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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

രണഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016 സസപ്റലാംബര് 27, സചഭാവ

വഭാലലലാം 163]                        ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                         [നമ്പര് 2

നനിയമസഭ 2016 സസപ്റലാംബര് മഭാസലാം 27-ാംതതീയതനി സചഭാവഭാഴ്ച  രഭാവനിസല 8.30-നട്ട്

ബഹുമഭാനസപട സതീക്കര് ശതീ. പനി. ശതീരഭാമകൃഷ്ണസന്റെ അദലക്ഷതയനില് നനിയമസഭഭാ ഹഭാളനില്

കയഭാഗലാം കചര്ന. 

I  കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലയട്ട് അനുവദനിക്കസപട കചഭാദലങ്ങളുസട പടനികേയനിസല

നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(സസഭാശയ  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിസല  ഫതീസട്ട്  വര്ദനിപനിച  സര്ക്കഭാര്

നടപടനിയനില് പതനികഷേധനിചട്ട്  ബഭാനറലാം  പ്ലക്കഭാര്ഡുകേളുലാം ഉയര്ത്തനിപനിടനിചട്ട്  പതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള

അവരവരുസട സതീറ്റുകേളനില് എഴുകന്നേറ്റുനനിന്നേട്ട് മുദഭാവഭാകേലലാം വനിളനിച്ചുസകേഭാണനിരുന.

മനി  .   സതീക്കര്:  ഓര്ഡര്........ ഓര്ഡര്............ നക്ഷത്ര ചനിഹ്നമനിടകചഭാദലലാം നമ്പര് *

31-ഉലാം *38-ഉലാം *50-ഉലാം ക്ലബട്ട് സചയഭാനുള്ള റനികേസസട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. അതട്ട് അലാംഗതീകേരനിക്കുന.

കേനിഫ്ബനി കഭദഗതനി

1(*31) ശതീ  .   സകേ  .   എലാം  .   മഭാണനി  : തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം

കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേനിഫ്ബനി നനിയമലാം കഭദഗതനി സചയ്തതനിനുകശേഷേമുള്ള മൂലധനലാം, പവര്ത്തന

മൂലധനലാം, സഷേയര് കഹഭാളഡനിലാംഗട്ട് പഭാകറണ് എന്നേനിവസയക്കുറനിചട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനില് കേനിഫ്ബനി വഴെനി എത്ര രൂപയുസട

പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുസമനലാം ഈ പദതനികേള ഏസതഭാസക്കസയനലാം സവളനിസപടുത്തുകമഭാ;

ഈ പദതനികേളുസട ഗവണ്സമന്റെട്ട് വനിഹനിതലാം എത്രയഭാസണന്നേട്ട് വനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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2       കകേരള നനിയമസഭ                  സസപ്റലാംബര് 27,  2016

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

(എ)  1999-സല കകേരള അടനിസഭാന സസൗകേരല നനികക്ഷപ നനിധനി ആകട്ട് (2000-സല 4),
2016-സല കകേരള അടനിസഭാന സസൗകേരല നനികക്ഷപ നനിധനി (കഭദഗതനി) ഓര്ഡനിനന്സട്ട്
പകേഭാരലാം  കഭദഗതനി  സചയ.  2015-16  വര്ഷേസത്ത ബഡ്ജറനില്  വന്കേനിട  വനികേസന
പദതനികേളുസട  നടപഭാക്കലനിനഭായനി  5475-00-800-92  (പ്ലഭാന്)  ശേതീര്ഷേകേത്തനില്
ഉളസപടുത്തനിയനിരുന്നേ 2000 കകേഭാടനി രൂപയനില് അവകശേഷേനിച 873.85 കകേഭാടനി രൂപ,
കേനിഫ്ബനി  വഴെനിയുള്ള  പവര്ത്തന  സഭാക്ഷഭാത്കേഭാരത്തനിസന്റെ  ആദല  നടപടനി  എന്നേ
നനിലയനില്  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനിലഭാ  ട്രഷേറനിയനിസല  കേനിഫ്ബനിയുസട  സസഷേലല്
റനി.എസട്ട്.ബനി.  അക്കസൗണട്ട്  നമ്പര്  479-കലക്കട്ട്  ട്രഭാന്സ്ഫര്  സക്രെഡനിറട്ട്  സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.
കേനിഫ്ബനി ഒരു സഭാററ്റ്യൂടറനി കബഭാഡനിയഭായഭാണട്ട് നനിലവനില് വന്നേനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആയതനിനഭാല്
കേനിഫ്ബനിക്കട്ട് ഒരു പകതലകേ മൂലധനകമഭാ സഷേയര് കഹഭാളഡനിലാംഗട്ട്  പഭാകറകണഭാ ഇല.  കേനിഫട്ട്
ആകട്ട്  പകേഭാരലാം  രൂപതീകേ കൃതമഭായനിട്ടുള്ള  കകേരള  അടനിസഭാന  സസൗകേരല  നനികക്ഷപ
നനിധനിയനികലയഭാണട്ട് കേനിഫ്ബനിയുസട എലഭാവനിധ ധനവലാം സമഭാഹരനിക്കുന്നേതട്ട്.

(ബനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേസത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട് പസലാംഗത്തനില്
20,000 കകേഭാടനി  രൂപയുസട 2-ാം മഭാനലവനിരുദ പഭാകക്കജട്ട് പഖലഭാപനിക്കുകേയുണഭായനി.
ഇതനിന്പകേഭാരലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേള കേനിഫ്ബനി വഴെനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഏകേകദശേലാം  6500
കകേഭാടനി രൂപയുസട പദതനികേള സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനിശേദമഭായ കപഭാജകട്ട് അവകലഭാകേനലാം
നടത്തനിയകശേഷേലാം 8-8-2016-സല സ.ഉ. (കകേ) നമ്പര് 315/2016/ധന. ഉത്തരവനിസല
വലവസകേള  പകേഭാരലാം  കയഭാഗലമഭായ  പദതനികേളക്കട്ട്  കേനിഫട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  ശേനിപഭാര്ശേ
സചയ്യുന്നേമുറയട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കുന്നേതഭാണട്ട്.   പൂര്ണ്ണമഭായുലാം കേനിഫ്ബനിയുസട
ധനസഹഭായലാം വഴെനി നടപഭാക്കുന്നേ കപഭാജക്ടുകേളക്കട്ട് പകതലകേ ഗവണ്സമന്റെട്ട് വനിഹനിതലാം
ഉണഭാവനില.

കേനിഫ്ബനി

2(*38)  ശതീ  .   ബനി  .   സതലന്  :
ശതീ  .   സകേ  .   ഡനി  .   പകസനന്  :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട്  :
ശതീ  .    സകേ  .    ആന്സലന്  : തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം

കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നേ  പദതനികേള ഏസതഭാസക്കയഭാസണന്നേട്ട്
വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നടപട്ട് ബഡ്ജറനില് കടഭാക്കണ് സപഭാവനിഷേന് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുലാം എന്നേഭാല്
നനിലവനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കഭാത്തതുമഭായ  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  പവൃത്തനികേസള
'കേനിഫ്ബനി' യനില് ഉളസപടുത്തുന്നേതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്  ): സര്, 

(എ)  ചുരുങ്ങനിയതട്ട്  100  കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുകമല് സചലവവരുന്നേ വനിവനിധ കമഖലയനിലുള്ള
അടനിസഭാന സസൗകേരല പദതനികേളഭാണട്ട് കേനിഫ്ബനിയുസട സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം വഴെനി
നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേതട്ട്.   2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേസത്ത  പുതുക്കനിയ
ബഡ്ജറട്ട്  പസലാംഗത്തനില് പഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള 2-ാം മഭാനല വനിരുദ പഭാകക്കജട്ട് പകേഭാരമുള്ള
പകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയുസട അടനിസഭാനത്തനില് വനിവനിധ വകുപ്പുകേള കേനിഫ്ബനി
വഴെനി  നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനി  ഏകേകദശേലാം  6500  കകേഭാടനി  രൂപയുസട  പദതനികേള
സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനിശേദമഭായ കപഭാജകട്ട് പഠനലാം നടത്തനിയകശേഷേലാം ഇവയനില് നനിനലാം
കയഭാഗലമഭായ പദതനികേസള കേനിഫട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന്നേ മുറയട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം  നല്കുന്നേതഭാണട്ട്.  ഇതനിനുപുറസമ  ഗവണ്സമന്റെട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാസട
ലഭനിക്കുന്നേ പദതനി നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള കബഭാര്ഡനിസന്റെ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനട്ട്  വനികധയമഭായനി
പരനിഗണനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

(ബനി) 2016-17 വര്ഷേസത്ത പുതുക്കനിയ ബ ഡ്ജറട്ട് പസലാംഗത്തനില് രണഭാലാം മഭാനല
വനിരുദ പഭാകക്കജനില്  ഉളസപടനിട്ടുള്ള  പദതനികേളഭാണട്ട്  കേനിഫ്ബനിയനിലൂസട  നടപനിലഭാക്കഭാന്
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേതട്ട്.  പസ്തുത പദതനികേള വകുപ്പുകേളുമഭായനി കൂടനിയഭാകലഭാചനിചട്ട്
ശേനിപഭാര്ശേകേള  സമര്പനിക്കഭാന്  ആവശേലസപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറസമ  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷേസത്ത ബ ഡ്ജറനില് കടഭാക്കണ് സപഭാവനിഷേന് നല്കേനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേസള നനിലവനില്
കേനിഫ്ബനിയുസട പരനിധനിയനില് ഉളസപടുത്തനിയനിടനില.  എന്നേഭാല് ഇവയനില്നനിനലാം കേനിഫ്ബനി
വഴെനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ബന്ധസപട  വകുപ്പുകേള  ശേനിപഭാര്ശേ  സചയ്യുന്നേ  പദതനികേള
കബഭാര്ഡനിസന്റെ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനട്ട് വനികധയമഭായനി പരനിഗണനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

കേനിഫ്ബനി പവര്ത്തനലാം

3(*50) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശേന്  :

ശതീ  .   സകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട്  :

ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശേട്ട്  :

ശതീ  .    കഹബനി ഈ   ഡന്  : തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം

കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിഫ്ബനി  പവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;   ഇതനിനഭായനി  വരുത്തനിയ

നനിയമ കഭദഗതനികേള എസന്തഭാസക്കയഭാസണന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അടനിസഭാന  വനികേസനത്തനിനഭായനി  കേനിഫ്ബനിയനിലൂസട  അടുത്ത  അഞട്ട്

വര്ഷേലാം എത്ര തുകേ സമഭാഹരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നേസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  
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(സനി)  എന്.ആര്.ഐ.-കേളനില് നനിനലാം തുകേ സമഭാഹരനിക്കഭാന് പദതനിയുകണഭാസയന്നേട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേനിഫ്ബനി വഴെനി വഭായ്പസയടുക്കുന്നേ തുകേ ട്രഷേറനിയനിലഭാകണഭാ നനികക്ഷപനിക്കുന്നേതട്ട്;
അസലങനില്  ഏതട്ട്  ധനകേഭാരല  സഭാപനത്തനിലഭാണട്ട്  ഈ  തുകേ  നനികക്ഷപനിക്കുവഭാന്
നനിര്കദ്ദേശേനിചനിട്ടുള്ളസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ) കേനിഫ്ബനി പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  1999-സല കകേരള അടനിസഭാന
സസൗകേരല നനികക്ഷപ നനിധനി  ആകട്ട്  (2000-സല ആകട്ട്  4)  പകേഭാരലാം  രൂപതീകൃതമഭായ
അടനിസഭാന സസൗകേരല നനികക്ഷപ നനിധനി കകേകേഭാരലലാം സചയ്യുന്നേതനിനഭായനി  11-11-1999-ല്
കകേരള ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചര് ഇന്സവസട്ട്സമന്റെട്ട്  ഫണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് നനിലവനില് വന.  2016-17-സല
പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട്ട്  പസലാംഗത്തനില്  സലാംസഭാനത്തനിസന്റെ  അടനിസഭാന  സസൗകേരല
വനികേസനത്തനിനട്ട്  ആക്കലാം  കൂട്ടുന്നേതനിനഭായനി  നനിരവധനി  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള  മുകന്നേഭാട്ടുവചനിട്ടുണട്ട്.
PPP  പദതനികേളുളസപസട സലാംസഭാനത്തനിസന്റെ മുഖല അടനിസഭാന വനികേസന പദതനികേളുസട
സൂക്ഷ്മ  പരനികശേഭാധനയ്ക്കുലാം  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനുലാം  ധനസഹഭായത്തനിനുലാം  KIIFB-സയ
കകേനതീകൃത  ഏജന്സനിയഭായനി  പവര്ത്തനിക്കുവഭാന്  ഈ  ബഡ്ജറട്ട്  നനിര്കദ്ദേശേനിക്കുന.
ഇപകേഭാരലാം,  19-8-2016-സല  ഓര്ഡനിനന്സട്ട്  നമ്പര്  6/2016-ലൂസട  1999-സല
KIIF  ആകട്ട് സര്ക്കഭാര് കഭദഗതനി സചയ്യുകേയുലാം അതട്ട്  19-8-2016-സല അസഭാധഭാരണ
ഗസറട്ട്  വനിജഭാപനലാം  നമ്പര്  1464-ലൂസട  പുറസപടുവനിക്കുകേയുലാം  സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ഈ
കഭദഗതനി  KIIFB-സയ  അടനിസഭാന  സസൗകേരല  വനികേസന  പദതനികേളക്കഭായുള്ള
ധനസമഭാഹരണത്തനിനട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ഒരു കകേനതീകൃത ഏജന്സനിയഭായനി
പവര്ത്തനിക്കുവഭാന് പഭാപ്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതനിനഭായനി വരുത്തനിയ നനിയമ കഭദഗതനികേള
തഭാസഴെപറയുലാം പകേഭാരമഭാണട്ട്.  അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസന കേഭാരലത്തനില് ഭസൗതനികേ
കമഖലകയഭാസടഭാപലാം സഭാമൂഹനികേ കമഖലകയയുലാം ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട് :

1. മുന് ആകട്ട്  പകേഭാരലാം  പരനിഗണനയനിലനിലഭാതനിരുന്നേ പഭാലങ്ങള,
വന്കേനിട സകേടനിട സമുചയങ്ങള,  സറയനില്കവ,  വനിവര സഭാകങതനികേ
വനിദല,  കൃഷേനി,  വലവസഭായലാം,  നഗര-ഗഭാമ  വനികേസനലാം മുതലഭായ
കമഖലകേള പുതുതഭായനി ഉളസപടുത്തനി.

2. ഫണട്ട്  നനിഷനിയമഭായനി  നനിലസകേഭാള്ളഭാസത  കനരനിടട്ട്  ഉകദ്ദേശേനിച
പദതനികേളക്കുതസന്നേ സചലവഭാക്കുന എന്നേട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം
ബഭാക്കനി  വരുന്നേ  തുകേ  ക്രെനിയഭാത്മകേമഭായനി  നനികക്ഷപനിക്കഭാനുലാം
സസതന-വനിദഗ്ദ്ധ തല സലാംവനിധഭാനലാം.
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3. നനികക്ഷപങ്ങളക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് ഗലഭാരന്റെനി നല്കുന്നേതനിലൂസട നനികക്ഷപകേ
വനിശേസഭാസലാം ഉറപഭാക്കുന.

4. സര്ക്കഭാര് പദതനികേളസക്കഭാപലാം  PPP  മഭാതൃകേയനിലുള്ള പദതനികേളക്കട്ട്
വലവസ സചയ്യുന.

5. കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനി വനിഹനിതലാം,  ഇന്ധന സസസട്ട് വനിഹനിതലാം
എന്നേനിവ നനിയമപരമഭായനി മൂലധനനനിധനിയനികലയട്ട് ഉറപഭാക്കുന.

6. ലഭാന്റെട്ട്  കബഭാണട്ട്  പുറസപടുവനിക്കുന്നേതുവഴെനി  പദതനികേളക്കഭാവശേലമഭായ
സലസമടുപട്ട് പക്രെനിയ തസരനിതവല്ക്കരനിക്കുന.

(ബനി)  2016-17  വര്ഷേസത്ത  പുതുക്കനിയ  ബ ഡ്ജറട്ട്  പസലാംഗത്തനില്  രണഭാലാം
മഭാനലവനിരുദ പഭാകക്കജനിസല പകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില് ഉളസപടുത്തനി വന്കേനിട
അടനിസഭാന വനികേസന പദതനികേളക്കഭായനി  12,000  കകേഭാടനി രൂപയുലാം ഇതനിനുപുറസമ
ഭൂമനി ഏസറടുക്കലനിനട്ട്  8000  കകേഭാടനി രൂപയുസട പഭാകക്കജുലാം പഖലഭാപനിചനിരുന.  അങ്ങസന
ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം  സമഭാത്തലാം  20,000  കകേഭാടനി  രൂപയുസട  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കഭാന് ലക്ഷലമനിടുന. മഭാനലവനിരുദ പഭാകക്കജനില് പഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള
കേനിഫ്ബനിയനിലൂസട സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേതട്ട്.  ആ നനിലയട്ട് അടുത്ത
അഞട്ട് വര്ഷേലാം കേനിഫ്ബനിയനിലൂസട ഒരു ലക്ഷലാം കകേഭാടനി രൂപ സമഭാഹരനിചട്ട് വനികേസന
പദതനികേള സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് തയഭാസറടുക്കുന.

(സനി) എന്.ആര്.ഐ. കേളനില് നനിനലാം കേനിഫ്ബനിയുസട പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
ധനസമഭാഹരണലാം  നടത്തഭാന്  ചനില  പദതനികേള  സര്ക്കഭാര്  ആസൂത്രണലാം  സചയ
വരനികേയഭാണട്ട്.  ഇതനിസന്റെ പവര്ത്തനലാം തസരനിതഗതനിയനില് നടക്കുന.

(ഡനി)  നനിലവനില് കേനിഫ്ബനിയുസട  പവര്ത്തന ഫണട്ട്  തനിരുവനന്തപുരലാം ജനിലഭാ
ട്രഷേറനിയുസട സസഷേലല് റനി.എസട്ട്.ബനി. അക്കസൗണനിലഭാണട്ട് നനികക്ഷപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കേനിഫ്ബനി
ആകട്ട്  കഭദഗതനി  ഓര്ഡനിനന്സനിസല  സസക്ഷന്  4  അനുകച്ഛേദലാം  (എഫട്ട്)  പകേഭാരലാം
''സര്ക്കഭാര് നല്കുന്നേ പണമലഭാസത എലഭാ പണവലാം ഫണട്ട് ട്രസനി ആന്റെട്ട് അകഡസസറനി
കേമ്മേതീഷേസന്റെ  സമ്മേതകത്തഭാസടയുലാം  കബഭാര്ഡനിസന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാടുലാംകൂടനി  ഒരു
കദശേസഭാല്കൃത  ബഭാങനികലഭാ  അപകേഭാരമുള്ള  മറട്ട്  വനികവകേപൂര്വമഭായ  നനികക്ഷപങ്ങളനികലഭാ
നനികക്ഷപലാം നടകത്തണതഭാണട്ട്”എന്നേട്ട് പതനിപഭാദനിചനിട്ടുണട്ട്. കേനിഫ്ബനി ഓര്ഡനിനന്സട്ട്
പുറസപടുവനിചകശേഷേലാം നഭാളനിതുവസര കബഭാര് ഡട്ട് കയഭാഗലാം കൂടനിയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് ഏതട്ട്
കദശേസഭാല്കൃത ബഭാങനിലഭാണട്ട് വഭായ്പ തുകേ നനികക്ഷപനിക്കുന്നേസതന്നേട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിടനില.

(പതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള മുദഭാവഭാകേലലാം വനിളനിച്ചുസകേഭാണനിരുന)
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മനി  .    സതീക്കര്:  പ്ലതീസട്ട്.....പ്ലതീസട്ട്.......സതീറനിലനിരനിക.  അലാംഗങ്ങള  ദയവഭായനി
കചഭാദലഭാത്തരകവള തടസസപടുത്തരുതട്ട്.  പ്ലതീസട്ട്......  പ്ലതീസട്ട്.....നനിങ്ങള സതീറനിലനിരനിക.
പ്ലതീസട്ട്...  സസഭാശയ കേരഭാറമഭായനി   ബന്ധസപടട്ട്  അടനിയന്തരപകമയത്തനിനട്ട്  അനുമതനി
കതടനി കനഭാടതീസട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   പ്ലതീസട്ട്...... നനിങ്ങള സതീറനിലനിരനിക.   

(പതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള മുദഭാവഭാകേലലാം വനിളനിച്ചുസകേഭാണനിരുന.)

മനി  .   സതീക്കര്: പ്ലതീസട്ട്......പ്ലതീസട്ട്.......

ശതീ  .   സകേ  .   എലാം  .   മഭാണനി: സര്, കേനിഫ്ബനി നനിയമത്തനിസല മൂന്നേഭാലാം വകുപനുസരനിചട്ട്
ഒരു നനിധനിയുലാം പദതനിയുലാം നഭാലഭാലാം വകുപനുസരനിചട്ട് ഒരു കബഭാര്ഡുലാം രൂപതീകേരനിക്കണലാം.

..(… ബഹളലാം).......ആ കബഭാര്ഡട്ട് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; പുതനിയ കബഭാര്ഡട്ട് അലാംഗങ്ങസള
ഗസറട്ട് വനിജഭാപനലാം വഴെനി കനഭാടനികഫ സചയ്തനിട്ടുകണഭാ;  വനിദഗ്ദ്ധരഭായ സസതന അലാംഗങ്ങള
ആസരലഭാമഭാണട്ട്;  ആദല കബഭാര്ഡട്ട് കയഭാഗലാം എന്നേട്ട് കചര്ന?

(മുദഭാവഭാകേലലാം  വനിളനിച്ചുസകേഭാണനിരുന്നേ  പതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള  അവരവരുസട
സതീറ്റുകേളനില് ഉപവനിഷ്ടരഭായനി.)

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ഐസകേട്ട്:  സര്,   നഭാലഭാലാം  വകുപട്ട്  പകേഭാരമുള്ള
കബഭാര്ഡട്ട്  രൂപതീകൃതമഭായനിട്ടുണട്ട്.  കബഭാര്ഡനിസന്റെ  ആദലസത്ത  കയഭാഗലാം  നടക്കഭാന്
കപഭാകുന്നേകതയുള.  സസതന അലാംഗങ്ങള ഒന്നേട്ട്, സപഭാഫ. സുശേതീല് ഖന്നേ, ഐ.ഐ.എലാം.,
കേല്ക്കട.  ബഭാക്കനി അലാംഗങ്ങളുസട കപരുകേള ഞഭാന് കനഭാക്കനിയതനിനുകശേഷേലാം അടുത്ത
കചഭാദലത്തനിനട്ട് മറപടനി പറയുകമ്പഭാകഴെയ്ക്കുലാം പറയഭാലാം.  

ശതീ  .    സകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി:  സര്,  നബഭാര്ഡനില്നനിനലാം അയഭായനിരലാം കകേഭാടനി രൂപ
ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനുകവണനി  കേനിഫ്ബനിയുസട  പവര്ത്തന  മൂലധനലാം  സപരുപനിചട്ട്
കേഭാണനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ?  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ കേഭാലഘടത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിയ
സകേഭാചനി  സമകട്രഭാ,  കേണ്ണൂര് എയര്കപഭാര്ടട്ട്,  കലറട്ട്  സമകട്രഭാ,  വനിഴെനിഞലാം സതീ  കപഭാര്ടട്ട്
പദതനി  മുതലഭായ  സമഗഭാ  കപഭാജക്ടുകേസളഭാസക്ക  കേനിഫ്ബനിയുസട  ആഭനിമുഖലത്തനില്
നടത്തസപടതഭാസണന്നേട്ട്  സതറഭായ  രതീതനിയനില്  കേനിഫ്ബനിയുസട  സവബ്കസറനില്
പസനിദതീകേരനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതട്ട്  അങ്ങയുസട  ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;  അതട്ട്
ശേരനിയഭാകണഭാ;  അതട്ട് തനിരുത്തഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്:  സര്,  ഈ വര്ക്കുകേസളഭാനലാം കേനിഫ്ബനിയുസട
ആഭനിമുഖലത്തനില്  നടപഭാക്കസപടുന്നേവയല.  അതനിനട്ട്  പകതലകേ  ഫണനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനമുള്ളതഭാണട്ട്.
കകേരളത്തനില് നടപഭാക്കുന്നേ പധഭാനസപട കപഭാജക്ടുകേസളനള്ള നനിലയനില്  കേനിഫ്ബനിയുസട
കപഭാര്ടലനില് അതനിസനക്കുറനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള നല്കേനിക്കഭാണുലാം.  ഏതഭായഭാലുലാം നബഭാര്ഡനില്
നനിന്നേട്ട്  കേനിഫ്ബനി  വഭായ്പസയടുക്കഭാന്  ശമനിചനിടനില.  നഭാഷേണല്  ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചര്
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ഡവലപ്സമന്റെട്ട് ഏജന്സനിയനില്നനിന്നേട്ട്  5000  കകേഭാടനി രൂപ വഭായ്പ എടുക്കുന്നേതനിനുള്ള
ചര്ചകേള നടന്നേനിട്ടുണട്ട്.  ആ ചര്ചകേള  ശുഭസൂചകേമഭാണട്ട്.  കേനിഫ്ബനിയുമഭായനി സഹകേരനിക്കഭാന്
അവര്  തയഭാറഭായനിട്ടുണട്ട്.  അതനിനട്ട്  കേനിഫ്ബനിയുസട  ആസനിസയഭാനലാം  സപരുപനിചട്ട്
കേഭാണനികക്കണ ആവശേലമനില.  

ശതീ  .    ബനി  .    സതലന്:  സര്,  കേനിഫ്ബനി  1999-ല് ആരലാംഭനിചതഭാണട്ട്.  അനമുതല്
അതനിസന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടക്കുനസണന്നേഭാണട്ട്  മനസനിലഭാക്കുന്നേതട്ട്.  കേഴെനിഞ
ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  വനിഷേന്  2030  പഖലഭാപനിചനിരുന.  2011-16-സല
ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ കേഭാലഘടത്തനില് വനിവനിധ കമഖലകേളനില്നനിനലാം കേനിഫ്ബനിയനികലയട്ട്
എത്ര പണലാം  സസരൂപനിക്കഭാന് കേഴെനിഞനിട്ടുസണനലാം എത്ര തുകേയഭാണട്ട് കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉണഭായനിരുന്നേസതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? അതുകപഭാസല പഖലഭാപനിക്കസപടനിട്ടുള്ള   പഭാലലാം,
കറഭാഡട്ട്,  എയര്കപഭാര്ടട്ട്   തുടങ്ങനിയ വലനിയ പദതനികേളുസട നനിര്മ്മേഭാണലാം  കേനിഫ്ബനിയുസട
കനരനിട്ടുള്ള നനിയനണത്തനിലഭാകണഭാ നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേസതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്: സര്, കനരസത്ത കചഭാദനിച കചഭാദലത്തനിസന്റെ
ഉത്തരലാം ആദലലാം പറയഭാലാം. കേനിഫ്ബനിയനിസല അനസൗകദലഭാഗനികേ അലാംഗങ്ങള  (1) സപഭാഫ.
സുശേതീല് ഖന്നേ,  ഐ.ഐ.എലാം.  കേല്ക്കട, (2)  ശതീ.  സനി.  പനി.  ചനകശേഖര്,  സപഭാഫസര്,
സജ.എന്.യു., (3) ശതീ. സജ.എന്.ഗുപ്ത, കഫഭാര്മര് എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട് ഡയറകര്, സസബനി,
(4)  കഡഭാ.  ബഭാബു  കപഭാള,  മുന്  ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്  സസക്രെടറനി,  (5)  ശതീ.  സലനിലാം
ഗലാംഗഭാധരന്,  മുന്  റതീജനിയണല്  ഡയറകര്,  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങട്ട്  എന്നേനിവസരയഭാണട്ട്
അനസൗകദലഭാഗനികേ അലാംഗങ്ങളഭായനി എടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കേനിഫ്ബനി  1999-ല് എടുത്ത വഭായ്പയ്ക്കു
പുറസമ പനിന്നേതീടട്ട് വഭായ്പകേള എടുത്തനിടനില. അക്കഭാലത്തട്ട് ഏതഭാണട്ട് ആയനിരത്തനില്പരലാം
കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  എടുത്തതട്ട്.  ഇങ്ങസന  പണസമടുത്തട്ട്  ട്രഷേറനിയനില്  നനികക്ഷപനിക്കുന്നേതട്ട്
ശേരനിയഭാകണഭാ  എനള്ള നനിരതീക്ഷണമഭാണട്ട്  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആ
കചഭാദലവലാംകൂടനി  പരനിഗണനിച്ചുസകേഭാണഭാണട്ട്  പറയുന്നേതട്ട്  ഇങ്ങസന  എടുക്കുന്നേ  പണലാം
ട്രഷേറനിയനില്  അല  മറനിചട്ട്  അലാംഗതീകൃത  കദശേസഭാത്കൃത  ബഭാങനികലഭാ  അതുകപഭാലുള്ള
ഏസതങനിലുലാം സുരക്ഷനിതമഭായ ഏജന്സനിയനികലഭാ നനികക്ഷപനിക്കുകേ എന്നേഭാണട്ട്  കേനിഫ്ബനിയുസട
നനിയമഭാവലനിയനില് പറഞനിരനിക്കുന്നേതട്ട്. ഏതഭായഭാലുലാം റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട് പറഞതുസകേഭാണല
പണലാം  തനിരനിചടചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പതനിമൂന്നേര  ശേതമഭാനലാം  പലനിശേയട്ട്  എടുത്തതട്ട്  ഇകപഭാള
അവനിസട പലനിശേ കുറഞതുസകേഭാണഭാണട്ട്  റനിടയര് സചയ്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.   

