുലാം  2016-17  ബഡ്ജറനില
പ്രഖലഭാപനിചതുമഭായ  പദതനികേള  അനുബനമഭായനി  കചര്ക്കുന.+ ടനി  പദതനികേള
നടപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കേഭായനികേ പരനിശതീലന പദതനി

86  (4453)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനചത്ത എലഭാ വനിദലഭാലയങ്ങചളയുലാം ഉളചപടുത്തനി ഒരു കേഭായനികേ
പരനിശതീലന പദതനി നടപനിലഭാക്കനി മനികേച കേഭായനികേതഭാരങ്ങചള കേചണത്തുന്നതനിനട്ട്
പദതനി  തയഭാറഭാക്കുകമഭാ;  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  പദതനികേള  നനിലവനിലുകണഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത  അണ്  എയ്ഡഡട്ട്  വനിദലഭാലയങ്ങളനിചല
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  രലാംഗത്തട്ട്  അവസരങ്ങള  ലഭനിക്കുന്നനില  എന്നതട്ട്
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന്  ഏചതങനിലുലാം  പദതനി
നനിലവനിലുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത  കസഭാര്ട്സട്ട്  കഹഭാസലുകേളുലാം  കസഭാര്ട്സട്ട്  സ്കൂളുകേളുലാം
ആധുനനികേവലക്കരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

+ ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭായനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  പഭാഠലപദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭാക്കനിചക്കഭാണഭാണട്ട്

പരനിഷ്കരനിച  പഭാഠലപദതനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഒന  മുതല  പത്തുവചര

ക്ലഭാസ്സുകേളനികലയ്ക്കുള്ള  കേഭായനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ  പദതനിയുലാം  അദലഭാപകേര്ക്കുള്ള

റഫെറന്സട്ട്  പുസ്തകേങ്ങളുലാം  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  5  മുതല  10  വചരയുള്ള

ക്ലഭാസ്സുകേളനികലയട്ട് ആകരഭാഗല കേഭായനികേ വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനുള്ള ആകനിവനിറനി ബുക്കുകേളുലാം

തയഭാറഭാക്കനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത   അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  പരനിശതീലനവലാം

നലകേനിവരുന. 

(ബനി)  ഉണട്ട്.  അണ്  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനില  സനി.ബനി.എസട്ട്.സനി.,

ചഎ.സനി.എസട്ട്.സനി.,  ചഎ.എസട്ട്.സനി.  സനിലബസുകേളനില  പഠനിക്കുന്ന  കുടനികേളക്കട്ട്

ക്ലസര് തലത്തനിലുലാം സഉൗത്തട്ട് കസഭാണ് തലത്തനിലുലാം കദശതീയ തലത്തനിലുലാം കേഭായനികേ

മത്സരങ്ങള ബനചപട കബഭാര്ഡുകേള മുകഖന സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുനണട്ട്.  കൂടഭാചത

കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കട്ട്  സലാംസഭാന  അകസഭാസനികയഷനുകേള  നടത്തുന്ന

മത്സരങ്ങളനിലുലാം പചങടുക്കഭാവന്നതുമഭാണട്ട്. 

(സനി)  കസഭാര്ട്സട്ട് സ്കൂളുകേള ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഇഉൗ വര്ഷലാം  17

കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  സ്കൂള  കസഭാര്ട്സട്ട്  കഹഭാസലുകേളനില  അടനിസഭാന

സഉൗകേരലങ്ങള നനിലവനില ലഭലമഭാണട്ട്.  കൂടഭാചത  35-ാാമതട്ട് കദശതീയ ചഗയനിലാംസനിചന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  പുതനിയതഭായനി  നനിര്മ്മേനിചകതഭാ  നവതീകേരനിചകതഭാ  ആയ  കസഡനിയങ്ങള

കകേരള  കസറട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേഉൗണ്സനിലനിനട്ട്  അനുവദനിചട്ട്  നലകേനിയവയനില,

കേഉൗണ്സനിലനിചന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  സതീമുകേളനിചല  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങള

പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന. 

കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കട്ട് മനികേച കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം

87  (4454)  ചപ്രഭാഫെ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കട്ട്  മനികേച കപ്രഭാത്സഭാഹനവലാം മറ്റുലാം  ലഭനിക്കുന്നനിചലന്ന

വഭാര്ത്ത  ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ഇക്കഭാരലത്തനില  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള

എചന്തെലഭാലാം;
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(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  എത്ര കേഭായനികേ
തഭാരങ്ങളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനിലുലാം  അര്ദ-സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
കജഭാലനി നല്കനി എന്നട്ട് ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളുചട  പ്രശ്നങ്ങള  പഠനിക്കുവഭാനുലാം  പരനിഹരനിക്കുവഭാനുലാം
ചസക്രകടറനിയറനില ഒരു സനിരലാം സലാംവനിധഭാനലാം ഉണഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കേഭായനികേ വകുപട്ട് നനിലവനിലുകണഭാ; വനിശദ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  സലാംസഭാനചത്ത കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കട്ട് മനികേച പരനിശതീലനവലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനവലാം  നലകുന്നതനിനുള്ള  പദതനികേള  കകേരള  കസറട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്
കേഉൗണ്സനില,  കേഭായനികേ  യുവജനകേഭാരല  ഡയറകകററട്ട്  എന്നനിവ  മുഖഭാന്തെനിരലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി)  ഇഉൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  സര്ക്കഭാര്
സര്വതീസനില/അര്ദ സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളനില കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കട്ട് കജഭാലനി
നലകേനിയനിടനില. 

(സനി & ഡനി) 12-4-2010-ചല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസട്ട്)  നമ്പര്  126/10/ചപഭാ.ഭ.വ.
പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേഭായനികേ  യുവജനകേഭാരലവകുപട്ട്  നനിലവനില  വന്നനിട്ടുണട്ട്.
കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളുചട പ്രശ്നങ്ങള പഠനിക്കുവഭാനുലാം പരനിഹരനിക്കുവഭാനുലാം നനിലവനിലുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം പരലഭാപമഭാണട്ട്. 

കസഭാര്ട്സട്ട് കേസഭാട നനിയമനത്തനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡലാം

88 (4455) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേസഭാട  നനിയമനത്തനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡലാം
എചന്തെഭാചക്കയഭാചണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഒളനിമ്പനിക്സൈട്ട്, കലഭാകേകേപട്ട്, കലഭാകേ യൂണനികവഴനിറനി ചഗയനിലാംസട്ട്, കകേഭാമണ്ചവലത്തട്ട്
ചഗയനിലാംസട്ട്,  ഏഷലന്  ചഗയനിലാംസട്ട്,  സഭാഫെട്ട്  ചഗയനിലാംസട്ട്  തുടങ്ങനിയ  അന്തെര്കദശതീയ
മത്സരങ്ങളനില  ഇന്തെലചയ  പ്രതനിനനിധഭാനലാം  ചചയനിട്ടുള്ളതുലാം  കദശതീയ  മത്സരങ്ങളനില
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കകേരളചത്ത പ്രതനിനനിധഭാനലാം ചചയനിട്ടുള്ളതുലാം അന്തെര് സര്വകേലഭാശഭാല മത്സരങ്ങളനില
കകേരളത്തനിചല ഏചതങനിലുലാം സര്വകേലഭാശഭാലചയ പ്രതനിനനിധഭാനലാം ചചയനിട്ടുള്ളതുമഭായ
കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേസഭാട  നനിയമനത്തനിനട്ട്  അര്ഹതയുണട്ട്.
ഇപ്രകേഭാരലാം  ചതരചഞടുക്കചപടുന്നവര്ക്കട്ട്  അവരുചട  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലതയട്ട്
അനുസരനിച്ചുള്ള തസ്തനികേകേളനില നനിയമനലാം നലകേനിവരുന. 

കസഭാര്ട്സട്ട് കേഉൗണ്സനിലുകേള മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന പരനിശതീലനങ്ങള

89 (4456) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേഉൗണ്സനിലുകേള  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്ന
പരനിശതീലനങ്ങളക്കുള്ള  അടനിസഭാനസഉൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) എങനിൽ അവയുചട വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) കകേരള കസറട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് കേഉൗണ്സനില മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന
പരനിശതീലനങ്ങളക്കുള്ള  അടനിസഭാന  സഉൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി,  എലഭാ  പഞഭായത്തനിലുലാം  ഒരു  കേളനിക്കളലാം  പദതനി  ഘടലാം  ഘടമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുചമനലാം  തുടക്കചമന്ന  നനിലയനില  25  കകേന്ദ്രങ്ങളനില   മനിനനി
കസഡനിയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  5  കകേഭാടനി  രൂപ വതീതലാം വകേയനിരുത്തുന്നതഭായുലാം
ഇതനിനഭായുള്ള  135  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനിലനനിനലാം
കേചണത്തുന്നതഭാണട്ട്.  14  ജനിലകേളനിലുലാം  ഓകരഭാ  മളടനി  പര്പസട്ട്  ഇന്കഡഭാര്
കസഡനിയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  500  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രകതലകേ  നനികക്ഷപ
പദതനിയനിലനനിനലാം നതീക്കനിവയ്ക്കുന്നതഭായുലാം പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

കദശതീയ  ചഗയനിലാംസനികനഭാടനുബനനിചട്ട്  പുതനിയതഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കുകേകയഭാ/
പുനരുദരനിക്കുകേകയഭാ  ചചയനിട്ടുള്ള  കസഡനിയങ്ങളുകടയുലാം  മറ്റുലാം  സലാംരക്ഷണ  ചുമതല
വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങളക്കഭായനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനില  കകേരള  കസറട്ട്
കസഭാര്ട്സട്ട് കേഉൗണ്സനിലനിചന്റെ സലാംരക്ഷണച്ചുമതലയനില സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം
ഇന്കഡഭാര്  കസഡനിയലാം,  മുണയഭാടട്ട്  കേണ്ണൂര്;  കഡഭാ.  അലാംകബദ്കേര്  നതീന്തെലക്കുളലാം,
പനിരപന്കകേഭാടട്ട്,  തനിരുവനന്തെപുരലാം;  വനി.ചകേ.ചകേ.  കമകനഭാന് ഇന്കഡഭാര് കസഡനിയലാം,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്;  ശതീപഭാദലാം കസഡനിയലാം,  ആറനിങ്ങല;  ചകേഭാലലാം കഹഭാക്കനി കസഡനിയലാം;
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വനി.ചകേ.എന്.  കമകനഭാന്  ഇന്കഡഭാര്  കസഡനിയലാം,  തൃശ്ശൂര്  എന്നതീ  കസഡനിയങ്ങളുലാം
നതീന്തെലക്കുളവലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഉൗ കസഡനിയങ്ങള,  നതീന്തെലക്കുളലാം  ഉളചപചട
കകേരള കസറട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേഉൗണ്സനിലനിചന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള കസഡനിയങ്ങളനില
കകേരളത്തനിചല  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട്  അന്തെഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  കേഭായനികേ
പരനിശതീലനലാം നലകുന്നതനിനട്ട് വനിനനികയഭാഗനിച്ചുലാം സലാംരക്ഷനിച്ചുലാം വരുന. 

കസഭാര്ട്സട്ട് നയലാം

90 (4457)   ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട്  :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  പുതനിയ  'കസഭാര്ട്സട്ട്  നയലാം'  നടപഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  കസഭാര്ട്സട്ട്  നയവലാം  ഇനനി  പുതനിയതഭായനി  നനിലവനില
വരഭാന്  കപഭാകുന്ന  കസഭാര്ട്സട്ട്  നയവലാം  തമ്മേനിലുള്ള  വലതലഭാസങ്ങള
എചന്തെഭാചക്കചയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട്  സമഗമഭായ  കേഭായനികേനയലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്
സലാംബനനിച  വനിഷയലാം  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  സജതീവ  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  "കേഭായനികേ
പരനിശതീലന  സഉൗകേരലങ്ങള  ഉറപ്പുവരുത്തനിചക്കഭാണട്ട്  യഥഭാര്ത്ഥ  കേഭായനികേ
പ്രതനിഭകേചള   കേചണത്തനി  സമഗ  പരനിശതീലനലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ"  എന്നതട്ട്  പുതനിയ
നയത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭാണട്ട്. 

വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് നതീന്തെല പരനിശതീലനലാം

91 (4458) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  നതീന്തെല  പരനിശതീലനലാം
നലകുന്നതനിനട്ട് എചന്തെങനിലുലാം പദതനി സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിവരുനകണഭാ;

(ബനി)  സ്കൂളുകേളനില  കേഭായനികേ  പരനിശതീലനത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നതീന്തെല
പരനിശതീലനലാം നനിര്ബനമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സ്കൂളുകേളനില  നനിന്നട്ട്  മനികേച  നതീന്തെല  തഭാരങ്ങചള  കേചണത്തനി  വനിദഗ്ദ്ധ

പരനിശതീലനലാം നലകുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സലാംസഭാനചത്ത ചതരചഞടുത്ത സ്കൂളുകേളനില വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
നതീന്തെല  പരനിശതീലനലാം  നലകുന്നതനിനട്ട്  സസനിലാം  ആന്റെട്ട്  സര്ചചവവട്ട്  എന്ന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കകേരളത്തനില  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം
റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയചപടുന്ന  മുങ്ങനിമരണങ്ങളുചട  എണ്ണലാം  വളചര  കൂടുതലഭാചണനലാം
അതനില  കുടനികേളഭാണട്ട്  ഏചറയുലാം  എന്ന  വസ്തുതകേളുചട  ചവളനിചത്തനില  പ്രസ്തുത
സഭാഹചരലചത്ത അതനിജതീവനിക്കുന്നതനിനട്ട് സ്കൂളനില പഠനിക്കുന്ന കുടനികേള (5 മുതല 12
വയസട്ട് വചര) നതീന്തെല പരനിശതീലനലാം നലകുകേ എന്ന ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട് ടനി
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവന്നതട്ട്.  സ്കൂളുകേളനില  കപഭാര്ടബനിള  സസനിമ്മേനിലാംഗട്ട്  പൂള
സഭാപനിചഭാണട്ട് പരനിശതീലനലാം നലകുന്നതട്ട്. 2012-ല ആരലാംഭനിച ഇഉൗ പദതനി വഴെനി
വനിവനിധ ജനിലകേളനിചല എണ്ണഭായനിരത്തനിലധനികേലാം കുടനികേള പരനിശതീലനലാം കനടനി.

സസനിലാം  ആന്റെട്ട്  സര്ചചവവട്ട്  പദതനി  എലഭാ  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  വലഭാപനിപനിക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  

(സനി)  സ്കൂളുകേളനില നനിനള്ള മനികേച നതീന്തെല തഭാരങ്ങചള കേചണത്തനി കകേരള
കസറട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേഉൗണ്സനിലനിചന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  സ്കൂള  കസഭാര്ട്സട്ട്  കഹഭാസല
സതീമനില ഉളചപടുത്തനി വനിദഗ്ദ്ധ പരനിശതീലനലാം നലകേനിവരുന. 

എലഭാവര്ക്കുലാം ചചവദല്യുതനി

92  (4459)   ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കവദല്യുതനി  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  'എലഭാവര്ക്കുലാം  കവദല്യുതനി'  എന്ന  പദതനി
ചകേഭാണട്ട്  ഏചതഭാചക്ക  വനിഭഭാഗത്തനിലചപടുന്ന  ജനങ്ങളക്കട്ട്  പ്രകയഭാജനലാം
ലഭനിക്കുചമന്നട്ട് വനിവരനിയ്ക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനി  തടസചപടുത്തഭാന്  കവദല്യുതനി  റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന്
ശമനിക്കുന  എന്ന  വഭാര്ത്തയനില  എചന്തെങനിലുലാം  അടനിസഭാനമുകണഭാ;  ഉചണങനില
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  അടനിയന്തെരമഭായനി  നടപഭാക്കഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എലഭാ  വതീടുകേളനിലുലാം  ചചവദല്യുതനി  എത്തനിക്കുകേ  എന്ന
ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകൂടനി  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  സമ്പൂര്ണ
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ചചവദല്യുതതീകേരണ  പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തനി  ബനി.പനി.എല.  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്
സഉൗജനലമഭായനി  ചചവദല്യുതനി  കേണക്ഷന്  നലകേഭാനുലാം  എ.പനി.എല.
വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ളവര്ക്കട്ട് സര്വതീസട്ട് ചചലനനിനുള്ള തുകേ മഭാത്രലാം ഇഉൗടഭാക്കനി ചചവദല്യുതനി
കേണക്ഷന്  നലകേഭാനുമഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  വതീടുകേളക്കുപുറചമ
അലാംഗനവഭാടനികേളകൂടനി  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തനി  ചചവദല്യുതനി
എത്തനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(ബനി) ശദയനിലചപടനിടനില. 

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  2017  മഭാര്കചഭാടുകൂടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. 

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. വഴെനി വനിതരണലാം ചചയന്ന എല.ഇ.ഡനി. ബളബുകേള

93  (4460)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന്  :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. വഴെനി വനിതരണലാം ചചയന്ന എല.ഇ.ഡനി. ബളബുകേള
എലഭാ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം ലഭലമഭാക്കനികയഭാ;  ഇചലങനില ഏചതഭാചക്ക ജനിലകേളനില
വനിതരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിചയനലാം  ബഭാക്കനിയുള്ള  ജനിലകേളനില  എന്നകത്തക്കട്ട്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകുചമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഗലഭാരന്റെനി  കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില  കകേടട്ട്  സലാംഭവനിക്കുന്ന  എല.ഇ.ഡനി.
ബളബുകേള മഭാറനി  നലകേഭാന് ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചഡഭാമസനികേട്ട്  എഫെനിഷലന്റെട്ട്  ചചലറനിലാംഗട്ട്  കപ്രഭാഗഭാലാം  (ചഡലപട്ട്)  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് വഴെനി വനിതരണലാം ചചയന്ന
എല.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള  ഇതുവചര  37.5  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  ഗഭാര്ഹനികേ
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ബളബനിചന്റെ
വനിതരണലാം  നടനവരുന.  ബളബനിചന്റെ  വനിതരണലാം  ഒരു  ജനിലയനിലുലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.  കകേന്ദ്ര ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  എനര്ജനി  എഫെനിഷലന്റെട്ട്
സര്വതീസട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  (ഇ.ഇ.എസട്ട്.എല.)-മഭായനി  കചര്ന്നഭാണട്ട്  ഇഉൗ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്.  ഇ.ഇ.എസട്ട്.എല.  ബഭാക്കനി ബളബുകേള വഭാങ്ങനി നലകുന്ന
മുറയട്ട് വനിതരണലാം ചചയന്നതഭാണട്ട്. 
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(ബനി)  ഗലഭാരന്റെനി  കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില  കകേടുസലാംഭവനിക്കുന്ന  എല.ഇ.ഡനി.
ബളബുകേള മഭാറനി നലകേഭാന് സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ചഡഭാമസനികേട്ട് എഫെനിഷലന്റെട്ട് ചചലറനിലാംഗട്ട് കപ്രഭാഗഭാലാം (ചഡലപട്ട്) വഴെനി വനിതരണലാം
ചചയന്ന  എല.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേളക്കട്ട്  മൂന്നട്ട്  വര്ഷമഭാണട്ട്  ഗലഭാരന്റെനി  കേഭാലഭാവധനി.
ഗലഭാരന്റെനി  കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില  കകേടുസലാംഭവനിക്കുന്ന  എല.ഇ.ഡനി  ബളബുകേള
ഇ.ഇ.എസട്ട്.എല.  മഭാറനി  നലകുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
ലനിമനിറഡട്ട് ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുചട നഷ്ടലാം കുറച്ചുചകേഭാണ്ടുവരഭാന് നടപടനി

94 (4461) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനില  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  യുചട  കേടബഭാധലത  എത്ര  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട്;

(ബനി)  വന്കേനിട  വലവസഭായനികേളനില  നനിനലാം  പനിരനിഞ്ഞു  കേനിടഭാനുളള  തുകേ
പനിരനിചചടുത്തട്ട്  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുചട  നഷ്ടലാം  കുറച്ചു  ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനട്ട്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള എചന്തെലഭാലാം; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ക്കട്ട്  30-9-2016  കേണക്കട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ബഭാങ്കുകേളനില
നനിനലാം  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം  കലഭാണഭായുലാം  ഓവര്ഡ്രൈഭാഫഭായുലാം
6390 കകേഭാടനി രൂപയുചട കേടബഭാധലതയുണട്ട്. 

(ബനി)  എചട്ട്.റനി.,  ഇ.എചട്ട്.റനി.  വനിഭഭാഗത്തനിചല സസകേഭാരല വന്കേനിട വലവസഭായ
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനിലനനിനലാം  പനിരനിഞ്ഞു  കേനികടണ്ടുന്ന  398.86  കകേഭാടനി  രൂപയനില
191.03 കകേഭാടനി രൂപ കകേഭാടതനി നടപടനികേള കവഗത്തനിലഭാക്കനിയുലാം കശഷമുള്ള 207.83
കകേഭാടനി രൂപ പ്രസ്തുത ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനിലനനിനലാം ചചവദല്യുതനി കേണക്ഷന് വനികച്ഛദനിച്ചുലാം
കുടനിശനികേ  കനഭാടതീസട്ട്  നലകേനിയുലാം  ഡനിസ്മെഭാന്റെനില  ചചയലാം  റവനദ്യൂ റനിക്കവറനി  നടപടനി
മുകഖനയുലാം  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല  പദതനിയനിലൂചടയുലാം  പനിരനിചചടുക്കുവഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. യനിചല സതീനനിയര് അസനിസന്റെട്ട് തസ്തനികേ

95  (4462)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  യനിചല  സതീനനിയര്  അസനിസന്റെട്ട്
തസനികേയനിചല കജഭാലനികേള/കസവനങ്ങള എചന്തെലഭാചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  സതീനനിയര്  അസനിസന്റെട്ട്,  കേഭാഷലര്  തസ്തനികേകേളുചട  അനുപഭാതലാം
എത്രചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സതീനനിയര്  അസനിസന്റുമഭാചര  കേഭാഷലര്  തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്  മഭാറനി
നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വലവസയുകണഭാ;  എങനില  ഏതട്ട്  ചടപ്രകേഭാരചമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാഷലര്  തസ്തനികേയനിചല  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചയഭാചത  സതീനനിയര് അസനിസന്റെട്ട്  തസ്തനികേയനിചല  ജതീവനക്കഭാര് വഴെനി  നനികേത്തുന്ന
സഭാഹചരലമുകണഭാ;  എങനില  ഈ  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചയകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിചല ചസക്ഷന് ഓഫെതീസുകേളനില സതീനനിയര്
അസനിസന്റെട്ട്  തസ്തനികേയനിചല  കജഭാലനികേള/കസവനങ്ങള  പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുള്ള
ഉത്തരവനിചന്റെ ബനചപട കപജനിചന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.+

(ബനി) സതീനനിയര് അസനിസന്റെട്ട്, കേഭാഷലര് തസ്തനികേകേളനില പ്രകതലകേ അനുപഭാതലാം
നനിശ്ചയനിചനിടനില. 

(സനി & ഡനി) ഇല.  എന്നഭാല  കേഭാഷലര്മഭാര്  അവധനിയനിലഭാവകേകയഭാ,
മറ്റുകേഭാരണങ്ങളഭാകലഭാ  ഉണഭാകുന്ന  ഒഴെനിവനില  (അഭഭാവത്തനില)  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി
കേഭാഷട്ട്  കേളക്ഷന്  കജഭാലനികേളനില  തടസലാം  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  നലകുന്ന  കസവനത്തനില  തടസങ്ങകളഭാ  കുറവകേകളഭാ
ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനുലാംകവണനി  തഭാത്കേഭാലനികേമഭായനി  കേഭാഷലറചട  പ്രവൃത്തനികേള
ചചയന്നതനിനട്ട് സതീനനിയര് അസനിസന്റെനികനയുലാം നനികയഭാഗനിക്കഭാറണട്ട്.  ഇതട്ട് സതീനനിയര്
അസനിസന്റെനിചന്റെ കേര്ത്തവലങ്ങള,  ചുമതലഭാകബഭാധങ്ങള എന്നനിവ പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്ന
ചടപ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.  കേഭാഷലര്  തസ്തനികേയനില ഇന്-സര്വതീസട്ട്  കേസഭാടയനിചല  ഒഴെനിവകേള
പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷനട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയഭാനുള്ള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില കേഭാഷലര് തസ്തനികേയനിചല നനിയമനലാം
96 (4463)  ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി-യനില  കേഭാഷലര്  തസ്തനികേയനിചല  എത്ര  ശതമഭാനലാം

ഒഴെനിവകേളഭാണട്ട് തസ്തനികേമഭാറലാം വഴെനി നനികേത്തചപകടണചതന്നട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

+ ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി)  1-1-2012-നു  കശഷലാം  ഇതുവചര  തസ്തനികേമഭാറലാം  വഴെനി  കേഭാഷലര്
തസ്തനികേയനില  നടന്ന  നനിയമനത്തനിചന്റെ  വനിശദവനിവരലാം  ഒഴെനിവകേളുചട  എണ്ണലാം,
റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ തതീയതനി എന്നനിവ സഹനിതലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 1-1-2012-നു കശഷലാം കേഭാഷലര് തസ്തനികേയനില നടന്ന തസ്തനികേ മഭാറത്തനിനട്ട്
ആനുപഭാതനികേമഭായനി  എത്ര  പുതനിയ  ഒഴെനിവകേളഭാണട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചകയണതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാഷലര് തസ്തനികേയനിചല ചമഭാത്തലാം എണ്ണത്തനിചന്റെ  20%  തസ്തനികേ മഭാറലാം
വഴെനി നനികേത്തചപടണലാം.

(ബനി)   തതീയതനി എണ്ണലാം

  22-6-2012 3

  9-7-2012 1

  25-8-2012 4

  22-10-2012 1

  18-2-2013 4

  10-4-2013 4

  26-4-2013 1

   16-5-2013 1

  1-7-2013 1

   27-12-2013 6

  20-2-2014 1

  19-5-2014 1

  30-8-2014 4

  1-11-2014 120

(സനി) തസ്തനികേ മഭാറത്തനിനട്ട് ആനുപഭാതനികേമഭായനി പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് ഒഴെനിവകേള
റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചകയണതനില.  ഓപണ്  കേസഭാടയനിചല  ഒഴെനിവകേളുലാം  തസ്തനികേമഭാറലാംവഴെനി
നനികേകത്തണ  ഒഴെനിവകേളുലാം  കേണക്കഭാക്കനി  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്. 
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ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. മതീറര് റതീഡര് തസ്തനികേയനിചല ഒഴെനിവകേള

97  (4464)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില  നനിലവനിലുളള  മതീറര്  റതീഡര്മഭാരുചട  എണ്ണലാം
എത്രചയനലാം, ഒഴെനിവകേള എത്രചയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലവനില  855  കപര് സനിര  ജതീവനക്കഭാരഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  ഇകപഭാള
532  ഒഴെനിവകേള  ഉണട്ട്.  എന്നഭാല  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില  ഓകരഭാ
തസ്തനികേയനിലുലാം  എത്ര  എണ്ണലാം  ജതീവനക്കഭാരഭാണട്ട്  ആവശലചമന്നതട്ട്  ഉളചപചട
വനിശദമഭായ  പഠനലാം  ചഎ.ചഎ.എലാം.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  നടത്തുകേയുലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്
നലകുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഉൗ  റനികപഭാര്ടട്ട്  പഠനിചട്ട്  അതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
മഭാത്രകമ  ആവശലമഭായ  തസ്തനികേകേളുലാം,  അതനിചല  ഒഴെനിവകേളുലാം  എത്രചയന്നട്ട്
തനിടചപടുത്തഭാന് കേഴെനിയുകേയുള. 

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുചട വനിതരണ ചചലനുകേള ഭൂഗര്ഭ ചചലനുകേളഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട് പദതനികേള

98  (4465)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  നഗരങ്ങളനിചല  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.യുചട  വനിതരണ
കലനുകേള  ഭൂഗര്ഭ  കലനുകേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട്  എചന്തെങനിലുലാം  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനി വരുനകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില അവയുചട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇചലങനില ഇതനികലക്കഭായനി സമയബനനിത പദതനി നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ  R-APDRP-യനില ഉളചപടുത്തനി അണര്
ഗഉൗണട്ട് കകേബനിളുകേള സലാംസഭാനത്തട്ട് സഭാപനിക്കുനണട്ട്. IPDS  പദതനിപ്രകേഭാരവലാം
അണര്ഗഉൗണട്ട് കകേബനിളുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി & സനി)  R-APDRP-ല  ഉളചപടുത്തനി  43  ടഉൗണുകേളനിലഭായനി
നഭാളനിതുവചര  966  Km  കകേബനിളുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  IPDS  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
193 Km അണര്ഗഉൗണട്ട് കകേബനിളുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട്ട്. 
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ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില ഒഴെനിവള്ള തസ്തനികേകേള

99 (4466)  ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില  നനിലവനില  എത്ര  തസ്തനികേകേള  ഒഴെനിവണട്ട്;

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒഴെനിവള്ള തസ്തനികേകേള ഏചതലഭാമഭാചണനലാം,  എത്ര വതീതമഭാചണനലാം

വനിശദവനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഒഴെനിവള്ള തസ്തനികേകേള നനികേത്തുന്നതനിനട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള

വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  19  തസ്തനികേകേളനില  ഒഴെനിവണട്ട്.  ചഡപദ്യൂടനി  ചതീഫെട്ട്  അക്കഉൗണട്ട്സട്ട്
ഓഫെതീസര്,  കപഴണല  അസനിസന്റെട്ട്,  സതീനനിയര്  സൂപ്രണട്ട്,  അസനിസന്റെട്ട്
എഞനിനതീയര്,  സബട്ട്  എഞനിനതീയര്,  സതീനനിയര്  അസനിസന്റെട്ട്,  കേഭാഷലര്,  മതീറര്
റതീഡര്, ഓവര്സതീയര്, ചചലന്മഭാന്, ചചഡ്രൈവര്, വര്ക്കര്, ജൂനനിയര് ചഫെയര്കകേഭാപനി
അസനിസന്റെട്ട്,  സതീനനിയര്  ചഫെയര്കകേഭാപനി  അസനിസന്റെട്ട്,  ചഫെയര്കകേഭാപനി  സൂപ്രണട്ട്,
സതീനനിയര് ചഫെയര്കകേഭാപനി സൂപ്രണട്ട്, കകേഭാണ്ഫെനിഡന്ഷലല അസനിസന്റെട്ട്, സതീനനിയര്
കകേഭാണ്ഫെനിഡന്ഷലല അസനിസന്റെട്ട്.

(ബനി) ഒഴെനിവള്ള തസ്തനികേകേളുചട വനിശദവനിവരങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. ചഡപദ്യൂടനിചതീഫെട്ട്  അക്കഉൗണട്ട്സട്ട്
ഓഫെതീസര് 1

2. കപഴണല അസനിസന്റെട്ട് 3

3. സതീനനിയര് സൂപ്രണട്ട് 4  ഒഴെനിവകേള  (ചപ്രഭാകമഭാഷന് വഴെനി
നനികേകത്തണതട്ട്)

4. അസനിസന്റെട്ട് എഞനിനതീയര്

91 ഒഴെനിവകേള
(പനി.എസട്ട്.സനി.വഴെനി
നനികേകത്തണതട്ട്).
ചപ്രഭാകമഭാഷന്വഴെനി  നനികേകത്തണ
262 ഒഴെനിവകേള
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5. സബട്ട് എഞനിനതീയര്

പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴെനി  നനികേകത്തണ  24
ഒഴെനിവകേള,  ചപ്രഭാകമഭാഷന്  വഴെനി
നനികേകത്തണ 606 ഒഴെനിവകേള

6. സതീനനിയര് അസനിസന്റെട്ട് ചപ്രഭാകമഭാഷന്  വഴെനി  നനികേകത്തണ  413
ഒഴെനിവകേള

7. കേഭാഷലര്
പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴെനി  നനികേകത്തണ  428
ഒഴെനിവകേള,  ചപ്രഭാകമഭാഷന്  വഴെനി
നനികേകത്തണ 76 ഒഴെനിവകേള

8. മതീറര് റതീഡര്
പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴെനി  നനികേകത്തണ  532
ഒഴെനിവകേള,  ചപ്രഭാകമഭാഷന്  വഴെനി
നനികേകത്തണ 334 ഒഴെനിവകേള 

9. ഓവര്സതീയര് ചപ്രഭാകമഭാഷന്  വഴെനി  നനികേകത്തണ  598
ഒഴെനിവകേള 

10. ചചലന്മഭാന് I & II ചപ്രഭാകമഭാഷന്  വഴെനി  നനികേകത്തണ  68
ഒഴെനിവകേള

11. ചചഡ്രൈവര് 144

12. വര്ക്കര് പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴെനി  നനികേകത്തണ  
5 ഒഴെനിവകേള

13. ജൂനനിയര്  ചഫെയര്കകേഭാപനി
അസനിസന്റെട്ട് 31

14. സതീനനിയര്  ചഫെയര്കകേഭാപനി
അസനിസന്റെട്ട്

ചപ്രഭാകമഭാഷന്  വഴെനി  നനികേകത്തണ  25
ഒഴെനിവകേള

15. ചഫെയര്കകേഭാപനി സൂപ്രണട്ട് ചപ്രഭാകമഭാഷന്  വഴെനി  നനികേകത്തണ  1
ഒഴെനിവട്ട്

16. സതീനനിയര് ചഫെയര്കകേഭാപനി സൂപ്രണട്ട് ചപ്രഭാകമഭാഷന്  വഴെനി  നനികേകത്തണ  3
ഒഴെനിവട്ട്

17. കകേഭാണ്ഫെനിഡന്ഷലല അസനിസന്റെട്ട് 24

18. സതീനനിയര്  കകേഭാണ്ഫെനിഡന്ഷലല
അസനിസന്റെട്ട്

ചപ്രഭാകമഭാഷന്  വഴെനി  നനികേകത്തണ  16
ഒഴെനിവകേള

19. സബട്ട് എഞനിനതീയര് (സനിവനില) ചപ്രഭാകമഭാഷന്  വഴെനി  നനികേകത്തണ  11
ഒഴെനിവകേള
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(സനി)  കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനില  നനിലവനിലുള്ള
അക്കഉൗണട്ട്സട്ട്/ഫെനിനഭാന്സട്ട് ഓഫെതീകസഴനിലനനിനലാം ചപ്രഭാകമഭാഷന് നലകേനി ചഡപദ്യൂടനി
ചതീഫെട്ട്  അക്കഉൗണട്ട്സട്ട്  ഓഫെതീസര്  തസ്തനികേയനിചല  ഒഴെനിവട്ട്  നനികുത്തുന്നതനിനുകവണ
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കപഴണല  അസനിസന്റെഭായനി  ചപ്രഭാകമഭാഷന്  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള  കയഭാഗലതയുള്ള  ജൂനനിയര്  കപഴണല  അസനിസന്റെട്ട്
ഇലഭാത്തതനിനഭാല പ്രസ്തകുത ഒഴെനിവട്ട്  നനികേത്തുവഭാന്  സഭാധനിചനിടനില. 

വര്ക്കറചട  5  ഒഴെനിവകേളുലാം  അസനിസന്റെട്ട്  എഞനിനതീയറചട  91  ഒഴെനിവകേളുലാം

പനി.എസട്ട്.സനി.-ചയ  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  സബട്ട്  എഞനിനതീയര്  ഇലകനിക്കലനിചന്റെ  24

എന്.ചജ.ഡനി.  ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.  ചയ അറനിയനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ചപ്രഭാകമഭാഷന്  (അകപഭായനിന്റെട്ട്ചമന്റെട്ട്  ചചബ  ടഭാന്സ്ഫര്)  വഴെനി

നനികേകത്തണ  കേഭാഷലര്  20  ശതമഭാനലാം  കേസഭാടയനിചല  76,  മതീറര്  റതീഡറചട

തസ്തനികേയനിചല  25  ശതമഭാനലാം കേസഭാടയനിചല  334,  സബട്ട് എഞനിനതീയര്  (സനിവനില)

തസ്തനികേയനിചല  11  എണ്ണലാം  എന്നതീ  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്

ചചയന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു. 

കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡനില നനിലവനില 32800 ഓളലാം

ജതീവനക്കഭാര്  കജഭാലനി  ചചയന.  എന്നഭാല  27175  ജതീവനക്കഭാരുചട

ശമ്പള/ആനുകൂലലങ്ങള നലകേഭാനുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ അനുമതനി മഭാത്രമഭാണട്ട്  കകേരള

കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  ചറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആയതനിനഭാല

നനിലവനില  5625  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ശമ്പളവലാം  മറട്ട്  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  നലകുന്നതട്ട്

കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  ചറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷചന്റെ  അനുമതനി  ഇലഭാചത

ആയതനിനഭാല  ഇഉൗ  ചചലവട്ട്  തഭാരനിഫെട്ട്  ഇനത്തനില  കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി

കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനിനട്ട്  ലഭനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചരലലാം  നനിലവനിലുണട്ട്.  കകേരള  കസറട്ട്

ഇലകനിസനിറനി  ചറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷചന്റെ  നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം  കകേരള  കസറട്ട്

ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡനില ഓകരഭാ തസ്തനികേയുചട ആവശലകേതയുലാം  അതനില എത്ര

എണ്ണലാം ജതീവനക്കഭാര് കവണചമന്നതുലാം ഉളചപചട വനിശദമഭായ പഠനലാം ചഎ.ചഎ.എലാം.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഉൗ പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് വനിശകേലനലാം ചചയട്ട് മഭാത്രകമ

കബഭാര്ഡനിചന്റെ  സുഗമമഭായ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  ഏറവലാം  അനനിവഭാരലമഭായ

ജതീവനക്കഭാരുചട എണ്ണലാം കേണക്കഭാക്കഭാന് കേഴെനിയൂ.
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ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. കേഭാഷലര് തസ്തനികേ

100  (4467)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില  കേഭാഷലര്  തസ്തനികേയനില  കജഭാലനി  കനഭാക്കുന്ന
സതീനനിയര്  അസനിസന്റെട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരുചട  കപരട്ട്,  എലാംകപഭായനി  കകേഭാഡട്ട്,
എണ്ണലാം എന്നനിവ വലക്തമഭാക്കുന്ന പടനികേ ഇലകനിക്കല സര്ക്കനിള ഓഫെതീസട്ട് തനിരനിചട്ട്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില  കേഭാഷലര്  തസ്തനികേയനില  കജഭാലനി  കനഭാക്കുന്ന
സതീനനിയര്  അസനിസന്റെട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരുചട  കപരട്ട്,  എലാംകപഭായനി  കകേഭാഡട്ട്,
എണ്ണലാം എന്നനിവ വലക്തമഭാക്കുന്ന പടനികേ ഇലകനിക്കല സര്ക്കനിള ഓഫെതീസട്ട് തനിരനിചട്ട്
അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

പുതനിയ ജലകവ ദല്യുത പദതനികേള

101   (4468)  ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  ചചവദല്യുതനി  ഉത്പഭാദനത്തനില  ഭൂരനിഭഭാഗവലാം
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതട്ട്  ജല  ചചവദല്യുത  പദതനികേളനില  നനിന്നഭായനിരനികക്ക
സലാംസഭാനത്തട്ട്  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  ചചവദല്യുതനി  ഉപകഭഭാഗത്തനിനനുസൃതമഭായനി  പുതനിയ
ജല ചചവദല്യുത പദതനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവനിലുള്ള ജല ചചവദല്യുത പദതനികേള ഓകരഭാനലാം
ഏതട്ട്  വര്ഷലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിച്ചു,  എന  മുതല  ചചവദല്യുതനി  ഉത്പഭാദനലാം
ആരലാംഭനിച്ചു,  ഓകരഭാന്നനിലുലാം ഉത്പഭാദനിപനിക്കചപടുന്ന ചചവദല്യുതനിയുചട അളവട്ട് എന്നനിവ
സലാംബനനിച വനിവരലാം പടനികേ തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വന്കേനിട  ചചവദല്യുത  പദതനികേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന്
നനിരവധനി  കേടമ്പകേളുലാം  സഭാകങതനികേ പ്രശ്നങ്ങളുലാം ഉളള  സഭാഹചരലത്തനില ചചറകേനിട
ജല  ചചവദല്യുത  പദതനികേള  വഴെനി  ഉത്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എചന്തെഭാചക്ക എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇകപഭാള  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനചകേഭാണനിരനിക്കുന്ന
ചചറകേനിട  ജല ചചവദല്യുത പദതനികേള ഏചതഭാചക്കയഭാചണനലാം,  എത്ര ശതമഭാനലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുചണനലാം ഓകരഭാ പദതനിയനിലനനിനലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന
കവദല്യുതനി ഉലഭാദനത്തനിചന്റെ അളവട്ട് എത്രയഭാചണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഇഉൗ കമഖലയുമഭായനി ബനചപടട്ട്  സര്ക്കഭാര് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇനനിയുലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് എവനിചടചയഭാചക്ക ചചറകേനിട ജല ചചവദല്യുത പദതനികേള
ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴെനിയുലാം എന്നട്ട് നനിര്ണ്ണയനിചനിട്ടുകണഭാ; സമയബനനിതമഭായനി ഇവയുചട
നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം  സലാംസഭാനത്തുണഭാകുന്ന  ചചവദല്യുത  കേമ്മേനി  ചചലവട്ട്
കുറഞ  രതീതനിയനില  മറനികേടക്കുന്നതനിനുലാം  എചന്തെഭാചക്ക  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  പുതനിയ  ജലകവദല്യുത  പദതനികേള  ആരലാംഭനിക്കുനണട്ട്.  പഭാരനിസനിതനി
കേഭാനുമതനി/വനഭൂമനി വകനതര പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള അനുമതനി
എന്നനിവ ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് കനരനിടുന്ന തടസങ്ങളുലാം കേഭാലതഭാമസവലാം പദതനിക്കുകവണ
സലകമചറടുക്കഭാനുള്ള  കേഭാലതഭാമസവലാം  ജലകവദല്യുതതീ  പദതനികേള
നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് പ്രധഭാന തടസമഭാകുനണട്ട്. 

(ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവനിലുള്ള ജല കവദല്യുത പദതനികേളുചട നനിര്മ്മേഭാണ
വര്ഷലാം  കവദല്യുത  ഉത്പഭാദനലാം  ആരലാംഭനിചതുലാം  ഉത്പഭാദനിപനിക്കചപടുന്ന
കവദല്യുതനിയുചട  അളവട്ട്  എന്നനിവ  സലാംബനനിച  പടനികേ  അനുബനമഭായനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(സനി)  വന്കേനിട  ജലകവദല്യുത  പദതനികേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്  നനിരവധനി
കേടമ്പകേളുലാം  സഭാകങതനികേ  പ്രശ്നങ്ങളുലാം  ഉള്ള  സഭാഹചരലത്തനില  ചചറകേനിട
ജലകവദല്യുതനി പദതനികേള വഴെനി ഉലപഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി നനിലവനില
നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനവരുന്ന 6 ചചറകേനിട ജലകവദല്യുത പദതനികേള (59 ചമഗഭാവഭാടട്ട്)
സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുലാം  (14)  ജലകവദല്യുത  പദതനികേളുലാം  (149
ചമഗഭാവഭാടട്ട്)  സലചമടുപട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ചടണര്  ചചയന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇവയനില 13 പദതനികേള (109 MW)  ചചറകേനിട പദതനിയഭാണട്ട്.
കൂടഭാചത  പുതനിയ  ചചറകേനിട  ജലകവദല്യുത  പദതനികേള  കേചണത്തുന്നതനിനുലാം
അവയുചട വനിശദമഭായ പഠന റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ സര്കവയുലാം
അനുബന കജഭാലനികേളുലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി)  നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന്ന പദതനികേള
1 ചപഭാരനിങ്ങലകുത്തട്ട് 24 ചമഗഭാവഭാടട്ട് (51 % പണനി പൂര്ത്തനിയഭായനി.)

2 ഭൂതത്തഭാന്ചകേടട്ട് 24 ചമഗഭാവഭാടട്ട് (36 % പണനി പൂര്ത്തനിയഭായനി.)

3 ചപരുകന്തെനരുവനി 6 ചമഗഭാവഭാടട്ട് (84 % പണനി പൂര്ത്തനിയഭായനി.)

4 അപര് കേലഭാര് 2 ചമഗഭാവഭാടട്ട്
(12-8-2016-ല നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിച്ചു.)

5 കേക്കയലാം 3 ചമഗഭാവഭാടട്ട് (68 % പണനി പൂര്ത്തനിയഭായനി.)

6  ചഭാത്തന്കകേഭാട്ടുനട-II 6 ചമഗഭാവഭാടട്ട് (20 % പണനി പൂര്ത്തനിയഭായനി.)

(ഇ)  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   15  ചചറകേനിട  ജലകവദല്യുത  പദതനികേളുചട
ഡനി.പനി.ആര്. പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്. കകേരളത്തനിചല വനിവനിധ
നദനികേളനിലഭായനി 600 MW  കശഷനിവരുന്ന ആയനിരകത്തഭാളലാം ചചറകേനിട ജലകവദല്യുത
പദതനികേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്  കേഴെനിയുലാം.  സസകേഭാരല  കമഖലയനിലൂചട  CPP/IPP
വനിഭഭാഗത്തനില  99MW  കശഷനിവരുന്ന  55  ചചറകേനിട  ജലകവദല്യുത  പദതനികേള
"BOOT”  അടനിസഭാനത്തനില  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  മത്സര  ദര്ഘഭാസനിചന്റെ
രണഭാലാംഘടലാം (RFP) പുകരഭാഗമനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന. 

കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി ചറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന്
102  (4469)    ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്:

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചന്ദ്രന്:
ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജയന്:
ശതീമതനി സനി  .    ചകേ  .    ആശ :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളഭാ  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  ചറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷനുലാം
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുമഭായനി അഭനിപ്രഭായ വലതലഭാസലാം നനിലനനില്ക്കുനകണഭാ; ഉചണങനില
ഏചതഭാചക്ക കേഭാരലങ്ങളനിലഭാണട്ട് അഭനിപ്രഭായ വലതലഭാസമുളളചതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇലകനിസനിറനി  ആകനിചല  ചസക്ഷന്  108  പ്രകേഭാരമുളള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നലകകേണനി വന്നതട്ട് ഏതട്ട് സഭാഹചരലത്തനിലഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വലവസഭായ  വഭാണനിജല  ആവശലങ്ങളക്കട്ട്  ചചവദല്യുതനി  കേണക്ഷന്
നല്കുന്നതനിനുളള നടപടനിക്രമങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് എചന്തെഭാചക്ക മഭാറങ്ങളഭാണട്ട്
ആകലഭാചനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  ചറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന്  2014-ല പുറചപടുവനിച തഭാരനിഫെട്ട്  റഗുകലഷന്
ഇലകനിസനിറനി നനിയമത്തനികലയുലാം കദശതീയ തഭാരനിഫെട്ട് നയത്തനികലയുലാം വലവസകേളനില
നനിനലാം കകേന്ദ്ര കവദല്യുതനി റഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന് പനിന്തുടരുന്ന  മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില
നനിനലാം  വലതനിചലനിക്കുന്നതഭായനി  ചൂണനിക്കഭാടനി  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ബഹുമഭാനചപട
കകേരള  കഹകക്കഭാടതനിചയ  സമതീപനിക്കഭാനനിടയഭായനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  2006-ല
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് റഗുകലററനി കേമ്മേതീഷനട്ട് ഇലകനിസനിറനി നനിയമത്തനിചല  108-ാം
വകുപട്ട് പ്രകേഭാരലാം നലകേനിയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പഭാലനിക്കഭാചത ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യനില
നനിനലാം  കലസന്സട്ട്  ഫെതീസട്ട്  ഇഉൗടഭാക്കനി  വരുന്നതുലാം  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ശദയനിലചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സമ്പൂര്ണ്ണ കവദല്യുതതീകേരണ പദതനി 2017
മഭാര്ചട്ട്  31-നട്ട്  മുമ്പട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണ  സഭാഹചരലത്തനിലുലാം  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
"Ease  of  doing  business  initiative”-ചന്റെ ഭഭാഗമഭായുലാം  കവദല്യുതനി  കേണക്ഷന്
നലകുന്നതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള ലഘൂകേരനിചട്ട് സകപ കകേഭാഡട്ട്  2014  കഭദഗതനി
വരുത്തുന്നതനിനട്ട്  സലാംസഭാന  റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷനട്ട്  ചസക്ഷന്  108  പ്രകേഭാരലാം
സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) പുതനിയ സര്വതീസട്ട് കേണക്ഷന് ലഭനിക്കുന്നതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് നനിലവനിലുള്ള
ചടങ്ങള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ബുദനിമുടട്ട്  ഉണഭാക്കുന്നതഭായനി ശദയനിലചപടതനിചന
തുടര്ന്നട്ട് എലഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലുലാംചപടുന്ന ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം കവദല്യുതനി കേണക്ഷന്
ലഭനിക്കുന്നതട്ട്  സലാംബനനിച്ചുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കുവഭാനുലാം  ചവറലാം  രണട്ട്
കരഖകേള (തനിരനിചറനിയല കരഖ, ഉടമസഭാവകേഭാശലാം ചതളനിയനിക്കഭാനുള്ള കരഖ) മഭാത്രലാം
ലഭലമഭാക്കനിയഭാല കവദല്യുതനി കേണക്ഷന് നലകേഭാന് കവണ വനിധത്തനില ചടങ്ങളനില
മഭാറലാം  വരുത്തഭാന്  സര്ക്കഭാര്  കകേരള  ഇലകനിസനിറനി  ചറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷകനഭാടട്ട്
ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്. പുതനിയ സര്വതീസട്ട് കേണക്ഷന് ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങളുചട
ലഘൂകേരണകത്തഭാചടഭാപലാം  തചന്ന,  അകപക്ഷഭാ  കഫെഭാറലാം  കൂടുതല  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനഭായനി  അകപക്ഷകേചന്റെ
കേണകഡട്ട്  കലഭാഡനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  അകപക്ഷകേന്  നലകകേണ  തുകേ
കേണക്കനിലഭാക്കുന്ന രതീതനി സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  100  ചകേ.വനി.എ.  യട്ട്  മുകേളനില കേണകഡട്ട്
കലഭാഡുള്ള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് മുന്കൂടനി അകപക്ഷ നലകേഭാനുള്ള അവസരലാം ലഭലമഭാക്കുകേ
എന്നതീ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഇതനില ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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പ്രസരണ കമഖലയനിചല കവദല്യുതനിനഷ്ടലാം

103  (4470)  ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

കവദല്യുതനി പ്രസരണ കമഖലയനില പ്രതനിദനിനലാം എത്ര യൂണനിറട്ട് കവദല്യുതനിനഷ്ടലാം
ഉണഭാകുനചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കവദല്യുതനി  പ്രസരണ  കമഖലയനില  പ്രതനിദനിനലാം  ഏകേകദശലാം  മൂന്നട്ട്  മനിലലന്
യൂണനിറട്ട് കവദല്യുതനിനഷ്ടലാം ഉണഭാകുനണട്ട്. 

ഉഉൗര്ജ വനിതരണരലാംഗലാം ശക്തനിചപടുത്തുവഭാന് കേര്മ്മേ പദതനി
104  (4471) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന്   :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്   :
ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫെട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഊര്ജ  വനിതരണ  രലാംഗലാം  ശക്തനിചപടുത്തുവഭാന്
എചന്തെലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര  പുതനിയ  കവദല്യുതനി  കേണക്ഷനുകേളഭാണട്ട്  ഒരു
വര്ഷകേഭാലയളവനിനുള്ളനില നലകേഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഊര്ജ  വനിതരണരലാംഗലാം  ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഏചതലഭാലാം
വനിതരണ  കലനുകേളഭാണട്ട്  കേമ്മേതീഷന്  ചചയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
എചന്തെലഭാലാം;

(ഡനി)  ഈ  രലാംഗത്തട്ട്  മുന്സർക്കഭാർ  ചചയ  കേഭാരലങ്ങൾ  എചന്തെലഭാചമന്നട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  -  സനി)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള  (RAPDRP),  DDUGJY,  IPDS
തുടങ്ങനിയവ)  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  തനതട്ട്  ഫെണ്ടുപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി
എന്നനിവയനിലൂചടയഭാണട്ട്  കവദല്യുത  വനിതരണ  ശലാംഖല  ചമചചപടുത്തഭാന്
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ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. 11  ചകേ. വനി. കലന് നനിര്മ്മേഭാണലാം, എല.റനി.  കലന് നനിര്മ്മേഭാണലാം,
ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മറകേള സഭാപനിക്കല, റതീലാം കേണകറനിലാംഗട്ട്, സനിലാംഗനിള കഫെസട്ട് കലന് ത്രതീ
കഫെസട്ട്  ആക്കനി  മഭാറല  എന്നതീ  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  ടനി  പദതനികേളവഴെനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  വനിതരണ  കമഖലയനില
400000-കത്തഭാളലാം  പുതനിയ  കവദല്യുതനി  കേണക്ഷനുകേള  നലകേഭാനുലാം  3050
കേനികലഭാമതീറര്  11  ചകേ.വനി.  കലന്, 3500  കേനികലഭാമതീറര് എല.റനി.  കലന് എന്നനിവ
നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുലാം 3300 ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മറകേള സഭാപനിക്കുവഭാനുലാം 2900 കേനികലഭാമതീറര്
സനിലാംഗനിള  കഫെസട്ട്  കലന്  ത്രതീ  കഫെസട്ട്  കലന്  ആക്കനി  മഭാറ്റുവഭാനുലാം  1250
കേനികലഭാമതീറര്  11  ചകേ.വനി.  കലനനിചന്റെയുലാം  10000  കേനികലഭാമതീറര്  എല.റനി
കലനനിചന്റെയുലാം കശഷനി വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം 14.16  ലക്ഷലാം കകേടഭായ മതീററകേള മഭാറനി
സഭാപനിക്കുവഭാനുമഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  വഴെനി  വനിതരണ
കമഖലയനിചല കവദല്യുതനി തടസലാം പരമഭാവധനി കുറയ്ക്കുകേ, ഗഭാമതീണ കമഖലയട്ട് ഊന്നല
നലകേനി  കൂടുതല  കവദല്യുതനി  കേണക്ഷനുകേള  നലകുകേ  എന്നനിവയഭാണട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  വനിതരണ  നഷ്ടലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  കലനനില
കവണ അറകുറപണനികേള നടത്തുകേ, കകേടഭായ മതീററകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കുകേ എന്നതീ
നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാചത  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എലഭാ  വതീടുകേളനിലുലാം
കവദല്യുതനി  എത്തനിക്കുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശകത്തഭാടുകൂടനി  സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദല്യുതതീകേരണ
പദതനി സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന. സമ്പൂര്ണ്ണ കവദല്യുതതീകേരണ
പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തനി  നനിലവനില ലഭലമഭായ  കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം  116240
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളഭാണട്ട്  രജനിസര്  ചചയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ബനി.പനി.എല.  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്
സഉൗജനലമഭായനി  കവദല്യുതനി  കേണക്ഷന്  നലകേഭാനുലാം  എ.പനി.എല.
വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ളവര്ക്കട്ട് സര്വതീസട്ട് കലനനിനുള്ള തുകേ മഭാത്രലാം ഇഉൗടഭാക്കനി കവ ദല്യുതനി
കേണക്ഷന് നലകേഭാനുമഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ടനി  പ്രവര്ത്തനികേളക്കുള്ള എസനികമറട്ട്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിവരുന.  31-3-2017-ഓടുകൂടനി  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്. 

(ഡനി)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  5  വര്ഷചത്ത  ഭരണകേഭാലയളവനില  വനിതരണ
കമഖലയനില 2099316 സര്വതീസട്ട് കേണക്ഷനുകേള നലകുകേയുലാം 9989 കേനികലഭാമതീറര്
11 ചകേ. വനി. കലന് 19284 കേനികലഭാമതീറര് എല.റനി കലന് എന്നനിവ നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം
16348 ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മറകേള സഭാപനിക്കുകേയുലാം 13272 കേനികലഭാമതീറര് സനിലാംഗനിള കഫെസട്ട്
കലന് ത്രതീ കഫെസട്ട് കലന് ആക്കനി മഭാറ്റുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്. 
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കസഭാളഭാര് എനര്ജനി

105  (4472) ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കസഭാളഭാര്  എനര്ജനിയുചട  വനിപുലമഭായ  സഭാദലതകേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്
കസഭാളഭാര്  എനര്ജനി  കൂടുതല  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അനര്ടട്ട്-ചന  കൂടുതല  ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എചന്തെഭാചക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അനര്ടട്ട് വഴെനി  നലകുന്ന  സബ് സനിഡനികേള  ഏചതഭാചക്കയഭാചണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാരമ്പകരലതര  ഊര്ജ  കസഭാതസ്സുകേളഭായ  കേഭാറട്ട്,  സഉൗകരഭാര്ജലാം
എന്നനിവയനില  നനിനലാം  കവദല്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  KSEB
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുന്നതുലാം  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതുമഭായ
പദതനികേളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന+. 

കസഭാളഭാര്  എനര്ജനി  കൂടുതല ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2016-17  വര്ഷലാം
അചനര്ടട്ട് മുകഖന തഭാചഴെപറയുന്ന പദതനികേളനിലൂചട  25.4  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയുള്ള
സഉൗരകവദല്യുത പവര് പഭാന്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്: 

2 മുതല 100 കേനികലഭാവഭാടട്ട് വചര കശഷനിയുള്ള ശലാംഖലഭാബനനിത റൂഫെട്ട് കടഭാപട്ട്
കസഭാളഭാര്  പവര്  പഭാന്റുകേള  വലക്തനികേളക്കുലാം  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  കകേന്ദ്ര  നവ
നവതീകേരണ  ഉഉൗര്ജ  മനഭാലയത്തനിചന്റെയുലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെയുലാം
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാചട സഭാപനിക്കുന്ന പദതനി- ഇതനിന്പ്രകേഭാരലാം ആചകേ 19
ചമഗഭാവഭാടട്ട് കസഭാളഭാര് പവര് പഭാന്റുകേള 30  ശതമഭാനലാം കകേന്ദ്ര സബ്സനിഡനി, 7,200
രൂപ/കേനികലഭാവഭാടട്ട്  സലാംസഭാന സബ്സനിഡനി  എന്നനിവ നലകേനി  സഭാപനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. 

1 മുതല 5 കേനികലഭാവഭാടട്ട് വചര കശഷനിയുള്ള ഓഫെട്ട് ഗനിഡട്ട് റൂഫെട്ട് കടഭാപട്ട് കസഭാളഭാര്
പവര്  പഭാന്റുകേള  എലഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലുമുള്ള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി  സഭാപനിച്ചു

+ കല ബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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നലകുന്ന  പദതനി-  ഇഉൗ  പദതനിയനിലൂചട  6.4  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കവദല്യുതനി
ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാന്  ലക്ഷലമനിടുന.  കേനികലഭാവഭാടനിനട്ട്  22,500  രൂപ  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനിയുലാം  30  ശതമഭാനലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനിയുലാം
പ്രകയഭാജനചപടുത്തുലാം. 

കൂടഭാചത 11500 സസയര് മതീറര് കേളകര് ഏരലയുള്ള കസഭാളഭാര് വഭാടര് ഹതീറനിലാംഗട്ട്
സലാംവനിധഭാനങ്ങള സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനികയഭാചട  സഭാപനിച്ചുനലകുകേ,
1  മുതല  5  എചട്ട്.പനി  വചര  കശഷനിയുള്ള  കസഭാളഭാര്  വഭാടര്  പമ്പുകേള  കകേന്ദ്ര-
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനി  സഭാപനിച്ചുനലകുകേ,  കസഭാളഭാര്
കകേഭാണ്സന്കടറര് കേളകര് കടപട്ട് സതീലാം ജനകറഷന് സനിസലാംസട്ട് കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനികയഭാചട  സഭാപനിച്ചുനലകുകേ  എന്നതീ  പദതനികേളുലാം
നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുലാം.

(സനി)  അക്ഷയ  ഉഉൗര്ജ  ഉപകേരണങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്ന
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  2016-17  വര്ഷലാം  അചനര്ടട്ട്  മുകഖന  തഭാചഴെപറയുന്ന
പദതനികേള പ്രകേഭാരലാം സബ്സനിഡനികേള നലകുന:

2 മുതല 100 കേനികലഭാവഭാടട്ട് വചര കശഷനിയുള്ള ശലാംഖലഭാബനനിത റൂഫെട്ട് കടഭാപട്ട്
കസഭാളഭാര്  പവര്  പഭാന്റുകേള  വലക്തനികേളക്കുലാം  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  കകേന്ദ്ര  നവ
നവതീകേരണ  ഉഉൗര്ജ  മനഭാലയത്തനിചന്റെയുലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെയുലാം
സബ്സനിഡനികയഭാചട  സഭാപനിക്കുന്ന പദതനിയനിന്പ്രകേഭാരലാം ആചകേ  19  ചമഗഭാവഭാടട്ട്
കസഭാളഭാര്  പവര്  പഭാന്റുകേള  30  ശതമഭാനലാം  കകേന്ദ്ര  സബ്സനിഡനി,
7,200 രൂപ/കേനികലഭാവഭാടട്ട് സലാംസഭാന സബ്സനിഡനി എന്നനിവ നലകേനി സഭാപനിക്കുകേ.

1 മുതല 5 കേനികലഭാവഭാടട്ട് വചര കശഷനിയുള്ള ഓഫെട്ട് ഗനിഡട്ട് റൂഫെട്ട് കടഭാപട്ട് കസഭാളഭാര്
പവര്  പഭാന്റുകേള  എലഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലുമുള്ള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി
കേനികലഭാവഭാടനിനട്ട്   22,500  രൂപ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനിയുലാം
30 ശതമഭാനലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനിയുലാം നലകേനി സഭാപനിക്കുകേ.

ഗഭാര്ഹനികേ  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ഫഭാറട്ട്  കപറട്ട്  കേളകര്
മഭാതൃകേയനിലുള്ള കസഭാളഭാര് വഭാടര്ഹതീററകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഓകരഭാ  100  ലനിറര്
പ്രതനിദനിന കശഷനിക്കുലാം 3,000 രൂപ പ്രകേഭാരലാം 2,000 എണ്ണത്തനിനുലാം ഇവഭാകേല്യുകവറഡട്ട്
ടദ്യൂബട്ട്  കേളകര്  മഭാതൃകേയനിലുള്ള കസഭാളഭാര്  വഭാടര്  ഹതീററകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ഓകരഭാ  100  ലനിറര്  പ്രതനിദനിന  കശഷനിക്കുലാം  4,000  രൂപ  പ്രകേഭാരലാം  5,000
എണ്ണത്തനിനുലാം സബ്സനിഡനി നലകേനി സഭാപനിക്കുകേ. 



192 കകേരള നനിയമസഭ       ഒകകകഭാബര് 25, 2016

ചമചചപട വനിറകേടുപ്പുകേളക്കഭായുള്ള പദതനി പ്രകേഭാരലാം എസട്ട്.  സനി./എസ് .ടനി./
കടഭാടല  ഹഉൗസനിലാംഗട്ട്   സതീലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സഭാപനിക്കുന്ന  അടുപ്പുകേളക്കട്ട്
2500  രൂപ  സബ്സനിഡനിയുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
കേമ്മേദ്യൂണനിറനി അടുപ്പുകേളക്കട്ട് 6,000 രൂപ സബ്സനിഡനിയുലാം നലകുകേ.

1 എചട്ട്.പനി. മുതല 5 എചട്ട്.പനി. വചര കശഷനിയുള്ള കസഭാളഭാര് വഭാടര് പമ്പുകേള
1 എചട്ട്.പനി.-ക്കട്ട് 50000 രൂപ സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില സഭാപനിച്ചുനലകുകേ.

കസഭാളഭാര്  കകേഭാണ്സന്കടറര്  കേളകര് കടപട്ട്  സതീലാം  ജനകറഷന് സനിസലാംസട്ട്
മതീറര് സസയറനിനട്ട്  2,000  രൂപ (ആചകേ കശഷനി  1500  മതീറര് സസയര്)  സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില സഭാപനിച്ചുനലകുകേ. 

ഉഉൗര്ജ സലാംരക്ഷണലാം
106 (4473)  ശതീ  .   ചകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി  :

ശതീ  .    എന്  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന്  :
ശതീ  .   ടനി   .  എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര്  :
ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല  റസഭാക്കട്ട്  :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഊര്ജ സലാംരക്ഷണത്തനില കുടനികേളക്കുലാം വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം പ്രധഭാന
പങട്ട് വഹനിക്കഭാന് കേഴെനിയുചമന്ന കേഭാരലലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കുടനികേളനിലുലാം  സ്കൂള  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനിലുലാം  ഊര്ജസലാംരക്ഷണ
അവകബഭാധലാം വളര്ത്തനിചയടുക്കുന്ന തരത്തനില സ്കൂളുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് ഏചതങനിലുലാം
തരത്തനിലുള്ള  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  കുടനികേളനിലുലാം  സ്കൂള  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനിലുലാം  ഊര്ജ  സലാംരക്ഷണ
അവകബഭാധലാം  വളര്ത്തനിചയടുക്കുന്ന  തരത്തനില  സ്കൂള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. തഭാചഴെപറയുന്ന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്:

1. ഇ.സനി.ഇ.ഇ.  (എലാംപവറനിലാംഗട്ട്  കേണ്സദ്യൂകമഴട്ട്  ഓണ്  എനര്ജനി
എഫെനിഷലന്സനി)  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേചള  കവദല്യുതനി  സലാംരക്ഷണവമഭായനി
ബനചപടുത്തുന്നതനികലയഭായനി  നഭാഷണല  സര്വതീസട്ട്  സതീലാം
(എന്.എസട്ട്.എസട്ട്.)  മഭായനി  കചര്ന്നട്ട്  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില  708216
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ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  വതീടട്ട്  സനര്ശനിചട്ട്  ലഘുകലഖകേള
വനിതരണലാം  ചചയകേയുലാം  ഉഉൗര്ജ  സലാംരക്ഷണത്തനിചന്റെ  ആവശലകേത
കബഭാദലചപടുത്തുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്. 

2. ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല.-ചന്റെ സബട്ട് ഡനിവനിഷന് തലത്തനിലുള്ള 211  ഡനിമഭാന്റെട്ട്
കസഡട്ട് മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട് ചസല്ലുകേളുചട ആഭനിമുഖലത്തനില സ്കൂളുകേളനില ഉഉൗര്ജ
സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് കവണ നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകേയുലാം ഉഉൗര്ജ
സലാംരക്ഷണ  സകനശങ്ങള  ഉളചക്കഭാള്ളനിചട്ട്  ഒന്നരലക്ഷലാം  ഡയറനികേള
അചടനിചട്ട്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കനിടയനില  വനിതരണലാം  നടത്തുകേയുലാം  ചചയ.
എനര്ജനി  കവഭാളന്റെനികയഴട്ട്  വഴെനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില  ഉഉൗര്ജ
സലാംരക്ഷണ കബഭാധവലക്കരണലാം നടത്തനിവരുന. 

ഇ  .  എലാം  .  സനി  .   തഭാചഴെപറയുന്ന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്  :

സ്മെഭാര്ടട്ട്  എനര്ജനി  കപ്രഭാഗഭാലാം  (എസട്ട്.ഇ.പനി)  യുചട  ഭഭാഗമഭായനി  2015-16-ല  41
വനിദലഭാഭലഭാസ  ജനിലകേളനിലഭായനി  1561  സ്കൂളുകേചള  ഉളചപടുത്തഭാന്  സഭാധനിച്ചു.  ഇതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ഏകേകദശലാം  78050  കുടനികേളക്കട്ട്  (കഹസ്കൂള,  യു.പനി.  തലങ്ങളനില)
കബഭാധവലക്കരണലാം നലകേനി. ഒരു റവനദ്യൂ ജനിലയനില 5 സ്കൂളുകേള എന്ന നനിലയനില 70
സ്കൂളുകേചള ഉഉൗര്ജ സലാംരക്ഷണ വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനമഭായനി മഭാറ്റുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
25,000  രൂപകയഭാളലാം  വനിലവരുന്ന  ഉഉൗര്ജ  കേഭാരലക്ഷമതയുള്ള  എല.ഇ.ഡനി.
വനിളക്കുകേളുലാം ഫെഭാനുകേളുലാം നലകുന്നതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. ഇഉൗ
വര്ഷലാം  41  വനിദലഭാഭലഭാസ  ജനിലകേളനില  നനിനലാം  150  സ്കൂളുകേള  എന്ന  നനിലയട്ട്  6150
സ്കൂളുകേചളയഭാണട്ട്  സ്മെഭാര്ടട്ട്  എനര്ജനി കപ്രഭാഗഭാമനില എന്കറഭാള ചചയഭാനഭാണട്ട്   ലക്ഷലലാം
വചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  307500  കുടനികേചള  ഇഉൗ  പദതനിയുചട  കേതീഴെനില  ചകേഭാണ്ടുവരഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

ചചറകേനിട ജലകവദല്യുത നയലാം
 107 (4474)   ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന്:

ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫെട്ട്:
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട്:
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന്:  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ചചറകേനിട  ജലകവദല്യുത  നയലാം  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  നയലാം  നടപഭാക്കഭാന്  എചന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്
ആസൂത്രണലാം ചചയനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  ഏചതഭാചക്ക  ചചറകേനിട  ജലകവദല്യുത  പദതനികേളഭാണട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
കകേചക്കഭാണനിട്ടുചണന്നട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ചചറകേനിട  ജലകവദല്യുത പദതനികേള സസകേഭാരല  സലാംരലാംഭകേര് മുകഖന
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് G.O.(P) No.25/2012/PD dated 3-10-
2012 ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം ചചറകേനിട ജലകവദല്യുത നയലാം 2012 പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. പ്രസ്തുത
നയലാം  25 MW  വചരയുള്ള പദതനികേളക്കട്ട് മഭാത്രമഭാണട്ട്.  മത്സരഭാധനിഷനിത ദര്ഘഭാസ് വഴെനി
വരുന്ന സലാംരഭകേര് പദതനികേള  അനുവദനിചതുമുതല  30  വര്ഷകത്തയട്ട്  BOOT (Build
Own  Operate  Transfer)  അടനിസഭാനത്തനില  ഇന്ഡനിചപന്റെന്റെട്ട്  പവര്  കപ്രഭാജകട്ട്സട്ട്
ആകയഭാ  കേലഭാപ്റതീവട്ട്  പവര്  കപ്രഭാജകട്ട്സട്ട്  ആകയഭാ  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  നയലാം
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പ്രസ്തുത  നയലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതുവഴെനി  സലാംസഭാനചത്ത  ചചറകേനിട
ജലകവദല്യുത പദതനികേളുചട കശഷനി 150 MW  വര്ദനവഭാണട്ട് 2017-കനഭാടുകൂടനി കനടഭാന്
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് തലത്തനിലുലാം സസകേഭാരല കമഖലഭാതലത്തനിലുലാം ഇത്തരലാം പദതനികേള
കവഗത്തനില  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്  ഉഉൗന്നല  ചകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
മത്സരദര്ഘഭാസനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ഇന്ഡനിചപന്റെന്റെട്ട് പവര് ചപ്രഭാഡദ്യൂസര്/കേലഭാപ്റതീവട്ട്
പവര് ചപ്രഭാഡദ്യൂസര് (IPP/CPP) വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി ചചറകേനിട ജലകവദല്യുത പദതനികേള
BOOT അടനിസഭാനത്തനില 30 ചകേഭാലകത്തയട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട് കപഭാളനിസനി വനിഭഭാവനലാം
ചചയന്നതട്ട്.  ഇതനിനുകശഷലാം  ഇഉൗ  പദതനികേള  സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്  തനിരനിചട്ട്
നലകകേണതുമഭാണട്ട്.  ഇത്തരലാം  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  ഉണഭാകുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള
ലഘൂകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട് ഇഉൗ കപഭാളനിസനി പ്രകതലകേമഭായനി വനിഭഭാവന ചചയനിരനിക്കുന്നതട്ട്. 

(സനി)തഭാചഴെപറയുന്ന ജലകവദല്യുത പദതനികേളഭാണട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.

1. കലഭാവര് വടപഭാറ - 3.5MW

2. കുറലാംപടനി - 3MW
3. കൂടഭാചത 2014-ല അനുവദനിച പദതനികേളനില 
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളവ അനുബനലാം 1-ല കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി)  പദതനികേളുചട  രൂപകരഖകേള  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  പദതനിയുചട

മറട്ട്  പ്രവൃത്തനികേള  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  സഭാകങതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധരുചട  കേമ്മേനിറനി

രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പദതനികേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  അവകലഭാകേനലാം  ചചയന്നതനിനട്ട്

ഉഉൗര്ജവകുപട്ട് ചസക്രടറനിയുചട കമലകനഭാടത്തനിലുള്ള കേമ്മേനിറനിയുലാം വകുപ്പുമനനിയുചട

കമലകനഭാടത്തനില അവകലഭാകേനവമുണട്ട്.  ചതീഫെട്ട്  ചസക്രടറനിയുചട  അദലക്ഷതയനില

വനിവനിധ  വകുപട്ട്  അദലക്ഷന്മേഭാര്  അലാംഗങ്ങളഭായുള്ള  ഏകേജഭാലകേ  സലാംവനിധഭാനവലാം

നനിലവനിലുണട്ട്. 

ഉഉൗര്ജ പ്രതനിസനനി

 108  (4475)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി  :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേഴെനിഞ  അഞട്ട്  വര്ഷക്കഭാലയളവനില  ഊര്ജ

പ്രതനിസനനി നനിലവനിലുണഭായനിരുകന്നഭാ; എങനില എന മുതചലന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എചന്തെഭാചക്കയഭാചണനലാം

എത്ര  തുകേ  ചചലവഭാചയനലാം  ഏചതലഭാലാം  പദതനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാചയനലാം

അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളലാം  കനരനിടുന്ന  കവദല്യുത  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കഭാന്

മുന്സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച  ഏചതലഭാലാം  നടപടനികേള  ഫെലപ്രഭാപനിയനിചലത്തനിചയനലാം

ഫെലപ്രഭാപനിയനിചലത്തഭാത്തവ ഏചതലഭാമഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; ഇക്കഭാരലത്തനില

നനിലവനിചല  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  തുടര്നടപടനികേള

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലയളവനില  നനിര്കദ്ദേശനിക്കചപട  പ്രസരണ

കലനുകേള  ഏചതലഭാചമനലാം  അവ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനി  പ്രസ്തുത  സര്ക്കഭാര്

എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുചവനലാം  ആയതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേ

ചചലവഴെനിച്ചുചവനലാം ഇനനിയുലാം ആവശലമഭായ തുകേ എത്രചയനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  നനിലവനിചല സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമല്ക്കുകമ്പഭാഴുള്ള ഊര്ജ പ്രതനിസനനി

എത്രചയനലാം  പ്രതനിസനനി ഒഴെനിവഭാക്കഭാന്  എന്തെട്ട്  നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുചമനലാം

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനിലുണഭായനിരുന.  2012-13  കേഭാലയളവനിലുണഭായ  കേഭാലവര്ഷ
ക്കുറവമൂലലാം കവദല്യുതനിക്ഷഭാമലാം കനരനികടണനിവന്നനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ലഭലമഭായ  കസഭാതസ്സുകേളനില  നനിനലാം  കവദല്യുതനി  വഭാങ്ങനിയുലാം
കകേരളത്തനിനുള്ളനിചല തഭാപനനിലയങ്ങളനില ഉലപഭാദനലാം നടത്തനിയുമഭാണട്ട് കവദല്യുതനി
ആവശലകേത  നനിറകവറനിയനിരുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട്  മതനിയഭാകേഭാചത  വന്ന സഭാഹചരലത്തനില
കലഭാഡ്ചഷഡനിലാംഗുലാം പവര്കേട്ടുലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

2012-13 കേഭാലയളവനില കവദല്യുതനി പ്രതനിസനനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
കേഭായലാംകുളലാം തുടങ്ങനിയ ദ്രവ ഇനന നനിലയങ്ങള പ്രവര്ത്തനിപനിച വകേയനിലുലാം കൂടനിയ
വനിലയട്ട്  എക്സൈട്ട്കചഞ്ചുകേളനില  നനിന്നട്ട്  കവദല്യുതനി  വഭാങ്ങനിയ  വകേയനിലുലാം  കകേരള
സലാംസഭാന  കവ ദല്യുതനി  റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന്  നനിശ്ചയനിചനിരുന്ന  തുകേകയക്കഭാള
2563 കകേഭാടനി രൂപയുചട അധനികേ ചചലവട്ട് വന്നനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) 2016-17 മുതലുള്ള കവദല്യുതനി പ്രതനിസനനി തരണലാം ചചയന്നതനിനട്ട് മുന്
സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില  1415  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കവദല്യുതനി  വഭാങ്ങഭാനുള്ള ദതീര്ഘകേഭാല
കേരഭാറകേളനില  ഏര്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  ഓപണ്  ആക്സൈസുലാം
ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില  150  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  17-12-2015  മുതലുലാം  141.5  ചമഗഭാവഭാടട്ട്
1-4-2016 മുതലുലാം 287 ചമഗഭാവഭാടട്ട് 1-6-2016 മുതലുലാം ലഭനിക്കുനണട്ട്. കമല പറഞ
കേരഭാറകേള  പ്രകേഭാരലാം  കശഷനിക്കുന്ന  കവദല്യുതനി  1-12-2016  മുതലുലാം
1-10-2017  മുതലുലാം  ലഭനിച്ചുതുടങ്ങുന്നതഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള  ലഭനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന്ന
397 ചമഗഭാവഭാടട്ട്  മതീഡനിയലാം കടലാം അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള കേരഭാര് ചഫെബ്രുവരനി 2017-ല
തതീരുന്ന മുറയട്ട്  സലാംജഭാതമഭാവന്ന കവദല്യുതനി  പ്രതനിസനനി പരനിഹരനിക്കഭാന് മഭാര്ചട്ട്
2016-ല തചന്ന  200  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കവദല്യുതനി  1-3-2017  മുതല  30-6-2017  വചര
വഭാങ്ങഭാനുള്ള ഹ്രസസകേഭാല കേരഭാറനിലുലാം ഏര്ചപടനിട്ടുണട്ട്. 

കവദല്യുതനി  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ആഭലന്തെര  ഉലപഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംസഭാനത്തനിനുപുറചമ  നനിനലാം  അധനികേ  കവദല്യുതനി
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള  ശമങ്ങള  നടത്തനിയനിരുന.  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
കേഭാലത്തട്ട് അധനികേമഭായനി കുടനികചര്ത്ത ഉലഭാദന കശഷനി  42.75  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  ആണട്ട്.
മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലയളവനില  പവര്ഗനിഡനിചന്റെ  400  ചകേ.വനി.സബ്കസഷന്
പഭാലക്കഭാടുലാം 400 ചകേ.വനി. സബ്കസഷന് കകേഭാഴെനികക്കഭാടുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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ഇതുവഴെനി  സലാംസഭാനത്തനിനു  പുറചമനനിനലാം  ചകേഭാണ്ടുവരുന്ന  കവദല്യുതനിയുചട
അളവനില  വര്ദനവണഭായനിട്ടുണട്ട്.  പുറചമനനിനലാം  ഇപ്രകേഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കനിയ
കവദല്യുതനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തനിരുചനലകവലനി-ഇടമണ്-
ചകേഭാചനി  400  ചകേ.വനി.  കലനനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  കമസൂര്-അരതീകക്കഭാടട്ട്
കലനനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  ഏചറടുത്തനിരുന.  ഇതനില  കമ സൂര്-അരതീകക്കഭാടട്ട്
കലനനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇടമണ്-ചകേഭാചനി  കലനനിചന്റെ
മുടങ്ങനിക്കനിടന്ന  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
ഇഉൗ  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  സലാംസഭാനചത്ത  പ്രസരണ  ശലാംഖല
ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനുകവണനി ടഭാന്സ്ഗനിഡട്ട്  2.0  എന്ന പദതനി,  2016-2022  വചര
കേഭാലയളവനിലഭായനി  കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനില
നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  നൂതന  സഭാകങതനികേ  വനിദല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
കലനുകേളുചട  പ്രസരണ  കശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്  ഇഉൗ  പദതനി
ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.  ഇഉൗ  പദതനിക്കട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  ചമഭാത്തലാം  ചചലവട്ട്  ഏകേകദശലാം
10,000 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലയളവനില  നനിര്കദ്ദേശനിക്കചപട  പ്രസരണ

കലനുകേളുചട  വനിവരലാം  അനുബനമഭായനി  കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* ഇഉൗ

പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  ഏകേകദശലാം  184  കകേഭാടനി  രൂപ  ചചലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനി

പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഏകേകദശലാം  225  കകേഭാടനി  രൂപ

ആവശലമഭായനി വരുലാം. 

(ഇ)  കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണഭായ  വന്  കുറവമൂലലാം  ഇകപഭാഴെചത്ത  കേണക്കുകേള

പ്രകേഭാരലാം  ജലസലാംഭരണത്തനില  ഏകേകദശലാം  2292  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറനിചന്റെ  കുറവട്ട്

ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത പ്രതനിസനനി തരണലാം ചചയഭാന് പുറചമനനിനലാം കവദല്യുതനി

ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

കേഭാലവര്ഷലാം  പ്രതതീക്ഷനിചതുകപഭാചല  ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  കവനലക്കഭാലത്തട്ട്

ഉണഭാവന്ന കവദല്യുതനി പ്രതനിസനനി തരണലാം ചചയന്നതനിനട്ട് നടത്തനിയ ഉന്നതതല

ചര്ചകേളുചട  അടനിസഭാനത്തനില  കവദല്യുതനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ആവശലമഭായ  കൂടുതല

കവദല്യുതനി വഭാങ്ങഭാനുള്ള ചടണര് നടപടനികേള കകേചക്കഭാണ്ടുവരുന. 

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉഉൗര്ജ പ്രതനിസനനി

109  (4476)   ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇഉൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  സലാംസഭാനചത്ത

ഊര്ജ  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള

എചന്തെഭാചക്കചയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചചവദല്യുതനി  കേണക്ഷന് ലഭനിക്കഭാത്ത എത്ര വതീടുകേള ഉചണനലാം ഇഉൗ

വതീടുകേളനില  ചചവദല്യുതനി  എത്തനിക്കുവഭാന്  സസതീകേരനിച  നടപടനി  എചന്തെനലാം

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വയറനിലാംഗട്ട്  ചചയഭാത്ത,  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  പനികന്നഭാക്കലാം  നനിലക്കുന്ന

വതീടുകേളനില  വയറനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി  ചചവദല്യുതതീകേരനിക്കുവഭാന്  സസതീകേരനിച  നടപടനി

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാലവര്ഷലാം പ്രതതീക്ഷനിചതുകപഭാചല ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം കവനലക്കഭാലത്തട്ട്
ഉണഭാവന്ന കവദല്യുതനി പ്രതനിസനനി തരണലാം ചചയന്നതനിനട്ട്  നടത്തനിയ ഉന്നതതല
ചര്ചകേളുചട അടനിസഭാനത്തനില കവദല്യുതനി കബഭാര്ഡട്ട് ആവശലമഭായ ഉടചന തചന്ന
ആവശലമഭായ കവദല്യുതനി വഭാങ്ങഭാനുള്ള ചടണര് നടപടനികേള കകേചക്കഭാണ്ടുവരുന. 

ഇഉൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  ചവള്ളത്തൂവല  ചചറകേനിട
ജലകവദല്യുത  പദതനി  (3.6  MW)-യുചട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
8-9-2016-ല കേമ്മേതീഷന് ചചയകേയുണഭായനി.  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്
മുടങ്ങനിക്കനിടന്ന പള്ളനിവഭാസല എക്സൈട്ട്റന്ഷന്  (60 MW)  കതഭാടനിയഭാര്  (40 MW)
ചഭാത്തന്കകേഭാട്ടുനട-II  (6  MW)  എന്നതീ  പദതനികേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാനുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുന്ന  6  ജലകവദല്യുത  പദതനികേള
സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
149 ചമഗഭാവഭാടട്ട് ആചകേ സഭാപനിതകശഷനി വരുന്ന തഭാചഴെപറയുന്ന 14 ജലകവദല്യുത
പദതനികേള നടപഭാക്കഭാന് ആസൂത്രണലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാചത പുതനിയ ജലകവദല്യുത
പദതനികേള കേചണത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം ആസൂത്രണലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്. 
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1. ചപരുവണ്ണഭാമൂഴെനി 6 MW
(30.09.2016-ല ചടണര് ചചയ.)

2. പഴെശനി സഭാഗര് 7.5 MW

3. ചനിന്നഭാര് 24 MW

4. അപര് ചചങ്കുളലാം 24 MW

5. ലഭാഡ്രൈലാം  3.5 MW

6. ഓലനിക്കല 5 MW

7. പൂവഭാരലാംകതഭാടട്ട് 3 MW

8. മഭാര്മ്മേല 7 MW

9. ചചമ്പുകേടവട്ട് III 7.5 MW

10. മഭാങ്കുളലാം  40 MW

11. പതീചഭാടട്ട്  3 MW

12. ചവകസണ് കേലഭാര്  5 MW

13. മഭാരനിപ്പുഴെ  6 MW

14. വഭാലകന്തെഭാടട്ട്  7.5 MW

ആചകേ  149 MW

കുറലഭാടനി ജലകവദല്യുത പദതനിയുചട നവതീകേരണവമഭായനി ബനചപടട്ട് AHEC
റൂര്കേതീ  നടത്തനിയ   RLA  (ശനിഷ്ടഭായുസട്ട്)  പഠനത്തനിചന്റെ  അന്തെനിമ  റനികപഭാര്ടട്ട്
അനുസരനിചട്ട്  നവതീകേരണ പദതനിക്കട്ട്  രൂപലാം നലകേനിവരുന.  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  കുറലഭാടനി  എക്സൈട്ട്റന്ഷന്  സതീലാം  (1X50  MW)  പദതനിക്കുകവണനി
സസതനമഭായനി  ഒരു  ചപന്കസഭാക്കട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കുറലഭാടനി  ജലകവദല്യുത  പദതനി  (3X25  MW)  75  MW
പുനരുദഭാരണ  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനിയുചട  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  ആസൂത്രണലാം
ചചയവരുന.  പ്രസ്തുത  പുനരുദഭാരണ  നവതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള  10 ശതമഭാനലാം  (7.5  MW)  അധനികേകശഷനി  വനിഭഭാവനലാം
ചചയനിരനിക്കുന. 

ഇടുക്കനി  (3X130 MW) –  ഇടുക്കനി ജലകവദല്യുത പദതനിയുചട ഒന്നഭാലാംഘട
ചമഷതീനുകേളുചട  നവതീകേരണത്തനിനഭായുള്ള  റനികപഭാര്ടട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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ചകേ.എസട്ട്.ബനി.എല.  നടപനിലഭാക്കനിയതുലാം   നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നതുമഭായ
സഉൗകരഭാര്ജ  പദതനികേളുചടയുലാം  കേഭാറനില  നനിനള്ള  പദതനികേളുചടയുലാം  പടനികേ
അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന*

നവനവതീകേരണ  ഉഉൗര്ജ  കസഭാതസ്സുകേളനില  നനിനലാം  കവദല്യുതനി
ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന 14.8815 ചമഗഭാവഭാടട്ട് കശഷനിയുള്ള 17 പദതനികേളുചട നനിര്മ്മേഭാണലാം
വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  നടനവരുന.  4.22  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയുള്ള
4  സഉൗകരഭാര്ജ  പദതനികേളുചട  ദര്ഘഭാസട്ട്  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് സഭാപനിക്കുന്ന 200 ചമഗഭാവഭാടട്ട് കശഷനിയുള്ള കസഭാളഭാര് പഭാര്ക്കനിചന്റെ
ആദല  50  ചമഗഭാവഭാടനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുന.  മചറഭാരു  200  MW  ചന്റെ
കസഭാളഭാര് പഭാര്ക്കട്ട് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

പഭാനനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡുമഭായനി  കചര്ന്നട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനുകേളുചടയുലാം  ജനിലഭാ
പഞഭായത്തുകേളുകടയുലാം  അധതീനതയനിലുള്ള ചകേടനിടങ്ങളുചട കമലക്കൂരയനില  20.331
ചമഗഭാവഭാടനിചന്റെ  സഉൗകരഭാര്ജ  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില  കകേരളത്തനിചല  ജനിലഭാ
പഞഭായത്തുകേളുചട  അധതീനതയനിലുള്ള  ചകേടനിടങ്ങളുചട   കമലക്കൂരയനില
21  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയുള്ള  സഉൗകരഭാര്ജ  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനിയുചട  വനിശദതീകേരണക്കുറനിപട്ട്  (ഡനി.പനി.ആര്)  തയഭാറഭാക്കനിവരുന.   2.025
ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയുള്ള കേഭാറഭാടനിപഭാടലാം  പഭാലക്കഭാടട്ട്  കേഞനികക്കഭാടട്ട്  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
7.3779  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയുള്ള കേഭാറനിചന്റെ പദതനികേളുചട ദര്ഘഭാസട്ട് നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

കവദല്യുതനിയുചട കുറവട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി അചനര്ടട്ട് മുകഖന സഉൗരഗൃഹ
പദതനിയുലാം കസഭാളഭാര് കേണകട്ട് ശലാംഖലഭാ ബനനിതപദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി)  സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദല്യുതതീകേരണ  പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തനി  നനിലവനില
ലഭലമഭായ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  116240  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളഭാണട്ട്  രജനിസര്
ചചയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ബനി.  പനി.  എല.  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  സഉൗജനലമഭായനി  കവദല്യുതനി
കേണക്ഷന്  നലകേഭാനുലാം  എ.പനി.എല.  വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ളവര്ക്കട്ട്  സര്വതീസട്ട്
കലനനിനുള്ള  തുകേമഭാത്രലാം  ഇഉൗടഭാക്കനി  കവദല്യുതനി  കേണക്ഷന്  നലകേഭാനുമഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ടനി  പ്രവര്ത്തനികേളക്കുള്ള എസനികമറട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിവരുന.  ഒരു
നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദല്യുതതീകേരണലാം  കനടുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ
തുകേയുചട  50  ശതമഭാനലാം  (പരമഭാവധനി  1  കകേഭാടനി  രൂപ  എന്ന  കേണക്കനില)
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട്  ചചലവഭാക്കഭാനുലാം  ബഭാക്കനി  50  ശതമഭാനലാം  LSGD,
SC/ST  കക്ഷമ വകുപ്പുകേളക്കട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള ഫെണ്ടുകേള,  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുചട

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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(MLA  SDF,  MLA  ADF,  MP  LAD)  ഫെണ്ടുകേള,  സന്നദ സലാംഘടനകേളനില
നനിനള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  എന്നനിവയനില  നനിനലാം  കേചണത്തഭാനഭാണട്ട്
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള  ഫെണട്ട്  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം  31-3-2017-ഓടുകൂടനി  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുമഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.  സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദല്യുതതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി  ബനചപടുത്തനി  സര്വതീസട്ട്  കേണക്ഷന്  നടപടനികേള
ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  നനിലവനില  ലഭലമഭായ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ
കവദല്യുതതീകേരണ  പദതനിയനില  രജനിസര്  ചചയചപടനിട്ടുള്ള  1,16,240
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില  85,604  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  ബനി.പനി.എല
വനിഭഭാഗത്തനിലചപടുന.  ആചകേ  രജനിസര്  ചചയചപടവയനില  വയറനിലാംഗട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനിലഭാത്ത  60,433  വതീടുകേള  ഉണട്ട്.  ഇതനില  46,585  വതീടുകേള
ബനി.പനി.എല.  വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ളവരുകടതഭാണട്ട്.  ഒരു  വതീടനിചന്റെ  വയറനിലാംഗട്ട്  ഏറവലാം
ചുരുങ്ങനിയ രതീതനിയനില  (3  കലറട്ട് കപഭായനിന്റെട്ട്, 2  പഗട്ട് കപഭായനിന്റെട്ട് ഇ.എല.സനി.ബനി.
ഉളചപചട)  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഏകേകദശലാം  6000  രൂപ  ചചലവട്ട്  വരുലാം.
ഇതനിചന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ ചചലവട്ട് വഹനിക്കഭാന് കബഭാര്ഡനിനട്ട് നനിര്വഭാഹമനില. വയറനിലാംഗട്ട്
നടത്തഭാന് സഭാമ്പത്തനികേ കശഷനി തതീചര ഇലഭാത്ത ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള കേചണത്തഭാന്
നനിര്വഭാഹകേ സമനിതനികേചള  (പഞഭായത്തട്ട്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി  പ്രകദശങ്ങളനില തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുലാം  കകേഭാര്പകറഷന്  പ്രകദശങ്ങളനില
ചസക്ഷന്  ഓഫെതീസട്ട്  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുമുള്ള  സമനിതനികേള)  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇത്തരലാം വതീടുകേളുചട വയറനിലാംഗട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ ഫെണട്ട് തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില  നനിനലാം  സന്നദ  സലാംഘടനകേളനില  നനിനലാം
ബനചപട മറ്റു വകുപ്പുകേളനില നനിനലാം കേചണത്തഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. 

പനവൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. സബട്ട്
എഞനിനതീയര് ഓഫെതീസട്ട്

110  (4477)   ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി  :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  പനവൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  സബട്ട്  എഞനിനതീയര്  ഓഫെതീസനില  എലഭാ
ദനിവസവലാം കവദല്യുതനി ബനില തുകേ സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ചുള്ളനിമഭാനൂര്  ഇലകനിക്കല  ചസക്ഷനട്ട്  കേതീഴെനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പനവൂര്
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. സബട്ട് എഞനിനതീയര് ഓഫെതീസനില  നനിലവനില എലഭാ ചചഭാവഭാഴ്ചയുലാം
ചവള്ളനിയഭാഴ്ചയുലാം രഭാവനിചല ഒമ്പതട്ട് മണനി മുതല ഉചയട്ട് ഒരു മണനി വചര കവദല്യുതനി
ചഭാര്ജട്ട്  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സഉൗകേരലലാം  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചസക്ഷന്
ഓഫെതീസുകേളനിചല  കേലഭാഷട്ട്  കേഉൗണര്  കൂടഭാചത  കവദല്യുത  ചഭാര്ജട്ട്  കകേരളത്തനിചല
എലഭാ  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ഇലകനിക്കല  ചസക്ഷനുകേളനിലുലാം  Internet  Banking
സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഓണ്കലനഭായുലാം  അടയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള  സഉൗകേരലലാം
കബഭാര്ഡട്ട്  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പുതനിയതഭായനി  തസ്തനികേകേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
തടസങ്ങള  ഉള്ളതനിനഭാല  പനവൂര്  സബട്ട്  എഞനിനതീയര്  ഓഫെതീസനില  എലഭാ
ദനിവസങ്ങളനിലുലാം കവദല്യുതനി ചഭാര്ജട്ട് സസതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പ്രഭാകയഭാഗനികേമല. 

കവദല്യുതനി പ്രസരണ നഷ്ടലാം കുറച്ചുചകേഭാണ്ടുവരഭാന് നടപടനി

111  (4478)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  യുചട  കവദല്യുതനി  പ്രസരണ  നഷ്ടലാം  വര്ഷത്തനില
ശരഭാശരനി എത്ര വഭാടഭാണട്ട്;

(ബനി)  ഇതു  കുറച്ചുചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എചന്തെഭാചക്കയഭാണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  കവദല്യുതനി  കമഭാഷണലാം തടയുന്നതനിനുലാം പനിടനികൂടുന്നതനിനുലാം എചന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട്  ചകേ.സട്ട്.ഇ.ബനി.  ആസൂത്രണലാം  ചചയ  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  കവദല്യുതനി  പ്രസരണ നഷ്ടലാം വര്ഷത്തനില  ശരഭാശരനി  1095  മനിലലണ്
യൂണനിറഭാണട്ട് (പതീക്കട്ട് സമയത്തട്ട് 172 ചമഗഭാവഭാടട്ട്).

(ബനി)  കവദല്യുതനി,  പ്രസരണ  വനിതരണ  കലനുകേളനിലൂചടയുലാം
ടഭാന്കഫെഭാര്മറകേളനിലൂചടയുലാം  പ്രസരനിക്കുകമ്പഭാഴുണഭാകുന്ന  ചടകനിക്കല  കലഭാസട്ട്
കുറയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  തഭാചഴെപറയുന്ന  വനിവനിധ  പദതനികേളഭാണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്. 
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1. കൂടുതല എചട്ട്.ടനി.  കലനുകേള സഭാപനിചട്ട് എചട്ട്.ടനി./എല.ടനി.  അനുപഭാതലാം
ചമചചപടുത്തുകേ.

2. കൂടുതല  വനിതരണ  ടഭാന്കഫെഭാര്മറകേള  സഭാപനിചട്ട്  എല.ടനി.
കലനുകേളനിലുള്ള ഉഉൗര്ജ നഷ്ടലാം കുറയ്ക്കുകേ. 

3. എചട്ട്.ടനി  കലനുകേളനിലുലാം എല.ടനി.  കലനുകേളനിലുലാം പഴെയ കേണകര് മഭാറനി
പുതനിയ കേണകര് സഭാപനിക്കുകേ. 

4. സനിസലാം പവര് ഫെഭാകര് ചമചചപടുത്തുകേ.

5. കൂടുതല സബ്കസഷനുകേളുലാം പ്രസരണ കലനുകേളുലാം സഭാപനിക്കുകേ.

കവദല്യുതനി  കമഭാഷണലാം,  കകേടഭായ  മതീററകേള  വഴെനി  വതീടുകേളനില  കവദല്യുതനി
കൃതലമഭായനി  കരഖചപടുത്തഭാത്തതട്ട്,  ബനിലനിലാംഗനില  വരുന്ന  ചതറ്റുകേള  മുതലഭായവ
മൂലമുണഭാകുന്ന  വനിതരണ  ശലാംഖലയനിലുള്ള  കേകമഴലല  കലഭാസട്ട്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്
തഭാചഴെപറയുന്ന വനിവനിധ പദതനികേളഭാണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്: 

1. കകേടഭായ  മതീററകേളുലാം  ഇലകകഭാ  ചമക്കഭാനനിക്കല  മതീററകേളുലാം  മഭാറനി  പുതനിയ
ഇലകകഭാണനികേട്ട് മതീററകേള സഭാപനിക്കുകേ.

2. കബഭാര്ഡനിചന്റെ ആന്റെനി പവര് ചതഫട്ട് സസഭാഡട്ട് കൂടുതല കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുകേ.

3. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  ബനില  നലകുന്നതുലാം  റവനദ്യൂ  കേളക്ഷനുലാം
കേമ്പദ്യൂടര്വത്കേരനിക്കുകേ.

4. എനര്ജനി  ഓഡനിറട്ട്  (ഫെതീഡര് തലത്തനിലുലാം  ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മര്   തലത്തനിലുലാം)
കൂടുതല വലഭാപകേമഭാക്കുകേ.

ഇതനിനുപുറചമ  പ്രസരണ  വനിതരണനഷ്ടലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
തഭാചഴെപറയുന്ന  നടപടനികേള  2002-03  മുതല  കവദല്യുതനി  കബഭാര്ഡട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്:

1. 2002-03  മുതല  2015-16  വചരയുള്ള  കേഭാലയളവനില  2727  സര്കേദ്യൂടട്ട്
കേനികലഭാമതീറകറഭാളലാം  ഇ.എചട്ട്.റനി  കലനുകേളുലാം  189  സബ്കസഷനുകേളുലാം
26034  സര്കേദ്യൂടട്ട്  കേനികലഭാമതീറര്  എചട്ട്.റനി  കലനുകേളുലാം  72344-കത്തഭാളലാം
സര്കേദ്യൂടട്ട്  കേനികലഭാമതീറര്   എല.റനി.    കലനുകേളുലാം  40823-കത്തഭാളലാം
വനിതരണ ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മറകേളുലാം സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
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2. കൂടഭാചത, 2002-03 മുതല 2015-16 വചരയുള്ള കേഭാലയളവനില കവദല്യുതനി
കബഭാര്ഡട്ട്  94  ലക്ഷലാം  കകേടഭായ  മതീററകേള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുകേയുലാം  ഇഉൗ
കേഭാലയളവനില ഏകേകദശലാം 161 കകേഭാടനികയഭാളലാം രൂപ കവദല്യുതനി കമഭാഷണലാം
നടത്തനിയ  വകേയനില  നനിനലാം  പനിഴെയഭായനി  എ.പനി.റനി.എസട്ട്
ഇഉൗടഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

2016-17  വര്ഷത്തനികലയട്ട്  ഏകേകദശലാം  367  സര്കേദ്യൂടട്ട്  കേനികലഭാമതീറര്
ഇ.എചട്ട്.റനി.  കലനുകേളുലാം  18  പുതനിയ  സബ്കസഷനുകേളുലാം  3050  കേനികലഭാമതീറര്
11  ചകേ.വനി.  കലനുകേളുലാം  3300  ഡനിസ്ട്രേനിബദ്യൂഷന്  ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മറകേളുലാം  3500
കേനികലഭാമതീറര്  പുതനിയ എല.റനി.  കലനുകേളുലാം  14  ലക്ഷലാം കകേടഭായ മതീററകേള മഭാറനി
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  നടപടനികേള  വഴെനി,
നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കവദല്യുതനി  പ്രസരണ  വനിതരണ  നഷ്ടലാം
14.10 ശതമഭാനത്തനികലയട്ട് കുറയഭാന് സഭാധനിക്കുചമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

കവദല്യുതനി  പ്രസരണ  നഷ്ടലാം  കുറയഭാന്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  കലഭാഡട്ട്  കഫഭാ
സഡനി നടത്തുകേയുലാം ഇതനിചന ആധഭാരമഭാക്കനി കവദല്യുതനി കബഭാര്ഡട്ട് തഭാചഴെപറയുന്ന
പ്രവൃത്തനികേള ആസൂത്രണലാം ചചയവരുന. അവ ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. പുതനിയ  സബ്കസഷനുകേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണലാം/  നനിലവനിലുള്ള
സബ്കസഷനുകേളുചട  നവതീകേരണലാം,  കവഭാളടത  വര്ദനിപനിക്കല,  കശഷനി
വര്ദനിപനിക്കല.

2. ചതരചഞടുക്കചപട  പ്രസരണ  കലനുകേളുചട  കവഭാളടത/കശഷനി
വര്ദനിപനിക്കല 

3. വഭാഹകേ കശഷനി കുറഞ കേണകറകേള മഭാറനി കശഷനി കൂടനിയ കേണകറകേള
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് പ്രസരണ നഷ്ടലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി.

4. പ്രസരണ  കലനുകേള  ഇരടനിപനിക്കുകേയുലാം  ടഭാന്സ്ഗനിഡട്ട്  2.0  എന്ന
പദതനിവഴെനി  ഉയര്ന്ന  പ്രസരണ  കവഭാളകടജനികലയട്ട്  സബ്കസഷനുകേളുലാം
അനുബന കലനുകേളുലാം ഉയര്ത്തുകേയുലാം ചചയന. 

5. ഉയര്ന്ന കശഷനിയുള്ള പുതുതലമുറ കേണകറകേള വഴെനി പ്രസരണ ശലാംഖല
ബലചപടുത്തുകേ.

(സനി)  കവദല്യുതനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡനില ചതീഫെട്ട് വനിജനിലന്സട്ട് ഓഫെതീസറചട
കനതൃതസത്തനില  കവദല്യുതനി  കമഭാഷണലാം   തടയുന്നതനിനഭായനി  ആവശലലാം  കവണ
സജതീകേരണങ്ങകളഭാടുകൂടനി  14  ആന്റെനിപവര്  ചതഫട്ട്  സസഭാഡുകേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. ഇതനിനുപുറചമ ചസക്ഷന് തലത്തനിലുലാം ഡനിവനിഷന് തലത്തനിലുലാം
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പ്രകതലകേ സസഭാഡുകേള രൂപതീകേരനിചട്ട് നനിരന്തെരലാം പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിവരുനണട്ട്.
ചസക്ഷന്  ഓഫെതീസുകേളനില  കവദല്യുതനി  കമഭാഷണലാം ഉളചപചടയുള്ള ക്രമകക്കടുകേള
അറനിയനിക്കുന്നതനിനഭായനി ബനചപട ചടലനികഫെഭാണ് നമ്പറകേള പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാചത  പത്രമഭാധലമങ്ങള  മുകഖന  കവദല്യുതനി  കമഭാഷണലാം  സലാംബനനിചട്ട്
ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  വനിവരങ്ങള  അറനിയനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ബനചപട  നമ്പറകേള
പ്രസനിദചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ഇതുകൂടഭാചത  കവദല്യുതനി  കമഭാഷണലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി  ഉപകഭഭാക്തഭാവട്ട്
മതീററനില  കൃത്രനിമലാം  നടത്തനിയഭാല  ആയതട്ട്  സൂചനിപനിക്കുവഭാന്  കേഴെനിയുന്ന  മതീററകേള
സഭാപനിക്കുകേയുലാം മതീററനിചന്റെ കേവര് ഇളക്കനിമഭാറനി കവദല്യുതനി കമഭാഷണലാം നടത്തുന്നതട്ട്
തടയുന്നതനിനഭായനി  കപഭാളനികേഭാര്ബകണറട്ട്  സതീലുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയുലാം
ചചയവരുന. 

എ.പനി.റനി.  സസഭാഡുകേളക്കട്ട്  കവദല്യുതനി  കമഭാഷണലാം  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സഹഭായകേമഭായനി  ആധുനനികേ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുള്ള  അകേല്യുചചക്കട്ട്,  കകേഭാമണ്  മതീറര്
റതീഡനിലാംഗട്ട്  ഉപകേരണലാം,  കടഭാങട്ട്  ചടസര്,  മളടനിമതീറര്  തുടങ്ങനിയ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

കവദല്യുതനി വനിതരണലാം തടസചപടുകമ്പഭാള എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്. വഴെനി
അറനിയനിപട്ട്

112  (4479)     ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി കവദല്യുതനി വനിതരണലാം നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുകമ്പഭാഴുലാം,
ആകേസ്മെനികേമഭായ  കവദല്യുതനി  തടസങ്ങള  ഉണഭാകുകമ്പഭാഴുലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കചള
എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.  വഴെനി  അറനിയനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനില  വകന്നഭാ;
ഈ  പദതനി  ചകേഭാണട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ഉണഭാകുന്ന  കനടങ്ങള
എചന്തെഭാചക്കയഭാണട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  പരഭാതനികേളക്കഭായനി  1912  എന്ന
നമ്പരനികലയട്ട്  വനിളനിചനിട്ടുലാം  പല  സനര്ഭങ്ങളനിലുലാം  ഉചനിതമഭായ  മറപടനിയുലാം
സഹകേരണവലാം കേനിട്ടുന്നനില എന്ന വസ്തുത മനസനിലഭാക്കനി ഈ പരഭാതനി സസതീകേരണ
കകേന്ദ്രചത്ത  ശക്തനിചപടുത്തഭാന്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുചമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി കവദല്യുതനി  വനിതരണലാം നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുകമ്പഭാഴുലാം
ആകേസ്മെനികേമഭായനി  കവദല്യുതനി  തടസങ്ങള  ഉണഭാകുകമ്പഭാഴുലാം  ഉകഭഭാക്തഭാക്കചള
എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.  വഴെനി  അറനിയനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വനിവര  സഭാകങതനികേ  വനിദല
അടനിസഭാനമഭാക്കനി  'ഉഉൗര്ജ-ദൂതട്ട്'  എന്ന  പദതനി  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില
ഉളര് ഇലകനിക്കല ചസക്ഷനനിലുലാം  കകേശവദഭാസപുരലാം  ഇലകനിക്കല ചസക്ഷനനിലുലാം
നനിലവനിലവന.  കകേരളത്തനിലഭാകേമഭാനമുള്ള  എലഭാ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  ഇഉൗ
കസവനലാം  ഉടനടനി ലഭലമഭാക്കുലാം. 

കവദല്യുതനി  ഉലഭാദന  നനിലയങ്ങള,  പ്രസരണ-വനിതരണ  കലനുകേള,
ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മറകേള തുടങ്ങനിയവ ഉളചപട കവദല്യുതനി ശലാംഖലയനില അനുഭവചപടുന്ന
വനിഘഭാതങ്ങള  കവദല്യുതനി  ശലാംഖലയനില  മുന്കൂടനി  ആസൂത്രണലാം  ചചയന്ന  ചനില
അറകുറപണനികേള മൂലമുണഭാകുന്ന തടസങ്ങളുലാം അടനിയന്തെര ഘടങ്ങളനില ഉണഭാകുന്ന
തടസവലാം  എകപഭാള  കവദല്യുതനി  പുനനഃസഭാപനിക്കുചമനലാം  അതഭാതട്ട്  സമയലാം
കൃതലമഭായനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ഇഉൗ പദതനിമൂലലാം അറനിയഭാന് കേഴെനിയുന. 

ആകേസ്മെനികേമഭായനി  കവദല്യുതനി  തടസങ്ങള  ഉണഭാകുകമ്പഭാള  എകപഭാള
കവദല്യുതനി  പുനനഃസഭാപനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുചമന്ന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  ആശങ
ദൂരതീകേരനിക്കഭാന് ഇഉൗ പദതനിക്കഭാകുലാം. 

(ബനി)  കകേന്ദ്രതീകൃത  കേസമര്  ചകേയര്  ചസന്റെറനിചല  1912  എന്ന  നമ്പറനില
സസതീകേരനിക്കചപടുന്ന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  പരഭാതനികേളുലാം  അതനിനുള്ള  മറപടനിയുലാം
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ചറകക്കഭാര്ഡട്ട് ചചയകേയുലാം അതട്ട് കമലുകദലഭാഗസര് പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം
ചചയനണട്ട്.  ദനിവകസന  ശരഭാശരനി  1500-ലപരലാം  പരഭാതനികേള  ഇപ്രകേഭാരലാം
സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്. 

കൂടഭാചത കേഭാളുകേള സസതീകേരനിക്കഭാന് നനികയഭാഗനിചനിരനിക്കുന്ന കേസമര് റനികലഷന്
അസനിസന്റുമഭാരുചട എണ്ണലാം 24-ല നനിനലാം  42  ആയനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇവര്ക്കട്ട്
ഉന്നത നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള പരനിശതീലനവലാം നലകേനിവരുന.

ഇതുകൂടഭാചത  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  കവദല്യുതനി  സലാംബനമഭായ  അപകേടങ്ങളുലാം
അടനിയന്തെര  സഭാഹചരലങ്ങളുലാം  അറനിയനിക്കുന്നതനിനട്ട്  24  മണനിക്കൂറലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
കഹഭാടട്ട്  കലന്  ചഡസട്ട്  സലാംവനിധഭാനവലാം  കേഭാള  ചസന്റെറനില  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനഭായനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 9496061061 എന്ന നമ്പറനികലയഭാണട്ട് വനിളനികക്കണതട്ട്.
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ഉഉൗര്ജ സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
 113 (4480)    ചപ്രഭാഫെ  .   ചകേ  .   യു  .   അരുണന്  :

ശതീ  .   ചകേ  .   ആന്സലന്  :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം  :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കേഭാരലക്ഷമമഭായ ഉഉൗര്ജ സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എചന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട്  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(ബനി)  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില  ഉഉൗര്ജ  സലാംരക്ഷണ  അവകബഭാധലാം
വളര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  'സ്മെഭാര്ടട്ട്  എനര്ജനി  കപ്രഭാഗഭാലാം'  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിചനക്കുറനിചട്ട്  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  കബഭാധവലക്കരണലാം
നടത്തുവഭാനുകദ്ദേശനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള്ള  'ഉഉൗര്ജ  കേനിരണ്'  പദതനിചയക്കുറനിചട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  വതീടമ്മേമഭാര്ക്കട്ട്  ഇതനിചനക്കുറനിചട്ട്  അവകബഭാധലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി
പരനിശതീലനലാം ലഭനിച വനനിതഭാ കവഭാളണനിയര്മഭാര് നടത്തുന്ന എനര്ജനി ക്ലനിനനിക്കുകേള
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കേഭാരലക്ഷമമഭായ ഉഉൗര്ജ സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഇ.എലാം.സനി.  തഭാചഴെപറയുന്ന  കേര്മ്മേ  പദതനികേള
നടത്തനിവരുന: 

1. ഗഭാര്ഹനികേ കമഖലയനില ഉഉൗര്ജ ക്ലനിനനികേട്ട്, ചപഭാതുജനകബഭാധവലക്കരണ
പരനിപഭാടനിയഭായ  ഉഉൗര്ജകേനിരണ്,  ഉഉൗര്ജക്ലനിനനികേട്ട്  വനനിതഭാ
വഭാളണനിയര്മഭാര് മുകഖനയുലാം ഉഉൗര്ജ കേനിരണ് പരനിപഭാടനി സര്ക്കഭാരനിതര
സലാംഘടനകേള,  ചപഭാതുജന  വഭായനശഭാലകേള,  മറ്റു  സലാംഘടനകേള  വഴെനി
പരനിശതീലനലാം ലഭനിച പരനിശതീലകേര് മുഖഭാന്തെനിരവലാം നടത്തനിവരുന. 
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2. വലവസഭായ കമഖലയനില ഉഉൗര്ജ ഓഡനിറനിലാംഗട്ട് നനിര്ബന മഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

അതനിനഭായനി  എനര്ജനി  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  ഏജന്സനികേചള  എലാംപഭാനല

ചചയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  ചപഭാതുകമഖലയനിചല  വലവസഭായ

സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  ചചറകേനിട  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  കവണനി

പ്രഭാഥമനികേ  ഉഉൗര്ജ  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്,  ഉഉൗര്ജ  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  സബ്സനിഡനി,

സര്ക്കഭാര്  ചകേടനിടങ്ങളനിചല  ഉഉൗര്ജ  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  എന്നനിവയഭാണട്ട്

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേള.

3. സര്ക്കഭാര്  ചകേടനിടങ്ങളനില  കവദല്യുതനി  ഉപകയഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി

ഉഉൗര്ജ ഓഡനിറട്ട്  നടത്തനി കേഭാരലക്ഷമത കുറഞ ഉപകേരണങ്ങള മഭാറനി

കേഭാരലക്ഷമത കൂടനിയ ഉപകേരണങ്ങള സഭാപനിക്കുന്ന പദതനി.

4. ഉഉൗര്ജസലാംരക്ഷണ നനിയമലാം 2001 അനുസരനിച്ചുള്ള ഉഉൗര്ജസലാംരക്ഷണ

ബനിലഡനിലാംഗട്ട്  കകേഭാഡട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള

ഉഉൗര്ജസലാംരക്ഷണ ബനിലഡനിലാംഗട്ട് കകേഭാഡട്ട് തയഭാറഭാക്കനിവരുന. 

5. ചതരുവവനിളക്കുകേള  ഉഉൗര്ജകേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി  കവദല്യുതനി  ഉപകയഭാഗലാം

കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി എല.ഇ.ഡനി ചതരുവവനിളക്കുകേള സഭാപനിച്ചു. 

6. വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില  ഉഉൗര്ജസലാംരക്ഷണചത്തക്കുറനിചട്ട്  അവകബഭാധലാം

സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സ്കൂള  തലത്തനില  സ്മെഭാര്ടട്ട്  എനര്ജനി  കപ്രഭാഗഭാലാം

(SEP) എന്ന കപരനില കബഭാധവലക്കരണ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

7. ഇ.എലാം.സനി.-യനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  എനര്ജനി  മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്

ഇന്സനിറദ്യൂടനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്

കകേഭാകളജുകേളനിചല അദലഭാപകേര്,  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള,  കലകബറനിയന്മഭാര്,

ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിചല  സഭാകങതനികേ  ഉകദലഭാഗസര്

തുടങ്ങനിയവര്ക്കട്ട് ഉഉൗര്ജ സലാംരക്ഷണ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി. 

സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  ഉഉൗര്ജസലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  തഭാചഴെപറയുന്ന  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്  KSEB

ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്:
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1. ഇ.സനി.ഇ.ഇ.  (എലാംപവറനിലാംഗട്ട്  കേണ്സദ്യൂകമഴട്ട്  ഓണ്  എനര്ജനി
എഫെനിഷലന്സനി)

2. 2016-17-ചല  ബഡ്ജറനില  പ്രഖലഭാപനിച  സഭാധഭാരണ  ബളബുകേളുലാം
സനി.എഫെട്ട്.എല.-കേളുലാം  മഭാറനി  എല.ഇ.ഡനി.  വനിളക്കുകേള  സഭാപനിക്കുന്ന
പദതനി.

3. ചഡഭാമസനികേട്ട് എഫെനിഷലന്റെട്ട് കലറനിലാംഗട്ട് കപ്രഭാഗഭാലാം (ചഡലപട്ട്)

4. ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല.-ചന്റെ  ഇന്ചസക്ഷന്  ബലാംഗഭാവട്ട്  (IB)  കേളനില
കസഭാളഭാര് ഹതീകറഴട്ട് സഭാപനിക്കുന്ന പദതനി.

5. കവദല്യുതനി  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  ഓഫെതീസുകേള എനര്ജനി  എഫെനിഷലന്റെട്ട്  ആക്കനി
ഉഉൗര്ജലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി.

6. എനര്ജനി ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്

7. കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില നനിലവനിലുള്ള ചപടനി-പറ പമ്പനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം
മഭാറനി, ഉഉൗര്ജക്ഷമതയുള്ള പമ്പുകേള സഭാപനിക്കുന്ന പദതനി.

(ബനി) ഉണട്ട്.  ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനതലത്തനില വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായനി
എനര്ജനി  കകേഭാണ്ഗസട്ട്  നടത്തനിവരുന.  എസട്ട്.ഇ.പനി  2015-16-ചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
41 വനിദലഭാഭലഭാസ ജനിലകേളനില 1561  സ്കൂളുകേചള ഉളചപടുത്തഭാന് സഭാധനിച്ചു. ഏകേകദശലാം
78050  കുടനികേളക്കട്ട്  കഹസ്കൂള,  യു.പനി.  തലങ്ങളനില  നനിന്നഭായനി
കബഭാധവലക്കരണലാം നലകേനി.  ഒരു റവനദ്യൂ ജനിലയനില 5  സ്കൂളുകേള എന്ന നനിലയനില
70  സ്കൂളുകേചള  ഉഉൗര്ജ  സലാംരക്ഷണ  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനമഭായനി  മഭാറ്റുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  25,000  രൂപകയഭാളലാം  വനിലവരുന്ന  ഉപകേരണങ്ങള  നലകുന്നതനിനുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ഇഉൗ വര്ഷലാം  41  വനിദലഭാഭലഭാസ ജനിലകേളനില
നനിനലാം  150  സ്കൂളുകേള  എന്ന  നനിലയട്ട്  6150  സ്കൂളുകേചളയഭാണട്ട്  സ്മെഭാര്ടട്ട്  എനര്ജനി
കപ്രഭാഗഭാമനില എന്കറഭാള ചചയഭാന് ലക്ഷലലാം വചനിട്ടുള്ളതട്ട്. ഇതനിന്പ്രകേഭാരലാം 307500
കുടനികേചളയഭാണട്ട്  ഉഉൗര്ജസലാംരക്ഷണ  കബഭാധവലക്കരണലാം  നലകേഭാന്
ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതട്ട്. 

(സനി)  ചപഭാതുജനങ്ങളനില  ഉഉൗര്ജസലാംരക്ഷണ  അവകബഭാധലാം  വളര്ത്തുന്ന
തനികലക്കഭായനി  സര്ക്കഭാരനിതര  സലാംഘടനകേള  മുഖഭാന്തെരലാം  നടത്തുന്ന

856/2019
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ഉഉൗര്ജസലാംരക്ഷണ കബഭാധവലക്കരണ പരനിപഭാടനിയഭാണട്ട് ഉഉൗര്ജകേനിരണ്. എലഭാ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം  കുറഞതട്ട് ഒരു കബഭാധവലക്കരണ പരനിപഭാടനി  എന്ന
നനിലയട്ട്  192  പരനിപഭാടനി  കകേരളചമഭാടഭാചകേ  നടത്തുകേയുണഭായനി.  ഉഉൗര്ജകേനിരണ്
പദതനിയുചട  കേതീഴെനില  പരനിശതീലനപരനിപഭാടനികേള  നടത്തുന്നതനികലയഭായനി
കകേരളത്തനിലുടനതീളലാം  117  റനികസഭാഴട്ട്  കപഴണുകേളക്കട്ട്  ഇ.എലാം.സനി.  പരനിശതീലനലാം
നലകേനി. ഇഉൗ വര്ഷലാം വനിവനിധ എന്.ജനി.ഒ.-കേള വഴെനി 143 റനികസഭാഴട്ട് കപഴണുകേളക്കട്ട്
പുതനിയതഭായനി  പരനിശതീലനലാം  നലകുവഭാന് പദതനിയുണട്ട്.  മൂന്നട്ട്  പഞഭായത്തുകേളനില
ഒരു  പരനിപഭാടനി  എന്ന  നനിലയട്ട്  ഇഉൗ  വര്ഷലാം  ഇഉൗ  പദതനി  വനിപുലചപടുത്തഭാന്
പദതനിയുണട്ട്. പ്രസ്തകുത കബഭാധവലക്കരണ പരനിപഭാടനിയുചട തുടര് പ്രവര്ത്തനലാം എന്ന
നനിലയട്ട് അതതട്ട് പ്രകദശത്തനിനട്ട് ഉതകുന്ന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുവഭാന് ഇതുമഭായനി
ബനചപടട്ട് പ്രവര്ത്തനിച സലാംഘഭാടകേര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  വതീടമ്മേമഭാര്ക്കട്ട്  ഉഉൗര്ജസലാംരക്ഷണ  അവകബഭാധലാം  വര്ദനിപനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി  ഉഉൗര്ജക്ലനിനനികേട്ട്  കപ്രഭാഗഭാലാം  നടത്തനിവരുന.  ഉഉൗര്ജക്ലനിനനിക്കനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ഉഉൗര്ജസലാംരക്ഷണ  അനനികമറര്മഭാര്   (സ്ത്രതീകേള)  വതീടുകേള
സനര്ശനിക്കുകേയുലാം കവദല്യുതനി ഉപകേരണങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിചന്റെ നദ്യൂനതകേള
മഭാറനി ശരനിയഭായ രതീതനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുലാം ചചയന. ഇഉൗ പദതനിയനിന് കേതീഴെനില 430
എനര്ജനി ക്ലനിനനികേട്ട് കവഭാളണനിയര്മഭാര് സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കകേരളത്തനില  എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  ഒരു  എനര്ജനി
ക്ലനിനനികേട്ട്  കവഭാളണനിയറനിചന്റെ  കസവനലാം  എത്തനിക്കുന്നതനികലയഭായുള്ള  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

 വരളചമൂലമുള്ള കവദല്യുകതഭാലപഭാദനത്തനിചല കുറവട്ട്
114 (4481)  ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്:

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് രൂക്ഷമഭായനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന വരളച ചചവദല്യുകതഭാലപഭാദനചത്ത
എങ്ങചന ബഭാധനിക്കുചമന്നട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തകുത പ്രതനിസനനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാലവര്ഷത്തനിലുണഭായ വലനിയ കുറവട്ട് സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ കവദല്യുതനി

ഉത്പഭാദനചത്ത വളചരയധനികേലാം ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  2016   ജൂണ് മുതല ഒകകഭാബര്

17-ാം  തതീയതനി  വചര  ലഭനിച  നതീചരഭാഴുക്കട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിചതനിചന്റെ  55  ശതമഭാനലാം

മഭാത്രമഭാണട്ട്.  ഇതുമൂലലാം കവദല്യുതനി ഉലപഭാദനത്തനില  2292  ദശലക്ഷലാം യൂണനിറനിചന്റെ

ഉലപഭാദനക്കുറവട്ട്  കേണക്കഭാക്കുന.  രൂക്ഷമഭായനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  വരളച

കവദല്യുകതഭാലപഭാദനചത്ത  എങ്ങചന  ബഭാധനിക്കുചമന്നട്ട്  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം  അതട്ട്

തരണലാം ചചയഭാനുള്ള നടപടനികേള ആസൂത്രണലാം ചചയകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ഇഉൗ കേഭാലവര്ഷലാം കമഭാശമഭാകയക്കുചമനള്ള സൂചന ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.- യുചട

ആസൂത്രണത്തനില കേണക്കനിചലടുത്തനിരുന. ജൂണ് മഭാസലാം മുതല തചന്ന പരമഭാവധനി

ജലലാം  സലാംഭരനിക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനികേചളടുത്തനിരുന.  2017-ചല  കവനല

മഭാസങ്ങളനിചല ആവശലകേത കനരനിടുന്നതനിനഭായനി പുറചമ നനിന്നട്ട് കൂടുതല കവദല്യുതനി

വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  കേരഭാറകേളനില  ഏര്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  കവദല്യുതനി  കൂടുതല

ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭായനി  അരതീകക്കഭാടട്ട്  400  ചകേ.വനി.  സബ്കസഷനനില

തഭാലക്കഭാലനികേ  സലാംവനിധഭാനചമഭാരുക്കഭാന്  പവര്ഗനിഡനികനഭാടട്ട്  ആവശലചപടുകേയുലാം

അതനിനുള്ള  അധനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാദലത  ഏചറടുക്കഭാനുള്ള  സന്നദത

അറനിയനിക്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണട്ട്.

2016-17  മുതലുള്ള  വര്ദനിച  കവദല്യുതനി  ആവശലകേത  കേണക്കനിചലടുത്തട്ട്

കവദല്യുതനി  കബഭാര്ഡട്ട്  2014-ല ഏര്ചപട  കേരഭാര്വഴെനി  315  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കവദല്യുതനി

1-12-2016  മുതല  ലഭലമഭാകുലാം.  കൂടഭാചത  ഇകപഭാള  ലഭനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  397

ചമഗഭാവഭാടട്ട്  മതീഡനിയലാം  കടലാം  അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള   കേരഭാര്  ചഫെബ്രുവരനി  2017-ല

തതീരുന്ന മുറയട്ട്  200  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കവദല്യുതനി  1-3-2017  മുതല  30-6-2017  വചര

വഭാങ്ങഭാനുള്ള  ഹ്രസസകേഭാല  കേരഭാറനിലുലാം  ഏര്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ

ഓപണ്  ആക്സൈസുലാം  ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാലവര്ഷലാം  പ്രതതീക്ഷനിചതുകപഭാചല

ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  കവനലക്കഭാലത്തട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന  കവദല്യുതനി  പ്രതനിസനനി

തരണലാം  ചചയന്നതനിനട്ട്  നടത്തനിയ  ഉന്നതതല  ചര്ചകേളുചട  അടനിസഭാനത്തനില

കവദല്യുതനി  കബഭാര്ഡട്ട്  കവനലക്കഭാലകത്തയട്ട്  കൂടുതല  കവദല്യുതനി  വഭാങ്ങഭാനുള്ള

ചടണര് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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കേണ്ണൂര് ജനിലയനിചല ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ചസക്ഷന് ഓഫെതീസുകേള

115  (4482)   ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില  എത്ര  പുതനിയ

ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ചസക്ഷന്  ഓഫെതീസുകേള  അനുവദനിചനിരുനചവനലാം  ജനിലയനില

നനിലവനില ആചകേ എത്ര ചസക്ഷന് ഓഫെതീസുകേളുചണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പരനിയഭാരലാം  ചമഡനിക്കല  കകേഭാകളജട്ട്,  ആയൂര്കവദ  കകേഭാകളജട്ട്,

വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങള,  വലഭാപഭാര  സഭാപനങ്ങള,  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുചട

എണ്ണത്തനിലുണഭായ  വര്ദനവട്ട്  എന്നനിവ  കേണക്കനിചലടുത്തട്ട്  കേലലഭാകശരനി

മണ്ഡലത്തനിചല  പനിലഭാത്തറ  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  കവദല്യുതനി  ചസക്ഷന്  ഓഫെതീസട്ട്

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  5  പുതനിയ ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ചസക്ഷന്

ഓഫെതീസുകേള കേണ്ണൂര് ജനിലയനില അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. നനിലവനില കേണ്ണൂര് ജനിലയനില 60

ചസക്ഷന് ഓഫെതീസുകേളഭാണട്ട് ഉള്ളതട്ട്. 

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  ചസക്ഷന്  ഓഫെതീസനിചന്റെ  പരനിധനി  50  ചതുരശ

കേനികലഭാമതീററനില  കൂടുകേയുലാം  അകതസമയലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  25000-ല

അധനികേമഭാവകേകയഭാ,  അചലങനില പരനിധനി  100  ചതുരശ കേനികലഭാമതീററനില കൂടുകേയുലാം

അകതസമയലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  20000-ല  അധനികേലാം  ആവകേകയഭാ  ചചയന്ന

സഭാഹചരലത്തനിലഭാണട്ട് സഭാധഭാരണഗതനിയനില കകേരള കസറട്ട് ഇല്കടനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട്

ലനിമനിറഡട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  ചസക്ഷന്  വനിഭജനിചട്ട്  പുതനിയ  ഇലകനിക്കല  ചസക്ഷന്

ഓഫെതീസട്ട്   അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിചല  പഴെയങ്ങഭാടനി,  പയന്നൂര്,

മഭാതമലാംഗലലാം  എന്നതീ  ചസക്ഷന്  ഓഫെതീസുകേള  വനിഭജനിചട്ട്  പനിലഭാത്തറ

ആസഭാനമഭാക്കനി  പുതനിയ  ചസക്ഷന്  ഓഫെതീസട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള

മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കചപടുന്നനില.  ചമചചപട  കസവനലാം  നലകുന്നതനിനുലാം

കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം  ഓഫെതീസുകേളുചട  പുനനഃക്രമതീകേരണലാം

പരനികശഭാധനിക്കുനണട്ട്.
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കവദല്യുതനി ബനിലനിലാംഗട്ട് സമ്പ്രദഭായലാം

116 (4483)  ചപ്രഭാഫെ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  ചചവദല്യുതനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ഓഫെതീസുകേളനിചല  ബനില

സമ്പ്രദഭായചത്തക്കുറനിചട്ട്  വനിശദമഭായ  വനിവരലാം  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള

യഥഭാര്ത്ഥത്തനില ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന യൂണനിറനിനഭാകണഭാ പണലാം അടയ്കക്കണചതന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിവനിധ  ചസക്ഷന്  ഓഫെനിസുകേളനില  നനിനലാം  വനിതരണലാം  ചചയന്ന

ബനിലനിചന്റെ  കൂചട  ഹനിഡന്  ചഭാര്ജ്ജുകേള  ഉളചപടനിട്ടുള്ള  ബനില്ലുകേചള  സലാംബനനിചട്ട്

കബഭാര്ഡനികനഭാ  സര്ക്കഭാരനികനഭാ  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില  സസതീകേരനിച

നടപടനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചഡകപഭാസനിറട്ട്  തുകേ  കുറവട്ട്  വന  എന്ന  കേഭാരണത്തഭാല  (ഹനിഡന്

ചഭാര്ജട്ട്) അധനികേ ചഭാര്ജട്ട് ഈടഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില

എചന്തെങനിലുലാം നടപടനി എടുത്തനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  ചപ്രമനിസസനില  മതീറര്  റതീഡര്  എത്തനി  റതീഡനിലാംഗട്ട്

എടുത്തതനിനുകശഷലാം അതനിനനുസരനിചട്ട് ബനചപട ഉകദലഭാഗസന് ബനില ചചയന.

കേണകഡട്ട് കലഭാഡട്ട്,  കവദല്യുതനി എന്തെട്ട്  ആവശലത്തനിനട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുന എന്നനിവ

കേണക്കഭാക്കനി  പ്രതനിമഭാസ/കദസമഭാസ  കേണക്കനില  ബനില  ചചയന.

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില  നനിനലാം  കവദല്യുത  ഉപകഭഭാഗത്തനിനനുസരനിചഭാണട്ട്  പണലാം

ഇഉൗടഭാക്കുന്നതട്ട്.  നനിരക്കുകേള,  പനിഴെ  തുടങ്ങനിയവയഭാണട്ട്  കവദല്യുതനി  ചഭാര്ജനില

ഉളചപടുത്തുന്നതട്ട്.  കകേരളഭാ  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  ചറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന്

അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ചഭാര്ജ്ജുകേള  മഭാത്രകമ  കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്

ലനിമനിറഡട്ട് ഇഉൗടഭാക്കുനള. 

(ബനി) ഹനിഡന് ചഭാര്ജ്ജുകേള ഇഉൗടഭാക്കുന്നനില. എന്നഭാല ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്

ബനിലട്ട്ല്ല്  തുകേ  സലാംബനനിചട്ട്  ചനില  സലാംശയങ്ങള  ഉണഭാകേഭാറണട്ട്.  ആയതട്ട്

ഉകദലഭാഗസര് യഥഭാസമയലാം ദൂരതീകേരനിച്ചുവരുന. 



214 കകേരള നനിയമസഭ       ഒകകകഭാബര് 25, 2016

(സനി) ഹനിഡന് ചഭാര്ജ്ജുകേള ഇഉൗടഭാക്കുന്നനില. എന്നഭാല റഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന്
വനിജ്ഞഭാപനലാം  ചചയനിട്ടുള്ള  സകപകകേഭാഡട്ട്  2014  പ്രകേഭാരലാം  എലഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷകത്തയുലാം ആദലപഭാദത്തനില നനിലവനിലുള്ള ചഡകപഭാസനിറട്ട്  തുകേ മുന്വര്ഷചത്ത
ശരഭാശരനി ഉപകഭഭാഗത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ക്രമതീകേരനികക്കണതുണട്ട്. കദസമഭാസ
ബനില ലഭനിക്കുന്ന ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് മൂന്നട്ട് മഭാസചത്ത ബനിലത്തുകേയുലാം പ്രതനിമഭാസ
ബനില  ലഭനിക്കുന്ന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  രണട്ട്  മഭാസചത്ത  ബനില  തുകേയുമഭായഭാണട്ട്
ചഡകപഭാസനിറട്ട്  ക്രമതീകേരനിക്കഭാന് വലവസ ചചയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  ക്രമതീകേരണലാം
നടത്തുകമ്പഭാള അധനികേമഭായനി ചഡകപഭാസനിറ്റുള്ള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് അധനികേ തുകേ
കവദല്യുതനി  ബനിലനില  ഇളവട്ട്  നലകുകേയുലാം  നനിശ്ചനിത  ചഡകപഭാസനിറനില  കുറവള്ള
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് പ്രസ്തകുത കുറവട്ട് നനികേത്തഭാന് ബനില  നലകുകേയുലാം  ചചയനണട്ട്.

കവദല്യുതനി കബഭാര്ഡനിചല സൂപര്കവസറനി തസ്തനികേ

117  (4484)     ശതീ  .    പഭാറക്കല അബ്ദുല :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കവദല്യുതനി കബഭാര്ഡനില ഉലപഭാദനലാം,  പ്രസരണലാം,  വനിതരണലാം എന്നതീ
കമഖലകേളനില  സൂപര്കവസറനി  തസ്തനികേകേളനില  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  ഡനികപഭാമകയഭാ
ഡനിഗനികയഭാ  ഉളളവചര  നനിയമനിക്കണചമന്നട്ട്  റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന്
ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കവദല്യുതനി കബഭാര്ഡനില മതനിയഭായ കയഭാഗലത ഇലഭാത്തവര് ഉലപഭാദന,
പ്രസരണ,  വനിതരണ  കജഭാലനികേളക്കട്ട്  കമലകനഭാടലാം  വഹനിക്കുന്നതട്ട്  കവദല്യുതനി
അപകേടങ്ങളക്കട്ട് കേഭാരണമഭാകുചമന്നട്ട് കേരുതുനകണഭാ;

(സനി)  എങനില റഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം ഡനിഗനി,  ഡനികപഭാമ
എന്നനിവ ഉളളവചര നനിയമനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അചലങനില  ഉത്തരവനില  ഇളവട്ട്  നലകേനി  നനിലവനിലുളളവചരത്തചന്ന
നനിലനനിര്ത്തുകമഭാ;  ഉത്തരവനിചനതനിചര  കകേഭാടതനിചയ  സമതീപനിക്കുകമഭാചയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി&സനി)  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയചപട  അപകേടങ്ങളുചട  കേഭാരണങ്ങള
പരനികശഭാധനിചതനില സഭാകങതനികേ വനിജ്ഞഭാനത്തനിചന്റെ പരനിമനിതനികേള അപകേടങ്ങള
സലാംഭവനിക്കുന്നതനിനട്ട് കേഭാരണമഭായതഭായനി വനിലയനിരുത്തചപടനിടനില. 
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ഇഉൗ  വനിഷയലാം  പഠനിചട്ട്  വനിലയനിരുത്തനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സമര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ചഡപദ്യൂടനി  ചതീഫെട്ട്  എഞനിനതീയര്  (എചട്ട്.ആര്.എലാം)  കേണ്വതീനറലാം  ഫുള  കടലാം
ഡയറകകഴട്ട്,  ലതീഗല അകഡസസര് ആന്റെട്ട് ഡനിസനിപനിനറനി എന്കേസയറനി ഓഫെതീസര്,
ചതീഫെട്ട് എഞനിനതീയര് (എചട്ട്.ആര്.എലാം.), ചതീഫെട്ട് കപഴണല ഓഫെതീസര് തുടങ്ങനിയവര്
അലാംഗങ്ങളുമഭായനി ഒരു കേമ്മേനിറനി ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനില രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

കേഭാറനില നനിനലാം കവദല്യുതനി ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന പദതനി
118 (4485)  ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന്  :

ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫെട്ട്  :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന്  :
ശതീ  .    കറഭാജനി എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേഭാറനില നനിനലാം കവദല്യുതനി ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഇതുവചര
എത്ര  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കവദല്യുതനി  ഉലഭാദനിപനിക്കുവഭാനുള്ള  പദതനികേളഭാണട്ട്
പൂര്ത്തനിയഭായചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനില കേഭാറഭാടനി  പഭാടലാം  സഭാപനിക്കുന്നതട്ട് സലാംബനനിച പഠനലാം
നടത്തനിയതട്ട് ആരഭാചണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  എത്ര  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കവദല്യുതനി  ഉലഭാദന
കശഷനിയുചണന്നഭാണട്ട് പ്രസ്തുത പഠനത്തനില കേചണത്തനിയതട്ട്;

(ഡനി)  ഒരു  ചമഗഭാവഭാടനിചന്റെ  കവദല്യുതനി  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന  വനിന്റെട്ട്മനില
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള ചചലവട്ട് എത്രയഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കേഭാറനില നനിനലാം കവദല്യുതനി ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന പദതനി പൂര്ണ്ണകതഭാതനില
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കേഭാറനില നനിനലാം ആചകേ 43.275 ചമഗഭാവഭാടട്ട് കവദല്യുതനി
ഉലഭാദനിപനിക്കുന.  ഇതനില കവദല്യുതനി കബഭാര്ഡനിനട്ട് സസന്തെമഭായനി  2.025  ചമഗഭാവഭാടട്ട്
(225  KW-ചന്റെ  9  എണ്ണലാം)  കശഷനിയുള്ള  കേഞനികക്കഭാചട  കേഭാറഭാടനിപഭാടമഭാണട്ട്
നനിലവനിലുള്ളതട്ട്. 
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കൂടഭാചത സസകേഭാരല സലാംരലാംഭകേരുകടതഭായനി രഭാമക്കലകമടനില 14.25 ചമഗഭാവഭാടട്ട്
(750   KW-ചന്റെ  19  എണ്ണലാം)  കശഷനിയുലാം  അഗളനിയനില  18.60  ചമഗഭാവഭാടട്ട്
(600  KW -ചന്റെ 31  എണ്ണലാം)  കശഷനിയുലാം പഭാലക്കഭാടട്ട്  8.40  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  (2.1  MW-ചന്റെ
4 എണ്ണലാം)  നനിലവനിലുണട്ട്. 

(ബനി)  കേഭാറനില  നനിനലാം  കവദല്യുതനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്
സഭാധലതഭാ പഠനലാം കകേന്ദ്ര പഭാരമ്പകരലതര ഉഉൗര്ജ മനഭാലയത്തനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള്ള  
C-WET  (ഇകപഭാള  NIWE-National  Institute  of  Wind  Energy),  Chennai
മുകഖനയഭാണട്ട്  നടത്തനിയതട്ട്.  കൂടഭാചത  നനിലവനിലുള്ള  കേഞനികക്കഭാടട്ട്
കേഭാറഭാടനിപഭാടത്തനിചന്റെ  കശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനികലയ്ക്കുലാം  സമതീപ  പ്രകദശത്തട്ട്
കേഭാറഭാടനിപഭാടലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഭാധലതകേള  ആരഭായുന്നതനിനുമഭായനി
NIWE-യുചട കസവനലാം പ്രകയഭാജനചപടുത്തനിചക്കഭാണ്ടുള്ള പഠനവലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  C-WET  നടത്തനിയ  പഠനത്തനില  കകേരളത്തനില  790  ചമഗഭാവഭാടട്ട്
കവദല്യുതനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാന് കേഴെനിയുചമന്നട്ട് കേചണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  ഒരു  ചമഗഭാവഭാടനിചന്റെ  കവദല്യുതനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  വനിന്റെട്ട്  മനില
സഭാപനിക്കഭാന് ഏകേകദശലാം 6.5 കകേഭാടനി രൂപ ചചലവട്ട് വരുലാം. 

(ഇ)  കേഭാറനില നനിനളചപചട സഭാധലമഭായ പദതനികേള നടപഭാക്കഭാന് കവണ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിചല ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ഓഫെതീസുകേളനിചല ഒഴെനിവകേള

119  (4486)  ശതീ  .   ചകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില  വനിവനിധ  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ഓഫെതീസുകേളനില
ദനിവസക്കൂലനി  അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  കേരഭാര്  വലവസയനിലുലാം  നനിലവനില  ആചകേ
എത്രകപര് കജഭാലനി ചചയനചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.യനില  നനിലവനില  എത്ര
തസ്തനികേകേള ഒഴെനിഞ്ഞു കേനിടക്കുനചണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനട്ട്  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  381  വര്ക്കട്ട്  കകേഭാണ്ടഭാക്ടുകേള  വനിവനിധ  തസ്തനികേകേളനിചല
പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 16 തസ്തനികേകേള.

(സനി) നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

സസതന കേലഭാപറതീവട്ട് സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് ചചറകേനിട ജലകവദല്യുത പദതനികേള

120 (4487) ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ചസന്റെട്ട്  :
ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി  :
ശതീ  .   ചകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന്  :
ശതീ  .     ഷഭാഫെനി  പറമ്പനില  :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ചചറകേനിട  ജലകവദല്യുത  പദതനി  നയമനുസരനിചട്ട്
മുന്സര്ക്കഭാര്  സസതന  കേഭാപട്ട്റതീവട്ട്  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  'BOOT'  അടനിസഭാനത്തനില
ചചറകേനിട ജലകവദല്യുത പദതനികേള അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏചതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്  ഇതനുസരനിചട്ട്  കേമ്മേതീഷന്  ചചയതട്ട്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കവദല്യുതനിയഭാണട്ട്  ഈ  പദതനികേളനിലൂചട
ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  നയമനുസരനിചട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എചന്തെലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്
ചചയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ചചറകേനിട  ജലകവദല്യുതനി  പദതനി  നയമനുസരനിചട്ട്
മുന്സര്ക്കഭാര് സസതന-കേലഭാപ്റനിവട്ട് സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് "BOOT” അടനിസഭാനത്തനില
ജലകവദല്യുത പദതനികേള അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 2014-ല അനുവദനിച പദതനികേളുചട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(ബനി)  2012  മുതല  2015  ചമയട്ട്  മഭാസലാം വചര കേമ്മേതീഷന് ചചയ സസകേഭാരല

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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സലാംരഭകേര് വഴെനിയുള്ള ചചറകേനിട ജലകവദല്യുത പദതനികേള തഭാചഴെപറയുന്നവയഭാണട്ട്:
പദതനി കേമ്മേതീഷന് ചചയതട്ട്

Viyyat  Power  Limited-ഇരുട്ടുക്കഭാനലാം
III  (1.5 MW)

4-4-2012

Ayyappa  Hydro  Power  Limited-
കേഭാരനിക്കയലാം (10.5 MW)

29-8-2013

(സനി&ഡനി)  കമലപറഞ  പദതനികേളനിലൂചട  12  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനി
സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. പുനരുപകയഭാഗ ഉഉൗര്ജ കസഭാതസ്സുകേളഭായ കേഭാറട്ട്, സഉൗകരഭാര്ജലാം,
ചചറകേനിട ജലകവദല്യുത പദതനികേള എന്നനിവയനില നനിനള്ള കവദല്യുത ഉലഭാദനലാം
തസരനിതഗതനിയനില  വര്ദനിക്കുലാം.  2020-ഓചട  കകേരളത്തനിചന്റെ  കവദല്യുത
ആവശലകേതയുചട  10  ശതമഭാനചമങനിലുലാം  ഇവയനില  നനിനലാം  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനഭായനി  ലക്ഷലമനിടുന.  2012-ചല  ചചറകേനിട   ജലകവദല്യുത
പദതനികേളക്കഭായുള്ള  നയലാം  അനുസരനിചട്ട്  മുമ്പട്ട്  കേചണത്തനിയ  55  പദതനികേള
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  മത്സരദര്ഘഭാസനിചന്റെ  രണഭാലാംഘട  നടപടനികേള  (RFP)
നടനചകേഭാണനിരനിക്കുന. 

ബഹ്മപുരലാം തഭാപനനിലയലാം

121 (4488)  ശതീ  .    പഭാറക്കല അബ്ദുല :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ബഹ്മപുരലാം  തഭാപനനിലയത്തനിചന്റെ  രണട്ട്  ജനകറററകേള  മഭാറനി
വഭാതകേഭാധനിഷനിതമഭാക്കഭാനുള്ള  കവദല്യുതനി  കബഭാര്ഡട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  റഗുകലററനി
കേമ്മേതീഷന് തടകഞഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിചല  ഡതീസല  ജനകറററകേള  മഭാറഭാനഭായനി  എത്ര  കകേഭാടനി
രൂപയുചട പദതനിയഭാണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിരുന്നചതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അനുമതനി  നനികഷധനിക്കഭാന്  തക്കവണ്ണലാം  റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന്
ചൂണനിക്കഭാണനിച ഘടകേങ്ങള ഏചതഭാചക്കചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേമ്മേതീഷന് ബദല നനിര്കദ്ദേശലാം എചന്തെങനിലുലാം സമര്പനിചനിരുകന്നഭാചയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകേഭാകമഭാ?
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(എ)  ബഹ്മപുരലാം  തഭാപനനിലയത്തനിചല  കകേടഭായ  രണട്ട്  ജനകറററകേള  മഭാറനി
പുതനിയ വഭാതകേഭാധനിഷനിത ജനകററര് ചസറ്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള മുതലമുടക്കട്ട്
അലാംഗതീകേഭാരലാം കവദല്യുതനി ചറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന് നനിരഭാകേരനിക്കുകേയുണഭായനി. തുടര്ന്നട്ട്
സമര്പനിച റനിവദ്യൂ ചപറതീഷനുലാം നനിരഭാകേരനിക്കുകേയുണഭായനി. 

(ബനി)  ബഹ്മപുരലാം  ഡതീസല  കവദല്യുതനിനനിലയലാം  1997-ലഭാണട്ട്
പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചതട്ട്.  നനിലയത്തനിചന്റെ  സഭാപനിതകശഷനി  106.6  ചമഗഭാവഭാടട്ട്
ആയനിരുന  (21.32  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  X  5  യൂണനിറട്ട്സട്ട്).  നനിലയത്തനിചല മൂന്നഭാലാം നമ്പര്
ജനകററര്  8-11-2011  മുതലുലാം  രണഭാലാം  നമ്പര്  ജനകററര്  21-4-2012  മുതലുലാം
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാതഭായനി  തതീര്ന.  അറകുറപണനികേള  നടത്തനി
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാന്  പറഭാത്ത സഭാഹചലത്തനിലഭാണട്ട്  കകേടഭായ  രണട്ട്  ഡതീസല
ജനകറററകേള,  വഭാതകേഭാധനിഷനിത  ജനകറററകേള  സഭാപനിചട്ട്  നതീക്കലാം  ചചയഭാന്
തതീരുമഭാനനിചതട്ട്.  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  വഭാതകേ  കവദല്യുതനി  നനിലയത്തനില  "Regasified
Liquified  Natural  Gas”  യഭാണട്ട്  പ്രധഭാന  ഇനനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിചതട്ട്. ടനി പദതനിയുചട വനിശദമഭായ Detailed Project Report ചറഗുകലററനി
കേമ്മേതീഷനട്ട്  മുമ്പഭാചകേ  20-11-2014-ല സമര്പനിക്കുകേയുലാം പദതനിക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
കതടുകേയുലാം  ചചയ.  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി  ലനിമനിറഡട്ട്  ദര്ഘഭാസുകേള  ക്ഷണനിചതട്ട്
'Technology Independent Solution Basis' പ്രകേഭാരലാം ആയനിരുന. ആ സമയത്തട്ട്
42  ചമഗഭാവഭാടനിനുകവണനി  171  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന  എസനികമറട്ട്  തുകേയഭായനി
നനിശ്ചയനിചനിരുന്നതട്ട്. എന്നഭാല ഏറവലാം കുറഞ തുകേയ്ക്കുള്ള ദര്ഘഭാസട്ട് ലഭനിചതട്ട്  'Gas
Engine based Solutions'  ലഭായനിരുന. 39.86  ചമഗഭാവഭാടട്ട് സഭാപനിതകശഷനിയുള്ള
ജനകററര് സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനി നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി ദര്ഘഭാസട്ട് പ്രകേഭാരലാം
ലഭനിച കുറഞ തുകേ 104.63 കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുന. 

(സനി)  പദതനിചയ  സലാംബനനിചട്ട്  കേമ്മേതീഷന്  ആവശലചപട  എലഭാ
കേഭാരലങ്ങളനിലുലാം  വനിശദതീകേരണലാം  വലക്തമഭായ  കേണക്കുകേളുചട  പനിന്ബലത്തനില
സമര്പനിച്ചുചവങനിലുലാം  12-1-2016-ചല  കേമ്മേതീഷന്  പുറചപടുവനിച  ഉത്തരവനില
പദതനിക്കട്ട് തഭാചഴെപറയുന്ന കേഭാരണങ്ങള ചൂണനിക്കഭാടനി അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയനില:

1. അടുത്ത  അഞഭാറട്ട്  വര്ഷകത്തയട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന്
കേഴെനിയുന്ന കവദല്യുതനി കേമ്മേനി മഭാത്രമഭായനിരനിക്കുലാം ഉള്ളതട്ട്. 
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2. നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  വഭാതകേഭാധനിഷനിത  പഭാന്റെനില നനിന്നട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  കവദല്യുതനിയുചട
തഭാരനിഫെട്ട്,  ഉയര്ന്ന  വഭാതകേ  വനില  മൂലലാം  മറട്ട്  കസഭാതസ്സുകേളനില  നനിന്നട്ട്
ലഭലമഭാകുന്ന കവദല്യുതനികയക്കഭാളുലാം ഉയര്ന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

3. കവദല്യുതനി  ഉലഭാദനിപനിചനിചലങനിലുലാം  വഭാതകേ  കേരഭാറനില  ഉളചപടഭാന്
സഭാധലതയുള്ള  'take  or  pay'   നനിബനന പ്രകേഭാരവലാം  'ship  or   pay'
നനിബനന പ്രകേഭാരവലാം ഇനനവനില ഒടുകക്കണതഭായ സനിതനിവനികശഷലാം
സലാംജഭാതമഭാകുലാം.

(ഡനി)  രഭാജലത്തട്ട്  നനിലവനില  'short  term  market'-ല  വനില  തഭാരതകമലന
കുറവഭായതനിനഭാല  കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  അതനിചന്റെ
പ്രതനിദനിന ആവശലകേതയുചട  10  മുതല  15  ശതമഭാനലാം വചര കവദല്യുതനി ഇത്തരലാം
കസഭാതസ്സുകേളനില  നനിന്നട്ട്  കേചണത്തണചമനലാം  ബഭാക്കനിയുള്ളതട്ട്  ദതീര്ഘകേഭാല
കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില  കേചണത്തണചമനലാം  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  സമതീപ
കേഭാലചത്തഭാനലാം  പ്രകൃതനിവഭാതകേഭാധനിഷനിതമഭായ  ഉഉൗര്ജ  ഉലഭാദനത്തനിനട്ട്
മുതലമുടക്കഭാനുള്ള   അനുകൂലമഭായ  സഭാഹചരലലാം  ഇചലന്നട്ട്  കേമ്മേതീഷന്
അഭനിപ്രഭായചപടനിട്ടുണട്ട്.

സഉൗകരഭാര്ജ കവദല്യുതനി ഉലപഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്ന പരനിപഭാടനി
122 (4489) ശതീ  .   ചകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറപട്ട്: 

ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലുണനി: 
ശതീ  .   ചകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന്: 
ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി  :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സഉൗകരഭാര്ജ കവദല്യുതനി ഉലപഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്ന പരനിപഭാടനിയുചട
ഭഭാഗമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭായ പദതനികേള ഏചതഭാചക്കയഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചകേ.  എസട്ട്.  ഇ.  ബനി.-യുചട ചകേടനിടങ്ങളുചടയുലാം മറ്റു വനിവനിധ സര്ക്കഭാര്
ചകേടനിടങ്ങളുചടയുലാം  മുകേളനില  കസഭാളഭാര്  പഭാനലുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പദതനിക്കട്ട് തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് കസഭാളഭാര് പഭാര്ക്കനിചന്റെ ആദലഘടമഭായ  50  ചമഗഭാവഭാടട്ട്
നനിലയലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ?
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(എ)  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  പൂര്ത്തതീകേരനിച  സഉൗകരഭാര്ജ  പദതനികേളുചട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം I-ല  *ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന. 

അചനര്ടനിചന്റെ  കമലകനഭാടത്തനില  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിച
സഉൗകരഭാര്ജ  പവര് പഭാന്റെനിചന്റെ  വനിശദവനിവരങ്ങള  അനുബനലാം  II-ല*
കചര്ത്തനിരനിക്കുന. കൂടഭാചത സലാംസഭാനചത്ത സഉൗകരഭാര്ജ കവദല്യുതനി ഉത്പഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാചട  അചനര്ടട്ട്  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയ
പദതനിയഭാണട്ട്  10000 സഉൗരഗൃഹ  പദതനി.   10  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  വനികകേന്ദ്രതീകൃതമഭായനി
സലാംസഭാനചത്ത  വനിവനിധ  ചകേടനിടങ്ങളുചട  കമലക്കൂരകേളനില  സഭാപനിചതു വഴെനി
ഇതുവചര  9900  കത്തഭാളലാം  പവര്പഭാന്റുകേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം  ഈ  പദതനി
മുകഖന 9.9 ചമഗഭാവഭാടനിചന്റെ വര്ദനവട്ട് വരുത്തുവഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് ഓഫെതീസുകേള, സ്കൂളുകേള മറട്ട് ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള
എന്നനിവയനില  കസഭാളഭാര്  പഭാനലുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനികേള
നനിലവനിലുണട്ട്.   ജനിലഭാ  പഞഭായത്തനിചന്റെ   കേതീഴെനില  വരുന്ന  ഓഫെതീസുകേള,
കഹഭാസനിറലുകേള,  തരനിശട്ട്  ഭൂമനി  എന്നനിവയനില  കസഭാളഭാര്  പഭാനലുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  20.33 ചമഗഭാവഭാടനിചന്റെ പദതനിക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാചത  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തനിചന്റെ  കേതീഴെനില  വരുന്ന  സ്കൂളുകേള  മറട്ട്  ഓഫെതീസുകേള
ഇവയുചട  കമലക്കൂരയനില  കസഭാളഭാര്  പഭാനല  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
21  ചമഗഭാവഭാടനിചന്റെ   പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.   ലഭാഭപ്രഭയനില  സമ്മേഭാനഭാര്ഹമഭായ  8 സ്കൂളുകേളനില
സഉൗകരഭാര്ജ  പഭാനല  സഭാപനിക്കുന്ന  നടപടനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എലനിചന്റെ പതനികനഴെട്ട് ചകേടനിടങ്ങളുചട മുകേളനില  0.665  ചമഗഭാവഭാടട്ട്
സഉൗകരഭാര്ജ  പഭാനലുകേള  സഭാപനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.   ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല.-ചന്റെ
തചന്ന  39 ചകേടനിടങ്ങളനില  സഉൗകരഭാര്ജ  നനിലയങ്ങളുചട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പുകരഭാഗമനിക്കുന.   കൂടഭാചത  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല-ചന്റെ  മറട്ട്  49  ചകേടനിടങ്ങളനില
സഉൗകരഭാര്ജ നനിലയലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള ചടണര് നടപടനി  പുകരഭാഗമനിക്കുന.
സഉൗകരഭാര്ജ  പവര്പഭാന്റെനിലനനിനലാം  കവദല്യുതനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ചഡകമഭാണ്കസ്ട്രേഷന്  കപ്രഭാജകനില  ഉളചപടുത്തനി  സര്ക്കഭാര്  ചകേടനിടങ്ങളുചട
കമലക്കൂരയനില  അചനര്ടനിചന്റെ  കമലകനഭാടത്തനില  110  കേനികലഭാവഭാടട്ട്

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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സഭാപനിതകശഷനിയുള്ള  പഭാന്റുകേള  2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
ഫെണട്ട്  ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുചട
നനിയനണത്തനിലഭായനി,  സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളുചട ഉടമസതയനിലുള്ള ചകേടനിടങ്ങളുചട
കമലക്കൂരകേളനില  വനിതരണ  ശലാംഖലഭാബനനിത  സഉൗരകവദല്യുത  നനിലയങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്നതനിലൂചട  സലാംസഭാനചത്ത  സഉൗരകവദല്യുകതഭാത്പഭാദനവലാം
ഉപകയഭാഗവലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഗതീന്  കകേരള  കേലഭാചമ്പയനിനനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട്ട്.

ഇതനുസരനിചട്ട്  സലാംസഭാന  റവനദ്യൂ  വകുപനിനു  കേതീഴെനിലുള്ള  വനിവനിധ
ചകേടനിടങ്ങളനില അചനര്ടട്ട്  നടത്തനിയ പ്രഭാഥമനികേ പഠനലാം കേഭാണനിക്കുന്നതട്ട് സനിവനില
കസഷനുകേള,  മനിനനി  സനിവനില  കസഷനുകേള  തുടങ്ങനിയയനിടങ്ങളനില  നനിന്നട്ട്  നഭാലട്ട്
ചമഗഭാവഭാടട്ട്  സഉൗര  കവദല്യുകതഭാത്പഭാദനലാം  സഭാധലമഭാകുചമന്നഭാണട്ട്.   തകദ്ദേശഭരണ
വകുപനിചന്റെ  നനിയനണത്തനിലുള്ള  ചകേടനിടങ്ങളനിചല  സഉൗരകവദല്യുകതഭാത്പഭാദന
സഭാധലത  പഠനിക്കഭാന്  സനി-ഡനിറനിചന  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുചട  സസന്തെലാം  ചകേടനിടങ്ങളനിലുലാം  തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങളക്കട്ട്
കകേമഭാറചപടനിട്ടുള്ള  സഭാപനങ്ങളുചട  ചകേടനിടങ്ങളനിലുമഭായനി  അമ്പതുചമഗഭാവഭാടട്ട്
സഉൗരകവദല്യുകതഭാത്പഭാദനലാം കൂടനി സഭാധലമഭാകയക്കുലാം എന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

(സനി)   കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില  നടപനിലഭാക്കുന്ന  200  ചമഗഭാവഭാടട്ട്
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  സഉൗകരഭാര്ജ പഭാര്ക്കനിചന്റെ ആദല ഘടമഭായ  50   ചമഗഭാവഭാടനിചന്റെ
നനിലയലാം  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ഏചറടുത്തനിട്ടുണട്ട്. 

നനിലവനിലുള്ള പദതനിയുചട പുകരഭാഗതനി

1. കസഭാളഭാര്  പഭാര്ക്കട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര
നവനവതീകേരണ  ഊര്ജ  മനഭാലയത്തനിചന്റെ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേള  പ്രകേഭാരലാം
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.യുലാം  കകേന്ദ്ര  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  കസഭാളഭാര്
എനര്ജനി കകേഭാര്പകറഷന് ഓഫെട്ട് ഇന്തെല  (SECI)  യുമഭായനി  കചര്ന്നട്ട്  ഒരു
സലാംയുക്ത  സലാംരലാംഭസഭാപനലാം  തുടങ്ങുവഭാനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി
നലകുകേയുലാം  15-1-2016-നട്ട്  കേമ്പനനി  രൂപതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.   റനിനദ്യൂവബനിള പവര് കകേഭാര്പകറഷന്
ഓഫെട്ട്  കകേരള  ലനിമനിറഡട്ട്  എന്ന  കപരനിലുള്ള  കേമ്പനനി  4-3-2016  മുതല
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  കേമ്പനനിയുചട
കമലകനഭാടത്തനില പദതനി നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.
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2. ഇന്തെലന്  റനിനദ്യൂവബനിള  എനര്ജനി   ഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  ഏജന്സനി  (IREDA)
മുകഖന  സഭാപനിക്കുന്ന  50   ചമഗഭാവഭാടട്ട്  സഉൗകരഭാര്ജ  പദതനിയുചട
നനിര്മ്മേഭാണലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിചല  അമ്പലത്തറയനില
പുകരഭാഗമനിക്കുന.   ചമഭാത്തലാം  സഭാപനിത  കശഷനിയഭായ  50  ചമഗഭാവഭാടട്ട്
31-12-2016-ല പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.

3. സര്ക്കഭാര് കേചണത്തനിയനിട്ടുള്ള  1086.6587 ഏക്കറനില ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
ലനിമനിറഡട്ട്  റവനദ്യൂ  വകുപനിചന്റെ  സര്ചവ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
1086.6589  ഏക്കര്  ഭൂമനി  ഏചറടുക്കല  ജൂകല  മഭാസലാം  2016-ല
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

4. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിചല  കസഭാളഭാര്  പഭാര്ക്കനില  നനിനള്ള  കവദല്യുതനി
പ്രസരണത്തനിനട്ട്  കവണനിയുള്ള  220/33  ചകേ.വനി.  സബ്കസഷചന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനികേള  നടനവരുന.   ടനി  സബ്കസഷന്
31-12-2016 -ല പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്. 

പതനിമൂന്നഭാലാം പഞവത്സര പദതനിയനില ലക്ഷലമനിടുന്ന കവദല്യുതനി ഉലഭാദനലാം

123  (4490)    ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫെട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പതനിമൂന്നഭാലാം  പഞവത്സര  പദതനിയനില  എത്ര  ചമഗഭാവഭാടട്ട്
ചചവദല്യുതനിയഭാണട്ട്  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്;  ഇതട്ട്  ഏചതലഭാലാം
പദതനികേളനിലൂചടയഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനികേളുചട പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേള  പരലഭാപമലഭാചയങനില  പഭാരമ്പരല  ഉഉൗര്ജ
പദതനികേളക്കട്ട് ലക്ഷലമനിടുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  പതനിമൂന്നഭാലാം പഞവത്സര പദതനി  (2017-2022)  തയഭാറഭാക്കനി
വരുന. നനിലവനില നനിര്മ്മേഭാണലാം മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന മൂന്നട്ട് ജലകവദല്യുത പദതനികേളുലാം
(106 ചമഗഭാവഭാടട്ട്) നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനവരുന്ന ആറട്ട് ജലകവദല്യുത പദതനികേളുലാം (59
ചമഗഭാവഭാടട്ട്) സലകമചറടുത്തട്ട് നടനവരുന.  14 ജലകവദല്യുത പദതനികേളുചട (149
ചമഗഭാവഭാടട്ട്)  നനിര്മ്മേഭാണലാം  13-ാം പഞവത്സര പദതനിയനിലഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്.
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പദതനികേളുചട  ലനിസ്റ്റുലാം  അവയുചട  പുകരഭാഗതനിയുലാം  അനുബനലാം  (1)  ആയനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*  മറട്ട് കസഭാതസ്സുകേളനില നനിനള്ള പദതനികേചള സലാംബനനിച്ചുള്ള
വനിവരലാം അനുബനലാം (2) -ല കചര്ക്കുന. *

(സനി)  പഭാരമ്പരല  ഊര്ജ  പദതനികേളഭായ  സലാംഭരണകശഷനിയുള്ള
ജലകവദല്യുത  പദതനികേള,  തഭാപനനിലയങ്ങള  തുടങ്ങനിയവയുചട  സഭാദലതകേള
പരനികശഭാധനിക്കഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുനണട്ട്.