ശതീ  .   സകേ  .   ഡനി  .   പകസനന്: സര്,  കേഴെനിഞ അഞട്ട് വര്ഷേസത്ത  യു.ഡനി.എഫട്ട്.
ഭരണത്തനിസന്റെ ഫലമഭായനി കേടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേ പതനിസന്ധനിയനിലകേസപടട്ട് സഭാമൂഹല-
സഭാമ്പത്തനികേ കമഖലയനില് ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്നേ കകേരളതീയ സമൂഹത്തനിനട്ട് ഒരു പുത്തന്
പതതീക്ഷ  നല്കേനിസകേഭാണട്ട്  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്സമന്റെട്ട്  വനിഭഭാവനലാം  സചയ്യുന്നേ
രൂപത്തനില് കേനിഫ്ബനി പുനനസലാംഘടനിപനിക്കസപടുകമ്പഭാള കകേരളത്തനിസന്റെ സനലറയഭായ
പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  കേര്ഷേകേരുസട  സസപ്ന  പദതനിയഭായ  സസറസട്ട്  പഭാര്ക്കനിനട്ട്
ആദലഘടത്തനില്ത്തസന്നേ ഫണട്ട് അനുവദനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  സന്നേദമഭാകുകമഭാ?
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കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് സഎസകേട്ട് :  സര്,  ഫഭാകറനികേളുലാം മറ്റുലാം സഭാപനിക്കുന്നേതനിനട്ട്
കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനലാം വഭായ്പ നല്കുസമന്നേട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന്നേനില. അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതനിനുകവണനി  സസറസട്ട് പഭാര്ക്കട്ട്  ഏസറടുക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.  സസറസട്ട്
പഭാര്ക്കനിനഭായനി  സഭാപനിക്കുന്നേ ഫഭാകറനികേള,  ബഭാന് ഓയനില് ഫഭാകറനികേള തുടങ്ങനിയവയ്ക്കുള്ള
സസൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കനിസക്കഭാടുക്കുലാം.  ഫഭാകറനികേള സഭാപനികക്കണതട്ട്  കൃഷേനിക്കഭാരുസട
സപഭാഡറ്റ്യൂസര് കേമ്പനനികേകളഭാ സസകേഭാരല നനികക്ഷപകേകരഭാ ആണട്ട്. 

ശതീ  .   സകേ  .   ആന്സലന് : സര്, വളസര പതതീക്ഷകയഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട് കേനിഫ്ബനിസയ
കേഭാണുന്നേതട്ട്. ശതീ. സകേ. ഡനി. പകസനന് സൂചനിപനിചതുകപഭാസല യു.ഡനി.എഫട്ട്. ഗവണ്സമന്റെട്ട്
തകേര്ത്തട്ട് തരനിപണമഭാക്കനിയ സഭാമ്പത്തനികേ പതനിസന്ധനിയനില്നനിനലാം വനികേസന പക്രെനിയകേള
നടപഭാക്കുന്നേതനിനുകവണനിയുള്ള പുതനിയ ആശേയമഭാണട്ട് കേനിഫ്ബനിയുസട  പവര്ത്തനലാം.
എസന്റെ  മണ്ഡലമഭായ  സനയഭാറനിന്കേരയനില്  തമനിഴഭാടുമഭായനി  ബന്ധസപട്ടുകേനിടക്കുന്നേ
സപഭാഴെനിയൂര്-സകേഭാലലാംകകേഭാടട്ട്  അതനിര്ത്തനിപകദശേത്തട്ട്  തഭാമസനിക്കുന്നേ മൂവഭായനിരകത്തഭാളലാം
മതലസത്തഭാഴെനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ശുദജലലാം ലഭലമലഭാത്ത ദുരനിതപൂര്ണ്ണമഭായ ഒരവസ
നനിലവനിലുണട്ട്.  വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നേ കപഭാജക്ടുകേള
ക്കഭാവശേലമഭായ  തുകേ  അനുവദനിക്കുകേയുലാം  ബഡ്ജറനില്  സപഭാകവഡട്ട്  സചയ്തനിട്ടുള്ള
കേനിഫ്ബനിയുമഭായനി  ബന്ധസപട  പദതനികേളക്കട്ട്  ആവശേലമഭായ  പണലാം  ഇസൗ  വര്ഷേലാം
തസന്നേ നല്കേനി  പദതനി തുടങ്ങുന്നേതനിനഭാവശേലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് സഎസകേട്ട് :  സര്, വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയുസട നനിലവനിലുള്ള
കേഭാലഹരണസപട സസപപ്പുകേളുലാം  പമ്പുകേളുലാം  പുനനസഭാപനിക്കുകേ,  പുതനിയ പദതനികേള
ഏസറടുക്കുകേ എന്നേനിവയട്ട്  മുന്ഗണന നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുകവണനി ഇസൗ വര്ഷേസത്ത
ബഡ്ജറനില്  ഏതഭാണട്ട്  രണഭായനിരകത്തഭാളലാം  കകേഭാടനി  രൂപ  കേനിഫ്ബനിവഴെനി  സചലവഭാക്കുസമന്നേട്ട്
പറഞനിട്ടുണട്ട്.  അതനില് ഇസൗ  കപഭാജകട്ട് ഉളസപടനിട്ടുകണഭാസയന്നേറനിയനില.  ബന്ധസപട
ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റുവഴെനി ഇസതഭാസക്ക ഏസറടുക്കഭാവന്നേതഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനിസല നനിലവനിലുള്ള
സസപപ്പുകേസളലഭാലാം  ഇസൗ  രതീതനിയനില്  പുനനസഭാപനിചഭാല്  ജലകചഭാര്ച  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുലാം
വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിസയ  ലഭാഭത്തനികലക്കട്ട്  സകേഭാണ്ടുവരഭാനുലാം  കേഴെനിയുസമന്നേഭാണട്ട്  ഇകപഭാഴെസത്ത
നനിഗമനലാം. പുതനിയ ജലപദതനികേളുലാം ഏസറടുക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം. അതുസകേഭാണട്ട്  സപഭാഴെനിയൂരനിസല
പദതനി ബന്ധസപട ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റുമഭായനി ചര്ച സചയ്തഭാല് നനിശ്ചയമഭായുലാം പരനിഗണനിക്കഭാവന്നേതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശേന്  : സര്, കേനിഫ്ബനിയുമഭായനി ബന്ധസപട പദതനികേളക്കട്ട്
അഞ്ചു വര്ഷേകത്തക്കുള്ള ഒരു ഫനിനഭാന്ഷേലല് പ്ലഭാന് സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഒരു  വര്ഷേലാം  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്  കേടസമടുക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നേതട്ട്;  ഒരു  സഡഡട്ട്
കലന്  വചട്ട്  പലനിശേനനിരക്കട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  അങ്ങസനയഭാസണങനില്  മുതലുലാം
പലനിശേയുമടക്കലാം പതനിവര്ഷേലാം തനിരനിചടയ്കക്കണ  തുകേസയ സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  ഒരു
ഫനിനഭാന്ഷേലല് പ്ലഭാന് സര്ക്കഭാര്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങനില് അങ്ങട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് സഎസകേട്ട്:  സര്, ഇകപഭാള തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് 20,000
കകേഭാടനി  രൂപയുസട  പഖലഭാപനിത  പദതനികേളക്കുള്ള  ധനലാം  സമഭാഹരനിക്കുന്നേതനിനു
കവണനിയഭാണട്ട്.  അതനില്  മുഖലമഭായുലാം  വരുന്നേതട്ട്  ഭൂമനി  ഏസറടുക്കല്  പദതനിയഭാണട്ട്.
അതനിനുകവണനി  ലഭാന്ഡട്ട്  കബഭാണ്ടുകേള  പകതലകേലാം  ഇറക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
അതുകപഭാസലതസന്നേ  ജനറല്  ഒബനികഗഷേന്  കബഭാണ്ടുകേള  വഴെനി  ഇവനിസട  പലരുലാം
പരഭാമര്ശേനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേള  നടപഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള  പണലാം  സമഭാഹരനിക്കഭാനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിസന്റെ കേഭാലഭാവധനി  തതീരുന്നേ  മുറയട്ട്  സര്ക്കഭാര്  തസന്നേ ഉറപ്പു
നലനിയനിട്ടുള്ള  റവനറ്റ്യൂ  ഗഭാന്റെനില്നനിന്നേട്ട്  അതനിനുകവണനിയുള്ള  തനിരനിചടവനിസന്റെ  പണലാം
കേസണത്തഭാന്  കേഴെനിയുസമന്നേഭാണട്ട്  പഭാഥമനികേ  വനിശേകേലനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അങ്ങട്ട്
പറഞതുകപഭാസല വനിശേദമഭായനിട്ടുള്ള ഒരു ഫനിനഭാന്ഷേലല് ബഡ്ജറട്ട് ആദലസത്ത കബഭാര്ഡട്ട്
കയഭാഗത്തനില്  പരനികശേഭാധനിക്കുകേയുലാം തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം സചയ്യുലാം.  ആദലസത്ത കബഭാര്ഡട്ട്
കയഭാഗലാം കചരഭാനനിരനിക്കുന്നേകതയുള. 

ശതീ  .   സകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട്: സര്, ഭരണകേക്ഷനിയുലാം  കകേരളതീയ സമൂഹവലാം വലനിയ
പതതീക്ഷകയഭാസടയഭാണട്ട്  കേനിഫ്ബനിസയ  കനഭാക്കനിക്കഭാണുന്നേതട്ട്.  'അലഭാവദ്ദേതീസന്റെ  അത്ഭുതവനിളക്കട്ട്'
എനപറഞതുകപഭാസല  എലഭാവരുലാം  എന്തു സലാംഭവനിക്കുസമന്നേട്ട്  പതതീക്ഷനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
അങ്ങയുസട വനിശേസഭാസലാം അങ്ങസയ രക്ഷനിക്കസട.  എനനിക്കട്ട് കചഭാദനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്,  കേനിഫ്ബനിയനില്
2017-18-ല് ഓകരഭാ സസകറനിലുള്ള അകലഭാകക്കഷേന് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ;  പനി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡനി.-ക്കു
കവണനി ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേ  അകലഭാകക്കഷേന് എത്രയഭാണട്ട് ? 

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് സഎസകേട്ട്:  സര്,  ബഡ്ജറട്ട് പസലാംഗത്തനില് ഓകരഭാ
സസകറനിലുലാം സചയഭാന് കപഭാകുന്നേ കേഭാരലങ്ങള കൃതലമഭായനി പറഞനിട്ടുണട്ട്.  അതുപകേഭാരലാം
പനി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡനി.-യനില് ഏതഭാണട്ട്  ആറഭായനിരത്തനില്പരലാം കകേഭാടനി  രൂപയുസട പദതനികേളഭാണട്ട്
പഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. അതനിസന്റെ ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭായനിവരുകമ്പഭാള 30 കകേഭാടനി രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയ ഒരു പഭാലത്തനിനട്ട്  56 കകേഭാടനി രൂപ കവണനിവരുസമന്നേഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട്
കതഭാനന്നേതട്ട്.  ഇതുകപഭാസല  വരുന്നേ  അധനികേസചലവട്ട്  കൂടനി  വരുകമ്പഭാള  ഏതഭാണട്ട്
10,000  കകേഭാടനി  രൂപയുസട  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനികേള  ഇസൗ  വര്ഷേസത്ത
ബഡ്ജറ്റുമഭായനി ബന്ധസപട്ടുണഭാകുലാം.

ശതീ  .    അടൂര് പകേഭാശേട്ട്  : സര്,  ഓകരഭാ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലുമുള്ള വനികേസന
പവര്ത്തനങ്ങള ഉളസപടുത്തുകേസയനള്ളതഭാണട്ട് കേനിഫ്ബനിയുസട  ഉകദ്ദേശേലലക്ഷലമഭായനി
വചനിരനിക്കുന്നേതട്ട്.   അത്തരലാം  വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങളുളസപടുത്തനി  നടപഭാക്കുന്നേ
കേഭാരലത്തനില്  ഭരണകേക്ഷനി  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കട്ട്  സകേഭാടുക്കുന്നേ  പഭാതനിനനിധലലാം
പതനിപക്ഷ എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കുകൂടനി നലഭാനഭാവശേലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
അതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശേലാം അങ്ങട്ട് സകേഭാടുക്കുകമഭാസയന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  
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കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് സഎസകേട്ട്:  സര്, ഞഭാന് ഇന്നേസല  വലക്തമഭാക്കനിയതു
കപഭാസല അത്തരത്തനിലുള്ള ഒരു വനികവചനത്തനിനുലാം സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശേമനില.  നനിലവനിലുള്ള
Ongoing Capital  Investment  Project-കേള ഓകരഭാ മണ്ഡലവലാം തനിരനിചട്ട്  മനിനനിമലാം
70 കകേഭാടനി രൂപയുകടസതങനിലുലാം ഉസണന്നേട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേ രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  സചയ്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ഇസൗ പറഞ കതഭാതനില്  അങ്ങയുസട മണ്ഡലത്തനില് വര്ക്കുകേള വന്നേനിട്ടുസണങനില്
അതനിസന്റെ കപഭാരഭായ്മ നനികേത്തഭാവന്നേതഭാണട്ട്.  ഞങ്ങള പരനികശേഭാധനിചകപഭാള അതട്ട് കേണനിടനില.
നമുക്കട്ട് ഒരുമനിചട്ട് പരനികശേഭാധനിക്കഭാലാം.  

ശതീ  .    കഹബനി ഇസൗഡന്: സര്, എറണഭാകുളലാം നഗരത്തനിസന്റെ ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചര്
കപഭാജകനില് ഏറവലാം  വലനിയ തടസമഭായനി  നനില്ക്കുന്നേതട്ട്  ഭൂമനി  ഏസറടുക്കല് പക്രെനിയയഭാണട്ട്.
സകേഭാചനി-സമകട്രഭാ  കപഭാജകട്ട്  യഭാഥഭാര്തലമഭായതനിനുകശേഷേലാം ഭൂമനിയുസട  വനില കുത്തസന
ഉയര്ന്നേനിട്ടുണട്ട്.  എറണഭാകുളസത്ത പരനിസരപകദശേങ്ങളനില് കനരനിടുന്നേ ഏറവലാം വലനിസയഭാരു
പതനിസന്ധനി  കപഭാജകട്ട്  കകേഭാസനിസന്റെ  അറന്നൂറലാം  എഴുന്നൂറലാം  മടങ്ങട്ട് അധനികേ വനില
ഭൂമനിക്കട്ട്   സകേഭാടുകക്കണനിവരുന  എന്നേതഭാണട്ട്.  30  കകേഭാടനി  രൂപയുസട  ഒരു  പഭാലലാം
പണനിയണസമങനില് ചനിലകപഭാള 1,000 കകേഭാടനി രൂപയുസട ഭൂമനി ഏസറടുകക്കണതഭായനി
വരുനണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  എറണഭാകുളസത്ത  കപഭാജക്ടുകേള  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുന്നേതനിനു
കവണനി ഭൂമനി ഏസറടുക്കലനിനുകവണനിയുള്ള  പണലാം കേനിഫ്ബനിയനില് നതീക്കനിവയ്ക്കുകമഭാ?  

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  സഎസകേട്ട്:   സര്,  ഇസൗ  വര്ഷേസത്ത ബഡ്ജറനില്
ഏതഭാണട്ട് 5,000 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്  ഭൂമനി ഏസറടുക്കുന്നേതനിനുകവണനി കേനിഫ്ബനി വഴെനി
ലഭലമഭാക്കുസമന്നേട്ട് പറഞനിട്ടുള്ളതട്ട്. അതനില് ഓകരഭാ പകദശേസത്തയുലാം ഭൂമനിയുസട വനിലസയത്ര;
അതട്ട് എങ്ങസനയഭാണട്ട് ഏസറടുക്കഭാന് തുടങ്ങനിയതട്ട്; ഇസതഭാസക്ക  കനഭാക്കുന്നേതട്ട് കേനിഫ്ബനിയുസട
ചുമതലയല.  ഇസതഭാസക്ക  ബന്ധസപട  ഡനിപഭാര്ട്ടുസമകന്റെഭാ  ഏജന്സനികയഭാ  ഭൂമനി  ഏസറടുത്തട്ട്
ഇത്ര കകേഭാടനി  രൂപ  കവണസമനപറഞഭാല്  കേനിഫ്ബനിയനില്  നനിനലാം   സകേഭാടുക്കഭാലാം.
ഏതഭായഭാലുലാം ഒരു കേഭാരലലാം വളസര വലക്തമഭാണട്ട്.  ഭൂമനി ഏസറടുക്കുന്നേതനിനട്ട് പണലാം ഒരു
തടസമഭാവനിസലനമഭാത്രമല  അതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസവമുണഭാവനില.  എകപഭാള  ഭൂമനി
ഏസറടുത്തുസവന്നേട്ട് ബന്ധസപട ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റെട്ട് പറയുനകവഭാ അകപഭാള ത്തസന്നേ പണലാം
ഓണ്കലന്  ആയനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്  കകേമഭാറന്നേ  സലാംവനിധഭാനമഭായനിരനിക്കുലാം
സസതീകേരനിക്കഭാന് കപഭാകുന്നേതട്ട്.  

ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷേലാംസതീര്  : സര്,   കറഭാഡട്ട്  കവഡനനിലാംഗുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്
കേടകേസളഭാസക്ക സപഭാളനികക്കണനിവരുകമ്പഭാള അവ പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനുലാം   പഭാലങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനുസമഭാസക്ക ഭൂമനി ഏസറടുകക്കണതഭായനി വരുലാം.  അത്തരലാം സഭാഹചരലങ്ങളനില്
ആളുകേളക്കട്ട് ലഭാന്ഡട്ട് വഭാലല്യു സകേഭാടുക്കഭാന് കേനിഫ്ബനിയനില് പണലാം ഉണഭാകുകമഭാ? 
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കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് സഎസകേട്ട്:  സര്, ഉണഭാകുസമന്നേഭാണട്ട് ഞഭാന് പറഞതട്ട്.
കേഭാരണലാം  അതനിനുകവണനി  പകതലകേലാം  ലഭാന്ഡട്ട്  കബഭാണ്ടുകേള  തയഭാറഭായനിക്കഴെനിഞ.
ലഭാന്ഡട്ട് കബഭാണ്ടുകേളനില് ആര്ക്കുകവണസമങനിലുലാം പണലാം നനികക്ഷപനിക്കഭാലാം.  ഒരഭാളുസട
ഭൂമനി ഏസറടുത്തുകേഴെനിഞഭാല് അകദ്ദേഹലാം ആവശേലസപടഭാല് കേലഭാഷേട്ട് സകേഭാടുക്കുലാം അസലങനില്
50%  കേലഭാഷലാം 50% കബഭാണ്ടുമഭായനി സകേഭാടുക്കുലാം.  അതുമസലങനില് കബഭാണഭായനി തസന്നേ
സകേഭാടുക്കുലാം.  എകപഭാള  കവണസമങനിലുലാം  കബഭാണട്ട്  ഡനിസസൗണട്ട്  സചയ്തട്ട്  അവര്ക്കട്ട്
പണമഭാവശേലമുള്ളകപഭാള എടുക്കഭാവന്നേതഭാണട്ട്.   സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലാം   സസകേഭാരല  വലക്തനികേളുലാം
കേനിഫ്ബനി കബഭാണ്ടുകേളനില്  ഭൂമനി  ഏസറടുക്കുന്നേതനിനുകവണനി  പണലാം  നനികക്ഷപനിക്കുസമന്നേഭാണട്ട്
കേരുതുന്നേതട്ട്. അതുസകേഭാണട്ട്   പണത്തനിനട്ട് കുറവണഭാകുസമന്നേട്ട്  കതഭാനന്നേനില.  നമുക്കട്ട്
വളസര  കവഗത്തനില്  ഭൂമനി  ഏസറടുക്കല്  പക്രെനിയ  സകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന്  കേഴെനിയുലാം.  ഇസൗ
വര്ഷേലാം തസന്നേ ചനില  പധഭാനസപട കമഖലകേളനില് ഭൂമനി ഏസറടുക്കുലാം.

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമഭാര്:  സര്,  ബഹുമഭാനസപട  മനനി  മഭാണനിസഭാര്
കചഭാദനിച കചഭാദലത്തനിനട്ട് മറപടനിയഭായനി ഏതഭാണട്ട്  6500  കകേഭാടനി രൂപയുസട കപഭാജകട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭായനിട്ടുസണന്നേട്ട്  സൂചനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  6500  കകേഭാടനി  രൂപയുസട
ഇത്തരലാം കപഭാജക്ടുകേള നടപഭാക്കുകമ്പഭാള ഏസതങനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള കറകഷേലഭാ വയഭാന്
അങ്ങട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട് പണലാം സമഭാഹരനിച്ചുസകേഭാണട്ട് നടത്തുന്നേ വനികേസന
പദതനികേളഭാണട്ട്.  6500  കകേഭാടനി  രൂപ  അങ്ങയുസട  ഭഭാഷേയനില്  പറഞഭാല്
ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചറനിസന്റെ തനിരനിചടവനിലഭാത്ത/തനിരനിച്ചുകേനിടഭാത്ത പണമഭായനി  നലഭാന് കേഴെനിയനില.
കലഭാണഭായനി  സകേഭാടുക്കുനണഭായനിരനിക്കഭാലാം.  ഗഭാന്റെഭായനി  സകേഭാടുക്കുന്നേ  വലനിസയഭാരു  തുകേ
ഇതനിനകേത്തട്ട്  കവണനിവരുലാം.  അകപഭാള  ഇത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിക്കുകമ്പഭാള
കലഭാണഭായനിടട്ട് ഇത്രസയനലാം ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചര് സഡവലപ്സമന്റുമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് ഇത്ര
കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിക്കുസമനമുള്ള  എസന്തങനിലുലാം  കറകഷേലഭാ  സലാംബന്ധനിചട്ട്
ധഭാരണയഭായനിട്ടുകണഭാ;  അതുകപഭാസല  ശതീ.  അടൂര്  പകേഭാശേനിസന്റെ  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലങ്ങളനില്  ശേരഭാശേരനി  70  കകേഭാടനി  രൂപസയങനിലുലാം  വന്നേനിട്ടുസണന്നേട്ട്
അങ്ങട്ട് പറയുകേയുണഭായനി.  എന്നേഭാല്  10 കകേഭാടനി രൂപ കപഭാലുലാം വരഭാത്ത നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലങ്ങളുമുസണനള്ള  കേഭാരലലാംകൂടനി  ഓര്മ്മേനിപനിക്കഭാന്  ഞഭാന്  ഇസൗ  സനര്ഭലാം
വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  സഎസകേട്ട്:   സര്,   കേനിഫ്ബനിയനില് നനിനള്ള  70
കകേഭാടനി  രൂപയുസട  കേഭാരലലാം  മഭാത്രമല  ഞഭാന്  ഉകദ്ദേശേനിചതട്ട്. ഓണ്കഗഭായനിലാംഗട്ട്  ആയനി
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള കേലഭാപനിറല് വര്ക്കുകേളുമുണട്ട്.  നനിലവനിലുള്ളതുലാംകൂടനി  കേണക്കനിസലടുത്തനിടഭാണട്ട്
ഒരു  മണ്ഡലത്തനില്  ചുരുങ്ങനിയതട്ട്  70  കകേഭാടനി  രൂപസയങനിലുലാം  കവണസമനള്ള
നനിലപഭാസടടുത്തതട്ട്.  അതനിലഭാത്ത  സനിതനിയുസണങനില്  നമുക്കതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാലാം.
അങ്ങട്ട് കചഭാദനിചതുകപഭാസല വഭായ്പ എടുത്തനിടട്ട്  അതനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് വര്ക്കുകേളക്കട്ട്
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അനുപഭാതലാം നനിശ്ചയനിക്കുകേയല സചയ്യുന്നേതട്ട്.  കേഭാരണലാം ഇതനിനട്ട് പലനിശേ സകേഭാടുക്കണലാം.
അതുസകേഭാണട്ട്  കപഭാജക്ടുകേള  അലാംഗതീകേരനിക്കുലാം.  കപഭാജക്ടുകേളക്കട്ട്   എന്നേകത്തയഭാണട്ട്
പണലാം ആവശേലമഭായനി  വരുന്നേസതനള്ള ഒരു കടലാം  കലന് അവര് തകരണനിവരുലാം.
അതനുസരനിചട്ട് കബഭാണ്ടുകേളവഴെനികയഭാ അസലങനില് മറ്റു ഇന്സനിററ്റ്യൂഷേണല് വഭായ്പകേള
വഴെനികയഭാ പണലാം സമഭാഹരനിക്കുന്നേ ഒരു രതീതനിയഭാണട്ട് അവലലാംബനിക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നേതട്ട്.
അങ്ങട്ട്  പറഞതുകപഭാസല  പണത്തനിസന്റെ  കേഭാരലത്തനില്  ഒരു  പശ്നവമനില.  നസമ്മേ
അത്ഭുതസപടുത്തുന്നേ  പതനികേരണമഭാണട്ട്  സകേഭാകമഴലല്  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം  വലക്തനികേളനില്
നനിനസമലഭാലാം  ഉണഭായനിസക്കഭാണനിരനിക്കുന്നേതട്ട്.  ഞങ്ങളക്കട്ട്  ഇതനില്  നനികക്ഷപനിക്കഭാന്
തഭാല്പരലമുണട്ട്,  എന്തഭാണട്ട് ഇതനിസന്റെ രതീതനി എനള്ള അകനസഷേണങ്ങളഭാണട്ട് വരുന്നേതട്ട്.
യഥഭാര്തത്തനില് ഇന്നേട്ട് ഫനിനഭാന്ഷേലല് മഭാര്ക്കറനില് വലനിയ ഗ്ലടഭാണട്ട്.  ഇന്ഡലയുസട
മസഭാല കബഭാണട്ട്  ഐ.എഫട്ട്.സനി. ബഭാങട്ട്  പുറസപടുവനിചകപഭാള ആദല ദനിവസലാംതസന്നേ
ആളക്കഭാര്  10,000  കകേഭാടനി  രൂപയട്ട്  സബ്കസ്ക്രൈബട്ട് സചയ.  അതുകേഭാണട്ട്  അതനിനട്ട്
ബുദനിമുസടഭാനമുണഭാവനില.  

ശതീ  .   എ  .     പനി  .   അനനില് കുമഭാര്: സര്,  കറഭാഡുകേള, പഭാലങ്ങള   എന്നേനിങ്ങസനയുള്ള
ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചറനില്  ഇന്സവസട്ട്  സചയ്തഭാല്  നമുക്കട്ട്  തനിരനിചടവണഭാകേനില.  അത്തരലാം
ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചറനില് ഇന്സവസട്ട് സചയ്യുന്നേതനിനട്ട്  കറകഷേലഭാ നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ?

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട്   സഎസകേട്ട്:  സര്,  ഇകപഭാള ബഡ്ജറനില് പറഞതു
തസന്നേയഭാണട്ട്  കറകഷേലഭാ.  ബഡ്ജറനില്  പറഞനിട്ടുള്ള  കേഭാരലങ്ങള  നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേതട്ട്.    

ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട്  മുഹസനിന് പനി  . :  സര്,  പവഭാസനി  മലയഭാളനികേളഭാണട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിസന്റെ
വരുമഭാനത്തനില് ഭൂരനിഭഭാഗവലാം കകേഭാണ്ട്രനിബറ്റ്യൂടട്ട്  സചയ്യുന്നേതട്ട്.   അവര്ക്കട്ട്  കേനിഫ്ബനി-യനില്
പണലാം  നനികക്ഷപനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുകമഭാ;  അങ്ങസന  നനികക്ഷപനിക്കുകേയഭാസണങനില്
ഏതുതരത്തനിലുള്ള സബനഫനിറഭായനിരനിക്കുലാം അവര്ക്കട്ട് ലഭനിക്കുന്നേതട്ട്?

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്:  കബഭാണനിസന്റെ പലനിശേയഭാണട്ട്  സബനനിഫനിറഭായനി
ലഭനിക്കുന്നേതട്ട്.  മസഭാല കബഭാണട്ട് പകതലകേമഭായനി നമ്മുസട എന്.ആര്.ഐ- കേസളയഭാണട്ട്
ലക്ഷലമനിടുന്നേതട്ട്. ഇതുകപഭാസലയുള്ള  കബഭാണ്ടുകേള ഉണഭാകേഭാലാം.  മലയഭാളനികേളസക്കലഭാലാം
സുപരനിചനിതമഭായ ഒന്നേഭാണട്ട് ചനിടനി.  ഇകപഭാള സകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യട്ട് വനികദശേ ചനിടനി
നടത്തഭാന്  അനുവഭാദലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതട്ട് ഉപകയഭാഗസപടുത്തനിസക്കഭാണട്ട് 25 ലക്ഷലാം
പവഭാസനി  മലയഭാളനികേളനില്  ഒരു ലക്ഷലാം  കപസരസക്കഭാസണങനിലുലാം  ഈ വര്ഷേലാം  ചനിടനി
എടുപനിക്കുകേസയനള്ളതഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേതട്ട്.  അതുവഴെനി  25000  കകേഭാടനി രൂപയുസട
കടണ് ഓവറനികലയട്ട്  വരഭാലാം.   അത്രയുലാം വനകേഴെനിഞഭാല് ചുരുങ്ങനിയതട്ട്  ആറഭായനിരലാം
ഏഴെഭായനിരലാം  കകേഭാടനി  രൂപ  സകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ-യ്ക്കുതസന്നേ  നമ്മുസട  കേനിഫ്ബനി
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കബഭാണ്ടുകേളനില് നനികക്ഷപനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.   ഈ രതീതനിയനിലഭാണട്ട്   തുടങ്ങുന്നേതട്ട്.
അധനികേലാം  തഭാമസനിയഭാസത  ഇപറഞ  രതീതനിയനിലുള്ള  എന്.ആര്.ഐ.  കബഭാണ്ടുകേളുലാം
ഇറക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.

ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി:   സര്, കേനിഫ്ബനി-യുസട മൂലധനലാം സസരൂപനിക്കുന്നേതട്ട്
ഏസതലഭാലാം  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിന്നേഭാണട്ട്;  വനികദശേ  മലയഭാളനികേളനില്  നനിന്നേഭാസണന്നേട്ട്
ഇവനിസട  പറഞ.  വനികദശേ മലയഭാളനികേളക്കട്ട് നഭാലഭായനിരകമഭാ  അയഭായനിരകമഭാ  കകേഭാടനി
രൂപ  നല്കേഭാന്  വലനിയ  പയഭാസസമഭാനലാം  വരനിസലന്നേട്ട്  നമുസക്കലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാലാം.
അതുകപഭാസല  സകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.  ചനിടനി  തുടങ്ങുന്നേതുലാം  നലതുതസന്നേയഭാണട്ട്.   ചനിടനി
സകേഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശേനിച  രതീതനിയനിലുള്ള  ഫലമുണഭാകുകമഭാ?  സഡകപഭാസനിറട്ട്  വഭാങ്ങണസമങനില്
വനികദശേ മലയഭാളനികേളുമഭായനി കനരനിടട്ട് ബന്ധസപടട്ട് അവനിസടയുള്ള  സലാംഘടനകേള വഴെനി
പവര്ത്തനിസചങനില്  മഭാത്രകമ  ഉകദ്ദേശേനിച  രതീതനിയനിലുള്ള  ഫലലാം  കേനിട്ടുകേയുള.   അസലങനില്
സചറനിസയഭാരു തുകേ മഭാത്രമഭായനിരനിക്കുലാം ലഭനിക്കുകേ.  നനികക്ഷപകേര്ക്കട്ട് എത്ര ശേതമഭാനലാം
പലനിശേയഭാണട്ട്  നല്കേഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നേതട്ട്,  ഏസതലഭാലാം  തരത്തനിലുള്ള  കബഭാണഭാണട്ട്
നല്കുന്നേതട്ട്;  അവര്ക്കഭാവശേലമുള്ള  സമയത്തട്ട്  കബഭാണട്ട്  ഡനിസസൗണട്ട്  സചയഭാകനഭാ
കേലഭാന്സല് സചയ്തട്ട് പണലാം റതീഫണട്ട് സചയഭാകനഭാ ഉള്ള സസൗകേരലലാം സചയ സകേഭാടുക്കുകമഭാ;
അതനിസന്റെ വനിശേദവനിവരലാം  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?  

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്:  സര്,  വനികദശേ മലയഭാളനികേസള ലക്ഷലമഭാക്കനിയുള്ള
കബഭാണ്ടുകേളുസട  വനിശേദഭാലാംശേങ്ങസളഭാനലാം  തതീരുമഭാനനിചനിടനിസലന്നേട്ട്  ഞഭാന്  കനരസത്ത
പറഞ.  പസക്ഷ നമ്മേസട മുന്പനില് ഇകപഭാള മസഭാല കബഭാണ്ടുകേളുസട മഭാതൃകേയുണട്ട്.
ആ  മഭാതൃകേ സസതീകേരനിക്കുന്നേതനിനട്ട് യഭാസതഭാരു തടസവമനില.  അതനിസനക്കുറനിചട്ട് ഞങ്ങള
ആകലഭാചനിച്ചു വരുന്നേകതയുള.  സകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യട്ട് വനികദശേത്തട്ട് ചനിടനി നടത്തഭാനുള്ള
അവകേഭാശേലാം  നല്കുന്നേതനിനട്ട്  കേഴെനിഞ  10 വര്ഷേമഭായനി  പരനിശമനിച്ചുസകേഭാണനിരുന്നേതഭാണട്ട്.
അതുവഴെനി വലനിസയഭാരു  തുകേ വരുസമനള്ളതല.  വനികദശേത്തട്ട് കജഭാലനി സചയ്യുന്നേ ഏറവലാം
സഭാധഭാരണക്കഭാരനഭായ ഒരഭാളക്കട്ട്  ചനിടനിസയന പറയുന്നേതട്ട് ഒരു സമ്പഭാദല പദതനിയഭാണട്ട്.
അവര്ക്കതട്ട് വളസര സുപരനിചനിതവമഭാണട്ട്.  കേലഭാന്വഭാസട്ട് സചയഭാന് അധനികേലാം ഓകടണ
കേഭാരലവമനില.  ആദല വര്ഷേലാം തസന്നേ 25000 കകേഭാടനി രൂപയുസട കടണ് ഓവര് ആണട്ട്
പതതീക്ഷനിക്കുന്നേതട്ട്.  അതനില്  നനിനലാം  25000  കകേഭാടനി  രൂപ  കേനിഫ്ബനി-യനികലഭാടട്ട്
വരനികേയനില,  പകക്ഷ  എളുപത്തനില്  റനിസര്വട്ട്   മണനിയുലാം  എലഭാലാം  കൂസട  കചര്ത്തട്ട്
അയഭായനിരലാം  കകേഭാടനി  രൂപ കേനിഫ്ബനി-യനികലക്കട്ട്  വരുത്തഭാന് കേഴെനിയുലാം.   സുരക്ഷനിതമഭായനിട്ടുള്ള
ഒരു സമ്പഭാദല മഭാര്ഗ്ഗമഭാസണനലാം നനിങ്ങള നടത്തുന്നേ ഈ നനികക്ഷപലാം കകേരളത്തനിസന്റെ
വനികേസനത്തനിനുലാംകൂടനിയഭാണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നേസതനലാം  വനികദശേ  മലയഭാളനികേകളഭാടട്ട്
പറയഭാലാം. ആ ഒരു രതീതനിയഭാണട്ട് അവലലാംബനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. അങ്ങട്ട് പറഞ മസറഭാരു കേഭാരലലാം
നമുക്കട്ട് സചകയണതു തസന്നേയഭാണട്ട്. 
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ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട് കജഭാസഫട്ട്:  സര്,  വനികേസനപവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് തടസമഭായനി
നനില്ക്കുന്നേതട്ട്  ഭൂമനി  ഏസറടുക്കലനിലുണഭാകുന്നേ  കേഭാലതഭാമസമഭാണട്ട്.  ഭൂമനി  ഏസറടുക്കുന്നേതനിനട്ട്
പണലാം തടസമലഭാസയന്നേട്ട് അങ്ങട്ട് പറ ഞതട്ട് സസഭാഗതഭാര്ഹമഭാണട്ട്.  ഈ പണലാം സകേഭാടുക്കഭാന്
കേഴെനിയണസമങനില് ഭൂമനി ഏസറടുക്കലനിസന്റെ നടപടനിക്രെമങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണതുണട്ട്.
ഇവനിസട പത്തുലാം ഇരുപതുലാം ഇരുപത്തനിയഞ്ചുലാം വര്ഷേലാം കേഴെനിഞഭാലുലാം ഭൂമനി ഏസറടുക്കല്
നടപടനിക്രെമലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് കേഴെനിയഭാസത്തഭാരു ദുരവസ നനില്ക്കുകമ്പഭാഴെഭാണട്ട് പുതനിയ
കകേന  നനിയമലാം  വന്നേനിരനിക്കുന്നേതട്ട്.  അതനിസന്റെയടനിസഭാനത്തനില്  നമ്മുസട  കസറനില്
പുതനിയ റൂളസട്ട് കവണനിവന. നടപടനിക്രെമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് ഭൂമനി ഏസറടുക്കണസമങനില്
ഇനനിയുലാം വര്ഷേങ്ങള കവണനിവരുസമന്നേ കേഭാരലത്തനില് യഭാസതഭാരു സലാംശേയവമനില.   ജനിലഭാ
കേളകര്മഭാസര ചുമതലസപടുത്തനി ഭൂമനികയസറടുക്കുന്നേ കേഭാരലത്തനിസല കേഭാലതഭാമസസമഭാഴെനി
വഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനിസയപറനി  ആകലഭാചനിക്കുസമന്നേട്ട്  ബഹുമഭാനസപട  മുഖലമനനിയുലാം
പറഞനിട്ടുണട്ട്.  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  ലക്ഷലലാം  വയ്ക്കുന്നേ പദതനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടപഭാക്കുന്നേതനിനട്ട് ഭൂമനി ഏസറടുക്കുന്നേതനിസല കേഭാലതഭാമസസമഭാഴെനിവഭാക്കഭാന് എസന്തങനിലുലാം
പകതലകേ സലാംവനിധഭാനലാം  ഗവണ്സമന്റെട്ട്  ഏര്സപടുത്തുകമഭാ;  ഇനള്ള കേഭാലതഭാമസസമഭാഴെനിവഭാക്കനി
ഭൂമനി  ഏസറടുക്കല് നടപടനിക്രെമങ്ങള കവഗത്തനിലഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള പകതലകേ സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്സപടുത്തഭാന് ഗവണ്സമന്റെട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

റവനറ്റ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    ചനകശേഖരന്  ):  സര്,
ഭൂമനി  ഏസറടുക്കല് നനിയമവമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  കകേന നനിയമലാം  വന്നേതനിസനത്തുടര്ന്നേട്ട്
കൂടനിയഭാകലഭാചനകേളനിലൂസട  ഭൂമനി  ഏസറടുക്കല്  നടപടനി  തസരനിതസപടുത്തുന്നേതനിനുള്ള
കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  ആകലഭാചനിച്ചുവരുന്നേതട്ട്.   അടനിയന്തരമഭായനി  ഭൂമനി  ഏസറടുക്കുന്നേതനിനട്ട്,
ഇതുവസരയുണഭായനിരുന്നേ  തടസങ്ങള  നതീക്കുന്നേതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കഭാന്
ആഗഹനിക്കുന. 

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്:  സര്,  ഭൂമനി ഏസറടുക്കലനിനട്ട് ഏറവലാം പധഭാന
തടസമഭായനിരുന്നേ കേഭാരലലാം പണമനിസലനള്ളതഭാണട്ട്.  പഭാലലാം പണനിയുന്നേതനികനഭാ മകറഭാ
അനുവഭാദലാം  സകേഭാടുക്കുകമ്പഭാള  ഭൂമനി  ഏസറടുക്കുന്നേതനിനുള്ള  പണലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
വകേയനിരുത്തഭാറനില.  ഇതട്ട് വലനിസയഭാരു തടസലാം തസന്നേയഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള ആ കേടമ്പ
മഭാറനി. ഇനനി എങ്ങസന നടപടനിക്രെമങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കഭാലാം എത്ര കവഗത്തനില് സചയഭാലാം
തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങള പരനികശേഭാധനിചട്ട്  നടപടനിക്രെമമുണഭാക്കുന്നേതഭായനിരനിക്കുലാം.

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട്:    സര്,  വനികദശേ മലയഭാളനികേസള സലാംബന്ധനിചട്ട് രണ്ടു
കചഭാദലലാം  കചഭാദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   വനികദശേ മലയഭാളനികേസള  രണഭായനി  കേഭാണണലാം.  ഒന്നേട്ട്,
അകറബലന് രഭാജലങ്ങളനില് കപഭായനി  കജഭാലനി  സചയ്യുന്നേ പഭാവസപടവര്ക്കട്ട്  അവര്ക്കട്ട്
അഞ്ചുമഭാസസത്ത  ശേമ്പളമുസണങനില്  മഭാത്രകമ  കകേരളത്തനില്  യഭാത്ര  സചയഭാന്
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സഭാധനിക്കുകേയുള.  രണട്ട്, യൂകറഭാപലന് യൂണനിയനനിലുള്ള മലയഭാളനികേള സമ്പന്നേരഭാണട്ട്.
ഇതട്ട്  രണ്ടുലാം  രണഭായനി  കേണ്ടുസകേഭാണട്ട്  ഇകപഭാഴെസത്ത  പകതലകേ  സഭാഹചരലത്തനില്
അകറബലന് രഭാജലങ്ങളനിലുള്ള പഭാവങ്ങസള സലാംരക്ഷനിക്കഭാന് കേനിഫ്ബനി-യനില് എസന്തങനിലുലാം
പദതനി  സകേഭാണ്ടുവരഭാന്  അങ്ങട്ട്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ;  വനിമഭാന  കേമ്പനനികേള  മുഴുവന്
ക്രെനിസ്തുമസട്ട്,  തനിരുകവഭാണലാം,  ബക്രെതീദട്ട്  നഭാളുകേളനില്  സനിരമഭായനി  വനിമഭാന  ചഭാര്ജട്ട്
വര്ദനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  പവഭാസനികേളക്കട്ട് നഭാടനികലയട്ട് വരഭാന് കേഴെനിയഭാത്ത സഭാഹചരലലാം
മലയഭാളനികേസള  ബുദനിമുടനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ഇക്കഭാരലത്തനില് ധനകേഭാരലവകുപട്ട്  പകതലകേ
ശദസചലുത്തനി  ഒരു  വനിമഭാന  കേമ്പനനി  (കകേരള  എയര്കലന്സട്ട്)  തുടങ്ങഭാനുള്ള
നടപടനിസയപറനി ആകലഭാചനിക്കു കമഭാ?

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്: സര്, രണഭാമസത്ത കചഭാദലലാം കേനിഫ്ബനി-യുമഭായനി
ബന്ധസപട്ടുവരുന്നേതല.  കേനിഫ്ബനിയട്ട്  അങ്ങസനസയഭാരു  കേമ്പനനിക്കട്ട്  ഫനിനഭാന്സട്ട്
സചയഭാനുലാം കേഴെനിയനില.  അതുസകേഭാണട്ട് ഞഭാന് അതനികനഭാടട്ട് പതനികേരനിക്കുന്നേനില.  അങ്ങട്ട്
ഉന്നേയനിച പശ്നത്തനിസന്റെ ഗസൗരവലാം കുറച്ചു കേഭാണുന്നേതല.  പസക്ഷ ഈ വനിഷേയവമഭായനി
ബന്ധസപടട്ട്  മറപടനി  പറയഭാന്  പയഭാസമഭാണട്ട്.  അങ്ങട്ട്  പറഞതുകപഭാസല  രണ്ടു
തരത്തനിലുള്ള  ആളുകേള  ഉണട്ട്.   ഒന്നേട്ട്  വളസരയധനികേലാം  സമ്പഭാദലമുള്ള  എന്.ആര്.ഐ.-കേള,
രണട്ട്  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ,  കൂലനികവല  സചയ്തട്ട്  ലഘു  സമ്പഭാദലലാം  മഭാത്രമുള്ളവര്.
സമ്പഭാദലമുള്ളവരനില്  നനിനലാം  വഭായ്പ കനരനിടട്ട്  എടുക്കുന്നേതനില്  തടസമുണഭായനിരുന്നേതട്ട്
അവര്  കബഭാണ്ടുകേളുലാം  മറ്റുലാം   കഡഭാളറനില്  വചഭാല്  തനിരനിചട്ട്  കഡഭാളറനില്  തസന്നേ
സകേഭാടുക്കണസമനള്ളതുസകേഭാണഭാണട്ട്.  അങ്ങസനയഭായഭാല്  exchange  depreciate  സചയ
കേഴെനിയുകമ്പഭാള പലനിശേ നനിസഭാരമഭാണട്ട്,  രണ്ടുശേതമഭാനലാം സകേഭാടുത്തഭാല് മതനിസയങനിലുലാം
യഥഭാര്ത  പലനിശേ  വളസര  ഉയര്ന്നേനിരനിക്കുലാം.  എന്നേഭാല്  ഇന്തലഭാ  ഗവണ്സമന്റെട്ട്
ഇറക്കനിയനിരനിക്കുന്നേ പുതനിയ കബഭാണട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  എന്.ആര്.ഐ.-കേളനില് നനിനലാം
സമഭാഹരനിക്കുന്നേ നനികക്ഷപലാം  തനിരനിച്ചു സകേഭാടുക്കുന്നേതട്ട് രൂപയനില് തസന്നേയഭായനിരനിക്കുലാം.
ഇന്തലയനികലയട്ട് അനലഥഭാ രൂപ കസവട്ട് സചയഭാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേവര്ക്കട്ട് ഇതട്ട് എടുക്കഭാന്
കേഴെനിയുലാം. രണട്ട് ശേതമഭാനമല ഏകേകദശേലാം നമ്മുസട നഭാടനില് ലഭനിക്കുന്നേതനിനട്ട് സമഭാനമഭായ
പലനിശേനനിരക്കഭായനിരനിക്കുലാം ഓഫര് സചയ്യുന്നേതട്ട്.   അങ്ങസനയുള്ള കബഭാണ്ടുകേള ഇവസര
ലക്ഷലമഭാക്കനി തയഭാറഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേതട്ട്. സകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.  വഴെനി ചനിടനിയനില്
കചര്ക്കുന്നേതുലാം അതനിസന്റെ റനിസര്വട്ട് പണലാം മുഴുവനുലാം കേനിഫ്ബനി.-യുസട കബഭാണനികലക്കട്ട്
മഭാറഭാന്  ശമനിക്കുന്നേതുലാം  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ  ഗളഫട്ട്  മലയഭാളനികേസള  ലക്ഷലമനിട്ടു
സകേഭാണഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    പുരുഷേന് കേടലുണനി:  സര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനില സനര്ശേനിചകപഭാള കേക്കയത്തട്ട്
300 കകേഭാടനി രൂപയുസട ഒരു ടൂറനിസട്ട് പദതനിയഭാണട്ട് അങ്ങട്ട് പഖലഭാപനിചതട്ട്.   കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
ജനിലയനിസല  സപരുവണ്ണഭാമൂഴെനി,  കേക്കയലാം,  വയനഭാടട്ട്  ജനിലയനിസല  ബഭാണഭാസുരസഭാഗര്
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എന്നേതീ പകൃതനി രമണതീയമഭായ സലങ്ങസള ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുസക്കഭാണട്ട് ന ടത്തുന്നേ ഈ
പദതനിയനില്  വനിവനിധ  ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റുകേസള  കൂടനി  സലാംകയഭാജനിപനിക്കുസമനലാം  അങ്ങട്ട്
പഖലഭാപനിക്കുകേയുണഭായനി. പസ്തുത പദതനി കേനിഫ്ബനി വഴെനിയഭാകണഭാ  നടപനിലഭാക്കുന്നേതട്ട്?      

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്:  സര്, പസ്തുത പദതനിയുസട രൂപകരഖ ടൂറനിസലാം
ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റെട്ട്  ഇതനിനകേലാം  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാസയന്നേട്ട്  എനനിക്കട്ട്  അറനിയനില.
സപരുവണ്ണഭാമൂഴെനിയുകടതട്ട്   ബഡ്ജറട്ട്  പസലാംഗത്തനില്  സൂചനിപനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.   ഒരു  ടൂറനിസലാം
സഡസനികനഷേനനില്  നനികക്ഷപലാം  വരുന്നേതനിനട്ട്   കറഭാഡ ട്ട്  കേണകനിവനിറനി,  കുടനിസവള്ളലാം,
കവദല്യുതനി  കേണക്ഷന്  കലന്  തുടങ്ങനിയവ  കവണനിവകന്നേക്കഭാലാം,  ചനില  കകേഭാമണ്
സഫസനിലനിറതീസട്ട് പണനികയണനി വകന്നേയഭാലാം.  ഇങ്ങസന എസന്തഭാസക്കയഭാകണഭാ  അവനിസട
ആവശേലമുള്ളതട്ട് ആ ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചര് മുഴുവന് ഒരു പഭാകക്കജഭായനി നടപഭാക്കുകേ വഴെനി
ആ സഡസനികനഷേനനികലയട്ട് സസകേഭാരല ടൂര് ഓപകറകറഴനിസന ആകേര്ഷേനിക്കഭാലാം.  ഇതഭാണട്ട്
സപരുവണ്ണഭാമൂഴെനിയനില് നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നേതട്ട്.   ടൂറനിസലാം ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റെട്ട്  പസ്തുത
പദതനിയുസട  രൂപകരഖ  അതനികവഗത്തനില്  കേനിഫ്ബനി.-യനില്  സമര്പനിക്കുന്നേതനിനു
കവണനി  തയഭാറഭാക്കനിസക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം:  സര്,  കേനിഫ്ബനി-യുസട കഫനഭാന്ഷേലല് ബഡ്ജറട്ട്
ഏകേകദശേലാം ഇരുപതനിനഭായനിരലാം  കകേഭാടനി  രൂപയഭാസണനലാം അതനിസന്റെ വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള
ഡയറകര്  കബഭാര്ഡട്ട്  കൂടനിയതനിനുകശേഷേലാം  മഭാത്രകമ  തയഭാറഭാക്കുകേയുളസവനമഭാണട്ട്
ബഹുമഭാനസപട  ധനകേഭാരലവകുപ്പുമനനിയുസട  മറപടനിയനില്  നനിനലാം  മനസനിലഭാക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുന്നേതട്ട്.  അതനില്  തസന്നേ  അയഭായനിരലാം  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  ഭൂമനി
ഏസറടുക്കുന്നേതനിനുകവണനി  മഭാറനിവയഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നേസതനലാം  പറഞ.  എന്നേഭാല്
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എയര്കപഭാര്ടനിനുകവണനി  ഭൂമനി  ഏസറടുക്കുന്നേതുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണവലാം  നറ്റ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി കഡഭാ. സകേ. ടനി. ജലതീല് അയഭായനിരലാം കകേഭാടനി രൂപയനിലധനികേലാം വരുന്നേ ഒരു
പഭാകക്കജഭാണട്ട്  പഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഈ  പണലാം  കേസണത്തുന്നേതുലാം  കേനിഫ്ബനി-യനില്
നനിന്നേഭാകണഭാ, അങ്ങസനയഭാസണങനില് അതനിസന്റെ വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള എസന്തഭാസക്കയഭാണട്ട്?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്:  സര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് എയര്കപഭാര്ടനിസന്റെ
ഭൂമനി ഏസറടുക്കലനിസന്റെ വനിശേദഭാലാംശേങ്ങസളക്കുറനിചട്ട് എനനിക്കട്ട് വനിവരമനില. പസക്ഷ ഇത്തരത്തനില്
വലനിയ കതഭാതനില് ഭൂമനി ഏസറടുക്കുന്നേതനിനട്ട് കകേരള സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ബഡ്ജറനില്നനിനലാം
ഒരനിക്കലുലാം പണലാം കേസണത്തഭാനഭാകേനില.  അതുസകേഭാണട്ട് അതട്ട് കേനിഫ്ബനി വഴെനിയഭായനിരനി
ക്കുസമന്നേഭാണട്ട്  ഞഭാന് ഊഹനിക്കുന്നേതട്ട്.  അതനിസന്റെ തുകേ എത്രയഭാസണന്നേട്ട് പറയഭാനഭാവനില.
തുകേ എത്രതസന്നേയഭായഭാലുലാം പണത്തനിനട്ട് ബുദനിമുട്ടുണഭാകേനില.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് എയര്കപഭാര്ടട്ട്
വനിപുലതീകേരനികക്കണതട്ട് അതലന്തഭാകപക്ഷനിതമഭാണട്ട്. ബഹുമഭാനസപട മുഖലനനിയുലാം അതട്ട്
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പഖലഭാപനിച്ചു കേഴെനിഞതഭാണട്ട്. ഭൂമനിയുസട വനില എന്തുതസന്നേയഭായഭാലുലാം നലഭായമഭായ രതീതനിയനില്
അകേസയര് സചകയണ ഏജന്സനി അകേസയര് സചയകേഴെനിഞഭാല് കേനിഫ്ബനിയനില് നനിനലാം
പണലാം ലഭലമഭാക്കുലാം. 

മുഖലമനനി (ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന്):  സര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എയര്കപഭാര്ടനിസന്റെ
ഭൂമനി ഏസറടുക്കലുമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് കൂടനിയ കയഭാഗത്തനില് പറഞ തുകേയുസട അക്കത്തനില്
സതറട്ട് വന്നേനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട് കകേടനിടട്ട്  ആ തുകേ മുഴുവന്  ഭൂമനിക്കട്ട്  സകേഭാടുക്കുകേയഭാസണന്നേട്ട്
സതറനിദരനിക്കരുതട്ട്.  ഭൂമനി  ഏസറടുക്കുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനിക്രെമങ്ങളനുസരനിചട്ട്  മഭാത്രകമ
സകേഭാടുക്കുകേയുള.  അമനിതമഭായ വനിലയുസട ഓഫര്  ആ കയഭാഗത്തനില് വന്നേനിട്ടുണട്ട്.
അതട്ട്  സതറട്ട്  സലാംഭവനിചതഭാണട്ട്.  അതല യഭാഥഭാര്തലലാം.  ഭൂമനി  ഏസറടുക്കുന്നേതുസകേഭാണട്ട്
യഭാസതഭാരു തടസവമനില. അതനിസന്റെ നടപടനികേള തുടരുലാം. 

ശതീ  .    സകേ  .    രഭാജന്:  സര്,  ബഹുമഭാനസപട  സകേ.സനി.  കജഭാസഫട്ട്  പറഞതുകപഭാസല
കകേരളതീയ  സമൂഹവലാം  ഭരണകേക്ഷനിയുലാം  വളസര  സകന്തഭാഷേകത്തഭാടുലാം  ആശേകയഭാസടയുമഭാണട്ട്
കേനിഫ്ബനിസയ  കനഭാക്കനിക്കഭാണുന്നേതട്ട്.  പതനിപക്ഷത്തനിനുമഭാത്രകമ  തര്ക്കമുള,  അതട്ട്
അകദ്ദേഹലാം  കൃതലമഭായനി  പറയുകേയുലാം  സചയ.  കകേരളത്തനിനട്ട്  വരുമഭാനമുണഭാക്കഭാന്
കേഴെനിയുന്നേതരത്തനില് പഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള തൃശ്ശൂരനിസല പുത്തൂര് സുകവഭാളജനിക്കല്  പഭാര്ക്കനിനുലാം
ജനിലഭാ  കകേനങ്ങളനിസല  സഭാലാംസഭാരനികേ നനിലയങ്ങളക്കുലാം കേനിഫ്ബനിയനില് നനിന്നേഭാകണഭാ
ഫണട്ട്  ഏര്സപടുത്തുന്നേതട്ട്?  അകതഭാസടഭാപലാം  സഭയുസട  മുമ്പഭാസകേ  സകേഭാണ്ടുവരഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നേ
മസറഭാരു  പധഭാനസപട  പശ്നലാം  കകേരളത്തനില്  വര്ദനിച്ചുവരുന്നേ  വനിവഭാഹ  ആര്ഭഭാടങ്ങളക്കട്ട്
സസസട്ട് ഏര്സപടുത്തഭാന് കേഴെനിയുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് സഎസകേട്ട്:  സര്,  ആര്ഭഭാട വനിവഭാഹങ്ങളക്കട്ട് സസസട്ട്
ഏര്സപടുത്തുന്നേതട്ട് കവസറ വനിഷേയമഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള ഞഭാന് അതനികലക്കട്ട് കപഭാകുന്നേനില.
ഇതനിസനക്കുറനിച്ചുള്ള  ആശേയലാം  ഇന്നേട്ട്  തലയനില്  ഉദനിചതല.  2010-സല  ബഡ്ജറനില്
വളസര കൃതലമഭായനി  പറഞനിരുന,  യു.ഡനി.എഫട്ട്  ഭരനിക്കുന്നേ കേഭാലത്തട്ട്  ഇതനിനട്ട്  ഒരു
കേമ്മേനിറനി വചനിരുന.  ഈ നനിയമത്തനിസന്റെ പശ്ചഭാത്തലക്കുറനിപനില് പറഞനിട്ടുണട്ട്,  ആ
കേമ്മേനിറനിയുസട റനികപഭാര്ട്ടുണട്ട്.  പതനിപക്ഷത്തനിരുന്നേട്ട്  ഭരണപക്ഷസത്ത  വനിമര്ശേനിക്കുന്നേ
രതീതനിയനില് കചഭാദലങ്ങള കചഭാദനിക്കുകമ്പഭാള  ഇതട്ട് മുമ്പുളളതനിസന്റെ  തുടര്ചയഭാസണന്നേട്ട്
ഓര്ക്കണലാം. ഇതട്ട് ഞങ്ങളുസട തലയനില് മഭാത്രലാം ഉദനിച്ചുവരുന്നേ കേഭാരലങ്ങളല.  നനിങ്ങള
2010-ല് പറഞതഭാണട്ട്, ഭരണത്തനിസന്റെ നഭാലഭാലാം വര്ഷേമഭാണട്ട്  ഇങ്ങസന സചയ്തഭാകലഭാ
എനള്ള  ചനിന്ത  വന്നേതട്ട്.  പുത്തൂരനിസല  സുകവഭാളജനിക്കല്  പഭാര്ക്കനില്  അടനിസഭാന
സസൗകേരലങ്ങളുണഭാക്കുന്നേതനിനട്ട്  ബഡ്ജറനില്  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിശ്ചയമഭായുലാം
കേനിഫ്ബനിയനില് നനിന്നേഭായനിരനിക്കുലാം അതനിനുള്ള പണലാം കേസണത്തുന്നേതട്ട്. മറട്ട് അനുബന്ധ
കേഭാരലങ്ങസളലഭാലാം തയഭാറഭാകേസട.  പണത്തനിനട്ട് ഒരു ബുദനിമുട്ടുമുണഭാകുകേയനില. 
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ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്: സര്, പധഭാനസപട ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചര് കപഭാജക്ടുകേളനില്
ഭൂമനി  ഏസറടുക്കുന്നേതഭാണട്ട്  ഏറവലാം  വലനിയ  വനിഷേയസമനലാം  അതനിനഭാവശേലത്തനിനുള്ള
തുകേ കേനിഫ്ബനിയനില്  ലഭലമഭാക്കുസമനലാം  ബഹുമഭാനസപട  മനനി  ഇവനിസട  സൂചനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.
ഭൂമനി ഏസറടുക്കഭാന്കവണ മുഴുവന് തുകേയുലാം കേനിഫ്ബനി വഴെനി ലഭലമഭാകുസമങനില് വളസര
നല കേഭാരലമഭാണട്ട്.  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള പകദശേങ്ങളനില്നനിനലാം അധനികേ ഭൂമനി ഏസറടുത്തട്ട്,
ആ  ഭൂമനി വനികേസനിപനിചട്ട്  അതനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്നേ  തുകേ  ഇസൗ  പദതനിക്കഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നേ  തരത്തനിലുള്ള  ഒരു  കമഭാഡലനിസനക്കുറനിചട്ട്   ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ?
ഉദഭാഹരണമഭായനി,  അങമഭാലനി  സസബപഭാസട്ട്  കപഭാലുള്ള  കപഭാജക്ടുകേളക്കട്ട്  തരനിശേഭായനി
കേനിടക്കുന്നേ ഭൂമനി ഏസറടുത്തട്ട്,  വനികേസനിപനിചട്ട്,  അതനില്നനിനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നേ തുകേ  ഒരു
പദതനിക്കട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നേ തരത്തനിലുള്ള ഒരു കമഭാഡലനിസനക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ? 