ജനകററര് സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് മുന്കൂര് അനുമതനി

124  (4491)  ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചമഭാകബല ടവറകേള,  വലവസഭായ  -  വഭാണനിജല  സഭാപനങ്ങള,  മറട്ട്
സഭാപനങ്ങള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില  കവദല്യുതനിക്കുകവണനി  ജനകററര്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  മുന്കൂര് അനുമതനി ആവശലമുകണഭാ;  ഇതനിചന്റെ മഭാനദണ്ഡങ്ങള
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവ  മൂലമുണഭാകുന്ന  വഭായു-ശബ്ദ  മലനിനതീകേരണങ്ങള  സലാംബനനിചട്ട്
പരനികശഭാധനഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള നനിലവനിലുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അനധനികൃത  ജനകററര്  ഉപകയഭാഗലാം  മൂലമുണഭായ  അപകേടങ്ങള
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചമഭാകബല  ടവറകേള,  വലവസഭായ-വഭാണനിജല  സഭാപനങ്ങള,  മറട്ട്
സഭാപനങ്ങള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില  കവദല്യുതനിക്കുകവണനി  ജനകററര്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഇലകനിക്കല ഇന്ചസകകററട്ട് വകുപനിചന്റെയുലാം കകേരള സലാംസഭാന
മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡനിചന്റെയുലാം മുന്കൂര് അനുമതനി ആവശലമുണട്ട്.

2010-ചല Central Electricity Authority (Measures Relating to Safety
and  Electric  Supply)  Regulations  -ചല  Regulation  32  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്
ഇലകനിക്കല ഇന്ചസകകററട്ട് വകുപനില നനിനലാം മുന്കൂര് അനുമതനി നലകുന്നതട്ട്.

ജനകററര് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള തഭാചഴെപറയുന്നവയഭാണട്ട്: 

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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1. അകേസഭാസനികേട്ട്  ആവരണകത്തഭാടുകൂടനിയ  ജനകറററകേള  മഭാത്രകമ
നനിര്മ്മേനിക്കഭാവൂ.

2. ജനകറററനില നനിനള്ള പഭാഴെട്ട് വഭായു പുറന്തെളന്ന സഭാക്കട്ട്  /  ചനിമ്മേനിനനിക്കട്ട്
h+0.2KVA മതീറര് ഉയരലാം ആവശലമഭാണട്ട്.  (h-ജനകററര് സഭാപനിക്കുന്ന
ബനിലഡനിലാംഗനിചന്റെ ഉയരലാം, ജനകറററനിചന്റെ കശഷനി KVA-ല)

3. ചമഭാകബല  ടവറമഭായനി  കചര്ന്നട്ട്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്ന  ജനകററര്
ചസറ്റുകേളക്കട്ട്  അകേസഭാസനികേട്ട്  ആവരണലാം  ആവശലമുള്ളതുലാം  ജനകറററകേള
അടുത്ത  വതീടുകേളനില  നനിനലാം  കുറഞതട്ട്  മൂന്നട്ട്  മതീറര്  അകേലത്തനില
സഭാപനികക്കണതുമഭാണട്ട്.

4. വഭാണനിജല  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  മറ്റുലാം  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്ന
ജനകററര് ചസറ്റുകേളക്കട്ട് തഭാചഴെപറയുന്ന ദൂരപരനിധനി ബഭാധകേമഭാണട്ട്:

(a)  100  KVA-യനില  തഭാചഴെ  കശഷനിയുള്ള  ജനകററര്  ചസറ്റുകേള
വതീടുകേള/സഭാപനങ്ങള/ആരഭാധനഭാലയങ്ങള എന്നനിവയനില നനിനലാം
കുറഞതട്ട് മൂന്നട്ട് മതീറര് അകേലലാം പഭാലനിക്കണലാം.

(b) 100 KVA -യനില കൂടുതല കശഷനിയുള്ള ജനകററര് ചസറ്റുകേളുചട
കുറഞ  ദൂരപരനിധനി   (KVA/2)  മതീററനില  എന്ന  രതീതനിയനില
കേണക്കഭാക്കുന.

(ബനി) നനിലവനിലുണട്ട്.  ജനകറററനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരണമുണഭാകുന്ന വഭായു -
ശബ്ദമലനിനതീകേരണലാം  തടയഭാന്  കകേരള  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ
കബഭാര്ഡനിനട്ട്  ചുമതലയുണട്ട്.   ജനകറററനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനിലുള്ള പരഭാതനികേളുചട
അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  അനുമതനി  വലവസകേള  പഭാലനിക്കുനകണഭാചയന്നട്ട്  ഉറപട്ട്
വരുത്തുന്നതനിനുലാം കബഭാര്ഡനില നനിനലാം തുടര് പരനികശഭാധന നടത്തനിവരുനണട്ട്.

(സനി) ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്.

സമ്പൂര്ണ്ണ കവദല്യുതതീകേ കൃത സലാംസഭാനലാം

125  (4492)  ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന്: 

ശതീമതനി ഇ  .    എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള: 

ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .  വനിജയന്: 

ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

856/2019
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പുറകമ്പഭാക്കട്ട് ഭൂമനിയനില തഭാമസനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട് കപഭാലുലാം കവദല്യുതനി ലഭലമഭാക്കുലാം
എന്ന  പ്രഖലഭാപനലാം  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എചന്തെഭാചക്ക  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുനചവന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സമ്പൂര്ണ്ണ കവദല്യുതതീകേരണ പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി 100 ച.മതീററനില തഭാചഴെ
വനിസ്തൃതനിയുള്ള  വതീടുകേളക്കട്ട്  ഉടമസഭാവകേഭാശലാം  ചതളനിയനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കരഖകേള
ഹഭാജരഭാക്കഭാചത  തചന്ന  കേണക്ഷന്  നലകുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

സമ്പൂര്ണ്ണ കവദല്യുതതീകേരണലാം

126  (4493) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സമ്പൂര്ണ്ണ കവദല്യുതതീകേരണലാം സമയബനനിതമഭായനി പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനി
നുള്ള തടസങ്ങചളചന്തെഭാചക്കചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കപ്രഭാപര്ടതീസട്ട്  കക്രഭാസനിലാംഗട്ട്  ഉളചപചടയുളള  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിചട്ട്
ഇതട്ട് സമയബനനിതമഭായനി നടപഭാക്കഭാന് റവനദ്യൂ അധനികൃതര് ഉളചപചടയുളളവര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാര്ചട്ട്  2017-ഓടുകൂടനി  കകേരളത്തനിചല  എലഭാ  വതീടുകേളുലാം
കവദല്യുതതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  നനിലവനിചല
കേണക്കനുസരനിചട്ട്  116240  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  ഈ  പദതനിയനില  രജനിസര്
ചചയചപടനിട്ടുണട്ട്.  ആചകേ  രജനിസര്  ചചയചപടവയനില  വയറനിലാംഗട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനി
ചനിടനിലഭാത്ത 60433 വതീടുകേളുണട്ട്. വയറനിലാംഗട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് തതീചര സഭാമ്പത്തനികേ
കശഷനിയനിലഭാത്ത  ഗൂണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  വതീടുകേള  വയറനിലാംഗട്ട്  നടത്തഭാന്  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  ഫെണട്ട്,  എലാം.എല.എ.-മഭാരുചട  ഫെണട്ട്,
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിചന്റെ  ഫെണട്ട്  തുടങ്ങനിയവ
ഉപകയഭാഗചപടുത്തഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.   കൂടഭാചത  സന്നദ  സലാംഘടനകേള,
വലക്തനികേള  തുടങ്ങനിയവരനില  നനിനള്ള  സഹഭായലാം  സസതീകേരനിച്ചുലാം  നനിര്ദനരഭായ
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  വതീടുകേള  വയറനിലാംഗട്ട്  നടത്തഭാന്  നനിര്വഹണ  സമനിതനികേള
ശമനിക്കുലാം.   കവദല്യുതനി  കലന്  വലനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വനലാം  വകുപനിചന്റെ  അനുവഭാദലാം
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ആവശലമുള്ള വനകമഖലകേളനിലുലാം  നനിലവനിലുള്ള കവദല്യുതനി  ശലാംഖല എത്തനിക്കഭാന്
സഭാദലമലഭാത്ത  വനിദൂര  കകേഭാളനനികേളനിലുലാം  De-Centralised  &  Distributed
Generation  (DDG)  and  Micro-Grid  നടപഭാകക്കണതഭായനി  വരുലാം.   സമ്പൂര്ണ്ണ
കവദല്യുതതീകേരണ പദതനിയനില ഉളചപടുത്തനിയുള്ള മറട്ട്  കവദല്യുതനി കേണക്ഷനുകേള
നലകുന്നതനിനട്ട്  വതീടുകേളുചട  സമതീപകത്തയട്ട്  വനിതരണ  ശലാംഖല
വലഭാപനിപനികക്കണതുണട്ട്.   ഇതനിനഭായനി  ടഭാന്കസ്ഫഭാര്മറകേള,  കപഭാസ്റ്റുകേള  എന്നനിവ
സഭാപനിക്കല,  ത്രതീ  കഫെസട്ട്,  സനിലാംഗനിള  കഫെസട്ട്  കലന്  വലനിക്കല  തുടങ്ങനിയ
പ്രവൃത്തനികേള  നടകത്തണതുണട്ട്.   പുതുതഭായനി  നനിര്മ്മേനികക്കണ  കവദല്യുത  കലന്
മറ്റുള്ളവരുചട  വസ്തുവനിലൂചട  കേടനകപഭാകകേണതുചണങനില  ആയതനിനട്ട്  വസ്തു
ഉടമയുചട  അനുവഭാദലാം  ആവശലമുണട്ട്.   ഇതട്ട്  ലഭനിക്കഭാത്ത പക്ഷലാം അധനികേഭാരചപട
റവനദ്യൂ  ഉകദലഭാഗസരുചട  അനുമതനി  ലഭനിചകശഷലാം  മഭാത്രകമ  കവദല്യുത  കലന്
നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭാകുകേയുള.  കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാചത അനുമതനി ലഭലമഭാക്കഭാന് ജനിലഭാ
കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   പ്രഭാരലാംഭ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം
ഏകേകദശലാം  160  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  (DDG/Micro  Grid  ഉളചപടുത്തഭാചത)
പദതനി  ചചലവഭായനി  കേണക്കഭാക്കചപടുന്നതട്ട്.  ഓകരഭാ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലുലാം
സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദല്യുതതീകേരണത്തനിനുള്ള  എസനികമറട്ട്  തുകേയുചട  50  ശതമഭാനലാം
(പരമഭാവധനി  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  ഓകരഭാ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലുലാം)
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡട്ട് വഹനിക്കുന്നതുലാം ബഭാക്കനി തുകേ  LSGD, SC/ST കക്ഷമ
വകുപ്പുകേളക്കട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ഫെണ്ടുകേള,  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുചട  (MLA  SD,
MLA  ADF,  MP  LAD)  ഫെണ്ടുകേള,  സന്നദ  സലാംഘടനകേളനില  നനിനള്ള
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം എന്നനിവയനില നനിനലാം കേചണകത്തണതുണട്ട്.  എസനികമറട്ട്
പ്രകേഭാരമുള്ള  തുകേ  ലഭനിച്ചുകേഴെനിഞഭാല  മഭാത്രകമ  കവദല്യുതതീകേരണത്തനിനുള്ള
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയുള.   കവദല്യുതനി
കേണക്ഷനുള്ള  അകപക്ഷഭാ  കഫെഭാറലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  അകപക്ഷകയഭാചടഭാപലാം
സമര്പനികക്കണ കരഖകേളുചട കേഭാരലത്തനിലുലാം ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗപ്രദമഭായ
രതീതനിയനില  ആവശലമഭായ  മഭാറങ്ങള  സകപ  കകേഭാഡട്ട്  ചറഗുകലഷനുകേളനില
വരുത്തുന്നതനിനുമുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കകേരളഭാ  കസറട്ട്
ഇലകനിസനിറനി ചറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷനട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  നനിലവനില  കപ്രഭാപര്ടനി  കക്രഭാസനിലാംഗട്ട്  തര്ക്കമുള്ള  കകേസുകേള  ജനിലഭാ
കേളകര്മഭാരുചട  ശദയനില ചകേഭാണ്ടുവരനികേയുലാം അതട്ട്  കവഗത്തനില പരനിഹരനിക്കഭാന്
കവണ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണട്ട്.



228 കകേരള നനിയമസഭ       ഒകകകഭാബര് 25, 2016

സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദല്യുതതീകേരണ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കവദല്യുതനി  കേണക്ഷനഭായനി
രജനിസര്  ചചയചപടനിട്ടുള്ള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  കവദല്യുതനി  കേണക്ഷന്
നലകുന്നതനിനുള്ള  പ്രവൃത്തനികേളുചട  എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമമഭായനി
ബനചപട  ചസക്ഷന്  ഓഫെതീസനിചല  ജതീവനക്കഭാര്  സല  പരനികശഭാധന
നടത്തുനണട്ട്. സല പരനികശഭാധനയനില ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട് കവദല്യുതനി കേണക്ഷന്
നലകുന്നതനിനട്ട്  മറട്ട്  സസകേഭാരല  വസ്തുക്കളനില  കൂടനി  കവദല്യുതനി  കലന്
വലനികക്കണനിവരുചമന്നട്ട്  കബഭാദലചപടുകേയുലാം  ഇതനിനട്ട്  ബനചപട  വസ്തു  ഉടമകേള
എതനിര്പട്ട്  പ്രകേടനിപനിക്കുകേയുലാം  ചചയന്ന  സനര്ഭങ്ങളനിലുലാം  കപ്രഭാപര്ടനി  കക്രഭാസനിലാംഗട്ട്
Objection  ഉണഭാകേഭാന്  സഭാദലതയുചണന്നട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാവട്ട്  അറനിയനിക്കുന്ന
സഭാഹചരലങ്ങളനിലുലാം ഉടചന തചന്ന ഇക്കഭാരലലാം റവനദ്യൂ അധനികേഭാരനികേളുചട ശദയനില
ചകേഭാണ്ടുവരഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

സമ്പൂര്ണ്ണ കവദല്യുതതീകേരണലാം

127  (4494)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേരളലാം സമ്പൂര്ണ്ണ ചചവദല്യുതതീകൃത സലാംസഭാനമഭാക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ചചവദല്യുതതീകേരനിക്കചപടഭാത്ത വതീടുകേളുചട വനിവര കശഖരണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ബനി.  പനി.  എല.  വനിഭഭാഗത്തനിലചപട  ചചവദല്യുതതീകേരനിചനിടനിലഭാത്ത
വതീടുകേളനിചല  വയറനിലാംഗട്ട്  കജഭാലനികേള  ചചയന്നതനിനട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന
നടപടനികേള എചന്തെലഭാചമന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വയറനിലാംഗട്ട് കജഭാലനികേളുചട പൂര്ണ്ണ
ചചലവട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് വഹനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനില ലഭലമഭായ  കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ കവദല്യുതതീകേരണ
പദതനിയനില  രജനിസര്  ചചയചപടനിട്ടുള്ള  116240  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില  85604
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  ബനി.പനി.എല.  വനിഭഭാഗത്തനിലചപടുന.  ആചകേ  രജനിസര്
ചചയചപടവയനില  വയറനിലാംഗട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനിലഭാത്ത  60433  വതീടുകേളുണട്ട്.   ഇതനില
46585  വതീടുകേള ബനി.പനി.എല. വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ളവരുകടതഭാണട്ട്.  ഒരു വതീടനിചന്റെ വയറനിലാംഗട്ട്
ഏറവലാം ചുരുങ്ങനിയ രതീതനിയനില (3 കലറട്ട് കപഭായനിന്റെട്ട്, 2 പഗട്ട് കപഭായനിന്റെട്ട് ഇ.എല.സനി.ബനി.
ഉളചപചട)  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഏകേകദശലാം  6000  രൂപ  ചചലവട്ട്  വരുലാം.
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ഇതനിചന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  ചചലവട്ട്  വഹനിക്കഭാന്  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  നനിര്വഭാഹമനില.
വയറനിലാംഗട്ട്  നടത്തഭാന്  സഭാമ്പത്തനികേ  കശഷനി  തതീചരയനിലഭാത്ത  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള
കേചണത്തഭാന് നനിര്വഭാഹകേ  സമനിതനികേചള (പഞഭായത്തട്ട്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി പ്രകദശങ്ങളനില
തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുലാം  കകേഭാര്പകറഷന്  പ്രകദശങ്ങളനില
ചസക്ഷന് ഓഫെതീസട്ട് കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുമുള്ള സമനിതനികേള) ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരലാം
വതീടുകേളുചട വയറനിലാംഗട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ ഫെണട്ട് തകദ്ദേശ സസയലാം ഭരണ
സഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം  സന്നദ  സലാംഘടനകേളനില  നനിനലാം  കേചണത്തഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.   പടനികേജഭാതനി  -  പടനികേ  വര്ഗ്ഗങ്ങളനിലചപടുന്ന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
വയറനിലാംഗട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പടനികേജഭാതനി  -  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപ്പുകേളുചട
ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ചഡകപഭാസനിറട്ട് ചഭാര്ജട്ട്

128  (4495)   ചപ്രഭാഫെ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചഡകപഭാസനിറട്ട്  ചഭാര്ജട്ട്  ഇനത്തനില  ഈടഭാക്കനിയ  അധനികേ  തുകേകേള
ഉപകഭഭാഗലാം കുറയുകമ്പഭാള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് തനിരനിചകേ നലകേഭാറകണഭാ; ഇചലങനില
എന്തുചകേഭാണട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആചകേ  എത്ര  തുകേ  ഇപ്രകേഭാരലാം  പനിരനിചചടുത്തനിട്ടുണട്ട്;
ഓകരഭാ ചസക്ഷനനില നനിനലാം അധനികേലാം പനിരനിചചടുത്ത തുകേ എത്രചയന്ന വലക്തമഭായ
കേണക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ചസക്ഷന്  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  ഡനിവനിഷന്  റനികപഭാര്ട്ടുലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇങ്ങചന  ഈടഭാക്കുന്ന  അധനികേചഭാര്ജ്ജുകേള  അടനിയന്തെരമഭായനി
ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന് കവദല്യുതനി കബഭാര്ഡനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.   കദസമഭാസ  ബനിലനിലാംഗുള്ള  ഉപകഭഭാക്തഭാവനില  നനിനലാം  കപഭായ
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിചല ശരഭാശരനി  പ്രതനിമഭാസ  ബനില  തുകേയുചട  മൂന്നട്ട്  മടങ്ങട്ട്
തുകേയുലാം പ്രതനിമഭാസ ബനിലനിലാംഗുള്ള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില നനിനലാം കപഭായ സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനിചല  ശരഭാശരനി  പ്രതനിമഭാസ  ബനില  തുകേയുചട  രണട്ട്  മടങ്ങുലാം  ആയ
തുകേയഭാണട്ട് ചസകേദ്യൂരനിറനി  ചഡകപഭാസനിറഭായനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ഈടഭാക്കുന്നതട്ട്.   കവദല്യുത
ഉപകഭഭാഗത്തനിചല  ഏറക്കുറചനിലുകേള/തഭാരനിഫെനില  വരുന്ന  മഭാറലാം  എന്നനിവ
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അനുസരനിചട്ട് ബനില തുകേയനിലുലാം വലതലഭാസലാം വരുചമന്നതനിനഭാല ഓകരഭാ സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനിചന്റെയുലാം ആദല മൂന്നട്ട് മഭാസങ്ങളക്കുള്ളനില തചന്ന ഓകരഭാ ഉപകഭഭാക്തഭാവനിചന്റെയുലാം
കപരനിലുള്ള  ചസകേദ്യൂരനിറനി   ചഡകപഭാസനിറട്ട്  തുകേ  കേഴെനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിചല
ശരഭാശരനി  പ്രതനിമഭാസ  ബനില  തുകേയുചട  അടനിസഭാനത്തനില  മുകേളനില  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള
രതീതനിയനില  പുനര്  നനിര്ണ്ണയനിക്കഭാറണട്ട്.   ഇത്തരത്തനില  പുനര്  നനിര്ണ്ണയനിക്കുകമ്പഭാള
കബഭാര്ഡനിചന്റെ  പക്കലുള്ള  ചസകേദ്യൂരനിറനി   ചഡകപഭാസനിറട്ട്   തുകേ  പുനര്  നനിര്ണ്ണയനിക്കചപട
 ചഡകപഭാസനിറട്ട്  തുകേകയക്കഭാള  കൂടുതലഭാചണങനില  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിചന്റെ
ആദലപഭാദത്തനില അധനികേമുള്ള തുകേ ബഭാങട്ട് കററട്ട്  പലനിശ ഉളചപചട ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
നലകുന.   ഇതട്ട്  തുടര്നവരുന്ന  ബനില്ലുകേളനില  കുറവട്ട്  ചചയന്നതഭാണട്ട്.  അകതസമയലാം
കബഭാര്ഡനിചന്റെ കകേവശമുള്ള ചഡകപഭാസനിറട്ട് തുകേ പുനര്  നനിര്ണ്ണയനിക്കചപട തുകേകയക്കഭാള
കുറവഭാചണങനില അധനികേ തുകേ ഉപകഭഭാക്തഭാവട്ട് നലകകേണതുണട്ട്.

(ബനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  തഭാല്കഭാലനികേ  കേണക്കട്ട്  പ്രകേഭാരലാം
ചസകേദ്യൂരനിറനി  ചഡകപഭാസനിറട്ട്  ഇനത്തനില  ഏകേകദശലാം  312  കകേഭാടനി  രൂപ
പനിരനിചചടുത്തനിട്ടുണട്ട്.   ഇതട്ട്  പുതനിയ  കേണക്ഷനുള്ള  ചസകേദ്യൂരനിറനി  ചഡകപഭാസനിറ്റുലാം
നനിലവനിലുള്ള കേണക്ഷനുകേളുചട ചസകേദ്യൂരനിറനി ചഡകപഭാസനിറനില വരുന്ന വലതലഭാസവലാം
ഉളചപചടയഭാണട്ട്.  ഇതനിചന്റെ  ഡനിവനിഷന്  തനിരനിച്ചുള്ള  റനികപഭാര്ടട്ട്  അനുബനമഭായനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന. *

(സനി)  കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  ചറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന് പുറത്തനിറക്കനിയ
സകപ  കകേഭാടട്ട്  2014  ചറഗുകലഷന്  67  അനുസരനിചട്ട്  ഓകരഭാ  ഉപകഭഭാക്തഭാവലാം
കവദല്യുതനി  ഉപകയഭാഗത്തനിനഭാനുപഭാതനികേമഭായ  ചസകേദ്യൂരനിറനി  ചഡകപഭാസനിറട്ട്
നനിലനനിര്കത്തണതഭാണട്ട്.

കവദല്യുതനിയുചട വഭാര്ഷനികേഭാവശലലാം

129   (4496)   ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പ്രതനിവര്ഷലാം  എത്ര  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കവദല്യുതനി
ഉലഭാദനിപനിക്കുനചണനലാം  കകേന്ദ്രഗനിഡനില  നനിന്നട്ട്  എത്ര  ചമഗഭാവഭാടട്ട്
ലഭനിക്കുനചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത വഭാര്ഷനികേ ആവശലത്തനിചന്റെ എത്രശതമഭാനലാം ഇവനിചട
ഉലഭാദനിപനിക്കുനചവനലാം  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറത്തുനനിനലാം  എത്ര  ശതമഭാനലാം
വഭാങ്ങുനചവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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(സനി) ചമഭാത്തലാം കവദല്യുതനിയുചട എത്ര ശതമഭാനലാം ഗഭാര്ഹനികേ ആവശലങ്ങളക്കട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കുനചവനലാം കേഭാര്ഷനികേ, വലവസഭായ, മറട്ട് ഉലഭാദന കമഖലകേളനില എത്ര
ശതമഭാനലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുനചവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കവനലക്കഭാലത്തട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കവദല്യുതനിക്ഷഭാമലാം  ഉണഭാകേഭാനനിടയു
കണഭാചയന്നട്ട്  പരനികശഭാധനിച്ചുകവഭാ;  എങനില ഇതട്ട്  കനരനിടഭാന് എചന്തെലഭാലാം  കേരുതല
നടപടനികേള ഇതുവചര സസതീകേരനിച്ചുചവനലാം എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനചവനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിനുള്ളനിചല  കവദല്യുകതഭാലഭാദനലാം  പ്രധഭാനമഭായുലാം
ജലകവദല്യുതനിയഭാണട്ട്.  വഭാര്ഷനികേ  ശരഭാശരനിയഭായനി  7000  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറട്ട്
ഉലഭാദനമഭാണട്ട്  ജലകവദല്യുത  പദതനികേളനില  നനിനലാം  സഭാദലമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ഈ
വര്ഷലാം കേഭാലവര്ഷക്കുറവട്ട് മൂലലാം ഏകേകദശലാം  4950  ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട് ഉലഭാദനകമ
പ്രതതീക്ഷനിക്കുനള.  ശരഭാശരനി ഉലഭാദനലാം ഇതനുസരനിചട്ട് ഏകേകദശലാം 565 ചമഗഭാവഭാടട്ട്
ആചണന്നഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ശരഭാശരനി മഴെ ലഭനിക്കുകേയഭാചണങനില ഇതട്ട്
799  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  ആണട്ട്.   എന്നഭാല  ജലകവദല്യുത  പദതനികേളനില  നനിനള്ള
ഉലഭാദനലാം ആവശലകേതയനുസരനിചട്ട് ക്രമതീകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട് ചചയന്നതട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരലാം
കവകുകന്നരങ്ങളനില  പതീക്കട്ട്  കലഭാഡട്ട്  സമയത്തട്ട്  ശരഭാശരനി  1650  ചമഗഭാവഭാടട്ട്
ഉലഭാദനിപനിക്കുനണട്ട്.  ഏറവലാം  കൂടുതല  ആവശലകേതയുള്ള  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസങ്ങളനില
1780  ചമഗഭാവഭാടട്ട് വചര ഉലഭാദനിപനിക്കഭാറണട്ട്.

ഇതുകൂടഭാചത  ഏകേകദശലാം  150  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  ചകേ.ഡനി.പനി.പനി./ബനി.ഡനി.പനി.പനി.-യനില
നനിനലാം 325  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കേഭായലാംകുളത്തുനനിനലാം ഉലഭാദനിപനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.   എന്നഭാല
ഉലഭാദനചചലവട്ട്  കൂടുതലമൂലലാം  ഈ  നനിലയങ്ങളനില  നനിനള്ള  ഉലഭാദനലാം  വളചര
അവശലഘടത്തനില  മഭാത്രകമ  നടത്തഭാറള.  കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം  1361  ചമഗഭാവഭാടട്ട്
ആണട്ട്.  കകേന്ദ്ര കവദല്യുതനി നനിലയങ്ങളനിചല വഭാര്ഷനികേ അറകുറപണനികേള കേഭാരണലാം
ലഭലമഭായ ശരഭാശരനി കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം 1183 ചമഗഭാവഭാടട്ട് ആണട്ട്. 

(ബനി)  2015-16-ചല  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  സലാംസഭാനത്തനിനുള്ളനില
ഉലഭാദനിപനിച  ആചകേ  കവദല്യുതനി  വഭാര്ഷനികേ  ആവശലകേതയുചട  31.4  ശതമഭാനവലാം
പുറചമനനിന്നട്ട് ചകേഭാണ്ടുവന്നതട്ട് 68.6 ശതമഭാനവമഭാണട്ട്.
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(സനി)  വനിവനിധ കമഖലകേളനിലുള്ള കവദല്യുതനി ഉപകയഭാഗത്തനിചന്റെ കേണക്കുകേള
ചുവചട കചര്ത്തനിരനിക്കുന:

കേഭാറഗറനി ചമഭാത്തലാം ഉപകഭഭാഗത്തനിചന്റെ
ശതമഭാനത്തനില

ഗഭാര്ഹനികേലാം 51.50

വഭാണനിജലലാം (ജനറല ഉളചപചട) 20.69

വലഭാവസഭായനികേലാം 20.34

കേഭാര്ഷനികേലാം 1.48

ചതരുവട്ട് വനിളക്കുകേള 1.90

ചറയനിലകവ ടഭാക്ഷന് 1.10

ബളക്കട്ട് കലസന്സനി 2.99

(ഡനി) 2016-17 മുതലുള്ള വര്ദനിച കവദല്യുതനി ആവശലകേത നനിറകവറ്റുന്നതനിനട്ട്
കവദല്യുതനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ഏര്ചപട  ദതീര്ഘകേഭാല  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  315  ചമഗഭാവഭാടട്ട്
കവദല്യുതനി 1-12-2016 മുതല ലഭലമഭാകുലാം. കൂടഭാചത ഇകപഭാള ലഭനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന്ന
397 ചമഗഭാവഭാടട്ട് മതീഡനിയലാം കടലാം അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള കേരഭാര് ചഫെബ്രുവരനി 2017-ല
തതീരുന്ന മുറയട്ട്  200  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കവദല്യുതനി  1-3-2016  മുതല  30-6-2017  വചര
വഭാങ്ങഭാനുള്ള ഹ്രസസകേഭാല കേരഭാറനിലുലാം ഏര്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭാവശലമഭായ ഓപണ്
ആക്സൈസുലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാലവര്ഷലാം പ്രതതീക്ഷനിചതുകപഭാചല ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം
കവനലക്കഭാലത്തുണഭാകുന്ന  കവദല്യുതനി  പ്രതനിസനനി  തരണലാം  ചചയന്നതനിനട്ട്
നടത്തനിയ  ഉന്നതതല  ചര്ചകേളുചട  അടനിസഭാനത്തനില  കവദല്യുതനി  കബഭാര്ഡട്ട്
ഉടചനതചന്ന ആവശലമഭായ അധനികേ കവദല്യുതനി വഭാങ്ങഭാനുള്ള ചടണര് നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

പഭാരമ്പകരലതര ഊര്ജ കസഭാതസ്സുകേള

130  (4497)   ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഭാരമ്പകരലതര  ഊര്ജകസഭാതസ്സുകേളവഴെനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത്ര
കവദല്യുതനിയഭാണട്ട് ലഭനിക്കുന്നചതന്നട്ട് ഇനലാംതനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) കേഭാറനില നനിനലാം, തനിരമഭാലയനില നനിനലാം, സഉൗകരഭാര്ജത്തനില നനിനലാം
കവദല്യുതനി ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. എചന്തെങനിലുലാം കേര്മ്മേപദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ചകേടനിടങ്ങളനില  സഉൗകരഭാര്ജ  പഭാന്റുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം,  സഉൗകരഭാര്ജ  കവദല്യുതനി  കൂടുതല  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം
എചന്തെങനിലുലാം പ്രകതലകേ പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങനില ഇതനിനഭായനി
എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുചമന്നട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  അവ
നടപഭാക്കുവഭാന് സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016  ഒകകഭാബര്  18-ാം  തതീയതനി  വചരയുള്ള  കേണക്കനുസരനിചട്ട്
പഭാരമ്പകരലതര ഊര്ജ കസഭാതസ്സുകേളനില നനിനള്ള പ്രതനിദനിന ശരഭാശരനി ഊര്ജ
ലഭലത ചുവചട കചര്ക്കുന. 

സഉൗകരഭാര്ജലാം വഴെനി - 0.0746 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട്

കേഭാറനില നനിനലാം - 0.2738 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട്

അചനര്ടനിചന്റെ  വനിവനിധ  സതീമുകേളനില  ഉളചപടുത്തനി   സര്ക്കഭാര്  അര്ദ
സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനില  599  കേനികലഭാവഭാടട്ട്  സഭാപനിതകശഷനിയുള്ള
സഉൗകരഭാര്ജ പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  287  കേനികലഭാവഭാടട്ട്  പദതനികേളുചട
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലുമഭാണട്ട്.  സഉൗകരഭാര്ജ
കമഖലയനില  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായകത്തഭാചട  അചനര്ടട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയ  10000
സഉൗരഗൃഹപദതനിയനില  9900  കത്തഭാളലാം  ഒരു  കേനികലഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയുള്ള  പവര്
പഭാന്റുകേള വനിവനിധ കമലക്കൂരകേളനില സഭാപനിക്കുകേ വഴെനി 34650 യൂണനിറട്ട് കവദല്യുതനി
പ്രതനിദനിനലാം  ഉലഭാദനിപനിക്കുനണട്ട്.   കസഭാളഭാര്  കേണകട്ട്  ശലാംഖലഭാബനനിത
പദതനിയനില  ഇതുവചരയഭായനി  600  കേനികലഭാവഭാകടഭാളലാം  പവര്  പഭാന്റുകേള  വനിവനിധ
കമലക്കൂരകേളനില  സഭാപനിചട്ട്  ഗനിഡട്ട്  ബനനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുവഴെനി  2400
യൂണനികറഭാളലാം  കവദല്യുതനി  പ്രതനിദനിനലാം  ഉലഭാദനിപനിക്കുനണട്ട്.   അചനര്ടനിചന്റെ
കമലകനഭാടത്തനില  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സസന്തെലാം  ഫെണട്ട്  ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി  രണട്ട്
ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കശഷനിയുള്ള  സഉൗകരഭാര്ജ  പവര്  പഭാന്റെട്ട്  പഭാലക്കഭാടട്ട്  കുഴെലമനത്തട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണലാം അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേഭാറനില  നനിനലാം  43.275  ചമഗഭാവഭാടട്ട്  കവദല്യുതനി
ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന  കേഭാറഭാടനിപഭാടങ്ങള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.   ഇതനില  2.02  ചമഗഭാവഭാടട്ട്
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുകടതഭായനി  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില  കേഞനികക്കഭാടട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  സസകേഭാരല  കമഖലയനില  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില  Suzlon  എന്ന
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കേമ്പനനി  17.4  ചമഗഭാവഭാടട്ട്,  Sarjan  Realities   എന്ന  കേമ്പനനി  9.6  ചമഗഭാവഭാടട്ട്,
ഇടുക്കനി  ജനിലയനില  Vestas  എന്ന  കേമ്പനനി  14.25  ചമഗഭാവഭാടനിചന്റെയുലാം
കേഭാറഭാടനിപഭാടങ്ങള സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കേഭാറനില  നനിനലാം  സഉൗകരഭാര്ജത്തനില  നനിനലാം  കവദല്യുതനി
ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  KSEB  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  പദതനികേളുചട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനമഭായനി  കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* തനിരമഭാലയനില  നനിനലാം
കവദല്യുതനി ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിടനില.

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഓഫെതീസുകേള,  സ്കൂളുകേള,  മറട്ട്  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള
എന്നനിവയനില  കസഭാളഭാര്  പഭാനലുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനികേള  KSEB-യനില
നനിലവനിലുണട്ട്.  ജനിലഭാ പഞഭായത്തനിചന്റെ കേതീഴെനില വരുന്ന ഓഫെതീസുകേള,  ആശുപത്രനികേള,
തരനിശുഭൂമനി  എന്നനിവയനില   കസഭാളഭാര്  പഭാനലുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  20.33
ചമഗഭാവഭാടനിചന്റെ  പദതനിക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.    കൂടഭാചത  ജനിലഭാ
പഞഭായത്തനിചന്റെ  കേതീഴെനില  വരുന്ന  സ്കൂളുകേള,  മറട്ട്  ഓഫെതീസുകേള  ഇവയുചട
കമലക്കൂരയനില  കസഭാളഭാര്  പഭാനല  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  21  ചമഗഭാവഭാടനിചന്റെ
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.
ലഭാഭപ്രഭയനില  സമ്മേഭാനഭാര്ഹമഭായ  8  സ്കൂളുകേളനില  സഉൗകരഭാര്ജ  പഭാനല
സഭാപനിക്കുന്ന നടപടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.    സഉൗകരഭാര് ജ പവര് പഭാന്റെനില നനിനലാം
കവദല്യുതനി  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ചഡകമഭാണ്കസ്ട്രേഷന്  കപ്രഭാജകനില
ഉളചപടുത്തനി  സര്ക്കഭാര്  ചകേടനിടങ്ങളുചട  കമലക്കൂരയനില  അചനര്ടനിചന്റെ
കമലകനഭാടത്തനില  110  കേനികലഭാവഭാടട്ട്  സഭാപനിതകശഷനിയുള്ള  പഭാന്റുകേള  2012-13
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  സലാംസഭാന  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ഫെണട്ട്  ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  

വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുചട  നനിയനണത്തനിലഭായനി  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളുചട
ഉടമസതയനിലുള്ള ചകേടനിടങ്ങളുചട  കമലക്കൂരകേളനില വനിതരണ ശലാംഖലഭാബനനിത
സഉൗരകവദല്യുത  നനിലയങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നതനിലൂചട  സലാംസഭാനചത്ത
സഉൗരകവദല്യുകതഭാലഭാദനവലാം  ഉപകയഭാഗവലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഗതീന്  കകേരള
കേലഭാമ്പയനിനനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനുസരനിചട്ട് സലാംസഭാന
റവനദ്യൂ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള്ള  വനിവനിധ  ചകേടനിടങ്ങളനില  അചനര്ടട്ട്  നടത്തനിയ
പ്രഭാഥമനികേ  പഠനലാം  കേഭാണനിക്കുന്നതട്ട്  സനിവനില  കസഷനുകേള,  മനിനനി  സനിവനില

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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കസഷനുകേള  തുടങ്ങനിയ  ഇടങ്ങളനില  നനിന്നട്ട്  നഭാലട്ട്  ചമഗഭാവഭാടട്ട്
സഉൗരകവദല്യുകതഭാലഭാദനലാം  സഭാദലമഭാകുചമന്നഭാണട്ട്.   തകദ്ദേശഭരണ  വകുപനിചന്റെ
നനിയനണത്തനിലുള്ള  ചകേടനിടങ്ങളനിചല  സഉൗരകവദല്യുകതഭാലഭാദന  സഭാദലത
പഠനിക്കഭാന്  സനി-ഡനിറനിചന  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുചട  സസന്തെലാം  ചകേടനിടങ്ങളനിലുലാം  തകദ്ദേശ  ഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്
കകേമഭാറചപടനിട്ടുള്ള  സഭാപനങ്ങളുചട  ചകേടനിടങ്ങളനിലുമഭായനി  അമ്പതട്ട്  ചമഗഭാവഭാടട്ട്
സഉൗരകവദല്യുകതഭാലഭാദനലാം കൂടനി സഭാദലമഭാകയക്കുചമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

നനിലവനില  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുചട  ധനസഹഭായകത്തഭാചട
അചനര്ടട്ട്  നടപഭാക്കനിവരുന്ന  സഉൗരകമലക്കൂര  കവദല്യുത  നനിലയ  പദതനിയനിലുലാം
കസഭാളഭാര് കേണകട്ട് എന്ന ശലാംഖലഭാബനനിത സഉൗരകവദല്യുത നനിലയ പദതനിയനിലുലാം
ഒകടചറ  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങള  സഉൗരകവദല്യുകതഭാലഭാദന  നനിലയങ്ങള
സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.   തുടര്നലാം  ഏചതഭാരു  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനത്തനിനുലാം  അചനര്ടട്ട്
നടപഭാക്കനിവരുന്ന  പദതനികേളനിലൂചടകയഭാ  അചനര്ടനിചന്റെ  സഭാകങതനികേ
കേണ്സളടന്സനി  സഹഭായലാം  ഉപകയഭാഗചപടുത്തനികയഭാ  സഉൗരകവദല്യുകതഭാലഭാദന
നനിലയലാം  സഭാപനിക്കുകേയുലാം  അലാംഗതീകൃത  സബ്സനിഡനി  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം
ചചയഭാവന്നതുമഭാ  ണട്ട്.

സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് പുറകമനനിന്നട്ട് ചകേഭാണ്ടുവരുന്ന കവദല്യുതനി 
 131 (4498)  ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് പുറകമ നനിന്നട്ട് ചകേഭാണ്ടുവരുന്ന കവദല്യുതനിയുചട അളവട്ട്

എത്രചയനലാം, ഇതനിനഭായനി ആശയനിക്കുന്ന കവദല്യുതനി കലനുകേള ഏചതലഭാചമനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതുവഴെനിയുണഭാകുന്ന പ്രസരണ നഷ്ടലാം എത്രചയനലാം ഇതട്ട് കുറയഭാനഭായനി
എചന്തെങനിലുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുകവഭാ എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനുള്ള പ്രധഭാന കലനുകേളഭായ തനിരുചനലകവലനി-ഇടമണ്-ചകേഭാചനി,
ഛത്തതീസ് ഗഡട്ട്-മഭാടക്കത്തറ  പ്രസരണ  കലനുകേളുചട  പൂര്ത്തതീകേരണലാം  ഇകപഭാള
ഏതട്ട്  ഘടത്തനിലഭാചണനലാം  എകപഭാൾ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുചമനലാം  ഇതനിനഭായനി  എത്ര
തുകേ ചചലവഭാചയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന  മറട്ട്  കവദല്യുത  കലനുകേളുചട
പൂര്ത്തതീകേരണലാം  തസരനിതചപടുത്തഭാന്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന  നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)   സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറകമനനിന്നട്ട്  2015-16  അന്തെര്  സലാംസഭാന
കലനുകേള വഴെനി ചകേഭാണ്ടുവന്ന ആചകേ കവദല്യുതനി 15689.12 മനിലലണ് യൂണനിറഭാണട്ട്.
സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറകമനനിന്നട്ട്  കവദല്യുതനി  ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള  അന്തെര്
സലാംസഭാന കലനുകേള ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. 400 ചകേ.വനി. കമസൂര് - അരതീകക്കഭാടട്ട് കലന്

2. 400 ചകേ.വനി. ഉദുമലകപടട്ട് - പഭാലക്കഭാടട്ട് കലന്

3. 400 ചകേ.വനി. തനിരുചനലകവലനി - തനിരുവനന്തെപുരലാം കലന്

4. 220 ചകേ.വനി. ഇടുക്കനി - ഉദുമലകപടട്ട് കലന്

5. 220 ചകേ.വനി. ശബരനിഗനിരനി - കതനനി കലന്

6. 220 ചകേ.വനി. ഇടമണ് - തനിരുചനലകവലനി കലന്

7. 220 ചകേ.വനി. കേടകകേഭാള - കേണനിയഭാലാംചപറ കലന്

8. 110 ചകേ.വനി. കുഴെനിത്തുറ - പഭാറശഭാല കലന്

9. 110 ചകേ.വനി. ചകേഭാകനഭാജ - മകഞശസരലാം കലന്

(ബനി) അന്തെര് സലാംസഭാന പ്രസരണ ശലാംഖലയനിലുള്ള കലനുകേള PGCIL-ചന്റെയുലാം
മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളുചടയുലാം  ഉടമസതയനിലഭാണുള്ളതട്ട്.  ഇവ   സര്ക്കഭാരനിചന്റെകയഭാ
ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറ ഡനിചന്റെകയഭാ  ഉടമസതയനിലലഭാത്തതനിനഭാല
ഇതുവഴെനിയുണഭാകുന്ന  പ്രസരണ  നഷ്ടലാം  കുറയഭാന്  പ്രകതലകേ  നടപടനികേചളഭാനലാം
കനരനിടട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാവനില.   മഭാത്രമല  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
പുറകമനനിന്നട്ട് ചകേഭാണ്ടുവരുന്ന കവദല്യുതനിയുചട പ്രസരണ നഷ്ടലാം നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതട്ട്
ചസന്ടല  ഇലകനിസനിറനി  റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷചന്റെ  വഭാലനി കഡഷന്  കേമ്മേനിറനിയഭാണട്ട്.
ഇപ്രകേഭാരലാം കേണക്കഭാക്കുന്ന  പ്രസരണ നഷ്ടലാം ആഴ്ചകതഭാറലാം മഭാറനിചക്കഭാണനിരനിക്കുകേയുലാം
ചചയലാം.

(സനി)  കകേരളത്തനികലയട്ട്  കവദല്യുതനി  എത്തനിക്കുന്നതനികലയഭായനി
തനിരുചനലകവലനിയനില നനിനലാം ചകേഭാചനി വചര പവര്ഗനി ഡട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് ഓഫെട്ട് ഇന്തെല
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന 400 ചകേ.വനി. കലനനിചന്റെ ഒന്നഭാലാം ഘടലാം തനിരുചനലകവലനി മുതല ഇടമണ്
വചര പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.  രണഭാലാം ഘടമഭായ ഇടമണ് മുതല ചകേഭാചനി വചര 149 കേനി.മതീ.
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നതീളമുള്ള  കലനനിചന്റെ  36  ശതമഭാനലാം  ടവര്  ഫെഉൗകണഷനുലാം  20  ശതമഭാനലാം  ടവര്
ഇറക്ഷനുലാം 20 ശതമഭാനലാം സ്ട്രേനിലാംഗനിഗുലാം  2010-ല പൂര്ത്തനിയഭായനി.  സലമുടമകേളക്കട്ട്
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (എലാം.എസട്ട്.)  നമ്പര്  29/15/പനി.ഡനി.  തതീയതനി  30-7-2015,
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (എലാം.എസട്ട്.)  നമ്പര്  19/16/പനി.ഡനി.  തതീയതനി
31-8-2016  എന്നനിവ  പ്രകേഭാരലാം  പ്രകതലകേ  നഷ്ടപരനിഹഭാര  പഭാകക്കജട്ട്
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.   സലമുടമകേളുചട  എതനിര്പ്പുമൂലലാം  നനിര്ത്തനിവച  നനിര്മ്മേഭാണ
കജഭാലനികേള  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കപ്രഭാപര്ടനി  സര്കവ
പുകരഭാഗമനിക്കുന.   ഈ  കലനനിചന്റെ  ചപ്രഭാകഫെല  സര്കവ  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
പവര്ഗനി ഡട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനഭാണട്ട്  ഈ  കലനുകേളുചട  പണനി  നടത്തനിവരുന്നതട്ട്.
ഇതനിനുകവണനി  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറ ഡനില  നനിന്നട്ട്  ഇതുവചര  തുകേചയഭാനലാം
ചചലവഭായനിടനില.

ഛത്തതീസ്ഗഡനില  നനിനലാം  പുഗലൂര്  വഴെനി  മഭാടക്കത്തറയനികലയട്ട്  കവദല്യുതനി
എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള  HVDC  line-ചന്റെ  അനുബന  സബ്കസഷനുകവണനി
തൃശ്ശൂരനില  PGCIL  സലലാം  വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.   അതനിനഭായനി  32  കകേഭാടനി  രൂപ
ചചലവഭായനി.   പ്രസരണ കലനുലാം അനുബന സബ്കസഷനുലാം  PGCIL  ആണട്ട്
ഏചറടുത്തട്ട് നടത്തുന്നതട്ട്.  സബ്കസഷന് വര്ക്കനിനുകവണനി ചടണര് വനിളനിചനിട്ടുണട്ട്.
2016 ഡനിസലാംബകറഭാടുകൂടനി വര്ക്കട്ട് അവഭാര്ഡട്ട് ചചയലാം.  ഡനിസലാംബറനില കലനനിചന്റെ
വര്ക്കട്ട് ചടണര് ചചയഭാനഭാണട്ട് PGCIL ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. 2017 മഭാര്ചനില അവഭാര്ഡട്ട്
ചചയട്ട് 2019  ഡനിസലാംബകറഭാടുകൂടനി പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ഡനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിവനിധ കകേഭാടതനികേളനില നനിലവനിലുള്ള കകേസുമൂലലാം ചനില
കലനുകേളുചട  പൂര്ത്തതീകേരണലാം  മുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.   പ്രസ്തുത  കകേസുകേള  എത്രയുലാം
കവഗലാം  തതീര്പഭാക്കനി  വര്ക്കുകേള  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

അലാംഗന്വഭാടനികേളുചട കവദല്യുതതീകേരണലാം

132 (4499)  ശതീ  .    ആന്റെണനി കജഭാണ് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  അലാംഗന്വഭാടനികേളനില  പലതുലാം  കവദല്യുതതീകേരനിചനിടനില
എന്നതട്ട് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദല്യുതതീകേരണ  പദതനിയനില  അലാംഗന്വഭാടനികേചള  കൂടനി
ഉളചപടുത്തുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ&ബനി)  ചകേടനിട  നമ്പരനിലഭാത്ത  ചകേടനിടങ്ങളനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
അലാംഗന്വഭാടനികേളക്കട്ട്  കവദല്യുതനി  കേണക്ഷന്  നലകേഭാന്  കേഴെനിയഭാത്തതഭായനി
ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്.   ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ചകേടനിട  നമ്പരനിലഭാചത
അലാംഗന്വഭാടനികേളഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ചകേടനിടങ്ങളക്കട്ട് ബനചപട ജനിലഭാ സഭാമൂഹല
നതീതനി വകുപട്ട് ഓഫെതീസറകടകയഭാ അചലങനില അകദ്ദേഹലാം അധനികേഭാരചപടുത്തനിയ മറട്ട്
ഓഫെതീസറകടകയഭാ  സഭാക്ഷലചപടുത്തുലാം  പ്രകേഭാരലാം  കവദല്യുതനി  കേണക്ഷന്
നലകുന്നതനിനുള്ള അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത സമ്പൂര്ണ്ണ കവദല്യുതതീകേരണ
പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തനി  എലഭാ  അലാംഗന്വഭാടനികേളക്കുലാം  കവദല്യുതനി  കേണക്ഷന്
നലകുന്നതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  

മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന ജലകവദല്യുത പദതനികേള

133  (4500)     ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി  :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന  ജലകവദല്യുത  പദതനികേള
ഏചതലഭാചമനലാം  ഓകരഭാന്നനിചന്റെയുലാം  നനിലവനിചല  സനിതനി  എന്തെഭാചണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  കേഭാരണത്തഭാല,  കവദല്യുതനി
ഉലഭാദനിപനിക്കഭാവന്ന  എത്ര  ടനി.എലാം.സനി.  ജലലാം  പ്രതനിവര്ഷലാം  നഷ്ടമഭാകുന  എനലാം
പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായഭാല ഇതുവഴെനി എത്ര യൂണനിറട്ട് കവദല്യുതനി
ഉലഭാദനിപനിക്കഭാന് കേഴെനിയുമഭായനിരുന എനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനികേള സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് എന്തെട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  

പള്ളനിവഭാസല  എക്സൈട്ട്റന്ഷന്  സതീലാം  
(60 ചമഗഭാവഭാടട്ട്)

74  ശതമഭാനലാം  കജഭാലനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

കതഭാടനിയഭാര്  ജലകവദല്യുത  പദതനി  
(40 ചമഗഭാവഭാടട്ട്)

33.1  ശതമഭാനലാം  കജഭാലനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

ചഭാത്തന്കകേഭാട്ടുനട – II ചചറകേനിട ജലകവദല്യുത
പദതനി (6 ചമഗഭാവഭാടട്ട്)

20.73  ശതമഭാനലാം  കജഭാലനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  പള്ളനിവഭാസല  എക്സൈട്ട്റന്ഷന്  സതീമനില  പ്രതനിവര്ഷലാം  2.59  TMC
ജലവലാം  കതഭാടനിയഭാര്  പദതനിയനില  പ്രതനിവര്ഷലാം  3.04  TMC  ജലവലാം
ചഭാത്തന്കകേഭാട്ടുനട II  ചചറകേനിട  ജലകവദല്യുത  പദതനിയനില  പ്രതനിവര്ഷലാം  4.23
TMC  ജലവലാം  ഉപകയഭാഗചപടുത്തുലാം  വനിധമഭാണട്ട്  പദതനിയുചട  രൂപകരഖ
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായഭാല
പള്ളനിവഭാസല എക്സൈട്ട്റന്ഷന് സതീലാം  മുകഖന പ്രതനിവര്ഷലാം  153.9 മനിലലന്  യൂണനിറ്റുലാം
കതഭാടനിയഭാര്  ജലകവദല്യുത  പദതനി  മുകഖന  പ്രതനിവര്ഷലാം  99  മനിലലന്  യൂണനിറ്റുലാം
ചഭാത്തന്കകേഭാട്ടുനട  II ചചറകേനിട  ജലകവദല്യുത പദതനിയനില  നനിനലാം  പ്രതനിവര്ഷലാം
14.76 മനിലലന് യൂണനിറ്റുലാം കവദല്യുതനി ഉലഭാദനിപനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേളുചട  ബഭാക്കനി  പണനികേള  സമയബനനിതമഭായനി
തതീര്ക്കഭാന് അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

പനിഷഭാരനിക്കഭാവട്ട് കക്ഷത്ര ചനിറ നവതീകേരണലാം

134  (4501)   ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മലബഭാര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള്ള  ചകേഭായനിലഭാണനി
പനിഷഭാരനിക്കഭാവട്ട് കക്ഷത്രലാം വകേ ചകേഭാലലാംചനിറ നവതീകേരണത്തനിനട്ട് മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
കേഭാലത്തട്ട് തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചകേഭായനിലഭാണനിയനിചല  പ്രധഭാന  ജലകസഭാതസ്സുകേളനിചലഭാന്നഭായ
ചകേഭാലലാംചനിറ  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ;
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ശതീ പനിഷഭാരനിക്കഭാവട്ട് കദവസസലാം വകേ
ചകേഭാലലാംചനിറയുചട നവതീകേരണത്തനിനുള്ള പ്രവൃ ത്തനി നബഭാര്ഡനിചന്റെ ഫെണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട്
നടത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   നബഭാര്ഡനില  നനിനലാം  അനുമതനി
ലഭനിക്കുന്നമുറയട്ട് പ്രവ കൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴെനിയുന്നതഭാണട്ട്.

ശബരനിമല സന്നനിധഭാനചത്ത മഭാലനിനല പഭാന്റെട്ട്

135(4502)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമല സന്നനിധഭാനചത്ത മഭാലനിനല പഭാന്റെട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് എത്ര
രൂപ ചചലവഭായനിരുന; എന്നഭാണട്ട് ഉദ്ഘഭാടനലാം ചചയചപടതട്ട്;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പഭാന്റെട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  പ്രവര്ത്തന  സജമഭാകണഭാ;
അലഭാചയങനില കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വരുന്ന ശബരനിമല തതീര്ത്ഥഭാടന കേഭാലത്തനിനുമുമ്പട്ട് പഭാന്റെട്ട് പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
പ്രവര്ത്തനസജമഭാക്കഭാന്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുചമന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  -  സനി)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനില  നനിനലാം  ശബരനിമല
മഭാസര്  പഭാന്  കഹപവര്  കേമ്മേനിറനിയനില  നനിനലാം  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  നലകുവഭാന്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്. ആയതട്ട് കശഖരനിചട്ട് സമര്പനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

മലബഭാര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനില നനിനലാം സഹഭായലാം ലഭനിച കക്ഷത്രങ്ങള

136 (4503) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  മലബഭാര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനില  നനിനലാം
സഹഭായലാം  ലഭനിച  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിചല  കക്ഷത്രങ്ങള  ഏചതലഭാലാം;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

കക്ഷത്രങ്ങളുചട ലനിസട്ട് അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്*. 

മലബഭാര് കദവസസലാം ജതീവനക്കഭാരുചട നനിയമനലാം
137 (4504)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  മലബഭാര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള്ള  കക്ഷത്രങ്ങളനിചല

ജതീവനക്കഭാചര  നനിലവനില  ഏതട്ട്  വനിധത്തനിലഭാണട്ട്  നനിയമനിക്കുന്നചതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  നനിയമനങ്ങള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  വനിടുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ) മലബഭാര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിചന്റെ നനിയനണത്തനിലുള്ള കക്ഷത്രങ്ങളനില

പഭാരമ്പരലമലഭാത്ത  എലഭാ  തസ്തനികേകേളനിലുലാം  കക്ഷത്ര  ടസനിമഭാരഭാണട്ട്  ജതീവനക്കഭാചര
നനിയമനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി)  മലബഭാര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  ഉളചപചട  സലാംസഭാനചത്ത  എലഭാ
കദവസസലാം കബഭാര്ഡുകേളനികലയുലാം ഭരണ സര്വതീസനിചല നനിയമനങ്ങള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
വനിടഭാന് തതസത്തനില തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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കക്ഷത്ര ഭൂമനികേളുചട കേകയറലാം

138  (4505)   ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിചല  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡുകേളുചട  ഉടമസതയനില
സലാംസഭാനചത്തഭാടഭാചകേ  എത്ര  ഏക്കര്  ഭൂമനിയുചണന്നട്ട്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡുകേളുചട
കപരുതനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  ഉടമസതയനിലുള്ള
ചനില  കക്ഷത്ര  ഭൂമനികേള  കേകയറലാം  മൂലലാം  അനലഭാധതീനചപട്ടുകപഭാകുന്നതട്ട്
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ഏചതഭാചക്ക  കക്ഷത്രത്തനിചന്റെ  എത്ര  ഭൂമനി
ഇത്തരത്തനില അനലഭാധതീനചപട്ടുകപഭായനി എന്നട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  കക്ഷത്ര  ഭൂമനി  ഇത്തരത്തനില  സസകേഭാരലവലക്തനികേള  കേകയറന്നതട്ട്
തടയഭാന്  എചന്തെങനിലുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇനനിയുലാം  ഇത്തരത്തനിലുള്ള
കേകയറലാം  തടയഭാന്  എചന്തെഭാചക്ക  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*  

(സനി)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള
വസ്തുക്കളനിചല അനധനികൃത കേകയറലാം ഒഴെനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഒരു ലഭാന്റെട്ട് കേണ്സര്വന്സനി
യൂണനിറട്ട്  15-10-2008  മുതല  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.   കക്ഷത്രഭൂമനി  കേകയറലാം
തടയുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  കടബദ്യൂണല  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

കദവസസലാം കബഭാര്ഡുകേളനിചല നനിയമനങ്ങള

139  (4506)   ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി  :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില  എത്ര  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡുകേള  ഉചണനലാം  അവ
ഓകരഭാന്നനിചന്റെയുലാം കേതീഴെനില എത്ര കക്ഷത്രങ്ങള ഉചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി)  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിലുലാം  കക്ഷത്രങ്ങളനിലുമഭായനി  ആചകേ  എത്ര

തസ്തനികേകേള  ഉചണന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേകേളനില  ജനറല,

ഒ.ബനി.സനി.,  ഒ.ഇ.സനി.,  എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.ടനി.  എന്നനിവ  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കുകേള

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡുകേളുചട  കേതീഴെനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സ്കൂളുകേള,

കകേഭാകളജുകേള,  ആശുപത്രനികേള,  മറട്ട്  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  എന്നനിവയുചട

കപരുലാം  ഇവയനില  ഓകരഭാന്നനിലുമുള്ള  ചമഭാത്തലാം  തസ്തനികേകേളുചട  എണ്ണവലാം

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഈ  തസ്തനികേകേളനില  ഇകപഭാള  കജഭാലനി  ചചയന്ന ജതീവനക്കഭാരുചട

ജനറല,  ഒ.ബനി.സനി.,  ഒ.ഇ.സനി.  എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.ടനി.  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കട്ട്

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത സഭാപനങ്ങളനിചല നനിയമനരതീതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ - ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

പമ്പയനിചല മലനിനജല സലാംസരണലാം

140  (4507)   ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പമ്പയനില  മലനിനജല  സലാംസരണത്തനിനട്ട്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  എന്തെട്ട്

സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട് സജമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  മലനിനജല സലാംസ്ക്കരണത്തനിനട്ട് പഭാന്റെട്ട് സജമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കുനില

പ്രസ്തുത പഭാന്റെട്ട് സജമഭാക്കനിയതട്ട് എന്നഭാണട്ട്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പഭാന്റെനിചന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുചമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനികനഭാടട്ട്  വനിവരങ്ങള

ലഭലമഭാക്കഭാന് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട് കശഖരനിചട്ട് സമര്പനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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കേഭാവകേളുചട സലാംരക്ഷണലാം

141  (4508)   ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന്  :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കക്ഷത്രങ്ങകളഭാടനുബനനിചട്ട്  നനിലചകേഭാളന്ന  കേഭാവകേളുചട
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  നനിലവനിലുള്ള  പദതനികേള  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  വനിവനിധ
പദതനികേളനില  ഉളചക്കഭാള്ളനിചട്ട്  കേഭാവട്ട്  സലാംരക്ഷണലാം  പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനുള്ള
മഭാനദണ്ഡലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചകേഭായനിലഭാണനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിചല  പ്രധഭാന  കക്ഷത്ര
കേഭാവകേളഭായ  ചപഭായനിലക്കഭാവട്ട്,  മുചുകുന്നട്ട്,  കകേഭാടക്കഭാവട്ട്  എന്നനിവ  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന്
പദതനി തയഭാറഭാക്കുകമഭാ; ആയതനിചന്റ തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കക്ഷത്രങ്ങകളഭാടനുബനനിച്ചുള്ള  കേഭാവകേളുലാം  കുളങ്ങളുലാം  ആലത്തറകേളുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കഭാന്  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.   സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്
ബഡ്ജറനില  ഉളചപടുത്തനി  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചുവരുന.   ഇതുസലാംബനനിച
നനിബനനകേളുചട വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*   

(ബനി)  ഇതട്ട്  സലാംബനനിച്ചുള്ള  നനിര്കദ്ദേശചമഭാനലാം  മലബഭാര്  കദവസസലാം
കബഭാര്ഡനില നനിനലാം സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിചനിടനില.

ശബരനിമലയനിലുലാം പമ്പയനിലുലാം ശുദജല വനിതരണലാം

142(4509)   ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമലയനിലുലാം  പമ്പയനിലുലാം  കുപനിചവളളലാം  നനികരഭാധനിച്ചുചകേഭാണട്ട്
തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡട്ട് ഉത്തരവനിറക്കനിയനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  തതീര്ത്ഥഭാടനത്തനിചനത്തുന്ന  ഭക്തജനങ്ങളക്കട്ട്  ശുദജല
വനിതരണത്തനിനട്ട്  എചന്തെലഭാലാം  ക്രമതീകേരണങ്ങള  ഏര്ചപടുത്തഭാനഭാണട്ട്  കദവസസലാം
കബഭാര്ഡട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളളതട്ട്;

(സനി)  തതീര്ത്ഥഭാടന  കേഭാലത്തട്ട്  പമ്പയനിലുലാം  ശരണപഭാതയനിലുലാം
സന്നനിധഭാനത്തുമഭായനി എത്ര ലനിറര് ശുദജല വനിതരണലാം നടകത്തണനി വരുലാം എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനികനഭാടട്ട്  വനിവരങ്ങള

ലഭലമഭാക്കഭാന് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട് കശഖരനിചട്ട് സമര്പനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

     കക്ഷത്രങ്ങളുചട പുനരുദഭാരണലാം

143 (4510)   ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം    : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

കക്ഷത്രങ്ങളുചട  പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം  കക്ഷത്ര  ജതീവനക്കഭാരുചട  കവതനലാം

നലകുന്നതനിനുലാം നനിലവനിലുള്ള പദതനികേളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

കക്ഷത്രങ്ങകളഭാടട്ട് കചര്നള്ള കപതൃകേ ചകേടനിടങ്ങളുലാം കൂത്തമ്പലങ്ങളുലാം

സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

144  (4511)  ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  നനിരവധനി  പുരഭാതന  കക്ഷത്രങ്ങളുലാം

കക്ഷത്രങ്ങകളഭാടനുബനനിച്ചുള്ള  കപതൃകേ  ചകേടനിടങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷനികക്കണതനിചന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്,  ചകേഭാചനി,  മലബഭാര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡുകേളനിലുലാം,

കൂടലമഭാണനികേലലാം,  ഗുരുവഭായൂര്  കദവസസങ്ങളനിലുലാം  കേണ്സര്കവഷന്  ആര്ക്കനിചടകട്ട്

എന്ന തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത  പുരഭാതന  കക്ഷത്രങ്ങകളഭാടട്ട്  കചര്നള്ള  കപതൃകേ

ചകേടനിടങ്ങളുലാം  കൂത്തമ്പലങ്ങളുലാം  നഭാകശഭാന്മുഖമഭായ  മറട്ട്  പുരഭാതന  ചകേടനിടങ്ങളുലാം

സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനി അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.
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കക്ഷത്രങ്ങകളഭാടട്ട് കചര്നള്ള കേഭാവകേളുചടയുലാം കുളങ്ങളുചടയുലാം

ആലത്തറകേളുചടയുലാം സലാംരക്ഷണലാം

145  (4512)   ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കക്ഷത്രങ്ങകളഭാടട്ട്  കചര്നള്ള  കേഭാവകേളുചടയുലാം  കുളങ്ങളുചടയുലാം
ആലത്തറകേളുചടയുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  2016-17  ബജറനില  ഉളചക്കഭാള്ളനിച
ഒരു കകേഭാടനി രൂപയട്ട് പുറകമ ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് എത്ര കകേഭാടനി രൂപ
അധനികേമഭായനി അനുവദനിക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിയ്ക്കുന;

(ബനി)  മലബഭാര്,  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്,  ചകേഭാചനി  കദവസസങ്ങളക്കു  കേതീഴെനിലുള്ള
കക്ഷത്രങ്ങകളഭാടട്ട്  കചര്നള്ള  കുളങ്ങളുചടയുലാം  ആലത്തറകേളുചടയുലാം  കേഭാവകേളുചടയുലാം
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  ഓകരഭാ  കദവസസത്തനിനുലാം  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  വതീതലാം
അനുവദനിക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന;

(സനി)  മുന്സര്ക്കഭാര്  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  ഓകരഭാ
കദവസസത്തനിനുലാം  അനുവദനിച  തുകേയ്ക്കുലാം  സസകേഭാരല  കക്ഷത്രങ്ങളക്കട്ട്  അനുവദനിച
തുകേയ്ക്കുമുള്ള ധനവനിനനികയഭാഗ സര്ടനിഫെനിക്കറ്റുലാം  ഓഡനിറഡട്ട്  ഇന്കേലാം  സര്ടനിഫെനിക്കറ്റുലാം
സര്ക്കഭാരനില  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില  ഇക്കഭാരലത്തനില  എചന്തെഭാചക്ക
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  9  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  അനുവദനിക്കഭാന്  സബ്ജകട്ട്  കേമ്മേനിറനി
ശനിപഭാര്ശ ചചയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി & സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

കക്ഷത്രവളപനില ആയുധ കേഭായനികേ പരനിശതീലനലാം

146 (4513)     ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കദവസസലാം കബഭാര്ഡുകേളുചട ഉടമസതയനിലുള്ള കക്ഷത്രങ്ങളുചട വളപനില
ആയുധ കേഭായനികേ പരനിശതീലനലാം വനിലക്കനി ഈ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉചണങനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത ഉത്തരവനിചന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  1988-ചല  മതസഭാപന  (ദുരുപകയഭാഗലാം  തടയല)  നനിയമലാം
അനുസരനിചഭാകണഭാ പ്രസ്തുത ഉത്തരവട്ട് പുറചപടുവനിചനിട്ടുളളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സലാംസഭാനചത്ത  എലഭാ  ആരഭാധനഭാലയങ്ങളുചടയുലാം  വളപനില
ആയുധ പരനിശതീലനവലാം ഡ്രൈനില്ലുലാം തടയുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കുലര് പുറചപടുവനിക്കഭാനഭായനി
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

അനലഭാധതീനചപടട്ട് കേനിടക്കുന്ന കക്ഷത്രങ്ങളുലാം കേഭാവകേളുലാം

 147 (4514)  ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്,  മലബഭാര്  കമഖലകേളനിചല  നനിരവധനി  കക്ഷത്രങ്ങളുലാം
കേഭാവകേളുലാം അനലഭാധതീനചപട്ടു കേനിടക്കുന്നതട്ട് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പഴെയകേഭാല സലാംസഭാരത്തനിചന്റെ ഉറവനിടമഭായനിരുന്ന ഇത്തരലാം കേഭാവകേളുലാം
കുളങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷനിചട്ട്  അവയനിചല  ചചജവചചവവനിധലലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഏചതങനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  കേഭാവകേളുചടയുലാം  കുളങ്ങളുചടയുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  2016-17
വര്ഷചത്ത ബഡ്ജറനില ഒരു കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ശബരനിമലയനികലയ്ക്കുള്ള പരമ്പരഭാഗത കേഭാനന പഭാത

 148  (4515)   ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമലയനികലക്കുള്ള  പരമ്പരഭാഗത  കേഭാനന  പഭാതയനില
തതീര്ത്ഥഭാടകേര്ക്കഭായനി  എചന്തെലഭാലാം  സഉൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡട്ട്
സജമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പഭാതയനില  എവനിചടചയലഭാലാം  ഹൃകദ്രഭാഗ  പരനികശഭാധനഭാ
കകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട് എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പരമ്പരഭാഗത പഭാതയനില മതനിയഭായ ശഉൗചഭാലയങ്ങള സ ജമഭാക്കഭാന്
കദവസസലാം കബഭാര്ഡട്ട് എചന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനികനഭാടട്ട്  വനിവരങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാന് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട് കശഖരനിചട്ട് സമര്പനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

കക്ഷത്ര കുളങ്ങളുചട നവതീകേരണലാം

149  (4516)   ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള്ള  ഏചതലഭാലാം

കക്ഷത്രക്കുളങ്ങള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനചമടുത്തനിട്ടുചണന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വര്ക്കല  ഗ്രൂപനിനട്ട്  കേതീഴെനില  വരുന്ന  കേവലയൂര്  ശതീ  മഹഭാകദവര്

കക്ഷത്രക്കുളലാം നശനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കുളലാം  നവതീകേരനിക്കുവഭാന്  ഫെണട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനികനഭാടട്ട് വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാന്

നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട് കശഖരനിചട്ട് സമര്പനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ആര്ട്സട്ട് ആന്റെട്ട് സയന്സട്ട് കകേഭാകളജുകേള

150  (4517)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് സഹകേരണ കമഖലയനില എത്ര ആര്ട്സട്ട് ആന്റെട്ട് സയന്സട്ട്

കകേഭാകളജുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്;വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;
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(ബനി) വനിദലഭാഭലഭാസരലാംഗത്തട്ട് സഹകേരണ കമഖലയുചട സലാംഭഭാവന എന്തെഭാചണന്നട്ട്

വനിലയനിരുത്തലുകേള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സസഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളനില  വലനിയ  ഫെതീസുലാം  പഠന  സഉൗകേരലങ്ങളുചട

കുറവലാം  അനുഭവചപടുന്നതട്ട്  കേണക്കനിചലടുത്തട്ട്  സഭാധഭാരണക്കഭാരുചട  കുടനികേളക്കട്ട്

പഠനിക്കുന്നതനിനട്ട്,  ആവശലമഭായ  സലങ്ങളനില  സഹകേരണ  കമഖലയനില  ആര്ട്സട്ട്

ആന്റെട്ട്  സയന്സട്ട്  കകേഭാകളജുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനില അതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് സഹകേരണ കമഖലയനില 68 ആര്ട്സട്ട് ആന്റെട്ട് സയന്സട്ട്
കകേഭാകളജുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന*.

(ബനി)  സ്കൂള കകേഭാകളജട്ട്  തലത്തനില  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  കനഭാടട്ട്  ബുക്കട്ട്,  മറട്ട്
പഠന  ഉപകേരണങ്ങള  എന്നനിവ  വനിതരണലാം  ചചയന്ന  സ്കൂള  ചസഭാകസറനികേള
നനിലവനിലുണട്ട്.

ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനഭായനി  ആര്ട്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  സയന്സട്ട്  കകേഭാകളജുകേള
സഹകേരണ  കമഖലയനിലുണട്ട്.   കൂടഭാചത  ചപ്രഭാഫെഷണല  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനഭായനി
കകേരള അക്കഭാദമനി ഓഫെട്ട് ചപ്രഭാഫെഷണല എ  ഡദ്യൂകക്കഷന് (കകേപട്ട്) -ചന്റെ കേതീഴെനില 9
എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളുലാം  ഒരു  മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്  ഇന്സനിറദ്യൂട്ടുലാം
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള  /  ബഭാങ്കുകേള എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് വനിദഗ്ദ്ധ പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി ഒരു ഫെനിനനിഷനിലാംഗട്ട് സ്കൂളുലാം കകേപനിചന്റെ
നനിയനണത്തനിലുണട്ട്.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില  എലാം.  ദഭാസന്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്
ചപ്രഭാഫെഷണല വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

കസറട്ട്  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  യൂണനിയചന്റെ  നനിയനണത്തനില  തനിരുവനന്തെപുരലാം
ചനയഭാര്  ഡഭാമനിനട്ട്  സമതീപലാം  'കേനിക'   എന്ന  സഭാപനലാം  എലാം.ബനി.എ.  കകേഭാഴട്ട്
നടത്തുന്നതനിനഭായനി  2009  മുതല പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ആശുപത്രനി സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുചട  കേതീഴെനില  നഴനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേള  സഹകേരണ  കമഖലയനില
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.  കൂടഭാചത  ഇന്സനിറദ്യൂടട്ട്  ഓഫെട്ട്  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്
മഭാകനജ് ചമന്റെട്ട് എന്ന സഭാപനലാം എചട്ട്.ഡനി.സനി.എലാം. എന്ന കകേഭാഴട്ട് നടത്തുനണട്ട്. 

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളനിചല  പ്രവര്ത്തനങ്ങചളപറനി  പരനിശതീലനലാം
നലകുന്നതനിനഭായനി കസറട്ട് കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് യൂണനിയചന്റെ നനിയനണത്തനില ചജ.ഡനി.സനി.
(ജൂനനിയര് ഡനികപഭാമ ഇന് കകേഭാ-ഓപകറഷന്),  എചട്ട്.ഡനി.സനി.  (ഹയര് ഡനികപഭാമ ഇന്
കകേഭാ-ഓപകറഷന്) എന്നതീ പരനിശതീലന കകേഭാഴ്സുകേള നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാചത സഹകേരണ
വകുപനിചലയുലാം സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനിചലയുലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് വനിദഗ്ദ്ധ പരനിശതീലനലാം
നലകുന്നതനിനഭായനി  കസറട്ട്  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ബഭാങനിചന്റെ  നനിയനണത്തനില
തനിരുവനന്തെപുരചത്ത  മണ്വനിളയനില  അഗനിക്കളചറല  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  സഭാഫെട്ട്
ചടയനിനനിലാംഗട്ട് ഇന്സനിറദ്യൂടട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

(സനി) അകപക്ഷകേള ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

സഞരനിക്കുന്ന ത്രനികവണനി കസഭാറകേളക്കഭായനി വഭാഹനങ്ങള

151 (4518) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് സഹകേരണവലാം
വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേണ്സദ്യൂമര്ചഫെഡട്ട്  സഞരനിക്കുന്ന  ത്രനികവണനി  കസഭാറകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് വഭാഹനങ്ങള വഭാങ്ങനിയനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  ഇവയനില  എത്രചയണ്ണലാം  ഇന്നട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുനണട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  വഭാഹനങ്ങള  വഭാങ്ങനിയതട്ട്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിച്ചുതചന്നയഭാകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)   കേണ്സദ്യൂമര്ചഫെഡ ട്ട്  സഞരനിക്കുന്ന  ത്രനികവണനി  കസഭാറകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് 141 വഭാഹനങ്ങള വഭാങ്ങനിയനിരുന. 

(ബനി)  141  വഭാഹനങ്ങള  കേണ്സദ്യൂമര്  ചഫെഡകറഷന്  വഭാങ്ങനിയതുലാം
നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന  ഒരു  വഭാഹനവലാം  ഉളചപചട  142  സഞരനിക്കുന്ന  ത്രനികവണനി
വഭാഹനങ്ങളനില  64  എണ്ണലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുനണട്ട്.   സഞരനിക്കുന്ന
ത്രനികവണനികേളുചട  വനിലന  ലഭാഭകേരമലഭാത്തതനിനഭാലുലാം  വഭാഹനങ്ങളുചട
അറകുറപണനികേളക്കുലാം മറട്ട്  ചചലവകേളക്കുലാം  ചടസട്ട്  വര്ക്കനിനുലാം ഭതീമമഭായ തുകേ ചചലവട്ട്
വരുന്നതനിനഭാലുലാം  78  സഞരനിക്കുന്ന  ത്രനികവണനികേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  തഭാല്കഭാലനികേമഭായനി
നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(സനി)  അല.   വഭാഹനങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി  മത്സരഭാടനിസഭാനത്തനില
കേസകടഷനുകേള  ക്ഷണനിചനിരുന്നനില.  റഭാറഭാ  കമഭാകടഭാഴനിചന്റെ  പ്രതനിനനിധനികേളുലാം
കേണ്സദ്യൂമര്ചഫെഡനിചന്റെ  ഭരണസമനിതനി  അലാംഗങ്ങളുലാം  കചര്ന്നട്ട്  നടത്തനിയ  കയഭാഗത്തനില
സര്ക്കഭാര്  വനിലയനില  നനിന്നട്ട്  10000  രൂപ  കുറചട്ട്  808000  രൂപയട്ട്  വഭാഹനലാം
വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുണഭായനി.
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അക്രഡനിറ ഡട്ട് ഏജന്സനി
152  (4519)   ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:
സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളനില  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  വനിവനിധ  പദതനികേള

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  'അക്രഡനിറഡട്ട് ഏജന്സനി'യഭായനി അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയനിട്ടുള്ള
സഭാപനങ്ങള ഏചതലഭാലാം; ഓകരഭാ സഭാപനത്തനിനുലാം അലാംഗതീകേരനിച്ചു നലകേനിയനിട്ടുള്ള
പദതനികേളുലാം സതീമുകേളുലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  7-8-2015-ചല  ജനി.ഒ.  (പനി)  339/2015/ഫെനിന്.  നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരലാം ഊരഭാളുങല കലബര് കകേഭാണ്ടഭാകട്ട് സഹകേരണ സലാംഘത്തനിനട്ട് പബനികേട്ട് വര്ക്കട്ട്
ഏചറടുത്തട്ട്  നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അനുമതനി  നലകേനി  ഉത്തരവട്ട്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*  

സഹകേരണ രലാംഗത്തട്ട് സഭാപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന സലാംസഭാനതല ബഭാങട്ട്
153  (4520)  ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി  :

ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   നഭാണു  :
ശതീ  .    കതഭാമസട്ട് ചഭാണനി  :
ശതീ  .    ചകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)കകേരളത്തനില  സഹകേരണ  രലാംഗത്തട്ട്  സഭാപനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
സലാംസഭാനതല ബഭാങനിചന്റ നടപടനിക്രമങ്ങള എത്രകത്തഭാളമഭായനി എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) അതനിനഭായനി ചസഷലല ഓഫെതീസര് നനിയമനലാം, സഭാദലതഭാപഠനലാം, വനിശദമഭായ
പദതനികരഖ  തയഭാറഭാക്കല  എന്നനിവ  പൂര്ത്തനിയഭാകയഭാ;  ഇതനിചന്റ  വനിശദ  വനിവരങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയതഭായനി  തുടങ്ങഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പ്രസ്തുത  ബഭാങനില  പ്രഭാഥമനികേ
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള, ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള, സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങട്ട്,
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്,  പ്രവഭാസനികേള,  കകേരളത്തനിചല  ചപഭാതുജനങ്ങള  എന്നനിവര്ക്കട്ട്
നലകേഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  ഓഹരനി  വനിഹനിതത്തനിചന്റ  ഘടന  സലാംബനനിച  കേഭാരലങ്ങള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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(ഡനി)  അന്തെഭാരഭാഷ  സഹകേരണ  ബഭാങഭായ  റഭാകബഭാ  ബഭാങട്ട്,  പുതുതഭായനി
രൂപതീകേരനിക്കചപട  ബനിക്സൈട്ട്  ബഭാങട്ട്  എന്നനിവ  കപഭാലുളള  അന്തെഭാരഭാഷ  ബഭാങ്കുകേളുചട
സഭാമ്പത്തനികേ  സഭാകങതനികേ  സഹകേരണലാം  ഇതനിനട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനിലുളള എന്.സനി.ഡനി.സനി., ചഎ.ആര്.എലാം.എ. (Institute of
Rural Management, Ahammedabad),  ഐ.ബനി.ആര്.ഡനി.  എന്നനിവയുചട സഭാകങതനികേ
സഹഭായലാം  സസതീകേരനിക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ  എനലാം,  ഇഉൗ  ബഭാങട്ട്  ഏചതഭാചക്ക
കമഖലകേളനിലഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇഉൗ ബഭാങനിചന മറട്ട്  ചപഭാതുകമഖലഭാ ബഭാങ്കുകേളനില നനിന്നട്ട്  ഏചതഭാചക്ക
രതീതനിയനിലഭാണട്ട് വലതലസ്തമഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരണവമഭായനി  ബനചപടട്ട്
സഭാദലതഭാപഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കഭാനഭായനി ബലാംഗളുരൂ ഐ.ഐ.എലാം.
ചപ്രഭാഫെസര് ശതീ.  എലാം.  എസട്ട്.  ശതീറഭാലാം ചചയര്മഭാനഭായനി  5  അലാംഗ വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി & ഡനി) ഇതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് തതീരുമഭാനമഭായനിടനില.

(ഇ)  മറട്ട്  വഭാണനിജല  /  ചപഭാതുകമഖലഭാ  ബഭാങ്കുകേളനില  നനിന്നട്ട്  വലതലസ്തമഭായനി
കേഭാര്ഷനികേ,  പരമ്പരഭാഗത  ചതഭാഴെനില,  സസയലാം  ചതഭാഴെനില  കമഖലകേളനിലടക്കലാം
സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  വനികേസനത്തനില  ശക്തമഭായ  കുതനിച്ചുചഭാടലാം  സഭാദലമഭാക്കുന്ന
പദതനികേളനില നനിര്ണ്ണഭായകേ പങ്കുവഹനിക്കുന്ന കപ്രമറനി കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് ചക്രഡനിറട്ട്
സലാംഘങ്ങളുചട/ബഭാങ്കുകേളുചട  അപക്സൈട്ട്  സഭാപനമഭായ  ഒരു  സഹകേരണ
ബഭാങഭായനിരനിക്കുലാം  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്.   സലാംസഭാനത്തട്ട്  സമഭാഹരനിക്കുന്ന
നനികക്ഷപലാം  മുഴുവന്  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  വനിനനികയഭാഗനി
ക്കുന്നതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. 

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേചള ക്ലഭാസനികഫെ ചചയന്നതനിനട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള

154  (4521)    ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫെട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേചള ക്ലഭാസനിചചഫെ ചചയന്നതനിനട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ക്ലഭാസനിഫെനികക്കഷനട്ട്  കേഭാലപരനിധനി
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  സലാംസഭാന,  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനിലുലാം  നല  രതീതനിയനില
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനിലുലാം  കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്
സലാംവനിധഭാനവലാം,  എ.ടനി.എലാം.  സലാംവനിധഭാനവലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇവ ഏചതലഭാലാം  ബഭാങ്കുകേളനില നടപനില വരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;  ഇനനി
എവനിചടചയഭാചക്ക അനുവദനിക്കഭാന് പദതനിയുണട്ട് എനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്  ക്ലഭാസനികഫെ  ചചയന്നതട്ട്  കകേരള  സഹകേരണ
സലാംഘലാം  നനിയമലാം  ചടലാം  182  Appendix  III  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.   ജനിലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളുചട ശരഭാശരനി നനികക്ഷപലാം പ്രവര്ത്തന മൂലധനലാം,  വഭായഭാ  ബഭാക്കനി നനിലട്ട്,
Individual Deposit to total deposit, Individual Loan to total loan, CRAR,
NPA,  Audit  Classification,  ഓഹരനിയനികന്മേലുള്ള  ലഭാഭവനിഹനിതലാം,  വനിതരണലാം
ചചയ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ  എന്നനിവയുചട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേചള  ക്ലഭാസനികഫെ  ചചയന്നതട്ട്.   ഇതനിനഭാവശലമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
32/2013,  33/2013  നമ്പര്  സര്ക്കുലറകേള  പ്രകേഭാരലാം  രജനിസ്ട്രേഭാര്  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ചടലാം  182  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  സസകമധകയഭാ  അലഭാചതകയഭാ  രജനിസ്ട്രേഭാറമഭായനി
കൂടനിയഭാകലഭാചനിചട്ട്  മൂന്നട്ട്  വര്ഷത്തനിചലഭാരനിക്കല  ക്ലഭാസനിഫെനികക്കഷന്  റനികവസട്ട്
ചചകയണതഭാണട്ട്. 

(ബനി)  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങനില  കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്,  എ.റനി.എലാം.
സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   സലാംസഭാനചത്ത  14  ജനിലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളനില പത്തനലാംതനിട,  ഇടുക്കനി,  കകേഭാടയലാം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില
ഒഴെനിചകേയുള്ള  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില  കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്,  എ.റനി.എലാം.
സലാംവനിധഭാനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇടുക്കനി, പത്തനലാംതനിട ജനിലഭാ സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളനില  എ.റനി.എലാം.  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഒരു  മഭാസത്തനിനകേലാം  എ.റനി.എലാം.  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനില
വരുന്നതഭാണട്ട്.   എന്നഭാല  കകേഭാടയലാം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങനില  എ.റനി.എലാം.
സലാംവനിധഭാനങ്ങള തസരനിതഗതനിയനില നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  511  പ്രഭാഥമനികേ വഭായഭാ
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില കകേഭാര് ബഭാങനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനവലാം 58 പ്രഭാഥമനികേ വഭായഭാ
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില  എ.റനി.എലാം.  സലാംവനിധഭാനവലാം  നനിലവനിലുണട്ട്.
31-3-2017-ഓചട  ബഭാക്കനിയുള്ള  എലഭാ  പ്രഭാഥമനികേ  വഭായഭാ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളനിചല  കേമ്പദ്യൂടകറകസഷന്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള വഴെനി ചതഭാഴെനിലധനിഷനിത കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വഭായ

155  (4522)  ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള വഴെനി  ചതഭാഴെനിലധനിഷനിത  കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വഭായ  നലകുന്നതനിനുള്ള  ഏചതങനിലുലാം  പദതനി  നനിലവനിലുകണഭാ;  എങനില
ഇത്തരത്തനില വഭായ നലകുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ? 

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനചത്ത  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള  വഴെനി  ചതഭാഴെനിലധനിഷനിത
കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ അനുവദനിക്കുന്ന പദതനി നനിലവനിലുണട്ട്.  സര്ക്കഭാര് /
സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  കേഉൗണ്സനിലുകേള/എ.ഐ.സനി.റനി.ഇ./അലാംഗതീകൃത
യൂണനികവഴനിറനികേള തുടങ്ങനിയവ അലാംഗതീകേരനിച കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് /  സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകൃത കകേഭാകളജുകേള/സഭാപനങ്ങളനില പ്രകവശനലാം ലഭനിച വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനിലനനിനലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ  നലകുന്നതനിനട്ട്  നനിലവനില
വലവസയുണട്ട്.

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിചല ദസനിതല സലാംവനിധഭാനലാം

 156  (4523)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേചള ത്രനിതല സലാംവനിധഭാനത്തനില
നനിന്നട്ട് ദസനിതല സലാംവനിധഭാനത്തനികലക്കട്ട് മഭാറഭാൻ ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) എങനിൽ ഇതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആകലഭാചനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത  സഹകേരണ  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  കമഖലയനിചല  നനിലവനിചല
ത്രനിതല  ഘടന  ദസനിതല  ഘടനയനികലയട്ട്  മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം  സലാംസഭാന  സഹകേരണ
ബഭാങനികനയുലാം  14  ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേചളയുലാം  സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട്  കപ്രമറനി
കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് ചക്ര ഡനിറട്ട് സലാംഘങ്ങളുചട / ബഭാങ്കുകേളുചട ഒരു അചപക്സൈട്ട് ബഭാങഭായനി
കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആകലഭാചനയുണട്ട്.
ഇതുസലാംബനനിചട്ട് പഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട് സ.ഉ. (സഭാധഭാ.)
നമ്പര്  488/2016/സഹ.  തതീയതനി  28-9-2016  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി
രൂപതീകേരനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്. 
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സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിചല വഭായഭാ പലനിശ നനിരക്കട്ട്

157  (4524)  ശതീ  .    പഭാറക്കല അബ്ദുല :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില  വഭായഭാ  പലനിശ  നനിരക്കട്ട്

കുറച്ചുചകേഭാണട്ട്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഈയനിചട  ഒരു  ഉത്തരവട്ട്

പുറചപടുവനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ;

(ബനി) എങനില ഉത്തരവനിചന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ ഉത്തരവട്ട്  സലാംസഭാനചത്ത ഭൂരനിപക്ഷലാം സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലാം

നടപഭാക്കുന്നനിചലന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പുതനിയ ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം പരമഭാവധനി പലനിശ നനിരക്കട്ട് എത്രയഭാണട്ട്;

ഭവന-സസര്ണ്ണ പണയ വഭായക്കുള്ള പലനിശ,  മറട്ട്  വഭായകേളക്കുള്ള പലനിശ നനിരക്കട്ട്

എത്രയഭാണട്ട്;

(ഇ)  ഉത്തരവട്ട്  ഉണഭായനിട്ടുലാം  പലനിശ  നനിരക്കട്ട്  കുറയഭാത്ത  ബഭാങ്കുകേളുചട

കേഭാരലത്തനില എന്തെട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സലാംസഭാനചത്ത സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില വഭായഭാ പലനിശനനിരക്കട്ട്

കുറച്ചുചകേഭാണട്ട്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസ്ട്രേഭാര്  പുറചപടുവനിച  19/2016  നമ്പര്

സര്ക്കുലറനിചന്റെ പകേര്പട്ട് ഉള്ളടക്കലാം ചചയന.*

(സനി) ഇല.

(ഡനി)  19/2016  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം  വഭായയട്ട്  ഈടഭാക്കഭാവന്ന

പരമഭാവധനി പലനിശനനിരക്കട്ട്  13.5  ശതമഭാനമഭാണട്ട്.  ഭവന/സസര്ണ്ണ പണയവഭായ,  മറട്ട്

വഭായ എന്നനിവയ്ക്കുള്ള പലനിശനനിരക്കുകേള കമല സര്ക്കുലറനില വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ) ഉത്തരവട്ട് ഉണഭായനിട്ടുലാം പലനിശ നനിരക്കട്ട് കുറയഭാത്ത ബഭാങ്കുകേള ഉള്ളതഭായനി

ശദയനിലചപടനിടനില.

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലനനിന്നട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ

158 (4525)  ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില  നനിന്നട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായചയടുത്ത

വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് പലനിശയനിളവട്ട് ലഭനിക്കഭാത്ത അവസ ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ആയതനിനട്ട് അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ഇന്തെലന് ബഭാകങഴട്ട് അകസഭാസനികയഷനനില അലാംഗതസമുള്ള ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്

മഭാത്രമഭാണട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ  പലനിശ  സബ്സനിഡനിയട്ട്  അര്ഹതയുള്ളതട്ട്.

സഹകേരണ  കമഖലയനില  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങനില  നനിനചമടുത്ത

വനിദലഭലഭാസ  വഭായയട്ട്  മഭാത്രമഭാണട്ട്  പലനിശ  സബ്സനിഡനി  ലഭനിക്കുന്നതട്ട്.  മറട്ട്

സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില  നനിനചമടുത്ത  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായയട്ട്  പലനിശ

സബ്സനിഡനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിഷയലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശദയനില

ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭായനി സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിനള്ള എലാം.പനി.മഭാര് മുകഖന ശമങ്ങള

നടത്തനിവരുനണട്ട്.

സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനില നനിയമനലാം

159  (4526)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളനില  വനിവനിധ

തസ്തനികേകേളനികലക്കട്ട് നനിയമനലാം നടത്തുകമ്പഭാള സലാംവരണ തതസലാം പഭാലനിക്കഭാറകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില  ഏചതലഭാലാം  സഭാപനങ്ങളനിലഭാണട്ട്  ഈ  രതീതനിയനില

നനിയമനലാം  നടത്തുന്നചതനലാം  ഏതട്ട്  ഉത്തരവനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാചണനലാം

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷന്  മുകഖന  നനിയമനങ്ങള
നടത്തുന്നതനിനഭായനി  വലവസ  ചചയനിട്ടുള്ള  അപക്സൈട്ട്  സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങളനിചലയുലാം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനിചലയുലാം  നനിയമനങ്ങളനില
1969-ചല കകേരള സഹകേരണ സലാംഘലാം നനിയമലാം,  വകുപട്ട്  80 (3 എ എ)  പ്രകേഭാരലാം
1958-ചല ചകേ.എസട്ട്. &  എസട്ട്.എസട്ട്.ആര്.-ചല ചടലാം 14 മുതല 17 വചരയുള്ള മറട്ട്
സഭാമുദഭായനികേ  സലാംവരണലാം  നലകുന്നതനിനുലാം  വകുപട്ട്  80(4)  പ്രകേഭാരലാം  ചമഭാത്തലാം
ജതീവനക്കഭാരുചട 10 ശതമഭാനലാം തസ്തനികേകേള പടനികേജഭാതനി- പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കഭായനി
സലാംവരണലാം  നലകുന്നതനിനുലാം  വകുപട്ട്  80(5)  പ്രകേഭാരലാം  ആചകേയുള്ള  തസ്തനികേയുചട
3  ശതമഭാനലാം  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കഭായനി  സലാംവരണലാം  നലകുന്നതനിനുലാം  വലവസ
ചചയനിട്ടുണട്ട്.

പരനിമനിതമഭായ  ജതീവനക്കഭാരുള്ള  പ്രഭാഥമനികേ  സലാംഘങ്ങളനില/ബഭാങ്കുകേളനില
വകുപട്ട്  80(4)  പ്രകേഭാരമുള്ള  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  സലാംവരണവലാം  വകുപട്ട്
80(5)  പ്രകേഭാരമുള്ള  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുചട  സലാംവരണവലാം  മഭാത്രകമ  നലകുന്നതനിനട്ട്
വലവസ  ചചയനിട്ടുള.  ഇതുമഭായനി  ബനചപട  നനിയമ  കഭദഗതനി  ഉത്തരവകേളുചട
പകേര്പ്പുകേള ഉള്ളടക്കലാം ചചയന.*

ഭക്ഷല സലാംസരണ വനിപണന രലാംഗചത്ത സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള

160   (4527)  ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷല  സലാംസരണ  രലാംഗത്തുലാം  വനിപണന  രലാംഗത്തുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുചട  കപരുലാം  അവയുമഭായനി  ബനചപട  മറട്ട്  വനിവരങ്ങളുലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സലാംഘങ്ങളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം ചമചചപടുത്തഭാന്  എചന്തെഭാചക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലഭലമഭാക്കഭാലാം.  (ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  ലനിസട്ട്  അനുബനമഭായനി  ഉള്ളടക്കലാം
ചചയന.*)

(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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പ്രഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില നനിചന്നടുക്കുന്ന
കേഭാര്ഷനികേ വഭായ

161  (4528)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില  നനിചന്നടുക്കുന്ന
കേഭാര്ഷനികേ വഭായയട്ട് പൂര്ണമഭായ പലനിശ ഇളവട്ട് നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വഭായ  പരനിധനി എത്രയഭാണട്ട്;  വഭായ  നലകുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എചന്തെലഭാമഭാണട്ട്;

(സനി)  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള  വഴെനിയുള്ള  കേഭാര്ഷനികേ
വഭായ  വനിതരണലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന്  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലാം;
വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  രണട്ട്  ചഹകര്  വചര  കൃഷനിഭൂമനിയുള്ള  ചചറകേനിട  നഭാമമഭാത്ര  കേര്ഷകേര്
പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില/  ബഭാങ്കുകേളനില  നനിനലാം
എടുക്കുന്ന  ഹ്രസസകേഭാല  കേഭാര്ഷനികേ  വനിള  വഭായകേള  കൃതലമഭായനി  തനിരനിചടയ്ക്കുന്ന
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായ  പലനിശ  സബ്സനിഡനി  അനുവദനിക്കുന്ന  പദതനി
നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി)  വഭായ  പരനിധനി  പരമഭാവധനി  3  ലക്ഷലാം  രൂപ  വചരയഭാണട്ട്
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. ജനിലഭാതല ചടകനിക്കല കേമ്മേനിറനി നനിശ്ചയനിക്കുന്ന ചസയനില ഓഫെട്ട്
ഫെനിനഭാന്സനിനട്ട്  അനുസരനിചഭാണട്ട്  ഓകരഭാ ജനിലയനിലുലാം  ഹ്രസസകേഭാല കേഭാര്ഷനികേ വനിള
വഭായകേള  അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേള  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള  രതീതനിയനില  കേര്ഷകേര്
അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുള്ള  അതഭാതട്ട്  സലാംഘങ്ങളനില  വഭായഭാകപക്ഷ  സമര്പനിക്കണലാം.
സലാംഘലാം ചചബലഭായനില നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള ഈടട്ട് വലവസകേള ബഭാധകേമഭാണട്ട്.

(സനി)  ഓകരഭാ പ്രഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ  സഹകേരണ സലാംഘവലാം/ബഭാങ്കുലാം
വനിതരണലാം ചചയന്ന ചമഭാത്തലാം വഭായയുചട 25 ശതമഭാനത്തനില കുറയഭാചത കേഭാര്ഷനികേ
വഭായ  വനിതരണലാം  ചചയണചമനലാം  അതട്ട്  40  ശതമഭാനലാം  ആയനി  ഉയര്ത്തുവഭാന്
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ശമനികക്കണതഭാചണനലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പചക്കറനി  ഉളചപചട  ആഭലന്തെര
കേഭാര്ഷനികകേഭാലപഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം പചക്കറനി ഉലപഭാദനത്തനില സസയലാം
പരലഭാപത  ചചകേവരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനിലുലാം  തരനിശു
ഭൂമനിയനിലുലാം കൃഷനിക്കഭായനി കേര്ഷകേര്ക്കുലാം, സസയലാം സഹഭായ സലാംഘങ്ങള/ കുടുലാംബശതീ
അയലക്കൂടങ്ങള  എന്നനിവര്ക്കുലാം  ആവശലമഭായ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായകേള  വനിതരണലാം
ചചയന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. നബഭാര്ഡട്ട്
പുനര് വഭായ ലഭനിക്കഭാത്ത സലാംഘങ്ങളുലാം/വഭായഭാ പരനിധനി കേഴെനിഞ സലാംഘങ്ങളുലാം കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് സലാംഘങ്ങളക്കഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള പലനിശ സബട്ട്-ചവന്ഷന് (ഇളവട്ട്)
സസതീകേരനിചട്ട് സലാംഘങ്ങളുചട സസന്തെലാം ഫെണനില നനിനലാം കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ വനിതരണലാം
ചചയന്നതനിനുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  വനിതരണലാം
തസരനിതചപടുത്തുന്നതനിനുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  പഞഭായത്തട്ട്,  കൃഷനി,
സഹകേരണ  വകുപ്പുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

തനിരുമുലവഭാരലാം വനനിതഭാകക്ഷമ സഹകേരണ സലാംഘത്തനിചല അഴെനിമതനി

162  (4529)  ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാലലാം  ജനിലയനിചല  തനിരുമുലവഭാരലാം  വനനിതഭാകക്ഷമ  സഹകേരണ
സലാംഘത്തനിചല (Q-1094)  അഴെനിമതനിയുലാം ക്രമകക്കടുകേളുലാം സലാംബനനിചട്ട് സഹകേരണ
ആകട്ട് വകുപട്ട്  65  പ്രകേഭാരലാം നടത്തനിയ അകനസഷണ റനികപഭാര്ടനികന്മേല നഭാളനിതുവചര
ഒരു നടപടനിയുലാം എടുത്തനിടനിചലന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സലാംഘത്തനിൽ  അഴെനിമതനിയുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  ക്രമകക്കടുകേളുലാം
നടത്തനിയവര്ചക്കതനിചര നനിയമഭാനുസൃത നടപടനി അടനിയന്തെരമഭായനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇക്കഭാരലത്തനില  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  1969-ചല  സഹകേരണ
നനിയമലാം വകുപട്ട് 68(1) അനുസരനിചട്ട് അകനസഷണ ഉകദലഭാഗസനഭായ ആദനിചചനല്ലൂര്
യൂണനിറട്ട്  ഇന്ചസകര്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  വകുപട്ട്  68(2)  പ്രകേഭാരലാം
സര്ചഭാര്ജട്ട്  ഉത്തരവട്ട് പുറചപടുവനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന് കേഭാരണലാം കബഭാധനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ചകേഭാലലാം ജനിലഭാ സഹകേരണ സലാംഘലാം കജഭായനിന്റെട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര് (ജനറല) സലാംഘത്തനിനട്ട്
കനഭാടതീസട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.  ഇതുമഭായനി  ബനചപടട്ട്  വകുപട്ട്  65  പ്രകേഭാരലാം
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നടത്തനിയ  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ക്രനിമനിനല  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട്  ആരഭാഞട്ട്  കജഭായനിന്റെട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  സനിറനി  കപഭാലതീസട്ട്
കേമ്മേതീഷണര്ക്കട്ട്  കേത്തട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ക്രമകക്കടുകേളുമഭായനി  ബനചപടട്ട്  സലാംഘലാം
ചസക്രടറനിചയ  അറസട്ട്  ചചയതഭായനി  അറനിയഭാന്  കേഴെനിഞനിട്ടുള്ളതുലാം  കപഭാലതീസട്ട്
നടപടനി ഇകപഭാഴുലാം തുടര്നവരുന്നതുമഭാണട്ട്.

(ബനി)  സഹകേരണ വകുപട്ട്  65,  68(1),  68(2)  എന്നനിവ പ്രകേഭാരലാം  ചകേഭാലലാം
ജനിലഭാ  സഹകേരണ സലാംഘലാം കജഭായനിന്റെട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  (ജനറല)  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന്നതനിനു പുറകമ ക്രനിമനിനല നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി സനിറനി കപഭാലതീസട്ട്
കേമ്മേതീഷണര്ക്കട്ട്  കേത്തട്ട്  നലകേനിയതനിന് പ്രകേഭാരലാം  സലാംഘലാം ചസക്രടറനിചയ അറസട്ട്
ചചയനിട്ടുണട്ട്. മറട്ട് ഭഭാരവഭാഹനികേളചക്കതനിചര നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലനികേസനികഡഷനനിലഭായ സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള

 163 (4530) ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫെര്ണഭാണസട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

ചകേഭാചനി  തഭാലൂക്കനില  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായനി  ലനികേസനികഡഷനനിലഭായ
സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള(വലവസഭായ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,  ചക്രഡനിറട്ട്
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,  കേഭാര്ഷനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,  കേണ്സദ്യൂമര്
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,  സസഭാശയ  സഹഭായ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള
എന്നനിവ)ഏചതലഭാചമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ചകേഭാചനി  തഭാലൂക്കനില  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായനി  ലനികേസനികഡഷനനിലുള്ള
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുചട കപരട്ട് വനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. മുനമ്പലാം കദശതീയ സഹകേരണ സലാംഘലാം ക്ലനിപലാം നമ്പര് 2000

2. കുമ്പളങ്ങനി സഹകേരണ സലാംഘലാം ക്ലനിപലാം നമ്പര് 37

3. കേണ്ണമഭാലനി സഹകേരണ സലാംഘലാം ക്ലനിപലാം നമ്പര് 697

4. ചകേഭാചനിന്  കഡഭാക്കട്ട്  കലബര്  കബഭാര്ഡട്ട്  എലാംകപഭായതീസട്ട്  സഹകേരണ
സലാംഘലാം ക്ലനിപലാം നമ്പര് ഇ.266

5. ചകേഭാചനിന് അര്ബന് സഹകേരണ സലാംഘലാം ക്ലനിപലാം നമ്പര് ഇ 1093

6. ചകേഭാചനിന് കപഭാര്ടട്ട് എലാംകപഭായതീസട്ട് സഹകേരണ സലാംഘലാം ക്ലനിപലാം നമ്പര്  373
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7. കതഭാപ്പുലാംപടനി കേണ്സദ്യൂമര് കകേഭാ -ഓപകററതീവട്ട് കസഭാഴട്ട് ക്ലനിപലാം നമ്പര് 661

8. കുനലാംപുറലാം കേണ്സദ്യൂമര് സഹകേരണ സലാംഘലാം ക്ലനിപലാം നമ്പര് 172

9. എരകവലനി സഹകേരണ കേണ്സദ്യൂമര് കസഭാര് ക്ലനിപലാം നമ്പര് ഇ 128

10. ചകേഭാചനിന്  കേസലാംസട്ട്  &  ചസന്ടല  എകക്സൈസട്ട്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം
ക്ലനിപലാം നമ്പര് ഇ 340

11. ചകേഭാചനിന്  ഡനി.എല.ബനി.  എലാംകപഭായതീസട്ട്  കേണ്സദ്യൂമര്  സഹകേരണ
സലാംഘലാം ക്ലനിപലാം നമ്പര് ഇ 266

12. ചകേഭാചനിന് കപഭാര്ടട്ട് സഭാഫെട്ട് കേണ്സദ്യൂമര് സഹകേരണ സലാംഘലാം ക്ലനിപലാം നമ്പര് 
ഇ 5

13. ഹഭാര്ബര് വര്കക്കഴട്ട് സഹകേരണ സലാംഘലാം ക്ലനിപലാം നമ്പര് 509

14. ചകേഭാചനിന് കപഭാര്ടട്ട് ചഫെര്ടനിചചലകസഴട്ട് & ഫുഡട്ട് ചഗയനിന് ഹഭാന്ഡനിലനിലാംഗട്ട്
വര്കക്കഴട്ട് സഹകേരണ സലാംഘലാം ക്ലനിപലാം നമ്പര് ഇ 898

15. മടഭാകഞരനി എക്സൈട്ട്-സര്വതീസട്ട് എഞതീനനികയഴട്ട് സഹകേരണ സലാംഘലാം ക്ലനിപലാം നമ്പര്
770

16. ഏളലാംകുന്നപ്പുഴെ  കലഡതീസട്ട്  കകേഭാകടജട്ട്  ഹഭാന്ഡനിക്രഭാഫട്ട്  ചഎ.സനി.എസട്ട്.
എസട്ട്.ചഎ.എന്.ഡനി. ഇ 175

17. കജലഭാതനിസട്ട്  വനിമന്സട്ട്  ഐ.സനി.എസട്ട്.ഡബദ്യൂ.എസട്ട്.ചഎ.എന്.ഡനി.ഇ.136,
ചുള്ളനിക്കല

18. കലഡതീസട്ട് സ്മെഭാള ചസയനില ചഎ.സനി.എസട്ട്.എസട്ട്.ചഎ.എന്.ഡനി.  ഇ 61,
ചകേഭാചനി

19. മഭാലനിപ്പുറലാം സഭാളടട്ട് വര്കക്കഴട്ട് ചഎ.സനി.എസട്ട്.എസട്ട്.ചഎ.എന്.ഡനി. ഇ 58,
മഭാലനിപ്പുറലാം

20. ചചവപനിന്  കബഭാക്കട്ട്  ബതീഡനി  വര്കക്കഴട്ട്  എസട്ട്.ചഎ.എന്.ഡനി.  ഇ 79,
ഇടവനക്കഭാടട്ട്

21. ചകേഭാചനിന് വനനിതഭാ ഫെനിഷട്ട് കപ്രഭാസസനിലാംഗട്ട് ചഎ.സനി.എസട്ട്. ചഎ.എന്.ഡനി.
ഇ 93, ചകേഭാചങ്ങഭാടനി
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കേണ്സദ്യൂമര്ചഫെഡനില നടന്ന അഴെനിമതനി

164  (T4531)* ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) 2011-16 കേഭാലയളവനില കേണ്സദ്യൂമര്ചഫെഡനില നടന്ന അഴെനിമതനിയുമഭായനി
ബനചപടട്ട് ഇകപഭാള സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന നടപടനികേളുചട വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  അഴെനിമതനിയഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനില
നടന്നനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ;

(സനി) ഇതുമഭായനി ബനചപടട്ട് വകുപ്പുതലനടപടനി എടുത്തനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേണ്സദ്യൂമര്  ചഫെഡകറഷനനില  2011-2016  കേഭാലയളവനില  നടന്ന
അഴെനിമതനിയുമഭായനി  ബനചപട  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  വകുപട്ട്  65  പ്രകേഭാരമുള്ള
അകനസഷണലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  22-9-2015-ല  ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം  ആയതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  11-12-2015-ല  അകനസഷണലാം  സലാംബനനിചട്ട്  ഇടക്കഭാല
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  ചചയനിരുന.  ഇടക്കഭാല  റനികപഭാര്ടനില  അഴെനിമതനി
നടത്തനിയതഭായനി  കേചണത്തനിയവര്ചക്കതനിചര  ക്രനിമനിനല  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനചപടട്ട്  സര്ക്കഭാര്  വനിജനിലന്സനിചന്റെ  ഉത്തരവനിചല
വലവസകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസ്ട്രേഭാര് പുറചപടുവനിചനിട്ടുള്ള
11/79-ാം  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം  നനിശ്ചനിത  കഫെഭാറത്തനില  കുറകൃതലങ്ങളുചട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ഉളചപടുത്തനി  കമല  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കപഭാലതീസട്ട് വകുപനിനട്ട് ചചകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്. 65-ാം വകുപട്ട് പ്രകേഭാരമുള്ള അകനസഷണലാം
നനിലവനില  അന്തെനിമ  ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  അന്തെനിമ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭാക്കുന്ന  മുറയട്ട്
ആയതനില  കുറക്കഭാചരന്നട്ട്  ചതളനിയുന്നവര്ചക്കതനിചര  കേര്ശനമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  65-ാം  വകുപട്ട്  പ്രകേഭാരമുള്ള  അകനസഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  അന്തെനിമ
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭാകുന്നകതഭാചട  മഭാത്രകമ  അഴെനിമതനി  സലാംബനനിച  തുകേ
തനിടചപടുത്തഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള.

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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(സനി)  ഇതുമഭായനി ബനചപടട്ട് വകുപ്പുതല നടപടനി എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  കേണ്സദ്യൂമര്
ചഫെഡനില  സഹകേരണ  നനിയമലാം  വകുപട്ട്  65  പ്രകേഭാരമുള്ള  അകനസഷണത്തനിനട്ട്
ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം  അകനസഷണത്തനികന്മേല  ഇടക്കഭാല  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം
ആയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  സര്ക്കഭാര്  വനിജനിലന്സനിചന്റെ  ഉത്തരവനിചല
വലവസകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസ്ട്രേഭാറചട  11/79
സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം കുറകൃതലങ്ങളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ഉളചപടുത്തനി കമലനടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനിനട്ട്  ചചകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  65-ാം  വകുപട്ട്
പ്രകേഭാരമുള്ള അകനസഷണത്തനികന്മേലുള്ള അന്തെനിമ റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയട്ട് തുടര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ടൂറനിസലാം കമഖലയനില കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന പദതനികേള

165  (4532)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  ടൂറനിസലാം  കമഖലയട്ട്  കകേന്ദ്ര  ടൂറനിസലാം  മനഭാലയലാം
സസകദശനിദര്ശന്  പദതനി  ഉളചപചട  ഏചതലഭാലാം  പദതനികേള  വഴെനി  എന്തു  തുകേ
അനുവദനിച്ചു എന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) അനുവദനിക്കചപട തുകേ ഏചതലഭാലാം വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ടൂറനിസലാം  കമഖലയനില  നടപ്പു  വര്ഷലാം  എചന്തെലഭാലാം  മറട്ട്  പുതനിയ
പദതനികേളഭാണട്ട്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളചതനലാം  അവ  എചന്തെലഭാലാം  എനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2015-16-ല  കകേന്ദ്ര  ടൂറനിസലാം  മനഭാലയലാം  സസകദശനി  ദര്ശന്
പദതനിയനിലുളചപചട  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേളുലാം  അവയുചട  തുകേകേളുലാം  ചുവചട
കചര്ക്കുന:

പദതനി അനുവദനിച തുകേ ലഭനിച തുകേ

ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനിയഭായ
പത്തനലാംതനിട-ഗവനി-വഭാഗമണ്-
കതക്കടനിയുചട വനികേസനലാം

99,21,87,000 19,84,37,000

സനിരനിചസല  സര്ക്കദ്യൂടട്ട്  പദതനിയഭായ
എരുകമലനി-പമ്പ-സന്നനിധഭാനലാം

99,98,92,000 19,99,78,000

സനിരനിചസല  സര്ക്കദ്യൂടട്ട്  പദതനിയഭായ  ശതീ
പത്മനഭാഭ  സസഭാമനി  -  ആറന്മുള-ശബരനിമല
വനികേസനലാം

92,44,26,000 18,48,85,000
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(ബനി) 1. ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പദതനിയഭായ  പത്തനലാംതനിട  -  ഗവനി  -  വഭാഗമണ്  -
കതക്കടനി പദതനി പ്രകദശങ്ങള  :

പതീരുകമടട്ട്,  വഭാഗമണ്,  ചചപന്വഭാലനി  കഫെഭാറസട്ട്,  കതക്കടനി-കുമളനി,  ഇടുക്കനി,
ആങ്ങചമഭാഴെനി,  ചകേഭാചഭാടനികസഭാണ്,  മൂഴെനിയഭാര്  ഡഭാലാം,  മൂഴെനിയഭാര്  ചഎ.ബനി.,
ചപന്കസഭാക്കട്ട്,  ആറനമുടനി,  കേക്കനി  ഡഭാലാം,  ഇകക്കഭാ  പഭാറ,  ടക്കനിലാംഗട്ട്  ഏരനിയ,
ചകേഭാച്ചുപമ്പ,  ചകേഭാച്ചുപമ്പ  ചഎ.ബനി.,  ഗവനി-ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  ചസന്റെര്,  കഫെഭാകടഭാ
കപഭായനിന്റെട്ട് നനിയര് വഭാലനി & ക്ലനിഫെട്ട് എഡ്ജസട്ട്, കേടമനനിട.

2.  സനിരനിചസല  സര്ക്കദ്യൂടട്ട്  എരുകമലനി  -  പമ്പ  -  സന്നനിധഭാനലാം  പദതനി
ഭഭാഗങ്ങള

ശബരനിമല, പമ്പ, ടക്കനിലാംഗട്ട് പഭാത്തട്ട്, സന്നനിധഭാനലാം.

3. ശതീ  പത്മനഭാഭ  സസഭാമനി  കക്ഷത്രലാം  -    ആറന്മുള  -  ശബരനിമല  പദതനി
ഭഭാഗങ്ങള

1. ശതീ പത്മനഭാഭ സസഭാമനി കക്ഷത്രലാം

• വടകക്ക നട

• ചതകക്ക നട

• പടനിഞഭാകറ നട

• കേനിഴെകക്ക നട

2. ആറന്മുള

3. ശബരനിമല

(സനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്,  കകേന്ദ്ര  ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്,
ചകേ.ചഎ.ചഎ.എഫെട്ട്.ബനി.  (KIIFB)  എന്നനിവയുചട  ധനസഹഭായകത്തഭാചട  ടൂറനിസലാം
കകേന്ദ്രങ്ങളുചട  സഉൗകേരല  വനികേസനത്തനിനുലാം,  ടൂറനിസലാം  ഉത്പന്നങ്ങളുചട
വനികേസനത്തനിനുലാം  വനിപണനത്തനിനുലാം  മഭാനവവനിഭവകശഷനി  വനികേസനത്തനിനുലാം
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിവരുന.

സതീ ചപയനിന് പദതനി

166  (4533)  ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  തതീരുമഭാനനിച
സതീ ചപയനിന് പദതനിയുചട നനിലവനിചല സനിതനി എന്തെഭാണട്ട് എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ഖജനഭാവനില  നനിനലാം  എത്ര  തുകേ  ചചലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സതീ ചപയനിന് പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി  സര്വതീസുകേള നടത്തുന്നതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ അടനിസഭാന സഉൗകേരലങ്ങള ചകേഭാലലാം (അഷ്ടമുടനി), ആലപ്പുഴെ (പുന്നമട)
എന്നനിവനിടങ്ങളനില ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇവയട്ട് ബദ്യൂകറഭാ ഓഫെട്ട് സനിവനില ഏവനികയഷന്
ചസകേദ്യൂരനിറനി (ബനി.സനി.എ.എസട്ട്.), ഡയറകര് ജനറല ഓഫെട്ട് സനിവനില ഏവനികയഷന്
(ഡനി.ജനി.സനി.എ.)  എന്നനിവയുചട  അനുമതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  സര്വതീസുകേള
നടത്തുവഭാനഭാവശലമഭായ വനിവനിധ അനുമതനികേള ലഭനിചനിട്ടുള്ള സതീചപയനിനുകേളുമഭായനി
കസവനദഭാതഭാക്കള സര്വതീസട്ട് നടത്തുവഭാനഭായനി മുകന്നഭാട്ടു വരുന്ന മുറയട്ട് പ്രകദശചത്ത
ഉളനഭാടന്  മത്സലചത്തഭാഴെനിലഭാളനി  സമൂഹചത്തക്കൂടനി  വനിശസഭാസത്തനിചലടുത്തു
ചകേഭാണഭായനിരനിക്കുലാം സര്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുകേ.

(ബനി) 31-3-2016  വചരയുള്ള കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം,  ആചകേ  13,73,50,111
രൂപ സതീചപയനിന് പദതനിക്കഭായനി ചചലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.

ചചഹ ചസന്ഡനിലാംഗട്ട് ടൂറനിസ്റ്റുകേള

167 (4534) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന്:
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര്:
ശതീ  .    എലകദഭാ എബഹഭാലാം:
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട്  മുഹസനിന്  പനി  . :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ടൂറനിസത്തനില  നനിനള്ള  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  മഭാസട്ട്
ടൂറനിസത്തനിനട്ട് പകേരലാം കൂടുതല ചചലവഴെനിക്കഭാന് കേഴെനിവള്ള വനികദശ സഞഭാരനികേളുചട
(High  Spending  Tourists)  എണ്ണത്തനില  വര്ദനവട്ട്  വരുത്തണലാം  എന്നതട്ട്
കേണക്കനിചലടുത്തട്ട്  അവചര  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എചന്തെങനിലുലാം  പരനിപഭാടനികേള
ആകലഭാചനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കഹ  ചസന്ഡനിലാംഗട്ട്  ടൂറനിസ്റ്റുകേള  എത്തുന്ന  വനികദശ  മഭാര്ക്കറ്റുകേള,
അവചര  ആകേര്ഷനിക്കുന്ന  ഘടകേങ്ങള  എന്നനിവചയപറനി  ഒരു  പഠനലാം
നടത്തുന്നതനിനുലാം അതനിനനുസൃതമഭായനി വനിപണനരതീതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം
തയഭാറഭാകുകമഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  കൂടുതല  തുകേ  ചചലവഴെനിക്കഭാന്  കേഴെനിവള്ള  ടൂറനിസലാം
മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില വനിപണനലാം ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനട്ട് ഉതകുന്ന വനിപണന തനങ്ങള
വകുപട്ട് ഇകപഭാളതചന്ന നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  വനികദശ പത്ര,  ദൃശല മഭാധലമങ്ങള
വഴെനി  കൂടുതല  പരസലലാം  നലകേനിവരുനണട്ട്.  കൂടഭാചത  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില
കറഭാഡ്കഷഭാകേളുലാം വകുപട്ട് സലാംഘടനിപനിക്കുന.
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കകേരള ടഭാവല മഭാര്ടട്ട്
168 (4535) ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ചസന്റെട്ട്: 

ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫെട്ട്: 
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട്: 
ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കകേരള  ടഭാവല  മഭാര്ടട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ടഭാവല  മഭാര്ടനിലൂചട  എചന്തെലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  കകേവരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിചചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചന്തെലഭാലാം;

(സനി) ഇതനിചന്റെ  നടത്തനിപനിലൂചട  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള
കകേവരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ടഭാവന്കൂര്-  ചകേഭാചനിന് ലനിറററനി,  സയന്റെനിഫെനികേട്ട്  ആന്ഡട്ട് ചഭാരനിറബനിള
ചസഭാചചസറതീസട്ട്  രജനികസ്ട്രേഷന് ആകട്ട്-  1995  പ്രകേഭാരലാം  രജനിസര് ചചയ സസകേഭാരല
സഭാപനമഭാണട്ട്  KTM  ചസഭാചചസറനി.  ഇവര്  രണട്ട്  വര്ഷചത്ത  ഇടകവളകേളനില
കകേരള  ടഭാവല  മഭാര്ടട്ട്  സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.  ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്  ഇതനിചന്റെ
നടത്തനിപനികലയഭായനി  ധനസഹഭായലാം  (കസഭാണ്സര്ഷനിപട്ട്)  നലകേനി  വരുനണട്ട്.
9-ാാമചത്ത KTM 2016 ചസപ്റലാംബര് മഭാസലാം സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി &  സനി)  കകേരളത്തനിചല ടൂറനിസലാം കമഖലയനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ചചറതുലാം
വലുതുമഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  അവരുചട  കസവനങ്ങളുലാം  മറ്റുലാം  കലഭാകേചമമ്പഭാടുലാം
നനിനചമത്തുന്ന  ടൂറനിസലാം  വലഭാപഭാര  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  മുന്നനില  പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാനുലാം
അതുവഴെനി കൂടുതല വലഭാപഭാരലാം നടത്തുന്നതനിനുലാം കവണനിയഭാണട്ട് പ്രധഭാനമഭായുലാം കകേരള
ടഭാവല  മഭാര്ടട്ട്  ചകേഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.  ഇതുവഴെനി  കകേരളത്തനിചല  ഓകരഭാ
സലാംരലാംഭകേനുലാം  ഗണലമഭായ  വലഭാപഭാര  വര്ദനവട്ട്  ഉണഭാകുനണട്ട്.  ഈ  കമളയുചട
പ്രധഭാന  ഉകദ്ദേശലവലാം  അതുതചന്നയഭാണട്ട്.  ടൂറനിസലാം  രലാംഗത്തനിചന്റെ  ചമഭാത്തത്തനിലുള്ള
പുകരഭാഗമനമഭാണട്ട് ഇതുമൂലലാം സഭാധലമഭാകുന്നതട്ട്.  ഈ അര്ത്ഥത്തനില കകേരള ടഭാവല
മഭാര്ടനിലൂചട  കനടഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  ലക്ഷലങ്ങള  ചചകേവരനിക്കുനചണന്നട്ട്  പറയഭാന്
കേഴെനിയുലാം.
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വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയുചട വനികേസനലാം
169 (4536) ശതീ  .  ചകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി:
 ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   നഭാണു:
 ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന്:
 ശതീ  .    ചകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര്  :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത കഫെവട്ട് സഭാര് കഹഭാടലുകേളനില മഭാത്രലാം മദലലാം വനിലഭാന്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയതട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  വനികനഭാദ  സഞഭാര  കമഖലചയ
എങ്ങചനചയഭാചക്ക  ബഭാധനിക്കുചമന്നട്ട്  എചന്തെങനിലുലാം  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉചണങനില ഇതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത  ചപഭാതുകമഖല-സസകേഭാരലകമഖലയനിചല  കഹഭാടല
വലവസഭായചത്ത ഇതട്ട് ഏചതഭാചക്ക രതീതനിയനില ബഭാധനിച്ചുചവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വനികനഭാദ സഞഭാര കമഖലചയ ചമചചപടുത്തുന്നതനിനട്ട് രൂപതീകേരനിക്കചപട
ജനിലഭാതല  ടൂറനിസലാം  പ്രകമഭാഷന്  കേഉൗണ്സനിലുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  വനികനഭാദ സഞഭാര വകുപട്ട്,  ടൂറനിസലാം പ്രകമഭാഷന് കേഉൗണ്സനിലുകേള ഇവ
തമ്മേനില  ഏതട്ട്  തരത്തനിലുള്ള  ബനമഭാണട്ട്  നനിലനനിലക്കുന്നതട്ട്  എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സലാംസഭാനചത്ത  വനികനഭാദ  സഞഭാര  കമഖലയനില  എത്ര  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുനചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫെട്ട്)  അത്തരലാം  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  എചന്തെഭാചക്ക
സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട് ചചയന്നതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ജനി)  മലബഭാര്  കമഖലയുചട  വനികനഭാദ  സഞഭാര  രലാംഗലാം  വളചര
കശഭാചനതീയഭാവസയനിലഭാചണന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില ഇതട്ട്
ചമചചപടുത്തുന്നതനിനട്ട് എചന്തെലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട് ചചയഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനചത്ത ചചഫെവട്ട് സഭാര് കഹഭാടലുകേളനിലമഭാത്രലാം മദലലാം വനിലക്കഭാന്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയതട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  വനികനഭാദ  സഞഭാര  കമഖലചയ
എങ്ങചനചയഭാചക്ക  ബഭാധനിക്കുചമന്നട്ട്  പ്രകതലകേമഭായനി  ഒരു  പഠനലാം  വകുപട്ട്
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നടത്തനിയനിടനില.  എന്നഭാല  സലാംസഭാനചത്ത  നനിലവനിചല  ടൂറനിസലാം  കമഖലയനിചല
വളര്ചഭാനനിരക്കനിചല  കുറവട്ട്  മനസനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  'Trade  Research  Survey
2016'  എന്ന  പഠനലാം  വകുപട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  പഠന  റനികപഭാര്ടനില
സലാംസഭാനചത്ത  ടൂറനിസലാം  വളര്ചഭാനനിരക്കനിലുണഭായ  കുറവനിനട്ട്  ഒരു  കേഭാരണലാം
നനിലവനിചല മദലനയലാം ആചണന്നട്ട് പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വകുപട്ട്  നടത്തനിയ  'Trade  Research  Survey  2016'  എന്ന
പഠനമനുസരനിചട്ട്  സലാംസഭാനചത്ത  കഹഭാടലുകേളനിചല  MICE  (മതീറനിലാംഗുകേള,
ഇന്ചസന്റെതീവകേള,  കകേഭാണ്ഫെറന്സുകേള,  എക്സൈനിബനിഷനുകേള)  വലവസഭായലാം
ക്ഷയനിക്കുകേയുലാം  ഈ  ബനിസനിനസട്ട്  അയല  സലാംസഭാനങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം,  ശതീലങ
തുടങ്ങനിയ  അയല  രഭാജലങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം  കപഭാവകേയുലാം  ചചയ.  MICE
വലവസഭായത്തനിചന്റെ  വളര്ചഭാ  നനിരക്കട്ട്  9.1  ശതമഭാനത്തനിലനനിനലാം  2015-ല  0.6
ശതമഭാനലാം എന്ന അവസയനികലയട്ട് എത്തുകേയുണഭായനി.

(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി)  ടൂറനിസലാം  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനില  ടഭാവന്കൂര്  ചകേഭാചനിന്  ലനിറററനി  ആന്റെട്ട്
സയന്റെനിഫെനികേട്ട്  ചഭാരനിറബനിള  ചസഭാചചസറതീസട്ട്  രജനികസ്ട്രേഷന്  ആകട്ട്  1955
അനുസരനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ചസഭാചചസറനിയഭാണട്ട്  ഡനി.റനി.പനി.സനി.  ടൂറനിസലാം
വകുപനിചന്റെ നനിര്കദ്ദേശത്തനിനട്ട്  വനികധയമഭായനി പ്രഭാകദശനികേ ടൂറനിസലാം വനികേസനത്തനിനുലാം
വനിപണനത്തനിനുലാം  ആവശലമഭായ  പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം  ചചയകേയുലാം  അവ
നടപഭാക്കുകേയുലാം ചചയന്നതട്ട് ഡനി.റനി.പനി.സനി.കേളഭാണട്ട്.

(ഇ)  ടൂറനിസലാം  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനില  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങചളഭാനലാം  തചന്ന
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.  സഹകേരണ  വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള്ള  സഭാപനങ്ങചള  കുറനിച്ചുള്ള
വനിവരലാം കശഖരനിചട്ട് നലകുന്നതഭാണട്ട്.

(എഫെട്ട്) ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് പ്രകതലകേ സഹഭായങ്ങചളഭാനലാം നലകുന്നനില.

(ജനി)  മലബഭാര് കമഖലയുചട ടൂറനിസലാം വനികേസനത്തനില വകുപട്ട് കൂടുതല ശദ
നലകുന്നതഭാണട്ട്.  മലബഭാര്  കമഖലയനിചല  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങള
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ടൂറനിസലാം  രലാംഗത്തട്ട്  നനികക്ഷപലാം  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
പ്രകതലകേ വനിപണന പ്രചരണ പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം ഈ രലാംഗത്തട്ട്
മഭാനവവനിഭവകശഷനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള  എടുത്തട്ട്  വരുനണട്ട്.
മലബഭാറനിചല ഏറവലാം പ്രധഭാനചപട ടൂറനിസട്ട്  കകേന്ദ്രമഭായ കബക്കലനില എയര്സ്ട്രേനിപട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.  കബക്കലനില ചചലറട്ട്  &
സഉൗണട്ട് കഷഭാ നടത്തുന്നതനിനട്ട്  അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  മുഴുപനിലങ്ങഭാടട്ട്  ചചഡ്രൈവട്ട്
ഇന്  ബതീചട്ട്,  ധര്മ്മേടലാം  എന്നനിവനിടങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  പുതനിയ  പദതനികേള
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ആസൂത്രണലാം ചചയട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതുലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്, കേണ്ണൂര്, വയനഭാടട്ട്, മലപ്പുറലാം,
പഭാലക്കഭാടട്ട്  എന്നതീ  ജനിലകേളനിചല  പ്രധഭാന  ടൂറനിസട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  ആവശലമഭായ
സഉൗകേരലങ്ങള ഏര്ചപടുത്തനി വനികേസനിപനിക്കുന്നതുലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കസറട്ട്  ഇന്സനിറദ്യൂടട്ട്  ഓഫെട്ട്  കഹഭാസനിറഭാലനിറനി
മഭാകനജുചമന്റെട്ട്,  ഉദുമ,  കേണ്ണൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  തനിരൂര്,  ചപരനിന്തെലമണ്ണ,  തൃശ്ശൂര്
എന്നനിവനിടങ്ങളനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഫുഡ്ക്രഭാഫട്ട്  ഇന്സനിറദ്യൂടട്ട്  എന്നതീ
സഭാപനങ്ങള  ടൂറനിസലാം  രലാംഗചത്ത  മഭാനവവനിഭവകശഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേചള സലാംസഭാനകത്തയട്ട് ആകേര്ഷനിക്കഭാന് നടപടനി

170 (4537)  ശതീ  .    പഭാറക്കല അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റുകേചള  സലാംസഭാനകത്തക്കട്ട്  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതുമഭായനി
ബനചപടട്ട് വനികദശ മഭാധലമങ്ങളനില ശദ കനടഭാന് സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് ഒരു പബനികേട്ട്
റനികലഷന്  കേമ്പനനി  ഇലഭാത്തതട്ട്  ടൂറനിസലാം  കമഖലയുചട  ഒരു  കുറവഭായനി  സര്ക്കഭാര്
കേഭാണുനകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ:

(ബനി)  വനികദശനികേചള  എത്തനിക്കഭാന്  പണലാം  മുടകക്കണതുലാം  പ്രവര്ത്തനി
കക്കണതുലാം  വനികദശരഭാജലങ്ങളനിലഭാചണന്നനിരനിചക്ക  അതനിലഭാത്തതട്ട്  ടൂറനിസലാം
കമഖലയനിചല ഒരു കപഭാരഭായ്മയഭായനി കേഭാണുനകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ:

(സനി) യൂകറഭാപനില നനിന്നട്ട് കനരനിടട്ട് തനിരുവനന്തെപുരകത്തക്കുലാം ചകേഭാചനിയനികലക്കുലാം
വനിമഭാന  സര്വതീസട്ട്  ആരലാംഭനിചഭാല  കൂടുതല  വനികദശനികേചള  സലാംസഭാനകത്തക്കട്ട്
ആകേര്ഷനിക്കഭാനഭാകുലാം എന്നട്ട് സര്ക്കഭാര് കേരുതുനകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില  വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റുകേചള  സലാംസഭാനകത്തക്കഭാകേര്ഷനിക്കഭാന്
സര്ക്കഭാര്  എചന്തെഭാചക്ക  നടപടനികേള  ചചകേചക്കഭാളചമന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റുകേചള  സലാംസഭാനകത്തയട്ട്  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതുമഭായനി
ബനചപടട്ട്  വനികദശ  മഭാധലമങ്ങളനില  കകേരള  ടൂറനിസലാം  നനിരന്തെരമഭായനി  പരസല
കേഭാമ്പയനിനുകേള സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുനണട്ട്.  ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് എലാംപഭാനല ചചയനിട്ടുള്ള
മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  ഏജന്സനികേളുചട  സഹഭായത്തഭാലഭാണനിതട്ട്  ചചയവരുന്നതട്ട്.
ഇത്തരത്തനില ഒരു പബനികേട്ട്  റനികലഷന് കേമ്പനനി ഇലഭാത്തതട്ട് ടൂറനിസലാം കമഖലയുചട
കുറവഭായനി സര്ക്കഭാര് കേരുതുന്നനില.
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(ബനി)  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി  വനിപണന  തനങ്ങളുചട  ഭഭാഗമഭായനി
വനികദശരഭാജലങ്ങളനില  നനിരവധനി  കറഭാസട്ട്  കഷഭാകേളുലാം  മറ്റുതരത്തനിലുള്ള  പ്രചരണ
പരനിപഭാടനികേളുലാം വകുപട്ട് സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി) വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി നലകേനിയനിരനിക്കുന*.

ടൂറനിസലാം നയലാം

171  (4538)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ടൂറനിസലാം നയലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചചറനിയ  ടൂറനിസലാം ഡസനികനഷനുകേള വനികേസനിപനിക്കഭാന് എചന്തെങനിലുലാം
പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില  എചന്തെഭാചക്കചയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ടൂറനിസലാം കമഖലയനിചല അടനിസഭാന സഉൗകേരലങ്ങള വനികേസനിപനിക്കഭാന്
ജനിലകേള കതഭാറലാം നയലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില ഏചതഭാചക്ക ജനിലകേളനില;
പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനിചല  ഏചതഭാചക്ക    ടൂറനിസലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്  ഇതനില
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 2012-ലഭാണട്ട് ടൂറനിസലാം നയലാം രൂപതീകേരനിചതട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്. ഇതനിനഭായനി നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 15 കകേഭാടനി രൂപ ടൂറനിസലാം
വകുപനിചന്റെ പദതനിയനില പ്രകതലകേലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ജനിലഭാ അടനിസഭാനത്തനില പ്രകതലകേ നയരൂപതീകേരണലാം നടത്തനിയനിടനില.
എന്നഭാല എലഭാ ജനിലകേളനികലയുലാം  സഭാധലതയുള്ള വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളനില
അടനിസഭാന  സഉൗകേരല  വനികേസനത്തനിനട്ട്  പദതനികേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനണട്ട്.  പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനിചല  മണനിയഭാര്,  പരുന്തുലാംപഭാറ  തുടങ്ങനിയ
സലങ്ങള വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശമുണട്ട്.

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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ടൂറനിസലാം വനികേസനലാം

172  (4539)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ടൂറനിസലാം  വനികേസനവമഭായനി  ബനചപടട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില  നനിനലാം
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില  ഏചതലഭാലാം  പദതനിക്കഭായനി
എത്ര തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത  വളചര  പ്രധഭാനചപട  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രമഭായ
ചചറഭായനിയനില  അന്തെര്കദ്ദേശതീയ  നനിലവഭാരത്തനിലുളള  അടനിസഭാന  സഉൗകേരലങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  സസകദശട്ട്  ദര്ശന്,  പ്രസഭാദട്ട്  എന്നതീ
സതീമുകേളനില  ഉളചപടുത്തനി  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നലകേനിവരുനണട്ട്.  ഇതനില
2015-16 വര്ഷത്തനില ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം സര്കേദ്യൂടഭായ ഗവനി, വഭാഗമണ് എന്നനിവയുചട
വനികേസനത്തനിനഭായനി  9921.87  ലക്ഷലാം  രൂപയുചടയുലാം  സനിരനിചസല  ടൂറനിസലാം
പദതനിയഭായ എരുകമലനി-പമ്പ -സന്നനിധഭാനലാം വനികേസനത്തനിനഭായനി 9998.92 ലക്ഷലാം
രൂപയുചടയുലാം  ശതീ  പത്മനഭാഭ  സസഭാമനി-ആറന്മുള-ശബരനിമല  വനികേസനത്തനിനഭായനി
9244.26 ലക്ഷലാം രൂപയുചടയുലാം അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പദതനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ജനിലഭാ  ടൂറനിസലാം  ചപ്രഭാകമഭാഷന്
കേഉൗണ്സനിലനികനഭാടട്ട് ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.

ചകേഭാചനി മുസനിരനിസട്ട് ബനിനഭാചല

173  (4540)  ശതീ  .    കജഭാണ്  ചഫെര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) ചകേഭാചനി മുസനിരനിസട്ട് ബനിനഭാചലയുചട മൂന്നഭാലാം സതീസണനിനട്ട് ധനസഹഭായലാം
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില എത്രയഭാണട്ട്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ബനിനഭാചല  നടത്തനിപനില  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ഏചതങനിലുലാം
കമഖലകേളക്കട്ട് പങഭാളനിത്തലാം ഉകണഭാ;
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(സനി)  ധനപരമഭായ  കൃതലത  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്  എചന്തെലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്
നടപനില വരുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(ഡനി)  ബനിനഭാചലയുചട  ചപ്രഭാകമഭാടനിങ്ങട്ട്  ഏജന്സനി  എന്ന  നനിലയനില
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഏചതങനിലുലാം വകുപട്ട് ചുമതല എചറടുത്തനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. ബഡ്ജറനില 7.5 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി & സനി) ടൂറനിസലാം വകുപനിനട്ട് കനരനിടട്ട് പങഭാളനിത്തമനില. സര്ക്കഭാര് നലകുന്ന
തുകേ  സലാംബനനിച്ചുള്ള  ചചലവകേള  സലാംബനനിചട്ട്  കൃതലമഭായ  ഓഡനിറട്ട്  ചചയട്ട്
കസറ്റുചമന്റെട്ട് ആവശലചപടുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ടൂറനിസ്റ്റുകേചള  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ശക്തനി  മനസനിലഭാക്കനി  ചകേഭാചനി
മുസനിരനിസട്ട് ബനിനഭാചല ഒരു പ്രധഭാന ടൂറനിസട്ട് ഉത്പന്നമഭായനി വനിപണനലാം ചചയന്നതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്. ചകേഭാചനി മുസനിരനിസട്ട് ബനിനഭാചല നടക്കുന്ന സനര്ഭത്തനില കൂടുതല
ടൂറനിസ്റ്റുകേചള  ആകേര്ഷനിക്കഭാന്  തരത്തനിലുള്ള  പരസല  പ്രചരങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനട്ട്
ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് ചുമതല ഏചറടുക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് കനരനിടട്ട് നടത്തുന്ന കകേഭാഴ്സുകേള

174 (4541)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫെട്ട്    :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്  കനരനിടട്ട്  നടത്തുന്ന  കകേഭാഴ്സുകേള
ഏചതലഭാമഭാചണനലാം  അവയുചട  കേഭാലകദര്ഘലലാം,  സതീറ്റുകേളുചട  എണ്ണലാം,  ഫെതീസട്ട്
എന്നനിവയുലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേനിറട്ട്സട്ട്,  ചകേ.ഐ.എചട്ട്.എലാം.എസട്ട്,  ഐ.എചട്ട്.എലാം.സനി.റനി.(KITTS,
KIHMS,  IHMCT)  എന്നനിവയുചട  കകേഭാഴ്സുകേള  ഏചതലഭാമഭാചണനലാം  അവ
ഏചതലഭാലാം  സഭാപനങ്ങള  വഴെനിയഭാണട്ട്  നടത്തുന്നചതനള്ള  വനിവരവലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുറകമയുള്ള  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  കകേഭാഴ്സുകേള  നടത്തഭാന്  അനുമതനി
നലകുകമ്പഭാള  ഈ  കമഖലയനിചല  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  മുന്ഗണന
നലകുകമഭാ;

(ഡനി)  ചതഭാഴെനിലവസരലാം  കൂടുതലുള്ള  കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട്  കചരുന്നതനിനട്ട്
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് കൂടുതല അവസരലാം ഒരുക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായനികനരനിടട്ട്
കകേഭാഴ്സുകേചളഭാനലാം നടത്തുന്നനില.  വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിലുള്ള സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള
വഴെനിയഭാണട്ട് കകേഭാഴ്സുകേള നടത്തുന്നതട്ട്.

(ബനി) കേനിറട്ട്സട്ട് നടത്തുന്ന കകേഭാഴ്സുകേളുലാം സലങ്ങളുലാം
എലാം.ബനി.എ. (ടഭാവല & ടൂറനിസലാം) ചഹഡട്ട് കേസഭാര്കടഴട്ട്, തനിരുവനന്തെപുരലാം

ബനി.ബനി.എ. (ടൂറനിസലാം മഭാകനജുചമന്റെട്ട്)  ഡനിഗനി
കകേഭാഴട്ട്

ചഹഡട്ട് കേസഭാര്കടഴട്ട്, തനിരുവനന്തെപുരലാം

ഡനികപഭാമ  ഇന്  എയര്കപഭാര്ടട്ട്
ഓപകറഷന്സട്ട് & ടഭാവല  മഭാകനജുചമന്റെട്ട്

തലകശരനി ചസന്റെര്

ഡനികപഭാമ ഇന് കലഭാജനിസനികേട്ട് മഭാകനജുചമന്റെട്ട് തനിരുവനന്തെപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,
തലകശരനി

അയഭാട കകേഭാഴ്സുകേള തനിരുവനന്തെപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം
ചസന്റെറകേള

പനി.ജനി. ഡനികപഭാമ ഇന് പബനികേട്ട് റനികലഷന്സട്ട്
& ടൂറനിസലാം

എറണഭാകുളലാം, തലകശരനി ചസന്റെറകേള

ഡനികപഭാമ ഇന് എയര്കപഭാര്ടട്ട് ഓപകറഷന് തനിരുവനന്തെപുരലാം,എറണഭാകുളലാം
ചസന്റെറകേള

കകേരള  ഇന്സനിറദ്യൂടട്ട്  ഓഫെട്ട്  കഹഭാസനിറഭാലനിറനി  മഭാകനജുചമന്റെട്ട്  സഡതീസനിചന
(KIHMS)  ഉത്തരവഭാദനിതസ  ടൂറനിസലാം  പദതനിക്കട്ട്  പ്രഭാമുഖലലാം  നലകേനി  2015  മുതല
കകേരള  ഇന്സനിറദ്യൂടട്ട്  ഓഫെട്ട്  ടൂറനിസലാം  ആന്റെട്ട്  ടഭാവല  സഡതീസട്ട്  (KITTS)ചന്റെ
ഭഭാഗമഭാക്കനി  മഭാറ്റുകേയുണഭായനി.  ആയതനിനഭാല  ഈ  സഭാപനലാം  ഇകപഭാള
പ്രകതലകേമഭായനി കകേഭാഴ്സുകേള നടത്തുന്നനില.

ചഎ  .  എചട്ട്  .  എലാം  .  സനി  .  റനി  .   കകേഭാവളലാം നടത്തുന്ന കകേഭാഴ്സുകേള

1. കഹഭാസനിറഭാലനിറനി ആന്റെട്ട് കഹഭാടല അഡനിനനികസ്ട്രേഷന്- ത്രനിവലസര ഡനിഗനി
കകേഭാഴട്ട്.

2.  ഡനികപഭാമ ഇന് ഫുഡട്ട് ചപ്രഭാഡക്ഷന്- ഒന്നര വര്ഷ കകേഭാഴട്ട്.

3. ഡനികപഭാമ ഇന് ഫുഡട്ട് & ബനിവകറജട്ട് സര്വതീസട്ട്- ഒന്നര വര്ഷ കകേഭാഴട്ട്.

മുകേളനില  പറഞ  ചറഗുലര്  കകേഭാഴ്സുകേളക്കു  പുറകമ  കകേന്ദ്ര  ടൂറനിസലാം
മനഭാലയത്തനിചന്റെ  സഹഭായകത്തഭാചട  'Hunar  Se  Rozgar  Thak'-ചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
തഭാചഴെ പറയുന്ന സഉൗജനല പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള നടത്തനിവരുന.
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1. 6 ആഴ്ച ചചദര്ഘലമുള്ള F & B Service കകേഭാഴട്ട്.

2.  8 ആഴ്ച ചചദര്ഘലമുള്ള Food Production കകേഭാഴട്ട്.

3. 8 ആഴ്ചചത്ത  Food  Production  പരനിശതീലനലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടു
ള്ളവര്ക്കഭായനി 6 മഭാസചത്ത ഉപരനിപഠന കകേഭാഴട്ട്.

4. 6  ദനിവസചത്ത  Skill  Testing  &  Certification  Programme
(കഹഭാടലുകേളനിലുലാം  മറട്ട്  സര്ക്കഭാര്/  ഇതര  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
കഹഭാസനിറഭാലനിറനി  കമഖലയനില  ചതഭാഴെനിചലടുക്കുന്ന  അവനിദഗ്ധ
ജതീവനക്കഭാര്ക്കു കവണനിയുള്ള പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി).

5. മുകേളനില പറഞ ഇന്സനിറദ്യൂടനില നടത്തനിവരുന്ന സഉൗജനല പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേളക്കു  പുറകമ  'Hunar  Se  Rozgar  Thak'ചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കകേരളത്തനിചല  പ്രമുഖ  കഹഭാടലുകേളനില  ചഎ.എചട്ട്.എലാം.സനി.ടനി.
കകേഭാവളവമഭായുള്ള  എലാം.ഒ.യു.  പ്രകേഭാരലാം  8 ആഴ്ച/6 ആഴ്ച  ചചദര്ഘലമുള്ള
സഉൗജനല  പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള നടത്തനി വരുന.

(സനി) ടൂറനിസലാം വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിലുള്ള സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള വഴെനിയഭാണട്ട്
ഇകപഭാള  കകേഭാഴ്സുകേള  നടത്തുന്നതട്ട്.  പുറകമയുള്ള  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്
നലകുകേയഭാചണങനില മുന്ഗണന പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി) സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

ടൂറനിസലാം അചചഡസസറനി കേമ്മേനിറനി
175 (4542) ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന്  :

ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി  :
ശതീ  .   ചകേ  .   കുഞനിരഭാമന്  :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന ടൂറനിസലാം അചചഡസസറനി കേമ്മേനിറനി നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ടൂറനിസലാം  വനികേസനവമഭായനി  ബനചപട  നയപരമഭായ  കേഭാരലങ്ങള
തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനിചയ  എപ്രകേഭാരമഭാണട്ട്
പ്രകയഭാജനചപടുത്തുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ടൂറനിസലാം  അകഡസസറനി  കേമ്മേനിറനി  പുന:സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില  ഇതനിനഭായനി  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

856/2019
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  കകേരളത്തനിചന്റെ  ടൂറനിസലാം  വനികേസന  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുവഭാനുലാം
നടപനിലഭാക്കുവഭാനുമുള്ള  വകുപനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  ടൂറനിസലാം  അചചഡസസറനി
കേമ്മേനിറനിയുചട  ഉപകദശ-നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സമയഭാസമയങ്ങളനില  വകുപട്ട്
പ്രകയഭാജനചപടുത്തനിവരുന.

(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി) പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

ടൂറനിസലാം ഡയറകര്ക്കട്ട് നലകേനിയ നനികവദനലാം

176  (4543)  ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചഭാണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

കുടനഭാടട്ട്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിചല  ചുണന്  വളളങ്ങളുചട  വളളപ്പുര
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  വളളങ്ങള  പുതുക്കനി  പണനിയുന്നതനിനുലാം  ടൂറനിസലാം  വകുപനില
നനിനലാം തുകേ അനുവദനിച്ചു  നലകേണചമന്നട്ട്  ആവശലചപടട്ട്  ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്  മുകഖന
ടൂറനിസലാം  ഡയറകര്ക്കട്ട്  നലകേനിയ  48/VIP/Co-Op&Tsm/16  നമ്പര്
നനികവദനത്തനികന്മേല സസതീകേരനിച നടപടനിയുചട വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലവനില  ചുണന്വള്ളങ്ങളുചട  പുനരുദഭാരണത്തനിനട്ട്  ടൂറനിസലാം  വകുപനില
നനിന്നട്ട്  ഫെണട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നനില.  ഈ  സഭാഹചരലത്തനില  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കണചമനള്ള  ആവശലലാം  പരനിഗണനിക്കുവഭാന്  നനിര്വഭാഹമനില  എന്ന
ടൂറനിസലാം ഡയറകറചട റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. റനികപഭാര്ടട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് തതീരുമഭാനലാം
എടുക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ഗസട്ട് ഹഉൗസട്ട് കഹഭാടലുകേളുലാം വഴെനികയഭാര വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങളുലാം

177  (4544)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചകേ.ടനി.ഡനി.സനി.  വന്  നഗരങ്ങളനില  ചചകന്ന  ചറയനിൻ  കഡ്രൈഭാപട്ട്
മഭാതൃകേയനില ഗസട്ട് ഹഉൗസട്ട് കഹഭാടലുകേള സഭാപനിക്കുചമന്ന പുതനിയ ചകേ.ടനി.ഡനി.സനി.
ചചയര്മഭാചന്റെ  പ്രസ്തഭാവനപ്രകേഭാരലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ഇതനികലയഭായനി  എചന്തെഭാചക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് കപഭാകുന്നചതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കകേരളത്തനിചല  പ്രധഭാന  കറഭാഡുകേളനില  നനിലവനിലുളള  ചകേ.ടനി.ഡനി.സനി.

വഴെനികയഭാര വനിശമകകേന്ദ്രങ്ങള വളചരകുറവഭാചണന്നതട്ട് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനിലഭാകേമഭാനലാം  എലഭാ  പ്രധഭാന  വഴെനികയഭാരങ്ങളനിലുലാം  വഴെനികയഭാര

വനിശമകകേന്ദ്രലാം വളചര നല നനിലവഭാരകത്തഭാചട സഭാപനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേരളത്തനിചല  പ്രധഭാന  വനികനഭാദസഞഭാരകകേന്ദ്രങ്ങളനില  ചകേ.ടനി.ഡനി.സനി.

സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പങഭാളനിത്തകത്തഭാചട ഗസട്ട് ഹഉൗസട്ട് കഹഭാടലുകേള സഭാപനിക്കഭാന്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ വനിഷയത്തനികന്മേലുള്ള പ്രഭാരലാംഭ തല ചര്ചകേള തുടങ്ങനിയനികടയുള.

(ബനി) ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി & ഡനി) സഭാധലത പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

മലബഭാര് ടൂറനിസലാം പഭാകക്കജട്ട്

178  (4545)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മലബഭാര്  കമഖലയനിചല  ടൂറനിസത്തനിചന്റെ  സമഗ  വനികേസനത്തനിനഭായനിട്ടുള്ള

മലബഭാര് ടൂറനിസലാം പഭാകക്കജനില ഏചതലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് ഉളചപടുന്നതട്ട്;

(ബനി)  ഈ  പദതനിയനില  ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനിചല  ആനപഭാറ,  കകേഭാഴെനിപഭാറ,

ആഡലന്പഭാറ പദതനികേള ഉളചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില  ഈ  പദതനികേളുചട  നവതീകേരണത്തനിനഭായുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില  എന്തെഭാണട്ട്  കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള്ള

കേഭാരണചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ - സനി) പദതനി രൂപതീകേരനിച്ചുവരുന്നകതയുള.
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മലബഭാറനിചല ഇകക്കഭാ, ചമഡനിക്കല, ചചപതൃകേ ടൂറനിസലാം പദതനികേള

179(4546)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മലബഭാറനിചല  ഇകക്കഭാ,  ചമഡനിക്കല,  കപതൃകേ  ടൂറനിസലാം  പദതനികേള

സലാംബനനിചട്ട് എചന്തെങനിലുലാം പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദ വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേരനിപ്പൂര് വനിമഭാനത്തഭാവളചത്ത ബനചപടുത്തനി എചന്തെങനിലുലാം ടൂറനിസലാം പദതനി

ആസൂത്രണലാം ചചയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &  ബനി)  ഇല.  മലബഭാറനിചന്റെ വനികേസന പദതനിയനില ഉളചപടുത്തഭാവന്ന

സഭാധലത പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

മടഭാകഞരനി ബസഭാര്

180(4547) ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫെര്ണഭാണസട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചരനിത്രപ്രഭാധഭാനലമുള്ള  മടഭാകഞരനി  ബസഭാര്  ഇന്നട്ട്  നശനിച്ചു

ചകേഭാണനിരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ബസഭാര്  പുതുക്കനിപണനിയുന്നതനിനട്ട്  എചന്തെങനിലുലാം  പദതനികേള

ഉകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ബസഭാറനിചന്റെ  ഇരുവശങ്ങളനിലുമുള്ള  കേചവടസഭാപനങ്ങളുലാം

പഭാണനികേശഭാലകേളുലാം  പരനിവര്ത്തനചപടുത്തനി  മറ്റുകേഭാരലങ്ങളക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനി

ക്കുന്നതട്ട് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ടൂറനിസലാം വകുപനിചന്റെ ശദയനിലചപടനിടനില.

(ബനി&സനി)) ഇകപഭാള ടൂറനിസലാം വകുപനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.
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വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളനിചല അടനിസഭാന സഉൗകേരലങ്ങള

181 (4548)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  പല  പ്രധഭാന  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം

വൃത്തനിയുള്ള  ശൂചനിമുറനികേകളഭാ,  ഇ-കടഭായ് ലറട്ട്  സലാംവനിധഭാനകമഭാ

നനിലവനിലനിലഭാചയന്നകേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പല  വനികനഭാദ  സഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  സഭാപനിക്കുന്ന  ഇ-കടഭായട്ട്

ലറ്റുകേള  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമചലന്ന  പരഭാതനികേള  ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില

പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്ത  ഇത്തരലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  യഥഭാസമയലാം

ഉപകയഭാഗക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത എലഭാ വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം അടനിസഭാന

സഉൗകേരലങ്ങള സഞഭാരനികേളക്കട്ട് ലഭനിക്കുനചണന്ന കേഭാരലലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്. നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  അടനിസഭാന  സഉൗകേരലങ്ങള  സഞഭാരനികേളക്കട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനുള്ള

വനിവനിധ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനചത്ത  84

ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  ഗതീന്  കേഭാര്പറട്ട്  എന്ന  പദതനി  നടപഭാക്കനിവരുന.  ഈ

ചഡസനികനഷനുകേളനില ചഡസനികനഷന് മഭാകനജര്മഭാചര നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.

തതീര്ത്ഥഭാടന - ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളുചട വനികേസനലാം

182  (4549) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടന-ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളുചട

വനികേസനത്തനിനഭായനി  എചന്തെങനിലുലാം  കേര്മ്മേപദതനി  നനിലവനിലുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇത്തരലാം കകേന്ദ്രങ്ങളുചട വനികേസനത്തനിനഭായനി ഏചതലഭാലാം തരത്തനിലുളള

സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് ലഭലമഭാക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത  തതീര്ത്ഥഭാടന  കകേന്ദ്രങ്ങളുചട  വനികേസനത്തനിനഭായനി

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില  നനിനളള  സഹഭായലാം  കൂടുതല  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കട്ട്  ലഭലമഭാകുന്ന

തരത്തനില ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിചല  ടൂറനിസലാം  തതീര്ത്ഥഭാടന  കകേന്ദ്രങ്ങളുചട

വനികേസനത്തനിനഭായനി പദതനികേള നനിലവനിലുണട്ട്.

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  സസകദശട്ട്  ദര്ശന്,  പ്രസഭാദട്ട്  എന്നതീ  സതീമുകേളനില

ഉളചപടുത്തനി തതീര്ത്ഥഭാടന ടൂറനിസത്തനിനട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നലകേനി വരുനണട്ട്.

സസകദശട്ട്  ദര്ശന്  എന്നതട്ട്  പ്രധഭാന  ടൂറനിസട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങചള  ഉളചപടുത്തനിചക്കഭാണ്ടുള്ള

തതീമഭാറനികേട്ട്  സര്കേദ്യൂടഭാണട്ട്.  ഒകര  സതീമനില  ഉളചപടുത്തനിയുള്ള  സലങ്ങള

സനര്ശനിക്കഭാന് ഉതകുലാംവനിധമഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം,  റൂറല

ടൂറനിസലാം,  കകേഭാസല ടൂറനിസലാം,  സനിരനിചസല ടൂറനിസലാം,  ബുദനിസലാം,  ഹനിമഭാലയ ചഹറനികറജട്ട്

ടൂറനിസലാം സര്കേദ്യൂട്ടുകേളുലാം ഇതനില ഉളചപടുന.

'പ്രസഭാദട്ട്'  എന്ന  പദതനി  ഇന്തെലയനിചല  പ്രധഭാന  തതീര്ത്ഥഭാടന  കകേന്ദ്രങ്ങളുചട

സമഗമഭായ വനികേസനലാം ലക്ഷലമനിടുന.  തതീര്ത്ഥഭാടനലാം  ലക്ഷലമനിട്ടു  വരുന്ന ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കട്ട്

വളചര പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കണചമന്ന ഉകദ്ദേശകത്തഭാചട ആരലാംഭനിചതഭാണട്ട് ഈ പദതനി.

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

വഭാടഭാനപള്ളനി ബതീചനിചന്റെ സഉൗനരലവലക്കരണലാം

183  (4550)  ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

ധഭാരഭാളലാം ടൂറനിസ്റ്റുകേള എത്തനികചരുന്ന തൃശൂര് ജനിലയനിചല വഭാടഭാനപള്ളനി ബതീചനിചന്റെ

സഉൗനരലവലക്കരണത്തനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

പഭാറന്നൂര്ചനിറ ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രമഭാക്കഭാന് പദതനി

 184 (4551) ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനിചല  ചൂണല  പഞഭായത്തനിചല  പഭാറന്നൂര്  ചനിറ  ടൂറനിസലാം
കകേന്ദ്രമഭാക്കനി വനികേസനിപനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനിചല ടൂറനിസലാം പദതനികേള

185  (4552)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനില  2011  കമയട്ട്  മുതല  2016  ഏപ്രനില  വചര
ഏചതലഭാലാം  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുചണനലാം  ഓകരഭാ  പ്രവൃത്തനിക്കുലാം  എത്ര  തുകേ  വതീതലാം  അനുവദനിചനിട്ടുചണനലാം
പ്രവൃത്തനിയുചട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഇകപഭാള  ഏതട്ട്
ഘടത്തനിലഭാചണനലാം,നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  കമലകനഭാടലാം  നനിര്വഹനിച  ഏജന്സനികയ
തഭാചണനലാം  കേരഭാര്  ഏചറടുത്തനിരുന്നതട്ട്  ആരഭാചണനലാം  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനില
ഏചതലഭാലാം പദതനികേള ഡനി.റനി.പനി.സനി.-ക്കട്ട് കകേമഭാറനിയനിട്ടുചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില  ഏചതലഭാലാം  പദതനികേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലഭാണട്ട്  അഴെനിമതനി
നടന്നതഭായനി പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുള്ളചതനലാം,പരഭാതനികേളനികന്മേല നടന്ന അകനസഷണലാം
ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാചണനലാം അകനസഷണ റനികപഭാര്ടട്ട് ഉളചപചട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായ  പദതനികേളനില  ഭൂരനിഭഭാഗവലാം
നഭാശഭാവസയനിലഭാചണന്നതട്ട്  ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ഇതട്ട്
പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  എചന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) വനിശദവനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന*.

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി) ശദയനിലചപടനിടനില.

വനികനഭാദസഞഭാരനികേചള ആകേര്ഷനിക്കഭാന് പദതനികേള

186  (4553)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

വനികനഭാദസഞഭാരനികേചള  ആകേര്ഷനിക്കഭാന്  എചന്തെഭാചക്ക  പദതനികേളഭാണട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

കകേരളത്തനികലയട്ട്  കൂടുതല  വനികദശ  വനികനഭാദസഞഭാരനികേചള
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് തഭാചഴെ പറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

1. മനിഡനില  ഈസട്ട്  രഭാജലങ്ങചള  ഉളചപടുത്തനി  പ്രനിന്റെട്ട്,  വനിഷസല
മതീഡനിയകേളനിലൂചട നടത്തനിവരുന്ന പരസല കേഭാമ്പയനിന്.

2. ദുബഭായനിയനിചല  200  ഓളലാം  ടഭാക്സൈനികേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുള്ള  ബഭാന്റെനിലാംഗട്ട്
കേഭാമ്പയനിന്.

3. ഓകസ്ട്രേലനിയയനിചല  എയര്കപഭാര്ടട്ട്  ടഭാന്കസറട്ട്സട്ട്,  OOH
പ്രസനിദതീകേരണങ്ങള വഴെനിയുള്ള പരസല കേഭാമ്പയനിന്.

4. ഓണ്ചചലന് മുകഖന പ്രശസ്തരഭായ കബഭാകഗഴനിചന ചതരചഞടുത്തട്ട് കബഭാകഗഴട്ട്
കേഭാമ്പയനിന് നടത്തുന.

5. കകേരളത്തനിനട്ട്  വനിപണനി  സഭാധലതയുചണന്നട്ട്  വലക്തമഭായനിട്ടുള്ള  ജപഭാന്,
സനിലാംഗപ്പൂര്,  ഫെനിന്ലഭാന്ഡട്ട്,  ലക്സൈലാംബര്ഗട്ട്,  നദ്യൂസനിലഭാന്ഡട്ട്,  ഫെനിലനിചചപന്സട്ട്,
കേലാംകബഭാഡനിയ, ലഭാകവഭാസട്ട്, വനിയറട്ട്നഭാലാം, മലഭാന്മഭാര്, ഇന്കഡഭാകനഷല, സഉൗത്തട്ട്
ചകേഭാറനിയ  എന്നതീ  രഭാജലങ്ങളനിലനനിന്നട്ട്  കകേരളത്തനിചലത്തുന്ന സഞഭാരനികേളക്കട്ട്
തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ചകേഭാചനി വനിമഭാനത്തഭാവളങ്ങളനില നനിനതചന്ന ടൂറനിസട്ട് വനിസ
ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്ന  വനിസ  ഓണ്  അചചറവല  സലാംവനിധഭാനവലാം
ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

* കലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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6. ചചചന,  ശതീലങ  എന്നതീ  രഭാജലങ്ങളനില  കടഡട്ട്  ചഫെയറകേളുലാം

ചഫെമനിലനിയചചറകസഷന്  ടൂറകേളുലാം  സലാംഘടനിപനിചതനിലൂചട  പുതനിയ  വനിപണനി

സഭാധലതകേള കതടഭാന് കേഴെനിഞ്ഞു.

7. മധലപൂര്കവഷലന് രഭാജലങ്ങളനില ആയൂര്കവദത്തനിലുലാം കേഭാലവര്ഷത്തനിലുലാം ശദ

കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  പ്രചഭാരണ പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിച്ചു.  കടഡട്ട്  ചഫെയറകേള,

കറഭാഡട്ട് കഷഭാകേള, ടൂര് ഓപകററര്മഭാര്ക്കു കവണനിയുളള ചഫെമനിലനിയചചറകസഷന്

പ്രചഭാരണങ്ങള തുടങ്ങനിയവയഭാണട്ട് കേനിഴെക്കന് രഭാജലങ്ങളനില നടത്തനി വരുന്നതട്ട്.

വനികനഭാദ  സഞഭാരനികേള  പ്രകതലകേ  സതീസണുകേളനില  മഭാത്രമഭായനി  വരുന്നതനിനട്ട്

മഭാറമുണഭാക്കഭാന്  ഇന്തെലയനില  ഓഫെട്ട്  സതീസണ്  പ്രചഭാരണങ്ങളക്കുലാം  ആരലാംഭലാം

കുറനിചനിട്ടുണട്ട്.

8. ആയുര്കവദലാം,  ചചസസസട്ട്  റൂടട്ട്,  മതീറനിലാംഗുകേള,  ഇന്ചസന്റെതീവകേള,

സകമ്മേളനങ്ങള,  എക്സൈനിബനിഷനുകേള  (ചചമസട്ട്  ടൂറനിസലാം),  വനിവഭാഹലാം,

സഭാലാംസഭാരനികേ കമളകേള,  സഭാഹസനികേ വനികനഭാദസഞഭാരലാം,  ചചസക്ലനിലാംഗട്ട് തുടങ്ങനി

കകേരളത്തനിചന്റെ  ഉലപന്നങ്ങളുചട  പ്രചഭാരണമഭാണട്ട്  വനിസനിറട്ട്  കകേരള  2015-ല

നടത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്.

ഭനിന്നകശഷനിയുള്ളവര്ക്കട്ട് കവണനിയുള്ള പ്രകതലകേ സഉൗകേരലങ്ങള

187 (4554) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന്  :

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്  :

ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട്  :

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  ഭനിന്നകശഷനി

യുള്ളവര്ക്കട്ട്  പ്രകതലകേ  സഉൗകേരലങ്ങള  ഏര്ചപടുത്തുന്ന  പദതനിക്കട്ട്  തുടക്കലാം

കുറനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയനുസരനിചട്ട്  എചന്തെലഭാലാം  സഉൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട്  വനികനഭാദ
കകേന്ദ്രങ്ങളനില ഒരുക്കനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത  എലഭാ  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം

ഭനിന്നകശഷനിയുള്ളവര്ക്കു  കവണനിയുള്ള  പ്രകതലകേ  സഉൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുകമഭാ;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  - സനി) ഇക്കഭാരലത്തനില തതസത്തനിലുള്ള തതീരുമഭാനചമടുത്തനിട്ടുണട്ട്. എന്നഭാല

വനിശദഭാലാംശങ്ങള  പഠനിചട്ട്  വരുന്നകതയുള.  വനിശദമഭായനി  പഠനിചട്ട്

ഭനിന്നകശഷനിയുള്ളവര്ക്കുകവണനിയുള്ള  പ്രകതലകേ  സഉൗകേരലങ്ങള  സഭാദലമഭാകുന്ന

സലങ്ങളനില ഒരുക്കുന്നതഭാണട്ട്.