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  സഎസകേട്ട്:  സര്,  ഒരു  കകേസട്ട്  വരുകമ്പഭാള
അങ്ങസനയുള്ള കേഭാരലങ്ങസളക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചനിക്കഭാലാം. ഒരു സപഭാതു തതസസമന്നേ രതീതനിയനില്
അതനിസനക്കുറനിചട്ട്  ഞഭാന്  പറയുന്നേനില.  അതുസകേഭാണഭാണട്ട്  അതനില്  ഓപ്ഷേനുള്ളതട്ട്.
അതനിസനക്കുറനിചട്ട്  ഇവനിസട  ചര്ചയുണഭായനിരുന.  ഇതനില്  enabling  provisions  ഉണട്ട്.
ഏതട്ട് കവണലാം, എങ്ങസന കവണലാം എനള്ളതട്ട് അതതട്ട് ഘടത്തനില്  തതീരുമഭാനനികക്കണതഭാണട്ട്.
വലവസഭായ  പഭാര്ക്കുകേളക്കുലാം  മറ്റുലാം  കവണനി  കേനിഫ്ബനിയനിസല  ലഭാന്റെട്ട്  കബഭാണനിറക്കനി
ഭൂമനി  ഏസറടുത്തട്ട്  വനികേസനിപനിച്ചുകേഴെനിഞഭാല്  നനികക്ഷപകേര്ക്കട്ട്  സസകേമഭാറകമ്പഭാള
റതീകപയ്സമന്റുണഭാകേണലാം.  ഇതനിലഭാണട്ട് പൂര്ണ്ണമഭായ റതീകപസമന്റെട്ട്  വരുന്നേതട്ട്.  കറഭാഡനിനട്ട്
അങ്ങസന  കേഴെനിയനില.   കറഭാഡനിനുള്ള  പണലാം  പനിന്നേതീടട്ട്  നല്കുന്നേതനിനുള്ള  ചുമതല
സര്ക്കഭാര്  ഏസറടുക്കുനണട്ട്.  അകതസമയലാം  കേനിന്ഫ  കപഭാലുള്ള  ഏജന്സനികേളക്കട്ട്
ഭൂമനി സസകേമഭാറനി വനികേസനിപനിചട്ട് സകേഭാടുക്കുകമ്പഭാള അതനിസന്റെ പണലാം കേനിഫ്ബനിയനികലക്കട്ട്
അടയ്ക്കുലാം. കറഭാഡനിനുകവണനി  കൂടുതല് സലലാം എടുകക്കണനിവരുലാം. റതീഹഭാബനിലനികറഷേസന്റെ
പശ്നമുണട്ട്.  വലഭാപഭാരനികേസള  ഒഴെനിപനിചഭാല്  അവരുസട  റതീഹഭാബനിലനികറഷേനട്ട്  സലലാം
സകേഭാടുക്കണലാം.  ആ സലലാം കൂടനി എടുത്തഭാണട്ട് നമുക്കട്ട് പലകപഭാഴുലാം പല കേഭാരലങ്ങളുലാം
സചയഭാന്  കേഴെനിയുന്നേതട്ട്.  അസതഭാസക്ക  ആ ഘടത്തനില്   തതീരുമഭാനനിക്കഭാലാം.  അങ്ങസന
കവണസമങനില് സചയഭാനുള്ള അവകേഭാശേലാം ഇന്നേസല അവതരനിപനിച നനിയമകഭദഗതനിയനിലുണട്ട്. 

ശതീ  .    എ  .    പദതീപട്ട്  കുമഭാര്  :  സര്,  ബഹുമഭാനസപട  അലാംഗലാം  സകേ.  രഭാജന്,
ഇക്കഭാരലത്തനില്  പതനിപക്ഷത്തനിനട്ട്  ഒരു  പതതീക്ഷയുമനിസലന്നേട്ട്  പറയുകേയുണഭായനി,
അതനില്നനിനലാം  വലതലസമഭായ  ഒരു അഭനിപഭായലാം  എനനിക്കുണട്ട്.   പതനിപക്ഷത്തനിനട്ട്
പതതീക്ഷയുസണനള്ളതഭാണട്ട് ഇന്നേസല ശതീ വനി.  ഡനി.  സതതീശേസന്റെ ചര്ച കകേടകപഭാള
എനനിക്കട്ട്  കതഭാന്നേനിയതട്ട്.  യു.പനി.എ.  ഗവണ്സമന്റെട്ട്  സകേഭാണ്ടുവന്നേ  ധനപരമഭായ
സഭാമ്പത്തനികേ പരനിഷഭാരങ്ങളുസട ഫലമഭായഭാണട്ട് കേനിഫ്ബനിസയക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചനിക്കഭാന്
സഭാധനിചസതന്നേഭാണട്ട്  അകദ്ദേഹലാം  പറഞതട്ട്.  ഇതട്ട്  ശേരനിയഭാവകേയഭാസണങനില്,  ഞങ്ങളുസട
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നയത്തനിസന്റെ  ഫലമഭാസണന്നേട്ട്  പറയഭാലാം.  ഇതട്ട്  എങ്ങസനയഭാണട്ട്  യു.പനി.എ.-യുകടയുലാം
കകേഭാണ്ഗസനിസന്റെയുലാം  നയത്തനില്നനിനലാം  വലതലസമഭായനി,  ഇടതുപക്ഷ  ബദലഭാകുന്നേസതന്നേ
കേഭാരലവലാം എഫട്ട്.ആര്.ബനി.എലാം. ആകട്ട് കപഭാലുള്ളവയനിസല നനിബന്ധനകേസള, സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട്
സസതനമഭായനി  ധനസമഭാഹരണലാം നടത്തഭാന് വഭായ്പ എടുക്കഭാനുള്ള നനിബന്ധനകേസള
എങ്ങസനയഭാണട്ട്  കേനിഫ്ബനിക്കുകവണനി  ധനസമഭാഹരണലാം  നടത്തുകമ്പഭാള  മറനികേടക്കുവഭാനഭാവകേ
എന്നേ കേഭാരലവലാം ബഹുമഭാനസപട ധനകേഭാരലവകുപ്പുമനനി വനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് സഎസകേട്ട്: സര്, ധനകേഭാരലകമഖലയനിസല ഇടതുപക്ഷ
ബദലനിസന്റെ പധഭാനസപട ഒരു ഘടകേലാം,  വഭായ്പ എടുക്കുന്നേതനിനട്ട്  അടനികചല്പനിചനിട്ടുള്ള
പരനിധനി മറനികേടക്കുകേ എനള്ളതഭാണട്ട്.  എത്ര വഭായ്പസയടുക്കഭാസമന്നേതനിനട്ട് ഒരു തതസകമ
സഭാമ്പത്തനികേശേഭാസലാം  പറയുനള,  പലനിശേനനിരക്കട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  വളര്ചസയക്കഭാള
തഭാസഴെയഭാസണങനില് സസസയനിനബനിളഭാണട്ട്.  എത്ര വഭായ്പസയടുക്കുനസവനള്ളതട്ട്  നമ്മുസട
നഭാടനിസല വനികേസനത്തനിനട്ട്  എത്രകവണസമനള്ളതനിസന  ആശയനിചഭായനിരനിക്കണലാം.
മൂന്നേട്ട്  ശേതമഭാനത്തനിനപ്പുറലാം  കപഭാകേഭാന്  പഭാടനിസലസന്നേഭാരു   നനിയമമുണട്ട്.   അതനിസന
മറനികേടക്കഭാനുള്ള പഭാകയഭാഗനികേ മഭാര്ഗ്ഗമഭായനിടഭാണട്ട് ഇതനിസന കേഭാണുന്നേതട്ട്. ബഡ്ജറനില്
പറനിസലങനില്  ബഡ്ജറനിനട്ട്  പുറത്തുനനിനലാം  വഭായ്പസയടുത്തട്ട്  നഭാടനില്  സചകയണ
കേഭാരലങ്ങള സചയ്യുലാം. അതഭാണട്ട് ഇടതുപക്ഷ ബദല് എനപറയുന്നേതട്ട്. 

ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട്: സര്,  പതനിപക്ഷത്തുനനിനലാം രണഭനിപഭായമഭാണട്ട് വന്നേതട്ട്.
വനിജയനിചഭാല്  ഞങ്ങളുസട വകേസയന്നേട്ട് ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശേകന്റെയുലാം  പരഭാജയസപടഭാല്
നനിങ്ങളുസട കദഭാഷേസമന്നേ നനിലയനിലുള്ള ശതീ. സകേ. സനി. കജഭാസഫനിസന്റെ അഭനിപഭായമഭാണട്ട്
വന്നേതട്ട്.  രണ്ടുലാം രണഭായഭാണട്ട്  നനിങ്ങള പറയുന്നേതട്ട്.  വനിജയനിചഭാല് അകന്നേ ഞങ്ങള
പറഞവകലഭാ  എനപറയുലാം.  പരഭാജയസപടഭാല്  അകപഭാകഴെ  ഞങ്ങള  പറഞകലഭാ
എന്നേട്ട് പറയുലാം.  ആ അവസയഭാണട്ട്.  ഇതുകകേടഭാല് കതഭാനലാം കേഴെനിഞ അഞ്ചുവര്ഷേക്കഭാലലാം
കേടസമഭാനസമടുക്കഭാസത നനികുതനിവരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിചട്ട് അതനില് നനിന്നേട്ട് സചയ്തതഭാസണന്നേഭാണട്ട്.
പഭാര്ട്ണര് കകേരള മനിഷേന് 2,500 കകേഭാടനി രൂപ, എസട്ട്.എല്.ബനി.സനി. വഴെനി വതീടുവയഭാനുള്ളതട്ട്
എന്നേനിവയ്സക്കലഭാലാം  കേഴെനിഞ  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  കേടസമടുക്കുകേയഭാണുണഭായതട്ട്.
ഈ ഗവണ്സമന്റെട്ട് ആവര്ത്തനസചലവകേള ഇലഭാതഭാക്കനിസക്കഭാണട്ട് മൂലധന നനികക്ഷപലാം
നടത്തുകേയഭാണട്ട്.  ഉദഭാഹരണത്തനിനട്ട്,  സപരുമ്പളലാം പഭാലലാം, കബഭാടട്ട് കസഷേന്, 19  ജതീവനക്കഭാര്,
ഇതുകപഭാലുള്ള ആവര്ത്തന സചലവകേളക്കട്ട് ഒരു വര്ഷേലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്
സചലവഭാകുന്നേതട്ട്; അഞ്ചു സകേഭാലലാം സകേഭാണട്ട് വരുന്നേ സചലവട്ട് കനഭാക്കുകമ്പഭാള, അകഞഭാ
പകത്തഭാ സകേഭാലലാം സകേഭാണട്ട് സപരുമ്പളത്തട്ട് ഒരു പഭാലലാം നനിര്മ്മേനിചഭാല് അതുനനിമനിത്തമുണഭാകുന്നേ
ആവര്ത്തനസചലവകേള അവസഭാനനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അത്തരത്തനിലുള്ള നനികക്ഷപ പദതനികേള
കേനിഫ്ബനി വഴെനി  സചയ്യുന്നേതുസകേഭാണട്ട് നഭാടനിനട്ട്  ഭഭാവനിയനില് വലനിയ ഗുണമഭാണുണഭാകേഭാനഭാണട്ട്
കപഭാകുന്നേതട്ട്.  ഉകദ്ദേശേനിചനിട്ടുള്ള പവൃത്തനികേസളലഭാലാം ഈ വര്ഷേലാം തസന്നേ പവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിക്കുസമന്നേട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതനിനട്ട്  എസന്തലഭാലാം സജതീകേരണങ്ങളുലാം ക്രെമതീകേരണങ്ങളുമഭാണട്ട്  വരുത്തഭാനു
കദ്ദേശേനിക്കുന്നേസതന്നേട്ട് അങ്ങട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  സഎസകേട്ട്:  സര്,  ബഹുമഭാനസപട  സമമ്പര്

എ. എലാം. ആരനിഫട്ട് പറഞതുകപഭാസല നമ്മേള ഇതനിനട്ട് മുമ്പുലാം സചയ്യുന്നേതഭാണട്ട്.  സകേഭാചനി

സമകട്രഭാ,  വനിഴെനിഞലാം കപഭാര്ടട്ട്,  കേണ്ണൂര് എയര്കപഭാര്ടട്ട്,  സകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.-യുസട കറഭാഡട്ട്

കപഭാജകട്ട് അതുകപഭാലുള്ള ഏതട്ട് വലനിയ കപഭാജകട്ട് എടുത്തുകനഭാക്കനിയഭാലുലാം   ഇവസയഭാനലാം

ബഡ്ജറനിസല പണലാം സകേഭാണല സചയ്യുന്നേതട്ട്.  ബഡ്ജറട്ട് വഴെനി കപഭാലുമല സചയ്യുന്നേതട്ട്.

സകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.-യഭാണട്ട്,  ബഭാക്കനിയുള്ളസതഭാനമല.  പുറത്തുനനിന്നേട്ട്  കനരനിടട്ട്   വഭായ്പ

എടുക്കുന്നേതഭാണട്ട്  കേനിഫ്ബനി ആസകേ സചയ്യുന്നേതട്ട്.  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട കപഭാജക്ടുകേളക്കുമഭാത്രകമ

ഇങ്ങസന വഭായ്പ എടുക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള.  അകത സമയലാം  ഏതട്ട് തരത്തനിലുള്ള

കപഭാജക്ടുകേസളയുലാം  സകപഭാര്ടട്ട്  സചയഭാന്  പറ്റുന്നേ  സസബനി-യുലാം  ആര്.ബനി.സഎ.-യുലാം

അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  പുതനിയ  സലാംവനിധഭാനങ്ങസള  ഉപകയഭാഗസപടുത്തഭാനുള്ള  പരനിശമമഭാണട്ട്

കേനിഫ്ബനി സചയ്യുന്നേതട്ട്. കനരകത്ത നമുക്കുള്ള അനുഭവസത്ത കുറച്ചുകൂടനി വനിപുലതീകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട്

സചയ്യുന്നേതട്ട്.  ശതീ.  എ.  എലാം.  ആരനിഫട്ട് പറഞതനില് പധഭാനസപട ഒരു കേഭാരലമുണട്ട്.

ബഡ്ജറട്ട് പകേഭാരലാം ഒരു വലനിയ പഭാലത്തനിസന്റെ പണനി   പത്തുവര്ഷേലാം കേഴെനിഞമഭാത്രകമ

സചയഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള.  പത്തുവര്ഷേലാം കേഴെനിയുകമ്പഭാള ആ പഭാലത്തനിനട്ട്  സചലവട്ട്

എത്രയഭാകുലാം;  യഥഭാര്തത്തനില്  ഇന്നേട്ട്  വഭായ്പ എടുത്തട്ട്  ആ പഭാലലാം  പണനിയുകമ്പഭാള

വരുന്നേ പലനിശേ ഭഭാരലാം സചലവട്ട് വര്ദനവനികനക്കഭാള  വളസര കുറവഭായനിരനിക്കുലാം.  ഈ

സമതീപനലാം  നഭാടനിനട്ട് സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  കനടമുണഭാക്കുലാം.  ഏതഭായഭാലുലാം ഒരു കേഭാരലലാം

വലക്തമഭാണട്ട്.  ബഡ്ജറനില്  പറഞനിട്ടുള്ള  മുഴുവന്  കേഭാരലങ്ങളക്കുലാം  ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയനിടട്ട് മഭാത്രകമ പുതനിയ കപഭാജക്ടുകേളനികലക്കട്ട് കപഭാകുകേയുള.  അതുസകേഭാണട്ട് ഒരു

ഭയപഭാടുലാം ആര്ക്കുലാം കവണ.  എത്രയുലാം സപടന്നേട്ട് ഇതനിസനഭാസക്ക ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി

നടപഭാക്കഭാന് തുടങ്ങുകേ എനള്ളതഭാണട്ട് ലക്ഷലലാം.  

ഖനനപവര്ത്തനങ്ങള

4 (*32) ശതീ  .   എലാം  .   നസൗഷേഭാദട്ട്:

ശതീ  .   എലാം  .  എലാം  .   മണനി:

ശതീമതനി യു  .   പതനിഭ ഹരനി:

ശതീ  .   വനി  .   സകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ: തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനസത്ത എലഭാ ഖനന പവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി

നനിര്ബന്ധമഭാക്കനി സുപതീലാം കകേഭാടതനി ഉത്തരവട്ട് പുറസപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;



  കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള                            21 

(ബനി)  കസറട്ട്  എന്വകയഭാണ്സമന്റെട്ട്  ഇലാംപഭാകട്ട്  അസസ് സമന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനിയനില്നനിന്നേട്ട്
പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്നേതഭായനി  ശദയനില്
സപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പസസ്തുത കേഭാലതഭാമസലാം കേസഭാറനി കമഖലയനില് സലാംഭനഭാവസ സൃഷ്ടനിക്കുന്നേ
സഭാഹചരലമുണഭായതനിസനത്തുടര്ന്നേട്ട്  ഇതനിനഭായനി  ജനിലഭാതല  അകതഭാറനിറനികേള
രൂപതീകേരനിക്കഭാന്  2016  ജനുവരനിയനില്  കകേന  വനലാം-പരനിസനിതനി  മനഭാലയലാം
നനിര്കദ്ദേശേനിചനിരുനസവങനിലുലാം  ഇതു  സലാംബന്ധനിചട്ട്  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാര്  യഭാസതഭാരു
നടപടനിയുലാം സസതീകേരനിക്കഭാതനിരുന്നേതഭായുള്ള ആകക്ഷപലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില് ഈ സര്ക്കഭാര് ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  എസന്തലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുസണന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   ഇ  .  പനി  .   ജയരഭാജന്):  സര്, 

(എ) സലാംസഭാനസത്ത എലഭാ ഖനന പവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി
നനിര്ബന്ധമഭാക്കനി  സുപതീലാം  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവട്ട്  പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ബഹുമഭാനസപട
സുപതീലാം  കകേഭാടതനിയനിസല  ദതീപകേട്ട്  കുമഭാര്  Vs.  കസറട്ട്  ഓഫട്ട്  ഹരനിയഭാന  കകേസനില്
27-2-2012-നുണഭായ ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരലാം ഖനന പവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള കേസഭാറനിയനിലാംഗട്ട്
ലതീസട്ട് അനുവദനിക്കുന്നേതനിനുലാം പുതുക്കുന്നേതനിനുലാം പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കസറട്ട്  എന്വകയഭാണ്സമന്റെട്ട്  ഇലാംപഭാകട്ട്  അസസ് സമന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനിയനില്
നനിന്നേട്ട്  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുനണട്ട്.  അതട്ട്
ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാലതഭാമസലാം പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
സലാംസഭാന  പരനിസനിതനി  ആഘഭാത  നനിര്ണ്ണയ  അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്  സസന്തമഭായനി
സസക്രെകടറനിയറനിനട്ട് രൂപലാം നല്കേനി.  ജനിലകേളനില് പഭാരനിസനിതനികേ ആഘഭാത നനിര്ണ്ണയ
അകതഭാറനിറനികേളുസട (DEIAA) രൂപതീകേരണലാം നടനവരനികേയഭാണട്ട്. എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം
അകതഭാറനിറനി രൂപതീകേരനിച്ചുകേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  വനലാംപരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിസന്റെ  15-1-2016,  20-1-2016
തതീയതനികേളനിസല  കനഭാടനിഫനികക്കഷേനുകേള  പകേഭാരലാം  അകഞഭാ  അഞനില്  കുറകവഭാ
സഹകര് വനിസതീര്ണ്ണലാം വരുന്നേ ഭൂമനിയനില് സചറകേനിട ധഭാതുക്കള ഖനനലാം സചയ്യുന്നേതനിനട്ട്
പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  നല്കുന്നേതനിനട്ട്  ജനിലഭാതല  അകതഭാറനിറനികേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേതനിനുകശേഷേലാം ജനിലഭാതല പരനിസനിതനി
അകതഭാറനിറനികേളുസട രൂപതീകേരണത്തനിനഭായനി തഭാസഴെപറയുന്നേ കേഭാരലങ്ങള സചയ്തനിട്ടുണട്ട് :
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1. ജനിലഭാതല അകതഭാറനിറനികേളുസട രൂപതീകേരണഭാവശേലഭാര്തലാം വനിജഭാപനലാം
പുറസപടുവനിച്ചു. അതനിസന്റെ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശേങ്ങള എലഭാ ജനിലഭാകേളകര്
മഭാസരയുലാം അറനിയനിച്ചുകേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്. 

2. ഈ  വനിഷേയത്തനില്  9-6-2016-ല്  ഈ  ഗവണ്സമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നേതനിനുകശേഷേലാം ബന്ധസപട ഉകദലഭാഗസരുസടയുലാം സലാംസഭാനതല
അകതഭാറനിറനി/വനിദഗ്ദ്ധസമനിതനി  സചയര്മഭാന്മഭാരുസടയുലാം  കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചു
കചര്ത്തു.  ആ കയഭാഗത്തനിസന്റെ  നനിര്കദ്ദേശേ പകേഭാരലാം എലഭാ ജനിലഭാ
അകതഭാറനിറനികേളുസട/വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനികേളുസടയുലാം  പവര്ത്തനലാം ശേക്തനിസപടു
ത്തഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

3. ജനിലഭാതല നഭാമനനിര്കദ്ദേങ്ങള സസതീകേരനിചട്ട് അകതഭാറനിറനികേളുസട/വനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനികേളുസടയുലാം  പവര്ത്തനലാം  പൂര്ണ്ണകതഭാതനിലഭാക്കുന്നേതനിനുകവണനി
സമമ്പര് സസക്രെടറനി കൂടനിയഭായ പരനിസനിതനി വകുപട്ട് അഡതീഷേണല്
ചതീഫട്ട്  സസക്രെടറനി  എലഭാ  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാസരയുലാം  ഈ  വനിവരലാം
കനരനിടറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

4. ഇതുസലാംബന്ധനിച  ഒരു  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറന്സനിലാംഗട്ട്  മുഖഭാന്തരലാം
സമമ്പര് സസക്രെടറനിയുലാം  പരനിസനിതനി  ആഘഭാത നനിര്ണ്ണയ അകതഭാറനിറനി
സചയര്മഭാനുലാം ജനിലഭാ കേളകര്മഭാരുമഭായുലാം  ബന്ധസപടുകേയുലാം  ആവശേലമഭായ
എലഭാ മഭാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളുലാം നല്കുകേയുലാം സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

5. സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡട്ട്  നടകത്തണ
നഭാമനനിര്കദ്ദേശേങ്ങള ഉടനടനി നല്കേണസമന്നേട്ട്  17-6-2016-ല് നനിര്കദ്ദേശേലാം
നല്കേനിക്കഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.

6. ജനിലഭാതല നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള എത്രയുലാം സപസടന്നേട്ട് നടത്തഭാന് അതനിനട്ട്
ചുമതലസപടനിരനിക്കുന്നേ ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കേനിക്കഴെനിഞ.

7. ജനിലഭാതല  അകതഭാറനിറനികേള  ഫലപദമഭായനി  പവര്ത്തനിപനിക്കഭാന്
സതസര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നേതനിനുകവണനി  കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്
പകതലകേ നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

8. ജനിലഭാതല അകതഭാറനിറനിയുലാം വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിയുലാം  (DEIAA/DEAC)
നനിയമഭാസൃത ചുമതലകേള   നനിര്വഹനിക്കുന്നേതനിനഭാവശേലമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  4-8-2016-ല് കകേനവനലാം
പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിസന്റെ  നനിബന്ധന  പകേഭാരലാം  അവരുസട
ഉകദലഭാഗസസരവരുത്തനി  ജനിലഭാതല  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  ആവശേലമഭായ
നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളുലാം അവര്ക്കട്ട് പരനിചയലാം ഉണഭാകുന്നേതനിനുകവണനിയുള്ള
നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളുലാം നല്കേനിക്കഴെനിഞ.
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ശതീ  .    എലാം  .    നസൗഷേഭാദട്ട്:  സര്,  സലാംസഭാനസത്ത അണസക്കട്ടുകേളനില് മണലാം സചളനിയുലാം

അടനിഞകൂടനി  അണസക്കട്ടുകേളുസട  സലാംഭരണകശേഷേനിസയയുലാം സസവദല്യുതനി  ഉല്പഭാദനസത്തയുലാം

പതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുന്നേ ഒരു സനിതനിവനികശേഷേമഭാണുള്ളതട്ട്.  ഇവനിടങ്ങളനിസലലഭാലാം  ഇഷ്ടലാം

കപഭാസല  മണണട്ട്.  പഭാവസപടവര്ക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നല്കുന്നേ  വനിവനിധ  ഭവനപദതനികേളക്കട്ട്

ഈ മണ്ണട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.  അതുസകേഭാണട്ട് അണസക്കട്ടുകേള  സഡ്രെഡ്ജട്ട്

സചയ്യുന്നേതനിനുലാം  ഡതീസനില്റട്ട് സചയ്യുന്നേതനിനുമഭാവശേലമഭായ  പഭാരനിസനിതനികേ  അനുമതനി

നല്കേഭാന് കേഴെനിയുകമഭാ?

ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന്: സര്, റനിസര്കവഭായറകേള, അണസക്കട്ടുകേള, കേനഭാലുകേള

എന്നേനിവയുസട സമയനിന്റെനന്സനിനുകവണനി സഡ്രെഡ്ജട്ട് സചയ്യുന്നേതനിനുലാം അതനിസല സചളനി,

മണല്  എന്നേനിവ  നതീക്കലാം  സചയ്യുന്നേതനിനുലാം  പകതലകേ  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനിയുസട

ആവശേലമനില.  അതട്ട്  നമുക്കുതസന്നേ  നനിര്വഹനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുന്നേതഭാണട്ട്.  വലവസഭായ

വകുപനിസന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  ചനില  സഭാപനങ്ങസള  അതനിനുകവണനി  ഉപകയഭാഗസപടുത്തനി

മണല് സലാംഭരനിക്കുന്നേതനിനുവണനിയുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    എലാം  .    നസൗഷേഭാദട്ട്:  സര്,  പരമ്പരഭാഗത  പഭാത്ര  നനിര്മ്മേഭാണസത്തഭാഴെനിലനില്

ഏര്സപടനിരനിക്കുന്നേവര്ക്കട്ട്  അസലാംസ്കൃതവസ്തുക്കളഭായ  കേളനിമണ്ണട്ട്,  സചളനി  എന്നേനിവ

ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല്  സതഭാഴെനില്  പതനിസന്ധനി  കനരനിടുകേയുലാം  അവരുസട  ജതീവനിതലാം

മുകന്നേഭാട്ടു സകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന് വളസരകയസറ ബുദനിമുട്ടുകേയുമഭാണട്ട്.  അതുസകേഭാണട്ട് അവര്ക്കട്ട്

കേളനിമണലാം  സചളനിയുലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനുലാം  അവ  സലാംഭരനിക്കുന്നേതനിനുലാം  സതഭാഴെനില്

സലാംരക്ഷനിക്കുന്നേതനിനുലാം ആവശേലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന്:  സര്,  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമ  വലവസയനുസരനിചട്ട്

അവര്ക്കട്ട് സചളനി,  കേളനിമണ്ണട്ട്  എന്നേനിവ കശേഖരനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  പകതലകേ പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി

ആവശേലമനില.  15-1-2016-സല  കകേന  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  വനിജഭാപന  പകേഭാരലാം

പരമ്പരഭാഗതമഭായനി  സചളനിസകേഭാണട്ട്  ഗൃകഹഭാപകേരണങ്ങളുലാം  മറ്റുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേവര്ക്കട്ട്

അവ സലാംഭരനിക്കഭാനുള്ള അവകേഭാശേമുണട്ട്.  ഇകപഭാള ഇത്തരത്തനിലുള്ള പകദശേങ്ങളനില്

ചനില പകതലകേ സമുദഭായങ്ങള ഈ സതഭാഴെനില് സചയ്യുനണട്ട്. അവര് സലാംഭരനിക്കുനമുണട്ട്.

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  സര്,   32-ാം നമ്പര് കചഭാദലത്തനിനട്ട്  ബഹുമഭാനസപട

മനനി  പറഞ  വനിശേദതീകേരണത്തനില്  കേഭാരലങ്ങള  വലക്തമഭായനിട്ടുണട്ട്.  എന്നേഭാല്

ജനിലഭാതല പരനിസനിതനി അകതഭാറനിറനികേളുസട രൂപതീകേരണത്തനിനഭായനി ചനില നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുസവന്നേട്ട് ബഹുമഭാനസപട മനനി വനിശേദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിസന്റെ ഗുണഫലലാം

വനിലയനിരുത്തഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ; അതുസലാംബന്ധനിച്ചുള്ള കൂടുതല് കേഭാരലങ്ങള വനിശേദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന്  :  സര്,  നമ്മുസട സലാംസഭാനത്തട്ട് ഖനനകമഖലയനില് പഭാറ
സപഭാടനിക്കുകേ, സപഭാടനിസചടുത്ത പഭാറ ക്രെഷേര് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് സഭാധഭാരണ ആവശേലങ്ങളക്കു
കവണനിയുള്ള കപഭാഡകഭായനി മഭാറ്റുകേ തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങള ഇകപഭാള നടനവരുന്നേതനിനട്ട്
ഒടനവധനി പശ്നങ്ങള കനരനിടുനണട്ട്. ഇതുമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് പവര്ത്തനിക്കുന്നേ സതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലാം
സതഭാഴെനിലഭാളനി യൂണനിയനുകേളുലാം മഭാകനജട്ട് സമന്റുലാം പല നനികവദനങ്ങളുലാം ആവശേലങ്ങളുമഭായനി
ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ  മുമ്പഭാസകേ  വരുനണട്ട്.  പഭാരനിസനിതനികേ  പശ്നത്തനിസന്റെ  കപരനില്
അവര്ക്കട്ട്  ഖനനലാം  സചയഭാകനഭാ  ഖനനലാം  സചയ്ത  സഭാധനങ്ങള  സകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാകനഭാ
കേഴെനിയുന്നേനില എന്നേതഭാണട്ട് അതനിസലഭാന്നേട്ട്.  അത്തരത്തനിലുള്ള പശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനു
കവണനിയുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേന ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ നനിര്കദ്ദേശേമനുസരനിചട്ട്
2012-ല് സുപതീലാം കകേഭാടതനിയുലാം കകേന ഗവണ്സമന്റുലാം എടുത്ത നനിലപഭാടനുസരനിചഭാണട്ട്
അഞട്ട് സഹകര് വസരയുള്ള ഭൂമനിയനില് ഖനനലാം സചയ്യുന്നേതനിനട്ട് പഭാരനിസനിതനികേ അനുമതനി
നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിസക്കഭാണ്ടുള്ള  ഉത്തരവട്ട്  വന്നേതട്ട്.  ആ  ഉത്തരവട്ട്  കകേരളത്തനിലഭാസകേ
പശ്നമഭായനി വന.  2012-ല് സുപതീലാം കകേഭാടതനി വനിധനി വന്നേതനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
കകേരളത്തനില് ഒരു സലാംഭനഭാവസയുണഭായനി.  ആ ഘടത്തനില് അതനിസന മറനികേടക്കഭാന്
2012-നട്ട് മുമ്പട്ട് കലസന്സുള്ള എലഭാ കേസഭാറനി ഉടമകേളക്കുലാം ഖനനലാം സചയ്യുന്നേതനിനട്ട് മൂന്നേട്ട്
വര്ഷേക്കഭാലകത്തയട്ട്  കേഭാലഭാവധനി  ദതീര്ഘനിപനിച്ചുസകേഭാണ്ടുള്ള  ഉത്തരവട്ട്  ഗവണ്സമന്റെട്ട്
പുറസപടുവനിച്ചു.  ആ ഉത്തരവനിസന കഹകക്കഭാടതനി കചഭാദലലാം സചയ.  കഹകക്കഭാടതനി ആ
ഉത്തരവട്ട് റദ്ദുസചയ്യുന്നേ നനിലപഭാടട്ട് സസതീകേരനിച്ചു.  വതീണ്ടുലാം പശ്നങ്ങള ഉണഭായനി.  അങ്ങസന
പശ്നങ്ങളുണഭായകപഭാള  കഹകക്കഭാടതനി  വനിധനിയുസട  അകത  ദനിവസലാംതസന്നേ  സുപതീലാം
കകേഭാടതനിയനില്  നനിനലാം  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  വനിധനി  വന.  2016  ഡനിസലാംബര്  വസര
നനിലവനിലുള്ള സഭാറസട്ട് തുടരണസമന്നേട്ട് സുപതീലാം കകേഭാടതനി തതീര്പ്പുകേല്പനിച്ചു.  അതനിസന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  നനിലപഭാടുകേള  സസതീകേരനിക്കുന്നേതനില്  ഒടനവധനി  സലാംശേയങ്ങളുലാം
മറ്റുമുള്ളതനിനഭാല് ഖനനത്തനിനട്ട് അനുമതനി സകേഭാടുക്കുന്നേതനിനുലാം ട്രഭാന്കസഭാര്ടനിലാംഗനിനുലാം പല
ഉകദലഭാഗസരുലാം   സഭാകങതനികേമഭായ  തടസങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  നനിയമപരമഭായ
എലഭാ  നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിചട്ട്  കലസന്സട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ലതീസനിനട്ട്  എടുത്തനിട്ടുള്ള
സലത്തട്ട്  ഖനനലാം  സചയ്യുന്നേതനിനുലാം  അതട്ട്  സകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നേതനിനുലാം  വലഭാപഭാരലാം
നടത്തന്നേതനിനുമുള്ള  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തത്തക്ക  നനിലയനില്  നനിയമപരമഭായനി
പവര്ത്തനിക്കുന്നേ സഭാപനങ്ങള  പവര്ത്തനിപനിക്കഭാനുള്ള  സസൗകേരലമുണഭാകേണലാം.  കകേരളത്തനിസന്റെ
പകൃതനിദത്തമഭായ  സവനികശേഷേതകേസള  കേഭാത്തുസൂക്ഷനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  പഭാരനിസനിതനികേ  സസൗഹൃദ
അന്തരതീക്ഷലാം  നനിലനനിര്ത്തനിസക്കഭാണട്ട്  ഖനനലാം  സചയഭാനുള്ള  നടപടനികേളക്കട്ട്  സലാംരക്ഷണലാം
സകേഭാടുക്കണസമന്നേട്ട്  എലഭാ  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശേലാം  സകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്.
അതനുസരനിചട്ട് ഇകപഭാള ഖനന രലാംഗത്തുള്ള പശ്നലാം ലഘൂകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  
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ശതീമതനി  യു  .    പതനിഭ  ഹരനി  : സര്,  അകഞഭാ  അഞനില്  കുറകവഭാ  സഹകര്
വനിസതീര്ണ്ണലാം വരുന്നേ ഭൂമനിയനില് ഖനനലാം സചയ്യുന്നേതനിനുള്ള അനുമതനി നല്കുന്നേതനിനഭാണട്ട്
ജനിലഭാതല അകതഭാറനിറനികേള രൂപതീകേരനിചസതന്നേട്ട് പറയുനണട്ട്. കേസഭാറനികേളക്കട്ട് അനുവഭാദലാം
സകേഭാടുക്കുകമ്പഭാള അവര് എത്ര സഡപ്തനിലഭാണട്ട് പഭാറ എടുക്കുന്നേസതന്നേതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട്
പഭാരനിസനിതനികേ ആഘഭാത നനിര്ണ്ണയ അകതഭാറനിറനിക്കട്ട് അറനിയഭാന് കേഴെനിയുകമഭാ;  അസലങനില്
അത്തരത്തനില് സടകനിക്കല് ഒപതീനനിയന് പറയഭാന് കേഴെനിയുന്നേ ആളുകേള ആ കബഭാര്ഡനില്
ഉണഭാകുകമഭാ;  ഇന്ലഭാന്ഡട്ട് നഭാവനികഗഷേസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പലകപഭാഴുലാം കേഭായലനില് നനിന്നേട്ട്
സഡ്രെഡ്ജനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി  സചളനിസയടുക്കുകമ്പഭാള  ഒരുപഭാടട്ട്  പരഭാതനികേള  വരഭാറണട്ട്.
എത്രകത്തഭാളലാം ആഴെത്തനില് നനിന്നേഭാണട്ട് സചളനിസയടുക്കുന്നേസതന്നേട്ട് അറനിയഭാന് കേഴെനിയുന്നേനില.
ഇത്തരത്തനില് ഖനനലാം നടത്തുന്നേ സലങ്ങളനില് അഗഭാധമഭായ ഗര്ത്തങ്ങള ഉണഭാകുന്നേതഭായുലാം
ഇത്തരലാം  ഗര്ത്തങ്ങളനില്സപടട്ട്  അപകേടങ്ങള  ഉണഭാകുന്നേതഭായുലാം  പത്രങ്ങളനിലൂസട
വഭായനിക്കഭാറണട്ട്.   ഇതട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി,  അവനിസട  വരുന്നേ സവള്ളലാം  സലാംഭരനിചട്ട്
ശുദജലമഭാക്കുകേകയഭാ അങ്ങസന എസന്തങനിലുലാം സചയഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന്  : സര്,  ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങസളലഭാലാം  പരനികശേഭാധനിച്ചു
സകേഭാണഭാണട്ട്  കമനനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  ജനികയഭാളജനി  വകുപട്ട്  കലസന്സട്ട്  സകേഭാടുക്കുന്നേതട്ട്.
സലാംസഭാന തലത്തനിലുലാം ജനിലഭാ  തലത്തനിലുലാം  പവര്ത്തനിച്ചുസകേഭാണനിരനിക്കുന്നേ അകതഭാറനിറനിയനിലുലാം
കേമ്മേനിറനിയനിലുലാം  എകട്ട്കപര്ടട്ട്സട്ട്  ഉണഭായനിരനിക്കണസമന്നേട്ട്  നനിഷര്ഷേനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിസന്റെ
കനഭാലാംസനില്തസന്നേ ഇക്കഭാരലങ്ങള  ചൂണനിക്കഭാണനിചനിട്ടുണട്ട്.   കേമ്മേനിറനിയുസട  സചയര്മഭാനഭായനി
ഇറനികഗഷേന്  വകുപനിസന്റെ എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട്  എഞനിനതീയറലാം  അകതഭാറനിറനിയുസട  സചയര്മഭാനഭായനി
ജനിലഭാ  കേളകറലാം  പവര്ത്തനിക്കുകേയുലാം  ഇതനിസലലഭാലാം  കമനനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  ജനികയഭാളജനി
വകുപനിസന്റെ എകട്ട്കപര്ടട്ട്സുലാം സയന്റെനിസ്റ്റുമഭാരുലാം ഉണഭാകേണസമന്നേട്ട് പകതലകേലാം നനിഷര്ഷേനിചതനിസന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ഇതനിസനക്കുറനിചട്ട് നല വനിജഭാനവലാം പരനിചയവലാം നല രതീതനിയനില്
പവര്ത്തനിക്കഭാന് കേഴെനിയുന്നേ ആളുകേസള ഉളസക്കഭാള്ളനിച്ചുസകേഭാണഭാണട്ട് കേമ്മേനിറനി കകേഭാണ്സനിററ്റ്യൂടട്ട്
സചയഭാന്  പറഞനിട്ടുള്ളതട്ട്.   അതനിനനുസരനിചഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  കേഭാരലങ്ങള  നടനവരുന്നേതട്ട്.
എവനിസടസയങനിലുലാം ഇതനില്നനിനലാം വലതലസമഭായ പശ്നങ്ങളുസണങനില് ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ
ശദയനില്സപടുത്തനിയഭാല് ആവശേലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാലാം.  

ശതീ  .    വനി  .    സകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ  : സര്,  ഓടട്ട്  വലവസഭായത്തനിസന്റെ  പധഭാന
റഭാ  സമറതീരനിയലഭാണട്ട് കേളനിമണ്ണട്ട്.  കേളനിമണ്ണട്ട് ഖനനലാം നടത്തുന്നേതനിലുണഭാകുന്നേ പശ്നങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനുകവണനി മുന് ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതല മുന്നേണനി ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ
കേഭാലത്തട്ട്  ഒരു  നടപടനിക്രെമലാം  ആവനിഷരനിചനിരുന.  കേളനിമണ്ണട്ട്  എടുത്തതനിനുകശേഷേലാം
ഉണഭാകുന്നേ കുഴെനിയനില് മണ്ണട്ട് നനിറചട്ട്  വതീണ്ടുലാം കൃഷേനി ഭൂമനിയഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നേതനിനുള്ള
ഒരു  നടപടനിക്രെമമഭായനിരുന  അതട്ട്.  കേഴെനിഞ  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ
കേഭാലത്തുലാം  അകത  തതീരുമഭാനസമടുസത്തങനിലുലാം  അതഭാതട്ട്  പകദശേത്തുള്ള  ആളുകേള
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തടസസപടുത്തനിയതുകേഭാരണലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന് കേഴെനിഞനിടനില.  ഇതുകേഭാരണലാം ഇകപഭാള
പല വലവസഭായങ്ങളുലാം പതനിസന്ധനിയനിലഭാണട്ട്.  ധഭാരഭാളലാം സതഭാഴെനിലവസരങ്ങള ഉണഭാക്കുന്നേ
ഈ  വലവസഭായസത്ത  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന്  ബന്ധസപട  വകുപ്പുലാം  ഓടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ
വലവസഭായനികേളുലാം കൂടഭായ ചര്ച നടത്തനി ആവശേലമഭായ നടപടനിക്രെമലാം ആവനിഷരനിക്കുകമഭാ;

ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന്  : സര്,  കകേരളത്തനില് കേളനിമണ്ണട്ട്  വലവസഭായലാം കേടുത്ത
പതനിസന്ധനിയനിലഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനില്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  കക്ല  എടുത്തട്ട്  കടല്സട്ട്
നനിര്മ്മേനിചനിരുന്നേ ഒരു ജനിലയഭായനിരുന തൃശ്ശൂര്.  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിസല കടല്സട്ട് ഫഭാകറനികേസളലഭാലാം
ഇകപഭാള  അടഞകേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  കക്ല  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  ഓടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണസമലഭാലാം
നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കേളനിമണ്ണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കപഭാഡകട്ട്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നേ
വലവസഭായ  കകേനങ്ങസളലഭാലാം  തകേര്ചസയ  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട്
മസറസന്തങനിലുലാം സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്സപടുത്തുകേസയനള്ളതഭാണട്ട്  പരനിഹഭാരലാം.  നനിലവനില്
അവകശേഷേനിക്കുന്നേ ഫഭാകറനികേള സൂക്ഷനിക്കഭാനുലാം അവര്ക്കഭാവശേലമുള്ള റഭാ  സമറതീരനിയസലനള്ള
നനിലയനില്  കക്ല ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനുകവണനിയുള്ള സഭാധലതകേള ആരഭായഭാനുലാം കവണനിയുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   കക്ല  എടുത്തു  കേഴെനിഞഭാല്  വനിശേഭാലമഭായ  പകദശേലാം
കുണ്ടുലാംകുഴെനിയുലാം നനിറഞട്ട് സവള്ളലാം സകേടനി സചളനി നനിറഞട്ട് പനിന്നേതീടട്ട് ജനങ്ങളക്കുതസന്നേ
ഉപദവമഭാകുന്നേ ഒരവസയുണട്ട്.   ഒരു  സലത്തട്ട്  ഈ കുഴെനിയനികലയട്ട്  കേഭാര്  മറനിഞട്ട്
ജതീവഹഭാനനിയുണഭാകുന്നേ  അവസവസരയുണഭായനി.  അതുസകേഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  കക്ല
എടുക്കുകേയുലാം  കടല്സട്ട്  ഫഭാകറനികേളനില്  എത്തനിച്ചുസകേഭാടുക്കുകേയുലാം  സചയ്യുന്നേതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ജനിലഭാ  അടനിസഭാനത്തനില്  പരനികശേഭാധനിക്കുകേയുലാം  കക്ല  എടുത്തട്ട്
കേഴെനിഞ  പകദശേലാം  മുഴുവന്  നനികേത്തനി  പചക്കറനി  കൃഷേനി  സചയഭാന്  കേഴെനിയത്തക്ക
നനിലയനില് ഫഭാമുകേളഭായനി  വനിപുലതീകേരനിക്കഭാനുലാം  കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി  ഉപകയഭാഗസപടുത്തഭാനുള്ള
പുതനിയ  പദതനികേളക്കട്ട്  രൂപലാംസകേഭാടുക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  വലവസഭായ  വകുപട്ട്
സസതീകേരനിച്ചുസകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. മറട്ട് പകദശേങ്ങളനില് ഇത്തരത്തനില് കക്ല വലവസഭായലാം
കനരനിട്ടുസകേഭാണനിരനിക്കുന്നേ  പതനിസന്ധനികേള  പരനിഹരനിക്കഭാന്  ഗവണ്സമന്റെട്ട്  ഇടസപടുനണട്ട്.
ഒരു  കേഭാരലലാം  ഇവനിസട  ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുകേയഭാണട്ട്,  ചനില  പരനിസനിതനിവഭാദനികേള,
യഥഭാര്തത്തനില്  പരനിസനിതനിക്കുകവണനിയല,  മറ്റു  ചനില  തഭാല്പരലങ്ങളക്കുകവണനി
ചനില  സഭാപനങ്ങളുസട  പവര്ത്തനങ്ങസള  തടസസപടുത്തുനണട്ട്.  എന്നേഭാല്  അതഭാതട്ട്
പകദശേങ്ങളനിസല  ജനങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  ജനങ്ങസള  കബഭാദലസപടുത്തനി ഈ
വലവസഭായങ്ങള  സലാംരക്ഷനിചട്ട്  നടത്തനിസക്കഭാണ്ടുകപഭാകുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനി  ഗവണ്സമന്റെട്ട്
സസതീകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    എന്  .    എ  .    സനലനിക്കുന്നേട്ട്  : സര്,  ഖനന  പവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  അനുമതനി
ലഭനിക്കുകേസയന്നേതട്ട്  ഇന്നേട്ട്  നമ്മുസട  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ദുഷരമഭായ  ഒരു  പക്രെനിയയഭാണട്ട്.
വനികലജട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  മുതല്  ഒരു  ഡസനനിലധനികേലാം  ഓഫതീസുകേള  കേയറനിയനിറങ്ങനി
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വര്ഷേങ്ങള കേഭാത്തനിരുന്നേഭാലുലാം കലസന്സട്ട് ലഭനിക്കുകേയനില.  കലസന്സട്ട് ലഭനിക്കുന്നേതനിനുള്ള
കേഭാലവനിളലാംബലാം  അവസഭാനനിപനിക്കുന്നേതനിനുകവണനി  ഒരു  ഏകേജഭാലകേ  സലാംവനിധഭാനകമര്
സപടുത്തഭാന്  നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന്  : സര്,  ഏകേജഭാലകേ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇകപഭാള
നനിലവനിലുണട്ട്.   കലസന്സട്ട്  സകേഭാടുക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനിക്രെമങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കഭാന്
ആവശേലമഭായ നടപടനി ഗവണ്സമന്റെട്ട് സസതീകേരനിച്ചുസകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഖനനലാം കകേന
നനിയമത്തനില്സപടതഭാണട്ട്.  അതുസകേഭാണട്ട്  കകേന  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ  നടപടനികേളക്കുലാം
നനിയമങ്ങളക്കുലാം വനികധയമഭായഭാണട്ട് ഇവനിസട ഓകരഭാ നടപടനിയുലാം  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നേതട്ട്.
കകേന നനിയമത്തനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഖനനലാം നടത്തുന്നേ കേമ്പനനി ഖനനലാം നടത്തഭാന് നഭാലട്ട്
പകതലകേ കലസന്സുകേള വഭാകങ്ങണതഭായനിട്ടുണട്ട്.   അതട്ട്  കവഗത്തനില് ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനു
കവണനി  ഓകരഭാ  ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റെനികനയുലാം  പഭാപ്തമഭാക്കഭാന്  ആവശേലമഭായ  എലഭാ
നടപടനികേളുലാം ഗവണ്സമന്റെട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇനനിയുലാം ഏസതങനിലുലാം പകദശേങ്ങളനില്,  ബഹുമഭാനസപട
അലാംഗത്തനിസന്റെ മണ്ഡലമഭായ കേഭാസര്കഗഭാ ഡനിസല  ഏസതങനിലുലാം പകദശേങ്ങളനില് ഇത്തരത്തനില്
കലസന്സട്ട്  ലഭനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുനസണങനില്  ശദയനില്സപടുത്തനിയഭാല്
ആവശേലമഭായ  ഇടസപടലുണഭാക്കഭാലാം.  എലഭാ  വലവസഭായ  കകേനങ്ങളനിലുലാം  ഇത്തരലാം
കേഭാരലങ്ങള  പരനികശേഭാധനിക്കഭാന്  പകതലകേ  ഉകദലഭാഗസസര  ചുമതലസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
അതനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഡനിസ്ട്രനികട്ട്  ഇന്ഡസ്ട്രതീസട്ട്  സസന്റെര്  ജനറല്  മഭാകനജര്
നനിശ്ചയനിക്കുന്നേ  ഒരു  ഉകദലഭാഗസന്  ഇക്കഭാരലങ്ങള  പരനികശേഭാധനിചട്ട്  കലസന്സട്ട്
സകേഭാടുക്കുന്നേതനിനുകവണനിയുള്ള  നടപടനികേള  കവഗത്തനിലഭാക്കഭാനുലാം  സഹഭായനിക്കഭാനുള്ള  ഒരു
സസന്റെറലാം ഓകരഭാ ജനിലഭാ കകേനത്തനിലുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുസണന്നേ കേഭാരലലാംകൂടനി അറനിയനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന്  : സര്,  ഇതട്ട് കകേരളലാം കനരനിടുന്നേ ഗുരുതരമഭായ പശ്നമഭാണട്ട്.
ഞഭാന് ഈ വനിഷേയലാം സഭയനില് സബ്മനിഷേനഭായനി ഉന്നേയനിചനിട്ടുണഭായനിരുന. ഇകപഭാഴെസത്ത
സനിതനി  ബഹുമഭാനസപട  വലവസഭായ  വകുപ്പുമനനി  പറയുന്നേതുകപഭാസലയല.  സപര്മനിറനിലഭാസത
ഖനനലാം  സചയസകേഭാണനിരനിക്കുന്നേ നൂറട്ട്  കേണക്കനിനട്ട്  കേസഭാറനികേളുണട്ട്.  അതുമൂലലാം അപകേട
ങ്ങളുമുണഭാകുനണട്ട്.   ആര്ക്കുലാം സപര്മനിറനില.   മൂന്നേട്ട്  വര്ഷേകത്തയട്ട് സപര്മനിസറടുത്തനിടട്ട്  റനിനറ്റ്യൂ
സചയ്തനിടനില.  എസന്റെ ശദയനില്സപട ദഭാരുണമഭായ ഒരു സലാംഭവലാം ഞഭാന് ഈ സഭയനില്
പറയുകേയഭാണട്ട്; എസന്റെ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് 44 കേസഭാറനികേളുണട്ട്.  നഭാസലണ്ണത്തനിനു
മഭാത്രകമ  സപര്മനിറ്റുള.  ഇതട്ട്  അകനസഷേനിചട്ട്  നടപടനിസയടുക്കഭാന്  ഞഭാന്  പറഞതനിനട്ട്
ജനികയഭാളജനി ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റെനിസല ഉകദലഭാഗസര് ഒരു കേസഭാറനി ഉടമയട്ട് സകേഭാടുത്ത സമകമ്മേഭാ,
'ബഹുമഭാനസപട എലാം.എല്.എ.  ശതീ.  സനി.  ദനിവഭാകേരസന്റെ നനിര്കദ്ദേശേപകേഭാരലാം നനിങ്ങളുസട
കേസഭാറനി  പവര്ത്തനങ്ങള  ഇന  മുതല്  കസ  സചയ്തനിരനിക്കുന'  എന്നേഭായനിരുന.   ആ
സമകമ്മേഭാ  എസന്റെ കകേവശേമുണട്ട്.  എലാം.എല്.എ.-മഭാസര കേസഭാടട്ട് സചയ്തട്ട് ഉകദലഭാഗസര് കേസഭാറനി
മുതലഭാളനിമഭാര്ക്കട്ട് സകേഭാടുക്കുകേയഭാണട്ട്.  സഞടനിപനിക്കുന്നേ സലാംഭവമഭാണട്ട് നടക്കുന്നേതട്ട്.  
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ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന്  : സര്, ബഹുമഭാനസപട അലാംഗലാം ഇതട്ട് എസന്റെ ശദയനില്

സപടുത്തനിയനിരുസന്നേങനില് ഏതട്ട് ഉകദലഭാഗസനഭാണട്ട് ഇത്തരത്തനില് സമകമ്മേഭാ സകേഭാടുത്തസതന്നേട്ട്

പരനികശേഭാധനിചട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാമഭായനിരുന. രണഭാമസത്ത കേഭാരലലാം,  ഒരു നനിയമവനിരുദ

പവര്ത്തനകത്തയുലാം  ഈ  ഗവണ്സമന്റെട്ട്  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നേ  പശ്നമനില.  പസക്ഷ,

നനിയമവനികധയമഭായനി  പവര്ത്തനിക്കുന്നേ  സഭാപനങ്ങസള  പവര്ത്തനിക്കഭാനനുവദനിക്കുലാം.

നനിയമവനിരുദമഭായനി  ഏസതങനിലുലാം  കേസഭാറനികേള  പവര്ത്തനിക്കുനസണങനില്  ശേക്തമഭായ

നനിലപഭാടട്ട് സസതീകേരനിക്കുലാം.  നമ്മുസട സലാംസഭാനത്തട്ട് ഏകേകദശേലാം 3493 കേസഭാറനികേളുലാം 1316

ക്രെഷേര് യൂണനിറ്റുകേളുലാം പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.   ഏസതങനിലുലാം പകദശേങ്ങളനില് എസന്തങനിലുലാം

പനിശേകുകേള  ഉണഭായനിട്ടുസണങനില്  ശദയനില്സപടുത്തനിയഭാല്  ആവശേലമഭായ  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുലാം. 

(കചഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴെനിഞ.)

2. കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട കചഭാദലങ്ങളുസട ഉത്തരങ്ങള

ശേബരനിമല മഭാസര് പ്ലഭാന്

5 (*33)  ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷേട്ട് :

ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷേഭാ കപഭാറനി :

ശതീ  .   സകേ  .   സകേ  .   രഭാമചനന് നഭായര് :

ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷേട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഊര്ജവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ശേബരനിമല മഭാസര്പ്ലഭാന് പകേഭാരലാം സന്നേനിധഭാനത്തട്ട് നടനസകേഭാണനിരനിക്കുന്നേ

നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളുസട  വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള  സവളനിസപടുത്തഭാകമഭാ;  ഇനനി  എസന്തഭാസക്ക പവൃത്തനികേളഭാണട്ട്

നടത്തഭാനുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  മഭാസര്  പ്ലഭാന്  പകേഭാരലാം  നഭാളനിതുവസര  പൂര്ത്തതീകേരനിച  നനിര്മ്മേഭാണ

പവര്ത്തനങ്ങളുസട വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനലാം എന്നേകത്തക്കട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുസമന്നേട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി) കുന്നേഭാര് ഡഭാമനിസന്റെ ഉയരലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നേ പദതനി ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാസണനലാം

ആയതനിനട്ട് കകേന സര്ക്കഭാരനിസന്റെ അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരനന്  ): 

(എ)  ശേബരനിമല മഭാസര് പ്ലഭാന് പകേഭാരലാം സന്നേനിധഭാനത്തട്ട് നടനസകേഭാണനിരനിക്കുന്നേ
നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങളുസട ലനിസട്ട് അനുബന്ധലാം-1  ആയനി കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.* 2050
വസരയുള്ള  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങള  മുന്കൂടനി  കേണട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള
വനിശേദമഭായ ഒരു റനികപഭാര്ടഭാണട്ട് ശേബരനിമല മഭാസര് പ്ലഭാന് കഡഭാകേല്യുസമന്റെട്ട്.  ശേബരനിമല
മഭാസര് പ്ലഭാനനിസന്റെ നടത്തനിപനിനഭായനി ബഹുമഭാനസപട കഹകക്കഭാടതനി രൂപവല്ക്കരനിച
ഉന്നേതഭാധനികേഭാര സമനിതനി കചര്ന്നേഭാണട്ട് മഭാസര് പ്ലഭാനനിനട്ട് വനികധയമഭായ പദതനികേളക്കട്ട്
അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിവരുന്നേതട്ട്.   ഉന്നേതഭാധനികേഭാര സമനിതനി ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ
നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  സന്നേനിധഭാനത്തട്ട്  നടനവരുന്നേതട്ട്.
നടത്തുവഭാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേ പദതനികേള അനുബന്ധലാം A1 കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ബനി)  മഭാസര്  പ്ലഭാന്  പകേഭാരലാം  നഭാളനിതുവസര  പൂര്ത്തതീകേരനിച  നനിര്മ്മേഭാണ
പവര്ത്തനങ്ങളുസട ലനിസട്ട് അനുബന്ധലാം-II ആയനി കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(സനി)  ഇകപഭാള നടനസകേഭാണനിരനിക്കുന്നേ നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള വരുന്നേ
ശേബരനിമല സതീസണുമുമ്പട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നേതനിനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ഡനി)  കുന്നേഭാര്  ഡഭാമനിസന്റെ  ഉയരലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  കകേന  വനലജതീവനി
കബഭാര്ഡനിസന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരമഭാസയങനിലുലാം  അനുമതനി  കരഖഭാമൂലലാം  ലഭനിചനിടനില.  ആയതട്ട്
ലഭനിക്കുന്നേ മുറയട്ട് ഇക്കഭാരലത്തനില് അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

എലഭാ വതീടുകേളനിലുലാം കവദല്യുതനി

6(*34) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട് കുന്നേപനിള്ളനി :
ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശേട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദല്യുതനിയുലാം

കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളസത്ത എലഭാ വതീടുകേളനിലുലാം കവദല്യുതനി എത്തുന്നേ രഭാജലസത്ത ആദല
സലാംസഭാനമഭാക്കുന്നേതനിനട്ട് എസന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  ഇതനിനുള്ള ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള കേസണത്തഭാന് എസന്തലഭാലാം നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;

(സനി) ഇവരുസട പടനികേ എന പസനിദതീകേരനിക്കഭാനഭാകുസമന്നേഭാണട്ട് കേരുതുന്നേതട്ട്;

(ഡനി)  എലഭാ  വതീടുകേളനിലുലാം  കവദല്യുതനി  ലഭലമഭാക്കുന്നേ  നടപടനി  എകപഭാള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് കേഴെനിയുസമന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്



30       കകേരള നനിയമസഭ                  സസപ്റലാംബര് 27,  2016

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരനന്  ): 

(എ) 2017-ല് കകേരളസത്ത രഭാജലസത്ത സമ്പൂര്ണ്ണ ഗഭാര്ഹനികേ കവദല്യുതതീകേരണ
സലാംസഭാനമഭാക്കുന്നേതനിനട്ട് ചുവസട കചര്ത്തനിരനിക്കുന്നേ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട് :

1. സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദല്യുതതീകേരണലാം  നടപഭാക്കുന്നേതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള കേസണത്തഭാനഭായനി വനിപുലമഭായ തയഭാസറടുപ്പുകേള
സര്ക്കഭാരുലാം സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡുലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

2. എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം ജനപതനിനനിധനികേളുസടയുലാം ഉകദലഭാഗസരുസടയുലാം
കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചുകചര്ത്തട്ട് സമ്പൂര്ണ്ണ കവദല്യുതതീകേരണ പദതനിയുസട
സുഗമമഭായ നടത്തനിപനിനുകവണനിയുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള ആവനിഷരനി
ക്കുകേയുണഭായനി.

3. കവദല്യുതതീകേരനിചനിടനിലഭാത്ത വതീടുകേളുസട  വനിവരലാം കശേഖരനിചതനുസരനിചട്ട്
തയഭാറഭാക്കനിയ കേരടട്ട് പടനികേ 9-9-2016-നട്ട് പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

4. പദതനിയുസട  സുഗമമഭായ  നടത്തനിപനിനുകവണനി  26-8-2016-സല
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.) നമ്പര് 18/2016/ഊ.വ. പകേഭാരലാം
ബഹുമഭാനസപട  മുഖലമനനി  സചയര്മഭാനഭായ  സലാംസഭാനതല  ഉന്നേതഭാധനികേഭാര
സമനിതനി  ജനിലയുസട  ചഭാര്ജ്ജുള്ള  മനനി  സചയര്മഭാനഭായ  ജനിലഭാതല
കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  സമനിതനി  സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിസല  മുന്
ട്രഭാന്സനിഷേന് ആന്റെട്ട്  ഡനിസ്ട്രനിബറ്റ്യൂഷേന് ഡയറകറഭായ ശതീ.  സകേ.  അകശേഭാകേന്
സചയര്മഭാനഭായ സലാംസഭാനതല സഭാകങതനികേ ഉപകദശേകേ സമനിതനി,
ബന്ധസപട നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിസല എലാം.എല്.എ. സചയര്മഭാനഭായ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലതല കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് സമനിതനി, ഓകരഭാ ഗഭാമപഞഭായത്തനിലുലാം
മുനനിസനിപല് കേസൗണ്സനിലനിലുലാം മുനനിസനിപല് കകേഭാര്പകറഷേനനിലുലാം നനിര്വഭാഹകേ
സമനിതനികേള  എന്നേനിവ  രൂപതീകേരനിചട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.
ടനി കേമ്മേനിറനികേളുസട അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങള നടനവരുന.