വനികനഭാദ സഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളനിചല സുരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള

188 (4555)  ശതീ  .   ചകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന്: 

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന്: 

ശതീ  .   അനനില അക്കര: 

ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  അടനിക്കടനി  ഉണഭാകുന്ന

അപകേടമരണങ്ങള ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ  6  മഭാസത്തനിനുള്ളനില  ഇത്തരലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  എത്ര

അപകേടമരണങ്ങള സലാംഭവനിച്ചു എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനികനഭാദസഞഭാരകകേന്ദ്രങ്ങളനില  മതനിയഭായ  സുരക്ഷഭാ

സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഒരുക്കഭാത്തതഭാണട്ട്  അപകേടങ്ങളക്കട്ട്  കേഭാരണലാം  എന്ന  വസ്തുത

പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) സഞഭാരനികേള കൂടുതലഭാചയത്തുന്ന ബതീച്ചുകേളനിലുലാം കേഭായലകമഖലകേളനിലുലാം

മുന്നറനിയനിപട്ട്  കബഭാര്ഡുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  സുരക്ഷഭാ  ഉകദലഭാഗസചര

നനിയമനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സലാംസഭാനചത്ത  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  സുരക്ഷഭാ  ഓഡനിറട്ട്

ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി കകേചക്കഭാളകമഭാ?



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 283

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  അപകേടമരണങ്ങള

ഉണഭാകുന്നതട്ട് ശദയനിലചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി&ഡനി)  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  സുരക്ഷഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള

ഒരുക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചചലഫെട്ട്  ഗഭാര്ഡുകേചളയുലാം  ടൂറനിസലാം  കപഭാലതീസനിചന്റെയുലാം

കസവനലാം  നനിലവനില  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടുതല  ശദ  കവണനിവരുന്ന

കമഖലകേളനില പരനികശഭാധനിചട്ട്  ആവശലമഭായ ശദ നലകുന്നതഭാണട്ട്.  പ്രധഭാനചപട

ബതീച്ചുകേളനിലുലാം കേഭായല കമഖലകേളനിലുലാം സഞഭാരനികേളക്കട്ട് ആവശലമഭായ മുന്നറനിയനിപട്ട്

കബഭാര്ഡുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആവശലകേത  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഇക്കഭാരലത്തനിര്

കൂടുതല നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഇ) പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

കകേരള ടൂറനിസലാം- 16

189 (4556)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്  കകേരള  ടൂറനിസലാം  -16  എന്ന കപരനില  കേര്മ്മേ പദതനി

നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന

പദതനികേള എചന്തെലഭാമഭാചണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് കകേരള ടൂറനിസലാം-16 എന്ന കപരനില കേര്മ്മേ പദതനി

നടപനിലഭാക്കുന്നനില. 

[നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത്ത  കചഭാദലലാം  നമ്പര്  4420,  4434,  4444  എന്നതീ

കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള എഡനിറനിലാംഗട്ട് ബഭാഞനില ലഭലമഭായനിടനില ]

(കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ്ഞു)
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9.30 am]

II  അറനിയനിപപ

റൂള് 50 പ്രകേക്ടോരരം കനക്ടോടട്ടീസപ നല്കുന്നതപ സരംബനനിചപ

മനി  .    സട്ടീക്കര:  റൂള്  50  എടുക്കുന്നതനിനപ  മുമപ  ഒരു  കേക്ടോരരരം  ചചെയര
ഓരമ്മചപടുതക്ടോന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയക്ടോണപ.  വളചര  അടനിയന്തര  പ്രക്ടോധക്ടോനരമുള്ളതരം
അടനിയന്തര സസ്വഭക്ടോവമുള്ളതരം ചപക്ടോതപ്രശ്നമക്ടോയനി സമൂഹതനില് ഉയരന്നുവരുന്നതമക്ടോയ
കേക്ടോരരങ്ങള് സഭയുചട ശ്രദ്ധയനില് ചകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനുള്ള അരംഗങ്ങളുചട  അവസരമക്ടോണപ
സഭക്ടോനടപടനികേള്  നനിരതനിവചപ  ചെരച  ചചെയ്യണചമന്നപ  ആവശരചപട്ടുചകേക്ടോണപ
റൂള്  50  പ്രകേക്ടോരരം  ചകേക്ടോടുക്കുന്ന  കനക്ടോടട്ടീസപ.  പചക്ഷെ  പലകപക്ടോഴരം  അടനിയന്തര
പ്രക്ടോധക്ടോനരമുള്ള  വനിഷയമല്ല  ചകേക്ടോണ്ടുവരുന്നതപ  എന്നുളള  കേക്ടോരരരം  സഭയുചട
ശ്രദ്ധയനില്ചപടുത്തുന്നു.  ഇന്നപ  ശ്രട്ടീ.  പനി.  ടനി.  കതക്ടോമസനിചന്റെ  കനതൃതസ്വതനില്
ബഹുമക്ടോനചപട  അരംഗങ്ങള്  ഒരു  കനക്ടോടട്ടീസപ  നല്കേനിയനിട്ടുണപ.  പചക്ഷെ  ഇകത
വനിഷയരം  20-10-2016-നപ  സബ്മനിഷനക്ടോയനി  ശ്രട്ടീ.  പനി.  ടനി.  കതക്ടോമസപ  തചന്ന സഭയനില്
ചകേക്ടോണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ളതക്ടോണപ.  ഭക്ടോവനിയനില്  അടനിയന്തര പ്രക്ടോധക്ടോനരമുള്ള വനിഷയങ്ങള്ക്കുമക്ടോതരം
റൂള്  50  പ്രകേക്ടോരരം  കനക്ടോടട്ടീസപ  ചകേക്ടോടുക്കണചമന്നപ  സൂചെനിപനിക്കുകേയുരം
ഓരമ്മചപടുത്തുകേയുരം ചചെയ്തുചകേക്ടോണപ ഇതപ അനുവദനിക്കുകേയക്ടോണപ.

III   അടനിയന്തരപ്രകമയരം

ഗുണക്ടോവനിളയക്ടോടരം

മനി  .    സട്ടീക്കര  : സരംസക്ടോനതപ  കേസ്വകടഷന്  സരംഘങ്ങളുചട  പ്രവരതനവരം
ഗുണക്ടോവനിളയക്ടോടവരം  ക്രമക്ടോതട്ടീതമക്ടോയനി  വരദ്ധനിച്ചുവരനികേയക്ടോണപ.  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസരം
എറണക്ടോകുളരം  ജനില്ലയനിചല  എളമക്കര  കപക്ടോലട്ടീസപ  കസ്റ്റേഷന്  അതനിരതനിയനില്
മുഖരമനനിയുചട  കപരപ  പറഞ്ഞപ  കേറുകേപള്ളനിയനിചല  കേസ്വകടഷന്  ഗുണക്ടോ സരംഘതനിചന്റെ
കനതൃതസ്വതനില് വരവസക്ടോയനിയക്ടോയ യുവതനിയുചട വട്ടീടുരം സലവരം പണവരം കേവരചന്നടുത
സരംഭവവരം  ഇകത കപക്ടോലട്ടീസപ  കസ്റ്റേഷന് അതനിരതനിയനില് മചറക്ടോരു സരംഘരം ഇടപള്ളനി
ചകേക്ടോകണക്ടോടനി  ചസന്റെപ  പട്ടീറര  യൂസ്ഡപ  കേക്ടോര  കഷക്ടോറൂമനിചല  നനിരവധനി  കേക്ടോറുകേള്
തല്ലനിതകേരത  സരംഭവവരം  ഉന്നത  കപക്ടോലട്ടീസപ  ഉകദരക്ടോഗസനക്ടോരുചട
മമൗനക്ടോനുവക്ടോദകതക്ടോചടയക്ടോണപ.  സരംസക്ടോനതനിചന്റെ  വനിവനിധ  ഭക്ടോഗങ്ങളനില്  സമക്ടോന
സസ്വഭക്ടോവമുള്ള ഗുണക്ടോ വനിളയക്ടോടവരം അക്രമങ്ങളുരം ഉന്നതനക്ടോരുചട കപരപ പറഞ്ഞപ നടക്കുന്ന
തടനിപ്പുകേളുരം ജനങ്ങളുചട ജട്ടീവനുരം സസ്വതനിനുരം ഭട്ടീഷണനി ഉയരത്തുന്നതക്ടോയനി പറയചപടുന്ന
ഗുരുതരമക്ടോയ  സനിതനിവനികശഷരം  സഭ  നനിരതനിവചപ  ചെരച  ചചെയ്യണചമന്നക്ടോവശരചപടപ
സരവ്വശ്രട്ടീ പനി.  ടനി.  കതക്ടോമസപ,  വനി.  ചകേ.  ഇബക്ടോഹനിരംകുഞ്ഞപ,  അനൂപപ കജക്കബപ എന്നട്ടീ
ബഹുമക്ടോനചപട അരംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേക്ടോരരം കനക്ടോടട്ടീസപ നല്കേനിയനിട്ടുണപ.
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മുഖരമനനി  (ശ്രട്ടീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്):  സര,  സരംസക്ടോനതപ
ഗുണക്ടോവനിളയക്ടോടരംമൂലരം  ഗുരുതരമക്ടോയ  സനിതനിവനികശഷരം  നനിലനനില്ക്കുന്നു
എന്നുപറയുന്നതപ ശരനിയല്ല.  ഗുണക്ടോസരംഘങ്ങകളക്ടോടപ വനിട്ടുവട്ടീഴ്ചയനില്ലക്ടോത നനിലപക്ടോടക്ടോണപ
സരക്കക്ടോരനിനുള്ളതപ.  ഏചതക്ടോചക്ക  പ്രകദശങ്ങളനില്  ഇതരരം  പരക്ടോതനികേള്
ഉയരന്നുവന്നനിട്ടുകണക്ടോ  അവനിടങ്ങളനിചലക്ടോചക്ക  ശക്തമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടക്ടോണപ  കപക്ടോലട്ടീസപ
സസ്വട്ടീകേരനിചനിട്ടുള്ളതപ.  ഇമൗ  രട്ടീതനിയനില്  പ്രവരതനിക്കുന്ന  ഗുണക്ടോ സരംഘങ്ങകളക്ടോടപ  ഒരു
വനിട്ടുവട്ടീഴ്ചയുരം  കപക്ടോലട്ടീസനിചന്റെ  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നപ  ഉണക്ടോകേനില്ല.  ഇവനിചട  ഉന്നയനിച  പ്രശ്നരം
എറണക്ടോകുളരം  പള്ളനിചക്ടോന്പറമനില്  ശ്രട്ടീമതനി  സക്ടോനക്ടോ  കതക്ടോമസനിനപ  എറണക്ടോകുളരം
ജുവലറനി  കഷക്ടോപപ  ഉടമ  കേമക്ടോലുദട്ടീന്  തചന്റെ  ഭക്ടോരരയുചട  വകേ  5  ചസന്റെപ  സലവരം
ചകേടനിടവരം  1  കകേക്ടോടനി രൂപ വനില സമ്മതനിചപ  50  ലക്ഷെരം രൂപ ചരക്ടോക്കരം നല്കേനി വസ
രജനിസ്റ്റേര ചചെയ്തകശഷരം  മൂന്നക്ടോരം ദനിവസരം മുതല് ഒകന്നകേക്ടോല് കകേക്ടോടനി രൂപ കൂടനി ഉടനടനി
നല്കേണചമന്നക്ടോവശരചപടപ കേമക്ടോലുദട്ടീനുരം വനിന്ചസനരം മറപ എകടക്ടോളരം കപരുരം ശ്രട്ടീമതനി
സക്ടോനക്ടോ  കതക്ടോമസനിചന്റെ  വട്ടീടനിലുരം  അവര  എറണക്ടോകുളതപ  നടതനി  വരുന്ന
സക്ടോപനതനിലുരം  നനിരന്തരരം  ചചെന്നപ  ഭട്ടീഷണനിചപടുത്തുകേയുണക്ടോയനി.  ഇതപ
കേക്ടോണനിച്ചുചകേക്ടോണപ  സക്ടോനക്ടോ  കതക്ടോമസപ  സരംസക്ടോന  കപക്ടോലട്ടീസപ  കമധക്ടോവനിക്കപ  17-10-
2016-നപ  പരക്ടോതനി  നല്കുകേയുണക്ടോയനി.  സക്ടോനക്ടോ  കതക്ടോമസനിചന്റെ   വട്ടീടുരം  സലവരം
കേമക്ടോലുദട്ടീനപ ഒകന്നമുക്കക്ടോല് കകേക്ടോടനി രൂപയപ ചകേക്ടോടുതതക്ടോയനി എഗ്രനിചമന്റെപ തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി
നനിരബനനിചപ ഒപനിടപ വക്ടോങ്ങനിയതക്ടോയുരം നക്ടോലപ മുദ്രപതങ്ങളുരം മൂന്നപ ബക്ടോങപ ചചെക്കുകേളുരം
ഒപനിടപ വക്ടോങ്ങനിയതക്ടോയുരം ചെനില ബക്ടോങപ കരഖകേളുരം കപപറുകേളുരം അപഹരനിചതക്ടോയുരം ഒരു
കകേക്ടോടനി അറുപതപ ലക്ഷെരം രൂപ വനില വരുന്ന ജക്ടോഗസ്വക്ടോര കേക്ടോര 30 ലക്ഷെരം രൂപയപ കജക്ടോഷനി
എന്നയക്ടോള്ക്കപ നനിരബനനിചപ  പണയചപടുതനി കേമക്ടോലുദട്ടീന് കകേക്കലക്ടോക്കനിയതക്ടോയുരം
വട്ടീണ്ടുരം  പലരട്ടീതനിയനില്  ശലരരം  തടരുന്നതക്ടോയുരം  പരക്ടോതനിയനില്  പറഞ്ഞനിട്ടുണപ.  ആ
പരക്ടോതനി  എറണക്ടോകുളരം  ചസന്ട്രല്  കപക്ടോലട്ടീസപ  കസ്റ്റേഷനനികലയപ   അയച്ചു
ചകേക്ടോടുതതനിചന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്  കേമക്ടോലുദട്ടീന്,  കജക്ടോഷനി,  കേറുകേപള്ളനി  സനിദ്ധനിഖപ,
രക്ടോകജഷപ,  പനിചക്ടോണനി  എന്നറനിയചപടുന്ന  വനിന്ചസന്റെപ,  അജയകുമക്ടോര,  നനിയക്ടോസപ,
കഫൈസല്, സജ്ന മറപ ഏതക്ടോനുരംകപര എന്നനിവചര പ്രതനികേളക്ടോക്കനി ചഎ.പനി.സനി. 384,
395, 506 (1), 447, 451, 34 പ്രകേക്ടോരവരം മണനി ചലന്കഡഴപ ആകപ 13, 17 പ്രകേക്ടോരവരം
കകേസപ  രജനിസ്റ്റേര  ചചെയ്തപ  അകനസ്വഷനിചപ  വരുന്നു.  ഇമൗ  കകേസനിചല  പ്രധക്ടോനനിയക്ടോയ
കേമക്ടോലുദട്ടീന്  ഉള്ചപചട  7  പ്രതനികേചള  അറസ്റ്റേപ  ചചെയ്തപ  കകേക്ടോടതനിയനില്  ഹക്ടോജരക്ടോക്കനി
റനിമക്ടോന്റെപ ചചെയ്തു. മറപ പ്രതനികേചള കേചണത്തുന്നതനിനുള്ള ഉമൗരജനിത ശ്രമങ്ങള് നടതനി
വരുന്നു.  ഇവനിചട  പറഞ്ഞ  മചറക്ടോരു  സരംഭവരം  എറണക്ടോകുളരം  കപക്ടോകണക്കരയനിലുള്ള
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ചകേക്ടോകണക്ടോടനി കേക്ടോര കവള്ഡപ എന്ന സക്ടോപനതനില് നനിന്നുരം വനില്പന നടതനിയ ഒരു
കേക്ടോര  കകേടക്ടോയതനിനക്ടോല്  അതപ  തനിരനിചകേ  എടുക്കണചമന്ന  ആവശരവമക്ടോയനി
സമട്ടീപനിചകപക്ടോള്  അതപ  വനിസമ്മതനിചതനിലുള്ള  വനികരക്ടോധതനിലുരം  സട്ടീകഡക്ടോമട്ടീറര
റട്ടീഡനിരംഗപ  മക്ടോറനി  വനില്പന  നടതനി  എന്ന  പ്രശ്നവരം  കചെക്ടോദനിക്കക്ടോന്  ചചെന്നകപക്ടോഴക്ടോണപ
കകേസനിനപ  ആസദമക്ടോയ  സരംഭവമുണക്ടോയതപ.  തടരന്നപ  കമല്പറഞ്ഞ  സക്ടോപനതനില്
17-10-2016-നപ  കേയറനി  സക്ടോപന  ഉടമകയയുരം  സ്റ്റേക്ടോഫുകേകളയുരം  തടഞ്ഞപ  നനിരതനി
കദകഹക്ടോപദ്രവകമല്പനിചതനിനപ  എളമക്കര  കപക്ടോലട്ടീസപ  കസ്റ്റേഷനനില്  1010/16  ആയനി
കകേസപ  രജനിസ്റ്റേര ചചെയ്തപ  അകനസ്വഷനിചപ  വരുന്നു.  എടപള്ളനി കപക്ടോകണക്കര എളമക്കര
സസ്വകദശനികേളക്ടോയ മകഹഷപ, നനിജു, മുഹമ്മദപ ബഷട്ടീര, രക്ടോകജഷപ, കൃഷ്ണകുമക്ടോര, ഗനിരട്ടീശന്,
ഹരംസ എന്നനിവരുരം മറപ മൂന്നുകപരുരം ഇമൗ കകേസനിചല പ്രതനികേളക്ടോണപ.  ഇമൗ കകേസനിചല
6  പ്രതനികേചള അറസ്റ്റേപ  ചചെയ്തനിട്ടുണപ.  സട്ടീകഡക്ടോമട്ടീറര റട്ടീഡനിരംഗപ  മക്ടോറനി  കേക്ടോര വനിറതനിനപ
സക്ടോപന ഉടമചയ പ്രതനിയക്ടോക്കനി കക്രരം 1017/16  ആയനി മചറക്ടോരു കകേസരം  രജനിസ്റ്റേര
ചചെയ്തനിട്ടുണപ.  പ്രകമയതനില്  ആകരക്ടോപനിക്കുന്ന  മറപ  സരംഭവങ്ങചളക്ടോന്നുരംതചന്ന  ഗുണക്ടോ
ആക്രമണങ്ങളുമക്ടോയനി  ബനചപട  പ്രശ്നങ്ങളല്ല.  ഇമൗ  സരംഭവങ്ങളനിചലല്ലക്ടോരംതചന്ന
കപക്ടോലട്ടീസപ  യഥക്ടോസമയരം  കകേസപ  രജനിസ്റ്റേര  ചചെയ്തപ  കവണ  നടപടനി  സസ്വട്ടീകേരനിച്ചു
വരുന്നുണപ.  ഗുണക്ടോപ്രവരതനതനില് ഏരചപടുന്നവരചക്കതനിചര ശക്തമക്ടോയ നടപടനി
സരക്കക്ടോര  സസ്വട്ടീകേരനിച്ചുവരനികേയക്ടോണപ.  നനിരന്തരരം  ഗുണക്ടോ  പ്രവരതനതനില്
ഏരചപട്ടുവരുന്നവരചക്കതനിചര  റമൗഡനി  ഹനിസ്റ്റേറനി  ഷട്ടീറ്റുകേള്  ആരരംഭനിച്ചുരം
സനി.ആര.പനി.സനി. 107  പ്രകേക്ടോരവരം  KAAPA [The Kerala Anti-social Activities
(prevention) Act]  പ്രകേക്ടോരവരം നടപടനികേള് സസ്വട്ടീകേരനിച്ചു വരുന്നുണപ. ഇമൗ സരക്കക്ടോര
അധനികേക്ടോരതനില്  വന്നതനിനപ  കശഷരം  61  കപരുചട  കപരനില്   KAAPA
നടപടനികേള്ക്കക്ടോയനി ജനില്ലക്ടോകേളകരക്കുരം  26  കപരുചട കപരനില് ചറയനിഞപ ചഎ.ജനി.ക്കുരം
റനികപക്ടോരട്ടുകേള് നല്കേനിയനിട്ടുണപ.  ഇതരരം കുറകൃതരങ്ങളനികലരചപടപ  ശനിക്ഷെ കേഴനിഞ്ഞപ
പുറതനിറങ്ങുന്നവചര  ചസഷരല്  ബക്ടോഞപ  കപക്ടോലട്ടീസപ  ഉകദരക്ടോഗസരുരം  ഷക്ടോകഡക്ടോ
കപക്ടോലട്ടീസരം  നനിരട്ടീക്ഷെനിചപ  വട്ടീണ്ടുരം  കുറകൃതരങ്ങളനില്  ഏരചപടുന്നുകണക്ടോ  എന്നപ
പരനികശക്ടോധന നടത്തുവക്ടോനുള്ള സരംവനിധക്ടോനവരം സസ്വട്ടീകേരനിചപ വരുന്നുണപ.  അതചകേക്ടോണപ
ഇക്കക്ടോരരരം സഭ നനിരതനിവചപ ചെരച ചചെകയ്യണ ആവശരമനില്ല.

ശ്രട്ടീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതക്ടോമസപ:  സര,  കലക്ടോകേതനിചല തചന്ന ഏറവരം മകനക്ടോഹരമക്ടോയ
ചകേക്ടോചനി  ഇന്നപ  കേസ്വകടഷന്  സരംഘതനിചന്റെ  പനിടനിയനില്  അമരന്നനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.
അതനിചന്റെ ഏറവരം അവസക്ടോനചത ഉദക്ടോഹരണമക്ടോണപ  കേറുകേപള്ളനി സനിദ്ധനിഖപ  എന്ന
ഗുണക്ടോതലവചന്റെ കനതൃതസ്വതനില് ബഹുമക്ടോനചപട മുഖരമനനി ഇവനിചട വനിശദട്ടീകേരനിച
സരംഭവവരം അകതക്ടോചടക്ടോപരം ഇടപള്ളനിയനില് യൂസ്ഡപ കേക്ടോര കഷക്ടോറൂമനില് മകഹഷപ എന്ന



 അടനിയന്തരപ്രകമയരം 287

വരക്തനിയുചട കനതൃതസ്വതനില് നടന്ന അക്രമവരം. ഇചതല്ലക്ടോരം ഏറവരം ഗുരുതരമക്ടോയ ചെനില
വനിഷയങ്ങളനികലക്കപ  വനിരല്  ചൂണ്ടുന്നതക്ടോണപ.  കപക്ടോലട്ടീസപ  -  ഗുണക്ടോ  സരംഘങ്ങള്
എങ്ങചന  പ്രവരതനിക്കുന്നു,  ആരക്കുകവണനി  പ്രവരതനിക്കുന്നു,  ആരക്ടോണപ  ഇവചര
സരംരക്ഷെനിക്കുന്നതപ എന്നതനിചന്റെ അവസക്ടോനചത ഉദക്ടോഹരണമക്ടോണപ ശ്രട്ടീമതനി സക്ടോനക്ടോ
കതക്ടോമസനിചന്റെ സരംഭവരം.  ഒരു സല കേചവടവമക്ടോയനി ബനചപട്ടുണക്ടോയ സരംഭവതനില്
കമല്പറഞ്ഞ  ഗുണ  ഇരംഗട്ടീഷപ  സനിനനിമയനില്  കേക്ടോണുന്നതകപക്ടോചല  Cold  Blooded
Murder ആണപ നടതനിയതപ.   ഗുഡപ കമക്ടോരണനിരംഗപ, ഗുഡപ ഇമൗവനനിരംഗപ എചന്നക്ടോചക്ക
പറഞ്ഞപ  ഇമൗ പ്രശ്നരം പരനിഹരനിക്കക്ടോചമന്നപ ധരനിപനിചപ  അടുത്തുകൂടുകേയക്ടോണപ.  ഏറവരം
പ്രധക്ടോനചപട   കേക്ടോരരരം  ചകേക്ടോചനിയനിചല  കപക്ടോലട്ടീസപ  കസ്റ്റേഷനനില്  ഒരു  പരക്ടോതനി
ചകേക്ടോടുതക്ടോല്  10  മനിനനിടനിനകേരം  കപക്ടോലട്ടീസപ  എത്തുന്നതനിനപ  മുന്പപ  ഗുണക്ടോ  സരംഘരം
അവനിചട  എത്തുകേയക്ടോണപ.  എങ്ങചനയക്ടോണപ  കപക്ടോലട്ടീസപ  കസ്റ്റേഷനനില്  ചകേക്ടോടുക്കുന്ന
കകേസപ  ഗുണക്ടോ  സരംഘതനിചന്റെ  കേയ്യനിചലത്തുന്നതപ?  അവര  മധരസരക്ടോകുന്നതപ?
അങ്ങചനയുള്ള ഒരു സരംഭവമക്ടോണപ ഇവനിചട അരകങ്ങറനിയനിരനിക്കുന്നതപ. ഇവനിചട ഞക്ടോന്
രക്ടോഷട്ടീയചമക്ടോന്നുരം പറയുന്നനില്ല. *******+  ഞക്ടോന് പക്ടോരടനിചയ കുറചപടുത്തുന്നനില്ല. 

കചെക്ടോര നട്ടീരക്ടോക്കനി പണനിചയടുത നനിരവധനിയക്ടോയ സമരപനിതരക്ടോയ സനി.പനി.ഐ
(എരം)-ചന്റെ  കനതക്ടോക്കന്മക്ടോരക്ടോയ  എരം.എരം.  കലക്ടോറന്സനിചനകപക്ടോചല,  എ.  പനി.
വരക്കനിചയകപക്ടോചല,  രവട്ടീനനക്ടോഥനിചനകപക്ടോചല,  ബക്ടോലചെനചനകപക്ടോലുളള  നനിരവധനി
കനതക്ടോക്കന്മക്ടോചരചക്കക്ടോണപ  സമന്നമക്ടോയ  ചകേക്ടോചനി  **********  നല്ല  കപക്ടോലട്ടീസപ
ഉകദരക്ടോഗസനക്ടോരുള്ള  കകേരള  സരംസക്ടോനതപ  കപക്ടോലട്ടീസപ  ഉകദരക്ടോഗസനക്ടോചര
ചചസഡപ കലന് ചചെയ്തനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  നനിരവധനി നല്ല ഉകദരക്ടോഗസനക്ടോര നമുക്കുണപ.
എന്തുചകേക്ടോണക്ടോണപ  ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനി  ഈ  കകേസപ  അകനസ്വഷനിക്കക്ടോന്
ഉതരവനിടതപ?   ഒരു പക്ടോവചപട വട്ടീടമ്മയപ നട്ടീതനി കേനിടക്ടോന് തനിരുവനന്തപുരതപ വന്നപ
അങ്ങചയ കേക്ടോകണണനിവന്നു. ചകേക്ടോചനിയനില് ഉന്നത കപക്ടോലട്ടീസപ ഉകദരക്ടോഗസനക്ടോരനികല്ല?
അങ്ങയുചട  ചസന്ട്രല്  ചറയ്ഞപ  ചഎ.ജനി.-ചയ  എന്തുചകേക്ടോണപ   ഇമൗ  കകേസപ
ഏല്പനിചനില്ല.  അകദഹരം  ഇകപക്ടോള്  ദക്ടോവൂദപ  ഇബക്ടോഹനിമനിനപ  പഠനിക്കുകേയക്ടോണപ.
കുപ്രസനിദ്ധമക്ടോയ  നനിരവധനി  കകേസ്സുകേളുചട  തലപതപ  അകനസ്വഷനിചക്ടോല്  ശ്രട്ടീജനിതപ
എന്നുപറയുന്ന അങ്ങയുചട  ചസന്ട്രല് കസക്ടോണ് ചഎ.ജനി.  ചയ  കേക്ടോണക്ടോന് കേഴനിയുരം.
ചതളനിയനിക്കക്ടോന്  ഞക്ടോന്  തയ്യക്ടോറക്ടോണപ.  അങ്ങപ  വട്ടീടമ്മയുചട  കകേസകനസ്വഷനിക്കക്ടോന്
ഉതരവനിടതപ   നല്ല  കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  പനിണറക്ടോയനിയുചട  നല്ല   പ്രവൃതനിചയ  ഞക്ടോന്
പ്രകതരകേരം  അഭനിനനനിക്കുന്നു.  അതനിചന്റെ  പനിന്നനിലുള്ള  കപക്ടോലട്ടീസപ-ഗുണക്ടോ  മക്ടോഫൈനിയക്ടോ
സരംഘചതപറനിയുരം, ഇമൗ സട്ടീക്കുണക്ടോയ ഗുരുതരമക്ടോയ ഭട്ടീഷണനിചയപറനിയുരം, ഇതനിചന്റെ
പനിന്നനിലുളള  രക്ടോഷട്ടീയബനചതക്കുറനിച്ചുരം  അകനസ്വഷനിക്കക്ടോന്  അങ്ങപ  ഉതരവനികടക്ടോ?
ചകേക്ടോചനിയനിചല  ഉന്നത  സനി.പനി.ചഎ.(എരം)  കനതക്ടോവനികനക്ടോടപ  ഇമൗ  പക്ടോവചപട  സട്ടീ

+ ബഹുമക്ടോനചപട സഭക്ടോദ്ധരക്ഷെചന്റെ നനിരകദശപ്രകേക്ടോരരം കരഖയനില് നനിന്നുരം നട്ടീക്കരം ചചെയ്തു.
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പരക്ടോതനി പറഞ്ഞപ പത്തു മനിനനിട്ടു കേഴനിഞ്ഞകപക്ടോള്   ഗുണക്ടോതലവന് സനിദനിഖപ വനിളനിച്ചു
പറഞ്ഞതപ,  ആകരക്ടോടപ  പറഞ്ഞക്ടോലുരം  രക്ഷെയനില്ല,  എല്ലക്ടോരം  ഞക്ടോന്
തട്ടീരുമക്ടോനനിക്കുചമന്നക്ടോണപ.  ഏതക്ടോയക്ടോലുരം  അയക്ടോചള  അറസ്റ്റേപ  ചചെയ്തനിരനിക്കുന്നു.  ഞക്ടോന്
അങ്ങചയ  വട്ടീണ്ടുരം  വട്ടീണ്ടുരം  അഭനിനനനിക്കുന്നു.  പകക്ഷെ  ഇതപ  മഞ്ഞുമലയുചട  ഒരറരം
മക്ടോതകമ ആയനിട്ടുള.  യഥക്ടോരത്ഥ പ്രതനികേചള പനിടനിക്കണചമങനില്  കപക്ടോലട്ടീസപ - ഗുണക്ടോ
കേസ്വകടഷന്  അവനിശുദ്ധ  കൂട്ടുചകേടനിചനപറനി  സമഗ്രമക്ടോയ  അകനസ്വഷണതനിനപ
ഉതരവനിടക്ടോന്  തയ്യക്ടോറുകണക്ടോ?  അങ്ങചന  ഉതരവനിടക്ടോല്  യഥക്ടോരത്ഥ  വസത
പുറത്തുവരുരം.  അങ്ങയുചട  കപരപ  ഇതനികലയപ  വലനിചനിഴചകപക്ടോഴക്ടോണപ  അകങ്ങയപ
ചൂടുണക്ടോയതപ.  അതപ നല്ല കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  അങ്ങയുചട കപരപ പറഞ്ഞക്ടോണപ ഇമൗ തടനിപപ
നടതനിയചതന്നക്ടോണപ  എല്ലക്ടോ  മക്ടോധരമങ്ങളുരം  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതപ.   ഇതപ  പനി.ടനി.
കതക്ടോമസപ പറയുന്നതല്ല.   എറണക്ടോകുളചത മലയക്ടോള മകനക്ടോരമ,  മക്ടോതൃഭൂമനി തടങ്ങനിയ
എല്ലക്ടോ  പതങ്ങളുരം  എചന്റെ  കകേവശമുണപ.  അതനില്    'മുഖരമനനിയുചട  കപരപ
ഉപകയക്ടോഗനിചപ  തടനിപപ  നടതനിയ സരംഘചത പനിടനിച്ചു'  എന്ന വക്ടോരതയുണപ.  'ഇതപ
എന്.ചഎ.എ.  അകനസ്വഷനികക്കണ കകേസക്ടോണപ,  ഇതനില്  കുഴല്പണ സരംഘതനിനപ
ബനമുണപ,  ഉന്നത  കപക്ടോലട്ടീസകദരക്ടോഗസനക്ടോര  അറനിഞ്ഞക്ടോണപ   നടക്കുന്നതപ  '
ഇചതല്ലക്ടോരം  പതതനില് വന്നനിരനിക്കുന്ന വക്ടോരതകേളക്ടോണപ.  ഇമൗ ഗുണക്ടോ സരംഘതനിനപ
അങ്ങകയക്ടോടപ  വളചര അടുതപ നനില്ക്കുന്ന കേണ്ണൂരനിചല ഉന്നതരക്ടോയ കനതക്ടോക്കനക്ടോരുമക്ടോയനി
ബനമുണപ.    ഇചന്നക്ടോരു കേലരക്ടോണതനിനപ  ചചെന്നക്ടോല് ഏചതക്ടോരു ഗുണയരം നമ്മുചട
കൂചടനനിന്നപ  ഒരു  കഫൈക്ടോകടക്ടോ  എടുക്കക്ടോരം.  കഫൈക്ടോകടക്ടോ  എടുക്കുന്നതനിചന  ഞക്ടോന്
കുറചപടുത്തുന്നനില്ല. പകക്ഷെ, ശ്രട്ടീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജനടക്കരം ശ്രട്ടീ. പനി. രക്ടോജട്ടീവടക്കമുളള
കനതക്ടോക്കനക്ടോരുമക്ടോയനി ഒന്നനിചപ നനില്ക്കുന്ന പടമുണപ.  ഞക്ടോന് അവചര കുറചപടുത്തുന്നനില്ല.
ചെനിലകപക്ടോള് ഗുണകേള് മുതചലടുക്കക്ടോന് കവണനി നനിന്നതക്ടോയനിരനിക്കക്ടോരം.    പകക്ഷെ ആ
പടങ്ങളുരം  ബനങ്ങളുമക്ടോണപ ബഹുമക്ടോനചപട മുഖരമനനിയുചട കപരപ ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന്
ഇയക്ടോചള  കപ്രരനിപനിചചതന്നപ  കേക്ടോണുകമക്ടോള്  ഇചതല്ലക്ടോരം  കൂടനി  വക്ടോയനിക്കുകമക്ടോള്  ഇമൗ
സരംഭവചതപറനി  കൂടനി  അകനസ്വഷനിക്കണരം.   ഞക്ടോനക്ടോദരരം  പറഞ്ഞ  നല്ലവരക്ടോയ
സനി.പനി.ചഎ.(എരം)  കനതക്ടോക്കനക്ടോര  വളരതനിചയടുത  എറണക്ടോകുളചത  പക്ടോരടനി
ഇന്നപ  ചകേക്ടോടനി  പനിടനിചപ  മുന്നനില്  നനില്ക്കുന്നു.   ചകേക്ടോടനി  പനിടനിച്ചുചകേക്ടോണപ  നനില്ക്കുന്ന  ഇമൗ
ഗുണയുചട  പടവമുണപ.  ചകേക്ടോടനി  പനിടനിച്ചു  മുന്നനില്  നനില്ക്കുന്നതപ  ഇതരക്കക്ടോരക്ടോചണന്നപ
തനിരനിചറനിയക്ടോന് നടപടനി സസ്വട്ടീകേരനിക്കണരം.  അകങ്ങയപ തക്ടോല്പരരമുള്ള മചറക്ടോരു കേക്ടോരരരം
കൂടനി ഞക്ടോന് പറയക്ടോരം.  കേളമകശ്ശേരനിയനിചല ഒരു വരവസക്ടോയനി കകേക്ടോടയലനില് അങ്ങയുചട
മുന്നണനിയുചട   സക്ടോനക്ടോരത്ഥനിയക്ടോയനിരുന്നു.    ഇന്നലചത  ചെക്ടോനലനില്  ഞക്ടോന്
കേക്ടോണുന്നതപ  അകദഹതനിചന്റെ  സക്ടോപനരം  സക്കട്ടീര  ഹുകസന്  എന്ന  കസക്ടോരട്സപ
കേമൗണ്സനില്   പ്രസനിഡന്റെനിചന്റെ  നനിരകദശ  പ്രകേക്ടോരരം  ഗുണകേള്   കേടന്നക്ടോക്രമനിക്കക്ടോന്
കപക്ടോകുന്നു  എന്നക്ടോണപ.  കേളമകശ്ശേരനി  ഏലൂര കപക്ടോലട്ടീസപ  അകേമടനികയക്ടോചട
വരവസക്ടോയനിചയ വട്ടീടനില് ചകേക്ടോണക്ടോക്കുന്നു.  എല്.ഡനി.എഫൈപ.ചന്റെ സക്ടോനക്ടോരത്ഥനിയക്ടോയനി
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കകേക്ടോടയലനില്  മത്സരനിച ഒരു വരവസക്ടോയനിയുചട സനിതനി ഇതക്ടോചണങനില് മറ്റുള്ളവരുചട
കേക്ടോരരരം  പറകയണതകണക്ടോ?  മചറക്ടോന്നപ,  23-ാം തട്ടീയതനി ചകേക്ടോചനിയനില് നനിന്നപ ജനിനു
പമൗകലക്ടോസപ എന്നയക്ടോള് അകങ്ങയപ തന്ന  പരക്ടോതനിയക്ടോണപ എചന്റെ കകേവശമുള്ളതപ. ആ
പരക്ടോതനിയനില്  പറയുന്നതപ  ഇകത സരംഘരം ഒരക്ടോചള തടനിചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി  നടതനിയ
ഗുണക്ടോയനിസതനിചന്റെ കേഥയക്ടോണപ.  കനരചത ഗള്ഫൈനിചല ഒരു വരവസക്ടോയനിക്കുകവണനി
രക്ടോജഗനിരനി  കകേക്ടോകളജനിചല  കുടനിചയ  തടനിചക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി  25  കകേക്ടോടനി  രൂപ  വക്ടോങ്ങനി
ഒത്തുതട്ടീരപ്പുണക്ടോക്കനിയതനിലുരം  ഇകത  സരംഘതനിനക്ടോണപ  ബനചമന്നപ   പറയുന്നു.
ഇതനിചന സരംബനനിചപ   സമഗ്രമക്ടോയ ഒരു അകനസ്വഷണരം നടതക്ടോന് തയ്യക്ടോറുകണക്ടോ?
ക്രനിമനിനല്  സരംഘതനിചന്റെ  കേക്ടോവലക്ടോളക്ടോണപ   കപക്ടോലട്ടീസപ  എന്നപ  ജസ്റ്റേനിസപ മുള്ള
പറഞ്ഞതനികനക്ടോടപ  ഞക്ടോന്  പൂരണ്ണമക്ടോയനി  കയക്ടോജനിക്കുകേയക്ടോണപ.   നല്ല
കപക്ടോലട്ടീസകേക്ടോരുമുണപ.   പകക്ഷെ,  ബഹുമക്ടോനചപട  പനിണറക്ടോയനിയുചട  ഗവണ്ചമന്റെനില്
അങ്ങചനയുള്ള ഉന്നത  കപക്ടോലട്ടീസപ  ഉകദരക്ടോഗസനക്ടോരുചട  ചഞടനിക്കുന്ന കേഥകേളുണപ.
അങ്ങപ നടപടനി എടുക്കുന്നനിചല്ലങനില് അടുത ദനിവസരം ഇമൗ സഭയനികലക്ടോ പതങ്ങളനികലക്ടോ
പറയക്ടോന്  ഒരു  എളനിയ  ചപക്ടോതപ്രവരതകേനക്ടോയ  ഞക്ടോന്  നനിരബനനിതനക്ടോകുചമന്ന
കേക്ടോരരരം   പറയുകേയക്ടോണപ.   ********+ ഇചതക്ടോചക്ക  ഒന്നകനസ്വഷനിക്കണരം.  എന്നനിടപ
നനിങ്ങള്  നട്ടീതനിനരക്ടോയ  നനിരവ്വഹണതനിചന്റെ  മുഖര  സരംഘക്ടോടകേനക്ടോയനി
പ്രതനിഷനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഒരു  വട്ടീടമ്മയപ  നട്ടീതനി  കേനിടണചമങനില്
തനിരുവനന്തപുരത്തുവന്നപ  മുഖരമനനിചയ  കേക്ടോണണരംകപക്ടോലുരം.  അവനിചടയുള്ള
കപക്ടോലട്ടീസകേക്ടോരുചട  പണനിചയന്തക്ടോണപ?  മുഖരപ്രതനി  സനിദനിഖനിചന  പനിടനിക്കക്ടോന്
കപക്ടോകുകമക്ടോള് അഞ്ചു മനിനനിടപ  മുമപ  ഇയക്ടോള് കപക്ടോലട്ടീസപ  കസ്റ്റേഷനനിചല കമശപ്പുറതപ
ഇരനിക്കുകേയക്ടോയനിരുന്നു.  പനിടനിക്കക്ടോന്  വരുന്നു  എന്നറനിഞ്ഞപ  ഇയക്ടോള്  ഇറങ്ങനി
ഓടനിചയങനിലുരം  കപക്ടോലട്ടീസപ  പനിടനിച്ചു.  ഇതക്ടോണപ  ഇന്നപ  ചകേക്ടോചനിയനില്  നടക്കുന്നതപ.
ഞക്ടോന് കകേക്ടോകളജപ വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ കേക്ടോലരം മുതല് ചകേക്ടോചനിയനില് പഠനിച്ചുവളരന്ന ആളക്ടോണപ.
എനനിക്കപ അവനിചടയുള്ള ജനങ്ങചള അറനിയക്ടോരം. ഭയവനിഹസ്വലരക്ടോയനി ജനങ്ങള് കേഴനിയുന്നു.
മക്ടോനരംമരരക്ടോദയക്ടോയനി  ഒരക്ടോള്ക്കപ  കപക്ടോലട്ടീസപ  കസ്റ്റേഷനനില്  പരക്ടോതനി  ചകേക്ടോടുക്കക്ടോന്
കേഴനിയനില്ല.   ജനകമതനി  കപക്ടോലട്ടീസനിചന്റെ  കപരപ  പറയുന്നുണപ.  എല്ലക്ടോ  കപക്ടോലട്ടീസപ
കസ്റ്റേഷനുകേളുചടയുരം ഭരണരം ഇമൗ ഗുണക്ടോ സരംഘതനിചന്റെ കകേവശമക്ടോണപ. അതനിനറുതനി
വരുതണരം.  കുറവക്ടോളനികേള്ചക്കതനിചര നടപടനി സസ്വട്ടീകേരനിക്കണരം.

മനി  .   സട്ടീക്കര: പട്ടീസപ കേണ്ക്ലൂഡപ..

ശ്രട്ടീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതക്ടോമസപ:  സര,  ജനങ്ങള്ക്കപ  ഇറങ്ങനി  നടക്കക്ടോന്  കേഴനിയുന്ന
സക്ടോഹചെരരമുണക്ടോക്കണരം. ഒരു കേക്ടോരരരം കൂടനി  പറയക്ടോരം, ഇതപ  അതരന്തരം ഗുരുതരമക്ടോണപ.

മനി  .   സട്ടീക്കര : പട്ടീസപ.. കേണ്ക്ലൂഡപ. 

+ ബഹുമക്ടോനചപട സഭക്ടോദ്ധരക്ഷെചന്റെ നനിരകദശപ്രകേക്ടോരരംകരഖയനില് നനിന്നുരം നട്ടീക്കരം ചചെയ്തു.
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ശ്രട്ടീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതക്ടോമസപ :  സര,  ഞക്ടോന്  അവസക്ടോനനിപനിക്കക്ടോരം.  അങ്ങപ
പറയുന്നതകപക്ടോചല കകേള്ക്കുരം.  അതരന്തരം ഗുരുതരമക്ടോയ ഒരു പ്രശ്നമുളളതപ, ഇമൗ ഉന്നത
കപക്ടോലട്ടീസകദരക്ടോഗസന്  ഒരു  നന്യൂനപക്ഷെ  സമുദക്ടോയതനിചല  ഒരരംഗചത  വനിളനിചപ
മരരക്ടോദക്കപ  നടകന്നക്ടോളണചമന്നുരം,  തട്ടീവ്രവക്ടോദകകേസ്സുകേളനില്  നനിചന്നചയക്ടോചക്ക
ഉള്ചപടുതക്ടോന്  എനനിക്കറനിയക്ടോചമന്നുരം  പറയുന്നു.  ആവശരചമങനില്  ഞക്ടോനതനിചന്റെ
വനിശദക്ടോരംശരം  പനിന്നട്ടീടപ  ചവളനിചപടുത്തുരം.  ഗുണക്ടോ  സരംഘവരം  ഇമൗ  കപക്ടോലട്ടീസപ
ഉകദരക്ടോഗസനുരം  തമ്മനിലുളള  അവനിശുദ്ധ  രക്ടോഷട്ടീയ  കൂട്ടുചകേടപ   അകനസ്വഷനിക്കക്ടോന്
തയ്യക്ടോറക്ടോകേണചമന്നപ  ഞക്ടോന്   അഭരരത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണപ.   കേക്ടോവലക്ടോള്  കേള്ളനക്ടോരക്ടോയനി
മക്ടോറുന്ന  ചെനിതമക്ടോണപ  ഇവനിചട  കേക്ടോണുന്നതപ.  ഇകതക്ടോചടക്ടോപരം  കകേരളതനിചല  വനിവനിധ
സലങ്ങളനിചല  കേക്ടോരരങ്ങള്  പറഞ്ഞുചകേക്ടോണപ  നനിരതക്ടോരം.  കേക്ടോരരവടരം  കേരക്ടോമസനില്
ആനക്ടോ  സസ്വകദശനിയക്ടോയ  പടനികേജക്ടോതനി  കുടനിയുചട  കേഥ  ഇന്നചത  പതതനിലുണപ.
അതപ  അകനസ്വഷനിക്കണരം.  കേണ്ണൂരനിചല  രക്ടോഷട്ടീയ  ചകേക്ടോലപക്ടോതകേചതക്കുറനിചപ  ഞക്ടോന്
പറയുന്നനില്ല.  നക്ടോദക്ടോപുരത്തുരം  കുറരക്ടോടനിയനിലുരം  നടന്ന  സരംഭവങ്ങള്  അതകപക്ടോചല
മൂവക്ടോറ്റുപുഴയനില്  ഡനി.കവ.എഫൈപ.ചഎ.  കനതക്ടോവനിനപ  ബസനില്  സഞരനിക്കക്ടോനുള്ള
സമൗകേരരതനിനുകവണനി  യക്ടോതക്കക്ടോരചന  ആക്രമനിചതരം  കേക്ടോലടനിയനിചല
ചകേക്ടോലപക്ടോതകേങ്ങളുമടക്കരം  നനിരവധനി   കേക്ടോരരങ്ങള്  പറയക്ടോനുണപ.   കകേരളതനിചല
ക്രമസമക്ടോധക്ടോനനനില ഗുരുതരമക്ടോയ അവസയനില് എതനിയനിരനിക്കുന്നു.  ബഹുമക്ടോനചപട
മുഖരമനനി  ഇതനിനപ  മറുപടനി  പറയണരം.  'ബലനികുടട്ടീരങ്ങചള  സ്മരണകേളനിരമരം
രണസ്മക്ടോരകേങ്ങചള'  എന്നു  പക്ടോടനിയ  നനിങ്ങള്  നമ്മുചട  കൃഷ്ണപനിള്ളയുചട  സ്മക്ടോരകേരം
തല്ലനിതകേരത്തു.   

മനി  .   സട്ടീക്കര: പഴയ കേക്ടോരരങ്ങള് പറയക്ടോചത അങ്ങപ കനക്ടോടട്ടീസപ തന്ന കേക്ടോരരങ്ങള്
പറഞ്ഞപ അവസക്ടോനനിപനിക്കണരം.  

ശ്രട്ടീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതക്ടോമസപ : 'ഞങ്ങള് നനിങ്ങളുചട സ്മരണക്ടോങണ ഭൂവനില്നനിന്നനിതക്ടോ'
എന്ന  മുദ്രക്ടോവക്ടോകേരരം  വനിളനിചവര  ഗുണക്ടോസരംഘതനിചന്റെ  ചകേക്ടോടനിയുരം  പനിടനിച്ചു  നനില്ക്കുന്നു.
ഇമൗ  വനിഷയരം  സഭ  നനിരതനിവചപ  ചെരച  ചചെയ്യണചമന്ന  ആവശരരം  ഞക്ടോന്
മുകന്നക്ടോട്ടുവയന്നു.    

മുഖരമനനി  (ശ്രട്ടീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്):  സര,  ബഹുമക്ടോനചപട  പനി.  ടനി.
കതക്ടോമസപ  ഉന്നയനിച  പ്രശ്നതനിചന്റെ  അവസക്ടോനഭക്ടോഗരം  സസ്വക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയനി
രക്ടോഷട്ടീയഭക്ടോഗങ്ങളക്ടോയനി  വന്നതക്ടോണപ.  ആദരരം  പറഞ്ഞ  ഭക്ടോഗങ്ങള്  സരക്കക്ടോര
ഗമൗരവമക്ടോയനി  കേക്ടോണുന്ന  പ്രശ്നങ്ങളക്ടോണപ.  ഗുണക്ടോസരംഘങ്ങള്ക്കപ  എന്തുമക്ടോകേക്ടോരം  എന്ന
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നനിലയനിലുളള  ഒരു  പ്രകതരകേ  രട്ടീതനി  നമ്മുചട  സരംസക്ടോനതപ   വളരന്നുവന്നനിട്ടുണപ.
അതപ  അവസക്ടോനനിപനിക്കക്ടോനക്ടോണപ  സരക്കക്ടോര  ശ്രമനിച്ചുചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതപ.  ഞക്ടോന്
കനരചത  പ്രസക്ടോവനിച കേക്ടോരരങ്ങളുരം  ശ്രട്ടീ. പനി. ടനി. കതക്ടോമസപ ആദരഭക്ടോഗതപ പറഞ്ഞ
ഗുണക്ടോസരംഘതനിചന്റെ  അഴനിഞ്ഞക്ടോടവരം  നക്ടോടനിചന്റെ  ചപക്ടോതവക്ടോയ  ക്രമസമക്ടോധക്ടോന
പക്ടോലനചത  ബക്ടോധനിക്കുന്ന  രട്ടീതനിയനിലക്ടോണപ  വരുന്നതപ.  അതനില്  കപക്ടോലട്ടീസക്ടോണപ
നടപടനി സസ്വട്ടീകേരനിചതപ.  ആ വട്ടീടമ്മ ഇവനിചട വന്നനിരുന്നുചവന്നപ ശ്രട്ടീ. പനി. ടനി. കതക്ടോമസപ
പറഞ്ഞതപ ശരനിയക്ടോണപ.  ഇവനിചട നനിന്നുള്ള നനിരകദശതനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയക്ടോണപ അതനില്
നടപടനികേള്  ഉണക്ടോകുന്നതപ.  ഏചതല്ലക്ടോരം  ഗുണക്ടോ  ആക്രമണങ്ങളുരം
ഗുണക്ടോയനിടചപടലുകേളുരം  നടന്നനിട്ടുകണക്ടോ  അതനിചനല്ലക്ടോരം  അപകപക്ടോള്  തചന്ന
ഇതരതനിലുളള   നനിരകദശങ്ങള്  കപക്ടോകുന്നുണപ.   അതനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയുളള
ഫൈലപ്രദമക്ടോയ  നടപടനിയുരം  ഉണക്ടോകുന്നുണപ.   ഇവനിചട  അകദഹരം  പ്രസക്ടോവനിച
തരതനിലുള്ള  ബനങ്ങള്  കപക്ടോലട്ടീസനിനുചണന്നുള്ളതനിനപ  ഒരു  ചതളനിവരം  ഇതവചര
കേനിടനിയനിടനില്ല.  ഇവനിചട ഗുണകേള്ക്കപ അഴനിഞ്ഞക്ടോടക്ടോന് ഒരു മടനിയുമനില്ല എന്ന സനിതനി
നനിലനനില്ക്കുന്നുണപ.   ആളുകേള്  അദ്ധസ്വക്ടോനനിച്ചുണക്ടോക്കുന്ന  കേക്ടോശപ  അദ്ധസ്വക്ടോനനിക്കക്ടോചത
തടനിപറനിക്കക്ടോനക്ടോണപ  ഗുണക്ടോസരംഘങ്ങള്  ശ്രമനിക്കുന്നതപ.   സരക്കക്ടോര ഇതരരം
സരംഘങ്ങചള  നനിലയനനിരത്തുകേ  തചന്ന  ചചെയരം.  ഇക്കക്ടോരരതനിചലക്ടോന്നുരം
രക്ടോഷട്ടീയതനിചന്റെ പ്രശ്നമനില്ല.  ഇതപ  നമ്മുചട നക്ടോടനിനപ  ആവശരമുള്ള കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  ഏതപ
പ്രകദശതക്ടോയക്ടോലുരം  അവനിചടയുള്ളവരക്കപ  കസസ്വരമക്ടോയനി  ജട്ടീവനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയണരം.
ഏചതങനിലുരം  ഗുണ  അകദഹതനിചന്റെ  രക്ഷെയകവണനി  ഏചതങനിലുരം  ഭക്ടോഗതപ
ചെക്ടോരനിനനിന്നനിട്ടുചണങനില് അചതക്ടോരു സരംരക്ഷെണകേവചെമക്ടോയനി ഇമൗ സരക്കക്ടോരനിനപ കേട്ടീഴനില്
വരനില്ല.  എചന്റെ രക്ടോഷട്ടീയപക്ടോരടനികയക്ടോടപ  ബനചപട ഒരക്ടോളക്ടോയനികപക്ടോയനി  അതരചമക്ടോരു
ഗുണ എന്നുവന്നക്ടോല് അയക്ടോചള സരംരക്ഷെനിക്കക്ടോന് ഒരക്ടോളുമുണക്ടോവനില്ല.  ഇമൗ നക്ടോടനിചനയുരം
ഇവനിടചത  ജനങ്ങചളയുരം  സരംരക്ഷെനിക്കക്ടോനക്ടോണപ  സരക്കക്ടോര  നനില്ക്കുന്നതപ.  ഇനനി
അഥവക്ടോ  എചന്റെ  ഏറവരം  അടുത്തുനനില്ക്കുന്ന  ഒരക്ടോളക്ടോണപ  ഇങ്ങചന
പ്രവരതനിക്കുന്നുചവന്നപ  വനിചെക്ടോരനിക്കുകേ,  സക്ടോധക്ടോരണ  അങ്ങചന  ഒരക്ടോള്  ഉണക്ടോകേനില്ല,
അയക്ടോള്ക്കുകപക്ടോലുരം   സരംരക്ഷെണമുണക്ടോകേനില്ല  എന്നുള്ളതപ  ഉറപക്ടോണപ.  ഇവനിചട
വനിചെനിതമക്ടോയ കേഥകേളുരം സരംഭവങ്ങളുമക്ടോണപ വരുന്നതപ. നമ്മുചട നക്ടോടനില് പലതരതനിലുരം
കേക്ടോശുണക്ടോക്കുന്ന ആളുകേളുണപ.  അങ്ങചനയുള്ള ആളുകേളുചട  അടുതപ   ഏചതങനിലുരം
തരതനിലുള്ള  പ്രശ്നമുന്നയനിചപ  കപക്ടോകുകേയുരം  അവരനില്  നനിന്നുരം  കേക്ടോശപ
കചെക്ടോദനിക്കുകേയുമക്ടോണപ ചചെയന്നതപ. കേക്ടോശപ കചെക്ടോദനിചനിചല്ലങനില് മറപ പ്രശ്നങ്ങളുണക്ടോക്കുകേയുരം
ചചെയന്നുണപ.  ഇങ്ങചനയുള്ള  ചെനില  റക്ടോക്കറ്റുകേള്  കകേരളതനില്  പ്രവര തനിച്ചു
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ചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ആളുകേളുചട  പണരം  പനിടുങ്ങക്ടോന്കവണനി  നടക്കുന്ന
ഗുണക്ടോസരംഘങ്ങള്,  അവരക്കുകവണനി  ആചള  എന്തുരം  ചചെയ്യക്ടോന്  മടനിക്കക്ടോത
സരംഘങ്ങള്,  അവരക്കപ  കേക്ടോശപ  ചകേക്ടോടുതനിചല്ലങനില്  ആക്രമണരം  നടത്തു
ചമന്നുള്ളതക്ടോണപ  സനിതനി.  ഇവനിചട  അവതരനിപനിച  ഇമൗ  വനിഷയരം    ഗുരുതരമക്ടോയ
പ്രശ്നമക്ടോയക്ടോണപ  സരക്കക്ടോര കേക്ടോണുന്നതപ. ഇതനിനകേരം തചന്ന കപക്ടോലട്ടീസനിനപ നനിരകദശവരം
നല്കേനിയനിട്ടുണപ.  ചെനില കകേസ്സുകേള് എചന്റെ ശ്രദ്ധയനില്ചപട ഘടതനില് ഗമൗരവമക്ടോയ
നടപടനി  സസ്വട്ടീകേരനിക്കണചമന്നപ  ആവശരചപടനിട്ടുണപ.  പരസരമക്ടോയനി  അചതക്ടോന്നുരം
മചറക്ടോരുതരതനില്  വന്നനില്ല.  ഇതമക്ടോതകമ  അങ്ങചന  വന്നനിട്ടുളളു.  എന്നക്ടോല്
അതനിചനല്ലക്ടോരം  നടപടനികേളുണക്ടോയനിട്ടുണപ.  എല്ലക്ടോരംകൂടനി  ഒന്നനിചപ  ഗമൗരവമക്ടോയ
അകനസ്വഷണരം  കവണചമങനില്  ആ  അകനസ്വഷണവരം  നടതക്ടോന്  ഇമൗ  സരക്കക്ടോര
തയ്യക്ടോറക്ടോണപ.  ഇതരരം  ഗുണക്ടോസരംഘങ്ങചള  പ്രകതരകേമക്ടോയനി  വക്ടോചപ  ചചെയ്യക്ടോനുരം
അവരക്കുകനചര  ആവശരമക്ടോയ കേരുതല് നടപടനികേള് സസ്വട്ടീകേരനിക്കക്ടോനുരം ഒരു പ്രകതരകേ
സരംഘചത  നനികയക്ടോഗനിക്കക്ടോനുരം  സരക്കക്ടോര  സന്നദ്ധമക്ടോണപ.  ഇമൗ  വനിഷയരം  സഭ
നനിരതനിവചപ  ചെരച  ചചെകയ്യണ  കേക്ടോരരമനില്ല.   ഇതപ  എല്ലക്ടോവരുരം  ഗമൗരവമക്ടോയനി
കേക്ടോകണണ ഒന്നക്ടോണപ. അതപ മനസനിലക്ടോക്കനിയക്ടോണപ നട്ടീകങ്ങണതപ.

മനി  .    സട്ടീക്കര:  ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനിയുചട  വനിശദട്ടീകേരണതനിചന്റെ
അടനിസക്ടോനതനില് അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനുള്ള അവതരണക്ടോനുമതനി നനികഷധനിക്കുന്നു.

(അടനിയന്തരപ്രകമയക്ടോവതരണതനിനപ  അനുമതനി നനികഷധനിച്ചു.)  

പ്രതനിപക്ഷെ  കനതക്ടോവപ  (ശ്രട്ടീ  .    രകമശപ  ചചെന്നനിതല):  സര,  ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ
മുഖരമനനി  ഇതനിചന്റെ  ഗമൗരവരം  ഉള്ചക്കക്ടോണ്ടുചകേക്ടോണപ  കേക്ടോരരങ്ങള്  പറഞ്ഞ
സക്ടോഹചെരരതനില്,  സഭ  നനിരതനിവചപ  ചെരച  ചചെയ്യക്ടോന്  പരരക്ടോപ്തമക്ടോചയക്ടോരു
വനിഷയമക്ടോണനിചതന്നപ  ഞക്ടോന്  ഇവനിചട  പറയക്ടോന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇന്നപ
കകേരളതനില്  ഗുണ  -  മക്ടോഫൈനിയ റക്ടോക്കറ്റുകേള് സജട്ടീവമക്ടോചണന്നപ   അകദഹരം തചന്ന
പറയുകേയുണക്ടോയനി.   പണക്കക്ടോരുചട  കേയ്യനില്നനിന്നുരം  പണരം  പനിടുങ്ങക്ടോന്  ഗുണകേളുരം
മക്ടോഫൈനിയകേളുരം  വളചര  സജട്ടീവമക്ടോയനി  പ്രവരതനിക്കുന്നു.  സരക്കക്ടോരനിനപ
ഇചക്ടോശക്തനിയുചണങനില് അങ്ങചന പ്രവരതനിക്കനിചല്ലന്നക്ടോണപ എനനിക്കപ പറയക്ടോനുള്ളതപ.
This  is  a  fit case  for  a  discussion.  ഇമൗ  വനിഷയരം  സഭക്ടോകനതക്ടോവക്ടോയ
മുഖരമനനിതചന്ന  അതട്ടീവഗമൗരവമുചള്ളക്ടോരു  കേക്ടോരരമക്ടോചണന്നപ   പറയുകേയുരം
ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ പനി. ടനി. കതക്ടോമസപ അതപ ഗമൗരവകതക്ടോചട അവതരനിപനിക്കുകേയുരം ചചെയ്ത
സക്ടോഹചെരരതനില്    ഇമൗ  വനിഷയരം  സഭ  നനിരതനിവചപ  ചെരച  ചചെകയ്യണ  ഏറവരം
ഗമൗരവമുള്ള  കകേസക്ടോചണന്ന കേക്ടോരരതനില് യക്ടോചതക്ടോരു സരംശയവമനില്ല.  സരംസക്ടോനതപ
നടക്കുന്ന  ഗമൗരവതരമക്ടോയ  പ്രശ്നങ്ങളക്ടോണപ  ഇചതല്ലക്ടോരം.   കകേരളതനില്  ഗുണകേളുരം
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മക്ടോഫൈനിയകേളുരം  അരങ്ങപ  തകേരക്കുന്നു.  അതനിനപ  ഭരണകേക്ഷെനിയുചട  കപരപ
ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നു.   മുഖരമനനിയുചട  ആളക്ടോചണന്നുകപക്ടോലുരം  പറഞ്ഞപ  ഇതരരം
തടനിപ്പുകേള്ക്കപ  കനതൃതസ്വരം  നല്കുന്ന  സരംഘങ്ങള്  പ്രവരതനിക്കുകേയക്ടോണപ.
ഇക്കക്ടോരരതനില്  മുഖരമനനി  ശക്തമക്ടോയ  നടപടനി  സസ്വട്ടീകേരനിചതനില്  ഞങ്ങള്ക്കപ
സകന്തക്ടോഷമുണപ. കേള്ളനക്ടോരുചടയുരം ഗുണകേളുചടയുരം ചകേക്ടോള്ളക്കക്ടോരുചടയുരം വനിഹക്ടോരമക്ടോയനി
കകേരളരം  മക്ടോറുന്നു.  കമക്ടോഷണരം  നനിതരസരംഭവങ്ങളക്ടോകുന്നു.  എ.ടനി.എരം.  തടനിപ്പുകേള്
നടക്കുന്നു.   ബഹുമക്ടോനചപട  പനി.  ടനി.  കതക്ടോമസപ  പറഞ്ഞ  സരംഭവരം  ഞക്ടോന്
ആവരതനിക്കുന്നനില്ല. ചകേക്ടോചനിയനിചല സട്ടീകേള്ക്കുണക്ടോകുന്ന ബുദ്ധനിമുട്ടുകേചള സരംബനനിചപ
ഒരു  പരമര  ഏഷരക്ടോചനറപ  ചെക്ടോനലനില്  ഇന്നചല  മുതല്  ആരരംഭനിചനിട്ടുണപ.  ചകേക്ടോചനി
നമ്മുചട സരംസക്ടോനതനിചന്റെ വരക്ടോവസക്ടോയനികേ നഗരരം കൂടനിയക്ടോണപ. അവനിചട സട്ടീകേള്ക്കുരം
സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരക്ടോയ  ആളുകേള്ക്കുരം  നടക്കക്ടോന്  കേഴനിയക്ടോത,  വട്ടീടനില്  ജട്ടീവനിക്കക്ടോന്
കേഴനിയക്ടോത  അന്തരട്ടീക്ഷെമുണക്ടോയനിരനിക്കുന്നതപ  അതട്ടീവഗമൗരവകതക്ടോടുകൂടനി  കേക്ടോകണണ
കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  കേളമകശ്ശേരനിയനിചല സരംഭവരം  ഇവനിചട  സൂചെനിപനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ഇതനിചന്റെ
പനിന്നനില് രക്ടോഷട്ടീയമക്ടോയ പനിന്ബലമുണപ എന്നുള്ളതക്ടോണപ ഏറവരം പ്രധക്ടോനചപട കേക്ടോരരരം.
ഗുണകേള്ക്കുരം  സക്ടോമൂഹരവനിരുദ്ധനക്ടോരക്കുരം  രക്ടോഷട്ടീയ  സരംരക്ഷെണരം
ലഭനിക്കുന്നതചകേക്ടോണക്ടോണപ  കപക്ടോലട്ടീസനിനപ  ഫൈലപ്രദമക്ടോയനി  പ്രവരതനിക്കക്ടോന് കേഴനിയക്ടോചത
വരുന്നതപ.  കകേരളതനില്  നനിയമവക്ടോഴ്ച   അപകേടതനിലക്ടോകുന്ന   നനിലയനികലയക്ടോണപ
കേക്ടോരരങ്ങള് കപക്ടോകുന്നതപ. മക്ടോതമല്ല, The nexus between police and gundas ആണപ
ഇവനിടചത ഏറവരം വലനിയ പ്രശ്നമക്ടോയനി മക്ടോറുന്നതപ.  കപക്ടോലട്ടീസപ ഉകദരക്ടോഗസനക്ടോരക്കപ
നട്ടീതനി  നനിരവ്വഹനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയക്ടോത  നനിലയനില്  ഗുണകേള്  വളരന്നുവരുന്നു.
കേക്ടോയരംകുളതപ  ചവട്ടുകകേസനിചല  പ്രതനിചയ  പനിടനിക്കക്ടോന്  കപക്ടോയ  കപക്ടോലട്ടീസനിചന
മരദനിക്കുന്നു. അവനിചട രണപ  പ്രക്ടോവശരരം എ.എസപ.ചഎ. അടക്കമുള്ളവരക്കപ പരനികക്കറ്റു.
കപക്ടോലട്ടീസനിചന്റെ  അവസ  ഇതക്ടോചണങനില്  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരുചട  സനിതനി
എന്തക്ടോയനിരനിക്കുരം?  ഇറലനിയനില്  ഭരണകൂടരം  പരക്ടോജയചപടകപക്ടോള്  മക്ടോഫൈനിയകേള്
പ്രവരതനരം ഏചറടുക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ജനങ്ങള് അവരുചട പ്രശ്നങ്ങള്ക്കപ പരനിഹക്ടോരരം
കേക്ടോണുന്നതനിനപ മക്ടോഫൈനിയകേചള സമട്ടീപനിക്കുന്ന അവസയുണക്ടോയനി. ലക്ടോറനിന് അകമരനിക്കന്
രക്ടോജരങ്ങളനില്  പലയനിടത്തുരം  മക്ടോഫൈനിയകേള്  സമൂഹചത  നനിയനനിക്കുന്ന
സനിതനിവനികശഷരം  അതട്ടീവ  ഗുരുതരമക്ടോണപ.  കകേരളരം  അതകപക്ടോചലയുളള  ഒരു
സക്ടോഹചെരരതനികലയപ നട്ടീങ്ങുന്നുകണക്ടോ എന്നപ ഞക്ടോന് ഭയചപടുകേയക്ടോണപ.  ഗുണകേചളയുരം
മക്ടോഫൈനിയകേചളയുരം  അമരചചചെയ്യക്ടോന്   നനിലവനില്  സരംവനിധക്ടോനമുചണന്നപ  മുഖരമനനി
പറയുകേയുണക്ടോയനി.  മക്ടോഫൈനിയകേചളയുരം ഗുണകേചളയുരം പനിടനിക്കക്ടോനക്ടോയനിരുന്നു ഓപകറഷന്
സരക്ഷെ  എന്ന  പദ്ധതനി  ആവനിഷ്കരനിചതപ.    1,87,481  കപചരയക്ടോണപ  ഓപകറഷന്
സരക്ഷെ  പദ്ധതനിയനിലൂചട  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലതപ  അറസ്റ്റേപ  ചചെയ്തതപ.
ഗുണകേള്,  സക്ടോമൂഹരവനിരുദ്ധനക്ടോര,  ഹനിസ്റ്റേറനി  ഷട്ടീകറഴപ,  വക്ടോറണപ  പ്രതനികേള്,
കപക്ടോലട്ടീസനിചന്റെ  കേണ്ണപ  ചവടനിചപ  നടക്കുന്നവര  തടങ്ങനിയവരുചട  പ്രവരതനരം  ഇന്നപ
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അവസക്ടോനനിചനിരനിക്കുന്നു,  അതനിചന്റെ  പ്രവരതനരം  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്നനില്ല.  കബഡപ
മക്ടോഫൈനിയകേചള നനിയനനിക്കക്ടോന് കവണനിയക്ടോയനിരുന്നു കേഴനിഞ്ഞ സരക്കക്ടോര ഓപകറഷന്
കുകബര  പദ്ധതനി  സരംസക്ടോനതപ  നടപനിലക്ടോക്കനിയതപ.  സമക്ടോധക്ടോനക്ടോന്തരട്ടീക്ഷെരം
നനിലനനിരതക്ടോനുള്ള ശ്രമങ്ങള് ഇന്നപ ഇല്ലതക്ടോയനിരനിക്കുന്നു. ഗുണക്ടോസരംഘങ്ങള് പരസരരം
അക്രമങ്ങള്  നടത്തുന്നതപ  പതനിവക്ടോയനി  മക്ടോറുന്നു.  തനിരുവനന്തപുരരം  ജനില്ലയനിചല
കേണ്ണമ്മൂലയനില് ഗുണകേള് പരസരരം ചവടനിമരനിക്കുന്നു. പതനരംതനിടയനിചല കേക്ടോരരരം ശ്രട്ടീ.
അടൂര പ്രകേക്ടോശപ  സൂചെനിപനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  കപക്ടോലട്ടീസപ  കസ്റ്റേഷനനില് കേയറനി  പ്രതനികേചള
രക്ഷെചപടുതക്ടോനുള്ള ശ്രമരം നടക്കുന്നു.  ഗുണക്ടോ മക്ടോഫൈനിയക്ടോ സരംഘതനില് നനിന്നുരം രക്ഷെ
കനടക്ടോന്  കപക്ടോലട്ടീസനിചന അഭയരം പ്രക്ടോപനിക്കുകമക്ടോള് അവനിചടനനിന്നുരം നട്ടീതനി കേനിടക്ടോത
അവസയക്ടോണപ ഉണക്ടോകുന്നതപ.   ഇമൗ ഗവണ്ചമന്റെപ  വന്നതനിനുകശഷരം ക്രമസമക്ടോധക്ടോന
നനില  അനുദനിനരം  വഷളക്ടോകുന്ന  സക്ടോഹചെരരമക്ടോണുള്ളതപ.  സട്ടീകേള്ക്കുരം
കുടനികേള്ക്കുചമതനിചരയുളള  അക്രമങ്ങള്  വരദ്ധനിക്കുന്നു.  ഗുണക്ടോ  മക്ടോഫൈനിയക്ടോസരംഘങ്ങള്
അരങ്ങപ തകേരക്കുന്ന സക്ടോഹചെരരമക്ടോണപ നനിലവനിലുള്ളതപ. ഇചതല്ലക്ടോരം കനക്ടോക്കക്ടോന് ഇവനിചട
കപക്ടോലട്ടീസകണക്ടോ,  ഉകദരക്ടോഗസനക്ടോരുകണക്ടോ,   ഉള്ള  ഉകദരക്ടോഗസനക്ടോര
പ്രവരതനിക്കുന്നുകണക്ടോ?  ഉന്നത  തലതനിലുള്ള  കപക്ടോലട്ടീസപ  ഉകദരക്ടോഗസനക്ടോരുചട
കേനിടമത്സരമക്ടോണപ  ഇവനിചട  ഇതരരം  സരംഭവങ്ങളു  ണക്ടോക്കുന്നതപ.  സരംസക്ടോനതപ
വരദ്ധനിച്ചുവരുന്ന  ഗുണക്ടോ-മക്ടോഫൈനിയ  ആക്രമണങ്ങള്മൂലരം  കേള്ളനക്ടോരുചടയുരം
ചകേക്ടോള്ളക്കക്ടോരുചടയുരം  പറുദട്ടീസയക്ടോയനി  കകേരളരം  മക്ടോറുന്നതനില്  പ്രതനികഷധനിചപ  ഞക്ടോനുരം
എചന്റെ പക്ടോരടനിയുരം വക്ടോക്കമൗടപ നടത്തുകേയക്ടോണപ. 

(ഗവണ്ചമന്റെപ  നനിലപക്ടോടനില്  പ്രതനികഷധനിചപ  ബഹുമക്ടോനചപട  പ്രതനിപക്ഷെ
കനതക്ടോവരം  അകദഹതനിചന്റെ  പക്ടോരടനിയനില്ചപട  അരംഗങ്ങളുരം  സഭവനിടപ
പുറത്തുകപക്ടോയനി.) 

ശ്രട്ടീ  .   പനി  .   ചകേ  .   കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി: സര, ബഹുമക്ടോനചപട .........

ശ്രട്ടീ  .   സനി  .   ചകേ  .   നക്ടോണു: സര, ......

മനി  .   സട്ടീക്കര: അങ്ങപ വഴങ്ങുന്നുകണക്ടോ? 

ശ്രട്ടീ  .    പനി  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി:  സര,  അകദഹചതകപക്ടോചല  ഒരക്ടോള്  ഒരു
ചസക്കന്റെപ കവണചമന്നപ പറഞ്ഞക്ടോല് …........

ശ്രട്ടീ  .    സനി  .    ചകേ  .    നക്ടോണു:  നക്ടോലപ  മക്ടോസരം  മുമപ  അധനികേക്ടോരതനില്വന്ന
ഗവണ്ചമന്റെക്ടോണനിതപ. ഇന്നപ അടനിയന്തരപ്രകമയരം അവതരനിപനിച്ചുചകേക്ടോണപ ശ്രട്ടീ. പനി. ടനി.
കതക്ടോമസപ ബഹുമക്ടോനചപട മുഖരമനനികയക്ടോടപ ഒരു കേക്ടോരരരം പറഞ്ഞകപക്ടോള് അതനിനുമുമപ
ഭരനിച ഗവണ്ചമന്റെനിചന സരംബനനിചപ ഒരു വക്ടോക്കപ കപക്ടോലുരം പറയക്ടോചത ആ പ്രകമയരം
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ഉള്ചക്കക്ടോണ്ടുചകേക്ടോണപ  മക്ടോനരമക്ടോയ  രട്ടീതനിയനിലക്ടോണപ  ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനി
സരംസക്ടോരനിചതപ. കവചറ ഒന്നുരം അകദഹരം പറഞ്ഞനിടനില്ല. 

ശ്രട്ടീ  .    പനി  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി:  സര,  ഇന്നപ  ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനി
സരംസക്ടോരനിച  അകത  സനിരനിറനില്തചന്നയക്ടോണപ  ശ്രട്ടീ.  പനി.  ടനി.  കതക്ടോമസരം
അടനിയന്തരപ്രകമയരം  അവതരനിപനിചതപ.  അടനിയന്തരപ്രകമയമക്ടോകുകമക്ടോള് അല്പരം  ചൂടുരം
പുകേയുചമക്ടോചക്കയുണക്ടോകുരം.  ഗുണക്ടോവനിളയക്ടോടതനിചന്റെ  പ്രശ്നരം  ഞക്ടോന്  രക്ടോഷട്ടീയമക്ടോയനി
പറയുന്നനില്ല  എന്നുപറഞ്ഞുചകേക്ടോണപ  ആ  വനിഷയതനിചന്റെ  ഗമൗരവരം
ഉള്ചക്കക്ടോണ്ടുതചന്നയക്ടോണപ  ശ്രട്ടീ.  പനി.  ടനി  കതക്ടോമസപ  പറഞ്ഞതപ.  അതനിനുകശഷരം
മുഖരമനനിയുരം അകത രട്ടീതനിയനില് തചന്നയക്ടോണപ  പറഞ്ഞതപ.  വക്ടോക്കമൗടപ  നടത്തുന്നതപ
നനിങ്ങകളക്ടോടപ  പ്രതനികഷധനിചല്ല.  ഇമൗ  വനിഷയരം  ചെരചയ്ചക്കടുക്കക്ടോതതനിലുളള
അഭനിപ്രക്ടോയ വരതരക്ടോസരം ആണപ വക്ടോക്കമൗടനിനപ ആധക്ടോരരം. അങ്ങചന കേണക്കക്ടോക്കനിയക്ടോല്
മതനി, നനിങ്ങള് ആവശരമനില്ലക്ടോചത പ്രകകേക്ടോപനിതരക്ടോകേക്ടോതനിരുന്നക്ടോല് മതനി. 

ഇമൗ  വനിഷയരം  വളചര  ഗമൗരവതരമക്ടോണപ.  ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനിയുരം

ഗവണ്ചമനരം  വനിചെക്ടോരനിക്കുന്നതനികനക്കക്ടോള്  ഗമൗരവകമറനിയ  വനിഷയമക്ടോണനിതപ.

ചകേക്ടോചനിയനിചല  കേക്ടോരരരം  പറയക്ടോരം.  ഇവനിചട  ലക്ടോന്ഡപ  വളചര  പരനിമനിതമക്ടോണപ.  പക്ടോടരം

നനികേതക്ടോകനക്ടോ ചവറപ  ലക്ടോന്ഡപ  നനികേതക്ടോകനക്ടോ  പക്ടോടനില്ല  എചന്നക്ടോചക്കയക്ടോണപ.  പകക്ഷെ

സലരം  നനികേതക്ടോനക്ടോയനി  ഇമൗ  സരംഘചത  ഏല്പനിക്കുന്നവരക്കപ  ഇചതക്ടോരു

വനിഷയകമയല്ല. അങ്ങപ ചഎ.ടനി.  വകുപനിചന്റെകൂടനി ചുമതലയുള്ള ആളക്ടോണപ. ഒരു ചഎ.ടനി

പക്ടോരക്കപ  സക്ടോപനിക്കക്ടോന്  എചന്തല്ലക്ടോരം  നൂലക്ടോമക്ടോലകേളക്ടോണുള്ളതപ.  ഇതയധനികേരം

എരംകപക്ടോയ്ചമന്റെപ  ജനകററപ  ചചെയന്ന ഒരു കപ്രക്ടോജകനിനുകവണനി ചകേക്ടോചനിയനില് സലരം

നനികേതക്ടോന് ഒരനിക്കലുരം അവസരരം ലഭനിക്കനില്ല.  എന്നക്ടോല് കകേക്ടോണ്ട്രക്ടോകപ ചകേക്ടോടുതക്ടോല്

ഇതപ സക്ടോധനിചചടുക്കക്ടോന് കേഴനിയുരം. പനി.ഡബബ.ഡനി. കകേക്ടോണ്ട്രക്ടോകപ, കലബര കകേക്ടോണ്ട്രക്ടോകപ

തടങ്ങനി കകേക്ടോണ്ട്രക്ടോക്ടുകേള് പലവനിധമുണപ.  എന്നക്ടോല് ഇതരരം കജക്ടോലനികേള് ഗുണകേചള

ഏല്പനിക്കുന്നതനിനക്ടോല്  ഇകപക്ടോള്  ഗുണക്ടോ  കകേക്ടോണ്ട്രക്ടോക്ടുരം  നമ്മുചട  സരംസക്ടോനതപ

നടക്കുന്നുണപ.  ശ്രട്ടീ.  പനി.  ടനി.  കതക്ടോമസപ  പറഞ്ഞതപ  ഡട്ടീപക്ടോയനിതചന്ന

അകനസ്വഷനിക്കണരം.  അതനില്  ധക്ടോരക്ടോളരം  വസതകേളുണപ.  ഇമൗ  സരംഘചത

ഏല്പനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞക്ടോല്  ഏതപ ഭൂമനിയുരം  നനികേതക്ടോരം. അവരക്കപ  അതനിചനക്ടോരു

സനിസ്റ്റേമുണപ.  ഇതപ  വളചര  ഗമൗരവമുള്ള  വനിഷയമക്ടോയതനിനക്ടോല്  നമ്മള്  ചെരച
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ചചെകയ്യണതക്ടോണപ. മചറക്ടോന്നപ, കപക്ടോലട്ടീസരം ഇമൗ സരംഘവരം തമ്മനിചലക്ടോരു ലനിങ്കുണപ. ഇതപ

ചകേക്ടോചനിയനില് മക്ടോതരം ലനിമനിറപ  ചചെയ്തപ  നനില്ക്കുന്ന വനിഷയമല്ല.  നക്ടോദക്ടോപുരചത കേക്ടോരരരം

പറഞ്ഞു,  ഇതപ  നമ്മള്  എകപക്ടോഴരം  ഉന്നയനിക്കുന്ന  വനിഷയമക്ടോണപ.  ഒരു  കകേസനിലുരം

യഥക്ടോരത്ഥ  പ്രതനികേളുണക്ടോകേനില്ല.  അതപ  സനി.പനി.ചഎ.(എരം),  ലട്ടീഗപ  തടങ്ങനിയ

ചപക്ടോളനിറനിക്കല്  പക്ടോരടനികേളല്ല.  അല്ലക്ടോചത  വളരന്നുവരുന്ന  ചെനില  ചപക്ടോളനിറനിക്കല്

പക്ടോരടനികേളുണപ. അതനില് വരഗട്ടീയ തട്ടീവ്രവക്ടോദ സരംഘടനകേളുണപ. അവരുമക്ടോയക്ടോണപ നല്ല

ബനമുള്ളതപ.  അടുത കേക്ടോലതപ  അവനിചടയുണക്ടോയ സനി.പനി.ചഎ.(എരം),.......  ലട്ടീഗപ

സരംഘടനയല്ല, അല്ലക്ടോചതക്ടോരു ചകേക്ടോലപക്ടോതകേതനില്…......ഇവര അവനിചട ചചെന്നക്ടോല്

ഒന്നക്ടോരം  നമര  കേകസരയക്ടോണപ  ലഭനിക്കുന്നതപ.  ആദരചത  ട്രട്ടീറപചമന്റെപ  കേനിട്ടുന്നതപ

ഇതരക്കക്ടോരക്കക്ടോണപ.  ഇവര  എങ്ങചനയക്ടോണപ  വളരന്നുവന്നതപ  എന്നറനിയനില്ല.

കപക്ടോലട്ടീസനിചല  എല്ലക്ടോ  ഓഫൈട്ടീസരമക്ടോരുരം  ഇവചര  സകപക്ടോരടപ  ചചെയന്നവരക്ടോചണന്നപ

പറയുന്നനില്ല.  കവഗതനില്  കേക്ടോശുണക്ടോക്കക്ടോനുള്ള  വഴനി  ആയതചകേക്ടോണക്ടോയനിരനിക്കക്ടോരം

കപക്ടോലട്ടീസകേക്ടോരക്കപ  ഇവകരക്ടോടപ  ബനമുള്ളതപ.  ഇതപ  വളചര  ഗമൗരവമുള്ള  വനിഷയരം

തചന്നയക്ടോണപ.  കകേരളരം  ഒരു സനിറനി  കസ്റ്റേറപ  കപക്ടോചലയക്ടോണപ.  സക്ടോമതനികേമക്ടോയുരം  മറ്റുരം

വളരന്നുവരുന്ന  മറപ  ഇന്തരന്  സരംസക്ടോനങ്ങളനില്നനിന്നപ  കുറചപ  വരതരക്ടോസമുള്ള

കസ്റ്റേറക്ടോണപ  കകേരളരം.  കബക്ടോരംചബ  എങ്ങചനയക്ടോയനിരുന്നു,  കബക്ടോരംചബയനില്  എന്തനിനുരം

ഒരു  ഫൈട്ടീസണപ,  എന്തനിനുരം  ഒരു  സരംഘമുണക്ടോയനിരുന്നു.  ഇകപക്ടോള്  കുറചപ

വരതരക്ടോസചപട്ടുവരുന്നു എകന്നയുള.  അതകപക്ടോചല കകേരളവരം ആയനിതട്ടീരുരം.  എല്ലക്ടോ

സലങ്ങളനിലുരം  ഇകപക്ടോള്  മക്ടോഫൈനിയ,  ഗുണക്ടോ  സരംഘങ്ങളുണപ.  ഇചതക്ടോരു

യക്ടോഥക്ടോരത്ഥരമക്ടോണപ. അവരക്കപ രക്ടോഷട്ടീയ ബനങ്ങളുണക്ടോക്കക്ടോന് കേഴനിയുരം. ഏറവമധനികേരം

ശ്രദ്ധനികക്കണതപ  ഭരണകേക്ഷെനിയക്ടോയ  നനിങ്ങള്  തചന്നയക്ടോണപ,  നനിങ്ങള്ക്കപ

ഇക്കക്ടോരരങ്ങളനില് ഉതരവക്ടോദനിതസ്വമുണപ.  അതനിചനക്കക്ടോള് വലനിചയക്ടോരു പ്രശ്നരം ഇകപക്ടോള്

വളരന്നുവരുന്നുണപ.  തട്ടീവ്രവക്ടോദതനിചനതനിരക്ടോയനി നമ്മള് വളചര ശക്തമക്ടോയ നനിലപക്ടോടപ

സസ്വട്ടീകേരനിക്കണരം. നമ്മുചട ചചെറുപക്കക്ടോരുള്ചപചടയുളള ആളുകേചള വഴനിചതറനിക്കക്ടോനുള്ള

വലനിയ  ശ്രമരം  അന്തരകദശട്ടീയ  തലതനില്   നടക്കുന്നുണപ.  ഗള്ഫൈനിചലക്ടോചക്ക

കപക്ടോകുകമക്ടോള് അവരുമക്ടോയനി കകേക്ടോണ്ട്രക്ടോക്ടുണക്ടോക്കനി ഇവനിചട തട്ടീവ്രവക്ടോദരം വളരതക്ടോന്

പല  മതതട്ടീവ്രവക്ടോദ  ഗ്രൂപ്പുകേളുരം  ശ്രമനിക്കുന്നുണപ.  ഇന്തരയനിചല  പല  സക്ടോഹചെരരവരം

അതകപക്ടോല  സരംഘപരനിവക്ടോറുരം  മറ്റുരം  അതനിനപ  സക്ടോഹചെരരമുണക്ടോക്കുന്നുമുണപ.  പകക്ഷെ
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ഇവനിചട തട്ടീവ്രവക്ടോദരം പറഞ്ഞപ അടനിച്ചുചകേക്ടോല്ലക്ടോനുള്ള ശ്രമവരം നടക്കുന്നുണപ. ഇചതക്ടോചക്ക

വളചര ഗമൗരവമുള്ള വനിഷയമക്ടോണപ.  അധനികേക്ടോരരം മനിസപ യൂസപ ചചെയന്ന ഒരു പ്രവണത

കേക്ടോണുന്നുണപ,  ക്രനിമനിനല്  ബനരം  വല്ലക്ടോചത  വളരന്നുവരുന്നുണപ.  ഇതപ  വളചര

ഗമൗരവമുള്ള  വനിഷയമക്ടോണപ.  അതചകേക്ടോണ്ടുതചന്ന  ഇമൗ  വനിഷയരം  ചെരച

ചചെയ്യണചമന്നക്ടോണപ ഞങ്ങളുചട അഭനിപ്രക്ടോയരം. ചെരച ചചെയ്യക്ടോതതനിലുള്ള ചപ്രക്ടോടസ്റ്റേക്ടോണപ.

അകപക്ടോള്  ഞങ്ങള്ക്കപ  അതസരംബനനിചപ  പറയക്ടോനുള്ള  അവസരവരം  ലഭനിക്കുരം.

അതനിനക്ടോലക്ടോണപ ഞങ്ങള് വക്ടോക്കമൗടപ  ചചെയന്നതപ. 

പടനികേജക്ടോതനി  പടനികേവരഗ  പനികന്നക്ടോക്കസമുദക്ടോയകക്ഷെമവരം  നനിയമവരം
സക്ടോരംസക്ടോരനികേവരം  പക്ടോരലചമന്റെറനികേക്ടോരരവരം  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രട്ടീ  .    എ  .    ചകേ  .    ബക്ടോലന്):
സര, എചന്റെ ഒരു കചെക്ടോദരതനിനപ ബഹുമക്ടോനചപട രകമശപ ചചെന്നനിതല 16.02.2016-ല്
നല്കേനിയ  മറുപടനിയനില്  ഇമൗ  സരക്കക്ടോര  അധനികേക്ടോരകമറ  കശഷരം  76  ഗുണക്ടോ
ആക്രമണങ്ങള്  റനികപക്ടോരടപ  ചചെയ്തനിട്ടുചണന്നുരം  പ്രസത  ആക്രമണങ്ങളനില്  15  കപര
ചകേക്ടോല്ലചപടനിട്ടുചണന്നുരം പറഞ്ഞനിട്ടുണപ. ആക്രമണരം എന്നുപറയുന്നതപ എകന്തക്ടോ പുതനിയ
സരംഭവമക്ടോചണന്നപ  ധരനിക്കരുതപ.  അതനിക്രൂരമക്ടോയ  ഗുണക്ടോ  ആക്രമണവരം
ചകേക്ടോലപക്ടോതകേവരം ബലക്ടോത്സരംഗവരം നടന്നതപ കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫൈപ.  സരക്കക്ടോരനിചന്റെ
കേക്ടോലതക്ടോണപ  എന്നപ  ബഹുമക്ടോനചപട  പനി.  ചകേ.  കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനിക്കപ  അറനിയക്ടോവന്ന
കേക്ടോരരമക്ടോണകല്ലക്ടോ.

ശ്രട്ടീ  .    പനി  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി:  സര,  നക്ടോലുമക്ടോസരം  ചകേക്ടോണപ  എകന്തക്ടോ  ഒരു
അസക്ടോധക്ടോരണ  ഗുണക്ടോ  പ്രതനിഭക്ടോസരം  ഇവനിചട  മുളച്ചുചപക്ടോങ്ങനിയനിട്ടുണപ  എന്നപ  ആരുരം
പറഞ്ഞനില്ല.  ഇതപ  കനരചത  ഇവനിചടയുണപ.  പകക്ഷെ  അതനിചന്റെ  ചപ്രക്ടോകപക്ടോരഷനുരം
എണ്ണവരം  കേണക്കുചമക്ടോന്നുരം  കനക്ടോക്കണ.  എണ്ണതനിചനക്കുറനിചപ  ഒരനിക്കല്
പറഞ്ഞതനിനുതചന്ന  അങ്ങപ  കുടുങ്ങനിക്കനിടക്കുകേയക്ടോണപ.  അതനിനക്ടോല്  എണ്ണതനിചന്റെ
വനിഷയരം ഇനനി എടുക്കുന്നനില്ല. ഞക്ടോന് വക്ടോക്കമൗടപ നടത്തുകേയക്ടോണപ. 

(ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  നനിലപക്ടോടനില്  പ്രതനികഷധനിചപ  ശ്രട്ടീ.  പനി.  ചകേ.  കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനിയുരം
അകദഹതനിചന്റെ പക്ടോരടനിയനില്ചപട അരംഗങ്ങളുരം സഭവനിടപ പുറത്തുകപക്ടോയനി.)

ശ്രട്ടീ  .    അനൂപപ  കജക്കബപ:  സര,  ഇവനിചട  ശ്രട്ടീ.  പനി.  ടനി.  കതക്ടോമസപ
സരംസക്ടോരനിചകപക്ടോള്  സൂചെനിപനിചതപ,  കപക്ടോലട്ടീസനില്  പരക്ടോതനി  ചകേക്ടോടുതക്ടോല്
അകപക്ടോള്തചന്ന  ഗുണക്ടോ  സരംഘങ്ങളനിചല  ആളുകേള്  ഇമൗ  പരക്ടോതനി  ചകേക്ടോടുതവചര
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കതടനിചയതനി  കകേക്ടോരംപ്രകമസപ  ചെരചയനികലയപ  കപക്ടോകുകേകയക്ടോ  അവചര
ഭട്ടീഷണനിചപടുത്തുന്ന നനിലയനികലയപ  മക്ടോറുകേകയക്ടോ  ചചെയന്നുചവന്നക്ടോണപ.   ഇതപ  വളചര
ഗുരുതരമക്ടോയ ഒരു സക്ടോഹചെരരരം തചന്നയക്ടോണപ.  ഒരു പമൗരചന സരംബനനിചപ  അവനപ
സരംരക്ഷെണരം നല്കകേണതപ  കപക്ടോലട്ടീസകേക്ടോര  തചന്നയക്ടോണപ.  കപക്ടോലട്ടീസപ  കസ്റ്റേഷനനില്
ചചെന്നപ   ഒരു പരക്ടോതനി  ചകേക്ടോടുത്തുകേഴനിഞ്ഞപ മനിനനിട്ടുകേള്ക്കുള്ളനില് ഗുണക്ടോ കനതൃതസ്വവരം
മക്ടോഫൈനിയ  സരംഘങ്ങളുരം  അതപ  അറനിയുകേയുരം  അവര  പരക്ടോതനിക്കക്ടോരചന
കതടനിചയത്തുകേയുരം  ചചെയന്നു.  ഇതരതനിലുള്ള  സക്ടോഹചെരരങ്ങള്  അനുവദനിച്ചു
ചകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  കേഴനിയുന്ന  ഒന്നക്ടോകണക്ടോ;  അതപ  ഗവണ്ചമന്റെപ  ചെനിന്തനികക്കണത
തചന്നയക്ടോണപ.   ഇതരതനിലുള്ള  സക്ടോഹചെരരങ്ങള്  വരുകമക്ടോഴക്ടോണപ  കപക്ടോലട്ടീസനിനപ
മക്ടോഫൈനിയക്ടോ  ബനമുണപ  എന്നുപറയുന്ന  കേക്ടോരരങ്ങള്ക്കപ  അരത്ഥമുണക്ടോകുന്നതപ.
ഇതകനസ്വഷനിക്കക്ടോന്  ഗവണ്ചമന്റെപ  തയ്യക്ടോറക്ടോകേണരം.   അകനസ്വഷനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞക്ടോല്
തട്ടീരചയക്ടോയുരം  ചതളനിവകേളുണക്ടോകുരം.   ഇവനിചട  ചെനില  കപക്ടോലട്ടീസപ  ഉകദരക്ടോഗസരക്കപ
ഗുണകേളുമക്ടോയനിട്ടുള്ള  ബനങ്ങളക്ടോണപ  ഇതരതനിലുള്ള  വനിഷയങ്ങളനികലയപ
ചചെചന്നത്തുന്നതനിനപ  കേക്ടോരണരം.  ചകേക്ടോചനി  നഗരതനില്  മക്ടോതമക്ടോയനി  നനിലനനില്ക്കുന്ന
ഒരുകേക്ടോരരമക്ടോയനി  ഇതനിചന  കേക്ടോണക്ടോന്  കേഴനിയുകേയനില്ല.  കമക്ടോഷണങ്ങള്  വളചര
വരക്ടോപകേമക്ടോയ  നനിലയനില്  നടന്നുവരുന്നു.  ആ  ജനില്ലയനിചല  എരം.എല്.എ.  എന്നുള്ള
നനിലയനില് എനനിക്കതപ പറയക്ടോന് കേഴനിയുരം,  എചന്റെ നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനില്തചന്ന,
കേനിഴക്കന്  പ്രകദശങ്ങളനിചലക്ടോചക്ക  കമക്ടോഷണരം  വളചര  വരക്ടോപകേമക്ടോയനി  നടക്കുന്നുണപ.
കൂടക്ടോചത,  സ്കൂള്  കകേനട്ടീകൃതമക്ടോയനി  മയക്കുമരുന്നപ  മക്ടോഫൈനിയകേള്  പ്രവരതനിക്കുന്ന
സക്ടോഹചെരരവമുണപ.   ഇമൗയടുത ദനിവസങ്ങളക്ടോയനി  തടചര  കബക്കപ  കമക്ടോഷണങ്ങളുരം
വട്ടീടുകേളനിചല  കമക്ടോഷണവരം  കമക്ടോഷണ  ശ്രമങ്ങളുരം  ഉള്ചപചട  നടക്കുന്നുണപ.   ഇതപ
അടനിക്കടനി  വരദ്ധനിച്ചുവരുന്നതപ  കപക്ടോലട്ടീസപ  നനിഷനിയമക്ടോയനി  കപക്ടോകുന്നു
എന്നതനികലയതചന്നയക്ടോണപ  വനിരല്ചൂണ്ടുന്നതപ.  ഗവണ്ചമന്റെപ  ഇതരതനിലുള്ള
കേക്ടോരരങ്ങളനില് കൂടുതല് ശ്രദ്ധചചെലുതണചമന്നുളളതതചന്നയക്ടോണപ എനനിക്കുരം ഇവനിചട
സൂചെനിപനിക്കക്ടോനുള്ളതപ.  നനിയമപക്ടോലനചത  ബക്ടോധനിക്കക്ടോത  വനിധതനില്  മക്ടോഫൈനിയ
സരംഘങ്ങചള  അടനിചമരതക്ടോനുള്ള  സക്ടോഹചെരരങ്ങളുണക്ടോകേണരം.  കനരചത
സൂചെനിപനിചതകപക്ടോചല കബക്ടോരംചബയനികലക്ടോ ലക്ടോറനിന് അകമരനിക്കന് രക്ടോജരകതക്ടോ ഉള്ള ഒരു
സക്ടോഹചെരരമല്ല കകേരളതനിലുണക്ടോകകേണതപ.  വളചര  സമന്നമക്ടോയ ഒരു പ്രകദശചമന്ന
നനിലയനില് ഇതരതനിലുള്ള വനിഷയങ്ങചള എന്നുരം തടയനിടക്ടോന് സക്ടോധനിചനിട്ടുള്ള ഒരു
ഭരണസരംവനിധക്ടോനരം  കകേരളതനിലുണക്ടോയനിട്ടുണപ.  ആ  നനിലയനില്തചന്ന  ഇമൗ
ഗവണ്ചമന്റെനിനപ  മുകമക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  കേഴനിയണരം  എന്നപ  എടുത്തുപറയക്ടോന്
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ആഗ്രഹനിക്കുന്നു.  ഇമൗ വനിഷയരം ചെരച ചചെയ്യക്ടോതതനില് പ്രതനികഷധനിചപ  വക്ടോക്കമൗടനില്
ഞക്ടോന് പങ്കുകചെരുന്നു.

(ഗവണ്ചമന്റെപ നനിലപക്ടോടനില് പ്രതനികഷധനിചപ  ശ്രട്ടീ.  അനൂപപ കജക്കബപ സഭവനിടപ
പുറത്തുകപക്ടോയനി)

ശ്രട്ടീ  .    ഒ  .    രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോല്:  സര,  ഇവനിചട  ഉയരന്നുവന്നനിട്ടുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്
അതരന്തരം  ഗമൗരവമുള്ളതക്ടോണപ.  ഇവചയക്ടോചക്ക  ആരരംഭനിചതപ  ചചെറനിയ
രട്ടീതനിയനിലക്ടോചണങനിലുരം  സരംസക്ടോനചത  ഗ്രസനിചനിരനിക്കുന്ന,  നനിയമവരവസചയ
മറനികേടന്നുചകേക്ടോണപ  സക്ടോമതനികേ  കേക്ടോരരങ്ങള്ക്കക്ടോയക്ടോലുരം  മറപ  തക്ടോല്പരരങ്ങള്ക്കു
കവണനി ആയക്ടോലുരം ബലരംപ്രകയക്ടോഗനിച്ചുചകേക്ടോണപ പ്രവരതനിക്കുകേയുരം ബക്ടോക്കനി ആളുകേള്
നനിസഹക്ടോയരക്ടോയനി കനക്ടോക്കനിനനില്കക്കണതമക്ടോയ ഒരു സനിതനിവനികശഷരം ഉണക്ടോയനിട്ടുണപ.
ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനിയുരം  അതനിചന്റെ  ഗമൗരവചത  സരംബനനിചപ
ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.   ഇതപ  വളചര  ഗമൗരവമുള്ള  കേക്ടോരരമക്ടോചണന്നുരം  ഇനനി
ഇതരരം  കേക്ടോരരങ്ങള്  അനുവദനിക്കുകേയനിചല്ലന്നുരം  അകദഹരം  പറയുകേയുണക്ടോയനി.
സക്ടോമതനികേ കേക്ടോരരങ്ങള്ക്കുകവണനി മക്ടോതമല്ല, മറപ കേക്ടോരരങ്ങള് കനടനിചയടുക്കുന്നതനിനുരം
ഓകരക്ടോരുതചര  പക്ടോഠരം  പഠനിപനിക്കുന്നതനിനുമുളള  രട്ടീതനിയനിചലക്ടോരു  കപക്ടോക്കപ  ഇവനിചട
കേക്ടോണുന്നുണപ.  എചന്റെ പക്ടോരടനിയുചട സരംസക്ടോന ഓഫൈട്ടീസനിനുകനചര  കേകല്ലറുണക്ടോയനി,
അതനിചന്റെ  കപരനില്  ആക്ഷെനനില്ല.  അതകപക്ടോചലതചന്ന  ഇതനിചന്റെ  അടുത്തുവച്ചുതചന്ന
പടനികേജക്ടോതനി  കമക്ടോരചയുചട  സരംസക്ടോന  പ്രസനിഡന്റെക്ടോയ  പടനികേജക്ടോതനി
വനിഭക്ടോഗതനില്ചപട ഒരു മഹനിളചയയുരം മരദനിച്ചു,  അതനിനുരം ആക്ഷെനനില്ല.  പടനികേജക്ടോതനി
വനിഭക്ടോഗതനില്ചപട  ഒരു  യുവകമക്ടോരച  പ്രവരതകേചന  അകദഹതനിചന്റെ  അമ്മയുചട
മുമനില്വചപ  ചവടനിചക്കക്ടോന്നനിരനിക്കുന്നു.  അതകപക്ടോചലതചന്ന  ഒകടചറ  സരംഭവങ്ങളുണപ.
കകേക്ടോടതനിയനില്  സക്ടോക്ഷെനി  പറയുന്നതനിചന്റെ  കപരനില്  ശനിക്ഷെനിക്കുന്നു.  കപക്ടോളനിരംഗപ
ഏജന്റെക്ടോയനികപക്ടോയനി എന്നതനിചന്റെ കപരനില് മൃഗട്ടീയമക്ടോയനി മരദനിക്കുന്നു.   വക്ടോസവതനില്
കപക്ടോലട്ടീസപ  നനിഷ്പക്ഷെമക്ടോയനി  പ്രവരതനിക്കക്ടോത  ഒരു  സക്ടോഹചെരരരം  ഉണക്ടോയനിരനിക്കുന്നു.
ഇതക്ടോണപ ഇവനിചട ചൂണനിക്കക്ടോണനിചനിട്ടുള്ളതപ. അതപ സക്ടോമതനികേകമക്ടോ, രക്ടോഷട്ടീയകമക്ടോ, മറപ
തക്ടോല്പരരങ്ങകളക്ടോ ചകേക്ടോണക്ടോകേക്ടോരം. ഏതക്ടോയക്ടോലുരം ഇമൗ രക്ടോജരചത എല്ലക്ടോ പമൗരനക്ടോരക്കുരം,
അവര  ഏതപ  ജക്ടോതനിക്കക്ടോകരക്ടോ  മതക്കക്ടോകരക്ടോ  പക്ടോരടനിക്കക്ടോകരക്ടോ  ആകേചട  അവരക്കപ
നനിയമപ്രകേക്ടോരരം  പ്രവരതനിക്കക്ടോനുള്ള ഒരു സക്ടോഹചെരരമുണക്ടോകേണരം.   ബഹുമക്ടോനചപട
മുഖരമനനിചയതചന്ന  കനരനിടപ  കേണപ   നനിവക്ടോരണരം  കനകടണതക്ടോയ  ഒരു
സരംഭവമക്ടോണുണക്ടോയനിട്ടുള്ളതപ.   ഇതപ  വളചര  ഗമൗരവമക്ടോയനിട്ടുളള  ഒരു  ഇഷന്യൂ  ആണപ.
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അതപ  ചെരച  ചചെയ്യണരം.  ഇമൗ  രരംഗതപ  പരക്ടോജയചപടനിരനിക്കുന്നുചവന്നപ
ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കക്ടോന് ഞക്ടോന് നനിരബനനിതനക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.

ശ്രട്ടീ  .   എസപ  .   ശരമ്മ: സര, കപക്ടോയനിന്റെപ ഓഫൈപ ഓരഡര.  റൂള് 307. ..…

ശ്രട്ടീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരക്ടോജന്: സര, കപക്ടോയനിന്റെപ ഓഫൈപ ഓരഡര. .....…

മനി  .    സട്ടീക്കര:  കമല്പറഞ്ഞ രണ്ടുകേക്ടോരരങ്ങളുരം ചചെയര പരനികശക്ടോധനിചപ  നടപടനി

സസ്വട്ടീകേരനിക്കുന്നതക്ടോണപ.

(സഭവനിടപ  പുറത്തുകപക്ടോയ  പ്രതനിപക്ഷെക്ടോരംഗങ്ങള്  അല്പസമയതനിനകേരം

സഭയനില് തനിരനിചചതനി).

IV  ശ്രദ്ധ ക്ഷെണനിക്കല്

 (1) ദൃശരമക്ടോധരമ പ്രവരതകേരുചട ചതക്ടോഴനിലവകേക്ടോശങ്ങള്

ശ്രട്ടീമതനി വട്ടീണക്ടോ കജക്ടോരജപ  : സര,  ജനക്ടോധനിപതരതനില്  ജനങ്ങളുചട
ശബ്ദമക്ടോണപ  മക്ടോധരമങ്ങള്.  അനട്ടീതനിക്കുരം  അസമതസ്വതനിനുരം  അടനിചമരതലനിനു
ചമതനിചര  ശബ്ദമുയരകതണവരക്ടോണപ  മക്ടോധരമ  പ്രവരതകേര.   ചതക്ടോഴനിലനിടങ്ങളനിചല
ചൂഷണങ്ങചളക്കുറനിചപ  നനിരന്തരമക്ടോയനി  വനിവനിധ  മക്ടോധരമങ്ങളനിലൂചട  റനികപക്ടോരടപ
ചചെയന്നവരക്ടോണപ  മക്ടോധരമ  പ്രവരതകേര.   പക്ടോടങ്ങളനിലുരം  ഫൈക്ടോകറനികേളനിലുമുള്ള
ചതക്ടോഴനില്സമതസ്വങ്ങളനില്  തടങ്ങനി  ചടകപകറല്  കഷക്ടോപ്പുകേളനിചല  ജട്ടീവനക്കക്ടോരുചടയുരം
സസ്വകേക്ടോരര  ആശുപതനികേളനിചല  നഴ്സുമക്ടോരുചടയുരം  കനരക്കുളള  പട്ടീഡനങ്ങചള
സരംബനനിച്ചുരം  റനികപക്ടോരടപ  ചചെയ്തവരക്ടോണപ  അവര.  പചക്ഷെ,  ചടകപകറല്
ജട്ടീവനക്കക്ടോരുചട  നനില്പപ  സമരചതക്കുറനിച്ചുരം  നഴ്സുമക്ടോരക്കുകനചരയുള്ള
ആക്രമണങ്ങചളക്കുറനിച്ചുരം  പട്ടീഡനങ്ങചളക്കുറനിച്ചുരം റനികപക്ടോരടപ  ചചെയകമക്ടോഴരം സസ്വന്തരം
ചതക്ടോഴനിലനിടതനിചല  ചൂഷണങ്ങചളക്കുറനിച്ചുരം  അവകേക്ടോശ  ലരംഘനങ്ങചളക്കുറനിച്ചുരം
ശബ്ദമുയരതക്ടോചത അവരക്കപ കജക്ടോലനിചചെകയ്യണനിവരുന്ന ഒരു സക്ടോഹചെരരമക്ടോണുള്ളതപ.
കേഴനിഞ്ഞ  15  വരഷചത  കകേരളതനിചന്റെ  ചെരനിതരം  പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല്  ഏറവരം
വനിപവകേരമക്ടോയ  മക്ടോറരം  ഉണക്ടോയനിരനിക്കുന്നതപ  ദൃശരമക്ടോധരമ  രരംഗതക്ടോചണന്നപ
മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന് കേഴനിയുരം.  നനിലവനില്  24  മണനിക്കൂറുരം  പ്രവരതനിക്കുന്ന ഏഴപ  നന്യൂസപ
ചെക്ടോനലുകേളുരം  ഏകേകദശരം  മുപതനിയകഞക്ടോളരം  ചമയനിന്  സട്ടീരം  ചെക്ടോനലുകേളുരം  നനിരവധനി
പ്രക്ടോകദശനികേ ചെക്ടോനലുകേളുമുണപ. പതനിനയ്യക്ടോയനിരതനിലധനികേരം ജട്ടീവനക്കക്ടോരുരം അനുബന
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കമഖലകേളനില്  പ്രവരതനിക്കുന്നവരുമുള്ചപചട  ഏകേകദശരം  ഇരുപതനിനക്ടോയനിരരം
ആളുകേള്  ഈ  കമഖലയുമക്ടോയനി  ബനചപടപ  കജക്ടോലനി  ചചെയന്നുണപ.  കേഴനിഞ്ഞ  കൂകറ
വരഷങ്ങളക്ടോയനി  മക്ടോധരമരരംഗചത  അവസ  പരനികശക്ടോധനിക്കുകേയക്ടോചണങനില്,
നമുക്കറനിയക്ടോരം  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടപ  ആസക്ടോനമക്ടോയനി  പ്രവരതനിക്കുന്ന  ഒരു  പക്ടോരടനിയുചട
മുഖപതതനിചല ജട്ടീവനക്കക്ടോരക്കപ  മക്ടോസങ്ങളക്ടോയനി ശമളരം കേനിടനിയനിടനില്ല.  ദൃശരമക്ടോധരമ
രരംഗകതയ്ചക്കത്തുകമക്ടോള്  ഈ  പ്രശ്നതനിചന്റെ  കേടുപരം  വളചരകയചറയക്ടോണപ.  പല
ചെക്ടോനലുകേളുരം  മൂന്നുരം  നക്ടോലുരം  വരഷതനിനുളളനില്  സക്ടോമതനികേ  പ്രതനിസനനിമൂലരം
അടച്ചുപൂകടണ  സക്ടോഹചെരരരം  ഉണക്ടോയനിട്ടുണപ.  നനിലവനില്  പ്രവരതനിക്കുന്ന  പല
ചെക്ടോനലുകേള്ക്കുരം  പ്രവരതനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയക്ടോത  ഒരു  സക്ടോഹചെരരമുണപ.  കകേരളരം
കപക്ടോചലക്ടോരു  ചചെറനിയ  സരംസക്ടോനതപ,  ചചെറനിയ  മക്ടോരക്കറ്റുളള  കകേരളതനില്
കകേക്ടോരപകററ്റുകേള്  ദൃശരമക്ടോധരമരരംഗകതക്കപ  വരുന്നുചവന്ന  സക്ടോഹചെരരരംകൂടനി  നമ്മള്
കേക്ടോണണരം.  ഞക്ടോന്  ഈ  സഭയുചടയുരം  ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനിയുചടയുരം
ശ്രദ്ധയനില്ചകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്  ആഗ്രഹനിക്കുന്ന കേക്ടോരരരം,  കകേന സരക്കക്ടോര  പക്ടോസക്ടോക്കനിയ
വരക്കനിരംഗപ  കജരണലനിസ്റ്റേപസപ  ആകനിചന്റെ  പരനിധനിയനില്  ദൃശര-മക്ടോധരമ  പ്രവരതകേര
വരുന്നനില്ല എന്നുളള ദ:ഖകേരമക്ടോയ യക്ടോഥക്ടോരത്ഥരമുണപ.  വരക്കനിരംഗപ കജരണലനിസ്റ്റുകേളുചട
നനിരവ്വചെനതനില്  ദൃശര-മക്ടോധരമ  പ്രവരതകേര  ഉള്ചപടക്ടോതതചകേക്ടോണപ  കവജപ
കബക്ടോരഡനിചന്റെ  പരനിധനിയനിലുരം  ഇവര  വരുന്നനില്ല.  കവജപ  കബക്ടോരഡപ  നനിരകദശങ്ങള്
നടപനിലക്ടോക്കക്ടോത  ധക്ടോരക്ടോളരം  പതസക്ടോപനങ്ങള്  ഇവനിചടയുണപ.  കകേക്ടോണ്ട്രക്ടോകപ
അടനിസക്ടോനതനില് ആളുകേചള നനിയമനിചക്ടോല് കവജപ  കബക്ടോരഡനിചന്റെ കസവന കവതന
വരവസകേള് ചകേക്ടോടുകക്കണതനില്ല എന്നതചകേക്ടോണപ കകേക്ടോണ്ട്രക്ടോകപ അടനിസക്ടോനതനില്
ജട്ടീവനക്കക്ടോചര നനിയമനിക്കുന്ന പതസക്ടോപനങ്ങളുചണന്നപ നമുക്കറനിയക്ടോരം.  ദൃശര-മക്ടോധരമ
രരംഗതപ  മണനിക്കൂറുകേള്  കജക്ടോലനി  ചചെകയ്യണനി  വരുന്ന  സക്ടോഹചെരരമുണപ.   ഒരു
തതസ്വദട്ടീക്ഷെയുമനില്ലക്ടോചത  സലരംമക്ടോറങ്ങള്  നടക്കുന്നുണപ.  ഒപരം  നട്ടീതനിപൂരവ്വമല്ലക്ടോത
ഷനിഫ്റ്റുകേളനിലുരം  ദൃശര-മക്ടോധരമ  പ്രവരതകേര  കജക്ടോലനി  ചചെയന്നു.   ഈ  രട്ടീതനിയനിലുളള
അസമതസ്വങ്ങള്  അവനിചട  നടക്കുന്നുണപ.  ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനികയക്ടോടപ
അഭരരത്ഥനിക്കക്ടോനുളള  മൂന്നപ  പ്രധക്ടോനചപട  കേക്ടോരരങ്ങള്  (1)  ഒരു  വനിദഗ
സമനിതനിചയചക്കക്ടോണപ ദൃശര-മക്ടോധരമ രരംഗചത പ്രശ്നങ്ങള് പഠനിക്കണരം.  അതനിനക്ടോയനി
മക്ടോധരമ  പ്രവരതകേരുള്ചപടുന്ന  ഒരു  സമനിതനിചയ  നനികയക്ടോഗനിക്കണരം.  (2)  കവജപ
കബക്ടോരഡനിചന്റെ പരനിധനിയനില് ദൃശര-മക്ടോധരമ  പ്രവരതകേചരക്കൂടനി  ഉള്ചപടുത്തുന്നതനിനു
കവണനി  വരക്കനിരംഗപ  കജരണലനിസ്റ്റുകേളുചട  നനിരവ്വചെനചത  മക്ടോറതക്കവനിധതനില്
കകേന  സരക്കക്ടോരനില്  ശക്തമക്ടോയ  സമ്മരദരം  എരം.പനി.-മക്ടോര  മുകഖനയുരം
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സരക്കക്ടോരതലതനിലുരം  ചചെലുതണരം.  (3)  കേക്ടോലക്ടോനുസൃതമക്ടോയനി  മക്ടോധരമ
പ്രവരതകേരക്കപ  ചപന്ഷന്  പുതക്കനി  നല്കേണചമന്ന  വനിനട്ടീതമക്ടോയ  അഭരരത്ഥന
വയന്നകതക്ടോചടക്ടോപരം  ഒരു  അസരംഘടനിത  കമഖലചയ  ഏതപ  രട്ടീതനിയനില്
പരനിഗണനിക്കുന്നുകവക്ടോ ആ രട്ടീതനിയനില്  പരനിഗണനിച്ചുചകേക്ടോണപ ദൃശരമക്ടോധരമ  രരംഗചത
പ്രശ്നങ്ങള്  പഠനിചപ  വളചര  സമഗ്രമക്ടോയ  ഇടചപടല്  നടതണചമന്നപ  വളചര
വനിനട്ടീതമക്ടോയനി അഭരരത്ഥനിക്കുന്നു.

മുഖരമനനി (ശ്രട്ടീ  .   പനിണറക്ടോയനി വനിജയന്): സര, ദൃശര-മക്ടോധരമ രരംഗചത മക്ടോധരമ
പ്രവരതകേരക്കുരം  മറ്റുള്ളവരക്കുരം  ചതക്ടോഴനില്  അരക്ഷെനിതക്ടോവസ  ഉള്ളതക്ടോയനി
പരക്ടോതനികേചളക്ടോന്നുരം  ലഭനിചനിടനില്ല.  സമൂഹതനിചന്റെ  ശബ്ദമക്ടോയനി  പ്രവരതനിക്കുകമക്ടോഴരം
മക്ടോധരമ പ്രവരതകേരക്കപ സസ്വന്തരം കേക്ടോരരരം പറയക്ടോന് കേഴനിയക്ടോത സക്ടോഹചെരരങ്ങളുണപ.
പല  സക്ടോപനങ്ങളനിലുരം  കുറഞ്ഞ  തകേ  കവതനമക്ടോയനി  നല്കുന്നതപ  സരംബനനിച്ചുരം
ശമളരം കൃതരസമയതപ ലഭനിക്കക്ടോതതപ സരംബനനിച്ചുരം ആകക്ഷെപമുണപ. ദൃശര-മക്ടോധരമ
രരംഗതപ കവജപ  കബക്ടോരഡപ  നനിലവനിലനില്ല.  കജക്ടോലനി  സമയതനിചന്റെ ക്രമട്ടീകേരണരം പല
ദൃശരമക്ടോധരമങ്ങളനിലുമനില്ല. പലകപക്ടോ ഴരം മക്ടോധരമ പ്രവരതകേരക്കുരം മറപ ജട്ടീവനക്കക്ടോരക്കുരം
വളചര  കൂടുതല്  സമയരം  കജക്ടോലനി  ചചെകയ്യണതക്ടോയനി  വരുന്നുണപ.  കൃതരമക്ടോയ  സമയ
ക്രമട്ടീകേരണമനില്ലക്ടോചത  കജക്ടോലനി  ചചെയന്നതപ  മക്ടോനസനികേമക്ടോയുരം  ശക്ടോരട്ടീരനികേമക്ടോയുരം
ജട്ടീവനക്കക്ടോചര  അലട്ടുന്നുണപ.  മക്ടോതമല്ല,  വക്ടോരതകേള്  കൃതരമക്ടോയനി  കകേകേക്ടോരരരം
ചചെയന്നതനിചനയുരം  ഇതരരം  പ്രശ്നങ്ങള്  ബക്ടോധനിക്കുന്നുണപ.  പലകപക്ടോഴരം  അധനികേ
സമയരം  കജക്ടോലനി  ചചെയന്നതനിനപ  അധനികേ  കവതനചമക്ടോന്നുരം  ലഭനിക്കക്ടോറനിചല്ലന്ന
ആകക്ഷെപമുണപ.  അതനിനക്ടോല്  മക്ടോധരമങ്ങളനില്  കൃതരമക്ടോയ  സമയ  ക്രമട്ടീകേരണരം
ഏരചപടുത്തുന്ന  കേക്ടോരരരം  ഗമൗരവമക്ടോയനി  പരനിഗണനികക്കണതണപ.  ചെനിലയനിടങ്ങളനില്
ജട്ടീവനക്കക്ടോരക്കപ  കജക്ടോലനി  നനിരവ്വഹനിക്കക്ടോനുള്ള  അടനിസക്ടോന  സമൗകേരരങ്ങളുചട
അപരരക്ടോപ്തതയുമുണപ.  സട്ടീ  ജട്ടീവനക്കക്ടോരക്കടക്കരം ഇതമൂലരം  പ്രശ്നങ്ങളുണക്ടോകുന്നതക്ടോയനി
ശ്രദ്ധയനില്ചപടനിട്ടുണപ.  ചതക്ടോഴനിചലടുക്കുന്ന  ജട്ടീവനക്കക്ടോചരന്ന  നനിലയനില്  കൃതരമക്ടോയ
കവതനവരം  അവകേക്ടോശങ്ങളുരം  സമൗകേരരങ്ങളുചമക്ടോരുക്കക്ടോന്  മക്ടോധരമ  സക്ടോപനങ്ങള്ക്കപ
ചതക്ടോഴനില്  നനിയമപ്രകേക്ടോരവരം  മനുഷരതസ്വപരമക്ടോയുരം  ഉതരവക്ടോദനിതമുണപ.  മക്ടോധരമ
സക്ടോപനങ്ങളനിചല ചതക്ടോഴനില്, കവതനരം എന്നനിവ സരംബനനിചപ ചതക്ടോഴനില് വകുപനിചന്റെ
കേക്ടോരരക്ഷെമമക്ടോയ നനിരട്ടീക്ഷെണതനിനപ സരംവനിധക്ടോനചമക്ടോരുക്കുരം. ഇതരതനില് സഗമമക്ടോയ
സമൗകേരരങ്ങളനിലൂചട  മക്ടോതകമ  ജനക്ടോധനിപതരതനിചന്റെ  നക്ടോലക്ടോരം  തൂണക്ടോയ  മക്ടോധരമ
പ്രവരതകേരക്കപ സസ്വന്തരം കേരതവരരം കൃതരമക്ടോയനി  നനിരവ്വഹനിചപ  സക്ടോമൂഹര കസവനരം
നടതക്ടോനക്ടോകൂ.  ഇവനിചട  ബഹുമക്ടോനരയക്ടോയ  അരംഗരം  ചൂണനിക്കക്ടോണനിച  ദൃശര-മക്ടോധരമ
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രരംഗചത  പ്രകതരകേതകേള്ക്കപ  അതനിചന്റെ  കവചറക്ടോരു  വശരംകൂടനിയുണപ.  കവജപ
കബക്ടോരഡനിചന്റെ പരനിധനിയനില് വരണചമന്നപ ദൃശരമക്ടോധരമ രരംഗത്തുള്ളവരതചന്ന വലനിയ
കതക്ടോതനില്  ആവശരമുയരത്തുന്നനില്ല  എചന്നക്ടോരു  പ്രശ്നമുണപ.  കേക്ടോരണരം,  ദൃശരമക്ടോധരമ
രരംഗത്തുള്ളതപ   ഒരു  കമക്ടോഹ  കവതനമക്ടോണപ.  സക്ടോധക്ടോരണ  അചടനി  മക്ടോധരമങ്ങളുരം
ദൃശരമക്ടോധരമങ്ങളുചമടുതക്ടോല്,  അചടനി  മക്ടോധരമങ്ങളനില് ഏചറക്കുചറകപര  സനിരമക്ടോയനി
നനില്ക്കുന്നവരക്ടോയനിരനിക്കുരം.  എന്നക്ടോല്  ദൃശരമക്ടോധരമ  രരംഗതപ  ഇന്നപ  ഒരു
സക്ടോപനതനില്  കേക്ടോണുന്നവചര  നക്ടോചള  മചറക്ടോരു  സക്ടോപനതനിലക്ടോണപ  കേക്ടോണുന്നതപ.
കേക്ടോശപ  എവനിചടയക്ടോകണക്ടോ  കൂടുതല്  കേനിട്ടുന്നതപ  അവനികടയപ  കപക്ടോകേക്ടോന്
നനിരബനനിതരക്ടോവകേയക്ടോണപ.  യഥക്ടോരത്ഥതനില്  കവജപ  കബക്ടോരഡപ  ഉണക്ടോയക്ടോല്
ഇതയക്ടോണപ കവജപ എന്ന കൃതരമക്ടോയ ഒരു നനിശനിതതസ്വരം വരുരം. ആ ഒരു വരവസ ഇന്നപ
ഇതനിനകേതനില്ല.  അതപ  കവണചമന്നപ  കമക്ടോഹ  കവതനരം  പറ്റുന്നവര
തക്ടോല്പരരചപടുന്നുമനില്ല.  എന്നക്ടോല്  അവര  മക്ടോതമല്ല  അതനിലുള്ളതപ,
സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരക്ടോയ ഒകടചറ ആളുകേളുണപ.  അതചകേക്ടോണപ ഇതപ ഏറവരം പ്രധക്ടോനചപട
ഘടകേമക്ടോണപ.  നമ്മുകടതകപക്ടോലുള്ള  ഒരു  സമൂഹതനില്  ഏതപ  കമഖലയനിലുരം
സരംഘടനിതമക്ടോചയക്ടോരു  വനിഭക്ടോഗമക്ടോയനി  നനില്ക്കുകേ,  അവരക്കപ  കവജപ  കബക്ടോരഡനിചന്റെ
സമൗകേരരരം  കപക്ടോലുമനില്ല  എചന്നക്ടോരു  നനിലയുണക്ടോകുകേ  എന്നതപ  സരംഭവനിക്കുന്ന
കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  അകപക്ടോള് ആ ആവശരരം  ആ വനിഭക്ടോഗതനില്നനിന്നുതചന്ന ഉയരുന്നനില്ല
എന്നതക്ടോണപ ഇവനിചട കേക്ടോകണണ ഒരു കേക്ടോരരരം. അതപ ഗമൗരവമക്ടോയനി പരനിഗണനികക്കണ
പ്രശ്നമക്ടോചണന്നപ പറയുകമക്ടോള്തചന്ന ഈചയക്ടോരു ഭക്ടോഗവരം കൂടനി  കേക്ടോണക്ടോതനിരനിക്കരുതപ.
ഇതസരംബനനിചപ വനിദഗ സമനിതനി പഠനികക്കണ പ്രശ്നങ്ങള് അവരുമക്ടോയനി ചെരച ചചെയ്തപ
തട്ടീരുമക്ടോനനികക്കണ  കേക്ടോരരങ്ങളക്ടോണപ.  അതമക്ടോയനി  ബനചപടവരനില്നനിന്നുതചന്ന
പ്രശ്നങ്ങള്  ഉയരന്നുവരണരം.  കനരചത  മക്ടോധരമ  രരംഗതപ  ഉണക്ടോയനിരുന്നു
എന്നുള്ളതചകേക്ടോണ്ടുമക്ടോതരം  അതനിചന്റെ  ആചകേ  പ്രക്ടോതനിനനിധരരം  ബഹുമക്ടോനരയക്ടോയ
അരംഗതനിനപ അവകേക്ടോശചപടക്ടോന് കേഴനിയനില്ല. അതപ അവരതചന്ന അവരുചട ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
ഉയരതനിചകേക്ടോണ്ടുവന്നക്ടോല് ആ കേക്ടോരരരം ആകലക്ടോചെനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണപ. 

(അദ്ധരക്ഷെകവദനിയനില് മനി. ചഡപന്യൂടനി സട്ടീക്കര)

(2) സനിമന്റെപ വനില വരദ്ധനവപ

ശ്രട്ടീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതക്ടോമസപ :  സര,  നമ്മുചട  നക്ടോടനില്  സനിമന്റെനിചന്റെ  വനില
ക്രമക്ടോതട്ടീതമക്ടോയനി  വരദ്ധനിച്ചുവരനികേയക്ടോണപ.  സനിമന്റെനിചന്റെ  വനില  വരദ്ധനവമൂലരം  ഏറവരം
കൂടുതല് കേഷ്ടത അനുഭവനിക്കുന്നതപ പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗ കകേക്ടോളനനികേളനിലുള്ളവരുരം
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ലക്ഷെരംവട്ടീടപ  കകേക്ടോളനനിയനിലുള്ളവരുരം  ഇടതരക്കക്ടോരുരം  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരക്ടോയ
ആളുകേളുമക്ടോണപ. ഇതരരം ആളുകേള് ഒരു കേക്കൂസപ ചകേടക്ടോകനക്ടോ ചചെറനിചയക്ടോരു വട്ടീടപ കതപപ
നടതക്ടോകനക്ടോ  ഒചക്ക ശ്രമനിക്കുകമക്ടോഴക്ടോണപ  സനിമന്റെനിചന്റെ വനില വര ദ്ധനവമൂലരം  ഏറവരം
കൂടുതല് കേഷ്ടരം അനുഭവനിക്കുന്നതപ. സനിമന്റെനിനപ എത രൂപ വനില വരദ്ധനിചക്ടോലുരം വന്കേനിട
നനിരമ്മക്ടോതക്ടോക്കള്ക്കുരം  വലനിയ  പണക്കക്ടോരക്കുരം  ആ  വനിലവരദ്ധനവപ  വലനിചയക്ടോരു
കേക്ടോരരമല്ല.  എന്നക്ടോല് പക്ടോവചപടവരുരം സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരുമക്ടോയ ആളുകേള് സനിമന്റെനിചന്റെ
വനില  വരദ്ധനവമൂലരം  വളചരകയചറ  കേഷ്ടചപടുകേയക്ടോണപ.  കകേരളതനില്  ഒരു  ചെക്ടോക്കപ
സനിമന്റെനിചന്റെ  വനില  ഏകേകദശരം  420-430  രൂപയക്ടോണപ.  അകത  സമയരം
ആനക്ടോപ്രകദശനില് 275-290, തമനിഴപ നക്ടോടപ,  കേരണ്ണക്ടോടകേ എന്നനിവനിടങ്ങളനില് 290-310
എന്ന നനിരക്കനിലക്ടോണപ ഒരു ചെക്ടോക്കപ സനിമന്റെനിചന്റെ വനില.  തമനിഴപ നക്ടോടനില് അമ്മ സനിമചന്റെന്ന
കപരനില് കുമക്ടോരനി  ജയലളനിത ചകേക്ടോടുക്കുന്ന സനിമന്റെനിനപ  200  രൂപയനില് തക്ടോചഴയക്ടോണപ
വനില. മഹക്ടോരക്ടോഷയനില് 300 രൂപയുരം  അയല് രക്ടോജരമക്ടോയ കചെനയനില് 150 രൂപയുരം
ശ്രട്ടീലങയനില്  190  രൂപയുമക്ടോണപ  സനിമന്റെനിചന്റെ  വനില.  ഗള്ഫൈനില്  220  മുതല്  230
രൂപവചരയുരം   യൂകറക്ടോപനില്  200  രൂപയുമക്ടോണപ  വനില.  കകേരളതനില്  ഒരുവരഷരം
ഏകേകദശരം   8000 -10000  കകേക്ടോടനി  രൂപ  സനിമന്റെപ  വക്ടോങ്ങുന്നതനിനുകവണനി
ചചെലവഴനിക്കുകേയക്ടോണപ.  വനില വരദ്ധനവമക്ടോയനി തക്ടോരതമരചപടുത്തുകമക്ടോള് ഏകേകദശരം
1200-2000  കകേക്ടോടനി  രൂപ  പ്രതനിവരഷരം  കകേരളതനിനപ  നഷ്ടമക്ടോവകേയക്ടോണപ.  ഈ
രണക്ടോയനിരരം കകേക്ടോടനി രൂപയുചട പകുതനിയക്ടോയ ആയനിരരം കകേക്ടോടനി രൂപ ഗവണ്ചമന്റെനിനപ
തചന്നയക്ടോണപ  നഷ്ടമക്ടോവന്നതപ.  പനി.ഡബബ.ഡനി.  വരക്കുകേള്,  കകേനക്ടോവനിഷ്കൃത
പദ്ധതനികേളുചട  വരക്കുകേള്,  സ്മക്ടോരടപ  സനിറനിയുചടയുരം   ഇന്കഫൈക്ടോ  പക്ടോരക്കുകേളുചടയുരം
വരക്കുകേള്  തടങ്ങനിയവയനിലൂചടയക്ടോണപ  ഈ  പണരം  നഷ്ടചപടുന്നതപ.  അതചകേക്ടോണപ
സനിമന്റെനിചന്റെ  വനില  നനിയനനിചപ  നനിരതക്ടോന്  ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനി
ബനചപടവരുചട  ഒരു  കകേക്ടോണ്ഫൈറന്സപ  വനിളനിക്കണരം.  ഗുജറക്ടോതനില്
അങ്ങചനചയക്ടോരു നടപടനി സസ്വട്ടീകേരനിചതനിചന്റെ  ഫൈലമക്ടോയനി  സനിമന്റെനിചന്റെ വനില വളചര
കുറഞ്ഞു.  ഡല്ഹനിയനിലുരം അങ്ങചനചയക്ടോരു നടപടനി ഉണക്ടോയതനിചന്റെ ഫൈലമക്ടോയനി  270-
280  രൂപയപ  സനിമന്റെപ  കേനിട്ടുരം.  തമനിഴപ നക്ടോടനില്  കുമക്ടോരനി  ജയലളനിത  കേരക്കശമക്ടോയ
നനിലപക്ടോചടടുത്തു. അതനിചന്റെ ഫൈലമക്ടോയനി അവനിചടയുരം സനിമന്റെനിചന്റെ വനില വളചരയധനികേരം
കുറഞ്ഞു. അതകപക്ടോചല ബഹുമക്ടോനചപട മുഖരമനനി കകേരളതനില് സനിമന്റെപ വനിതരണരം
ചചെയന്ന  കേമനനികേളനിചല  ഉന്നതചര  വനിളനിച്ചുവരുതനി   ശക്തമക്ടോയ  നനിരകദശരം
നല്കേനിയക്ടോല് രണക്ടോയനിരരം  കകേക്ടോടനി  രൂപ പ്രതനിവരഷരം കകേരളതനിനപ  നഷ്ടചപടുന്നതപ
ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിയുരം.  അതകപക്ടോചലതചന്ന  മലബക്ടോര  സനിമന്റെപ സനിചന്റെ  ഉത്പക്ടോദനരം
വരദ്ധനിപനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുകമക്ടോ  എന്ന  കേക്ടോരരരം  ആകലക്ടോചെനികക്കണതക്ടോണപ.  അതനികലയപ
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ഞക്ടോന്  കേടക്കുന്നനില്ല.  ഇതപ  ഏറവരം  ഗുരുതരമക്ടോചയക്ടോരു  വനിഷയമക്ടോണപ.  ഇതപ
നടപക്ടോക്കനിയനിരുന്നുചവങനില്  മുന്നു  വരഷരംചകേക്ടോണപ  മുന്നൂറപ  കകേക്ടോടനിയനിലധനികേരം  രൂപ
ചമകട്രക്ടോ  ചറയനിലനിചന്റെ കപരനിലുരം  അങ്ങപ  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസരം  ഉദ്ഘക്ടോടനരം  ചചെയ്ത
പക്ടോലക്ടോരനിവടരം കഫ്ലൈഓവറനില് ഏഴപ  കകേക്ടോടനി  രൂപയുരം ലക്ടോഭനിക്കക്ടോന് കേഴനിയുമക്ടോയനിരുന്നു.
അതചകേക്ടോണപ ബഹുമക്ടോനചപട മുഖരമനനി ഇടചപടപ   വക്ടോണരംകപക്ടോചല കുതനിച്ചുയരുന്ന
സനിമന്റെനിചന്റെ  വനില  നനിയനനിക്കണചമന്നുരം  പക്ടോവചപടവരക്കുരം  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരക്കുരം
ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുന്ന  രട്ടീതനിയനില്   വനില  പനിടനിച്ചു  നനിരതണചമന്നുമുളള
ആവശരമക്ടോണപ  ഞക്ടോന് മുകന്നക്ടോട്ടുവയന്നതപ. 

മുഖരമനനി (ശ്രട്ടീ  .    പനിണറക്ടോയനി വനിജയന്  ):   സര,  കകേരളതനില് സനിമന്റെനിചന്റെ
വനില കൂടുതലക്ടോചണന്നപ സരക്കക്ടോരനിചന്റെ ശ്രദ്ധയനില്ചപടതനിചന തടരന്നപ 29-7-2016-ല്
വരവസക്ടോയ വകുപ്പുമനനിയുചട അദ്ധരക്ഷെതയനില് ഒരു കയക്ടോഗരം കചെരന്നനിരുന്നു.  പ്രസത
കയക്ടോഗതനില് പ്രധക്ടോനചപട സനിമന്റെപ ഉല്പക്ടോദകേരുരം ഡട്ടീലരമക്ടോരുരം പചങടുത്തു.  സനിമന്റെപ
വനിതരണക്കക്ടോര  ഉന്നയനിച  പ്രധക്ടോന  പരക്ടോതനി,   ഉല്പക്ടോദകേര  കനരനിടപ  ഫ്ലൈക്ടോറപ
നനിരമ്മക്ടോതക്ടോക്കള്ക്കപ   കുറഞ്ഞ  വനിലയപ  സനിമന്റെപ  വനിതരണരം  ചചെയന്നുചവന്നുരം
സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരക്കപ  വനിതരണരം  ചചെകയ്യണ  സനിമന്റെനിചന്റെ  വനില  യക്ടോചതക്ടോരു
മുന്നറനിയനിപ്പുരം  കൂടക്ടോചത  ക്രമക്ടോതട്ടീതമക്ടോയനി  വരദ്ധനിപനിക്കുന്നുചവന്നുമക്ടോണപ.
അയല്സരംസക്ടോനങ്ങളനില്  സനിമന്റെനിചന്റെ  വനില  കകേരളചതക്കക്ടോള്  കുറവക്ടോചണന്നപ
ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ  അരംഗരം  ചൂണനിക്കക്ടോണനിചതപ  ഒരു  വസതയക്ടോണപ.  സനിമന്റെപ
ഉല്പക്ടോദകേരുമക്ടോയനി പ്രകതരകേരം ചെരച നടതനി ഇക്കക്ടോരരതനില് സക്ടോദ്ധരമക്ടോയ ഇടചപടല്
നടത്തുന്ന  കേക്ടോരരരം  പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണപ.  സരക്കക്ടോര  നനിയനണതനില്
പ്രവരതനിക്കുന്ന  മലബക്ടോര  സനിമന്റെപസപ  കകേരളതനില്  ആവശരമുള്ള  സനിമന്റെനിചന്റെ
10  ശതമക്ടോനരം  മക്ടോതകമ  ഉല്പക്ടോദനിപനിക്കുന്നുള.   മലബക്ടോര  സനിമന്റെപസപ  വനിപണനി
വനിലചയക്കക്ടോള് 25 രൂപ കുറചക്ടോണപ ചെനില്ലറ വനില്പന വനില നനിശയനിചനിരനിക്കുന്നതപ. ഈ
ഗവണ്ചമന്റെപ അധനികേക്ടോരകമചറടുതതനിനുകശഷരം സനിമന്റെപ കേമനനി ഉടമകേളുരം  വനിതരണ
ക്കക്ടോരുമക്ടോയുള്ള തരക്കവമക്ടോയനി ബനചപടപ മുഖരമനനി എന്ന നനിലയപ എചന്ന കേക്ടോണക്ടോന്
വന്നനിരുന്നു.  ആ ഘടതനില്  അവരുചട  മുന്നനില് ഞക്ടോന്  ഇമൗ പ്രശ്നമുന്നയനിചനിരുന്നു.
തമ  നിഴപ നക്ടോടനിചല  അമ്മ  സനിമന്റെപ  വനില  കുറച്ചുചകേക്ടോടുക്കുന്ന  കേക്ടോരരരം  തചന്നയക്ടോണപ
ചൂണനിക്കക്ടോണനിചതപ.  അകപക്ടോള്  അവര  അതപ  തട്ടീരത്തുരം  തള്ളനിക്കളഞ്ഞനില്ല.  പകക്ഷെ
നമുക്കപ  അതനിചനക്ടോരു  ക്രമട്ടീകേരണമുണക്ടോകക്കണതക്ടോയനി  വരുരം.  ഏതപ
തരതനിലുള്ളവരക്കക്ടോണപ  ആ  സനിമന്റെപ  ചകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുകേ,  എങ്ങചനയക്ടോണപ
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ചകേക്ടോടുക്കുകേ എന്നുള്ള ഒരു ധക്ടോരണ ചപക്ടോതവനില് ഉണക്ടോകക്കണതക്ടോയനിട്ടുണപ.  ഇകപക്ടോള്
വനില  ക്രമക്ടോതട്ടീതമക്ടോയനി  കുതനിച്ചുയരുന്ന  ഒരു  ഘടതനില്  അതരതനില്  ഒരു
സരംവനിധക്ടോനവരം  ആകലക്ടോചെനികക്കണതക്ടോയനിട്ടുണപ.   അകതക്ടോചടക്ടോപരം  വനില  കുറയന്നതപ
സരംബനനിചപ തട്ടീരുമക്ടോനനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കയക്ടോഗവരം നടത്തുന്നതക്ടോണപ.

ശ്രട്ടീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതക്ടോമസപ:  ഇടതരക്കക്ടോരുരം  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരുമക്ടോയനിട്ടുള്ള
ആളുകേള്ക്കപ ഇക്കക്ടോരരതനില് സബ്സനിഡനി ചകേക്ടോടുക്കുന്ന കേക്ടോരരരം ആകലക്ടോചെനിക്കുകമക്ടോ?
അതചല്ലങനില്  അമ്മ  സനിമന്റെനിചന്റെ  രട്ടീതനിയനില്  പക്ടോവചപടവരക്കുകവണനി  സനിമന്റെപ
വനിതരണരം നടതക്ടോന് നടപടനി സസ്വട്ടീകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ശ്രട്ടീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്:  സബ്സനിഡനി  പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമക്ടോവനില്ല.
രണക്ടോമകതതക്ടോണപ നമുക്കപ പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമക്ടോക്കക്ടോന് കേഴനിയുന്നതപ. അതപ സനിമന്റെപ കേമനനി
ഉടമകേളുമക്ടോയനി  ചെരച  ചചെകയ്യണ  വനിഷയമക്ടോണപ.   അതരചമക്ടോന്നപ  പ്രകയക്ടോഗതനില്
ചകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്  കേഴനിയുകമക്ടോചയന്നുള്ളതപ  ആകലക്ടോചെനിക്കക്ടോരം.   അതനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനിട്ടു
തചന്ന ഏതതരതനിലുള്ള.....,  അതനിനപ പ്രകതരകേരം മക്ടോനദണ്ഡരം നനിശയനിക്കണരം.  ആ
മക്ടോനദണ്ഡതനിചന്റെ അടനിസക്ടോനതനില് കേക്ടോരരങ്ങള് നനിരവ്വഹനിക്കക്ടോന് കേഴനിയുചമന്നക്ടോണപ
കതക്ടോന്നുന്നതപ.

V  സബ്മനിഷന്

(1)   ദളനിതപ യുവക്ടോക്കള്ക്കപ കനചരയുള്ള കപക്ടോലട്ടീസപ മരദനരം

മനി  .    ചഡപന്യൂടനി  സട്ടീക്കര:  പ്രസത  വനിഷയരം  സരംബനനിചപ  ശ്രട്ടീ.  ഒ.
രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോല്, എരം.എല്.എ.-യുരം കനക്ടോടട്ടീസപ നല്കേനിയനിട്ടുണപ. 

പ്രതനിപക്ഷെ കനതക്ടോവപ (ശ്രട്ടീ  .    രകമശപ  ചചെന്നനിതല  ):  സര,  രണപ പ്രധക്ടോനചപട
സരംഭവങ്ങളക്ടോണപ  ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ  മുഖരമനനിയുചട  ശ്രദ്ധയനില്  എനനിക്കപ
ചകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനുള്ളതപ.  ഒന്നപ,  ചകേക്ടോല്ലരം അഞക്ടോലുരംമൂടനില് രണപ ദളനിതപ യുവക്ടോക്കകളയുരം
മൂവക്ടോറ്റുപുഴയനില്  ആറനിങ്ങല് സസ്വകദശനിയക്ടോയ ഒരു ദളനിതപ  യുവക്ടോവനിചനയുരം  കപക്ടോലട്ടീസപ
ക്രൂരമക്ടോയനി മരദനിച മനനഃസക്ടോക്ഷെനിചയ ചഞടനിപനിക്കുന്ന രണപ  സരംഭവങ്ങളുണക്ടോയനി.  ഇമൗ
രണപ  സലങ്ങളനിലുരം  ഞക്ടോന്  കനരനിടപ  കപക്ടോയനി  ഇവചര  കേണതക്ടോണപ.  ചകേക്ടോല്ലരം
അഞക്ടോലുരംമൂടനില് 1.85  ലക്ഷെരം രൂപ കമക്ടോഷ്ടനിച്ചുചവന്നപ ആകരക്ടോപനിചക്ടോണപ പ്രതനികേചളന്നപ
സരംശയനിക്കുന്ന  കേക്ടോഞ്ഞനിരരംകുഴനി  സസ്വകദശനി  അമതക്ടോഴതനില്  രക്ടോജട്ടീവപ  (32),
അറുന്നൂറനിമരംഗലരം  വയലനില്  പുതന്വട്ടീടനില്  ഷനിബു  (36)  എന്നനിവചര  കപക്ടോലട്ടീസപ
അറസ്റ്റേപ ചചെയ്തപ പട്ടീ ഡനിപനിചതപ. ഒരു മക്ടോസരം മുമപ  രക്ടോജട്ടീവപ      കജക്ടോലനി        ചചെയ്തനിരുന്ന



സബ്മനിഷന് 307

നനിരമ്മക്ടോണക്കമനനിയനില്  1.85  ലക്ഷെരം  രൂപ  കേക്ടോണക്ടോതക്ടോയനിരുന്നു.  ഇതനിചന്റെ
കപരനിലക്ടോണപ  ഇവചര  കപക്ടോലട്ടീസപ  പനിടനികൂടനിയതപ.   അഞക്ടോലുരംമൂടപ,  ചകേക്ടോല്ലരം  ചവസ്റ്റേപ
എന്നട്ടീ കപക്ടോലട്ടീസപ കസ്റ്റേഷനുകേളനില് അഞ്ചുദനിവസകതക്ടോളരം മക്ടോറനിമക്ടോറനി ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി
ഇമൗ ദളനിതപ യുവക്ടോക്കചള മരദനിക്കുകേയുണക്ടോയനി. ഞക്ടോന് ചകേക്ടോല്ലരം ജനില്ലക്ടോ ആശുപതനിയനില്
ചചെന്നകപക്ടോള്  ഇവരുചട  ചചകേകേള്  മുഴവന്  വട്ടീരതപ  നട്ടീരപ  വന്നനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.
ലക്ടോതനിചകേക്ടോണപ  അവരുചട  ചചകേകേളനില്  വളചര  ഭട്ടീകേരമക്ടോയക്ടോണപ  മരദനിചനിട്ടുള്ളതപ.
അതനിചന്റെ  ദൃശരങ്ങള്  എനനിക്കപ  കേക്ടോണക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞു.   ഭക്ഷെണകമക്ടോ  ചവളളകമക്ടോ
ചകേക്ടോടുക്കക്ടോചതയക്ടോണപ  അവചര  മരദനിചതപ.  ഞങ്ങള് കമക്ടോഷ്ടക്ടോക്കളല്ല,  ഞങ്ങള് അതപ
ചചെയ്തനിടനിചല്ലന്നപ  ഇമൗ  രണപ  ദളനിതപ  യുവക്ടോക്കള്  കേക്ടോലുപനിടനിചപ  പറഞ്ഞനിട്ടുരം  അവചര
കമക്ടോചെനിപനിക്കക്ടോന്  തയ്യക്ടോറക്ടോയനില്ല.  പ്രക്ടോഥമനികേ  ആവശരങ്ങള് കപക്ടോലുരം  നനിരവ്വഹനിക്കക്ടോന്
കേഴനിയക്ടോത  നനിലയനില്  വളചര  ക്ഷെട്ടീണനിതരക്ടോയക്ടോണപ  കേക്ടോണചപടതപ.  അവരക്കപ
നടക്കക്ടോന്  കപക്ടോലുരം  വയ്യക്ടോത  അവസയനിലക്ടോണപ  ചകേക്ടോല്ലരം  ജനില്ലക്ടോ  ആശുപതനിയനില്
കേഴനിയുന്നതപ.   അറസ്റ്റേപ  ചചെയ്തക്ടോല്  സക്ടോധക്ടോരണഗതനിയനില്  24  മണനിക്കൂറനിനകേരം
മജനികസറനിനു  മുമനില്  ഹക്ടോജരക്ടോകക്കണതക്ടോണപ.  അതചകേക്ടോണപ  ഇക്കക്ടോരരതനില്
ഗമൗരവമക്ടോയ  നടപടനി  സസ്വട്ടീകേരനിക്കണചമന്നപ  അഭരരത്ഥനിക്കുന്നു.  അതകപക്ടോചല
മൂവക്ടോറ്റുപുഴയനില്  തയ്യല്  കേടയനില്  കജക്ടോലനി  ചചെയ്തുചകേക്ടോണനിരുന്ന  പ്രതട്ടീഷപ  എന്ന
ആറനിങ്ങല്  സസ്വകദശനിചയയുരം  12  മണനിക്കൂര  ചചകേകേള്  കൂടനിചക്കടനി  കലക്ടോക്കപനിലനിടപ
അഞര  മണനിക്കൂര  ചകേക്ടോടുരം  പട്ടീഢനമക്ടോയനിരുന്നു.  ഉപ്പുരം  പക്ടോറചപക്ടോടനിയുരം  കചെരന്ന
മനിശ്രനിതതനില്  മുടപ  കുതനി  നനില്ക്കക്ടോനക്ടോയനിരുന്നു  കപക്ടോലട്ടീസപ  ആജക്ടോപനിചതപ.
പനിചന്ന  മുളകേരചപ  കേണ്ണനിലുരം  രഹസരഭക്ടോഗങ്ങളനിലുരം  പുരട്ടുകേയുരം  കേക്ടോല്
തല്ലനിചയക്ടോടനിക്കുകേയുരം  ചചെയ്തു.  ഞക്ടോന്  അകദഹചത  ആറനിങ്ങല്  ഗവണ്ചമന്റെപ
ആശുപതനിയനില് കപക്ടോയനി കേണതക്ടോണപ.  ചമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജപ സൂപ്രണ്ടുമക്ടോയനി ഞക്ടോന്
സരംസക്ടോരനിചപ അവനികടയപ  റഫൈര ചചെയ്യക്ടോനുള്ള സമൗകേരരരം ചചെയ്തു.  ശ്രട്ടീ.  ബനി.  സതരന്
എരം.എല്.എ.-യുരം  അവനിചട  കപക്ടോയനി  അവചര കേണതക്ടോണപ  എന്നപ  എനനിക്കറനിയക്ടോരം.
ഇന്നപ  കേക്ടോരരവടരം യൂണനികവ ഴപ സനിറനിയനില് ചചഹദ്രക്ടോബക്ടോദനിചല ഒരു ദളനിതപ  വനിദരക്ടോരത്ഥനിചയ
റക്ടോഗനിരംഗപ  ചചെയ്ത  സരംഭവമുണക്ടോയനി.   ദളനിതപ  കുടനികേള്ക്കപ  കനചരയുണക്ടോകുന്ന  ഇമൗ
അതനിക്രമങ്ങചള  ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ  മുഖരമനനി  ഗമൗരവതനിചലടുക്കണരം.   ഇതപ  ചെനില
കപക്ടോലട്ടീസപ ഉകദരക്ടോഗസനക്ടോര കബക്ടോധപൂരവ്വരം ചചെയന്നതക്ടോണപ.  ദളനിതപ  വനിഭക്ടോഗതനില്ചപട
ആളുകേള്  കപക്ടോലട്ടീസപ  കസ്റ്റേഷനനില്  ചചെന്നക്ടോല്  അവരക്കപ  നട്ടീതനി  ഉറപക്ടോക്കുന്ന  നടപടനി
സസ്വട്ടീകേരനിക്കണചമന്നപ അഭരരത്ഥനിക്കുന്നു.
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ശ്രട്ടീ  .    ഒ  .    രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോല്:  ഇതപ വളചര ഗമൗരവമുള്ള പ്രശ്നമക്ടോണപ.  പടനികേജക്ടോതനി
വനിഭക്ടോഗക്കക്ടോരചക്കതനിചരയുള്ള അക്രമങ്ങള് വരദ്ധനിച്ചുവരുന്ന ഒരു സക്ടോഹചെരരരം നമ്മുചട
സരംസക്ടോനതപ  കേക്ടോണുന്നുണപ.  സക്ടോമതനികേമക്ടോയനിട്ടുള്ള  പട്ടീ ഡനതനിചന്റെ
കേക്ടോരരമനിരനിക്കചട.  അവര  അവരുചട  ഇഷ്ടപ്രകേക്ടോരരം,  അവരക്കപ  ഇഷ്ടമുള്ള  ഒരു
പക്ടോരടനിക്കുകവണനി  പ്രവരതനിക്കുന്നു.   കവചറ  പക്ടോരടനിയനിലുണക്ടോയനിരുന്നവര  മക്ടോറനി
വരുന്നു.   ഇതപ  അവരുചട   കുറമക്ടോകണക്ടോ?  ഇങ്ങചന  ചചെയന്ന  ആള്ക്കക്ടോചര
പട്ടീഡനിപനിക്കുന്ന  സമ്പ്രദക്ടോയരം  അനുവദനട്ടീയമക്ടോകണക്ടോ?  അവരക്കുരം
പമൗരക്ടോവകേക്ടോശങ്ങളനികല്ല;   അവരക്കുരം  ഇഷ്ടമുള്ള  പക്ടോരടനിയനില്  പ്രവരതനിക്കക്ടോന്
സസ്വക്ടോതനരമനികല്ല;  അതപ നനികഷധനിചപ......,   ഇമൗ നഗരതനിചല,  കകേക്ടോരപകറഷനനിചല
കേമൗണ്സനിലറക്ടോയനി ജനങ്ങള് ചതരചഞ്ഞടുതനിട്ടുള്ള പടനികേജക്ടോതനി വനിഭക്ടോഗതനില്ചപട
ശ്രട്ടീമതനി  ലകനിയുചട    ഓഫൈട്ടീസപ  തല്ലനിതകേരത്തു.  പനിചന്ന ആ സട്ടീയുചട  മകേചന്റെ
കപരനില്   കകേചസടുത്തു.  ഇതരതനില്  ഇമൗ  നക്ടോടനില്  അനട്ടീതനി  നടക്കുന്നു.
ഇതനിചനതനിചര ശക്തമക്ടോയ നടപടനിചയടുക്കണചമന്നപ   ആവശരചപടുന്നു. 

മുഖരമനനി  (ശ്രട്ടീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്  ):   സര,  ചകേക്ടോല്ലരം  അഞക്ടോലുരംമൂടപ
കപക്ടോലട്ടീസപ കസ്റ്റേഷന് പരനിധനിയനില്ചപട  കേക്ടോഞ്ഞനിരരംകുഴനി ജരംഗ്ഷനു സമട്ടീപരം രമണന്
നടതനിവരുന്ന കേടയനില്  29-8-2016-നപ  രക്ടോതനി കമക്ടോഷണരം നടക്കുകേയുരം രമണചന്റെ
പരക്ടോതനി  പ്രകേക്ടോരരം  കപക്ടോലട്ടീസപ  കകേസപ  രജനിസ്റ്റേര  ചചെയകേയുരം  ചചെയ്തനിരുന്നു.
കകേസകനസ്വഷണരം  നടതനിയ  ചകേക്ടോല്ലരം  ചവസ്റ്റേപ  സനി.ചഎ.  കമക്ടോഷണരം  നടന്ന
സക്ടോപനതനില്  കജക്ടോലനി  ചചെയ്തനിരുന്ന  രക്ടോജട്ടീവന്  കജക്ടോലനിക്കപ  വരക്ടോതതരം
അകദഹതനിചന്റെ സഹൃത്തുക്കളക്ടോയ അനട്ടീഷപ,  ഷനിബു എന്നനിവര സസ്വന്തരം വട്ടീടുകേളനില്
നനിന്നുരം  വനിട്ടുനനില്ക്കുന്നതരം  മനസനിലക്ടോക്കനി.   രമണനപ  ഇവചര  സരംശയമുള്ളതക്ടോയനി
ചമക്ടോഴനി  നല്കേനിയതനിചന്റെയടനിസക്ടോനതനില്  20-10-2016-നപ  രക്ടോവനിചല
കേസ്റ്റേഡനിയനിചലടുതപ അഞക്ടോലുരംമൂടപ  കസ്റ്റേഷനനില് ചകേക്ടോണ്ടുവന്നപ വനിശദമക്ടോയനി കചെക്ടോദരരം
ചചെയ്തു.   കമല്പറഞ്ഞവരുചട  ഫൈനിരംഗര  പ്രനിന്റെപ  ഡനി.സനി.ആര.ബനി.-യനില്  അയചപ
അകനസ്വഷണരം  നടതനിയതനില്  ഇവചര  പ്രതനികചെരക്കുന്നതനിനപ  മതനിയക്ടോയ
ചതളനിവകേളനില്ല എന്നപ മനസനിലക്ടോക്കനി ചചവകുകന്നരരം ആറുമണനികയക്ടോചട ബന്ധുക്കളുചട
കൂചട വനിടയയകേയുരം  ആവശരചമന്നപ കേണക്ടോല് അകനസ്വഷണവമക്ടോയനി സഹകേരനിക്കക്ടോന്
നനിരകദശനിക്കുകേയുരം ചചെയ്തു. കേസ്റ്റേഡനിയനില് നനിന്നുരം വനിട രക്ടോജട്ടീവരം ഷനിബുവരം കപക്ടോലട്ടീസപ
മരദനമക്ടോകരക്ടോപനിച്ചുചകേക്ടോണപ  22-10-2016-നപ  ചകേക്ടോല്ലരം  ജനില്ലക്ടോ  ആശുപതനിയനില്
അഡനിറക്ടോയനി.  കലക്ടോക്കപപ  മരദനരം  നടന്നുചവന്നക്ടോണപ  അവര  ആകരക്ടോപനിചതപ.   അതപ
ഗമൗരവമക്ടോയനി എടുത്തുചകേക്ടോണ്ടുതചന്ന അഞക്ടോലുരംമൂടപ എസപ.ചഎ.  പ്രശക്ടോന്തപ കുമക്ടോറനിചന
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സലരം മക്ടോറനിയനിട്ടുണപ.  കകേസനിചന്റെ അകനസ്വഷണതനിനക്ടോയനി ചകേക്ടോല്ലരം എ.സനി.പനി.-ചയ
ചുമതലചപടുതനിയനിട്ടുണപ.  അകനസ്വഷണ  റനികപക്ടോരടനിചന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്
കപക്ടോലട്ടീസനിചന്റെ  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നപ  പനിഴവകേള്  എചന്തങനിലുമുണക്ടോയനിട്ടുചണങനില്
കേരശനമക്ടോയ തടരനടപടനികേള് സസ്വട്ടീകേരനിക്കുന്നതക്ടോണപ.  ഇക്കക്ടോരരതനില് പതവക്ടോരത
കേണകപക്ടോള്  തചന്ന  എന്തക്ടോണപ  സരംഭവനിചചതന്നപ  വനിളനിചകനസ്വഷനിചനിരുന്നു.
കപക്ടോലട്ടീസനിചന്റെ കവരഷനക്ടോണപ  ഞക്ടോന് ഇമൗ പറഞ്ഞ കേക്ടോരരരം.  എന്നക്ടോല് പ്രതനിപക്ഷെ
കനതക്ടോവപ  കപക്ടോയനികേണ്ടു  എന്ന  കേക്ടോരരരം  ഇവനിചട  സരംസക്ടോരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണപ.
അകനസ്വഷണതനിനുകശഷരം വരുന്ന വസതകേളുചട അടനിസക്ടോനതനില് ആവശരമക്ടോയ
നടപടനിചയടുക്കുരം.  ആറനിങ്ങല്  സരംഭവതനിചന്റെ  കേക്ടോരരതനില്,  ആവശരമക്ടോയ
നടപടനികേള്  കപക്ടോലട്ടീസനിചന്റെ  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുണക്ടോയനിട്ടുണപ.  റക്ടോഗനിരംഗപ  ഗമൗരവമക്ടോയനി
കേക്ടോണുന്ന കേക്ടോരരമക്ടോയതനിനക്ടോല്  ഒരു കേക്ടോരണവശക്ടോലുരം  അനുവദനിക്കുകേയനില്ല.  റക്ടോഗനിരംഗപ
നടന്നുചവന്നക്ടോണപ  ആകക്ഷെപരം  വന്നനിട്ടുള്ളതപ.  അതപ  സരംബനനിചപ  ഗമൗരവമക്ടോയനി
പരനികശക്ടോധനിചപ  നടപടനി  സസ്വട്ടീകേരനിക്കുരം.  പക്ടോരടനി  വനിട്ടു  എന്നതനിചന്റെ  കപരനികലക്ടോ
പടനികേജക്ടോതനിക്കക്ടോരക്ടോയനികപക്ടോയനി  എന്നതചകേക്ടോകണക്ടോ  ആചരയുരം  ആക്രമനിക്കുന്ന
നനിലചയക്ടോന്നുരം  ചപക്ടോതവനില്  കകേരളതനിലനില്ല.  പക്ടോരടനി  അടനിസക്ടോനതനിലുള്ള
ആക്രമണങ്ങളുമല്ല,  വരതരസ  സരംഭവങ്ങള്  വരതരസ  രട്ടീതനിയനിലുണക്ടോയനിട്ടുണക്ടോകുരം.
ഇതനില് ശക്തമക്ടോയ നടപടനി സരക്കക്ടോര  സസ്വട്ടീകേരനിക്കുരം.

(2)   കക്ഷെമനനിധനി

ശ്രട്ടീ  .    റനി  .    വനി  .    രക്ടോകജഷപ:  സര,  പത  ഏജനമക്ടോരക്കുരം  വനിതരണക്കക്ടോരക്കുരം
കക്ഷെമനനിധനി  ഏരചപടുത്തുന്നതപ  സരംബനനിചക്ടോണപ  എചന്റെ  സബ്മനിഷന്.   നമ്മുചട
സരംസക്ടോനതപ ഏതക്ടോണപ മുക്കക്ടോല് ലക്ഷെകതക്ടോളരം പത ഏജനമക്ടോരുരം അതനികനക്കക്ടോള്
പതവനിതരണക്കക്ടോരുമുണപ.  നനിലവനില്  ഇവരക്കപ  മക്ടോതമക്ടോയനി  കക്ഷെമ  പദ്ധതനിയനില്ല.
ചചകേചതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  വനിദഗ  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  കക്ഷെമ  പദ്ധതനിയനിലക്ടോണപ ഇവചര
ഉള്ചപടുതനിയനിട്ടുളളതപ.  എന്നക്ടോല്  നനിലവനില്  ഇവരനില്  ഭൂരനിഭക്ടോഗവരം  ഇതനില്
അരംഗങ്ങളല്ലക്ടോചയന്നക്ടോണപ  ഞക്ടോന്  മനസനിലക്ടോക്കുന്നതപ.   പത  ഏജനമക്ടോരക്കപ
പ്രക്ടോയമക്ടോയക്ടോല്  യക്ടോചതക്ടോരു  ആനുകൂലരവരം  ഇല്ലക്ടോത  സനിതനിയക്ടോണപ  ഇന്നുളളതപ.
പതതനിചന്റെ കേമ്മട്ടീഷന് മക്ടോതമക്ടോണപ മുഖരമക്ടോയ വരുമക്ടോനരം.  കദശക്ടോഭനിമക്ടോനനി കപക്ടോലുളള
പതങ്ങള്  കൃതരമക്ടോയനി  പണരം  അടചക്ടോല്  ഇന്ചസന്റെട്ടീവപ  നല്കുന്നുണപ.  ചെനില
പതങ്ങളക്ടോചണങനില് ഉത്സവകേക്ടോലതപ പരനിഗണന നല്കുന്നുചണന്നുളളതപ ഒഴനിചക്ടോല്
പതതനിചന്റെ കേമ്മട്ടീഷന് മക്ടോതമക്ടോണപ അവരുചട മുഖരമക്ടോയ വരുമക്ടോനരം.   മലയക്ടോളനികേചള
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സരംബനനിചനിടകതക്ടോളരം  ഒരു  ദനിവസരം  ആരരംഭനിക്കുന്നതതചന്ന  പത
വക്ടോയനയനിലൂചടയക്ടോണപ.  ഒരു  കേയ്യനില്  ആവനി  പറക്കുന്ന  ചെക്ടോയയുരം  മറുകേയ്യനില്
പതവമക്ടോയനി  നനില്ക്കുന്ന  ചെനിതമക്ടോണപ  (യഥക്ടോരത്ഥതനില്) മലയക്ടോളനിചയ
അടയക്ടോളചപടുത്തുന്നതപ.   ഇന്നപ  കലക്ടോകേരം  അതനികവഗരം  സഞരനിക്കുചന്നങനിലുരം  പത-
മക്ടോധരമങ്ങളുചട  പ്രക്ടോധക്ടോനരരം  നമ്മുചട  നക്ടോടനിചലക്ടോട്ടുരം  കുറയുന്നനില്ല.  വനിരല്ത്തുമനില്
വക്ടോരതകേള്  ലഭനിക്കുന്ന  രട്ടീതനിയനികലയപ  മക്ടോറനിയനിട്ടുചണങനിലുരം  രക്ടോവനിചല  വട്ടീട്ടുമുറതപ
എത്തുന്ന പതരം വക്ടോയനിക്കുകേചയന്ന ശട്ടീലതനില് കേക്ടോരരമക്ടോയ കുറവണക്ടോയനിടനില്ല.  ഇന്നപ
പതങ്ങള്  കനരനിടുന്ന  പ്രധക്ടോനചപട  പ്രതനിസനനി  ആവശരതനിനപ  ഏജനമക്ടോചരയുരം
വനിതരണക്കക്ടോചരയുരം ലഭനിക്കുന്നനില്ലക്ടോചയന്നുളളതക്ടോണപ. വട്ടീടുകേളനില് പതരം എതനിക്കുന്ന
വലനിയ  ഒരു   വനിഭക്ടോഗരം  ഈ  ചതക്ടോഴനിലനില്  നനിന്നപ  മക്ടോറനികപക്ടോയനിചക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്നു.
വനിതരണതനിനപ  ആചളകേനിടക്ടോചത  ഏജനമക്ടോരുരം  ഏജനമക്ടോചര  കേനിടക്ടോചത  പത
സക്ടോപനങ്ങളുരം  ബുദ്ധനിമുട്ടുന്ന സനിതനിയക്ടോണപ ഇന്നപ ഉണക്ടോയനിട്ടുളളതപ.  ഇക്കക്ടോരരതനില്
മക്ടോറരം  ഉണക്ടോകുന്നനില്ലക്ടോചയങനില്  ഇന്നപ  പതകമഖല  വലനിയ  പ്രതനിസനനിചയ
കനരനിടുചമന്നുളളതപ  ഉറപക്ടോണപ.  പതഏജനമക്ടോചരയുരം  വനിതരണക്കക്ടോചരയുരം
സരംബനനിചനിടകതക്ടോളരം  അവരക്കപ  പുലരചച  എഴകന്നല്കക്കണനി വരുരം.  അവരുചട
കജക്ടോലനി  അതനിരക്ടോവനിചലയക്ടോണപ  നനിരവ്വഹനികക്കണനി  വരുന്നതപ.  കൃതര  സമയതപ
വട്ടീടുകേളനില്  പതരം   എതനിചനിചല്ലങനില്  വട്ടീട്ടുകേക്ടോര  അവകരക്ടോടപ  തടനിക്കയറുന്ന
സനിതനിയുരം  അകതക്ടോചടക്ടോപരം  തചന്ന  നനിരവധനി  പ്രതനികൂലമക്ടോയ  അവസയുമുണപ.
കേഴനിഞ്ഞ  വരഷരം  എചന്റെ  മണ്ഡലതനിചല  പനിലക്ടോതറ  പഴനിചനിയനില് ഒരു  പത
വനിതരണക്കക്ടോരന്  പടനിയുചട കേടനികയറപ  കപവനിഷ ബക്ടോധനിചപ  മരണമടയുന്ന സനിതനി
ഉണക്ടോയനിട്ടുണപ.  ഇതരതനിലുളള  ഒകടചറ  പ്രശ്നങ്ങള്  അവര  കനരനിടുന്നതനിനക്ടോല്
ഇക്കക്ടോരരതനില്  ശക്തമക്ടോയ  നടപടനി  ഉണക്ടോകകേണതണപ.  മറപ  കക്ഷെമ
പദ്ധതനികേചളകപക്ടോചല പത ഏജനമക്ടോരുചടയുരം വനിതരണക്കക്ടോരുചടയുരം ഒരു വനിഹനിതവരം
പത  ഉടമകേളുചട  കമക്ടോശമല്ലക്ടോത  വനിഹനിതവരം  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കനക്ടോമനിനലക്ടോയ
വനിഹനിതവരം  കചെരതപ  അവരക്കപ  ഒരു  കക്ഷെമനനിധനി  ആരരംഭനിക്കക്ടോന്  ശക്തമക്ടോയ,
സതസ്വരമക്ടോയ  നടപടനി  സസ്വട്ടീകേരനിക്കണചമന്നപ  ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ  മുഖരമനനികയക്ടോടപ
വനിനയപൂരവ്വരം അഭരരത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണപ.      

മുഖരമനനി  (ശ്രട്ടീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്):  സര,  പത  ഏജനമക്ടോരക്കുരം
വനിതരണക്കക്ടോരക്കുരം  കക്ഷെമനനിധനി  ആനുകൂലരരം  നനിലവനിലുണപ.  20-3-1991-ചല
ചതക്ടോഴനില് വകുപനിചന്റെ ഉതരവപ പ്രകേക്ടോരരം രൂപട്ടീകേരനിചനിട്ടുളള കകേരള ചചകേചതക്ടോഴനിലക്ടോളനി
വനിദഗചതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  കക്ഷെമ  പദ്ധതനിയനിലക്ടോണപ  പത  ഏജനമക്ടോചരയുരം
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വനിതരണക്കക്ടോചരയുരം നനിലവനില് ഉള്ചപടുതനിയനിട്ടുളളതപ.  ഇതനിലുളള പ്രശ്നരം,  ഇങ്ങചന
ഉള്ചപടുതനിയനിട്ടുചണന്നുളള  കേക്ടോരരരം  ഇമൗ  കമഖലയനില്  പ്രവരതനിക്കുന്ന
ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളനില് പലരക്കുരം അറനിയക്ടോത സനിതനി നനിലനനില്ക്കുന്നുണപ.  അചതക്ടോരു
വസതയക്ടോണപ. ഇമൗ കക്ഷെമനനിധനിയനില് നനിന്നുരം ചെനികേനിത്സക്ടോ ധനസഹക്ടോയരം, വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ
ധനസഹക്ടോയരം,  മരണമടയുന്ന  അരംഗങ്ങളുചട  ശവസരംസക്ടോര  ചചെലവനിനുളള
ധനസഹക്ടോയരം,  വനിവക്ടോഹ ധനസഹക്ടോയരം,  മരണക്ടോനന്തര ആനുകൂലരരം തടങ്ങനി ഒകടചറ
ആനുകൂലരങ്ങള്  ലഭരമക്ടോകുന്നതക്ടോണപ.  നനിലവനിലുളള  ആനുകൂലരങ്ങള്ക്കപ  പുറകമ  മറപ
വല്ലതരം ഇവരക്കക്ടോയനി ഏരചപടുകതണതകണക്ടോചയന്നതരം പഠനവനികധയമക്ടോക്കക്ടോരം. ഇമൗ
കക്ഷെമ പദ്ധതനി  ഉള്ചപചട  മറപ  അഞപ  കക്ഷെമ  പദ്ധതനികേള്  കൂടനി  കൂടനികചരതപ
2-2-2016-ചല ജനി.ഒ.(പനി)നരം. 24/2016  ചതക്ടോഴനില് ഉതരവപ മുകഖന കകേരള അണ്
ഓരഗചചനസ്ഡപ  കസക്ടോഷരല്  ചസകേന്യൂരനിറനി  സട്ടീരം  നനിലവനില്  വന്നനിട്ടുണപ.  പത
ഏജനമക്ടോരക്കുരം  വനിതരണക്കക്ടോരക്കുരം  ഇനനി  മുതല്  കകേരള  അണ്  ഓരഗചചനസ്ഡപ
കസക്ടോഷരല്  ചസകേന്യൂരനിറനി  കബക്ടോരഡനില്  അരംഗതസ്വരം  എടുക്കക്ടോവന്നതരം  അതവഴനിയുളള
ആനുകൂലരങ്ങള്ക്കപ  അരഹതയുണക്ടോയനിരനിക്കുന്നതമക്ടോണപ.  മറപ  കക്ഷെമ  പദ്ധതനികേചള
അകപക്ഷെനിചപ  തക്ടോരതകമരന  ചമചചപട  ആനുകൂലരങ്ങളക്ടോണപ  പുതനിയ
കബക്ടോരഡനിലുളളതപ.  പുതനിയ കബക്ടോരഡപ വരുന്നകതക്ടോചട  പ്രശ്നചമല്ലക്ടോരം പരനിഹരനിക്കക്ടോന്
കേഴനിയുചമന്നക്ടോണപ പ്രതട്ടീക്ഷെനിക്കുന്നതപ.

(3) കപക്ടോലട്ടീസപ കസ്റ്റേഷനുകേളനില് കൂടനിയനിടനിരനിക്കുന്ന വക്ടോഹനങ്ങള്

ചപ്രക്ടോഫൈ  .    ആബനിദപ  ഹുചചസന്  തങ്ങള്:  സര,  കകേരള  സരംസക്ടോനചത
കപക്ടോലട്ടീസപ, എചചകസപ, കഫൈക്ടോറസ്റ്റേപ, റവനന്യൂ ഓഫൈട്ടീസകേളുചട പരനിസരങ്ങളനില് വനിവനിധ
കകേസകേകളക്ടോടനുബനനിചപ  പനിടനിച്ചുവയചപട  ആയനിരക്കണക്കനിനപ  വക്ടോഹനങ്ങള്
യഥക്ടോസമയരം തടരനടപടനികേള് സസ്വട്ടീകേരനിചപ ഡനികസക്ടോസപ ചചെയ്യക്ടോതതമൂലരം ചവയനിലുരം
മഴയുകമറപ  നശനിചപ  പരനിസര  മലനിനട്ടീകേരണവരം  സക്ടോമതനികേ  നക്ടോശവരം
ഉണക്ടോയനിചക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്ന  ഗുരുതരമക്ടോയ  അവസക്ടോവനികശഷമക്ടോണുളളതപ.  ഇമൗ
നനിയമസഭയനിലുരം  പുറത്തുരം  ഒരുപക്ടോടപ  ചെരച  ചചെയകേയുരം   തട്ടീരുമക്ടോനങ്ങള്
പ്രഖരക്ടോപനിക്കുകേയുരം  ചചെയ്തനിട്ടുചണങനിലുരം  ഒരു  നടപടനിയുരം  ഇതനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
ഉണക്ടോയനിടനില്ല.  കപക്ടോലട്ടീസപ  വകുപനിചന്റെ  തചന്ന  ആയനിരതനികലചറ  വക്ടോഹനങ്ങള്
ഉപകയക്ടോഗശൂനരമക്ടോയനി  കേനിടക്കുകേയക്ടോണപ.  2016-ചല  നനിയമസഭക്ടോ  സകമ്മളനതനില്
കചെക്ടോദനിച  കചെക്ടോദരതനിനപ,  മറുപടനിയക്ടോയനി  ഏകേകദശരം  23993  വക്ടോഹനങ്ങള്
സരംസക്ടോനതനിചന്റെ  വനിവനിധ  കപക്ടോലട്ടീസപ  കസ്റ്റേഷനുകേളനിലുരം  മറപ  കമഖലകേളനിലുരം
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പനിടനിചനിടതക്ടോയ  മറുപടനി   വന്നനിട്ടുണപ.  കപക്ടോലട്ടീസപ  കകേസ്സുകേളുമക്ടോയനി  ബനചപടപ
പനിടനിചനിടുന്ന വക്ടോഹനങ്ങള്  നനിയമ  നടപടനികേള്ക്കുകശഷരം  കപക്ടോലട്ടീസപ  കമധക്ടോവനികേള്
വനില  നനിശയനിചപ  സ്റ്റേട്ടീല്  ഇന്ഡസട്ടീസപ  കകേരള  ലനിമനിറഡനിനപ  (സനില്ക്കപ)
വനില്ക്കണചമന്ന  നനിരകദശരം  നനിലവനിലുചണങനിലുരം  അതമക്ടോയനി  ബനചപടപ
തടരനടപടനികേള് ഇതവചര ഉണക്ടോയനിടനില്ല.  കപക്ടോലട്ടീസപ കസ്റ്റേഷനനില് മക്ടോതരം കേനിടക്കുന്ന
ഏകേകദശരം  20000-കതക്ടോളരം  വക്ടോഹനങ്ങള്  നനിരന്തരമക്ടോയനി  കകേരള
സരംസക്ടോനതനിചന്റെ എല്ലക്ടോ കമഖലകേളനിലുരം നനിറഞ്ഞുനനില്ക്കുകേയക്ടോണപ.  കകേരളതനില്
മലപ്പുറരം  ജനില്ലയനിലക്ടോണപ  ഇതപ  ഏറവരം  കൂടുതലക്ടോയുളളതപ.  മലപ്പുറരം  ജനില്ലയനില്
കകേക്ടോടയല് നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനിചല കുറനിപ്പുറരം കപക്ടോലട്ടീസപ  കസ്റ്റേഷനനിലുരം പരനിസര
പ്രകദശങ്ങളനിലുമക്ടോയനി  ഏകേകദശരം  2600-ഓളരം  വക്ടോഹനങ്ങള്   കേനിടക്കുന്നുണപ.
നടന്നുകപക്ടോകുന്ന ആളുകേള്ക്കുരം അതനിലൂചട  വരുന്ന വക്ടോഹനങ്ങള്ക്കുചമക്ടോചക്ക  ഏചറ
പ്രയക്ടോസകേരമക്ടോയ  അവസക്ടോവനികശഷമക്ടോണപ   ഇതപ  ഉണക്ടോക്കനിചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതപ.
സക്ടോമതനികേമക്ടോയനി വളചരകയചറ നഷ്ടരം ഉണക്ടോകുന്നതനിനക്ടോല് അവ  കലലരം ചചെയ്കതക്ടോ
അചല്ലങനില് മകറചതങനിലുരം  തരതനികലക്ടോ ഡനികസക്ടോസപ ചചെയ്തപ പരനിസര മലനിനട്ടീകേരണരം
ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോനക്ടോവശരമക്ടോയ  നടപടനി  ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനിയുചടയുരം
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെയുരം ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുരം ഉണക്ടോകേണചമന്നപ അഭരരത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണപ. 

മുഖരമനനി  (ശ്രട്ടീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്):  സര,  സരംസക്ടോനതപ  വനിവനിധ
കകേസ്സുകേളനില്  ഉള്ചപടനിട്ടുളള  വക്ടോഹനങ്ങള്  ബനചപട  കപക്ടോലട്ടീസപ  കസ്റ്റേഷന്
പരനിസരതപ സൂക്ഷെനികക്കണനി വരുന്നതപ അനനിവക്ടോരരമക്ടോയ നടപടനിയുചട ഭക്ടോഗമക്ടോയക്ടോണപ.
ചതക്ടോണനി  മുതലുകേളക്ടോയനി  സൂക്ഷെനികക്കണ  വക്ടോഹനങ്ങള്  കകേക്ടോടതനി  നടപടനികേളനിലൂചട
മക്ടോതകമ  വനിട്ടുചകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  കേഴനിയൂ.  എന്നക്ടോല്  ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ  അരംഗരം  ഇവനിചട
സൂചെനിപനിചതകപക്ടോചല  വരദ്ധനിച  കതക്ടോതനില്  ഇതരരം  വക്ടോഹനങ്ങള്  തടരചയക്ടോയനി
കപക്ടോലട്ടീസപ  കസ്റ്റേഷന്  പരനിസരതപ  സൂക്ഷെനികക്കണനി  വരുന്നതപ  ഒടനവധനി
അസമൗകേരരങ്ങള്  ഉണക്ടോക്കുന്നുണപ.  ഇതനിചന്റെയടനിസക്ടോനതനില്  വക്ടോഹനങ്ങള്
കൂടനിയനിടുന്നതപ  ഒഴനിവക്ടോക്കുന്നതരം  ഓകരക്ടോ  വക്ടോഹനങ്ങളുരം  ഉള്ചപടനിട്ടുളള  കകേസകേളുചട
സസ്വഭക്ടോവതനിചന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്  ചതക്ടോണനിമുതലക്ടോയനി  സൂക്ഷെനികക്കണതല്ലക്ടോത
വക്ടോഹനങ്ങള് എതയുരം കവഗരം വനിട്ടുനല്കുന്നതനിനുരം ഇതനിനകേരം തചന്ന സരംസക്ടോന
തലതനില്  തട്ടീരുമക്ടോനരം  ചചകേചക്കക്ടോണനിട്ടുണപ.   ഒകരക്ടോ  വകുപ്പുരം  ഒഴനിവക്ടോകക്കണ
വക്ടോഹനങ്ങള് സരംബനനിചപ  കൃതരമക്ടോയനി  വനിലയനിരുതല് നടതനി അവ ഒഴനിവക്ടോക്കനി
കേനിട്ടുന്നതനിനപ  തട്ടീരുമക്ടോനരം  ചചകേചക്കക്ടോണനിട്ടുണപ.   കപക്ടോലട്ടീസപ  കസ്റ്റേഷന്  പരനിസരതപ
അനക്ടോവശരമക്ടോയനി  സൂക്ഷെനിചനിരനിക്കുന്ന  ചതക്ടോണനിമുതലക്ടോയ  വക്ടോഹനങ്ങളനികനല്
തട്ടീരപ്പുണക്ടോക്കുന്നതനിനപ  സരംസക്ടോന  കപക്ടോലട്ടീസപ  കമധക്ടോവനി  മക്ടോരഗനനിരകദശരം
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണപ.  കപക്ടോലട്ടീസപ  കസ്റ്റേഷന്  പരനിസരത്തുനനിന്നപ  വക്ടോഹനങ്ങള്
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ഒഴനിവക്ടോക്കുന്നതനിനുകവണനി  പ്രകതരകേരം  യക്ടോരഡുകേള്  കേചണത്തുന്നതനിനുളള  നടപടനി
ഇതനിനകേരം  തചന്ന  സസ്വട്ടീകേരനിചനിട്ടുണപ.  കകേസമക്ടോയനി   ബനചപടപ  പനിടനിചചടുത
വക്ടോഹനങ്ങള്  ബനചപട  കകേക്ടോടതനിയുചട  നനിരകദശമനുസരനിചപ  അപകപക്ടോള്  തചന്ന
അതക്ടോതപ  ഉടമസരക്കപ  വനിട്ടുനല്കേക്ടോന്  നനിരകദശരം  നല്കേനിയനിട്ടുണപ.
അവകേക്ടോശനികേളനില്ലക്ടോചത കപക്ടോലട്ടീസപ കസ്റ്റേഷന് പരനിസരതപ സൂക്ഷെനിക്കുന്ന വക്ടോഹനങ്ങള്
2011-ചല കകേരള കപക്ടോലട്ടീസപ  ആകനിചന്റെ  56-ാം ചസക്ഷെന് പ്രകേക്ടോരരം  കലലരം  ചചെയ്തപ
നല്കുന്നതനിനുരം നനിരകദശരം നല്കുന്നതക്ടോണപ.  

(4) കപക്ടോലട്ടീസപ മരദനരം

ശ്രട്ടീ  .    എരം  .    വനിന്ചസന്റെപ:  സര,  ദളനിതപ  പട്ടീഡനവമക്ടോയനി  ബനചപട
സബ്മനിഷനക്ടോണപ  ഞക്ടോന്  ഉന്നയനിക്കുന്നതപ.  ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനി  റൂള്  50-നപ
നല്കേനിയ മറുപടനിയനില് ഗുണക്ടോയനിസരം അനുവദനിക്കനില്ലക്ടോചയന്നുളള സസ്വക്ടോഗതക്ടോരഹമക്ടോയ
കസ്റ്റേറപചമന്റെപ  ഇവനിചട  നടത്തുകേയുണക്ടോയനി.  ഒരു  കപക്ടോലട്ടീസപ  ഓഫൈട്ടീസര
ഗുണചയകപക്ടോചല  ചപരുമക്ടോറുന്നതമക്ടോയനി  ബനചപട  സരംഭവമക്ടോണപ.  കേഠനിനരംകുളരം
പുതവല് പടനികേജക്ടോതനി കകേക്ടോളനനിയനില് തക്ടോമസനിക്കുന്ന 23 വയസ്സുളള സജനിതപ എന്നപ
പറയുന്ന  ചചെറുപക്കക്ടോരന്  ഒരു  മട്ടീന്വണനിയുചട  ചചഡ്രെെവറക്ടോയനി  കജക്ടോലനി
കനക്ടോക്കുകേയക്ടോണപ.  പുതക്കുറനിചനി  കേടല്പ്പുറതപ  മത്സര  വരക്ടോപക്ടോരരം  നടത്തുന്ന  ഒരു
വരക്ടോപക്ടോരനിയുചട കേട്ടീഴനില് കജക്ടോലനി ചചെയകേയക്ടോണപ സജനിതപ.  രക്ടോതനി  8.30  മണനി മുതല്
സജനിത്തുരം  മറപ  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുരം  അവനിചടയുണക്ടോയനിരുന്നു.  പുലരചച
രണ്ടുമണനികയക്ടോടുകൂടനി  കേഠനിനരംകുളരം കപക്ടോലട്ടീസപ കസ്റ്റേഷനനില് നനിന്നപ കപക്ടോലട്ടീസപ  വന്നപ,
ഉടചന  വനിടക്ടോചമന്നപ  പറഞ്ഞപ  സജനിതനിചന  പനിടനിച്ചുചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി.
അവനിചടയുണക്ടോയനിരുന്ന  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുരം  വരക്ടോപക്ടോരനിയുരം  കൂടനി  കസ്റ്റേഷനനികലയപ
കപക്ടോയകപക്ടോള്  സജനിതനിചന  ഉടുവസരം  അഴനിചപ  ചസല്ലനില്  അടചനിരനിക്കുന്നതക്ടോണപ
കേക്ടോണക്ടോന്  സക്ടോധനിചതപ.  ആറു  മണനികയക്ടോടുകൂടനി  സബപ  ഇന്ചസകര  വരനികേയുരം
അകദഹചത  കവചറക്ടോരു  മുറനിയനില്  ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി  മലരതനികേനിടതനി  ബൂടനിടപ
ചനഞനിലുരം വയറനിലുരം ചെവനിട്ടുകേയുരം ചചകേ ചെവനിടനി ഒടനിക്കുകേയുരം ചചെയ്തു. അതനിനുകശഷരം
രണപ കേക്ടോല് മുടനിലുരം കേയറനി നനിന്നുചകേക്ടോണപ കേക്ടോല് ചവളളയനില് വളചര മൃഗട്ടീയമക്ടോയനി
മരദനിക്കുകേയുണക്ടോയനി. പതര മണനികയക്ടോചട ബന്ധുക്കള് വന്നകപക്ടോള് ഇറങ്ങനികപക്ടോകേക്ടോന്
പറഞ്ഞു.   അവശനക്ടോയ  സജനിതനിചന  ചമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജനില്  അഡനിറപ  ചചെയ്തു.
14-ാം  തട്ടീയതനി  മുതല്  17-ാം  തട്ടീയതനി  വചര  ചമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജനില്
ചെനികേനിത്സയനിലക്ടോയനിരുന്നു.  17-ാം  തട്ടീയതനി  അകദഹചത  പുതന്കതക്ടോപപ
പ്രക്ടോഥമനികേക്ടോകരക്ടോഗരകകേനതനികലയപ  അയയകേയുരം അവനിചട ചെനികേനിത്സയനില് കേഴനിയുന്ന
സമയതപ  22-ാം തട്ടീയതനികയക്ടോടുകൂടനി  അകദഹതനിചന്റെ കേക്ടോല് പഴക്കുകേയുരം വട്ടീണ്ടുരം
ചമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജനില് ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി സരജറനി നടത്തുകേയുരം ചചെയ്തു. നനിസക്ടോരമക്ടോയ
ചപറനി  കകേസനിനക്ടോണപ  അരദ്ധരക്ടോതനി  കപക്ടോലട്ടീസപ  വന്നപ  അകദഹചത
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പനിടനിച്ചുചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയതപ.  അതനിനപ  ആധക്ടോരമക്ടോയനി  പറയുന്നതപ  പുതവല്
കകേക്ടോളനനിയനിലുളള സ്റ്റേക്ടോര കറക്ടോക്കനിരംഗ്സപ എന്ന ക്ലബനിചന്റെ വക്ടോരഷനികേതനില് മദരപനിച്ചു
ബഹളമുണക്ടോക്കനിചയന്നക്ടോണപ.  ഇമൗ  പറയുന്ന  സമയതപ  അകദഹരം  പുതക്കുറനിചനി
കേടല്പ്പുറതക്ടോയനിരുന്നു.  മക്ടോതമല്ല,  ഇകദഹമല്ല  അവനിചട  ബഹളമുണക്ടോക്കനിയചതന്നപ
ക്ലബനിചന്റെ  ഭക്ടോരവക്ടോഹനികേള്  കരഖക്ടോമൂലരം  എഴതനിചകേക്ടോടുതനിരുന്നു.  എഴതനിചക്കക്ടോടുത
പ്രതനികേചള ഇതവചരയുരം പനിടനിചനിട്ടുകപക്ടോലുമനില്ല.  ഇമൗ എസപ.ചഎ.യുചട ദളനിതപ പട്ടീഡനരം
ഒറചപട സരംഭവമല്ല.  ചസപ്റരംബര മക്ടോസരം 25-ാം തട്ടീയതനി നക്ടോലപ ദളനിതപ  യുവക്ടോക്കചള
പനിടനിച്ചുചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനിടപ  26-ാം തട്ടീയതനി ചചവകുകന്നരമക്ടോണപ വനിടയചതപ.  അതവചര
കസ്റ്റേഷനനിലനിടപ  തല്ലുകേയുണക്ടോയനി.  ഇമൗ  മക്ടോസരം  9-ാം  തട്ടീയതനി  മനുചവന്ന
ചചെറുപക്കക്ടോരചനയുരം  ഇതകപക്ടോചല  പനിടനിച്ചു  ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി.  കപക്ടോലട്ടീസപ
മരദനതനിചനതനിരക്ടോയനി  കപക്ടോലട്ടീസപ  കസ്റ്റേഷന്  മക്ടോരചപ  നടതനിയകപക്ടോള്  ആ
പ്രകദശചത മുഴവന് ഗുണകേളുരം  മക്ടോരചനിനപ  മുമക്ടോയനി  കപക്ടോലട്ടീസപ  കസ്റ്റേഷന് നടയനില്
സന്നനിഹനിതരക്ടോയനിരുന്നു.  എസപ.ചഎ.-യപ  ഗുണകേളുമക്ടോയനി  അവനിശുദ്ധ
ബനമുചണന്നക്ടോണപ  ഇതപ  ചതളനിയനിക്കുന്നതപ.  ഇകദഹരം  വനിളപനില്ശക്ടോല  കപക്ടോലട്ടീസപ
കസ്റ്റേഷനനില് സബപ ഇന്ചസകറക്ടോയനിരുന്ന സമയതപ ചപറനികക്കസനില് അടയ്കക്കണ
തകേ  അടയക്ടോതനിരനിക്കുകേയുരം  അതനിചനത്തുടരന്നപ  അവനിടചത  സനി.പനി.ഒ.-ക്കപ
എതനിരക്ടോയനി  കകേസപ  എടുക്കുകേയുരം  ചചെയ്ത  വക്ടോരതയുണപ.  എസപ.ചഎ.-ക്കപ  എതനിചര
യക്ടോചതക്ടോരു  നടപടനിയുമുണക്ടോയനില്ല.  ഇകദഹരം  നനിരന്തരമക്ടോയനി  ദളനിതപ  പട്ടീഡനരം
നടതനിചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇതപ  സരക്കക്ടോരനിചന്റെ  നയമക്ടോകണക്ടോ;  നയമചല്ലങനില്
തനിരുതണരം.  അതചല്ലങനില്  കപക്ടോലട്ടീസകേക്ടോരചക്കതനിചര  മക്ടോതൃകേക്ടോപരമക്ടോയ
നടപടനിചയടുക്കണരം.  അനുവദനിക്കുചമങനില്  ഒരു  പരക്ടോതനി  കൂടനി  പറയക്ടോനുണപ.
കപക്ടോലട്ടീസപ  കസ്റ്റേഷനുകേളനികലയപ  എസപ.ചഎ.മക്ടോചരയുരം  സനി.ചഎ.മക്ടോചരയുരം
വനിളനിക്കുകമക്ടോള് അവര കഫൈക്ടോണ് എടുക്കക്ടോറനില്ല.  അവരുചട കജക്ടോലനിതനിരക്കു കേക്ടോരണരം
എടുക്കക്ടോതനിരനിക്കക്ടോരം.  പചക്ഷെ,  അതനിനുകശഷരം  വനിളനിക്കക്ടോമകല്ലക്ടോ.  ഞങ്ങള്  വളചര
പ്രധക്ടോനചപട കേക്ടോരരങ്ങള്ക്കുകവണനി വനിളനിക്കുകമക്ടോള് കഫൈക്ടോണ് എടുക്കക്ടോത അവസ
കപക്ടോലട്ടീസപ  കസ്റ്റേഷനനിലുണപ.  ഇമൗ  സബ്മനിഷനുമക്ടോയനി  ബനചപട  കേക്ടോരരമചല്ലങനിലുരം
ബഹുമക്ടോനചപട മുഖരമനനിയുചട ശ്രദ്ധയനില്ചപടുത്തുകേയക്ടോണപ.  

മുഖരമനനി (  ശ്രട്ടീ  .   പനിണറക്ടോയനി വനിജയന്): സര,  എചന്റെ കേയ്യനിലുള്ള റനികപക്ടോരടനില്
ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ  അരംഗരം  പറഞ്ഞതനില്നനിന്നുരം  തട്ടീരത്തുരം  വരതരസമക്ടോയ
കേക്ടോരരങ്ങളക്ടോണുള്ളതപ.  ഒരു ക്ലബനിചന്റെ പ്രശ്നരം അങ്ങപ പറയുകേയുണക്ടോയനി.   13-10-2016-നപ
രക്ടോതനി  11.30-ഓചട  പുതവല്  കകേക്ടോളനനിയനിചല  പഞമനി  ക്ലബനിചന്റെ  ആകഘക്ടോഷരം
നടക്കുന്നതനിനനിചട  ചെനിലര  മദരപനിചപ  ബഹളമുണക്ടോക്കനി  പരനിപക്ടോടനികേള്
തടസചപടുതനിയതനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ആളുകേളുചട  സരംരക്ഷെണരം  ഉറപക്ടോക്കുന്നതനിനു
കവണനി കപക്ടോലട്ടീസനിനപ  രക്ടോതനി മുഴവന് അവനിചട കേരക്ടോമപ ചചെകയ്യണനിവന്നു.  അടുത
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ദനിവസരം  (14-10-2016)  രക്ടോവനിചല സബപ ഇന്ചസകറുരം പക്ടോരടനിയുരം പകട്രക്ടോള് ഡന്യൂടനി
കനക്ടോക്കനി  9.30-ഓടുകൂടനി  ഈ  സലതപ  എതനിയ  സമയരം  സജനിതപ  എന്നയക്ടോള്
മദരപനിചപ ക്രമരഹനിതമക്ടോയനി ചപരുമക്ടോറുന്നുണക്ടോയനിരുന്നു. അതകേണപ എസപ.ഐ. വനിളനിചപ
അകനസ്വഷനിച്ചു.  അല്കക്കക്ടോമട്ടീറര  പരനികശക്ടോധനയനില്  മദരപനിചതക്ടോയനി  കബക്ടോദ്ധരചപടപ
അറസ്റ്റേപ  ചചെയ്തപ  കസ്റ്റേഷനനില്  ചകേക്ടോണ്ടുവന്നു.   ടനിയക്ടോകനക്ടോടപ  കപരുരം  വനിലക്ടോസവരം
കചെക്ടോദനിചറനിഞ്ഞു. ശശനിധരന് മകേന് സജനിതപ, 23  വയസപ ആചണന്നപ ഉറപ്പുവരുതനി
ടനിയക്ടോനപ  എതനിചര  കകേസപ  രജനിസ്റ്റേര  ചചെയ്തു.   പ്രസത  വനിവരരം  ബന്ധുക്കചള
അറനിയനിക്കുകേയുരം   കസ്റ്റേഷനനില്  എതനിയവരുചട  ജക്ടോമരതനില്  അകപക്ടോള്തചന്ന
വനിടയയകേയുരം ചചെയ്തു. അന്നപ ഉചയപ രണപ മണനിക്കപ പുതവല് സനി.എസപ.ഐ. ചെരചനിനപ
സമട്ടീപരം തക്ടോമസനിക്കുന്ന ശരക്ടോമ,  ഭരതക്ടോവപ സജനിയുചമക്ടോതപ കസ്റ്റേഷനനില് വരനികേയുരം
13-10-2016-നപ  രക്ടോതനി  12.30-നപ  സജനിത്തുരം  കൂടക്ടോളനികേളക്ടോയ  ചെന്തു,  ജനിത്തു,
കേണക്ടോലറനിയക്ടോവന്ന  മചറക്ടോരക്ടോളുമക്ടോയനി  വട്ടീടനില്  അതനിക്രമനിചപ  കേയറനി  അസഭരരം
വനിളനിക്കുകേയുരം  ഭട്ടീഷണനിചപടുത്തുകേയുരം  വട്ടീടനിനപ  കകേടുപക്ടോടുകേള്  വരുത്തുകേയുരം
ചചെയ്തുചവന്നപ  കേക്ടോണനിചപ  പരക്ടോതനി  നല്കേനി.  ഈ  പരക്ടോതനിചയക്കുറനിചപ  അകനസ്വഷണരം
നടതനി പരക്ടോതനി സതരമക്ടോചണന്നപ കബക്ടോദ്ധരചപടതനിചന്റെ അടനിസക്ടോനതനില് അകന്ന
ദനിവസരം  (14-10-2016)  ശരക്ടോമയുചട  ചമക്ടോഴനിയുചട  അടനിസക്ടോനതനില്  ടനി
ആളുകേള്ചക്കതനിചര  കേഠനിനരംകുളരം  കപക്ടോലട്ടീസപ  കകേസപ  രജനിസ്റ്റേര  ചചെയ്തപ
ഊരജനിതമക്ടോയനി  അകനസ്വഷനിച്ചുവരനികേയക്ടോണപ.  അകനസ്വഷണതനില്  സജനിതപ
കമല്പറഞ്ഞ കകേസകേള്ക്കുപുറചമ കേഠനിനരംകുളരം കപക്ടോലട്ടീസപ  കസ്റ്റേഷനനില് കക്രരം നമര
361/2014  കകേസനിലുരം  പ്രതനിയക്ടോണപ.   ഈ സരംഭവവമക്ടോയനി  ബനചപടപ  ബഹുമക്ടോനചപട
അരംഗരം  ഉന്നയനിച  രട്ടീതനിയനില്  കപക്ടോലട്ടീസകദരക്ടോഗസരുചട  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുരം  എചന്തങനിലുരം
വട്ടീഴ്ച  സരംഭവനിചനിട്ടുകണക്ടോ  എന്നതനിചനക്കുറനിചപ  അകനസ്വഷനിക്കുന്നതനിനപ  ആറനിങ്ങല്
എ.എസപ.പനി.-ചയ  ചുമതലചപടുതനിയനിട്ടുണപ.  ആ അകനസ്വഷണ റനികപക്ടോരടനിചനത്തുടരന്നപ
ആവശരമക്ടോയ നടപടനി സസ്വട്ടീകേരനിക്കുകേയുരം ചചെയരം. 

(5) കകേരള കസ്റ്റേറപ കലബറനി കേമൗണ്സനിലനിനപ സലരം അനുവദനിക്കല്

ശ്രട്ടീ  .   എരം  .   രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന് : സര, 

"അകേതനിരുടകേറ്റുവക്ടോന് ചകേക്ടോളുതണരം വനിളക്കുകേള്

പുറതനിരുടകേറ്റുവക്ടോന് അക്ഷെരരം പഠനിക്കണരം" - കഡക്ടോ. എന്. വനി. കൃഷ്ണവക്ടോരരരുചട
വരനികേളക്ടോണനിതപ.  കകേരളതനിചല  ജനക്ടോധനിപതര  ജനകേട്ടീയ  ഗ്രന്ഥശക്ടോലക്ടോ
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പ്രസക്ടോനതനിചന്റെ ഏറവരം സരംഘടനിത രൂപമക്ടോണപ  കകേരള സരംസക്ടോന  കലബറനി
കേമൗണ്സനില്.   സരംസക്ടോന  കലബറനി  കേമൗണ്സനില്  അഫൈനിലനികയറപ  ചചെയ്യചപട
കലബറനികേളനില് നക്ടോലരകക്കക്ടോടനി പുസകേങ്ങളുരം ആചകേ 350 കകേക്ടോടനി രൂപ വനിലവരുന്ന
പുസകേ  കശഖരവമുണപ.   സരംസക്ടോനരം  സമ്പൂരണ്ണ  സക്ടോക്ഷെരത  കകേവരനിക്കുന്നതനില്
ഗ്രന്ഥശക്ടോലക്ടോ  സരംഘതനിചന്റെ  സരംഭക്ടോവന  എല്ലക്ടോവരക്കുരം  അറനിയക്ടോവന്നതക്ടോണപ.
തനിരുവനന്തപുരരം  പബനികേപ  കലബറനികയക്ടോടുകചെരന്നപ  1957-ല്  ഗവണ്ചമന്റെപ
അനുവദനിച  20  ചസന്റെപ  സലതപ  സരക്കക്ടോര  നനിരമ്മനിചപ  നല്കേനിയ  ചചെറനിയ
ചകേടനിടതനിലക്ടോണപ  കസ്റ്റേറപ  കലബറനി  കേമൗണ്സനിലനിചന്റെ  ചഹഡപ  ഓഫൈട്ടീസപ
പ്രവരതനിചനിരുന്നതപ.  സരംസക്ടോനചത  എണ്ണക്ടോയനിരകതക്ടോളരം  ഗ്രന്ഥശക്ടോലകേളുചട
പൂരണ്ണ നനിയനണരം,  കസ്റ്റേറപ  കലബറനി  കേമൗണ്സനില്,  ജനില്ലക്ടോ  തക്ടോലൂക്കപ  കലബറനി
കേമൗണ്സനിലുകേളുചട  വനിവനിധ  പദ്ധതനികേള്  തടങ്ങനി  കവവനിദ്ധരമക്ടോരന്ന
പ്രവരതനങ്ങളുരം ചുമതലകേളുമക്ടോയനി തക്ടോരതമരചപടുത്തുകമക്ടോള് ഈ ചചെറനിയ ഓഫൈട്ടീസപ
വളചര  അപരരക്ടോപ്തമക്ടോണപ.   ഇതനിചനത്തുടരന്നപ  ഗ്രന്ഥശക്ടോലക്ടോ  പ്രസക്ടോനതനിചന്റെ
സവരണ്ണ ജൂബനിലനി ആകഘക്ടോഷകവളയനില് ആസക്ടോനമനനിരതനിചന്റെ വനികേസനതനിനപ
കസ്റ്റേറപ  കലബറനി  കേമൗണ്സനില്  ഓഫൈട്ടീസപ  പരനിസരകതക്ടോടപ  കചെരന്നപ  കേനിടക്കുന്ന
20  ചസന്റെപ  സലരം അനുവദനിചപ  നല്കേക്ടോന് അകപക്ഷെനിചനിരുന്നു.   ആഡനികറക്ടോറനിയരം,
കകേക്ടോണ്ഫൈറന്സപ  ഹക്ടോള്,  ഓഫൈട്ടീസപ  റൂരം,  കലബറനി  ആന്റെപ  ഇന്ഫൈരകമഷന്
ചടകകക്ടോളജനി  ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടപ  എന്നനിവ  ഉള്ചപടുന്ന  സവരണ്ണ  ജൂബനിലനി  സ്മക്ടോരകേ
കകേക്ടോരംപകക്ടോണപ  അന്നപ  നനിരമ്മക്ടോണ  ലക്ഷെരമനിടനിരുന്നതപ.  അങ്ങചന  സരക്കക്ടോര
ഉതരവനിലൂചട കലബറനി കേമൗണ്സനിലനിനപ  സലരം അനുവദനിചപ  നല്കുകേയുണക്ടോയനി.
ഓഫൈട്ടീസപ കകേക്ടോരംപകപ, കലബറനി ആന്റെപ ഇന്ഫൈരകമഷന് ചടകകക്ടോളജനി ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടനിചന്റെ
ശനിലക്ടോസക്ടോപനരം അന്നചത മുഖരമനനി സഖക്ടോവപ ഇ. ചകേ. നക്ടോയനക്ടോര 15-11-2000-ല്
നനിരവ്വഹനിക്കുകേയുണക്ടോയനി. ഒരു  മനനിര  നനിരമ്മക്ടോണ  കേമ്മനിറനിയുരം  രൂപട്ടീകേരനിചപ
പ്രവരതനരം ആരരംഭനിച്ചു.  24-1-2001-ചല ഉതരവപ വഴനി സരക്കക്ടോര ഒരു ചടകനിക്കല്
കേമ്മനിറനിയുരം  രൂപട്ടീകേരനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  14-3-2002-ല്  ഈ  ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടപ
സക്ടോപനിക്കക്ടോന് നല്കേനിയനിട്ടുള്ള അനുമതനി ചപക്ടോടുന്നചന റദപ  ചചെയകേയുണക്ടോയനി.  അതപ
കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  തതസ്വദട്ടീക്ഷെയനില്ലക്ടോതതരം  രക്ടോഷട്ടീയകപ്രരനിതവമക്ടോയ  ഒരു
നടപടനിയക്ടോയനിരുന്നു.  അതനിചന്റെ  ഫൈലമക്ടോയനി  ഇന്നപ  കലബറനി  കേമൗണ്സനിലനിനപ
സസ്വന്തമക്ടോയനി ചകേടനിടമനില്ല.  ഭട്ടീമമക്ടോയ വക്ടോടകേ ചകേക്ടോടുകക്കണനിവരുന്നു.  കസ്റ്റേറപ കലബറനി
കേമൗണ്സനിലനിനപ  അനുവദനിച  സലരം  ഒരു  തരതനിലുരം  തനിരുവനന്തപുരരം  പബനികേപ
കലബറനിയുചട  നനിലവനിലുള്ള  സമൗകേരരങ്ങചളകയക്ടോ  വനികേസന  പദ്ധതനികേചളകയക്ടോ
പ്രതനികൂലമക്ടോയനി  ബക്ടോധനിക്കുന്നതല്ല.  ഈ  രണപ  സ്റ്റേക്ടോറന്യൂടറനി  സക്ടോപനങ്ങളുചട
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പ്രവരതനങ്ങളുരം  വനികേസനവരം  കകേരളചത  സരംബനനിചനിടകതക്ടോളരം  വളചര
അനനിവക്ടോരരമക്ടോണപ.  സരക്കക്ടോരനിചന്റെ പനിന്തുണയനില്ലക്ടോചത ഈ രണപ സക്ടോപനങ്ങളുചടയുരം
വനികേസന  പദ്ധതനികേള്  സഫൈലട്ടീകേരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയനില്ല.  ചപക്ടോതകസവനതനിചന്റെ
കമഖലയനിലക്ടോണപ ഈ രണപ സക്ടോപനങ്ങളുരം പ്രവരതനിക്കുന്നതപ.   വസതക്ടോപരമക്ടോയനി
പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല്  പബനികേപ  കലബറട്ടീസപ  ആകപ  8-ാം  വകുപപ  പ്രകേക്ടോരരം
തനിരുവനന്തപുരരം  പബനികേപ  കലബറനിയുചട  പ്രവരതനങ്ങളനില്  കമല്കനക്ടോടരം
വഹനികക്കണ  ചുമതലകൂടനി  കസ്റ്റേറപ  കലബറനി  കേമൗണ്സനിലനിനുചണന്നക്ടോണപ
മനസനിലക്ടോക്കുന്നതപ.  സമൂഹതനില്  വക്ടോയനയുചട  വരക്ടോപനരം  ഉറപ്പുവരുതക്ടോനക്ടോയനി
കുടനികേളുചട ക്ലക്ടോസപ റൂരം കലബറനി, കുടനിചക്കക്ടോരു പുസകേരം പദ്ധതനി, വനിവര സക്ടോകങതനികേ
വനിദരയനില്  നവമക്ടോധരമരം  എന്നനിവയുചട  സക്ടോദ്ധരതകേള്  പ്രകയക്ടോജനചപടുതനി
ചകേക്ടോണ്ടുള്ള  സമ്പൂരണ്ണ  വക്ടോയനക്ടോ  പ്രസക്ടോനതനിചനക്ടോചക്ക  തടക്കരംകുറനിക്കക്ടോന്
തട്ടീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുള്ള ഈ എല്.ഡനി.എഫൈപ.  ഗവണ്ചമന്റെപ യു.ഡനി.എഫൈപ.  സരക്കക്ടോരനിചന്റെ
മുന്  ഉതരവപ  റദക്ടോക്കുകേയുരം  പുനനഃപരനികശക്ടോധന  നടതനി  സലരം  കലബറനി
കേമൗണ്സനിലനിനപ  ലഭരമക്ടോക്കനി  നനിരമ്മക്ടോണ  പ്രവൃതനികേള്ക്കപ  അനുമതനി  നല്കേക്ടോനുള്ള
നടപടനികേള്  സസ്വട്ടീകേരനിക്കണചമന്നുമക്ടോണപ  ഈ  സബ്മനിഷനനിലൂചട  ഞക്ടോന്
ആവശരചപടുന്നതപ.   

11 .00AM    ]

റവനന്യൂവരം ഭവനനനിരമ്മക്ടോണവരം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രട്ടീ  .    ഇ  .    ചെനകശഖരന്):   സര,
തനിരുവനന്തപുരരം  ജനില്ലയനിചല  വഞനിയൂര  വനികല്ലജനില്  സരകവ്വനമര
3038-ല്ചപട   20 ചസന്റെപ സരക്കക്ടോര പുറകമക്ടോക്കപ സലതപ ഓഫൈട്ടീസപ കകേക്ടോരംപകരം
ഇ.എരം.എസപ.  ചമകമ്മക്ടോറനിയല്  കലബറനി  ആന്റെപ  ഇന്ഫൈരകമഷന്  ചടകകക്ടോളജനി
ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂട്ടുരം  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനപ  8-8-2000-ചല സരക്കക്ടോര ഉതരവപ  250/2000/
റവനന്യൂ പ്രകേക്ടോരരം കകേരള കസ്റ്റേറപ കലബറനി കേമൗണ്സനിലനിനപ അനുമതനി നല്കേനിയനിരുന്നു.
തനിരുവനന്തപുരരം  പബനികേപ  കലബറനി  സരംരക്ഷെണ  സമനിതനിയുചട  പരക്ടോതനിയുചട
അടനിസക്ടോനതനില്  ഉന്നത  വനിഭരക്ടോഭരക്ടോസ  വകുപനിചന്റെ  അനുമതനി  കതടക്ടോചതയക്ടോണപ
8-8-2000-ചല ഉതരവപ പുറചപടുവനിചതപ എന്നതനിനക്ടോല് സലരം നല്കേനിയ നടപടനി
അസനിരചപടുത്തുന്നതനിനപ  23-1-2002-ചല  മനനിസഭക്ടോകയക്ടോഗരം  തട്ടീരുമക്ടോനനിക്കുകേയുരം
14-3-2002-ചല സരക്കക്ടോര ഉതരവപ 40/2002/റവനന്യൂ പ്രകേക്ടോരരം സലരം അനുവദനിച
നടപടനി റദപ ചചെയ്തനിരനിക്കുകേയുമക്ടോണപ. ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ എരം.എല്.എ. അകദഹതനിചന്റെ
സബ്മനിഷനനിലൂചട കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേക്ടോലതപ  2002-ല് അതപ റദപ  ചചെയ്ത
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കേക്ടോരരമക്ടോണപ  ചൂണനിക്കക്ടോണനിചതപ.  ഓഫൈട്ടീസപ  കകേക്ടോരംപകരം  കലബറനി  ആന്റെപ
ഇന്ഫൈരകമഷന് ചടകകക്ടോളജനി ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂട്ടുരം സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുള്ള സലരം കലബറനി
കേമൗണ്സനിലനിനപ  കകേമക്ടോറുന്നത  സരംബനനിച  ശനിപക്ടോരശ  ഭരണവകുപക്ടോയ  ഉന്നത
വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ  വകുപപ  ലഭരമക്ടോക്കുന്ന  മുറയപ  നനിയമപ്രകേക്ടോരരം  പരനികശക്ടോധനിചപ
തട്ടീരുമക്ടോനനിക്കുന്നതക്ടോണപ.   സലരം കകേമക്ടോറുന്ന വനിഷയതനില് ഉന്നത വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ
വകുപപ ഇതവചര തട്ടീരുമക്ടോനചമടുതപ ഫൈയല് അയചനിടനില്ല.  

(6)  ചഷഡന്യൂളുകേള് ചവടനിക്കുറയല് 

ശ്രട്ടീ  .     ആര  .    രക്ടോമചെനന്:  സര,  എചന്റെ  മണ്ഡലതനിചല    കേരുനക്ടോഗപള്ളനി
ട്രക്ടോന്കസക്ടോരടപ  ഡനികപക്ടോചയ  സരംബനനിച്ചുള്ള  പ്രശ്നങ്ങളക്ടോണപ  ഇമൗ  സബ്മനിഷനനില്
ഉന്നയനിക്കക്ടോനുള്ളതപ.  ഇന്നപ  വളചര  പരനിതക്ടോപകേരമക്ടോയ  ഒരവസയനിലക്ടോണപ
കേരുനക്ടോഗപള്ളനി  ഡനികപക്ടോ  പ്രവരതനിക്കുന്നതപ.  ബസ്സുകേളുചട  കുറവപ  വളചരയധനികേരം
ബുദ്ധനിമുട്ടുകേളുണക്ടോക്കുന്നു.  പ്രതനിദനിനരം  6  ലക്ഷെരം  രൂപയനിലധനികേരം  വരുമക്ടോനമുള്ള ഇമൗ
ഡനികപക്ടോയനില് നനിലവനില്  3  സൂപര ഫൈക്ടോസ്റ്റുകേളുരം  14  ഫൈക്ടോസ്റ്റേപ  പക്ടോസഞറുരം ഉള്ചപചട
95  ചഷഡന്യൂളുകേള്  അനുവദനിചനിട്ടുചണങനിലുരം  സരവ്വട്ടീസപ  നടതക്ടോന്  കയക്ടോഗരമക്ടോയ
ബസ്സുകേള്  70  എണ്ണരം  മക്ടോതമക്ടോണുള്ളതപ.  25  ചഷഡന്യൂളുകേളക്ടോണപ  പ്രതനിദനിനരം
ചവടനിക്കുറയന്നതപ. ഇതനില് 18 ബസ്സുകേള് 10 വരഷതനിലധനികേരം പഴക്കമുള്ളവയക്ടോണപ.
അവനിചട 7 കഹചടകേപ  ബസ്സുകേള് ഓരഡനിനറനി ബസ്സുകേളക്ടോക്കനി  പ്രവരതനിക്കുന്നുണപ.
ഇമൗ  ബസ്സുകേള്  ചകേ.എസപ.ആര.ടനി.സനി.-ക്കപ  ഏറവരം  വലനിയ  ബക്ടോധരതയക്ടോയനി
മക്ടോറനിചക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇവയുചട ഡട്ടീസല് ചചെലവരം ചമയനിന്റെനന്സരം വളചര
കൂടുതലക്ടോണപ.  മക്ടോതമല്ല,  ഓരഡനിനറനി  ബസ്സുകേള്ക്കപ  കയക്ടോജനിക്കക്ടോത  തരതനിലുള്ള
വലനിപവരം  മറ്റുരം  ചകേക്ടോണപ  ഇമൗ  ബസ്സുകേള്  കറക്ടോഡനിലനിറക്കുന്നതനിനപ  ജട്ടീവനക്കക്ടോര
മടനിക്കുന്ന  സക്ടോഹചെരരവമുണപ.  75-ലധനികേരം  കബറൂട്ടുകേള്  ഓടനിക്കുന്ന  ഇമൗ
ഡനികപക്ടോയനില്  പ്രതനിദനിനരം  ജനങ്ങള്ക്കപ  ഏറവരം  അതരന്തക്ടോകപക്ഷെനിതമക്ടോയ  പല
കബറൂട്ടുകേളുരം  കേരക്ടോന്സല്  ചചെയന്ന  സക്ടോഹചെരരമക്ടോണുള്ളതപ.  കേരുനക്ടോഗപള്ളനിയനില്
നനിന്നപ  ചചെറനിയഴട്ടീക്കല്-ആലുരംപടനി-ഓചനിറ  വഴനി  കേക്ടോയരംകുളതനിനുണക്ടോയനിരുന്ന
ചചെയനിന്  സരവ്വട്ടീസകേള്  കറക്ടോഡനിചന്റെ  അറകുറപണനികേള്  നടക്കുന്നുചവന്നുള്ള
കേക്ടോരണതക്ടോല്  ചവടനിക്കുറചനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ചകേക്ടോടക്ടോരക്കരയനികലയള്ള  ചചെയനിന്
സരവ്വട്ടീസപ  ബസ്സുകേള് ബസപ ക്ഷെക്ടോമരംമൂലരം ഓടുന്നനില്ല. 3 സൂപര ഫൈക്ടോസ്റ്റേപ റൂട്ടുകേളുള്ളതനില്
രചണണ്ണവരം  14  ഫൈക്ടോസ്റ്റേപ  പക്ടോസഞര ബസപ  സരവ്വട്ടീസകേളുള്ളതനില്  ഒന്പചതണ്ണവരം
മക്ടോതമക്ടോണപ  സരവ്വട്ടീസപ  നടത്തുന്നതപ.  സരവ്വട്ടീസകേളുചട  കുറവപ  കകേക്ടോരപകറഷചന്റെ
വരുമക്ടോനതനില് അതനിഭട്ടീമമക്ടോയ കുറവക്ടോണപ വരുതനിയനിട്ടുള്ളതപ. പ്രതനിദനിനരം 10 ലക്ഷെരം
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രൂപ  വരുമക്ടോനരം  ലഭനിക്കക്ടോവന്ന  സക്ടോനതക്ടോണപ  6  ലക്ഷെരം  രൂപ  ലഭനിക്കുന്നതപ
എന്നുള്ളതപ  വളചര  ഗമൗരവതരമക്ടോയ  വനിഷയമക്ടോണപ.  ബസപ  ഗക്ടോകരജനിചന്റെ  അവസ
വളചര  കശക്ടോചെനട്ടീയമക്ടോണപ.  ഇതനിചന്റെ  പ്രധക്ടോന  ഭനിതനി  തകേരന്നപ  ഗക്ടോകരജപ  ചഷഡപ
തക്ടോചഴവട്ടീഴന്ന അവസയനിലക്ടോണപ.  ഇവനിചടയുള്ള വരക്കപകഷക്ടോപപ ജട്ടീവനക്കക്ടോര വളചര
ഭയപക്ടോകടക്ടോചടയക്ടോണപ  കജക്ടോലനി  ചചെയന്നതപ.  ഗക്ടോകരജനിചന്റെ  പരനിസരഭക്ടോഗങ്ങള്  ടക്ടോര
ചചെയ്തനിടപ  8  വരഷതനിലധനികേമക്ടോയനി.  ചകേ.യു.ആര.ടനി.സനി.യപ അഞപ കനക്ടോണ് എ.സനി.
ബസ്സുകേള്  അനുവദനിചതനില്  മൂചന്നണ്ണരം  മക്ടോതകമ  ഡനികപക്ടോയനില്  എതനിയനിട്ടുള.
സരംസക്ടോനതപ  ഏറവരം  കൂടുതല്  അവഗണന  കനരനിടുന്ന  കേരുനക്ടോഗപള്ളനി
ചകേ.എസപ.ആര.ടനി.സനി.  ഡനികപക്ടോയുചട  പ്രവരതനങ്ങളുരം  സമൗകേരരങ്ങളുരം
വരദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  അടനിയന്തര ശ്രദ്ധ ഉണക്ടോകകേണതക്ടോയനിട്ടുണപ.  അതകപക്ടോചല
തചന്ന  വൃശനികകേക്ടോത്സവരം  പ്രമക്ടോണനിചപ  ഓചനിറ  കക്ഷെതതനികലയപ  പുതനിയ
സരവ്വട്ടീസകേള് നടകതണതക്ടോയനിട്ടുണപ. ശബരനിമല സട്ടീസണനില് കേരുനക്ടോഗപള്ളനിയനില്
നനിന്നപ പമയപ ബസപ സരവ്വട്ടീസപ ഓപകററപ  ചചെകയ്യണതണപ.  ഡനികപക്ടോയനില് നനിന്നപ
പമയനികലയപ ബസ്സുകേള് പനിന്വലനിക്കുന്ന ഒരു സനിതനിയുരം അവനിചട നനിലനനില്ക്കുന്നുണപ.
ഡനികപക്ടോയപ ചുറ്റുമതനിലനില്ല.  വക്ടോണനിജരപ്രക്ടോധക്ടോനരമുള്ള ഒരു സക്ടോനതക്ടോണപ ഇമൗ ഡനികപക്ടോ
നനില്ക്കുന്നതപ. ആ സലരം പ്രകയക്ടോജനകേരമക്ടോയ രട്ടീതനിയനില് ഉപകയക്ടോഗചപടുതക്ടോനുള്ള
സക്ടോധരതകേചള സരംബനനിച്ചുരം ആരക്ടോകയണതക്ടോയനിട്ടുണപ.  

ഗതക്ടോഗത  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രട്ടീ  .    എ  .    ചകേ  .    ശശട്ടീനന്):  സര,  ബഹുമക്ടോനചപട
കേരുനക്ടോഗപള്ളനി എരം.എല്.എ.  അവനിടചത ഡനികപക്ടോയനിചല പ്രശ്നങ്ങളക്ടോണപ  ഇവനിചട
ഉന്നയനിചതപ.  കനരചത  95  സരവ്വട്ടീസകേളക്ടോണപ  ഉണക്ടോയനിരുന്നതപ.  5
വരഷതനിനനിടയനില് ഒരനിക്കല്കപക്ടോലുരം ഓടക്ടോത 7  സരവ്വട്ടീസകേള് പനിന്വലനിചനിട്ടുണപ.
എല്ലക്ടോ സലത്തുരം ഒരു ദനിവസവരം രണപ ദനിവസവരം ഓടനിയ സരവ്വട്ടീസകേള് ക്രമട്ടീകേരനിച്ചു.
അതനിചന്റെ  ഫൈലമക്ടോയനി  ഇകപക്ടോള്  88  സരവ്വട്ടീസകേളക്ടോണപ  അവനിചടയുള്ളതപ.  അതപ
നടതക്ടോന് പരരക്ടോപ്തമക്ടോയ ബസ്സുകേളനില്ലക്ടോചയന്ന അങ്ങയുചട നനിരട്ടീക്ഷെണരം ശരനിയക്ടോണപ.
11  ബസ്സുകേള്  ഇകപക്ടോള്  വരക്കപകഷക്ടോപനിലക്ടോണപ.  ആ  11  ബസ്സുകേളുചട  അറകുറപണനി
പൂരതനിയക്ടോക്കനി  ചപചടന്നുതചന്ന സരവ്വട്ടീസപ  നടതക്ടോനുള്ള സക്ടോഹചെരരരം  സൃഷ്ടനിക്കുരം.
നവരംബര മക്ടോസരം 1-ാം തട്ടീയതനിക്കപ മുന്പപ ഇതനില് 5 സരവ്വട്ടീസകേചളങനിലുരം തടങ്ങക്ടോന്
കേഴനിയുചമന്നക്ടോണപ  എനനിക്കപ  കേനിടനിയനിട്ടുള്ള  റനികപക്ടോരടപ.  ശബരനിമല  സട്ടീസണുമക്ടോയനി
ബനചപടപ  എല്ലക്ടോ  ഡനികപക്ടോകേളനില്നനിന്നുരം  ബസ്സുകേള്  പനിന്വലനിചക്ടോണപ  ശബരനിമല
സരവ്വട്ടീസകേള് എല്ലക്ടോ വരഷവരം നടതക്ടോറുള്ളതപ. അങ്ങചന പനിന്വലനിക്കുന്ന ബസ്സുകേള്
പനില്ക്കക്ടോലതപ  ശബരനിമല  സട്ടീസണ്  കേഴനിഞ്ഞക്ടോല്  അതക്ടോതപ  ഡനികപക്ടോകേള്ക്കപ
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തനിരനിച്ചുചകേക്ടോടുക്കുകേയുരം ചചെയന്നുണപ.   അതകപക്ടോചലതചന്ന മചറക്ടോരു പ്രശ്നരം,  ഫൈക്ടോസ്റ്റുരം
സൂപര  ഫൈക്ടോസ്റ്റുമക്ടോയനി  ഓടനിയ  ബസ്സുകേള്  കേണ്ചവരടപ  ചചെയ്തക്ടോണപ  ഓരഡനിനറനി
ബസ്സുകേളക്ടോക്കുന്നതപ.  കൂടുതല്  പ്രക്ടോയരം  കൂടനിയ  ബസ്സുകേള്  തക്ടോകഴക്ടോട്ടുചകേക്ടോണ്ടുവരനികേയുരം
പുതനിയ ബസ്സുകേള് സൂപര ഫൈക്ടോസ്റ്റേപ,  സൂപര എകപപ്രസപ തടങ്ങനിയ സരവ്വട്ടീസകേളക്ടോക്കനി
മക്ടോറ്റുകേയുരം ചചെയന്ന ഒരു സരംവനിധക്ടോനമക്ടോണപ ഇകപക്ടോള് ചകേ.എസപ.ആര.ടനി.സനി.-യനിലുള്ളതപ.
കഡ്രെെവരമക്ടോരക്കപ  എകപക്ടോഴരം  പുതന്  ബസ്സുകേള്  തചന്ന കവണരം  എന്നപ  കതക്ടോന്നുരം.
എന്നക്ടോല്  ആ  കതക്ടോന്നലുകേചളചയക്ടോചക്ക  നമുക്കപ  തൃപ്തനിചപടുതക്ടോന്  കേഴനിയനില്ല.  ഇതപ
ചകേ.എസപ.ആര.ടനി.സനി.-യുചട ഒരു സരംവനിധക്ടോനമക്ടോണപ. പുതനിയ ബസ്സുകേള് വരുകമക്ടോള്
സൂപര ഫൈക്ടോസ്റ്റേപ,  സൂപര എകപപ്രസപ  തടങ്ങനിയവയപ  ചകേക്ടോടുക്കുകേയുരം പഴയ ബസ്സുകേള്
കേണ്ചവരടപ  ചചെയ്തപ  ഓരഡനിനറനി,  ഓരഡനറനി  ലനിമനിറഡപ  കസ്റ്റേക്ടോപപ  എന്നട്ടീ
ബസ്സുകേളക്ടോക്കുന്ന  സരംവനിധക്ടോനവമക്ടോണുള്ളതപ.   ഏതക്ടോയക്ടോലുരം  കേരുനക്ടോഗപള്ളനിയുചട
പ്രക്ടോധക്ടോനരരം  കേണക്കനിചലടുത്തുചകേക്ടോണപ  അവനിചട  കൂടുതല്  പരനിഷക്ടോര  നടപടനികേള്
എചന്തക്ടോചക്കയക്ടോണപ  ചചെയ്യക്ടോന്  കേഴനിയുകേ  എന്ന  കേക്ടോരരരം  സരക്കക്ടോര  ഗമൗരവതനില്
പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണപ.  

(7) ചപരമനിറനില്ലക്ടോചതയുള്ള ടക്ടോകനി സരവ്വട്ടീസപ

കഡക്ടോ  .    എന്  .    ജയരക്ടോജപ  : സര,  സരംസക്ടോനതപ  ടക്ടോകനി  സരവ്വട്ടീസപ  നടത്തുന്ന
വലനിചയക്ടോരു വനിഭക്ടോഗരം ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കുരം ചതക്ടോഴനില് സരംരരംഭകേരക്കുരം സരക്കക്ടോരനിനുരം
ഭട്ടീഷണനി  ഉയരത്തുന്ന  ഒന്നക്ടോണപ  അനധനികൃത  ടക്ടോകനികേള്.  കമക്ടോകടക്ടോര  വക്ടോഹന
നനിയമപ്രകേക്ടോരരം  അരഹതചപട  കലസന്സപ,  ബക്ടോഡ്ജപ  എന്നനിവ  കനടനി  അതക്ടോതപ
വക്ടോഹനങ്ങള്ക്കപ  ഉയരന്ന  നനിരക്കനിലുള്ള  കറക്ടോഡപ  നനികുതനിയുരം  ഇന്ഷുറന്സരം
അകതക്ടോചടക്ടോപരംതചന്ന  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചട  സരക്ഷെയക്ടോയനി  കക്ഷെമനനിധനിവനിഹനിതവരം
അടചപ  ചെടപ്രകേക്ടോരവരം  നനിയമപ്രകേക്ടോരവമക്ടോണപ  ടക്ടോകനി  സരവ്വട്ടീസകേള്  നമ്മുചട
സരംസക്ടോനതപ നടതക്ടോനുള്ള ചപരമനിറപ കനടുന്നതപ.  കൂടക്ടോചത ഇതരരം വക്ടോഹനങ്ങള്
നനിരതനിലനിറക്കുവക്ടോനുരം  സരവ്വട്ടീസപ  നടത്തുവക്ടോനുരംകവണനി  കൃതരമക്ടോയ  ഇടകവളകേളനില്
ഫൈനിറപചനസപ  പരനികശക്ടോധനയരം  ഇവര  വനികധയമക്ടോണപ.  എന്നക്ടോല്  കപ്രവറപ
വക്ടോഹനങ്ങളക്ടോയനി രജനിസ്റ്റേര ചചെയകേയുരം മുകേളനില് പറഞ്ഞ യക്ടോചതക്ടോരു പരനികശക്ടോധനയപ
വനികധയമക്ടോകേക്ടോചതയുരം  സസ്വകേക്ടോരര  വക്ടോഹനങ്ങളുചട  നനികുതനി  അടയകേയുരം  മക്ടോതരം
ചചെയ്തുചകേക്ടോണപ  എസപ.യു.വനി.  വനിഭക്ടോഗതനില്ചപടുന്ന  വക്ടോഹനങ്ങളുള്ചപചട  ഒകടചറ
വക്ടോഹനങ്ങള്  സരംസക്ടോനതപ  ടക്ടോകനികേളക്ടോയനി  സരവ്വട്ടീസപ  നടത്തുന്നുചവന്നതപ
വരക്ടോപകേമക്ടോയ  പരക്ടോതനിക്കപ  ഇടയക്ടോക്കനിയനിട്ടുണപ.  ഇതരരം  സരവ്വട്ടീസകേള്
സരംസക്ടോനതനിനപ  ലഭനികക്കണ  വരുമക്ടോനതനിലുണക്ടോക്കുന്ന  കുറവപ  ചചെറുചതക്ടോന്നുമല്ല.
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കറക്ടോഡപ ടക്ടോകപ ഏതക്ടോണപ 8 സട്ടീറനിനുമുകേളനിലുള്ള വക്ടോഹനങ്ങള്ക്കപ മൂന്നുമക്ടോസകതയപ ഒരു
പക്ടോസഞറനിനപ  310  രൂപയുരം   കഡ്രെെവരമക്ടോരുചട  കക്ഷെമനനിധനിയുള്ചപചട  ഏതക്ടോണപ
150  രൂപയുരം  വരഷരംകതക്ടോറുമുള്ള  ഫൈനിറപചനസപ  പരനികശക്ടോധനയുള്ചപചടയുള്ള  സരവ്വ
പണനികേളുരം  തട്ടീരക്കുകമക്ടോള്  ഏതക്ടോണപ  50,000  രൂപകയക്ടോളരം  ടക്ടോകനി  സരവ്വട്ടീസപ
നടത്തുന്ന ഒരക്ടോളനിനപ ശരക്ടോശരനി ചചെലവപ വരുന്നുണപ. കൂടക്ടോചത ഇന്ഷസ്വറന്സപ ചചെലവരം
വരുന്നുണപ.  1500  സനി.സനി.വചരയുള്ള  ടക്ടോകനിവക്ടോഹനങ്ങള്ക്കപ  5  സട്ടീറ്റുകേളുള്ളതനിനപ
14,603  രൂപയുരം  1500-നപ  മുകേളനില്  8  സട്ടീറ്റുകേള്ക്കപ  18,521  രൂപയുമക്ടോണപ
പ്രതനിവരഷരം  അടയ്കക്കണതപ.  അതമക്ടോതമല്ല,  സഞരനിക്കുന്ന  വക്ടോഹനങ്ങളനിചല
ഓകരക്ടോ  യക്ടോതനികേനുരം  ഇന്ഷസ്വറന്സപ  പരനിരക്ഷെ  കേനിടണചമങനില്  അതപ  ടക്ടോകനി
വക്ടോഹനങ്ങള്ക്കു മക്ടോതകമയുള. കപ്രവറപ വക്ടോഹനങ്ങചള സരംബനനിചപ ഇന്ഷസ്വറന്സപ
പരനിരക്ഷെ  കഡ്രെെവരക്കുരം  ഉടമസനുരം  മക്ടോതമക്ടോണപ  ലഭനിക്കുന്നതപ.  മക്ടോതമല്ല,
അപകേടങ്ങളനില്  മറ്റു  വക്ടോഹനങ്ങള്  ചപടനിട്ടുചണങനില്  പ്രസത  വക്ടോഹനതനിചന്റെ
കതരഡപ  പക്ടോരടനി  ഇന്ഷസ്വറന്സപ  പരനിരക്ഷെ  മക്ടോതമക്ടോണപ  ഒന്നക്ടോരം  വക്ടോഹനതനിചന്റെ
യക്ടോതക്കക്ടോരക്കപ  ലഭനിക്കുന്നതപ.   യഥക്ടോരത്ഥതനില് കപ്രവറപ  വക്ടോഹനങ്ങള് തനനിചയ
മറനിഞ്ഞുണക്ടോകുന്ന  അപകേടങ്ങളനില്  ഇന്ഷസ്വറന്സപ  പരനിരക്ഷെ  കഡ്രെെവരക്കുരം
ഉടമസനുരം മക്ടോതമക്ടോണപ  ലഭനിക്കുന്നതപ.  ചപക്ടോതജനങ്ങള്ക്കപ  ഇമൗ നനിയമങ്ങചളക്ടോന്നുരം
അറനിയനില്ല എന്നതക്ടോണപ യക്ടോഥക്ടോരത്ഥരരം. ചുരുക്കതനില് വലനിയ തകേ മുടക്കനിയക്ടോണപ ഇമൗ
കമഖലയനില്  ടക്ടോകനി  കസവനരം  നടത്തുന്ന  ഒടനവധനി  ആളുകേള്  പ്രവരതനിക്കുന്നതപ.
അവരുചട  ജട്ടീവനിത  മക്ടോരഗരം  കൂടനിയക്ടോണനിതപ.   ഒരു  വലനിയ  വരവസക്ടോയമക്ടോണപ   ഇമൗ
കമഖലയുമക്ടോയനി ബനചപടപ സരംസക്ടോനതപ നടപക്ടോക്കുന്നതപ.  അതചകേക്ടോണപ കപ്രവറപ
വക്ടോഹനങ്ങളക്ടോയനി രജനിസ്റ്റേര ചചെയ്തപ ടക്ടോകനി സരവ്വട്ടീസപ നടത്തുന്ന വക്ടോഹനങ്ങള്ചക്കതനിചര
ഉചെനിതമക്ടോയ ശനിക്ഷെക്ടോനടപടനികേള് കകേചക്കക്ടോണപ, ഈ വരവസക്ടോയചത രക്ഷെനിക്കുകേയുരം
അകതക്ടോചടക്ടോപരംതചന്ന സരംസക്ടോനതനിനപ ലഭനികക്കണതക്ടോയ വരുമക്ടോനരം നഷ്ടമക്ടോകേക്ടോചത
സരംരക്ഷെനിക്കുവക്ടോനുള്ള നടപടനി ബഹുമക്ടോനചപട ഗതക്ടോഗത വകുപനിചന്റെ ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുരം
ഉണക്ടോകേണചമന്നക്ടോണപ ഇമൗ സബ്മനിഷനനിലൂചട ഞക്ടോന് ആവശരചപടുന്നതപ.  

ഗതക്ടോഗത  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രട്ടീ  .    എ  .    ചകേ  .    ശശട്ടീനന്  ):  സര,  അരംഗട്ടീകൃത
വക്ടോഹനങ്ങള്ക്കുപകേരരം  സസ്വകേക്ടോരര  വക്ടോഹനങ്ങള്  നനിയമരം  ലരംഘനിചപ  സരവ്വട്ടീസപ
നടത്തുന്നതമൂലരം  അരംഗട്ടീകൃത  വക്ടോഹനങ്ങളുചട  വരുമക്ടോനചത   തടസചപടുത്തുന്നു
ചവന്നക്ടോണപ  ബഹുമക്ടോനചപട  ചമമര   കഡക്ടോ.  എന്.  ജയരക്ടോജപ  പ്രധക്ടോനമക്ടോയുരം
ഉന്നയനിചനിട്ടുള്ളതപ.  അകദഹരം പറഞ്ഞ ഒരു കേക്ടോരരരം എല്ലക്ടോവരുരം ശ്രദ്ധനികക്കണതക്ടോണപ.
നനിയമക്ടോനുസൃത  ചപരമനിറ്റുകേള്  എടുക്കക്ടോത  വക്ടോഹനങ്ങള്  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നവരക്കപ

856/2019



322 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര25, 2016

സരംഭവനിക്കക്ടോനനിടയുള്ള  കേക്ടോരരങ്ങചളക്കുറനിചക്ടോണപ  അകദഹരം  പറഞ്ഞതപ.
എന്തുചകേക്ടോകണക്ടോ  നമ്മുചട  പമൗര  സമൂഹരം  ഇതരരം  വക്ടോഹനങ്ങചള  വല്ലക്ടോചത
ആശ്രയനിക്കുന്നു.  ഈ പ്രവണത അവസക്ടോനനിപനികക്കണതപ അവരുചട തചന്ന രക്ഷെയപ
ആവശരമക്ടോണപ. ഇവനിചട ചൂണനിക്കക്ടോണനിചതകപക്ടോചല അനധനികൃത സരവ്വട്ടീസപ നടത്തുന്ന
വക്ടോഹനങ്ങള്ചക്കതനിചര  ശക്തമക്ടോയ  നടപടനികേള്  സസ്വട്ടീകേരനികക്കണതക്ടോചണന്ന
അങ്ങയുചട  നനിരകദശരം  വളചര  ശരനിയക്ടോണപ.  ഇതരതനിലുള്ള  നടപടനികേള്
സസ്വട്ടീകേരനിക്കുന്നുണപ.  കേഴനിഞ്ഞ  നക്ടോലു  മക്ടോസതനിനനിടയനില്മക്ടോതരം  നടതനിയ
പരനികശക്ടോധനയനില്  420  വക്ടോഹനങ്ങള്ചക്കതനിചര  കേരശന  നടപടനികേള്
സസ്വട്ടീകേരനിചനിട്ടുണപ.  ഈ  നടപടനികേള്  ശക്തനിചപടുത്തുന്നകതക്ടോചടക്ടോപരം  വരക്ടോപകേമക്ടോയ
പരനികശക്ടോധനയുരം  നടതണരം.  അങ്ങചന  പരനികശക്ടോധനകേള്  ഉമൗരജനിതചപടുതനി
ചപരമനിറനില്ലക്ടോത  വക്ടോഹനങ്ങള്  പനിടനിചചടുക്കുകേചയന്ന  നനിലപക്ടോടുരം  പനിഴ
ഈടക്ടോക്കക്ടോനുള്ള നടപടനികേളുമക്ടോണപ സരക്കക്ടോര ഇകപക്ടോള് ആസൂതണരം ചചെയ്തനിട്ടുള്ളതപ.
അനധനികൃത ടക്ടോകനി  സരവ്വട്ടീസനിചനതനിചര കേരശന നടപടനികേചളടുതപ നനിയമക്ടോനുസൃത
സരവ്വട്ടീസപ  നടത്തുന്ന  ഈ  വരവസക്ടോയചത  സരംരക്ഷെനിക്കക്ടോന്  ഈ  സരക്കക്ടോര
പ്രതനിജക്ടോബദ്ധമക്ടോചണന്നപ അറനിയനിക്കചട. 

(8) ജങക്ടോര സരവ്വട്ടീസപ

ശ്രട്ടീ  .    ഇ  .    ടനി  .    കടസണ്  മക്ടോസ്റ്റേര:  സര,  തൃശ്ശൂര-എറണക്ടോകുളരം  ജനില്ലകേചള
ബനനിപനിക്കുന്നതരം തട്ടീരപ്രകദശചത ഏറവരം പ്രധക്ടോനചപട ഗതക്ടോഗത മക്ടോരഗവമക്ടോണപ
അഴട്ടീകക്കക്ടോടപ  ജങക്ടോര  സരവ്വട്ടീസപ.  സനക്ടോമനി  പദ്ധതനിയനില്  ഉള്ചപടുതനി  വക്ടോങ്ങനിയ
തൃശ്ശൂര  ജനില്ലക്ടോ  പഞക്ടോയതനിചന്റെ  കമല്കനക്ടോടതനിലുള്ള  ഈ  ജങക്ടോര  സരവ്വട്ടീസകേള്
എല്ലക്ടോ  വരഷവരം  വലനിയ  സരംഖര  ചചെലവഴനിചപ  അറകുറപണനി  നടതനിയക്ടോണപ
മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്നതപ.  ഇകപക്ടോള് ഈ ജങക്ടോറനിചന്റെ പ്രവരതനതനിനപ ചെനില തടസങ്ങള്
കനരനിടുകേയക്ടോണപ.  സരവ്വട്ടീസപ  നടത്തുന്ന  പക്ടോതയനില്  ചചെളനിയുരം  മണരംമൂലരം  രൂപരംചകേക്ടോണ
മണല്തനിടയനില്  ഇടനിചപ  നനികതരന  സരവ്വട്ടീസപ  നനിരകതണ  സക്ടോഹചെരരരം
നനിലനനില്ക്കുകേയക്ടോണപ.  മത്സരചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചടയുരം  വനിദരക്ടോരത്ഥനികേളുചടയുരം
മറ്റുള്ളവരുചടയുരം  യക്ടോതയുരം  ചെരക്കുനട്ടീക്കവരം  ഇകപക്ടോള്  വലനിയ  അപകേട  ഭട്ടീഷണനി
കനരനിടുകേയക്ടോണപ.  പക്ടോലമക്ടോണപ  ശക്ടോശസ്വത  പരനിഹക്ടോരചമന്നപ  എല്ലക്ടോവരക്കുരം  അറനിയക്ടോരം.
എന്നക്ടോല്  അതനിനപ  നനിരവധനി  കേടമകേള്  പൂരതട്ടീകേരനികക്കണതണപ.  അതചകേക്ടോണപ
മത്സരബനനരം,  തറമുഖസരംരക്ഷെണരം,  യക്ടോതക്ടോപ്രശ്നരം  എന്നനിവ  പരനിഹരനിക്കക്ടോന്
എതയുരംകവഗരം അഴട്ടീകക്കക്ടോടപ, മുനമരം ഭക്ടോഗചത മണല്തനിട നട്ടീക്കുന്നതനിനപ സരക്കക്ടോര
നടപടനിചയടുക്കണചമന്നപ ഈ സബ്മനിഷനനിലൂചട ഞക്ടോന് ആവശരചപടുകേയക്ടോണപ. 
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തറമുഖവരം  മന്യൂസനിയവരം  പുരക്ടോവസ  സരംരക്ഷെണവരം  വകുപ്പുമനനി
(ശ്രട്ടീ  .    രക്ടോമചെനന്  കേടന്നപള്ളനി):  സര,  ബഹുമക്ടോനചപട  എരം.എല്.എ.  ഉന്നയനിച
പ്രശ്നരം  വളചര  പ്രക്ടോധക്ടോനരരം  അരഹനിക്കുന്നതക്ടോണപ.  തൃശ്ശൂര  ജനില്ലയനിചല  അഴട്ടീകക്കക്ടോടപ
നനിന്നുരം  എറണക്ടോകുളരം  ജനില്ലയനിചല  മുനമകതയപ  തൃശ്ശൂര  ജനില്ലക്ടോ  പഞക്ടോയതനിചന്റെ
ഉടമസതയനില്  നടതനിവന്നനിരുന്ന  ജങക്ടോര  സരവ്വട്ടീസപ  ചെക്ടോനലനില്  മണല്
വന്നടനിഞ്ഞതമൂലരം നനിലവനില് സരവ്വട്ടീസപ  നടതക്ടോന് പറക്ടോത സക്ടോഹചെരരമക്ടോചണന്നപ
തൃശ്ശൂര ജനില്ലക്ടോ  പഞക്ടോയതപ  ചസക്രടറനി  തറമുഖ ഡയറകചറ  അറനിയനിചനിരുന്നതക്ടോണപ.
ഇവനിചട  പറഞ്ഞതകപക്ടോചല  വനിദരക്ടോരത്ഥനികേള്,  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്,  നനിരമ്മക്ടോണ
ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്,  മത്സരചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്  എന്നനിവരുചടചയല്ലക്ടോരം  യക്ടോതയുരം  ചെരക്കു
ഗതക്ടോഗതവരം സരംഭനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  15  മനിനനിറപ  ഇടകവളകേളനില് ജങക്ടോര സരവ്വട്ടീസപ
നടത്തുന്നതനിനക്ടോല്  മക്ടോനസ്വല്  ഡ്രെെഡ്ജനിരംഗപ  മുഖക്ടോന്തനിരരം  മണല്തനിട  മക്ടോറ്റുന്നതപ
സക്ടോധരമല്ലക്ടോചയന്നപ  മനസനിലക്ടോക്കനിയതനിചന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്  ചമക്കക്ടോനനിക്കല്
ഡ്രെെഡ്ജനിരംഗനിലൂചട തടസരം നട്ടീക്കുന്നതനിനപ കകേരള കസ്റ്റേറപ മക്ടോരനികടരം ചഡവലപപചമന്റെപ
കകേക്ടോരപകറഷനപ  നനിരകദശരം  നല്കുകേയുണക്ടോയനി.  ചകേക്ടോടുങ്ങല്ലൂര  തറമുഖചത
ചമക്കക്ടോനനിക്കല്  ഡ്രെെഡ്ജനിരംഗപ  പ്രവൃതനികയക്ടോടനുബനമക്ടോയനി  ഈ  പ്രവൃതനിയുരം
ചചെയ്യക്ടോനക്ടോണപ  നനിരകദശരം  നല്കേനിയതപ.  എന്നക്ടോല്  ചകേക്ടോടുങ്ങല്ലൂര  തറമുഖചത
ചമക്കക്ടോനനിക്കല് ഡ്രെെഡ്ജനിരംഗനിനക്ടോയനി വനിളനിച ചടണറനില് പചങടുത ഒരു സക്ടോപനരം
ദരഘക്ടോസപ  സരംബനമക്ടോയനി  ഒടുകക്കണ്ടുന്ന  തകേ  ഒടുക്കനിചയങനിലുരം  ചടണര
ചവബ്കസറനില്  ആയതപ  രജനിസ്റ്റേര  ചചെയ്യചപടക്ടോതതകേക്ടോരണരം  അകയക്ടോഗരരക്ടോക്ക
ചപടുകേയുണക്ടോയനി.  ഇക്കക്ടോരണതക്ടോല്  പ്രസത  സക്ടോപനരം  ബഹുമക്ടോനചപട
കഹകക്കക്ടോടതനിയനില്  റനിടപ  ഹരജനി  ഫൈയല്  ചചെയ്തു.  ബഹുമക്ടോനചപട  കഹകക്കക്ടോടതനി
ഉതരവനുസരനിചപ ഈ സക്ടോപനചതയുരം പരനിഗണനികക്കണതക്ടോയനി വന്നു.  എന്നക്ടോല്
ചവബപ  അധനിഷനിത  മക്ടോരഗങ്ങളനിലൂചട  ചടണര  നടതനിയതനിനക്ടോല്  ഇതനിനുള്ള
സമൗകേരരരം  ലഭരമല്ലക്ടോചയന്നപ  കകേരള  സരംസക്ടോന  ഐ.  ടനി.  മനിഷന്  റനികപക്ടോരടപ
നല്കേനിയതനിചന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്  പുതനിയ  ചടണര  വനിളനിക്കുന്നതനിനപ  അനുമതനി
നല്കേണചമന്നപ  അകപക്ഷെനിച്ചുചകേക്ടോണപ  കകേരള  കസ്റ്റേറപ  മക്ടോരനികടരം  ചഡവലപപചമന്റെപ
കകേക്ടോരപകറഷന് ബഹുമക്ടോനചപട കഹകക്കക്ടോടതനിയനില് അപട്ടീല് ഫൈയല് ചചെയ്തനിട്ടുണപ.
ബഹുമക്ടോനചപട കഹകക്കക്ടോടതനിയുചട ഉതരവപ ലഭരമക്ടോക്കനി ഡ്രെെഡ്ജനിരംഗനിനുരം അതവഴനി
ജങക്ടോര ചെക്ടോനലനിചല മണല്തനിട നട്ടീക്കരം ചചെയ്യക്ടോനുരം കവണ നടപടനികേള് തറമുഖ വകുപപ
സസ്വട്ടീകേരനിക്കുചമന്നപ സഭചയ അറനിയനിക്കുന്നു.
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(9)  പുറപള്ളനിക്കക്ടോവപ റഗുകലറര- കേരം- ബനിഡ്ജപ

മനി  .    സട്ടീക്കര  : ഈ  വനിഷയരം  സരംബനനിചപ  ശ്രട്ടീ.  കജക്ടോണ്  ചഫൈരണക്ടോണസപ,
എരം.എല്.എ.-യുരം കനക്ടോടട്ടീസപ നല്കേനിയനിട്ടുണപ.

ശ്രട്ടീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബക്ടോഹനിരം  കുഞ്ഞപ  : സര,  എറണക്ടോകുളരം  ജനില്ലയനിചല
ഭരണപക്ഷെത്തുരം  പ്രതനിപക്ഷെത്തുമുള്ള  മുഴവന്  എരം.എല്.എ.മക്ടോരുരം  വളചര
തക്ടോല്പരരചമടുക്കുന്ന  ഒരു  വനിഷയമക്ടോണപ  ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ  ചപക്ടോതമരക്ടോമത്തു
വകുപ്പുമനനിയുചട  ശ്രദ്ധയനില്  ഞക്ടോന്  ചകേക്ടോണ്ടുവരുന്നതപ.  ചകേക്ടോചനി  നഗരതനിലുരം
എറണക്ടോകുളരം  ജനില്ലയനിചല  ഭൂരനിപക്ഷെരം  പ്രകദശങ്ങളനിലുരം  കുടനിചവള്ളതനിനുരം
ജലകസചെനതനിനുരം  ആശ്രയനിക്കുന്നതപ  ചപരനിയക്ടോറനിചന്റെ  രണപ  കകേവഴനികേളക്ടോണപ.
ആലുവ  വക്ടോടര  വരകനിലുരം  ചചെക്ടോവ്വര  വക്ടോടര  വരകനിലുരം  കുപതടരം പമനിരംഗപ
കസ്റ്റേഷനനിലുചമക്ടോചക്ക  ഉപ്പുചവള്ളരം  കേയറക്ടോതനിരനിക്കുന്നതനിനപ  പുറപള്ളനിക്കക്ടോവനിലുരം
ഉകദരക്ടോഗമണ്ഡലനിചല  പക്ടോതക്ടോളത്തുരം  രണപ  ബണപ  ചകേട്ടുന്ന രട്ടീതനിയക്ടോണപ  ഇതനിനുമുമപ
ഉണക്ടോയനിരുന്നതപ.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലതപ  പക്ടോതക്ടോളത്തുള്ള
ബണനിനുപകേരരം  റഗുകലറര-കേരം-ബനിഡ്ജപ  പൂരതനിയക്ടോയനി,  അതപ  കേമ്മട്ടീഷന്
ചചെയ്തനിടനില്ല.  പുറപള്ളനിക്കക്ടോവനില് നബക്ടോരഡനിചന്റെ 68 കകേക്ടോടനി രൂപയുരം ചപക്ടോതമരക്ടോമതപ
വകുപനിചന്റെ  32  കകേക്ടോടനി രൂപയുരം കചെരതപ കജക്ടോയനിന്റെപ ചവന്ചെസ്വറക്ടോയനി ഒരു ചറഗുകലറര
കേരം-ബനിഡ്ജനിചന്റെ പണനി ആരരംഭനിച്ചു.  നബക്ടോരഡനിചന്റെ കപസ കേനിടനി. ചപക്ടോതമരക്ടോമതപ
വകുപപ  എമമൗണപ  ചകേക്ടോടുക്കക്ടോതതകേക്ടോരണരം  കേരക്ടോറുകേക്ടോര  ആ  പണനി
നനിരതനിവചനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഈ  പരനിതസനിതനിയനില്  ബഹുമക്ടോനചപട  മനനി
ഇടചപടപ   പ്രശ്നരം  പരനിഹരനിച്ചു  തരണചമന്നപ  അഭരരത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ചകേക്ടോചനി
നഗരതനിചന്റെ  മുഴവന്  കുടനിചവള്ള  പ്രശ്നവരം,  ചകേക്ടോചനിയനിചല  കഹചടകേപ
വരവസക്ടോയങ്ങള്ക്കുരം  കുടുരംബങ്ങള്ക്കുരം  ഫ്ലൈക്ടോറ്റുകേള്ക്കുരം  കേരഷകേര  ജലകസചെന
തനിനുചമക്ടോചക്ക  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്ന  ചവള്ളതനിചന്റെ  80  ശതമക്ടോനവരം  ചപരനിയക്ടോറനിചല
ശുദ്ധജലതനില്  നനിന്നക്ടോണപ.  അതപ  ശുദ്ധജലമക്ടോയനി  തചന്ന  നനിലനനിരത്തുന്നതനിനപ
അങ്ങപ സഹക്ടോയനിക്കണചമന്നപ അഭരരത്ഥനിക്കുന്നു.

ചപക്ടോതമരക്ടോമത്തുരം രജനികസഷനുരം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രട്ടീ  .    ജനി  .    സധക്ടോകേരന്):  സര,
പുറപള്ളനിക്കക്ടോവപ  റഗുകലറര-കേരം-ബനിഡ്ജനിചന്റെ  നനിരമ്മക്ടോണരം  നബക്ടോരഡനിചന്റെ
സഹക്ടോയകതക്ടോചട  ഇറനികഗഷന്  വകുപക്ടോണപ  നടപനിലക്ടോക്കുന്നതപ.  പ്രസത
പ്രവൃതനിക്കക്ടോയനി 100 കകേക്ടോടനി രൂപയുചട പുതക്കനിയ ഭരണക്ടോനുമതനിക്കപ 24-4-2014-നപ
ജലകസചെന  വകുപപ  ഉതരവനിറക്കനിയനിട്ടുണപ.  അതനിനുമുമപ  ബഹുമക്ടോനചപട
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എസപ.  ശരമ്മ   മനനിയക്ടോയനിരുന്നകപക്ടോള്  44  കകേക്ടോടനി  രൂപയുചട  എസ്റ്റേനികമറപ
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിരുന്നു.   അകദഹതനിചന്റെ  മണ്ഡലമക്ടോയനിരുന്നു  അതപ.  പുതനിയ
ഗവണ്ചമന്റെപ  വന്നകപക്ടോള്  എസ്റ്റേനികമറപ  പുതക്കനി  100  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോയനി
മക്ടോറ്റുകേയക്ടോണുണക്ടോയതപ.  ഈ  100  കകേക്ടോടനി  രൂപയനില്  68  കകേക്ടോടനി  രൂപമക്ടോതകമ
നബക്ടോരഡനികന്റെതക്ടോയനി അനുവദനിക്കചപടനിട്ടുള.  ബക്ടോക്കനി  32  കകേക്ടോടനി രൂപ ഇറനികഗഷന്
വകുപക്ടോണപ  കകേകേക്ടോരരരം  ചചെകയ്യണചതങനിലുരം  അന്നചത  ഇറനികഗഷന്
വകുപ്പുമനനിയുരം  ഇകപക്ടോള്  സബ്മനിഷന്  ഉന്നയനിച  അന്നചത  ചപക്ടോതമരക്ടോമതപ
വകുപ്പുമനനിയുരം കചെരന്നപ ഒരു കകേക്ടോണ്ഫൈറന്സനില് വചപ ഇതപ ചപക്ടോതമരക്ടോമതപ വകുപപ
വഹനിക്കുചമന്നപ  തട്ടീരുമക്ടോനനിക്കുകേയക്ടോണുണക്ടോയതപ.  അതനിചന്റെ  ഉതരവരം
ഇറക്കനിയനിരുന്നു.  അതനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതപ,  The  construction  of  two  line
road  –  6.75  m.   width  above  Purappallikavu  regulator-cum-bridge.....
ബനിഡ്ജല്ല  കറക്ടോഡപ  നനിരമ്മനിക്കക്ടോനക്ടോണപ  ആ  ഉതരവനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതപ.  ഈ
പ്രവൃതനികേള്ക്കപ  32  കകേക്ടോടനി  രൂപയുചട ഭരണക്ടോനുമതനി  അന്നചത ചപക്ടോതമരക്ടോമതപ
വകുപപ ചസക്രടറനി നല്കുകേയുണക്ടോയനി. രണ്ടുവരനി കറക്ടോഡപ നനിരമ്മക്ടോണതനിനപ റഗുകലറര-
കേരം-ബനിഡ്ജനിചന്റെ  പണനി  പൂരതട്ടീകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ചപക്ടോതമരക്ടോമതപ  വകുപനില്
നനിന്നുരം 32 കകേക്ടോടനി രൂപ അനുവദനിക്കണചമന്നപ അക്കക്ടോലചതക്ടോന്നുരം ആവശരചപടനില്ല.
ഇകപക്ടോള്  ഈ  ഗവണ്ചമന്റെപ  അധനികേക്ടോരതനില്  വന്നതനിനുകശഷരം  അതക്ടോയതപ
രണ്ടുവരഷതനിനുകശഷമക്ടോണപ  ജലകസചെന  വകുപനിചല  അധനികേക്ടോരനികേള്  പണരം
അനുവദനിക്കക്ടോന്  പനി.ഡബബ.ഡനി.  ചെട്ടീഫൈപ  എഞനിനട്ടീയരക്കപ  റനികപക്ടോരടപ  നല്കേനിയതപ.
ഇതപ വളചര അതനിശയകേരമക്ടോയ സരംഭവമക്ടോണപ. സഭയനിലുള്ള മുഴവന് അരംഗങ്ങളുരം ഇതപ
കകേള്ക്കണരം. ഇങ്ങചനയക്ടോചണങനില് നമുക്കപ എങ്ങചന  ഭരനിക്കക്ടോന് കേഴനിയുരം.  ഇതനിനപ
നയക്ടോചചപസ  ചപക്ടോതമരക്ടോമതപ  വകുപനിചന്റെ  ബഡ്ജറനില്  ഇല്ലക്ടോയനിരുന്നു.  ആചകേ
127  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണപ  വചനിട്ടുള്ളതപ.  അകദഹരം  തചന്ന  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയ
ബഡ്ജറക്ടോണനിതപ,.  പുതക്കനിയ  ബഡ്ജറനിലുരം  മക്ടോറചമക്ടോന്നുരം  വരുതനിയനിടനില്ല.  ഞക്ടോന്
യക്ടോചതക്ടോരു വനിമരശനങ്ങളുരം അകദഹചതക്കുറനിചപ ഇതവചര പറഞ്ഞനിടനില്ല. ഇതരം ഒരു
വനിമരശനമക്ടോയനി  പറയുകേയല്ല,  അചതല്ലക്ടോരം  അറനിയക്ടോവന്ന  അകദഹരം  സബ്മനിഷചന്റെ
ആദരചത  വരനിയക്ടോയനി  പറയുന്നതപ  പനി.ഡബബ.ഡനിയുചട  കുറകേരമക്ടോയ  അനക്ടോസ
കേക്ടോരണചമന്നക്ടോണപ.  പ്രതനിപക്ഷെ  -  ഭരണപക്ഷെ വരതരക്ടോസമനില്ലക്ടോചത ഇചതക്ടോചക്ക സഭ
അറനിയണരം.  അകദഹരം  വക്ടോയനിച്ചുകനക്ടോക്കനിയനിടക്ടോണകല്ലക്ടോ  തന്നതപ.  കുറകേരമക്ടോയ
അനക്ടോസയക്ടോചണങനില്...........  24-4-2014-ല്  പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.  ചസക്രടറനിയക്ടോയ
സൂരജപ ഇമൗ ഉതരവപ ഇറക്കനിയകശഷരം രണ്ടുവരഷരം അങ്ങയുചട ചചകേവശമക്ടോയനിരുന്നു
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ഇമൗ വകുപപ.  ആ സമയതപ പണനി പൂരതനിയക്ടോക്കക്ടോമക്ടോയനിരുന്നു.  ഇതനിനക്ടോയനി  അങ്ങപ
പത്തുചചപസ  മക്ടോറനിവചനില്ല.  ഇചതങ്ങചനയക്ടോണപ  പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.ക്കപ  പണനിയക്ടോന്
കേഴനിയുകേ.  ചറഗുകലറര-കേരം-ബനിഡ്ജപ  പണനികയണതപ  ഇറനികഗഷന്  വകുപക്ടോണപ.
നബക്ടോരഡപ  അവരക്കകല്ല  പണരം  ചകേക്ടോടുതതപ.  ബക്ടോക്കനിയുള്ള  32  കകേക്ടോടനിയനില്
16  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ഇറനികഗഷന്  വകുപപ  എടുക്കുകേയക്ടോണപ.  16  കകേക്ടോടനി  രൂപയനില്
ഒറചചപസ കപക്ടോലുരം ഇറനികഗഷന് വകുപനിനപ ചചെലവനില്ല.  ഇകപക്ടോഴചത ഇറനികഗഷന്
വകുപല്ല.  ചപക്ടോതഖജനക്ടോവനില് നനിന്നുരം പണരം എങ്ങചന ചചെലവഴനിക്കുന്നുചവന്നതനിനപ
യക്ടോചതക്ടോരു  ഉതരവക്ടോദനിതവമനില്ല.  ഇതപ  ചചെയ്തതപ  ശരനിയല്ല.  ഇതപ
പണനികയണതക്ടോചണന്നുള്ളതനിനപ  അഭനിപ്രക്ടോയവരതരക്ടോസമനില്ല.  32  കകേക്ടോടനി  രൂപയുചട
അഡട്ടീഷണല്  ഫൈണപ  നല്കേണരം.  ഇകപക്ടോള്  127  കകേക്ടോടനി  രൂപ  തന്നു.  പുതനിയ
എരം.എല്.എ.-മക്ടോരക്കപ  75,000  രൂപ വചപ ചകേക്ടോടുക്കകണ. 127  കകേക്ടോടനി  രൂപയകല്ല
ആചകേയുള,  കവണചമങനില്  ഞക്ടോന്  അതപ  ചകേക്ടോടുക്കക്ടോരം.  ഇതകപക്ടോചല  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ചമന്റെപ 6,000 കകേക്ടോടനി രൂപയുചട വരക്കനിനപ പത്തുചചപസകപക്ടോലുരം ബഡ്ജറനില്
വചനില്ല. അതക്ടോണപ ശ്രട്ടീ. ചകേ.സനി. കജക്ടോസഫൈപ എകന്നക്ടോടപ പനിണങ്ങനിയതപ. ഞക്ടോന് അതപ
ചചെയ്തുചകേക്ടോടുത്തു. പനിചന്ന ധനകേക്ടോരര വകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞു, അതപ കവചറ ചചെയ്യക്ടോചമന്നപ.
പണനി  ചചെയന്നതനിനപ  അഭനിപ്രക്ടോയ  വരതരക്ടോസമനില്ല.  പകക്ഷെ  ധനകേക്ടോരരഭക്ടോഗരം
കനക്ടോക്കക്ടോചത.......നക്ടോട്ടുകേക്ടോചരല്ലക്ടോരം  എനനിചക്കതനിരക്ടോയനി  വരുകേയക്ടോണപ.  അവര
കേതനിക്കക്ടോന്  ശ്രമനിക്കുന്നതപ  എചന്റെ  കകേക്ടോലമക്ടോണപ,  അകദഹതനികന്റെതല്ല.    അതപ
സരംഭവനിക്കക്ടോതനിരനിക്കചട. രണര വരഷരം മുമപ ബഡ്ജറനില് പണമനില്ലക്ടോചത 561 കകേക്ടോടനി
രൂപയുചട  177  വരക്കുകേള് പ്രഖരക്ടോപനിച്ചു.  അതനില് ചഎറരം നമര  88  ആണപ ഇതപ.
പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.  ചസക്രടറനിയക്ടോയ  സൂരജപ  എന്ന  ചഎ.എ.എസപ  ഉകദരക്ടോഗസന്
യക്ടോചതക്ടോരു മരരക്ടോദയുമനില്ലക്ടോചത  എല്ലക്ടോ  ചെടങ്ങളുരം  ലരംഘനിചപ  ഉതരവനിറക്കനി.  അയക്ടോള്
എങ്ങചന  ഇമൗ  സക്ടോപനതനില്  ഇരനിക്കുന്നുചവന്നുള്ളതക്ടോണപ.  ഇചതക്ടോചക്ക  പറഞ്ഞപ
മനസനിലക്ടോക്കനി ചകേക്ടോടുക്കകണ; അതനിനകല്ല ചഎ.എ.എസ്സുകേക്ടോചര നനിയമനിചനിരനിക്കുന്നതപ.
ബഡ്ജറനില് പണമനില്ല,  ചസഷരല് സക്ടോരംഗ്ഷനനില്ല,  ഇതപ  ചചെയ്യക്ടോന് പറനില്ല.  ആദരരം
പണനി  ചചെയകേ,  മക്ടോണനി  സക്ടോറനികനക്ടോടപ  കചെക്ടോദനിചക്ടോല്  തകേ  തരനില്ലക്ടോയനിരുകന്നക്ടോ;
അചതക്ടോന്നുരം  അയക്ടോള് ചചെയ്തനില്ല.  അയക്ടോള് ഡസന്  കേണക്കനിനപ  ഉതരവകേളനിറക്കനി.
എഴതനിയ കേടക്ടോലക്ടോസനിചന്റെ  വനിലകപക്ടോലുമനില്ലക്ടോചത അവ പക്ടോറനിപറക്കുകേയക്ടോണപ.  ഞക്ടോന്
ധനകേക്ടോരര  വകുപ്പുമനനികയക്ടോടുരം   മുഖരമനനികയക്ടോടുരം   ആകലക്ടോചെനിചപ   ഇചതക്ടോചക്ക
ചചെയ്യക്ടോന്  ശ്രമനിക്കുകേയക്ടോണപ.  പകക്ഷെ  പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.യുചട  ഉതരവക്ടോദനിത
മനില്ലക്ടോയ്മയക്ടോണപ  ഇചതന്നപ  അകദഹരം  പറഞ്ഞക്ടോല്......  ഇമൗ  സഭ  ഭരണ
ഘടനക്ടോപരമക്ടോയക്ടോണപ പ്രവരതനികക്കണതപ.  എല്ലക്ടോവരുരം കചെരന്നപ പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.-ചയ
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ശസ്വക്ടോസരംമുടനിചക്ടോചലങ്ങചനയക്ടോണപ.  എചന്റെ  ശസ്വക്ടോസമല്ല  മുട്ടുന്നതപ  കകേരള
സരംസക്ടോനതനിചന്റെ  വനികേസനതനിനക്ടോണപ  ശസ്വക്ടോസരംമുട്ടുന്നതപ.  മുഖരമനനികക്കക്ടോ
ധനകേക്ടോരര വകുപ്പുമനനികക്കക്ടോ എനനികക്കക്ടോ യക്ടോചതക്ടോരു പ്രശ്നവമനില്ല.  ഞങ്ങള് ചചെയ്യക്ടോന്
തയ്യക്ടോറക്ടോണപ.  പണരം  കേനിടണചമകന്നയുള.  ബഡ്ജറനില്  പണമനില്ലക്ടോചത,  പ്രകതരകേ
പണരം മക്ടോറനി  വയക്ടോചത,  6000  കകേക്ടോടനികയക്ടോളരം  രൂപയുചട  പ്രവൃതനികേള് അന്നചത
കേക്ടോലതപ   ഏചറടുതനിരുന്നു.  അന്നചത  പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.  ചസക്രടറനി  സൂരജപ,
ചഎ.എ.എസപ.  ഒരു ചെടവരം  പക്ടോലനിക്കക്ടോചത,  കേടലക്ടോസനിചന്റെ വനിലകപക്ടോലുരം   ഇല്ലക്ടോത
നനിരവധനി  ജനി.ഒ.  കേള്  ഇറക്കനിയനിരുന്നു.  അചതല്ലക്ടോരം  ഇന്നചത  സരക്കക്ടോരനിനപ
തലകവദനയക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ജനകേട്ടീയ  ആവശരമക്ടോയതനിനക്ടോല്  മധുരനിചനിടപ
തപക്ടോനുരം  വയ്യ,  ചെടവനിരുദ്ധമക്ടോയതനിനക്ടോല്  കേയ്ചനിടപ  ഇറക്കക്ടോനുരം  വയ്യക്ടോത
അവസയക്ടോണപ.  എന്നക്ടോലുരം  ഇമൗ  പദ്ധതനി  നടപനിലക്ടോക്കണരം.  ബഹുമക്ടോനചപട
ധനകേക്ടോരര  വകുപ്പുമനനി  സഹക്ടോയനിക്കണരം.  അങ്ങപ  ആവശരകതക്കക്ടോള്  കൂടുതല്
സഹക്ടോയനിചനിട്ടുണപ.  നനിങ്ങള്  ഇറനികഗഷന്  വകുപനിനപ  കവണചമങനില്  ചകേക്ടോടുകതക്ടോള.
ആ  32  കകേക്ടോടനി  രൂപ  തന്നപ  അവനിടചത  എരം.എല്.എ.-യക്ടോയ  ശ്രട്ടീ.  വനി.  ചകേ.
ഇബക്ടോഹനിരം  കുഞ്ഞനിചന   രക്ഷെനിക്കണരം.  പനി.രക്ടോജട്ടീവപ  എചന്ന  വനിളനിച്ചു.  അവനിചട
എല്ലക്ടോവരുരം എചന്ന വനിളനിക്കുകേയക്ടോണപ. അങ്ങപ പറയുന്ന ആവശരരം നരക്ടോയമക്ടോചണങനിലുരം
ഇമൗ പറയുന്ന കേക്ടോരരങ്ങള് കനക്ടോകക്കണതക്ടോയനിട്ടുണപ.  തക്ടോങളുചട മണ്ഡലമക്ടോയതനിനക്ടോല്
അന്നചത  ഇറനികഗഷന്  വകുപനിചന  പ്രട്ടീണനിപനിചപ,   ആ  വകുപനിനപ  32  കകേക്ടോടനി
രൂപയനില് ഒരു രൂപ കപക്ടോലുരം ബക്ടോധരതയനില്ലക്ടോചത സസ്വയരം ഏചറടുതതക്ടോണപ.  പകക്ഷെ
അങ്ങപ  അതപ  മറന്നുകപക്ടോയനി.  അതനിനുള്ള  പണരം  എതനിക്കണമക്ടോയനിരുന്നു.  രണപ
വരഷരം  ഉണക്ടോയനിരുന്നു.  അതപ  പണനിതപ  ഉദ്ഘക്ടോടനരം  ചചെയ്തനിടപ  കപക്ടോരക്ടോമക്ടോയനിരുന്നു.
എങനിലുരം ഞക്ടോന് പറയുകേയക്ടോണപ  ഇതപ നമ്മള് പണനികയണതക്ടോയനിട്ടുണപ. ഒരു കേക്ടോരരവരം
ഞക്ടോന്  അകങ്ങയപ  എതനിരക്ടോയനി  സഭയനില്  സരംസക്ടോരനിചനിടനില്ല.  ഇകപക്ടോഴരം
സരംസക്ടോരനിക്കുന്നനില്ല.  ഇചതക്ടോചക്ക  വളചര  കവദനക്ടോജനകേമക്ടോയ കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  ഇങ്ങചന
ശസ്വക്ടോസരംമുടനിക്കരുതപ. പനി.ഡബബ.ഡനി.-യുചട അഭനിപ്രക്ടോയരം ഞക്ടോന് പറഞ്ഞു. ഇറനികഗഷന്,
ധനകേക്ടോരര  വകുപ്പുകേളുമക്ടോയനി  ആകലക്ടോചെനിചപ,  ബഹുമക്ടോനചപട  അരംഗരം  കൂടനി  മുന്ചചകേ
എടുതപ  ബഹുമക്ടോനചപട  ധനകേക്ടോരര  വകുപ്പുമനനിചയചക്കക്ടോണപ  ഇതനിചനക്ടോരു
പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോക്കണരം.  ഞക്ടോന്  ഫൈയലനില്  എഴതനിചക്കക്ടോടുതനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  അതപ
നടപനിലക്ടോക്കനി ആ കൃഷനിക്കക്ടോചര സഹക്ടോയനിക്കണരം. മനിക്കവക്ടോറുരം ഇതപ പണനിതകേഴനിഞ്ഞു.
വളചര  കുറകച  ഇനനി  പണനിയക്ടോനുള.  ആ  തകേ  ചകേക്ടോടുക്കണചമന്നപ  ഞക്ടോന്
അകപക്ഷെനിക്കുകേയക്ടോണപ. 
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ശ്രട്ടീ  .   വനി  .   ചകേ  .   ഇബക്ടോഹനിരം കുഞ്ഞപ: ..…

മനി  .    സട്ടീക്കര:  സബ്മനിഷനനില്  കചെക്ടോദരമനില്ല.  ദയവക്ടോയനി  അങ്ങപ  ഇരനിക്കണരം.
സബ്മനിഷന്  അരംഗട്ടീകേരനിക്കുകേയുരം  പുറപള്ളനിക്കക്ടോവപ  ചറഗുകലറര-കേരം-ബനിഡ്ജപ
ചചെയ്യക്ടോചമന്നുമക്ടോണപ  അകദഹരം  പറഞ്ഞതപ.  സബ്മനിഷനപ  കചെക്ടോദരരം  കചെക്ടോദനിക്കുന്ന
കേട്ടീഴപ വഴക്കമനില്ല. 

(10) സ്റ്റേക്ടോമപ ഡന്യൂടനിയനിചല ഇളവപ

ശ്രട്ടീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി:  സര,  സഹകേരണകമഖല കനരനിടുന്ന ഗമൗരവമക്ടോയ പ്രശ്നരം
അങ്ങയുചട  ശ്രദ്ധയനില്ചപടുതക്ടോനക്ടോണപ  ഞക്ടോന്  ഇമൗ  സബ്മനിഷന്
അവതരനിപനിക്കുന്നതപ.  സരംസക്ടോനചതയക്ടോചകേ  ബക്ടോധനിക്കുന്ന  ഒരു  വനിഷയമക്ടോണനിതപ.
നമ്മുചട സക്ടോമൂഹനികേ ജട്ടീവനിതതനില് ഇതയധനികേരം  സസ്വക്ടോധട്ടീനരം  ചചെലുത്തുന്ന മചറക്ടോരു
കമഖലയനില്ല.  1969-ല്  ഇ.എരം.എസപ  ഗവണ്ചമന്റെപ  ചകേക്ടോണ്ടുവന്ന  സമഗ്രമക്ടോയ
സഹകേരണ നനിയമതനിലുണക്ടോയനിരുന്ന പല ഇളവകേളുരം കകേരളതനിചല സഹകേരണ
സക്ടോപനങ്ങള്ക്കപ വളചര ആശസ്വക്ടോസമക്ടോയനിരുന്നു. ഏറവരം പ്രധക്ടോനചപട ഒരു വനിഷയരം,
സഹകേരണ നനിയമതനിചല ചസക്ഷെന് 40 അനുസരനിചപ സഹകേരണ സക്ടോപനങ്ങള്
വക്ടോങ്ങുന്ന വസ വകേകേളുചട പ്രമക്ടോണങ്ങള് രജനിസ്റ്റേര ചചെയന്നതനിനപ സ്റ്റേക്ടോമപ ഡന്യൂടനിയനില്
ഇളവനുവദനിചനിരുന്നു.  തട്ടീരചയക്ടോയുരം  സക്ടോമൂഹനികേ  പ്രതനിബദ്ധതയനില്  ഊന്നനിനനിന്നപ
പ്രവരതനിക്കുന്ന  സക്ടോപനങ്ങള്ക്കപ  ഇചതക്ടോരു  ആശസ്വക്ടോസമക്ടോയനിരുന്നു.  എന്നക്ടോല്
കേഴനിഞ്ഞ രണപ വരഷമക്ടോയനി സഹകേരണ സക്ടോപനങ്ങള്ക്കപ കേനിടനിചക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്ന
ഇമൗ  ഇളവപ  നഷ്ടചപട്ടുചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  പല  ദരബല  സരംഘങ്ങളുരം  സ്റ്റേക്ടോമപ
ഡന്യൂടനി  അടയക്ടോതതനിനക്ടോല്  റവനന്യൂ  നടപടനികേള്  കനരനിട്ടുചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.
ഇതനിനടനിസക്ടോനമക്ടോയ പ്രശ്നരം,  നനിലവനിലുണക്ടോയനിരുന്ന  1969-ചല കകേരള സഹകേരണ
സരംഘരം  നനിയമതനിചല  ചസക്ഷെന്  40  അനുസരനിചപ  കേനിടനിചക്കക്ടോണനിരുന്ന
ആനുകൂലരങ്ങളനില് കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫൈപ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേക്ടോലതപ രജനികസഷന്
വകുപനിചന്റെ ഇടചപടല് വന്നു. ഒരു ബക്ടോങനിചന്റെ ബനിസനിനസപ ആവശരങ്ങള്ക്കപ ചകേടനിടരം
പണനിയുന്നതനിനുകവണനി  ആ  സക്ടോപനതനിചന്റെ  അരംഗതനില്  നനിന്നക്ടോണപ  സലരം
വക്ടോങ്ങുന്നചതങനില്, അതപ ബക്ടോങനിചന്റെ ബനിസനിനസപ ആവശരമക്ടോയനി പരനിഗണനിചപ സ്റ്റേക്ടോമപ
ഡന്യൂടനിയനില്  ഇളവപ  അനുവദനിക്കുമക്ടോയനിരുന്നു.  അതപ  വരക്തനിയുചട
തക്ടോല്പരരമനുസരനിചക്ടോണപ.  അതചകേക്ടോണപ  സ്റ്റേക്ടോമപ  ഡന്യൂടനിയനില്  നനിന്നുരം  ഇളവപ
ചകേക്ടോടുകക്കണതനില്ല  എന്ന   തട്ടീരുമക്ടോനരം  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫൈപ.  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
കേക്ടോലത്തുണക്ടോയനി.  പനിന്നട്ടീടപ  സഹകേരണ  സക്ടോപനങ്ങള്  കകേക്ടോടതനിചയ  സമട്ടീപനിച്ചു.
കകേക്ടോടതനിയക്ടോകേചട  ഗവണ്ചമന്റെപ  തട്ടീരുമക്ടോനചത  അരംഗട്ടീകേരനിക്കുകേയക്ടോണപ  ചചെയ്തതപ.
ഇക്കക്ടോരരതനില്  സഹകേരണ സക്ടോപനങ്ങള്  പ്രയക്ടോസരം  കനരനിടുന്നുചവന്നതചകേക്ടോണപ
സക്ടോപനങ്ങളുചട  സരക്ഷെനിതതസ്വവരം  സരംരക്ഷെണവരം  കേണക്കനിചലടുതപ  നനിലവനിലുള്ള
നനിയമതനിചല  ചസക്ഷെന്  40-ല്  ആവശരമക്ടോയ  കഭദഗതനി  വരുതനി  സക്ടോമൂഹനികേവരം
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നനിയമപരവമക്ടോയ  പരനിരക്ഷെ  സഹകേരണസക്ടോപങ്ങള്ക്കപ  ചകേക്ടോടുക്കുന്നതനിനപ
ഗവണ്ചമന്റെപ  നടപടനി  സസ്വട്ടീകേരനിക്കണചമന്നപ   ഇമൗ സബ്മനിഷചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി ഞക്ടോന്
അഭരരത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണപ. 

സഹകേരണവരം വനികനക്ടോദസഞക്ടോരവരം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രട്ടീ  .    എ  .    സനി  .    ചമക്ടോയ്തട്ടീന്  ):
സര, 1969-ചല കകേരള സഹകേരണ സരംഘരം നനിയമതനിചല വകുപപ  40  ഉപവകുപപ
(1)  കക്ലക്ടോസപ  (എ)  പ്രകേക്ടോരവരം  സരക്കക്ടോരനിചന്റെ  8-10-1960-ചല  ഉതരവപ്രകേക്ടോരവരം
സഹകേരണ  സരംഘങ്ങള്ക്കപ  ലഭരമക്ടോയനിചക്കക്ടോണനിരുന്ന  സ്റ്റേക്ടോമപ  ഡന്യൂടനി  ഇളവപ
ബഹുമക്ടോനചപട  കകേരള  ചചഹകക്കക്ടോടതനിയുചട  വനിധനിനരക്ടോയതനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
സരംഘങ്ങള്ക്കപ  ഇകപക്ടോള്  ലഭനിക്കുന്നനില്ല  എന്നതപ  വസതയക്ടോണപ.  1969-ചല
സഹകേരണ  സരംഘരം  നനിയമതനിചല  വകുപപ  40  (1)(a)  പ്രകേക്ടോരവരം  1960-ചല
സരക്കക്ടോര ഉതരവപ പ്രകേക്ടോരവരം 1959-ചല കകേരള സ്റ്റേക്ടോമപ ആകപ പ്രകേക്ടോരവമുള്ള സ്റ്റേക്ടോമപ
ഡന്യൂടനി  ഇളവപ  സഹകേരണ സരംഘങ്ങള്ക്കപ ലഭനിച്ചുവരനികേയക്ടോയനിരുന്നു.  ഇതനുസരനിചപ
ബനിസനിനസ്സുമക്ടോയനി  ബനചപടപ  സരംഘരം  വക്ടോങ്ങുന്ന  ഭൂമനിക്കപ  സ്റ്റേക്ടോമപ  ഡന്യൂടനി  ഇളവപ
ലഭനിക്കുമക്ടോയനിരുന്നു.  സരംഘതനിചന്റെ  ബനിസനിനസപ  എന്നതപ  കമല്  പരക്ടോമരശനിച
നനിയമവരവസയനില്  വരക്തമക്ടോയനി  നനിരവ്വചെനിചനിട്ടുണക്ടോയനിരുന്നനില്ല  എന്നതനിനക്ടോലുരം,
സരംഘരം സസ്വന്തരം ഓഫൈട്ടീസപ ചകേടനിടതനിനക്ടോയനി സലരം വക്ടോങ്ങുകമക്ടോഴരം മറപ ബനിസനിനസപ
ആവശരങ്ങള്ക്കക്ടോയുരം  ഹമൗസനിരംഗപ  സഹകേരണസരംഘങ്ങള്  തങ്ങളുചട
സരംഘങ്ങള്ക്കപ നനിരമ്മനിച്ചു നല്കുന്ന ചകേടനിടരം അരംഗങ്ങള് വക്ടോങ്ങുകമക്ടോഴരം ജക്ടോമരവസ
സരംഘരം  തചന്ന  കലലതനില്  പനിടനിക്കുകമക്ടോഴചമല്ലക്ടോരം  ഇമൗ  ഇളവപ  ലഭരമക്ടോയനിരുന്നു.
എന്നക്ടോല് ഏതക്ടോനുരം  വരഷങ്ങള്ക്കുമുമപ  രജനികസഷന് വകുപനിചന്റെ കേട്ടീഴനിലുള്ള ചെനില
സബപ രജനിസക്ടോരമക്ടോര പ്രസത ഇളവപ പല കേക്ടോരണങ്ങള് ചൂണനിക്കക്ടോടനി നനികഷധനിക്കുന്ന
സമട്ടീപനമുണക്ടോയനി.  അതനിചനത്തുടരന്നക്ടോണപ  നനിരവധനി  സരംഘങ്ങള്  കകേക്ടോടതനിയനില്
ഇമൗ  കകേസ്സുമക്ടോയനി  കപക്ടോയതപ.  ചചഹകക്കക്ടോടതനി  ഫുള്  ബഞപ  ഇതമക്ടോയനി  ബനചപട
കകേസപ   കകേടതനിനുകശഷരം  വനിധനിചതപ,  ചകേ.സനി.എസപ.  ആകപ  40(1)(a)-യനിലുരം
എസപ.ആര.ഒ.  75/60-ചല  കക്ലക്ടോസപ  (1)(a)-യനിലുരം  ഇളവപ  നല്കകേണതപ  സരംഘകമക്ടോ
സരംഘതനിനുകവണനികയക്ടോ  അചല്ലങനില്  സരംഘതനിചല  അരംഗകമക്ടോ  ഓഫൈട്ടീസകറക്ടോ
എകനികേന്യൂടപ  ചചെയന്ന കഡക്ടോകേബചമനകേളനിലക്ടോചണന്നുരം സരംഘങ്ങള് ഭൂമനി വക്ടോങ്ങുകമക്ടോള്
വകുപപ  55  അനുസരനിചപ  ട്രക്ടോന്സ്ഫര  കപ്രക്ടോപരടനിയക്ടോയനിട്ടുള്ള  പ്രമക്ടോണരം  എകനികേന്യൂടപ
ചചെയന്നതപ  സരംഘമല്ല,  മറനിചപ  സരംഘരം  വനില്പന  നടത്തുന്ന  ആള്  ആചണന്നുരം
അതനിനക്ടോല് വകുപപ 40(1)(a) പ്രകേക്ടോരമുള്ള വരവസ പക്ടോലനിക്കചപടുന്നനില്ല എന്നുമക്ടോണപ.
തനികേച്ചുരം സക്ടോകങതനികേമക്ടോയ കേക്ടോരണങ്ങളക്ടോണപ കമല് വനിധനിനരക്ടോയതനില് സ്റ്റേക്ടോമപ ഡന്യൂടനി
ഇളവനിനപ  വനിഘക്ടോതമക്ടോയനി  ചൂണനിക്കക്ടോണനിചനിട്ടുള്ളതപ.  ഇമൗ  സക്ടോഹചെരരതനില്  സ്റ്റേക്ടോമപ
ഡന്യൂടനി ഇളവപ നല്കേനിചക്കക്ടോണ്ടുള്ള നനിലവനിചല സരക്കക്ടോര ഉതരവനിചല അവരക്തതയുരം
അപക്ടോകേതയുരം  പരനിഹരനിച്ചുചകേക്ടോണപ  1969-ചല  കകേരള  സഹകേരണസരംഘരം
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നനിയമതനിചല  വകുപപ  40-ല്  കഭദഗതനി  വരുത്തുകേയുരം  1960-ചല  സരക്കക്ടോര
കനക്ടോടനിഫൈനികക്കഷനപ  പകേരരം  പുതനിയ  കനക്ടോടനിഫൈനികക്കഷന്  പുറചപടുവനിക്കുകേയുരം
ചചെയന്നതപ  സരംബനനിചപ  കൂടുതല്  പരനികശക്ടോധന  ആവശരമക്ടോണപ.  ഇക്കക്ടോരരതനില്
രജനികസഷന്,  ധനകേക്ടോരരരം,  നനികുതനി  എന്നട്ടീ  വകുപ്പുകേളുചട  അനുകൂല  സമട്ടീപനരം
കൂടനിയുണക്ടോകകേണതണപ. സ്റ്റേക്ടോമപ ഡന്യൂടനി ഇളവകേള് പുനനഃസക്ടോപനിക്കുന്നത സരംബനനിചപ
ആവശരമക്ടോയ  നനിയമനടപടനികേള്  സസ്വട്ടീകേരനിക്കുന്നതനിനപ  സരക്കക്ടോര  ആവശരമക്ടോയ
പരനികശക്ടോധന നടത്തുന്നതക്ടോണപ.

VI  കമശപ്പുറത്തുവച കേടലക്ടോസ്സുകേള്

ചെടരം 47 (2) അനുസരനിചപ പ്രകതരകേ ലനിസ്റ്റേപ പ്രകേക്ടോരരം

ധനകേക്ടോരരവരം കേയറുരം വകുപ്പുമനനി (കഡക്ടോ  .   ടനി  .   എരം  .   കതക്ടോമസപ ചഎസകേപ): സര,
തക്ടോചഴപറയുന്ന കേടലക്ടോസ്സുകേള് ഞക്ടോന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു: 

പതനിമൂന്നക്ടോരം കകേരള നനിയമസഭയുചട പതനിനക്ടോലക്ടോരം സകമ്മളനതനിചല  505-ാം
നമര  നക്ഷെതചെനിഹ്നമനിടക്ടോത  കചെക്ടോദരതനിചന്റെ  മറുപടനിയുരം  അതനിനപ  യഥക്ടോസമയരം
മറുപടനി നല്കുവക്ടോന് സക്ടോധനിക്കക്ടോതനിരുന്നതനിനുള്ള കേക്ടോരണരം കേക്ടോണനിക്കല് കസ്റ്റേറപചമനരം.

VII ക്രമപ്രശ്നരം

ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേളുചട സൂക പരനികശക്ടോധന സരംബനനിചപ

ശ്രട്ടീ  .    എരം  .    ഉമ്മര:  സര,  കകേരള  നനിയമസഭയുചട  
വനിഷയ  നനിരണ്ണയ  സമനിതനികേളുചട  ആഭരന്തര  പ്രവരതനചെടങ്ങള്  6-ാം  വകുപ്പു
പ്രകേക്ടോരരം   ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുമക്ടോയനി  ബനചപടപ  ആവശരമക്ടോയ  എല്ലക്ടോ  കരഖകേളുരം
സമനിതനി  മുമക്ടോചകേ  ഹക്ടോജരക്ടോകക്കണതപ  സരക്കക്ടോരനിചന്റെ  ഉതരവക്ടോദനിതസ്വമക്ടോണപ.
അതരതനില് ഹക്ടോജരക്ടോക്കുന്ന ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേളുചട കുറനിപനില് മുന് അഞ്ചു വരഷചത
ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേളുമക്ടോയുള്ള  തക്ടോരതമരവരം  വരതനിയക്ടോനങ്ങളുമുള്ള  പക്ഷെരം  അവയള്ള
കേക്ടോരണങ്ങളുരം  ഹക്ടോജരക്ടോക്കണചമന്നപ  പ്രസത  ചെടതനില്  തചന്ന  7(3)
അനുശക്ടോസനിക്കുന്നുണപ.  എന്നക്ടോല് 2016-17-ചല ബഡ്ജറ്റുമക്ടോയനി ബനചപടപ  സബ്ജകപ
കേമ്മനിറനിയുചട  സൂക  പരനികശക്ടോധനക്ടോ  കുറനിപ്പുകേളനില്  ചുവചട  കചെരക്കുന്ന  അക്കമൗണപ
ശട്ടീരഷകേതനില്  മുന്വരഷചത  ചചെലവകേള്  സൂചെനിപനിചനില്ല  എന്നുകേക്ടോണുന്നു.
ധനക്ടോഭരരത്ഥന XLV-സബ്ജകപ കേമ്മനിറനി-VIII,  സബ്ജകപ കേമ്മനിറനി-XIII  ധനക്ടോഭരരത്ഥന
XLVI-  -ല് രണപ ചഹഡപ ഓഫൈപ അക്കമൗണ്ടുകേള്,  ധനക്ടോഭരരത്ഥന  XVII-ല് രണപ
ചഹഡപ  ഓഫൈപ  അക്കമൗണ്ടുകേള്  -  സബ്ജകപ  കേമ്മനിറനി-VI,  സബ്ജകപ  കേമ്മനിറനി-VIII-ല്
ധനക്ടോഭരരത്ഥന  XVII    സബ്ജകപ കേമ്മനിറനി-VIII-ല് ധനക്ടോഭരരത്ഥന  V -  എന്നക്ടോല്
ആകരക്ടോഗര  വകുപനിചന്റെ  കേക്ടോരരതനില്  ഒരു  ശട്ടീരഷകേതനിലുരം  മുന്വരഷചത
ചചെലവനിചന്റെ കേണക്കുകേചളക്ടോന്നുരം സൂചെനിപനിചനിടനില്ല. എന്നക്ടോല്   കൃഷനി         വകുപനിചന്റെ
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കേക്ടോരരതനിലക്ടോകേചട കേണക്കുകേള് പൂരണ്ണമക്ടോയുരം നല്കേനിയനിട്ടുണപ. മുകേളനില് സൂചെനിപനിചതപ
ചെനില  ഉദക്ടോഹരണങ്ങള്  മക്ടോതമക്ടോണപ.  വനിശദമക്ടോയനി  പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല്  ഇതരരം
അപക്ടോകേതകേള്  സനിരമക്ടോയനി വരുന്നതക്ടോയനി കബക്ടോദ്ധരമക്ടോകുരം.  സരംസക്ടോന നനിയമസഭ
ഭരണഘടനയുചട  205,  206,  204  എന്നട്ടീ ആരടനിക്കനിള്സപ  ഉപകയക്ടോഗനിചപ  കവക്ടോടപ
ഓണ്  അക്കമൗണപ,  ധനവനിനനികയക്ടോഗ  ബനില്ലുകേള്  എന്നനിവ  പക്ടോസക്ടോക്കനി  നല്കുന്ന
തകേയുചട ചചെലവകേള് സരംബനനിച വനിശദമക്ടോയ വനിവരരം അറനിയക്ടോനുള്ള അവകേക്ടോശരം
ഈ  സഭയണപ.  ധനവനിനനികയക്ടോഗതനിലൂചട  പക്ടോസക്ടോക്കനി  നല്കുന്ന  പ്രസത  തകേയപ
ഗവണ്ചമന്റെനിനപ  നനിയമസഭകയക്ടോടപ  അക്കമൗണബനിലനിറനിയുണപ.  മക്ടോതമല്ല,  സബ്ജകപ
കേമ്മനിറനിയുചട  സൂക  പരനികശക്ടോധനക്ടോ  കവളയനിചല  ചെരചയനില്  അരംഗങ്ങള്ക്കപ
ഫൈലപ്രദമക്ടോയനി ഇടചപടണചമങനില് മുന്വരഷചത ചചെലവപ  സരംബനനിചപ  വരക്തത
വരുകതണതക്ടോണപ.  ധനക്ടോഭരരത്ഥന  ചെരച  ചചെയന്ന  അവസരതനില്
ചചെലവകേള്ക്കുകമല്  വരക്തമക്ടോയ  കേണക്കനില്ലക്ടോചത  പുതനിയ  ചചെലവകേളുചട
ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുമക്ടോയനി സഭചയ സമട്ടീപനിക്കുന്നതപ ശരനിയക്ടോയ നടപടനിയല്ല. അതനിനക്ടോല്

ഇതരരം  ചതറക്ടോയ  പ്രവണതകേള്  അവസക്ടോനനിപനിക്കുന്നതനിനപ  അങ്ങയുചട
ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുരം  ശക്തമക്ടോയ  റൂളനിരംഗപ  ഉണക്ടോകേണചമന്നപ  ഞക്ടോന്  അഭരരത്ഥനിക്കുന്നു.
ഇക്കക്ടോരരരം  സബ്ജകപ  കേമ്മനിറനിയനില്  അരംഗങ്ങളക്ടോയ  ഞങ്ങള്  ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കക്ടോറുണപ.
എന്നക്ടോല്  പലകപക്ടോഴരം  അതപ  നല്കേക്ടോറനിചല്ലന്നപ  മക്ടോതമല്ല  ആവരതനിച്ചു
ചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയുമക്ടോണപ.  അതചകേക്ടോണപ  അങ്ങപ  ഇക്കക്ടോരരതനില്  റൂളനിരംഗപ
നല്കേണചമന്നപ അഭരരത്ഥനിക്കുന്നു.                              

പടനികേജക്ടോതനി  പടനികേവരഗ  പനികന്നക്ടോക്ക  സമുദക്ടോയകക്ഷെമവരം  നനിയമവരം
സക്ടോരംസക്ടോരനികേവരം  പക്ടോരലചമന്റെറനികേക്ടോരരവരം  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രട്ടീ  .    എ  .    ചകേ  .    ബക്ടോലന്):
സര,  വളചര  പ്രസക്തമക്ടോയ  ഒരു  ക്രമപ്രശ്നമക്ടോണപ.  2016-2017-ചല  ബഡ്ജറ്റുമക്ടോയനി
ബനചപടപ സബ്ജകപ കേമ്മനിറനിയുചട സൂകപരനികശക്ടോധനക്ടോ കുറനിപ്പുകേളനില്           ഏതക്ടോണപ

7 ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേളുമക്ടോയനി ബനചപടക്ടോണപ ചചെലവകേള് സൂചെനിപനിചനിടനിചല്ലന്നപ  അകദഹരം
പറഞ്ഞതപ.   സബ്ജകപ  കേമ്മനിറനിയുചട ആഭരന്തര പ്രവരതന ചെടങ്ങള്  7(3)  പ്രകേക്ടോരരം
ധനക്ടോഭരരത്ഥനയള്ള  നനിരകദശങ്ങള്  സമരപനിക്കുന്ന  വകുപ്പുകേള്  കേഴനിഞ്ഞ
അഞ്ചുവരഷക്കക്ടോലചത ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേളുമക്ടോയനി തക്ടോരതമരവരം വരതനിയക്ടോനവമുള്ള പക്ഷെരം
അവയള്ള കേക്ടോരണങ്ങള് ഉള്ചക്കക്ടോളന്ന കസ്റ്റേറപചമന്റെപ   ലഭരമക്ടോക്കണചമന്നപ  കൃതരമക്ടോയനി
വരവസ ചചെയ്തനിട്ടുണപ.  ഇപ്രകേക്ടോരരം ചെടങ്ങളുരം വരവസകേളുരം നനിലവനിലുചണങനിലുരം ചെനില
വകുപ്പുകേചളങനിലുരം  ഇക്കക്ടോരരതനില്  മതനിയക്ടോയ  ശ്രദ്ധ  പുലരത്തുന്നനില്ല.  ഇതപ
യഥക്ടോരത്ഥതനില്  ഉകദരക്ടോഗസരുചട  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുള്ള  ഒരു  അലരംഭക്ടോവമക്ടോണപ.
മുന്വരഷങ്ങളനിലുരം  ഇതരരം  അലരംഭക്ടോവങ്ങളുള്ളതക്ടോയനി  മനസനിലക്ടോക്കുന്നു.
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ഉകദരക്ടോഗസരുചട  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുള്ള  ഈ  വട്ടീഴ്ച  തടരുന്നതപ  അനുവദനിക്കക്ടോനക്ടോവനില്ല.
ആയതനിനക്ടോല്  കമലനില്  സബ്ജകപ  കേമ്മനിറനികേള്ക്കപ  കപപറുകേള്  സമരപനിക്കുകമക്ടോള്
നനിയമസഭക്ടോ നടപടനിക്രമവരം കേക്ടോരരനനിരവ്വഹണവരം സരംബനനിച ചെടങ്ങള്ക്കുരം സബ്ജകപ
കേമ്മനിറനിയുചട ആഭരന്തര പ്രവരതന ചെടങ്ങളനിചല വരവസകേള്ക്കുരം  ബഹുമക്ടോനചപട
സട്ടീക്കര  പുറചപടുവനിക്കുന്ന  നനിരകദശങ്ങള്ക്കുരം   റൂളനിരംഗുകേള്ക്കുരം  അനുസൃതമക്ടോയനി
കൃതരമക്ടോയ  കസ്റ്റേറപചമനകേള്  നല്കേണചമന്നപ  എല്ലക്ടോ   വകുപ്പുകേള്ക്കുരം  കേരശനമക്ടോയ
നനിരകദശരം  ചകേക്ടോടുക്കുന്നതക്ടോണപ.   സബ്ജകപ  കേമ്മനിറനികേചള  ഒരു  വനിലയുമനില്ലക്ടോചത
ചെനിലയക്ടോളുകേള്  കേക്ടോണുന്നുചവന്നതക്ടോണപ  ഇതനിചല  പ്രശ്നരം.  ബഹുമക്ടോനചപട   ചമമര
ചൂണനിക്കക്ടോണനിച ഈ വനിഷയമക്ടോണപ  യഥക്ടോരത്ഥതനിലുള്ള ക്രമപ്രശ്നരം.  കപക്ടോയനിന്റെപ  ഓഫൈപ
ഓരഡര  എന്നപ  പറയുന്നതപ  ഇതക്ടോണപ.  ബഹുമക്ടോനചപട  ചമമര  സൂചെനിപനിചതകപക്ടോചല
കേരശനമക്ടോയ  നനിരകദശരം   വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള്ക്കപ  നല്കുരം.   അതക്ടോണപ  ഇതമക്ടോയനി
ബനചപടപ സൂചെനിപനിക്കക്ടോനുള്ളതപ.

റൂളനിരംഗപ

മനി  .    സട്ടീക്കര:  ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേളുചട സൂകപരനികശക്ടോധനയപ ചുമതലചപട സബ്ജകപ
കേമ്മനിറനികേള്ക്കപ  ആവശരമക്ടോയ  കരഖകേള്  പൂരണ്ണമക്ടോയ  നനിലയനില്  നല്കുന്നനിചല്ലന്ന
അതട്ടീവ  ഗുരുതരമക്ടോയ  ഒരു  പ്രശ്നമക്ടോണപ  അകദഹരം  സഭയനില്  ചകേക്ടോണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ളതപ.
ഇചതക്ടോരു  നനിസക്ടോര  പ്രശ്നമല്ല.   കേക്ടോരണരം  ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേളുചട  സൂക  പരനികശക്ടോധന
നടതനി സബ്ജകപ കേമ്മനിറനികേള് എടുക്കുന്ന നനിലപക്ടോടക്ടോണപ സഭയനില് ചെരചയപ വകരണതപ.
നനിയമസഭയപ  മുമനില്  വകരണ  പരമപ്രധക്ടോനമക്ടോയ  ചെരച  കഡക്ടോകേബചമന്റെപ
നനികഷധനിച്ചുചവന്നതക്ടോണപ.  അതചകേക്ടോണപ  ഇചതക്ടോരനിക്കലുരം  ആവരതനിക്കക്ടോന്  പക്ടോടനില്ല.
അതട്ടീവ  ഗുരുതരമക്ടോയ  ഈ  പ്രശ്നചത  സരംബനനിചപ   തക്ടോചഴപറയുന്ന  റൂളനിരംഗപ
നല്കുകേയക്ടോണപ. 

“ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേളുചട  സൂക  പരനികശക്ടോധനയുമക്ടോയനി  ബനചപടപ  സബ്ജകപ
കേമ്മനിറനികേള്ക്കപ വനിവനിധ സരക്കക്ടോര വകുപ്പുകേള് ലഭരമക്ടോക്കുന്ന കരഖകേള് പൂരണ്ണമചല്ലന്നുരം
ഇത സരംബനനിചപ  സബ്ജകപ കേമ്മനിറനികേളുചട ആഭരന്തര പ്രവരതന ചെടങ്ങളനിചല ചെടരം
7(3)-ല്   പരക്ടോമരശനിചനിരനിക്കുന്ന  പ്രകേക്ടോരമല്ല  അവ  നല്കുന്നചതന്നുരം  അതമൂലരം
ബഹുമക്ടോനചപട  അരംഗങ്ങള്ക്കപ  കവണത  ഗൃഹപക്ടോഠരം  നടതനി  സബ്ജകപ  കേമ്മനിറനി
കയക്ടോഗങ്ങളനില്  പചങടുക്കക്ടോന്  കേഴനിയുന്നനിചല്ലന്നുരം  ഇക്കക്ടോരരതനില്  വരക്തമക്ടോയ  റൂളനിരംഗപ
കവണചമന്നുമക്ടോണപ ശ്രട്ടീ. എരം.  ഉമ്മര ചെടരം 303 പ്രകേക്ടോരരം ഉന്നയനിചതപ.  ബഹുമക്ടോനചപട
നനിയമവരം  പക്ടോരലചമന്റെറനികേക്ടോരരവരം  വകുപ്പുമനനി   ഇക്കക്ടോരരതനില്  വളചര  വരക്തമക്ടോയ
വനിശദട്ടീകേരണമക്ടോണപ  ഇവനിചട  നല്കേനിയതപ.  തടരന്നപ  ഇതപ  ആവരതനിക്കനിചല്ലന്നപ
അകദഹരം   ഉറപ്പുനല്കേനി  എല്ലക്ടോ  വകുപ്പുകേള്ക്കുരം  നനിരകദശരം  നല്കുചമന്നുരം   ഇവനിചട
പറയുകേയുണക്ടോയനി.  ബഹുമക്ടോനചപട മനനി ഇവനിചട സൂചെനിപനിചതകപക്ടോചല സമനിതനികേളുചട
ആഭരന്തര  പ്രവരതന  ചെടങ്ങളനിചല  ചെടരം  7-ല്  പരക്ടോമരശനിചനിരനിക്കുന്ന
പ്രകേക്ടോരമക്ടോയനിരനിക്കണരം ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേളുചട സൂക  പരനികശക്ടോധന           സരംബനനിച
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കയക്ടോഗവമക്ടോയനി  ബനചപടപ  ബഹുമക്ടോനചപട  അരംഗങ്ങള്ക്കപ  കരഖകേള്
നല്കകേണചതന്നുരം  സഭക്ടോനടപടനി ചെടങ്ങളുചട ഭക്ടോഗമക്ടോയനി കചെരതനിട്ടുള്ളതരം  സട്ടീക്കരമക്ടോര
കേക്ടോലക്ടോകേക്ടോലങ്ങളനില്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുള്ളതമക്ടോയ  നനിരകദശങ്ങളനിചല  7-ാം  നമര
നനിരകദശതനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന  കേക്ടോരരങ്ങള്  പക്ടോലനികക്കണതക്ടോചണന്നുമുള്ള  കേരശന
നനിരകദശരം  പക്ടോരലചമന്റെറനികേക്ടോരര  വകുപപ  എല്ലക്ടോ  ഭരണവകുപ്പുകേള്ക്കുരം
നല്കകേണതക്ടോചണന്നുരം അതപ നടന്നുചവന്നപ ഉറപ്പു വരുകതണതക്ടോചണന്നുരം ചചെയര റൂള്

ചചെയന്നു.  കൂടക്ടോചത  അപ്രകേക്ടോരമുള്ള  കരഖകേള്  ബഹുമക്ടോനചപട  അരംഗങ്ങള്ക്കപ
സരക്കുകലറപ  ചചെയന്നതനികലക്കക്ടോയനി  പ്രവരതന  ചെടങ്ങളനിചല  ചെടരം  6-ല്
പരക്ടോമരശനിചനിരനിക്കുന്ന  പ്രകേക്ടോരരം  കയക്ടോഗ  തട്ടീയതനിക്കപ  രണ്ടുദനിവസങ്ങള്ക്കുമുമപ
നനിയമസഭക്ടോ  ചസക്രകടറനിയറനില്  കമലനില്  ലഭരമക്ടോകക്കണതക്ടോചണന്നുരം   ചചെയര  റൂള്
ചചെയന്നു.”

VIII  ധനകേക്ടോരരരം
2016-17 സക്ടോമതനികേ വരഷകതയള്ള പുതക്കനിയ ബഡ്ജറനിചല

ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേളനികനലുള്ള ചെരചയുരം കവക്ടോചടടുപ്പുരം

മനി  .    സട്ടീക്കര  :  ബഹുമക്ടോനചപട  പടനികേജക്ടോതനി  പടനികേവരഗ  പനികന്നക്ടോക്ക
സമുദക്ടോയകക്ഷെമവരം നനിയമവരം സക്ടോരംസക്ടോരനികേവരം പക്ടോരലചമന്റെറനികേക്ടോരരവരം വകുപ്പു മനനിക്കപ
പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗ/മറ്റുപനികന്നക്ടോക്ക/നന്യൂനപക്ഷെ വനിഭക്ടോഗങ്ങള് എന്നനിവരുചട കക്ഷെമരം

എന്ന  XXV-ാം  നമര  ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുചടയുരം  ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനിക്കപ
വരവസക്ടോയങ്ങള്   എന്ന  XXXVII-ാം  നമര  ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുചടയുരം  കപരനില്
കേക്ടോരരവനിവരപടനികേയനില് സൂചെനിപനിചനിട്ടുള്ള ലനിസ്റ്റേനില് പ്രസത ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേള്ക്കുകനചര
9-ാം  കകേക്ടോളതനില്  യഥക്ടോക്രമരം  കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ള  തകേകേള്  2016-17  സക്ടോമതനികേ
വരഷചത ചചെലവകേള് പൂരതട്ടീകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി അനുവദനിക്കണചമന്ന പ്രകമയങ്ങള്
അവതരനിപനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണപ. 

പടനികേജക്ടോതനി  പടനികേവരഗ  പനികന്നക്ടോക്ക  സമുദക്ടോയകക്ഷെമവരം  നനിയമവരം
സക്ടോരംസക്ടോരനികേവരം പക്ടോരലചമന്റെറനികേക്ടോരരവരം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രട്ടീ  .    എ  .    ചകേ  .    ബക്ടോലന്):  സര,
പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗ/മറ്റുപനികന്നക്ടോക്ക/നന്യൂനപക്ഷെ വനിഭക്ടോഗങ്ങള് എന്നനിവരുചട കക്ഷെമരം
എന്ന  XXV-ാം  നമര  ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുചട  കപരനില്  കേക്ടോരരവനിവരപടനികേയനില്
സൂചെനിപനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസ്റ്റേനില്  പ്രസത  ധനക്ടോഭരരത്ഥനയകനചര  9-ാം  കകേക്ടോളതനില്
യഥക്ടോക്രമരം  കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ള  തകേ  2016-17  സക്ടോമതനികേ  വരഷചത  ചചെലവകേള്
പൂരതട്ടീകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി അനുവദനിക്കണചമന്ന പ്രകമയരം ഞക്ടോന് അവതരനിപനിക്കുന്നു.

മുഖരമനനി  (  ശ്രട്ടീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്  ):  സര,  വരവസക്ടോയങ്ങള്   എന്ന
XXXVII-ാം  നമര  ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുചട  കപരനില്  കേക്ടോരരവനിവരപടനികേയനില്
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സൂചെനിപനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസ്റ്റേനില്  പ്രസത  ധനക്ടോഭരരത്ഥനയകനചര  9-ാം  കകേക്ടോളതനില്
യഥക്ടോക്രമരം  കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ള  തകേ  2016-17  സക്ടോമതനികേ  വരഷചത  ചചെലവകേള്
പൂരതട്ടീകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  അനുവദനിക്കണചമന്ന  പ്രകമയരം  ഞക്ടോന്
അവതരനിപനിക്കുന്നു:

ബഡ്ജറപ എസ്റ്റേനികമറപ 2016-17

ധനക്ടോഭരരത്ഥ
നമ

ര

ധനക്ടോഭരരത്ഥ
ന യു

ചട കപ
രപ 

24-02-2016-ല് സഭ

പക്ടോസക്ടോക്കനിയ കവക്ടോടപ

ഓണ് അക്കമൗണപ തകേ

14-07-2016-ല് സഭ

പക്ടോസക്ടോക്കനിയ കവക്ടോടപ

ഓണ് അക്കമൗണപ തകേ

സഭയുചട കവക്ടോടനിനപ

സമരപനിക്കുന്ന

ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുചട

തകേ

ആ
ചകേ

  (രൂ
പ

)

റവനന്യൂ

(രൂപ)

മൂലധനരം

(രൂപ)

റവനന്യൂ

(രൂപ)

മൂലധനരം

(രൂപ)

റവനന്യൂ

(രൂപ)

മൂലധനരം

(രൂപ)

XXV

പടനികേജക്ടോതനി/

പടനികേ 

വരഗ/മറ്റുപനി

കന്നക്ടോക്ക/

നന്യൂനപക്ഷെ 

വനിഭക്ടോഗങ്ങള്

എന്നനിവരു

ചട കക്ഷെമരം

954,31,96,000

56,49,14,000

715,73,98,000

42,36,85,000

1192,89,97,000

70,61,42,000

1263,51,39,000

XXXVII

വരവസ
ക്ടോയ

ങ്ങ
ള്

152,24,93,000

231,70,01,000

114,18,71,000

173,77,52,000

190,31,22,000

289,62,53,000

479,93,75,000

തറമുഖവരം  മന്യൂസനിയവരം  പുരക്ടോവസ  സരംരക്ഷെണവരം  വകുപ്പുമനനി
(ശ്രട്ടീ  .   രക്ടോമചെനന് കേടന്നപള്ളനി): സര, ഞക്ടോന് പ്രകമയങ്ങചള പനിന്തക്ടോങ്ങുന്നു. 

ധനകേക്ടോരരവരം കേയറുരം വകുപ്പുമനനി  (  കഡക്ടോ  .   ടനി  .   എരം  .   കതക്ടോമസപ ചഎസകേപ  ): സര,
പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗ/മറ്റുപനികന്നക്ടോക്ക/നന്യൂനപക്ഷെ  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്  എന്നനിവരുചട
കക്ഷെമരം  എന്ന  XXV-ാം നമര  ധനക്ടോഭരരത്ഥനചയയുരം  വരവസക്ടോയങ്ങള്  എന്ന
XXXVII-ാം  നമര  ധനക്ടോഭരരത്ഥനചയയുരം  സരംബനനിക്കുന്ന  സബ്ജകപ  കേമ്മനിറനി
റനികപക്ടോരട്ടുകേളനിചല ശനിപക്ടോരശകേളനികനല് ചെടരം 236 (3) പ്രകേക്ടോരമുള്ള പ്രസക്ടോവന  ഞക്ടോന് 
കമശപ്പുറത്തുവയന്നു.

മനി  .   സട്ടീക്കര  : ഖണ്ഡകനക്ടോപക്ഷെപങ്ങള് അവതരനിപനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണപ.  
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ധനക്ടോഭരരത്ഥന നമര XXV

പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗ/മറ്റു പനിന്നക്ടോക്ക/നന്യൂനപക്ഷെ വനിഭക്ടോഗങ്ങള്

എന്നനിവരുചട കക്ഷെമരം

നയനനിരക്ടോകേരണതനിനുള്ള ചവടനിക്കുറയല് 

1. ശ്രട്ടീ  .    മഞ്ഞളക്ടോരംകുഴനി  അലനി  : സര,  പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗ/മറ്റു  പനിന്നക്ടോക്ക/
നന്യൂനപക്ഷെ  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്  എന്നനിവരുചട  കക്ഷെമരം  എന്ന  XXV-ാം  നമര
ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുചട  കപരനില്  വകേചകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1263,51,39,000  രൂപ  ഒരു
ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവ  ചചെകയ്യണതക്ടോണപ.  (പടനികേജക്ടോതനി  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കുളള  ഭൂമനി
വക്ടോങ്ങനിനല്കേല് പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരമുളള ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കള്ക്കപ സഹക്ടോയരം നല്കുന്നതനിലുള്ള
കേക്ടോലവനിളരംബരം  ഒഴനിവക്ടോക്കുന്നതനിനപ  നടപടനി  സസ്വട്ടീകേരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി  പറയചപടുന്ന
വനിഷയരം ചെരച ചചെയന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷെപരം ഞക്ടോന് അവതരനിപനിക്കുന്നു.

2. ശ്രട്ടീ  .    ചകേ  .    എരം  .    ഷക്ടോജനി  : സര,  പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗ/മറ്റു  പനിന്നക്ടോക്ക/
നന്യൂനപക്ഷെ  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്  എന്നനിവരുചട  കക്ഷെമരം  എന്ന  XXV-ാം  നമര
ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുചട  കപരനില്  വകേചകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1263,51,39,000  രൂപ  ഒരു
ഉറുപനികേയക്ടോയനി കുറവ ചചെകയ്യണതക്ടോണപ ('പടനികേവരഗ  വനിഭക്ടോഗക്കക്ടോരുചട  ഭവന
നനിരമ്മക്ടോണ  പദ്ധതനി'  പ്രകേക്ടോരമുളള  ധനസഹക്ടോയരം  യഥക്ടോസമയരം  നല്കേക്ടോതതനിനക്ടോല്
വട്ടീടുകേള് പൂരതനിയക്ടോക്കക്ടോനക്ടോവക്ടോത സനിതനിവനികശഷമുളളതക്ടോയനി പറയചപടുന്ന വനിഷയരം
ചെരച ചചെയന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷെപരം ഞക്ടോന് അവതരനിപനിക്കുന്നു.

3. ശ്രട്ടീ  .    ചകേ  .    എസപ  .    ശബരട്ടീനക്ടോഥന്  : സര,  പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗ/മറ്റു
പനിന്നക്ടോക്ക/നന്യൂനപക്ഷെ  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്  എന്നനിവരുചട  കക്ഷെമരം  എന്ന  XXV-ാം  നമര
ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുചട  കപരനില്  വകേചകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1263,51,39,000  രൂപ  ഒരു
ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവ  ചചെകയ്യണതക്ടോണപ  (SC/ST വനിഭക്ടോഗക്കക്ടോരുചട  ദ്രുതഗതനിയനിലുളള
പുകരക്ടോഗതനിക്കുരം  അവരക്കുളള  ഫൈണപ  വനിവക്ഷെനിക്കചപട  ഉകദശതനിനക്ടോയനി
വനിനനികയക്ടോഗനിക്കുന്നു  എന്നപ  ഉറപ്പുവരുത്തുവക്ടോനുരം  ക്രനിയക്ടോത്മകേമക്ടോയ  നടപടനികേള്
സസ്വട്ടീകേരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി  പറയചപടുന്ന  വനിഷയരം  ചെരച  ചചെയന്നതനിനപ)  എന്ന
ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷെപരം ഞക്ടോന് അവതരനിപനിക്കുന്നു.

4. ശ്രട്ടീ  .    എരം  .    വനിന്ചസന്റെപ  : സര,  പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗ/മറ്റു  പനിന്നക്ടോക്ക/
നന്യൂനപക്ഷെ  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്  എന്നനിവരുചട  കക്ഷെമരം  എന്ന  XXV-ാം  നമര
ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുചട  കപരനില്  വകേചകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1263,51,39,000  രൂപ  ഒരു
ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവ  ചചെകയ്യണതക്ടോണപ  (നന്യൂനപക്ഷെ/OBC  സമുദക്ടോയതനില്ചപട
യുവജനങ്ങള്ക്കപ  ചതക്ടോഴനില്  കനപുണരരം  കനടുന്നതനിനപ  ആവശരമക്ടോയ  പദ്ധതനികേള്
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ആവനിഷ്കരനിചപ  നടപക്ടോക്കക്ടോതതക്ടോയനി  പറയചപടുന്ന  വനിഷയരം  ചെരച  ചചെയന്നതനിനപ)
എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷെപരം ഞക്ടോന് അവതരനിപനിക്കുന്നു.

5. ശ്രട്ടീ  .    അന്വര  സക്ടോദതപ  : സര,  പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗ/മറ്റു  പനിന്നക്ടോക്ക/
നന്യൂനപക്ഷെ  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്  എന്നനിവരുചട  കക്ഷെമരം  എന്ന  XXV-ാം  നമര
ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുചട  കപരനില്  വകേചകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1263,51,39,000  രൂപ  ഒരു
ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവ  ചചെകയ്യണതക്ടോണപ  (SC/ST  വനിഭക്ടോഗക്കക്ടോരക്കുളള  സരംവരണരം
അവരക്കപ   ലഭനിക്കുന്നു  എന്നപ  ഉറപ്പുവരുത്തുവക്ടോന്  ആവശരമക്ടോയ  നടപടനികേള്
സസ്വട്ടീകേരനിക്കുന്നതനില്  പരക്ടോജയചപടതക്ടോയനി   പറയചപടുന്ന  വനിഷയരം  ചെരച
ചചെയന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷെപരം ഞക്ടോന് അവതരനിപനിക്കുന്നു.

6. ശ്രട്ടീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമക്ടോര  : സര,  പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗ/മറ്റു
പനിന്നക്ടോക്ക/  നന്യൂനപക്ഷെ വനിഭക്ടോഗങ്ങള് എന്നനിവരുചട കക്ഷെമരം എന്ന  XXV-ാം നമര
ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുചട  കപരനില്  വകേചകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1263,51,39,000  രൂപ  ഒരു
ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവ  ചചെകയ്യണതക്ടോണപ  (പടനികേജക്ടോതനിക്കക്ടോരക്കപ  ചതക്ടോഴനില്ലഭരത
വരദ്ധനിപനിക്കുവക്ടോന്  ആവശരമക്ടോയ  പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനില്
പരക്ടോജയചപടതക്ടോയനി  പറയചപടുന്ന  വനിഷയരം   ചെരച  ചചെയന്നതനിനപ)  എന്ന
ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷെപരം ഞക്ടോന് അവതരനിപനിക്കുന്നു.

7. ശ്രട്ടീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതട്ടീശന്  : സര,  പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗ/മറ്റു പനിന്നക്ടോക്ക/
നന്യൂനപക്ഷെ  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്  എന്നനിവരുചട  കക്ഷെമരം  എന്ന  XXV-ാം  നമര
ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുചട  കപരനില്  വകേചകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1263,51,39,000  രൂപ  ഒരു
ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവ  ചചെകയ്യണതക്ടോണപ  (കട്രബല്  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കനിടയനിചല
കപക്ടോഷകേക്ടോഹക്ടോരക്കുറവപ  സരംബനനിച  പ്രശ്നരം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനപ  ആവശരമക്ടോയ
പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിചപ  നടപക്ടോക്കക്ടോതതക്ടോയനി  പറയചപടുന്ന  വനിഷയരം  ചെരച
ചചെയന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷെപരം ഞക്ടോന് അവതരനിപനിക്കുന്നു.

8. ശ്രട്ടീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബക്ടോലകൃഷ്ണന്  : സര,  പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗ/മറ്റു
പനിന്നക്ടോക്ക/നന്യൂനപക്ഷെ വനിഭക്ടോഗങ്ങള് എന്നനിവരുചട  കക്ഷെമരം  എന്ന  XXV-ാം നമര
ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുചട  കപരനില്  വകേചകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1263,51,39,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയക്ടോയനി  കുറവ  ചചെകയ്യണതക്ടോണപ  (അടപക്ടോടനിയനിചല  ആദനിവക്ടോസനി
കഗക്ടോതവനിഭക്ടോഗതനില്ചപട  പക്ടോവചപട  അമ്മമക്ടോചര  ആകക്ഷെപനിക്കുന്നതരതനിലുരം
അവരുചട  അന്തസനിചന  കേളങചപടുത്തുന്ന  രട്ടീതനിയനിലുമുളള  പ്രസക്ടോവന
നടതനിയതക്ടോയനി  പറയചപടുന്ന  വനിഷയരം  ചെരച  ചചെയന്നതനിനപ)  എന്ന
ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷെപരം ഞക്ടോന് അവതരനിപനിക്കുന്നു.
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9. ശ്രട്ടീ  .    എന്  .    എ  .    ചനല്ലനിക്കുന്നപ:  സര,  പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗ/മറ്റു  പനിന്നക്ടോക്ക/
നന്യൂനപക്ഷെ വനിഭക്ടോഗങ്ങള് എന്നനിവരുചട കക്ഷെമരം എന്ന XXV-ാം നമര ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുചട
കപരനില്  വകേചകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1263,51,39,000  രൂപ  ഒരു  ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവ
ചചെകയ്യണതക്ടോണപ  (സസ്വന്തമക്ടോയനി  വട്ടീടനില്ലക്ടോത  പതനിമൂവക്ടോയനിരതനികലചറ  പടനികേവരഗ
കുടുരംബങ്ങള്ക്കപ വട്ടീടപ  നനിരമ്മനിചപ  നല്കേക്ടോന് സമഗ്രമക്ടോയ പദ്ധതനി രൂപട്ടീകേരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി
പറയചപടുന്ന  വനിഷയരം  ചെരച  ചചെയന്നതനിനപ)  എന്ന  ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷെപരം  ഞക്ടോന്
അവതരനിപനിക്കുന്നു.

10.  ശ്രട്ടീ  .    എന്  .    ഷരംസദട്ടീന്  : സര,  പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗ/മറ്റു  പനിന്നക്ടോക്ക/
നന്യൂനപക്ഷെ വനിഭക്ടോഗങ്ങള് എന്നനിവരുചട കക്ഷെമരം എന്ന XXV-ാം നമര ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുചട
കപരനില്  വകേചകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1263,51,39,000  രൂപ  ഒരു  ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവ
ചചെകയ്യണതക്ടോണപ  (ആദനിവക്ടോസനി  കമഖലകേളനില്  വരക്ടോജമദരരം  നല്കേനി  അവചര  ചൂഷണരം
ചചെയന്നതനിചനതനിചര   നടപടനി  സസ്വട്ടീകേരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി  പറയചപടുന്ന  വനിഷയരം   ചെരച
ചചെയന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷെപരം ഞക്ടോന് അവതരനിപനിക്കുന്നു.

11. ശ്രട്ടീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബക്ടോഹനിരം  : സര,  പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗ/മറ്റു
പനിന്നക്ടോക്ക/നന്യൂനപക്ഷെ  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്  എന്നനിവരുചട  കക്ഷെമരം  എന്ന  XXV-ാം  നമര
ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുചട  കപരനില്  വകേചകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1263,51,39,000  രൂപ  ഒരു
ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവ  ചചെകയ്യണതക്ടോണപ  (ആദനിവക്ടോസനി  ഊരുകേളനില്  നനിന്നുരം
സ്കൂളുകേളനിചലതക്ടോന്  വക്ടോഹന  സമൗകേരരമനില്ലക്ടോതതചകേക്ടോണപ  പഠനരം  ഉകപക്ഷെനിക്കുവക്ടോന്
കുടനികേള് നനിരബനനിതരക്ടോകുന്നതക്ടോയനി പറയചപടുന്ന വനിഷയരം ചെരച  ചചെയന്നതനിനപ) എന്ന
ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷെപരം ഞക്ടോന് അവതരനിപനിക്കുന്നു.

സൂചെകേ ചവടനിക്കുറയല്

പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗ/മറ്റു  പനിന്നക്ടോക്ക/നന്യൂനപക്ഷെ  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്  എന്നനിവരുചട
കക്ഷെമരം  എന്ന  XXV-ാം  നമര  ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുചട  കപരനില്  വകേ  ചകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
1263,51,39,000 രൂപയനില് നനിന്നപ നൂറപ രൂപ കുറവ ചചെകയ്യണതക്ടോണപ (ചപക്ടോതവക്ടോയനി ചെരച
ചചെയന്നതനിനപ)  എന്ന  ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷെപരം  തക്ടോചഴപറയുന്ന  ബഹുമക്ടോനചപട  അരംഗങ്ങള്
അവതരനിപനിച്ചു.

12. ശ്രട്ടീ. അബ്ദുല് ഹമട്ടീദപ. പനി. 

13. ശ്രട്ടീ. പനി. ചകേ. ബഷട്ടീര

14. ശ്രട്ടീ. എരം. ഉമ്മര

15. ശ്രട്ടീ. വനി. ചകേ. ഇബക്ടോഹനിരം കുഞ്ഞപ

16. ശ്രട്ടീ. ടനി. എ. അഹമ്മദപ കേബട്ടീര
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ധനക്ടോഭരരത്ഥന നമര XXXVII

വരവസക്ടോയങ്ങള് 

നയനനിരക്ടോകേരണതനിനുള്ള ചവടനിക്കുറയല് 

1.  ശ്രട്ടീ  .    സണ്ണനി കജക്ടോസഫൈപ  : സര,  വരവസക്ടോയങ്ങള്  എന്ന  XXXVII-ാം നമര
ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുചട  കപരനില്  വകേചകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  479,93,75,000 രൂപ  ഒരു
ഉറുപനികേയക്ടോയനി കുറവ ചചെകയ്യണതക്ടോണപ  (പുതനിയ വരവസക്ടോയ സരംരരംഭങ്ങള് ആരരംഭനിചപ
കൂടുതല്  ചതക്ടോഴനില്  അവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനപ  ക്രനിയക്ടോത്മകേമക്ടോയ പരനിപക്ടോടനികേള്
ആവനിഷ്കരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി  പറയചപടുന്ന  വനിഷയരം  ചെരച  ചചെയന്നതനിനപ)  എന്ന
ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷെപരം ഞക്ടോന് അവതരനിപനിക്കുന്നു.

2. ശ്രട്ടീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജക്ടോസഫൈപ  : സര,  വരവസക്ടോയങ്ങള്   എന്ന  XXXVII-ാം
നമര ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുചട കപരനില് വകേചകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  479,93,75,000 രൂപ ഒരു
ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവ  ചചെകയ്യണതക്ടോണപ  (ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ  കേമനനികേചള
പുനരുജട്ടീവനിപനിക്കുന്നതനിനുരം  അവചയ  ലക്ടോഭകേരമക്ടോക്കുന്നതനിനുരം  ആവശരമക്ടോയ
പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി  പറയചപടുന്ന  വനിഷയരം  ചെരച  ചചെയന്നതനിനപ)
എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷെപരം ഞക്ടോന് അവതരനിപനിക്കുന്നു.

3. ശ്രട്ടീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്  : സര, വരവസക്ടോയങ്ങള്  എന്ന XXXVII-ാം
നമര ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുചട കപരനില് വകേചകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  479,93,75,000 രൂപ ഒരു
ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവ  ചചെകയ്യണതക്ടോണപ  (കേശുവണനി,  കേയര,  കകേതറനി  തടങ്ങനിയ
കമഖലകേളനിചല  വരവസക്ടോയ  വളരചയരം  പുകരക്ടോഗതനിക്കുരം  ആവശരമക്ടോയ  പദ്ധതനികേള്
ആവനിഷരനിക്കുന്നതനില്  പരക്ടോജയചപടതക്ടോയനി  പറയചപടുന്ന  വനിഷയരം  ചെരച
ചചെയന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷെപരം ഞക്ടോന് അവതരനിപനിക്കുന്നു.

4. ശ്രട്ടീ  .    ചകേ  .    മുരളട്ടീധരന്  : സര,  വരവസക്ടോയങ്ങള്  എന്ന  XXXVII-ാം നമര
ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുചട  കപരനില്  വകേചകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  479,93,75,000 രൂപ  ഒരു
ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവ  ചചെകയ്യണതക്ടോണപ  (ധക്ടോത  അധനിഷനിത  വരവസക്ടോയങ്ങള്
തടങ്ങുന്നതനിനപ പദ്ധതനികേള് ആവനിഷരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി പറയചപടുന്ന വനിഷയരം ചെരച
ചചെയന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷെപരം ഞക്ടോന് അവതരനിപനിക്കുന്നു.