LSGD, SC/ST  കക്ഷമ വകുപ്പുകേളക്കട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകേള, ജനപതനി
നനിധനികേളുസട  (MLA SDF, MLA ADF, MP LAD)  ഫണ്ടുകേള,  സന്നേദ സലാംഘടനകേളനില്
നനിനള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  എന്നേനിവയനില്  നനിനമഭാണട്ട്  സമ്പൂര്ണ്ണ
കവദല്യുതതീകേരണത്തനിനുള്ള എസനികമറട്ട് തുകേ കേസണത്തഭാന് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ബനി&സനി)  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള കേസണത്തുന്നേതനിനഭായനി സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-സന്റെ
സവബട്ട് കസറട്ട്  വഴെനിയുലാം മഭാധലമങ്ങള മുകഖനയുലാം ഉകദലഭാഗസര് കനരനിട്ടുലാം  പചരണലാം
നടത്തനിയനിരുന.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുസട രജനികസ്ട്രഷേനുകവണനി ലളനിതമഭായ ഒരു കഫഭാറലാം
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തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം അതട്ട് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം ജനപതനിനനിധനികേളക്കുലാം ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം
സചയ്തനിരുന.  ഇതട്ട് കൂടഭാസത 9496018640 എന്നേ നമ്പരനികലയട്ട് മനിസ്ഡട്ട് കകേഭാള വഴെനി
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള  കേസണത്തുന്നേതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനവലാം  സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
ലനിമനിറഡട്ട് ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില് ലഭനിക്കുന്നേ അകപക്ഷകേളക്കു പുറകമ
സര്ക്കഭാരനിസന്റെ വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുസട കകേവശേലാം നനിലവനിലുള്ള വനിവരങ്ങളുലാം വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുസട  സഹഭായകത്തഭാസട  പുതുതഭായനി  കശേഖരനിച  വനിവരവലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുസട  കേരടട്ട്  പടനികേ  9-9-2016-നട്ട്  പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്
ചൂണനിക്കഭാണനിക്കസപടുന്നേ പനിഴെവകേള ഒഴെനിവഭാക്കനിയുലാം വനിട്ടുകപഭായനിട്ടുള്ള ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള
ഉളസക്കഭാള്ളനിച്ചുമുള്ള  അന്തനിമ  പടനികേ  2016  സസപ്തലാംബര്  അവസഭാനകത്തഭാസട
പസനിദതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

(ഡനി) 31-3-2017-ഓടുകൂടനി എലഭാ വതീടുകേളനിലുലാം കവദല്യുതനി ലഭലമഭാക്കുന്നേ നടപടനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്.

കകേനസര്ക്കഭാര് നയലാം സഹകേരണ കമഖലയനില് ഉണഭാക്കുന്നേ പതലഭാഘഭാതലാം

7(*35)   ശതീ  .   സജയനിലാംസട്ട് മഭാതല്യു :
ശതീ  .   സകേ  .   ഡനി  .   പകസനന് :
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആകഗഭാളവത്കേരണ  നയത്തനിനനുസൃതമഭായനി  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേസള
മഭാറനിസയടുക്കുകേ എന്നേ കകേന സര്ക്കഭാര് നയലാം സഹകേരണ കമഖലയനില് ഉണഭാക്കുന്നേ
പതലഭാഘഭാതലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ധനനനികക്ഷപഭാനുപഭാതലാം  ബഭാധകേമഭാക്കനിയതുലാം  കേരുതല്  ധനഭാനുപഭാതലാം
വര്ദനിപനിചതുലാം അതു അലാംഗതീകൃത ഓഹരനികേളനില് നനികക്ഷപനിക്കണസമന്നേ നനിര്കദ്ദേശേവലാം
സഹകേരണ സഭാപനങ്ങസള  സഭാമൂഹല  പതനിബദതകയഭാസട  പവര്ത്തനിക്കുന്നേതനിനു
പകേരലാം ലഭാഭഭാധനിഷ്ഠത പവര്ത്തനലാം നടത്തഭാന് നനിര്ബന്ധനിതമഭാക്കഭാനനിടയുള്ള കേഭാരലലാം
പരനികശേഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇതു പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനട്ട് എന്തട്ട് മഭാര്ഗ്ഗമഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേതട്ട്; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആദഭായ  നനികുതനി  വകുപട്ട്  നടത്തുന്നേ  അനഭാവശേല  പരനികശേഭാധന
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുസട വനിശേസഭാസലത തകേര്ക്കഭാനനിടയഭാക്കുസമന്നേതട്ട് കേണക്കനിസലടുത്തട്ട്
അതട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന്  കകേന  സര്ക്കഭാരനിസന  സമതീപനിക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ത്രനിതല വഭായ്പഭാ  സലാംവനിധഭാനത്തനില്നനിന്നേട്ട്  ദസനിതല  വഭായ്പഭാ  സലാംവനിധഭാനത്തനികലക്കട്ട്
മഭാറ്റുന്നേതനിസനക്കുറനിച്ചുള്ള  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതനിസന്റെ
വനിശേദഭാലാംശേലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   സനി  .   സമഭായ്തതീന്  ): 

(എ)  കകേന  സര്ക്കഭാര്  നയത്തനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സഹകേരണ  ബഭാങനിലാംഗട്ട്
കമഖലയനില് നടപഭാക്കനിയ പരനിഷഭാരങ്ങള സലാംസഭാനസത്ത സഹകേരണ കമഖലയുസട
നനിലവനിലുള്ള  പവര്ത്തനസത്ത  പതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്നേതഭാസണന്നേട്ട്  വനിലയനിരു
ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുസട ധനനനികക്ഷപഭാനുപഭാതവലാം  (കേലഭാഷേട്ട് റനിസര്വട്ട്
കറകഷേലഭാ),  കേരുതല് ധനഭാനുപഭാതവലാം  (സഭാററ്റ്യൂടറനി ലനികേസനിഡനിറനി കറകഷേലഭാ)  വഭാണനിജല
ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട് സമഭാനമഭായനി നനിശ്ചനിയനിച്ചുസകേഭാണ്ടുലാം സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള അവയുസട
എസട്ട്.എല്.ആര്.  നനികക്ഷപലാം മുഴുവന് ഗവണ്സമന്റെട്ട്  സസകേറ്റ്യൂരനിറനികേളനില് നനികക്ഷപനി
കക്കണതഭാസണനലാം റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട് നനിര്കദ്ദേശേലാം പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിയമപരമഭായനി
സൂക്ഷനികക്കണ  സനി.ആര്.ആര്.എസട്ട്.എല്.ആര്.  നനിരക്കുകേളനിസല  വര്ദന  ബഭാങ്കുകേളുസട
വഭായ്പ  നല്കേഭാനുള്ള  പണത്തനിസന്റെ  ലഭലതയനില്  കുറവട്ട്  വരുന്നേതനിനനിടയഭാക്കുകേയുലാം
ബഭാങ്കുകേളുസട ലഭാഭക്ഷമതസയ ബഭാധനിക്കുകേയുലാം സചയ്യുന. സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള അവയുസട
എസട്ട്.എല്.ആര്.  നനികക്ഷപലാം മുഴുവന് ഗവണ്സമന്റെട്ട്  സസകേറ്റ്യൂരനിറനികേളനില് നനികക്ഷപനി
കക്കണതഭാസണന്നേ നനിര്കദ്ദേശേലാം ധനസഹഭായ ബഭാങ്കുകേളനിസല നനികക്ഷപസത്തയുലാം ബഭാധനിക്കുന.
ബഭാങനിലാംഗട്ട്  നനിയമ  കഭദഗതനികേളുസട  തുടര്ചയഭായുലാം  കകേന  സര്ക്കഭാര്  നയത്തനിസന്റെ
ഭഭാഗമഭായുലാം  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളക്കുണഭായനിട്ടുള്ള കദഭാഷേകേരമഭായ നടപടനികേസള
പതനികരഭാധനിക്കുന്നേതനിനുലാം  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭനിച്ചുസകേഭാണനിരുന്നേ
പകതലകേ പരനിഗണന തുടര്നലാം സഹകേരണ കമഖലയട്ട് ലഭനിക്കുന്നേതനിനുമഭായനി നടപടനി
സസതീകേരനിക്കണസമന്നേട്ട്  കകേന  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനികയഭാടട്ട്  പകതലകേ  നനികവദനത്തനിലൂസട
അഭലര്തനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ആദഭായനനികുതനി  നനിയമപകേഭാരലാം  ആദഭായനനികുതനി  നല്കുന്നേതനില്  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്/ബഭാങ്കുകേളക്കുണഭായനിരുന്നേ  ഇളവട്ട്  അനുവഭാദലാം  പുനനസഭാപനിക്കുന്നേതനിനട്ട്
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണസമന്നേട്ട്  കകേന  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനിക്കട്ട്  സമര്പനിച
നനികവദനത്തനിലൂസട  അഭലര്തനിചനിട്ടുണട്ട്.   സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്  റനി.ഡനി.എസട്ട്.
(Tax Deducted at Source)  ബഭാധകേമഭാക്കനിയതുലാം ആദഭായ നനികുതനി നനിയമത്തനിസല
വകുപട്ട്  133 (6)  പകേഭാരലാം സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിസല/ബഭാങ്കുകേളനിസല നനികക്ഷപങ്ങളുസട
വനിവരലാം ആദഭായ നനികുതനി വകുപട്ട് ആവശേലസപടുന്നേതുലാം ആദഭായനനികുതനി വകുപട്ട് ചനില
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്  പരനികശേഭാധന  നടത്തനിയതുലാം  ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.
ഇക്കഭാരലത്തനില് കകേന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് നനികവദനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭായനിടനില.
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8 (*36)  ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   ഷേഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    വനി  .    റനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പുതനിയ  വലവസഭായ  നയലാം  പഖലഭാപനിക്കുവഭാന്
ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ; വനിശേദഭാലാംശേലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത നയത്തനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് വലവസഭായങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്
അതനികവഗ അനുമതനി നല്കുന്നേതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇകപഭാള  ഉള്ള  ഏകേജഭാലകേ  സലാംവനിധഭാനലാം  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നേതനിനുലാം
സലാംസഭാനസത്ത  വലഭാവസഭായനികേ  അന്തരതീക്ഷലാം  സമചസപടുത്തുന്നേതനിനുലാം  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  വലവസഭായ,  കേരകേസൗശേല  കമഖലകേളനില്  സതസരവലാം
ഊര്ജസസലവമഭായ  വളര്ചയട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ  സഭാഹചരലലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന്നേതനിനട്ട്
ഉതകുന്നേ  തരത്തനില്  നനിലവനിലുള്ള  വലവസഭായ  നയത്തനില്  കേഭാകലഭാചനിതമഭായ
മഭാറങ്ങള വരുത്തനി സലാംസഭാനത്തട്ട് ഒരു പുതനിയ വലവസഭായ നയലാം നടപനിലഭാക്കുവഭാന്
ഈ സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.  ഇതനിനഭാവശേലമഭായ സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിക്കുവഭാന്
വലവസഭായ വഭാണനിജല ഡയറകകററട്ട്,  കകേരള കസറട്ട് ഇന്ഡസ്ട്രനിയല് സഡവലപ്സമന്റെട്ട്
കകേഭാര്പകറഷേന്  (സകേ.എസട്ട്.ഐ.ഡനി.സനി.),  കകേരള  ബറ്റ്യൂകറഭാ  ഓഫട്ട്  ഇന്ഡസ്ട്രനിയല്
സപഭാകമഭാഷേന്  (സകേ-ബനിപട്ട്)  എന്നേതീ  സഭാപനങ്ങകളഭാടട്ട്  ആവശേലസപടുകേയുലാം
ആയതനികന്മേല് തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുമഭാണട്ട്.

(സനി)  കലഭാകേ  ബഭാങട്ട്  നനിര്കദ്ദേശേപകേഭാരമുള്ള  Ease  of  Doing  Business
Initiative-സന്റെ ഭഭാഗമഭായുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടനവരനികേയഭാണട്ട്.
പസ്തുത പവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നേതനിനട്ട് കനഭാഡല് ഓഫതീസറഭായനി കകേരള
സലാംസഭാന  വലവസഭായ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷേന്  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറകസറ
ചുമതലസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുസട  ചടങ്ങളുലാം  നനിയമങ്ങളുലാം
ലഘൂകേരനിക്കുന്നേതനിനുലാം നവതീകേരനിക്കുന്നേതനിനുലാം ആവശേലമഭായ പഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട്
സമര്പനിക്കഭാന്  സകേ.പനി.എലാം.ജനി.  എന്നേ  സഭാപനസത്ത  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി
പവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.
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സലാംസഭാനസത്ത  വലവസഭായ  അന്തരതീക്ഷലാം  സമചസപടുത്തുന്നേതനിനട്ട്  തഭാസഴെപറയുന്നേ
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട് :

(i) പുതനിയ  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  ജനില/തഭാലൂക്കട്ട്/കബഭാക്കട്ട്/
പഞഭായത്തട്ട്  തലത്തനില് സസമനിനഭാറകേള,  കബഭാധവല്ക്കരണ കേലഭാമ്പുകേള,
വര്ക്കട്ട്കഷേഭാപ്പുകേള,  സടകകഭാളജനി  ക്ലനിനനികേട്ട്  തുടങ്ങനിയവയനിലൂസട
സലാംരലാംഭകേര്ക്കു കവണ കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടത്തുന.

(ii) സഭാപനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  ആവശേലമഭായ  കലസന്സുകേളുലാം
ക്ലനിയറന്സുകേളുലാം  കനടനിസയടുക്കുന്നേതനിനുകവണ  സസൗകേരലങ്ങള  ഏകേജഭാലകേ
ക്ലനിയറന്സട്ട് കബഭാര്ഡനിലൂസട നല്കേനിവരുന.

(iii) ക്ലസര്  വനികേസന  പദതനിയനിലൂസട  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനട്ട്
ആവശേലമഭായ സപഭാതു  സസൗകേരല  കകേനങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നേതനിനുലാം
അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കളുസട  ബഭാങട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനുലാം  കകേന  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരുകേളുസട സഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.

(iv) വലവസഭായ  എകസറ്റുകേളനില്  ലഭലത  അനുസരനിചട്ട്  വലവസഭായ
സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് വലവസഭായ ഭൂമനി ലഭലമഭാക്കുന.

(v) സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  സഭാപനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം  ആവശേലസമങനില്  വനിവനിധ  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനില്
നനിന്നേട്ട് വഭായ്പ ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനട്ട് മഭാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള നല്കേനിവരുന.
ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങളനികലയട്ട് സടകനിക്കല് ഫതീസനിബനിലനിറനി റനികപഭാര്ടട്ട്
നല്കേനിവരുന.

(vi) വലവസഭായ  വഭാണനിജല  ഡയറകകററനിസന്റെ  കേതീഴെനില്  ജനിലകേളകതഭാറലാം
മനിനനി ഇന്കേല്യുകബഷേന് സസന്റെറകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

മലനിനതീകേരണലാം കുറവള്ള വലവസഭായങ്ങള

9 (*37)  സപഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുകസന് തങ്ങള :
ശതീ  .   എന്  .   ഷേലാംസുദ്ദേതീന് :
ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   അബ്ദു റബട്ട് :
ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് മലനിനതീകേരണലാം കുറവള്ള വലവസഭായങ്ങസള സലാംബന്ധനിചട്ട്
പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ; വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ; 

(ബനി)  പസ്തുത  വലവസഭായങ്ങസള  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുവഭാന്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള എസന്തലഭാമഭാസണന്നേതട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന്): 

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് മലനിനതീകേരണലാം കുറവള്ള വലവസഭായങ്ങസള സലാംബന്ധനിചട്ട്

പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില.

(ബനി) കകേന മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡട്ട് ജല മലനിനതീകേരണലാം, വഭായു

മലനിനതീകേരണലാം,  അപകേടകേരമഭായ ഖരമഭാലനിനല ഉല്പഭാദനലാം,  പകൃതനി വനിഭവങ്ങളുസട

ഉപകയഭാഗലാം എന്നേനിവയുസട അടനിസഭാനത്തനില് വലവസഭായ സഭാപനങ്ങസള പുതുതഭായനി

സറഡട്ട്, ഓറഞട്ട്, ഗതീന്, കവറട്ട് എന്നേനിങ്ങസന നഭാലട്ട് വനിഭഭാഗങ്ങളഭായനി തരലാംതനിരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കവറട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനില്  വരുന്നേ  സഭാപനങ്ങസള  (മലനിനതീകേരണ  സഭാധലത  വളസര

കുറഞവ)  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിസന്റെ  അനുമതനിപത്രലാം

കേരസമഭാക്കുന്നേതനില് നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  അവര്ക്കട്ട് നനിലവനില് കബഭാര്ഡനിസന്റെ

ഒറത്തവണ രജനികസ്ട്രഷേന്  (15  വര്ഷേലാം കേഭാലഭാവധനിയുള്ള)  മഭാത്രകമ ആവശേലമഭായുള.

പസ്തുത വനിഭഭാഗതീകേരണ പകേഭാരലാം  2016  ഒകകഭാബര്  1  മുതല് കബഭാര്ഡട്ട്  അനുമതനി

പരനിഗണനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.  ഗതീന്  വനിഭഭാഗത്തനില്സപടുന്നേ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  നനിലവനില്

സമര്പനിക്കുന്നേ അകപക്ഷയനില്  9  വര്ഷേക്കഭാലഭാവധനിക്കട്ട്  അത്രയുലാം വര്ഷേസത്ത ഫതീ

ഒടുക്കനിയഭാല് അനുമതനി നല്കുന്നേതനിനട്ട് വലവസയുള്ളതഭാണട്ട്.  കൂടഭാസത പവര്ത്തഭാനഭാനുമതനി

പുതുക്കുന്നേതനിനഭായനി  ലഭനിക്കുന്നേ അകപക്ഷകേള കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാസത തതീര്പഭാക്കുന്നേതു

സലാംബന്ധനിച  വനിഷേയലാം  195-ാാമതട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  മതീറനിലാംഗനില്  ചര്ച  സചയ്യുകേയുലാം

നനിബന്ധനഭാവനികധയമഭായനി  തഭാരതകമലന മലനിനതീകേരണലാം കുറവള്ള സഭാപനങ്ങളുസട

അകപക്ഷകേള സല പരനികശേഭാധന കൂടഭാസത തതീര്പഭാക്കുന്നേതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം

സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

ഉജസല് ഡനികസഭാലാം അഷേസറന്സട്ട് കയഭാജന

10 (*39)   ശതീ  .   സകേ  .   രഭാജന് :

ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :

ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :

ശതീമതനി  സനി  .    സകേ  .    ആശേ :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരള സലാംസഭാന ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് പൂര്ണ്ണമഭായ അര്തത്തനില്

കേമ്പനനിയഭായനി രൂപസപടനിട്ടുകണഭാ എന്നേട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;  ഉസണങനില് എന്നേട്ട് മുതലഭാണട്ട്

കേമ്പനനിയഭായസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) കകേന സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ഉജസല് ഡനികസഭാലാം അഷേസറൻസട്ട് കയഭാജന (Ujwal
Discom Assurance Yojana (UDAY)യനില് കചരുന്നേതനിനട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
അനുകൂലമഭായ തതീരുമഭാനസമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഉദയട്ട് സതീമനില് കചരുകേയഭാസണങനില് സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.- ക്കട്ട് എസന്തഭാസക്ക
ഘടനഭാപരമഭായ  മഭാറങ്ങള  വരുത്തണസമനലാം,  പസ്തുത  സതീമനിസന്റെ  ഗുണങ്ങള
എസന്തലഭാമഭാസണനലാം വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരനന്  ): 

(എ)  ഉണട്ട്.   25-8-2008-സല ജനി.ഒ.(എലാം.എസട്ട്.)  നമ്പര്  29/2008/പനി.ഡനി.
പകേഭാരലാം കകേരള കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡനിസന ഇലകനിസനിറനി  ആകട്ട്  2003-ല്
വലവസ സചയ്തനിട്ടുള്ളതുകപഭാസല ഇന്ഡലന് കേമ്പനതീസട്ട് ആകട്ട്  1956  അനുസരനിച്ചുള്ള
ഒരു  കേമ്പനനി  (കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്)-യഭായനി
പുനനസലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന് തതീരുമഭാനനിച്ചു. 31-10-2013-സല സ.ഉ. (പനി)  നമ്പര്  46/2013/
പനി.ഡനി.  പകേഭാരലാം  കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  എന്നേ
കേമ്പനനിയനികലക്കട്ട് സലാംസഭാന കവദല്യുതനി കബഭാര്ഡനിസന്റെ ആസനി-ബഭാധലതകേള കകേമഭാറലാം
സചയസപട്ടു.  ടനി സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിസന്റെ ഗസറട്ട് വനിജഭാപന തതീയതനിയഭായ  31-10-2013
മുതല് പൂര്ണ്ണ അര്തത്തനില് സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. കേമ്പനനിയഭായനി രൂപസപട്ടു.

(ബനി)   UDAY  പദതനിയുസട  സഭാമ്പത്തനികേ  ഭഭാഗലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനി  പവര്ത്തന
മനികേവട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുള്ള  ഭഭാഗത്തനില്  പങ്കുകചരുവഭാനുള്ള  സന്നേദത  കകേന
സര്ക്കഭാരനിസന അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  UDAY പദതനിയനില് കചരുകേയഭാസണങനില് സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-നട്ട്
ഘടനഭാപരമഭായ മഭാറങ്ങള വരുകത്തണതനില.  പസ്തുത പദതനിയനില് കചരുകേയഭാസണങനില്
DDUGJY  മുതലഭായ  കകേന  പദതനികേളക്കട്ട്  കകേന  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം
അഡതീഷേണല്/പകയഭാറനിറനി  ഫണനിലാംഗട്ട്  ലഭനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.  റവനറ്റ്യൂ ഗലഭാപട്ട്  നനികേത്തുകേ
AT & C Loss കുറയ്ക്കുകേ എന്നേനിവ ഈ പദതനിയുസട ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്.

വനികനഭാദ സഞഭാരകമഖലയുസട വനികേസനലാം

11 (*40) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :
ശതീ  .   വനി  .   സകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വനികനഭാദ  സഞഭാരകമഖലയുസട  വനികേസനവലാം  മദല  ലഭലതയുലാം  തമ്മേനില്
ബന്ധമുസണന്നേട്ട് സര്ക്കഭാര് കേരുതുനകണഭാ; എങനില് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  പഠനങ്ങസളസന്തങനിലുലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്

വനിശേദ വനിവരലാം സവളനിസപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനസത്ത  വനികനഭാദ  സഞഭാര  കകേനങ്ങളനിസല  ശുചനിതസമനിലഭായ്മ,

ഗതഭാഗത സതഭാഴെനില് പശ്നങ്ങള, സുരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുസട അപരലഭാപ്തത, കവണത്ര

പചരണ  പവര്ത്തനങ്ങളുസട  അപരലഭാപ്തത,  കമഖലയനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്നേവരുസട

സപഭാഫഷേണലനിസക്കുറവട്ട്,  സപരുമഭാറത്തനിസല  മഭാനലതയനിലഭായ്മ  ഇവസയഭാസക്കയഭാണട്ട്

ഈ  കമഖലയുസട  തളര്ചയട്ട്  പധഭാന  കേഭാരണങ്ങള  എന്നേതുസകേഭാണട്ട്  അവ

പരനിഹരനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ&ബനി) വനികനഭാദ സഞഭാര കമഖലയുസട വനികേസനവലാം മദലലഭലതയുലാം തമ്മേനിലുള്ള

ബന്ധസത്തപറനി  പകതലകേമഭായനിട്ടുള്ള  പഠനങ്ങള  ഒനലാം  വകുപട്ട്  നടത്തനിയനിടനില.

എന്നേഭാല് സലാംസഭാനസത്ത നനിലവനിസല വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുസട വരവനിലുള്ള വളര്ചഭാ

നനിരക്കനിസല  കുറവട്ട്  ശദയനില്സപടതനിസന  തുടര്ന്നേട്ട്  ഇതനിനുള്ള  കേഭാരണങ്ങള

മനസനിലഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി  'Trade  Research  Survey  2016'  എന്നേ പഠനലാം വകുപട്ട്

നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത പഠനത്തനില് ടൂറനിസലാം രലാംഗസത്ത തളര്ചയുസട മുഖല കേഭാരണമഭായനി

ചൂണനിക്കഭാണനിക്കസപടതട്ട് പധഭാന വരുമഭാന കസഭാതസ്സുകേളനിസലഭാന്നേഭായ കഹഭാടലുകേളനില്

നടക്കുന്നേ  മതീറനിലാംഗട്ട്,  കേണ്വന്ഷേന്,  ഗ്രൂപട്ട്  ടൂര്,  എകനിബനിഷേന്,  സഡസനികനഷേന്,

കേലലഭാണങ്ങള എന്നേനിവയുസട വളര്ചഭാ നനിരക്കനില് ഉണഭായ ഇടനിവഭാണട്ട്.  ഇതനിനുള്ള

കേഭാരണങ്ങളനിസലഭാന്നേട്ട് സലാംസഭാനസത്ത നനിലവനിസല മദലനയമഭാസണന്നേട്ട് കേസണത്തുകേയുണഭായനി.  

(സനി) വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയനിസല വളര്ചഭാ നനിരക്കനിലുള്ള കുറവനിസന്റെ കേഭാരണങ്ങള

കേസണത്തനി അവസയലഭാലാം പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കദവസസലാം റനിക്രൂടട്ട്സമന്റെട്ട് കബഭാര്ഡനിസന്റെ പവര്ത്തനലാം

12 (*41) ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .    സതതീഷേട്ട് :

ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :

ശതീ  .   സകേ  .   സുകരഷേട്ട് കുറപട്ട് :

ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദല്യുതനിയുലാം

കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കദവസസലാം റനിക്രൂടട്ട്സമന്റെട്ട് കബഭാര്ഡനിസന്റെ പവര്ത്തനലാം വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത  തസനികേകേള  ഒഴെനിസകേയുള്ളവയനികലക്കുള്ള നനിയമനലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
വനിടുന്നേതു വഴെനി കദവസസലാം സഭാപനങ്ങളുസട തഭാല്പരലലാം ഹനനിക്കസപടഭാന് എസന്തങനിലുലാം
സഭാധലതയുകണഭാ;  ഇസലങനില് നനിയമനങ്ങള പനി.എസട്ട്.സനി.സയ ഏല്പനിക്കുന്നേതനിനട്ട്
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ ; 

(സനി)  നനിലവനില് വലവസ സചയ്തനിരനിക്കുന്നേ സലാംവരണ തതസത്തനില് അപഭാകേതയുസണന്നേ
പരഭാതനി  ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതട്ട്  പുനനക്രെമതീകേരനിക്കഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരനന്  ): 

(എ)  കകേരളത്തനിസല  അഞട്ട്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡുകേളനിസല  പരമ്പരഭാഗത
തസനികേകേളുലാം  എയ്ഡഡട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിസല  തസനികേകേളുലാം  ഒഴെനിസകേ
കദവസസലാം കബഭാര്ഡുകേള കനരനിടട്ട് നനിയമനലാം നടത്തുന്നേ എലഭാ തസനികേകേളനികലയ്ക്കുമുള്ള
നനിയമനങ്ങളക്കുകവണനിയഭാണട്ട് കകേരള കദവസസലാം റനിക്രൂടട്ട്സമന്റെട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് രൂപതീകേരനിചതട്ട്.
ഇതനുസരനിചട്ട്  കകേരള  കദവസസലാം  റനിക്രൂടട്ട്സമന്റെട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  ആകട്ട്  2014-ലുലാം
സകേ.ഡനി.ആര്.ബനി. റൂളസട്ട് 2015-ലുലാം നനിലവനില് വന.

1. തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡട്ട്

2. സകേഭാചനിന് കദവസസലാം കബഭാര്ഡട്ട്

3. മലബഭാര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡ ട്ട്

4. ഗുരുവഭായൂര് കദവസസലാം മഭാകനജനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനി

5. കൂടല്മഭാണനികേലലാം കദവസസലാം മഭാകനജനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനി

എന്നേതീ  കദവസസങ്ങളനിസല  നനിയമനങ്ങളഭാണട്ട്  കകേരള  കദവസസലാം  റനിക്രൂടട്ട്സമന്റെട്ട്
കബഭാര്ഡനിസന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുന്നേതട്ട്.  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  വരുന്നേ
പരമ്പരഭാഗത  തസനികേകേസളഭാഴെനിസകേയുള്ള  എലഭാ  തസനികേകേളനികലയ്ക്കുലാം  നനിയമനങ്ങള
നടത്തുന്നേതനിനഭായനി അകപക്ഷ ക്ഷണനിക്കുകേ,  എഴുത്തുപരതീക്ഷ/പഭാകയഭാഗനികേ പരതീക്ഷ
ഇവ നടത്തുന്നേതനിനഭായനി പരതീക്ഷ നടത്തുകേ,  അഭനിമുഖ പരതീക്ഷ നടത്തുകേ,  സസലകട്ട്
ലനിസട്ട് തയഭാറഭാക്കുകേ,  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് എഴുതനി അറനിയനിക്കസപടുന്നേ ഒഴെനിവകേളനികലക്കട്ട്
നനിലവനിലുള്ള  നനിയമങ്ങളുലാം  ചടങ്ങളുലാം  സലാംവരണ  വലവസയുലാം  പഭാലനിചട്ട്  നനിയമന
ശേനിപഭാര്ശേ നടത്തുകേ, കദവസസലാം കബഭാര്ഡുമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് സര്ക്കഭാര് ഏല്പനിക്കുന്നേ
മറ്റു പരതീക്ഷകേള നടത്തുകേ,  ജതീവനക്കഭാരുസട ഡനി.പനി.സനി. (വകുപ്പുതല സപഭാകമഭാഷേന്
കേമ്മേനിറനി)  രൂപതീകേരനിചട്ട്  നനിയമനക്കയറത്തനിനുള്ള  പടനികേ  പസനിദതീകേരനിക്കുകേ
ഇവയഭാണട്ട് കബഭാര്ഡനിസന്റെ ഉകദ്ദേശേലലക്ഷലങ്ങള.
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കബഭാര്ഡനിസന്റെ ഇതുവസരയുള്ള പവര്ത്തന റനികപഭാര്ടട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി)  എലഭാ  കേഭാരലങ്ങളുലാം  പരനിഗണനിച്ചുസകേഭാണഭായനിരനിക്കുലാം  കകേരള  പബനികേട്ട്
സര്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷേസന നനിയമനങ്ങളുസട ചുമതല ഏല്പനിക്കുന്നേതട്ട്.

(സനി)  ശദയനില്സപടനിടനില.

ചരക്കട്ട് - കസവന നനികുതനി

13 (*42) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശേനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   സകേ  .   എസട്ട്  .   ശേബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .    സകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം

കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ചരക്കട്ട്-കസവന നനികുതനിയനിസല അന്തര് സലാംസഭാന നനികുതനി വതീതലാം സവയ്പട്ട്
വലവസ സലാംബന്ധനിചട്ട് സലാംസഭാനലാം എതനിര്പട്ട് അറനിയനിചനിരുകന്നേഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  എങനില് അതനികന്മേലുള്ള കകേനസര്ക്കഭാരനിസന്റെ പതനികേരണലാം എസന്തന്നേട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) അന്തര് സലാംസഭാന നനികുതനി വതീതലാം വയ്പട്ട് വലവസയനില് എപകേഭാരമുള്ള
മഭാറമഭാണട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശേനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?