5. ശ്രട്ടീ  .    അനൂപപ  കജക്കബപ  : സര,  വരവസക്ടോയങ്ങള്   എന്ന  XXXVII-ാം
നമര ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുചട കപരനില് വകേചകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള 479,93,75,000 രൂപ ഒരു
ഉറുപനികേയക്ടോയനി കുറവ ചചെകയ്യണതക്ടോണപ (പുതനിയ വരവസക്ടോയങ്ങള് ആരരംഭനിക്കുന്നതനിനപ
ആവശരമക്ടോയ  പ്രക്ടോഥമനികേ  സമൗകേരരങ്ങള്  ഒരുക്കുന്നതപ  സരംബനനിചപ  ചെരച
ചചെയന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷെപരം ഞക്ടോന് അവതരനിപനിക്കുന്നു.
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6. ശ്രട്ടീ  .    മഞ്ഞളക്ടോരംകുഴനി  അലനി  : സര,  വരവസക്ടോയങ്ങള്  എന്ന  XXXVII-ാം
നമര ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുചട കപരനില് വകേചകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള 479,93,75,000 രൂപ ഒരു
ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവ  ചചെകയ്യണതക്ടോണപ  (ഇന്ഡസനിയല്  എകസ്റ്റേറ്റുകേള്
നവട്ടീകേരനിക്കുന്നതനിനപ നടപടനി സസ്വട്ടീകേരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി പറയചപടുന്ന വനിഷയരം ചെരച
ചചെയന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷെപരം ഞക്ടോന് അവതരനിപനിക്കുന്നു.

7. ശ്രട്ടീ  .   എല്കദക്ടോസപ കുന്നപനിള്ളനി  : സര, വരവസക്ടോയങ്ങള്  എന്ന XXXVII-ാം
നമര ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുചട കപരനില് വകേചകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള 479,93,75,000 രൂപ ഒരു
ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവ  ചചെകയ്യണതക്ടോണപ  (ചപക്ടോതകമഖലക്ടോസക്ടോപനങ്ങളനിചല
CEO-മക്ടോരുചട നനിയമനങ്ങളനില് ഇടചപടുന്നതക്ടോയനി  പറയചപടുന്ന വനിഷയരം   ചെരച
ചചെയന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷെപരം ഞക്ടോന് അവതരനിപനിക്കുന്നു.

സൂചെകേ ചവടനിക്കുറയല്

വരവസക്ടോയങ്ങള്  എന്ന  XXXVII-ാം നമര ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുചട  കപരനില്
വകേചകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  479,93,75,000 രൂപയനില്  നനിന്നപ  നൂറപ  രൂപ  കുറവ
ചചെകയ്യണതക്ടോണപ  (ചപക്ടോതവക്ടോയനി  ചെരച ചചെയന്നതനിനപ)  എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷെപരം
തക്ടോചഴപറയുന്ന ബഹുമക്ടോനചപട അരംഗങ്ങള് അവതരനിപനിച്ചു :

8. ശ്രട്ടീ. ടനി. എ. അഹമ്മദപ കേബട്ടീര

9. ശ്രട്ടീ. വനി. ചകേ. ഇബക്ടോഹനിരം കുഞ്ഞപ

10. ശ്രട്ടീ. എരം. ഉമ്മര

11. ശ്രട്ടീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസക്ടോക്കപ 

12. ശ്രട്ടീ. പനി. ചകേ. ബഷട്ടീര

13. ശ്രട്ടീ. എന്.എ. ചനല്ലനിക്കുന്നപ

14. ശ്രട്ടീ. എന്. ഷരംസദട്ടീന്

15. ശ്രട്ടീ. അബ്ദുല് ഹമട്ടീദപ. പനി.

16. ശ്രട്ടീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിരം

17. ശ്രട്ടീ. ചകേ. എരം. ഷക്ടോജനി

മനി  .   സട്ടീക്കര: ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷെപങ്ങള് അവതരനിപനിക്കചപടനിരനിക്കുന്നു.

ശ്രട്ടീ  .    ബനി  .    സതരന്  : സര,  ശ്രട്ടീനക്ടോരക്ടോയണ ഗുരുകദവന് തചന്ന കേക്ടോണക്ടോന് വന്ന
ദളനിതപ  വനിദരക്ടോരത്ഥനികേള്ക്കുകവണനി   വരക്കല  ശനിവഗനിരനിയനില്  വചപ  എഴതനി
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയതക്ടോണപ  ഇന്നപ  നക്ടോരം  കേക്ടോണുന്ന  കദവദശകേരം.   ഇന്നപ  സരംസക്ടോന
സരക്കക്ടോര തചന്ന ഔകദരക്ടോഗനികേമക്ടോയനി  പ്രഖരക്ടോപനിക്കചപടനിട്ടുള്ള ഗുരുകദവചന്റെ ഏറവരം
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പ്രധക്ടോനചപട സകനശമക്ടോയ കദവദശകേരം എഴതനിയതനിചന്റെ നൂറപ  വരഷരം തനികേയുന്ന
കവളയക്ടോണനിതപ. അതകപക്ടോചലതചന്ന ആലുവ ആശ്രമതനില് വചപ അകദഹരം നടതനിയ
എനനിക്കപ ജക്ടോതനിയനില്ല,  മതമനില്ല എന്ന പ്രഖരക്ടോപനവരം ഓരക്കുകേയക്ടോണപ.  ഒരു വരഷരം
നട്ടീണ്ടുനനില്ക്കുന്ന  സക്ടോരംസക്ടോരനികേ  പരനിപക്ടോടനികേളുചട  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ശ്രട്ടീനക്ടോരക്ടോയണ
ഗുരുകദവന്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയ  കദവദശകേവരം  അകദഹതനിചന്റെ  "എനനിക്കപ  ജക്ടോതനിയുരം
മതവമനിചല്ല"ന്ന  പ്രഖരക്ടോപനവരം  സരംബനനിചപ  സരംസക്ടോനചത  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ
സക്ടോപനങ്ങളനിലുരം വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ കമഖലകേളനിലുരം സക്ടോമൂഹനികേമക്ടോയുരം സക്ടോമതനികേമക്ടോയുരം
മറ്റു  പനികന്നക്ടോക്കരം  നനില്ക്കുന്ന  ജനവനിഭക്ടോഗങ്ങളുചട  ഇടയനിലുരം  പ്രചെക്ടോരണ
പ്രവരതനങ്ങള്  നടതക്ടോന്  തയ്യക്ടോറക്ടോചണന്നുരം  ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനിയുരം
പടനികേജക്ടോതനികക്ഷെമ വകുപപ  കകേകേക്ടോരരരം  ചചെയന്ന മനനി ശ്രട്ടീ.  എ.  ചകേ.  ബക്ടോലനുരം
പ്രഖരക്ടോപനിച്ചു കേഴനി ഞ്ഞ സക്ടോഹചെരരതനിലക്ടോണപ അതപ ഓരക്കുന്നതക്ടോയനി ഞക്ടോന് ഇവനിചട
സൂചെനിപനിക്കുന്നതപ. ഈ സനരഭതനില് ബഹുമക്ടോനചപട മുഖരമനനിചയയുരം പടനികേജക്ടോതനി
കക്ഷെമ  വകുപ്പുമനനിചയയുരം  ഞങ്ങള്  അഭനിനനനിക്കുകേയക്ടോണപ.  പടനികേജക്ടോതനി
വനിഭക്ടോഗതനില്ചപടവരുചട  വനിഷയതനികലയപ  വരുകമക്ടോള്  അയ്യന്കേക്ടോളനിചയ
ഓരക്കക്ടോതനിരനിക്കക്ടോനക്ടോകേനില്ല.  അതകപക്ടോചല ഭരണഘടനക്ടോ ശനില്പനി കഡക്ടോ.  ബനി.  ആര.
അരംകബദ്കേചറയുരം  സ്മരനിക്കക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയനില്ല.  ഭരണഘടനയുചട  ഡയറകട്ടീവപ
പ്രനിന്സനിപനിള്  45-ാം  അനുകചദതനിലക്ടോണപ  രക്ടോജരചത  പടനികേജക്ടോതനി-പടനികേവരഗ
വനിഭക്ടോഗതനില്ചപടവചരയുരം പനികന്നക്ടോക്കരം നനില്ക്കുന്ന ആളുകേചളയുരം മുന്നണനിയനികലയപ
ചകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്കവണനിയുള്ള  പദ്ധതനികേള്  രക്ടോജരതപ  ആവനിഷ്കരനിക്കണചമന്നപ
പറയുന്നതപ.  അങ്ങചന ഭരണഘടനയുചട പനിന്ബലകതക്ടോടുകൂടനി രക്ടോജരതപ ഭരനിക്കുന്ന
ഗവണ്ചമനകേള് ഈ വനിഭക്ടോഗതനില്ചപടവരുചട ഉന്നതനിക്കുകവണനി പ്രവരതനിക്കക്ടോന്
ബക്ടോദ്ധരസമക്ടോണപ.  അതപ കനക്ടോക്കുകമക്ടോള്  ഭരണരം നടത്തുന്ന കകേന സരക്കക്ടോരനിനുരം
സരംസക്ടോന  സരക്കക്ടോരനിനുരം  ഈ  കമഖലയനിചല  ഏറവരം  പനികന്നക്ടോക്കരം  നനിന്നുകപക്ടോയ
വനിഭക്ടോഗതനില്ചപടവരുചട  പ്രധക്ടോനചപട  പ്രശ്നങ്ങള്  ഭരണഘടനയുചട
പനിന്ബലകതക്ടോടുകൂടനി  പരനിഹരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുരം.   അതക്ടോണപ  ഏറവരം  ഗമൗരവമക്ടോയനി
കേക്ടോകണണചതന്നപ ഞക്ടോന് ഇവനിചട സൂചെനിപനിക്കുകേയക്ടോണപ.  കദശട്ടീയ അടനിസക്ടോനതനില്
ദളനിതപ  വനിഭക്ടോഗതനില്ചപടവര  അഭനിമുഖട്ടീകേരനിക്കുന്ന  വളചര  ഗമൗരവമക്ടോയ  പ്രശ്നങ്ങള്
നമ്മള് ഇന്നപ ചെരച ചചെയ്തു.  ഇന്നപ അസഹനിഷ്ണുതയുചട നക്ടോടക്ടോയനി മക്ടോറുകേയക്ടോണപ. ദളനിതപ
വനിഭക്ടോഗതനില്ചപട വനിദരക്ടോരത്ഥനികേളുരം ചചെറുപക്കക്ടോരുരം ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുരം വട്ടീടമ്മമക്ടോരുരം
സട്ടീകേളുരം  കുടനികേളുരം  പട്ടീഡനിപനിക്കചപടുന്ന  സരംഭവങ്ങള്  കദനരംദനിനരം  ഉണക്ടോകുന്നു.
കരക്ടോഹനിതപ  ചവമുല  എന്ന  വനിദരക്ടോരത്ഥനി  തചന്റെ  വരക്തനിപരവരം  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസപരവരം
ചതക്ടോഴനില്പരവമക്ടോയ  ദയനട്ടീയമക്ടോയ  വനിഷയങ്ങള്ചകേക്ടോണപ  തചന്റെ  ജട്ടീവനിതരം  തചന്ന
കഹക്ടോമനിചതപ  ഈ  സനരഭതനില്  ഞക്ടോന്  ഓരക്കുകേയക്ടോണപ.  സസ്വന്തരം
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സഹധരമ്മനിണനിയുചട  ശവശരട്ടീരരം  കതക്ടോളനികലറനി  പനണപ  വയസ്സുമക്ടോതരം  പ്രക്ടോയമുള്ള
മകേചളയുരംകൂടനി  10  കേനികലക്ടോമട്ടീറകറക്ടോളരം സഞരനിച ശ്രട്ടീ.  ദക്ടോനക്ടോമക്ടോജനിചയന്ന മനുഷരചന
ഈ  സനരഭതനില്  ഞക്ടോന്  ഓരക്കുകേയക്ടോണപ.   ശ്രട്ടീ.  ദക്ടോനക്ടോമക്ടോജനിക്കപ  ഒരു
സഹക്ടോയഹസരം  നട്ടീടനിയതപ  ബഹ്റനിന്  രക്ടോജക്ടോവക്ടോചണന്നതകൂടനി  പറയുകമക്ടോള്  നക്ടോരം
വനിശസ്വസനിക്കുന്ന  ജനക്ടോധനിപതര  പ്രക്രനിയയനില്  പക്ടോവചപടവരുചടയുരം
സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരുചടയുചമക്ടോചക്കയക്ടോയനി  അധനികേക്ടോരതനില്  ഇകപക്ടോള്  നനില്ക്കുന്ന
ബനി.ചജ.പനി.  ഗവണ്ചമന്റെപ  ഈ  വനിഭക്ടോഗതനില്ചപടുന്ന  ജനങ്ങകളക്ടോടപ  കേക്ടോണനിക്കുന്ന
അനട്ടീതനി  ഈ  സനരഭതനില്  സഭയുചട  ശ്രദ്ധയനികലയപ  ചകേക്ടോണ്ടുവരനികേയക്ടോണപ.
കദശട്ടീയ  അടനിസക്ടോനതനില്  ഉയരന്നുവരുന്ന  വലനിയ  ചവല്ലുവനിളനികേള്  ദളനിതപ
വനിഭക്ടോഗതനില്ചപടവര കനരനികടണ അവസ വരനികേയക്ടോണപ.  സരംവരണരം കവചണന്നപ
ആര.എസപ.എസപ.  കനതക്ടോവപ  ശ്രട്ടീ.  കമക്ടോഹന്  ഭഗവതപ  പറയുന്നതപ  മുതല്  നമ്മുചട
രക്ടോജരരം ഭരനിക്കുന്നവരതചന്ന അതപ ആവരതനിക്കുകമക്ടോള് ബനി.ചജ.പനി.  സരക്കക്ടോരനിചന്റെ
കേട്ടീഴനില്  ദളനിതപ  സമൂഹരം  എതമക്ടോതരം  സരക്ഷെനിതമക്ടോചണന്നപ  കേക്ടോണണരം.   ഈ
കേക്ടോലമതയുരം  പട്ടീഡനതനിചന്റെ  കേഥകേള്  രക്ടോജരതപ  ഉയരന്നുവരുകമക്ടോള്
അതനിചനതനിരക്ടോയ  അതനിശക്തമക്ടോയ  പ്രതനികരക്ടോധനനിര  ഉയരതനിപനിടനിക്കുന്നതപ
കകേരളമക്ടോണപ.  അങ്ങചന വലനിയ മക്ടോറങ്ങളുണക്ടോകേക്ടോന് കകേരളരം വലനിയ പങപ  വഹനിച്ചു.
ഞക്ടോന്  അതനിവനിചട  വനിശദമക്ടോയനി  പറയുന്നനില്ല.   ഇവനിചട  സൂചെനിപനിച  പ്രകേക്ടോരരം
ഭരണഘടനയുചട  പനിന്ബലമുണപ.  ആ  പനിന്ബലകതക്ടോടുകൂടനി  ഈ
വനിഭക്ടോഗതനില്ചപടവരുചട  സരംരക്ഷെണരം........,  പടനികേജക്ടോതനി  -  പടനികേവരഗ
വനിഭക്ടോഗതനില്ചപടവരുചടയുരം  2011-ല്  രൂപചപട  നന്യൂനപക്ഷെ  വനിഭക്ടോഗതനില്ചപ
ടവരുചടയുരം  ഉള്ചപചട  സമൂഹതനിചന്റെ  പനിന്നക്ടോമറങ്ങളനികലയപ  ചപട്ടുകപക്ടോയവചര
വനിദരക്ടോഭരക്ടോസപരമക്ടോയുരം  ചതക്ടോഴനില്പരമക്ടോയുരം  ഉദ്ധരനിക്കുവക്ടോന്,  ശക്ടോക്തട്ടീകേരനിക്കുവക്ടോന്
നടതനിയ  പ്രവരതനങ്ങളുചട   അവകലക്ടോകേനതനികലയപ  വരുകമക്ടോള്  വളചര
ദയനട്ടീയമക്ടോയ ഒരു ചെനിതരം കേക്ടോണുന്നു.  കേഴനിഞ്ഞ അഞപ വരഷക്കക്ടോലചത ഭരണരം ഈ
വനിഭക്ടോഗതനില്ചപടവരുചടയുരം  അടനിചമരതചപടവരുചടയുരം  പക്ടോവചപടവരു
ചടയുമനിടയനില് നടതനിയ കേക്ടോരരങ്ങചള സരംബനനിചപ   അവകലക്ടോകേനരം ചചെയകമക്ടോള്
വളചര ദയനട്ടീയമക്ടോയ ചെനിതമക്ടോണപ കേക്ടോണുന്നതപ.  കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫൈപ. ഗവണ്ചമന്റെപ
2011-2012-ല്  ആചകേ  ചചെലവഴനിച  94  ശതമക്ടോനതനില്  നനിന്നുരം  2015-2016
ആയകപക്ടോള്  82  ശതമക്ടോനമക്ടോയനി  ചുരുങ്ങനി.  ഓകരക്ടോ  കമഖലയനിലുരം  നടപനിലക്ടോക്കനിയ
കേക്ടോരരങ്ങളുണപ.  പടനികേജക്ടോതനിയനില്ചപടവര ജനസരംഖരയുചട 9.15 ശതമക്ടോനരം വരുന്നു.
പടനികേവരഗതനില്ചപട  സകഹക്ടോദരങ്ങള്  1.45  ശതമക്ടോനരം  വരുന്നു.
2011-ചല  ചസന്സസപ  പ്രകേക്ടോരരം  പടനികേജക്ടോതനി  വനിഭക്ടോഗതനില്ചപടവര  ഏകേകദശരം
30,39,573-ഉരം  പടനികേവരഗവനിഭക്ടോഗതനില്ചപടവര  4,84,839-ഉരം  ആചണന്നപ
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കേക്ടോണുന്നു.  7,51,165  പടനികേജക്ടോതനി  കുടുരംബങ്ങളുരം  1,40,468  പടനികേവരഗ
കുടുരംബങ്ങളുമുണപ.   26,342  പടനികേജക്ടോതനി  സകങതങ്ങളുരം  4,762  പടനികേവരഗ
സകങതങ്ങളുമുചണന്നപ  കേണക്കുകേള്  സൂചെനിപനിക്കുകേയക്ടോണപ.  പടനികേജക്ടോതനി
വനിഭക്ടോഗതനില്ചപടവരുചടയുരം പടനികേവരഗ വനിഭക്ടോഗതനില്ചപടവരുചടയുരം നന്യൂനപക്ഷെ
വനിഭക്ടോഗതനില്ചപടവരുചടയുരം  ഗമൗരവമക്ടോയ  കേക്ടോരരരം  ഭൂമനിയുരം  പക്ടോരപനിടവരം
തചന്നയക്ടോണപ.  അക്കക്ടോരരതനില് വളചര അക്ഷെന്തവരമക്ടോയ അപരക്ടോധമക്ടോണപ  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ചമന്റെപ  ചചെയ്തതപ.   ഇടതപക്ഷെ  ഗവണ്ചമന്റെപ  ഏകേകദശരം  49,464  വട്ടീടുകേള്
നനിരമ്മനിച്ചു നല്കേനി.  അതനില്  44,104  എണ്ണരം പൂരതനിയക്ടോകുകേയുരം ചചെയ്തു.  എന്നക്ടോല്
കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  സമയതപ  അനുവദനിച  29,594  വട്ടീടുകേളനില്
13,591  എണ്ണമക്ടോണപ  പൂരതട്ടീകേരനിചചതന്നപ  പറയുന്നു.  പടനികേവരഗ
വനിഭക്ടോഗതനില്ചപടവരുചട  കേണക്കപ  ഇതനികനക്കക്ടോള്  വളചര  ദയനട്ടീയമക്ടോണപ.
16,363  വട്ടീടുകേള്  അനുവദനിചതനില്  1,393  വട്ടീടുകേളക്ടോണപ  ആചകേ
പൂരതട്ടീകേരനിചനിട്ടുള്ളതപ.  വലനിയ ബക്ടോധരത അതനില് നനില്ക്കുന്നു. 242  കകേക്ടോടനികയക്ടോളരം
രൂപ  ഇനനി  ആ  ബക്ടോധരതയനില്  നനിരവ്വഹനിക്കചപകടണതക്ടോയനി  കേണക്കുകേള്
സൂചെനിപനിക്കുകേയക്ടോണപ.  പടനികേജക്ടോതനി  വനിഭക്ടോഗതനില്ചപടവരക്കപ   ഭൂമനിയുരം  വട്ടീടുരം
നല്കേക്ടോനുള്ള  പദ്ധതനി  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുചമന്നപ  ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനിയുരം
പടനികേജക്ടോതനികക്ഷെമ  വകുപ്പുമനനിയുരം  പ്രഖരക്ടോപനിചനിട്ടുണപ.   ഇ.എരം.എസപ.  സമ്പൂരണ്ണ
ഭവന  പദ്ധതനി  വഴനിയുരം  ജനകേട്ടീയക്ടോസൂതണരം  വഴനിയുരം  ആരജനിചനിട്ടുള്ള  വലനിയ
കനടങ്ങളക്ടോണപ വട്ടീടുകേള് നനിരമ്മനിക്കുന്നതനിനപ തകദശസസ്വയരംഭരണ സക്ടോപനങ്ങളുമക്ടോയനി
കചെരന്നപ നടപനിലക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ളതപ.   ഇ.എരം.എസപ. സമ്പൂരണ്ണ ഭവന പദ്ധതനി കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേക്ടോലഘടതനില് തകേരക്കചപട്ടു.  1975-ല് എരം. എന്. കഗക്ടോവനിനന്
നക്ടോയര  ആരരംഭനിച  ലക്ഷെരംവട്ടീടപ  പുനരനനിരമ്മക്ടോണ  പദ്ധതനിയക്ടോണപ  ഏറവരം
പ്രധക്ടോനചപടതപ.  ഒരു ചുവരനിനക്ടോല് കവരതനിരനിക്കചപട രണപ വട്ടീടുകേളക്ടോണപ ലക്ഷെരംവട്ടീടപ
പദ്ധതനിയനിലുണക്ടോയനിരുന്നതപ.   ആ  വട്ടീടുകേചള  ഒറവട്ടീടുകേളക്ടോക്കക്ടോന്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയ
പദ്ധതനി  സമൂഹതനില്  വലനിയ  മക്ടോറമുണക്ടോക്കനി.  അതരം  നനിലച്ചുകപക്ടോയനി.  മറ്റു  പല
പദ്ധതനികേളുരം ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനികനക്കക്ടോള് പ്രക്ടോധക്ടോനരകതക്ടോചട ഭൂമനിയനില്ലക്ടോതവരക്കപ
ഭൂമനിയുരം  വട്ടീടനില്ലക്ടോതവരക്കപ  വട്ടീടുരം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള്
പുനരക്ടോവനിഷ്കരനിക്കണചമന്നപ  അഭരരത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണപ.  പടനികേജക്ടോതനി  പടനികേവരഗ
പനികന്നക്ടോക്കസമുദക്ടോയകക്ഷെമവരം  നനിയമവരം  സക്ടോരംസക്ടോരനികേവരം  പക്ടോരലചമന്റെറനികേക്ടോരരവരം
വകുപ്പുമനനി  ശ്രട്ടീ.  എ.  ചകേ.  ബക്ടോലന്  അധനികേക്ടോരകമറപ  10-ാം  ദനിവസരംതചന്ന
പടനികേവരഗ വനിഭക്ടോഗതനില്ചപട സകഹക്ടോദരന്മക്ടോര അധനിവസനിക്കുന്ന അടപക്ടോടനിയനില്
കപക്ടോയനിരുന്നു.  മക്ടോതമല്ല,  പടനികേജക്ടോതനി,  പടനികേവരഗ  വനിഭക്ടോഗതനില്ചപടവരുചട
ഉന്നതതല  കയക്ടോഗങ്ങള്  കചെരന്നപ  സമയബനനിതമക്ടോയനി  പദ്ധതനികേള്
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നടപനിലക്ടോക്കുന്നതനിനുകവണ  കേരമ്മ  പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിച്ചു.  ഊരുകേളനില്
ആവശരമക്ടോയ  ഭക്ഷെണരം,  കപക്ടോഷകേക്ടോഹക്ടോരക്കുറവമൂലരം  ഒരു  കുഞ്ഞുകപക്ടോലുരം
മരനിക്കക്ടോതനിരനിക്കക്ടോനുളള  പദ്ധതനി,   പക്ടോവചപട  സട്ടീകേള്ക്കപ  നല്കകേണ  ഭക്ഷെര
ധക്ടോനരങ്ങള്  എതനിക്കുകേ  തടങ്ങനിയ  ഒടനവധനി  പദ്ധതനികേള്  അങ്ങപ  ആവനിഷ്കരനിച്ചു.
ഓണക്കനിറ്റുകേളുരം  ഓണകക്കക്ടോടനികേളുരം  നല്കേനിചയന്നു  മക്ടോതമല്ല  ഓണക്കക്ടോലതപ
അവകരക്ടോചടക്ടോപമനിരുന്നപ ഭക്ഷെണരം കേഴനിക്കുകേയുരം ചചെയ്തുചകേക്ടോണപ വളചര നട്ടീതനിപൂരവ്വമക്ടോയ
ഒരു സമട്ടീപനരം അങ്ങപ സസ്വട്ടീകേരനിച്ചു.  പകക്ഷെ ആ വകുപ്പുതലതനില് നനിലനനില്ക്കുന്ന
ഉകദരക്ടോഗസ  സരംവനിധക്ടോനതനില്  പടനികേജക്ടോതനി  പടനികേവരഗ  നന്യൂനപക്ഷെ
വനിഭക്ടോഗതനില്ചപടവരുചട  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസവരം  ചതക്ടോഴനില്പരവമക്ടോയ  വനിഷയങ്ങളനില്
സമയബനനിതമക്ടോയനി  തട്ടീരുമക്ടോനങ്ങചളടുക്കുന്നതനിലുരം  നടപക്ടോക്കുന്നതനിലുരം
ഉകദരക്ടോഗസനക്ടോര  കവണത  തൃപ്തനികേരമല്ലക്ടോത  നനിലപക്ടോടപ  സസ്വട്ടീകേരനിക്കുന്നു.
തനിരുവനന്തപുരരം  ജനില്ലയനില്കപക്ടോലുരം  പടനികേജക്ടോതനി  വനികേസന  ഓഫൈട്ടീസറുചട  സട്ടീറപ
മക്ടോസങ്ങളക്ടോയനി ഒഴനിഞ്ഞു കേനിടക്കുകേയക്ടോണപ. ജനില്ലക്ടോതല ഉകദരക്ടോഗസചന്റെ അഭക്ടോവരം ഏചറ
പ്രയക്ടോസമുണക്ടോക്കനി എന്നപ ഞക്ടോനനിവനിചട സൂചെനിപനിക്കുന്നു. 

ദട്ടീരഘമക്ടോയനി  പറയുവക്ടോനുള്ള  സമയമനില്ല.  ഒരുപക്ടോടപ  പ്രശ്നങ്ങള്  ഇന്നപ  അവര
അഭനിമുഖട്ടീകേരനിക്കുന്നുണപ.  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ കമഖലയനിലുള്ള വനിഷയങ്ങചള സരംബനനിചപ,
ചചസ്റ്റേചപന്റെപ,  ലരംപരം  ഗ്രക്ടോന്റെപ,  കസക്ടോളരഷനിപപ,  കപക്ടോക്കറപ  മണനി  എചന്നക്ടോചക്കയുള്ളതപ
വളചര  മകനക്ടോഹരമക്ടോയ  കപരുകേളക്ടോണപ.  കകേള്ക്കുകമക്ടോള്  മറ്റുള്ളവര  ചഞട്ടുരം.
എ.ടനി.എരം.  വഴനി  അവരക്കുള്ള  ധനസഹക്ടോയരം  കേനിട്ടുന്ന  പദ്ധതനി   അങ്ങപ
നടപനിലക്ടോക്കനിയതപ   വളചര  നല്ലതക്ടോണപ.  അണ്  എയ്ഡഡപ  കകേക്ടോകളജുകേള്,  അണ്
എയ്ഡഡപ  സ്കൂളുകേള്,  എയ്ഡഡപ  സ്കൂളുകേള്,  മക്ടോകനജുചമന്റെപ  റണ്ണനിരംഗപ
ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂഷന്സപ  തടങ്ങനി  എരം.ബനി.ബനി.എസപ.-നുരം  കപക്ടോസ്റ്റേപ  ഗ്രക്ടോജുകവഷനുരം
പഠനിക്കുന്ന  കുടനികേള്  വചര  ഈ  പറയചപടുന്ന  സക്ടോപന  കമധക്ടോവനികേളുചടയുരം
അവനിചടയുള്ള  ഉകദരക്ടോഗസരുകടയുരം  മുമനില്കപക്ടോയനി  ഇകപക്ടോഴരം  അവരുചട
ആവശരങ്ങള്  നനിരന്തരമക്ടോയനി  പറയുകേയക്ടോണപ.  പറയക്ടോചത  അവരക്കുള്ള
ആനുകൂലരങ്ങള്  ചകേക്ടോടുക്കനില്ല  എന്ന  വക്ടോശനിയനിലക്ടോണപ.  ആ  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ
ആനുകൂലരങ്ങള്  വക്ടോങ്ങനി  പഠനിച  ഒരു  വനിദരക്ടോരത്ഥനി  ആയതചകേക്ടോണക്ടോണപ  ഞക്ടോനനിതപ
പറയുന്നതപ.  എല്.പനി.  സ്കൂള്  മുതല്  കപക്ടോസ്റ്റേപ  ഗ്രക്ടോജുകവഷനുരം  എല്.എല്.ബനി.-യുരം
വചര ആ അനുകൂലരരംചകേക്ടോണപ പഠനിച ഒരു വനിദരക്ടോരത്ഥനിയക്ടോയനിരുന്നു ഞക്ടോന്. ഇകപക്ടോള്
ശ്രട്ടീ. കമക്ടോഹന് ഭഗവതരം ബനി.ചജ.പനി.  കനതക്ടോക്കന്മക്ടോരുരം അവരുചട രഹസര അജണ
നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന്  പരനിശ്രമനിക്കുകേയക്ടോണപ.  നമ്മുചട  സരംസക്ടോനതപ   വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ
കമഖലയനില്  പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിചപ  നടപനിലക്ടോക്കനി  സമയബനനിതമക്ടോയനി
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കുടനികേള്ക്കപ ലഭനിക്കതക്ക  നനിലയനില് പകേസ്വമക്ടോയനിട്ടുള്ള നടപടനികേള് സസ്വട്ടീകേരനിക്കണരം.
ഈ  വരഷരം  ഗവണ്ചമന്റെപ   പ്രഖരക്ടോപനിക്കുന്ന  ഭൂമനിയുരം  വട്ടീടുരം,  അടനിസക്ടോന
സമൗകേരരങ്ങള് ഉയരത്തുകേ, അവരുചട ജട്ടീവനിത പ്രശ്നങ്ങള് പരനിഹരനിക്കക്ടോനക്ടോവശരമക്ടോയ
കേരമ്മ  പരനിപക്ടോടനികേള്  എന്നനിവചയല്ലക്ടോരം  നടപനിലക്ടോക്കുന്നതനിനുകവണനി  നമ്മുചട
പ്രനിയചപട വകുപ്പുമനനി ആവനിഷരനിക്കുന്ന  പദ്ധതനികേള് നന്നക്ടോയനി മുകന്നക്ടോട്ടു ചകേക്ടോണ്ടു
കപക്ടോകേക്ടോനുള്ള  എല്ലക്ടോ  പനിന്തുണയുരം  സഹക്ടോയവരം  ഞങ്ങളുചട  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുരം
ഉണക്ടോകുചമന്നപ  പറഞ്ഞുചകേക്ടോണപ  ഈ  ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേചള  അനുകൂലനിച്ചുചകേക്ടോണപ
നനിരത്തുന്നു. 

ശ്രട്ടീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി:  സര,  പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗ/മറ്റു  പനികന്നക്ടോക്ക/നന്യൂനപക്ഷെ
വനിഭക്ടോഗങ്ങള് എന്നനിവരുചട കക്ഷെമരം, വരവസക്ടോയരം എന്നട്ടീ ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേചള ഞക്ടോന്
പരനിപൂരണ്ണമക്ടോയനി പനിന്തുണയന്നു.

പക്ടോലക്കക്ടോടപ  ജനില്ലയനിചല  വരവസക്ടോയ  കമഖലയുമക്ടോയനി  ബനചപട  ചെനില
കേക്ടോരരങ്ങള് ഈ സരക്കക്ടോരനിചന്റെ ശ്രദ്ധയനില് ചകേക്ടോണ്ടുവരുന്നതനിനുകവണനിയക്ടോണപ ഞക്ടോന്
ശ്രമനിക്കുന്നതപ.  സരംസക്ടോനചത ഏറവരം പ്രധക്ടോനചപട ഒരു കേക്ടോരഷനികേ കമഖലയക്ടോണപ
പക്ടോലക്കക്ടോടപ.  എന്നക്ടോല്  1971-  നുകശഷരം  വളരന്നുവന്ന  അതനിവനിപുലമക്ടോയ  ഒരു
വരവസക്ടോയ  ശരംഖല  പക്ടോലക്കക്ടോടനിനുണപ.  കകേരളതനിചല  രണക്ടോമചത  വരവസക്ടോയ
കമഖല  എന്നക്ടോണപ  പക്ടോലക്കക്ടോടപ  അറനിയചപടുന്നതപ.  എന്നക്ടോല്  വളചര  ഗുരുതരമക്ടോയ
പ്രതനിസനനിയക്ടോണപ  ഇന്നപ  പക്ടോലക്കക്ടോടപ  കേഞനികക്കക്ടോടപ  വരവസക്ടോയ  കമഖല
അഭനിമുഖട്ടീകേരനിച്ചുചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതപ.  ഇന്തരയനിചല  മക്ടോനുഫൈക്ടോക്ചെറനിരംഗപ   കമഖല
കനരനിടുന്ന  പ്രതനിസനനി   കകേരളതനിചല  രണക്ടോമചത  വരവസക്ടോയ  കമഖലയക്ടോയ
കേഞനികക്കക്ടോചട വരവസക്ടോയ സക്ടോപനങ്ങകളയുരം ഗുരുതരമക്ടോയനി ബക്ടോധനിചനിട്ടുണപ.  കകേന
ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ വരവസക്ടോയ സക്ടോപനങ്ങളുരം ചടകപചചറല്സപ,  സ്റ്റേട്ടീല് ഉള്ചപചടയുള്ള
സസ്വകേക്ടോരര  വരവസക്ടോയ  സക്ടോപനങ്ങളുരം  ഇന്നപ  പ്രതനിസനനി  കനരനിട്ടു
ചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  കേഞനികക്കക്ടോചട  പ്രമുഖ  ചടകപചചറല്സപ  സക്ടോപനമക്ടോയ
പടമൗഡനി  ഗ്രൂപനിചന്റെ  Patspin  India  Limited-ല്  ഉല്പന്നരം  വനിറഴനിക്കക്ടോനക്ടോകേക്ടോചത
ചകേടനിക്കനിടക്കുന്ന അവസയക്ടോണുള്ളതപ. വനികദശകതയപ ബനനിയന് തണനികേള് കേയറനി
അയയന്ന  Augustan  Textile  Colours  Limited  എന്ന  സക്ടോപനരം  ഓരഡര
ഇല്ലക്ടോതതമൂലരം കല-ഓഫൈപ പ്രഖരക്ടോപനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  Precot Meridian Mill-ചന്റെ
കകേക്ടോയമത്തൂരനിചല  മൂന്നപ  മനില്ലുകേള് പ്രതനിസനനിമൂലരം  പൂടനി.  അതമക്ടോയനി  ബനചപടപ
കേഞനികക്കക്ടോടപ  യൂണനിറ്റുകേള്  സനിരരം  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചട  എണ്ണരം  ചവടനിക്കുറയക്ടോന്
ഇടവന്നു.  ഇന്തരയനില്  നൂല്  ഉല്പക്ടോദനിപനിക്കുന്ന  പ്രധക്ടോന  അസരംസ്കൃത  വസവക്ടോയ
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കകേക്ടോടണനിചന്റെ  ഉല്പക്ടോദനരം  കുറയുകേയുരം  വനില  കൂടുകേയുരം  ചചെയ്തു.  എന്നക്ടോല്
ബരംഗക്ടോകദശനില് കുറഞ്ഞ കൂലനിക്കപ തണനിയുരം നൂലുരം ഉല്പക്ടോദനിപനിചപ നനികുതനി ഇല്ലക്ടോചത
ഇന്തരയനികലയപ  വന്കതക്ടോതനില്  ഇറക്കുമതനി  ചചെയ്യചപടുകേയക്ടോണപ.  അതമൂലരം  നമ്മുചട
രക്ടോജരചത  ചടകപചചറല്  സക്ടോപനങ്ങളുചട  ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കപ  അതനികനക്ടോടപ
മത്സരനിക്കക്ടോനക്ടോകേക്ടോത  പരനിതസനിതനി  ഇന്നപ  ചചകേവന്നനിരനിക്കുന്നു.  ആസനിയക്ടോന്
കേരക്ടോറനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനിടക്ടോണപ  ബരംഗക്ടോകദശനില്നനിന്നുരം  ഇറക്കുമതനി  തട്ടീരുവയനില്ലക്ടോചത
നൂലുരം  തണനിയുരം  ഇന്തരയനികലയപ  ഇറക്കുമതനി  ചചെയന്നതപ.   ഇത  ചകേക്ടോണ്ടു  തചന്ന
ഇന്തരയനിചല  വന്കേനിട  ചടകപചചറല്  വരവസക്ടോയനികേള്  അവരുചട  വരവസക്ടോയങ്ങള്
ബരംഗക്ടോകദശനികലയപ  മക്ടോറനിയനിടപ  ഇന്തരയനികലയപ  അവരുചട  ഉല്പന്നരം  ഇറക്കുമതനി
ചചെയകേയക്ടോണപ  ചചെയന്നതപ.  ഇതപ  നനിലവനില്  പ്രവരതനിച്ചു  കപക്ടോന്നനിരുന്ന
സക്ടോപനങ്ങളുചട നനിലനനില്പനിചന ഗുരുതരമക്ടോയനി ബക്ടോധനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇതനിചന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി ഈ കമഖലയനില്   കല-ഓഫുരം സനിരരം ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചട എണ്ണതനില്
ചവടനിക്കുറവരം  മനിനനിമരം  കൂലനികപക്ടോലുരം  ലഭനിക്കക്ടോത  ഈ  രരംഗതപ  കേരക്ടോര
ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചട  ചൂഷണവരം  ചമക്ടോതരം  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചട  സനിതനിയുരം
ദരനിതപൂരണ്ണമക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  സ്റ്റേട്ടീല്  ഈ  കമഖലയനിചല  പ്രധക്ടോനചപട  ഒരു
വരവസക്ടോയമക്ടോണപ.  ഇന്തരയനിചല  വന്കേനിട  സ്റ്റേട്ടീല്  കേമനനികേള്  ഉള്ചപചട  വലനിയ
പ്രതനിസനനിയനിലക്ടോചണന്ന വക്ടോരതകേളക്ടോണപ വന്നുചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതപ.  കേഞനികക്കക്ടോചട
36  ചചെറുകേനിട  സ്റ്റേട്ടീല്  കേമനനികേകളയുരം  ഈ  പ്രതനിസനനി  ഗുരുതരമക്ടോയനി
ബക്ടോധനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. കേഴനിഞ്ഞ ഒരു വരഷതനിനുള്ളനില് അടച്ചുപൂടനിയതപ 10 സ്റ്റേട്ടീല്
കേമനനികേളക്ടോണപ.  ഇരുമയനിരപ  ഖനനരം   സപ്രട്ടീരംകകേക്ടോടതനി  ഉതരവമൂലരം
പരനിമനിതചപടുതനിയതപ.  സ്റ്റേട്ടീല്  ഉല്പക്ടോദനതനിനപ  ആവശരമക്ടോയ  sponge  iron
കേനിട്ടുന്നതനിനപ തടസരം സ  സൃഷ്ടനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.   വനികദശത്തുനനിന്നുരം കൂടനിയ നനിരക്കനില്
sponge iron ഇറക്കുമതനി ചചെയ്തപ സ്റ്റേട്ടീല് ഉല്പക്ടോദനിപനിചപ കുറഞ്ഞ വനിലയപ വനില്കക്കണനി
വരുന്നു.  സ്റ്റേട്ടീല് വരവസക്ടോയ പ്രതനിസനനിക്കപ ഇചതക്ടോരു കേക്ടോരണമക്ടോണപ.  നനിരമ്മക്ടോണ
കമഖലയനിചല  മക്ടോനരരം  കേക്ടോരണരം ചതക്ടോഴനിലുരം  കൂലനിയുരം  നഷ്ടചപടുതനിയനിട്ടുണപ.  കകേന
പ്രതനികരക്ടോധ മനക്ടോലയതനിനു കേട്ടീഴനിലുള്ള കേഞനികക്കക്ടോചട ബനി.ഇ.എരം.എല്.  കേഴനിഞ്ഞ
എല്.ഡനി.എഫൈപ.  സരക്കക്ടോരനിചന്റെ  കേക്ടോലതക്ടോണപ  സക്ടോപനിതമക്ടോയതപ.  അതനിചന്റെ
രണക്ടോരംഘട  വനികേസനതനിനപ  യു.പനി.എ.  സരക്കക്ടോര  വക്ടോഗക്ടോനരം  നല്കേനിയനിരുന്നു
ചവങനിലുരം അതപ നടപക്ടോക്കനിയനില്ല.  ഇകപക്ടോള് കകേനതനില് അധനികേക്ടോരതനിലനിരനിക്കുന്ന
ബനിചജ.പനി.  സരക്കക്ടോര പ്രതനികരക്ടോധ വരവസക്ടോയ കമഖലയനില് അനുവദനിച  വനികദശ
മൂലധനവരം സസ്വകേക്ടോരരവല്ക്കരണവരം ഈ സക്ടോപനതനിചന്റെ നനിലവനിലുള്ള ഉല്പക്ടോദനരം
കുറയക്ടോന്  ഇടയക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  കകേന  ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനമക്ടോയ
ഇന്സ്ട്രുചമകന്റെഷന്  ലനിമനിറഡനിചന്റെ  രക്ടോജസക്ടോനനിചല  യൂണനിറപ  അടച്ചുപൂടക്ടോന്
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തട്ടീരുമക്ടോനനിചകപക്ടോള്  കേഞനികക്കക്ടോചട  യൂണനിറപ  ഏചറടുക്കക്ടോന്  സരംസക്ടോന  സരക്കക്ടോര
മുകന്നക്ടോട്ടു വന്നതനിചന ഞക്ടോന് അഭനിനനനിക്കുകേയക്ടോണപ.  നക്ടോളനിതവചരയക്ടോയനി ലക്ടോഭതനില്
പ്രവരതനിക്കുന്ന  കേഞനികക്കക്ടോടപ  യൂണനിറനില്  1997-നു  കശഷരം   ശമള
വരദ്ധനവണക്ടോയനിടനില്ല.   എങനിലുരം  അന്നചത ശമളരംചകേക്ടോണപ,  അന്നചത കൂലനിയപ
കജക്ടോലനിചചെയന്ന ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചട സക്ടോപനമക്ടോണനിതപ. ഈ കേമനനി എതയുരംകവഗരം
ഏചറടുക്കക്ടോനുരം  അവനിചടയുള്ള  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചട  വരുമക്ടോനരം  വരദ്ധനിപനിക്കക്ടോനുരം
ആവശരമക്ടോയ  നടപടനി  ഈ  സരക്കക്ടോരനിചന്റെ  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുരം  ഉണക്ടോകുചമന്നപ  ഞക്ടോന്
പ്രതട്ടീക്ഷെനിക്കുകേയക്ടോണപ. 

ചപക്ടോതകമഖലക്ടോസക്ടോപനമക്ടോയ  ചഎ.ടനി.ചഎ.  ലനിമനിറഡനിചന്റെ  ഉതകരന്തരയനിചല
5  യൂണനിറ്റുകേളുരം  നഷ്ടതനിലക്ടോചണങനിലുരം  കേഞനികക്കക്ടോടപ  യൂണനിറപ  നക്ടോളനിതവചര
ലക്ടോഭതനിലക്ടോണപ  പ്രവരതനിച്ചുചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതപ.  എന്നക്ടോല്  ഉതകരന്തരന്
യൂണനിറനിചല ജട്ടീവനക്കക്ടോരക്കപ ശമളരം നല്കേക്ടോനുള്ള ബക്ടോധരത കൂടനി കേഞനികക്കക്ടോട്ടുള്ള
യൂണനിറനില്   അടനികചല്പനിക്കുന്ന  സനിതനിയക്ടോണപ  ഇകപക്ടോഴളളതപ.  കേഞനികക്കക്ടോടപ
യൂണനിറനിചല  ഫൈണപ  കേടതനി  ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുന്നതപ  കേഞനികക്കക്ടോടപ  ചഎ.ടനി.ചഎ.
യൂണനിറനിചന  പ്രതനിസനനിയനിലക്ടോക്കുകേയക്ടോണപ.  കേഴനിഞ്ഞ  11  വരഷമക്ടോയനി  ഇവനിചട
ശമളരം  പുതക്കനിയനിടനില്ല.  ലക്ടോഭമുണക്ടോയനിട്ടുരം  ശമളരം  കൃതരമക്ടോയനി  നല്കേക്ടോറനില്ല.
ചഎ.ടനി.ചഎ.  യൂണനിറനിചന്റെ  ചമക്ടോതതനിലുള്ള  പുനരുദ്ധക്ടോരണ  പക്ടോകക്കജപ
നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന്  കകേന  സരക്കക്ടോര  തയ്യക്ടോറക്ടോകുന്നനില്ല.  ആധുനനികേ  ചടലനികഫൈക്ടോണ്
എകപകചെഞപ,  നക്ടോഷണല്  കപക്ടോപ്പുലര  രജനികസഷന്  കേക്ടോരഡപ,  ആധക്ടോര  കേക്ടോരഡപ,
ചഎ.എസപ.ആര.ഒ.  ഉപഗ്രഹ  വനികക്ഷെപണതനിനക്ടോവശരമക്ടോയ  ഇലകകക്ടോണനികപ
ഉല്പന്നങ്ങള്  എന്നനിവ  നനിരമ്മനിക്കുന്ന  ഈ  ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ  വരവസക്ടോയ  യൂണനിറ്റുരം
കകേന  സരക്കക്ടോരനിചന്റെ  നയരംമൂലരം  പ്രതനിസനനി  അഭനിമുഖട്ടീകേരനിച്ചു
ചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  സരംസക്ടോന  ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനമക്ടോയ  മലബക്ടോര
സനിചമന്റെപസനില്  കേഴനിഞ്ഞ  ഭരണകേക്ടോലതപ  വരുതനിവച  165  കകേക്ടോടനി  രൂപയുചട
ബക്ടോധരതയുരം  50  കകേക്ടോടനിയുചട  ബക്ടോങപ  വക്ടോയ്പയുരം  ചകേടുകേക്ടോരരസതയുരം  കേക്ടോരണരം
ഉല്പക്ടോദനചതകപക്ടോലുരം  ബക്ടോധനിക്കുന്ന  അവസ  ഉണക്ടോയനി.  സസ്വകേക്ടോരര  സനിചമന്റെപ
കേമനനികേള്കൂടനി  ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ  വരവസക്ടോയചത  തകേരക്കക്ടോന്  ശ്രമനിക്കുന്ന
ഒരവസയക്ടോണപ ഇന്നപ നനിലവനിലുള്ളതപ.  ജനില്ലയനിചല ഏറവരം വലനിയ ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ
സക്ടോപനചത  രക്ഷെനിചചടുകക്കണതണപ.  വനിപണനിയനില്  10  ശതമക്ടോനരം  മക്ടോതമുള്ള
മലബക്ടോര  സനിചമന്റെപസനിചന്റെ  വനിഹനിതരം  ഇരടനിയക്ടോക്കക്ടോന്  ആവശരമക്ടോയ  നടപടനി
സസ്വട്ടീകേരനികക്കണതപ  അടനിയന്തര  ആവശരമക്ടോണപ.  കകേരളതനിചല  ഏറവരം  വലനിയ
രണക്ടോമചത  വരവസക്ടോയ  കമഖലയക്ടോയ  കേഞനികക്കക്ടോടപ  വലുതരം  ചചെറുതമക്ടോയ
നക്ടോനൂകറക്ടോളരം  വരവസക്ടോയ  സക്ടോപനങ്ങളുണപ.  ഇതപ  പരനിഗണനിചപ  ഗതക്ടോഗത
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കയക്ടോഗരമക്ടോയ  കറക്ടോഡപ,  ചചവദബതനി,  ചവള്ളരം,  മക്ടോലനിനര  സരംസരണ  പക്ടോന്റെപ,
ഇ.എസപ.ചഎ.  ആശുപതനി,  പനി.എഫൈപ.  ആഫൈട്ടീസപ  ഉള്ചപചടയുള്ള  ഒരു പക്ടോകക്കജപ
ഈ  കമഖലയനില് നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന് ഈ സരക്കക്ടോരനിനപ  സക്ടോധരമക്ടോകകേണതണപ.  ഒകര
സസ്വഭക്ടോവതനിലുള്ള അസരംസ്കൃത പദക്ടോരത്ഥങ്ങള് ഉപകയക്ടോഗനിചപ ഉല്പന്നങ്ങളുണക്ടോക്കുന്ന
ഒകര  സസ്വഭക്ടോവതനിലുള്ള  വരവസക്ടോയ  യൂണനിറ്റുകേള്ക്കപ  ആവശരമക്ടോയ  ക്ലസ്റ്റേറുകേള്
രൂപട്ടീകേരനിക്കക്ടോന് കേഴനിയണരം.

 12 Noon]

1990-ല് മലപ്പുറരം ജനില്ലയനിചല വക്ടോടക്ടോനക്കുറനിശ്ശേനി മുതല് വക്ടോളയക്ടോര വചര നട്ടീണ്ടു
കേനിടന്നനിരുന്ന വരവസക്ടോയ കമഖല ഇന്നപ പലതരം അടച്ചു പൂടനിക്കഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.
വരവസക്ടോയങ്ങളുചട  ശവപറമക്ടോയനി  മക്ടോറക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന്  ഇന്നചത  എല്.ഡനി.എഫൈപ.
സരക്കക്ടോരനിചന്റെ  കേരുതകലക്ടോചടയുളള  ഇടചപടല്  ആവശരമക്ടോയനി  വന്നനിരനിക്കുന്നു.
കകേരളതനിചല  എല്.ഡനി.എഫൈപ.  സരക്കക്ടോര  കേഞനികക്കക്ടോടപ  വരവസക്ടോയ  കമഖലയുചട
സരംരക്ഷെണതനിനപ  ഇടചപടുചമന്ന  പൂരണ്ണവനിശസ്വക്ടോസമക്ടോണപ  എനനിക്കുളളതപ.
മതനനിരകപക്ഷെവരം  അഴനിമതനി  രഹനിതവമക്ടോയ  ഒരു  നവകകേരളരം  സൃഷ്ടനിക്കക്ടോനുളള
ശ്രമതനിലക്ടോണപ കകേരളതനിചല ഇടതപക്ഷെ ജനക്ടോധനിപതരമുന്നണനി ഗവണ്ചമന്റെപ എന്നപ
ജനങ്ങള്ക്കപ  പൂരണ്ണമക്ടോയുരം  വനിശസ്വക്ടോസമുണപ.  ഇടതപക്ഷെ  ജനക്ടോധനിപതരമുന്നണനി
മുകന്നക്ടോട്ടുവച  മുദ്രക്ടോവക്ടോകേരകതക്ടോടുരം  വക്ടോഗക്ടോനങ്ങകളക്ടോടുരം  നട്ടീതനിപുലരത്തുന്നതക്ടോണപ  ഇമൗ
സരക്കക്ടോചരന്നപ  കകേരളരം  കേരുതന്നു.  ദനിവസങ്ങള്ക്കുമുന്പപ  നടന്ന  14  തകദശസസ്വയരം
ഭരണ  ചതരചഞ്ഞടുപ്പുകേളനില്  എല്.ഡനി.എഫൈപ.  തകേരപന്  വനിജയമക്ടോണപ
കേരസമക്ടോക്കനിയതപ.  സരംസക്ടോന  സരക്കക്ടോരനിചനതനിചര  യു.ഡനി.എഫുരം.,
ബനി.ചജ.പനി.-യുരം  നനിരന്തരരം  നടത്തുന്ന  കുപ്രചെരണങ്ങചള  തളളനിമക്ടോറനിയക്ടോണപ
എല്.ഡനി.എഫൈനിചന്റെ  ഉജസ്വല  വനിജയചമന്നതപ  പ്രകതരകേരം  എടുത്തു  പറകയണ
കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  പടനികേജക്ടോതനി   വനിദരക്ടോരത്ഥനികേചള  അറനിവനിചന്റെ  കലക്ടോകേതനികലയപ
നയനിക്കക്ടോന് സരംസക്ടോന  സരക്കക്ടോര പഠനമുറനി സഹക്ടോയ പദ്ധതനി ആവനിഷരനിക്കുചമന്ന
ബഹുമക്ടോനചപട മനനി എ.  ചകേ.  ബക്ടോലചന്റെ കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസങ്ങളനിചല പ്രഖരക്ടോപനരം
ഒരു  വലനിയ  ഉയരചതഴകന്നല്പക്ടോണപ  ഇമൗ  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കനിടയനില്
ഉണക്ടോക്കനിയനിട്ടുളളതപ.  എടക്ടോരം ക്ലക്ടോസ്സു മുതല് കകേക്ടോകളജപ തലരം വചര പഠനരം നടത്തുന്ന
ദക്ടോരനിദ്രരകരഖയപ തക്ടോചഴയുളള വനിദരക്ടോരത്ഥനികേള്ക്കപ ഇമൗ പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരരം രണ്ടു ലക്ഷെരം
രൂപ  സരക്കക്ടോര  സഹക്ടോയധനരം  നല്കുകേയക്ടോണപ.  ചമചചപട  പഠനക്ടോന്തരട്ടീക്ഷെരം
സൃഷ്ടനിക്കുകേ  വഴനി  വനിദരക്ടോരത്ഥനികേചള  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസപരമക്ടോയനി  ഉന്നതനിയനികലയപ
എതനിക്കുകേയക്ടോണപ  ഇതനിചന്റെ  ലക്ഷെരചമന്നപ  മനനി  പ്രഖരക്ടോപനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞു.
യു.ഡനി.എഫൈപ.  സരക്കക്ടോരനിചന്റെ  കേക്ടോലതപ  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസക്ടോനുകൂലരങ്ങള്  ഒ.ബനി.സനി.
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വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കപ 138 കകേക്ടോടനി രൂപയുരം, എസപ.സനി.  വനിഭക്ടോഗതനിനപ  68 കകേക്ടോടനി രൂപയുരം
കുടനിശ്ശേനികേയക്ടോയനിരുന്നു.  പടനികേജക്ടോതനി  പടനികേവരഗ  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കപ  കേരുതലനികന്റെയുരം
കസ്നേഹതനികന്റെയുരം  തണചലക്ടോരുക്കുകേയക്ടോണപ  ഇന്നപ  എല്.ഡനി.എഫൈപ.  സരക്കക്ടോര
ചചെയന്നതപ.  യു.ഡനി.എഫൈനിചന്റെ  പ്രഖരക്ടോപനങ്ങളനില്  ഒതങ്ങുന്നതനിനു  പകേരരം
ഓകരക്ടോചുവടനിലുരം  ഒപമുചണന്ന  ആത്മവനിശസ്വക്ടോസരം  ഇമൗ  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കപ  നല്കേനി
അവചര പുകരക്ടോഗതനിയനികലയപ നയനിക്കുന്ന സമട്ടീപനമക്ടോണപ എല്.ഡനി.എഫൈപ. സരക്കക്ടോര
സസ്വട്ടീകേരനിക്കുന്നതപ.  പടനികേജക്ടോതനി  കുടുരംബങ്ങളനിചല  ചപണ്കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കപ
കസ്നേഹതണലുമക്ടോയനി  എല്.ഡനി.എഫൈപ.  സരക്കക്ടോര  വക്ടോല്സലരനനിധനി  ഇന്ഷസ്വറന്സപ
പദ്ധതനി  യക്ടോഥക്ടോരത്ഥരമക്ടോക്കുകേയക്ടോണപ.  ചപണ്കുടനികേളുചട  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ  ആകരക്ടോഗര
പരനിരക്ഷെ ഉറപ്പു വരുതക്ടോന് ഒരുങ്ങുകേയക്ടോണപ പടനികേജക്ടോതനി വനികേസന വകുപപ.  ഇമൗ
ധനക്ടോഭരരത്ഥനചയ  പരനിപൂരണ്ണമക്ടോയനി  പനിന്തക്ടോങ്ങനിചക്കക്ടോണപ  ഞക്ടോന്
അവസക്ടോനനിപനിക്കുന്നു.

ശ്രട്ടീ  .   വനി  .   പനി  .   സജട്ടീനന്: സര,  ഞക്ടോന് ഇമൗ ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേചള ശക്തനിയക്ടോയനി
എതനിരക്കുകേയക്ടോണപ.  അടുതകേക്ടോലതപ  രക്ടോജരതക്ടോകേമക്ടോനരം  ദളനിത് കവട  കൂടനി
വരനികേയക്ടോണപ.   സസ്വക്ടോതനരരം  ലഭനിചപ  ഏഴപ  പതനിറക്ടോണക്ടോയനിട്ടുരം  ദളനിതരുചട
ശക്ടോക്തട്ടീകേരണരം ഇന്നുരം ഏടനിചല  പശു ആണപ.  മനുഷരചന  കേടനിച്ചു  കേട്ടീറക്ടോന്കവണനി
ചതരുവനില് അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന നക്ടോയചള സരംരക്ഷെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ഇവനിചട  കകേന
മനനിമക്ടോര  ഉണപ.  എന്നക്ടോല്  രക്ടോജരതപ  പടനികേവനിഭക്ടോഗങ്ങചള  നനിരന്തരമക്ടോയനി
ആക്രമനിക്കുകേയുരം  ചകേക്ടോലചപടുത്തുകേയുരം  ചചെയകമക്ടോള്  ഇമൗ  കകേന  മനനിമക്ടോര
ചതരുവനില് അലയുന്ന പടനികേളുചട വനില കപക്ടോലുരം പടനികേവനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കപ നല്കുന്നനില്ല
എന്നുളളതപ  കവദനക്ടോജനകേമക്ടോണപ.  രക്ടോജരചത  പടനികേജക്ടോതനി  പടനികേവരഗ
വനിഭക്ടോഗങ്ങളുചട  ഉന്നമനതനിനുരം  സരംരക്ഷെണതനിനുമക്ടോയനി  കകേന  സരംസക്ടോന
സരക്കക്ടോരുകേള്  വന്തകേകേള്  വകേയനിരുത്തുകേയുരം,  നനിയമങ്ങള്  നനിരമ്മനിക്കുകേയുരം
ചചെയകമക്ടോഴരം  അവരക്കപ  കനചരയുളള  അക്രമങ്ങള്  ചഞടനിപനിക്കുന്ന  രട്ടീതനിയനില്
വരദ്ധനിക്കുകേയക്ടോണപ. 2016-ല് നക്ടോഷണല് കേമ്മട്ടീഷന് കഫൈക്ടോര ചഷഡന്യൂള്ഡപ കേക്ടോസ്റ്റേപസപ
പുറത്തുവനിട  കേണക്കുപ്രകേക്ടോരരം,  പല  സരംസക്ടോനങ്ങളനിലുരം  ദളനിതരക്കപ  കനചരയുളള
അതനിക്രമങ്ങളനില് ഏറവരം കൂടുതല് കപക്ടോയവരഷരം റനികപക്ടോരടപ ചചെയ്യചപടുകേയുണക്ടോയനി.
രക്ടോജസക്ടോനനില്  7144,  ബട്ടീഹക്ടോറനില്  7121,  പ്രധക്ടോനമനനിയുചട  സരംസക്ടോനമക്ടോയ
ഗുജറക്ടോതനില്  6655,  ഛതട്ടീസ്ഗഢനില്  3008,  എന്നനിങ്ങചന  ഓകരക്ടോദനിവസവരം
ദളനിതരക്കപ കനചരയുളള അതനിക്രമങ്ങള് വരദ്ധനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ദളനിതരചക്കതനിരക്ടോയുള്ള
രക്ടോജരചത  ചമക്ടോതരം  കുറകൃതരങ്ങളുചട  കേണക്കപ  പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല്  ഓകരക്ടോ
18  മനിനനിറനിലുരം ഒരു ദളനിതന് ആക്രമനിക്കചപടുകേയക്ടോണപ.  2011-2014  കേക്ടോലയളവനില്
രക്ടോജരചത ദളനിതരക്കപ കനചരയുളള അതനിക്രമങ്ങളനില് 40 ശതമക്ടോനരം വരദ്ധനവക്ടോണപ
വന്നനിരനിക്കുന്നതപ.   2014-ല് മക്ടോതരം  47064  കുറകൃതരങ്ങള് റനികപക്ടോരടപ  ചചെയ്തനിട്ടുണപ.
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മുന്  വരഷചത  അകപക്ഷെനിചപ  19  ശതമക്ടോനരം  വരദ്ധനവക്ടോണനിതപ.   പടനികേജക്ടോതനി
പടനികേവരഗ  അതനിക്രമങ്ങള്  തടയല്  നനിയമപ്രകേക്ടോരരം  2014-ല്  മക്ടോതരം  40000
കകേസ്സുകേളക്ടോണപ രക്ടോജരതപ രജനിസ്റ്റേര ചചെയ്തനിട്ടുളളതപ.  യു.പനി.-യക്ടോണപ ഒന്നക്ടോരം സക്ടോനതപ
നനില്ക്കുന്നതപ  8075  കകേസ്സുകേള്.  രക്ടോജസക്ടോന്  ചതക്ടോട്ടുപനിന്നനില്  8025  കകേസ്സുകേളുരം
ബട്ടീഹക്ടോറനില് 7893  കകേസ്സുകേളുരം മധരപ്രകദശനില് 4151  കകേസ്സുകേളുരം ആനക്ടോപ്രകദശനില്
4114  കകേസ്സുകേളുരം ഇതക്ടോണപ  ഏറവരം അവസക്ടോനരം നക്ടോഷണല് ചചക്രരം റനിക്കക്ടോരഡ്സപ
ബന്യൂകറക്ടോ  2015-ല്  പുറത്തുവനിട  കേണക്കു  പ്രകേക്ടോരമുളളതപ.  2015-ചല
എന്.സനി.ആര.ബനി.-യുചട  കേണക്കുപ്രകേക്ടോരരം  ദളനിതപ  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കു  കനചര  നടന്ന
അക്രമങ്ങള് 45003 ആണപ.  യു.പനി.-യക്ടോണപ ഒന്നക്ടോരം സക്ടോനതപ നനില്ക്കുന്നതപ 8358,
രക്ടോജസക്ടോനനില്  6998  ഉരം,   ബട്ടീഹക്ടോറനില്  6997  ഉരം,   മധരപ്രകദശനില്  4188 ഉരം,
എന്നക്ടോണപ  കേഴനിഞ്ഞ  വരഷചത  കേണക്കപ.  എന്.സനി.ആര.ബനി.-യുചട
കേണക്കുപ്രകേക്ടോരരം  രക്ടോജരതപ  ഓകരക്ടോ  ദനിവസവരം  ദളനിതരക്കപ  കനചരയുളള  അക്രമരം
കൂടനിക്കൂടനി  വരനികേയക്ടോണപ.  ദളനിതരക്കപ  കനചര  നടക്കുന്ന   അതനിക്രമങ്ങള്ക്കുകനചര
ഭരണസരംവനിധക്ടോനങ്ങള് പലകപക്ടോഴരം  കേണ്ണടയകേയക്ടോണപ പതനിവപ.   ചെനില കകേസ്സുകേള്
രജനിസ്റ്റേര  ചചെയ്യക്ടോന്  കപക്ടോലട്ടീസപ   മടനിക്കുകമക്ടോള്,  കകേക്ടോടതനി  ഉതരവനിടുകമക്ടോള്
മക്ടോതമക്ടോണപ  പലകപക്ടോഴരം  അതനിനപ  മുതനിരുന്നതപ.  കകേക്ടോടതനികേളനില്  എത്തുന്ന
കകേസ്സുകേളനില് പലതരം ശനിക്ഷെനിക്കചപടുന്നതപ വളചരക്കുറവക്ടോണപ എന്നതപ ചഞടനിക്കുന്ന
വസതയക്ടോണപ.   2014-ല്  127341  കകേസ്സുകേള് രക്ടോജരചത വനിവനിധ കകേക്ടോടതനികേളനില്
വനിചെക്ടോരണയ്ചക്കതനി.  17712  കകേസ്സുകേളുചട വനിചെക്ടോരണ പൂരതനിയക്ടോയകപക്ടോള്  5102
കകേസ്സുകേളനില്  മക്ടോതമക്ടോണപ  ശനിക്ഷെനിക്കചപടതപ.  12610  കകേസ്സുകേളനില്   പ്രതനികേള്
കുറവനിമുക്തരക്ടോയനി.  അതക്ടോയതപ  28.8%  മക്ടോതമക്ടോണപ   ശനിക്ഷെക്ടോനനിരക്കപ  എന്നുളളതപ
നമ്മചള  ചഞടനിപനിക്കുന്ന  സരംഗതനിയക്ടോണപ.  പടനികേജക്ടോതനി  വനിഭക്ടോഗങ്ങളുചട  കകേസ്സുകേള്
കകേകേക്ടോരരരം  ചചെയ്യക്ടോന്  പ്രകതരകേ  കകേക്ടോടതനികേള്  കവണരം  എന്നുളള  ആവശരരം  പല
സരംസക്ടോനങ്ങളുരം പക്ടോലനിചനിടനില്ല.  ഛതട്ടീസ്ഗഢപ, ജക്ടോരഘണ്ഡപ,  മധരപ്രകദശപ, കകേരളരം
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  മക്ടോതമക്ടോണപ  ഇകപക്ടോള്  കകേസപ  പരനിഗണനിക്കുവക്ടോന്  പ്രകതരകേ
കകേക്ടോടതനികേള്  ഉളളതപ.  സക്ടോരംസക്ടോരനികേമക്ടോയനി  വളചര  ഉയരന്ന  നനിലയനിലക്ടോണപ
കകേരളചമങനിലുരം  അടുത  കേക്ടോലതക്ടോയനി  കകേരളതനില്  ഒടനവധനി  സരംഭവങ്ങള്
ഉണക്ടോയനിട്ടുണപ. ഇന്നനിവനിചട പ്രതനിപക്ഷെ കനതക്ടോവരം കകേക്ടോവളരം എരം.എല്.എ. ശ്രട്ടീ. എരം.
വനിന്ചസനരം  അവതരനിപനിച  സബ്മനിഷന്  പടനികേജക്ടോതനിക്കക്ടോരക്ടോയ  ആളുകേചള
അകേക്ടോരണമക്ടോയനി  കപക്ടോലട്ടീസപ  പട്ടീഡനിപനിച  കകേസ്സുകേളക്ടോണപ.  ഇവനിചട  ചകേക്ടോചക്ടോലുരംമൂടപ
കപക്ടോലട്ടീസപ കസ്റ്റേഷനനില് നടന്ന സരംഭവതനില് നക്ടോലു ദനിവസമക്ടോണപ നനിരപരക്ടോധനികേളക്ടോയ
ദളനിതപ  യുവക്ടോക്കചള  കപക്ടോലട്ടീസപ  കേസ്റ്റേഡനിയനില്  വചതപ.   അതനിചനതനിചര
നടപടനിചയടുത്തു,  ഞങ്ങള്  അതനിചന  സസ്വക്ടോഗതരം  ചചെയന്നു.   പകക്ഷെ  ശ്രട്ടീ.  എരം.
വനിന്ചസന്റെപ ഇവനിചട പറഞ്ഞകേക്ടോരരരം-ചസപ്റരംബര  25-നപ രണപ ദളനിതപ യുവക്ടോക്കചള
പനിടനിച്ചുചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി ഒരു ദനിവസരം മുഴവന് പട്ടീഡനിപനിച്ചു. ഒകകക്ടോബര 9-നപ മനുചവന്ന
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യുവക്ടോവനിചന രണ്ടു ദനിവസരം പട്ടീഡനിപനിച്ചു.  കേഠനിനരംകുളരം എസപ.ചഎ. ശ്രട്ടീ. കഹമനക്ടോണപ
ഇചതക്ടോചക്ക ചചെയ്തതപ.  അകദഹതനിനപ  പടനികേജക്ടോതനിക്കക്ടോചര കേണക്ടോല് എകന്തക്ടോ കേലനി
വന്നതകപക്ടോചലയക്ടോണപ.  അകദഹതനിചനതനിചര  ഇതവചര  ഒരു   നടപടനിയുരം
ഗവണ്ചമന്റെപ  സസ്വട്ടീകേരനിചനിടനില്ല.  ഇങ്ങചനയുളള  പട്ടീഡനരം  ഇനനിയുരം
ആവരതനിക്കക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന്  ഗവണ്ചമന്റെപ  ശക്തമക്ടോയ  നടപടനിചയടുക്കണചമന്നക്ടോണപ
എനനിക്കപ അഭരരത്ഥനിക്കക്ടോനുളളതപ. ഇമൗ സരക്കക്ടോര അധനികേക്ടോരതനില് വന്നക്ടോല് എല്ലക്ടോരം
ശരനിയക്ടോക്കുചമന്നക്ടോണപ  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതപ.  ഇവനിചട  ഒരു  കേക്ടോരരരം  പ്രകതരകേരം
പറകയണതക്ടോയനിട്ടുണപ.  നമുക്കറനിയക്ടോരം  ഇമൗ  ഗവണ്ചമന്റെപ  അധനികേക്ടോരതനില്
വന്നതനിനുകശഷരം ഇതകപക്ടോലുളള സരംഭവങ്ങള് ഉണക്ടോകുകമക്ടോള്,  ദളനിതരചക്കതനിരക്ടോയനി
പട്ടീഡനരം  നടക്കുകമക്ടോള്  നനിയമപരമക്ടോയനി  അവരചക്കതനിചര  കകേചസടുക്കുന്നതനിനപ
പകേരരം   പലകപക്ടോഴരം  അവചര  രക്ടോഷട്ടീയതനിചന്റെ  കപരനില്  സരംരക്ഷെനിക്കക്ടോനക്ടോണപ
കനക്ടോക്കുന്നതപ.   ഇമൗ  ഗവണ്ചമന്റെപ  വന്നതനിനുകശഷമക്ടോണപ  ചട്രയനിനനില്  വച്ചുണക്ടോയ
ദക്ടോരുണമക്ടോയ  സരംഭവതനില്   പക്ടോവചപട  ഒരു  ചപണ്കുടനിചയ  ചട്രയനിനനില്  നനിന്നപ
തളളനിയനിടപ  പട്ടീഡനിപനിചപ  ചകേക്ടോലചപടുതനിയ  കഗക്ടോവനിനചക്ടോമനി  എന്ന  നട്ടീചെനക്ടോയ
പ്രതനിചയ സരംരക്ഷെനിക്കക്ടോന് നനിലപക്ടോടപ  എടുത ഗവണ്ചമന്റെപ  പക്ടോവചപട പല ദളനിതപ
വനിഭക്ടോഗങ്ങകളയുരം പട്ടീഡനിപനിക്കുകമക്ടോള് ബഹുമക്ടോനചപട മനനിമക്ടോര നടപടനിചയടുക്കക്ടോചത
കനക്ടോക്കനി  നനില്ക്കുന്ന  കേക്ടോഴ്ചയക്ടോണപ  ഇന്നപ  കേക്ടോണക്ടോന്  കേഴനിയുന്നതപ.   ഇമൗ  സരക്കക്ടോര
അധനികേക്ടോരതനില്  വന്നകപക്ടോള്  എല്ലക്ടോരം  ശരനിയക്ടോകുചമന്നക്ടോണപ  ബഹുമക്ടോനചപട
മണനിയക്ടോശക്ടോന് ഇന്നചല ഇമൗ സഭയനില് പറഞ്ഞതപ.  പലതരം ശരനിയക്ടോയനി എന്നക്ടോണപ
അകദഹരം  ഇവനിചട  അവകേക്ടോശചപടതപ.   മണനിയക്ടോശക്ടോചനക്കുറനിചപ  ഞങ്ങള്ക്കപ  നല്ല
അഭനിപ്രക്ടോയമക്ടോണപ.  കേക്ടോരണരം  അകദഹരം  പറഞ്ഞക്ടോല്,  ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനില്
അകദഹചതക്കുറനിചപ പറയുന്നതപ ഇങ്ങചനയക്ടോണപ നക്ടോന് ഒരു തടവപ ചചെക്ടോന്നക്ടോല് അതപ
നൂറപ  തടവപ  ചചെക്ടോന്ന  മക്ടോതനിരനി,  മണനിയക്ടോശക്ടോന്  ഒരു  കേക്ടോരരരം  പറഞ്ഞക്ടോല്  ഇടുക്കനി
ജനില്ലയനില്  അതപ  നടന്നനിരനിക്കുചമന്നക്ടോണപ  പറയുന്നതപ.   മണനിയക്ടോശക്ടോന്  പറഞ്ഞതപ
എന്തക്ടോണപ  എല്ലക്ടോരം  ശരനിയക്ടോയതപ,  ഇവനിചട  ശരനിയക്ടോക്കനിയതപ  ആചരയക്ടോണപ?  ഇമൗ
ഗവണ്ചമന്റെപ  അധനികേക്ടോരതനില്  വന്നതനിനുകശഷരം,  മണനിയക്ടോശക്ടോചന്റെ  ഗുരുവക്ടോയ ശ്രട്ടീ.
വനി.  എസപ.  അച്ചുതക്ടോനനചനയകല്ല  ആദരരം  ശരനിയക്ടോക്കനിയതപ.  അകദഹതനിനപ
ഭരണപരനിഷക്ടോര കേമ്മനിറനിയുചട ചചെയരമക്ടോനക്ടോകേക്ടോന് കവണനി മൂന്നപ പ്രക്ടോവശരമക്ടോണപ ശ്രട്ടീ.
സട്ടീതക്ടോറക്ടോരം ചയച്ചൂരനിക്കപ കേതയയ്കക്കണനി വന്നതപ. നനിങ്ങള് അകദഹചത ആടനിചന
പക്ടോവനില  കേക്ടോണനിചപ  കൂടനില്  കേയറ്റുന്നതകപക്ടോചല  ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി  എരം.എല്.എ.
കഹക്ടോസ്റ്റേലനില്  ആദരരം  തളചനികല്ല,  ആ  എരം.എല്.എ.  കഹക്ടോസ്റ്റേലനില്  നനിന്നുരം
പുറത്തുകേടക്കക്ടോന്  അകദഹതനിനപ  ചപക്ടോളനിറപ  ബന്യൂകറക്ടോയനികലയപ  എതപ്രക്ടോവശരരം
കേതയയ്കക്കണനിവന്നു.  നനിങ്ങള്  ആകലക്ടോചെനിച്ചു  കനക്ടോക്കണരം.  അകദഹതനിചന്റെ
പനിറന്നക്ടോള് കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസമക്ടോയനിരുന്നു. 93  വയസപ  പൂരതനിയക്ടോക്കനി.   93  വയസപ
പൂരതനിയക്ടോക്കനിയ അകദഹരം ഇമൗ  14-ാം കകേരള നനിയമസഭ  അവസക്ടോനനിക്കുകമക്ടോള്



ധനകേക്ടോരരരം 351

അകദഹതനിനപ  98  വയസ്സു  കേഴനിഞ്ഞപ  99-ാം  വയസനികലക്കപ  കേടക്കുരം  99-ാം
വയസനില്  ഇന്തരന്  പക്ടോരലചമന്റെനിലുരം,  കകേരളതനിചല  ഒരു  നനിയമസഭയനിലുരം
ഇകദഹചതകപക്ടോചല ഒരക്ടോള് കേക്ടോണനില്ല,   അതപ ചെരനിതതനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി മക്ടോറക്ടോന്
കപക്ടോകുകേയക്ടോണപ.  അങ്ങചനചയക്ടോരക്ടോചള  വട്ടീണ്ടുരം  അപമക്ടോനനിക്കക്ടോന്കവണനി
ഭരണപരനിഷക്ടോര  കേമ്മനിറനിയുചട  ചചെയരമക്ടോന്  ആക്കനിയകശഷരം  പനി.എരം.ജനി.-യനില്
ഓഫൈട്ടീസപ  അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നു.  ചസക്രകടറനിയറനില് ഇടമനില്ലക്ടോതത ചകേക്ടോണക്ടോകണക്ടോ?
അകദഹചത  അപമക്ടോനനിക്കക്ടോന്  കവണനിയകല്ല,  പനി.എരം.ജനി.യനില്  ഇരനികക്കണതപ
കപക്ടോസ്റ്റേപ മക്ടോസ്റ്റേര ജനറല് ആണപ,  ശ്രട്ടീ. വനി. എസപ. അച്ചുതക്ടോനനനല്ല.  ബഹുമക്ടോനചപട
സട്ടീക്കര  ഇടചപടപ  ചസക്രകടറനിയറനില്  ചകേക്ടോടുതനിചല്ലങനില്  ഇമൗ  അസരംബനിയുചട
ഏചതങനിലുരം  ഒരനിടതപ  അകദഹതനിനപ  കേമ്മനിറനി  കൂടക്ടോന്  ഒരു  ഓഫൈട്ടീസപ
അനുവദനിക്കണചമന്നപ  ഇമൗ  അവസരതനില്  പറയക്ടോന്   ആഗ്രഹനിക്കുകേയക്ടോണപ.
വരവസക്ടോയ  വകുപ്പുമക്ടോയനി  ബനചപടപ  ഒരു  കേക്ടോരരരം  കൂടനി  പറയക്ടോനുണപ.  എചന്റെ
നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലതനിചല   എചപ.  ഒ.  സനി.   എന്ന  ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനരം
അടച്ചുപൂടല്  ഭട്ടീഷണനിയനിലക്ടോണപ.  ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനിയുചട  ശ്രദ്ധയനില്ചപടു
തനിയനിട്ടുളള  കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  അടച്ചുപൂടല്  ഭട്ടീഷണനി  കനരനിടുന്ന  എചപ.ഒ.സനി.  എന്ന
ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനചത  രക്ഷെനിക്കുവക്ടോന്   ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനി
ഇടചപടക്ടോല്  മക്ടോതകമ  കേഴനിയുകേയുളള.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലതപ
ഇതകപക്ടോചലയുളള  പ്രതനിസനനി  വന്നു.  അന്നചത  മുഖരമനനി  ശ്രട്ടീ.  ഉമ്മന്ചെക്ടോണനി
ഇടചപടപ  ആ  ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനചത  പനിടനിച്ചു  നനിരതനി.   ബഹുമക്ടോനചപട
മുഖരമനനിയുചട  ശ്രദ്ധയനില്  ഇതപ  ഉണക്ടോകേണരം.   എചപ.ഒ.സനി.  ചയ  രക്ഷെനിക്കക്ടോന്
കവണനി അങ്ങപ അടനിയന്തരമക്ടോയനി ഇടചപടണചമന്നപ  അഭരരത്ഥനിച്ചുചകേക്ടോണപ ഒരനിക്കല്
കൂടനി ഞക്ടോന് ഇമൗ ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേചള എതനിരക്കുന്നു. നനനി, നമസക്ടോരരം.

 (അദ്ധരക്ഷെകവദനിയനില് പക്ടോനല് ഓഫൈപ ചചെയരമക്ടോന് ശ്രട്ടീ. എ. പ്രദട്ടീപ്കുമക്ടോര)

ശ്രട്ടീമതനി  സനി  .    ചകേ  .    ആശ :  സര,  ഇമൗ  ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേചള   ഞക്ടോന്
സരവ്വക്ടോത്മനക്ടോ പനിന്തക്ടോങ്ങുന്നു. സസ്വക്ടോതനരതനിചന്റെ എഴപതക്ടോണ്ടുകേള് പനിന്നനിടുകമക്ടോഴരം
ഇന്തര  കനരനിടുന്ന  ഏറവരം  വലനിയ  ചവല്ലുവനിളനി  ജക്ടോതനി  വനികവചെനമക്ടോചണന്നപ  ഞക്ടോന്
വനിശസ്വസനിക്കുന്നു.   അതനിനപ  ഏറവരം  വലനിയ  ഉദക്ടോഹരണമക്ടോണപ  ചചഹദ്രക്ടോബക്ടോദപ
യൂണനികവഴനിറനിയനിചല  ഗകവഷണ  വനിദരക്ടോരത്ഥനിയക്ടോയനിരുന്ന  കരക്ടോഹനിതപ  ചവമുലയുചട
ആത്മഹതര.  തചന്റെ  ആത്മഹതരക്ടോകുറനിപനില്  ''എചന്റെ  ജനനമക്ടോണപ  എചന്റെ
മരണകേക്ടോരണ''ചമന്നപ അകദഹരം എഴതനി വയകമക്ടോള് വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ സക്ടോപനങ്ങളനിലുരം
സമൂഹതനിലുരം  ജക്ടോതനിവനികവചെനരം  എത  തട്ടീവ്രമക്ടോചണന്നപ  നമുക്കപ  മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുരം.   കേഴനിഞ്ഞ  ആഗസ്റ്റേപ  15-നപ  രക്ടോജരതപ  സസ്വക്ടോതനരദനിനക്ടോകഘക്ടോഷരം
നടക്കുകമക്ടോള് മഹക്ടോത്മക്ടോഗക്ടോനനി ജനനിച,  ശ്രട്ടീ.  നകരന കമക്ടോദനി  ഭരനിച ഗുജറക്ടോതനില്
കഡക്ടോ.  ബനി.  ആര.  അകബദ്കേറുചട പ്രതനിമയനില് ദളനിതപ സമൂഹങ്ങള് ഒത്തുകൂടനി ഒരു
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സസ്വക്ടോതനര  പ്രതനിജചയടുത്തു.  ഇനനികമല്  ഞങ്ങള്  കതക്ടോടനിപണനി
ചയടുക്കുകേയനിചല്ലന്നുരം  ചെത  പശുവനിചന്റെ  മക്ടോരംസരം  മറവപ  ചചെയന്നതകപക്ടോചലയുള്ള
കജക്ടോലനികേളനില് ഏരചപടനിചല്ലന്നുരം അവര പ്രഖരക്ടോപനിച്ചു.  ഇതപ അവരുചട സസ്വക്ടോതനര
പ്രഖരക്ടോപനമക്ടോയനിരുന്നു.  ഇതനില്നനിചന്നല്ലക്ടോരം  നക്ടോരം  മനസനിലക്ടോകക്കണ  കേക്ടോരരരം  ഇന്നുരം
വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ  കമഖലയനിലുരം  കജക്ടോലനിയുചട  കേക്ടോരരതനിലുചമല്ലക്ടോരം  ഇന്തരയനില്  ദളനിതപ
വനിഭക്ടോഗങ്ങള്  എവനിചട  നനില്ക്കുന്നുചവന്നുള്ളതക്ടോണപ.  വഴനി  നടക്കക്ടോകനക്ടോ
അക്ഷെരമഭരസനിക്കക്ടോകനക്ടോ  അവകേക്ടോശമനില്ലക്ടോതനിരുന്ന  കേക്ടോലഘടതനില്  സമൂഹതനിചന്റെ
പനിന്നക്ടോമറങ്ങളനികലയപ തഴയചപട ഒരു സമൂഹചത മുഖരധക്ടോരയനികലയപ ചചകേപനിടനിചപ
ഉയരത്തുന്നതനിനപ  ഭരണഘടനക്ടോ  ശനില്പനി  കഡക്ടോ.  ബനി.  ആര.  അരംകബദ്കേര
ഭരണഘടനയനില്  സരംവരണരം  കപക്ടോചലയുള്ള  തതസ്വങ്ങള്  എഴതനികചരത്തു.
കേക്ടോലക്ടോകേക്ടോലങ്ങളനില്  സരംവരണതനിചന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്  പനികന്നക്ടോക്ക
ജനവനിഭക്ടോഗങ്ങള്  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസതനിലുരം  ഉകദരക്ടോഗ  കേക്ടോരരങ്ങളനിലുരം  മറ്റുരം  ഉയരചയുചട
പടവകേള്  കേയറുന്നതനിനനിടയനിലക്ടോണപ  കകേന  ഗവണ്ചമന്റെപ  സരംവരണ  തതസ്വചത
അടനിമറനിക്കക്ടോനുള്ള ശ്രമങ്ങള് നടത്തുന്നതപ.  കകേരളതനിചല സസ്വകേക്ടോരര  കമഖലയനിചല
ആധനിപതരരം  സവരണ്ണ  സമുദക്ടോയങ്ങള്ക്കക്ടോയനിരനിചക്ക,  സസ്വകേക്ടോരര  കമഖലയനില്
സരംവരണരം ഏരചപടുതണചമന്ന പടനിജക്ടോതനി/പടനികേവരഗ വനിഭക്ടോഗങ്ങളുചട ആവശരരം
വരഷങ്ങള്  പനിന്നനിടനിട്ടുരം  നടപനിലക്ടോയനിടനില്ല.   ഇതരചമക്ടോരു  സക്ടോഹചെരരതനില്  ഇമൗ
ജനവനിഭക്ടോഗങ്ങള്  ആ  കേറുത  കേക്ടോലഘടതനികലയപ  എതചപടുകമക്ടോചയന്നപ  ഞക്ടോന്
ഭയചപടുന്നു.  ഇമൗ സരക്കക്ടോരനിചന്റെ കേക്ടോലചതങനിലുരം ഇമൗ ആവശരരം നടപക്ടോക്കക്ടോനുള്ള
തട്ടീരുമക്ടോനചമടുക്കണചമന്നപ  ബഹുമക്ടോനചപട  മനനികയക്ടോടപ  ഞക്ടോന്  വളചര
വനിനയപുരസരരം  അഭരരത്ഥനിക്കുന്നു.  വനികവകേക്ടോനനന്  കകേരളരം  സനരശനിച
അവസരതനില്  ഇവനിചട  നനിലനനിന്നനിരുന്ന  ചെക്ടോതരവരണ്ണര  വരവസ  കേക്ടോരണരം
കകേരളചത ഭക്ടോന്തക്ടോലയചമന്നപ  വനികശഷനിപനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  എന്നക്ടോല് നകവക്ടോത്ഥക്ടോന
നക്ടോയകേരക്ടോയ  ശ്രട്ടീനക്ടോരക്ടോയണ  ഗുരുവനിചന്റെയുരം  അയ്യങക്ടോളനിയുചടയുരം  മന്നതപ
പത്മനക്ടോഭചന്റെയുരം  ചെടമനി  സസ്വക്ടോമനികേളുചടയുചമക്ടോചക്ക  പ്രവരതനഫൈലമക്ടോയനി
ഭക്ടോന്തക്ടോലയമക്ടോയനിരുന്ന  കകേരളരം  ചചദവതനിചന്റെ  സസ്വന്തരം  നക്ടോടക്ടോയനി.  എന്നക്ടോല്
നകവക്ടോത്ഥക്ടോന  നക്ടോയകേരുചട  വനിപവകേരമക്ടോയ ആശയങ്ങചള പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേതലതനില്
ചകേക്ടോണ്ടുവന്നതനിനുരം സക്ടോമൂഹനികേ സമതസ്വരം ചചകേവരനിക്കുന്നതനിനുരം കേമ്മന്യൂണനിസ്റ്റേപ പക്ടോരടനി
വഹനിച  പങപ  നനികഷധനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയനില്ല.   ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമവരം  ലക്ഷെരം  വട്ടീടപ
പദ്ധതനികേളുരം  പരമരക്ടോഗത  കമഖലയനില്  ഉണക്ടോക്കനിയ വനിവനിധ  കക്ഷെമ പദ്ധതനികേളുരം
ഇതനില്  എടുതപ  പറയക്ടോവന്ന  ഉദക്ടോഹരണങ്ങളക്ടോണപ.  ചെരനിതതനിചന്റെ  ഇമൗ  നട്ടീണ
പ്രക്രനിയയനില് ഒരനിടത്തുകപക്ടോലുരം  ദളനിതപ  പനികന്നക്ടോക്കക്കക്ടോരുചട  ഒപരം  നനില്ക്കക്ടോതവര
ഇകപക്ടോള്  അവരുചട  വക്തക്ടോക്കളുരം  സരംരക്ഷെകേരുമക്ടോയനി  രരംഗതപ  വന്നപ  അവനിശുദ്ധ
കൂട്ടുചകേട്ടുണക്ടോക്കുന്നതപ   ലജക്ടോകേരമക്ടോണപ.   ഇമൗ  സക്ടോഹചെരരതനില്  പുതനിയതക്ടോയനി
അധനികേക്ടോരകമറ  ഇടതപക്ഷെ  സരക്കക്ടോര  ദളനിതപ  പനികന്നക്ടോക്ക  വനിഭക്ടോഗങ്ങളുചട
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ഉന്നമനതനിനക്ടോയനി  എടുത  നടപടനികേചള  നമ്മള്  വനിലയനിരുകതണതക്ടോണപ.
യക്ടോഥക്ടോരത്ഥരകബക്ടോധവരം  ദട്ടീരഘവട്ടീക്ഷെണവമുള്ള  പദ്ധതനികേള്ചക്കക്ടോപരം  പടനികേജക്ടോതനി
പടനികേവരഗ  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കപ  ഓകരക്ടോ  ചുവടനിലുരം  ആത്മവനിശസ്വക്ടോസരം  നല്കുകേയക്ടോണപ
പുതനിയ  സരക്കക്ടോരനിചന്റെ  ആതരന്തനികേമക്ടോയ  ലക്ഷെരരം.   ഇതനിനപ   ആദര  ബഡ്ജറനില്
തചന്ന  പടനികേജക്ടോതനി  വനിഭക്ടോഗതനിനക്ടോയനി  1038  കകേക്ടോടനി  രൂപയുരം  പടനികേ  വരഗ
വനികേസനതനിനപ  208.38  കകേക്ടോടനി  രൂപയുരം  അനുവദനിച  സരക്കക്ടോരനിചന
അഭനിനനനിക്കുകേയക്ടോണപ.  മുന്കേക്ടോലങ്ങളനില്  പടനികേജക്ടോതനി  പടനികേ  വരഗങ്ങള്ക്കക്ടോയനി
മക്ടോറനിവയചപട  തകേ  പൂരണ്ണമക്ടോയനി  അവരുചട  ചചകേകേളനില്  എതനികചരന്നനിടനിചല്ലന്ന
വസത  നനിലനനില്ചക്ക  അതനില്നനിചന്നല്ലക്ടോരം  വരതരസമക്ടോയനി  ഇമൗ  തകേ
അരഹരക്ടോയവരുചട  ചചകേകേളനില്  എതനികചരുന്നുചവന്നപ  ഉറപക്ടോക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള്കൂടനി  സസ്വട്ടീകേരനിക്കണചമന്നപ  ബഹുമക്ടോനചപട  മനനികയക്ടോടപ  വനിനയപൂരവ്വരം
അഭരരത്ഥനിക്കുന്നു.  ഇന്തരയനില് നടപക്ടോക്കനിവരുന്ന പുതന് സക്ടോമതനികേ നയതനിചന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  എല്ലക്ടോ   കമഖലകേളനില്നനിന്നുരം  സരക്കക്ടോര  പനിന്വക്ടോങ്ങുകേയുരം  അവനിചട
സസ്വകേക്ടോരര  കുതകേകേള്ക്കപ  പ്രവരതനക്ടോനുമതനി  നല്കേനിയ  വഴനി  ഏറവരം
കേഷ്ടതനിലക്ടോയതപ  പനികന്നക്ടോക്ക  ദളനിതപ  വനിഭക്ടോഗക്കക്ടോരക്ടോണപ.  വനികല്ലജപ
ആഫൈട്ടീസകേളനില്നനിന്നുരം  തക്ടോലൂക്കക്ടോഫൈട്ടീസകേളനില്നനിന്നുരം  കനരചത  സമൗജനരമക്ടോയനി
കേനിടനിയനിരുന്ന  സരടനിഫൈനിക്കറ്റുകേള്  ഇകപക്ടോള്  അക്ഷെയവഴനിയക്ടോണപ  ലഭരമക്ടോകുന്നതപ.
എസപ.സനി./എസപ.റനി.  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കപ സരക്കക്ടോര വകേ അകപക്ഷെകേളനില് കകേക്ടോരടപ ഫൈട്ടീ
സ്റ്റേക്ടോമപ  ചകേക്ടോടുകക്കണനിയനിരുന്നനില്ല.  എന്നക്ടോല്  ഇകപക്ടോള്  അക്ഷെയ  കകേനങ്ങള്  വഴനി
ജക്ടോതനി  സരടനിഫൈനിക്കറപ,  വരുമക്ടോന  സരടനിഫൈനിക്കറപ,  ചലക്ടോകക്കഷന് ചസചപ  മുതലക്ടോയവ
ചകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  തടങ്ങനിയകപക്ടോള് അകപക്ഷെ ഒന്നനിനപ  30  രൂപ  സരവ്വട്ടീസപ  ചെക്ടോരജക്ടോയനി
ഇവര നല്കകേണനിവരുന്നു.  കനരചത ഇതപ ജക്ടോതനി സരംഘടനകേളുചട റനികപക്ടോരടനിചന്റെ
അടനിസക്ടോനതനിലുരം  വനികല്ലജപ  ആഫൈട്ടീസറുചട  അകനസ്വഷണതനിചന്റെ
അടനിസക്ടോനതനിലുരം നല്കേനിയനിരുന്ന ജക്ടോതനി സരടനിഫൈനിക്കറപ ഇകപക്ടോള് അക്ഷെയകകേനരം
വഴനി  രജനിസ്റ്റേര  ചചെയ്തക്ടോല്  ആറപ  മക്ടോസചത  വക്ടോലനിഡനിറനി  വചപ  വനിവനിധ  പരപസനിനപ
ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോചമന്നനിരനിചക്ക  വരക്ടോജ  ജക്ടോതനി  സരടനിഫൈനിക്കറ്റുകേള്  ഉണക്ടോകുന്നതനിനുരം
അനരഹര  ജക്ടോതനിയുചട  ആനുകൂലരങ്ങള്  കനടുന്നതനിനുമനിടയക്ടോകുന്ന  ഒരവസ
നനിലവനിലുണപ.  ഇതപ  അങ്ങയുചട ശ്രദ്ധയനില്ചപടുതനിചക്കക്ടോണപ  ഇതനിനപ  ഉചെനിതമക്ടോയ
തട്ടീരുമക്ടോനചമടുക്കണചമന്നപ  അഭരരത്ഥനിക്കുന്നു.  മചറക്ടോരു  പ്രശ്നമുള്ളതപ  ഗവണ്ചമന്റെപ
തലതനില് പനികന്നക്ടോക്കക്കക്ടോരുചട ഫൈയലുകേള് നട്ടീക്കക്ടോന് ചെനില ഉകദരക്ടോഗസര വനിമുഖത
കേക്ടോട്ടുന്നുചവന്ന  ചപക്ടോളന്ന  യക്ടോഥക്ടോരത്ഥരരം.  ഓകരക്ടോ  ഫൈയലനിലുരം  ഓകരക്ടോ
ജട്ടീവനിതമക്ടോണുള്ളചതന്നപ  നമ്മുചട  ജട്ടീവനക്കക്ടോര  പലകപക്ടോഴരം  മറന്നുകപക്ടോകുന്നു.
ഇതനിചനതനിചര  അടനിയന്തരമക്ടോയനി  അങ്ങയുചട  ശ്രദ്ധയുണക്ടോകേണചമന്നപ
അകപക്ഷെനിക്കുന്നു.  പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗ  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കുരം  ആദനിവക്ടോസനി
വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കുരം  തക്ടോമസനിക്കുവക്ടോന്  സസ്വന്തമക്ടോയനി  വട്ടീകടക്ടോ  സലകമക്ടോ  ഇല്ലക്ടോതനിരുന്ന
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സക്ടോഹചെരരതനില്  അവരക്കപ  കകേക്ടോളനനികേള്  നല്കേനിചയന്നതപ  യക്ടോഥക്ടോരത്ഥരമക്ടോണപ.
എന്നക്ടോല്  കേക്ടോലരം  ഇതയുരം  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുരം  ഇമൗ  ജന  വനിഭക്ടോഗങ്ങളുചട  മുകന്നറചത
ഇകപക്ടോഴരം സമൂഹതനിചന്റെ ഒരു പ്രകതരകേ അതനിരവരമനികലയപ  മക്ടോറനിനനിരത്തുന്നതനിനപ
ഇതപ  വഴനിചയക്ടോരുക്കുന്നു.  ഇചതക്ടോഴനിവക്ടോക്കക്ടോന്  അവരക്കപ  ജനറല്  ഹമൗസനിരംഗപ
കകേക്ടോളനനികേളനില് നനിശനിത ശതമക്ടോനരം     വട്ടീടുകേള് നല്കുകേവഴനി അവരക്കുരം അവരുചട
കുടനികേള്ക്കുരം മറ്റുള്ളവരുമക്ടോയനി ഇടപഴകുന്നതനിനുള്ള  അവസരചമക്ടോരുങ്ങുരം.  കൂടക്ടോചത
പബനികേപ സ്കൂളുകേളനില് സട്ടീറപ സരംവരണരം ചചെയകേവഴനി മറ്റുള്ള കുടനികേള്ക്കപ ലഭരമക്ടോകുന്ന
ഉയരന്ന  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസരം  ഇവരക്കുരം  കേനിട്ടുന്നതനിനുള്ള  സക്ടോഹചെരരചമക്ടോരുങ്ങുന്നു.
ചതക്ടോഴനിലക്ടോണപ  ഒരു  വരക്തനിയുചട  സസ്വഭക്ടോവ  രൂപട്ടീകേരണതനില്  മുഖര  പങപ
വഹനിക്കുന്നതപ.   കഡക്ടോകറുചട മകേന് കഡക്ടോകറുരം ചപ്രക്ടോഫൈസറുചട മകേന് ചപ്രക്ടോഫൈസറുരം
ചചെത്തു ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനിയുചട മകേന് ചചെത്തുചതക്ടോഴനിലക്ടോളനിയുരം കൂലനിപണനിക്കക്ടോരചന്റെ മകേന്
കൂലനിപണനിക്കക്ടോരനുരം  ആകുന്ന  ഒരു  സക്ടോമൂഹര  പശക്ടോതലരം  ഇന്നുരം  നനില
നനില്ക്കുന്നുണപ.   ഇമൗ  സക്ടോഹചെരരതനില്  ഗവണ്ചമന്റെപ  സബ്സനിഡനി  ചകേക്ടോടുക്കുന്ന
സസ്വകേക്ടോരര  കമഖലയനിചലങനിലുരം  ചസഷരല്  റനിക്രൂടപചമന്റെപ  നടതനി  കജക്ടോലനിയുചട
കേക്ടോരരതനിലുള്ള  പടനികേജക്ടോതനിക്കക്ടോരുചട  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കപ  ഒരു  പരനിധനിവചര
പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോക്കണചമന്നപ  അഭരരത്ഥനിക്കുന്നു.  പനികന്നക്ടോക്കക്കക്ടോരുചട  ഇതരരം
പ്രശ്നങ്ങളനില്  അടനിയന്തരമക്ടോയനി  അങ്ങപ  ഇടചപടണചമന്നുകൂടനി  പറയുവക്ടോന്  ഞക്ടോന്
ആഗ്രഹനിക്കുന്നു.  കേലകയയുരം സരംസക്ടോരകതയുരം ചതറക്ടോയ രട്ടീതനിയനികലയപ നയനിക്കുന്ന
സരംഭവങ്ങള്  ഇമൗ  കേക്ടോലഘടതനില്  വരദ്ധനിച്ചുവരുന്നു.  ഇതനിനപ  ഏറവരം  വലനിയ
ഉദക്ടോഹരണമക്ടോണപ  മലയക്ടോളനികേളുചട  സസ്വന്തരം  ഓണസങല്പചതകപക്ടോലുരം  ചതറക്ടോയ
രട്ടീതനിയനില് വരക്ടോഖരക്ടോനനിക്കക്ടോന് നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങള്. സക്ടോരംസക്ടോരനികേ രരംഗചത ഇതരരം
പ്രവണതകേചള ചചെറുക്കുവക്ടോനുരം മലയക്ടോളനികേളുചട സക്ടോരംസക്ടോരനികേ കബക്ടോധചത ശരനിയക്ടോയ
തലതനികലയപ ഉയരത്തുവക്ടോനുരം ജക്ടോതനിയനില്ലക്ടോ വനിളരംബരതനിചന്റെ നൂറക്ടോമതപ വക്ടോരഷനികേരം
സമുചെനിതമക്ടോയനി  ആകഘക്ടോഷനിചതനിലൂചട  ഗവണ്ചമന്റെനിനപ  കേഴനിഞ്ഞുചവന്നതപ
സക്ടോരംസക്ടോരനികേ രരംഗചത സരക്കക്ടോരനിചന്റെ വലനിയ കനടമക്ടോണപ.   സക്ടോരംസക്ടോരനികേ വകുപപ
40 കകേക്ടോടനി രൂപ ചചെലവനില് എല്ലക്ടോ ജനില്ലകേളനിലുരം നകവക്ടോത്ഥക്ടോന നക്ടോയകേരുചട കപരനില്
നകവക്ടോത്ഥക്ടോന  സക്ടോരംസക്ടോരനികേ  സമുചയങ്ങള്  നനിരമ്മനിക്കുചമന്ന  പ്രഖരക്ടോപനവരം
സക്ടോഹനിതര  അക്കക്ടോദമനിയുചട  കനതൃതസ്വതനില്  മലയക്ടോള  സക്ടോഹനിതര  കൃതനികേള്
കലക്ടോകേതനിചന്റെ  ഏതപ  കകേക്ടോണനിലനിരുന്നുരം  വക്ടോയനിക്കക്ടോന്  ഡനിജനിറചചലകസഷന്
നടത്തുചമന്ന പ്രഖരക്ടോപനവരം  യക്ടോഥക്ടോരത്ഥരമക്ടോകുന്നകതക്ടോടുകൂടനി  കകേരളരം  കേണ ഏറവരം
മനികേച  മനനിമക്ടോരുചട  പടനികേയനില്  അങ്ങപ  ഇടരംപനിടനിക്കുചമന്ന  സകന്തക്ടോഷരം  പങപ
വച്ചുചകേക്ടോണപ ഇമൗ ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേചള ഞക്ടോന് പൂരണ്ണമനകസക്ടോചട പനിന്തക്ടോങ്ങുന്നു.

ശ്രട്ടീ  .    കജക്ടോണ്  ചഫൈരണക്ടോണസപ:  സര,  പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗ/മറപ
പനികന്നക്ടോക്ക/നന്യൂനപക്ഷെ  വനിഭക്ടോഗങ്ങളുചട  കക്ഷെമരം,  വരവസക്ടോയങ്ങള്  എന്നട്ടീ
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ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേചള  ഞക്ടോന്  സരവ്വക്ടോത്മനക്ടോ  പനിന്തുണയകേയക്ടോണപ.  പ്രതനിപക്ഷെത്തു
നനിന്നുരം  എചന്റെ  ബഹുമക്ടോനര  സഹൃതപ  ശ്രട്ടീ.  വനി.  പനി.  സജട്ടീനന്  സരംസക്ടോരനിച്ചു.
അകദഹതനിചന്റെ  പ്രസരംഗതനിചന്റെ  ആദരഭക്ടോഗരം  മുഴവന്  കദശട്ടീയ  തലതനില്
പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗ  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്  കനരനിടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങചള  സരംബനനിച്ചുള്ള
കേണക്കുകേള് വചപ വളചര മകനക്ടോഹരമക്ടോചയക്ടോരു പ്രസരംഗമക്ടോയനിരുന്നു. പചക്ഷെ അതനിചന്റെ
അവസക്ടോനഭക്ടോഗതപ വന്നകപക്ടോള് അകദഹതനിനപ  സലജലഭമരം  പനിടനിചപകടക്ടോചയന്നപ
സരംശയമുണപ.  അതക്ടോയതപ ഇമൗ കഗക്ടോവനിനചക്ടോമനിചയ ആകരക്ടോ രക്ഷെനിക്കക്ടോന് ശ്രമനിക്കുന്നു
എചന്നക്ടോചക്ക പറഞ്ഞു. അകദഹരം കൂടനി അരംഗമക്ടോയനിരുന്ന മുന് ഗവണ്ചമന്റെപ, അകദഹരം
അന്നപ  എരം.എല്.എ.  യക്ടോണപ.  അക്കക്ടോലതപ  സമൗമര  വധകക്കസ്സുമക്ടോയനി
ബനചപട്ടുചകേക്ടോണപ  സപ്രട്ടീരംകകേക്ടോടതനിയനില് വക്ടോദനികക്കണ കപ്രക്ടോസനികേന്യൂടചറ...

മനി  .   ചചെയരമക്ടോന്: ചയസപ കപക്ടോയനിന്റെപ ഓഫൈപ ഓരഡര...

ശ്രട്ടീ  .    കജക്ടോണ്  ചഫൈരണക്ടോണസപ:  അല്ല  ഞക്ടോന്  പറഞ്ഞുകേഴനിഞ്ഞനിടപ
പറയക്ടോരം..എചന്റെ സമയരം കേഴനിഞ്ഞനിടപ പറയക്ടോരം. അതചകേക്ടോണപ...

മനി  .   ചചെയരമക്ടോന്: എന്തക്ടോണപ കപക്ടോയനിന്റെപ?

ശ്രട്ടീ  .   കജക്ടോണ് ചഫൈരണക്ടോണസപ: അതചകേക്ടോണപ....

ശ്രട്ടീ  .    വനി  .    പനി  .    സജട്ടീനന്:  സര,  ബഹുമക്ടോനചപട  അരംഗരം  ഇവനിചട  ഞക്ടോന്
പ്രസരംഗനിചതനിചന കുറനിചപ സലജലവനിഭക്ടോന്തനി പനിടനിച്ചു എന്നപ   പറഞ്ഞ വക്ടോക്കപ കരഖയനില്
ഉണക്ടോകേക്ടോന് പക്ടോടനില്ല. അതനിനപ റൂളനിരംഗപ കവണരം. അതപ കരഖയനിലുണക്ടോകേക്ടോന് പക്ടോടനില്ല. 

മനി  .   ചചെയരമക്ടോന്: സലജലവനിഭക്ടോന്തനി....അതപ അങ്ങചനയുള്ള ഒരു വക്ടോക്കല്ല. 

ശ്രട്ടീ  .   കജക്ടോണ് ചഫൈരണക്ടോ  ണസപ:  സലചത സരംബനനിച്ചുള്ള തചന്റെ ധക്ടോരണയപ
കുറവണക്ടോചയന്നപ  മക്ടോതകമ  അതനിനപ  അരത്ഥമുള.  സലജലവനിഭക്ടോന്തനി  എന്നപ
പറഞ്ഞക്ടോല്  അചതക്ടോരു  കമക്ടോശചപട  പദചമക്ടോന്നുമല്ല.  നല്ല  പദമക്ടോണപ.  അകദഹരം
കഗക്ടോവനിനചക്ടോമനിക്കപ  തൂക്കപ  കേയര  ചകേക്ടോടുക്കക്ടോതനിരുന്നതമക്ടോയനി  ബനചപടക്ടോണപ
പറഞ്ഞതപ. മുന് ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ അവസക്ടോന കേക്ടോലഘടതനില് സപ്രട്ടീരംകകേക്ടോടതനിയനില്
ചസഷരല്  കപ്രക്ടോസനികേന്യൂടചറ  മക്ടോറനി  നനിശയനിചതപ  ആരക്ടോണപ  എന്നപ  അന്നപ
അകദഹതനിചന്റെ  കനതക്ടോവക്ടോയനിരുന്നവകരക്ടോടപ  മക്ടോതരം  കചെക്ടോദനിചക്ടോല്  അതനിനപ  ഉതരരം
കേനിട്ടുരം.  ഞക്ടോന്  അതനികലയ്ചക്കക്ടോന്നുരം  കേടക്കുന്നനില്ല.  എന്തുചകേക്ടോണക്ടോണപ  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  അവസക്ടോനകേക്ടോലതപ  സരംഭവനിച  ജനിഷക്ടോ  വധകക്കസനിചനക്കുറനിചപ
അകദഹരം  ഒന്നുരം  പറയക്ടോതനിരുന്നതപ?  ജനിഷക്ടോ  വധകക്കസപ  അകനസ്വഷണരം
വഴനിചതറനികപക്ടോയ  സനരഭതനിലക്ടോണപ  ഇടതമുന്നണനി  ഗവണ്ചമന്റെപ  അധനികേക്ടോരതനില്
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വരുന്നതപ.   പടനികേജക്ടോതനി വനിഭക്ടോഗതനില്ചപട ജനിഷയുചട മരണകേക്ടോരണചതക്കുറനിചപ
അകനസ്വഷനിക്കക്ടോന്  പ്രകതരകേ  കപക്ടോലട്ടീസപ  സരംഘചത  നനികയക്ടോഗനിചപ  അകനസ്വഷണരം
നടതനിചയന്നപ  മക്ടോതമല്ല  ഗവണ്ചമന്റെപ  ചെനില  വക്ടോഗക്ടോനങ്ങള്  മുകന്നക്ടോടപ  വചനിരുന്നു.
അതനിചലക്ടോന്നപ  കുറവക്ടോളനിചയ  കേചണത്തുചമന്നുരം  ജനിഷയുചട  അമ്മയപ  വട്ടീടപ  വചപ
നല്കുചമന്നതമക്ടോയനിരുന്നു.  45 ദനിവസരം ചകേക്ടോണപ വട്ടീടപ പൂരതട്ടീകേരനിചപ ബഹുമക്ടോനചപട
മുഖരമനനി  സഖക്ടോവപ  പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്  അവരക്കപ  നലനിയ തരം  ജനിഷയുചട
സകഹക്ടോദരനിക്കപ  സരക്കക്ടോര  കജക്ടോലനി  ചകേക്ടോടുതതരം  വനിസ്മരനിച്ചുചകേക്ടോണപ  അകദഹരം  ആ
വശതപ  നനിന്നപ  ഒളനികചക്ടോടനിയതപ  ശരനിയക്ടോയനിചല്ലന്നപ  മക്ടോതകമ  അതപ  സരംബനനിചപ
പറയക്ടോനുള.  മറപ  കമഖലയനികലയപ  കേടക്കുന്നനില്ല.  കകേരളതനിചന്റെ  വരക്ടോവസക്ടോയനികേ
കമഖലയപ  പുതനിയ  ഉണരവരം  പ്രതട്ടീക്ഷെയുരം  പ്രദക്ടോനരം  ചചെയന്ന  ഒരു  ബഡ്ജറക്ടോണപ
അങ്ങപ  ഇവനിചട  അവതരനിപനിചനിട്ടുള്ളതപ.  കകേരളതനിചന്റെ  വരവസക്ടോയ  കമഖല  ഇന്നപ
ഏചറ  പ്രശ്നങ്ങള്  കനരനിടുന്നുണപ.  നക്ടോരം  അചതല്ലക്ടോരം  പല  ഘടങ്ങളനിലക്ടോയനി  ചെരച
ചചെയന്നുണപ.  ചപക്ടോതസസ്വകേക്ടോരര  നനികക്ഷെപങ്ങചള  കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപനിചപ  വരവസക്ടോയ
വനികേസനരം സക്ടോധരമക്ടോക്കനി മനികേച നനികക്ഷെപസമൗഹൃദ സരംസക്ടോനമക്ടോക്കനി കകേരളചത
മക്ടോറ്റുരം  എന്നതക്ടോണപ  എല്.ഡനി.എഫൈപ.  സരക്കക്ടോരനിചന്റെ  ലക്ഷെരരം.  യു.ഡനി.എഫൈപ.ചന്റെ
കേക്ടോലതപ  സരവ്വനക്ടോശതനികലയപ  തള്ളനിയനിട   കകേരളതനിചല  വരവസക്ടോയ
ശക്ടോലകേചളല്ലക്ടോരംതചന്ന  നഷ്ടതനില് നനിന്നുരം ലക്ടോഭതനികലയപ ചകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനുരം അവരുചട
പ്രവരതന  കമഖല  വനിപുലട്ടീകേരനിച്ചുചകേക്ടോണപ  കൂടുതല്  ചതക്ടോഴനിലവസരങ്ങളു
ണക്ടോക്കക്ടോനുമുള്ള അതരന്തരം ശ്രമകേരമക്ടോയ ദമൗതരമക്ടോണപ  കേഴനിഞ്ഞ നൂറപ  നൂറനിനക്ടോല്പതപ
ദനിവസരം ചകേക്ടോണപ ഇമൗ ഗവണ്ചമന്റെപ ഏചറടുതപ നടതനിയനിട്ടുള്ളതപ. ജനില്ലക്ടോ വരവസക്ടോയ
കകേനങ്ങളനില് മനിനനി ബനിസനിനസപ ഇന്കേബകബഷന് ചസന്റെറുകേള് ആരരംഭനിക്കക്ടോചനടുത
തട്ടീരുമക്ടോനരം  അതനിചലക്ടോന്നക്ടോണപ.  ചകേ.എസപ.ചഎ.ഡനി.സനി.ക്കപ  സ്റ്റേക്ടോരടപ  അപപ
പദ്ധതനികേളുചട  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  കേളമകശ്ശേരനി  കകേക്ടോകളജപ  ഓഫൈപ  കസക്ടോഷരല്  സയന്സനില്
ഇന്കേബകബഷന്  ചസന്റെര  ആരരംഭനിക്കക്ടോനുള്ള  തട്ടീരുമക്ടോനരം  അതനില്  മചറക്ടോന്നക്ടോണപ.
വരവസക്ടോയ നനികക്ഷെപ കമഖലയനില് അകപക്ഷെനിചക്ടോല് 30  ദനിവസതനിനകേരം അനുമതനി
കേനിട്ടുചമന്നുള്ള  പ്രഖരക്ടോപനരം  നടതനിയതപ  ഇമൗ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  വരവസക്ടോയ
വകുപ്പുമനനി കൂടനിയക്ടോണപ.   സക്ടോമതനികേ,  സക്ടോകങതനികേ,  മക്ടോനവകശഷനി,  വനിപണനരം,
മക്ടോകനചജ്മെന്റെപ,  ഭരണ  നടതനിപപ  തടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനിചലക്ടോചക്ക  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലതപ  കവണത  ശ്രദ്ധചകേക്ടോടുക്കക്ടോചത  വന്നതനിചനത്തുടരന്നപ
ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങള്  "കേക്ടോടനിചല തടനി കതവരുചട ആന വലനിചയടക്ടോ വലനി"
എന്ന സമട്ടീപനരം സസ്വട്ടീകേരനിചതനിചന്റെ ഫൈലമക്ടോയനിടക്ടോണപ  യു.ഡനി.എഫൈപ.  ഭരണകേക്ടോലതപ
ചപക്ടോതകമഖല   തകേരച  കനരനികടണനി  വന്നതപ.    യു.ഡനി.എഫൈപ.  സരക്കക്ടോരനിചന്റെ
കേക്ടോലതപ  2004-05 -ല് കകേരളതനിചല ചപക്ടോതകമഖലക്ടോസക്ടോപനങ്ങള്  208  കകേക്ടോടനി
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രൂപയുചട  നഷ്ടമക്ടോണപ  കേക്ടോണനിചനിരുന്നതപ.  തടരന്നപ  സഖക്ടോവപ  വനി.എസപ.-ചന്റെ
ഗവണ്ചമന്റെപ  അധനികേക്ടോരതനില്  വന്നതനിചനത്തുടരന്നപ  2009-10-ല്  കകേരളതനിചല
ചപക്ടോതകമഖലക്ടോസക്ടോപനങ്ങള്  666  കകേക്ടോടനി  രൂപയുചട  ലക്ടോഭമുണക്ടോക്കനി.
2011  ആയകപക്ടോള്  ആ  ഗവണ്ചമന്റെപ  കപക്ടോയനി.  2013-14   ആയകപക്ടോള്  ഇകത
വരവസക്ടോയ  ശക്ടോലകേള്  422  കകേക്ടോടനി  രൂപയുചട  നഷ്ടതനികലയപ  എതനി.
അങ്ങചനചയക്ടോരു  നഷ്ടതനികലക്കപ  എതനിക്കക്ടോന്  യു.ഡനി.എഫൈപ.-ഉരം  ആ  വകുപപ
കകേകേക്ടോരരരം  ചചെയ്തനിരുന്ന  ആളുകേളുരം  വല്ലക്ടോചത  ബുദ്ധനിമുടനിയനിട്ടുചണന്നപ  അവരുചട
നടപടനികേചളക്ടോചക്ക  പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല്  കേക്ടോണക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുരം.  കകേരളതനിചല
ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളുചട  സനിതനി  ഇതക്ടോചണങനില്  പരമരക്ടോഗത
കമഖലയനിചല കകേതറനി,  കേശുവണനി,  കേയര, ഖക്ടോദനി, കേളനിമണ് പക്ടോത നനിരമ്മക്ടോണരം
തടങ്ങനി  ഏറവരം  കൂടുതല്  ആളുകേള്ക്കപ  ചതക്ടോഴനില്  ചകേക്ടോടുതനിരുന്ന  കകേരളതനിചന്റെ
സക്ടോമൂഹരജട്ടീവനിതതനില്  വലനിയ  സരംഭക്ടോവന  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  കകേരളതനിചന്റെ
പരമരക്ടോഗത  കമഖലയക്ടോചകേ  തകേരതപ  തരനിപണമക്ടോക്കനിയ  ഒരു  കേക്ടോലമക്ടോയനിരുന്നു
കേഴനിഞ്ഞ 5 വരഷക്കക്ടോലരം എന്നപ നമുക്കപ കേക്ടോണക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുരം. 

കകേരളതനിചല ആധുനനികേ വരവസക്ടോയങ്ങള് ഇന്നപ കനരനിടുന്ന ഒരു പ്രധക്ടോനചപട
പ്രതനിസനനി  ഉമൗരജവമക്ടോയനി  ബനചപടക്ടോണപ.  കവദബതനിയുചട   വനിലക്കൂടുതല്,
കവദബതനി ലഭരമക്ടോക്കുന്നതനിലുള്ള  ബുദ്ധനിമുടപ,  കവ ദബത ഉമൗരകജക്ടോല്പക്ടോദന രരംഗചത
കുറവപ  ഇചതല്ലക്ടോരം  കകേരളതനിചല  പല  വരവസക്ടോയശക്ടോലകേകളയുരം  പ്രതനിസനനിയനി
ലക്ടോക്കനിയനിട്ടുണപ. ടനി.സനി.സനി. കപക്ടോലുള്ള വരവസക്ടോയശക്ടോലകേള്-55 ശതമക്ടോനരം അതനിചന്റെ
അസരംസ്കൃത  വസ  എന്നപ  പറയുന്നതപ  കവദബതനിയക്ടോണപ.  അതചകേക്ടോണപ  തചന്ന
കവദബതനിയുചട  വനിലയനിലുണക്ടോകുന്ന  ഏറക്കുറചനിലുകേള്  ടനി.സനി.സനി.  കപക്ടോലുള്ള
വരവസക്ടോയശക്ടോലകേചള  തകേരചയനികലയപ  എതനിക്കുരം.  ഈ പ്രശ്നതനിനപ  പരനിഹക്ടോരരം
കേക്ടോണണചമന്ന ലക്ഷെരകതക്ടോടുകൂടനിയക്ടോണപ  എല്.എന്.ജനി.  ചടരമനിനല്  -  വനികദശതപ
നനിന്നപ  പ്രകൃതനി  വക്ടോതകേരം ചകേക്ടോണ്ടുവന്നപ  കകേരളതനിചന്റെ ഉമൗരകജക്ടോല്പക്ടോദന രരംഗതപ
വനിപവകേരമക്ടോയ മക്ടോറമുണക്ടോക്കക്ടോന് സക്ടോധരമക്ടോയ എല്.എന്.ജനി.  ചടരമനിനലുരം അതനിചന്റെ
കപപപ സക്ടോപനിക്കലുരം.  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേക്ടോലതപ ഇമൗ കപപനിടലനിചന്റെ
കേക്ടോരരതനില്  ഒരു  നടപടനിയുരം  സസ്വട്ടീകേരനിചനില്ല.   നക്ടോഷണല്  ചതരമല്  പവര
കകേക്ടോരപകറഷചന്റെ കേക്ടോയരംകുളത്തുള്ള പവര പക്ടോന്റെനികലയപ കപപനിടുന്നതനിനുള്ള  ശ്രമരം
കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലതപ  ഉകപക്ഷെനിക്കുകേയക്ടോണപ  ചചെയ്തതപ.
കകേക്ടോയമത്തൂരനികലയരം   മരംഗലക്ടോപുരകതയമുള്ള  കപപനിടല്  അന്നപ   ഉകപക്ഷെനിച്ചു.
സനിറനിയനില്  കപപപ  കലന്  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  കേളമകശ്ശേരനി
മണ്ഡലതനില്  5  വട്ടീടുകേള്ക്കപ  കേണക്ഷെന്  ചകേക്ടോടുത്തു  എന്നചതക്ടോഴനിചക്ടോല്   മചറക്ടോരു
നടപടനിയുരം  കപപപ  കലന്  സക്ടോപനിക്കുന്നതമക്ടോയനി  ബനചപടപ  സസ്വട്ടീകേരനിചനിടനില്ല.
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ബഹുമക്ടോനചപട കകേരള മുഖരമനനി ശ്രട്ടീ.  പനിണറക്ടോയനി വനിജയന് ഇമൗ വനിഷയരം കകേന
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ പ്രതനിനനിധനികേളുമക്ടോയനി  ചെരച നടതനി കപപപ  കലന്  യുദ്ധകേക്ടോല
അടനിസക്ടോനതനില്  പൂരതട്ടീകേരനിക്കക്ടോനക്ടോവശരമക്ടോയ  നട്ടീക്കരം   നടത്തുകേയുണക്ടോയനി.
ഇക്കക്ടോരരതനില്  ബഹുമക്ടോനചപട   പ്രതനിപക്ഷെകതക്ടോടപ  ഞങ്ങള്ക്കപ  പറയക്ടോനുള്ളതപ
ഭരണപ്രതനിപക്ഷെ  വരതരക്ടോസമനില്ലക്ടോചത  ഇമൗ  കേക്ടോരരങ്ങള്  നനിരവ്വഹനിക്കക്ടോനക്ടോവശരമക്ടോയ
തയ്യക്ടോചറടുപപ നനിങ്ങളുചട ഭക്ടോഗതപ നനിന്നപ ഉണക്ടോകേണചമന്നക്ടോണപ.  മറപ കേക്ടോരരങ്ങളനികലയപ
കേടക്കുന്നതനിനപ  മുന്പപ  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലതപ  വരവസക്ടോയ വകുപനില്
നടന്ന ചെനില ക്രമകക്കടുകേചള സരംബനനിചപ  പറകയണതണപ.  നനിരവധനി വരവസക്ടോയ
യൂണനിറ്റുകേളുചട  ഉല്പന്നങ്ങള്  വനിറഴനിക്കക്ടോന്  കവണനി  രൂപട്ടീകേരനിച   സനിഡ്കകേക്ടോയുചട
സനിതനിചയന്തക്ടോണപ?  സനിഡ്കകേക്ടോചയ  ആരക്ടോണപ  തകേരതതപ?  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലതപ  ഉതരപ്രകദശനിചല   കകേക്ടോരപകററപ  ലനിമനിറഡപ  എന്ന
സക്ടോപനതനിനപ മുപതനിനക്ടോയനിരരം ടണ് കഡഅകമക്ടോണനിയരം കഫൈക്ടോകസ്ഫറപ നല്കേക്ടോചമന്ന
കേക്ടോരറുമക്ടോയനി ബനചപടപ ഒരു വനികദശ സക്ടോപനതനില് നനിന്നുരം  4,78,000  കഡക്ടോളര
വക്ടോങ്ങനിചയടുക്കക്ടോനുള്ള  നടപടനി  സസ്വട്ടീകേരനിച്ചു.  എന്നനിടപ  അതപ   ഉതരപ്രകദശപ
സക്ടോപനതനിനപ കകേമക്ടോറനി അവര ആ പണരം മക്ടോറനിചയടുത്തു. ഇകപക്ടോള് ഇമൗ വനികദശനി
സനിഡ്കകേക്ടോകയക്ടോടപ  പണരം  ആവശരചപടനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  പണചമവനിചടകപക്ടോയനി?
ഇചതക്ടോരു  അഴനിമതനിയക്ടോചണങനില്  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലതപ
സനിഡ്കകേക്ടോയുമക്ടോയനി ബനചപടപ തചന്ന കേക്ടോയരംകുളചത കേക്ടോയലനില് നനിന്നുരം....

മനി  .   ചചെയരമക്ടോന്: ചയസപ.....പട്ടീസപ.....ബഹുമക്ടോനചപട ചമമര...

ശ്രട്ടീ  .    കജക്ടോണ്  ചഫൈരണക്ടോണസപ:  മണല്  വക്ടോരല്....ഒരു  മനിനനിടപ...മണല്
വക്ടോരലുമക്ടോയനി.....ഇതകേഴനിഞ്ഞനിടപ  വഴങ്ങക്ടോരം...കേക്ടോയരംകുളചത  കേക്ടോയലനില്  നനിന്നുരം
മണല് വക്ടോരലുമക്ടോയനി ബനചപടപ  ഒരു കേരക്ടോര.......

മനി  .   ചചെയരമക്ടോന്: ചയസപ. ബഹുമക്ടോനചപട ചമമര കപക്ടോയനിന്റെപ ഓഫൈപ ഓരഡര...

ശ്രട്ടീ  .   കജക്ടോണ് ചഫൈരണക്ടോണസപ: എനനിക്കപ സമയരം തരണരം സര..

ശ്രട്ടീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതട്ടീശന്:  കപക്ടോയനിന്റെപ  ഓഫൈപ  ഓരഡര ഉന്നയനിചക്ടോല് സമയരം
കേനിട്ടുരം.  ഇവനിചട  ബഹുമക്ടോനചപട  ചമമര  സരംസക്ടോരനിചകപക്ടോള്  അഴനിമതനി
ആകരക്ടോപണമക്ടോണപ ഉന്നയനിക്കുന്നതപ. അഴനിമതനി ആകരക്ടോപണരം ഉന്നയനിക്കുന്നതചകേക്ടോണപ
വനികരക്ടോധമനില്ല.  പചക്ഷെ  അഴനിമതനി  ആകരക്ടോപണമുന്നയനിക്കണചമങനില്  റൂള്സപ  ഓഫൈപ
ചപ്രക്ടോസട്ടീജസ്വര  അനുസരനിചപ  റൂള്  285  പ്രകേക്ടോരരം  മുന്കൂടനി  സട്ടീക്കരക്കപ  ചകേക്ടോടുതപ
അനുമതനികയക്ടോടുകൂടനി കവണരം പറയക്ടോന്.  മക്ടോതമല്ല ആരചക്കതനിരക്ടോയനിടക്ടോണപ അഴനിമതനി
ആകരക്ടോപണരം  ഉന്നയനിക്കുന്നതപ  അവരക്കപ  അതനിചന്റെ  കനക്ടോടട്ടീസരം  കപക്ടോകേണരം.  ഇമൗ
സഭയനില്  ചെനില  നടപടനിക്രമങ്ങളുണപ.  അകപക്ടോള്  അഴനിമതനി  ആകരക്ടോപണ



ധനകേക്ടോരരരം 359

തനികലയ്കക്കക്ടോ അതനിചന്റെ കേണന്റെനികലകക്കക്ടോ  ചമറനിറനികലകക്കക്ടോ അല്ല കപക്ടോകുന്നതപ. ഒരു
കപ്രക്ടോസട്ടീജസ്വറുണപ.  ആ കപ്രക്ടോസട്ടീജസ്വര കഫൈക്ടോകളക്ടോ ചചെയ്യണരം.  അതപ ഓരഡറനിലല്ല.  റൂള്
285 അനുസരനിചപ അങ്ങപ അതപ കരഖകേളനില് നനിന്നപ നട്ടീക്കരം ചചെയ്യണരം. 

ശ്രട്ടീ  .   കജക്ടോണ് ചഫൈരണക്ടോണസപ : സര, സനിഡ്കകേക്ടോചയ സരംബനനിചപ കനരചത
ഉയരന്നുവന്ന  ആകരക്ടോപണങ്ങചളക്കുറനിചപ  വരവസക്ടോയ  വകുപ്പുതചന്ന  അകനസ്വഷണരം
ആവശരചപടപ  വനിജനിലന്സനിനപ ചകേക്ടോടുതനിട്ടുള്ള ഒരു വസതയക്ടോണപ പറഞ്ഞതപ.   ആ
വസതയുചട  പ്രധക്ടോന  പ്രതനി  അന്നചത  സനിഡ്കകേക്ടോയുചട  എരം.ഡനി.  തചന്നയക്ടോണപ.
ഉള്ളത  പറഞ്ഞക്ടോല്  കേള്ളനിക്കു  തളരം.  അതചകേക്ടോണപ  ഞക്ടോന്  അതനികലയ്ചക്കക്ടോന്നുരം
കേടക്കുന്നനില്ല.   

മനി  .   ചചെയരമക്ടോന് : അങ്ങയുചട സമയരം കേഴനിഞ്ഞു.  അവസക്ടോനനിപനിക്കണരം.

ശ്രട്ടീ  .    കജക്ടോണ്  ചഫൈരണക്ടോണസപ :  സര,  കേക്ടോയരംകുളതപ  മണല്വക്ടോരലുമക്ടോയനി
ബനചപടപ   സകൃതകേനിരണ്  കസക്ടോഫപ ചവയര  ചടകകക്ടോളജട്ടീസപ  കപ്രവറപ  ലനിമനിറഡപ
എന്ന സക്ടോപനതനില് നടന്ന അഴനിമതനിയുമക്ടോയനി  ബനചപട്ടുചകേക്ടോണപ  വനിജനിലന്സപ
അകനസ്വഷണരം  നടതനിചക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  അതനിചനക്കക്ടോചളല്ലക്ടോരം
അപകേടകേരമക്ടോയ  ഒന്നപ  ഇമൗ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലതപ,  കേഴനിഞ്ഞ  14  -ാംകകേരള
നനിയമസഭയുചട........ ഞക്ടോന് വഴങ്ങുന്നനില്ല.  

മനി  .   ചചെയരമക്ടോന് :  അങ്ങപ പ്രസരംഗരം കേണ്ക്ലൂഡപ ചചെയ്യണരം.  

ശ്രട്ടീ  .    കജക്ടോണ്  ചഫൈരണക്ടോണസപ :  സര,  ബഹുമക്ടോനചപട  പ്രതനിപക്ഷെകനതക്ടോവപ
ശ്രട്ടീ.  വനി.എസപ.  അച്ചുതക്ടോനനന് എറണക്ടോകുളതപ കേടവനയനിലുള്ള സനിഡ്കകേക്ടോയുചട
5.13  ഏക്കര ഭൂമനി ഭട്ടീമക്ടോ ജുവലറനിക്കപ കകേമക്ടോറക്ടോന് എടുത തട്ടീരുമക്ടോനരം സരംബനനിചപ
ഒരു സബ്മനിഷന് ചകേക്ടോണ്ടുവന്നു. ബഹുമക്ടോനചപട അന്നചത വരവസക്ടോയ വകുപ്പുമനനി
ആ സബ്മനിഷനപ മറുപടനി ചകേക്ടോടുത്തു. 

മനി  .   ചചെയരമക്ടോന് : ബഹുമക്ടോനചപട ചമമര അങ്ങയുചട സമയരം കേഴനിഞ്ഞു.

ശ്രട്ടീ  .    കജക്ടോണ് ചഫൈരണക്ടോണസപ :  സര,  ഞക്ടോന് വഴങ്ങുന്നനില്ല.  എചന്റെ സമയരം
അപഹരനിക്കക്ടോന് കേഴനിയനില്ല.  എചന്റെ സമയരം എനനിക്കപ കവണരം.  ..… ബഹുമക്ടോനചപട
തനിരുവഞ്ചൂര അങ്ങപ ക്ഷെമനിക്കണരം.  ..…

മനി  .   ചചെയരമക്ടോന് : കപക്ടോയനിന്റെപ ഓഫൈപ ഓരഡര. 

ശ്രട്ടീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് :  സര,  റൂള്  285  ആകക്ഷെപരം  പറയുന്ന
കേക്ടോരരചതക്കുറനിചക്ടോണപ.   റൂള്  286   എനനിക്കപ  ഇന്റെരഫൈനിയര  ചചെയ്യക്ടോനുള്ള
അവകേക്ടോശമക്ടോണപ.  റൂള്  286  അനുസരനിചപ  ഒരു ഡനിസഷചന്റെ മധരതനില് ചമമരക്കപ
ഇന്റെരഫൈനിയര ചചെയ്യക്ടോന് കേഴനിയുരം.  റൂള്  286  അനുസരനിചപ  ശ്രട്ടീ.  വനി.ഡനി.  സതട്ടീശന്
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പറഞ്ഞ  കേക്ടോരരങ്ങള്  പറയുന്നു.  സമയരം  ചുരുക്കനി  എടുക്കക്ടോനക്ടോണപ  ഞക്ടോനതപ
വനിശദട്ടീകേരനിക്കക്ടോതതപ. ഇവനിചട വളചര പ്രകേടമക്ടോയ  ഒരു റൂളനിചന്റെ ലരംഘനചതക്കുറനിചപ
പറഞ്ഞു.  അങ്ങപ അതനിചനക്കുറനിചപ പരനികശക്ടോധനിക്കുചമചന്നങനിലുരം പറയകണ? ഇവനിചട
ഒരു റൂളനിരംഗപ ഉണക്ടോകേകണ? ചചെയറനിചന്റെ റൂളനിരംഗപ ഇല്ലക്ടോചത വട്ടീണ്ടുരം ഇങ്ങചനചയക്ടോന്നുരം
സരംഭവനിചനിടനില്ല  എന്ന  മടനില്  നട്ടീങ്ങുന്നതപ  ശരനിയക്ടോകണക്ടോ?  അതചകേക്ടോണപ  റൂള്  285
അനുസരനിചപ ഇമൗ കേക്ടോരരചതക്കുറനിചപ ചചെയറനിചന്റെ അഭനിപ്രക്ടോയരം പറയണരം.  അതല്ല,
ഇതക്ടോണപ കേട്ടീഴ്വഴക്കചമങനില് ഒരു കുഴപവമനില്ല.  നമുക്കപ ആ രൂപതനികലയപ കപക്ടോകേക്ടോരം.
കേട്ടീഴ്വഴക്കരം ഇതപ അല്ല എന്നുചണങനില് അകങ്ങയപ അതപ പരനികശക്ടോധനിചപ പറയക്ടോനുള്ള
ഉതരവക്ടോദനിതമുണപ.  

ശ്രട്ടീ  .   എസപ  .   ശരമ്മ : സര, ഇവനിചട ശ്രട്ടീ. കജക്ടോണ് ചഫൈരണക്ടോണസപ ഏചതങനിലുരം
ഒരു വരക്തനിയുചട  കപചരടുതപ  പ്രകതരകേമക്ടോയനി  പറഞ്ഞനിടനില്ല.   ഒരു വകുപനില് ഒരു
ഏജന്സനി  നടതനിയ  കേരക്ടോറുരം  അതമക്ടോയനി  ബനചപട  ആകരക്ടോപണങ്ങളുരം
പരനികശക്ടോധനക്ടോ  റനികപക്ടോരടനിചന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്  പറഞ്ഞതക്ടോണപ.  ഇവനിചട
ബഹുമക്ടോനചപട തനിരുവഞ്ചൂരുരം ശ്രട്ടീ.  വനി.  ഡനി.  സതട്ടീശനുരം പറഞ്ഞതനുസരനിചപ,  റൂള്
284  പ്രകേക്ടോരരം  ഒരു  ആകക്ഷെപരം  ഒരക്ടോള്ചക്കതനിരക്ടോയനി  ഉന്നയനിക്കണചമന്നുചണങനില്
എഴതനി ചകേക്ടോടുതപ ഉന്നയനിക്കണചമന്നുള്ളതപ കേറകക്ടോണപ.   ഇതപ ഒരു വരക്തനി എന്നുള്ള
നനിലയപ ഏചന്തങനിലുരം  പറഞ്ഞനിട്ടുകണക്ടോ? എന്തക്ടോണപ അതപ ഏറ്റുപനിടനികക്കണ കേക്ടോരരരം?
അങ്ങചനചയക്ടോരു പ്രശ്നമനില്ല. 

മനി  .    ചചെയരമക്ടോന് :  സക്ടോധക്ടോരണഗതനിയനില്  സഭയനില്  മനനിമക്ടോരചക്കതനിചര,
വകുപനിചനതനിചരയുള്ള  ആകരക്ടോപണങ്ങള്  എഴതനി  തന്നക്ടോണപ  ഉന്നയനിക്കുന്നതപ.
അങ്ങചനചയ  പക്ടോടുള.  എന്നക്ടോല്  ഇകപക്ടോള്  ഇത  സരംബനനിചപ  അങ്ങചന
ഉണക്ടോയനിടനില്ല.  പുതനിയ ആകരക്ടോപണമക്ടോയനി  വന്നതല്ല.   കനരചത വന്ന കേക്ടോരരങ്ങള്
പരക്ടോമരശനിചതക്ടോണപ.  എന്തക്ടോയക്ടോലുരം  അതനിചന  സരംബനനിചപ   പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോരം.
ബഹുമക്ടോനചപട ചമമര അകങ്ങയപ പറഞ്ഞപ അവസക്ടോനനിപനിക്കക്ടോരം.  

ശ്രട്ടീ  .    കജക്ടോണ്  ചഫൈരണക്ടോണസപ :  സര,  ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ   വനി.  എസപ.
അച്ചുതക്ടോനനന്  11-7-2016-ല്  സഭയനില്  ഒരു  സബ്മനിഷന്  അവതരനിപനിച്ചു.
എറണക്ടോകുളരം കേടവനയനിലുള്ള സനിഡ്കകേക്ടോയുചട 5.13 ഏക്കര ഭൂമനി ഭട്ടീമക്ടോ ജുവലറനിക്കപ
കകേമക്ടോറക്ടോന് എടുത തട്ടീരുമക്ടോനചത സരംബനനിചക്ടോയനിരുന്നു അതപ. 100 കകേക്ടോടനി രൂപ
വനിലയുള്ള  ഭൂമനി  80  വരഷകതയപ  കകേവലരം  നനിസക്ടോരമക്ടോയ  ഏതക്ടോനുരം  കകേക്ടോടനികേള്
വക്ടോങ്ങനി  പക്ടോടതനിനപ  ചകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  എടുത  തട്ടീരുമക്ടോനചത  അന്നചത  വരവസക്ടോയ
വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരുന്ന  ശ്രട്ടീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന്  ഇടചപടപ   കേരക്കശമക്ടോയനി
നനിരതലക്ടോക്കക്ടോനുരം  അതനിചന  സരംബനനിചപ  അകനസ്വഷനിക്കക്ടോനുരം  തട്ടീരുമക്ടോനനിച്ചു.
അങ്ങചന  അകനസ്വഷനിക്കക്ടോന്  തട്ടീരുമക്ടോനനിചകപക്ടോള്  ഭൂമനി  കേനിട്ടുമക്ടോയനിരുന്ന  ഇമൗ
ജുവലറനിക്കക്ടോരുചട  ഹക്ടോലനിളകേനി.  അവര  കകേരളതനിചല  മുഖരധക്ടോരക്ടോ  മക്ടോധരമങ്ങള്ക്കപ
എല്ലക്ടോ  മക്ടോസവരം  വല്ലക്ടോത  കതക്ടോതനില്  പരസരവരം  മറ്റുരം  ചകേക്ടോടുക്കുന്നവരക്ടോണപ.   ആ
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പരസരതനിചന്റെ ഫൈലമക്ടോയനി മക്ടോധരമങ്ങള്  ഇമൗ ഗവണ്ചമന്റെനിചനയുരം വരവസക്ടോയവകുപപ
കകേകേക്ടോരരരം ചചെയ്തനിരുന്ന ശ്രട്ടീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജനിചനയുരം വളഞ്ഞനിടപ  ആക്രമനിക്കക്ടോന്
തടങ്ങനി.  ആ ആക്രമണതനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനിടക്ടോണപ നനിങ്ങള് അകദഹതനിചനതനിരക്ടോയനി
ഇല്ലക്ടോത  ആകരക്ടോപണങ്ങള്  ചകേക്ടോണ്ടുവന്നതപ.  കൂരനിരുടനില്  ഇല്ലക്ടോത  കേരനിമ്പൂചചയ
തപ്പുന്ന  പ്രതനിപക്ഷെതനിചന്റെ  ഇമൗ  നനിലപക്ടോടപ  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുചകേക്ടോല്ലക്കക്ടോലരം  അവര
ഭരനിച്ചുമുടനിച  കകേരളതനിചന്റെ  വരവസക്ടോയ  കമഖല,  അങ്ങചനയുള്ള  വരവസക്ടോയ
കമഖലചയ  പുതന്  ഉണരവ്വനികലയപ  നയനിക്കക്ടോനക്ടോണപ  സഖക്ടോവപ  ശ്രട്ടീ.  ഇ.  പനി.
ജയരക്ടോജന്  ശ്രമനിചതപ.  അകദഹതനിചന്റെ  പ്രവരതനങ്ങള്  മുകന്നക്ടോട്ടു
കപക്ടോയനിരുചന്നങനില്  കകേരളതനിചല  വരവസക്ടോയകമഖല  കുചറക്കൂടനി  മുകന്നക്ടോട്ടു
കപക്ടോകുചമന്നതക്ടോയനിരുന്നു  യക്ടോഥക്ടോരത്ഥരരം.  കകേരളതനിചന്റെ  വരവസക്ടോയ  കമഖലചയയുരം
ചപക്ടോതകമഖലചയയുരം  സരംരക്ഷെനിച്ചുചകേക്ടോണപ  ജനങ്ങള്ക്കപ  കൂടുതല്
ചതക്ടോഴനിലവസരങ്ങളുരം  കകേരളതനിചന്റെ  വളരചക്കപ  നനിദക്ടോനമക്ടോയ  പ്രവരതനങ്ങളുരം
ഏചറടുക്കുചമന്നക്ടോണപ ഞങ്ങള് കേണക്കക്ടോക്കുന്നതപ.  അതനിനപ  സഹക്ടോയകേരമക്ടോയ ഇമൗ
ധനക്ടോഭരരത്ഥനചയ സരവ്വക്ടോത്മനക്ടോ പനിന്തുണയന്നു. 

ശ്രട്ടീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബക്ടോഹനിരം  കുഞ്ഞപ:  സര,  ഞക്ടോന്  ഇമൗ ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേചള
എതനിരക്കുകേയക്ടോണപ.  എനനിക്കപ  മുമപ  സരംസക്ടോരനിച  ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ  കജക്ടോണ്
ചഫൈരണക്ടോണസപ,  യു.ഡനി.എഫൈപ.-ചന്റെ  കേക്ടോലതപ  വരവസക്ടോയ  വകുപനില്  നടന്നതക്ടോയനി
പറഞ്ഞ  കേക്ടോരരങ്ങളനില്  പലതരം  അകദഹതനിനപ  ആ  കേക്ടോരരങ്ങചള  സരംബനനിചപ
ശരനിയക്ടോയ   ധക്ടോരണ  ഇല്ലക്ടോതതചകേക്ടോണപ  പറഞ്ഞതക്ടോണപ  എന്നക്ടോണപ  ഞക്ടോന്
വനിശസ്വസനിക്കുന്നതപ.   കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ചമന്റെപ അതനിനുമുമപ ഉണക്ടോയനിരുന്ന ഇടതപക്ഷെ
ജനക്ടോധനിപതര  മുന്നണനി  ഗവണ്ചമന്റെപ  നനിയമനിച  പല  ഉകദരക്ടോഗസചരയുരം  അതക്ടോതപ
സക്ടോനങ്ങളനില്തചന്ന ഇരുതനി എന്നുള്ളതക്ടോണപ യു.ഡനി.എഫൈപ. ഗവണ്ചമന്റെപ  ചചെയ്ത
ചതറപ.  അതനികലറവരം  പ്രധക്ടോനചപടതപ  ഇകപക്ടോള്  ആകരക്ടോപണരം  ഉന്നയനിച
ഉകദരക്ടോഗസന്  വരവസക്ടോയവകുപനില്  നനിയമനിതനക്ടോയതപ  എചന്റെ  ഓരമ്മ
ശരനിയക്ടോചണങനില്  എല്.ഡനി.എഫൈപ.  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലതക്ടോണപ.  ആ
ഉകദരക്ടോഗസചന്റെ കപരപ ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ എചന്റെ സഹൃതപ കജക്ടോണ് ചഫൈരണക്ടോണസപ
പറഞ്ഞനില്ല.  പകക്ഷെ,  ആ  ഉകദരക്ടോഗസന്  വരവസക്ടോയവകുപനില്  നനിയമനിതനക്ടോയതപ
എല്.ഡനി.എഫൈപ. ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേക്ടോലതക്ടോണപ.  എല്.ഡനി.എഫൈപ. ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
കേക്ടോലതപ നനിയമനിക്കചപട എരം.ഡനി.-മക്ടോര എല്ലക്ടോവരുരം തടരന്നു.  പുതനിയ ഗവണ്ചമന്റെപ
വന്നനിടപ പുതനിയ എരം.ഡനി.-മക്ടോചര നനിയമനിക്കുന്നനില്ല, പഴയ എരം. ഡനി. -മക്ടോചര മക്ടോറ്റുന്നനില്ല
എന്നപ  പലരുരം  ആകക്ഷെപരം  ഉന്നയനിചനിട്ടുണപ.   പകക്ഷെ,  പലചരയുരം  തടരക്ടോന്
അനുവദനിചനിരുന്നു.  അകപക്ടോള് അചതക്ടോരു അവക്ടോസവമക്ടോയ പ്രസക്ടോവനയക്ടോണപ. കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ചമന്റെനികനക്ടോ  അതനിചല  മനനിമക്ടോരകക്കക്ടോ  മുഖരമനനികക്കക്ടോ  ഒന്നുരം  ആ
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വനിഷയതനില് തക്ടോല്പരരവമുണക്ടോയനിരുന്നനില്ല.    ഇകപക്ടോള്  ഭട്ടീമക്ടോ  ജുവലറനിയുചട  പ്രശ്നരം
പറഞ്ഞു.  ഉകദരക്ടോഗസതലതനില്  അതനിചനപറനി  ഡനിസഷനുരം  കേക്ടോരരങ്ങളുചമക്ടോചക്ക
നടന്നപ അതപ ഫൈയലക്ടോയനി കേഴനിഞ്ഞകപക്ടോള് അന്നചത വരവസക്ടോയവകുപ്പുമനനിതചന്ന
അതനിനപ  നടപടനി  ആവശരമനിചല്ലന്നപ  പറഞ്ഞപ  കസ്റ്റേ  ചചെയ്തു  എന്നക്ടോണപ  ഞക്ടോന്
മനസനിലക്ടോക്കുന്നതപ.  ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ   പ്രതനിപക്ഷെകനതക്ടോവപ  ശ്രട്ടീ.  വനി.  എസപ.
അച്ചുതക്ടോനനന് ഇമൗ നനിയമസഭയനില് ഒരു സബ്മനിഷന് ഉന്നയനിചകപക്ടോള് അന്നചത
വരവസക്ടോയ വകുപ്പുമനനി ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന് വളചര ശക്തമക്ടോയനി ആ പദ്ധതനി ഇല്ല,
അചതക്ടോരനിക്കലുരം  അനുവദനിക്കനില്ല  എന്നുപറഞ്ഞതപ  ഞക്ടോന്  ഓരക്കുന്നുണപ.  ആരപ
ചകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  തട്ടീരുമക്ടോനനിച്ചു;  അതനിനപ  രക്ടോഷട്ടീയമക്ടോചയക്ടോരു  തട്ടീരുമക്ടോനരം  എടുകതക്ടോ;
അതക്ടോണപ  യഥക്ടോരത്ഥതനിലുള്ള  പ്രശ്നരം.   അതചകേക്ടോണപ  അവക്ടോസവമക്ടോയ  പ്രസക്ടോവന
നനിയമസഭയനില്  നടത്തുന്നതപ   ശരനിയല്ല  എന്നക്ടോണപ  എചന്റെ  അഭനിപ്രക്ടോയരം.  ഞക്ടോന്
എചന്റെ  വനിഷയതനികലയപ  കേടക്കുകേയക്ടോണപ.  ചപക്ടോതകമഖലചയ  ശക്തനിചപടുത്തുന്ന
കതക്ടോചടക്ടോപരം  സസ്വകേക്ടോരര  കമഖലചയയുരം  സരംയുക്ത കമഖലചയയുരം   ശക്തനിചപടുത്തുന്ന
ഒരു  വരവസക്ടോയ  നയരം  ഇമൗ  ഗവണ്ചമന്റെപ  സസ്വട്ടീകേരനിക്കണചമന്നക്ടോണപ  എചന്റെ
അഭനിപ്രക്ടോയരം.  അചല്ലങനില്  കകേരളതനിചന്റെ   വരവസക്ടോയ  രരംഗരം  മുരടനിചപ  കപക്ടോകുരം.
ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങചള  സരംബനനിചപ  വളചര  ആകവശകതക്ടോടുകൂടനി
എല്ലക്ടോവരുരം സരംസക്ടോരനിക്കുകേയുണക്ടോയനി. വക്ടോസവതനില് ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങള്
ഖജനക്ടോവപ  കേക്ടോലനിയക്ടോക്കുന്ന  ചവള്ളക്ടോന  ആചണന്നുള്ള  കേക്ടോരരതനില്  ശക്തമക്ടോയ
അഭനിപ്രക്ടോയമുണപ.  അതപ പരനികശക്ടോധനിക്കുകമക്ടോള് പലകപക്ടോഴരം മനസനിലക്ടോകുന്ന സതരവരം
അതതചന്നയക്ടോണപ.  ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങള്  കകേരളതനിനപ  ആവശരമക്ടോണപ.
ജനക്ടോധനിപതര  സരംവനിധക്ടോനതനിലുരം  പുകരക്ടോഗമന  ജനക്ടോധനിപതര  ഗവണ്ചമന
കേളുചമക്ടോചക്കയുള്ള  കേക്ടോലത്തുരം  ചപക്ടോതകമഖലക്ടോസക്ടോപനങ്ങള്  സരംരക്ഷെനിക്കചപടണരം.
വരവസക്ടോയ  രരംഗരം  വളരണചമങനില്  ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങകളക്ടോചടക്ടോപരംതചന്ന
സസ്വകേക്ടോരര കമഖലയുരം  സരംയുക്ത കമഖലയുരം  ശക്തനിചപടണരം അചല്ലങനില് വരവസക്ടോയ
രരംഗരം  ശക്തനിചപടനില്ല  എന്നുള്ള  കേക്ടോരരതനില്  യക്ടോചതക്ടോരു  സരംശയവമനില്ല.  ആരുചട
ഭരണകേക്ടോലതപ  ആയക്ടോലുരം  ചപക്ടോതകമഖലക്ടോസക്ടോപനങ്ങള്ക്കപ  ഇഷ്ടരം  കപക്ടോചല  തകേ
അനുവദനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ? നമ്മുചട സരംസക്ടോനതപ വരവസക്ടോയ വകുപനിനുകേട്ടീഴനില്
നൂകറക്ടോളരം  ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളുണപ.  ഇമൗ  നൂകറക്ടോളരം  വരവസക്ടോയ
സക്ടോപനങ്ങളനില് 10  സക്ടോപനങ്ങള് മക്ടോതമക്ടോണപ സനിരമക്ടോയനി,  സചസ്റ്റേയനിനബനിളക്ടോയനി
ലക്ടോഭമുണക്ടോക്കുന്നതപ.  ബക്ടോക്കനിയുള്ള  സക്ടോപനങ്ങള്ക്കപ  എല്ലക്ടോവരഷവരം  ബഡ്ജറപ
സകപക്ടോരടപ  ചകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  ഏചതങനിലുരം  ഗവണ്ചമന്റെനിനപ  സക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ?
അതനിനക്ടോവശരമക്ടോയ  നടപടനി  സസ്വട്ടീകേരനിക്കക്ടോന്  ഒരു  രക്ടോഷട്ടീയസമവക്ടോയരം
അനനിവക്ടോരരമക്ടോണപ. ജനങ്ങളുചട നനികുതനിപണരം, വക്ടോയ്പ എടുക്കുന്ന പണരം, ഓവരഡ്രെെക്ടോഫപ



ധനകേക്ടോരരരം 363

തടങ്ങനിയവ  മുഴവന്  പ്രസത  സക്ടോപനങ്ങളനിചല  ഉകദരക്ടോഗസര  തനിന്നുമുടനിക്കുന്ന
സനിതനിയനികലയപ  കേക്ടോരരങ്ങള്  കപക്ടോകുരം.  വണ്കടരം  ആയനി  ഇതപ  ചസറനില്
ചചെയ്തുചകേക്ടോണപ  ഒരു  ചഫൈസനിലനികലററുചട കറക്ടോളനില്  ഗവണ്ചമന്റെപ  നനില്ക്കുന്ന  ഒരു
സരംവനിധക്ടോനചതക്കുറനിചപ  ആകലക്ടോചെനിക്കണരം.  ആ  സക്ടോപനങ്ങള്  സസ്വയരം
വളരന്നുവരചട,  അതനിനുള്ള  ആകലക്ടോചെന  ഇമൗ  ഗവണ്ചമന്റെപ  നടതണചമന്നക്ടോണപ
എനനിക്കപ സൂചെനിപനിക്കക്ടോനുളളതപ. 

ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ മുന് വരവസക്ടോയ വകുപ്പുമനനി  രക്ടോജനിവച കശഷരം  നടതനിയ
പ്രസരംഗതനില്  വരവസക്ടോയ  രരംഗചതക്കുറനിചപ  സരംബനനിചപ  ഒരു  പ്രസക്ടോവന
നടത്തുകേയുണക്ടോയനി.  സരംസക്ടോനചത  ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളനില്  ഏറവരം
കൂടുതല് ലക്ടോഭമുണക്ടോക്കനിയനിരുന്ന ഒരു വരവസക്ടോയരം  മലബക്ടോര സനിമന്റെപസപ  ആണപ.  കേഴനിഞ്ഞ
അഞ്ചുവരഷക്കക്ടോലരം,  യു.ഡനി.എഫൈപ.  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലതപ  മലബക്ടോര  സനിമന്റെപസനില്
നനിന്നപ   166  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ലക്ടോഭമുണക്ടോക്കനി.  ശ്രട്ടീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന്  വരവസക്ടോയ
വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരുന്നകപക്ടോള് അതനില്നനിന്നുരം 20 കകേക്ടോടനി രൂപ ലക്ടോഭമുണക്ടോയനിട്ടുണപ. പ്രസത
സക്ടോപനരം  ഇന്നപ പൂടനി കേനിടക്കുകേയക്ടോണപ.  അതപ തറക്കക്ടോനുള്ള സരംവനിധക്ടോനരം ഉണക്ടോക്കണരം.
സനിമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോരരചത  സരംബനനിചപ  കനരചത  ഇവനിചട  ശ്രട്ടീ.  പനി.  ടനി.  കതക്ടോമസപ
മുഖരമനനിയുചട ശ്രദ്ധയനില്ചപടുത്തുകേയുണക്ടോയനി. കകേരളതനില് ഇന്നപ സനിമന്റെനിനപ വലനിയ
ക്ഷെക്ടോമരം  അനുഭവചപടുകേയക്ടോണപ.  അങ്ങചനയുള്ള ഏകേ സനിമന്റെപ  ഫൈക്ടോകറനിയക്ടോണപ  പൂടനി
കേനിടക്കുന്നതപ.  അചതന്തുചകേക്ടോണപ  തറക്കുന്നനില്ല;  അതനിനപ  അകദഹരം
ചകേ.എരം.എരം.എല്.-ചന്റെ  പ്രശ്നരം  പറഞ്ഞു.  ചകേ.എരം.എരം.എല്.-ല്   വക്ടോതകേകചക്ടോരച
ഉണക്ടോകുകേയുരം  ദട്ടീരഘനക്ടോള്  കേമനനി  പ്രവരതനിപനിക്കക്ടോചതയുരം  കേനിടന്നതനിചന്റെ
ഫൈലമക്ടോയനി അവനിചട ലക്ടോഭരം കുറഞ്ഞു. വട്ടീണ്ടുരം അതനികപക്ടോള് ലക്ടോഭതനില് വരനികേയക്ടോണപ.
കേഴനിഞ്ഞ 5, 6 വരഷങ്ങളക്ടോയനി  സ്മക്ടോള് ആന്റെപ മട്ടീഡനിയരം ഇന്ഡസട്ടീസനിചന്റെ കേക്ടോരരങ്ങള്
പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല് വലനിയ ഇരംപ്രൂവ്ചമന്റെപ  ഉണക്ടോയതക്ടോയനി കേക്ടോണക്ടോരം. 35,000-ലധനികേരം
സ്മക്ടോള് ആന്റെപ മട്ടീഡനിയരം ഇന്ഡസട്ടീകേള് തടങ്ങക്ടോനുള്ള ആരരംഭരം കുറനിചനിട്ടുണപ,  പലതരം
പൂരതനിയക്ടോയനി  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണപ.  ആ രരംഗതപ  കൂടുതല് കപ്രത്സക്ടോഹനരം  ഗവണ്ചമന്റെപ
നല്കേണചമന്നക്ടോണപ എനനിക്കപ അഭരരത്ഥനിക്കക്ടോനുള്ളതപ. 

കകേരളരം നനികക്ഷെപ സമൗഹൃദ സരംസക്ടോനമക്ടോചണന്നപ ബഹുമക്ടോനചപട മുഖരമനനി
പല  പ്രകമയങ്ങള്ക്കുരം  മറുപടനിയക്ടോയനി  പറയുകേയുണക്ടോയനി.  അതപ  വളചര
സകന്തക്ടോഷകേരമക്ടോയ   സരംഗതനിയക്ടോണപ.  നനികക്ഷെപ  സമൗഹൃദ  സരംസക്ടോനമക്ടോയനി  ഇമൗ
സരംസക്ടോനചത  മക്ടോറ്റുന്നതനിനപ  ഏറവരം  കൂടുതല്  പങ്കുവഹനിചതപ  മുന്  വരവസക്ടോയ
വകുപ്പുമനനി  ശ്രട്ടീ.  പനി.  ചകേ.  കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി  സക്ടോഹനിബനിചന്റെ  കനതൃതസ്വതനില്
നടതനിയ കഗക്ടോബല് ഇന്ചവകസ്റ്റേഴപ  മട്ടീറ്റുരം  എമരജനിരംഗപ  കകേരളയുരം  ആചണന്നുള്ളതപ
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ആരക്കുരം  നനികഷധനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കക്ടോചതക്ടോരു  വസതയക്ടോണപ.  ഞക്ടോന്  അതനിനപ
അവകേക്ടോശവക്ടോദരം പറയുന്നതല്ല.  ഇതകപക്ടോലുള്ള സരംഗതനികേള് നമ്മുചട സരംസക്ടോനതപ
ഇനനിയുരം  ഉണക്ടോകുന്നതനിനപ  ഇമൗ  ഗവണ്ചമന്റെപ  മുന്കേചയ്യടുക്കണചമന്നക്ടോണപ  എനനിക്കപ
സൂചെനിപനിക്കക്ടോനുള്ളതപ.  വരവസക്ടോയ വനികേസനതനില് കേനിന്ഫ്രയുചട വലനിയ സസ്വക്ടോധട്ടീനരം
നമുക്കുണപ. 

പക്ടോലക്കക്ടോടുള്ള  ചമഗക്ടോഫുഡപ  പക്ടോരക്കപ,  ഒറപക്ടോലത്തുള്ള  ഡനിഫൈന്സപ  പക്ടോരക്കപ,
കേളമകശ്ശേരനിയനിചല  ഇലകകക്ടോണനികേപ  മക്ടോനുഫൈക്ടോക്ചറനിരംഗപ  ക്ലസ്റ്റേര,  ഇചന്നക്ടോകവഷന്
ചസന്റെര, ഇന്റെരനക്ടോഷണല് എകനിബനിഷന് ചസന്റെര, കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടപ ഫുടപ ചവയര ക്ലസ്റ്റേര
തടങ്ങനിയവചയല്ലക്ടോരം  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലതപ  കകേന  ഗവണ്ചമന്റെനില്
നനിന്നുരം  അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുള്ളവയക്ടോണപ.  ഇചതല്ലക്ടോരം  കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപനിക്കണരം.
അതകപക്ടോചല  ഏറവരം  പ്രധക്ടോനചപട  കേളമകശ്ശേരനിയനിചല  സ്റ്റേക്ടോരടപ  അപപ  വനികല്ലജപ    -
ബഹുമക്ടോനചപട മുഖരമനനി സനരശനിക്കണചമന്നക്ടോണപ അഭരരത്ഥനിക്കക്ടോനുള്ളതപ.  അതപ
വലനിചയക്ടോരു  സരംഭവമക്ടോണപ.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലതക്ടോണപ  രക്ടോജരതപ
ആദരമക്ടോയനി  പനി.പനി.പനി.  കമക്ടോഡലനിലുള്ള  ഒരു സ്റ്റേക്ടോരടപ  അപപ  വനികല്ലജപ  ആരരംഭനിചതപ.
ഇവനിചടനനിന്നുരം സനി.ഇ.ഒ.ചയയുരം വനിദഗചരയുരം മറ്റുരം  ആനക്ടോപ്രകദശപ, കഹദരക്ടോബക്ടോദപ
തടങ്ങനിയ  സരംസക്ടോനങ്ങളനിചല  മുഖരമനനിമക്ടോര  വന്നപ  ക്ഷെണനിച്ചുചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയക്ടോണപ
ഇതകപക്ടോലുള്ള  സ്റ്റേക്ടോരടപ  അപപ  വനികല്ലജുകേള്  അവനിചട  ചസറപ  അപപ  ചചെയന്നതപ.
അതചകേക്ടോണക്ടോണപ ബഹുമക്ടോനചപട മുഖരമനനികയക്ടോടപ  ഒരു ദനിവസരം കേളമകശ്ശേരനിയനിചല
സ്റ്റേക്ടോരടപ  അപപ  വനികല്ലജപ  സനരശനിക്കണചമന്നപ  ഞക്ടോന് പറഞ്ഞതപ.  കേളമകശ്ശേരനിയനിചല
വരവസക്ടോയ സക്ടോപനങ്ങള് അടച്ചുപൂടചപടുന്നു. അകങ്ങയപ പല കകേക്ടോണുകേളനില്നനിന്നുരം
അതസരംബനനിചപ  ഇന്ഫൈരകമഷനുണപ.  അതനിചനക്ടോരു  നടപടനി  സസ്വട്ടീകേരനിക്കണരം.
ഒരുവരഷരം  മുമപ,  ഞങ്ങളുചട  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലതക്ടോണപ  ബനിനക്ടോനനി  സനിങപ
ലനിമനിറഡപ കേമനനി പൂടനിയതപ. അതനിനപ പല കേക്ടോരണങ്ങളുണപ. അങ്ങയുചട ഗവണ്ചമന്റെപ
വന്നതനിനുകശഷമക്ടോണപ കേളമകശ്ശേരനിയനിചല ശ്രട്ടീശക്തനി കപപര മനില്സപ പൂടനിയതപ.  പല
സക്ടോപനങ്ങളുരം പൂടചപടുന്നതപ വരതരസ കേക്ടോരണങ്ങളക്ടോലക്ടോണപ.  പല സക്ടോപനങ്ങളുരം
പൂടക്ടോന്  കേക്ടോതനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇടയക്ടോര  വരവസക്ടോയ  കമഖലയനിചല  ഏറവരം
പ്രധക്ടോനചപട  ഒരു  വരവസക്ടോയ  സക്ടോപനമക്ടോണപ  സനി.എരം.ആര.എല്.  (ചകേക്ടോചനിന്
മനിനറല്സപ ആന്റെപ റൂകടന്സപ ലനിമനിറഡപ). അവരക്കപ റക്ടോചമറട്ടീരനിയല്സരം ഇല്മകനറ്റുരം
കേനിട്ടുന്നനില്ല;  എന്തുചകേക്ടോണപ ലഭനിക്കുന്നനില്ല? ഇല്മകനറപ ചകേക്ടോടുക്കക്ടോനുള്ള സരംവനിധക്ടോനരം
ഉണക്ടോക്കണരം.  പകരക്ടോക്ഷെമക്ടോയുരം പ്രതരക്ഷെമക്ടോയുരം രണക്ടോയനിരകതക്ടോളരം ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്
കജക്ടോലനി  ചചെയന്ന  ആ  കേമനനിയക്ടോണപ  ആദരരം  പൂടക്ടോന്  കപക്ടോകുന്നതപ.  അകങ്ങയപ
അറനിയക്ടോവന്നതകപക്ടോചല,  സപ്രട്ടീരം കകേക്ടോടതനിയുചട ക്ലനിയറന്സപ ലഭനിചനിട്ടുരം ഗവണ്ചമന്റെപ
അതപ  ചചെയ്തനിടനില്ല.  അവരചക്കക്ടോരു  മനിനറല്  ചസപകറഷന്  പക്ടോന്റെപ  വചക്ടോല്  മക്ടോതകമ
കേക്ടോരരങ്ങള്  നടതനിചക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുകേയുള.  അതകപക്ടോചല
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ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  ഉടമസതയനിലുള്ള  ടനി.സനി.സനി.-യുരം  വളചരകയചറ
പ്രതനിസനനിയനിലക്ടോണപ.  കവദബതനിയുചട വനില വരദ്ധനവക്ടോണപ ഏറവരം വലനിയ പ്രശ്നരം.
ഇതസരംബനനിചപ  ചെനില  ചമമരമക്ടോര  സൂചെനിപനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  2001-ല്
ബഹുമക്ടോനചപട  എ.  ചകേ.  ആന്റെണനി  മുഖരമനനിയുരം  ബഹുമക്ടോനചപട  പനി.  ചകേ.
കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി  വരവസക്ടോയ വകുപ്പുമനനിയുമക്ടോയനിരുന്ന കേക്ടോലതപ  ഓപണ് ആകനിസപ
ചകേക്ടോടുക്കണചമന്നപ  ഇലകനിസനിറനി  കബക്ടോരഡനികനക്ടോടപ  നനിരകദശനിചനിട്ടുരം  അതപ  ഇതവചര
നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിചനിടനില്ല.  ഓകരക്ടോ  കേണട്ടീഷന്  പറഞ്ഞുചകേക്ടോണക്ടോണപ  ഇകപക്ടോള്
കേക്ടോരരങ്ങള് മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്നതപ.  

ചഎ.ടനി.  കമഖലയനിചല  വളരച  വളചര  പ്രധക്ടോനമക്ടോണപ.  ചഎ.ടനി.  കമഖലയനിചല
കേയറ്റുമതനിയനില്നനിന്നുരം  ഒരു  ബനിലരന്  കഡക്ടോളര  ലഭനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ഇമൗ  രക്ടോജരതപ
ആദരമക്ടോയനി  ഇന്ഫൈരകമഷന്  ചടകകക്ടോളജനി  തടങ്ങനിയതപ  കകേരളമക്ടോണപ,  ചകേല്കട്രക്ടോണ്
അതനിചന്റെ ഒരു പ്രകതരകേതയക്ടോണപ.  അന്നചത  കേമ്മന്യൂണനിസ്റ്റുകേക്ടോരക്ടോയ വരവസക്ടോയ വകുപ്പു
മനനിമക്ടോര  വചര  തക്ടോല്പരരചമടുതക്ടോണപ  അതപ  തടങ്ങനിയതപ.  തമനിഴക്ടോടപ,  കേരണ്ണക്ടോടകേ
കപക്ടോലുളള  സരംസക്ടോനങ്ങള്  ചഎ.ടനി.  കമഖലയനില്  കകേരളകതക്കക്ടോള്  വളചര  മുകന്നക്ടോടപ
കപക്ടോകുകേയുരം  അവര  വലനിയ  രട്ടീതനിയനില്   കേയറ്റുമതനി  നടത്തുകേയുരം  ചചെയ്തു.  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലതപ  ഒരു  വരഷരം  ഒരു  ബനിലരന്  ചഎ.ടനി.  കേയറ്റുമതനി
ചചെയകേയുണക്ടോയനി.  ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനിയുചട  കേക്ടോലതപ  അതപ  രണപ
ബനിലരനക്ടോക്കക്ടോന് ശ്രമനിക്കണചമന്നക്ടോണപ  എനനിക്കപ  അഭരരത്ഥനിക്കക്ടോനുള്ളതപ.  ചപക്ടോലന്യൂഷന്
ഇല്ലക്ടോത,  hazardous  അല്ലക്ടോത,  വനിഷമങ്ങളനില്ലക്ടോത  ഇതരരം  വരവസക്ടോയങ്ങചള
കകേരളതനില്  കൂടുതലക്ടോയനി  കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കണരം.  അതപ  ചസറപ  അപപ
ചചെയ്യക്ടോനുള്ള  സരംവനിധക്ടോനരം  കൂടനി  ഉണക്ടോക്കണരം.  ഇകപക്ടോള്  ചകേക്ടോചനിയക്ടോണപ  അതനിചന്റെ
പ്രധക്ടോനചപട ഒരു കമഖല.  ചകേക്ടോചനി  നഗരതനിലുരം പ്രക്ടോന്തപ്രകദശങ്ങളനിലുരം   hazardous
അല്ലക്ടോത, ചപക്ടോലന്യൂടഡപ അല്ലക്ടോത, ചഎ.ടനി.  നന്യൂ ജനകറഷന് വരവസക്ടോയങ്ങള്  ചസറപപ
ചചെയ്യക്ടോനുള്ള മൂകന്നക്ടോ,  നക്ടോകലക്ടോ,  അകഞക്ടോ പക്ടോരക്കുകേള്ക്കുള്ള സലരം കേചണത്തുന്നതനിനുരം
അനുവക്ടോദരം  നല്കുന്നതനിനുരം  അങ്ങയുചട  ഗവണ്ചമന്റെപ  പ്രകതരകേരം
തക്ടോല്പരരചമടുക്കണചമന്നക്ടോണപ  എനനിക്കപ  അഭരരത്ഥനിക്കക്ടോനുള്ളതപ.  പല  കേമനനികേളുരം
പൂട്ടുന്ന കേക്ടോരരരം ഞക്ടോന് ഇവനിചട പറയുകേയുണക്ടോയനി.  എചപ.ഒ.സനി.-ചയ സരംബനനിചപ  ശ്രട്ടീ.
വനി.  പനി.  സജട്ടീനനുരം  സൂചെനിപനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ഇക്കക്ടോരരതനില്  ജനപ്രതനിനനിധനികേള്
കവണചമങനില്  അങ്ങചനയുരം  അചല്ലങനില്  വനിദഗചരയുരം  മറ്റുള്ളവചരയുരം
സരംഘടനിപനിച്ചുചകേക്ടോണപ,  അവചര  പചങടുപനിച്ചുചകേക്ടോണപ  വനിശദമക്ടോയ  ചെരചകേള്  നടതനി
അതനിനുള്ള  പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോക്കണരം.  റക്ടോ-ചമറട്ടീരനിയല്  കേനിടക്ടോതതചകേക്ടോണപ  ഒരു  കേമനനി
പൂടക്ടോന്  ഇടവരരുതപ  എന്നുകൂടനി  അഭരരത്ഥനിച്ചുചകേക്ടോണപ  ഇമൗ  ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേചള
എതനിരത്തുചകേക്ടോണപ ഞക്ടോന് എചന്റെ പ്രസരംഗരം അവസക്ടോനനിപനിക്കുന്നു. 

ശ്രട്ടീ  .    സനി  .    ചകേ  .    നക്ടോണു:  സര,  ഞക്ടോന്  ഇമൗ  ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേചള
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അനുകൂലനിക്കുകേയക്ടോണപ.  പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗതനില്ചപടവരുചട  പ്രശ്നരം
ബഹുമക്ടോനചപട മനനി വളചര ഗമൗരവമക്ടോയനി എടുക്കുരം.  എനനിക്കപ  അകദഹകതക്ടോടുള്ള
അഭരരത്ഥന,  പണപ  അടപക്ടോടനിയനില്  അഹക്ടോഡ്സപ  പ്രവരതനിച  അവസരതനില്
ഞങ്ങള്  ഒന്നുരണ്ടു  പ്രക്ടോവശരരം  അവനിചട  കപക്ടോയകപക്ടോള്  മനസനിലക്ടോയതപ
ഉകദരക്ടോഗസനക്ടോരക്ടോയനി  അവനിചട  കജക്ടോലനിചക്കടുതതപ  അവനിടചത  പടനികേവരഗ
വനിഭക്ടോഗതനില്ചപടവചരയക്ടോണപ.   അതകേക്ടോരണരം  അവരക്കപ  ശമളരം  ലഭനിക്കുകേയുരം
അവരുചട  കുടുരംബതനിചന്റെ  കേക്ടോരരങ്ങള്  ശ്രദ്ധനിക്കക്ടോനുരം  പറനി.  അതകപക്ടോചല
വനസരംരക്ഷെണതനിനപ  വനകമഖലയനില്  തക്ടോമസനിക്കുന്ന  പടനികേവരഗക്കക്ടോചര  തചന്ന
ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനിചക്ടോല് ഒരു വലനിയ മക്ടോറരം  ഇമൗ പടനികേവരഗ സമൂഹതനില്
ഉണക്ടോക്കനിചയടുക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുരം.  അതനിചന സരംബനനിചപ  ബഹുമക്ടോനചപട മനനി
ഗമൗരവമക്ടോയനി  ആകലക്ടോചെനിക്കണചമന്നപ  ഞക്ടോന്  അഭരരത്ഥനിക്കുന്നു.  പ്രധക്ടോനമക്ടോയുരം
ഇക്കക്ടോരരങ്ങള് ശ്രദ്ധനിചക്ടോല് പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗ വനിഭക്ടോഗതനിചന്റെ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കപ
പരനിഹക്ടോരരം  കേക്ടോണക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുരം.   പലകപക്ടോഴക്ടോയനി   സരംസക്ടോന  ഗവണ്ചമനരം
കകേനഗവണ്ചമനരം അവരക്കപ നല്കേനിയ ഫൈണനിചന സരംബനനിചപ പല കേമ്മനിറനികേളുരം
അകനസ്വഷണതനിനപ കപക്ടോയ അവസരതനില് അതപ ആ പക്ടോവചപടവരുചട ചചകേയനില്
എതക്ടോത  അവസയുണക്ടോയനിരുന്നു.  അതനിചനക്ടോരു  മക്ടോറമുണക്ടോക്കക്ടോന്;  ശക്തമക്ടോയ
നനിലയനില്   മുകന്നക്ടോട്ടുചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  ബഹുമക്ടോനചപട  മനനിക്കപ  സക്ടോധനിചക്ടോല്
കകേരളതനിചന്റെ  സക്ടോരംസക്ടോരനികേമക്ടോയുരം  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസപരവമക്ടോയുള്ള പുകരക്ടോഗതനി  കപക്ടോചല
ഇന്തരയനില് പടനികേവരഗതനിചന്റെ പുകരക്ടോഗതനിക്കുകവണനി ഫൈലപ്രദമക്ടോയനി  പ്രവരതനിച
ഒരു സരംസക്ടോനചമന്നപ നമുക്കപ കബക്ടോദ്ധരചപടുതക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുരം. ഇവനിചട വരവസക്ടോയ
രരംഗതപ  ഇന്തരക്ടോ  രക്ടോജരത്തുണക്ടോയനിചക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്ന  ചെനില  ഗുണപരമല്ലക്ടോത
ചെലനങ്ങള്  നമ്മള്  കേക്ടോകണണതക്ടോണപ.  അതനിചലക്ടോന്നപ  സക്ടോധക്ടോരണയക്ടോയനി  എല്ലക്ടോ
വരഷവരം ചറയനില്കവയപ ബഡ്ജറ്റുണക്ടോകേക്ടോറുണപ. ബനിടട്ടീഷപ ഭരണ കേക്ടോലത്തുതചന്ന മറ്റു
ഭരണതനില്  നനിന്നപ  ചറയനില്കവചയ  പ്രകതരകേമക്ടോയനി  നടതനിയനിരുന്നു.  ഇകപക്ടോള്
ചറയനില്കവ ബഡ്ജറപ കകേന ഗവണ്ചമന്റെപ ഒഴനിവക്ടോക്കനി.  ഇകപക്ടോള് പല പതങ്ങളനിലുരം
വരുന്നതകപക്ടോചല ഇതപ  ചറയനില്കവചയ സസ്വകേക്ടോരരവത്ക്കരനിക്കക്ടോനുളള നട്ടീക്കതനിചന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോകണക്ടോ എന്നപ സരംശയനികക്കണനിയനിരനിക്കുന്നു. പല തരതനിലുള്ള പ്രചെരണങ്ങള്
രക്ടോജരത്തുണക്ടോകുന്നുചണങനിലുരം  ഇന്നപ  ഇന്തരക്ടോ  ഗവണ്ചമന്റെപ  പ്രധക്ടോനമക്ടോയുരം
കകേനട്ടീകേരനിക്കുന്നതപ  എവനിചടയക്ടോണപ?  ഇകപക്ടോള്  ചഎ.ഒ.സനി.-യുചട  5000  കകേക്ടോടനി
രൂപയുചട  ഒരു  കപ്രക്ടോജകപ  അദക്ടോനനി  ഗ്രൂപനിനപ  നല്കേക്ടോന്  കകേന  ഗവണ്ചമന്റെപ
ആവശരചപടുന്നു. അദക്ടോനനിയുരം  അരംബക്ടോനനിയുമടക്കമുള്ള  വന്കേനിട  കുതകേകേളുചട
തക്ടോല്പരരങ്ങള് മക്ടോതരം സരംരക്ഷെനിക്കുന്ന രൂപതനിലുള്ള ഒരു വരവസക്ടോയ നയമക്ടോണപ ഇന്നപ
ഇന്തരക്ടോരക്ടോജരതപ  നടപനിലക്ടോയനിചക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്നതപ.  ആ  ഘടങ്ങളനിചലല്ലക്ടോരം  നമ്മുചട
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നക്ടോടനിചല  ജനങ്ങളുചട  മുമക്ടോചകേ  ജക്ടോതനിയുചടയുരം  മതതനിചന്റെയുരം  പ്രശ്നങ്ങള്
പറഞ്ഞുചകേക്ടോണപ  അതനികന്റെതക്ടോയ  ഒരു  അന്തരട്ടീക്ഷെരം  രക്ടോജരത്തുണക്ടോക്കനി  ഇമൗ
കുതകേകേള്ക്കപ  സഹക്ടോയകേരമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടുകേളുണക്ടോക്കുന്നതപ  നമുക്കപ  കേക്ടോണക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുരം.  ഇവനിചട  ചെരചയനില്  പചങടുതവചരക്ടോചക്ക  സരംസക്ടോരനിചകപക്ടോചല
നനിലവനിലുള്ള  നമ്മുചട  ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങള്ക്കപ   കപക്ടോരക്ടോയ്മകേളുചണങനില്
അതപ  പരനിഹരനിചപ   ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങചള  രക്ഷെചപടുതക്ടോനക്ടോവശരമക്ടോയ
അടനിയന്തര നടപടനികേളുണക്ടോകേണരം.  നമ്മുചട നക്ടോടനിചല ബട്ടീഡനി വരവസക്ടോയരം,  ചുരുടപ,
കുടനില് വരവസക്ടോയരം, ആ ചതക്ടോഴനിചലക്ടോന്നുരം ഇകപക്ടോഴനില്ല.  അവരചക്കല്ലക്ടോരം ഗവണ്ചമന്റെപ
ചപന്ഷന്  നല്കുന്നുചണങനിലുരം.....,  കകേക്ടോകളജപ  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസരം  കനടനി  ഒരു  വരഷരം
110 ലക്ഷെരം വനിദരക്ടോരത്ഥനികേള് പുറത്തുവരുന്നുചണങനിലുരം ഏതക്ടോണപ 20 ശതമക്ടോനതനിനപ
മക്ടോതമക്ടോണപ  ഇന്നപ  നമ്മുചട  നക്ടോടനില്  കജക്ടോലനി  ചകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുന്നചതന്നക്ടോണപ
എനനിക്കപ  കതക്ടോന്നുന്നതപ.  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസമുള്ളവരടക്കരം  വരഷരംകതക്ടോറുരം  വരുന്ന
അവസരതനില് കജക്ടോലനി ലഭനിക്കക്ടോത ഒരു വലനിയ യുവസമൂഹരം നമ്മുചട നക്ടോടനിലുണപ.
അവരക്കപ കജക്ടോലനി ചകേക്ടോടുക്കക്ടോന് എങ്ങചന സക്ടോധനിക്കുരം.  ഒരു ഗവണ്ചമന്റെപ അതനിചന
സരംബനനിചപ  പരനികശക്ടോധനിക്കുകമക്ടോള്  എനനിക്കപ  കതക്ടോന്നുന്നതപ,  സസ്വക്ടോതനര
സമരകേക്ടോലതപ  ഗക്ടോനനിജനി  ഖക്ടോദനി  വസരം  ധരനിക്കക്ടോന്;  ചചകേതറനിചയ
കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപനിക്കക്ടോന്  സസ്വട്ടീകേരനിച  ഒരു  നനിലപക്ടോടുണക്ടോയനിരുന്നു.  നമ്മുചട  നക്ടോടപ
അതനികലയപ നട്ടീകങ്ങണനി വരനികല്ല എന്നപ ഞക്ടോന് ഭയചപടുന്നു.  കേക്ടോരണരം ഇന്തരയനിചല
വന്കേനിട കുതകേക്കക്ടോര, ഉയരന്ന ജക്ടോതനിക്കക്ടോര ഇവരുചടചയക്ടോചക്ക തക്ടോല്പരരങ്ങള് മക്ടോതരം
സരംരക്ഷെനിക്കുന്ന  ഒരു  ഭരണകൂടതനിനപ  ഇമൗ  രക്ടോജരതനിചല  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോചര
ആവശരമനില്ല.  ആ  ഭരണകൂടതനില്  നനിന്നപ  രക്ടോജരചത  രക്ഷെനിക്കക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കണചമങനില് ഖക്ടോദനി വസതനിലുരം ചചകേതറനിയനികലയരം അതകപക്ടോചല കുടനില്
വരവസക്ടോയങ്ങളനികലയരം   കേടന്നുചചെന്നപ  നമ്മുചട  നക്ടോടനിചല  സക്ടോധക്ടോരണജനങ്ങളുചട
ജട്ടീവനിതരം  സരംരക്ഷെനിക്കുന്നതനിനക്ടോവശരമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടുകേള്  സസ്വട്ടീകേരനിക്കക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കണരം.  അതപ എങ്ങചന  സക്ടോധനിക്കുചമന്നതക്ടോണപ പ്രധക്ടോനചപട പ്രശ്നരം. ഇവനിചട
രക്ടോഷട്ടീയമക്ടോയ  പലതരതനിലുള്ള  പ്രശ്നങ്ങളുചണങനിലുരം   പരനികശക്ടോധനിച്ചുകനക്ടോക്കനിയക്ടോല്
ഇമൗ  സക്ടോഹചെരരങ്ങളനികലയപ  ഇടയക്ടോക്കനിയതനിനപ  കകേക്ടോണ്ഗ്രസപ  (ചഎ)-ക്കപ  പ്രധക്ടോന
പങ്കുണപ.  ഇന്തരയനില് ജനതക്ടോപക്ടോരടനി  അധനികേക്ടോരതനില് വന്നകപക്ടോള് ഒരു നനിലപക്ടോടപ
സസ്വട്ടീകേരനിച്ചു.   ആ  നനിലപക്ടോടപ,  ഇന്തരയനിചല  പ്രധക്ടോനചപട  നഗരങ്ങളനില്  വന്കേനിട
കുതകേകേള്ക്കപ   ഇത  കകേക്ടോടനി  രൂപയുചട  വരവസക്ടോയമുചണങനില്  അവരക്കപ
വരവസക്ടോയശക്ടോല അനുവദനിക്കക്ടോത ഒരു കേക്ടോലമുണക്ടോയനിരുന്നു.  അതങ്ങപ മക്ടോറനി.  ജനതക്ടോ
ഗവണ്ചമന്റെപ  അധനികേക്ടോരതനില്  നനിന്നപ  കപക്ടോയകശഷരം  കകേക്ടോണ്ഗ്രസപ  (ചഎ)
അധനികേക്ടോരതനില്  വന്നകപക്ടോഴക്ടോണപ  ഇന്തരയുചട  സമതനിചന്റെ  50  ശതമക്ടോനരം,  ഒരു
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ശതമക്ടോനരം  വരുന്ന  ആളുകേളുചട  ചചകേയനികലയപ  എതനിചതപ.  അതനില്  നനിന്നപ
കകേരളതനിചല സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരചന രക്ഷെനിക്കുകേ എളുപമല്ല.  ഇന്നപ ബഹുമക്ടോനചപട
പനി.  ടനി.  കതക്ടോമസപ ഒരു അടനിയന്തര പ്രകമയരം ചകേക്ടോണ്ടുവന്നനിരുന്നു.  ഞക്ടോന് ഇവനിചട
വക്ടോയനിചകപക്ടോള്  – The link between youth who have dropped out of formal
schooling those who are jobless and at risk groups likely to be impacted by
or be involved in delinquent crime and violence is one that is often made
very quickly.  ഇതക്ടോണപ ഇന്തരക്ടോ രക്ടോജരതപ നമ്മുചട നക്ടോടനിചല ഭരണകൂടരം വന്കേനിട
കുതകേകേള്ക്കപ അനുകൂലമക്ടോയുണക്ടോക്കനിയ നനിലപക്ടോടപ. വനിദരക്ടോഭരക്ടോസമുള്ളവരക്കപ കജക്ടോലനി
ലഭനിക്കക്ടോചതയുരം പക്ടോവചപടവചന്റെ വട്ടീടനിലുള്ള കുടനികേള്ക്കപ വനിദരക്ടോഭരക്ടോസരം ലഭനിക്കക്ടോചത
ചതരുവനികലയപ  വരുന്നതനിചന്റെ ഫൈലമക്ടോയുമുള്ള ഭട്ടീകേരത ഇന്തരക്ടോ രക്ടോജരതനിചന്റെ എല്ലക്ടോ
ഭക്ടോഗത്തുമുണപ.   അതനില്  നനിന്നപ  കകേരളചത  രക്ഷെനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കണരം.
ബഹുമക്ടോനചപട മുഖരമനനി ഇന്നപ മറുപടനി പറഞ്ഞതകപക്ടോചല ഇവനിടചത വരവസക്ടോയ
ശക്ടോലകേചള  സരംരക്ഷെനിക്കക്ടോന്  നമുക്കപ  സക്ടോധനിക്കണരം.  ഖക്ടോദനിയുരം  ചചകേതറനിയുരം
വരക്ടോപകേമക്ടോയനി  ഇമൗ  രക്ടോജരതപ  പ്രചെരനിപനിക്കണരം.  പക്ടോവചപട  ജനവനിഭക്ടോഗതനിചന്റെ
ജട്ടീവനിതനനിലവക്ടോരരം  ചമചചപടുത്തുന്നതനിനപ  നമ്മള്  പരനിശ്രമനിചക്ടോല്  ഇന്നപ
സക്ടോരവ്വകദശട്ടീയ  കുതകേകേകളക്ടോചടക്ടോപരം  നനിന്നുചകേക്ടോണപ  നമ്മചള  തകേരക്കക്ടോന്
ശ്രമനിക്കുന്ന  വനിഭക്ടോഗതനില്  നനിന്നപ  ഇന്തരക്ടോ  രക്ടോജരചത  രക്ഷെനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുരം.
ജക്ടോതനിയുചടയുരം  മതതനിചന്റെയുരം  കപരുപറഞ്ഞുചകേക്ടോണപ  നമ്മചള  ഭനിന്നനിപനിക്കക്ടോന്
ശ്രമനിക്കുന്നവരനില് നനിന്നപ  വരതരസമക്ടോയനി  എല്ലക്ടോവരുരം ചഎകേരകതക്ടോടുകൂടനി  നട്ടീങ്ങക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുന്ന  ഒരു  സക്ടോഹചെരരമുണക്ടോക്കനിയക്ടോല്  മക്ടോതകമ  നമ്മുചട  വരവസക്ടോയങ്ങള്
മുകന്നക്ടോട്ടുചകേക്ടോണ്ടു  കപക്ടോകേക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുകേയുള.  ഇന്തരക്ടോ  രക്ടോജരരം  മക്ടോതൃകേയക്ടോകേണരം.
കകേരളതനിചല  പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗ  വനിഭക്ടോഗതനില്ചപടവരുചട  കനരക്കപ
അക്രമമുണക്ടോയക്ടോല്  ആ  അക്രമതനിചന്റെ  കപരപ  പറഞ്ഞുചകേക്ടോണപ  കകേരളവരം
പടനികേജക്ടോതനി/  പടനികേവരഗ  വനിഭക്ടോഗക്കക്ടോകരക്ടോടപ  കമക്ടോശമക്ടോയനി  ചപരുമക്ടോറുന്നുചവന്നപ
വരുതക്ടോന് ശ്രമനിക്കുന്ന ശക്തനികേളുണപ.  അതപ മനസനിലക്ടോക്കനി ചകേക്ടോണപ കകേരളതനിചല
പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗ  വനിഭക്ടോഗതനിചന്റെ  തക്ടോല്പരരങ്ങള്  സരംരക്ഷെനിക്കുവക്ടോനുള്ള
നടപടനികേള് സസ്വട്ടീകേരനിക്കക്ടോന് കകേരള ഗവണ്ചമന്റെനിനപ ബക്ടോദ്ധരതയുണപ.  ആ ബക്ടോദ്ധരത
നനിറകവറ്റുചമന്നുള്ള  പ്രതട്ടീക്ഷെ  എനനിക്കുണപ.   ഞക്ടോന്  ഇമൗ  ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേചള
അനുകൂലനിക്കുകേയക്ടോണപ.

1.00 PM ]

ശ്രട്ടീ  .   ഒ  .   ആര  .   കകേളു: സര,  ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേചള  ഞക്ടോന്  പൂരണ്ണമക്ടോയുരം
അനുകൂലനിക്കുകേയക്ടോണപ.   ഇമൗ  ചെരച  ഇവനിചട  നടക്കുകമക്ടോള്  ഇന്നചല  യു.ഡനി.എഫൈപ-ചന്റെ
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പ്രതനിനനിധനികേള് സഭയനില്നനിന്നപ  ഇറങ്ങനികപക്ടോകുകേയുണക്ടോയനി.  സട്ടീക്കചറ വളഞ്ഞുവചപ
സഭചയ  പ്രക്ഷുബ്ധമക്ടോക്കനിചക്കക്ടോണക്ടോണപ  അവര  ഇറങ്ങനികപക്ടോയതപ.   ബഹുമക്ടോനചപട
പടനികേജക്ടോതനി-പടനികേവരഗ  വകുപ്പുമനനിയനില്നനിന്നപ  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരക്ടോഴ്ച  മുമപ  എകന്തക്ടോ
പരക്ടോമരശമുണക്ടോയനി  എന്ന കേക്ടോരണതക്ടോല്  ഒരക്ടോഴ്ച  കേഴനിഞ്ഞതനിനു കശഷമക്ടോണപ  ഇമൗ
നനിയമസഭചയ പ്രക്ഷുബ്ധമക്ടോക്കനി ഇന്നചല പ്രതനിപക്ഷെരം ഇറങ്ങനികപക്ടോകുന്നതപ.  ഇവനിചട
യു.ഡനി.എഫൈപ.-നപ  ആദനിവക്ടോസനികേകളക്ടോടുള്ള  സമട്ടീപനരം  വരക്തമക്ടോക്കുന്ന  ധക്ടോരക്ടോളരം
കേക്ടോരരങ്ങളുണപ.  ചെരനിതപരമക്ടോയ എല്ലക്ടോ കേക്ടോരരങ്ങളുരം ഇവനിചട പറയക്ടോനുകദശനിക്കുന്നനില്ല.
എന്നക്ടോല്  യു.ഡനി.എഫൈപ.  കകേരളരം  ഭരനിക്കുകമക്ടോള്  ആദനിവക്ടോസനി  വനിഭക്ടോഗകതക്ടോടുള്ള
സമട്ടീപനരം,  ഇമൗ  നനിയമസഭചയതചന്ന   പ്രക്ഷുബ്ധമക്ടോക്കനിയനിടള്ള   ഒടനവധനി
സരംഭവങ്ങള്  നടന്നനിട്ടുണപ.   ജക്ടോലനിയന്വക്ടോലക്ടോബക്ടോഗപ  കപക്ടോചലയുള്ള  സരംഭവങ്ങചള
അനുസ്മരനിപനിക്കുന്ന  രട്ടീതനിയനില്  വയനക്ടോടനിചല  മുതങ്ങയനിലുള്ള  ആദനിവക്ടോസനി
കുടനിലുകേള്  തട്ടീയനിടപ  കേതനിചപ  അവസക്ടോനരം  കജക്ടോഗനിചയ  ചവടനിവച്ചുചകേക്ടോന്നപ
ആയനിരക്കണക്കനിനപ  ആദനിവക്ടോസനികേചള  കേണ്ണൂര  ചസന്ട്രല്  ജയനിലനില്  അടച്ചു
ചകേക്ടോണ്ടുള്ള യു.ഡനി.എഫൈപ.-ചന്റെ സമട്ടീപനരം കകേരള ചെരനിതതനില്  നമുചക്കല്ലക്ടോവരക്കുരം
അറനിയക്ടോവന്ന കേക്ടോരരങ്ങളക്ടോണപ. ഇമൗ രട്ടീതനിയനിലക്ടോണപ യു.ഡനി.എഫൈപ. ആദനിവക്ടോസനികേകളക്ടോടപ
എടുതനിട്ടുള്ള  സമട്ടീപനരം.  ഇങ്ങചനയനിരനിചക്ക  ഇന്നചല  ഇമൗ  നനിയമസഭയനില്നനിന്നപ
ഇറങ്ങനികപക്ടോയതപ  എന്തനിചന്റെ  അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോചണന്നപ  മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന്
കേഴനിയുന്നനില്ല.  ബഹുമക്ടോനചപട പടനികേജക്ടോതനി-പടനികേവരഗ വകുപ്പുമനനി ശ്രട്ടീ.  എ.  ചകേ.
ബക്ടോലന്  കേഴനിഞ്ഞ  5  വരഷങ്ങള്ക്കുമുമരം  കകേരളതനിചന്റെ  മനനിയക്ടോയനിരുന്നു.
പടനികേവരഗ  വകുപ്പുരം  കവദബതനി  വകുപ്പുരം  അകദഹരം  കകേകേക്ടോരരരം  ചചെയ്തനിട്ടുണപ.
കകേരളതനില്  സമ്പൂരണ്ണ  കവദബതട്ടീകേരണരം  നടപക്ടോക്കുന്നതനിനുകവണനി
ക്രനിയക്ടോത്മകേമക്ടോയ  പ്രവരതനരം  അകദഹരം  നടതനിയനിട്ടുണപ.  അതകപക്ടോചലതചന്ന
പടനികേവരഗ  കകേക്ടോളനനികേള്  നനിരന്തരരം  സനരശനിച്ചുചകേക്ടോണപ  അവരുചട  കേക്ടോരരങ്ങള്
അടുതപ മനസനിലക്ടോക്കനി കക്ഷെമപദ്ധതനികേള് നടപക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ശ്രമനിചനിട്ടുള്ള ഒരു
മനനിയക്ടോണപ  അകദഹരം.  അകദഹരം  ഭരനിക്കുകമക്ടോഴക്ടോണപ  ആറക്ടോയനിരകതക്ടോളരം
കുടുരംബതനിനപ  ഭൂമനി   നല്കേനിയതപ.  അകതസമയരം  ഇമൗ  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവരഷരം
ഇവനിചട യു.ഡനി.എഫൈപ.-ചന്റെ ഭരണരം കേടന്നുകപക്ടോയനിട്ടുണപ.  ആ അവസരതനില് നടന്ന
കേക്ടോരരമക്ടോണപ  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരക്ടോഴ്ചയമുമപ  പരക്ടോമരശമുണക്ടോയനിട്ടുള്ളതപ.   അടപക്ടോടനി
പടനിണനിമരണവരം  തടരന്നുവരുന്ന  ശനിശുമരണവരം  യു.ഡനി.എഫൈപ.  ഭരനിക്കുകമക്ടോള്
നമ്മള് കേണതക്ടോണപ.  അകതസമയരം വയനക്ടോടപ കപക്ടോലുള്ള ജനില്ലകേളനില് നനിരന്തരമക്ടോയനി
ആദനിവക്ടോസനി സകഹക്ടോദരനിമക്ടോര ആരംബുലന്സനില് പ്രസവനിക്കുന്ന കേക്ടോരരവരം കകേരളതനില്
യു.ഡനി.എഫൈപ.  ഭരനിക്കുകമക്ടോള്  നമുക്കപ  മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണപ.   ഇതക്ടോണപ
യു.ഡനി.എഫൈപ.-ഉരം  എല്.ഡനി.എഫൈപ.ഉരം  തമ്മനിലുളള  വരതരക്ടോസരം.  കകേരളതനിചല
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ആദനിവക്ടോസനികേചള  സരംബനനിചപ  ഇമൗ  കേക്ടോലഘടതനിനനുസൃതമക്ടോയനിട്ടുള്ള  മക്ടോറരം
കവണചമന്നക്ടോണപ  എനനിക്കപ  ഇവനിചട  സൂചെനിപനിക്കക്ടോനുള്ളതപ.  അതകപക്ടോചലതചന്ന
യു.ഡനി.എഫൈപ.-ചന്റെ  കേക്ടോരരങ്ങള്  ചപക്ടോതവക്ടോയനി  എടുതപ  പരനികശക്ടോധനിക്കുകമക്ടോള്
നമുക്കറനിയക്ടോരം  ഇമൗ  നനിയമസഭയകേത്തുണക്ടോക്കുന്ന  പ്രക്ഷുബ്ധരം.  ഇമൗ  ഗവണ്ചമന്റെപ
അധനികേക്ടോരതനില്  വന്നതനിനുകശഷരം  എതകയക്ടോ  പ്രക്ടോവശരരം  ഇമൗ  നനിയമസഭ
നടതക്ടോത രട്ടീതനിയനിലുള്ള വനിഷയങ്ങളക്ടോണപ ഇതനിനകേതപ ഉണക്ടോയനിട്ടുള്ളതപ.  എനനിക്കപ
ഇമൗ അവസരതനില് ബഹുമക്ടോനചപട യു.ഡനി.എഫൈപ. പ്രവരതകേകരക്ടോടപ പറയക്ടോനുള്ളതപ
അവരുചട കനതക്ടോക്കനക്ടോരക്ടോയ   ശ്രട്ടീ. എ. ചകേ. ആന്റെണനിയുരം ശ്രട്ടീ. വനി. എരം. സധട്ടീരനുരം
ഉള്ചപചടയുള്ള  ആളുകേള്  വളചര  വരക്തമക്ടോയനി  കേക്ടോരരങ്ങള്  പറഞ്ഞനിട്ടുണപ.
കകേരളതനിചല  യു.ഡനി.എഫൈപ.  ശനിഥനിലമക്ടോയനിചക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  അതകപക്ടോചല
തചന്ന യു.ഡനി.എഫൈപ.-ചന്റെ കേക്ടോലതപ കകേരളതനില് ആദനിവക്ടോസനി ഭൂമനിവനിതരണവമക്ടോയനി
ബനചപടപ നടന്നനിട്ടുള്ള അഴനിമതനിയനില് യു.ഡനി.എഫൈപ. പ്രവരതകേരക്കുരം പങ്കുചണന്നപ
എചന്റെ  സഹൃത്തുകൂടനിയക്ടോയ  ശ്രട്ടീ.  ചഎ.  സനി.  ബക്ടോലകൃഷ്ണന്  ചകേ.പനി.സനി.സനി.
പ്രസനിഡന്റെനിനപ   റനികപക്ടോരടപ  നല്കേനിയനിട്ടുണപ.  അകദഹരം  അതകനസ്വഷനിക്കണചമന്നപ
പറഞ്ഞനിട്ടുണപ.  യു.ഡനി.എഫൈപ.-നപ  ആദനിവക്ടോസനികേകളക്ടോടുള്ള  സമട്ടീപനമക്ടോണപ  ഇതനില്
നനിന്നുരം മനസനിലക്ടോകുന്നതപ.   അതകപക്ടോചലതചന്ന ഇന്നചത പ്രതനിപക്ഷെ കനതക്ടോവരം
അന്നചത  ആഭരന്തര  വകുപ്പുമനനിയുമക്ടോയ ശ്രട്ടീ.  രകമശപ  ചചെന്നനിതല  വയനക്ടോടനില്
വരനികേയുണക്ടോയനി.  മക്ടോകവക്ടോയനിസ്റ്റേപ  തട്ടീവ്രവക്ടോദവമക്ടോയനി  ബനചപടപ  ചതക്ടോണരനക്ടോടപ
പക്ടോകക്കജപ  എന്ന  രട്ടീതനിയനില്  5  കകേക്ടോടനി  രൂപയുചട  ഒരു  പക്ടോകക്കജപ  അവനിചട
നടപക്ടോക്കുകേയുണക്ടോയനി.  അവനിചട ഒരു പ്രവരതനവരം നടക്കുന്നനില്ല എന്നക്ടോണപ ഇന്നപ
ആ പക്ടോകക്കജപ  പരനികശക്ടോധനിക്കുകമക്ടോള് നമുക്കപ മനസനിലക്ടോകുന്നതപ. ആദനിവക്ടോസനികേള്ക്കപ
ധക്ടോരക്ടോളരം  പശുക്കചളയുരം  കകേക്ടോഴനികേചളയുരം  ചകേക്ടോടുതനിട്ടുണപ.   പചക്ഷെ,  അചതല്ലക്ടോരം
കേടലക്ടോസ്സുകേളനില്  മക്ടോതമക്ടോയനി  ഒതങ്ങുകേയക്ടോണപ.  ഒരു  പ്രവരതനവരം  അവനിചട
നടക്കുന്നനില്ല.  അവനിചട  നടന്നനിട്ടുളള  അഴനിമതനിചയ  സരംബനനിചപ  ഇന്നചല  കകേരള
കേമൗമുദനി  വട്ടീക്കനിലനിയനില്  വളചര  വരക്തമക്ടോയനി  പരക്ടോമരശനിചനിട്ടുണപ.  ഇതക്ടോണപ
യു.ഡനി.എഫൈപ.-ഉരം എല്.ഡനി.എഫൈപ.-ഉരം തമ്മനിലുള്ള വരതരക്ടോസരം.  ഇമൗ അവസരതനില്
മറപ  കേക്ടോരരങ്ങളനികലയപ  കേടക്കക്ടോന്  ഞക്ടോന്  ഉകദശനിക്കുന്നനില്ല,  ആദനിവക്ടോസനിചയ
സരംബനനിചപ കകേരളതനില് ഒരു പുതനിയ സമട്ടീപനരം ഉണക്ടോക്കനിചയടുക്കണചമന്നക്ടോണപ
എനനിക്കപ  അഭനിപ്രക്ടോയചപടക്ടോനുള്ളതപ.  കേക്ടോലക്ടോകേക്ടോലങ്ങളക്ടോയനി  തനതക്ടോയനി  തടരന്നു
കപക്ടോരുന്ന  പദ്ധതനികേള്  മക്ടോതമക്ടോണപ  ആദനിവക്ടോസനികേള്ക്കുകവണനി  നടപക്ടോക്കനി
ചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതപ.   ആദനിവക്ടോസനികേചള  സരംബനനിചപ  ഇന്നപ  ഒടനവധനി
ഉകദരക്ടോഗക്ടോരത്ഥനികേളുണപ.  ടനി.ടനി.സനി., എഞനിനട്ടീയറനിരംഗപ, ബനി.എഡപ എന്നനിവ പക്ടോസക്ടോയ
ധക്ടോരക്ടോളരം  ചചെറുപക്കക്ടോര  കകേരളതനിലുണപ.  പചക്ഷെ  അവരചക്കക്ടോന്നുരം  സരക്കക്ടോര
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തലതനില് യക്ടോചതക്ടോരു വനിധതനിലുള്ള ഉകദരക്ടോഗങ്ങളുരം ലഭനിക്കുന്നനില്ല. അവരക്കപ പുതനിയ
കജക്ടോലനി  സരംവനിധക്ടോനങ്ങള്  രൂപചപടുകതണതണപ.   ആദനിവക്ടോസനികേളുചട  വട്ടീടനിചന
സരംബനനിചപ  പറഞ്ഞക്ടോല്  കേക്ടോലക്ടോകേക്ടോലങ്ങളക്ടോയനി  നക്ടോരം  അവരക്കപ  നനിരമ്മനിച്ചു
ചകേക്ടോടുക്കുന്നതപ  വളചര  ചചെറനിയ  വട്ടീടുകേളക്ടോണപ.  അതപ   അനവധനി  വനിഷയങ്ങള്
ആദനിവക്ടോസനി  കുടുരംബങ്ങളനിലുണക്ടോക്കുന്നുണപ.  മക്ടോറനിയ  പശക്ടോതലതനില്  സമൗകേരര
പ്രദമക്ടോയ  വട്ടീടുകേള്  അവരക്കപ  നനിരമ്മനിച്ചുചകേക്ടോടുകക്കണതക്ടോയനിട്ടുണപ.  പടനികേവരഗ
വനിഭക്ടോഗതനില്ചപട കുടനികേളുചട ഉന്നത പഠനതനിനക്ടോയനി എരം.ആര.എസപ.  കപക്ടോലുള്ള
കഹക്ടോസ്റ്റേലുകേള്   കകേരളതനില്  കൂടുതലക്ടോയനി  നനിരമ്മനിക്കണചമന്നുള്ള  നനിരകദശവരം
എനനിക്കുണപ.  വരവസക്ടോയവമക്ടോയനി ബനചപടപ  കകേരളതനിചല...

ശ്രട്ടീ  .    എന്  .    ഷരംസദട്ടീന്:  സര,  (കമക്കപ  ഓഫൈപ)  ആദനിവക്ടോസനികേളുചട  ഭവന
നനിരമ്മക്ടോണതനിനുള്ള സരംഖര വരദ്ധനിപനിക്കണചമന്നുള്ള അഭനിപ്രക്ടോയരം അകങ്ങയനികല്ല?

ശ്രട്ടീ  .   ഒ  .   ആര  .   കകേളു: സര,  അതസരംബനനിചപ  ഞക്ടോന്  പറഞ്ഞകല്ലക്ടോ.  ഇന്നപ
ആദനിവക്ടോസനികേള്ക്കപ  നനിരമ്മനിച്ചുചകേക്ടോടുക്കുന്നതപ  ചചെറനിയ  വട്ടീടുകേളക്ടോണപ.
കേക്ടോലക്ടോനുസൃതമക്ടോയനി  അവരക്കപ  പുതനിയ  തരതനിലുള്ളതരം  വക്ടോസകയക്ടോഗരമക്ടോയ
സമൗകേരരകതക്ടോടുകൂടനിയുമുളള  വട്ടീടുകേള്  നനിരമ്മനിച്ചുചകേക്ടോടുക്കണചമന്നക്ടോണപ  ഞക്ടോന്
പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതപ.  അതപ്രകേക്ടോരരം  സസ്വക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുരം  വലനിയ  വട്ടീടുകേള്
നനിരമ്മനിക്കുകമക്ടോള് കൂടുതല് തകേ ഒരു യൂണനിറപ കകേക്ടോസ്റ്റേനിനപ നല്കകേണനിവരുരം.  അതപ
ഞക്ടോന് വരക്തമക്ടോയനി  സൂചെനിപനിചനില്ല എന്നുമക്ടോതകമയുള.  പുതനിയ വട്ടീടുകേള് അവരക്കപ
നനിരമ്മനിച്ചു  നല്കേണചമന്നപ  തചന്നയക്ടോണപ  ഞക്ടോനനിവനിചട  സൂചെനിപനിചനിട്ടുള്ളതപ.
അതകപക്ടോചലതചന്ന  ആദനിവക്ടോസനി  കകേക്ടോളനനികേളനില്  വലനിയ  കതക്ടോതനില്  മദരതനിചന്റെ
വനിപതപ നമുക്കപ കേക്ടോണക്ടോന് കേഴനിയുരം.  ആ വനിപതപ ഒഴനിവക്ടോക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള
നൂതന  പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിചപ  കകേക്ടോളനനികേളനില്  നടപക്ടോക്കണചമന്നക്ടോണപ
അതമക്ടോയനി  ബനചപടപ  പറയക്ടോനുള്ളതപ.  ആദനിവക്ടോസനികേള്  അടപക്ടോടനി,  വയനക്ടോടപ
കപക്ടോലുള്ള  പ്രകദശങ്ങളനില്  ജട്ടീവനിക്കുന്നുണപ.  അവചരചയക്ടോചക്ക  ഇന്നപ  മക്ടോകവക്ടോയനിസ്റ്റേപ
കവടയക്ടോടനിചക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  പല  കകേക്ടോളനനികേളനിലുരം  മക്ടോകവക്ടോയനിസ്റ്റുകേള്
കകേനട്ടീകേരനിക്കുന്നു,  അവചരചയല്ലക്ടോരം  തട്ടീവ്രവക്ടോദനികേളക്ടോക്കുന്നതനിനുകവണനിയക്ടോണപ
കകേക്ടോളനനികേളനില്  ശ്രമരം  നടന്നുചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതപ.  അതരരം  കേക്ടോരരങ്ങളനില്
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ പരനികശക്ടോധന ആവശരമക്ടോയനി വന്നനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  പല ആളുകേളുരം
ഇമൗ  സരംഘടനയനില്  ചചെന്നുകചെരുന്നുചവന്നപ  വളചര  പ്രയക്ടോസകതക്ടോടുകൂടനി  നമുക്കപ
മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിയുരം.  എന്നക്ടോല്  കജക്ടോലനി  കേനിടക്ടോചത   ചചെറുപക്കക്ടോര
അലഞ്ഞുതനിരനിഞ്ഞപ  നടക്കുകേയക്ടോണപ.  ഈ  സക്ടോഹചെരരതനില്   സസ്വക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുരം
അതരരം ചചെറുപക്കക്ടോര  ഇങ്ങചനയുള്ള സരംഘടനകേളനില് എതനികചരക്ടോന് സക്ടോധരത
വളചര  കൂടുതലക്ടോണപ.  ആ  കേക്ടോരരങ്ങള്  തട്ടീരചയക്ടോയുരം  പരനികശക്ടോധനിചപ  അതനിചനക്ടോരു
മക്ടോറമുണക്ടോക്കണരം എന്നക്ടോണപ  സൂചെനിപനിക്കക്ടോനുള്ളതപ.  
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മനി  .    ചചെയരമക്ടോന്:  ബഹുമക്ടോനചപട  ചമമര,  അകങ്ങയപ  അനുവദനിച  സമയരം
കേഴനിഞ്ഞു.

ശ്രട്ടീ  .   ഒ  .   ആര  .   കകേളു: സര,  ഇവനിചട  വളചര  വരക്തമക്ടോയനി  സൂചെനിപനിചനിട്ടുള്ള
എല്.ഡനി.എഫൈപ.-ചന്റെയുരം  യു.ഡനി.എഫൈപ.-ചന്റെയുരം  സമട്ടീപനരം  മനസനിലക്ടോക്കനിചക്കക്ടോണപ
പുതനിചയക്ടോരു  കേക്ടോലഘടതനികലയപ  കകേരളതനിചല  ആദനിവക്ടോസനി  സമൂഹചത
നയനിക്കുന്നതനിനക്ടോവശരമക്ടോയ  ഒരു  സക്ടോഹചെരരരം  ഭക്ടോവനിയനില്  ഇമൗ  ഗവണ്ചമന്റെപ
സസ്വട്ടീകേരനിക്കണചമന്നുകൂടനി   സൂചെനിപനിച്ചുചകേക്ടോണപ  ഞക്ടോന്   ഈ  ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേചള
പൂരണ്ണമക്ടോയുരം പനിന്തക്ടോങ്ങനിചക്കക്ടോണപ നനിരത്തുന്നു.   അഭനിവക്ടോദരങ്ങള്.

കഡക്ടോ  .    എന്  .    ജയരക്ടോജപ:  സര,  പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗ  ജനവനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കപ
കവണനിയുള്ള ഡനിമക്ടോന്റെപ ചെരചയനില് പചങടുക്കുകമക്ടോള് കേഴനിഞ്ഞ കേക്ടോലഘടതനില്നനിന്നപ
വരതരസമക്ടോയനി ചചെറനിചയക്ടോരു ചവളനിചരം കേക്ടോണക്ടോന് കേഴനിയുന്നുചവന്നപ പറയക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന്
കേഴനിയനില്ല.  വകരണരതയുചട  ഏകേക്ടോന്ത  തട്ടീരങ്ങളനികലയപ  നമ്മുചട  വനികേസസ്വരതചയ
ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോനുള്ള വളചര തട്ടീവ്രമക്ടോയ ശ്രമരം രക്ടോജരചതമക്ടോടുരം നടക്കുകേയുരം നമ്മുചട
കവവനിധരങ്ങകളയുരം  കവരുദ്ധരങ്ങകളയുചമക്ടോചക്ക  തളചനിടക്ടോന്  ശ്രമനിക്കുകേയുരം
ചചെയന്നവരചക്കതനിചരയുള്ള  ആത്മകരക്ടോഷരം  നമ്മുചട  രക്ടോജരതപ  വളചരകയചറ
ശക്തമക്ടോകുന്ന  ഒരു  കേക്ടോലഘടതനിലൂചടയക്ടോണപ  കേടന്നുകപക്ടോകുന്നതപ  എന്നപ
പറയക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയനില്ല.  നമ്മുചട  രക്ടോജരതനിചന്റെ  ചമക്ടോതതനിലുള്ള
അന്തരട്ടീക്ഷെതനില്  അതപ  ശക്തമക്ടോയനി  കകേള്ക്കക്ടോന്  തടങ്ങനി.  അതപ  ഗുജറക്ടോതനിലുരം
ദക്ടോദ്രനിയനിലുരം ഝക്ടോരഖണ്ഡനിലുരം മക്ടോതമല്ല ഇന്തരയുചട വനിവനിധ ഭക്ടോഗങ്ങളനിലുരം കകേള്ക്കുന്നു.
ഒരു  കേക്ടോലഘടതനില്  അവഗണനിക്കചപട  ഒരു  വലനിയ  സമൂഹരം  ശക്തമക്ടോയ
കപക്ടോരക്ടോടതനിചന്റെ  രട്ടീതനിയനികലയപ  തയ്യക്ടോചറടുക്കുന്ന  കേക്ടോഴ്ചയക്ടോണപ  യഥക്ടോരത്ഥതനില്
കേക്ടോണക്ടോന് കേഴനിയുന്നതപ.  നമ്മുചട ഭരണഘടനക്ടോ ശനില്പനിയക്ടോയ കഡക്ടോ.  അരംകബദ്ക്കറുചട
വക്ടോക്കുകേള്ക്കപ  ഇന്നുരം പ്രസക്തനിയുണപ  എന്നുള്ളതപ   യക്ടോഥക്ടോരത്ഥരമക്ടോണപ  .  അകദഹരം
പറഞ്ഞതപ  'ആടനിന്കുടനികേചളയക്ടോണപ  ബലനി  നടത്തുന്നതപ.  സനിരംഹങ്ങചളയല്ല.
ശക്ടോന്തരക്ടോയനിരുന്നക്ടോല്  നനിങ്ങള്  ബലനിയക്ടോടുകേളക്ടോക്കചപടുരം.  അങ്ങചന
സരംഭവനിക്കക്ടോതനിരനിക്കചട.  സരംഭവനിക്കക്ടോതനിരനിക്കണചമങനില്  നനിങ്ങള്  ഓകരക്ടോരുതരുരം
ഗരജനിക്കുന്ന  സനിരംഹങ്ങളക്ടോയനി  മക്ടോറണരം'.  യഥക്ടോരത്ഥതനില്  ആ  സനിരംഹനക്ടോദരം
നമ്മുചട  സമൂഹതനിലുരം  രക്ടോജരത്തുരം  കകേട്ടുതടങ്ങുന്നു  എന്നുള്ളതപ  സകന്തക്ടോഷകേരമക്ടോയ
കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  പചക്ഷെ  ഇവനിചട  പ്രസക്തമക്ടോകുചന്നക്ടോരു  കേക്ടോരരരം  ഈചയക്ടോരു
സക്ടോഹചെരരങ്ങചളക്ടോചക്ക  ഉണക്ടോകുകമക്ടോഴരം  കരക്ടോഹനിതപ  ചവമുലചയ  കപക്ടോചലയുള്ള
ആളുകേള്  നമ്മുചട  സമൂഹതനില്  വട്ടീണ്ടുരം  സൃഷ്ടനിക്കചപടുന്നു  എന്നുള്ളതപ  എടുതപ
പറയക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയനില്ല.  കകേരളതനിനപ  അഭനിമക്ടോനമക്ടോയനിട്ടുള്ള  മഹക്ടോനക്ടോയ
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അയ്യങക്ടോളനിയുരം കേക്ടോവക്ടോലനിക്കുളരം കേണന് കുമക്ടോരനുരം കേല്ലട രക്ടോമന് നക്ടോരക്ടോയണനുചമക്ടോചക്ക
പ്രതനിനനിധക്ടോനരം  ചചെയ്ത  ഒരു  സഭയുചട  ഭക്ടോഗമക്ടോണപ  ഞക്ടോനുരം  സക്ടോറുരം  ഒചക്ക.  പചക്ഷെ
കേഴനിഞ്ഞ എഴപതപ വരഷക്കക്ടോലമക്ടോയനി ഇവനിചട ചെരച ചചെയ്യചപടുകമക്ടോഴരം അടനിസക്ടോന
വരഗതനിചന്റെ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കപ ഇന്നുരം പരനിഹക്ടോരരം കേക്ടോണക്ടോന് പൂരണ്ണമക്ടോയുരം കേഴനിഞ്ഞനില്ല
എന്നുള്ളതപ  യക്ടോഥക്ടോരത്ഥരമക്ടോണപ.  പടനികേജക്ടോതനിക്കക്ടോരചന മൂന്നപ  ചസന്റെനില്നനിന്നപ  മൂന്നര
ചസന്റെനികലയപ  മക്ടോറ്റുന്നതനിനുരം  ലരംപരംഗ്രക്ടോന്റെപ  250  രൂപയനില്നനിന്നപ  260  രൂപയക്ടോയനി
ഉയരത്തുന്നതനിനുമുള്ള  ചെരചകേള്  യഥക്ടോരത്ഥതനില്  എവനിചടയക്ടോണപ
നടക്കുന്നചതന്നുള്ളതപ  ചെനിന്തനികക്കണ  കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  നമ്മുചട  സരംസക്ടോനതപ
കകേക്ടോരപകററപ  സക്ടോപനങ്ങള്  ഉള്ചപചടയുള്ള  സക്ടോപനങ്ങളനില്  എവനിചടയക്ടോണപ
സനി.ഇ.ഒ.-മക്ടോരക്ടോയനി  പടനികേജക്ടോതനി  വനിഭക്ടോഗതനില്ചപട  ആളുകേളുള്ളതപ.  ഏറവരം
ശക്തമക്ടോയ   ബക്ടോങനിരംഗപ  കമഖലയനില്  വളചര  അപൂരവ്വമക്ടോയനി  മക്ടോതമക്ടോണപ  അതനിചന്റെ
തലപതപ  പടനികേജക്ടോതനി  വനിഭക്ടോഗതനില്ചപട  ആളുകേചള  കേക്ടോണക്ടോന്  കേഴനിയുന്നതപ.
ഇന്നനിവനിചട  രക്ടോവനിചല  ബഹുമക്ടോനരയക്ടോയ  വട്ടീണക്ടോ  കജക്ടോരജപ  മക്ടോധരമ  രരംഗവമക്ടോയനി
ബനചപടപ   സരംസക്ടോരനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  മക്ടോധരമരരംഗതപ  വളചര  പ്രശസനക്ടോയ
പതപ്രവരതകേന് വനി.എന്.ഉന്നനിയക്ടോല്  ഒരു പഠനരം നടത്തുകേയുണക്ടോയനി.  In search
of a Delith Journalist  എന്നുപറയുന്ന കപനനിയറനില് വന്ന അകദഹതനിചന്റെ ഒരു
കലഖനരം  ഞക്ടോന്  അടുതകേക്ടോലതപ  വക്ടോയനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.   ഒരു  ശതമക്ടോനതനില്
തക്ടോചഴയക്ടോണപ  പടനികേജക്ടോതനി  വനിഭക്ടോഗതനില്ചപട  കജരണലനിസ്റ്റുകേള്  മക്ടോധരമ
രരംഗത്തുള്ളതപ.  മക്ടോതമല്ല,  പലകപക്ടോഴരം അവരചക്കതനിചരയുള്ള അതനിക്രമങ്ങള്ക്കപ്പുറരം
അവരുചട  സക്ടോരംസക്ടോരനികേതചയ  എടുത്തുകേക്ടോണനിക്കക്ടോന്  പതങ്ങളുരം  മക്ടോധരമങ്ങളുരം
തയ്യക്ടോറക്ടോകുന്നനില്ല  എന്നുള്ളതക്ടോണപ  വസത.  കദശട്ടീയ  തലതനില്  നക്ടോഷണല്  കക്രരം
റനിക്കക്ടോരഡ്സപ  ബന്യൂകറക്ടോയുചട  കേണക്കുകേള് സൂചെനിപനിക്കുന്നതപ  അഞ്ചുവരഷരം ചകേക്ടോണപ
ദളനിതപ  വനിഭക്ടോഗവമക്ടോയനി  ബനചപട  44  ശതമക്ടോനരം  പുതനിയ   കകേസകേള്
ഉണക്ടോകുന്നുചവന്നുള്ളതക്ടോണപ.  കകേരളതനിലുരം  കേക്ടോരരങ്ങള്  ഭദ്രമക്ടോചണന്നപ  പറയക്ടോന്
കേഴനിയനില്ല,  ഒരുപചക്ഷെ മറപ സരംസക്ടോനങ്ങളുചട അവസയല്ല എങനില്കപക്ടോലുരം, അതപ
ശക്ടോരട്ടീരനികേമക്ടോയ  ഒരു  പട്ടീഡനരം  മക്ടോതമല്ല,  അതനിനപ്പുറതപ  മക്ടോനസനികേമക്ടോയ
അവസകൂടനിയക്ടോണപ. വനിശപനിനപ സരംഗട്ടീതമുചണങനില് തട്ടീരചയക്ടോയുരം  അടപക്ടോടനിയനിലുരം
കകേരളതനിചന്റെ  മറപ   പ്രകദശങ്ങളനിലുചമക്ടോചക്കതചന്ന  ആ  സരംഗട്ടീതരം  നമുക്കപ
കകേള്ക്കക്ടോന്  കേഴനിയുരം  എന്ന  കേക്ടോരരതനില്  സരംശയമനില്ല.  അതചകേക്ടോണപ  ഇവനിചട
പടനികേജക്ടോതനിക്കക്ടോരക്കുരം  ആദനിവക്ടോസനികേള്ക്കുചമതനിചരയുള്ള  അതനിക്രമങ്ങള്
ഒരരത്ഥതനിലചല്ലങനില് മചറക്ടോരുതരതനില്  കേക്ടോണക്ടോന് കേഴനിയുരം  എന്ന യക്ടോഥക്ടോരത്ഥരരം
നമ്മുചട മുമനിലുണപ.  ഈ ഭൂമനിചയല്ലക്ടോരം അവരുകടതക്ടോയനിരുന്നു.  ഒരു കേക്ടോലഘടതനിചല
കകേരളതനിചന്റെ  ചെരനിതതനികലയപ  കേടന്നുകപക്ടോകുകമക്ടോള്  ഇചതല്ലക്ടോരം  കഗക്ടോത
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വരഗങ്ങളുചട  അധട്ടീനതയനിലക്ടോയനിരുന്നു.  മധര  ഏഷരയനില്നനിന്നുളള  ആരരനക്ടോരുചട
കേടന്നുവരകവക്ടോചട  അവര  പുറകതയപ  കപക്ടോകുകേയുരം  പനിന്നട്ടീടപ  അധനിനനികവശ
തനികന്റെതക്ടോയ  കേക്ടോഴ്ചപക്ടോടുകേള്  ഉണക്ടോവകേയുരം  ചചെയ്തു.  പചക്ഷെ  ഇന്നപ  അവചര  മൂന്നു
ചസന്റെനില്നനിന്നപ  നക്ടോലപ  ചസന്റെനികലയപ  മക്ടോറക്ടോന് കേഴനിഞ്ഞു.  അചല്ലങനില് അവചരമക്ടോതരം
ചുറചപടതക്ടോയ ഒരു സമൂഹതനില് മക്ടോതരം  ജട്ടീവനിക്കക്ടോനക്ടോയനി   മക്ടോറ്റുന്നു എന്നുള്ള ഈ
സമൂഹതനിചന്റെ കേക്ടോഴ്ചപക്ടോടപ അതനിന്നുരം മക്ടോറനിയനില്ല എന്നപ അനുഭവങ്ങള് ചതളനിയനിക്കുന്നു.
ജയകമക്ടോഹചന്റെ  ഏചറ  ചെരച  ചചെയ്യചപട  'നൂറപ  സനിരംഹക്ടോസനങ്ങള്'  എന്ന  വളചര
പ്രശസമക്ടോയ ഒരു കനക്ടോവലുണപ.  ഒരു സമൂഹതനിചന്റെ കേക്ടോഴ്ചപക്ടോടക്ടോണതനില് പറയുന്നതപ.
ഒരു  ഐ.എ.എസപ.  ഓഫൈട്ടീസറക്ടോയനിട്ടുകപക്ടോലുരം  ധരമ്മപക്ടോലനപ  അകദഹതനിചന്റെ
മനസനിനുരം  ശരട്ടീരതനിനുമുള്ള  അവരണ്ണത  പനിറവനിചകേക്ടോകണക്ടോ  അധനികേക്ടോരരംചകേക്ടോകണക്ടോ
സമത്തുചകേക്ടോകണക്ടോ തൂത്തുമക്ടോറക്ടോന് കേഴനിയുകേയനില്ലക്ടോചയന്നപ പഠനിപനിച  ഒരു പക്ടോഠമക്ടോണപ
ആ  കനക്ടോവലനിലൂചട  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതപ.  ആ  കനക്ടോവലനില്  സൂചെനിപനിക്കുന്നതകപക്ടോചല
സസ്വന്തരം  അമ്മചയ  ആടനികയക്ടോടനിചകപക്ടോള്  അയക്ടോള്  അനുഭവനിചതപ  അഗക്ടോധമക്ടോയ
നനിസരംഗത  മക്ടോതമല്ല,  നൂറപ  സനിരംഹക്ടോസനങ്ങള്  തക്ടോണനിയക്ടോലുരം  ഉറയക്ടോത
ഇരനിപനിടചതക്കുറനിച്ചുള്ള ഭയമക്ടോണപ.  ആ ഭയരം ഇന്നുരം നമ്മചള കവടയക്ടോടുകമക്ടോള് ഈ
നക്ടോടനിചല പക്ടോവചപട ആദനിവക്ടോസനി ദളനിതപ വനിഭക്ടോഗതനിലുരം പനികന്നക്ടോക്ക വനിഭക്ടോഗതനിലുരം
പടനികേജക്ടോതനി  വനിഭക്ടോഗതനിലുരംചപട  ആളുകേളുചട  ഭയക്ടോശങകേള്  പൂരണ്ണമക്ടോയനി
അസമനിക്കുന്നനില്ല  എന്നപ  പറയക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയനില്ല.  ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ  മനനി
ഇകപക്ടോള്  മൂന്നു  ലക്ഷെരം  രൂപയക്ടോണപ  പടനികേജക്ടോതനി  ജനവനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കപ
വട്ടീടുവയന്നതനിനക്ടോയനി  ചകേക്ടോടുക്കുന്നതപ.  മൂന്നുലക്ഷെരം  രൂപയപ  കകേരളതനില്  ഒരു
വട്ടീടുവയക്ടോന്  കേഴനിയനില്ല  എചന്നക്ടോരു   യക്ടോഥക്ടോരത്ഥര  കബക്ടോധമുണക്ടോകേണരം.  അക്കക്ടോരരരം
ഇവനിചട സൂചെനിപനിച്ചു.  അതകപക്ടോചല കടക്ടോയപ ചലറപ  നനിരമ്മനിക്കക്ടോന്  25,000  രൂപയക്ടോണപ
ചകേക്ടോടുക്കുന്നതപ.  കകേരളതനിചല  സക്ടോഹചെരരങ്ങളനില്  25,000  രൂപയപ  കടക്ടോയപ ചലറപ
നനിരമ്മനിക്കക്ടോന് കേഴനിയനില്ല.  ഇചതക്ടോചക്ക വരദ്ധനിപനികക്കണതക്ടോണപ.  ഒരു ചസന്റെപ ഭൂമനിക്കപ
75,000  രൂപയക്ടോണപ  അനുവദനിക്കുന്നതപ.  മധരതനിരുവനിതക്ടോരംകൂറനിചലക്ടോന്നുരം   75,000
രൂപയപ  ഒരു   ചസന്റെപ  ഭൂമനി  കേനിട്ടുകേയനില്ല.  ഒരു  കേക്ടോരരരം  കൂടനി  അങ്ങകയക്ടോടപ
സൂചെനിപനിക്കുകേയക്ടോണപ.  അരംകബദ്കേര  സസ്വയരം  പരരക്ടോപ്ത  ഗ്രക്ടോമങ്ങള്  ദയവക്ടോയനി
ഗവണ്ചമന്റെപ  ഏജന്സനികേള്ക്കപ  ചകേക്ടോടുക്കരുതപ.  എചന്റെ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനില്
രണപ പ്രവൃതനികേള് സരംസക്ടോന നനിരമ്മനിതനി കകേനവരം കഫൈക്ടോറസ്റ്റേപ ഡനിപക്ടോരട്ടുചമനമക്ടോയനി
ബനചപട  ഒരു സക്ടോപനവരം  ഏചറടുതനിടപ  രണപ  വരഷമക്ടോയനി.  ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ
മുന്മനനി ശ്രട്ടീ. എ. പനി.  അനനില് കുമക്ടോറനിചന്റെ കേക്ടോലതപ അനുവദനിചതക്ടോണപ. ഇകപക്ടോഴരം
പണനി  പൂരതട്ടീകേരനിചനിടനില്ല.  സസ്വന്തമക്ടോയനി  ചടകനിക്കല്  സ്റ്റേക്ടോഫൈനില്ലക്ടോത  യക്ടോചതക്ടോരു
സരംവനിധക്ടോനവമനില്ലക്ടോത അവചര ഇതപ ഏല്പനിചതചകേക്ടോണപ പണനി പൂരതട്ടീകേരനിക്കക്ടോന്
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കേഴനിയുന്നനില്ല  എന്നുള്ളതപ  പറയക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയനില്ല.  ലരംപരംഗ്രക്ടോന്റെപ
കനരചതയുണക്ടോയനിരുന്നതപ 30 ശതമക്ടോനമക്ടോണപ. അതപ ചകേക്ടോടുതനിടനില്ല. അകതക്ടോചടക്ടോപരം
50  ശതമക്ടോനമക്ടോക്കക്ടോന്കവണനി  സരക്കക്ടോര  ഉതരവപ  വരുചമന്നുപറഞ്ഞപ
കേക്ടോതനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  അതപ  എതയുരം  ചപചടന്നപ  നല്കേക്ടോനുള്ള  നടപടനി
സസ്വട്ടീകേരനിക്കണരം.  വരവസക്ടോയ വകുപ്പുമക്ടോയനി  ബനചപടപ   ശ്രട്ടീ.  കമക്ടോന്സപ  കജക്ടോസഫൈപ
വളചര  പ്രധക്ടോനചപചടക്ടോരു  കേക്ടോരരരം  പറഞ്ഞു.  അകദഹതനിചന്റെ  നനികയക്ടോജകേ
മണ്ഡലതനിലുള്ള കകേക്ടോടയരം ചടകപറയനില്സനില് സമരരം നടക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇലകനിസനിറനി
കബക്ടോരഡുരം  വരവസക്ടോയ വകുപ്പുരം തമ്മനിലുള്ള തരക്കമക്ടോണതപ.  അടനിയന്തരമക്ടോയനി  ഈ
കേക്ടോരരതനില്  ഇടചപടപ  കകേക്ടോടയരം  ചടകപറയനില്സപ  ഉള്ചപചട  തറന്നു
പ്രവരതനിപനിക്കക്ടോനുള്ള നടപടനികേള് സസ്വട്ടീകേരനിക്കണചമന്നുകൂടനി അഭരരത്ഥനിച്ചുചകേക്ടോണപ
ഈ ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേചള ഞക്ടോന് ശക്തമക്ടോയനി എതനിരക്കുന്നു. 

ശ്രട്ടീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജയന്:  സര,   ഈ  ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേചള  ഞക്ടോന്
പനിന്തക്ടോങ്ങുകേയക്ടോണപ.  കകേരളതനിചല  വരവസക്ടോയതനിചന്റെ  പുകരക്ടോഗതനിക്കപ  തടസരം
നനില്ക്കുന്നതപ ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളക്ടോചണന്ന ചെരച വരക്ടോപകേമക്ടോയനി നടക്കക്ടോറുണപ.  കേഴനിഞ്ഞ
എതകയക്ടോ വരഷങ്ങചളടുതപ  പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല് ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേചളചക്കക്ടോണപ  നമ്മുചട
വരവസക്ടോയ കമഖലകേളനില്  ഒരു പ്രശ്നവമുണക്ടോയനിടനില്ല  എന്നപ  നമുക്കപ  കബക്ടോധരചപടുരം.
വരവസക്ടോയ  രരംഗതപ  ഏചറ  സമക്ടോധക്ടോനപൂരണ്ണമക്ടോയ  അന്തരട്ടീക്ഷെരം  നനിലനനിരതനി
ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോനുള്ള  പരനിശ്രമമക്ടോണപ  അവര  നടത്തുന്നതപ.  ഇന്തരയനിലക്ടോകേമക്ടോനമുള്ള
വരക്ടോവസക്ടോയനികേ  കമഖലചയ   നക്ടോശതനികലയപ  ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുന്ന,  നമ്മുചട
സസ്വക്ടോശ്രയചത  നക്ടോശതനികലയപ  ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുന്ന  സമട്ടീപനങ്ങള്ചക്കതനിചരയക്ടോണപ
കകേരളതനിചലയുരം  ഇന്തരയനിചലയുരം  മുഴവന്  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുരം  കയക്ടോജനിച്ചുനനിന്നപ
കപക്ടോരക്ടോടുന്നതപ.  കകേരളതനില് എല്.ഡനി.എഫൈപ.  ഗവണ്ചമന്റെപ അധനികേക്ടോരതനില് വന്നപ
വരവസക്ടോയ  വകുപപ  ശ്രട്ടീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന്  ഏചറടുതപ  കകേരളതനിചല
വരക്ടോവസക്ടോയനികേ കമഖലയ്ചക്കക്ടോരു കുതനിപപ  ഉണക്ടോക്കുകേചയന്ന ലക്ഷെരരം  വച്ചുചകേക്ടോണപ
30  ദനിവസതനിനകേരം  എല്ലക്ടോ  അനുമതനികേളുരം  വരവസക്ടോയ  സരംരരംഭങ്ങള്ക്കപ  നല്കുരം
എന്നപ  പ്രഖരക്ടോപനിച്ചുചകേക്ടോണക്ടോണപ  പ്രവരതനരം  ആരരംഭനിചതപ.  അതപ  ആ  രരംഗതപ
ആചകേചയക്ടോരു ആകവശമുണക്ടോക്കനിയ തട്ടീരുമക്ടോനമക്ടോയനിരുന്നു.  അകതക്ടോചടക്ടോപരം  എനനിക്കപ
സൂചെനിപനിക്കക്ടോനുള്ളതപ കകേരളതനിചന്റെ വരക്ടോവസക്ടോയനികേ രരംഗതപ നമ്മുചട പരമരക്ടോഗത
വരവസക്ടോയ കമഖലചയ വനിസ്മരനിച്ചുചകേക്ടോണപ നമുക്കപ  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന് കേഴനിയുകേയനില്ല
എന്നുളളതക്ടോണപ.  പ്രകതരകേനിചപ  കകേതറനി,  കേയര,  കേശുവണനി,  ഖക്ടോദനി  തടങ്ങനിയ
കമഖലകേള്. കകേതറനി രരംഗതപ  ഏകേകദശരം മൂന്നര ലക്ഷെതനിലധനികേരംകപര കജക്ടോലനി
ചചെയന്നുണപ.   കകേതറനി  വരവസക്ടോയചതക്കുറനിചപ  പഠനിക്കക്ടോന്  ഒരു  കേമ്മട്ടീഷചന
നനിയമനിക്കണരം.  അതനിനപ  പ്രകതരകേ  വകുപപ  സൃഷ്ടനിക്കുചമന്നപ  കനരചത
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പ്രഖരക്ടോപനിചനിട്ടുണപ.  അതപ  സസ്വക്ടോഗതക്ടോരഹമക്ടോയ   കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  പ്രകതരകേനിചപ
ജട്ടീവനക്കക്ടോചരക്ടോന്നുരം  വരക്ടോചത  സക്ടോമതനികേ  ബക്ടോധരതയനില്ലക്ടോചത  തചന്ന  അതപ
ചചെയ്യക്ടോന്  കേഴനിയുന്നതമക്ടോണപ.  കേയര  വരവസക്ടോയ  കമഖലയനില്  ഉള്ളതകപക്ടോചല
കകേതറനിക്കപ  അതരചമക്ടോരു  സമട്ടീപനരം  കകേചക്കക്ടോള്ളക്ടോന്  നമുക്കപ  കേഴനിയണരം.
നനിലവനിലുള്ള ഉകദരക്ടോഗസനക്ടോചര  വനിനരസനിച്ചുചകേക്ടോണപ  നമുക്കതപ  ചചെയ്യക്ടോന് കേഴനിയുരം.
ചചകേതറനിക്കപ  ഇകപക്ടോഴള്ളതപ  ഹക്ടോന്റെകക്ടോണപ. പകക്ഷെ അതനിനപ  പരനിഹക്ടോരമക്ടോയനി  ഒരു
അപകപ  കബക്ടോഡനി  നമുക്കപ  സൃഷ്ടനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയണരം.  കേണ്ണൂര,  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടപ,
ബക്ടോലരക്ടോമപുരരം  തടങ്ങനിയ  സലങ്ങള്  ചചവവനിധരമക്ടോരന്ന  തണനിതരങ്ങള്
ഉല്പക്ടോദനിപനിച  കമഖലകേളക്ടോണപ.   സസ്വക്ടോതനരതനിനപ  എതകയക്ടോ  വരഷങ്ങള്ക്കുമുമപ
ബനിടട്ടീഷപ  രക്ടോജനി,  തനിരുവനിതക്ടോരംകൂര  രക്ടോജക്ടോവപ/രക്ടോജനി  തടങ്ങനിയവര  വട്ടീടുകേളനില്
ഉപകയക്ടോഗനിചനിരുന്ന  വസങ്ങള്  ചനയ്തതപ  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടപ  കകേക്ടോമണ്  ചവല്തപ
ഫൈക്ടോകറനിയനിലക്ടോണപ.  പകക്ഷെ  ഇന്നപ  ആ  കമഖല  നശനിച്ചുചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നു.  അതരരം
ഉല്പന്നങ്ങള് കേയറ്റുമതനി ചചെയ്യക്ടോന് കേഴനിയക്ടോത സക്ടോഹചെരരതനികലയപ കപക്ടോകുകേയക്ടോണപ.
അതനിചന്റെ  ചചവവനിധരപൂരണ്ണമക്ടോയ  ഉല്പക്ടോദന  പ്രക്രനിയ  മുകന്നക്ടോട്ടു  ചകേക്ടോണ്ടു
കപക്ടോകേക്ടോനക്ടോവശരമക്ടോയ  സമട്ടീപനരം  നമ്മള്  ചചകേചക്കക്ടോള്ളണരം.  ഒരു  കപ്രക്ടോജകപ
അടനിസക്ടോനതനില്  ഇതപ  ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  കേഴനിയണരം.  ഇകപക്ടോഴള്ളതപ  സട്ടീരം
ഓറനിയകന്റെഷന്  പ്രവരതനങ്ങളക്ടോണപ.  സട്ടീരം  ഓറനിയകന്റെഷന്  പ്രവരതനരം
അവസക്ടോനനിപനിചപ  കപ്രക്ടോജകടനിസക്ടോനതനില്  ഇതപ  മുകന്നക്ടോട്ടുചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്
ആവശരമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടപ  സസ്വട്ടീകേരനിക്കണചമന്നക്ടോണപ  എനനിക്കപ  സൂചെനിപനിക്കക്ടോനുള്ളതപ.
അതനിനനുസൃതമക്ടോയനി കേണ്ണൂര, കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടപ, തനിരുവനന്തപുരരം കമഖലകേളനില് കമഖലക്ടോ
ഓഫൈട്ടീസകേള്/കപ്രക്ടോജകപ  ഡനിവനിഷന്  ആരരംഭനിചപ  അതനിചന്റെ  പ്രവരതനങ്ങള്
മുകന്നക്ടോട്ടുചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുന്ന  ഒരു  കേക്ടോഴ്ചപക്ടോടക്ടോണപ  ഉണക്ടോകകേണതപ.  ഹക്ടോന്റെകനിചന്റെ
പ്രവരതനങ്ങളനില്  ചകേടുകേക്ടോരരസതയുരം  അഴനിമതനിയുമുചണന്നക്ടോണപ  പത
വക്ടോരതകേളുചട അടനിസക്ടോനതനില് മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന് കേഴനിയുന്നതപ.  തണനി സരംഭരണ
സമട്ടീപനതനില് അതനിഭട്ടീകേരമക്ടോയ തനിരനിമറനികേള് നടക്കുന്നു എന്ന ആകരക്ടോപണമുണപ.
അവനിചട വനിപണനരം നടത്തുന്ന വസങ്ങള് പൂരണ്ണമക്ടോയുരം ചചകേതറനിയക്ടോകണക്ടോ എന്ന
പരനികശക്ടോധന ഇതമക്ടോയനി ബനചപടപ നടകതണതമുണപ.  കനരചത ബഹുമക്ടോനചപട
വരവസക്ടോയ  വകുപ്പുമനനി  നമ്മുചട  സ്കുളുകേളനില്  ചചകേതറനി,  ഖക്ടോദനി  യൂണനികഫൈക്ടോരം
നടപനിലക്ടോക്കുന്നു എന്നപ പ്രഖരക്ടോപനിച്ചു. ഇകപക്ടോള് നമ്മുചട സ്കൂളുകേളനികലയപ തമനിഴപ നക്ടോടനില്
നനിന്നപ  ഹക്ടോന്റെകനിചന്റെ  ഏജനമക്ടോര  കേക്ടോറകലക്ടോഗുമക്ടോയനി  കേടന്നുവന്നനിരനിക്കുന്നു
എന്നുപറയുകമക്ടോള്തചന്ന  നമുക്കതപ  കബക്ടോധരചപടുരം.  കകേരളതനിചല  പക്ടോവചപട
ചചകേതറനി  സരംഘങ്ങള്ക്കപ  അതരരം  പരനിശ്രമങ്ങചളക്ടോന്നുമനില്ല.  ഇമൗ  രരംഗത്തുള്ള
തമനിഴപ നക്ടോടപ  കമഖലയനിചല  കുതകേകേള്  മക്ടോരക്കറപ  പനിടനിചചടുക്കക്ടോനക്ടോണപ  കമക്ടോകഡണ്
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പ്രചെരണങ്ങള്  നല്കേനി  കേക്ടോറകലക്ടോഗുമക്ടോയനി  ഇന്നപ  വനിദരക്ടോലയങ്ങളനികലയപ
എതനിയനിട്ടുള്ളതപ.  ഇതമക്ടോയനി  ബനചപടപ  ഹക്ടോന്റെകനിചന്റെ  അഴനിമതനിയുരം
ചകേടുകേക്ടോരരസതയുരം മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുരം.  വരവസക്ടോയ വക്ടോണനിജര വകുപനില്
മനിടുക്കന്മക്ടോരക്ടോയ ഉകദരക്ടോഗസരുണപ. പകക്ഷെ അവരക്കപ കവണത കജക്ടോലനി ചചെയ്യക്ടോനുള്ള
അവസരങ്ങള്  ലഭനിക്കുന്നനില്ല  എന്നക്ടോണപ  എനനിക്കപ  കതക്ടോന്നുന്നതപ.   കപ്രക്ടോഗ്രക്ടോമനിചന്റെ
അടനിസക്ടോനതനില്  പ്രവരതനങ്ങള്  മുകന്നക്ടോട്ടുചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  കേഴനിയണരം.
അതനിനനുസരനിചപ  പ്രകതരകേ  ഫൈണ്ടുരം  അവരക്കപ  നല്കകേണതണപ.  അതനിനുള്ള
സമഗ്രമക്ടോയ  പദ്ധതനിയക്ടോണപ  ആവനിഷ്കരനികക്കണതപ.  ചചെതപ  വരവസക്ടോയ  രരംഗതപ
പുനനഃസരംഘടന അനനിവക്ടോരരമക്ടോണപ.  എങനില് മക്ടോതകമ ആ കമഖലചയ നനിലനനിരതനി
മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുകേയുള.  ബട്ടീഡനി  രരംഗത്തുരം  ഇകത  സമട്ടീപനരം  തചന്ന
സസ്വട്ടീകേരനികക്കണതക്ടോണപ.  ഞക്ടോന്  കനരചത  കകേക്ടോമണ്  ചവല്തനിചനതനിചനക്കുറനിചപ
പറഞ്ഞതനികനക്ടോചടക്ടോപരം ഒരു വരനി കൂടനി സൂചെനിപനിക്കക്ടോനുണപ. കകേരളതനിചന്റെ പക്ടോരമരരരം
ഉയരതനിപനിടനിച  ഒരു  സക്ടോപനമക്ടോയനിരുന്നു  അതപ.  ചകേടുകേക്ടോരരസതയുചട
അടനിസക്ടോനതനില്  അതപ  നഷ്ടചപടനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  കേഴനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫൈപ.
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലതപ  അതപ  ചഹറനികറജപ  ഇന്ഡസനി   എന്ന  നനിലയപ
ഏചറടുക്കണചമന്നപ  തട്ടീരുമക്ടോനനിചനിരുന്നു.  എന്നക്ടോല്  അതനിചന്റെ  തടര  നടപടനികേള്
മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോയനിടനില്ല.  ഇമൗ  ഗവണ്ചമന്റെപ  ആ  ബനില്  പക്ടോസക്ടോക്കനിചയടുക്കക്ടോനുള്ള
പരനിശ്രമരം  നടതണചമന്നുകൂടനി  ഞക്ടോന്  സൂചെനിപനിക്കുകേയക്ടോണപ.  കേക്ടോരണരം
കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടനിചന്റെ  മകനക്ടോഹക്ടോരനിത  ഇകപക്ടോള്  ചചെയറനിലനിരനിക്കുന്ന  അവനിടചത
എരം.എല്.എ.-യപ അറനിയക്ടോരം. 

മനി  .    ചചെയരമക്ടോന്:  ബഹുമക്ടോനചപട  അരംഗരം,  ആ  ബനില്  ഇമൗ  നനിയമസഭ
ഏകേകേണ്ഠമക്ടോയനി പക്ടോസക്ടോക്കനിയതക്ടോണപ. 

ശ്രട്ടീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജയന്:  സര,  പകക്ഷെ  അതപ  ഇനനിയുരം  നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന്
കേഴനിഞ്ഞനിടനില്ല എന്നക്ടോണപ ഞക്ടോന് പറഞ്ഞതപ.  ബനില് നമ്മള് ഇവനിചട പക്ടോസക്ടോക്കനിയതപ
ചകേക്ടോണക്ടോയനില്ല.  അതനിചന്റെ തടര നടപടനികേള് ആരരംഭനിചനില്ല എന്നക്ടോണപ സൂചെനിപനിചതപ.
എല്ലക്ടോതനിനുരം ഒരു ഭരംഗനി കേക്ടോണുന്ന, ചചെയര സൂചെനിപനിചതകപക്ടോചല നഗരതനിചല ആ
സക്ടോപനചത  ആ  രട്ടീതനിയനില്  ചകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനുള്ള  പരനിശ്രമരം  നമ്മള്
നടകതണതക്ടോണപ.  കകേരളതനിചന്റെ വരവസക്ടോയനികേ കമഖലയുചട വളരചയക്ടോവശരമക്ടോയ
പ്രധക്ടോനചപട  ഒന്നക്ടോണപ  ചറയനില്കവ.  ഇന്നപ  ഭട്ടീതനി  ഉണരത്തുന്ന  രട്ടീതനിയനിലക്ടോണപ
യക്ടോതക്ടോവണനികേളുരം  ചെരക്കുവണനികേളുരം  ചറയനിലനിലൂചട  കപക്ടോകുന്നതപ.  ബനിടട്ടീഷുകേക്ടോര
ചറയനിലനിനുള്ള സലരം കേചണതനിയതരം ചറയനില്ചവ ട്രക്ടോക്കുകേള് നനിരമ്മനിചതരം വളചര
ഭക്ടോവനക്ടോപൂരവ്വമക്ടോയക്ടോണപ.  കേക്ടോലപഴക്കതക്ടോല്  ഇന്നപ  ഒകടചറ  അപകേടങ്ങള്
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സരംഭവനിക്കുകേയക്ടോണപ.  അതനിനനുസൃതമക്ടോയ മക്ടോറരം  വരുതക്ടോനുള്ള നല്ല നനിലപക്ടോടുകേള്
സസ്വട്ടീകേരനിചക്ടോല്  മക്ടോതകമ   വരക്ടോവസക്ടോയനികേ  ഭൂപടതനില്  നമുക്കപ  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്
കേഴനിയുകേയുള  എന്ന  അവസയക്ടോണനിന്നുളളതപ.  അതനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  പക്ടോലക്കക്ടോടപ
കകേക്ടോചപ  ഫൈക്ടോകറനി,  ആലപ്പുഴയുചട  വക്ടോഗണ്  ഫൈക്ടോകറനി  തടങ്ങനിയ  പ്രവരതനങ്ങളനില്
കകേരളതനിചല  എരം.പനി.മക്ടോരുമക്ടോയനി  സഹകേരനിച്ചുചകേക്ടോണപ  അതപ  കനടനിചയടുക്കക്ടോനുള്ള
പരനിശ്രമരം  നടകതണതണപ.  കേഴനിഞ്ഞ  വരഷരം  ആഗസ്റ്റേപ  7  രക്ടോജരവരക്ടോപകേമക്ടോയനി
ചചകേതറനി ദനിനമക്ടോയനി ആചെരനിക്കക്ടോന് കകേന ഗവണ്ചമന്റെപ തട്ടീരുമക്ടോനനിചനിരുന്നു. പകക്ഷെ
അതനിചന്റെ  അവസചയന്തക്ടോണപ?  ചനയ്ത്തുകേക്ടോരക്കക്ടോവശരമക്ടോയ  അസരംസ്കൃത  വസക്കള്
ലഭനിക്കുന്നനില്ല,  ലഭനിചക്ടോല്തചന്ന  ഭട്ടീമമക്ടോയ വനില  വരദ്ധനിപനിക്കുന്ന
സക്ടോഹചെരരമക്ടോണുള്ളതപ.  ഇമൗ  വനിഷയതനില്  കമക്ടോദനി  ഗവണ്ചമന്റെപ  കേണ്ണടയന്ന
അവസയക്ടോണുള്ളതപ.  ഒരു  പതചമഴതനിയതപ,  "ചചകേതറനി  കമഖലയനില്  മുഴങ്ങുന്നു
വട്ടീചണടുപനിചന്റെ  തറനിചയക്ടോചകേള്"  എന്നക്ടോണപ.  മൂന്നര  ലക്ഷെരം  ആളുകേള്  കജക്ടോലനി
ചചെയന്ന  ഒരു  കമഖല  എന്ന  നനിലയക്ടോണപ  ഞക്ടോന്  ഇതസരംബനനിചപ  പറഞ്ഞതപ.
ആദനിവക്ടോസനികേകളചറയുള്ള   മണ്ഡലതനില്നനിന്നപ  വരുന്ന  ആളക്ടോണപ  ഞക്ടോന്.  ഒരു
ജനപ്രതനിനനിധനി  എന്ന  നനിലയല്ല,  ഒരു  മനുഷരന്  എന്ന  നനിലയനില്  ആ
കകേക്ടോളനനികേളനിലൂചട  കേടന്നുകപക്ടോകുകമക്ടോള്  നമുക്കപ  പ്രശ്നങ്ങളുണക്ടോവകേയക്ടോണപ.
അതകയചറ കേണനട്ടീരനിചന്റെ ഓരമ്മകേളക്ടോണപ അവനിചട നനിന്നുണക്ടോകുന്നതപ, പ്രകതരകേനിചപ
പണനിയ  കമഖലകേളനില്.  കേക്ടോലങ്ങളക്ടോയനി  നമ്മള്  സസ്വട്ടീകേരനിക്കുന്ന  ഒമൗകദരക്ടോഗനികേ
നനിലപക്ടോടുകേള്ക്കപ  പുറചമ  കകേരളതനിചല  ചചെറുപക്കക്ടോചര  സരംഘടനിപനിച്ചുചകേക്ടോണപ
ആദനിവക്ടോസനികേളുരം   മനുഷരരക്ടോണപ  എന്നപ  മനസനിലക്ടോക്കനി  പ്രവരതനിക്കുന്ന  ഒരു
സമട്ടീപനതനികലയപ  വന്നനിചല്ലങനില്  നമ്മളുരം  അവരുരം  തമ്മനിലുള്ള  അന്തരരം
അതനിഭട്ടീകേരമക്ടോയനിരനിക്കുരം.  അതനിനുകവണനിയുള്ള  ശ്രമരം  കകേരളതനിചല  ഇടതപക്ഷെ
ജനക്ടോധനിപതര  മുന്നണനി  ഗവണ്ചമന്റെപ,  പ്രകതരകേനിചപ  വകുപപ  ചചകേകേക്ടോരരരം  ചചെയന്ന
അനുഭവ സമത്തുള്ള മനനി ശ്രട്ടീ.  എ.  ചകേ.  ബക്ടോലചന്റെ കനതൃതസ്വതനില്  നടപനിലക്ടോ
ക്കക്ടോനുള്ള  പരനിശ്രമരം  നടതണരം.  ഉകദരക്ടോഗസന്മക്ടോര  മക്ടോതരം  തട്ടീരുമക്ടോനനിചക്ടോല്
കേക്ടോരരങ്ങള്  നടപനിലക്ടോകേക്ടോത  അവസയക്ടോണപ  ഇകപക്ടോഴള്ളതപ.  ഇകപക്ടോള്  നമ്മുചട
വട്ടീടുകേളനിചല പശുക്കള്ക്കുരം നക്ടോയള്ക്കുരം എ.സനി. കൂടുകേളക്ടോണുണക്ടോക്കുന്നതപ. എന്നക്ടോല്
ആദനിവക്ടോസനികേള്  തക്ടോമസനിക്കുന്ന  വട്ടീടുകേള്  കേണക്ടോല്  ….........  അതനിചനക്ടോരു  മക്ടോറരം
വരണരം.  ആദനിവക്ടോസനികേളുചട  വട്ടീടപ  ഇങ്ങചന  എന്നപ  തട്ടീരുമക്ടോനനിക്കുന്നതനിനപ്പുറതപ
നക്ടോടനിചല  സക്ടോധക്ടോരണ  മനുഷരന്  ജട്ടീവനിക്കുന്നതകപക്ടോചല  മക്ടോനരമക്ടോയനി  ജട്ടീവനിക്കക്ടോന്
കേഴനിയുന്ന  വട്ടീടുകേളുണക്ടോക്കുരം  എന്നപ  തട്ടീരുമക്ടോനനിക്കണരം.  ഇടതപക്ഷെ  ജനക്ടോധനിപതര
മുന്നണനി  ഗവണ്ചമന്റെനില്നനിന്നപ  പക്ടോവചപട,  അടനിചമരതചപട  ഇതരരം
ജനവനിഭക്ടോഗങ്ങള്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതകപക്ടോചല  കേക്ടോരരങ്ങള്  മുകന്നക്ടോട്ടുചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്
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നമുക്കപ കേഴനികയണതണപ എന്നപ ഓരമ്മചപടുതനിചക്കക്ടോണപ ഇമൗ ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേചള
സകന്തക്ടോഷപൂരവരം  അഭനിമക്ടോനപൂരവരം  പനിന്തക്ടോങ്ങനിചക്കക്ടോണപ  ഞക്ടോന്  എചന്റെ  വക്ടോക്കുകേള്
അവസക്ടോനനിപനിക്കുന്നു. 

ശ്രട്ടീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹട്ടീരം:  സര,  ഇമൗ  ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേചള  ഞക്ടോന്
പനിന്തക്ടോങ്ങുകേയക്ടോണപ. വരവസക്ടോയചത സരംബനനിചപ പറയുകമക്ടോള് മക്ടോവൂര ഗസ്വക്ടോളനികയക്ടോര
റകയക്ടോണ്സനിചന്റെ  നൂറപ  കേണക്കനിനപ  ഏക്കര  സലരം  വരഷങ്ങളക്ടോയനി  ചവറുചത
കേനിടക്കുകേയക്ടോണപ.  ഏചതങനിലുരം രൂപതനില് ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ കജക്ടോലനി  ലഭനിക്കുന്ന
രട്ടീതനിയനിലുള്ള സരംവനിധക്ടോനരം അവനിചട ഏരചപടുത്തുന്നതനിനപ  ഇമൗ സരക്കക്ടോര മുന്തനിയ
പരനിഗണന  നല്കേണചമന്നക്ടോണപ  ആദരമക്ടോയനി  എനനിക്കപ  അഭരരത്ഥനിക്കക്ടോനുള്ളതപ.
രണക്ടോമതപ , സനിഡ്കകേക്ടോ നനിരവധനിയക്ടോയ കേക്ടോരരങ്ങള് ചചെയ്തുവചനിട്ടുണപ. ആ കേക്ടോരരങ്ങളനില്
ചെനിലതപ  പുറത്തുവന്നകപക്ടോഴക്ടോണപ  ബഹുമക്ടോനചപട  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജനപ  ഇതരരം
പ്രശ്നചത  അഭനിമുഖട്ടീകേരനികക്കണനിവന്നതപ  എന്നപ  നമുക്കറനിയക്ടോരം.  അവനിചട  മണല്
ഇറക്കുമതനി  ചചെയ്യക്ടോന്  ഒരക്ടോള്ക്കപ  കേരക്ടോര  ചകേക്ടോടുതപ  2  കകേക്ടോടനി  രൂപ  അഡസ്വക്ടോന്സപ
ചകേക്ടോടുതനിട്ടുണപ.  ഇന്നുവചര ഒരു തരനി  മണല്കപക്ടോലുരം  കകേരളതനികലയപ  ഇറക്കുമതനി
ചചെയ്തനിടനില്ല  എന്നക്ടോണപ  എചന്റെ തചന്ന ഒരു കചെക്ടോദരതനിനപ  ഇന്നചല അങ്ങപ  മറുപടനി
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതപ.  അതകപക്ടോചല  എസപ.സനി.  ഡനിപക്ടോരട്ടുചമന്റെനിചല  കകേക്ടോളനനികേള്
പുനരുദ്ധരനിപനിക്കക്ടോന്കവണനി  ഓകരക്ടോ  കകേക്ടോളനനിക്കുരം  ഒരു  കകേക്ടോടനി  രൂപ  വട്ടീതരം
ചകേക്ടോടുതനിരുന്നു.  ഇതപ  എചന്റെ  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലതനില്  മക്ടോതമുള്ള  വനിഷയമല്ല.
ഇതനിനുരം  അഡസ്വക്ടോന്സപ  ചകേക്ടോടുതനിട്ടുണപ.  കേരക്ടോറുകേക്ടോര  അഡസ്വക്ടോന്സരം  വക്ടോങ്ങനി
കപക്ടോയതല്ലക്ടോചത  ഇന്നുവചര  ഒരു  കകേക്ടോളനനിയനിചലയുരം  പ്രവ സൃതനികേള്
പൂരതട്ടീകേരനിചനിടനില്ല.  ഇതപ  ഗുരുതരമക്ടോയ  ഒരു  വനിഷയമക്ടോണപ.  അതചകേക്ടോണപ
എസപ.സനി/എസപ.ടനി  ഡനിപക്ടോരടപ ചമനരം  സനിഡ്കകേക്ടോയുമക്ടോയനി  കയക്ടോഗരം  കചെരന്നപ
ഇക്കക്ടോരരതനില്  ആവശരമക്ടോയ  നടപടനികേള്  സസ്വട്ടീകേരനിക്കണചമന്നുകൂടനി
അഭരരത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണപ.  നന്യൂനപക്ഷെ  കക്ഷെമചത  സരംബനനിചപ  പറയുകമക്ടോള്
2002-ലക്ടോണപ  കകേന  ഹജപ  ആകപ  പക്ടോസക്ടോക്കനിയതപ.  കകേരളചത
സരംബനനിചനിടകതക്ടോളരം ഇന്നുവചര അതനിചനക്ടോരു റൂള് ചഫ്രയനിരം ചചെയ്തപ വന്നനിടനില്ല. റൂള്
ചഫ്രയനിരം  ചചെയ്യക്ടോതതചകേക്ടോണപ  ജട്ടീവനക്കക്ടോചര  സരംബനനിച്ചുരം  നടപടനിക്രമങ്ങചള
സരംബനനിച്ചുരം വലനിയ പ്രയക്ടോസങ്ങള് അനുഭവനിക്കുന്നുണപ. ബഹുമക്ടോനചപട പക്ടോചലക്ടോളനി
മുഹമ്മദപ  കുടനി  ഇതനിചനക്ടോരു  ശ്രമരം  നടതനിയനിരുന്നു,  അതനിനപ  ഏകേകദശ
ധക്ടോരണയക്ടോയനിരുന്നു.  പകക്ഷെ കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ചമന്റെപ  ഇക്കക്ടോരരതനില് ഒരു ശ്രദ്ധയുരം
ചചെലുതനിയനില്ല.  ബഹുമക്ടോനചപട  മനനി  ഹജപ  റൂള്  അടനിയന്തരമക്ടോയനി
പുറചപടുവനിക്കണചമന്നപ  അഭരരത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇമൗ  ഗവണ്ചമന്റെപ  വഖഫൈപ
കബക്ടോരഡനിനപ രണപ കകേക്ടോടനി രൂപ സക്ടോമതനികേ സഹക്ടോയരം അനുവദനിചനിട്ടുണപ. കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ചമന്റെപ  ചകേക്ടോടുതതനികനക്കക്ടോള്  ഏറവരം  നല്ല  പരനിഗണനയക്ടോണപ  വഖഫൈപ
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കബക്ടോരഡനിനപ  ഇമൗ  ഗവണ്ചമന്റെപ  നല്കേനിയനിട്ടുളളതപ.   മദ്രസ  അദ്ധരക്ടോപകേരക്കുളള
വട്ടീടുകേള്ക്കപ  പലനിശരഹനിത  വക്ടോയ്പ  ഉള്ചപചടയുളള  സരംവനിധക്ടോനങ്ങള്  ഇമൗ
ഗവണ്ചമന്റെപ  ഏരചപടുതനിയനിട്ടുണപ.  കേഴനിഞ്ഞ  വരഷരം  നന്യൂനപക്ഷെകക്ഷെമ  വകുപപ
51  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ചചെലവഴനിച  സക്ടോനതപ  ഇപ്രക്ടോവശരരം  83  കകേക്ടോടനി  രൂപ
ചചെലവഴനിചനിട്ടുണപ.  കനരചത  ഇവനിചട  സൂചെനിപനിചതകപക്ടോചല,  പടനികേജക്ടോതനി/
പടനികേവരഗ  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കക്ടോയുളള  പദ്ധതനികേള്ക്കപ  പുതനിയ  ആശയങ്ങള്
ഉള്ചക്കക്ടോളളണചമന്നപ  പറഞ്ഞനിട്ടുളളതപ......നന്യൂനപക്ഷെങ്ങളുചട  വട്ടീടുകേളുചടയുരം
പദ്ധതനികേളുചടയുരം  കേക്ടോരരതനില് കൂടനി  പുതനിയ പുതനിയ ആശയങ്ങള് ചകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്
പുതനിയ മനനിക്കപ സക്ടോധനിക്കുചമന്നപ പ്രതട്ടീക്ഷെനിക്കുകേയക്ടോണപ,   മുസട്ടീരം നന്യൂനപക്ഷെതനിചന്റെ
പ്രശ്നങ്ങചള അപഗ്രഥനിക്കുകമക്ടോള് അതനിനപ ആധനികേക്ടോരനികേമക്ടോയ കരഖചയന്നപ പറയുന്നതപ
സചക്ടോര കേമ്മനിറനി റനികപക്ടോരടപ തചന്നയക്ടോണപ.  മുസട്ടീങ്ങള് കനരനിടുന്ന ചവല്ലുവനിളനികേചളന്നപ
പറയുന്നതപ,  മക്ടോനരമക്ടോയ അസനിതസ്വവരം  സരക്ഷെയുരം  തലരതയുമക്ടോണപ.  ഇമൗ  മൂന്നപ
കേക്ടോരരങ്ങളക്ടോണപ  സചക്ടോര  കേമ്മനിറനി  വളചര  വരക്തമക്ടോയനി  ചൂണനിക്കക്ടോണനിചനിട്ടുളളതപ.
എന്നക്ടോല് 2005 മക്ടോരചപ 5-നപ സമരപനിചനിട്ടുളള ഇമൗ റനികപക്ടോരടനില് ഇക്കക്ടോരരങ്ങചളക്ടോചക്ക
പരക്ടോമരശനിചനിട്ടുചണങനിലുരം  ഇകപക്ടോഴരം  ഇവയ്ചക്കക്ടോന്നുരം  യക്ടോചതക്ടോരു  മക്ടോറവമനില്ലക്ടോത
സനിതനിയനിലക്ടോചണന്നുമക്ടോതമല്ല  അതപ  കൂടുതല്  രൂക്ഷെമക്ടോയനിചക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയുരം
ചചെയന്നു  എന്നുളളതക്ടോണപ  ഇന്നചത  വസത.  ഇമൗ  വസതകേചള  വനിലയനിരുതക്ടോന്
ശ്രമനിക്കുന്നതനിനുപകേരരം അനക്ടോവശരമക്ടോയ വനിവക്ടോദങ്ങള് സൃഷ്ടനിക്കക്ടോനക്ടോണപ എല്ലക്ടോവരുരം
ശ്രമനിച്ചുചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതപ.  അനക്ടോവശരമക്ടോയ  ശരട്ടീയതപ  വനിവക്ടോദരം
ഉയരതനിചക്കക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്  കകേന  സരക്കക്ടോര  ശ്രമനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇന്നചല
ബഹുമക്ടോനചപട  പ്രധക്ടോനമനനി  മുസട്ടീരം  സട്ടീകേളുചട  അവകേക്ടോശചതക്കുറനിചപ  വലനിയ
ആകുലത പ്രകേടനിപനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ഗുജറക്ടോതനില് കേലക്ടോപരം നടക്കുകമക്ടോള് ഞക്ടോനുരം
എചന്റെ കുടുരംബവരം അവനിചട അകേചപട്ടുകപക്ടോയനിരുന്നു. ഗരഭനിണനികേളുചട വയറനില് നനിന്നപ
തനിശൂലരം  ഉപകയക്ടോഗനിചപ  കുടനിചയ  പുറചതടുത  ആളുകേളക്ടോണപ  മുസട്ടീരം  സട്ടീകേളുചട
രക്ഷെചയ സരംബനനിചപ പറയുന്നതപ.  സട്ടീകേളുരം കുടനികേളുരം ഉള്ചപചട നൂറുരം ഇരുന്നൂറുരം
ആളുകേചള  പചകയക്ടോചട  ചുട്ടുചകേക്ടോന്നവരക്ടോണപ  ഫൈക്ടോസനിസ്റ്റുകേള്.   ഇകപക്ടോള്  മുസട്ടീരം
സട്ടീകേളുചട  സരംരക്ഷെണതനിനപ  മുറവനിളനി  കൂട്ടുന്നതപ  അവരക്ടോണപ.  ഉതരപ്രകദശനിചല
ചതരചഞ്ഞടുപക്ടോണപ  ലക്ഷെരരം.  അവരുചട  ഉകദശരങ്ങള്  പൂരതട്ടീകേരനിച്ചുചകേക്ടോടുക്കുന്ന
പരനിശ്രമതനിലക്ടോണപ  മുസട്ടീരം  ലട്ടീഗപ  ഉള്ചപചടയുളള  ചെനില  ശക്തനികേള്.  അവരുരം
ഇതകപക്ടോചല  തചന്ന  കയക്ടോഗങ്ങള്  വനിളനിച്ചുകൂട്ടുകേയുരം  അനക്ടോവശരമക്ടോയ  ചെരചകേള്
ഉണക്ടോക്കുകേയുരം ചചെയ്തുചകേക്ടോണപ ഒകര നക്ടോണയതനിചന്റെ രണപ വശങ്ങചള കപക്ടോചല അവര
പ്രവരതനിക്കുന്നു.  ശരട്ടീയതപ സരംബനനിചപ  ഇടതപക്ഷെ എരം.എല്.എ.-മക്ടോര മറുപടനി
പറയണചമന്നക്ടോണപ  ലട്ടീഗപ  ആവശരചപടുന്നതപ.  ഇതപ  ലട്ടീഗനിചന്റെ  പതമക്ടോണപ.
ശരട്ടീയതനിചന  സരംബനനിചപ  സനി.പനി.ചഎ.(എരം),  ഇടതപ  മുസട്ടീരം  സക്ടോമക്ടോജനികേനക്ടോര
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മറുപടനി  പറയണചമന്നക്ടോണപ  ഇതനില്  പറയുന്നതപ.  ശരട്ടീയതനിചന  സരംബനനിചപ
ഞങ്ങളല്ല ഉതരരം പറകയണതപ,  പണ്ഡനിതനക്ടോരക്ടോചണന്നപ പറയുന്നവര തചന്നയക്ടോണപ
ഇകപക്ടോള്  ഇടതപക്ഷെ  എരം.എല്.എ.-മക്ടോരക്ടോണപ  അതനിനപ  മറുപടനി  പറയണചമന്നപ
പറയുന്നതപ.  ഞങ്ങള് അഭനിപ്രക്ടോയരം പറയണചമന്നപ പറയുന്നതനില് ഒരു രക്ടോഷട്ടീയമുണപ.
ബനി.ചജ.പനി.-യുചട  രക്ടോഷട്ടീയരം  തചന്നയക്ടോണതപ.  പണ്ഡനിതനക്ടോര  പറകയണ  ഒരു
കേക്ടോരരതനില്  ഇടതപക്ഷെ  സഹയക്ടോതനികേരക്ടോയ  എരം.എല്.എ.-മക്ടോര  മറുപടനി
പറയണചമന്നപ  പറയുന്നതപ  ബനി.ചജ.പനി.  എടുക്കുന്ന  അകത  അടവപ  നയതനിചന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോചണന്നക്ടോണപ പറയക്ടോന് ഉകദശനിക്കുന്നതപ. എരം.എല്.എ.-മക്ടോര എന്ന നനിലയക്ടോണപ
കചെക്ടോദരചമന്നതചകേക്ടോണപ  അതപ  വരക്തമക്ടോക്കക്ടോനുളള  നല്ല  കവദനി  നനിയമസഭ
തചന്നയക്ടോചണന്നപ  ഞക്ടോന്  കേരുതകേയക്ടോണപ.  സനി.പനി.ചഎ.  (എരം)  ഇതസരംബനനിചപ
കപക്ടോളനിറപ ബന്യൂകറക്ടോയനില് പറയുന്നതപ-'നന്യൂനപക്ഷെ സമുദക്ടോയങ്ങളുചട തനനിമയകനചരയുളള
വരഗട്ടീയ ശക്തനികേളുചട  കേടന്നക്ടോക്രമണങ്ങളുരം  ഏകേട്ടീകൃത സനിവനില് കകേക്ടോഡപ  അജണ
മുകന്നക്ടോടപ  ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുവക്ടോന് സരക്കക്ടോര കനരനിട്ടുരം  വനിവനിധ  സക്ടോപനങ്ങള് വഴനിയുരം
നടത്തുന്ന  നട്ടീക്കങ്ങളുരം  സട്ടീകേളുചട  അവകേക്ടോശങ്ങള്ക്കുകമല്  പ്രതനികൂല  ഫൈലങ്ങള്
ഉളവക്ടോക്കുരം. ഏകേ നട്ടീതനിചയന്നതപ തലരത പ്രദക്ടോനരം ചചെയന്ന ഉറപല്ല' എന്നക്ടോണപ. ഇനനി
ഞങ്ങചള സരംബനനിചപ  സരംശയരം കവണ.  കപക്ടോളനിറപ  ബന്യൂകറക്ടോ പറഞ്ഞ കേക്ടോരരങ്ങചള
പൂരണ്ണമക്ടോയുരം  ഞങ്ങള്  പനിന്തക്ടോങ്ങുകേയക്ടോണപ.  ഞങ്ങള്ക്കപ  ആ  കേക്ടോരരതനില്  ഒരു
സരംശയവമനില്ല. ആ സരംശയവരം കചെക്ടോദനിചപ ഞങ്ങളുചടയടുകതക്കപ വകരണ കേക്ടോരരമനില്ല.
ഇന്നചല, ശ്രട്ടീ. വനി. ചകേ. ഇബക്ടോഹനിരംകുഞ്ഞപ, ശ്രട്ടീ. പനി. ചകേ. ബഷട്ടീര, ശ്രട്ടീ. എന്. എ.
ചനല്ലനിക്കുന്നപ,  ശ്രട്ടീ.  ചകേ.  എരം.  ഷക്ടോജനി എന്നനിവരുചട കചെക്ടോദരതനിനപ  ബഹുമക്ടോനചപട
മുഖരമനനി  വളചര  വരക്തമക്ടോയനി  മറുപടനി  പറഞ്ഞനിട്ടുണപ.  (എ)  മത  ആരക്ടോധനക്ടോ
സമ്പ്രദക്ടോയങ്ങളനില്  തനിരുതലുകേള്കക്കക്ടോ  പരനിഷ്കക്ടോരങ്ങള്കക്കക്ടോ  ഉകദശനിക്കുന്നു
കണക്ടോചയന്ന കചെക്ടോദരതനിനപ,  ഇല്ലക്ടോചയന്നക്ടോണപ മറുപടനി പറഞ്ഞതപ. (ബനി) ഉചണങനില്
ഇക്കക്ടോരരതനില്  ഏതപ  രട്ടീതനിയനിലുളള  ഇടചപടലുകേളക്ടോണപ  ഉകദശനിക്കുന്നചതന്നപ
വരക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോചയന്ന കചെക്ടോദരതനിനപ ബക്ടോധകേമല്ലക്ടോചയന്ന മറുപടനിയക്ടോണപ പറഞ്ഞതപ.
(സനി)  മത ആരക്ടോധനക്ടോ ആചെക്ടോരക്ടോനുഷക്ടോനങ്ങളനില്  തനിരുതലുകേകളക്ടോ പരനിഷ്കക്ടോരങ്ങകളക്ടോ
നനിലവനില്  ആവശരമുചണന്നപ  കേരുതന്നുകണക്ടോ;  ഉചണങനില്  നനിലപക്ടോടപ
വരക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോചയന്ന  കചെക്ടോദരതനിനപ,  മത  ആരക്ടോധന  ആചെക്ടോരക്ടോനുഷക്ടോനങ്ങളനില്
തനിരുതലുകേകളക്ടോ പരനിഷ്കക്ടോരങ്ങകളക്ടോ വരുത്തുവക്ടോന് സരക്കക്ടോര ഉകദശനിക്കുന്നനില്ലക്ടോചയന്ന
മറുപടനിയക്ടോണപ  നല്കേനിയതപ.  ഇനനി  ലട്ടീഗുകേക്ടോരക്കപ  എചന്തങനിലുരം  സരംശയമുചണങനില്
കചെക്ടോദനിചക്ടോല് ഇകപക്ടോള് പറയക്ടോന് തയ്യക്ടോറക്ടോണപ.  സനി.പനി.ചഎ.(എരം)  കപക്ടോളനിറപ  ബന്യൂകറക്ടോ
ഇതസരംബനനിചപ  എടുത  തട്ടീരുമക്ടോനങ്ങചളക്കുറനിചപ  കദശക്ടോഭനിമക്ടോനനി  റനികപക്ടോരടപ
ചചെയ്തതക്ടോണപ  ഞക്ടോന്  ഇവനിചട  വക്ടോയനിചതപ.  ശരട്ടീയതപ  എന്നക്ടോല്  ചപണചകേടലുരം
ചമക്ടോഴനിചചെക്ടോല്ലലുരം മക്ടോതമക്ടോചണന്നപ കേരുതന്ന ചെനില ആളുകേള്  ഇവനിചടയുണപ. അഴനിമതനി
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കേക്ടോണനിക്കരുതപ,  കേളവപ പറയരുതപ,  പലനിശ വക്ടോങ്ങരുതപ,  ചകേക്ടോലപക്ടോതകേരം നടതരുതപ,
കബക്ടോരംബപ ഉണക്ടോക്കരുതപ ഇചതക്ടോചക്ക ശരട്ടീയതനിചന്റെ ഭക്ടോഗരം തചന്നയക്ടോണപ. ഇതല്ലക്ടോചത
ചപണചകേടലുരം  ചമക്ടോഴനിചചെക്ടോല്ലലുരം  മക്ടോതമല്ല.  കേണ്ണൂര  ജനില്ലയനില്   അവസക്ടോനചത
ചകേക്ടോലപക്ടോതകേരം നടതനിയതപ ആരക്ടോണപ?  സമക്ടോധക്ടോനതനിചന്റെ ചവളളരനി പ്രക്ടോവകേളക്ടോണപ
അവസക്ടോനചത  ചകേക്ടോലപക്ടോതകേരം  നടതനിയതപ.  അതപ  ശരട്ടീയതനിനപ  എതനിരകല്ല?
കകേരളതനില്  കബക്ടോരംബപ നനിരമ്മക്ടോണതനിനനിചട ഏറവരം അധനികേരം ആളുകേള് മരനിചതപ
ഏതപ  വനിഭക്ടോഗക്കക്ടോരക്ടോണപ;  സമക്ടോധക്ടോനതനിചന്റെ  ചവളളരനി  പ്രക്ടോവകേചളന്നപ  പറയുന്ന
ലട്ടീഗുകേക്ടോരക്ടോണപ.  അതയുരം  ആളുകേള്  കവചറക്ടോരു  കബക്ടോരംബപ  നനിരമ്മക്ടോണ  സമയത്തുരം
മരനിച്ചുകപക്ടോയനിടനില്ല.  വളചരകയചറ  പരനിശ്രമതനിചന്റെ  ഫൈലമക്ടോയക്ടോണപ  നക്ടോദക്ടോപുരതപ
സമക്ടോധക്ടോന  അന്തരട്ടീക്ഷെരം  ഉണക്ടോക്കനിയതപ.  ബഹുമക്ടോനചപട  ചമമര  ഇവനിചടയുണപ.
12  വരഷരം  ആ സമക്ടോധക്ടോനരം  അവനിചട  നനിലനനിന്നു.  ഷനിബനിന്  വധകതക്ടോടുകൂടനി  ആ
സമക്ടോധക്ടോനരം  വട്ടീണ്ടുരം ഇല്ലക്ടോതക്ടോയനി.  അതനിചന്റെ  ഉതരവക്ടോദനിതസ്വവരം  സമക്ടോധക്ടോനതനിചന്റെ
ചവളളരനിപ്രക്ടോവകേള്  തചന്ന  ഏചറടുക്കണചമന്നക്ടോണപ  എനനിക്കപ  സൂചെനിപനിക്കക്ടോനുളളതപ.
1829-ല് 'സതനി' നനികരക്ടോധനിക്കുകമക്ടോള് അന്നുളള 90 ശതമക്ടോനരം ഭക്തരുരം 50 ശതമക്ടോനരം
സട്ടീകേളുരം വനിശസ്വസനിചനിരുന്നതപ 'സതനി' ചചദവനികേ ചെടങ്ങക്ടോചണന്നക്ടോണപ. 1936 നവരംബര
12-നപ അവരണ്ണരക്കപ കക്ഷെതതനില് പ്രകവശനരം അനുവദനിക്കുകമക്ടോള്  99  ശതമക്ടോനരം
സവരണ്ണരുരം  90  ശതമക്ടോനരം  അവരണ്ണരുരം  വനിശസ്വസനിചതപ  അതപ  ചചദവ
നനിനയക്ടോചണന്നക്ടോണപ.  1822-ല്   മക്ടോറനിടരം  മറയന്ന  കവഷരം  ധരനിചപ  കേല്ക്കുളരം
ചെന്തയനിലൂചട ഒരു ചെക്ടോന്നക്ടോര സട്ടീ കേടന്നുവന്നകപക്ടോള് മക്ടോറപ മറയക്ടോത മുഴവന് സട്ടീകേളുരം
പറഞ്ഞതപ  അതപ  നനിയമവനിരുദ്ധമക്ടോചണന്നക്ടോണപ.  1800-കേളനില്  വസൂരനിക്കപ  വക്ടോകനിന്
കേണ്ടുപനിടനിചകപക്ടോഴരം  നമ്മുചട  നക്ടോടനിചല  ഭക്തര  പറഞ്ഞതപ  അതപ  കദവനിയുചട
കകേക്ടോപമക്ടോചണന്നക്ടോണപ.  ചപണ്കുടനികേള്  എഴതപ  പഠനിക്കരുചതന്നുരം  സ്കൂളനില്
കപക്ടോകേരുചതന്നുരം പറഞ്ഞകപക്ടോഴരം ചപണ്കുടനികേളുരം രക്ഷെനിതക്ടോക്കളുരം കേരുതനിയതപ അതപ
ചചദവരം  നനിഷനിദ്ധമക്ടോക്കനിയനിട്ടുചണന്നപ  തചന്നയക്ടോണപ.  അന്നപ  പറഞ്ഞ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുരം
സൂക്തങ്ങളുചമക്ടോചക്ക തചന്നയക്ടോണപ ഇന്നുമുളളതപ.  പകക്ഷെ കേക്ടോലരം മക്ടോറനി,  കകേക്ടോലരം മക്ടോറനി
അതചകേക്ടോണപ  നനിങ്ങള്  ശരട്ടീയതനിചന  സരംബനനിചപ  പറയുന്ന എല്ലക്ടോ  കേക്ടോരരങ്ങളുരം
ശരനിയക്ടോയനി  ചകേക്ടോളളണചമന്നനില്ല.  അചതക്ടോചക്ക ചെരചയപ  വനികധയമക്ടോക്കുന്നതപ  ഏറവരം
നന്നക്ടോകുചമന്നപ  മക്ടോതരം  ഇമൗ  സനരഭതനില്  സൂചെനിപനിക്കുന്നു.  സചക്ടോര  കേമ്മനിറനി
റനികപക്ടോരടനില്  പറഞ്ഞതകപക്ടോചല  വനികവചെനരം  ഒരുപക്ടോടുണപ.  ഇ-ചമയനില്  കകേസപ,
കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടപ   കപക്ടോസ്റ്റേപ  ഓഫൈട്ടീസനിനപ  മുമനില്  നടന്ന  വനിദരക്ടോരത്ഥനി  സമരതനിനപ
എതനിരക്ടോയനി  എടുത  കകേസപ,  ചലറര  കബക്ടോരംബപ  കകേസപ  തടങ്ങനിയ  ധക്ടോരക്ടോളരം
വനിഷയങ്ങളനില്  അസമതസ്വരം  നനിലനനില്ക്കുന്നുചണന്നുളളതപ  വസതയക്ടോണപ.
അക്കക്ടോരരതനില്  ബഹുമക്ടോനചപട  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  സതസ്വരമക്ടോയ
ശ്രദ്ധയുണക്ടോകേണചമന്നുരം  സചക്ടോര  കേമ്മനിറനി  റനികപക്ടോരടനിചന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്
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പറഞ്ഞനിട്ടുളള  കേക്ടോരരങ്ങളനില്  യുക്തമക്ടോയ  നടപടനികേളുണക്ടോകേണചമന്നുരം
അഭരരത്ഥനിച്ചുചകേക്ടോണപ ഒരനിക്കല് കൂടനി ഈ ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേചള  പനിന്തക്ടോങ്ങനിചകേക്ടോണപ
ഞക്ടോന് അവസക്ടോനനിപനിക്കുന്നു.  

ശ്രട്ടീ  .   ചഎ  .   സനി  .   ബക്ടോലകൃഷ്ണന്: സര,  ഇമൗ ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേചള  എതനിരക്കുന്നു.
ശ്രട്ടീ.  ഒ.  ആര.  കകേളു  പ്രസരംഗരം  തടങ്ങുകമക്ടോള്  ഒന്നുരണപ  കേക്ടോരരങ്ങള്  ഇവനിചട
സൂചെനിപനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  അടനിസക്ടോനരഹനിതമക്ടോയ  കേക്ടോരരങ്ങള്  പറഞ്ഞപ  സഭചയ
ചതറനിദ്ധരനിപനിക്കുന്നതപ  തനിരുത്തുന്നതനിനുകവണനിയക്ടോണപ  ഞക്ടോനനിതപ  പറയുന്നതപ.
കേഴനിഞ്ഞ  ഏതക്ടോനുരം  ദനിവസങ്ങള്ക്കപ  മുമപ  ഏഷരക്ടോചനറപ  ചെക്ടോനല്  ആദനിവക്ടോസനി
ഭൂമനിചയടുക്കലുമക്ടോയനി ബനചപടപ കകേക്ടോണ്ഗ്രസപ കനതക്ടോക്കള്ക്കപ പങ്കുചണന്ന വക്ടോരത
പുറത്തുവനിടകപക്ടോള്  അതനില്  കകേക്ടോണ്ഗ്രസപ  കനതക്ടോക്കള്ക്കപ  പങ്കുകണക്ടോചയന്നപ
പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ബഹുമക്ടോനചപട ചകേ.പനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡന്റെപ എചന്ന
ചുമതലചപടുതനിയനിരുന്നു.  പരനികശക്ടോധനിചകപക്ടോള് കകേക്ടോണ്ഗ്രസനിചന്റെ കനതക്ടോക്കള്ക്കക്ടോരക്കുരം
പങനിചല്ലന്നപ  ചതളനിഞ്ഞതനിചന്റെ  റനികപക്ടോരടക്ടോണപ  ചകേ.പനി.സനി.സനി.-ക്കപ  സമരപനിചതപ.
അകദഹരം  യു.ഡനി.എഫൈപ.  കനതക്ടോക്കള്ക്കപ  പങ്കുചണന്നുളള  റനികപക്ടോരടക്ടോണപ
സമരപനിചനിട്ടുളളചതന്നക്ടോണപ  പറഞ്ഞതപ.  അതപ  സഭക്ടോകരഖയനില്   തനിരുതണരം.
അങ്ങതപ  പരനികശക്ടോധനിക്കണരം.   യു.ഡനി.എഫൈപ.-ചന്റെ  കേക്ടോലതപ  ആദനിവക്ടോസനികേചള
ജയനിലനില്  അടച്ചുചവന്നക്ടോണപ  പറയുന്നതപ.  അതനിചന്റെ  സക്ടോഹചെരരങ്ങള്  അറനിയുന്ന
ആളുകേള്  തചന്നയക്ടോണവര.  ആദനിവക്ടോസനി  കക്ഷെമ  സമനിതനി  (എ.ചകേ.എസപ.)-യുചട
കനതൃതസ്വതനിലുളള  സമരവമക്ടോയനി  ബനചപട  കേക്ടോരരങ്ങളനിചലക്ടോചക്ക  ഗവണ്ചമന്റെപ
നടപടനികേള് എടുതനിട്ടുണപ.  കകേരളതനില് ഒകരക്കര മുതല് അകഞക്കര വചര ഭൂമനി
പടനികേവരഗകേക്ടോരക്കപ  ചകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  തട്ടീരുമക്ടോനനിചതപ  ശ്രട്ടീ.  എ.  ചകേ.  ആന്റെണനി
ഗവണ്ചമന്റെക്ടോണപ.  അകതക്ടോചടക്ടോപരം തചന്ന മുതങ്ങ സമരതനില് കജക്ടോഗനി ചവടനികയറപ
മരണചപട്ടു.  അതനിനപ  ഉതരവക്ടോദനി  ആരക്ടോചണന്നുളളതപ  അപ്പുറത്തുരം  ഇപ്പുറത്തുരം
ഇരനിക്കുന്ന കനതക്ടോക്കള്ചക്കല്ലക്ടോരം അറനിയക്ടോരം.  അതനിനപ കനതൃതസ്വരം ചകേക്ടോടുത കനതക്ടോവപ
ആരുചട  കൂചടയക്ടോചണന്നപ  അവരക്കപ  പറയക്ടോന്  കേഴനിയുരം.  ഈ  ഗവണ്ചമന്റെപ  ഇന്നപ
അഞപ  മക്ടോസരം പൂരതട്ടീകേരനിക്കുകേയക്ടോണപ.   സസ്വക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുരം  ഒരു ഗവണ്ചമന്റെനിചന
കകേരള ജനത വനിലയനിരുത്തുന്നതപ നൂറപ ദനിനരം ചകേക്ടോണക്ടോണപ.  ശ്രട്ടീ. ഉമ്മന് ചെക്ടോണനിയുചട
ഗവണ്ചമന്റെപ  അതനിനപ  മക്ടോതൃകേയക്ടോയനിരുന്നു.  ഈ  ഗവണ്ചമന്റെപ  നൂറപ  ദനിനരംചകേക്ടോണപ
എചന്തക്ടോചക്ക  ചചെയ്തു  എന്നുള്ളതനിനപ  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലക്ടോടനിസക്ടോനതനിലുരം
ജനില്ലക്ടോടനിസക്ടോനതനിലുരം  ഒരു  വനിലയനിരുതല്  ഉണക്ടോകേണമക്ടോയനിരുന്നു.   ഒരു
സപ്രഭക്ടോതതനില് നൂറപ ദനിന ജനില്ലക്ടോതല പരനിപക്ടോടനി വയനക്ടോടപ ജനില്ലയനില് പ്രഖരക്ടോപനിച്ചു.
ആ ഉദ്ഘക്ടോടന ചെടങ്ങനില് ബഹുമക്ടോനചപട എ.  ചകേ.  ശശട്ടീനന് വന്നനിരുന്നു.  കേല്പറ
എരം.എല്.എ. ശ്രട്ടീ. സനി. ചകേ. ശശട്ടീനന് ആയനിരുന്നു അദ്ധരക്ഷെന്.  10.30 -നപ ഞക്ടോന്
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അവനിചട  ചചെന്നകപക്ടോള്  കുറചപ  ചചെണക്കക്ടോചരയുരം  പകതക്ടോ  നക്ടോല്പകതക്ടോ
ഉകദരക്ടോഗസചരയുമക്ടോണപ കേക്ടോണക്ടോന് കേഴനിഞ്ഞതപ. ഒരു ഗവണ്ചമന്റെനിചന കമക്ടോശമക്ടോക്കുന്ന
പരനിപക്ടോടനി  നടതക്ടോന്  പക്ടോടുകണക്ടോ?  കേഴനിഞ്ഞ  കേക്ടോലങ്ങളനിചലക്ടോചക്ക  നൂറപ  ദനിന
കേരമ്മപരനിപക്ടോടനി  പ്രഖരക്ടോപനിച്ചു.  പ്രഖരക്ടോപനങ്ങളനില്  എചന്തക്ടോചക്ക
യക്ടോഥക്ടോരത്ഥരമക്ടോചയന്നുള്ളതപ  പരനികശക്ടോധനിചതനിചന്റെ അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോണപ  നൂറപ  ദനിന
പരനിപക്ടോടനി ജനില്ലക്ടോതലതനില് ആസൂതണരം ചചെയകേ. ആ നൂറപ ദനിന പരനിപക്ടോടനി വയനക്ടോടപ
ജനില്ലയനില് പരക്ടോജയമക്ടോചണന്നപ ഞക്ടോന് മുഖരമനനിചയ അറനിയനിക്കുകേയക്ടോണപ.  

കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലതപ   പടനികേവരഗ  കമഖലയനില്  നനിരവധനി
പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണപ.  ആ  പദ്ധതനികേള്  ഇകപക്ടോള്  തടരന്നു
ചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ബഹുമക്ടോനചപട മനനി എ.  ചകേ.  ബക്ടോലചന്റെ  കനതൃതസ്വതനില്
ആ  പദ്ധതനികേളനിചല  നന്യൂനതകേചളക്ടോചക്ക  പരനിഹരനിചപ  മുകന്നക്ടോടപ
കപക്ടോയനിചക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്ന  സക്ടോഹചെരരമക്ടോണുള്ളതപ.  പടനികേവരഗ  കമഖലയനില്
പുതനിചയക്ടോരു പദ്ധതനിക്കുരം ഈ ഗവണ്ചമന്റെപ രൂപരം ചകേക്ടോടുതനിടനില്ല.   ശ്രട്ടീ.  ഒ.  ആര.
കകേളു  യു.ഡനി.എഫൈപ.-നപ  എതനിരക്ടോയനിട്ടുള്ള  പ്രസരംഗമക്ടോണപ  ഇവനിചട  നടതനിയതപ.
അകദഹരം  ഒരു  കേക്ടോരരരം  വനിലയനിരുകതണതണപ.   യു.ഡനി.എഫൈപ.  ഗവണ്ചമന്റെപ
സരംസക്ടോനതപ  ഭരണരം  നടത്തുകമക്ടോള്  അകദഹരം  തനിരുചനല്ലനി  പഞക്ടോയതപ
പ്രസനിഡന്റെക്ടോയനിരുന്നു.  ആ  കേക്ടോലതപ   ടനി.എസപ.പനി.  പദ്ധതനിയനില്  പഞക്ടോയതപ
ചചെലവഴനിച  തകേയുചട  കേണക്കപ  പറയണരം.  കകേക്ടോടനികേളക്ടോണപ  ചചെലവഴനിചതപ.
അചതക്ടോചക്ക  മറച്ചുവച്ചുചകേക്ടോണപ  ഒന്നുരം  ചചെയ്തനിടനില്ലക്ടോചയന്നുള്ള  ആകരക്ടോപണവമക്ടോയനി
അകദഹരം വന്നതപ ശരനിയചല്ലന്നപ  പറയക്ടോന് ഞക്ടോന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയക്ടോണപ.  

ജനകേട്ടീയക്ടോസൂതണരം  തടങ്ങനിയ  കേക്ടോലരം  മുതല്  പടനികേവരഗക്കക്ടോരക്കുള്ള  ഭവന
പദ്ധതനിക്കപ  ഗവണ്ചമന്റെപ  മുന്തൂക്കരം  ചകേക്ടോടുതനിട്ടുണപ.   പകക്ഷെ   സമ്പൂരണ്ണ  ഭവന
പദ്ധതനിയനികലയപ എതനിക്കക്ടോന് കേഴനിഞ്ഞനിടനില്ല.  ജനകേട്ടീയക്ടോസൂതണ കേക്ടോലത്തുകപക്ടോലുരം
അനുവദനിച  പദ്ധതനികേളുചട  ഫൈയല്  കക്ലക്ടോസപ  ചചെയ്യക്ടോന്  ഉകദരക്ടോഗസനക്ടോരക്കപ
കേഴനിഞ്ഞനിടനിചല്ലന്നക്ടോണപ  അറനിയക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞതപ.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ചമന്റെപ
അധനികേക്ടോരതനില്  വരുന്ന  സമയതപ  ഭവനനനിരമ്മക്ടോണതനിനപ  എസപ.സനി.
വനിഭക്ടോഗതനിനപ  ഒരു  ലക്ഷെരം  രൂപയുരം  എസപ.ടനി.  വനിഭക്ടോഗതനിനപ  ഒന്നര  ലക്ഷെരം
രൂപയുമക്ടോണുണക്ടോയനിരുന്നതപ. ഐകേരജനക്ടോധനിപതര മുന്നണനി ഗവണ്ചമന്റെപ   എസപ.സനി.
വനിഭക്ടോഗതനിനപ  ഒരു ലക്ഷെരം രൂപയക്ടോയനിരുന്നതപ  മൂന്നപ  ലക്ഷെരം രൂപയക്ടോയുരം എസപ.ടനി.
വനിഭക്ടോഗതനിനപ  ഒന്നര  ലക്ഷെരം  രൂപയക്ടോയനിരുന്നതപ   മൂന്നര  ലക്ഷെരം  രൂപയക്ടോയുരം
വരദ്ധനിപനിച്ചു. ഈ തകേ അഞപ ലക്ഷെരം രൂപയക്ടോക്കനി വരദ്ധനിപനിച്ചുചകേക്ടോണപ അടനിസക്ടോന
സമൗകേരരമുള്ള ഭവനരം നനിരമ്മനിചപ ചകേക്ടോടുക്കണചമന്നക്ടോണപ ബഹുമക്ടോനചപട മനനികയക്ടോടപ
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എനനിക്കപ പറയക്ടോനുള്ളതപ.   ഇതനില് ചൂഷണങ്ങള് നടക്കുന്നുണപ.  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരന്
ഒരു ലക്ഷെരം രൂപ മുടക്കനി ഒരു വട്ടീടപ പണനിതക്ടോല് പകതക്ടോ നക്ടോല്പകതക്ടോ വരഷരം അതനില്
തക്ടോമസനിക്കുരം.   രണപ  ലക്ഷെരം  രൂപകയക്ടോ   മൂന്നര  ലക്ഷെരം  രൂപകയക്ടോ  മുടക്കനി  വട്ടീടപ
പണനിതക്ടോല്കപക്ടോലുരം  പതപ  വരഷരം  കേഴനിയുകമക്ടോള്  വട്ടീണ്ടുരം  അതപ  ചപക്ടോളനിചപ
പണനികയണ  സക്ടോഹചെരരങ്ങളുണക്ടോകുന്നു.  ഇതനിനപ  കമല്കനക്ടോടരം  വഹനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ചടകനിക്കല്   വനിരംഗപ  കട്രബല്   ഡനിപക്ടോരടപചമന്റെനില്  ഇല്ല.   സസ്വന്തമക്ടോയനി  വട്ടീടപ
നനിരമ്മനിക്കക്ടോന്  കേഴനിവള്ള  പടനികേവരഗക്കക്ടോരുചട  എണ്ണരം  വളചര  കുറവക്ടോണപ.    പല
കകേക്ടോളനനികേളനിലുരം   കപക്ടോയനി  അവനിചട  തക്ടോമസനിചപ  അവരുചട  പ്രശ്നങ്ങള്  പഠനിച
വരക്തനിയക്ടോണപ അങ്ങപ. ചൂഷണരം ചചെയന്ന വരക്തനികേചള കേചണതനി ശക്തമക്ടോയ നടപടനി
സസ്വട്ടീകേരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയണരം.  കേഴനി ഞ്ഞ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലതപ
തട്ടീരുമക്ടോനചമടുതനിരുന്നു.  ഒടനവധനി  ബനിനക്ടോമനികേളുചട  കപരനില്  കകേസപ  ചെക്ടോരജപ
ചചെയ്തനിട്ടുണപ. ഭവന നനിരമ്മക്ടോണരം മക്ടോതമല്ല ഇചതക്ടോരു സബപ പക്ടോന് പദ്ധതനിയക്ടോണപ. ഈ
പദ്ധതനി  കമല്കനക്ടോടരം  വഹനിചപ  നടപക്ടോക്കുന്നതനിനപ  കട്രബല്  ഡനിപക്ടോരടപചമന്റെനിചന്റെ
കേട്ടീഴനില്  ഒരു  എഞനിനട്ടീയറനിരംഗപ  വനിരംഗപ  ഉണക്ടോകേണചമന്നുകൂടനി  ഞക്ടോന്
സൂചെനിപനിക്കുകേയക്ടോണപ.   90-ഉരം  95-ഉരം  ശതമക്ടോനരം  ചചെലവഴനിച്ചുചവന്നപ  കേണക്കപ
പറയക്ടോറുണപ.  എങ്ങചനയക്ടോണപ  ഇതപ  ചചെലവഴനിക്കുന്നതപ?  അക്കമൗണനില്നനിന്നുരം
വനിവനിധ  ഏജന്സനികേള്ക്കപ  ഡനിപക്ടോരടപചമന്റെപ  പണരം  ചകേക്ടോടുക്കുകേയക്ടോണപ.
പടനികേവരഗക്കക്ടോരുചട കകേകേളനികലയപ ഈ പണരം എതനിയക്ടോലകല്ല ചചെലവഴനിച്ചുചവന്നപ
പറയക്ടോന് കേഴനിയുകേയുള.  ഡനിപക്ടോരടപചമന്റെപ  വനിവനിധ ഏജന്സനികേള്ക്കപ ചഡകപക്ടോസനിറപ
ചചെയന്നു.  അതപ  ചഡകപക്ടോസനിറപ  ചചെയ്തുകേഴനിഞ്ഞക്ടോല്  ഇവനിചട  എകപചപന്റെനിചറക്ടോയനി.
കൃഷനി, വക്ടോടര അകതക്ടോറനിറനി എന്നട്ടീ വകുപ്പുകേള് ഫൈണപ ചഡകപക്ടോസനിറപ ചചെയന്നു. പകക്ഷെ
ഈ  ഫൈണപ  പടനികേവരഗക്കക്ടോരുചട  കകേക്ടോളനനികേളനികലയപ  എതനിയനിടനില്ല.  ഇക്കക്ടോരരരം
പരനികശക്ടോധനിക്കണചമന്നപ  വയനക്ടോടപ  ജനില്ലയനിചല  അവകലക്ടോകേന കയക്ടോഗതനില് ഞക്ടോന്
ബഹുമക്ടോനചപട മനനികയക്ടോടപ സൂചെനിപനിചനിരുന്നു.  

എല്ലക്ടോ  ഡനിപക്ടോരടപചമനകേളനിലുരം  ചവബ്കസറ്റുണപ.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
കേക്ടോലതപ  പടനികേവരഗ  ഡനിപക്ടോരടപചമന്റെനിചന്റെ  കേട്ടീഴനിലുരം  ചവബ്കസറ്റുണക്ടോയനിരുന്നു.
പകക്ഷെ  അതനികപക്ടോള്  കബക്ടോക്കപ  ചചെയ്തനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.   പടനികേവരഗതനില്ചപട
ഉകദരക്ടോഗക്ടോരത്ഥനികേള്  കേമന്യൂടറുരം  ഇന്റെരചനറ്റുചമക്ടോചക്ക  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുകേയുരം
ഗവണ്ചമനകേള്  നടത്തുന്ന  പദ്ധതനികേചളക്കുറനിചപ  വനിലയനിരുത്തുകേയുരം  ചചെയന്നുണപ.
എന്തുചകേക്ടോണക്ടോണപ അതപ കബക്ടോക്കപ ചചെയ്തതപ?  അങ്ങചന കബക്ടോക്കപ ചചെയ്തനിട്ടുചണങനില്
ബഹുമക്ടോനചപട  മനനി  ഇടചപടപ  ആ  പ്രശ്നതനിനപ  പരനിഹക്ടോരരം  കേക്ടോണണചമന്നുകൂടനി

856/2019



386 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര25, 2016

സൂചെനിപനിക്കക്ടോന്  ഞക്ടോന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയക്ടോണപ.   തക്ടോചഴതടനില്  പ്രവരതനിക്കുന്നതപ
ടനി.ഒ.-മക്ടോരക്ടോണപ.  കട്രബല്  ഉകദരക്ടോഗസനക്ടോരുചട  പ്രവരതനങ്ങള്  ശക്തമക്ടോയനി
വനിലയനിരുതണരം.  അടപക്ടോടനി,  വയനക്ടോടപ  കപക്ടോചലയുള്ള  കമഖലകേളനില്
പ്രവരതനിക്കുകമക്ടോള്  അവരക്കപ  കകേക്ടോളനനികേളനില്  എത്തുന്നതനിനപ  വലനിയ
പ്രയക്ടോസങ്ങളുണക്ടോകുന്നു.  അവരക്കപ വക്ടോഹനവരം   മറപ സമൗകേരരങ്ങളുമനില്ല.   യൂണനിറപ
മക്ടോകനജപ ചമന്റെനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ഇവചരചയക്ടോചക്ക  കയക്ടോജനിപനിചപ  പടനികേവരഗ
ഡനിപക്ടോരടപചമന്റെനിചന  ശക്തമക്ടോക്കനി  മുകന്നക്ടോടപ  ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  കേഴനിയണരം.
അഴനിമതനിയുചണങനില്  അതപ  ശക്തമക്ടോയനി  അകനസ്വഷനിക്കണരം.   അഴനിമതനിക്കക്ടോചര
സമൂഹതനിചന്റെ  മുന്നനികലയപ  ചകേക്ടോണ്ടുവരുന്നതനിനപ  ഞങ്ങളക്ടോരുരം  എതനിരല്ല.   ഞക്ടോന്
കനരചത  സൂചെനിപനിചതകപക്ടോചല   ഇവനിചട  കകേക്ടോണ്ഗ്രസനിചന്റെ  കനതക്ടോക്കള്ക്കപ  ഒരു
പങ്കുമനില്ലക്ടോചയന്നപ  കേചണതനിക്കഴനിഞ്ഞു.   പനിചന്ന  ആരക്കക്ടോണപ  ഇതനില്  പങപ?
അകതക്കുറനിചപ അകനസ്വഷനികക്കണതണപ. വയനക്ടോടപ ജനില്ലയനില്  മക്ടോതമല്ല കകേരളതനിചല
14  ജനില്ലകേളനിലുരം  പടനികേവരഗക്കക്ടോരുചട  പദ്ധതനികേചള  സരംബനനിചപ  അകനസ്വഷണരം
നടതനി  കുറക്കക്ടോചര  കേചണതണചമന്നപ   ആവശരചപടുകേയക്ടോണപ.  മറപ
കേക്ടോരരങ്ങചളക്ടോന്നുരം  പറയക്ടോന്  ഞക്ടോന്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില്ല.  ഈ  ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേചള
ഒരനിക്കല്ക്കൂടനി എതനിരത്തുചകേക്ടോണപ ഞക്ടോന് എചന്റെ വക്ടോക്കുകേള് നനിരത്തുന്നു.

ശ്രട്ടീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണനി:  സര,  2016-17  സക്ടോമതനികേ  വരഷചത
ബഡ്ജറനികലയള്ള   ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേചള  ഞക്ടോന്  അഭനിമക്ടോനപൂരവ്വരം  പനിന്തക്ടോങ്ങുന്നു.
നനിയമസഭക്ടോ  മനനിരതനിചന്റെ  മുന്നനില്  മഹക്ടോത്മക്ടോ  ഗക്ടോനനി,  പണ്ഡനിറപ  ജവഹരലക്ടോല്
ചനഹ്റു,  കഡക്ടോ.  ബനി.  ആര.  അരംകബദ്കേര  എന്നനിവരുചട   മൂന്നപ  പ്രതനിമകേളുണപ.
മതനനിരകപക്ഷെതയുചട  അടയക്ടോളമക്ടോണതപ.   ഇതപ  ശ്രട്ടീ.  ഐ.  സനി.  ബക്ടോലകൃഷ്ണന്
മനസനിലക്ടോക്കണരം.  സസ്വക്ടോതനരതനിനുരം  നട്ടീതനിക്കുരം  നനയരം  സക്ടോമൂഹനികേ
ഉന്നമനതനിനുരം  കവണനി  നടതനിയ  നകവക്ടോത്ഥക്ടോന  സമര  ചെരനിതതനിചന്റെ
മുഖമുദ്രകൂടനിയക്ടോണതപ.  ശ്രട്ടീബുദ്ധന്,  ശ്രട്ടീനക്ടോരക്ടോയണഗുരു,  അയ്യന്കേക്ടോളനി,
വനികവകേക്ടോനനന്,  ചെടമനിസസ്വക്ടോമനികേള്,  ഇ.എരം.എസപ.  നമ്പൂതനിരനിപക്ടോടപ,  കൃഷ്ണപനിള്ള,
എ.ചകേ.ജനി.  തടങ്ങനിയ  നകവക്ടോത്ഥക്ടോന  നക്ടോയകേരുരം  എഴത്തുകേക്ടോരുരം  കേലക്ടോകേക്ടോരനക്ടോരുരം
സവരണ്ണ  കമധക്ടോവനിതസ്വതനിചനതനിചര  നചടലപ ല്ല്  നനിവരതനി  നടന്ന  നക്ടോടക്ടോണനിതപ.
അടപക്ടോടനിയനിചല  ആദനിവക്ടോസനികേചള  അപമക്ടോനനിച  നനിങ്ങള്ക്കപ  ആരുരം  മക്ടോപപ
തരനികേയനില്ല.  പുകരക്ടോഗമന പ്രസക്ടോനതനിചന്റെ  50-ാം വക്ടോരഷനികേരം  ആകഘക്ടോഷനിക്കുന്ന
ഘടതനിലക്ടോണപ  സഖക്ടോവപ  പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്  സരക്കക്ടോരനിചന്റെ  മതനനിരകപക്ഷെ
അഴനിമതനിമുക്ത ഭരണതനിചന്റെ നൂറക്ടോരം  നക്ടോള് പനിന്നനിടുന്നതപ.   അതപ  ശ്രകദ്ധയമക്ടോണപ.
സമൃദ്ധനിയുചട അടയക്ടോളമക്ടോയനി ബക്രട്ടീദരം ഓണവരം ഒന്നനിചപ ചകേക്ടോണക്ടോടനിയ അപൂരവ്വതയുരം
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ഈ  കേക്ടോലത്തുതചന്നയുണക്ടോയനി.    നമ്മള് ജട്ടീവനിചനിരനിക്കുകമക്ടോള്  അങ്ങചനചയക്ടോരു
അവസ  ഉണക്ടോവകേയനില്ല.  ജക്ടോതനിയനില്ലക്ടോ  വനിളരംബരതനില്  ഊരജരം  പകേരുന്ന
ധനരതയനില്ക്കൂടനിയക്ടോണപ  കകേരള  ജനതയുരം  സരക്കക്ടോരുരം  മുകന്നക്ടോടപ  കപക്ടോകുന്നതപ.
രക്ടോജരത്തുടനട്ടീളരം  ജനങ്ങചള  അണനിനനിരതനി  സക്ടോരംസക്ടോരനികേ  വകുപപ  ഈ  സകനശരം
പ്രചെരനിപനിക്കുകേ  മക്ടോതമല്ല  ഇടചപടുകേകൂടനി  ചചെയ്തു.   സകനശങ്ങള്  പ്രചെരനിപനിക്കക്ടോന്
എളുപമക്ടോണപ, പകക്ഷെ ഇടചപടുകേ എന്നുള്ളതപ വളചര പ്രയക്ടോസമക്ടോണപ.  

"ജക്ടോതനികഭദരം മതകദസ്വഷരം ഏതമനില്ലക്ടോചത സരവ്വരുരം 

കസക്ടോദരകതസ്വന വക്ടോഴന്ന മക്ടോതൃകേക്ടോസക്ടോനമക്ടോമനിതപ.”

'മക്ടോണനിതപ'  എന്നല്ല  'മക്ടോമനിതപ'  എന്നക്ടോണപ ഗുരുകദവന് പറഞ്ഞതപ.  അരുവനിപ്പുറരം
പ്രതനിഷയകശഷരം  ശ്രട്ടീനക്ടോരക്ടോയണഗുരു  ഇങ്ങചന  കുറനിചനിടതപ  നമ്മുചട  മനസനിചല
കേക്ടോലൂഷരരം  ഇല്ലക്ടോതക്ടോക്കക്ടോനക്ടോണപ.  ചതക്ടോടക്ടോല്  എതനിരക്കുകേ,  എചന്തങനിലുരം  പറയുകേ
ഇചതക്ടോചക്കയക്ടോണപ  ഇവനിചട  നടക്കുന്നതപ.   കേരമ്മങ്ങളനിലൂചട  മക്ടോതകമ  സസ്വചമക്ടോയ
ജട്ടീവനിതതനിനപ അരത്ഥവരം ഗമൗരവവരം ഉണക്ടോകുകേയുള. നകവക്ടോത്ഥക്ടോനരം ഉഴതമറനിചതരം
കദശട്ടീയ  പ്രസക്ടോനരം  വനിത്തുവനിതചതമക്ടോയ  ഇമൗ  മണ്ണനില്  ഇന്നപ  വനിളയുന്നതപ
വരഗട്ടീയരക്ടോഷട്ടീയമക്ടോണപ.  ഇതപ  വളചര  ദമൗരഭക്ടോഗരകേരമക്ടോണപ.   ആഗ്രഹനിക്കക്ടോചത
ജനനിക്കുകേയുരം ആഗ്രഹതനിനപ വനിപരട്ടീതമക്ടോയനി മരനിക്കുകേയുരം ചചെയന്ന അവസയക്ടോണപ
ജട്ടീവനിതരം  എന്നുപറയുന്നതപ.   ഇമൗ  ആകവശതനില്  ചെനില  ആകനിവനിസ്റ്റുകേളുചട
പനിന്ബലകതക്ടോചട  യക്ടോഥക്ടോരത്ഥരരം  മറച്ചുവയക്ടോനുരം  വനിസ്മരനിക്കക്ടോനുരം  ചെനിലര
പക്ടോടുചപടുകേയക്ടോണപ.  പ്രധക്ടോനമക്ടോയുരം,  ദളനിതചന്റെ  ഉപജട്ടീവനമക്ടോരഗമക്ടോണപ  മൃഗങ്ങളുചട
കതക്ടോല്.  ചെത  പശുവനിചന  ആരക്ടോധനിക്കുന്നതപ  കഹനവ  ആചെക്ടോരമല്ല.  മൃഗരം
കേടനിച്ചുചകേക്ടോന്നതനിനപ  ദളനിതര  ചകേക്ടോന്നുചവന്നപ  പറഞ്ഞപ  അവചര  ആക്രമനിചതരം
ചകേക്ടോന്നതരം  എന്തനിനക്ടോണപ?  ഫൈക്ടോസനിസ്റ്റേപ  ശക്തനികേള്  ചതരുവനക്ടോയചളകപക്ടോചല
ലജനിപനിക്കുന്ന തരതനില് ചപരുകേനിവരുന്നു. മനുഷരന്  മനുഷരചന അപമക്ടോനനിക്കക്ടോന്
കേക്ടോരണരം  ജക്ടോതനിയുരം  മതവമക്ടോണപ.  'ജക്ടോതനി'  എന്നു  പറഞ്ഞക്ടോല്  'ജനരം'  എകന്ന
അരത്ഥമുള;  'ജന്മസനിദ്ധരം'  എന്നല്ല  എന്നക്ടോണപ  പണ്ഡനിതനക്ടോര  പറയുന്നതപ.
സരംസക്ടോനതനിചന്റെ  നകവക്ടോത്ഥക്ടോന നക്ടോയകേരുചട  കപരനില്  വരഗട്ടീയതചയ തടയക്ടോനുരം
ശക്തനിചപടുതക്ടോനുമക്ടോണപ പതനിനക്ടോലപ  സക്ടോരംസക്ടോരനികേനനിലയങ്ങള്  ഉണക്ടോകേക്ടോന്
കപക്ടോകുന്നതപ. ഇതപ പ്രഖരക്ടോപനരം മക്ടോതമല്ല, അതപ യക്ടോഥക്ടോരത്ഥരമക്ടോകുരം. 'ചസയ്സപ' എന്ന
സക്ടോരംസക്ടോരനികേ  പഠനകകേനവരം  ഉണക്ടോകുന്നു.  കകേരള  കേലക്ടോഗ്രക്ടോമങ്ങള്,  സക്ടോരംസക്ടോരനികേ
ശനില്പശക്ടോലകേള്,  സട്ടീകേളുചട പദവനി ഉയരത്തുന്ന പഠന കകേനങ്ങള് എന്നനിങ്ങചന ഒരു
വലനിയ  സക്ടോരംസക്ടോരനികേ  കുതനിച്ചുചെക്ടോടതനിനപ  തയ്യക്ടോചറടുക്കുകേയക്ടോണപ.  കകേരളതനിചന്റെ
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ചപക്ടോത  ഇടങ്ങള്  ചപക്ടോത  ഇടങ്ങളല്ലക്ടോതക്ടോയനി  മക്ടോറനിചക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്ന  ഇമൗ
കേക്ടോലഘടതനില്,  ഓകരക്ടോ  കേക്ടോലത്തുരം  കേക്ടോലതനിചന്റെ  മുദ്ര  ചെക്ടോരതനിയ
സൃഷ്ടനികേളുണക്ടോയനിട്ടുണപ;കേലക്ടോകേക്ടോരനക്ടോരുരം കേലക്ടോകേക്ടോരനികേളുമുണക്ടോയനിട്ടുണപ.  കുമക്ടോരനക്ടോശക്ടോന്
അയനിതതനിചനതനിചര  'ദരവസ'യനിലൂചട  പ്രതനികേരനിച്ചു.  തകേഴനി  ശനിവശങരപനിള്ള
'രണനിടങ്ങഴനി'യനിലൂചടയക്ടോണപ പ്രതനികേരനിചതപ.  വക്ടോഴ വയക്ടോന് അവകേക്ടോശമുള്ളവനപ അതപ
ചവടക്ടോനുള്ള അവകേക്ടോശവരം കൂടനിയുണപ എന്നപ സക്ടോപനിക്കക്ടോനക്ടോണപ ചെങ്ങമഴ 'വക്ടോഴക്കുല'
എന്ന  കേവനിത എഴതനിയതപ. മതസമൗഹക്ടോരദരം വനിളരംബരരം ചചെയ്തപ ഇടകശ്ശേരനി 'കൂട്ടുകൃഷനി'
എഴതനി.  വനി.  റനി.  ഭടതനിരനിപക്ടോടപ  അനവനിശസ്വക്ടോസതനിചനതനിചര  'അടുക്കളയനില് നനിന്നപ
അരങ്ങകതയപ'  എഴതനി.  അങ്ങചന  നട്ടീണ്ടുകപക്ടോകുന്ന  ഒരു  വലനിയ  കപതരകേവരം
സരംസക്ടോരവരം നമുക്കുണപ.  ആശ്രനിതരക്കപ ആത്മവട്ടീരരരം നല്കേനിയ നക്ടോടന് പക്ടോട്ടുകേളുരം
നക്ടോടന് കേലകേളുരം കതക്ടോറങ്ങളുചമല്ലക്ടോരം കചെരന്നതക്ടോണപ സമൃദ്ധനിയുചട കകേരളരം.  അതനിചന
വട്ടീണ്ടുരം  ഭക്ടോന്തക്ടോലയമക്ടോക്കക്ടോനുള്ള  ഇമൗ  ശ്രമചത  നമ്മള്  കേക്ഷെനിരക്ടോഷട്ടീയരം  മറന്നപ
ചചെറുകക്കണതണപ.  സക്ടോരംസക്ടോരനികേ  വകുപപ  വളചര  വരക്തമക്ടോയ  ധക്ടോരണകയക്ടോടുരം
ധക്ടോരമ്മനികേമക്ടോയ പനിന്തുണകയക്ടോടുരംകൂടനിയക്ടോണപ ഇവനിചട കേക്ടോരരങ്ങള് നടത്തുന്നതപ.  കകേരള
സക്ടോഹനിതര  അക്കക്ടോഡമനി,  സരംഗട്ടീത  നക്ടോടകേ  അക്കക്ടോഡമനി,  ലളനിതകേലക്ടോ  അക്കക്ടോഡമനി,
കഫൈക്ടോക്കപ കലക്ടോര അക്കക്ടോഡമനി, ഭക്ടോഷക്ടോ ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടപ,  ബക്ടോല സക്ടോഹനിതര ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടപ,  മറപ
സക്ടോരംസക്ടോരനികേ  സക്ടോപനങ്ങള്   എന്നനിവയുചട  ഒരു  കേണ്കസക്ടോരഷരരം  ഉണക്ടോക്കണരം.
പടനികേജക്ടോതനി-പടനികേവരഗ  വകുപ്പുമനനി  സക്ടോരംസക്ടോരനികേ  വകുപ്പുമനനി
കൂടനിയക്ടോയതചകേക്ടോണപ  എല്ലക്ടോ  ഡനിപക്ടോരട്ടുചമന്റെനിചന്റെയുരം  ഒരു  കേണ്കസക്ടോരഷരരം
കകേരളതനിനകേത്തുരം പുറത്തുരം ഉണക്ടോക്കനിയക്ടോല് നന്നക്ടോയനിരുന്നു.  കേഴനിഞ്ഞ ഇടതപക്ഷെ
ജനക്ടോധനിപതരമുന്നണനി  സരക്കക്ടോര  ഇവനിചട  ഭരനിചകപക്ടോള്  കലക്ടോകേതക്ടോകേമക്ടോനരം
മലയക്ടോളതനിചന്റെ  മക്ടോഹക്ടോത്മരരം  എതനിചനിരുന്നു.  ഗവണ്ചമന്റെപ  സക്ടോരംസക്ടോരനികേ
സക്ടോപനങ്ങളുരം അചടനിക്കുന്ന പുസകേങ്ങളുചട മക്ടോരക്കറനിരംഗുരം വളചര ശ്രദ്ധനിക്കണരം. ആ
അരത്ഥതനില്  അതനിചന്റെ  പ്രവരതനവരം  ശക്തനിചപടുതണരം.  എങനില്  മക്ടോതകമ
കകേക്ടോടനിക്കണക്കനിനപ   രൂപ  വനിലയുള്ള  പുസകേങ്ങള്  ചകേടനിക്കനിടക്കക്ടോത
അവസയുണക്ടോകൂ. നഷ്ടമക്ടോയക്ടോലുരം ബക്ടോല സക്ടോഹനിതര കൃതനികേള് പ്രസനിദ്ധട്ടീകേരനിക്കണരം.
ചെനിടയനില്ലക്ടോതതപ  ചെനിടചപടുത്തുകമക്ടോള്  ചെനിലരക്കതപ  ചകേക്ടോളരം.  ചകേടുകേക്ടോരരസത
ചകേക്ടോണ്ടുരം  അഴനിമതനി  ചകേക്ടോണ്ടുരം  കുതഴനിഞ്ഞപ  മരവനിച്ചുകേനിടക്കുകേയക്ടോണപ  ഇതനിചന്റെ
അകേതളങ്ങള്.  പഠനിപനിക്കുകേയുരം  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസരം  നടത്തുകേയുരം  പൂജക്ടോകേരമ്മങ്ങള്
ചചെയന്നവരുരം  ബക്ടോഹ്മണര;  രക്ടോജരരക്ഷെ,  കസനനികേ  കസവനരം
എന്നനിവയനിലുള്ചപടവര  ക്ഷെതനിയര;   കൃഷനി,  കേചവടരം  മുതലക്ടോയ  കേക്ടോരരങ്ങള്
ചചെയന്നവര  കവശരര;  മറപ  ശക്ടോരട്ടീരനികേ  കജക്ടോലനികേള്  ചചെയന്നവര  ശൂദ്രര-
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അദ്ധസ്വക്ടോനനിക്കുന്നവന്.  ഇകതക്ടോചട  ഉചനട്ടീചെതസ്വങ്ങള്  മറനട്ടീക്കനി  പുറത്തുവന്നു.
ഉയരന്നവചനന്നുരം  തക്ടോഴ്ന്നവചനന്നുമുള്ള  മകനക്ടോഭക്ടോവരം  ഉടചലടുത്തു.  ശൂദ്രചന,
അദ്ധസ്വക്ടോനനിക്കുന്നവചന  നക്ടോലക്ടോരം  തരക്കക്ടോരനക്ടോക്കനി,  അറനിവപ  നനികഷധനിച്ചു.  സമയരം
അനുവദനിക്കക്ടോതതചകേക്ടോണപ  അതനികലയപ  ഞക്ടോന് തടരന്നപ  കപക്ടോകുന്നനില്ല.   അങ്ങചന
അടനിചമരതചപട  ഒരു  ജനതയുചട  മുകന്നറതനിനപ  നമ്മള്  ആത്മക്ടോരത്ഥമക്ടോയനി
പരനിശ്രമനിക്കണരം. 

ഇവനിചട,  അസഹനിഷ്ണുതയപ  കേക്ടോരണരം  എന്തക്ടോചണന്നപ  പരനികശക്ടോധനിക്കണരം.
'നമുക്കപ  ജക്ടോതനിയനില്ല'  എന്ന  സകനശരം  ഹൃദയങ്ങളനിചലതനിചകതക്ടോ  സകനശരം
പ്രചെരനിപനിചകതക്ടോ  മക്ടോതമല്ല,  സക്ടോരംസക്ടോരനികേരരംഗതപ  ഇടചപടതപ  പലരക്കുരം
രസനിക്കുകേയുണക്ടോയനില്ല.  ഇമൗയനിചട പക്ടോലക്കക്ടോടപ മഹതക്ടോയ ഒരു അവക്ടോരഡുദക്ടോന ചെടങ്ങപ
നടന്നു.  മുഖരമനനി ശ്രട്ടീ.  പനിണറക്ടോയനി വനിജയന് ഉദ്ഘക്ടോടനരം ചചെയ്ത അവക്ടോരഡപ ദക്ടോന
ചെടങ്ങനില്  50,000-തനിലധനികേരം  ആളുകേളക്ടോണപ   പചങടുതതപ.  നടനക്ടോര,  പ്രമുഖ
വരക്തനികേള് ഇവചരക്കൂടക്ടോചത സക്ടോധക്ടോരണ ജനങ്ങളുരം അതനില് പചങടുത്തു.  മലയക്ടോള
ചെലചനിത  അവക്ടോരഡുവനിതരണ  ചെടങ്ങപ  ഇതയുരം  ജനപങക്ടോളനിതകതക്ടോചട  മുന്പപ
നടന്നനിടനില്ല.  നടനിമക്ടോരക്ടോയ  ഷട്ടീലയുരം  ശക്ടോരദയുരം  ആനനക്ടോശ്രുക്കള്  ചപക്ടോഴനിചതചമല്ലക്ടോരം
മുന്തനിയ  പരനിപക്ടോടനികേളക്ടോയനി   ഉള്ചക്കക്ടോള്ളക്ടോന്  കേഴനിയണരം.  ഇമൗ  സരക്കക്ടോര
'ദന്തകഗക്ടോപുരവക്ടോസനികേളുചട  കൂചടയല്ല  ജനങ്ങള്ചക്കക്ടോപമക്ടോണപ'  എന്നപ
ചതളനിയനിക്കുന്നതക്ടോയനിരുന്നു  ആ  അവക്ടോരഡുദക്ടോന  ചെടങ്ങപ.  കുകറ  ആഢരനക്ടോര  മക്ടോതരം
പചങടുത  ചെടങ്ങക്ടോയനിരുന്നനില്ല  അതപ.  മനുഷരചന്റെ   സരംസക്ടോരരം  രൂപചപടുന്നതപ
സക്ടോമൂഹരജട്ടീവനിതതനില്  നനിന്നക്ടോചണന്നതപ  മറക്കക്ടോന്  പറനില്ല.  സസ്വയരം
അപഹക്ടോസരരക്ടോകേരുതപ. ചെനിടയനില്ലക്ടോതതപ ചെനിടചപടുത്തുകമക്ടോള് ചെനില്ലുചകേക്ടോടക്ടോരരം കപക്ടോചല
തകേരന്നുകപക്ടോകുന്ന  അവസ  ലജക്ടോകേരമക്ടോണപ.  സമൂഹരം  തള്ളനിക്കളഞ്ഞ
അനവനിശസ്വക്ടോസങ്ങളുരം അനക്ടോചെക്ടോരങ്ങളുരം  തനിരനിച്ചുവരുന്നതപ ഭട്ടീതനിയുണക്ടോക്കുന്നു.  'അമ
ചകേക്ടോള്ളക്ടോതവരനില്ല  ഗുരുക്കളനില്'  എന്ന  വക്ടോകേരരം  ഓരത്തുകപക്ടോകുകേയക്ടോണപ.
ശ്രട്ടീ.  എരം.  ടനി.  വക്ടോസകദവന്  നക്ടോയരുചട  കേഥക്ടോപക്ടോതരം  പറയുന്നതകപക്ടോചല
'കേളനിനടക്കചട,  കേളനിനടക്കചട,  എല്ലക്ടോ കേളനികേളുരം നടക്കചട'.  കേക്ടോരരക്ഷെമമക്ടോയ എല്ലക്ടോ
പദ്ധതനികേളുരം  കേക്ടോലക്ടോകേക്ടോലങ്ങളനില്  പ്രഖരക്ടോപനിക്കുന്നുചണങനിലുരം  സരംസക്ടോന  പദ്ധതനി
വനിഹനിതതനിചന്റെ  12  ശതമക്ടോനരം  മക്ടോതകമ  എസപ.സനി./എസപ.ടനി.  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കക്ടോയനി
ചചെലവഴനിക്കചപടുന്നുള എന്നതപ കവദനക്ടോജനകേമക്ടോണപ.  

(അദ്ധരക്ഷെകവദനിയനില് മനി. സട്ടീക്കര)

ശ്രട്ടീ  .    ചകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള്  ഖക്ടോദര:  സര,  അങ്ങപ  പദ്ധതനി  വനിഹനിതവമക്ടോയനി
ബനചപടപ  പടനികേജക്ടോതനി  കമഖലയനില്  നടപനിലക്ടോകക്കണ  കേക്ടോരരങ്ങചള
സരംബനനിച്ചുള്ള  ചെരചയക്ടോണപ നടതനിചക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്നതപ.  എന്നക്ടോല് പടനികേജക്ടോതനി
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വനിഭക്ടോഗതനിചന്റെ  കേക്ടോരരതനില്,  ഇമൗ  ഗവണ്ചമന്റെപ  അധനികേക്ടോരതനില്  വന്നനിടപ
മൂന്നുമക്ടോസകമ ആയനിട്ടുള.  എല്ലക്ടോ വനിഭക്ടോഗതനിനുരം നല്കുന്ന സഹക്ടോയങ്ങളുചട പരനിധനി
ഇകപക്ടോള്  വരദ്ധനിപനിച്ചു.  എന്നക്ടോല്  പടനികേജക്ടോതനി  വനിഭക്ടോഗതനിനപ  ചെനികേനിത്സക്ടോസഹക്ടോയരം
നല്കേക്ടോനുള്ള  വരുമക്ടോന  പരനിധനി  50,000  രൂപ  മക്ടോതമക്ടോയനി  പരനിമനിതചപടുതനി
യനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  അചതക്ടോരു  വനികവചെനമക്ടോചണന്നപ  അകങ്ങയപ  അഭനിപ്രക്ടോയമുകണക്ടോ;
അചല്ലങനില് അതപ മക്ടോറണചമന്ന അഭനിപ്രക്ടോയമുകണക്ടോ?