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

(എ-സനി)  ചരക്കട്ട്-കസവന  നനികുതനി  പഭാപലസഭാനഭാധനിഷ്ഠനിത  തതസലാം
അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള  പകരഭാക്ഷ  നനികുതനിയഭാണട്ട്  വനിഭഭാവനലാം  സചയ്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.
വലഭാപഭാരനിയനില്നനിന്നേട്ട് ഉപകഭഭാക്തഭാവനികലക്കുള്ള അന്തര് സലാംസഭാന കകേമഭാറങ്ങളനില്
ഈ  പഭാപലസഭാനഭാധനിഷ്ഠനിത  തത്തസലാം  ഭരണഘടനഭാ  കഭദഗതനിയനില്  തസന്നേ
ഉളസപടുത്തണസമന്നേട്ട് സലാംസഭാനലാം ആദലകമ ആവശേലസപടനിരുന. വലഭാപഭാരനിയനില് നനിന്നേട്ട്
ഉപകഭഭാക്തഭാവനികലക്കുള്ള അന്തര് സലാംസഭാന ഇടപഭാടുകേളനികന്മേലുള്ള വതീതലാംവയഭാത്തതുലാം
വര്ഷേഭാന്തലത്തനില്  മനിചലാം  വരുന്നേതുമഭായ  സക്രെഡനിറട്ട്  (IGST)  Divisable  pool-ല്
ഉളസപടുത്തണലാം. അതട്ട് ഇറക്കുമതനി കസവനലാം ലഭലമഭാക്കസപടുന്നേ സലാംസഭാനത്തനിനുതസന്നേ
ലഭനിക്കണലാം. ധനകേഭാരല കസവനങ്ങള, ബഭാങനിലാംഗട്ട് കസവനങ്ങള, സടലനികേമ്മേറ്റ്യൂണനികക്കഷേന്
കസവനങ്ങള,  ഓണ്കലന് വലഭാപഭാരലാം എന്നേനിവയ്ക്കുലാം എലഭാത്തരലാം കസവനങ്ങളക്കുലാം
ചരക്കട്ട് വഭാങ്ങുന്നേ ഉപകഭഭാക്തഭാകവഭാ കസവനത്തനിനട്ട് പതനിഫലലാം നല്കുന്നേ വലക്തനികയഭാ
സഭാപനകമഭാ  ഏതട്ട്  സലാംസഭാനത്തഭാണട്ട്  അതട്ട്  അനുഭവകവദലമഭാക്കുന്നേതട്ട്  എന്നേതട്ട്

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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കേണക്കഭാക്കനി ആ സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട് നനികുതനി ലഭലമഭാകേത്തക്ക രതീതനിയനില് place of
supply rule  രൂപതീകേരനിക്കണസമന്നേട്ട് ശേക്തമഭായനി ആവശേലസപടനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത  IGST
അക്കസൗണനില്  മനിചലാം  വരുന്നേ  തുകേ  ഫനിനഭാന്സട്ട്  കേമ്മേതീഷേന്  നനിശ്ചയനിക്കുന്നേ
കഫഭാര്മുലയനുസരനിചട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട്  വതീതലാം  വയസപകടണതഭാസണനലാം  ആവശേലസപടനിട്ടുണട്ട്.
വതീതലാം  വയഭാസത  മനിചലാം  വരുന്നേ  IGST  സക്രെഡനിറട്ട്  തുകേ  കകേന  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ
കേണ്കസഭാളനികഡറ ഡട്ട്  ഫണനികലക്കട്ട്  കപഭാകുസമന്നേഭാണട്ട്  കകേനത്തനിസന്റെ  ഇകപഭാഴുള്ള
നനിലപഭാടട്ട്.

ചരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി

14(*43) ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുന്നേപനിള്ളനി :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീനന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
തയഭാസറടുപ്പുകേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പുതനിയ  നനികുതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിലൂസട  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  നനികുതനി
ഇനത്തനില്  പതനിവര്ഷേലാം  എത്രകകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ലഭനിക്കുലാം  എന്നേഭാണട്ട്
പതതീക്ഷനിക്കുന്നേതട്ട് ;

(സനി)  എസട്ട്.ജനി.എസട്ട്.ടനി.  ബനില്  എന്നേകത്തക്കട്ട്  അവതരനിപനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ജനി.എസട്ട്.ടനി. നനിയമസത്തക്കുറനിച്ചുലാം ജനി.എസട്ട്.ടനി. സനറട്ട് വര്ക്കനിസന കുറനിച്ചുലാം
ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം വലഭാപഭാരനികേളക്കുലാം കബഭാധവല്ക്കരണലാം നല്കുന്നേതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇസലങനില് ഇതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ചരക്കട്ട്-കസവന  നനികുതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി  ജനി.എസട്ട്.ടനി.
സനറട്ട് വര്ക്കനിസന്റെ  Backend  module  വനികേസനിപനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  ആവശേലമഭായനിട്ടുള്ള
അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുന്നേ നടപടനി സലാംസഭാനത്തട്ട് പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
ഇതനിനഭായനി  വനിദഗ്ദ്ധസര  സതരസഞടുക്കുന്നേതനിനുകവണനിയനിട്ടുള്ള  പരതീക്ഷകേളുലാം  മറ്റുലാം
ഒകകഭാബര്  ആദലവഭാരലാം  NIC-യുസട  സഹഭായകത്തഭാസട  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  മഭാതൃകേഭാ ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നനിയമസത്ത ആസദമഭാക്കനി കകേന സര്ക്കഭാര്
സഭാപനമഭായ നഭാഷേണല് ഇന്സനിററ്റ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  സസന്ട്രല് എകകസുലാം നഭാഷേണല്
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അക്കഭാഡമനി ഓഫട്ട്  കേസലാംസട്ട്,  എകകസട്ട്  ആന്റെട്ട്  നര്കക്കഭാടനികലാം  (NACEN)  സലാംസഭാന
വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപ്പുമഭായനി കയഭാജനിച്ചുള്ള പരനിശേതീലന പരനിപഭാടനി ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം
അവ തുടര്നവരനികേയുമഭാണട്ട്. ഇത്തരത്തനില് മഭാസര് സട്രയനിനര്മഭാര്ക്കുലാം സട്രയനിനര്മഭാര്ക്കുലാം
പഞദനിന  സട്രയനിനനിലാംഗട്ട്  ക്ലഭാസ്സുകേള  നടത്തനിക്കഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  തുടര്ചയഭായനി
ഫതീല്ഡട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം  മറ്റുമുള്ള  പരനിശേതീലന  പരനിപഭാടനികേള  ഒകകഭാബര്
ആദലവഭാരലാം മുതല് തുടര്ചയഭായനി നടത്തനി ഡനിസലാംബര്  2016-നകേലാം തതീര്ക്കുവഭാനുള്ള
കേഭാരലപരനിപഭാടനിയുസട കേരടട്ട് തയഭാറഭാക്കനിവരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  പുതനിയ  നനികുതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിലൂസട  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  നനികുതനി
ഇനത്തനില് പതനിവര്ഷേലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി ലഭനിക്കുസമന്നേട്ട് ഇകപഭാള
കേണക്കഭാക്കുവഭാന് നനിര്വഭാഹമനില.

(സനി&ഡനി)  കേരടട്ട്  എസട്ട്.ജനി.എസട്ട്.ടനി.  ബനില്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നേ  നടപടനി
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ആയതട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നേ മുറയട്ട് അവതരനിപനിക്കുന്നേതുലാം പസ്തുത
നനിയമത്തനിനട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നേ മുറയട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം വലഭാപഭാരനികേളക്കുലാം
ടനി നനിയമസത്തക്കുറനിചട്ട് കബഭാധല്ക്കരണവലാം പരനിശേതീലനവലാം നല്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശേനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

ഗതീന് കേഭാര്പറട്ട്

15 (*44) ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മഭാസര് :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലസയ  പരനികപഭാഷേനിപനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  എസന്തഭാസക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നേസതന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ടൂറനിസലാം  സതീസണനിനട്ട്  മുകന്നേഭാടനിയഭായനി  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേനങ്ങസള
സജമഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള 'ഗതീന് കേഭാര്പറട്ട് ' പദതനിയുസട വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എസന്തലഭാലാം
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുസണന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  പുതനിയ ഉല്പന്നേങ്ങളുസട കേസണത്തലനിലൂസടയുലാം ശേക്തവലാം നൂതനവമഭായ

വനിപണന പചഭാരണ തനങ്ങളനിലൂസടയുലാം കൂടുതല് വനികദശേ,  ആഭലന്തര ടൂറനിസ്റ്റുകേസള

ആകേര്ഷേനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നേതട്ട്.  നനിലവനിസല പധഭാന

മഭാര്ക്കറ്റുകേള ശേക്തനിസപടുത്തുന്നേതനിസനഭാപലാം പുതനിയ വനിപണനികേളഭായനി സതരസഞടുത്ത
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ഏഷേലന്/മനിഡനില്  ഈസട്ട്  രഭാജലങ്ങളനില്  പചരണ  പരനിപഭാടനികേള  ഊര്ജനിതസപടുത്തനി

വരുന.  സഭാധഭാരണ നടത്തഭാറള്ള കട്രഡട്ട് കഷേഭാ,  പഭാര് ടട്ട്ണര്ഷേനിപട്ട് മതീറട്ട് എന്നേനിവയ്ക്കുപുറകമ

ശേക്തമഭായ പചരണ പവര്ത്തനങ്ങള ഈ മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില് നടപനിലഭാക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

പധഭാന വനികദശേ മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില്നനിനലാം കവണത്ര എയര് കേണകനിവനിറനി ഇലഭാസയന്നേ

കേഭാരലലാം മനസനിലഭാക്കനി സതരസഞടുത്ത മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില്നനിനലാം കകേരളത്തനികലയ്ക്കു മഭാത്രമഭായനി

ചഭാര്കടഡട്ട് കഫ്ലൈറട്ട്സട്ട് ഏര്സപടുത്തുന്നേ കേഭാരലവലാം ആഭലന്തര ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കഭായനി പകതലകേ

ചഭാര്കടഡട്ട്  സട്രയനിന്  സസൗകേരലലാം  ഏര്സപടുത്തുന്നേതുലാം  പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.  ടൂറനിസലാം

പരനികപഭാഷേനിപനിക്കുന്നേ ബതീച്ചുകേള,  ആയുര്കവദലാം എന്നേനിവകയഭാസടഭാപലാം മുസനിരനിസട്ട് സകേഭാചനി

ബനിനഭാസല, ആകഗഭാള കസസട്ട് റൂടട്ട് എന്നേനിവയുസട വനികേസനത്തനിലുലാം വനിപണനത്തനിലുലാം

പകതലകേ ശദ പതനിപനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.  

(ബനി&സനി)  കകേരളത്തനിസല  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലസയ  പരനികപഭാഷേനിപനിക്കുന്നേതനിനുലാം

കകേരളത്തനില് പുതനിയ ടൂറനിസലാം സതീസസണ വരകവല്ക്കുന്നേതനിനുമുള്ള ഒരുക്കത്തനിസന്റെ

മുകന്നേഭാടനിയഭായനി  വനിവനിധ  ഏജന്സനികേളുസട  കൂടഭായ്മയനിലൂസട  ടൂറനിസട്ട്  കകേനങ്ങളനില്

സമചസപട അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങളുലാം ശുചനിതസവലാം സുരക്ഷനിതതസവലാം ഉറപ്പുവരുത്തു

ന്നേതനിനഭായനി  ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്  ആസൂത്രണലാം സചയ്യുന്നേ നൂതന കേര്മ്മേ പദതനിയഭാണട്ട്

'ഗതീന് കേഭാര്പറട്ട്'.  സസപ്തലാംബര്  1  മുതല് ഒകകഭാബര്  31  വസര ഒരു കേഭാസമ്പയനിനഭായനി

സതരസഞടുത്ത പകദശേങ്ങളനില് ഗതീന് കേഭാര്പറട്ട്  നടപഭാക്കുന്നേതനിനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേതട്ട്.

84  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേനങ്ങളനിലഭാണട്ട്  ആദലഘടമഭായനി  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നേതട്ട്.

പദതനിയുസട പധഭാന ലക്ഷലങ്ങള തഭാസഴെ പറയുന :

1. വൃത്തനിയുലാം  ശുചനിതസവമുള്ള  പരനിസരലാം,  ഖരമഭാലനിനലങ്ങളുസട

ശേഭാസതീയമഭായ കശേഖരണവലാം സലാംസരണവലാം.

2. കമന്മേകയറനിയ ശുചനിമുറനികേളുലാം അവയുസട പരനിപഭാലനവലാം

3. ശുദമഭായ കുടനിസവള്ളവലാം ഭക്ഷണവലാം

4. കകേടുപഭാടുകേള  ഇലഭാത്ത  നടപഭാത,  കലറനിലാംഗട്ട്,  സൂചകേ

കബഭാര്ഡുകേള

5. വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുസട സലാംരക്ഷണലാം

6. പഭാകദശേനികേ ജനങ്ങളുസട പങഭാളനിത്തലാം.
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പങഭാളനിത്ത സപന്ഷേന് പദതനി സലാംബന്ധനിചട്ട്

16 (*45) ശതീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള :
ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :
ശതീ  .   എന്  .   എ  .   സനലനിക്കുന്നേട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി : തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം

കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഏര്സപടുത്തനിയ  പങഭാളനിത്ത  സപന്ഷേന്
പദതനി സലാംബന്ധനിചട്ട് വനിവനിധ സര്വതീസട്ട് സലാംഘടനകേളക്കുള്ള എതനിര്പട്ട് കരഖഭാമൂലലാം
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) പസ്തുത പദതനി പകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാസണന്നേട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പങഭാളനിത്ത  സപന്ഷേന്  പദതനി  പനിന്വലനിചട്ട്  സഭാററ്റ്യൂടറനി  സപന്ഷേന്
പുനനസഭാപനിക്കുന്നേ കേഭാരലത്തനില് നയലാം സവളനിസപടുത്തുകമഭാ ?

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

(എ) ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  1-4-2013-നുകശേഷേലാം  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനില്  നനിയമനിതരഭാവന്നേവര്ക്കട്ട്
നഭാഷേണല് സപന്ഷേന് പദതനി നനിര്ബന്ധമഭാക്കനി  7-1-2013-സല ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്
20/2013/ധന.   ഉത്തരവട്ട്  പുറസപടുവനിക്കുകേയുലാം  പസ്തുത  പദതനിയനില്  ഉളസപട
ജതീവനക്കഭാരുസട വനിരമനിക്കല് പഭായലാം 60 വയസഭാക്കനി നനിജസപടുത്തുകേയുലാം സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.
ടനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  NPS Trust, NSDL  എന്നേനിവയുമഭായനി
സര്ക്കഭാര്  കേരഭാറനില് ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയുലാം വനിവനിധ തരത്തനിലുള്ള ഉത്തരവകേള പുറസപടുവനിക്കുകേയുലാം
സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  നഭാഷേണല് സപന്ഷേന് പദതനി പകേഭാരലാം ജതീവനക്കഭാരുസട സപന്ഷേന്
വനിഹനിതലാം മഭാസഭാമഭാസലാം ഈടഭാക്കനി തത്തുലല സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതലാം ഉളസപസട മുടക്കലാം
കൂടഭാസത  അവരുസട  സപന്ഷേന്  അക്കസൗണനില്  അടവഭാക്കുന്നേതട്ട്  തുടങ്ങനി  നനിരവധനി
തുടര്പവര്ത്തനങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  നടത്തനിസക്കഭാണനിരനിക്കുകേയുലാം  സചയ്യുനണട്ട്.
NSDL-ല് നനിനലാം ലഭലമഭായ ഏറവലാം പുതനിയ കേണക്കുകേള പകേഭാരലാം 2016  ആഗസട്ട്
31  വസര  131.60  കകേഭാടനി  രൂപ  എന്.പനി.എസട്ട്.  Employee  contribution-ഉലാം
അത്രയുലാം തസന്നേ എന്.പനി.എസട്ട്. സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതവലാം (Employer contribution)
കചര്ത്തട്ട് ആസകേ  263.20  കകേഭാടനി രൂപ എന്.പനി.എസട്ട്.-കലക്കട്ട് അടയസപടനിട്ടുമുണട്ട്.
പസ്തുത  പദതനിയനിസല  ഫണട്ട്  നനികക്ഷപവമഭായനി  ബന്ധസപട  കകേന  സര്ക്കഭാര്
പുറസപടുവനിചനിട്ടുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശേങ്ങള  അനുസരനിച്ചുലാം  14-8-2008-സല  കകേന
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സര്ക്കഭാരനിസന്റെ 5(88)2006 പനി.ആര്. എന്നേ കനഭാടനിഫനികക്കഷേന് പകേഭാരവലാം എസട്ട്.ബനി.ഐ.
സപന്ഷേന്  ഫണട്ട്  കപവറട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്,  യു.ടനി.ഐ.  റനിടയര്സമന്റെട്ട്  സസഭാലറ്റ്യൂഷേന്സട്ട്
ലനിമനിറഡട്ട്,  എല്.ഐ.സനി.  സപന് ഷേന് ഫണട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് എന്നേതീ ഫണട്ട് മഭാകനജര്മഭാര്
മുകഖന ഗവണ്സമന്റെട്ട്  സസകേറ്റ്യൂരനിറനികേള,  കടലാം  സഡകപഭാസനിറ്റുകേള,  റപതീ കസഭാണുകേള,
മണനി മഭാര്ക്കറട്ട്  ഇന്സ്ട്രുസമന്റുകേള,  കേമ്പനനി സഷേയറകേള എന്നേതീ വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭാണട്ട്
സപന്ഷേന് ഫണട്ട് നനികക്ഷപനിചനിരനിക്കുന്നേതട്ട്.  നനിലവനിസല കേണക്കനുസരനിചട്ട്  38,937
കപര് ഇതനില് അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് വനിശേദമഭായനി പരനികശേഭാധനിചട്ട് തതീരുമഭാനലാം കകേസക്കഭാളന്നേതഭാണട്ട്.

നനികുതനി ഇളവട്ട്

17(*46)      ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷേട്ട് :
ശതീ  .   ഡനി  .   സകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .    സജയനിലാംസട്ട്  മഭാതല്യു :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലയളവനില് ഏസതലഭാലാം ഇനങ്ങളക്കട്ട് നനികുതനി
ഇളവട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുസണന്നേതനിസന്റെ  വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള  ലഭലമഭാകണഭാ;  എങനില്  അവ
നല്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിസന്റെ സതറഭായ നടപടനികേളമൂലലാം ഖജനഭാവനിനട്ട് നഷ്ടലാം
വന്നേതഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശേദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ ;

(സനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് വതീഴ്ച വരുത്തനിയവര്സക്കതനിസര കേര്ശേന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതു  സലാംബന്ധനിചട്ട്  വനിപുലമഭായ  അകനസഷേണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉസണങനില് വനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കുകമഭാ?

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

(എ)  കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലയളവനില് നനികുതനി ഇളവട്ട് നല്കേനിയതനിസന്റെ
വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള അനുബന്ധലാം 1 ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) പരനികശേഭാധനകേള നടക്കുന.

(സനി&ഡനി)  നനികുതനിയനിളവകേള സലാംബന്ധനിചട്ട് ഉയര്ന്നേനിട്ടുള്ള ആകരഭാപണങ്ങള
സലാംബന്ധനിചട്ട് വനിജനിലന്സട്ട് അകനസഷേണലാം അടക്കലാം പരനികശേഭാധനകേള നടത്തുനണട്ട്.
അകനസഷേണത്തനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് തുടര്നടപടനിയുലാം സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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കകേരള കമനര് മനിനറല് കേണ്സഷേന് റൂളസട്ട് 
കഭദഗതനി സചയഭാന് നടപടനി

18 (*47) ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാഷേനി അഗസനിന് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തു സഭാധഭാരണ മണ്ണനിസന സചറകേനിട ധഭാതുവഭായനി പഖലഭാപനിച്ചു
സകേഭാണ്ടുള്ള വനിജഭാപനലാം എന്നേഭാണട്ട് ഇറക്കനിയസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കകേരള കമനര് മനിനറല് കേണ്സഷേന് ചടങ്ങളനിസല അപഭാകേതകേളമൂലലാം
കൃഷേനി സചയ്യുന്നേതനിനുലാം കേനിണര് കുഴെനിക്കുന്നേതനിനുലാം വതീടട്ട് വയ്ക്കുന്നേതനിനുസമലഭാലാം അനുമതനി
ലഭനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചരലങ്ങസള  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  വനിഷേയനനിര്ണ്ണയ  സമനിതനിയുസട
ശേനിപഭാര്ശേകേള പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് ഏതഭാനുലാം സസന്റെട്ട് ഭൂമനിയനില് വതീടുവയ്ക്കുന്നേ സനര്ഭങ്ങളനില്
മണ്ണട്ട്  മഭാറ്റുന്നേതനിനുലാം  സകേടനിടത്തനിസന്റെ  അടനിത്തറ  നനിറയ്ക്കുന്നേതനിനഭാവശേലമഭായ  മണ്ണട്ട്
ഇറക്കുന്നേതനിനുലാം നനിലവനില് ഖനന ഭൂവനിജഭാന വകുപനിസന്റെ അനുമതനി കതകടണതഭായ
വലവസ നനിലവനിലുകണഭാ ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഇപകേഭാരലാം ഗഭാര്ഹനികേഭാവശേലങ്ങളക്കട്ട് മണ്ണട്ട് എടുക്കുന്നേതനിനട്ട് കനരനികടണനി
വരുന്നേ സങതീര്ണ്ണത ഒഴെനിവഭാക്കുന്നേതനിനട്ട് കകേരള കമനര് മനിനറല് കേണ്സഷേന് റൂളസട്ട്
കഭദഗതനി സചയഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ) 17-11-2012.

(ബനി)  2015-സല  കകേരള  കമനര്  മനിനറല്  കേണ്സഷേന്  ചടങ്ങളനിസല
അപഭാകേതകേളമൂലലാം  കൃഷേനി  സചയ്യുന്നേതനിനുലാം  കേനിണര്  കുഴെനിക്കുന്നേതനിനുലാം  വതീടട്ട്
വയ്ക്കുന്നേതനിനുസമലഭാലാം അനുമതനി ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചരലങ്ങള നനിലവനിലനില.  വനിഷേയ
നനിര്ണ്ണയ  സമനിതനിയുസട  ശേനിപഭാര്ശേകേള  പരനികശേഭാധനിചട്ട്  ഇതു  സലാംബന്ധനിചട്ട്  മറപടനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേ സലത്തട്ട് നനിനലാം നതീക്കലാം സചയ്യുന്നേ മണ്ണട്ട് ടനി
സലത്തട്ട്  നനിനലാം  പുറകത്തയട്ട്  വഭാഹനങ്ങളനില്  കേയറനിസക്കഭാണ്ടുകപഭാകുന്നേതനിനട്ട്
കമനനിലാംഗട്ട്  &  ജനികയഭാളജനി വകുപനില് കറഭായല്റനി അടചട്ട് പഭാസട്ട് സമ്പഭാദനിക്കണസമന്നേ
വലവസയഭാണട്ട് ഇകപഭാള നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.
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(സനി)  തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്നേ  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്
സപര്മനിറനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  വതീടുവയ്ക്കുന്നേ  സനര്ഭങ്ങളനില്  മണ്ണട്ട്  മഭാറ്റുന്നേതനിനട്ട്
ഖനന ഭൂവനിജഭാന വകുപനിസന്റെ അനുമതനി ആവശേലമനില.  എന്നേഭാല് ഇപകേഭാരലാം നതീക്കലാം
സചയ്യുന്നേ  മണ്ണട്ട്  വഭാഹനങ്ങളനില്  കേയറനി  പുറത്തുസകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നേതനിനട്ട്  ഖനന
ഭൂവനിജഭാന വകുപനില് കറഭായല്റനി അടചട്ട് പഭാസട്ട് സമ്പഭാദനികക്കണതഭാണട്ട് എന്നേതഭാണട്ട്
നനിലവനിലുള്ള  ചടലാം.  സകേടനിടത്തനിസന്റെ  അടനിത്തറ  നനിറയ്ക്കുന്നേതനിനഭാവശേലമഭായ  മണ്ണട്ട്
ഇറക്കുന്നേതനിനട്ട് ഖനന ഭൂവനിജഭാന വകുപനില്നനിനലാം പകതലകേ അനുമതനി ആവശേലമനില.
എന്നേഭാല്  ഏതട്ട്  ആവശേലത്തനികലക്കുള്ള  മണലാം  വഭാഹനങ്ങളനില്  കേയറനിസക്കഭാണ്ടു
കപഭാകുന്നേതനിനട്ട് ടനി വകുപനില് നനിനള്ള പഭാസട്ട് ആവശേലമഭാണട്ട്.

(ഡനി)  തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്നേ  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്
സപര്മനിറനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  മണ്ണട്ട്  മഭാറ്റുന്നേതനിനട്ട്
നനിലവനില് ഖനന ഭൂവനിജഭാന വകുപനിസന്റെ അനുമതനി ആവശേലമനില.  എന്നേഭാല് മണ്ണട്ട്
വഭാഹനങ്ങളനില് കേയറനി പുറത്തുസകേഭാണ്ടുകപഭാകുനസണങനില് കറഭായല്റനി അടചട്ട് പഭാസട്ട്
സമ്പഭാദനികക്കണതുണട്ട്.   ഖനന  ഭൂവനിജഭാന  വകുപനില്  ഇ-പഭാസട്ട്  നടപനിലഭാവന്നേകതഭാസട
സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  മണ്ണട്ട്  നതീക്കലാം  സചയ്യുന്നേതനിനട്ട്  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നേതനിനുള്ള
നടപടനി കവഗത്തനിലഭാകുന്നേതഭാണട്ട്.  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട് സപര്മനിറനിസന്റെ മറവനില് അനധനികൃത
മണ്ണട്ട്  ഖനനവലാം  കേടത്തലുലാം  സലാംബന്ധനിച  നനിരവധനി  സലാംഭവങ്ങള  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ
ശദയനില്സപടനിട്ടുള്ളതുലാം  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ബഹുമഭാനസപട  കഹകക്കഭാടതനിയുസട
നനിരതീക്ഷണത്തനിസന്റെയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില് കകേരള കമനര്  മനിനറല് കേണ്സഷേന്
റൂളസനില് കഭദഗതനി നനിര്കദ്ദേശേലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.

സലാംസഭാനസത്ത വനികനഭാദസഞഭാര കകേനങ്ങള

19 (*48) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .   സനി  .   സകേ  .   ശേശേതീനന് :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .    സകേ  .    സജ  .    മഭാകനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സതഭാഴെനിലവസരങ്ങള കൂടുതല് പദഭാനലാം സചയഭാന് സഭാധലതയുള്ള കമഖലസയന്നേ
നനിലയനില്  വനികനഭാദസഞഭാരലാം  വനികേസനിപനിക്കുന്നേതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  പദതനികേള
ആവനിഷരനിചനിട്ടുകണഭാ ; ഉസണങനില് അവയുസട വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  വനികദശേ  വനികനഭാദ  സഞഭാര  വനിപണനിയനില്  കകേരള  ടൂറനിസത്തനിസന്റെ
സഭാധലതകേള അവതരനിപനിചട്ട് ടൂറനിസലാം വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള ഇടസപടലുകേള നടത്തനി
യനിട്ടുകണഭാ ; ഉസണങനില് അവയുസട വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) സലാംസഭാനസത്ത വനികനഭാദ സഞഭാര കകേനങ്ങള വനികേസനിപനിക്കുന്നേതനിനുലാം
അവ മഭാലനിനലമുക്തമഭായനി സൂക്ഷനിക്കുന്നേതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?
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സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   സനി  .   സമഭായ്തതീന്): 

(എ)   ഉണട്ട്.  ടൂറനിസലാം  കകേനങ്ങളനിസല  അടനിസഭാന  സസൗകേരല  വനികേസനലാം,
മനുഷേല വനിഭവകശേഷേനി വനികേസനലാം,  പചരണവലാം വനിപണനവലാം സസകേഭാരലകമഖലയുസട
പങഭാളനിത്തലാം  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനിലൂസട  സലാംസഭാനത്തനിസന്റെ  ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിനഭായനി
വനിവനിധ പദതനികേള ആസൂത്രണലാം സചയ നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്. കടഭായട്ട് ലറ്റുകേള, വനിശമ
സസൗകേരലങ്ങള,  വഭാഹന പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്  സസൗകേരലങ്ങള,  കസകനജുകേള,  കലറ്റുകേള,
ഭക്ഷണ പഭാനതീയങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള സസൗകേരലങ്ങള, ടൂറനിസട്ട് കകേനലാം കേഭാണുന്നേതനിനുലാം
ആസസദനിക്കുന്നേതനിനുമുള്ള സസൗകേരലലാം  എന്നേനിവ ഏര്സപടുത്തുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. കൂടഭാസത സര്ക്കഭാരനിസന്റെ മഭാനല വനിരുദ പഭാകക്കജനില് ഉളസപടുത്തനി
ടൂറനിസലാം കകേനങ്ങള വനികേസനിപനിക്കുന്നേതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.
നൂതനവലാം  ശേക്തവമഭായ  പചരണ-വനിപണന  പദതനികേള  ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിനഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കദശേതീയ-അന്തര്കദ്ദേശേതീയ തലത്തനില് വനിവനിധ ടൂറനിസലാം കമളകേളനില്
ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് പസങടുക്കുകേയുലാം ശേക്തമഭായ പചഭാരണലാം നടത്തുകേയുലാം സചയ്യുന്നേതുവഴെനി
കൂടുതല്  സഞഭാരനികേസള  സലാംസഭാനകത്തയട്ട്  ആകേര്ഷേനിക്കുവഭാന്  കേഴെനിയുന.
നവമഭാധലമങ്ങളഭായ  ഡനിജനിറല്,  ഐ.ടനി.  തുടങ്ങനിയവയുസട  എലഭാ  സഭാധലതകേളുലാം
ടൂറനിസലാം വനികേസനത്തനിനഭായനി പരമഭാവധനി പകയഭാജനസപടുത്തുന.

ടൂറനിസലാം  രലാംഗത്തട്ട്  സമചസപട  കസവനലാം  നല്കുന്നേതനിനഭായനി  മനികേച  മനുഷേല
വനിഭവകശേഷേനി  വനികേസന  സഭാപനങ്ങള  വകുപനിസന്റെ  കേതീഴെനില്  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
ടൂറനിസലാം വനികേസനത്തനിനട്ട് സസകേഭാരലകമഖലയുസട സലാംഭഭാവന എടുത്തുപറകയണതഭാണട്ട്.
ഈ രലാംഗസത്ത വളര്ചയഭായനി സസകേഭാരല കമഖല കൂടുതല് പണലാം മുടക്കുന്നേതനിനഭായുള്ള
നനിരവധനി കപഭാതഭാഹന പദതനികേളുലാം പചരണ പദതനികേളുലാം വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  നനിരവധനി  രഭാജലഭാന്തര  ടൂറനിസലാം  കമളകേളനില്  കകേരളത്തനിസന്റെ
വനികനഭാദസഞഭാര  സഭാധലതകേള  അവതരനിപനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  പകതലകേ  പവലനിയനുകേള,
പചരണ സഭാളുകേള,  കറഭാഡട്ട് കഷേഭാകേള തുടങ്ങനിയവയനില് വകുപട്ട് പസങടുത്തുവരുന.
ടൂറനിസലാം രലാംഗസത്ത പനിന്റെട്ട്,  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  മഭാധലമങ്ങളനില് കകേരളത്തനിസന്റെ വനികനഭാദ
സഞഭാര സഭാധലത അറനിയനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  പരസലലാം  നല്കേഭാറണട്ട്.  വനികദശേ ടൂര്  ഓപകററര്മഭാര്,
ട്രഭാവല്  ഏജന്സനികേള,  ട്രഭാവല്  കറകറഴട്ട്  എന്നേനിവര്സക്കലഭാലാം  കകേരളത്തനിസന്റെ
വനികനഭാദസഞഭാര സഭാധലതകേള പരനിചയസപടുത്തുന്നേ പരനിപഭാടനികേള നടത്തനിവരുന.

(സനി) ഉണട്ട്. സലാംസഭാനസത്ത നനിലവനിലുള്ള ടൂറനിസലാം കകേനങ്ങളനില് അടനിസഭാന
സസൗകേരലങ്ങള  ഉളസപസട  വനികേസനിപനിക്കുന്നേതനിനുലാം  പുതനിയ  സഡസനികനഷേനുകേള
കേസണത്തനി വനികേസനിപനിക്കുന്നേതനിനുലാം പദതനികേളുണട്ട്. കകേരളത്തനിസല വനികനഭാദസഞഭാര
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സതീസസണ  വരകവല്ക്കുന്നേതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിവനിധ  ഏജന്സനികേളുസട  കൂടഭായ്മയനിലൂസട
ടൂറനിസട്ട് കകേനങ്ങളനില് സമചസപട അടനിസഭാന സസൗകേരലവലാം ശുചനിതസവലാം സുരക്ഷനിതതസവലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേ ഗതീന് കേഭാര്സപറട്ട് പദതനിയുലാം ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
കകേരളത്തനിസല  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലകേള  വൃത്തനിയഭായനി  പരനിപഭാലനിക്കുന്നേതനിനുലാം
പ്ലഭാസനികേട്ട്  ഉളസപസടയുള്ള മഭാലനിനലങ്ങളുസട നനിയനണത്തനിനുമഭായനി സമഗ പദതനി
ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്,  ഡനി.റനി.പനി.സനി.,  തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ  വകുപട്ട്,  എന്.ജനി.ഒ.-കേള
എന്നേനിവ മുഖഭാന്തരലാം നടത്തനിവരുന.

കകേത്തറനി-ഖഭാദനി കമഖലയുസട വനികേസനലാം

20 (*49) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   സകേ  .   ആന്സലന് :
സപഭാഫ  .    സകേ  .    യു  .    അരുണന് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറതനിനുകശേഷേലാം കകേത്തറനി-ഖഭാദനി  കമഖലയുസട
സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം വനികേസനത്തനിനുലാം ആവനിഷരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കകേത്തറനി ഉല്പന്നേങ്ങളുസട വനിപണനലാം, ഉല്പഭാദനലാം, സതഭാഴെനിലഭാളനികേളുസട
പരനിശേതീലനലാം  എന്നേനിവയഭായനി  എസന്തലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേതട്ട്
എന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  മനികേച കകേത്തറനി ഉല്പന്നേങ്ങളക്കുള്ള ഉല്പഭാദന സഹഭായലാം,  വലഭാപഭാര
മുദണലാം, നനിലവഭാര മനികേവട്ട് എന്നേനിവയഭായനി എസന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഡനി)  തറനികേളുസട ഉല്പഭാദനക്ഷമതയഭായനി  സനയനിസന്റെ നനിലവഭാരലാം സമചസപടുത്തല്,
കദശേതീയവലാം  അന്തര്കദ്ദേശേതീയവമഭായ  സഭാകങതനികേ  വനിദലകേളുകടയുലാം,  ഡനികസനുകേളുസടയുലാം
കശേഖരണലാം,  വനിപണനി വനിപുലതീകേരണലാം എന്നേനിവയഭായനി എസന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  സതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  100  ദനിനത്തനില് കുറയഭാത്ത സതഭാഴെനില് അവസരലാം
സൃഷ്ടനിക്കുകേ, നനിലവനിലുള്ള തറനികേള നവതീകേരനിചട്ട് ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുകേ, അതനിലൂസട
കൂലനി വര്ദനിപനിചട്ട് കൂടുതല് ആളക്കഭാസര ഈ കമഖലയനികലയ്ക്കുസകേഭാണ്ടുവരനികേ, നവതീന
ഉല്പന്നേങ്ങള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേ  എന്നേനിവ  ലക്ഷലമഭാക്കനി  പുതനിയ  പദതനികേള
നടപഭാക്കനിവരുന. ഈ കമഖലയനില് നവതീന ആശേയങ്ങളനിലൂസട പുതനിയ സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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ഈ  ലക്ഷലലാം  കകേവരനിക്കുന്നേതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സ്കൂള  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്
സസൗജനല യൂണനികഫഭാലാം നല്കുന്നേ പദതനി ആവനിഷരനിച്ചുവരുന.

കകേത്തറനി വലവസഭായത്തനിസന്റെ വനികേസനത്തനിനട്ട്  തഭാസഴെപറയുന്നേ നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന :

മൂലധന സഹഭായ പദതനികേള  :

• പഭാഥമനികേ കകേത്തറനി  സനയ്ത്തു  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് സര്ക്കഭാരനിസന്റെ
ഓഹരനി പങഭാളനിത്തലാം.

• ഹഭാന്റെകട്ട്, ഹഭാന്വതീവട്ട് എന്നേനിവയനിസല ഓഹരനി പങഭാളനിത്തലാം.

കപഭാതഭാഹനത്തനിനുലാം വനികേസനത്തനിനുമഭായുള്ള പദതനികേള :

• സനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കട്ട് ഗുണകമന്മേയുള്ള അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള
സബ്സനിഡനി.

• ഗുണകമന്മേയുള്ള അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള വഭാങ്ങുന്നേതനിനുള്ള മഭാര്ജനിന് മണനി
വഭായ്പ.

• കകേത്തറനി  കമഖലയനില്  സസയലാംസതഭാഴെനില്  സൃഷ്ടനിക്കല്/ഹഭാന്റെട്ട് ലൂലാം
ബനിസനിനസട്ട് ഇന്കേറ്റ്യൂകബറര്

• കകേത്തറനി ഗഭാമവലാം സമഗ കകേത്തറനി ഗഭാമവലാം സഭാപനിക്കല്

കപഭാതഭാഹനവലാം കക്ഷമവലാം ലക്ഷലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേള :

• അലാംശേദഭാന സമ്പഭാദല പദതനി.

• കകേത്തറനി സനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കട്ട് ഗ്രൂപട്ട് ഇന്ഷേസറന്സട്ട് പദതനി  (മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി
ബുങര് ബതീമഭാ കജഭായന).

ഉല്പഭാദനലാം  ,   വനിപണനലാം  ,   പരനിശേതീലനലാം എന്നേനിവയ്ക്കുള്ള പദതനികേള :

• വനിപണന കേയറ്റുമതനി കപഭാതഭാഹനലാം.

• കകേത്തറനി  സലാംഘങ്ങളുസട  ആധുനനികേവല്ക്കരണവലാം  മൂലലവര്ദനിത
ഉല്പന്നേങ്ങളുസട കപഭാതഭാഹനവലാം.

• പരനിശേതീലനലാം, കനപുണലലാം, കശേഷേനി വനികേസനലാം.

• കകേത്തറനിയുസട  പചഭാരണലാം,  പരനിശേതീലനലാം,  പഠനലാം,  കകേത്തറനി  മഭാര്ക്കട്ട്
സതീമനിസന്റെ പചഭാരണ സഹഭായലാം.
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ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡുമഭായനി കചര്ന്നേട്ട് കകേരളത്തനിസല കകേത്തറനി വലവസഭായസത്ത
കുറനിചട്ട് വനിശേദമഭായ സര്കവ.

കദശേതീയ കകേത്തറനി വനികേസന പദതനി (എന്.എചട്ട്.ഡനി.പനി.)

ഖഭാദനി കമഖലയുസട വനികേസനലാം

പരമ്പരഭാഗതമഭായ  ഉല്പഭാദന  രതീതനി  മഭാറനി  ഭഭാഗനികേ  യനവല്ക്കരണലാം  വഴെനി
സതഭാഴെനിലഭാളനികേളുസട  കജഭാലനിഭഭാരലാം  കുറയ്ക്കുന്നേതനിനുലാം  തദസഭാരഭാ  ഖഭാദനിയുസട
ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനുലാം  നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   കസഭാളഭാര്
ഉളസപസടയുള്ള  നൂതന  സഭാകങതനികേവനിദലകേള പകയഭാജനസപടുത്തനി  ഉല്പഭാദന
സചലവട്ട്  കുറയ്ക്കുന്നേ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
ഖഭാദനി കബഭാര്ഡനിനട്ട് കേതീഴെനില് സലാംസഭാനത്തട്ട് ഉപകയഭാഗ ശൂനലമഭായനി കേനിടക്കുന്നേ
സലങ്ങസളപറനി റനികപഭാര്ടട്ട് നല്കുവഭാനുലാം പസ്തുത സലത്തട്ട് കൂടുതല് കപര്ക്കട്ട്
സതഭാഴെനില് നല്കേഭാനുലാം ഉതകുന്നേ തരത്തനില് പുതനിയ പദതനികേള ആവനിഷരനിച്ചു
വരുന.

ഖഭാദനികമഖലയുസട  പസൗഢനിയുലാം  പഭാരമ്പരലവലാം  നനിലനനിര്ത്തഭാന്  ഉതകുന്നേ
വനിധത്തനില് പുതനിയ പദതനികേള സകേഭാണ്ടുവന്നേട്ട് ഉല്പഭാദന വര്ദനവനിലൂസട വരുമഭാനലാം
വര്ദനിപനിചട്ട്  സതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  നലഭായമഭായ  കൂലനി  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതനിനുലാം
ആവശേലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

സതീകേള കജഭാലനി സചയ്യുന്നേ യൂണനിറ്റുകേളനില് അവര്ക്കുള്ള അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള
വര്ദനിപനിക്കുന്നേകതഭാസടഭാപലാം സതഭാഴെനില് നനിയമലാം അനുസരനിച്ചുള്ള സലാംരക്ഷണവലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതനിനഭാവശേലമഭായ  സതസര  നടപടനികേള  കകേസക്കഭാളന്നേതനിനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഖഭാദനി  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  ഏകേകദശേലാം  2000  കപര്ക്കട്ട്  സതഭാഴെനില്
ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം ഉകദ്ദേശേനിച്ചുസകേഭാണട്ട് സതീകേള,  എന്കഡഭാസളഫഭാന് ദുരനിത ബഭാധനിതര്,
ശേഭാരതീരനികേവലാം മഭാനസനികേവമഭായനി സവല്ലുവനിളനി  കനരനിടുന്നേവര് തുടങ്ങനിയ ദുര്ബല
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  മുന്ഗണന  നല്കേനിസക്കഭാണട്ട്  സതരസഞടുക്കസപട  ഗഭാമ
പഞഭായത്തുകേളനില് ചര്ക്കകേളുലാം തറനികേളുലാം സഭാപനിക്കുന്നേ ഖഭാദനിഗഭാമ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

സസഭാതനല  സമരവമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  ഗഭാന്ധനിജനിയുസട  പവര്ത്തനങ്ങസളയുലാം
മൂലലങ്ങസളയുലാം പറനി അവകബഭാധലാം സൃഷ്ടനിക്കുന്നേതനിനുലാം ഖഭാദനി പസഭാനത്തനിസന്റെ
പഭാധഭാനലലാം  പദര്ശേനിപനിക്കുന്നേതനിനുലാംകവണനി  പയന്നൂരനിസല  ഗഭാന്ധനി  ഖഭാദനി
മറ്റ്യൂസനിയലാം എന്നേ പദതനി നടപഭാക്കുന്നേതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(ബനി)  വനിപണനലാം

കകേത്തറനി  വസങ്ങളുസട  ഉപകയഭാഗസത്തക്കുറനിചട്ട്  അവകബഭാധലാം
സൃഷ്ടനിക്കുന്നേതനിനഭായനി  ദൃശേല  പകക്ഷപണ ഉപഭാധനികേളനിലൂസട  രഭാജലത്തനിനകേത്തുലാം
പുറത്തുലാം പചരണലാം നടത്തുകേ വഴെനി കകേത്തറനി ഉല്പഭാദന വനിപണനലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനഭായനി ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.

ഉല്പഭാദനലാം

തറനികേളുസട  ഉല്പഭാദനക്ഷമതയുലാം  സനയനിസന്റെ  നനിലവഭാരലാം  സമചസപടുത്തഭാന്
കൂലനി  വര്ദനവട്ട്,  കജഭാലനിഭഭാരലാം  കുറയല്  എന്നേനിവയഭായനി  വനിവനിധ  ഉപകേരണങ്ങള
വഭാങ്ങുന്നേതനിനഭായനി സടകകഭാളജനി അപ്ഗകഡഷേന് ആന്റെട്ട് ട്രഭാന്സ്ഫര് ഓഫട്ട് നറ്റ്യൂ
സടകകഭാളജനി  ടു  ഹഭാന്റെട്ട് ലൂലാം  വതീകവഴട്ട്  ആന്റെട്ട്  വര്കക്കഴട്ട്  എന്നേ  പദതനി
ആവനിഷരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കേഴെനിനൂല് സബ്സനിഡനി

കകേത്തറനി ഉല്പന്നേങ്ങളുസട  ഉല്പഭാദനത്തനിനഭാവശേലമഭായ കേഴെനിനൂല് കുറഞ
വനിലയട്ട് ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി കേഴെനിനൂല് സബ്സനിഡനി നല്കേനിവരുന.

കഡസട്ട്   &   സകേമനിക്കല്സട്ട് സബ്സനിഡനി

കകേത്തറനി  സലാംഘങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നേ  ചഭായങ്ങള,  രഭാസവസ്തുക്കള
എന്നേനിവയട്ട് കഡസട്ട് & സകേമനിക്കല്സട്ട് സബ്സനിഡനി നല്കേനിവരുന.

മഭാര്ജനിന് മണനി കലഭാണ്

ഗുണകമന്മേയുള്ള  നൂലുകേള,  ചഭായങ്ങള  മറട്ട്  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കള  എന്നേനിവ
കുറഞ വനിലയട്ട് പഭാഥമനികേ കകേത്തറനി സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് വനിതരണലാം സചയ്യുന്നേതനിനഭായനി
സലാംസഭാനസത്ത  7  യഭാണ് ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട് പവര്ത്തന മൂലധനമഭായ മഭാര്ജനിന്
മണനി കലഭാണ് നല്കേനിവരുന.

സനയ്ത്തു പരനിശേതീലനലാം

സതഭാഴെനിലഭാളനികേളുസട  പരനിശേതീനത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശേനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. പഭാഥമനികേ കകേത്തറനി സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് സനയനിലുള്ള

കനപുണലലാം സമചസപടുത്തുന്നേതനിനുലാം ഉല്പഭാദനകശേഷേനി വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനുലാം

200  ലക്ഷലാം രൂപ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിനഭായനി  വനിവനിധ

പരനിശേതീലന പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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(സനി) മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നേ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി സനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കട്ട് 30 ദനിവസസത്ത

പരനിശേതീലനലാം നല്കുന്നേ പദതനി നനിലവനിലുണട്ട്.  കകേരള ഹഭാന്റെട്ട് ലൂലാം എന്നേ ബഭാന് ഡട്ട്

നല്കേനിസക്കഭാണട്ട് കകേത്തറനി ഉല്പന്നേങ്ങളുസട വലഭാപഭാര മനികേവട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതനിനട്ട്

നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനഭായനി  75  ഉല്പന്നേങ്ങളുസട  specification  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം

ഇതനില് ഉളസപടുന്നേ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് കകേരളഭാ ഹഭാന്റെട്ട് ലൂലാം  രജനികസ്ട്രഷേന് നല്കുകേയുലാം

സചയ്യുന്നേതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.  യഥഭാര്ത കകേത്തറനി ഉല്പന്നേങ്ങള

തനിരനിചറനിയുന്നേതനിനട്ട്  ഹഭാന്റെട്ട് ലൂലാം  മഭാര്ക്കട്ട്  രജനികസ്ട്രഷേന്  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

മനികേച  കകേത്തറനി  ഉല്പന്നേങ്ങളക്കട്ട്  ഉല്പഭാദന സഹഭായലാം  നല്കുന്നേതനിനുകവണനി

ഓകരഭാ  വര്ഷേവലാം  സനയനില്  10  വര്ഷേസത്ത  പരനിചയമുള്ളവരനില്നനിനലാം  അകപക്ഷ

സസതീകേരനിചട്ട്  അവര്ക്കട്ട്  വതീകവഴട്ട്  സര്വതീസട്ട്  സസന്റെര്,  ഐ.ഐ.എചട്ട്.റനി.,  ഹഭാന്റെകട്ട്,

ഹഭാന്വതീവട്ട്  ഇവയുസട  സഹകേരണകത്തഭാസട  പരനിശേതീലനലാം  നല്കേനി  സഭാരനി,  ഡ്രെസട്ട്

സമറതീരനിയല്, ഫര്ണനിഷേനിലാംഗട്ട് എന്നേതീ ഉല്പന്നേങ്ങള സനയ്സതടുക്കുന്നേതനിനട്ട് പഭാപ്തരഭാക്കുന.

(ഡനി) തറനികേളുസട ഉല്പഭാദനക്ഷമതയ്ക്കുലാം സനയനിസന്റെ നനിലവഭാരലാം സമചസപടുത്തല്,

കൂലനി  വര്ദനവട്ട്,  കജഭാലനിഭഭാരലാം  കുറയല്  എന്നേനിവയഭായനി  വനിവനിധ  ഉപകേരണങ്ങള

വഭാങ്ങുന്നേതനിനഭായനി സടകകഭാളജനി അപ്ഗകഡഷേന് ആന്റെട്ട് ട്രഭാന്സ്ഫര് ഓഫട്ട് നറ്റ്യൂ സടകകഭാളജനി ടു

ഹഭാന്റെട്ട് ലൂലാം വതീകവഴട്ട്  ആന്റെട്ട് വര്കക്കഴട്ട്  എന്നേ പദതനി പകേഭാരലാം പഭാഥമനികേ കകേത്തറനി

സനയ്ത്തു  സലാംഘങ്ങളക്കുലാം അപകട്ട്  സലാംഘങ്ങളക്കുലാം ഗഭാന്റെട്ട്  നല്കേനിവരുന.  കദശേതീയ

അന്തര്കദ്ദേശേതീയ വലഭാപഭാരകമളയനില് വനിപണനി കപഭാതഭാഹനത്തനിനഭായനി  ഹഭാന്വതീവട്ട്,

ഹഭാന്റെകട്ട്,  പഭാഥമനികേ കകേത്തറനി സലാംഘങ്ങള എന്നേനിവയട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഭാകങതനികേ

സഹഭായങ്ങള നല്കേനിവരുന.  ഡനികസനുകേളുസട കശേഖരണലാം വനിപുലസപടുത്തുന്നേതനിനഭായനി

ഡനികസന് കഷേഭാ കപഭാലുള്ള പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.

മലബഭാര് സനിമന്റെട്ട്സനിസന്റെ ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനി

21(*51) ശതീ  .   സനി  .   സകേ  .   ശേശേതീനന് :

ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശേർമ്മേ :

ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :

ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  അഴെനിമതനിയുലാം സകേടുകേഭാരലസതയുലാംമൂലലാം  നഷ്ടത്തനിലഭായ മലബഭാര് സനിമന്റെട്ട്സനിസന്റെ

ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിചട്ട്  പസസ്തുത  സഭാപനസത്ത  പുകരഭാഗതനിയനികലക്കട്ട്  നയനിക്കഭാന്

എസന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുസമന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  സനിമന്റെട്ട് ക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭായ സമയത്തുകപഭാലുലാം ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിചട്ട്
സഭാപനസത്ത വനികേസനത്തനികലക്കട്ട് സകേഭാണ്ടുവരുന്നേതനിനട്ട് കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാര് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാതനിരുന്നേതനിസന്റെ കേഭാരണലാം പരനികശേഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കുകമഭാ ;

(സനി) അഴെനിമതനിക്കുലാം സകേടുകേഭാരലസതയ്ക്കുലാം കേഭാരണക്കഭാരഭായവര്സക്കതനിസര കേര്ശേന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

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

(എ&ബനി) മലബഭാര് സനിമന്റെട്ട്സട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് തുടര്ചയഭായനി ലഭാഭത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുന്നേ
ഒരു സപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭാണട്ട്.  മലബഭാര് സനിമന്റെട്ട്സനിസന്റെ ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിചട്ട്
സഭാപനസത്ത  പുകരഭാഗതനിയനികലക്കട്ട്  നയനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.  കേമ്പനനിയുസട ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
അടഞ  കേനിടന്നേനിരുന്നേ  കചര്ത്തലയനിസല  സനിമന്റെട്ട്  കഗന്റെനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറട്ട്  തുറന്നേട്ട്
പവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത സകേഭാചനിന് കപഭാര്ടട്ട്  ട്രസനില്നനിന്നേട്ട്  പഭാടത്തനിസനടുത്ത
സലത്തട്ട്  ക്ലനിങറലാം  സനിമന്റുലാം  ഇറക്കുമതനി  സചയ്തട്ട്  ഉല്പഭാദനവലാം  വനിപണനവലാം
വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നേതനിനുള്ള ഒരു പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
മഭാത്രമല അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കളുസടയുലാം സസയര് പഭാര്ട്സുകേളുസടയുലാം സലാംഭരണത്തനിനട്ട്
ഇ-സടന്ഡര് സലാംവനിധഭാനവലാം കേമ്പനനിയനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കേമ്പനനിയുസട പവര്ത്തനങ്ങളസക്കതനിസരയുള്ള പരഭാതനികേളുസട അടനിസഭാനത്തനില്
വനിജനിലന്സട്ട്  അകനസഷേണലാം  നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  അകനസഷേണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നേതനുസരനിചട്ട്
തുടര് നടപടനികേള കകേസക്കഭാളന്നേതഭാണട്ട്.

ട്രഷേറനി കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട് സനിസലാം

22(*52) ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി. :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ട്രഷേറനി കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട് സനിസലാം എന്നേട്ട് മുതല് നടപനിലഭാക്കഭാനഭാകുസമന്നേട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ; ഇതനിസന്റെ ഉകദ്ദേശേലലക്ഷലങ്ങളുലാം വനിശേദവനിവരങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുസട  ശേമ്പള ബനില്ലുകേള തയഭാറഭാക്കുന്നേ സഭാര്ക്കട്ട്
സലാംവനിധഭാനസത്ത ട്രഷേറനി ഇന്ഫര്കമഷേന് സനിസവമഭായനി ബന്ധനിപനിചട്ട് ഓണ്സസലനഭായനി
ശേമ്പള  ബനില്ലുകേള  ട്രഷേറനിയനില്  സമര്പനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനിയുസട  പുകരഭാഗതനി
വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ; ഇതനിസന്റെ കനടങ്ങള വനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്  ): 

(എ) ട്രഷേറനി കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട് സനിസലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  2016 ഡനിസലാംബര്

മഭാസലാം അവസഭാനകത്തഭാസട സലാംസഭാനസത്ത മുഴുവന് ട്രഷേറനികേളനിലുലാം കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്

സനിസലാം  ഏര്സപടുത്തഭാന്  കേഴെനിയുസമന്നേട്ട്  പതതീക്ഷനിക്കുന.  20-9-2016 വസര  69

ട്രഷേറനികേളനില്  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സനിസലാം  ഏര്സപടുത്തനിക്കഴെനിഞ.  കകേരളത്തനിസല

ട്രഷേറനികേളനിലുള്ള  ട്രഷേറനി  കസവനിലാംഗ്സട്ട്  ബഭാങട്ട്  അക്കസൗണട്ട്  ഉടമകേള  കനരനിടുന്നേ

പരനിമനിതനികേളനില് പധഭാനസപടതട്ട് അവര്ക്കട്ട് അക്കസൗണ്ടുള്ള ട്രഷേറനികേളനില്നനിന മഭാത്രകമ

പണമനിടപഭാടുകേള നടത്തുവഭാന് കേഴെനിയുകേയുള എന്നേതഭാണട്ട്.  ട്രഷേറനി കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്

സനിസലാം  ഏര്സപടുത്തുന്നേകതഭാടുകൂടനി  ട്രഷേറനി  കസവനിലാംഗ്സട്ട്  ബഭാങനില്  അക്കസൗണ്ടുള്ള

ഒരഭാളക്കട്ട് സലാംസഭാനസത്ത ഏതട്ട് ട്രഷേറനിയനില്നനിനലാം പണമനിടപഭാടുകേള നടത്തുവഭാന്

കേഴെനിയുലാം.  കൂടഭാസത  ഇന്റെര്സനറട്ട്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്സപടുത്തുന്നേകതഭാടുകൂടനി

ഒരഭാളുസട  അക്കസൗണനില്നനിന്നേട്ട്  പണലാം  മറട്ട്  ട്രഷേറനി  കസവനിലാംഗ്സട്ട്  ബഭാങട്ട്

അക്കസൗണ്ടുകേളനികലകക്കഭാ ബഭാങട്ട് അക്കസൗണ്ടുകേളനികലകക്കഭാ ഏതട്ട് സമയത്തുലാം സസകമധയഭാ

മഭാറ്റുന്നേതനിനുള്ള സസൗകേരലവലാം ഉണഭായനിരനിക്കുലാം.  ഇതുവഴെനി ട്രഷേറനികേളനില് കനരനിട്ടുകപഭായനി

ഇടപഭാടട്ട് നടത്തുന്നേതനിസന്റെ ആവശേലകേത ഇലഭാതഭാവലാം.  മഭാത്രവമല, 24x7 സമയത്തുലാം

പവര്ത്തനക്ഷമവമഭാണട്ട്.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുസട  ശേമ്പളബനില്ലുകേള  തയഭാറഭാക്കുന്നേ  സഭാര്ക്കട്ട്

സലാംവനിധഭാനസത്ത ട്രഷേറനി ഇന്ഫര്കമഷേന് സനിസവമഭായനി ബന്ധനിപനിചട്ട് ഓണ്കലനഭായനി

ശേമ്പള ബനില്ലുകേള ട്രഷേറനിയനില് സമര്പനിക്കുന്നേതട്ട്  1-4-2015  മുതല് പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്

നടപനിലഭായനിക്കഴെനിഞ.  ശേമ്പളബനില്ലുകേള  ഓണ്കലനഭായനി  സമര്പനിക്കസപടുന്നേതുസകേഭാണട്ട്

ഒരു ഡഭാറ പല സലങ്ങളനില് enter സചയ്യുന്നേതട്ട് ഒഴെനിവഭാകുന.  ആയതനിസന്റെ കൃതലത

ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് സഭാധനിക്കുന.  ബനില്ലുകേള സമര്പനിക്കുന്നേതനിസന്റെ/ പഭാസഭാക്കുന്നേതനിസന്റെ

കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാകുന.  മനുഷേല വനിഭവകശേഷേനി ലഭാഭനിക്കഭാന് കേഴെനിയുന.  പണമനിടപഭാടട്ട്

സലാംബന്ധനിചട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  യഥഭാസമയലാം വനിവരലാം നല്കേഭാന് കേഴെനിയുന.  നനിലവനില്

ഓണ്കലനഭായനി  ബനില്ലുകേള സമര്പനിക്കുന്നേതനികനഭാസടഭാപലാം  പനിന്റെട്ട്  സചയ്ത ബനില്ലുകേളുലാം

കൂടനി ട്രഷേറനിയനില് സമര്പനികക്കണതുണട്ട്.  എന്നേഭാല് പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ഓണ്കലന് രതീതനി

നടപനിലഭായനിക്കഴെനിഞഭാല്  പനിന്റെട്ട്  സചയ്ത  ബനില്ലുകേള  സമര്പനികക്കണതനില.  ഈ

നടപടനിയനിലൂസട സര്ക്കഭാര് വനിഭഭാവനലാം സചയ്യുന്നേ പരനിസനിതനി സസൗഹൃദ കേടലഭാസുരഹനിത

ഓഫതീസുകേളഭായനി ട്രഷേറനികേളക്കട്ട് പരനിണമനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.             
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സലാംസഭാന കവദല്യുതനി കബഭാര്ഡനിസന്റെ ലഭാഭ നഷ്ട കേണക്കട്ട്

23 (*53) ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   ബഷേതീര് :
ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   കുഞഭാലനിക്കുടനി :
ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല :
കഡഭാ  .    എലാം  .    സകേ  .    മുനതീര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാന  കവദല്യുതനി  കബഭാര്ഡനിസന്റെ  കേഴെനിഞ  മൂന  വര്ഷേങ്ങളനിസല
കേണക്കട്ട് ആഡനിറട്ട് സചയ്തട്ട് ലഭാഭനഷ്ടലാം തനിടസപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത കേണക്കുകേള കവദല്യുതനി സറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷേനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ  ;
എങനില് ഏതു വര്ഷേലാം വസരയുള്ള കേണക്കുകേളഭാണട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കബഭാര്ഡനിസന്റെ  പവര്ത്തനലാം  ലഭാഭത്തനിലഭാസണങനില്  ഗഭാര്ഹനികേ
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് നനിരക്കുകേളനില് ഇളവനുവദനിക്കഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ ?

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരനന്  ): 

(എ)  സലാംസഭാന  കവദല്യുതനി  കബഭാര്