മനി  .    സട്ടീക്കര  : അങ്ങപ  ആ  കചെക്ടോദരതനിനപ  ഉതരരം  പറഞ്ഞനിടപ
അവസക്ടോനനിപനികചക്ടോള.

ശ്രട്ടീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണനി  : സര,   ഉണപ.   പടനികേജക്ടോതനി  വനികേസന  വകുപപ
കേഴനിഞ്ഞ  വരഷരം  ചചെലവഴനിച  പദ്ധതനി  തകേയനില്  അതനിചന്റെ  കേണക്കുണപ.   മുന്
എല്.ഡനി.എഫൈപ.  സരക്കക്ടോര  49,464  വട്ടീടുകേള്  അനുവദനിച്ചു.   അതനില്  44,004
വട്ടീടുകേള് മക്ടോതകമ പൂരതട്ടീകേരനിചനിട്ടുള. 2010  മക്ടോരചപ  30-നപ  'കേക്ടോലക്ടോവധനി കേഴനിഞ്ഞ
25,000  രൂപ വചരയുള്ള വക്ടോയ്പകേള് എഴതനിതളന്ന'  പദ്ധതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണപ.
അതനില്  1,15,774 കപരക്കു  മക്ടോതകമ  അതനിചന്റെ  ഗുണരം  ലഭനിചനിട്ടുള.  പനിന്നട്ടീടപ
യു.ഡനി.എഫൈപ.  സരക്കക്ടോര   50,000 രൂപയക്ടോയുരം  എചന്റെ  സബ്മനിഷചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
യു.ഡനി.എഫൈപ  സരക്കക്ടോര  അതപ  ഒരു  ലക്ഷെരം  രൂപയക്ടോയുരം  വരദ്ധനിപനിച്ചു.  എന്നക്ടോല്
അതനിനക്ടോവശരമക്ടോയ  തകേ  വകേയനിരുത്തുകേകയക്ടോ  അതനിചന്റെ  ഉതരവനിറക്കുകേകയക്ടോ
ചചെയ്യക്ടോചത ബുദ്ധനിമുടനിച്ചു. അങ്ങചന കുടനിശ്ശേനികേയക്ടോക്കനിയ നനിരവധനി ഉദക്ടോഹരണങ്ങളുണപ.
ചുരുക്കതനില് കുടനിശ്ശേനികേ തട്ടീരക്കുന്നതനിനുകവണനി മക്ടോതരം 1160.59 കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോണപ
ഇമൗ  സരക്കക്ടോര  ചചെലവഴനിചതപ.   പടനികേജക്ടോതനി  വനിഭക്ടോഗതനില്  ഭൂരഹനിതരക്ടോയ
30,698  കുടുരംബങ്ങളുരം  ഭവനരഹനിതരക്ടോയ  26,210  കുടുരംബങ്ങളുരം  പടനികേവരഗ
വനിഭക്ടോഗതനില്  ഭൂരഹനിതരക്ടോയ  9,500  കുടുരംബങ്ങളുരം  ഭവനരഹനിതരക്ടോയ
15,000  കുടുരംബങ്ങളുരം ഉള്ളതക്ടോയനി  കേണക്കക്ടോക്കനിയനിട്ടുണപ.   ഇവരക്കപ  വട്ടീണ്ടുരം വട്ടീടുരം
സലവരം  നല്കകേണതണപ.   പരക്ടോധട്ടീനതകേള്ക്കനിടയനിലുരം  ഇമൗ  സരക്കക്ടോര
അധനികേക്ടോരതനില്  വന്നതനിനുകശഷരം  എല്ലക്ടോരം  മനസനിലക്ടോക്കുകേയുരം  ചെനിടയക്ടോയ
പ്രവരതനങ്ങള്  നടത്തുകേയുരം  അതപ  പൂരതട്ടീകേരനിക്കുകേയുരം  ചചെയചമന്നപ  ഞക്ടോന്
വനിശസ്വസനിക്കുന്നു.   അതനിനുള്ള പദ്ധതനികേള് ഇവനിചട തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുമുണപ.  

മനി  .    സട്ടീക്കര:  പട്ടീസപ......  ഇനനി  പുതനിയ  വനിഷയതനികലയപ  കപക്ടോകേണ
ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേചള പനിന്തുണയ.  

ശ്രട്ടീ  .   പുരുഷന് കേടലുണനി  :  സര, ആയനികക്കക്ടോചട. ഞക്ടോന് നനിരത്തുന്നു.

ഈ ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേചള അഭനിമക്ടോനകതക്ടോചട പനിന്തുണയന്നു. 
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2.00 PM    ]

ശ്രട്ടീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബക്ടോഹനിരം:  സര,  XXV,   XXXVII   എന്നട്ടീ  നമര
ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേചള ഞക്ടോന് എതനിരക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇന്തരന് ഭരണഘടനയനില് വട്ടീക്കര
ചസക്ഷെനനില്  നനിരവ്വചെനിക്കചപടനിരനിക്കുന്ന  അവശ-ദരബല  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കു
കവണനിയുള്ള ധനക്ടോഭരരത്ഥന ചെരചയക്ടോണപ നടന്നുചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതപ.  നമ്മുചട രക്ടോജരരം
സസ്വക്ടോതനരരം പ്രക്ടോപനിചനിടപ  69  സരംവല്സരങ്ങള് പനിന്നനിട്ടു കേഴനിഞ്ഞു.  അങ്ങചനയുള്ള
രക്ടോജരതപ  ഇത  ശക്തമക്ടോയ  ഭരണഘടനക്ടോ  വകുപ്പുകേളുരം  കനരചത  ഇവനിചട
പ്രതനിപക്ടോദനിക്കചപടതകപക്ടോചലയുള്ള  സക്ടോമൂഹര  പരനിഷ്കരതക്ടോക്കളുചടയുരം  രക്ടോഷട്ടീയ
കനതക്ടോക്കനക്ടോരുചടയുരം  സക്ടോഹനിതരകേക്ടോരനക്ടോരുചടയുചമക്ടോചക്ക  പനിന്തുണയുരം  വനിവനിധ
സരക്കക്ടോരുകേള്  നടപനിലക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ള  അകനകേരം  പദ്ധതനികേളുരം  ഘടകേ
പദ്ധതനികേളുചമക്ടോചക്ക  ഉണക്ടോയനിട്ടുകപക്ടോലുരം  എസപ.സനി./എസപ.ടനി.  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്  ഇന്നുരം
അവശത  കപറനി  നനില്ക്കുന്നുചവന്നപ  പറയുന്നതപ  നമ്മുചട  രക്ടോജരതനിനപമക്ടോനവരം
നക്ടോണകക്കടുമക്ടോണപ.  ഇന്തരയനില്  25  ശതമക്ടോനരം വരുന്ന ഈ വനിഭക്ടോഗതനിചന്റെ വളചര
കവദനനിപനിക്കുന്ന  കേണക്കുകേള്  കനരചത  ചെരചയനില്  പചങടുത  ബഹുമക്ടോനചപട
അരംഗങ്ങള്  സൂചെനിപനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ഓകരക്ടോ  18  മനിനനിടനിലുരം  ഒരു  എസപ.സനി.
ആക്രമനിക്കചപടുന്നുചവന്നുരം  പ്രതനിദനിനരം  3  എസപ.സനി.  വനനിതകേചളങനിലുരം
ബലക്ടോല്സരംഗതനിനപ  ഇരയക്ടോകുന്നുചവന്ന  കേണക്കുരം  ചഞടനിപനിക്കുന്നതക്ടോണപ.
ദനിവസവരം   27 എസപ.സനി./എസപ.ടനി.  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ചക്കതനിചരയുള്ള  അതനിക്രമങ്ങള്
നമ്മുചട  രക്ടോജരതപ  റനികപക്ടോരടപ  ചചെയ്യചപടുന്നുണപ.  കകേരളതനില്  ആദനിവക്ടോസനികേളക്ടോയ
അവനിവക്ടോഹനിത അമ്മമക്ടോരുചട എണ്ണരം കൂടനിചക്കക്ടോകണയനിരനിക്കുന്നുചവന്നക്ടോണപ കേഴനിഞ്ഞ
ദനിവസവരം  മനനി  റനികപക്ടോരടപ  ചചെയ്തതപ.  നമ്മുചട  സരംസക്ടോനതപ
11  ശതമക്ടോനതനിലധനികേരം  എസപ.സനി./എസപ.ടനി.  വനിഭക്ടോഗങ്ങളുണപ.   ഇക്കൂടതനില്
നനിന്നുരം എത കേളകരമക്ടോര,  എത എരം.എല്.എ.-മക്ടോര,  എത മനനിമക്ടോര വന്നനിട്ടുണപ?
ഉകദരക്ടോഗസ തലപത്തുരം   ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങളുചട തലപത്തുരം എത കപര
ഉചണന്നുള്ളചതക്ടോചക്ക ചെരച ചചെകയ്യണനിയനിരനിക്കുന്നു. നമ്മുചട എന്.എചപ-ലൂചട യക്ടോത
ചചെയകമക്ടോള്   എത  കേചവട  സക്ടോപനങ്ങള്,  എത  വരവസക്ടോയ  സക്ടോപനങ്ങള്
അതനിചന്റെ  തലപതപ  ഏചതങനിലുരം  ഒരു  എസപ.സനി.  കയക്ടോ  എസപ.ടനി.  കയക്ടോ
ഉകണക്ടോചയന്നപ   പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല്  അവര  ഇകപക്ടോഴരം  എതമക്ടോതരം  പനികന്നക്ടോക്കരം
നനില്ക്കുന്നുചവന്നപ  മനസനിലക്ടോക്കക്ടോരം.  നഗര പ്രകദശങ്ങളനില് എസപ.സനി.  വനിഭക്ടോഗചത
കേക്ടോണക്ടോകന  കേഴനിയുന്നനില്ല.  ഇചതക്ടോചക്ക  പരനിഹരനിക്കക്ടോന്  കവണനി   മക്ടോറനിമക്ടോറനി  വന്ന
സരക്കക്ടോരുകേള്  നനിരവധനി  പദ്ധതനികേളുരം  പരനിപക്ടോടനികേളുചമക്ടോചക്ക  ആവനിഷരനിചചങനിലുരം
പ്രതട്ടീക്ഷെനിചതകപക്ടോചല  പുകരക്ടോഗതനി   ഉണക്ടോയനിടനില്ലക്ടോചയന്നതപ  സതരമക്ടോണപ.  ഈ
പദ്ധതനികേചളക്ടോന്നുരം  ലക്ഷെരരം  കേണനിടനില്ല.  കനരചത  പഞവല്സര  പദ്ധതനികേള്
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ഉണക്ടോയനിരുന്നു.  അതപ  ഇകപക്ടോള്  നട്ടീതനി  ആകയക്ടോഗപ  ആക്കനി  മക്ടോറനിയനിട്ടുണപ.
സരംസക്ടോനതപ   പ്രകതരകേ  ഘടകേ  പദ്ധതനികേള് ഉണക്ടോയനിരുന്നു.  ഇതനിചന്റെചയക്ടോചക്ക
കേണക്കുകേള്  എന്തക്ടോചണന്നപ  കനക്ടോക്കനിയക്ടോല്  ഇവനിചട  പ്രതനിപക്ടോദനിചതകപക്ടോചല
ഫൈണ്ടുകേള്  ലക്ടോപക്ടോയനി  കപക്ടോകുന്നു,  ദരവനിനനികയക്ടോഗരം  നടക്കുന്നു,  അഴനിമതനിക്കപ
വനികധയമക്ടോകുന്നു  തടങ്ങനിയ  കേക്ടോരരങ്ങചളക്ടോചക്ക  തചന്നയക്ടോണപ.  ഇതനിനുള്ള
പരനിഹക്ടോരമക്ടോണപ  എതയുരം കവഗരം ചെരച ചചെയ്തു തട്ടീരുമക്ടോനനികക്കണതപ.   കഡക്ടോ.  ബനി.
ആര.  അരംകബദ്ക്കര  ഭരണഘടനക്ടോ  നനിരമ്മക്ടോണ  സഭയനില്  ചചെയ്ത  പ്രസരംഗതനില്
ചപക്ടോളനിറനിക്കല്  ചഡകമക്ടോക്രസനിക്കുപകേരരം  അചല്ലങനില്  ചപക്ടോളനിറനിക്കല്
ചഡകമക്ടോക്രസനിക്കപ  ഒപരം  തചന്ന  കസക്ടോഷരല്  ചഡകമക്ടോക്രസനിയക്ടോണപ  ആവശരചമന്നപ
പറഞ്ഞനിട്ടുണപ.  അകദഹരം ചചെയ്ത പ്രസരംഗതനിചന്റെ ചടകപറപ  സമയപരനിമനിതനി കേക്ടോരണരം
ഞക്ടോന്  ഇവനിചട  വക്ടോയനിക്കുന്നനില്ല.  ഒരു  കസക്ടോഷരല്  ചഡകമക്ടോക്രസനിയുചട  ഭക്ടോഗകതയപ
അടനിയന്തരമക്ടോയനി നക്ടോരം നട്ടീകങ്ങണനിയനിരനിക്കുന്നു.  സസനിരമക്ടോയ വനികേസനമക്ടോണപ ഈ
കമഖലയനില്  അതരക്ടോവശരമക്ടോയനി  വന്നനിട്ടുള്ളതപ.   കസക്ടോഷരല്  ചഡകമക്ടോക്രസനിയനില്
വനിഭവങ്ങളുചട  തലരമക്ടോയ  വനിതരണരം  ഇവനിചട  നടകക്കണനിയനിരനിക്കുന്നു  എന്നക്ടോണപ
അകദഹരം   പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതപ.   കകേരളതനില്  11  ശതമക്ടോനതനിലധനികേരം  വരുന്ന
എസപ.സനി./എസപ.ടനി.  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കപ  എത  ഭൂമനിയുണപ?   ഇവനിചട  ഭൂപരനിഷ്കരണരം
നടന്നുകേഴനിഞ്ഞു.  ഭൂപരനിഷ്കരണരം  നടപനിലക്ടോക്കനിയകപക്ടോഴരം  എസപ.സനി/എസപ.ടനി.
വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കപ  ആവശരതനിനപ  ഭൂമനി  കേനിടനിയനിടനില്ല.   ആവശരതനിനപ  ഭൂമനിയുരം
കൃഷനിയനിടങ്ങളുരം  വട്ടീടുരം  ഉണക്ടോകുകമക്ടോകഴ  അവരക്കുതചന്ന  ഒരു  ആത്മവനിശസ്വക്ടോസരം
ഉണക്ടോകുകേയുള.  ഭൂമനി,  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ പുകരക്ടോഗതനി,  കജക്ടോലനി,  വനികേസന പങക്ടോളനിതരം
എന്നനിവ  കവണരം.  ഇവചയക്ടോചക്ക  ആവശരക്ടോനുസരണരം  ഉണക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോചയന്നുള്ളതപ
അടനിയന്തരമക്ടോയനി  പരനികശക്ടോധനികക്കണനിയനിരനിക്കുന്നു.  നമ്മുചട  രക്ടോജരതപ  സസ്വന്തമക്ടോയനി
ഭൂമനിയുരം  കൃഷനിയനിടങ്ങളുരം  ഇല്ലക്ടോത  എസപ.സനി./എസപ.ടനി.  വനിഭക്ടോഗങ്ങളുചട  കേണക്കപ
മറ്റുള്ള ആളുകേചള അകപക്ഷെനിചപ  എതകയക്ടോ  ഇരടനിയക്ടോചണന്നപ  നമുക്കപ  എല്ലക്ടോവരക്കുരം
അറനിയക്ടോരം.  കകേക്ടോളനനികേള് വനികേസനിപനിക്കക്ടോനക്ടോണപ മക്ടോറനി മക്ടോറനി വന്ന ഗവണ്ചമനകേള്
ശ്രമനിചനിട്ടുള്ളതപ.  കകേക്ടോളനനികേള്  അടനിയന്തരമക്ടോയനി  ഇല്ലക്ടോതക്ടോകക്കണനിയനിരനിക്കുന്നു.
കകേക്ടോളനനികേള്  ഒരു  തരതനിലുരം  കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപനിക്കചപടക്ടോന്  പക്ടോടനില്ല.
എസപ.സനി./എസപ.ടനി.  കകേക്ടോളനനികേളനില്  കറക്ടോഡുരം  പക്ടോലവരം   ചവളനിചവരം
ചകേക്ടോടുക്കുന്നതനിനുപകേരരം,  ചവളനിചകതയപ അവചര ഇറക്കനിചക്കക്ടോണ്ടു വരക്ടോനക്ടോണപ നക്ടോരം
ശ്രമനികക്കണതപ.   ചചെറനിയ   കകേക്ടോളനനികേളനില്  വട്ടീണ്ടുരം  വട്ടീണ്ടുരം  വട്ടീടുകേള്
ചകേക്ടോടുത്തുചകേക്ടോകണയനിരനിക്കുന്നു. ഭവന വക്ടോയ്പ  വരദ്ധനിപനിക്കണചമന്ന ആവശരരം ഞക്ടോന്
ശക്തമക്ടോയനി  ഉന്നയനിക്കുകേയക്ടോണപ.  കറക്ടോഡപ  സമൗകേരരമനില്ലക്ടോത  ഒരു  സലതപ  വട്ടീടപ
വയണചമങനില്  3 ലക്ഷെരം  രൂപ  ചകേക്ടോണപ   തറചയക്ടോരുക്കുവക്ടോന്  മക്ടോതകമ
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പരരക്ടോപ്തമക്ടോകൂചവന്നപ നമുക്കറനിയക്ടോരം.  ഇചതക്ടോചക്ക അടനിയന്തരമക്ടോയനി വരദ്ധനിപനികക്കണനി
യനിരനിക്കുന്നു. ഇവചര കകേക്ടോളനനികേളനില് നനിന്നുരം ഇറക്കനിചക്കക്ടോണ്ടുവന്നപ വനിശക്ടോലമക്ടോയ ഭൂമനി
ചകേക്ടോടുതപ  അവനിചട  പക്ടോരപനിക്കക്ടോന്  കവണ  സക്ടോഹചെരരങ്ങള്  ഉണക്ടോകക്കണതണപ.
കകേക്ടോളനനികേള് എല്ലക്ടോരം തചന്ന ഉടച്ചുവക്ടോരക്കണരം.  മറ്റുള്ളവര  തക്ടോമസനിക്കുന്നനിടകതയപ
അവചര  മക്ടോറനി  പക്ടോരപനിക്കണരം.  അതനിനക്ടോവശരമക്ടോയ  നനിയമനനിരമ്മക്ടോണരം  നമ്മുചട
രക്ടോജരതപ  നടപനിലക്ടോകക്കണനിയനിരനിക്കുന്നു. എങനില്  മക്ടോതകമ ജട്ടീവനിതകശലനിയനില്
മക്ടോറരം വരുതക്ടോനുരം ജട്ടീവനിത രട്ടീതനിയുചട നനിലവക്ടോരരം ഉയരതക്ടോനുരം സക്ടോരംസക്ടോരനികേമക്ടോയ
വളരചയുരം  ഈ  വനിഭക്ടോഗതനിനപ  ഉണക്ടോകൂചവന്നുള്ളതപ  വളചര   വരക്തമക്ടോണപ.
അതചകേക്ടോണപ  എല്ലക്ടോ  കമഖലയനിലുരം  ഈ  രട്ടീതനിയനിലുള്ള  പ്രവരതനങ്ങള്,
കേക്ടോഴ്ചപക്ടോടുകേള് ഉയരന്നുവകരണനിയനിരനിക്കുന്നു. സരംവരണരം ചകേക്ടോണ്ടുമക്ടോതരം ഈ വനിഭക്ടോഗരം
രക്ഷെചപടുകേയനില്ലക്ടോചയന്നപ  നമുചക്കല്ലക്ടോവരക്കുരം  അറനിയക്ടോരം.  പചക്ഷെ  സരംവരണരം  ഒരു
പരനിധനി  വചര  ഇവചര  സകപക്ടോരടപ  ചചെയ്തനിട്ടുണപ.  ചപക്ടോതകമഖലയനിലുരം
സസ്വകേക്ടോരര  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസസക്ടോപനങ്ങളനിലുരം  അടനിയന്തരമക്ടോയനി  സരംവരണരം
നടപനിലക്ടോകക്കണനിയനിരനിക്കുന്നു.  എസപ.സനി./എസപ.ടനി.  വനിഭക്ടോഗങ്ങളനില്  മനിശ്ര
വനിവക്ടോഹചത  കപ്രക്ടോല്സക്ടോഹനിപനിക്കുന്നുണപ.  എങനിലുരം  അവരക്കപ  ആവശരമക്ടോയ
രട്ടീതനിയനില്  ഒന്നുകൂടനി സകപക്ടോരടപ ചകേക്ടോടുക്കണരം. മനിശ്ര വനിവക്ടോഹതനിനപ തയ്യക്ടോറക്ടോകുന്ന
ഉയരന്ന ജക്ടോതനിയനിലുള്ള ആളുകേള്ക്കപ കജക്ടോലനി സരംവരണരം അടക്കമുള്ള സകപക്ടോരട്ടുകേള്
ചകേക്ടോടുകക്കണനിയനിരനിക്കുന്നു.  എചന്റെ മണ്ഡലതനില് കകേരളതനിചല ഏറവരം വലനിയ ഒരു
എസപ.സനി./എസപ.ടനി.  കകേക്ടോളനനിയക്ടോയ  എന്.എചപ-  കകേക്ടോളനനിയുണപ.  അവനിചട
400 ഓളരം  കുടുരംബങ്ങളുണപ.  അവനിചടചയക്ടോരു  സ്കൂളുണപ.  100  ശതമക്ടോനരം
എസപ.സനി./എസപ.ടനി.  വനിഭക്ടോഗരം  പഠനിക്കുന്ന ആ സ്കൂളനിനപ  ഒരു  ചകേടനിടരം  കവണചമന്നപ
ഞക്ടോന്  ബഹുമക്ടോനചപട  പടനികേജക്ടോതനി  വനികേസനവകുപപ  മനനികയക്ടോടപ
അഭരരത്ഥനിചനിട്ടുണപ.   പചക്ഷെ ഇതവചര ഒരു മറുപടനിയുരം കേനിടനിയനിടനില്ല.  അതകപക്ടോചല
ആ  ഭക്ടോഗങ്ങളനില്  നനിരവധനി  കറക്ടോഡുകേളുരം  പക്ടോലങ്ങളുചമക്ടോചക്ക  ആവശരചപടനിട്ടുണപ.
പചക്ഷെ  അതനിനുരം  ഇതവചര  ഒരു  മറുപടനിയുരം  കേനിടനിയനിടനില്ല.  ഉന്നത  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ
രരംഗചത  എസപ.സനി./എസപ.ടനി.  വനിദരക്ടോരത്ഥനികേള്ക്കപ  ഫൈരണനിചറുരം ലക്ടോപപ കടക്ടോപ്പുരം
ഇന്റെരചനറപ  സമൗകേരരമുള്ള  പഠന  മുറനികേള്   നല്കകേണതണപ. കഡക്ടോ.  ബനി.  ആര.
അരംകബദ്ക്കറുചട  ദളനിതപ  പഠനരം  ഇവനിചട  വനികേസനിപനികക്കണനിയനിരനിക്കുന്നു.
അതനിനുകവണനി  കകേരളതനിചല  എല്ലക്ടോ  യൂണനികവഴനിറനികേളനിലുരം  അരംകബദ്ക്കര
ചചെയറുകേള്  സക്ടോപനിക്കണരം.

അടുതതക്ടോയനി  എനനിക്കപ  സൂചെനിപനിക്കുവക്ടോനുള്ളതപ  രക്ടോജരചത    മുസട്ടീരംങ്ങള്
അടക്കമുള്ള  നന്യൂനപക്ഷെ  വനിഭക്ടോഗതനിചന്റെ  കേക്ടോരരമക്ടോണപ.   സചക്ടോര  കേമ്മട്ടീഷചന്റെയുരം
പക്ടോകലക്ടോളനി  കേമ്മനിറനിയുചടയുരം  റനികപക്ടോരടനിചന്റെ  ഫൈലമക്ടോയനി  കകേരളതനില്  നന്യൂനപക്ഷെ
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വകുപപ  രൂപചപട്ടു  കേഴനിഞ്ഞു.   നന്യൂനപക്ഷെ  കക്ഷെമ  വകുപപ  ഒന്നുകൂടനി
ശക്തനിചപടുകതണനിയനിരനിക്കുന്നു. കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫൈപ. ഭരണകേക്ടോലതപ 103  കകേക്ടോടനി
രൂപ  അവസക്ടോനരം  ചകേക്ടോടുത്തുചകേക്ടോണപ  ഈ  വകുപനിചന  ശക്തനിചപടുതനിയനിട്ടുണപ.
എങനിലുരം ഒരുപക്ടോടപ  കപക്ടോരക്ടോയ്മകേളുണപ.  ഈ കപക്ടോരക്ടോയ്മകേചളക്ടോചക്ക നനികേതനിചക്കക്ടോണപ
ആവശരതനിനപ  ഓഫൈട്ടീസരം  സ്റ്റേക്ടോഫുരം  ജനില്ലക്ടോതലങ്ങളനില്  നന്യൂനപക്ഷെ  വകുപനിനപ
പ്രകതരകേമക്ടോയനി  ഓഫൈട്ടീസകേള്  തറകക്കണ  ആവശരവരം  ഉണപ.  വനിധവകേളുചട  വട്ടീടപ,
കുടനിചവള്ള പദ്ധതനികേള് അടക്കമുള്ള നനിരവധനി പദ്ധതനികേള് ശക്തമക്ടോയനി കകേരളതനില്
നടപനിലക്ടോകക്കണനിയനിരനിക്കുന്നു. ആവശരതനിനപ  ഫൈണപ  ചകേക്ടോടുതപ  നന്യൂനപക്ഷെ
വകുപനിചന  കൂടുതല്  ശക്തനിചപടുതണരം.  നന്യൂനപക്ഷെ  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കു  ചകേക്ടോടുക്കുന്ന
വനിവനിധ  കസക്ടോളരഷനിപ്പുകേള് പ്രട്ടീചമട്രനികേപ-കപക്ടോസ്റ്റേപ ചമട്രനികേപ കസക്ടോളരഷനിപ്പുകേള്, ചമരനിറപ
കേരം മട്ടീന്സപ  കസക്ടോളരഷനിപപ,  ഐ.ഡനി.എരം.ഐ,(Infrastructure Development in
Minority  Institutes) എസപ.പനി.കേബ.ഇ.എരം  (Scheme  to  Provide  Quality
Education  in  Madrassas), ഹജപ-വഖഫൈപ  കപക്ടോലുള്ള  നന്യൂനപക്ഷെങ്ങളുമക്ടോയനി
ബനചപട  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള്  എല്ലക്ടോരം  നന്യൂനപക്ഷെ  കക്ഷെമവകുപനിന്  കേട്ടീഴനികലയപ
ചകേക്ടോണ്ടുവരണചമന്നപ ഞക്ടോന് ബഹുമക്ടോനചപട മുഖരമനനികയക്ടോടപ അകപക്ഷെനിക്കുകേയക്ടോണപ.

മനി  .   സട്ടീക്കര: ശ്രട്ടീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിരം, അങ്ങയുചട സമയരം കേഴനിഞ്ഞു.  

ശ്രട്ടീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബക്ടോഹനിരം  :  സര, ***+ മറ്റുള്ളവര ചക്കക്ടോചക്ക മൂന്നുരം നക്ടോലുരം മനിനനിടപ
കൂടുതല് കേനിടനിയനിട്ടുണപ.  പചക്ഷെ എചന്റെ സമയമക്ടോയകപക്ടോള് സര വന്നു.

മനി  .   സട്ടീക്കര  :  ചചെയറനികനക്ടോടക്ടോകണക്ടോ ഇതപ പറയുന്നതപ.

ശ്രട്ടീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബക്ടോഹനിരം  :  2  മനിനനിട്ടുചകേക്ടോണപ വളചര അതരക്ടോവശരമുള്ള ചെനില
കേക്ടോരരങ്ങള്  പറയക്ടോരം.  മദ്രസ  അധരക്ടോപകേരക്കുള്ള  ചപന്ഷന്  ഇകപക്ടോള്  1000
രൂപയക്ടോണുള്ളതപ.  അവര   മക്ടോസരം  കതക്ടോറുരം  100 രൂപ  പ്രട്ടീമനിയരം  അടയന്നവരക്ടോണപ.
അവരുചട  ചപന്ഷന്  5000  രൂപയക്ടോയനിചടങനിലുരം  വരദ്ധനിപനികക്കണനിയനിരനിക്കുന്നു.
കകേനസരക്കക്ടോരനിചന്റെ  എരം.എസപ.ഡനി.പനി.  പദ്ധതനിയനില്  കകേരളതനില്  നനിന്നുരം
ഇകപക്ടോള്....

ശ്രട്ടീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള് ഖക്ടോദര  :  സര, കപക്ടോയനിന്റെപ ഓഫൈപ ഓരഡര....  ****
അതപ കരഖയനില് നനിന്നുരം നട്ടീക്കരം ചചെയ്യണചമന്നപ ഞക്ടോന് ആവശരചപടുകേയക്ടോണപ. അതപ
സരംബനനിചപ റൂളനിരംഗപ കവണരം.

പ്രതനിപക്ഷെകനതക്ടോവപ  (  ശ്രട്ടീ  .    രകമശപ  ചചെന്നനിതല    ):   അതപ  തമക്ടോശയക്ടോയനി
കേണക്കനിചലടുതക്ടോല് മതനി.

+ പനിന്വലനിച്ചു.
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മനി  .   സട്ടീക്കര:  തമക്ടോശയക്ടോചണങനിലുരം അതപ ഓരഡറനിലല്ല.  

ശ്രട്ടീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബക്ടോഹനിരം  :  അതപ  നട്ടീക്കരം  ചചെയ്യക്ടോരം.   ഇന്തരയനില്
എരം.എസപ.ഡനി.പനി. സട്ടീമനില്  (Multi  Sectoral  Development  Project)  700
കബക്ടോക്കുകേളുണപ.  കകേരളതനില്  വയനക്ടോടപ  ജനില്ലയനിചല  4  കബക്ടോക്കുകേള് മക്ടോതമക്ടോണപ
ഉള്ളതപ.  നന്യൂനപക്ഷെ  കകേനട്ടീകൃത  കമഖലയനില്  അടനിസക്ടോന  സമൗകേരരങ്ങള്
വരദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള  പദ്ധതനിയക്ടോണനിതപ.  കകേരളതനിചല  മറ്റു
കബക്ടോക്കുകേചള കൂടനി ഉള്ചപടുതക്ടോന് ബഹുമക്ടോനചപട നന്യൂനപക്ഷെ കക്ഷെമ വകുപ്പുമനനി
ശ്രദ്ധനിക്കണചമന്നപ  അകപക്ഷെനിക്കുകേയക്ടോണപ.   ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനിയുചട
വകുപ്പുകൂടനി ഇന്നചത  ധനക്ടോഭരരത്ഥനയനിലുള്ളതചകേക്ടോണപ  വരവസക്ടോയതനിനപ  മറുപടനി
പറയുകമക്ടോള് വളചര  അതരക്ടോവശരമക്ടോയ  ഒന്നു  രണ്ടു  കേക്ടോരരങ്ങള്  കൂടനി  പറയചട,
നന്യൂനപക്ഷെങ്ങളുമക്ടോയനി  ബനചപട  കേക്ടോരരമക്ടോയതചകേക്ടോണ്ടുമക്ടോതരം  പറയുകേയക്ടോണപ.
കകേരളതനിചല മുസട്ടീരം കപക്ടോലട്ടീസപ ഉകദരക്ടോഗസനക്ടോരക്കപ തക്ടോടനി വയക്ടോനുള്ള അനുവക്ടോദരം
ഇല്ല.   സനി.ഐ.എസപ.എഫൈപ-ലുരം ചറയനില്കവ കപക്ടോലട്ടീസനിലുരം കബക്ടോരംചബ ചസകേന്യൂരനിറനി
കഫൈക്ടോഴനിലുമുള്ള  ഈ  സമൗകേരരരം   കകേരളതനിലുരം   അനുവദനിച്ചുചകേക്ടോടുക്കണചമന്നപ
അകപക്ഷെനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനിയനില്  വലനിയ  പ്രതട്ടീക്ഷെയക്ടോണപ
അരപനിചനിരനിക്കുന്നതപ.  വനരം വകുപനിചല മുസട്ടീരം ഉകദരക്ടോഗസനക്ടോരക്കപ ചവള്ളനിയക്ടോഴ
പള്ളനിയനില് കപക്ടോകേക്ടോനുള്ള സമൗകേരരരം കപക്ടോലുമനില്ല.  

കേക്ടോലനിക്കറപ  എയരകപക്ടോരടനിചന്റെ  വനികേസനവമക്ടോയനി  ബനചപട  കേക്ടോരരതനിലുരം
ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനിയുചട  ശ്രദ്ധയുണക്ടോകേണരം. ശ്രദ്ധയുചണന്നപ
നമുചക്കല്ലക്ടോവരക്കുരം  അറനിയക്ടോരം.  അതനിചന്റെ  തടക്കതനിലുള്ള  ശ്രമങ്ങള്  ഇകപക്ടോള്
മനട്ടീഭവനികചക്ടോ  അവസക്ടോനരം വനിട്ടുകപക്ടോകയക്ടോ എചന്നക്ടോരു സരംശയമുണപ.  ഒരു കേക്ടോരരരംകൂടനി
പറയചട, തക്ടോനൂരനില് ...ബഹുമക്ടോനചപട മുഖരമനനി ഇന്നപ രക്ടോവനിലചത റൂള് 50-നുള്ള
മറുപടനിയനില്  വലനിയ  പ്രതട്ടീക്ഷെകയകേനിചക്കക്ടോണക്ടോണപ  സരംസക്ടോരനിചതപ.  തക്ടോനൂരനില്
കപക്ടോലട്ടീസപ അതനിക്രമരം കേക്ടോരണരം 30 ഓളരം കൂടുരംബങ്ങളനിചല  പുരുഷനക്ടോര അവരുചട
വട്ടീടപ  വനിടപ  പക്ടോലക്ടോയനരം  ചചെയ്തനിട്ടുണപ.  അവനിചടയുള്ള ആളുകേള്ക്കപ  സരംരക്ഷെണരം
നല്കേക്ടോനുള്ള  നടപടനി  കൂടനി  ഉണക്ടോകേണചമന്നപ  അഭരരത്ഥനിച്ചുചകേക്ടോണപ  ഈ
ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേചള  എതനിരത്തുചകേക്ടോണപ  ഞക്ടോന്  എചന്റെ  വക്ടോക്കുകേള്
അവസക്ടോനനിപനിക്കുകേയക്ടോണപ. 

ശ്രട്ടീ  .    എ  .    എന്  .    ഷരംസട്ടീര:  സര,   ധനക്ടോഭരരത്ഥകേചള  ഞക്ടോന്  ശക്തമക്ടോയനി
പനിന്തണയന്നു.  ഇമൗ  ധനക്ടോഭരരത്ഥന  ചെരച  നടക്കുകമക്ടോള്  ആല്ബരടപ
ചഎന്സ്റ്റേട്ടീനനിചന്റെ  വക്ടോക്കുകേള് ഞക്ടോന്  കേസ്വക്ടോടപ  ചചെയകേയക്ടോണപ  “Great  spirits  have
always encountered violent opposition from mediocre minds”  ഒരു പകക്ഷെ
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ചഎന്സ്റ്റേട്ടീന്  ഇമൗ  സഭചയ  ദട്ടീരഘവട്ടീഷണകതക്ടോടുകൂടനി  കേണക്ടോയനിരനിക്കക്ടോരം
ഇതരചമക്ടോരു പരക്ടോമരശരം നടതനിയതപ. 2006-11-ല് വരവസക്ടോയ കമഖലയനില് 2105
കകേക്ടോടനി  രൂപ  ലക്ടോഭമുണക്ടോയനിരുന്നതപ  2014-15  എത്തുകമക്ടോകഴയരം  2554.46  കകേക്ടോടനി
രൂപ നഷ്ടതനിചലതനി. ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി സക്ടോഹനിബപ പ്രക്ടോപ്തനികുറഞ്ഞ
ആളക്ടോചണന്ന  അഭനിപ്രക്ടോയരം  എനനിക്കനില്ല.  പകക്ഷെ  something  fishy  അതപ  ഇമൗ
ഗവണ്ചമന്റെപ  കേചണതണരം,  എന്തുചകേക്ടോണപ  എല്.ഡനി.എഫൈപ  ഭരനിക്കുകമക്ടോള്
ലക്ടോഭതനിലക്ടോയനിരുന്ന  സക്ടോപനങ്ങള്  യു.ഡനി.എഫൈപ  ഭരനിക്കുകമക്ടോള്  നഷ്ടതനികലയപ
കപക്ടോകുന്നു,   ഇതപ  വളചര  ഗമൗരവപൂരവ്വരം  ചെരചകേള്ക്കപ  വനികധയമക്ടോക്കണരം.
കകേരളതനില്  42  ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളുണപ.  ചുരുങ്ങനിയ  കേക്ടോലരംചകേക്ടോണപ,
ചവറുരം  142  ദനിവസരം ചകേക്ടോണപ ചകേല്കട്രക്ടോണ്,  മലബക്ടോര സനിമന്റെപസപ  ഉള്ചപചടയുള്ള
സക്ടോപനങ്ങള് സനരശനിചപ അതനിചനക്ടോരു ചെനിടയുണക്ടോക്കക്ടോന് കനരചതയുണക്ടോയനിരുന്ന
വരവസക്ടോയ വകുപ്പുമനനിക്കപ സക്ടോധനിച്ചു. പരമരക്ടോഗത വരവസക്ടോയചത സരംരക്ഷെനിക്കക്ടോന്
നല്ല നനിലപക്ടോടപ നക്ടോരം സസ്വട്ടീകേരനിക്കുന്നുണപ. ഒന്നക്ടോരം ക്ലക്ടോസമുതല് എടക്ടോരം ക്ലക്ടോസവചരയുള്ള
കുടനികേള്ക്കപ  യൂണനികഫൈക്ടോമക്ടോയനി  ചചകേതറനിത്തുണനികേള്  നല്കുന്നു.  ഖക്ടോദനി  മനിനനിമരം
കവജസപ  ഉയരതനിയനിരനിക്കുന്നു.  ഓണരം-റരംസക്ടോന്  കേക്ടോലതപ  2008-ല്  58.5 കകേക്ടോടനി
രൂപയുചട  ബനിസനിനസക്ടോണപ  നടന്നചതങനില്  2016  ആയകപക്ടോകഴയരം  75  കകേക്ടോടനി
രൂപയനികലയപ  എതക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞു.  ചചപ്രവറപ  ചസകറനികനയുരം  പബനികേപ
ചസകറനികനയുരം  ഒരുകപക്ടോചല  കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപനിക്കുകേ  എന്നതക്ടോണപ  ഇമൗ
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കപക്ടോളനിസനി.  കകേരളചത  ഇന്ചവസ്റ്റേര  ഫ്രണപ ലനി   കസ്റ്റേറക്ടോക്കനി
മക്ടോറക്ടോനുള്ള  ശ്രമരം  നടന്നുചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നു.  ആ  ശ്രമതനിചന  ഞങ്ങള്  ശക്തമക്ടോയനി
പനിന്തുണയന്നു.  കകേരളതനിചല   വരവസക്ടോയരം  വളരന്നപ  പുതതലമുറയപ  ചതക്ടോഴനില്
സൃഷ്ടനിക്കക്ടോന്  ഉതകുന്ന  തരതനില്  ഇചക്ടോശക്തനികയക്ടോടുകൂടനി  ഇമൗ  സരക്കക്ടോര
മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുരം.  അങ്ങചന  മുകന്നക്ടോട്ടു  കപക്ടോകുന്നതനിനപ  കകേരളട്ടീയ  ജനസമൂഹരം  നല്ല
പനിന്തുണ  നല്കുരം.  ചടല്കേപ,  ചകേല്,  യുചചണറഡപ  ഇലകനിക്കല് ഇന്ഡസട്ടീസപ
എന്നനിവയുചട  ഉല്പന്നങ്ങള്  എല്.എസപ.ജനി.ഡനി  മുഖക്ടോന്തനിരവരം  ഇലകനിസനിറനി  വകുപപ
മുഖക്ടോന്തനിരവരം  വനിറഴനിക്കക്ടോന്  ഇമൗ  സരക്കക്ടോര  തട്ടീരുമക്ടോനനിച്ചു.  പനി.എസപ.യു-വനിനപ
ആവശരമക്ടോയ അസരംസ്കൃത വസക്കള് ചസന്ട്രചചലസ്ഡപ പരകചസനിലൂചട വക്ടോങ്ങക്ടോന്
ഇമൗ  സരക്കക്ടോര  തട്ടീരുമക്ടോനനിച്ചു.   ഇചതക്ടോചക്കയക്ടോണപ  യഥക്ടോരത്ഥതനില്   വരവസക്ടോയ
വകുപനിനകേത്തുള്ള  മക്ടോഫൈനിയ സരംഘചത ചുരുങ്ങനിയ കേക്ടോലയളവനില് കകേരളതനിചല
വരവസക്ടോയ  വകുപ്പുമനനിചക്കതനിചര  ഇറങ്ങനിപ്പുറചപടക്ടോന്  കപ്രരനിപനിചതപ.
അകദഹതനിചന്റെ 142 ദനിവസരം കകേരളതനിചല വരവസക്ടോയ വകുപനിചന്റെ ചെരനിതതനില്
റനിമക്ടോരക്കബനിള്  പനിരട്ടീഡക്ടോയനിരനിക്കുചമന്ന  കേക്ടോരരതനില്  ആരക്കുരം  ഒരു  സരംശയവരം
കവണ.  കകേരളതനിനകേതപ  പ്രചെരനിപനിക്കചപടുന്നതപ  വരവസക്ടോയ  കമഖലയനില്
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വനികേസനമുണക്ടോകേക്ടോതതനിനുകേക്ടോരണരം  ഹരതക്ടോലുരം  ബന്ദുമുള്ളതചകേക്ടോണക്ടോചണന്നക്ടോണപ.
യഥക്ടോരത്ഥതനില്  ചപനലരം  ചപക്ടോളനിറനികക്ടോണപ  കകേരളതനിചന്റെ  ശക്ടോപരം.  അഞ്ചുവരഷരം
എല്.ഡനി.എഫൈപ.  വരവസക്ടോയരം ചമചചപടുത്തുരം.  അടുത അഞ്ചുവരഷരം യു.ഡനി.എഫൈപ
വന്നപ അതനിനകേത്തുനനിന്നുരം കേടപ മുടനിക്കുരം.  അതനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനിടക്ടോണപ കകേരളതനിചന്റെ
വരവസക്ടോയ കമഖലയനികലയപ കേടന്നുവരക്ടോന് ആളുകേള് മടനിക്കുന്നതപ. ഒരുകേക്ടോരരരം നമുക്കപ
ഉറപനിക്കക്ടോരം,  കകേരളതനിചല  ചപനലരം  ചപക്ടോളനിറനികപ  അവസക്ടോനനിക്കക്ടോന്  കപക്ടോകുന്നു.
കകേരളതനില് ഇനനിയുള്ള നക്ടോളുകേള്  ഇടതപക്ഷെതനിചന്റെ  നക്ടോളുകേളക്ടോചണന്നപ  നമുക്കപ
ഉറപനിച്ചു പറയക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുരം. കകേനഗവണ്ചമന്റെപ നട്ടീതനി ആകയക്ടോഗനിലൂചട ചസന്ട്രല്
പനി.എസപ.യു-കേചള  വനില്ക്കക്ടോന്  ശ്രമനിച  ഘടതനില്കപക്ടോലുരം  ഇന്സ്ട്രുചമകന്റെഷന്
ഇന്തരക്ടോ  ലനിമനിറഡപ  എന്ന  സക്ടോപനരം  ഏചറടുക്കക്ടോന്  ഇചക്ടോശക്തനി  കേക്ടോണനിച
സരക്കക്ടോരക്ടോണനിചതന്ന  കേക്ടോരരതനില് ആരക്കുരം  സരംശയരംകവണ.  പബനികേപ ചസകര
അണരകടക്കനിരംഗനിചന  ചമചചപടുതനി  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കണചമന്നക്ടോണപ
അതമക്ടോയനി ബനചപടപ എനനിക്കപ  സൂചെനിപനിക്കക്ടോനുള്ളതപ. 

എസപ.സനി/എസപ.ടനി കമഖലയനില്  നക്ടോരം നടതനിയ പ്രവരതനങ്ങള് XXV-ാം
നമര  ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുമക്ടോയനി ബനചപട ചെരചയനില്  എല്ലക്ടോ ആളുകേളുരം സൂചെനിപനിച്ചു.
എചന്തല്ലക്ടോരം ഞങ്ങള് ചചെയ്തു. എന്തുചകേക്ടോണപ ശ്രട്ടീ. എ. ചകേ. ബക്ടോലന് കവടയക്ടോടചപടുന്നു.
കേക്ടോരണരം എസപ.സനി/എസപ.ടനി  കമഖലയനില് അകദഹരം നടത്തുന്ന പ്രവരതനങ്ങചള
അസഹനിഷ്ണുതകയക്ടോചട  കനക്ടോക്കനിക്കക്ടോണുന്ന  ഒരു  വനിഭക്ടോഗരം   ദളനിതപ കമഖലയനില്
ഇടചപടുന്നതചകേക്ടോണക്ടോണപ  അകദഹരം  കവടയക്ടോടചപടുന്നതപ.  ഇചന്നക്ടോരു  മുഖരധക്ടോരക്ടോ
പതരം എഡനികറക്ടോറനിയല് കപജപ പൂരണ്ണമക്ടോയുരം നട്ടീക്കനിവചനിരനിക്കുന്നതപ  ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ
മനനിചക്കതനിരക്ടോയനിടക്ടോണപ. അതനില് നനിന്നുരം ഒരു കേക്ടോരരരം ഉറപക്ടോണപ എസപ.സനി/എസപ.ടനി
കമഖലയനിലുരം  പനികന്നക്ടോക്ക  കമഖലയനിലുരം  വളചര  കൃതരമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടപ  സസ്വട്ടീകേരനിച്ചു
ചകേക്ടോണ്ടുതചന്ന  ഇമൗ  സരക്കക്ടോര  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുരം.  ഇമൗ  സരക്കക്ടോരനിചന്റെ  എല്ലക്ടോ
ശ്രമങ്ങചളയുരം  കകേരളതനിചല  പനികന്നക്ടോക്ക  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്,  പ്രകതരകേനിച്ചുരം
എസപ.സനി./എസപ.ടനി  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്  ചനകഞറ്റുചമന്ന  കേക്ടോരരതനില്  ഒരു  സരംശയവരം
ഞങ്ങള്ക്കനില്ല.  നന്യൂനപക്ഷെകമഖലയനില്  ആരക്ടോണപ  നയങ്ങള്  നടപനിലക്ടോക്കനിയതപ;
കകേരളതനിചല  നന്യൂനപക്ഷെങ്ങള്  എങ്ങചന  മുകന്നക്ടോട്ടുവന്നു?   അതപ  ലട്ടീഗനിചന്റെ
ഒമൗദക്ടോരരമല്ല.  ഇടതപക്ഷെ ജനക്ടോധനിപതരമുന്നണനി കകേരളരം ഭരനിചതചകേക്ടോണക്ടോണപ മുസട്ടീരം
നന്യൂനപക്ഷെങ്ങള്  ഇന്നപ  അനുഭവനിക്കുന്ന  എല്ലക്ടോ  ആനുകൂലരങ്ങളുരം   ലഭനിചചതന്നപ
ഓരമ്മചപടുതക്ടോന്  ഞക്ടോന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇനനിയുരം  മുസട്ടീരം  നന്യൂനപക്ഷെ
വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കനിടയനില്  ആവശരമക്ടോയ  പദ്ധതനികേള്  നടപനിലക്ടോക്കനി  ഇമൗ  സരക്കക്ടോര
മുകന്നക്ടോടപ കപക്ടോകേണചമന്നപ ഞക്ടോന് അഭരരത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണപ. 
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ഇവനിചട കുകറ രക്ടോഷട്ടീയരം ചെരച ചചെയ്തു.  ചകേക്ടോലപക്ടോതകേ രക്ടോഷട്ടീയതനിചന്റെ ബക്ടോന്റെപ
അരംബക്ടോസനിഡരമക്ടോരക്ടോയനി  ഇടതപക്ഷെ  രക്ടോഷട്ടീയചത  മുദ്രകുതക്ടോന്  ഇവര
ശ്രമനിക്കുകേയക്ടോണപ  .  ഇമൗ സഭയകേതനിരനിക്കുന്ന തല നരചവര അതപ സമ്മതനിക്കനില്ല.
മുടനി കേറുതവരക്കപ  ഇമൗ രക്ടോജരതപ കകേക്ടോണ്ഗ്രസപ നടതനിയ അക്രമരക്ടോഷട്ടീയതനിചന്റെ
കേഥ  ഒരു  പകക്ഷെ  ഓരമ്മയുണക്ടോവനില്ല.  ആരക്ടോണപ  അടനിയന്തരക്ടോവസ
നടപനിലക്ടോക്കനിയതപ?   ഇമൗ സഭയുചട നക്ടോയകേചന കകേവലരം  26-ാക്ടോമചത വയസനില്
പനിടനിച്ചുചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയതപ  ആരക്ടോണപ;  ഇമൗ  സഭയനിചല   ഒരു  സക്ടോമക്ടോജനികേചന
പനിടനിച്ചുചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി  തല്ലനിചതചപ  ജട്ടീവചവമക്ടോക്കനിയതക്ടോരക്ടോണപ;  അടനിയന്തരക്ടോവ
സക്കക്ടോലതപ  കസ്റ്റേറപ  കസക്ടോണ്കസരഡപ  ചടററനിസരം  അകല്ല  നനിങ്ങള്  നടതനിയതപ?
ഇമൗ സഭയുചട മുന്നനിരയനില് ഇരനിക്കുന്ന,  മനനിസഭക്ടോരംഗമക്ടോയ ശ്രട്ടീ. ജനി.  സധക്ടോകേരന്,
അകദഹതനിനപ  ഒരു  സകഹക്ടോദരനുണക്ടോയനിരുന്നു-  ജനി.  ഭുവകനശസ്വരന്.  അകദഹചത
ചവടനിചക്കക്ടോന്നവരകല്ല  നനിങ്ങള്?  നനിങ്ങള്  ഹനികപക്ടോക്രക്ടോറ്റുകേളക്ടോണപ.  എന്നനിടപ  നനിങ്ങള്
ചകേക്ടോലപക്ടോതകേ  രക്ടോഷട്ടീയചതക്കുറനിചപ  സരംസക്ടോരനിക്കുന്നു.  അതനിനപ  നനിങ്ങള്ക്കപ
ഒരവകേക്ടോശവമനില്ല.  നനിങ്ങള്  ഇ.  പനി.-യുചട  കചെക്ടോരയകവണനി  ഓടനി  നടന്നനികല്ല?
ശ്രട്ടീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജനപ ചവടനികയറകപക്ടോള്,  അകദഹചത മൂന്നപ തവണ കബക്ടോരംബപ
എറനിഞ്ഞപ ചകേക്ടോല്ലക്ടോന് ശ്രമനിചകപക്ടോള് കകേരളതനിചല ഇടതപക്ഷെ മനസപ അകദഹചത
സരംരക്ഷെനിച്ചുചവങനില്  ഒരു  സരംശയവരം  നനിങ്ങള്ക്കുകവണ,  ഇ.  പനി.-യുചട
കചെക്ടോരയകവണനി  ഓടനി  നടക്കുന്നവര  നനിരക്ടോശരക്ടോകകേണനിവരുചമന്നപ  ഞങ്ങള്
ഓരമ്മചപടുതക്ടോന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയക്ടോണപ.   ആരക്ടോണപ  രക്ടോഷട്ടീയതനില്  അക്രമരം
ചകേക്ടോണ്ടുവന്നതപ;  ആരക്ടോണപ  ചകേക്ടോലപക്ടോതകേരം  ചകേക്ടോണ്ടുവന്നതപ  ?  ചെരനിതരം  ഒന്നപ
കേകണ്ണക്ടോടനിച്ചുകനക്ടോക്കുന്നതപ  നന്നക്ടോയനിരനിക്കുചമന്നപ  ഓരമ്മചപടുതക്ടോന്
ആഗ്രഹനിക്കുകേയക്ടോണപ. 

ഇവനിചട  സസ്വക്ടോശ്രയ  സമരരം  നടന്നു.   ആ  സസ്വക്ടോശ്രയ  സമരചത   നമുക്കപ
രണക്ടോയനി  തനിരനിക്കക്ടോരം.  ഒന്നപ,  നനിയമസഭക്ടോ  സക്ടോമക്ടോജനികേരുചട  ആഹക്ടോര-നനിരക്ടോഹക്ടോര
സമരരം.  കകേക്ടോണ്ഗ്രസനിചന്റെ നനിരക്ടോഹക്ടോര സമരവരം മുസട്ടീരംലട്ടീഗനിചന്റെ ആഹക്ടോര സമരവരം.
രക്ടോവനിചല  പ്രക്ടോതല്  സരംസരം  കഹക്ടോടലനില്  നനിന്നപ,  ഉചയൂണപ  സനിന്ദൂറനില്  നനിന്നപ
ചചവകുകന്നരരം  കതങ്ങക്ടോപതലപ  ആലനിബക്ടോബയനില്  നനിന്നപ,  ഇചതന്തുസമരമക്ടോണപ?
ലട്ടീഗുകേക്ടോര  ഭക്ഷെണവരം  കേഴനിചപ,  ചചകേ  മരരക്ടോദയപ  കേഴകേക്ടോചത  മറുഭക്ടോഗതപ  പടനിണനി
കേനിടക്കുന്നവരുചട  അരനികേനികലയപ  ഓടനിവന്നനിരനിക്കുകമക്ടോള്  ഭക്ഷെണതനിചന്റെ  മണരം
അവരുചട  മൂക്കനികലയപ  അടനിച്ചുകേയറുകേയക്ടോണപ.   ആറപ  മണനിക്കൂര  നനിരക്ടോഹക്ടോരരം
കേനിടക്കക്ടോന്  600  ഫ്ലൈകടനിച  ഹരനിതനക്ടോര  നടതനിയ  സമരരം  കകേരളട്ടീയസമൂഹരം
കേണതകല്ല?  അതനിനുകശഷരം  ചകേ.എസപ.യു.ക്കക്ടോര  നടതനിയ  സമരമക്ടോണപ.  ആ
സമരതനില്  കമക്കപപമക്ടോന്  പടണരം  റഷട്ടീദപ  വന്നനിരുന്നു.  കചെക്ടോര  വരക്ടോതതനിനക്ടോല്
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കമക്കപനിട്ടു.  കപക്ടോലട്ടീസപ  അടനിക്കുന്നതനികനക്കക്ടോള്  മുമപ  പടണരം  റഷട്ടീദനിചന്റെ
ശനിഷരനക്ടോചരചക്കക്ടോണപ   ചുവന്ന  മഷനിയടനിപനിച്ചു.  ഇചതന്തു  സമരമക്ടോണപ?  ഇമൗ
സഭയകേതനിരനിക്കുന്ന  ഞങ്ങള്  നനിങ്ങളുചട  കേക്ടോലതപ  ക്രൂരമക്ടോയ  മരദനതനിനപ
വനികധയരക്ടോയവരക്ടോണപ,  ജയനിലനിലടയചപടവരക്ടോണപ.  മറുഭക്ടോഗതപ എരം.എസപ.എഫൈനിചന്റെ
സമരരം നമ്മള് കേണ്ടു. എരം.എസപ.എഫൈനിചന്റെ സമരചമന്നുപറയുകമക്ടോള് കുടനി തങ്ങളുചട
സമരമക്ടോണപ. എരം.എസപ. എഫൈപ ഒരു പുതനിയ മുദ്രക്ടോവക്ടോകേരരം രൂപചപടുതനി - 'അടനിയുചട
ഇടനിയുചട ചവടനിയുചട മുന്നനില് അടനിപതറക്ടോചത ഓടുരം ഞങ്ങള്'. ഒരു ചെക്ടോനലനിചല ചെരച
കേഴനിഞ്ഞകപക്ടോള്  മറുഭക്ടോഗതനിരുന്ന  എരം.എസപ.എഫൈപ-കേക്ടോരകനക്ടോടപ  എന്തനിനക്ടോണപ  ആ
ചചെറുപക്കക്ടോരകനക്ടോടനിയചതന്നപ  യൂതപ  ലട്ടീഗുകേക്ടോര  കചെക്ടോദനിചകപക്ടോള്  പറഞ്ഞതപ   ളുഹര
ബക്ടോങപ വനിളനിചകപക്ടോള് നനിസരനിക്കക്ടോന് ഓടനിയതക്ടോചണന്നക്ടോണപ.  ഞക്ടോന് ബഹുമക്ടോനചപട
കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി  സക്ടോഹനിബനികനക്ടോടപ  പറയുകേയക്ടോണപ,  ആ  ചചെറുപക്കക്ടോരചന  നനിങ്ങള്
നക്ടോടനിനപ  ചകേക്ടോടുക്കണരം.  കേക്ടോരണരം,  പരനിശട്ടീലനരം  ചകേക്ടോടുതക്ടോല്  ഒളനിമനികനില്
സസ്വരണ്ണചമഡല്  കനടക്ടോന്  പക്ടോകേതനിനപ  ആ  ചചെറുപക്കക്ടോരചന   മക്ടോറനിചയടുക്കക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുരം. 

നനിങ്ങള്  പ്രസരംഗനിച്ചു,  ക്ഷെമയക്ടോണപ  ഞങ്ങളുചട  ഗമ  എന്നപ.  ക്ഷെമയക്ടോണപ  ഗമ
എന്നപ  ഒരുഭക്ടോഗരം  പ്രസരംഗനിക്കുകമക്ടോള്  ഇമൗ  സഭയകേതപ  നനിങ്ങള്
കേക്ടോടനിക്കൂടനിയചതചന്തക്ടോചക്കയക്ടോണപ?   ഞക്ടോന് സഭയനില് എതനിയനിടപ കുറചപ ദനിവസകമ
ആയനിട്ടുളചവന്നപ   നനിങ്ങള്  എചന്ന  ആകക്ഷെപനിച്ചു,  ശരനിയക്ടോണപ.   പ്രതനിപക്ഷെ
കനതൃനനിരയനില്  ഇരുപതനിനക്ടോലുരം  മുപതനിയഞ്ചുരം  വരഷങ്ങളക്ടോയനി
സഭയകേത്തുള്ളവരുണപ.  ചചവദരശക്ടോസരം  പരക്ടോജയചപടക്ടോല്  മക്ടോതകമ  അവര
മക്ടോറനിനനില്ക്കൂചവന്നപ  ആകക്ഷെപരം  ഉന്നയനിചതപ  ഞങ്ങളല്ല,  നനിങ്ങളുചട  യൂതപ
കകേക്ടോണ്ഗ്രസക്ടോണപ.  ഞങ്ങള്ക്കപ  അങ്ങചന സക്ടോധനിക്കനില്ല.  ഒരു നനിശനിത  കേക്ടോലക്ടോവധനി
കേഴനിഞ്ഞക്ടോല്  ഞങ്ങള് മക്ടോറനികപക്ടോകേണരം. അതപ ഞങ്ങളുചട രട്ടീതനിയക്ടോണപ.    ഞങ്ങചള
സഭക്ടോ  മരരക്ടോദ പഠനിപനിക്കണചമന്നപ  ഇവനിചട  സൂചെനിപനിച്ചു.   ഞക്ടോന്  ഒന്നക്ടോരം
സകമ്മളനതനില്  സഭയകേതപ  വളചര  അചടക്കകതക്ടോചട  ഇരുന്നതക്ടോണപ.
അചടക്കകതക്ടോചട  ഇരുന്നകപക്ടോള് കേണ കേക്ടോരരചമന്തക്ടോണപ;  എചന്റെ പ്രക്ടോയകതക്കക്ടോള്
അനുഭവസമത്തുള്ളവര  കൂകേനി  വനിളനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഞക്ടോന്  എന്തനിനപ   മക്ടോനരത
കേക്ടോണനിക്കണരം;  35-ഉരം  40-ഉരം  വരഷരം  സഭയകേതപ  ഇരനിക്കുന്നവര  കൂകേനി
വനിളനിക്കുകമക്ടോള്,  സഭക്ടോ മരരക്ടോദകേള് ലരംഘനിക്കുകമക്ടോള്  10  ദനിവസരം മക്ടോതരം പ്രക്ടോയമുള്ള
ഞക്ടോന്   അചടക്ക ലരംഘനരം കേക്ടോണനിചക്ടോല് ചതറ്റുകണക്ടോ;  അതമക്ടോതമല്ല, സഭയകേതപ
നമ്മള് മചറക്ടോന്നുകൂടനി കേണ്ടു.  എചന്ന  ഓറനിയകന്റെഷന് പഠനിപനിക്കണചമന്നപ പറഞ്ഞു.
പനികറന്നപ  35  വരഷരം എകപപട്ടീരനിയന്സപ  ഉള്ള ആള് ഉന്നയനിച റൂള് ചതറനികപക്ടോയനി.
ഇതകല്ല  കകേരളരം  കേണതപ;  നനിങ്ങള്  ആത്മവഞകേനക്ടോരക്ടോണപ.   പറയുന്നതപ  ഒന്നപ,
പ്രവരതനിക്കുന്നതപ മചറക്ടോന്നപ.
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വരഗട്ടീയതയ്ചക്കതനിചര നനിങ്ങള് പറയുന്നു. വരഗട്ടീയ രക്ടോഷട്ടീയരം വളരുകേയക്ടോണപ.
നനിങ്ങള്  ഒക്ടോരക്കണരം  കകേക്ടോണ്ഗ്രസപ  തകേരണരം  എന്നക്ടോഗ്രഹനിക്കുന്നവരല്ല  ഞങ്ങള്.
കകേക്ടോണ്ഗ്രസപ തകേരന്നുകപക്ടോകേക്ടോന് പക്ടോടനില്ല.  പകക്ഷെ കകേക്ടോണ്ഗ്രസപ തകേരുന്നു.  ചനഹ്റു
ചമകമ്മക്ടോറനിയല്  മന്യൂസനിയരം  ആന്റെപ  ചചലബറനി  ആര.എസപ.എസപ.  ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി.
അതകപക്ടോചല  തചന്ന  നനിങ്ങളുചട  ആര.  ശങറനിചന  ബനി.ഡനി.ചജ.എസപ-ഉരം
ബനി.ചജ.പനി.-യുരം  പനിടനിച്ചുചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി.  റട്ടീതക്ടോ  ബഹുഗുണ  കകേക്ടോണ്ഗ്രസപ  വനിടപ
ബനി.ചജ.പനി.-യനികലയപ  കപക്ടോയനി.  'ഒന്നപ  ഉറചക്ക  കേരഞ്ഞനിരുന്നുചവങനില്,  ഒന്നപ  ഒച
വചനിരുന്നുചവങനില്'  എചന്നക്ടോരു സനിനനിമക്ടോ  ഡയകലക്ടോഗുണപ. ഇതയുരം  സക്ടോപനങ്ങള്
പനിടനിച്ചുചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുകമക്ടോള്  ഇതയുരം  കനതക്ടോക്കനക്ടോര   കൂടകതക്ടോചട
ബനി.ചജ.പനി.-യനികലയപ  കപക്ടോകുകമക്ടോള്  ഒരക്ഷെരരം  കപക്ടോലുരം  മനിണക്ടോചത
നനിസരംഗതകയക്ടോചട  കകേക്ടോണ്ഗ്രസപ  കനക്ടോക്കനിനനില്ക്കുന്നു.  അതചകേക്ടോണപ  കകേക്ടോണ്ഗ്രസപ
ഇനനിചയങനിലുരം  നനിങ്ങളുചട  ഇരടനക്ടോവപ  ഒഴനിവക്ടോക്കനി  ജനക്ടോധനിപതരതനിചന്റെ  മക്ടോരഗരം
സസ്വട്ടീകേരനിക്കണരം.   സഭ   നടതനിചക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  സഹകേരനിക്കണരം.  5  മക്ടോസരം
ചകേക്ടോണപ  കകേരളതനില്  വനിപവമുണക്ടോക്കനിയ  സരക്കക്ടോരക്ടോണപ  ഈ  സരക്കക്ടോചരന്നപ
ഇചക്ടോശക്തനികയക്ടോചട പറയക്ടോന് ഞങ്ങള്ക്കപ സക്ടോധനിക്കുരം.  ഇനനി ഒരു കേക്ടോരരരം പറയക്ടോരം 5
വരഷമല്ല  ഈ  സരക്കക്ടോരനിചന്റെ  കേക്ടോലക്ടോവധനി   50  വരഷരം  തടരചയക്ടോയനി   ഭരനിക്കുരം.
എനനിക്കുരം  നനിങ്ങള്ക്കുരം  കശഷവരം  ഈ  സഭയകേതപ  ഭരണപക്ഷെതനിരനിക്കുന്നവര
ഇടതപക്ഷെതനിചന്റെ  പതക്ടോകേ  പനിടനിക്കുന്നവര  ആയനിരനിക്കുചമന്ന  കേക്ടോരരതനില്
നനിങ്ങള്ക്കക്ടോരക്കുരം  ഒരു  സരംശയവരം  കവണ  എന്നുപറഞ്ഞുചകേക്ടോണപ  ഈ
ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേചള ഞക്ടോന് ശക്തമക്ടോയനി പനിന്തുണയന്നു. 

ശ്രട്ടീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമക്ടോര:  സര,  ഞക്ടോന്  ഈ  ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേചള
എതനിരക്കുകേയക്ടോണപ.  കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസരം ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ മുന് മനനി ശ്രട്ടീ.  ഇ.  പനി.
ജയരക്ടോജന് റൂള് 64 അനുസരനിചപ  നടതനിയ  പ്രസരംഗതനില് വരവസക്ടോയ വകുപനിചന്റെ
ഒരു ചെനിതമക്ടോണപ  വരച്ചുകേക്ടോടനിയതപ.   ചപക്ടോതവക്ടോയനി  പറഞ്ഞക്ടോല്  നമ്മുചട  വരവസക്ടോയ
കമഖല  പ്രകതരകേനിചപ  പബനികേപ  ചസകര  വളചരയധനികേരം  പ്രയക്ടോസകേരമക്ടോയ
സക്ടോഹചെരരങ്ങളനിലൂചടയക്ടോണപ  കേടന്നുകപക്ടോകുന്നതപ  എന്നപ  നമുക്കപ  ഓകരക്ടോരുതരക്കുരം
കബക്ടോധരമുണപ.  യു.ഡനി.എഫൈപ.  ഭരണതനില് നഷ്ടരം  വച കേണക്കുരം എല്.ഡനി.എഫൈപ.
ഭരണതനില്   ലക്ടോഭരം   ഉണക്ടോക്കനിയ  കേണക്കുചമക്ടോചക്ക  ശ്രട്ടീ.  എ.  എന്.  ഷരംസട്ടീര
ഇവനിചട പറഞ്ഞു. ഞക്ടോന് ഓരക്കുകേയക്ടോണപ. കേഴനിഞ്ഞ സഭയനിലക്ടോണപ എന്നപ കതക്ടോന്നുന്നു.
ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ  അന്നചത  വരവസക്ടോയ  വകുപ്പുമനനി ശ്രട്ടീ.  എളമരരം  കേരട്ടീരം
18  സക്ടോപനങ്ങള് ലക്ടോഭകേരമക്ടോയനി പ്രവരതനിച്ചുചവന്നക്ടോണപ  അവകേക്ടോശചപടതപ.  അന്നപ
കേണക്കപ  സഹനിതരം  ശ്രട്ടീ.  എളമരരം  കേരട്ടീരം  അന്നചത  ലക്ടോഭതനിനുകവണനി
പറയുകേയുണക്ടോയനി.  ചപക്ടോടക്കണക്കപ പറയുന്ന സമട്ടീപനരം എന്നുപറയക്ടോറുണപ.   അന്നപ
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വരക്തമക്ടോയനി ഇതരരം സക്ടോപനങ്ങള് ലക്ടോഭതനില് അല്ല എന്നപ അകദഹരം പറഞ്ഞു.
മക്ടോതമല്ല  പനിന്നട്ടീടപ  ഞക്ടോന്  മനസനിലക്ടോക്കുന്നതപ  എ.ജനി.-യുചട  റനികപക്ടോരടനിലുരം
അതനിനനുസരനിചപ  ലക്ടോഭകേരമല്ല  എന്നുതചന്നയക്ടോണപ  പറഞ്ഞതപ. ഞക്ടോന്
പറഞ്ഞുവരുന്നതപ അപ്പുറതപ   ഇരനിക്കുകമക്ടോള് വരവസക്ടോയ വകുപപ എല്ലക്ടോരട്ടീതനിയനിലുരം
നന്നക്ടോയനികപക്ടോകുന്നു. ഇപ്പുറതനിരനിക്കുകമക്ടോള് നന്നക്ടോയനി കപക്ടോകുന്നനില്ല  എന്നുപറയുന്ന
സമട്ടീപനരം  നമ്മള്  മക്ടോകറണ  കേക്ടോലരം  കേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുന്നു.  ഇവനിചട  ശ്രട്ടീ.   വനി.  ചകേ.
ഇഇ്രബക്ടോഹനിരം  കുഞ്ഞപ  സൂചെനിപനിചതകപക്ടോചല  ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങള്   ഓകരക്ടോ
ദനിവസവരം  നഷ്ടതനികലയപ  കപക്ടോയ്ചക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ
സക്ടോപനങ്ങള്  കവണചമന്നുള്ള  കേക്ടോരരതനില്   അപ്പുറത്തുരം  ഇപ്പുറത്തുരം  അഭനിപ്രക്ടോയ
വരതരക്ടോസമനില്ല.  പകക്ഷെ  ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങള്  ഇങ്ങചന
കപക്ടോയനിക്കഴനിഞ്ഞക്ടോല്  എങ്ങചനയക്ടോണപ;  നമുക്കപ   നഷ്ടരം  ഉചണങനില്  നഷ്ടരം
നനികേതക്ടോനുള്ള  സകപക്ടോരടപ  ചചെയ്യക്ടോരം.  അതപ  ഒരു  പ്രക്ടോവശരകമക്ടോ  രണ്ടുപ്രക്ടോവശരകമക്ടോ
മൂന്നുപ്രക്ടോവശരകമക്ടോ  ചചെയ്യക്ടോരം.  എത  ചചെയ്തക്ടോലുരം  രക്ഷെചപടനില്ല  എന്നുപറയുന്ന
ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങചള   പനിചന്നയുരം   സഹക്ടോയനിക്കക്ടോനുള്ള  തട്ടീരുമക്ടോനരം
എടുക്കുകമക്ടോള് അതപ നമ്മുചട സമൂഹകതക്ടോടപ  ചചെയന്ന ചതറക്ടോയനി കേക്ടോണുരം.  പരസരരം
ജയനിക്കക്ടോന് കവണനി ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങള് എത കനടനി,  എത കനടനിയനില്ല
എന്നപ  പറയുന്നതനിനപ്പുറതപ  യക്ടോഥക്ടോരത്ഥരകബക്ടോധകതക്ടോടുകൂടനി  കേക്ടോരരങ്ങള്
കേണ്ടുചകേക്ടോണപ  നല്ലരട്ടീതനിയനില്  ചകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  കേഴനിയുന്ന  സക്ടോപനങ്ങള്ക്കപ
പനിന്തുണ ചകേക്ടോടുക്കണരം. അല്ലക്ടോത സക്ടോപനങ്ങള് ഉചണങനില് മറനിചപ ചെനിന്തനിക്കണരം.
അവനിടചത  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചട  പ്രശ്നരം  ഉചണങനില്  അതപ  എങ്ങചന
പരനിഹരനിക്കക്ടോചമന്നപ  ആകലക്ടോചെനിക്കണരം.   കകേരളരം  കപക്ടോലുള്ള  സരംസക്ടോനതപ  ഏതപ
ചസകറക്ടോണപ വനിജയകേരമക്ടോയനിട്ടുള്ളചതന്നപ ആകലക്ടോചെനിക്കണരം. എല്ലക്ടോ വരവസക്ടോയങ്ങളുരം
നമ്മുചട പരനിസനിതനിക്കപ കചെരന്നതല്ല.  നമ്മുചട സക്ടോഹചെരരങ്ങള്ക്കപ അനുകയക്ടോജരമല്ല.
നമുക്കറനിയക്ടോരം  കകേരളരം  കപക്ടോലുള്ള  സരംസക്ടോനതപ  ഇന്നപ  ഒരു  പരനിധനിവചര
മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്നതപ ടൂറനിസവരം ചഎ.ടനി.  ചസകറുരം സരവ്വട്ടീസപ ചസകറുചമക്ടോചക്കയക്ടോണപ.
അവനിചട  നമ്മള്  കൂടുതല്  ഇന്ചവസ്റ്റേപചമന്റെപ  ഉണക്ടോക്കണരം.  അവനിചടയുള്ള
സക്ടോപനങ്ങചള  നമ്മള്  കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപനിക്കണരം.  അതല്ല   നമ്മള്  രക്ടോഷട്ടീയ
കനടതനിനുകവണനി   ഇതരരം  കേക്ടോരരങ്ങള്  പറഞ്ഞുകേഴനിഞ്ഞക്ടോല്  അതപ  ഏതപ
ഗവണ്ചമന്റെക്ടോയക്ടോലുരം  സമൂഹകതക്ടോടപ  ചചെയന്ന  ചതറക്ടോകുരം  എന്നപ  സൂചെനിപനിക്കുവക്ടോനുരം
അതചകേക്ടോണപ   വരവസക്ടോയ രരംഗതപ  ശക്തമക്ടോയ ഒരു ഇടചപടല്  നടതനിചക്കക്ടോണപ
മക്ടോറങ്ങള്  ഉണക്ടോക്കനിചക്കക്ടോണപ  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോനുരം  കേഴനിയണരം.  അതനിനുള്ള  ഒരു
ഇടചപടല്  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുരം  ഉണക്ടോകേണചമന്നക്ടോണപ  വരവസക്ടോയ
വകുപ്പുമക്ടോയനി ബനചപടപ എനനിക്കപ സൂചെനിപനിക്കക്ടോനുള്ളതപ. 
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ഇവനിചട ചെരച തടങ്ങനിയ ശ്രട്ടീ. ബനി. സതരന് മുതല് ശ്രട്ടീ. എ. എന്. ഷരംസട്ടീര
വചര  പറഞ്ഞ  കേക്ടോരരങ്ങള്  ഇന്നപ  കദശട്ടീയ  തലങ്ങളനില്  ദളനിതപ  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കുരം
നന്യൂനപക്ഷെ  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കുരം  കനചരയുണക്ടോകുന്ന  ആക്രമണങ്ങചളക്കുറനിചക്ടോണപ.
കകേക്ടോണ്ഗ്രസപ  തകേരരുതപ  എന്നക്ടോഗ്രഹനിക്കുന്നുചവന്നപ  ഇവനിചട  പറഞ്ഞു.  രണ്ടുചകേക്ടോല്ലരം
മുമപ നടന്ന  പക്ടോരലചമന്റെപ  ചതരചഞ്ഞടുപനില്  ഞങ്ങള്  പറഞ്ഞ  ഒരു
മുദ്രക്ടോവക്ടോകേരമുണക്ടോയനിരുന്നു.  'കകേക്ടോണ്ഗ്രസപ  തകേരന്നക്ടോല്  ഇവനിചട  നന്യൂനപക്ഷെങ്ങളുരം
പനികന്നക്ടോക്കവനിഭക്ടോഗങ്ങളുരം  പ്രയക്ടോസമനുഭവനിക്കുരം'  എന്നപ  പറഞ്ഞകപക്ടോള്
കകേരളതനിചലയുരം ഇന്തരയനിചലയുരം ഇടതപക്ഷെരം പറഞ്ഞതപ എന്തക്ടോണപ; കകേക്ടോണ്ഗ്രസപ
തകേരന്നക്ടോല്  കകേക്ടോണ്ഗ്രസനിനപ  അധനികേക്ടോരരം  കപക്ടോകുരം.  അതനിനപ്പുറചമക്ടോന്നുരം
സരംഭവനിക്കുകേയനില്ല എന്നക്ടോണപ.  രണ്ടുവരഷചത ചെനിതരം എടുത്തുകനക്ടോക്കനിക്കഴനിഞ്ഞക്ടോല്
ഇന്നപ  ഇന്തരയുചട  സനിതനിചയന്തക്ടോണപ;  ദളനിതപ  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്  അനുഭവനിക്കുന്ന
പ്രയക്ടോസങ്ങചളക്കുറനിചകല്ല ഇവനിചട ഓകരക്ടോരുതരുരം വളചര വരക്തമക്ടോയനി സൂചെനിപനിചതപ.
നനിയമസഭയനില് നടകക്കണ പ്രസരംഗമല്ല,  പക്ടോരലചമന്റെനില് നടകക്കണ പ്രസരംഗമക്ടോണപ
ഇവനിചട നടന്നതപ.   പകക്ഷെ നമുക്കതപ  പറകഞ്ഞ പറ.    ബനി.ചജ.പനി.  ഗവണ്ചമന്റെപ
അധനികേക്ടോരതനില് വന്നപ രണ്ടുവരഷക്കക്ടോലരംചകേക്ടോണപ ദളനിതപ വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ചക്കതനിചരയുരം
നന്യൂനപക്ഷെ  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ചക്കതനിചരയുരം  നടത്തുന്ന  സരംഘടനിതമക്ടോയ
ആക്രമണങ്ങള്ചക്കതനിചര  ശക്തമക്ടോയനി  പ്രതനികേരനികക്കണ  ബക്ടോദ്ധരത  നമ്മുചട
നനിയമസഭയരം  സമൂഹതനിനുചമക്ടോചക്കയുണപ.  ഇവനിചട  ആ  ഒരു  സക്ടോഹചെരരമു
ണക്ടോക്കനിയതപ,  ബനി.ചജ.പനി.-ചയ  രക്ടോജരതനിചന്റെ  അധനികേക്ടോരതനികലയപ
ചകേക്ടോണ്ടുവരുന്നതനില് സനി.പനി.ചഎ(എരം).  ഉള്ചപചട എടുത പങപ എന്നുപറയുന്നതപ
വളചര വലുതക്ടോണപ.  കകേക്ടോണ്ഗ്രസനിചന  എങ്ങചനചയങനിലുരം അധനികേക്ടോരതനില് നനിന്നപ
പുറതക്ടോക്കണരം. ആരപ കവണചമങനിലുരം വരചട.  ഏതപ ബനി.ചജ.പനി.-ക്കക്ടോരനുരം വരചട.
സരംഘപരനിവക്ടോരകേക്ടോരനുരം  വരഗട്ടീയവക്ടോദനി  വന്നുകേഴനിഞ്ഞക്ടോലുരം  കകേക്ടോണ്ഗ്രസപ  പക്ടോടനില്ല
എന്നുള്ള  സമട്ടീപനമക്ടോണപ   എടുതതപ.  ഈ  രണ്ടുവരഷക്കക്ടോലരം  ചകേക്ടോണപ
കദശട്ടീയതലതനില്  ബട്ടീഹക്ടോര,  യു.പനി.,  രക്ടോജസക്ടോന്,  ഗുജറക്ടോതപ എന്നനിവനിടങ്ങളനില്
ദളനിതരക്കുരം  നന്യൂനപക്ഷെങ്ങള്ക്കുരം  കനചര  നടക്കുന്ന  ആക്രമണങ്ങചളപറനി
എണ്ണനിപറയക്ടോന് ഒരുപക്ടോടുണപ.  കഗക്ടോസരംരക്ഷെണ സമനിതനിയക്ടോണപ  ഇവനിചട  കേക്ടോരരങ്ങള്
തട്ടീരുമക്ടോനനിക്കുന്നതപ. അവരക്ടോണപ ആസൂതനിതമക്ടോയനി കേക്ടോരരങ്ങള് ചചെയന്നതപ. എതകയക്ടോ
ചകേക്ടോലപക്ടോതകേങ്ങള്  കഗക്ടോ  സരംരക്ഷെണതനിചന്റെ  കപരനില്  നടന്നു.  എതകയക്ടോ
കപരചക്കതനിചര  ആക്രമണങ്ങള്  ഉണക്ടോയനി.   ഇന്തരന്  പ്രധക്ടോനമനനിക്കുതചന്ന
ഇന്തരയനിചല  ദളനിതരക്കപ  കനചരയുരം  നന്യൂനപക്ഷെങ്ങള്ക്കുകനചരയുമുണക്ടോയ
ആക്രമണചത രണ്ടുപ്രക്ടോവശരരം പക്ടോരലചമന്റെനില് അപലപനികക്കണനിവന്നു.    എന്തക്ടോണപ
ആ സക്ടോഹചെരരതനിനപ കേക്ടോരണരം; ബനി.ചജ.പനി. കസക്ടോണ്സര ചചെയന്ന അക്രമങ്ങളക്ടോണപ
ഇന്തരക്ടോ  രക്ടോജരതപ  നടന്നുചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതപ.  നമ്മുചട  സഭ  അതരരം  കേക്ടോരരങ്ങള്
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ചെരച  ചചെയ്യണചമന്നക്ടോണപ  എനനിക്കപ  ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനികയക്ടോടുരം  നനിയമ
വകുപ്പുമനനികയക്ടോടുരം സൂചെനിപനിക്കുവക്ടോനുള്ളതപ.  ഡനിമക്ടോനമക്ടോയനി ബനചപട ചെരചകേള്ക്കപ
അപ്പുറതപ  റൂള്  130  അനുസരനിചപ  ചെരച  നടതണരം.  നമ്മുചട
പ്രതനികഷധമറനിയനിക്കണരം.  ഗവണ്ചമന്റെപ  ഇതനിനപ  ശക്തമക്ടോയ  നടപടനിചയടുക്ക
ണചമന്നുള്ള  കേക്ടോരരരം  കബക്ടോദ്ധരചപടുത്തുന്നതനിനപ  സഭയനില്  ചെരച  നടതണരം
എന്നക്ടോണപ  എനനിക്കപ  അഭരരത്ഥനിക്കുവക്ടോനുള്ളതപ.   ആ  രട്ടീതനിയനിലുള്ള  അക്രമ
പ്രവരതനങ്ങള്  ഇന്നപ  ദളനിതപ,  നന്യൂനപക്ഷെ  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കപ  കനചര  ഉണക്ടോകുന്നു.
അതനിചന്റെ വനിശദക്ടോരംശങ്ങളുണപ.  പകക്ഷെ സമയപരനിമനിതനി  ചകേക്ടോണപ  ഞക്ടോന് അതനിചന്റെ
വനിശദക്ടോരംശങ്ങളനികലക്കപ  കേടക്കുന്നനില്ല.  കകേരളരം  ഇതര  സരംസക്ടോനങ്ങളനില്  നനിന്നുരം
വരതരസമക്ടോണപ.   നമുക്കപ  ഒരുപക്ടോടപ  മക്ടോറരം  വന്നനിട്ടുണപ.  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ  രരംഗതപ
മക്ടോറമുണക്ടോയനി.  അകതക്ടോചടക്ടോപരം  തചന്ന  ചതക്ടോഴനില്  സക്ടോദ്ധരതകേള്  കൂടനി.  കുചറകയചറ
മക്ടോറങ്ങള്   കകേരളതനില്  ഉണക്ടോയനി  എന്നുള്ളതപ  യക്ടോഥക്ടോരത്ഥരമക്ടോണപ.  പകക്ഷെ  ഇനനി
നമുക്കപ  മക്ടോറങ്ങള്  കവണരം.  ഇവനിചട  കഡക്ടോ.  എന്.  ജയരക്ടോജപ  സരംസക്ടോരനിചകപക്ടോള്
സൂചെനിപനിച്ചു. ചകേക്ടോടുക്കുന്ന വട്ടീടുകേളുചടയുരം കടക്ടോയ് ചലറ്റുകേളുചടയുരം  കേണക്കുകേള്ക്കപ്പുറതപ
ദളനിതപ  സമൂഹതനിചന്റെ  അടനിസക്ടോന  പ്രശ്നങ്ങള്  ചെരച  ചചെയ്യക്ടോന്  നമ്മള്
തയ്യക്ടോറക്ടോകേണരം.  ഇവനിചട  ഇന്നുരം കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണപ.  സക്ടോമതനികേ ശക്തനിയക്ടോയനി
വളരുവക്ടോന്  ഇന്നുരം  ദളനിതപ  സമൂഹതനിനപ  കേഴനിഞ്ഞനിടനില്ല.  വരക്ടോവസക്ടോയനികേ  രരംഗതപ
കേടന്നുവരക്ടോന്  ദളനിതപ    സമൂഹതനിനപ കേഴനിഞ്ഞനിടനില്ല. ഇവനിചട സൂചെനിപനിചതകപക്ടോചല
പ്രധക്ടോനചപട  തലങ്ങളനില്  നനിന്നപ  ഇന്നുരം  മക്ടോറനിനനില്ക്കുകേയക്ടോണപ.   എന്തനിനധനികേരം
പറയുന്നു  നമ്മള്  ഇരുവനിഭക്ടോഗവരം  കേക്ടോണക്ടോചത  കപക്ടോകുന്ന  കേക്ടോരരങ്ങളുണപ.   ഇന്നപ
പബനികേപ  ചസകറനില്  ലഭനിക്കുന്ന  റനിസരകവ്വഷന്  എന്നുപറയുന്നതപ.....എസപ.സനി.
വനിഭക്ടോഗതനിനപ  മക്ടോതമക്ടോകണക്ടോ  റനിസരകവ്വഷനുള്ളതപ;  മചറല്ലക്ടോ  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കുരം
റനിസരകവ്വഷനുണപ.  പകക്ഷെ  പറഞ്ഞുവരുകമക്ടോള്  എസപ.സനി.-ക്കപ  മക്ടോതകമ
റനിസരകവ്വഷന്  ഉഉളചവന്നക്ടോണപ  കതക്ടോന്നുകേ.  ഇകപക്ടോള്  റനിസരകവ്വഷന്  പബനികേപ
ചസകറനില് ചുരുങ്ങനി വരുന്നു.  റനിസരകവ്വഷകന്റെതക്ടോയ അവസരങ്ങള് കുറഞ്ഞുവരുന്നു.
ചചപ്രവറപ  ചസകര  കൂടനിവരുന്നു.   അവനിചട  എസപ.സനി.  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കപ
കേടന്നുകേയറക്ടോന്  പറനിയ   സക്ടോഹചെരരവമനില്ല.  ഗവണ്ചമന്റെപ  സക്ടോലറനി  ചകേക്ടോടുക്കുന്ന,
ട്രഷറനിയനില്  നനിന്നപ  ശമളരം  ചകേക്ടോടുക്കുന്ന   എയ്ഡഡപ  സക്ടോപനങ്ങളനില്  കപക്ടോലുരം
റനിസരകവ്വഷന്  ചകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്,  റനിസരകവ്വഷനുള്ള  പരട്ടീക്ഷെ  നടതനി  അവനിചട
എസപ.സനി.  വനിഭക്ടോഗക്കക്ടോചര  എടുക്കണചമന്നല്ല.  കകേക്ടോകളജപ  മക്ടോകനജ് ചമനകേള്
തട്ടീരുമക്ടോനനിക്കചട.  മക്ടോകനജ് ചമനകേള്  തട്ടീരുമക്ടോനനിചപ  അവനിചടചയങനിലുരം  ഒരു   10
ശതമക്ടോനരം  സരംവരണമുണക്ടോകേണരം എന്നപ  നമുക്കപ  പറയക്ടോന് കേഴനിയണരം.   കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേക്ടോലതപ ഞങ്ങള് എടുത ഒരു തട്ടീരുമക്ടോനരം അതരരം കേക്ടോരരങ്ങളുചട
ഒരു  പരനിമനിതനി  പലകപക്ടോഴരം   തനിരനിചറനിഞ്ഞുചകേക്ടോണ്ടുതചന്ന   ചെരനിതതനിലക്ടോദരമക്ടോയനി
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എസപ.സനി.  മക്ടോകനജ് ചമനകേള്ക്കപ  4  എയ്ഡഡപ  കകേക്ടോകളജുകേള്  ചകേക്ടോടുക്കുവക്ടോന്
യു.ഡനി.എഫൈപ. ഗവണ്ചമന്റെപ തട്ടീരുമക്ടോനനിച്ചു.  അതചകേക്ടോണപ തചന്ന അവനിചടചയക്ടോചക്ക 51
ശതമക്ടോനകതക്ടോളരം ജട്ടീവനക്കക്ടോര എസപ.സനി.  വനിഭക്ടോഗതനില്ചപടവരക്ടോണപ.  സസ്വക്ടോതനരരം
ലഭനിചപ  60  വരഷരം  പനിന്നനിടനിട്ടുരം  ആദരമക്ടോയനിടക്ടോണപ   ആരട്സപ  ആന്റെപ  സയന്സപ
കകേക്ടോകളജുകേളുചട  മക്ടോകനജ് ചമനകേളനികലയപ എസപ.സനി.  വനിഭക്ടോഗക്കക്ടോര കേടന്നുവരുന്നതപ.
അതചയങനിലുരം ചചെയ്യക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞു. 

ശ്രട്ടീ  .    ആര  .    രക്ടോകജഷപ  : സര,  അത  സരംബനനിചപ  കഹകക്കക്ടോടതനി
വനിധനിയുണക്ടോയനിരുന്നു.

ശ്രട്ടീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമക്ടോര  : സര,  ചചഹകക്കക്ടോടതനി  വനിധനിയുണക്ടോയനിരുന്നു.
അതനിചനതനിരക്ടോയനി പനിന്നട്ടീടപ  വനിധനി വന്നു.  അപ്പുറത്തുരം ഇപ്പുറത്തുരം പലവടരം നമ്മള്
ഇരുന്നനിട്ടുരം  നമുക്കപ  കേഴനിഞ്ഞനില്ല  എന്നപ  ഞക്ടോന്  പറഞ്ഞകല്ലക്ടോ; പകക്ഷെ  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ചമന്റെപ  നക്ടോലപ  എയ്ഡഡപ കകേക്ടോകളജുകേള് എങനിലുരം അനുവദനിച്ചു.  അതകപക്ടോചല
പക്ടോലക്കക്ടോടപ ചമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജപ,  ബഹുമക്ടോനചപട മനനി,  അകങ്ങയപ ആ വനിഷയരം
വരുകമക്ടോള്  ഒരുപക്ടോടപ  സരംശയങ്ങളുണക്ടോയനിരുന്നു.  യഥക്ടോരത്ഥതനില്  ഇന്നപ
കകേരളതനിചല  പടനികേജക്ടോതനി  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കപ  70  സട്ടീറനിചലങനിലുരം
എരം.ബനി.ബനി.എസപ-നപ  അഡനിഷന്  ലഭനിക്കുന്നതപ  ആ  ഒരു  കകേക്ടോകളജപ
ഉള്ളതചകേക്ടോണകല്ല;  ഇന്നചത അവസചയന്തക്ടോണപ;  ചചമകനക്ടോറനിറനി  കകേക്ടോകളജുകേളനില്
ഒരു സട്ടീറ്റുകപക്ടോലുരം  ഇന്നപ  ലഭരമക്ടോകേക്ടോത സക്ടോഹചെരരമക്ടോണപ.  ആ സക്ടോഹചെരരതനിചന്റെ
കപരനില് ഇന്നപ അകഞക്ടോ ആകറക്ടോ കകേക്ടോളജുകേളനില് എസപ.സനി. വനിഭക്ടോഗതനിനപ ഒരു സട്ടീറപ
കപക്ടോലുരം ലഭനിക്കനില്ല.  പനിചന്ന ലഭനിച്ചുവരുന്നതപ വളചര പരനിമനിതമക്ടോയ എണ്ണരം, അവനിചട
പകതക്ടോ  നൂകറക്ടോ  സട്ടീറപ  മക്ടോതമക്ടോണപ  ലഭനിക്കുന്നതപ. അതചകേക്ടോണപ  പക്ടോലക്കക്ടോടപ
ചമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജനിചന  ശക്തനിചപടുത്തുവക്ടോനുള്ള   നടപടനി  അങ്ങയുചട
ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുരം ഉണക്ടോകേണചമന്നക്ടോണപ എനനിക്കപ അഭരരത്ഥനിക്കക്ടോനുള്ളതപ.  കേഴനിഞ്ഞ  5
വരഷചത  കേക്ടോരരങ്ങള്  വനിമരശനികചക്ടോള,  പകക്ഷെ  അടനിസക്ടോനപരമക്ടോയനി
വനിമരശനിക്കണരം.  ചതറക്ടോയ  കേക്ടോരരങ്ങള്  പറഞ്ഞപ  അവനിചട  നനിന്നുരം  പുറകകേക്ടോടപ
കപക്ടോകുന്നചതന്തനിനക്ടോണപ.  ചതറപ  ആരക്കുരം  പറനികല്ല;  മനനിയക്ടോയക്ടോല്  ചതറപ  പറനികല്ല;
ചതറപ  പറനിക്കഴനിഞ്ഞക്ടോല് അതപ  അരംഗട്ടീകേരനിക്കക്ടോന് കേഴനിയുന്നതക്ടോണപ  ഏറവരം  വലനിയ
കേക്ടോരരരം.  പചക്ഷെ അങ്ങപ പനിടനിചനിടത്തുതചന്ന നനില്ക്കുകേയക്ടോണപ.  ഏറവരം ഒടുവനിലചത
കേക്ടോരരതനില്കപക്ടോലുരം  അങ്ങപ  പനിടനിചനിടത്തു  നനിന്നു.  വക്ടോക്കുകേളനില്  വന്ന  പക്ടോളനിച
കബക്ടോധപൂരവ്വരം  പറഞ്ഞതചല്ലങനില്  എന്തുചകേക്ടോണപ  അതപ  പറയക്ടോന്  കപക്ടോലുരം  അങ്ങപ
തയ്യക്ടോറക്ടോകുന്നനില്ല.

കേഴനിഞ്ഞ  നനിയമസഭക്ടോ  സകമ്മളനതനില്  30.06.2016-നപ  മുന്  ഗവണ്ചമന്റെപ
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കേടബക്ടോദ്ധരത എഴതനിതള്ളനിയതനിചനക്കുറനിചപ  പറഞ്ഞു.  അങ്ങപ പറഞ്ഞു  10  കകേക്ടോടനി
രൂപകയ എഴതനിതള്ളനിയനിട്ടുളചവന്നപ.  അല്ല, 50 കകേക്ടോടനി ചകേക്ടോടുതനിട്ടുചണന്നപ ഞക്ടോന്
പറഞ്ഞു. ചകേക്ടോടുതനിടനിചല്ലന്നപ അങ്ങപ വക്ടോശനിയനില് പറഞ്ഞു. അങ്ങയുചട പ്രസരംഗമക്ടോണപ
എചന്റെ  കേയ്യനിലനിരനിക്കുന്നതപ  (കപപര  ഉയരതനിക്കക്ടോണനിച്ചു).  ഞക്ടോന്  അതപ
വക്ടോയനിക്കുന്നനില്ല.  ഒരു  കേക്ടോരണവശക്ടോലുരം  ചകേക്ടോടുതനിടനിചല്ലന്നക്ടോണപ  അങ്ങപ  പറഞ്ഞതപ.
കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേക്ടോലതപ 50 കകേക്ടോടനി രൂപ ചകേക്ടോടുതതനിചന്റെ ഉതരവക്ടോണപ
എചന്റെ  കകേവശമുള്ളതപ  (കപപര  ഉയരതനിക്കക്ടോണനിച്ചു).   എന്തനിനക്ടോണപ  വക്ടോശനി
പനിടനിക്കുന്നതപ.  എകന്നക്കക്ടോള്  കൂടുതല്  വനിവരങ്ങള്  അകങ്ങയപ  ഡനിപക്ടോരട്ടുചമന്റെനില്
നനിന്നുരം  കേനിടനികല്ല;  കേനിടനിക്കഴനിഞ്ഞക്ടോലുരം  അങ്ങപ  അതപ  പറയനില്ല.   ഐ.എ.കവ.
പദ്ധതനിയുമക്ടോയനി ബനചപടപ ശ്രട്ടീ.  ചകേ. സനി.  കജക്ടോസഫുമക്ടോയനി അങ്ങപ തരക്കമുണക്ടോയനി.
അങ്ങയുചട പ്രസരംഗരം എചന്റെ കേയ്യനിലുണപ.  

മനി  .   സട്ടീക്കര  : ശ്രട്ടീ. എ. പനി. അനനില് കുമക്ടോര, അങ്ങയുചട സമയരം കേഴനിഞ്ഞു.

ശ്രട്ടീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമക്ടോര  : സര, ഐ.എ.കവ. പദ്ധതനിയുചട കേക്ടോരരതനില്
ഒരു  കപസ  കപക്ടോലുരം  ചകേക്ടോടുതനിചല്ലന്നപ  അങ്ങപ  പറഞ്ഞു.  അങ്ങപ  പറഞ്ഞതപ
ഞക്ടോനനിവനിചട  വക്ടോയനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞക്ടോല്.....പ്രതനിപക്ഷെ  കനതക്ടോവപ  കവണചമങനില്  ഫൈയല്
കനക്ടോക്കചടചയന്നക്ടോണപ അങ്ങപ പറഞ്ഞതപ.  ഐ.എ.കവ. പദ്ധതനിക്കപ 80 കകേക്ടോടനി രൂപ
പടനികേജക്ടോതനി വനികേസന വകുപപ ചകേക്ടോടുതതനിചന്റെ ഉതരവക്ടോണപ എചന്റെ കേയ്യനിലുള്ളതപ
(കപപര  ഉയരതനിക്കക്ടോണനിച്ചു).  എന്തനിനക്ടോണപ  അങ്ങചന  പറയുന്നതപ.   കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലതപ  കുകറ  കേക്ടോരരങ്ങള്  ചചെയ്തു,  ചചെയ്യക്ടോത  കേക്ടോരരങ്ങളുരം
ഉണക്ടോകുരം.  എല്ലക്ടോ  കേക്ടോരരങ്ങളുരം  ചചെയ്ചതന്നപ  പറയുന്നനില്ല.   ചചെയ്ത കേക്ടോരരങ്ങള്  ഈ
ഗവണ്ചമന്റെപ അരംഗട്ടീകേരനിക്കകണ;  അങ്ങപ മനനിയക്ടോയനിരുന്ന അഞപ വരഷക്കക്ടോലചത
കേക്ടോരരങ്ങചളക്ടോന്നുരം  ഞക്ടോന്  നനികഷധനിചനിടനില്ലകല്ലക്ടോ;  ഞക്ടോന്  അഞപ  വരഷക്കക്ടോലരം
മനനിയക്ടോയനിരുന്നതക്ടോണപ.  അങ്ങപ ചചെയ്ത കേക്ടോരരങ്ങചളക്ടോചക്ക അരംഗട്ടീകേരനിചനിട്ടുണപ.  ഏതപ
ഗവണ്ചമന്റെക്ടോയക്ടോലുരം  ചചെയ്ത കേക്ടോരരങ്ങള് അരംഗട്ടീകേരനിക്കക്ടോന് കേഴനിയണരം.  ഒരു കേക്ടോരരരം
കൂടനി അങ്ങപ പറഞ്ഞു.

മനി  .   സട്ടീക്കര  : ചയസപ........ പട്ടീസപ കേണ്ക്ലൂഡപ....

ശ്രട്ടീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമക്ടോര  : സര,  ഇതപ  കരഖയനില്  കേനിടകക്കണതക്ടോണപ.
ഇചതക്ടോന്നുമനിചല്ലന്നപ അകദഹരം വളചര വരക്തമക്ടോയനി പറഞ്ഞുവചതക്ടോണപ.  

മനി  .   സട്ടീക്കര  : കരഖയനില് വന്നകല്ലക്ടോ.

ശ്രട്ടീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമക്ടോര  : സര,  എനനിക്കപ  കവണചമങനില്  റൂള്  303
അനുസരനിചപ  ചകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോരം.  പചക്ഷെ  അതല്ല,  ഈ  സമയതപ  പറയുന്നതക്ടോണപ
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നല്ലചതന്നപ  കതക്ടോന്നനിയനിടക്ടോണപ.  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ  ആനുകൂലരങ്ങചളക്കുറനിചപ  ഒരു  കേക്ടോരരരം,
അങ്ങപ  ആദരരം  പറഞ്ഞു  200  കകേക്ടോടനി  രൂപകയക്ടോളമുചണന്നപ.  200  കകേക്ടോടനി  രൂപ
ഉണക്ടോയനിരുന്നതപ  ഒ.ഇ.സനി.,  ഒ.ബനി.സനി.,  എസപ.സനി/എസപ.ടനി.  ഇവയ്ചക്കല്ലക്ടോരം
കൂടനിയക്ടോണപ.  അങ്ങപ  പറഞ്ഞതപ  പടനികേജക്ടോതനി  വനികേസന  വകുപനിനപ  കേട്ടീഴനില്
മക്ടോതചമന്നക്ടോണപ.   അതരം  കരഖയനിലുണപ.    ശ്രട്ടീ.  ബനി.  സതരന്  ശ്രദ്ധക്ഷെണനിക്കല്
ചകേക്ടോണ്ടുവന്നകപക്ടോള്  ഏറവരം  ഒടുവനിലക്ടോയനി  അങ്ങപ  പറഞ്ഞതപ,  എസപ.സനി.-യുചട
മക്ടോതമക്ടോണപ  26  കകേക്ടോടനി  രൂപചയന്നപ.  26  കകേക്ടോടനി  രൂപയനില്  20  കകേക്ടോടനി  രൂപയുരം
കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ചമന്റെപ അനുവദനിചനിരുന്നു. മക്ടോരചപ  31-നപ മുമപ അനുവദനിച്ചു.  ചവയ്സപ
ആന്റെപ  മട്ടീന്സപ  ക്ലനിയറന്സനിനപ  അല്പരം  തക്ടോമസമുണക്ടോയനി.    എല്.ഡനി.എഫൈപ.
ഗവണ്ചമന്റെപ അധനികേക്ടോരതനില് വരുന്നതനിനപ മുമപ 20 കകേക്ടോടനി രൂപയരം ചവയ്സപ ആന്റെപ
മട്ടീന്സപ  ക്ലനിയറന്സപ  കേനിടനി.  അതക്ടോണപ  വനിതരണരം  ചചെയ്തതപ.   യഥക്ടോരത്ഥതനില്  6
കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോണപ കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേക്ടോലതപ കുടനിശ്ശേനികേയുണക്ടോയനിരുന്നതപ.
കുടനിശ്ശേനികേയനിചല്ലന്നപ  പറയുന്നനില്ല.  അങ്ങപ  വന്നതനിനുകശഷരം  കുടനിശ്ശേനികേ
ഉണക്ടോയനിരുന്നനികല്ല;  2011-ല് വന്നകപക്ടോള്  കുടനിശ്ശേനികേയുണക്ടോയനിരുന്നു.   എചന്റെയടുതപ
കേണക്കുണപ.  ഒരു  സഭയനിലുരം  ഞക്ടോനതപ  പറഞ്ഞനിടനില്ല.  ഗവണ്ചമനകേള്  മക്ടോറനി
വരുകമക്ടോള് കുടനിശ്ശേനികേയുണക്ടോകുന്നതപ സസ്വക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോണപ.  കേക്ടോരണരം,  മക്ടോരചനില് ആണപ
ചതരചഞ്ഞടുപപ  വരുന്നതപ.   മുഴവന് കേക്ടോരരങ്ങളുരം ചതരചഞ്ഞടുപനിനപ  മുമപ  ചകേക്ടോടുത്തു
തട്ടീരക്കക്ടോന് കേഴനിയനില്ല.  സനില് ഓവര വരക്കുമക്ടോയനി  ബനചപട കുടനിശ്ശേനികേയുണക്ടോകുരം.
അചതക്ടോചക്ക തനികേച്ചുരം സസ്വക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോണപ.  

മനി  .   സട്ടീക്കര  : ചയസപ....... പട്ടീസപ...... ദയവക്ടോയനി സഹകേരനിക്കണരം.  അങ്ങപ മൂന്നപ
മനിനനിടപ അധനികേചമടുത്തു.

ശ്രട്ടീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമക്ടോര  : സര, അവസക്ടോനനിപനിക്കക്ടോരം.  കേഴനിഞ്ഞ കേക്ടോലതപ
ചചെയ്ത ചതറക്ടോയ കേക്ടോരരങ്ങള് പറഞ്ഞക്ടോല് അതപ ഞങ്ങള്ക്കപ ഉള്ചക്കക്ടോള്ളക്ടോന് കേഴനിയുരം.
അല്ലക്ടോത കേക്ടോരരങ്ങള് പറഞ്ഞപ ഫൈലനിപനിക്കരുചതന്നുകൂടനി സൂചെനിപനിച്ചു ചകേക്ടോണപ ഞക്ടോന്
ഈ ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേചള എതനിരക്കുകേയക്ടോണപ.

പടനികേജക്ടോതനി  പടനികേവരഗ  പനികന്നക്ടോക്കസമുദക്ടോയകക്ഷെമവരം  നനിയമവരം
സക്ടോരംസക്ടോരനികേവരം പക്ടോരലചമന്റെറനികേക്ടോരരവരം വകുപ്പുമനനി (  ശ്രട്ടീ  .   എ  .   ചകേ  .   ബക്ടോലന്  ): സര,
16  ബഹുമക്ടോനചപട  അരംഗങ്ങളക്ടോണപ  ചെരചയനില്  പചങടുതതപ.   17  കേടപ
കമക്ടോഷന്സമുണപ.   കേടപ  കമക്ടോഷചന  സരംബനനിചപ  ഞക്ടോന്  അവസക്ടോനരം  പറയക്ടോരം.
സക്ടോധക്ടോരണനനിലയനില്  ഡനിമക്ടോന്റെപ  ചെരചയനില്  കേടപ  കമക്ടോഷന്  വളചര
പ്രക്ടോധക്ടോനരകതക്ടോടുകൂടനി  പറയുന്ന  ഒരക്ടോളക്ടോണപ  ഞക്ടോന്.  അതപ  അവസക്ടോനരം  പറയക്ടോരം.
കകേരളരം  ഇന്തരയപ  പലതചകേക്ടോണ്ടുരം  മക്ടോതൃകേയക്ടോണപ.  കകേരളതനില്  നകവക്ടോത്ഥക്ടോന
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പുകരക്ടോഗമന  പ്രസക്ടോനങ്ങളുചട  ഇടചപടലക്ടോണപ  ഇതനിനപ  വഴനിചയക്ടോരുക്കനിയതപ.
സക്ടോമൂഹനികേ,  സക്ടോമതനികേ,  സക്ടോരംസക്ടോരനികേ  രരംഗങ്ങളനില്  വന്ന  ഗുണപരമക്ടോയ
മക്ടോറതനിചന്റെ നനിരണ്ണക്ടോയകേമക്ടോയ ഘടചമന്നപ  പറയുന്നതപ  സഖക്ടോവപ  ഇ.എരം.എസപ.-ചന്റെ
ഒന്നക്ടോരം  കേമ്മന്യൂണനിസ്റ്റേപ  മനനിസഭയക്ടോയനിരുന്നു.  ഭൂപരനിഷ്കരണമക്ടോണപ  ഇതനില്
പ്രധക്ടോനചപടതപ.  ഇതനിചന്റെ  ഗുണരം  വലനിചയക്ടോരു  വനിഭക്ടോഗതനിനപ  ലഭനിച്ചുചവന്നതപ
യക്ടോഥക്ടോരത്ഥരമക്ടോണപ.  ലക്ഷെക്കണക്കനിനപ  പക്ടോടകുടനിയക്ടോനക്ടോരുരം  കേക്ടോണകുടനിയക്ടോനക്ടോരുരം
ഭൂമനിയുചട  ഉടമയക്ടോയതപ  ഇതനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയക്ടോണപ.  എന്നക്ടോല്  പക്ടോവചപട
കേരഷകേചതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  അക്ഷെരക്ടോരത്ഥതനില്  കുടനികേനിടപ്പുകേക്ടോരക്ടോയനിരുന്നു.  ഈ
വനിഭക്ടോഗതനില് ഭൂരനിപക്ഷെവരം എസപ.സനി./എസപ.ടനി.  വനിഭക്ടോഗമക്ടോണപ.   യഥക്ടോരത്ഥതനില്
കുടനികേനിടപനിനപ  അപ്പുറരം  ഭൂമനിയുചട  ഉടമകേളക്ടോകേക്ടോന്  ഈ  വനിഭക്ടോഗതനിനപ
സക്ടോധനിക്കക്ടോതനിരുന്നതരം  അവര  കേരഷകേചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളക്ടോണപ  എന്നതചകേക്ടോണക്ടോണപ.
ഇതപ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക്ടോണപ  മനിചഭൂമനി  വനിതരണരം  നടതക്ടോന്  ശക്തമക്ടോയ
നനിലപക്ടോചടടുതതപ.  എന്നക്ടോല്  അതനിലുരം  പനിന്നട്ടീടപ  തനിരനിമറനി  നടന്നു.   ഇതനിചന്റെ
യഥക്ടോരത്ഥതനിലുള്ള പ്രതരക്ടോഘക്ടോതമക്ടോണപ ഭൂമനിയുമക്ടോയനി ബനചപട്ടുചകേക്ടോണപ ഇന്നപ ഈ
സമൂഹരം  അനുഭവനിക്കുന്നതപ.  ഇതപ  പരനിഹരനിക്കക്ടോന്  നമുക്കപ  കേഴനിയണരം.  ഒരക്ടോള്
മരണചപടക്ടോല്  അടുക്കള  ചപക്ടോളനിചപ  മറവചചെയന്ന  സനിതനി  ഇനനി  കകേരളതനില്
ഉണക്ടോകേക്ടോന്  പക്ടോടനില്ല.  അഞപ  ലക്ഷെരം  ഏക്കര  ഭൂമനി  അനധനികൃതമക്ടോയനി  ഇന്നപ
പലരുചടയുരം  കേയ്യനിലുണപ.  ഇതനില്  പക്ടോടക്കക്ടോലക്ടോവധനി  കേഴനിഞ്ഞതരം  പക്ടോട  വരവസ
ലരംഘനിചതരം  മനിചഭൂമനി  തനിരനിമറനി  നടതനിയതമുണപ.  അങ്ങചന  അനധനികൃതമക്ടോയനി
ഏകേകദശരം  അഞപ  ലക്ഷെകതക്ടോളരം  ഏക്കര  ഭൂമനിയക്ടോണപ  പലരുചടയുരം  കേയ്യനിലുള്ളതപ.
ഇക്കക്ടോരരതനില്  ഇടചപടക്ടോന്  നമുക്കപ  കേഴനിയണരം.  അതനിചന  സരംബനനിചപ  വളചര
ഗമൗരവമക്ടോയ  ഒരു  പരനികശക്ടോധന  ബഹുമക്ടോനചപട  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനി  ഇകപക്ടോള്
നടത്തുന്നുണപ. എങ്ങചനയക്ടോണപ ഈ ഭൂമനി അനധനികൃതമക്ടോയനി പ്രമക്ടോണനിമക്ടോര കകേവശരം
വചചതന്നതനിചന  സരംബനനിചപ  കേഴനി ഞ്ഞ  നനിയമസഭയനില്  ഞക്ടോന്
പ്രതനിപക്ഷെതക്ടോയനിരുന്ന സമയതപ   ഒരു  അടനിയന്തര  പ്രകമയരം  ചകേക്ടോണ്ടുവന്നനിരുന്നു.
അതനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി അകനസ്വഷണ കേമ്മനിഷചനയുരം വചതക്ടോണപ.  അന്നപ ചകേക്ടോണ്ടുവന്ന
ആകക്ഷെപങ്ങചളല്ലക്ടോരം ശരനിയക്ടോചണന്നപ ചതളനിയനിക്കുന്നതക്ടോണപ പനിന്നട്ടീടപ  വന്ന ശ്രട്ടീമതനി
കമരനിക്കുടനി  ഐ.എ.എസപ.-ചന്റെ  നനിഗമനങ്ങളുരം  റനികപക്ടോരട്ടുകേളുരം.  ഞക്ടോന്  അതനികലയപ
കേടക്കക്ടോന്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില്ല.  ഇകപക്ടോഴരം  ഭൂമനി  തനിരനിമറനി  എങ്ങചന
നടക്കുന്നുചവന്നുള്ളതനിചന  സരംബനനിചപ  ഗമൗരവതരമക്ടോയ  പരനികശക്ടോധന
നടന്നുചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. അതനിചന്റെ ഭക്ടോഗകതയപ ഇകപക്ടോള്  ഞക്ടോന് കേടക്കുന്നനില്ല.  

ശ്രട്ടീ  .   അടൂര പ്രകേക്ടോശപ  : സര, വളചര പ്രധക്ടോനചപട ഒരു കേക്ടോരരരം പറയക്ടോനുണപ.

മനി  .   സട്ടീക്കര  : അകദഹരം തടങ്ങനിയകതയുള.  
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ശ്രട്ടീ  .    എ  .    ചകേ  .    ബക്ടോലന്  : സര,  ഞക്ടോന്  തടങ്ങനിയനികടയുള.   ഇകപക്ടോള്
വഴങ്ങുന്നനില്ല.  അവസക്ടോനരം വഴങ്ങക്ടോരം.  

ശ്രട്ടീ  .    അടൂര  പ്രകേക്ടോശപ  : സര,  അങ്ങപ  പറഞ്ഞുവന്ന കേക്ടോരരരം  സരംബനനിചക്ടോണപ
എനനിക്കപ പറയക്ടോനുള്ളതപ.

മനി  .   സട്ടീക്കര  : അങ്ങപ വഴങ്ങുന്നുകണക്ടോ?

ശ്രട്ടീ  .    എ  .    ചകേ  .    ബക്ടോലന്  : സര,  സക്ടോധക്ടോരണഗതനിയനില്  ഞക്ടോന്  ഇങ്ങചന
പറഞ്ഞുകപക്ടോയനിടപ അവസക്ടോനമക്ടോണപ സമയരം ചകേക്ടോടുക്കുന്നതപ.  

ശ്രട്ടീ  .    അടൂര പ്രകേക്ടോശപ  : സര,  പക്ടോവചപടവരക്കപ ഭൂമനി ചകേക്ടോടുക്കുന്ന കേക്ടോരരതനില്
അചങ്ങടുക്കുന്ന  തക്ടോല്പരരചത  ഞക്ടോന്  അഭനിനനനിക്കുകേയക്ടോണപ.   ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ
റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനി  അതനിനപ  പ്രകതരകേരം  തക്ടോല്പരരചമടുതനിട്ടുചണന്നപ  അങ്ങപ
പറഞ്ഞകല്ലക്ടോ;  ഇന്നചത പതതനില് ഒരു വക്ടോരത വന്നനിട്ടുണപ. T R & T  കേമനനി
സതരവക്ടോങ്മൂലരം  സമരപനിചനില്ല;  സതരവക്ടോങ്മൂലരം  സമരപനിചനില്ലക്ടോചയന്നതചകേക്ടോണപ
അനധനികൃതമക്ടോയനി  അവര  കകേവശരം  വചനിരുന്ന  ഭൂമനിക്കപ  നടപടനിചയടുക്കക്ടോന്
കേഴനിയക്ടോചത കപക്ടോയനിട്ടുണപ.  കവണ സമയതപ അഡട്ടീഷണല് അഡസ്വകക്കറപ ജനറല്
അവനിചട  ഹക്ടോജരക്ടോയനില്ല.   എന്നക്ടോണപ  പതതനില്  വക്ടോരത  വന്നനിട്ടുള്ളതപ.  അങ്ങപ
പറയുന്നതരം ഇതമക്ടോയനി ഏചതങനിലുരം തരതനിലുള്ള ഒരു നരക്ടോയട്ടീകേരണമുകണക്ടോചയന്നപ
വരക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ശ്രട്ടീ  .    എ  .    ചകേ  .    ബക്ടോലന്  : സര,  ഒരു കേക്ടോരരരം ഞക്ടോന് പറയക്ടോരം.  മക്ടോറനിമക്ടോറനി വന്ന
ഗവണ്ചമനകേളുചട ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുരം ഉണക്ടോയനിട്ടുള്ള ഗുരുതരമക്ടോയ വട്ടീഴ്ചയക്ടോണപ ഭൂമനി ഈ
രൂപതനില്  മക്ടോനനിപ്പുകലറപ  ചചെയ്യക്ടോന്  നനിരബനനിക്കചപടചതന്നപ  ഞക്ടോന്  പലകരക്ടോടുരം
പലകപക്ടോഴരം  പറയക്ടോറുണപ.  അതനിനപ  അഡസ്വകക്കറപ  ജനറലനിചന്റെ  ഓഫൈട്ടീസരം
വക്കട്ടീലനക്ടോചരയുരം  ഉപകയക്ടോഗചപടുതനിയനിട്ടുണക്ടോകുരം.  നനിങ്ങളുചട  കേക്ടോലഘടതനില്
ഡയറകര ജനറല് ഓഫൈപ കപ്രക്ടോസനികേന്യൂഷനുരം എ.ജനി.-യുരം ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേയ്യനിലുള്ള
ഭൂമനിക്കപ കകേവശക്കക്ടോരനക്ടോണപ അവകേക്ടോശചമന്നപ  നനിയകമക്ടോപകദശരം ചകേക്ടോടുത കേക്ടോരരരം
ഞക്ടോന്  ഈ  നനിയമസഭയനില്  ചകേക്ടോണ്ടുവന്നതക്ടോണപ.  എന്തക്ടോയക്ടോലുരം  ബഹുമക്ടോനചപട
ചമമര പറഞ്ഞതപ വളചര ഗമൗരവതനില് പരനികശക്ടോധനിക്കുരം.  ദയവചചെയ്തപ ഭൂമനിയുമക്ടോയനി
ബനചപട  മക്ടോനനിപ്പുകലഷചന  സരംബനനിചപ  എകന്നക്ടോടപ  പറയരുതപ.  കേക്ടോരണരം
ഞക്ടോനനിവനിചട  ചകേക്ടോണ്ടുവന്ന  അടനിയന്തരപ്രകമയതനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  അന്നചത
മുഖരമനനി  ശ്രട്ടീ.  ഉമ്മന്  ചെക്ടോണനി  അകനസ്വഷണതനിനപ  വച്ചു.  ഞക്ടോന്  ചകേക്ടോണ്ടുവന്ന
ആകരക്ടോപണങ്ങചളല്ലക്ടോരം ശരനിയക്ടോചണന്നപ ചതളനിയനിച റനികപക്ടോരടക്ടോണപ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
മുന്പനിലുള്ളതപ. റവനന്യൂ ഭൂമനി എങ്ങചനയക്ടോണപ മക്ടോനനിപ്പുകലറപ ചചെയന്നതപ എന്നുള്ളതനിചന
സരംബനനിചപ  ഇനനിയുള്ള  ദനിവസങ്ങളനിലുരം  നമ്മള്  കേക്ടോണക്ടോന്  കപക്ടോവകേയക്ടോണപ.
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ഞക്ടോനനികപക്ടോള്  അതനികലയപ  കേടക്കക്ടോന്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില്ല.  നമുക്കപ  ആ  ചെക്ടോപ്റര
കക്ലക്ടോസപ ചചെയ്യക്ടോരം.  കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫൈപ.  കേക്ടോലഘടതനില് ഭൂമനിയുമക്ടോയനി ബനചപടപ
നടന്ന  മക്ടോനനിപ്പുകലഷന്സനിചന്റെ  യഥക്ടോരത്ഥ  സനിതനി  നമ്മളനിനനി  കേക്ടോണക്ടോന്
കപക്ടോകുന്നകതയുള.  അതസരംബനനിചപ  പറയക്ടോന്  ഞക്ടോന്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില്ല.  ചെനില
തട്ടീരുമക്ടോനങ്ങള്  മക്ടോറക്ടോന്  അവര  തചന്ന  നനിരബനനിക്കചപടകല്ലക്ടോ.  ഇതനില്  ഏറവരം
വലനിയ  പ്രശ്നരം  ആദനിവക്ടോസനി  ഭൂപ്രശ്നമക്ടോയനിരുന്നു.  അതപ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനപ  നമുക്കപ
കേനിടനിയ  ഏറവരം  നല്ല  ആയുധമക്ടോയനിരുന്നു  ഇടതപക്ഷെതനിചന്റെ  സഹക്ടോയകതക്ടോചട
ഒന്നക്ടോരം  യു.പനി.എ.  സരക്കക്ടോര  ഭരനിക്കുകമക്ടോള്  ചകേക്ടോണ്ടുവന്ന  നനിയമരം.  അതപ
നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന്  കുകറ  വനിഷമതകേള്  ഉണക്ടോയനി.  പകക്ഷെ  അന്നചത  വനി.  എസപ.
അച്ചുതക്ടോനനന് സരക്കക്ടോര ഇതപ ശക്തമക്ടോയനി നടപനിലക്ടോക്കനിയതനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി 25300
ആദനിവക്ടോസനികേള്ക്കപ  31000  ഏക്കര  ഭൂമനി  വനിതരണരം  ചചെയ്തു.  13  പടയ  കമളകേളക്ടോണപ
നടതനിയതപ.  കഗക്ടോത മഹക്ടോസഭയുചട കനതക്ടോവപ ശ്രട്ടീമതനി സനി. ചകേ. ജക്ടോനുവനിചന്റെ അമ്മയപ
ഉള്ചപചട  2  ഏക്കര  85  ചസന്റെപ  സലരം ആ ഗവണ്ചമന്റെക്ടോണപ  ചകേക്ടോടുതതപ.   ശ്രട്ടീ.
ബനികനക്ടോയപ വനിശസ്വവരം ഞക്ടോനുരം ശ്രട്ടീ. ചകേ. പനി. രക്ടോകജനനുരം കപക്ടോയക്ടോണപ അതപ ചകേക്ടോടുതതപ.
അതനിനുകശഷരം  പ്രകതരകേമക്ടോയ  ഒരു  ഇടചപടല്  ഭൂവനിതരണതനില്  ഉണക്ടോയനിടനില്ല.
ഭൂമനിയുമക്ടോയനി  ബനചപടപ  പരനികശക്ടോധനിക്കുകമക്ടോള്  എസപ.സനി.  വനിഭക്ടോഗതനില്  ഭൂരഹനിതര
30,698-ഉരം   വട്ടീടനില്ലക്ടോതവര  26,210-ഉരം  ആണപ.  നചല്ലക്ടോരു ഇടചപടല് നടതനിയക്ടോല്
ഇചതല്ലക്ടോരം പരനിഹരനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുരം.  എസപ.ടനി.  വനിഭക്ടോഗതനില് ഭൂരഹനിതര  9,500-ഉരം
വട്ടീടനില്ലക്ടോതവര  15,000-ഉരം ആണപ.  ഈ പ്രശ്നവരം നമുക്കപ പരനിഹരനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുരം.
ഇതനിനപ ശക്തമക്ടോയനിട്ടുചള്ളക്ടോരു ഇടചപടല് ആവശരമക്ടോണപ.  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷെ കഭദചമകനര
ഒരു നല്ല നനിലപക്ടോടപ എടുത്തു കേഴനിഞ്ഞക്ടോല് ഭൂപ്രശ്നവരം വട്ടീടനിചന്റെ പ്രശ്നവരം പരനിഹരനിക്കക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുരം. ബഹുമക്ടോനചപട മുന്മനനി പറഞ്ഞതചകേക്ടോണപ ഞക്ടോന് ഒരു  കേക്ടോരരരം പറയക്ടോരം.
ഇതപ  ഡനിപക്ടോരട്ടുചമന്റെനില്നനിന്നുരം  കേനിട്ടുന്ന  കേണക്കക്ടോണപ.  ബഹുമക്ടോനചപട  പ്രതനിപക്ഷെ
കനതക്ടോവനിനപ  എചന്റെ  ആഫൈട്ടീസനികലയുരം  ചസക്രകടറനിയറനികലയുരം   ഡയറകകററനികലയുരം
കേണക്കുകേള് പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോരം.  അവര  തരുന്ന കേണക്കപ  മക്ടോതകമ  ഞക്ടോന് ഇവനിചട
പറയൂ.  അല്ലക്ടോചത ഞക്ടോനനിവനിചട ഒരു കേണക്കപ ഉണക്ടോക്കനില്ല.  കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫൈപ.
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലഘടതനില്  29954  വട്ടീടപ  എടുതതനില്  13591  എണ്ണരം
പൂരതനിയക്ടോയനി.  സനില്  ഓവര  16393 ആണപ.  ഇതപ  പൂരതട്ടീകേരനിക്കക്ടോന്
242.55  കകേക്ടോടനി  രൂപ  കവണരം.  ഇതനിലുള്ള  ഒരു  പ്രകതരകേത,  ചഎ.എ.ചചവ.യനില്
ഏചതങനിലുരം  വട്ടീടപ  എന്നു  പറഞ്ഞക്ടോല്  പടനികേജക്ടോതനി  വനിഭക്ടോഗതനിനുകവണനി…
ചഎ.എ.ചചവ.  എടുത വട്ടീടക്ടോണപ.  ജനറല് ചഎ.എ.ചചവ.  അല്ല.  ഒരു ലക്ഷെരം രൂപ
നമ്മള്  കകേക്ടോരംപനിചമന്റെക്ടോയനി  ചകേക്ടോടുകക്കണതക്ടോണപ.  അതപ  ചകേക്ടോടുക്കക്ടോതതനിചന്റെ
ഫൈലമക്ടോയനി  20300   വട്ടീടപ,  അതക്ടോയതപ  203  കകേക്ടോടനി  രൂപ  കുടനിശ്ശേനികേയക്ടോണപ.
ഇതസരംബനനിചപ  പല  എരം.എല്.എ.മക്ടോരുരം  എചന്ന  സമട്ടീപനിചനിട്ടുണപ.  ഇക്കക്ടോരരരം
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ബഹുമക്ടോനചപട  ഏതപ  അരംഗങ്ങള്ക്കുരം  പഞക്ടോയതനിലുരം  കബക്ടോക്കനിലുരം  ജനില്ലക്ടോ
പഞക്ടോയതനിലുരം  അകനസ്വഷനിക്കക്ടോരം.  എസപ.സനി.ക്കപ  ചകേക്ടോടുക്കുന്നതപ  3  ലക്ഷെരം
രൂപയക്ടോക്കനി.  രണപ  ലക്ഷെരം  രൂപ  കബക്ടോക്കപ/ജനില്ല/ഗ്രക്ടോമ  പഞക്ടോയതനിനപ  കകേനരം
ചകേക്ടോടുത്തു.  എന്നക്ടോല്  നമ്മുചട  കകേക്ടോണ്ട്രനിബന്യൂഷന്  ചകേക്ടോടുക്കക്ടോതതനിചന്റെ  ഫൈലമക്ടോയനി
ഇതപ കുടനിശ്ശേനികേയക്ടോയനി കേനിടക്കുകേയക്ടോണപ. അതക്ടോണപ ഞക്ടോന് പറഞ്ഞതപ. ആ കേണക്കനില്
എചന്തങനിലുരം വരതരക്ടോസമുചണങനില് പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതനില് ഒരു ബുദ്ധനിമുട്ടുമനില്ല. 

ശ്രട്ടീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമക്ടോര:  സര,  ബഹുമക്ടോനചപട  മനനി  സഭചയ
ചതറനിദ്ധരനിപനിക്കുകേയക്ടോണപ. 

ശ്രട്ടീ  .    എ  .    ചകേ  .    ബക്ടോലന്:  സര,  ഇതപ  ഉകദരക്ടോഗസര  തന്ന  കേണക്കക്ടോണപ.
കേഴനിഞ്ഞ ആഴ്ചയക്ടോണപ ബഹുമക്ടോനചപട അരംഗരം ശ്രട്ടീ. സണ്ണനി കജക്ടോസഫൈപ  ചഎ.എ.ചചവ.
പദ്ധതനിയനിലുള്ള വട്ടീടപ പൂരതട്ടീകേരനിക്കക്ടോന് കേഴനിയുന്നനില്ല,  കേക്ടോശപ ചകേക്ടോടുതനിടനില്ല എന്നപ
എകന്നക്ടോടപ പറയുന്നതപ. 

ശ്രട്ടീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമക്ടോര:  സര, അങ്ങപ 5  വരഷരം ഇവനിചട ഇരുന്നതകല്ല.
ചഎ.എ.ചചവ. പദ്ധതനിയനിചല  വട്ടീടപ പൂരതട്ടീകേരനികക്കണതപ ഡനിപക്ടോരട്ടുചമന്റെക്ടോകണക്ടോ? 

ശ്രട്ടീ  .    എ  .    ചകേ  .    ബക്ടോലന്:  സര,  കേക്ടോരരങ്ങള് മനസനിലക്ടോക്കക്ടോതത ചകേക്ടോണക്ടോണപ
ഇങ്ങചന  പറയുന്നതപ.  ഇവനിചട  എല്ലക്ടോ  അരംഗങ്ങളുരം  ഉണകല്ലക്ടോ.  ചഎ.എ.ചചവ.യനില്
ഉള്ള ഒരു ലക്ഷെരം രൂപയുചട കേകമക്ടോണന്റെപ പടനികേജക്ടോതനി വകുപപ ചകേക്ടോടുകക്കണതക്ടോണപ.
അങ്ങചനയക്ടോണപ നനിങ്ങള്  2  ലക്ഷെരം രൂപ  3  ലക്ഷെരം രൂപയക്ടോക്കനിയതപ.  2  ലക്ഷെരം  3
ലക്ഷെമക്ടോക്കുകമക്ടോള്  പടനികേജക്ടോതനി  വകുപപ  പറഞ്ഞതപ  1  ലക്ഷെരം  രൂപ  അവര
തരുചമന്നക്ടോണപ.  അതപ  ചകേക്ടോടുതനിടനില്ല  എന്നക്ടോണപ  ഞക്ടോന്  പറഞ്ഞതപ.  അതപ  എല്ലക്ടോ
ആളുകേള്ക്കുരം അറനിയക്ടോവന്ന കേക്ടോരരമക്ടോണപ. 

ശ്രട്ടീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമക്ടോര: സര, ഇതപ അങ്ങപ ചവറുകത പറയുന്നതക്ടോണപ.

ശ്രട്ടീ  .    എ  .    ചകേ  .    ബക്ടോലന്:  സര,  അങ്ങപ  ഇതപ  പരനികശക്ടോധനികചക്ടോള.  പറയുന്നതപ
ചതറക്ടോചണന്നപ  പറഞ്ഞക്ടോല് ഞക്ടോന് ഈ മനനിസക്ടോനതപ ഇരനിക്കനില്ല.  ഞക്ടോന് ചവല്ലു
വനിളനിക്കുന്നു. എസപ.ടനി. വനിഭക്ടോഗതനില് 17602 വട്ടീടുകേളക്ടോണപ ടക്ടോരഗറപ ചചെയ്തതപ. അതനില്
3052  ആണപ  പൂരതട്ടീകേരനിചതപ. സനില്  ഓവര  14450 ആണപ.  ഇതനിനുപുറകമ
ആദനിവക്ടോസനി കമഖലയനില് 4439 വട്ടീടുകേള്ക്കപ ചഎ.എ.ചചവ.യനില് കേരക്ടോചറക്ടോപനിട്ടു. ഈ
കേകമക്ടോണന്റെപ  ചകേക്ടോടുതനില്ല.  44,39,00,000  രൂപ  ചകേക്ടോടുക്കക്ടോതതനിനക്ടോല്
ചഎ.എ.ചചവ.യനില് ചചട്രബല് കമഖലയനില് ചകേക്ടോടുകക്കണ വട്ടീടുരം പൂരതട്ടീകേരനിക്കക്ടോന്
കേഴനിഞ്ഞനില്ല. അതക്ടോണപ പ്രശ്നരം. 2 ലക്ഷെരം 3 ലക്ഷെമക്ടോക്കനിയതനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി 1 ലക്ഷെരം
കേനിട്ടുചമന്നുള്ള  രൂപതനില്  ആ  2  ലക്ഷെതനിനപ  പൂരതട്ടീകേരനിക്കക്ടോന്  പറക്ടോവന്നതപ
പൂരതട്ടീകേരനിചനില്ല. അകപക്ടോള് ആചകേ 324 കകേക്ടോടനി രൂപ അതനിലുരം കവണരം.
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വനിദരക്ടോഭരക്ടോസവമക്ടോയനി ബനചപട്ടുചകേക്ടോണപ ഞക്ടോന് പറഞ്ഞതപ  219  കകേക്ടോടനി രൂപ
ഒ.ബനി.സനി.,  ഒ.ഇ.സനി.  കുടനിശ്ശേനികേ ഉണക്ടോയനിരുന്നു.  അതനില്  125  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണപ
ഈ  സരക്കക്ടോര  ചകേക്ടോടുതതപ.  അചതക്ടോരു  ഓരഡറക്ടോയനി  റനിലട്ടീസപ  ചചെയ്തനില്ല.   അന്നപ
ഇതനിനുകവണനി  50  കകേക്ടോടനി  രൂപ റനിലട്ടീസപ  ആയനി.   അതപ  ചകേക്ടോടുതനിരുന്നനില്ല. ഈ
സരക്കക്ടോര  വന്നതനിനുകശഷമക്ടോണപ  അതപ  ചകേക്ടോടുതചതന്നക്ടോണപ  ഞക്ടോന്  പറഞ്ഞതപ.
അതനില് കവചറ ചതറനിദ്ധരനിപനിചനിചടക്ടോന്നുമനില്ല. അതകപക്ടോചലതചന്ന കേടക്ടോശസ്വക്ടോസവമക്ടോയനി
ബനചപട്ടുചകേക്ടോണപ  പറഞ്ഞതപ  ശരനിയക്ടോണപ.  50  കകേക്ടോടനി  രൂപ  കേടക്ടോശസ്വക്ടോസതനിനപ
റനിലട്ടീസപ  ചചെയ്തതപ  ഈ  സരക്കക്ടോര  വന്നതനിനപ  കശഷമക്ടോണപ.  മുന്  സരക്കക്ടോരനിചന്റെ
കേക്ടോലതക്ടോണപ  ഇതപ  ഉതരവക്ടോയതപ.  ചകേക്ടോടുതതപ  എല്.ഡനി.എഫൈപ.  ആചണന്നക്ടോണപ
ഞക്ടോന് പറഞ്ഞതപ. ഇവനിചട ഒരു കേക്ടോരരരം കൂടനി ഞക്ടോന് പറയുകേയക്ടോണപ, പക്ടോന് ഫൈണനില്
ഏതക്ടോണപ  പകുതനി  ഗ്രക്ടോന്റെപ-ഇന്എയ്ഡക്ടോയനി  തകദശസസ്വയരംഭരണ  സക്ടോപനങ്ങള്ക്കപ
ചകേക്ടോടുക്കുകേയക്ടോണപ.  യഥക്ടോരത്ഥതനില്  62  ശതമക്ടോനരം  കപക്ടോലുരം  അതനില്
ചചെലവഴനിചനിടനില്ല.  അതക്ടോണപ  ബഹുമക്ടോനചപട  ഗ്രക്ടോമവനികേസന  വകുപ്പുമനനിയുരം
എല്.എസപ.ജനി.  വകുപ്പുമനനിയുരം  ഇവനിചട  കേഴനിഞ്ഞ  ആഴ്ച  സൂചെനിപനിചതപ.  പക്ടോന്
ഫൈണനില്  എസപ.ടനി.  76  ശതമക്ടോനവരം  എസപ.സനി.യനില്  80  ശതമക്ടോനവമക്ടോണപ.  ഇതപ
ഞക്ടോന്  പരനികശക്ടോധനിച്ചു  കനക്ടോക്കനി.  ചഡകപക്ടോസനിറപ  ഏതക്ടോണപ  20  ശതമക്ടോനരം  വരുരം.
അങ്ങചന  വരുകമക്ടോള്  യഥക്ടോരത്ഥതനിലുള്ള  ഫൈനിസനിക്കല്  അചട്ടീവ്ചമന്റെപ   എല്ലക്ടോ
കേക്ടോലഘടതനിലുരം  വരതരക്ടോസമുണക്ടോകുരം,  50-55  ശതമക്ടോനതനികലയപ  കേടക്കുകേയക്ടോണപ.
ഫൈനിനക്ടോന്ഷരല്  കേണ്ചസന്റെപ ഉണക്ടോയനിരുന്നു.  അതനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനിടക്ടോണപ  ഇതപ
വന്നചതന്നുള്ളതപ  യക്ടോഥക്ടോരത്ഥരമക്ടോണപ.  അതനിനനികപക്ടോള്  നമ്മള്  കവചറ  ആചരയുരം
ചപ്രക്ടോടകപ ചചെകയ്യണ ആവശരമനില്ലകല്ലക്ടോ.

100  ദനിവസരംചകേക്ടോണപ  എന്തു  ചചെയ്തു  എചന്നക്ടോചക്ക  ഇവനിചട  കചെക്ടോദനിചകല്ലക്ടോ.
രണ്ടുമൂന്നപ  കേക്ടോരരങ്ങള്  മക്ടോതകമ  ഞക്ടോന്  അതസരംബനനിചപ  പറയക്ടോന്
ആഗ്രഹനിക്കുന്നുള.  ഈ  സരക്കക്ടോര  അധനികേക്ടോരതനില്  വന്നതനിനുകശഷരം  കപക്ടോസ്റ്റേപ
ചമട്രനികേപ  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ  ആനുകൂലരങ്ങള്ക്കക്ടോയനി  പടനികേജക്ടോതനി  വകേസന  വകുപനില്
92.88  കകേക്ടോടനി  രൂപയുരം  പടനികേവരഗ  വനികേസന  വകുപനില്  17.5  കകേക്ടോടനി  രൂപയുരം
പനികന്നക്ടോക്ക  സമുദക്ടോയ  വനികേസന  വകുപനില്  125  കകേക്ടോടനി  രൂപയുരം  ഇതനിനകേരം
വനിതരണരം  ചചെയ്തു,  എ.എസപ.  ചകേക്ടോടുത്തു.  പടനികേജക്ടോതനി  വനിഭക്ടോഗക്കക്ടോരുചട  ഭവന
നനിരമ്മക്ടോണതനിനപ  265  കകേക്ടോടനി  രൂപയുരം ഭൂമനി  വക്ടോങ്ങുന്നതനിനപ  175  കകേക്ടോടനി  രൂപയുരം
വനികദശതപ ചതക്ടോഴനില് കേചണത്തുന്നതനിനുള്ള ധനസഹക്ടോയ പദ്ധതനിക്കക്ടോയനി 50 കകേക്ടോടനി
രൂപയുരം  പക്ടോലക്കക്ടോടപ  ചമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജനിനപ  ബഹുമക്ടോനചപട  മുന്മനനി
പറഞ്ഞതകപക്ടോചല  310  കകേക്ടോടനി  രൂപയുചട  നനിരമ്മക്ടോണതനിനുരം  ഭരണക്ടോനുമതനി
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ചകേക്ടോടുത്തു.  ഒരു  രൂപതനിലുരം  അതനിചന  ചപക്ടോളനിക്കുന്ന  പരനിപക്ടോടനിയനില്ല.  എചന്റെ
അന്നചത  ആശങ  എന്തക്ടോയനിരുന്നു  എന്നു  പറഞ്ഞക്ടോല്  ഇതപ  എസപ.സനി.പനി.
ഫൈണനില്നനിന്നക്ടോണകല്ലക്ടോ  ചകേക്ടോടുകക്കണനി  വരനികേ  എന്നുള്ളതക്ടോണപ.  ഇതതചന്നയക്ടോണപ
ശരനി.  നനിങ്ങള്  ഫൈനിനക്ടോന്സപ  വകുപനികനക്ടോടപ  ആവശരചപടനിട്ടുരം  തന്നനിടനില്ല.
യഥക്ടോരത്ഥതനില്  പക്ടോവചപട  പടനികേജക്ടോതനിക്കക്ടോരനുരം  പടനികേവരഗക്കക്ടോരനുരം  പുരചകേടനി
കമയുന്നതനിനുരം  ലരംപരം  ഗ്രക്ടോന്റെപ  ചകേക്ടോടുക്കുന്നതനിനുരം  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ  ആനുകൂലരങ്ങള്
ചകേക്ടോടുക്കുന്നതനിനുമുള്ള  ഫൈണപ  എടുതപ  ഇതനികലയപ  ചകേക്ടോടുക്കുകമക്ടോള് ഒരു ആശങ
എനനിക്കുണക്ടോയനിരുന്നു. അതപ കേറകക്ടോണപ.

ശ്രട്ടീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമക്ടോര:  സര,  ഇകപക്ടോള് ചകേക്ടോടുത  310  കകേക്ടോടനി രൂപ
ഫൈനിനക്ടോന്സപ വകുപക്ടോകണക്ടോ ചകേക്ടോടുതതപ?

ശ്രട്ടീ  .    എ  .    ചകേ  .    ബക്ടോലന്: സര, അല്ല. അതതചന്നയക്ടോണപ പറയുന്നതപ. ഞക്ടോനതപ
ചകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  നനിരബനനിക്കചപടുകേയക്ടോണപ.  അചല്ലങനില്  ആ  പണനി  അവനിചട
നനില്ക്കുരം.  നനിങ്ങള്  ഉണക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ള  ആ  സക്ടോപനചത,  എചന്തങനിലുരം
തകേരക്ടോറുചണങനില്കപക്ടോലുരം  ചപ്രക്ടോടകപ  ചചെകയ്യണ  ബക്ടോധരത  എനനിക്കുരം  ഈ
സരക്കക്ടോരനിനുമനികല്ല.  അതചകേക്ടോണക്ടോണപ  310  കകേക്ടോടനി  രൂപയുരം  ചകേക്ടോടുതതപ.
ഇനനിയനികപക്ടോള്  ഞക്ടോന്  ധനകേക്ടോരര  വകുപ്പുമനനികയക്ടോടപ  സഹക്ടോയനിക്കണചമന്നപ
പറയുകേയക്ടോണപ.  ഒരു  രൂപതനിലുരം  അതനിചന  തകേരക്കുന്ന  ഒന്നുമുണക്ടോവനില്ല.  അതപ
നനിങ്ങളുചട  ഒരു  ചപക്ടോന്തൂവല്  തചന്നയക്ടോയനിരനിക്കുരം.  പകക്ഷെ  അതനിചന
നശനിപനിക്കക്ടോതനിരനിക്കുന്നതനിനപ  ഞങ്ങള്  ചചെയന്ന  പ്രവൃതനി  കവചറക്ടോരു
ചപക്ടോന്തൂവലക്ടോയനിരനിക്കുരം എന്നുമക്ടോതകമയുള. 

കലക്ടോവര ചചപ്രമറനി വനിദരക്ടോരത്ഥനികേള്ക്കുള്ള വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ ആനുകൂലരങ്ങള്ക്കപ 29
കകേക്ടോടനി  രൂപയുരം  ചെനികേനിത്സക്ടോ  ധനസഹക്ടോയമക്ടോയനി  60  കകേക്ടോടനി  രൂപയുരം,  60  കകേക്ടോടനി
രൂപയനില്  10000  പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗക്കക്ടോരക്കപ  ഇതനികനക്ടോടകേരം  30  കകേക്ടോടനി
രൂപയുരം  ചകേക്ടോടുത്തു.  പല  എരം.എല്.എ.മക്ടോരുചടയുരം  കേയ്യനില്  ഓരഡറനിചന്റെ  കകേക്ടോപനി
എതനിയനിട്ടുണക്ടോകുരം.  ഓഫൈട്ടീസനില് കുറചപ  തക്ടോമസമുണക്ടോകുരം.  എന്നക്ടോലുരം  അതപ  എല്ലക്ടോ
ആളുകേള്ക്കുരം  ഭരണപക്ഷെത്തു  നനിന്നക്ടോയക്ടോലുരം  പ്രതനിപക്ഷെത്തു  നനിന്നക്ടോയക്ടോലുരം
ഒരുരൂപതനിലുള്ള വനികവചെനവരം അതനില് കേക്ടോട്ടുന്നനില്ല.  B.Tech., M.Tech.,  MCA
വനിദരക്ടോരത്ഥനികേള്ക്കപ മക്ടോതരം നല്കേനിവന്ന ലക്ടോപപ കടക്ടോപപ കപക്ടോളനിചടകനികേപ, B.Sc., M.Sc.,
Computer  Science,  MBBS,  BDS,  BAMS,  BHMS.,  BVSc.,
എന്നട്ടീകകേക്ടോഴ്സുകേള്ക്കപ പഠനിക്കുന്ന കുടനികേള്ക്കുരം ഇകപക്ടോള് ചകേക്ടോടുക്കുകേയക്ടോണപ. കഹക്ടോസ്റ്റേല്
കഡ  ആകഘക്ടോഷതനിനുളള  അലവന്സപ  നക്ടോലപ  ഇരടനിയക്ടോയനി  വരദ്ധനിപനിക്കുകേയക്ടോണപ.
നക്ടോലപ  ചഎ.ടനി.ചഎ.-കേളനില് പുതനിയ കകേക്ടോഴ്സുകേള് ആരരംഭനിക്കക്ടോന് നടപടനി സസ്വട്ടീകേരനിച്ചു.
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രസകേരമക്ടോയ  ഒരു  സരംഭവമുണപ.  കദശട്ടീയ  ചചസക്കനിളനിരംഗപ  ചെക്ടോമരനക്ടോയ  സകയക്ടോണ
എന്ന ചപണ്കുടനി ഒരു ചചസക്കനിളനിനപ കവണനി ഞക്ടോന് മനനിയക്ടോയനിരനിക്കുന്ന സമയതപ
അകപക്ഷെ തന്നു. 5,45,000 രൂപയളള ഒരു പദ്ധതനിയക്ടോയനിരുന്നു,  ഇമൗ ഗവണ്ചമന്റെപ
വന്നതനിനുകശഷമക്ടോണപ ആ ചചസക്കനിളനിനപ കേക്ടോശപ ചകേക്ടോടുതതപ,  അഞ്ചു ചകേക്ടോല്ലരം അതപ
അവനിചട  നനില്ക്കുകേയക്ടോയനിരുന്നു.  7500  കുടുരംബങ്ങള്ക്കപ  ഭവനനനിരമ്മക്ടോണതനിനുരം
7000  കുടുരംബങ്ങള്ക്കപ  ഭവന പുനരുദ്ധക്ടോരണതനിനുരം കൂടനി  265  കകേക്ടോടനി  രൂപയുചട
എ.എസപ.  ചകേക്ടോടുത്തു  മുന്  വരഷങ്ങളനില്  അനുവദനിചതരം,  സനില്  ഓവറക്ടോയനി
അവകശഷനിക്കുന്നതമക്ടോയ  16363  വട്ടീടുകേളനില്  2434  വട്ടീടുകേള്  ഇതനിനകേരം
പൂരതനിയക്ടോയനി,  അതനിനപ  41,58,60,618  രൂപ വനിനനികയക്ടോഗനിച്ചു.  ചതക്ടോഴനില്രഹനിതരുരം
അഭരസവനിദരരുമക്ടോയ  യുവതട്ടീ  യുവക്ടോക്കള്ക്കപ  സസ്വയരം  ചതക്ടോഴനില്  കേചണതക്ടോന്
സബ്സനിഡനി ഇനതനില് 4 കകേക്ടോടനി രൂപ അനുവദനിച്ചു. 164 ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കള്ക്കപ 1.19
കകേക്ടോടനി  രൂപ  വനിതരണരം  ചചെയ്തു.  പകതക്ടോ  അതനിലധനികേകമക്ടോ  പടനികേജക്ടോതനിക്കക്ടോര
അരംഗങ്ങളക്ടോയനിട്ടുളളതരം  50  ശതമക്ടോനതനിലധനികേരം  വനനിതകേള്  ഉള്ചപടുന്നതമക്ടോയ
കുടുരംബശ്രട്ടീ  കസക്ടോണ്സര  ചചെയന്ന  സസ്വക്ടോശ്രയ  സരംഘങ്ങള്ക്കപ  ധനസഹക്ടോയരം
നല്കുന്നതനിനക്ടോയനി  7  കകേക്ടോടനി  രൂപ  അനുവദനിച്ചു.  വകുപ്പു  തലതനില്
പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗ വനികേസന വകുപപ ഉകദരക്ടോഗസചരചയല്ലക്ടോരം വനിളനിച്ചു കചെരതപ
പദ്ധതനിയുചട  അവകലക്ടോകേനരം  നടക്കുകേയക്ടോണപ,  കേരക്ടോബനിനറപ  കേഴനിഞ്ഞക്ടോല്
ഡയറകകറയുരം  ചസക്രടറനികയയുരം  വനിളനിചപ  ഇമൗ  കേക്ടോരരങ്ങള്  ഓകരക്ടോ  ആഴ്ചയുരം
അവകലക്ടോകേനരം  ചചെയന്നതക്ടോണപ.  പടനികേവരഗ  വനികേസന  വകുപനില്  അധനികേക്ടോരകമറപ
പതക്ടോരം  ദനിവസരം  തചന്ന അടപക്ടോടനി  സനരശനിചപ,  മനനി,  എരം.പനി.,  എരം.എല്.എ.,
കേളകര എന്നനിവരുമക്ടോയനി കയക്ടോഗരം കചെരന്നു.  അന്നപ ഒരു പ്രശ്നരം മുന്പനിലുണക്ടോയനിരുന്നു,
അണര ചവയനിറക്ടോയ  2  കേനികലക്ടോയനില് തക്ടോചഴയയുള്ള  37  കുടനികേള്,  ഭൂരനിപക്ഷെതനിനുരം
ഹട്ടീകമക്ടോകഗക്ടോബനിന് കുറവക്ടോയനിരുന്നു, ഏത നനിമനിഷവരം മരനിക്കുന്ന അവസയക്ടോയനിരുന്നു.
വല്ലക്ടോത  ആശങയുണക്ടോയനിരുന്നു.  കേക്ടോരണരം,  ഹട്ടീകമക്ടോകഗക്ടോബനിന്  ഏഴനില്  തക്ടോഴ
കേഴനിഞ്ഞക്ടോല്  രക്ഷെചപടനില്ല.  ആ  സമയതപ  കേമ്മന്യൂണനിറനി  കേനിചണുരം  നന്യൂട്രട്ടീഷന്
റട്ടീഹക്ടോബനിലനികറഷന് ചസന്റെറുരം ഇടചപടപ  ബഡപ ചകേക്ടോടുത്തു,  കപക്ടോഷകേക്ടോഹക്ടോരരം ഉറപ്പു
വരുതനി,  അതനിലുളള ഒരക്ടോളുകപക്ടോലുരം മരണചപടനില്ല എന്നുളളതക്ടോണപ ഏറവരം വലനിയ
ഭക്ടോഗരമക്ടോയനി  ഞക്ടോന്  കേക്ടോണുന്നതപ.  നമുക്കപ  അവചര  രക്ഷെചപടുതക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞു,
അചല്ലങനില്  ഇതനില്  ഭൂരനിപക്ഷെവരം  മരണതനിചന്റെ  വക്കനില്  എത്തുമക്ടോയനിരുന്നു.
അതകപക്ടോചല  മഴക്കക്ടോലതപ,  പഞ്ഞമക്ടോസങ്ങളനില്  വനിതരണരം  ചചെയന്ന
ഭക്ഷെരധക്ടോനരക്കനിറപ  ജൂണ്,  ജൂചചല,  ആഗസ്റ്റേപ,  ചസപ്റരംബര  മക്ടോസങ്ങളനില്  എല്ലക്ടോ
ആദനിവക്ടോസനി കുടുരംബങ്ങള്ക്കുരം ലഭരമക്ടോക്കുന്നതനിനപ  25 കകേക്ടോടനി രൂപ ചകേക്ടോടുത്തു, അതപ
എല്ലക്ടോ വട്ടീടുകേളനിലുരം എതനിച്ചു. ഇമൗ വരഷരം തചന്ന ഓണകതക്ടോടനുബനനിചപ 153825
പടനികേവരഗ കുടുരംബങ്ങള്ക്കപ ഓണക്കനിറ്റുരം  49000  കുടുരംബങ്ങള്ക്കപ ഓണപ്പുടവയുരം
ചകേക്ടോടുത്തൂ.  ഇതപ അവനിചടചയതനികയക്ടോ എന്നപ പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോനക്ടോണപ ഓണ ദനിവസരം
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തചന്ന  ഞക്ടോന്  ഇതരരം  സലങ്ങളനില്  കപക്ടോയനിട്ടുളളതപ.  വരതമക്ടോനരം  പറയുന്ന
സമയതപ നല്ല വനിശസ്വക്ടോസതനിലക്ടോണപ പറയുന്നതപ എന്നപ മനസനിലക്ടോക്കുന്നതനിനപ പകേരരം
വല്ലക്ടോത രൂപതനില് കവചറ ഒരു തലതനില് അതപ എടുതതപ ശരനിയല്ല.  ഇതരരം
കേക്ടോരരങ്ങള് ആത്മക്ടോരത്ഥമക്ടോയനി ചചെയന്നനിചല്ലങനില് പറഞ്ഞക്ടോല് കബക്ടോധരചപടുരം. പകക്ഷെ
ആത്മക്ടോരത്ഥമക്ടോയനി  കേക്ടോരരങ്ങള്  ചചെയന്ന  അവസരങ്ങളനില്  അനക്ടോവശരമക്ടോയനിട്ടുളള
വനിമരശനരം ശരനിയല്ല.  പ്രതനിപക്ഷെതനിചന്റെ ഭക്ടോഗത്തു നനിന്നുരം മുഖരധക്ടോരക്ടോ പതങ്ങളനിലുരം
വന്നനില്ല,  പകക്ഷെ  ചെനില  ഭക്ടോഗങ്ങളനില്നനിന്നുരം  വന്നു.  അതനിനുളള  കേക്ടോരണവരം
എനനിക്കറനിയക്ടോരം,  ഞക്ടോന്  അതനികലയപ  കേടക്കക്ടോന്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില്ല.  എചന്തങനിലുരം
കപ്രക്ടോല്സക്ടോഹനരം  ചചെയന്നനിചല്ലങനില്  ചകേക്ടോടുകക്കണ,  വല്ലക്ടോത  രൂപതനില്  ഒരു
മനുഷരചന നനിരക്ടോശചപടുതരുതപ,  അതചകേക്ടോണ്ടുമക്ടോതരം ഞക്ടോന് പറഞ്ഞൂചവകന്നയുളള,
മറപ കേക്ടോരരങ്ങളനികലയപ  കേടക്കക്ടോന് ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില്ല. 

എ.ടനി.എസപ.പനി.  പദ്ധതനിയനില്   സനില്  ഓവര  വട്ടീടുകേളുചട  പണനി
പൂരതട്ടീകേരനിക്കക്ടോന്  123  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ചകേക്ടോടുത്തു.  പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗ
വനിഭക്ടോഗങ്ങളുചട ചെനികേനിത്സക്ടോ ധനസഹക്ടോയതനിചന്റെ കേക്ടോരരരം കനരകത ഞക്ടോന് പറഞ്ഞു.
ഭൂരഹനിതരക്ടോയനിട്ടുളള പക്ടോവങ്ങള്ക്കപ ഭൂമനി വക്ടോങ്ങുന്നതനിനപ ഇകപക്ടോള് 3 കകേക്ടോടനി 49 ലക്ഷെരം
രൂപ  ചകേക്ടോടുതനിട്ടുണപ.  ഇതനിചനല്ലക്ടോരം  പുറകമ  കേണ്ണൂര  ജനില്ലയനിചല  ആലകക്കക്ടോടപ  റട്ടീ
ചസറനില്ചമന്റെപ  പ്രകദശതപ  കേമ്മന്യൂണനിറനി  ഹക്ടോള്  നനിരമ്മനിക്കക്ടോന്  57  ലക്ഷെരം  രൂപ
ചകേക്ടോടുത്തു. ആറളരം പുനരധനിവക്ടോസ കമഖലയനില് ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേചള യു.ഡനി.എഫൈപ.-ചന്റെ
കേക്ടോലതപ സനിരചപടുതനിചയങനിലുരം ശമളരം ചകേക്ടോടുതനില്ല.  ഒരു കകേക്ടോടനി പത്തുലക്ഷെരം
രൂപ ബക്ടോക്കനിയക്ടോയനിരുന്നു, അവര സമരതനിലക്ടോയനിരുന്നു. ആ തകേചയക്ടോചക്ക ചകേക്ടോടുത്തു
തട്ടീരത്തു.  ഇകപക്ടോള് സഖമക്ടോയനി അവര സക്ടോപനങ്ങളനില് കപക്ടോകുന്നുണപ. 

പുതതക്ടോയനി  ചെനില  കേക്ടോരരങ്ങള്  പറയക്ടോന്  ഉകദശനിക്കുന്നതപ,  കേനിഫ്ബനി-
പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗവമക്ടോയനി ബനചപട്ടുചകേക്ടോണപ നല്കുന്ന  കപ്രക്ടോജക്ടുകേചളക്ടോചക്ക
വളചര  കപക്ടോസനിറട്ടീവക്ടോയനി  എടുക്കക്ടോചമന്നപ  ബഹുമക്ടോനചപട  ധനകേക്ടോരര  വകുപ്പുമനനി
പറഞ്ഞു.  ചെരനിതതനില്  ഇല്ലക്ടോത  രൂപതനിലക്ടോണപ  ഇമൗ  വകുപനിനപ  ഇകപക്ടോള്
ആനുകൂലരരം ലഭനിചതപ. കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടപ ചസന്റെര കഫൈക്ടോര റനിസരചപ ആന്റെപ എജന്യൂകക്കഷന്
കഫൈക്ടോര  കസക്ടോഷരല്  ട്രക്ടോന്കസ്ഫക്ടോരകമഷന് (ക്രസ്റ്റേപ)-നപ  17  കകേക്ടോടനി  രൂപ,  പക്ടോലക്കക്ടോടപ
കസക്ടോരടപസപ  എരം.ആര.എസപ.-നപ   25  കകേക്ടോടനി  രൂപ,  ചെക്കനിടപക്ടോറ  കഗള്സപ
എരം.ആര.എസപ.-നപ  25  കകേക്ടോടനി രൂപ,  കതക്ടോന്നയല് എരം.ആര.എസപ.-നപ  25  കകേക്ടോടനി
രൂപ,  കേണ്ണൂര  ചപരനികങ്ങക്ടോരം  എരം.ആര.എസപ.-നപ  25  കകേക്ടോടനി  രൂപ,  ആലുവ,
ചകേക്ടോഴനിഞ്ഞക്ടോരംപക്ടോറ, കേണ്ണൂര കപക്ടോസ്റ്റേപ ചമട്രനികേപ കഹക്ടോസ്റ്റേലുകേള്ക്കപ 15 കകേക്ടോടനി രൂപ, പസപ
ടു  കഹക്ടോസ്റ്റേല്  കബക്ടോക്കപ  കേക്ടോസരകഗക്ടോഡപ  എരം.ആര.എസപ.-നപ  5  കകേക്ടോടനി  രൂപ,
പ്രട്ടീചമട്രനികേപ  കഹക്ടോസ്റ്റേല് തലകശ്ശേരനിക്കപ  2  കകേക്ടോടനി  രൂപ,  മണ്ണന്തല കപക്ടോസ്റ്റേപ  ചമട്രനികേപ
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കഹക്ടോസ്റ്റേല്  കേസ്വക്ടോരകടഴനിനപ  8  കകേക്ടോടനി  രൂപ,  പനി.ഇ.റനി.സനി  (പ്രനി-എകക്ടോമനികനഷന്
ചട്രയനിനനിരംഗപ  ചസന്റെര) കേണ്ണൂര  1  കകേക്ടോടനി  രൂപ,  ചപരുമല,  ചവടനിക്കവല,  ആറനിപ്ര,
ചപക്ടോന്നക്ടോനനി  ചഎ.ടനി.കേള്ക്കപ  7  കകേക്ടോടനി  രൂപ,  ഇതനിചനല്ലക്ടോരം  എ.എസപ.
ചകേക്ടോടുതതക്ടോണപ.  ഇനനി  എ.എസപ.  ചകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  ബക്ടോക്കനിയുളളതപ  കേമ്മന്യൂണനിറനി
കകേക്ടോകളജപ വടക്കക്ടോകഞരനി,  അതപ എചന്റെ മണ്ഡലതനിലക്ടോണപ എ.എസപ.  കേനിടനിയനിടനില്ല.
കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടപ,  എറണക്ടോകുളരം  നഗരങ്ങളനില്  വരക്കനിരംഗപ  വനിമന്സപ  കഹക്ടോസ്റ്റേലുകേള്,
പനിചന്ന  ചെനില  എരം.എല്.എ.മക്ടോര  എരം.ആര.എസപ.  കവണചമന്നപ  പറഞ്ഞനിട്ടുണപ,
അതരംകൂടനി  ഇതനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  എടുക്കുരം.  എ.എസപ.  ചകേക്ടോടുതതക്ടോണപ  ഞക്ടോന്
പറയുന്നതപ. പടനികേവരഗ വകുപപ - ആറളരം, വയനക്ടോടപ, അടപക്ടോടനി, ചനടുമങ്ങക്ടോടപ എന്നട്ടീ
എരം.ആര.എസപ.-കേള്ക്കപ 25 കകേക്ടോടനി രൂപ വട്ടീതരം, കേക്ടോസരകഗക്ടോഡപ, ചകേക്ടോല്ലരം, ഇടുക്കനി,
എറണക്ടോകുളരം പ്രട്ടീചമട്രനികേപ കഹക്ടോസ്റ്റേലുകേള്ക്കപ 25 കകേക്ടോടനി രൂപ, ഇടുക്കനി, എറണക്ടോകുളരം
കപക്ടോസ്റ്റേപ ചമട്രനികേപ കഹക്ടോസ്റ്റേലുകേള്ക്കപ  10  കകേക്ടോടനി രൂപ,  ചവക്ടോകക്കഷണല് ചട്രയനിനനിരംഗപ
ചസന്റെര  ഇടുക്കനി  10  കകേക്ടോടനി  രൂപ,  യൂതപ  കഹക്ടോസ്റ്റേല്  പക്ടോകലക്ടോടപ  5  കകേക്ടോടനി  രൂപ.
അതകപക്ടോചല ബഹുമക്ടോനചപട ശശനിയുരം ഐ.സനി. ബക്ടോലകൃഷ്ണനുചമല്ലക്ടോരം പറഞ്ഞതനിചന്റെ
അടനിസക്ടോനതനില് വയനക്ടോടനില് ബകതരനിയനില് ഒരു എരം.ആര.എസരം മൂന്നപ കപക്ടോസ്റ്റേപ
ചമട്രനികേപ കഹക്ടോസ്റ്റേലുകേളുരം മൂന്നപ പ്രട്ടീചമട്രനികേപ കഹക്ടോസ്റ്റേലുകേളുരം ഉള്ചപചട  7  എണ്ണമക്ടോണപ
ഉകദശനിക്കുന്നതപ. ഇചതല്ലക്ടോരം കേനിഫ്ബനിയനില് എടുക്കുകേയക്ടോണപ.  പടനികേജക്ടോതനി വനികേസന
വകുപനില്  7500  വട്ടീടുകേള്  പുതതക്ടോയനി  അനുവദനിക്കുരം,  7000  വട്ടീടുകേളുചട
അറകുറപണനികേള്ക്കപ സക്ടോമതനികേ സഹക്ടോയരം ചകേക്ടോടുത്തു, 4500  വട്ടീടുകേള് വയക്ടോന്
സലരം,  ഒരു  കകേക്ടോടനി  രൂപ  വട്ടീതരം  ചചെലവനില്  140  സകങതങ്ങളുചട  സമഗ്ര
വനികേസനതനിനുളള  അരംകബദ്കേര  സസ്വക്ടോശ്രയ  ഗ്രക്ടോമരം.  കനരചത  ഇവനിചട
സൂചെനിപനിചതകപക്ടോചല  പല  സലത്തുരം  ഇടനിഞ്ഞു  ചപക്ടോളനിഞ്ഞ  വട്ടീടക്ടോണപ,  പക്ടോവചപട
മനിടുക്കരക്ടോയ കുടനികേള്ക്കപ പഠനിക്കക്ടോന് പറ്റുന്നനില്ല. ആ വട്ടീടനിനുളളനില് കേയറനിക്കഴനിഞ്ഞക്ടോല്
പുസകേരം വക്ടോയനിക്കക്ടോന് പറനില്ല. അതപ മനസനില് വച്ചുചകേക്ടോണക്ടോണപ ഞങ്ങള് ഇമൗ വരഷരം
1000  പഠന മുറനികേള്....  അഞ്ചു വരഷരം ചകേക്ടോണപ  10000  ആണപ  ഉകദശനിക്കുന്നതപ,
രണ്ടു  ലക്ഷെരം  രൂപ  ചചെലവനില്  നനിരമ്മനിക്കക്ടോനക്ടോണപ  ഉകദശനിക്കുന്നതപ.
പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗ വനികേസന വകുപ്പുകേളുചട കേട്ടീഴനിലുളള 46 ചഎ.ടനി.ചഎ.കേളനില്
വനിദരക്ടോരത്ഥനികേള്ക്കപ  ഉചഭക്ഷെണ  പരനിപക്ടോടനി  ഇമൗ  വരഷരം  നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന്
ഉകദശനിക്കുന്നു.  ചപണ്കുടനികേള്ക്കുളള സമഗ്ര വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ ആകരക്ടോഗര ഇന്ഷുറന്സപ
പരനിപക്ടോടനി  ആസൂതണ  സക്ടോമതനികേകേക്ടോരര  വകുപനിചന്റെ  അനുമതനികയക്ടോടു  കൂടനി
നടപനിലക്ടോക്കുരം.  ആ ചപണ്കുടനിക്കപ  16  വയസപ തനികേഞ്ഞക്ടോല്  3  ലക്ഷെരം രൂപ കേനിട്ടുരം.
ഒരു  പ്രട്ടീമനിയവരം  അവര  ചകേക്ടോടുകക്കണ,  1,38,000  രൂപയക്ടോണപ  ഗവണ്ചമന്റെപ  നക്ടോലു
ഗഡുക്കളക്ടോയനി പ്രട്ടീമനിയമക്ടോയനി ചകേക്ടോടുക്കുകേ.  വനികദശതപ ചതക്ടോഴനില് കേചണത്തുന്നതനിനപ
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ചകേക്ടോടുക്കുന്ന ധനസഹക്ടോയരം 50,000-തനില് നനിന്നപ  1,00,000 ആയനി ഉയരതനി. 50
കകേക്ടോടനി  രൂപ  ഇതനിനക്ടോയനി  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണപ.  പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗ
വനിദരക്ടോരത്ഥനികേള്ക്കപ  സരക്കക്ടോര-സസ്വകേക്ടോരര  കമഖലയനില്  ഉന്നത  ചതക്ടോഴനില്
ലഭനിക്കുന്നതനിനുളള  പരനിശട്ടീലന  പരനിപക്ടോടനി,  കുടുരംബശ്രട്ടീയുചട  കനതൃതസ്വതനില്  മനിനനി
കേകഫൈ  പദ്ധതനി  എന്നനിവയപ  രൂപരം  ചകേക്ടോടുത്തു  കേഴനിഞ്ഞു.  സകങതങ്ങളുചട
വനികേസനപ്രവരതനങ്ങള്  ജനില്ലക്ടോ  കേളകര  മുകഖന  നടപനിലക്ടോക്കുരം.  87  കകേക്ടോടനി
രൂപയുചട കകേക്ടോരപസപ ഫൈണപ ജനില്ലക്ടോ കേളകരക്കപ ചകേക്ടോടുതനിട്ടുണപ.  ഇവനിചട കനരചത
ബഹുമക്ടോനചപട  ടനി.  വനി.  ഇബക്ടോഹനിരം  പറഞ്ഞു,  പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗക്കക്ടോരക്കപ
ചകേക്ടോടുക്കുന്ന  ഫൈണപ  യഥക്ടോരത്ഥതനില്  ചചെലവഴനിക്കുന്നതനിനപ  നമുക്കപ
സക്ടോധനിക്കക്ടോതതനിനപ  കേക്ടോരണചമന്തക്ടോണപ,  അതപ  ബന്യൂകറക്ടോക്രസനിയനില് വരുന്ന അതട്ടീവ
ഗുരുതരമക്ടോയനിട്ടുളള വട്ടീഴ്ചയക്ടോണപ. അതകപക്ടോചല തചന്ന സരംവരണരം കേരംകപ ചചെയ്യക്ടോത
കേക്ടോരണചമന്തക്ടോണപ,  അതപ  ഉകദരക്ടോഗസ  വനിഭക്ടോഗതനില്  നനിന്നു  വരുന്ന  വട്ടീഴ്ചയക്ടോണപ.
ഇതപ  കൃതരമക്ടോയനി  റനികപക്ടോരടപ  ചചെയകേയനില്ല,  റനികപക്ടോരടപ  ചചെയ്തക്ടോല്  തചന്ന  മരരക്ടോദയപ
പരട്ടീക്ഷെ  നടതനി  ഇന്റെരവന്യൂ  ചചെയ്തപ  അകഡസ്വസപ  ചമകമ്മക്ടോ  ചകേക്ടോടുക്കുകേയനില്ല.
അതചകേക്ടോണപ ഇവചര നനിയമതനിനു മുന്പനില് ചകേക്ടോണ്ടുവരുന്നതനിനുരം ഇതപ എന്കഫൈക്ടോഴപ
ചചെയന്നതനിനുരംകവണനി  ഒരു  നനിയമനനിരമ്മക്ടോണചതക്കുറനിചപ  ആകലക്ടോചെനിക്കുകേയക്ടോണപ.
അതപ  ഒരു  ചെരനിത  സരംഭവരം  ആയനിരനിക്കുരം.  ബഹുമക്ടോനചപട  ഗവരണറുചട
നയപ്രഖരക്ടോപനതനില് ഇമൗ കേക്ടോരരരം എടുതപ പറഞ്ഞനിട്ടുണപ.  അതകപക്ടോചല പടവകേള്
പുനനഃപ്രസനിദ്ധട്ടീകേരനിക്കുരം,  ഗദനികേ പുനരക്ടോരരംഭനിക്കുരം.  പടനികേവരഗ  വനിഭക്ടോഗതനില്
പ്രട്ടീചമട്രനികേപ/കപക്ടോസ്റ്റേപ  ചമട്രനികേപ  കഹക്ടോസ്റ്റേലുകേളുചട  അടനിസക്ടോന  സമൗകേരരരം  കദശട്ടീയ
നനിലവക്ടോരതനികലയപ ഉയരത്തുന്നതനിനുളള തടര നടപടനികേള് ആരരംഭനിക്കുരം.  ഇകപക്ടോള്
എല്ലക്ടോ  കഹക്ടോസ്റ്റേലുകേളുകടയുരം  നവട്ടീകേരണതനിനുകവണനി  എസ്റ്റേനികമറപ  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി
ചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  അടുത  പരനിപക്ടോടനി  എല്ലക്ടോ  കഹക്ടോസ്റ്റേലുകേളുരം  തക്ടോമസ
കയക്ടോഗരമക്ടോക്കുകേ  എന്നുളളതക്ടോണപ.  ഭവനനനിരമ്മക്ടോണതനിനപ  ജനറല്  ഹമൗസനിരംഗപ,
എ.ടനി.എസപ.പനി,  ഹഡ്കക്കക്ടോ,  ചഎ.എ.ചചവ  എന്നട്ടീ  പദ്ധതനികേളനില്  അനുവദനിച
വട്ടീടുകേള്  നടപ്പുവരഷരം  യുദ്ധകേക്ടോലക്ടോടനിസക്ടോനതനില്  പൂരതട്ടീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള്  ആരരംഭനിക്കുരം.  ഇപ്രകേക്ടോരരം  28000  വട്ടീടുകേള്  പൂരതട്ടീകേരനിക്കക്ടോനക്ടോണപ
ലക്ഷെരമനിടുന്നതപ.  ഇതനിചനല്ലക്ടോരംപുറകമ  പടനികേവരഗ  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കുകവണനി  5000
വട്ടീടുകേള്  കൂടനി  പുതതക്ടോയനി  നനിരമ്മനിക്കുരം.  അടപക്ടോടനിയനില്  ഉളളതകപക്ടോചല  വയനക്ടോടപ
ജനില്ലയനിലുരം  കേമ്മന്യൂണനിറനി  കേനിചണ്  നടപനിലക്ടോക്കുരം.  വയനക്ടോടപ,  മലപ്പുറരം,  പക്ടോലക്കക്ടോടപ
ജനില്ലകേളനില്  ചമക്ടോചചബല്  ചമഡനിക്കല്  സരവ്വട്ടീസപ  നടപനിലക്ടോക്കുരം.  ഭൂ  വനിതരണരം
കേക്ടോരരക്ഷെമമക്ടോക്കക്ടോന് നടപടനി സസ്വട്ടീകേരനിക്കുരം. പരമരക്ടോഗത ആദനിവക്ടോസനി കമഖലകേള്ക്കപ
പുറതപ  ഒറചപടപ  തക്ടോമസനിക്കുന്ന  ആദനിവക്ടോസനി  കുടുരംബങ്ങളുചട  ഉന്നമനതനിനക്ടോയനി
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പഞക്ടോയതപ  തലതനില്  ചചമകക്രക്ടോ  പക്ടോനുകേള്ക്കപ  രൂപരം  ചകേക്ടോടുക്കുരം.  കുടനികേളുചട
ചകേക്ടോഴനിഞ്ഞുകപക്ടോക്കപ  തടയുന്നതനിനക്ടോയനി  കകേക്ടോളനനികേള്  കകേനട്ടീകേരനിചപ  സക്ടോമൂഹരപഠന
മുറനികേള് സക്ടോപനിക്കുരം. ഇവനിചട ആദനിവക്ടോസനി ഉപജട്ടീവന മനിഷനുമക്ടോയനി ബനചപടപ ഒരു
ചചപ്രവറപ ബനില് ശ്രട്ടീ.  വനിജയദക്ടോസപ ചകേക്ടോണ്ടുവന്നു. പടനികേവരഗ വനിഭക്ടോഗതനില് അതപ
ആദരരം പരട്ടീക്ഷെനിക്കക്ടോരം.  അഭരസവനിദരരക്ടോയ ബനി.എ.,  ബനി.  എഡപ.,  എരം.എ.,  ടനി.ടനി.സനി
പക്ടോസക്ടോയ എല്ലക്ടോ ആള്ക്കക്ടോരക്കുരം ചതക്ടോഴനില് ചകേക്ടോടുക്കുകേ.            
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ഞക്ടോന്  കനരചത  ബഹുമക്ടോനചപട  ധനകേക്ടോരര  വകുപ്പുമനനികയക്ടോടപ  പറഞ്ഞു.
ആദനിവക്ടോസനി കമഖലയനില് ബനി.എ.,  ബനി.എഡപ,   കപക്ടോസ്റ്റേപ  ചമട്രനികേപ  ചപ്രക്ടോഫൈഷണല്
കകേക്ടോഴ്സുകേള്  പക്ടോസക്ടോയ  കുടനികേള്ക്കപ  ചതക്ടോഴനില്  ചകേക്ടോടുക്കുന്നതനിനുള്ള  ഒരു
പദ്ധതനിചയപറനി  ഗവണ്ചമന്റെപ  ആകലക്ടോചെനിക്കുകേയക്ടോചണന്നപ.  ആ  പദ്ധതനി
വന്നുകേഴനിഞ്ഞക്ടോല്  ആദനിവക്ടോസനി  കമഖലയനില്  എന്തനിനപ  പഠനിക്കുന്നു;  പഠനിചനിചടന്തപ
കേക്ടോരരരം  -  ഇങ്ങചനയുള്ള  ഫ്രകസഷചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയ  ചെനില  ചെനിന്തകേള്  കുടനികേളുചട
മനസനില് കേടന്നുകൂടുന്നതപ ഇല്ലക്ടോതക്ടോകുരം.  അതക്ടോണപ  സക്ടോമൂഹനികേമക്ടോയ ഏറവരം വലനിയ
കസക്ടോഷരല്  ഇമൗവനിള്  എന്നപ  പറയുന്നതപ.   അതപ  പരനിഹരനിക്കക്ടോന്  ഇമൗ
പദ്ധതനികേളനിലൂചട  കേഴനിയുരം.  ഇതനിചന്റെ  ചചപലറപ  സട്ടീചമന്ന  നനിലയനില്  വയനക്ടോടപ
ജനില്ലയനില്  പടനികേ  വരഗക്കക്ടോര  പഠനിക്കുന്ന  241  സ്കൂളുകേളനില്  റനി.റനി.സനി,  ബനി.എഡപ,
ഡനിഗ്രനി  എന്നട്ടീ  കയക്ടോഗരതകേളുള്ള  244  ടട്ടീചരമക്ടോചര  'കഗക്ടോത  ബന്ധു'  പദ്ധതനിയനില്
ഉള്ചപടുതനി  തക്ടോല്ക്കക്ടോലനികേമക്ടോയനി  ചതക്ടോഴനില്  ചകേക്ടോടുക്കുരം.   പനിചന്ന  ഒരു  ഘടരം
കേഴനിഞ്ഞക്ടോല്  പനി.എസപ.സനി-കയക്ടോടപ  ഇവചര   ചസഷരല്  റനിക്രൂടപചമന്റെപ  വഴനികയക്ടോ
മകറചതങനിലുരം  സരംവനിധക്ടോനതനിലൂചടകയക്ടോ  ചറഗുലചചറസപ  ചചെയ്യണചമന്നപ
ആവശരചപടക്ടോരം.  അല്ലക്ടോചത  മക്ടോരഗമനില്ല.  കേക്ടോരണരം  ഇമൗ  പക്ടോവങ്ങള്  എങ്ങചനകയക്ടോ
കേഷ്ടചപടപ  പഠനിക്കുന്നു  എന്നനിടപ  വട്ടീണ്ടുരം  കേക്ടോടനിചല  ഉമൗരുകേളനികലയപ  കപക്ടോകുന്നു.
ഗവണ്ചമന്റെനിനപ  ധനനഷ്ടവരം ഇതയുരം പഠനിചനിട്ടുരം  ഒരു ചതക്ടോഴനില് ലഭനിക്കക്ടോതതനിചന്റെ
മക്ടോനസനികേമക്ടോയ ബുദ്ധനിമുടപ  അവരക്കുമുണക്ടോകുരം.  ഇതരരം  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കക്ടോന്
ഇമൗ പദ്ധതനിചകേക്ടോണപ കേഴനിയുരം.  അതചകേക്ടോണപ ബഹുമക്ടോനചപട ധനകേക്ടോരര വകുപ്പുമനനി
ഇങ്ങചനയുള്ള പദ്ധതനിചയ സരംബനനിചപ....

മുഖരമനനി  (ശ്രട്ടീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്):  സര,  കകേരളതനില്  നനിയമന
വരവസകേള് ഉണപ.  അതനില് നനിന്നുരം വരതരസമക്ടോയനി   ഒരു വകുപനിനുരം  ചചെയ്യക്ടോന്
കേഴനിയനില്ല.  

ശ്രട്ടീ  .    എ  .    ചകേ  .    ബക്ടോലന്:  സര,  ഇവചര  കേരക്ടോര  വരവസയനിലക്ടോണപ  ആദരരം
നനിയമനിക്കുന്നതപ.   ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനി  പറഞ്ഞതപ  ശരനിയക്ടോണപ   സപ്രട്ടീരം
856/2019
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കകേക്ടോടതനിയുചട ഒരു വനിധനി നനിലവനിലുണപ.  അതചകേക്ടോണപ നമുക്കപ  കനരനിടപ   നനിയമനരം
നടതക്ടോന്  കേഴനിയനില്ല.  ഇകപക്ടോള്  എസപ.സനി./എസപ.റനി.  ചപ്രക്ടോകമക്ടോകടഴനിചന
നനിയമനിക്കുന്നതകപക്ടോചല  നനിയമനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുരം.  ഇങ്ങചന  നനിയമനിക്കുന്ന
ടട്ടീകചഴനിചനചക്കക്ടോണ്ടുള്ള ഗുണരം  അവരക്കപ  അവരുചട  പ്രക്ടോകദശനികേ  ഭക്ടോഷ  അറനിയക്ടോരം.
അതക്ടോയതപ  ഇവനിചടനനിന്നുരം  കുടനികേള് കപക്ടോയനി  പഠനിക്കുന്ന സമയതപ  അവനിചടയുള്ള
ഭക്ടോഷചയന്തക്ടോചണന്നപ  ഇവരക്കപ  അറനിയനില്ല.  യഥക്ടോരത്ഥതനില്  അവനിചട  ചചെന്നപ
ആശയവനിനനിമയരം നടത്തുന്നതനിനപ  ആ ഭക്ടോഷ അനനിവക്ടോരരമക്ടോണപ.   അതചകേക്ടോണക്ടോണപ
പടനികേവരഗ  ഡയറകകററനില്നനിന്നുരം  ഇങ്ങചനചയക്ടോരു  ചപ്രക്ടോകപക്ടോസല്  വന്നതപ.
ഇതയുരം കേക്ടോരരങ്ങളക്ടോണപ ചപക്ടോതവനില് ഇതമക്ടോയനി ബനചപടപ സൂചെനിപനിക്കക്ടോനുള്ളതപ.  

മനി  .   സട്ടീക്കര: ശ്രട്ടീ. എന്. ഷരംസദട്ടീന് തക്ടോങള് സട്ടീറനില് ഇരനിക്കൂ.

ശ്രട്ടീ  .    സനി  .    ചകേ  .    നക്ടോണു: സര, പടനികേവരഗ വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കപ ഭരണഘടന ഉറപപ
നല്കുന്ന സരംവരണമനികല്ല? 

ശ്രട്ടീ  .    എ  .    ചകേ  .    ബക്ടോലന്:   സര,  അതനികപക്ടോള്  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  മുമനില്
പരനിഗണനയപ  വന്നനിട്ടുള്ള  ഒരു  വനിഷയമക്ടോണപ.  എയ്ഡഡപ  കമഖലയനിചല
സരംവരണവമക്ടോയനി  ബനചപടപ  കകേക്ടോടതനിയനില് ഒരു കകേസപ  നടക്കുകേയക്ടോണപ.   അതപ
കസ്റ്റേയനിലക്ടോണപ.  കസ്റ്റേ  ചവകക്കറപ  ചചെയന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  ഗവണ്ചമന്റെപ
സസ്വട്ടീകേരനിചനിട്ടുണപ.   അങ്ങചന  വരുകമക്ടോള്  എയ് ഡഡപ/ഗവണ്ചമന്റെപ  കമഖലയനില്
നമുക്കപ  സരംവരണരം  ഉറപക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിയുരം.  ഇതയുരം  കേക്ടോരരങ്ങളക്ടോണപ  ഇതമക്ടോയനി
ബനചപടപ പറയക്ടോനുള്ളതപ. കനരചത ബഹുമക്ടോനചപട ശ്രട്ടീ. ചഎ. സനി. ബക്ടോലകൃഷ്ണന്
പറഞ്ഞതകപക്ടോചല അകനസ്വഷനിക്കക്ടോന്   കവണനി  ചകേ.പനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡന്റെപ  കേതപ
തന്നനിട്ടുണപ.  അതനിനുതരവക്ടോദനി ആരക്ടോചണന്നപ എനനിക്കറനിയനില്ല.  വയനക്ടോടപ ജനില്ലയനില്
അരനിവക്ടോള് കരക്ടോഗനികേള്ക്കുരം ആശനിക്കുരം ഭൂമനി  ആദനിവക്ടോസനിക്കപ സസ്വന്തരം പദ്ധതനിയനില്
ഉള്ചപടുതനി  ഭൂമനി  വനിവക്ടോദവമക്ടോയനി  ബനചപട  ആകക്ഷെപങ്ങള്  സരംബനനിചപ
വനിജനിലന്സനിചന്റെ  ഒരു  പ്രകതരകേ  ടട്ടീമനിചനചക്കക്ടോണപ  അകനസ്വഷണരം  നടതക്ടോന്
ആവശരമക്ടോയ  അടനിയന്തര  നടപടനികേള്  സസ്വട്ടീകേരനിക്കണചമന്നപ  തക്ടോല്പരരചപടുന്നു.
അതപ വളചര നല്ല കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  അതനിനുള്ള നടപടനിയുരം സസ്വട്ടീകേരനിക്കുന്നതക്ടോണപ.  മറപ
നടപടനികേളനികലയപ ചക്കക്ടോന്നുരം  കേടക്കക്ടോന്  ഞക്ടോന്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില്ല.  ഇമൗ  ഡനിമക്ടോന്റെപ
അരംഗട്ടീകേരനിക്കണചമന്നപ അഭരരത്ഥനിക്കുന്നു.  

ശ്രട്ടീ  .    എന്  .    ഷരംസദട്ടീന്:  സര,  ബഹുമക്ടോനചപട  മനനി  അഭരസവനിദരരക്ടോയ
ആദനിവക്ടോസനികേള്ക്കപ  കജക്ടോലനി  നല്കേക്ടോചമന്ന  പ്രകതരകേ  സരംവനിധക്ടോനചതപറനി
ആകലക്ടോചെനിക്കക്ടോചമന്നപ  പറഞ്ഞതപ  വളചര  സസ്വക്ടോഗതക്ടോരഹമക്ടോയ  കേക്ടോരരമക്ടോണപ.
ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനി  പറഞ്ഞതപ  നനിയമന  വരവസകേള്  ബക്ടോധകേമക്ടോക്കനികയ
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അതപ  ചചെയ്യക്ടോന് കേഴനിയൂചവന്നപ  മറുപടനി  നല്കുകേയുരം ചചെയ്തു.   അഹക്ടോഡ്സപ  അടചപ
പൂടനിയകപക്ടോള്  100  ആദനിവക്ടോസനികേള്ക്കപ  കജക്ടോലനിയനില്ലക്ടോചതയക്ടോയനി.  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ചമന്റെപ പനി.എസപ.സനി.-യുചട വരവസകേള് നനിലനനില്ചക്കതചന്ന  നൂറപ കപരനില്
രണ്ടുകപര  വനില്ലനിരംഗക്ടോയനില്ല.  അതകേഴനിചപ  ബക്ടോക്കനി  ചതക്ടോണ്ണൂറനിചയടപ  കപകരയുരം
പനി.എസപ.സനി-ക്കപ   നനിയമനക്ടോധനികേക്ടോരമുള്ള  വനരം  വകുപനില്  ജട്ടീവനക്കക്ടോരക്ടോയനി
നനിയമനിച്ചു.   ഇമൗ  മക്ടോതൃകേയനില്  അഭരസവനിദരരക്ടോയ  ആദനിവക്ടോസനികേള്ക്കപ  ചതക്ടോഴനില്
ചകേക്ടോടുക്കക്ടോന് സരംരരംഭമുണക്ടോകേണരം.

ശ്രട്ടീ  .    എ  .    ചകേ  .    ബക്ടോലന്:  സര,  അതനിചനതനിചര  ഒരക്ടോള്   കകേക്ടോടതനിചയ
സമട്ടീപനിചക്ടോല്  ബുദ്ധനിമുടക്ടോണപ.  അതക്ടോണപ  ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനി  സൂചെനിപനിചതപ.
ഇചതന്തക്ടോയക്ടോലുരം ആരുരം കകേക്ടോടതനിചയ സമട്ടീപനിക്കനില്ല എന്നതപ സതരമക്ടോയ കേക്ടോരരമക്ടോണപ.
ഇകപക്ടോള്  9000  രൂപ ചകേക്ടോടുത്തുചകേക്ടോണപ  പടനികേവരഗ  ചപ്രക്ടോകമക്ടോകടഴനികനയുരം  7500
രൂപ  നല്കേനി  പടനികേജക്ടോതനി  ചപ്രക്ടോകമക്ടോകടഴനികനയുരം  നനിയമനിക്കുന്നുണകല്ലക്ടോ.  ഇകപക്ടോള്
അവനിചടയുള്ള  കുടനികേചള  പഠനിപനിക്കക്ടോന്കവണനി  ഇമൗ  സരംവനിധക്ടോനചമല്ലക്ടോരം
പ്രകയക്ടോജനചപടുതനിയതനിനുകശഷരം പനിന്നട്ടീടപ  മറപ  കേക്ടോരരങ്ങചളപറനി  ആകലക്ടോചെനിക്കക്ടോരം.
ബഹുമക്ടോനചപട  സപ്രട്ടീരം  കകേക്ടോടതനിയുചട  വനിധനിയുള്ളനിടകതക്ടോളരം  നമുക്കപ  കനരനിടപ
നനിയമനരം നടതക്ടോന് കേഴനിയനില്ല.  

ധനകേക്ടോരരവരം കേയറുരം വകുപ്പുമനനി (കഡക്ടോ  .   ടനി  .   എരം  .    കതക്ടോമസപ ചഎസകേപ): സര,
കേഴനിഞ്ഞ സരക്കക്ടോരനിചന്റെ അവസക്ടോന സമയതക്ടോണപ ബഹുമക്ടോനചപട സപ്രട്ടീരം കകേക്ടോടതനി
ഖണ്ഡനിതമക്ടോയനി  പറഞ്ഞതപ  അതരതനില്  ഒരക്ടോകളയുരം  സനിരമക്ടോയനി  നനിയമനിക്കക്ടോന്
പറനില്ല എന്നപ.   അതനിനുകശഷരം ആകരയുരം നനിയമനിചനിടനില്ല. 

ശ്രട്ടീ  .    എ  .    ചകേ  .    ബക്ടോലന്:  സര,  എചന്റെ  ഡനിമക്ടോന്റെപ  അരംഗട്ടീകേരനിക്കണചമന്നപ
അഭരരത്ഥനിക്കുന്നു.

ശ്രട്ടീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ബഷട്ടീര : സര, .......

മനി  .    സട്ടീക്കര:  ഡനിമക്ടോന്റെപ ചെരചയനില് എല്ലക്ടോ കചെക്ടോദരങ്ങള്ക്കുരം   മറുപടനി പറയുന്ന
പതനിവകണക്ടോ? നനിങ്ങള് ഉന്നയനിച കേക്ടോരരങ്ങള്ക്കപ മനനി മറുപടനി പറഞ്ഞകല്ലക്ടോ. പട്ടീസപ
ശ്രട്ടീ. പനി. ചകേ. ബഷട്ടീര തക്ടോങള് സട്ടീറനിലനിരനിക്കൂ.

മുഖരമനനി  (ശ്രട്ടീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്):  സര,  വരവസക്ടോയങ്ങചളക്കുറനിചപ
വളചര  കൂടുതല്  നനിരകദശങ്ങചളക്ടോന്നുരം  വന്നനിടനില്ല.  എന്നക്ടോലുരം  വരവസക്ടോയമക്ടോയത
ചകേക്ടോണപ  കൂടുതല്  കേക്ടോരരങ്ങള്  പറകയണതണപ.  അടനിസക്ടോന  സമൗകേരര
വനികേസനതനില്  ഉമൗന്നനിചക്കക്ടോണ്ടുള്ള  സമഗ്രമക്ടോയ   വനികേസനമക്ടോണപ  സരക്കക്ടോര
ലക്ഷെരമനിടുന്നതപ.  ഇവനിചട നനികക്ഷെപകേചര ആകേരഷനിക്കക്ടോനുള്ള ചെനില ശ്രമങ്ങള് മുമരം
നടതനിയനിട്ടുണപ.  എന്നക്ടോല്  അവചയക്ടോന്നുരം  ഉകദശനിച  രട്ടീതനിയനില്  ഫൈലപ്രക്ടോപ്തനിയനില്
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എതനിയനില്ല.  അതനിനുള്ള പ്രധക്ടോന കേക്ടോരണരം നമുക്കുള്ള അടനിസക്ടോന സമൗകേരരങ്ങളുചട
അഭക്ടോവമക്ടോണപ. ഭൂമനിയുചട ലഭരതക്കുറവപ, കറക്ടോഡപ മക്ടോരഗമുള്ള ഗതക്ടോഗത സമൗകേരരങ്ങളുചട
അപരരക്ടോപ്തത,  ചചവദബതനി  ലഭരതയുചട  ഉറപനില്ലക്ടോയ്മ   ഇചതക്ടോചക്ക  നനിലനനില്ക്കുകമക്ടോള്
നമ്മള്  എതകേണപ  ക്ഷെണനിചക്ടോലുരം  അതപ  സസ്വട്ടീകേരനിക്കുന്നതനില്  സരംരരംഭകേര  വല്ലക്ടോചത
അറചപ നനില്ക്കുന്ന  സമട്ടീപനമുണപ.  ഇമൗ കപക്ടോരക്ടോയ്മ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക്ടോണപ സരക്കക്ടോര
ശ്രമനിക്കുന്നതപ.  അതനിനുതകുന്ന  വലനിയ  ദമൗതരമക്ടോണപ  സരക്കക്ടോര  ഏചറടുതനിട്ടുള്ളതപ.
നമ്മള് തനിരനിചറനികയണ  ഏറവരം  പ്രധക്ടോനചപട  കേക്ടോരരരം  അടനിസക്ടോന  സമൗകേരരങ്ങളുചട
അഭക്ടോവതനില് വരവസക്ടോയ വനികേസനരം ദഷ്കരമക്ടോണപ. അതരചമക്ടോരു തനിരനിചറനികവക്ടോചടയുള്ള
സമട്ടീപനമക്ടോണപ  വരവസക്ടോയ  വനികേസനതനിചന്റെ  കേക്ടോരരതനില്  സരക്കക്ടോരനിനുണക്ടോവകേ.
അടനിസക്ടോനസമൗകേരര  വനികേസനചമന്ന  ലക്ഷെരതനിചന്റെ  സക്ടോക്ഷെക്ടോല്ക്കക്ടോരതനിനപ
മൂരതമക്ടോയ പദ്ധതനി ആവനിഷ്കരനിചപ കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണപ.  അതനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയക്ടോണപ കനരചത
ഇവനിചട  പരക്ടോമരശനിച  കകേരള  ഇന്ഫ്രക്ടോസക്ചെര  ഇന്ചവസ്റ്റുചമന്റെപ  ഫൈണപ  കബക്ടോരഡപ  -
'കേനിഫ്ബനി'  എന്നറനിയചപടുന്ന സരംവനിധക്ടോനരം നനിലവനില് വന്നതപ.  അഞപ വരഷരംചകേക്ടോണപ
അന്പതനിനക്ടോയനിരരം കകേക്ടോടനി രൂപവചര സമക്ടോഹരനിചപ ചചെലവനിടുചമന്നപ പറയുകമക്ടോള് അതപ
നമ്മുചട  സരംസക്ടോനതനിചന്റെ  മുഖചക്ടോയതചന്ന  മക്ടോറ്റുരം.  അങ്ങചനയുള്ള  അടനിസക്ടോന
സമൗകേരര  വനികേസനമക്ടോണപ  പ്രധക്ടോനമക്ടോയുരം  ഉറപപ  വരുത്തുകേ.   ഇവനിചട  പുതനിയ
വരവസക്ടോയങ്ങള്  തടങ്ങുകേ  മക്ടോതമല്ല  കുചറ  വരവസക്ടോയങ്ങള്  കരക്ടോഗക്ടോതരമക്ടോയ
അവസയനിലുമക്ടോണപ.   അവചയ പുനരുജട്ടീവനിപനികക്കണതക്ടോയനിട്ടുണപ.  കകേന സരക്കക്ടോര
നടത്തുന്ന ചെനില ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങളുണപ.  അവയനില് പലതരം അടചപ  പൂട്ടുന്ന
നനിലയനിലക്ടോണപ.  അതരരം സക്ടോപനങ്ങള് ഏചറടുതപ  നടകതണതക്ടോയനിട്ടുണപ.  കൂടക്ടോചത
മുന്കേക്ടോലതപ  അടച്ചുപൂടനിയ  വരവസക്ടോയ  സക്ടോപനങ്ങചള  വട്ടീണ്ടുരം  തറന്നപ
പ്രവരതനിപനികക്കണതക്ടോയനിട്ടുമുണപ.  ഇചതക്ടോചക്കയക്ടോണപ  പ്രധക്ടോനമക്ടോയുരം  സരക്കക്ടോര
ലക്ഷെരമനിടുന്നതപ.  ഇമൗ  പറഞ്ഞ  കേക്ടോരരങ്ങള്ചക്കക്ടോചക്ക  ഉദക്ടോഹരണങ്ങള്
ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുരം.  അതനിചലക്ടോന്നക്ടോണപ  പക്ടോലക്കക്ടോടുള്ള  ഇന്സ്ട്രുചമകന്റെഷന്
ലനിമനിറഡപ. അതപ അടച്ചുപൂടക്ടോന് തട്ടീരുമക്ടോനനിചകപക്ടോള് ഏചറടുക്കക്ടോന് നനിശയനിചതപ ഇതനിചന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയക്ടോണപ.   ദട്ടീരഘകേക്ടോലരം  പൂടനിക്കനിടന്ന കേശുവണനി ഫൈക്ടോകറനികേള് ഇകപക്ടോള് തറന്നപ
പ്രവരതനിക്കുന്നതപ  മചറക്ടോരു  ഉദക്ടോഹരണമക്ടോണപ.  അതകപക്ടോചല  പ്രധക്ടോനചപട  ഒന്നക്ടോണപ
ഹനിന്ദുസക്ടോന്  ഓരഗക്ടോനനികേപ  ആന്റെപ  ചകേമനിക്കല്സപ  ലനിമനിറഡനിചന്റെ  ചകേക്ടോചനി  യൂണനിറനിചന്റെ
പ്രശ്നരം.  ആ  യൂണനിറനിചന  രക്ഷെനിക്കക്ടോന്  ശ്രമനിക്കുന്നതരം  ഇമൗ  സമട്ടീപനതനിചന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനിതചന്നയക്ടോണപ.  വരവസക്ടോയങ്ങള്  സരംരക്ഷെനിക്കുന്നതനിനപ  പനിന്നനിലുള്ള
തക്ടോല്പരരങ്ങളനില്  പ്രധക്ടോനമക്ടോയതപ  അവനിചട  കജക്ടോലനി  ചചെയന്നവരുചട  ചതക്ടോഴനില്
സരംരക്ഷെണമക്ടോണപ.  കേശുവണനി ഫൈക്ടോകറനി  തറന്നകപക്ടോള് പതനിചനണ്ണക്ടോയനിരരം  കപരക്കക്ടോണപ
ചതക്ടോഴനില്  ലഭനിചതപ.  ഖക്ടോദനി  കമഖലയനില്  വളചര  ചചെറനിയ  കൂലനിയക്ടോചണങനിലുരം  കജക്ടോലനി
ചചെയന്നവരുചട  മനിനനിമരം  കവതനരം  കകേരളതനില്  ഉയരതക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണപ.
മഹക്ടോത്മക്ടോഗക്ടോനനി നക്ടോഷണല് റൂറള് എരംകപക്ടോയ്ചമന്റെപ  ഗരക്ടോരന്റെനി സട്ടീമനിലൂചട ഒരു വരഷരം
ആയനിരരം കകേക്ടോടനി രൂപയുചട ചതക്ടോഴനിലുല്പക്ടോദനിപനിക്കക്ടോനക്ടോണപ ലക്ഷെരമനിടുന്നതപ. 

നമ്മുചട രക്ടോജരതപ ആകഗക്ടോളവല്ക്കരണ ഉദക്ടോരവല്ക്കരണതനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
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ആപല്ക്കരമക്ടോചയക്ടോരു  സനിദ്ധക്ടോന്തരം  വളരന്നുവരനികേയക്ടോണപ.  ഇക്കക്ടോലതപ  ആദരരം
ഉകപക്ഷെനികക്കണതപ  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനിചയയക്ടോണപ  എചന്നക്ടോരു  തതസ്വരം  അരംഗട്ടീകേരനിക്കക്ടോന്
കനക്ടോക്കുന്നു.  ആ  തതസ്വമക്ടോണപ  കദശട്ടീയ  തലതനില്  നടപക്ടോക്കക്ടോന്  ശ്രമനിക്കുന്നതപ.
അങ്ങചന  കദശട്ടീയ  തലതനില്  ഒരു  നയരം  നടപക്ടോക്കുകമക്ടോള്  ഒരു  ബദല്  നയരം
മുകമക്ടോട്ടുവയകേയുരം  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനിചയ  സരംരക്ഷെനിക്കുകേയുരം  വരവസക്ടോയങ്ങചള
പരനിരക്ഷെനിക്കുന്ന  നടപടനിയുമക്ടോയനി  സരംസക്ടോന  സരക്കക്ടോര  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുകേയുരം
ചചെയന്നതപ പ്രകതരകേമക്ടോയനി ശ്രദ്ധനികക്കണ കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  നമ്മുചട സരംസക്ടോനതനിചന്റെ
വരവസക്ടോയ വനികേസനതനില് വളചര പ്രക്ടോധക്ടോനരരം  അരഹനിക്കുന്ന ഒന്നക്ടോണപ  ചകേക്ടോചനി-
ബക്ടോരംഗ്ലൂര വരവസക്ടോയ ഇടനക്ടോഴനി.  ഇതമക്ടോയനി  ബനചപടപ  ചകേക്ടോചനി  മുതല് പക്ടോലക്കക്ടോടപ
വചരയുള്ള  കറക്ടോഡപ,  ചറയനില്പക്ടോത  ഇവയുചട  വശങ്ങളനിലക്ടോയനി  ഇരുപകതക്ടോളരം
വരവസക്ടോയ  പക്ടോരക്കുകേള്  സക്ടോപനിക്കക്ടോനക്ടോണപ  ഉകദശനിക്കുന്നതപ.  നനിലവനിലുള്ള
അടനിസക്ടോന  സമൗകേരരങ്ങള്  വനികേസനിപനിക്കുന്നതപ  ഇമൗ  പദ്ധതനിയുചട  ഭക്ടോഗമക്ടോയനിടപ
തചന്നയക്ടോണപ.  കൂടക്ടോചത പുതനിയ പദ്ധതനികേളക്ടോയ എല്.എന്.ജനി.  കപപപ കലനുകേള്,
ചഎ.സനി.ടനി.ടനി. വല്ലക്ടോരപക്ടോടരം ചടരമനിനല് എന്നനിവ. 

കനരചത നക്ടോരം കേണ്ടുവച ഒരു കേക്ടോരരമക്ടോണപ അതനികവഗ ചറയനില് കകേക്ടോറനികഡക്ടോര.
ഇചതല്ലക്ടോരം  കകേരളതനില്  നടപക്ടോകകേണ  കേക്ടോരരങ്ങളക്ടോണപ.  എന്നക്ടോല്  എല്.എന്.ജനി.
കപപപ കല നുരം സരംസക്ടോനതനിചന്റെ കറക്ടോഡപ വനികേസനവരം അതനികവഗതയനില് തചന്ന
പൂരതട്ടീകേരനിച്ചുചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇവനിചട നടന്ന ചെരചയനില് ചപക്ടോതകമഖലചയ
സരംബനനിചപ  ഒരു  വരതരസത  തചന്ന ഉയരന്നുവരനികേയുണക്ടോയനി.  ചപക്ടോതകമഖലചയ
ശക്തനിചപടുത്തുകേ  എന്നപ  പറഞ്ഞുചകേക്ടോണനിരനികക്കണതകണക്ടോ  എന്നപ  ഒരു  കചെക്ടോദരരം
വരനികേയുണക്ടോയനി.  ചപക്ടോതകമഖലചയ നശനിപനിക്കക്ടോന് കനക്ടോക്കുന്ന ഒരു കേക്ടോലഘടതനില്
ചപക്ടോതകമഖലചയ ശക്തനിചപടുത്തുകേ എന്നപ ഇടചപടനിടചപടപ പറഞ്ഞുചകേക്ടോണനിരനിക്കുകേ
തചന്ന കവണരം.  അതനിനുതകുന്ന സമട്ടീപനരം സസ്വട്ടീകേരനികക്കണതക്ടോയനിട്ടുണപ.  അതനിചന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  മലബക്ടോര  സനിമന്റെപസരം,  ട്രക്ടോവന്കൂര  ചകേക്ടോചനിന്  ചകേമനിക്കല്സരം,
ചകേ.എരം.എരം.എല്.- ഉരം, ട്രക്ടോവന്കൂര കടറക്ടോനനിയവചമല്ലക്ടോരം വനിവനിധങ്ങളക്ടോയ വനികേസന
പദ്ധതനികേള്  നടപക്ടോകക്കണതക്ടോയനിട്ടുണപ,  അതപ  നടപക്ടോക്കുകേയുരം  ചചെയരം.  ആധുനനികേ
കേക്ടോലതനിനപ  കചെരുന്ന  പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിചപ  നടപക്ടോകക്കണതക്ടോയനിട്ടുണപ.
അതനിനുകൂടനിയക്ടോണപ  നക്ടോരം  ശ്രമനിച്ചുചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതപ.   1500  സ്റ്റേക്ടോരടപ്പുകേള്ക്കപ
ധനസഹക്ടോയരം  നല്കേല്,  ആയനിരരം  നൂതന  ആശയങ്ങള്ക്കപ  ചഎ.ടനി.  കമഖലയനില്
കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനരം  നല്കേല്.  ഇചതല്ലക്ടോരം  ഇതനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയുള്ളതക്ടോണപ.  നമ്മുചട  നക്ടോടനില്
വളരന്നുവരുന്ന ഒകടചറ പ്രതനിഭകേളുണപ. അവരക്കപ ഇവനിചടതചന്ന വരവസക്ടോയരം നടതനി
മുകന്നറക്ടോനുള്ള അന്തരട്ടീക്ഷെരം ഒരുകക്കണതണപ. ഒരക്ടോള്ക്കപ ഏറവരം നല്ല ചതക്ടോഴനില് ചചെയ്യക്ടോന്
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കേഴനിയുന്നതപ  യമൗവന  കേക്ടോലഘടതനിലക്ടോണപ.  അങ്ങചനയുള്ളവചരല്ലക്ടോരം  നമ്മുചട  നക്ടോടനിനപ
നഷ്ടചപടുന്ന നനില ഇകപക്ടോള് വന്നനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഭൂരനിഭക്ടോഗവരം നഷ്ടചപടുകേയക്ടോണപ.  ഇമൗ
രരംഗചത മസനിഷ്ക  കചെക്ടോരച തടയുന്ന  കേക്ടോരരതനില്  ഇതനിലൂചട  വലനിചയക്ടോരളവപ  നമുക്കപ
മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന് കേഴനിയുചമന്നക്ടോണപ പ്രതട്ടീക്ഷെനിക്കുന്നതപ. 

വരവസക്ടോയങ്ങള് വരുന്നതനിചന തടയുന്ന പ്രധക്ടോന കേക്ടോരണങ്ങളനിചലക്ടോന്നപ ചുവപപ

നക്ടോടയുരം  അതമക്ടോയനി  ബനചപട  നടപടനിക്രമങ്ങളനിചല  സങട്ടീരണ്ണതകേളുമക്ടോണപ.

ദട്ടീരഘകേക്ടോലമക്ടോയനി മക്ടോറനിമക്ടോറനി കകേള്ക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമക്ടോണപ ഏകേജക്ടോലകേചമന്നതപ. അതപ

പചക്ഷെ  പലജക്ടോലകേങ്ങളക്ടോണപ  എന്നപ  നമുക്കറനിയക്ടോരം.  ഇതപ  മറനികേടക്കക്ടോന്  നമുക്കപ

കേഴനിയണരം. ഏകേജക്ടോലകേ സതക്ടോരര സരംവനിധക്ടോനരം നടപനില് വരുത്തുന്ന കേക്ടോരരരം അതട്ടീവ

മുന്ഗണന  ചകേക്ടോടുത്തുചകേക്ടോണക്ടോണപ  സരക്കക്ടോര  നട്ടീങ്ങനിചക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്നതപ.  അതപ

അതനിചന്റെ ശരനിയക്ടോയ അരത്ഥതനില് നടപക്ടോക്കക്ടോനക്ടോകേണചമന്നക്ടോണപ ഉകദശനിക്കുന്നതപ.

കകേരളതനില്  ഏറവരം  പ്രധക്ടോനരം   പരമരക്ടോഗത  വരവസക്ടോയങ്ങചള  സരംരക്ഷെനിചപ

ശക്തനിചപടുത്തുകേ എന്നത കൂടനിയക്ടോണപ.  ആധുനനികേവരം വലനിയ രൂപതനിലുള്ളതമക്ടോയ

വരവസക്ടോയങ്ങചള  ആകേരഷനിക്കുകേ  തചന്ന  കവണരം.  എന്നക്ടോല്  അതനികനക്ടോചടക്ടോപരം

പരമരക്ടോഗത വരവസക്ടോയങ്ങചള സരംരക്ഷെനിചപ ശക്തനിചപടുതല് ഏറവരം പ്രധക്ടോനമക്ടോണപ.

അതനിനക്ടോണപ  സരക്കക്ടോര  ഉമൗന്നല്  നല്കുന്നതപ.  എകപക്ടോഴരം  ഏചതങനിലുരം  ഒരു

കമഖലയനില് മുന്കകേ പ്രവരതനരം നടത്തുന്നുചവങനില് അതപ മറപ കമഖലകേളനില് കൂടനി

ഗുണമുണക്ടോക്കണചമന്ന ചെനിന്തയക്ടോണപ സരക്കക്ടോരനിചന നയനിക്കുന്നതപ.  ഏചതങനിലുചമക്ടോരു

ഒറചപട  കമഖലയനില്  ഒതങ്ങനി നനില്ക്കുകേ  മക്ടോതമല്ല ചചെയന്നതപ.  അതനിനപ  ഏറവരം

വലനിയ  ഉദക്ടോഹരണമക്ടോണപ  കുടനികേള്ക്കപ  സമൗജനരമക്ടോയനി  യൂണനികഫൈക്ടോരം  നല്കുചമന്ന

പ്രഖരക്ടോപനരം.  എടക്ടോരംതരരം  വചരയുള്ള  വനിദരക്ടോരത്ഥനികേള്ക്കക്ടോണപ  യൂണനികഫൈക്ടോരം

നല്കുന്നചതങനിലുരം  അതപ  മചറക്ടോരു തരതനില് കകേതറനി വരവസക്ടോയചത വലനിയ

കതക്ടോതനില്  പുനരുദ്ധരനിക്കുന്ന  ഒരു  നടപടനിയക്ടോണപ.  അതനിലൂചട  കകേതറനി

വരവസക്ടോയതനിചന്റെ  രക്ഷെയള്ള  ഒരു  അന്തരട്ടീക്ഷെമക്ടോണപ  രൂപരംചകേക്ടോളന്നതപ.  സ്കൂള്

കുടനികേള്ക്കപ  160  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ചചെലവക്ടോക്കനി  യൂണനികഫൈക്ടോരം  വനിതരണരം

ചചെയന്നതനിനക്ടോയനി  300  ലക്ഷെരം  മട്ടീറര  തണനിയക്ടോണപ  കവണനിവരുന്നതപ.   ഇതപ

കകേതറനി  കമഖലചയ വലനിയ  കതക്ടോതനില്  ഉമൗരജസസ്വലമക്ടോക്കുരം.    ഇകതക്ടോചടക്ടോപരം

കേക്ടോകണണതക്ടോണപ സ്മക്ടോരടപ സനിറനിയുചട വനിസട്ടീരണ്ണരം 88  ലക്ഷെരം ചെതരശ്ര അടനിയക്ടോക്കനി

വരദ്ധനിപനിക്കുന്നതപ. ആധുനനികേ വനിജക്ടോന സക്ടോകങതനികേ രരംഗതപ വലനിയ കതക്ടോതനിലുള്ള

ഇടചപടലക്ടോണപ  അതപ  പൂരതനിയക്ടോകുന്നകതക്ടോചട  വന്നുകചെരുന്നതപ.   ഒരു  കേക്ടോരരരം

പ്രകതരകേമക്ടോയനി ഇമൗ ഘടതനില് അറനിയനികക്കണതക്ടോയനിട്ടുണപ.  സരക്കക്ടോര ഒരു പുതനിയ
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വരവസക്ടോയനയരം  പ്രഖരക്ടോപനിക്കുരം  എന്നതക്ടോണപ.  അതരതനിലുള്ള  സമഗ്രമക്ടോയ

നയതനിചന്റെ കേരടുകരഖ തയ്യക്ടോറക്ടോയനിവരനികേയക്ടോണപ.   ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങചള

ശക്തനിചപടുതക്ടോന് ഇകപക്ടോള് ബഡ്ജറപ  വനിഹനിതമക്ടോയനി  വചനിരനിക്കുന്നതപ  100  കകേക്ടോടനി

രൂപയക്ടോചണങനിലുരം  ഇതപ  ആവശരമക്ടോചണങനില്   വരദ്ധനിപനിക്കുന്നതക്ടോയനിരനിക്കുരം.

മലബക്ടോര  സനിചമന്റെപസപ,  ട്രക്ടോവന്കൂര  ചകേക്ടോചനിന്  ചകേമനിക്കല്സപ,  ചകേ.എരം.എരം.എല്.,

ട്രക്ടോവന്കൂര കടറക്ടോനനിയരം കപ്രക്ടോഡകപസപ ലനിമനിറഡപ  എന്നട്ടീ സക്ടോപനങ്ങളനില് വലനിയ

കതക്ടോതനില്  മൂലധനരം  മുടക്കക്ടോനക്ടോണപ   ഉകദശനിക്കുന്നതപ.  കൂടക്ടോചത  ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ

സക്ടോപനങ്ങളുചട  ചെട്ടീഫൈപ  എകനികേന്യൂടട്ടീവപ  അടക്കമുള്ള  ഉന്നതതല  നനിയമനങ്ങളനില്

കൂടുതല്  സതക്ടോരരത  ഉറപ്പുവരുതക്ടോന്  പബനികേപ  എന്റെരകപ്രസസപ  ചസലക്ഷെന്

കബക്ടോരഡനിചന  തടര  സരംവനിധക്ടോനമക്ടോക്കുരം.  എഫൈപ.എ.സനി.റനി.യനില്  നനിന്നുരം  വക്ടോങ്ങുന്ന

6,000  ഏക്കര  ഭൂമനിയനില്  ചപകട്രക്ടോ  ചകേമനിക്കല്  പക്ടോരക്കപ  സക്ടോപനിക്കക്ടോനക്ടോണപ

ഉകദശനിക്കുന്നതപ. 5,000 കകേക്ടോടനി രൂപയുചട പക്ടോന്റെക്ടോണപ ഇവനിചട സക്ടോപനിക്കുന്നതപ.  121

കകേക്ടോടനി  രൂപ ചചെലവക്ടോക്കനി കതക്ടോന്നയല്  3,30,000  ചെതരശ്ര അടനി  വനിസട്ടീരണ്ണമുള്ള

കലഫൈപ  സയന്സപ  പക്ടോരക്കപ  സക്ടോപനിക്കുരം.   കചെരതല  -  പള്ളനിപ്പുറതപ

ചകേ.എസപ.ചഎ.ഡനി.സനി.  ഫുഡപ പക്ടോരക്കപ സക്ടോപനിക്കുരം.  23  കകേക്ടോടനി രൂപ ചചെലവനില്

ചകേ.എസപ.ചഎ.ഡനി.സനി. ഒരു എഞനിനട്ടീയറനിരംഗപ പക്ടോരക്കനിചന്റെ നനിരമ്മക്ടോണരം പക്ടോലക്കക്ടോടപ

പൂരതനിയക്ടോക്കനിയനിട്ടുണപ.  ഒറപക്ടോലതപ  കേനിന്ഫ്ര  130  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ചചെലവനില്

ഡനിചഫൈന്സപ  പക്ടോരക്കുരം  കേക്ടോക്കനക്ടോടപ  കേനിന്ഫ്ര   141  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ചചെലവനില്

ഇലകകക്ടോണനികേപ  മക്ടോനുഫൈക്ടോക്ചറനിരംഗപ  ക്ലസ്റ്റേറുരം  സക്ടോപനിക്കുരം.   കേക്ടോക്കനക്ടോടപ  ഒരു

അന്തക്ടോരക്ടോഷ  എകനിബനിഷന്  കേണ്ചവന്ഷന്  ചസന്റെര  134  കകേക്ടോടനി  രൂപയപ  പണനി

തട്ടീരക്കുന്നു.    തലകശ്ശേരനിയനില്  55,500  ചെതരശ്ര  അടനിയനില്  സ്റ്റേക്ടോന്കഡരഡപ

ഡനികസന്  ഫൈക്ടോകറനി  പണനി  പൂരതനിയക്ടോക്കനിക്കഴനിഞ്ഞു.    കേണ്ണൂര    വരവസക്ടോയ

സക്ടോപനതനിനക്ടോയനി 500 ഏക്കര വട്ടീതരം ഏചറടുക്കക്ടോന് ഉകദശനിക്കുന്നു. ചതക്ടോടുപുഴയനില്

900  ഏക്കറുരം ഏചറടുക്കുന്നു.   6  വരവസക്ടോയ വനികേസന കകേനങ്ങളനില് കറക്ടോഡുകേള്

നവട്ടീകേരനിക്കക്ടോന്  25  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ചചെലവക്ടോക്കുന്നുണപ.   വരവസക്ടോയ  വക്ടോണനിജര

വകുപനിനുകേട്ടീഴനില്  80000  കപരക്കപ  ചതക്ടോഴനില്  നല്കുന്നവനിധരം  15000  വരവസക്ടോയ

യൂണനിറ്റുകേള്  ഇമൗ വരഷരംതചന്ന ആരരംഭനിക്കുരം.  ആരടനിസക്ടോന്റെപസനിനപ  ആശക്ടോ പദ്ധതനി

നടപക്ടോക്കുരം.  ഇമൗ വരഷരം വരവസക്ടോയ കമഖലയനില് 496 കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോണപ വനിവനിധ

പദ്ധതനികേള്ക്കക്ടോയനി  ബഡ്ജറനില്  നട്ടീക്കനിവചനിരനിക്കുന്നതപ.  വരവസക്ടോയ  സരംരരംഭകേ

പ്രവരതനങ്ങള്  സതക്ടോരരമക്ടോക്കുന്നതനിചനക്കുറനിചപ  കനരചത  ഞക്ടോന്

പറഞ്ഞുകേഴനിഞ്ഞു.  വരവസക്ടോയ  വക്ടോണനിജര  യൂണനിറ്റുകേള്ക്കക്ടോയുള്ള  പല
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കലസന്സകേള്ക്കുകവണനി ഒരു അകപക്ഷെ മതനിയക്ടോകുരം.  അകപക്ഷെയുചട ഫൈയലനിരംഗുരം

പരനികശക്ടോധനകേളുരം  ഓണ്കലന്  സമ്പ്രദക്ടോയതനിലക്ടോക്കുരം.  നടപടനിക്രമങ്ങള്

ലളനിതവല്ക്കരനിക്കക്ടോന്  ബനചപട  നനിയമങ്ങളുരം  ചെടങ്ങളുരം  പരനിഷ്കരനിക്കുരം.

ഡനിസരംബര  31 -  ഓടുകൂടനി ഇചതല്ലക്ടോരം നനിലവനില് വരണചമന്നക്ടോണപ ഉകദശനിക്കുന്നതപ.

സതക്ടോരരമക്ടോയ  രട്ടീതനിയനില്  ഭൂമനി  വരക്ടോവസക്ടോയനികേ  ആവശരങ്ങള്ക്കപ

നല്കുന്നതനിനുകവണനി  ഒരു  ലക്ടോന്റെപ  മക്ടോകനജുചമന്റെപ  സനിസ്റ്റേരം  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതക്ടോണപ.

ഇതനിലൂചട  യഥക്ടോരത്ഥ  സരംരരംഭകേരക്കപ  മക്ടോതകമ  ഭൂമനി  ലഭരമക്ടോക്കുകേയുള  എന്നപ

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതക്ടോണപ.  കകേരളതനിചല  ജനസക്ടോനതയുരം  സല  ദമൗരലഭരവരം

കേണക്കനിചലടുതപ  വരവസക്ടോയ  സരംരരംഭങ്ങള്  ആരരംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ബഹുനനില

വരവസക്ടോയ  സമുചയങ്ങള്  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിചനക്കുറനിചപ  ആകലക്ടോചെനിക്കുന്നതക്ടോണപ.

തനിരുവനന്തപുരരം  കവളനി  ടൂറനിസ്റ്റേപ  വനികല്ലജനിചന്റെ   രണക്ടോരം  ഘടരം,  തൃശ്ശൂര  ജനില്ലയനില്

പുഴക്കല്പക്ടോടരം,  പക്ടോലക്കക്ടോടപ  ജനില്ലയനില്  ചഷക്ടോരണ്ണൂര  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  വരവസക്ടോയ

സമുചയങ്ങളുചട  നനിരമ്മക്ടോണ  പ്രവരതനങ്ങള്  ഇമൗ  വരഷരം  ആരരംഭനിക്കുന്നതക്ടോണപ.

ഒരു  പ്രകദശതപ  ഒകര  തരരം  അസരംസ്കൃത  വസ  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുകേകയക്ടോ  ഒകരതരരം

ഉല്പന്നങ്ങള് നനിരമ്മനിക്കുകേകയക്ടോ ചചെയന്ന വരവസക്ടോയങ്ങളുചട ഉന്നമനതനിനക്ടോയനി കകേന

സരക്കക്ടോര സഹക്ടോയകതക്ടോചട നടപനിലക്ടോക്കനിവരുന്ന ക്ലസ്റ്റേര പദ്ധതനി ഇമൗ വരഷരം ഏഴപ

പുതനിയ  കമഖലകേളനില്  കൂടനി  വരക്ടോപനിപനിക്കക്ടോന്  ഉകദശനിക്കുന്നു.  വരവസക്ടോയരം

ആരരംഭനിക്കുന്ന   നവസരംരരംഭകേരുരം  അവരുചട  നൂതന  ആശയങ്ങള്  പരനിഗണനിചപ

സ്റ്റേക്ടോരടപ-അപപ  സകപക്ടോരട്ടുരം  വരവസക്ടോയങ്ങള്  ആരരംഭനിചകശഷരം  ഇന്ചവസ്റ്റേപചമന്റെപ

സകപക്ടോരട്ടുരം  ചടകകക്ടോളജനി  സകപക്ടോരട്ടുരം  നല്കുന്നതക്ടോണപ.  പുതനിയ  സരംരരംഭകേരക്കപ

അവരുചട  ആശയങ്ങള്  ഉല്പന്നമക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റുന്നതനിനുരം  അവയപ  വനിപണനി

കേചണത്തുന്നതനിനുരം  സഹക്ടോയകേരമക്ടോകുന്ന  രട്ടീതനിയനില്  എല്ലക്ടോ  വരവസക്ടോയ

കകേനങ്ങളനിലുരം  കകേക്ടോമണ്  ചഫൈസനിലനിറട്ടീസപ  സരവ്വട്ടീസപ  കകേനങ്ങള്

ആരരംഭനിക്കുന്നതക്ടോണപ.   ചെങ്ങനക്ടോകശ്ശേരനിയനിചലയുരം മകഞരനിയനിചലയുരം ചപക്ടോത കസവന

കകേനങ്ങളനില്  നവവരവസക്ടോയ  സരംരരംഭകേരക്കപ  വരവസക്ടോയരം  ആരരംഭനിക്കുന്നതനിനപ

ആവശരമക്ടോയ  പരനിശട്ടീലനരം  നല്കേനി  സക്ടോമതനികേ  സഹക്ടോയകതക്ടോചട  അവചര  ഒരു

പുതനിയ  വരവസക്ടോയരം  നടതക്ടോന്  പ്രക്ടോപ്തമക്ടോക്കുന്നതക്ടോണപ.    പുതനിയ  സക്ടോകങതനികേ

വനിദരയനിലൂചട  പുതനിയ  ഡനികസനുകേള്  രൂപട്ടീകേരനിക്കുന്നതനിനുരം  അതനിലൂചട  പുതനിയ

മൂലരവരദ്ധനിത ഉല്പന്നങ്ങള് ഉണക്ടോക്കുന്നതനിനുരം കേരകേമൗശല കമഖലയനില് പരനിശട്ടീലനരം

നല്കേക്ടോന് സരക്കക്ടോര ഉകദശനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇതനിലൂചട കവവനിധരമക്ടോരന്ന ഉല്പന്നങ്ങള്

വനിറഴനിക്കുന്നതനിനുള്ള  മക്ടോരക്കറനിരംഗപ  തനങ്ങള്  ആവനിഷ്കരനിക്കുരം.  കേരകേമൗശല
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ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചട സരംരരംഭകേ പദ്ധതനിയുചട ആശക്ടോ പദ്ധതനിയുരം ഇമൗ വരഷരം മുതല്

നടപനിലക്ടോക്കുന്നതക്ടോണപ.  കകേതറനി  ഉല്പന്നങ്ങളുചട  കഡയനിരംഗപ,  ഫൈനിനനിഷനിരംഗപ

തടങ്ങനിയ കേക്ടോരരങ്ങള്ക്കപ ഇകപക്ടോള് മറ്റു സരംസക്ടോനങ്ങചളയക്ടോണപ ആശ്രയനിക്കുന്നതപ.

ഇതപ  ഒഴനിവക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ആധുനനികേ  സമൗകേരരങ്ങകളക്ടോടുകൂടനിയ  കകേക്ടോമണ്

ചഫൈസനിലനിറട്ടീസപ  ചസന്റെര ആരരംഭനിക്കക്ടോന് ഉകദശനിക്കുന്നു.  അഞ്ചു മുതല് പത്തുവചര

തറനികേള്  സക്ടോപനിചപ  ക്ലസ്റ്റേര  കമക്ടോഡലനില്  പുതനിയ  മൂലരവരദ്ധനിത  ഉല്പന്നങ്ങള്

ഉല്പക്ടോദനിപനിക്കക്ടോനക്ടോണപ ലക്ഷെരമനിടുന്നതപ.  കകേരള ഹക്ടോന്റെപ ലൂരം   എന്ന ബക്ടോന്റെപ സരക്കക്ടോര

ഇതനിനകേരം  അരംഗട്ടീകേരനിചനിട്ടുണപ.    ഇവയപ  കൂടുതല്  പ്രചെരണരം  നല്കുരം.  വരക്ടോജ

ഉല്പന്നങ്ങള്  കകേതറനി  എന്ന  കപരനില്  വനിപണനരം  ചചെയന്നതപ  ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോന്

ഇതവഴനി  സക്ടോധനിക്കുരം.  കകേരളതനനിമ  നനിലനനിരത്തുന്ന  കകേതറനി  ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കപ

വനികദശ  വനിപണനിയുരം  കേചണത്തുരം.   സനിന്നനിരംഗപ  മനില്ലുകേളുചട  പ്രവരതനരം

ചമചചപടുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  സരക്കക്ടോര  സതസ്വര  നടപടനികേള്  സസ്വട്ടീകേരനിക്കുന്നതക്ടോണപ.

നടപടനിക്രമങ്ങള്  ലഘൂകേരനിചപ  വരവസക്ടോയ  അന്തരട്ടീക്ഷെരം  ചമചചപടുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി

Ease  of  doing  business  സരംരരംഭങ്ങള്   കകേരളതനില്  നടപക്ടോക്കുരം.  അതനിനുള്ള

കനക്ടോഡല്  ഏജന്സനിയക്ടോയനി  ചകേ.എസപ.ചഎ.ഡനി.സനി.ചയ  നനികയക്ടോഗനിചനിട്ടുണപ.  101

കകേക്ടോടനി  രൂപയുചട  പദ്ധതനികേളക്ടോണപ  കേനിന്ഫ്രയനിലൂചട  ഇമൗ  വരഷരം  നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന്

ഉകദശനിക്കുന്നതപ.  ഒറപക്ടോലചത  ഡനിഫൈന്സപ  പക്ടോരക്കപ,  പക്ടോലക്കക്ടോടപ  ചമഗക്ടോ  ഫുഡപ

പക്ടോരക്കപ,  കേഴക്കൂടരം  ഫൈനിലനിരം ആന്റെപ വട്ടീഡനികയക്ടോ പക്ടോരക്കനിചല രണക്ടോരംഘട വനികേസന

പദ്ധതനി,  പക്ടോലക്കക്ടോചടയുരം  എറണക്ടോകുളചതയുരം  വരക്ടോവസക്ടോയനികേ  ആവശരതനിനപ

ചവള്ളരം  നല്കുന്ന പദ്ധതനി  ഇചതല്ലക്ടോരം  ഇമൗ വരഷരം  ഏചറടുക്കുന്നതക്ടോണപ.   ഖക്ടോദനി-

സസ്വക്ടോതനര  സമരവമക്ടോയനി  ബനചപട  കവകേക്ടോരനികേമക്ടോയ  ഒരു  കമഖലയക്ടോണപ.  ഇമൗ

കമഖലയനില്  വളചര  പരനിമനിതമക്ടോയ  കൂലനിയക്ടോണുള്ളതപ.  കൂലനി  പരനിമനിതമക്ടോയതനിനക്ടോല്

പുതനിയ  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ  ഇമൗ  കമഖലയനില്  കേടന്നുവരക്ടോന്  കതക്ടോന്നുന്നനില്ല.

പരമരക്ടോഗത കമഖലചയകപക്ടോചല ഖക്ടോദനിചയയുരം കൂലനിക്കുറവപ ബക്ടോധനിക്കുന്നു എന്നതക്ടോണപ

വസത. ഖക്ടോദനി ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കപ കേകമക്ടോളതനിചല ആവശരതനിചന്റെ അടനിസക്ടോനതനില്

വനില  വരദ്ധനിപനിചപ  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ  കൂടുതല്  വരുമക്ടോനരം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള്  സസ്വട്ടീകേരനികക്കണനി  വരുരം.  പരമരക്ടോഗത  ഉല്പക്ടോദനരട്ടീതനി  മക്ടോറനി  ഭക്ടോഗനികേ

യനവത്കേരണരം  വഴനി  ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുചട  കജക്ടോലനിഭക്ടോരരം  കുറയക്ടോനുരം  ഖക്ടോദനിയുചട

ഉല്പക്ടോദനരം  വരദ്ധനിപനിക്കക്ടോനുരം  നടപടനികേള്  സസ്വട്ടീകേരനികക്കണതക്ടോയുരം  വരുരം.

ചതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കപ  അവരുചട  ആനുകൂലരങ്ങള്  ഡയറകപ  ഫൈണപ  ട്രക്ടോന്സ്ഫര

പദ്ധതനിയനിലൂചട  ലഭരമക്ടോക്കുന്നതനിനപ  നടപടനി  സസ്വട്ടീകേരനിക്കുന്നതക്ടോണപ.  ധക്ടോതമണല്
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ഉള്ചപചടയുള്ള  എല്ലക്ടോ  പ്രധക്ടോന  മനിനറലുകേളുചടയുരം  ഖനനരം  ചപക്ടോതകമഖലയനില്

നനിക്ഷെനിപ്തമക്ടോക്കുകേ  എന്ന  ഉകദശരകതക്ടോചടയക്ടോണപ  സരക്കക്ടോര  നടപടനികേള്

സസ്വട്ടീകേരനിച്ചുവരുന്നതപ.  ഇതനിനക്ടോവശരമക്ടോയ  നനിയമങ്ങളുരം  ചെടങ്ങളുരം  ഫൈലപ്രദമക്ടോയനി

നടപനിലക്ടോക്കുരം.  അതചകേക്ടോണ്ടുള്ള ഒരു പ്രകതരകേത,  അനധനികൃത ഖനനവരം  വരുമക്ടോന

കചെക്ടോരചയുരം  അവസക്ടോനനിപനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുരം.  ഇതനിനുതകുന്ന  നടപടനികേള്  സരക്കക്ടോര

കകേചക്കക്ടോളരം.  

ചപരമനിറ്റുകേളുരം  കലസന്സകേളുരം  സതക്ടോരരമക്ടോയനി  നല്കുന്നതനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
കകേരള ഓണ്കലന് കമനനിരംഗപ ചപരമനിറപ അവക്ടോരഡപ സരവ്വട്ടീസപ എചന്നക്ടോരു പദ്ധതനി
നടപനിലക്ടോക്കുന്നതക്ടോണപ. ചെവറ, കതക്ടോടപള്ളനി ചബല്റനിലുള്ള  മുഴവന് തട്ടീരകദശ മണല്
സരംസരണവരം  ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളക്ടോണപ  നടത്തുന്നതപ.  ചകേരംചഡല്
ആയനിരനിക്കുരം ഇതനിചന്റെ കനക്ടോഡല് ഏജന്സനി. വരവസക്ടോയ വകുപനിചന്റെ അധട്ടീനതയനില്
ഒരു സ്റ്റേക്ടോറന്യൂടറനി  കകേക്ടോരപകറഷന് ഉള്ചപചട  42  ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളക്ടോണപ
നനിലവനില്  പ്രവരതനിച്ചുവരുന്നതപ.  ഇവയനില്  പതപ  സക്ടോപനങ്ങള്  മക്ടോതമക്ടോണപ
ഇകപക്ടോള്  ലക്ടോഭകേരമക്ടോയനി  പ്രവരതനിക്കുന്നതപ.  ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളുചട
നവട്ടീകേരണതനിനുരം  പുനരുദ്ധക്ടോരണതനിനുമക്ടോയനി  2016-17  സക്ടോമതനികേ
വരഷതനിചല  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയ  100  കകേക്ടോടനി  രൂപയനില്  39  കകേക്ടോടനി
76 ലക്ഷെരം  രൂപ  ഇതനിനകേരം  അനുവദനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണപ.  2016-17  സക്ടോമതനികേ
വരഷതനിചല  ബഡ്ജറനില്  496,51,00,000  രൂപയക്ടോണപ  വരവസക്ടോയതനിനക്ടോയനി
നട്ടീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതപ.  ഇതപ  ഫൈലപ്രദമക്ടോയനി  ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുചകേക്ടോണപ  കകേരളതനിചല
വരവസക്ടോയ  രരംഗതനിചന്റെ  മുഖചക്ടോയ  പുകരക്ടോഗമനപരമക്ടോയനി  മക്ടോറക്ടോനുള്ള  ശ്രമമക്ടോണപ
നടതനിവരുന്നതപ.  മലബക്ടോര  സനിമന്റെപസനിചന്റെ  ഉല്പക്ടോദനരം  പുനരക്ടോരരംഭനിക്കുന്നതനിചന
കുറനിച്ചുള്ള  കചെക്ടോദരരം  ചെരചയനില്  ഉയരന്നുവരനികേയുണക്ടോയനി.  മുഖര  അസരംസ്കൃത
വസക്കളക്ടോയ  കേല്ക്കരനി,  ലക്ടോറകററപ,  ക്ലനിങര   തടങ്ങനിയവയള്ള  ചടണര
പുറചപടുവനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണപ.  അതകപക്ടോചല  8000  ചമട്രനികേപ  ടകണ്ണക്ടോളരം  കേല്ക്കരനി,
കകേന  ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനമക്ടോയ  കസ്റ്റേറപ  കട്രഡനിരംഗപ  കകേക്ടോരപകറഷനനില്നനിന്നുരം
ഉടനടനി  സരംഭരനിക്കുന്നതക്ടോണപ.  ലക്ടോറകററപ  വക്ടോങ്ങുന്നതനിനുള്ള  ചടണറുകേള്
പുറചപടുവനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.  ഇതപ  മൂന്നപ  ആഴ്ചയള്ളനില്  ലഭനിക്കുചമന്നക്ടോണപ
പ്രതട്ടീക്ഷെനിക്കുന്നതപ.  പ്രവരതനരം  തടരുന്നതനിനുകവണനി  കചെരതല  യൂണനിറനില്
ഇറക്കുമതനിചചെയ്ത  ക്ലനിങറക്ടോണപ  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതപ.  വക്ടോളയക്ടോര  ഫൈക്ടോകറനിയുചട
പ്രവരതനരം  തടരുന്നതനിനുകവണനി  ക്ലനിങര,  ചകേക്ടോചനിന്  കപക്ടോരടനില്നനിന്നുരം
വക്ടോളയക്ടോറനികലയപ നട്ടീക്കരം ചചെയ്തപ കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണപ.  ഇങ്ങചന ഇറക്കുമതനി ചചെയ്ത ക്ലനിങര
ഉപകയക്ടോഗനിചക്ടോണപ വക്ടോളയക്ടോര പക്ടോന്റെപ പ്രവരതനിക്കുന്നതപ.  പ്രതനിദനിനരം മൂന്നൂറപ  ചമട്രനികേപ
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ടകണ്ണക്ടോളരം  സനിമന്റെക്ടോണപ  വക്ടോളയക്ടോര  ഫൈക്ടോകറനി  ഉല്പക്ടോദനിപനിക്കുന്നതപ.  രണ്ടുമൂന്നപ
ആഴ്ചയള്ളനില്  അസരംസ്കൃത  വസക്കള്  തടരചയക്ടോയനി  ലഭരമക്ടോകുചമന്നക്ടോണപ
പ്രതട്ടീക്ഷെനിക്കുന്നതപ. 

ടനി.സനി.സനി.-യുചട  കവദബതനി  സരംബനമക്ടോയ  പ്രശ്നങ്ങള്  ഇവനിചട
ഉന്നയനിക്കുകേയുണക്ടോയനി. ചെട്ടീഫൈപ ചസക്രടറനി അദ്ധരക്ഷെനക്ടോയ കഹചലവല് കേമ്മനിറനി ഇമൗ
പ്രശ്നരം പരനികശക്ടോധനിചപ  വരുന്നുണപ.  അടുത്തുതചന്ന ഇതപ പരനിഹരനിക്കചപടുരം.  ചഎ.ടനി.
കേയറ്റുമതനിചയക്കുറനിച്ചുള്ള  പരക്ടോമരശരം  വരനികേയുണക്ടോയനി.  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫൈപ.
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലതപ  ചഎ.ടനി.  കേയറ്റുമതനി  ഒരു  ബനില്ല ല്ല്രന്  ആയനിരുന്നുചവന്നുരം
എല്.ഡനി.എഫൈപ.  ഭരണകേക്ടോലതപ  അതപ  ഇരടനിയക്ടോക്കുകമക്ടോ  എന്നുരം  ഒരു  കചെക്ടോദരരം
ഉന്നയനിക്കുകേയുണക്ടോയനി. 2014-ല് ഒരു ബനില്ല ല്ല്രന് കഡക്ടോളര (6000 കകേക്ടോടനികയക്ടോളരം രൂപ)
കേയറ്റുമതനി ചചെയ്യചപടുകേയുണക്ടോയനി. 2016-ല് 1.5 ബനില്ലല്ല്രന് കഡക്ടോളര (10,000 കകേക്ടോടനി
രൂപ)  കേയറ്റുമതനി  നടതക്ടോന്  കേഴനിയുന്നുണപ.  2018  ആകുകമക്ടോള്  2  ബനില്ലല്ല്രന്
കഡക്ടോളറനികലയപ  (12,000  കകേക്ടോടനി  രൂപ)  എതനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുരം.  എല്.ഡനി.എഫൈപ.
പ്രസനിദ്ധട്ടീകേരനിച മക്ടോനനിചഫൈകസ്റ്റേക്ടോ പ്രകേക്ടോരരം ഒരു കകേക്ടോടനി ചെതരശ്രയടനി ചഎ.ടനി.  കസസപ
പൂരതട്ടീകേരനിക്കുന്നതക്ടോണപ.  തനിരുവനന്തപുരരം  ചടകകക്ടോസനിറനിയനിലുരം  ചകേക്ടോചനി
ഇന്കഫൈക്ടോപക്ടോരക്കനിലുരം  മലബക്ടോര  കമഖലയനിലുമക്ടോയനി  ഇതനിചന്റെ  പ്രവരതനരം
ആരരംഭനിചനിട്ടുണപ.  ഇതപ  പൂരതനിയക്ടോകുന്നകതക്ടോടുകൂടനി  ചഎ.ടനി.  ചതക്ടോഴനില്
ഇകപക്ടോഴകതതനില്നനിന്നുരം  ഇരടനിയക്ടോകുരം.  അകതക്ടോചട  ചഎ.ടനി.  കേയറ്റുമതനി  രണപ
ബനില്ലല്ല്രന് കേടക്കുചമന്നക്ടോണപ പ്രതട്ടീക്ഷെനിക്കുന്നതപ. 

കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടപ  കകേക്ടോമണ്ചവല്തനിചനക്കുറനിചപ  പരക്ടോമരശമുണക്ടോയനി.
അതസരംബനനിചപ  നടപടനികേള്  സസ്വട്ടീകേരനിച്ചുവരനികേയക്ടോണപ.  നനിയമസഭ  പക്ടോസക്ടോക്കനിയ
പ്രകമയമനുസരനിചപ  നടപടനിചയക്ടോന്നുരം  എടുക്കുന്നനില്ല  എന്ന  പ്രശ്നമക്ടോണപ   ഉയരന്നതപ.
അതനിചന്റെ നടപടനികേള് തടരചയക്ടോയനി സസ്വട്ടീകേരനിച്ചുവരുന്നുണപ. 

സനിമനമക്ടോയനി  ബനചപട  പ്രശ്നരം  കനരചത  ചെരച  ചചെയ്തതക്ടോണപ.  ദരനിദ്ര-
ചചെറുകേനിട -ഇടതരരം  കുടുരംബങ്ങളുചട  വട്ടീടപ  നനിരമ്മക്ടോണതനിനുരം  മറ്റുരം  കവണ സനിമന്റെപ
കുറഞ്ഞ വനിലയപ നല്കേക്ടോന് കേഴനിയതക്ക  സരംവനിധക്ടോനരം ഒരുക്കക്ടോനക്ടോകേണചമന്നക്ടോണപ
സരക്കക്ടോര ഉകദശനിക്കുന്നതപ.  

നമ്മുചട  സരംസക്ടോനരം  നനികക്ഷെപ  സമൗഹൃദ  സരംസക്ടോനചമന്ന  രട്ടീതനിയനില്
ചപക്ടോതകവ ഇകപക്ടോള്  അരംഗട്ടീകേരനിക്കചപടുന്നുണപ.  ആ സക്ടോഹചെരരരം  നല്ല നനിലയനില്
ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോനക്ടോകേണരം.  പുതനിയ  സരംരരംഭകേരക്കപ  അടനിസക്ടോന  സമൗകേരരങ്ങള്
വനിപുലട്ടീകേരനിചപ  വരവസക്ടോയരം   ശക്തനിചപടുത്തുകേ  എന്നതക്ടോണപ  ഇതനിനപ  ഏറവരം
ആവശരമക്ടോയനിട്ടുള്ളതപ. 
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പ്രകൃതനി  സമൗഹൃദ  വരവസക്ടോയമക്ടോണപ  എല്.ഡനി.എഫൈപ.  പ്രധക്ടോനമക്ടോയുരം
കേക്ടോണുന്നതപ.   പരനിസനിതനി  സരംരക്ഷെനിച്ചുചകേക്ടോണപ  വരവസക്ടോയരം വളരതക്ടോന് മക്ടോതകമ
നമുക്കപ സക്ടോധനിക്കൂ. അതനിനുതകുന്ന ഒരു നയമക്ടോണപ അരംഗട്ടീകേരനിക്കക്ടോന് ഉകദശനിക്കുന്നതപ.
പഞക്ടോയത്തുകേളനിചല  ചെനില  ഇടങ്ങളനില്  വരവസക്ടോയ  പക്ടോരക്കുകേളുരം  വരവസക്ടോയ
എകസ്റ്റേറ്റുകേളുരം  ഇകപക്ടോഴണപ.  ഇവയനില്  ചെനിലതപ  അടഞ്ഞുകേനിടക്കുന്ന  സനിതനിയുണപ.
അടഞ്ഞുകേനിടക്കുന്നവചയല്ലക്ടോരം  പ്രവരതനിപനിക്കക്ടോനുരം  ഉപകയക്ടോഗശൂനരമക്ടോയനി
കേനിടക്കുന്നവയനിചലല്ലക്ടോരം  പുതനിയ  സരംരരംഭങ്ങള്  ആരരംഭനിക്കക്ടോനുമുള്ള  നടപടനികേള്
സസ്വട്ടീകേരനിക്കുരം. 

ചപരുമക്ടോവൂര ഗസ്വക്ടോളനികയക്ടോര റകയക്ടോണ്സപ ലനിമനിറഡനിചന്റെ സലരം കുകറക്കക്ടോലമക്ടോയനി
ഏചറടുക്കക്ടോചത കേനിടക്കുകേയക്ടോണപ. ആ ഭൂമനി ഏചറടുക്കക്ടോനുള്ള നടപടനി സസ്വട്ടീകേരനിക്കുരം. 

പ്രമുഖ  ഇലകകക്ടോണനികേപ  സക്ടോപനമക്ടോയ  ചകേല്കട്രക്ടോണ്  കകേരളതനില്  ആദരരം
തടങ്ങനിയ  ഇലകകക്ടോണനികേപ  സക്ടോപനമക്ടോണപ.  അതനിചന  സരംബനനിക്കുന്ന  മറപ
കേക്ടോരരങ്ങള്  ഞക്ടോന്  പറകയണതനില്ലകല്ലക്ടോ.  ചകേല്കട്രക്ടോണനിചന  പഴയ  രട്ടീതനിയനില്
ഉയരതനിചക്കക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്  കേഴനികയണതക്ടോയനിട്ടുണപ.  കേക്ടോലക്ടോനുസൃതമക്ടോയനി
ചകേല്കട്രക്ടോണനിചന  വനികേസനിപനിക്കക്ടോനുള്ള  നടപടനികേള്  സസ്വട്ടീകേരനിക്കുരം.  അതകപക്ടോചല
ചടകേപ ചചസ്റ്റേല്  മനില്ലുകേള്  പലതരം  അടുച്ചുപൂടലനിചന്റെ  വക്കനിലക്ടോണപ.  കകേന
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  വനികദശ  നയവരം  ഇമൗ  തകേരചയപ  വഴനിചയക്ടോരുക്കനിയനിട്ടുണപ.
അകതക്ടോചടക്ടോപരം  കകേക്ടോടണനിചന്റെ  വനിലക്കയറവരം  നൂലനിചന്റെ  വനിലയനിടനിവചമക്ടോചക്ക
ഇതനിചനക്ടോരു ഘടകേമക്ടോണപ. ഏതക്ടോയക്ടോലുരം ആ കമഖലചയ രക്ഷെനികക്കണതക്ടോയുണപ. 

ശ്രട്ടീ  .    സനി  .    ദനിവക്ടോകേരന്:  സര,  ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനി  വളചര
പ്രതട്ടീക്ഷെകയക്ടോചട  ധക്ടോരക്ടോളരം  കേക്ടോരരങ്ങള്  പറയുന്നു.  അചതല്ലക്ടോരം  കകേടകപക്ടോള്  വലനിയ
സകന്തക്ടോഷമുണപ.  കകേരളതനിചല വരവസക്ടോയതനിചന്റെ സസ്വരണ്ണഖനനി എന്നുപറയുന്നതപ
കേരനിമണലുരം പക്ടോറചക്കട്ടുകേളുമക്ടോണപ. ഒരു ചചലസന്സമനില്ലക്ടോചത പക്ടോറചക്കട്ടുകേള് മുഴവന്
ഇടനിച്ചുതകേരക്കുകേയക്ടോണപ.  എചന്റെ  മണ്ഡലതനില്  ഈ  വനിഷയതനില്  ഞക്ടോന്
ഇടചപടതനിചന  തടരന്നപ  ജനികയക്ടോളജനി  ഡനിപക്ടോരടപ ചമന്റെനില്നനിന്നപ  രണ്ടുമൂന്നപ  കേസ്വക്ടോറനി
ഉടമകേള്ക്കപ  ചകേക്ടോടുത  കനക്ടോടട്ടീസനില്  സനി.  ദനിവക്ടോകേരന്  എരം.എല്.എ
പറഞ്ഞതനുസരനിചപ  നനിങ്ങളുചട  കേസ്വക്ടോറനി  പ്രവരതനങ്ങള്  തലക്ടോലരം  കസ്റ്റേ
ചചെയ്തനിരനിക്കുന്നു എന്നക്ടോണപ പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതപ.  ഞക്ടോനതപ ഡനി.ഡനി.സനി.  യനിലുരം തക്ടോലൂക്കപ
സഭയനിലുരം  അവതരനിപനിച്ചു.  വലനിചയക്ടോരു  റക്ടോക്കറക്ടോണപ  ഇതനിനുപനിന്നനില്
പ്രവരതനിക്കുന്നതപ.  ബഹുമക്ടോനചപട  മുഖരമനനിയുചട  സമഗ്രമക്ടോയ  വരവസക്ടോയ
സരംരരംഭങ്ങളുചട നടുവനില് കേരനിമണലുരം പക്ടോറചക്കട്ടുകേളുരംകൂടനി സരംരക്ഷെനിക്കക്ടോന് നടപടനി
സസ്വട്ടീകേരനിക്കണരം.  
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ശ്രട്ടീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്:  സര,  ഖനനരം  മുഴവന്  ചപക്ടോതകമഖലയനില്
നടതക്ടോനക്ടോണപ ഉകദശനിക്കുന്നതപ.  ശ്രട്ടീ.  സനി.  ദനിവക്ടോകേരന് പറഞ്ഞ കേക്ടോരരങ്ങള് ഇതനില്
പൂരണ്ണമക്ടോയുരം  അടങ്ങനിയനിട്ടുണപ.  കേരനിമണല്  സരംസക്ടോനതപ  കൂടുതല്  വരവസക്ടോയ
അഭനിവൃദ്ധനിക്കുകവണനി ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണപ. കൂടുതല് മൂലരവരദ്ധനിത ഉല്പന്നങ്ങള്
നമുക്കപ ഉണക്ടോക്കക്ടോനക്ടോകുരം. നമ്മുചട നക്ടോടനില്തചന്ന പ്രവരതനിക്കുന്ന സക്ടോപനങ്ങളുണപ.
കനരചത  സനി.എരം.ആര.എല്-ചന്റെ  കേക്ടോരരരം  ഇവനിചട  ഉന്നയനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ആ
സക്ടോപനതനിനപ  കേരനിമണല്  നല്കേക്ടോന്  കേഴനിയുന്നകതക്ടോചടക്ടോപരം  നമ്മുചട
സക്ടോപനങ്ങള്ചക്കല്ലക്ടോരം  കേരനിമണല്  ലഭനിക്കുകേയുരം  കവണരം.  ഇവനിചടയുള്ള
സക്ടോപനങ്ങള്ക്കപ  കേരനിമണല്  ലഭനിക്കുകേയുരം  കൂടുതല്  വനികേസന  പദ്ധതനികേള്ക്കപ
കേരനിമണല് ഉപകയക്ടോഗനിക്കുകേയുരം ചചെയകേ എന്നതക്ടോണപ ഉകദശനിക്കുന്നതപ.  കേസ്വക്ടോറനിയുചട
കേക്ടോരരതനില്,  അടുചതക്ടോരു തട്ടീയതനികയക്ടോടുകൂടനി,  തട്ടീയതനി  കൃതരമക്ടോയനി  ഓരക്കുന്നനില്ല,
കൃതരമക്ടോയ  ക്ലനിയറന്കസക്ടോടുകൂടനി  മക്ടോതകമ  ഏതപ  കേസ്വക്ടോറനിയുരം  പ്രവരതനിക്കക്ടോനക്ടോകൂ
എചന്നക്ടോരു അവസ ഗ്രട്ടീന് ട്രനിബന്യൂണലനിചന്റെ ഇടചപടലനിചന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി വരുന്നണപ. 

ശ്രട്ടീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷട്ടീര:  സര,  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേക്ടോലതപ
അരട്ടീകക്കക്ടോടപ,  പടക്ടോമനി  തടങ്ങനിയ  സലങ്ങളനില്  ചഎ.ടനി  പക്ടോരക്കുകേള്
ആരരംഭനിക്കക്ടോനക്ടോയനി ഭരണക്ടോനുമതനി നല്കേനിയനിരുന്നു.  അതനിനുള്ള  നടപടനി സരക്കക്ടോര
സസ്വട്ടീകേരനിക്കുകമക്ടോ;  പുതനിയ  ചഎ.ടനി.  പക്ടോരക്കുകേള്  ഇമൗ  വരഷരം  ആരരംഭനിക്കക്ടോന്
സക്ടോധരതയുകണക്ടോ; ഇതസരംബനനിച ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ നയരം വരക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ശ്രട്ടീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്:  സര,  ചഎ.ടനി.  പക്ടോരക്കുകേള്   സരംസക്ടോനതപ
വനികേസനിച്ചുവകരണതതചന്നയക്ടോണപ. ചഎ.ടനി. പക്ടോരക്കുകേളുചട വനികേസനചമന്നതപ നമ്മള്
ആത്മനനിഷമക്ടോയനി  എടുതതചകേക്ടോണ്ടുമക്ടോതരം  സക്ടോധനിക്കനില്ല.  അതനിചന്റെ  ഭമൗതനികേ
സക്ടോഹചെരരവരംകൂടനി  ഒത്തുവരണരം.  അങ്ങചന  ഭമൗതനികേ  സക്ടോഹചെരരരം  ഒത്തുവരുന്ന
സലങ്ങളക്ടോചണങനില്  ചഎ.ടനി.  പക്ടോരക്കുകേള്  സസ്വക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുരം  വനികേസനിപനിക്കക്ടോരം.
സരക്കക്ടോര അതനിനക്ടോവശരമക്ടോയ എല്ലക്ടോ പനിന്തുണയുരം നല്കുന്നതക്ടോണപ.  

ശ്രട്ടീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണന് കുടനി: സര, കേരനിമണലനില് കതക്ടോറനിയരം നല്ലരട്ടീതനിയനിലുചണന്നക്ടോണപ
പറയുന്നതപ.  ഇവനിചട  കതക്ടോറനിയരം  റനിയക്ടോകര  മുമണക്ടോയനിരുന്നനില്ല.  ഇകപക്ടോള്  അതപ
അണുശക്തനി  വകുപ്പുതചന്ന  വനികേസനിപനിചചടുതനിട്ടുണപ.  ഇന്തരയനികലയപ  ആവശരമക്ടോയ
റനിയക്ടോകര  പ്രവരതനിക്കക്ടോനുള്ള  കതക്ടോറനിയരം  ഇവനിചടയുചണന്നക്ടോണപ  പുതതക്ടോയനി
കേണ്ടുപനിടനിചനിരനിക്കുന്നതപ.  അങ്ങചനയക്ടോചണങനില്  കകേരളതനിചന്റെ  സമദ്ഘടനയനില്
തചന്ന വലനിചയക്ടോരു മക്ടോറമുണക്ടോകുരം.  ഛതട്ടീസ്ഗഡനില് കേല്ക്കരനി കുഴനിചചടുക്കുന്നതനിനപ
കകേന  ഗവണ്ചമന്റെപ  കലലതനിചന്റെ  തകേ  തചന്ന  ചകേക്ടോടുക്കുകേയക്ടോണപ.  അതകപക്ടോചല
കതക്ടോറനിയരം കവരതനിരനിചചടുക്കുന്നതനിനപ കകേന അണുശക്തനി വകുപനില് സമ്മരദരം ചചെലുതനി
അതപ വക്ടോങ്ങനിചയടുക്കക്ടോനുള്ള നടപടനി സസ്വട്ടീകേരനിക്കുകമക്ടോ?
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ശ്രട്ടീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്:  സര,  അകദഹരം  ഉന്നയനിച  കേക്ടോരരങ്ങള്
പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോരം. 

ശ്രട്ടീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്:  സര,  അങ്ങപ  ക്ലനിങര  ഇറക്കുമതനി  ചചെയ്തപ
മലബക്ടോര  സനിമന്റെപസപ  ചമചചപടുത്തുന്നതനിനുകവണനി  നടപടനി  സസ്വട്ടീകേരനിക്കുചമന്നപ
പറഞ്ഞു. കകേരളതനിചല ഏറവരം പഴയ സനിമന്റെപ ഫൈക്ടോകറനിയക്ടോയ ട്രക്ടോവന്കൂര സനിമന്റെപസപ
ഇകപക്ടോള് നക്ടോശതനിചന്റെ വക്കനിലക്ടോണപ. കവമനക്ടോട്ടുകേക്ടോയലനില്നനിന്നുരം കേക്കചയടുതക്ടോണപ
സനിമനണക്ടോക്കനിയനിരുന്നതപ.  ഇകപക്ടോള്  കേക്കയുചട  കതക്ടോതപ  കുറഞ്ഞതനിനക്ടോല്  ക്ലനിങര
ഇറക്കുമതനി  ചചെയ്തക്ടോണപ  തല്ക്കക്ടോലകതയപ  ഉല്പക്ടോദനരം  നടത്തുന്നതപ.  ട്രക്ടോവന്കൂര
സനിമന്റെപസനിചന നനിലനനിരത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വട്ടീകേരനിക്കുകമക്ടോ? 

ശ്രട്ടീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്:  സര,  അതനിനപ  ചടകകക്ടോളജനി  തചന്നയക്ടോണപ

പ്രധക്ടോനരം. അതമക്ടോയനി ബനചപടപ കേക്ടോകലക്ടോചെനിതമക്ടോയ മക്ടോറങ്ങള്കൂടനി കവണനിവരുചമന്നപ

കതക്ടോന്നുന്നു. അതനിചന്റെ അടനിസക്ടോനതനില്  പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോന് കനക്ടോക്കക്ടോരം. 

ശ്രട്ടീ  .    എന്  .    എ  .    ചനല്ലനിക്കുന്നപ  : സര,  കേക്ടോസരകഗക്ടോഡുള്ള ഏകേ ചപക്ടോതകമഖലക്ടോ

സക്ടോപനമക്ടോയ  ചബല്  49  ശതമക്ടോനരം  സരംസക്ടോന  സരക്കക്ടോരനിചന്റെ  ചഷയറുള്ള

സക്ടോപനമക്ടോണപ.  കനരചത  അതപ  ചകേല്  ആയനിരുന്നു.  ഇകപക്ടോള്  ബഹുമക്ടോനചപട

മുഖരമനനിക്കപ  അതനിചന്റെ  കശക്ടോചെനട്ടീയക്ടോവസചയക്കുറനിചപ  കൂടുതലക്ടോയനി  അറനിയക്ടോരം.

അതനിചന  പുനരുജട്ടീവനിപനിക്കുന്നതനിനപ  എചന്തങനിലുരം  പരനിപക്ടോടനികേള്

ആവനിഷ്കരനിക്കുകമക്ടോ? 

ശ്രട്ടീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്:  സര,  ചകേല്-ചന്റെ  കശക്ടോചെനട്ടീയക്ടോവസ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയക്ടോണപ അതപ ചബല് ആക്കനിയതപ. പകക്ഷെ അതപ കൂടുതല്
കശക്ടോചെനട്ടീയക്ടോവസയനിലക്ടോകുന്ന  സനിതനിയക്ടോണപ  ഇകപക്ടോഴള്ളതപ.  ഏതക്ടോയക്ടോലുരം  ആ
കശക്ടോചെനട്ടീയക്ടോവസ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനപ സരക്കക്ടോര  മുന്ഗണന നല്കുന്നതക്ടോണപ.

ശ്രട്ടീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹട്ടീരം:  സര,  മക്ടോവൂര ഗസ്വക്ടോളനികയക്ടോര റകയക്ടോണ്സനിചന്റെ സലരം
ചവറുചത  കേനിടക്കുകേയക്ടോണപ.  അവനിചട   വരവസക്ടോയരം  ആരരംഭനിക്കുന്നതപ  സരംബനനിചപ
ഞക്ടോന്  കനരചത  പ്രസരംഗതനില്  പറഞ്ഞനിരുന്നു.  അക്കക്ടോരരതനില്  എചന്തങനിലുരം
നടപടനി സസ്വട്ടീകേരനിക്കുകമക്ടോ? 

ശ്രട്ടീ  .    പനിണറക്ടോയനി വനിജയന്:  സര,  അതമക്ടോയനി ബനചപടപ സരക്കക്ടോരനിനപ ചെനില
ആകലക്ടോചെനകേളുള്ളതക്ടോണപ. അതപ ഇകപക്ടോള് പറയക്ടോവന്ന ഒരവസയനില് ആയനിടനില്ല. 

ശ്രട്ടീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതക്ടോമസപ:  സര,  കകേരളതനിചന്റെ മുഴവന് പ്രതട്ടീക്ഷെയക്ടോയ സ്മക്ടോരടപ
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സനിറനി തടരചയക്ടോയ പല പ്രഖരക്ടോപനങ്ങളുമക്ടോയനി കപക്ടോകുകേയക്ടോണപ. സ്മക്ടോരടപ സനിറനിയുമക്ടോയനി
ബനചപടപ  കൂചടക്കൂചട  ഓകരക്ടോ  പ്രസക്ടോവനകേള്  നടത്തുരം.  അതപ  എചന്റെ
മണ്ഡലതനിലക്ടോണപ.  ഞക്ടോന്  അവനിചട  കപക്ടോയനി  അവരുമക്ടോയനി   ചെരചകേള്
നടതനിയകപക്ടോള്  ഇമൗ  അടുത  കേക്ടോലചതക്ടോന്നുരം  കേക്ടോരരമക്ടോയ  ചഡവലപപ ചമന്റെപ
ചകേക്ടോണ്ടുവരുന്ന  ലക്ഷെണചമക്ടോന്നുരം  കേക്ടോണുന്നനില്ല.  ആ  കേക്ടോരരതനില്  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
നനിലപക്ടോടപ വരക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ? 

ശ്രട്ടീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന്:  സര,  ബഹുമക്ടോനചപട  അരംഗരം  ഇമൗ  അടുത
കേക്ടോലതപ  എന്നുപറഞ്ഞതപ  കുറചപ  പനിന്നനിലുള്ള  കേക്ടോലമക്ടോണപ.  ഇതനിചനക്ടോരു  അടുത
കേക്ടോലമുണക്ടോയനിട്ടുണപ.  ആ  അടുത  കേക്ടോലതനിചന്റെ  തട്ടീരുമക്ടോനരം  അവര
സമയബനനിതമക്ടോയനി  ഇതപ  തട്ടീരക്കുചമന്നുള്ളതക്ടോണപ.  ആ  ഉറപപ  അവര
നല്കേനിയനിട്ടുണപ. അവര ആ ഉറപപ നടപക്ടോക്കുകമക്ടോചയന്നപ നമുക്കപ കനക്ടോക്കക്ടോരം.

ശ്രട്ടീ  .    ഷക്ടോഫൈനി പറമനില്:  സര,  ചകേല്കട്രക്ടോണനിചന സരംബനനിചപ  ചചെറനിചയക്ടോരു
നനിരകദശമുള്ളതപ,  ആ  ബക്ടോന്ഡനിനപ  അങ്ങപ  പറഞ്ഞതകപക്ടോചല  കനരചതയു
ണക്ടോയനിരുന്ന സസ്വട്ടീകേക്ടോരരത പക്ടോകട കുറഞ്ഞപ അതനിചന്റെ ഗുഡപ വനില്ലുരം ചക്രഡനിബനിലനിറനിയുരം
വല്ലക്ടോചത കേറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന സക്ടോഹചെരരമക്ടോണപ.  അതനിചന പുനരുജട്ടീവനിപനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി  നമ്മള്  നടത്തുന്ന  ശ്രമതനിചന്റെ  പകുതനി  മതനിയക്ടോകുരം  ഫ്രഷപ  ബക്ടോന്ഡനിരംഗപ
നടതനി പുതനിചയക്ടോരു നക്ടോമകധയതനില് ചകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന് കേക്ടോരണരം മക്ടോരക്കറനിലനികപക്ടോള്
ലഭരമക്ടോയ  ഉല്പന്നങ്ങള്  6  സട്ടീരട്ടീസപ,  7  സട്ടീരട്ടീസപ  ഇറങ്ങുകമക്ടോള്,  ചവറുചത
അപ്കഡറപ  ചചെയ്തുചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്ന കേക്ടോലഘടതനില്  ആളുകേള്  ബക്ടോന്ഡനിനുപുറചകേ
കപക്ടോയനിചകേക്ടോണനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  കേക്ടോലഘടമക്ടോണപ.  ചപക്ടോതകമഖലയനിചല  ഒരു
സക്ടോപനചമന്ന  നനിലയപ  ഒരു  ഫ്രഷപ  ബക്ടോന്ഡനിരംഗപ  നടതനി  പുതനിചയക്ടോരു  കപരുരം
ചകേക്ടോടുതപ അതനിചന റട്ടീ-ഇന്ചഡ്രെെക്ടോഡന്യൂസപ ചചെയന്നതക്ടോയനിരനിക്കനികല്ല കുറച്ചുകൂടനി നല്ലതപ;
ഒരക്ടോള്  എചന്ന  ഒരു  കപ്രക്ടോഡക്ടുമക്ടോയനി  സമട്ടീപനിച്ചു.  നമ്മുചട  ചപണ്കുടനികേള്
സ്കൂളനികലയ്കക്കക്ടോ കകേക്ടോകളജനികലയ്കക്കക്ടോ കപക്ടോകുകമക്ടോള് അവരക്കപ അവരുചട വട്ടീടുമക്ടോയനി
മക്ടോതരം  കേണകപ  ചചെയ്യക്ടോന്  കേഴനിയക്ടോവന്ന,  അചചന്റെയുരം  അമ്മയുചടയുരം  നമരുമക്ടോയനി
മക്ടോതരം  കേണകപ  ചചെയ്യക്ടോന്  കേഴനിയക്ടോവന്ന  ഒരു  ഉപകേരണരം,  ലക്ടോരജപ  ചസയനിലനില്
ചപ്രക്ടോഡന്യൂസപ ചചെയ്യക്ടോന് അവരക്കപ സരംവനിധക്ടോനമനില്ല.  പചക്ഷെ അതപ നമ്മുചട കഗള്സപ
സ്കൂളനിലുരം മറ്റുരം വളചര ഉപകേക്ടോരപ്രദമക്ടോകുകേയുരം ചചെയരം.  അങ്ങചനയുള്ള ഉല്പന്നങ്ങചള
പുതനിചയക്ടോരു  ബക്ടോന്ഡനിലൂചട,  ഗുഡപ വനില്ലുരം  ചക്രഡനിബനിലനിറനിയുരം  നഷ്ടചപട
ചകേല്കട്രക്ടോണനിചന പുനരുജട്ടീവനിപനിക്കക്ടോന്  നടപടനി സസ്വട്ടീകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ശ്രട്ടീ  .   പനിണറക്ടോയനി വനിജയന്: സര,  ഇതനിചന്റെ  പനിന്നനില്  ചകേല്കട്രക്ടോണ്
അഭനിവൃദ്ധനിചപടണചമന്ന  വനികേക്ടോരരം  തചന്നയക്ടോണപ.   ഒരു  കേമ്മട്ടീഷന്  ഏജന്റെപ  എന്ന
നനിലയനില് പ്രവരതനിക്കുന്ന ചകേല്കട്രക്ടോണനിചന്റെ  രൂപതനിനപ മക്ടോറരം വരണചമന്നക്ടോണപ
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അകദഹരം  ഉകദശനിക്കുന്നതപ.  അതപ  വളചര  ശരനിയക്ടോയ  കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  ഇന്നചത
കേക്ടോലതനിനപ  കചെരന്ന  തരതനിലുള്ള  ഒരു സക്ടോപനമക്ടോക്കനി  നമുക്കതനിചന  മക്ടോറക്ടോനുള്ള
ശ്രമരം നടതക്ടോരം.  ആ കൂടതനില് അകദഹരം പറഞ്ഞ കേക്ടോരരങ്ങള്കൂടനി പരനിഗണനിക്കക്ടോരം.

ശ്രട്ടീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന്:  സര,  സ്കൂള്  യൂണനികഫൈക്ടോമനിനപ  കകേ തറനിത്തുണനി
സമൗജനരമക്ടോയനി  ചകേക്ടോടുക്കുന്ന  കേക്ടോരരരം  പ്രഖരക്ടോപനിചനിട്ടുണപ.  അതപ  വളചര
സസ്വക്ടോഗതക്ടോരഹമക്ടോയ കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  അതനില് ഖക്ടോദനിചയ ഒഴനിവക്ടോകക്കണ കേക്ടോരരമനില്ല.  ഒരു
ഘടതനില്  ഇവനിചട  ഖക്ടോദനികയക്ടോ  കകേതറനികയക്ടോ  യൂണനികഫൈക്ടോമക്ടോയനി
ഉപകയക്ടോഗനിക്കണചമന്നപ  മുമചത  എല്.ഡനി.എഫൈപ.  ഗവണ്ചമനതചന്ന
തട്ടീരുമക്ടോനനിക്കുകേയുരം  ആഴ്ചയനില്  രണ്ടുദനിവസരം  അതപകയക്ടോഗനിക്കുകേയുരം  ചചെയ്തനിരുന്നു.
ഇകപക്ടോള്  ഖക്ടോദനി  വസങ്ങള്  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്ന  നനിരവധനി  വനിദരക്ടോലയങ്ങളുണപ.
അകപക്ടോള് ഖക്ടോദനിയുരംകൂടനി ഉള്ചപടുതണചമന്നക്ടോണപ പറയക്ടോനുള്ളതപ.

ശ്രട്ടീ  .   പനിണറക്ടോയനി വനിജയന്: സര,  ഇമൗ  പദ്ധതനിയനില്  കകേതറനി
മക്ടോതചമയുള.   അതപ  കകേതറനിക്കുകവണനിയുള്ള  ഒരു  പദ്ധതനിയക്ടോണപ.  അതപ
കകേതറനി എന്ന നനിലയനില്തചന്നയക്ടോണപ കേക്ടോണുന്നതപ.  ഖക്ടോദനി ധരനിക്കുന്ന ധക്ടോരക്ടോളരം
ആളുകേളുണപ.  അവചര അപമക്ടോനനിക്കക്ടോചനക്ടോന്നുമല്ല.  ഇതനില് കകേതറനി മക്ടോതചമയുള.
അതചകേക്ടോണപ ഇമൗ ധനക്ടോഭരരത്ഥന പക്ടോസക്ടോക്കനിതരണചമന്നപ അഭരരത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണപ.

തകദശസസ്വയരംഭരണവരം  നന്യൂനപക്ഷെകക്ഷെമവരം  വഖഫൈപ  ഹജപ  തട്ടീരത്ഥക്ടോടനവരം
വകുപ്പുമനനി  (  കഡക്ടോ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലട്ടീല്  ):   സര,  നന്യൂനപക്ഷെങ്ങളുചട പുകരക്ടോഗതനിയനിലുരം
അഭനിവൃദ്ധനിയനിലുരം ഭൂരനിപക്ഷെ സമുദക്ടോയവരം ഭൂരനിപക്ഷെ സമുദക്ടോയതനിചന്റെ അഭനിവൃദ്ധനിയനിലുരം
പുകരക്ടോഗതനിയനിലുരം  നന്യൂനപക്ഷെ  വനിഭക്ടോഗങ്ങളുരം  പങ്കുവഹനിച  ചെരനിതമക്ടോണപ  നമ്മുചട
രക്ടോജരത്തുരം  സരംസക്ടോനത്തുരം  ഇക്കക്ടോലമതയുമുള്ളതപ.   ഇന്ഡരയനില്  വഖഫൈപ
സസ്വത്തുക്കള്  രൂപട്ടീകേരനിക്കചപടതനിചന  സരംബനനിചപ  ഞക്ടോന്  പഠനിക്കക്ടോന്
ശ്രമനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  സസ്വക്ടോതനരതനിനപ  ചതക്ടോട്ടുമുമപ  രക്ടോജരരം  വനിഭജനിക്കചപട
സനരഭതനില് ഉതകരന്തരയനില്നനിന്നപ ധക്ടോരക്ടോളരം പ്രമക്ടോണനിമക്ടോരുരം സമന്നരുമക്ടോയനിട്ടുള്ള
മുസട്ടീങ്ങള്  പക്ടോകേനിസക്ടോനനികലയപ  കചെകക്കറനി.  അവരുചട  സസ്വതപ  എന്തക്ടോണപ
ചചെകയ്യണതപ  എന്നുള്ളതനിചന  സരംബനനിച  ഒരക്ടോകലക്ടോചെന  അക്കക്ടോലതപ
ഉടചലടുക്കുകേയുണക്ടോയചത.   ഒരു  വനിഭക്ടോഗരം  ആളുകേള്  പറഞ്ഞതപ  ആ  സസ്വതപ
നക്ടോഷണകലസപ   ചചെയ്യണചമന്നക്ടോയനിരുന്നു.  മചറക്ടോരു  വനിഭക്ടോഗതനിചന്റെ  അഭനിപ്രക്ടോയരം
അതപ  ഇന്ഡരയനിലവകശഷനിക്കുന്ന  മുസട്ടീങ്ങളുചട അഭനിവൃദ്ധനിക്കുകവണനി
പ്രകയക്ടോജനചപടുതണരം എന്നക്ടോയനിരുന്നു. പണ്ഡനിറപ ജവഹരലക്ടോല് ചനഹ്രു രണക്ടോമചത
അഭനിപ്രക്ടോയതനിചന്റെകൂചടയക്ടോണപ  നനിന്നതപ.  അങ്ങചനയക്ടോണപ  ഇന്ഡരയനില്  വഖഫൈപ
സസ്വത്തുക്കള്  ഒരുക്കൂടനി  അവ  മുസട്ടീരം  ജനവനിഭക്ടോഗതനിചന്റെ  അഭനിവൃദ്ധനിക്കുകവണനി
പ്രകയക്ടോജനചപടുത്തുന്ന വഖഫൈപ കബക്ടോരഡപ സക്ടോപനിതമക്ടോയതപ.  കകേരളതനിലുരം വഖഫൈപ
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കബക്ടോരഡനിചന്റെ  ഗ്രക്ടോനമക്ടോയനി  ബനചപടപ  എനനിചക്കക്ടോരു  കേക്ടോരരരം  മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന്
സക്ടോധനിച്ചു.  2003  വചര  വഖഫൈപ  കബക്ടോരഡനിനപ  സരംസക്ടോന  സരക്കക്ടോര  ഒരു
കപസകപക്ടോലുരം അഡനിനനികസറട്ടീവപ ഗ്രക്ടോന്റെക്ടോയനി നല്കേനിയനിരുന്നനില്ല.  2003-ല് റവനന്യൂ
ഡനിപക്ടോരട്ടുചമന്റെനിചന്റെ ചുമതല വഹനിചനിരുന്ന കഡക്ടോ.  സനകരശന് എന്ന ഉകദരക്ടോഗസന്
വഖഫൈപ  കബക്ടോരഡപ  ഓഫൈട്ടീസപ  സനരശനിക്കുകേയുരം  ഫൈയലുകേള്  പരനികശക്ടോധനിചതനിനു
കശഷരം  ആദരമക്ടോയനി  50  ലക്ഷെരം  രൂപ  സരംസക്ടോന  സരക്കക്ടോര  അഡനിനനികസറട്ടീവപ
ഗ്രക്ടോന്റെക്ടോയനി  വഖഫൈപ  കബക്ടോരഡനിനപ  നല്കേണചമന്നപ  എഴതനിവയകേയുരം  ചചെയ്തു.
അതനിനുകശഷമക്ടോണപ  നമ്മുചട  സരംസക്ടോനതപ  വഖഫൈപ  കബക്ടോരഡനിനപ  സരംസക്ടോന
സരക്കക്ടോരനിചന്റെ  അഡനിനനികസറട്ടീവപ  ഗ്രക്ടോന്റെപ  കേനിടനിത്തുടങ്ങനിയതപ.   ഞക്ടോനനിതനിവനിചട
പറഞ്ഞതപ  നന്യൂനപക്ഷെ  ജനവനിഭക്ടോഗതനിചന്റെ  പുകരക്ടോഗതനിയനിലുരം  അഭനിവൃദ്ധനിയനിലുരം
ഭൂരനിപക്ഷെ  സമുദക്ടോയവരം  ഭൂരനിപക്ഷെ  സമുദക്ടോയതനിചന്റെ  അഭനിവൃദ്ധനിയനിലുരം
പുകരക്ടോഗതനിയനിലുരം  നന്യൂനപക്ഷെ  വനിഭക്ടോഗങ്ങളുരം  അവരവരുകടതക്ടോയ  വലനിയ  പങപ
വഹനിചനിട്ടുണപ  എന്നുപറയക്ടോന്  കവണനിയക്ടോണപ.  നന്യൂനപക്ഷെകക്ഷെമ  വകുപനിനപ
ഏഴവയകസ ആയനിട്ടുളള.  ഹ്രസസ്വചമങനിലുരം ഇമൗ വകുപനിനുരം ഒരു ചെരനിതമുണപ.  സചക്ടോര
കേമ്മനിറനി  റനികപക്ടോരടനിചന്റെ  പശക്ടോതലതനില്  കകേരളതനിലതപ  എങ്ങചനയക്ടോണപ
നടപനിലക്ടോകക്കണതപ  എന്നുള്ളതനിചന സരംബനനിചപ  പഠനിക്കുന്നതനിനുകവണനി സഖക്ടോവപ
വനി.  എസപ.  അച്ചുതക്ടോനനചന്റെ  കനതൃതസ്വതനിലുണക്ടോയനിരുന്ന  ഇടതപക്ഷെ  ഗവണ്ചമന്റെപ
പക്ടോകലക്ടോളനി  മുഹമ്മദപ  കുടനിചയ   കേമ്മട്ടീഷനക്ടോയനി  നനികയക്ടോഗനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ആ
കേമ്മട്ടീഷന്  റനികപക്ടോരടനിചന്റെ  അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോണപ  നന്യൂനപക്ഷെകക്ഷെമ  വകുപപ
കകേരളതനിലക്ടോദരമക്ടോയനി രൂപട്ടീകേരനിക്കചപടുന്നതപ.  നനിരവധനി പദ്ധതനികേളക്ടോണപ ഇതമക്ടോയനി
ബനചപടപ  നടപനിലക്ടോക്കനിവരുന്നതപ.   വനിധവ  ഭവന  പദ്ധതനിക്കപ  ഇമൗ  വരഷരം  31
കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണപ  നട്ടീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതപ.  സരംസക്ടോനചത  1240  നന്യൂനപക്ഷെ
സകഹക്ടോദരനിമക്ടോരക്കപ  ഇതനിചന്റെ  പ്രകയക്ടോജനരം  ലഭനിക്കുരം.  2.5  ലക്ഷെരം  രൂപ  ഭവന
സഹക്ടോയമക്ടോയനിടക്ടോണപ  ലഭരമക്ടോക്കക്ടോനുകദശനിക്കുന്നതപ.   ഇമൗ  പദ്ധതനി  ഇനനിമുതല്
'ഇമനിചനിബക്ടോവ  ഭവനപദ്ധതനി'  എന്നക്ടോയനിരനിക്കുരം  അറനിയചപടുന്നതപ.  പഠനതനില്
മനിടുക്കുള്ള കമകനക്ടോരനിറനി വനിഭക്ടോഗതനിചല പക്ടോവചപട കുടനികേള്ക്കപ പുതനിയതക്ടോയനി ഒരു
ചമരനിറപ  കസക്ടോളരഷനിപപ ഇമൗ വരഷരം മുതല് ആരരംഭനിക്കക്ടോന് വകുപപ ഉകദശനിക്കുന്നുണപ.
കകേരളതനിചന്റെ  പ്രഥമ  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ  വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരുന്ന  ചപ്രക്ടോഫൈ.  കജക്ടോസഫൈപ
മുണകശ്ശേരനിയുചട കപരനില്  'ചപ്രക്ടോഫൈ. കജക്ടോസഫൈപ മുണകശ്ശേരനി കസക്ടോളരഷനിപപ'  എന്നക്ടോകുരം
ഇതനിനപ നക്ടോമകേരണരം ചചെയന്നതപ.  സരംസക്ടോനതക്ടോദരമക്ടോയനി മദ്രസ അദ്ധരക്ടോപകേരക്കപ 2
ലക്ഷെരം രൂപ പലനിശരഹനിത ഭവന വക്ടോയ്പ  നല്കുന്ന പദ്ധതനിക്കപ  തടക്കമനിടക്ടോന് ഇമൗ
ഗവണ്ചമന്റെനിനപ  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണപ.  100  കപരക്കക്ടോണപ  ഇമൗ  വരഷരം  വക്ടോയ്പ
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതപ.   കമകനക്ടോരനിറനി  ഇന്സ്റ്റേനിറന്യൂടപ  ഓഫൈപ  റനിസരചപ  ആന്റെപ  നക്ടോഷണല്
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ഇന്റെകഗ്രഷന് എചന്നക്ടോരു ഗകവഷണ സക്ടോപനരം മലപ്പുറരം ജനില്ലയനിചല വഖഫൈപ ഭൂമനിയനില്
സക്ടോപനിക്കക്ടോന് ഗവണ്ചമനകദശനിക്കുന്നു.  കമകനക്ടോരനിറനി സനിവനില് സരവ്വട്ടീസപ കകേക്ടോചനിരംഗപ
ചസന്റെറുകേള് കകേന സരക്കക്ടോര സഹക്ടോയകതക്ടോചട കേണ്ണൂര,  വയനക്ടോടപ,  ചകേക്ടോല്ലരം,  കകേക്ടോടയരം
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  സക്ടോപനിക്കുന്നതക്ടോണപ.  വഖഫൈപ  സസ്വത്തുള്ള  ജനില്ലകേളനില്  അതപ
പ്രകയക്ടോജനചപടുതനി  'സദ്ഭക്ടോവന  മണ്ഡപങ്ങള്'  കകേനസരക്കക്ടോര  സഹക്ടോയകതക്ടോചട
സക്ടോപനിക്കുരം.  ഇതനിനക്ടോയനി  ആവശരമക്ടോയ  കപ്രക്ടോജകപ  റനികപക്ടോരടപ  കകേന  ഗവണ്ചമന്റെനിനപ
ഉടന്തചന്ന നല്കുന്നതക്ടോണപ.  നനിലവനിലുള്ള 16  കമകനക്ടോരനിറനി കകേക്ടോചനിരംഗപ ചസന്റെറുകേളനിലുരം
ചനറപ,  ചസറപ,  ചജ.ആര.എഫൈപ.  കകേക്ടോചനിരംഗപ  കൂടനി  അടുത  അദ്ധരയന  വരഷരം  മുതല്
ആരരംഭനിക്കുരം. 152 കബക്ടോക്കുകേളനിലുരം 87 മുനനിസനിപക്ടോലനിറനികേളനിലുരം 6 കകേക്ടോരപകറഷനുകേളനിലുരം
കമകനക്ടോരനിറനി  ചപ്രക്ടോകമക്ടോടരമക്ടോചര  നനിയമനിക്കക്ടോന്  ലക്ഷെരമനിട്ടുള്ള  ചപ്രക്ടോകപക്ടോസല്  കകേന
നന്യൂനപക്ഷെ  കക്ഷെമ  വകുപപ  മനനിക്കപ  സമരപനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണപ.   ഇവനിചട  വന്ന  രണപ
അഭനിപ്രക്ടോയങ്ങള്കൂടനി  പറഞ്ഞുചകേക്ടോണപ  ഞക്ടോനവസക്ടോനനിപനിക്കക്ടോരം.  മള്ടനി  ചസകര
ചഡവലപ്ചമന്റെപ  കപ്രക്ടോഗ്രക്ടോമനില്  (എരം.എസപ.ഡനി.പനി.)  നനിലവനില്  വയനക്ടോടപ  ജനില്ലയുരം
ചപക്ടോന്നക്ടോനനി  ടമൗണുരം  മക്ടോതമക്ടോണപ  ഉള്ചപടുതനിയനിട്ടുള്ളതപ.  മറപ  ജനില്ലകേളനിചല  നന്യൂനപക്ഷെ
കകേനട്ടീകൃത പ്രകദശങ്ങളുരം ഇമൗ പദ്ധതനിയുചട കേട്ടീഴനില് ഉള്ചപടുതണചമന്നപ  നന്യൂനപക്ഷെ
കക്ഷെമ മനക്ടോലയകതക്ടോടപ ആവശരചപടനിട്ടുണപ. എചന്റെ സഹൃതപ ശ്രട്ടീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിരം,
തക്ടോടനിയുമക്ടോയനി ബനചപട ഒരു കേക്ടോരരരം ഇവനിചട സൂചെനിപനിചതചകേക്ടോണപ അതകൂടനി പറഞ്ഞപ
ഞക്ടോന് നനിരത്തുകേയക്ടോണപ.  തക്ടോടനി വളരത്തുന്നതപ ഒരു മതക്ടോവകേക്ടോശരം എന്ന രട്ടീതനിയനിലക്ടോണപ
അകദഹരം ഇവനിചട അവതരനിപനിക്കക്ടോന്  ശ്രമനിചതപ.  മതവമക്ടോയനി അതനിനപ ഒരു ബനവമനില്ല
എന്നുള്ളതപ  അതപറഞ്ഞ  ടനി.  വനി.  ഇബക്ടോഹനിരം  തചന്ന  തക്ടോടനിവചനിടനില്ല  എന്നുള്ളതനിചന്റെ
ചതളനിവക്ടോണപ.   ഇമൗ  സഭയനിചല  മുസട്ടീരം  ലട്ടീഗനിചന്റെ  ഒചരക്ടോറ  ചമമരമക്ടോരുരം  തക്ടോടനിവചനിടനില്ല
എന്നുളളതപ  ഇതനിചന്റെ  വരക്തമക്ടോയ  ഒരു  ചതളനിവക്ടോണപ.  അതനിനപ  മതവമക്ടോയനി  ഒരു
ബനവമനില്ല എന്നക്ടോണപ ഞക്ടോന് പറഞ്ഞതപ.  അതചകേക്ടോണ്ടുതചന്നയക്ടോവണരം മഹക്ടോനക്ടോയ സനി.
എചപ.  മുഹമ്മദപ  കകേക്ടോയ  ആഭരന്തരവകുപ്പുമനനി  ആയനിരുന്നനിട്ടുരം  കപക്ടോലട്ടീസനില്
ഇങ്ങചനചയക്ടോരു  സസ്വക്ടോതനരരം  അനുവദനിക്കക്ടോതനിരുന്നതപ  എന്നുള്ളതക്ടോണപ  എചന്റെ
അഭനിപ്രക്ടോയരം.  ഇങ്ങചനചയക്ടോരു  കേക്ടോലതപ  അതരതനിലുള്ള  നനിരകദശങ്ങള്
നടപനിലക്ടോക്കക്ടോതനിരനിക്കുന്നതക്ടോണപ  ഉചെനിതരം  എന്നുള്ള  എചന്റെ  അഭനിപ്രക്ടോയരംകൂടനി
കരഖചപടുതനിചക്കക്ടോണപ ഞക്ടോന് അവസക്ടോനനിപനിക്കുന്നു.

ശ്രട്ടീ  .    എ  .    എന്  .    ഷരംസട്ടീര  :  സര,  വഖഫൈനിചന്റെ  സസ്വത്തുക്കള്  ചെനില  രക്ടോഷട്ടീയ
പക്ടോരടനികേളുചട കകേവശമുചണന്നപ കേഴനിഞ്ഞ എല്.ഡനി.എഫൈപ.  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേക്ടോലതപ
ചുമതലചപടുതനിയ കേമ്മട്ടീഷന് കേചണതനിയനിരുന്നു. അതപ തക്ടോങളുചട ശ്രദ്ധയനിലുകണക്ടോ?

കഡക്ടോ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലട്ടീല്:  സര,  വഖഫൈപ  സസ്വത്തുക്കള്  അനരക്ടോധട്ടീനചപടപ
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കപക്ടോകുന്നുചവന്ന  ആകക്ഷെപരം  വളചര  ശക്തമക്ടോയനി  നനിലനനില്ക്കുന്നുണപ.   ചെനില
വരക്തനികേളുരം  സക്ടോപനങ്ങളുരം  അതപ  കേകയ്യറനിചക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്നു  എന്നുള്ള
അഭനിപ്രക്ടോയതനിചന്റെയുരം  ആകക്ഷെപതനിചന്റെയുരം  അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോണപ
എല്.ഡനി.എഫൈപ.  സരക്കക്ടോരനിചന്റെ  കേക്ടോലതപ  ഇതസരംബനനിചപ  പഠനിക്കുന്നതനിനപ  ഒരു
കേമ്മട്ടീഷചന നനികയക്ടോഗനിചതപ.  ആ കേമ്മട്ടീഷചന്റെ റനികപക്ടോരടപ സരക്കക്ടോരനിചന്റെ മുമനിലുണപ.
ഏതക്ടോയക്ടോലുരം  വഖഫൈപ  സസ്വത്തുക്കള്  ഇനനിചയങനിലുരം  അനരക്ടോധട്ടീനചപട്ടു
കപക്ടോകേക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന്   ഒരു  സരചവ്വ  നടതക്ടോന്  ഗവണ്ചമന്റെപ  തട്ടീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണപ.
അതനിനക്ടോവശരമക്ടോയ  എത  പണരം  കവണചമങനിലുരം  നല്കേക്ടോചമന്നപ  ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ
ധനകേക്ടോരര വകുപ്പുമനനി കേഴനിഞ്ഞ ബഡ്ജറപ പ്രസരംഗതനില് സൂചെനിപനിചതപ ഞക്ടോന് ഇമൗ
സനരഭതനില് പറയുന്നു.  ഇമൗ ഡനിമക്ടോന്റെപ പക്ടോസക്ടോക്കനിതരണചമന്നപ അഭരരത്ഥനിക്കുന്നു.

4 PM     ]

ശ്രട്ടീ  .    പനി  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി:  സര,  ബഹുമക്ടോനചപട മനനി കഡക്ടോ.  ചകേ.  ടനി.
ജലട്ടീല് പരക്ടോമരശരം  നടതനിയകപക്ടോള് തക്ടോടനി  മതപരമക്ടോയതല്ല എന്നുപറഞ്ഞു.  അതപ
ആവശരമനില്ലക്ടോത  ഒരു  പരക്ടോമരശമക്ടോണപ.  കേക്ടോരണരം,  തക്ടോടനി  മതപരമക്ടോണപ  എന്നപ
വനിശസ്വസനിക്കുന്ന  ഒരു  വലനിയ  ജനവനിഭക്ടോഗരം  ഈ  നക്ടോടനിലുണപ.  തക്ടോടനി  വയകേകയക്ടോ
വയക്ടോതനിരനിക്കുകേകയക്ടോ  ചചെയന്നതപ  അവരവരുചട  ഇഷ്ടമക്ടോണപ.  അതപ  പ്രവക്ടോചെകേചന്റെ
തനിരുസന്നതക്ടോണപ.  തക്ടോടനികേള് പലവനിധമുണപ.  ചലനനിചന്റെ തക്ടോടനി വയന്നവരുണക്ടോവരം,
തക്ടോടനി  വയക്ടോതവരുണക്ടോകുരം,  ഫൈക്ടോഷനുകവണനി  തക്ടോടനി  വയന്നവരുണക്ടോകുരം.  ഇകപക്ടോള്
ചനയപ മറുചട തക്ടോടനി വയന്നവരുണപ.  ബഹുമക്ടോനചപട സഭക്ടോദ്ധരക്ഷെചന്റെ തക്ടോടനി ഏതതരരം
തക്ടോടനിയക്ടോചണന്നറനിയനില്ല.  എന്നക്ടോല്  തക്ടോടനി  മതപരമല്ല  എന്നുപറയുന്നതപ  ശരനിയല്ല.
അങ്ങചന വനിശസ്വസനിക്കുന്നവര ഈ നക്ടോടനിലുണപ. ഇതപ കകേടനിടപ നനിങ്ങളക്ടോരുരം  സഭയനില്
ഇല്ലക്ടോയനിരുകന്നക്ടോ,  നനിങ്ങള്ക്കപ വനിവരമനികല്ല  എന്നപ നക്ടോചള ആചരങനിലുരം കചെക്ടോദനിചക്ടോല്
അതപ കമക്ടോശമക്ടോകുരം. അതചകേക്ടോണപ ഞക്ടോന് അചതക്ടോന്നപ കേറകപ ചചെയ്തതക്ടോണപ. 

മനി  .   സട്ടീക്കര : പട്ടീസപ. തക്ടോടനിചയക്ടോരു ചെരചക്ടോവനിഷയമക്ടോക്കണ.

കഡക്ടോ  .    ചകേ  .    ടനി  .    ജലട്ടീല്:  സര,  ഞക്ടോന്  പറഞ്ഞതപ  തക്ടോടനി  നനിരബനമുള്ള
കേക്ടോരരമല്ലക്ടോചയന്നക്ടോണപ. തക്ടോടനി നനിരബനമുള്ള കേക്ടോരരമക്ടോചണങനില്  മുസട്ടീരംലട്ടീഗനിചന്റെ  18
ചമമരമക്ടോരനില്  ഒരക്ടോളുരം  തക്ടോടനിവചനിടനില്ലകല്ലക്ടോ.  അചതന്തുചകേക്ടോണക്ടോണപ  വയക്ടോതതപ  ?
ഞക്ടോന്  പറഞ്ഞതപ  കപക്ടോലട്ടീസനില്  തക്ടോടനി  വളരതക്ടോനുള്ള  സസ്വക്ടോതനരരം
നല്കേണചമന്നുള്ള  ആവശരരം  ഇന്നചത  സക്ടോഹചെരരതനില്  പ്രകതരകേനിചപ
പരനിഗണനികക്കണതനില്ലക്ടോചയന്നക്ടോണപ.  സനി.  എചപ.  മുഹമ്മദപ  കകേക്ടോയ  ആഭരന്തര
വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരനിചക്ക  അതരചമക്ടോരു  സസ്വക്ടോതനരരം  കകേരള  കപക്ടോലട്ടീസനില്
അനുവദനിചനിടനില്ലകല്ലക്ടോ.  പനിചന്ന  എന്തനിനക്ടോണപ  ശ്രട്ടീ.  ടനി.  വനി.  ഇബക്ടോഹനിരം
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അങ്ങചനചയക്ടോരു  ആവശരരം  ഉന്നയനിചതപ.  സനി.  എചപ.  മുഹമ്മദപ  കകേക്ടോയ  സഭയനില്
അരംഗമക്ടോയനിരുന്നകല്ലക്ടോ.  അകദഹതനിനപ  തക്ടോടനിയുണക്ടോയനിരുകന്നക്ടോ;  നഹക്ടോ  സക്ടോഹനിബനിനപ
തക്ടോടനിയുണക്ടോയനിരുകന്നക്ടോ;  അഹമ്മദപ  കുരനിക്കള്ക്കപ  തക്ടോടനിയുണക്ടോയനിരുകന്നക്ടോ;  ഇല്ലകല്ലക്ടോ?
തക്ടോടനി വയന്നവര വയചട. ഞക്ടോന് അതനിനപ എതനിരല്ല. ....(ബഹളരം)......

മനി  .    സട്ടീക്കര  : ഇതയപ  ഗമൗരവകമറനിയ  ഒരു  ചെരചയുചട  ആവശരമനില്ല.  തക്ടോടനി
വയന്നവരക്കപ  വയക്ടോരം.  കവണക്ടോതവരക്കപ  വയക്ടോതനിരനിക്കക്ടോരം.  തക്ടോടനിചയ സരംബനനിചപ
വനിശദമക്ടോചയക്ടോരു ചെരച കവണ. ....(ബഹളരം).... 

പ്രതനിപക്ഷെ കനതക്ടോവപ  (ശ്രട്ടീ  .    രകമശപ ചചെന്നനിതല):  സര,  ഇതരരം ചെരചകേള്
അനുവദനിക്കക്ടോന്  പക്ടോടനില്ലക്ടോതതക്ടോണപ.  ഇതപ  ആവശരമനില്ലക്ടോത  വനിവക്ടോദമക്ടോണപ.
എന്തനിനക്ടോണപ ഇതരരം വനിവക്ടോദങ്ങള് ഇവനിചട ചകേക്ടോണ്ടുവരുന്നതപ.

മനി  .    സട്ടീക്കര :  ബഹുമക്ടോനചപട ഭക്ഷെരവരം സനിവനില് സകപസരം വകുപ്പുമനനിക്കപ
ഒരു കേക്ടോരരരം സഭചയ അറനിയനിക്കക്ടോനുണപ. 

IX  അറനിയനിപപ

ഭക്ഷെരവരം സനിവനില് സകപസരം വകുപ്പുമനനി (ശ്രട്ടീ  .    പനി  .    തനികലക്ടോതമന്): സര,
ഭക്ഷെരഭദ്രതക്ടോ നനിയമരം നടപനിലക്ടോക്കുന്നതനിചന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി നമ്മുചട സരംസക്ടോനതപ കേരടപ
മുന്ഗണനക്ടോ  പടനികേ  പ്രസനിദ്ധട്ടീകേരനിചനിട്ടുണപ.  അതനികനലുള്ള  പരക്ടോതനികേളുരം
ആകക്ഷെപങ്ങളുരം  കകേള്ക്കുവക്ടോനുള്ള  സമയരം  ഒകകക്ടോബര  30  വചരയക്ടോണപ
നനിശയനിചനിരുന്നതപ.  എന്നക്ടോല് ഇന്നചല ബഹുമക്ടോനരരക്ടോയ അരംഗങ്ങളനില് പലരുരം ആ
തട്ടീയതനി  കുറച്ചുകൂടനി  നട്ടീടണചമന്നപ  അഭരരത്ഥനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  അതനിചന്റെ
അടനിസക്ടോനതനില്  പരക്ടോതനികേളുരം ആകക്ഷെപങ്ങളുരം സസ്വട്ടീകേരനിക്കുന്ന തട്ടീയതനി നവരംബര
5  വചര  നട്ടീട്ടുകേയക്ടോണപ.  ഇതനിനനിടയപ  വരുന്ന അവധനി  ദനിവസവരം  തക്ടോലൂക്കപ  സകപ
ഓഫൈട്ടീസപ പ്രവരതനിക്കുന്നതക്ടോണപ. 

മനി  .    സട്ടീക്കര:  സരവ്വശ്രട്ടീ   മഞ്ഞളക്ടോരംകുഴനി  അലനി,   ചകേ.  എരം.  ഷക്ടോജനി,
ചകേ.  എസപ.  ശബരട്ടീനക്ടോഥന്,   എരം.  വനിന്ചസന്റെപ,  അന്വര  സക്ടോദതപ,
എ.  പനി.  അനനില് കുമക്ടോര,  വനി.  ഡനി.  സതട്ടീശന്,  ഐ.  സനി.  ബക്ടോലകൃഷ്ണന്,  എന്.
ഷരംസദട്ടീന്,  ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിരം,  അബ്ദുല് ഹമട്ടീദപ പനി, പനി. ചകേ. ബഷട്ടീര, എരം. ഉമ്മര,
വനി.  ചകേ.  ഇബക്ടോഹനിരം  കുഞ്ഞപ, ടനി.  എ.  അഹമ്മദപ  കേബട്ടീര എന്നട്ടീ  അരംഗങ്ങള്
പടനികേജക്ടോതനി/ പടനികേവരഗ/ മറ്റുപനികന്നക്ടോക്ക/നന്യൂനപക്ഷെ വനിഭക്ടോഗങ്ങള് എന്നനിവരുചട കക്ഷെമരം
എന്ന XXV-ാം നമര ധനക്ടോഭരരത്ഥനയപ അവതരനിപനിച      ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷെപങ്ങചള

അനുകൂലനിക്കുന്നവര.......................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര......................

ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷെപങ്ങള് സഭ നനിരക്ടോകേരനിചനിരനിക്കുന്നു.
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പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവരഗ/മറ്റു  പനികന്നക്ടോക്ക/നന്യൂനപക്ഷെ  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്
എന്നനിവരുചട കക്ഷെമരം സരംബനനിച  XXV-ാം നമര ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുചട കപരനില്
കേക്ടോരരവനിവരപടനികേയനില്  സൂചെനിപനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസ്റ്റേനില്  പ്രസത  ധനക്ടോഭരരത്ഥനയകനചര
9-ാം  കകേക്ടോളതനില്  കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ള  തകേ  2016-2017  സക്ടോമതനികേ  വരഷചത
ചചെലവകേള് പൂരതട്ടീകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി അനുവദനിക്കണചമന്ന പ്രകമയചത

അനുകൂലനിക്കന്നവര …...............

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര …..............

പ്രതനിപക്ഷെകനതക്ടോവപ  (  ശ്രട്ടീ  .    രകമശപ  ചചെന്നനിതല  ) :  സര,  ഞക്ടോന്  കപക്ടോള്
ആവശരചപടുന്നു.

(സഭക്ടോരംഗങ്ങള് തക്ടോചഴപറയുരം പ്രകേക്ടോരരം കവക്ടോടപ കരഖചപടുതനി)

അനുകൂലനിക്കുന്നവര: 

1. ശ്രട്ടീ. ചകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖക്ടോദര  

2. ശ്രട്ടീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമക്ടോന് 

3. ശ്രട്ടീമതനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി 

4. ശ്രട്ടീ. ചകേ. ആന്സലന്

5. ശ്രട്ടീ. ആന്റെണനി കജക്ടോണ് 

6. ശ്രട്ടീ. എ. എരം. ആരനിഫൈപ 

7. ചപ്രക്ടോഫൈ. ചകേ. യു. അരുണന് 

8. ശ്രട്ടീമതനി സനി. ചകേ. ആശ 

9. ശ്രട്ടീ. ചകേ. ബക്ടോബു 

10. ശ്രട്ടീ. എ. ചകേ. ബക്ടോലന് 

11. ശ്രട്ടീമതനി ഇ. എസപ. ബനിജനികമക്ടോള് 

12. ശ്രട്ടീ. ഇ. ചെനകശഖരന്  

13.  ശ്രട്ടീ. ചകേ. ദക്ടോസന് 

14. ശ്രട്ടീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 
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15. ശ്രട്ടീ. എല്കദക്ടോ എബഹക്ടോരം 

16. ശ്രട്ടീമതനി ഗട്ടീതക്ടോ കഗക്ടോപനി 

17. ശ്രട്ടീ. കജക്ടോരജപ എരം. കതക്ടോമസപ 

18.  ശ്രട്ടീ. സനി. ചകേ. ഹരട്ടീനന് 

19. കഡക്ടോ. ചകേ. ടനി. ജലട്ടീല് 

20. ശ്രട്ടീ. ചജയനിരംസപ മക്ടോതബ 

21. ശ്രട്ടീ. ജനി. എസപ. ജയലക്ടോല് 

22. ശ്രട്ടീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന് 

23. ശ്രട്ടീ. വനി. കജക്ടോയനി 

24. ശ്രട്ടീ. കജക്ടോണ് ചഫൈരണക്ടോണസപ

25. ശ്രട്ടീ. ഒ. ആര. കകേളു 

26. ശ്രട്ടീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

27. ശ്രട്ടീ. ചകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

28. ശ്രട്ടീ. ചകേ. കുഞ്ഞനിരക്ടോമന് 

29. ശ്രട്ടീ. വനി. ചകേ. സനി. മമ്മതപ കകേക്ടോയ

30. ശ്രട്ടീ. എരം. എരം. മണനി 

31. ശ്രട്ടീ. മക്ടോതബ ടനി. കതക്ടോമസപ 

32. ശ്രട്ടീ. ചകേ. ചജ. മക്ടോകനി 

33. ശ്രട്ടീമതനി ചജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മ 

34. ശ്രട്ടീ. എ. സനി. ചമക്ടോയ്തട്ടീന് 

35. ശ്രട്ടീ. മുഹമ്മദപ മുഹസനിന്.പനി.

36. ശ്രട്ടീ. ഡനി. ചകേ. മുരളനി  

37. ശ്രട്ടീ. മുരളനി ചപരുചനല്ലനി 

38. ശ്രട്ടീ. സനി. ചകേ. നക്ടോണു 
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39. ശ്രട്ടീ. എരം. നമൗഷക്ടോദപ

40. ശ്രട്ടീ. യു. ആര. പ്രദട്ടീപപ 

41. ശ്രട്ടീ. എ. പ്രദട്ടീപപ കുമക്ടോര 

42. ശ്രട്ടീ. ചകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

43. ശ്രട്ടീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

44. ശ്രട്ടീ. പുരുഷന് കേടലുണനി 

45. ശ്രട്ടീ. പനി. ടനി. എ. റഹട്ടീരം 

46. ശ്രട്ടീ. എരം. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന്

47. ശ്രട്ടീ. ചകേ. രക്ടോജന് 

48. ശ്രട്ടീ. ആര. രക്ടോകജഷപ 

49. ശ്രട്ടീ. റനി. വനി. രക്ടോകജഷപ 

50. ശ്രട്ടീ. ചകേ. രക്ടോജു 

51. ശ്രട്ടീ. രക്ടോജു എബഹക്ടോരം

52. ശ്രട്ടീ. ആര. രക്ടോമചെനന് 

53. ശ്രട്ടീ. രക്ടോമചെനന് കേടന്നപള്ളനി  

54. ശ്രട്ടീ. ചകേ. ചകേ. രക്ടോമചെനന് നക്ടോയര 

55. ശ്രട്ടീ. റനി. പനി. രക്ടോമകൃഷ്ണന് 

56. ശ്രട്ടീ. മുല്ലക്കര രതക്ടോകേരന് 

57. ശ്രട്ടീ. കേക്ടോരക്ടോടപ റസക്ടോഖപ

58. ശ്രട്ടീ. എസപ. ശരമ്മ  

59. ശ്രട്ടീ. എ. ചകേ. ശശട്ടീനന് 

60. ശ്രട്ടീ. സനി. ചകേ. ശശട്ടീനന് 

61. ശ്രട്ടീ. പനി. ചകേ. ശശനി

62. ശ്രട്ടീ. ഐ. ബനി. സതട്ടീഷപ 
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63. ശ്രട്ടീ. ബനി. സതരന് 

64. ശ്രട്ടീ. എ. എന്. ഷരംസട്ടീര  

65. ശ്രട്ടീ. ജനി. സധക്ടോകേരന് 

66. ശ്രട്ടീ. വനി. ആര. സനനില് കുമക്ടോര 

67. ശ്രട്ടീ. വനി. എസപ. സനനില് കുമക്ടോര

68. ശ്രട്ടീ. കേടകേരംപള്ളനി സകരനന് 

69. ശ്രട്ടീ. ഇ. ടനി. കടസണ് മക്ടോസ്റ്റേര

70. ശ്രട്ടീ. പനി. തനികലക്ടോതമന് 

71. കഡക്ടോ. ടനി. എരം. കതക്ടോമസപ ഐസകേപ 

72. ശ്രട്ടീ. പനി. ഉണ്ണനി

73. ശ്രട്ടീമതനി വട്ടീണക്ടോ കജക്ടോരജപ

74. ശ്രട്ടീ. ചകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസപ

75. ശ്രട്ടീ. ഇ. ചകേ. വനിജയന്

76. ശ്രട്ടീ. പനിണറക്ടോയനി വനിജയന്

77. ശ്രട്ടീ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര  :

1.  ശ്രട്ടീ. അബ്ദുല് ഹമട്ടീദപ .പനി 

2. ശ്രട്ടീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല്ല

3. ശ്രട്ടീ. പനി. ചകേ. അബ്ദു റബപ 

4. ചപ്രക്ടോഫൈ. ആബനിദപ ഹുകസന് തങ്ങള്

5. ശ്രട്ടീ. അടൂര പ്രകേക്ടോശപ 

6.  ശ്രട്ടീ. മഞ്ഞളക്ടോരംകുഴനി അലനി 

7. ശ്രട്ടീ. അനനില് അക്കര 

8.  ശ്രട്ടീ. എ. പനി. അനനില് കുമക്ടോര 
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9.  ശ്രട്ടീ. അനൂപപ കജക്കബപ 

10.  ശ്രട്ടീ. അന്വര സക്ടോദതപ 

11. ശ്രട്ടീ. ഐ. സനി. ബക്ടോലകൃഷ്ണന്

12. ശ്രട്ടീ. വനി. ടനി. ബല്റക്ടോരം

13. ശ്രട്ടീ. പനി. ചകേ. ബഷട്ടീര

14. ശ്രട്ടീ. വനി. ചകേ. ഇബക്ടോഹനിരം കുഞ്ഞപ 

15. ശ്രട്ടീ. എല്കദക്ടോസപ കുന്നപനിള്ളനി 

16. ശ്രട്ടീ. കഹബനി ഈഡന്  

17. ശ്രട്ടീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിരം 

18.  കഡക്ടോ. എന്. ജയരക്ടോജപ 

19. ശ്രട്ടീ. പനി. ചജ. കജക്ടോസഫൈപ 

20. ശ്രട്ടീ. പനി. ചകേ. കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി 

21. ശ്രട്ടീ. ചകേ. മുരളട്ടീധരന്  

22. ശ്രട്ടീ. എന്. എ. ചനല്ലനിക്കുന്നപ 

23. ശ്രട്ടീ. തനിരുവഞ്ചൂര രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് 

24. ശ്രട്ടീ. രകമശപ ചചെന്നനിതല

25. ശ്രട്ടീ. കറക്ടോജനി എരം. കജക്ടോണ്

26. ശ്രട്ടീ. കറക്ടോഷനി അഗസ്റ്റേനിന്

27. ശ്രട്ടീ. വനി. പനി. സജട്ടീനന് 

28. ശ്രട്ടീ. എന്. ഷരംസദട്ടീന് 

29. ശ്രട്ടീ. വനി. ഡനി. സതട്ടീശന് 

30.  ശ്രട്ടീ. ഷക്ടോഫൈനി പറമനില് 

31.  ശ്രട്ടീ. വനി. എസപ. ശനിവകുമക്ടോര

32. ശ്രട്ടീ. സണ്ണനി കജക്ടോസഫൈപ 
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33. ശ്രട്ടീ. സനി. എഫൈപ. കതക്ടോമസപ 

34. ശ്രട്ടീ. പനി. ടനി. കതക്ടോമസപ

35. ശ്രട്ടീ. പനി. ഉകബദള്ള

36. ശ്രട്ടീ. എരം. ഉമ്മര 

37. ശ്രട്ടീ. എരം. വനിന്ചസന്റെപ

 നനിഷ്പക്ഷെത പക്ടോലനിക്കുന്നവര   - ഇല്ല

        മനി  .   സട്ടീക്കര :  അനുകൂലനിക്കുന്നവര - 77

     പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര - 37

നനിഷപ പക്ഷെത പക്ടോലനിക്കുന്നവര - ആരുമനില്ല.

പ്രകമയരം പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന്നു;  ഗ്രക്ടോന്റെപ അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നു.

സരവ്വശ്രട്ടീ സണ്ണനി കജക്ടോസഫൈപ,  ചകേ. സനി. കജക്ടോസഫൈപ, തനിരുവഞ്ചൂര രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്,
ചകേ.  മുരളട്ടീധരന്,  അനൂപപ  കജക്കബപ,   മഞ്ഞളക്ടോരംകുഴനി  അലനി,   എല്കദക്ടോസപ
കുന്നപനിള്ളനി, ടനി.  എ.  അഹമ്മദപ കേബട്ടീര,  വനി.  ചകേ.  ഇബക്ടോഹനിരം കുഞ്ഞപ,  എരം.  ഉമ്മര,
പനി.  ബനി.  അബ്ദുല് റസക്ടോക്കപ,  പനി.  ചകേ.  ബഷട്ടീര,  എന്.  എ.  ചനല്ലനിക്കുന്നപ,  എന്.
ഷരംസദട്ടീന്,  അബ്ദുല് ഹമട്ടീദപ.  പനി,  ടനി.  വനി.  ഇബക്ടോഹനിരം,  ചകേ.  എരം.  ഷക്ടോജനി  എന്നട്ടീ
അരംഗങ്ങള്  വരവസക്ടോയങ്ങള്  എന്ന  XXXVII-ാം  നമര  ധനക്ടോഭരരത്ഥനയപ
അവതരനിപനിച ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷെപങ്ങചള

അനുകൂലനിക്കുന്നവര.......................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര......................

ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷെപങ്ങള് സഭ നനിരക്ടോകേരനിചനിരനിക്കുന്നു.

വരവസക്ടോയങ്ങള്  എന്ന  XXXVII-ാം  നമര  ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുചട  കപരനില്
കേക്ടോരരവനിവരപടനികേയനില്  സൂചെനിപനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസ്റ്റേനില്  പ്രസത  ധനക്ടോഭരരത്ഥനയകനചര
9-ാം  കകേക്ടോളതനില്  കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ള  തകേ  2016-2017  സക്ടോമതനികേ  വരഷചത
ചചെലവകേള് പൂരതട്ടീകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി അനുവദനിക്കണചമന്ന പ്രകമയചത

അനുകൂലനിക്കന്നവര …...............

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര …..............
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ശ്രട്ടീ  .   പനി  .   ചകേ  .   കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി: സര, ഞക്ടോന് കപക്ടോള് ആവശരചപടുന്നു.

(സഭക്ടോരംഗങ്ങള് തക്ടോചഴപറയുരം പ്രകേക്ടോരരം കവക്ടോടപ കരഖചപടുതനി)

അനുകൂലനിക്കുന്നവര : 

1. ശ്രട്ടീ.  ചകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖക്ടോദര

2. ശ്രട്ടീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമക്ടോന് 

3. ശ്രട്ടീമതനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി 

4. ശ്രട്ടീ. ചകേ. ആന്സലന്

5. ശ്രട്ടീ. ആന്റെണനി കജക്ടോണ് 

6. ശ്രട്ടീ. എ. എരം. ആരനിഫൈപ 

7. ചപ്രക്ടോഫൈ. ചകേ. യു. അരുണന് 

8. ശ്രട്ടീമതനി സനി. ചകേ. ആശ 

9. ശ്രട്ടീ. ചകേ. ബക്ടോബു 

10. ശ്രട്ടീ. എ. ചകേ. ബക്ടോലന് 

11. ശ്രട്ടീമതനി ഇ. എസപ. ബനിജനികമക്ടോള് 

12. ശ്രട്ടീ. ഇ. ചെനകശഖരന്  

13. ശ്രട്ടീ. ചകേ. ദക്ടോസന് 

14. ശ്രട്ടീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

15. ശ്രട്ടീ. എല്കദക്ടോ എബഹക്ടോരം 

16. ശ്രട്ടീമതനി ഗട്ടീതക്ടോ കഗക്ടോപനി 

17. ശ്രട്ടീ. കജക്ടോരജപ എരം. കതക്ടോമസപ 

18. ശ്രട്ടീ. സനി. ചകേ. ഹരട്ടീനന് 

19. കഡക്ടോ. ചകേ. ടനി. ജലട്ടീല് 
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20. ശ്രട്ടീ. ചജയനിരംസപ മക്ടോതബ 

21. ശ്രട്ടീ. ജനി. എസപ. ജയലക്ടോല് 

22. ശ്രട്ടീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന് 

23. ശ്രട്ടീ. വനി. കജക്ടോയനി 

24. ശ്രട്ടീ. കജക്ടോണ് ചഫൈരണക്ടോണസപ

25. ശ്രട്ടീ. ഒ. ആര. കകേളു 

26. ശ്രട്ടീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

27. ശ്രട്ടീ. ചകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

28. ശ്രട്ടീ. ചകേ. കുഞ്ഞനിരക്ടോമന് 

29. ശ്രട്ടീ. വനി. ചകേ. സനി. മമ്മതപ കകേക്ടോയ

30. ശ്രട്ടീ. എരം. എരം. മണനി 

31. ശ്രട്ടീ. മക്ടോതബ ടനി. കതക്ടോമസപ 

32. ശ്രട്ടീ. ചകേ. ചജ. മക്ടോകനി 

33. ശ്രട്ടീമതനി ചജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മ 

34. ശ്രട്ടീ. എ. സനി. ചമക്ടോയ്തട്ടീന് 

35. ശ്രട്ടീ. മുഹമ്മദപ മുഹസനിന്. പനി. 

36. ശ്രട്ടീ. ഡനി. ചകേ. മുരളനി  

37. ശ്രട്ടീ. മുരളനി ചപരുചനല്ലനി 

38. ശ്രട്ടീ. സനി. ചകേ. നക്ടോണു 

39. ശ്രട്ടീ. എരം. നമൗഷക്ടോദപ

40. ശ്രട്ടീ. യു. ആര. പ്രദട്ടീപപ 

41. ശ്രട്ടീ. എ. പ്രദട്ടീപപ കുമക്ടോര 
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42. ശ്രട്ടീ. ചകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

43. ശ്രട്ടീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

44. ശ്രട്ടീ. പുരുഷന് കേടലുണനി 

45. ശ്രട്ടീ. പനി. ടനി. എ. റഹട്ടീരം 

46. ശ്രട്ടീ. എരം. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന്

47. ശ്രട്ടീ. ചകേ. രക്ടോജന് 

48. ശ്രട്ടീ. ആര. രക്ടോകജഷപ 

49. ശ്രട്ടീ. റനി. വനി. രക്ടോകജഷപ 

50. ശ്രട്ടീ. ചകേ. രക്ടോജു 

51. ശ്രട്ടീ. രക്ടോജു എബഹക്ടോരം

52. ശ്രട്ടീ. ആര. രക്ടോമചെനന് 

53. ശ്രട്ടീ. രക്ടോമചെനന് കേടന്നപള്ളനി  

54. ശ്രട്ടീ. ചകേ. ചകേ. രക്ടോമചെനന് നക്ടോയര 

55.  ശ്രട്ടീ. റനി. പനി. രക്ടോമകൃഷ്ണന് 

56. ശ്രട്ടീ. മുല്ലക്കര രതക്ടോകേരന് 

57. ശ്രട്ടീ. കേക്ടോരക്ടോടപ റസക്ടോഖപ

58. ശ്രട്ടീ. എസപ. ശരമ്മ  

59. ശ്രട്ടീ. എ. ചകേ. ശശട്ടീനന് 

60. ശ്രട്ടീ. സനി. ചകേ. ശശട്ടീനന് 

61. ശ്രട്ടീ. പനി. ചകേ. ശശനി

62. ശ്രട്ടീ. ഐ. ബനി. സതട്ടീഷപ 

63. ശ്രട്ടീ. ബനി. സതരന് 
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64. ശ്രട്ടീ. എ. എന്. ഷരംസട്ടീര  

65. ശ്രട്ടീ. ജനി. സധക്ടോകേരന് 

66. ശ്രട്ടീ. വനി. ആര. സനനില് കുമക്ടോര 

67. ശ്രട്ടീ. വനി. എസപ. സനനില് കുമക്ടോര

68. ശ്രട്ടീ. കേടകേരംപള്ളനി സകരനന് 

69. ശ്രട്ടീ. ഇ. ടനി. കടസണ് മക്ടോസ്റ്റേര

70. ശ്രട്ടീ. പനി. തനികലക്ടോതമന് 

71. കഡക്ടോ. ടനി. എരം. കതക്ടോമസപ ഐസകേപ 

72. ശ്രട്ടീ. പനി. ഉണ്ണനി

73. ശ്രട്ടീമതനി വട്ടീണക്ടോ കജക്ടോരജപ

74. ശ്രട്ടീ. ചകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസപ

75. ശ്രട്ടീ. ഇ. ചകേ. വനിജയന്

76. ശ്രട്ടീ. പനിണറക്ടോയനി വനിജയന്

77. ശ്രട്ടീ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര  :

1.  ശ്രട്ടീ. അബ്ദുല് ഹമട്ടീദപ .പനി 

2. ശ്രട്ടീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല്ല

3. ശ്രട്ടീ. പനി. ചകേ. അബ്ദു റബപ 

4. ചപ്രക്ടോഫൈ. ആബനിദപ ഹുകസന് തങ്ങള്

5. ശ്രട്ടീ. അടൂര പ്രകേക്ടോശപ 

6.  ശ്രട്ടീ. മഞ്ഞളക്ടോരംകുഴനി അലനി 

7. ശ്രട്ടീ. അനനില് അക്കര 
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8. ശ്രട്ടീ. എ. പനി. അനനില് കുമക്ടോര 

9.  ശ്രട്ടീ. അനൂപപ കജക്കബപ 

10.  ശ്രട്ടീ. അന്വര സക്ടോദതപ 

11.  ശ്രട്ടീ. ഐ. സനി. ബക്ടോലകൃഷ്ണന്

12. ശ്രട്ടീ. വനി. ടനി. ബല്റക്ടോരം

13.  ശ്രട്ടീ. പനി. ചകേ. ബഷട്ടീര

14. ശ്രട്ടീ. വനി. ചകേ. ഇബക്ടോഹനിരം കുഞ്ഞപ 

15. ശ്രട്ടീ. എല്കദക്ടോസപ കുന്നപനിള്ളനി 

16. ശ്രട്ടീ. കഹബനി ഈഡന്  

17. ശ്രട്ടീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിരം 

18.  കഡക്ടോ. എന്. ജയരക്ടോജപ 

19. ശ്രട്ടീ. പനി. ചജ. കജക്ടോസഫൈപ 

20. ശ്രട്ടീ. പനി. ചകേ. കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി 

21. ശ്രട്ടീ. ചകേ. മുരളട്ടീധരന്  

22. ശ്രട്ടീ. എന്. എ. ചനല്ലനിക്കുന്നപ 

23. ശ്രട്ടീ. തനിരുവഞ്ചൂര രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് 

24. ശ്രട്ടീ. രകമശപ ചചെന്നനിതല

25. ശ്രട്ടീ. കറക്ടോജനി എരം. കജക്ടോണ്

26. ശ്രട്ടീ. കറക്ടോഷനി അഗസ്റ്റേനിന്

27. ശ്രട്ടീ. വനി. പനി. സജട്ടീനന് 

28. ശ്രട്ടീ. എന്. ഷരംസദട്ടീന് 

29. ശ്രട്ടീ. വനി. ഡനി. സതട്ടീശന് 

30.  ശ്രട്ടീ. ഷക്ടോഫൈനി പറമനില് 

31. ശ്രട്ടീ. വനി. എസപ. ശനിവകുമക്ടോര
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32. ശ്രട്ടീ. സണ്ണനി കജക്ടോസഫൈപ 

33. ശ്രട്ടീ. സനി. എഫൈപ. കതക്ടോമസപ 

34. ശ്രട്ടീ. പനി. ടനി. കതക്ടോമസപ

35. ശ്രട്ടീ. പനി. ഉകബദള്ള

36. ശ്രട്ടീ. എരം. ഉമ്മര 

37. ശ്രട്ടീ. എരം. വനിന്ചസന്റെപ

നനിഷ്പക്ഷെത പക്ടോലനിക്കുന്നവര  -  ഇല്ല

മനി  .   സട്ടീക്കര :      

അനുകൂലനിക്കുന്നവര      - 77

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര - 37

നനിഷപ പക്ഷെത പക്ടോലനിക്കുന്നവര - ആരുമനില്ല.

പ്രകമയരം പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന്നു;  ഗ്രക്ടോന്റെപ അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നു.

ചെരച കൂടക്ടോചത പക്ടോസക്ടോക്കുന്ന ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേള്

മനി  .    സട്ടീക്കര :   ബഹുമക്ടോനചപട ധനകേക്ടോരരവരം കേയറുരം വകുപ്പുമനനി കഡക്ടോ.  ടനി.
എരം. കതക്ടോമസപ ഐസകേപ, അകങ്ങയപ VII, X, XVI, XXIII, XXVIII, XLIII, XLV
എന്നട്ടീ  ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേളുമക്ടോയനി  ബനചപട  സബ്ജകപ  കേമ്മനിറനിയുചട
ശനിപക്ടോരശകേളനികനല്   സസ്വട്ടീകേരനിച  നടപടനികേള്  സരംബനനിചപ  ചെടരം  236(3)
പ്രകേക്ടോരമുള്ള കസ്റ്റേറപചമന്റെപ കമശപ്പുറതപ വയക്ടോവന്നതക്ടോണപ. 

ധനകേക്ടോരരവരം കേയറുരം വകുപ്പുമനനി (കഡക്ടോ  .   ടനി  .   എരം  .   കതക്ടോമസപ ഐസകേപ) : സര,
മുദ്രപതങ്ങളുരം  രജനികസഷനുരം  എന്ന  VII-ാം  നമര  ധനക്ടോഭരരത്ഥനചയയുരം,
ട്രഷറനികേളുരം അക്കമൗണ്ടുകേളുരം എന്ന X-ാം നമര ധനക്ടോഭരരത്ഥനകയയുരം ചപന്ഷനുരം
പലവകേയുരം  എന്ന  XVI-ാം  നമര  ധനക്ടോഭരരത്ഥനകയയുരം  വക്ടോരതക്ടോവനിതരണവരം
പ്രചെരണവരം എന്ന XXIII -ാം നമര ധനക്ടോഭരരത്ഥനകയയുരം പലവകേ സക്ടോമതനികേ
സരവ്വട്ടീസകേള്  എന്ന  XXVIII-ാംനമര  ധനക്ടോഭരരത്ഥനകയയുരം  നഷ്ടപരനിഹക്ടോരവരം
അവകേക്ടോശ കകേമക്ടോറങ്ങളുരം എന്ന  XLIII-ാം നമര ധനക്ടോഭരരത്ഥനകയയുരം പലവകേ
വക്ടോയ്പകേളുരം മുന്കൂറുകേളുരം എന്ന XLV-ാം നമര ധനക്ടോഭരരത്ഥനകയയുരം സരംബനനിചപ
ചെടരം 236(3) പ്രകേക്ടോരമുള്ള പ്രസക്ടോവന  ഞക്ടോന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:
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ബഡ്ജറപ എസ്റ്റേനികമറപ 2016-17

ധനക്ടോ

ഭരര

ത്ഥന

നമര

ധനക്ടോഭരര

ത്ഥന യുചട

കപരപ 

24-02-2016-ല്

സഭ പക്ടോസക്ടോക്കനിയ

കവക്ടോടപ ഓണ്

അക്കമൗണപ തകേ

                

14-07-2016-ല്

സഭ പക്ടോസക്ടോക്കനിയ

കവക്ടോടപ ഓണ്

അക്കമൗണപ തകേ

സഭയുചട കവക്ടോടനിനപ

സമരപനിക്കുന്ന

ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുചട

തകേ ആചകേ

(രൂപ)

റവനന്യൂ

(രൂപ)

മൂലധ

നരം

(രൂപ)

 റവനന്യൂ

(രൂപ)

മൂലധനരം

(രൂപ)

റവനന്യൂ

(രൂപ)

മൂലധനരം

(രൂപ)

*I
സരംസക്ടോന

നനിയമസഭ

30,37,8

5,000
...

22,78,

39,00

0

.…

3

7,97,31

,000

...
37,97,31,0

00

*VII

മുദ്രപതങ്ങ

ളുരം

രജനികസഷ

നുരം

67,02,6

0,000
…

50,26,

95,00

0

…

8

3,78,26

,000

…
83,78,26,

000

*X

ട്രഷറനികേളുരം

അക്കമൗണ്ടു

കേളുരം

83,37,0

5,000
...

62,52,

79,00

0

.…
104,21,

30,000
...

104,21,30,

000

*XVI
ചപന്ഷനുരം

പലവകേയുരം

7022,2

4,63,00

0

...

5766,

68,48,

000

...

10277,

80,79,0

00

.…
10277,80,

79,000

*XXI

II

വക്ടോരതക്ടോ

വനിതരണ

വരം

പ്രചെരണ

വരം

27,04,0

1,000

2,83,33

,000

20,28,

00,00

0

2,12,50,0

00

33,80,0

0,000

3,54,17,

000

37,34,17,

000
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*XX

VIII

പലവകേ

സക്ടോമതനി

കേ

സരവ്വട്ടീസ

കേള്

51,70,6

0,000 869,09

,57,00

0

38,77,

95,00

0

651,82,18

,000

64,63,2

5,000

1086,36,

98,000

1151,00,2

3,000

*XLI

II

നഷ്ടപരനി

ഹക്ടോരവരം

അവകേക്ടോശ

ചചകേമക്ടോറ

ങ്ങളുരം

2459,6

8,89,00

0

... 1844,

76,67,

000

.… 3074,6

1,11,00

0

.…

3074,61,1

1,000

*XL

V

പലവകേ

വക്ടോയ്പകേളുരം

മുന്കൂറുകേ

ളുരം

.…
73,88,8

8,000

…

.

55,41,66,

000
…

92,36,10

,000

92,36,10,

000

മനി  .   സട്ടീക്കര: സരംസക്ടോന നനിയമസഭ എന്ന I-ാം നമര ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുകടയുരം
മുദ്രപതങ്ങളുരം  രജനികസഷനുരം  എന്ന  VII-ാം  നമര  ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുകടയുരം
ട്രഷറനികേളുരം അക്കമൗണ്ടുകേളുരം എന്ന X-ാം നമര ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുകടയുരം  ചപന്ഷനുരം
പലവകേയുരം എന്ന  XVI-ാം നമര ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുകടയുരം  വക്ടോരതക്ടോവനിതരണവരം
പ്രചെരണവരം എന്ന XXIII -ാം നമര ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുകടയുരം  പലവകേ സക്ടോമതനികേ
സരവ്വട്ടീസകേള്  എന്ന  XXVIII-ാംനമര ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുകടയുരം  നഷ്ടപരനിഹക്ടോരവരം
അവകേക്ടോശകകേമക്ടോറങ്ങളുരം എന്ന XLIII-ാം നമര ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുകടയുരം  പലവകേ
വക്ടോയ്പകേളുരം  മുന്കൂറുകേളുരം  എന്ന  XLV-ാം  നമര  ധനക്ടോഭരരത്ഥനയുകടയുരം  കപരനില്
കേക്ടോരരവനിവരപടനികേയനില് സൂചെനിപനിചനിട്ടുള്ള ലനിസ്റ്റേനില് പ്രസത ധനക്ടോഭരരത്ഥകേള്ക്കുകനചര
9-ാം  കകേക്ടോളതനില്  യഥക്ടോക്രമരം  കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ള  തകേകേള്  2016-17  സക്ടോമതനികേ
വരഷചത  ചചെലവകേള്  പൂരതട്ടീകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  അനുവദനിക്കണചമന്ന
പ്രകമയചത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര ….....

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര..........

ധനക്ടോഭരരത്ഥനകേള് പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന്നു. ഗ്രക്ടോന്റെപ അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നു. 
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X   അറനിയനിപപ

LAIS പരനിശട്ടീലനരം

മനി  .   സട്ടീക്കര : ഒരു പ്രകതരകേ അറനിയനിപപ.  ഇന്നപ സഭക്ടോ സകമ്മളനതനിനുകശഷരം
ബഹുമക്ടോനചപട അരംഗങ്ങള്ക്കക്ടോയനി കചെക്ടോകദരക്ടോതരരം ഓണ്കലനുമക്ടോയനി  ബനചപടപ
ചലയ്സനിചന്റെ  ഒരു  പരനിശട്ടീലന  പരനിപക്ടോടനി  '5  ഇ'  കകേക്ടോണ്ഫൈറന്സപ  ഹക്ടോളനില്
സരംഘടനിപനിചനിട്ടുണപ.  എല്ലക്ടോ  അരംഗങ്ങളുരം  പ്രസത  പരനിശട്ടീലന  പരനിപക്ടോടനിയനില്
പചങടുക്കണചമന്നപ അഭരരത്ഥനിക്കുന്നു. 

ഓരഡര......ഓരഡര....സഭ ഇകപക്ടോള് പനിരനിയുന്നതരം നക്ടോചള രക്ടോവനിചല 8.30-നപ
വട്ടീണ്ടുരം സകമ്മളനിക്കുന്നതമക്ടോണപ.  

(2016  ഒകകക്ടോബര  മക്ടോസരം  26-ാം  തട്ടീയതനി  ബുധനക്ടോഴരക്ടോവനിചല  8.30-നപ
വട്ടീണ്ടുരം സകമ്മളനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി സഭ കവകുകന്നരരം 4.09-നപ പനിരനിഞ്ഞു.)

*  *******  *


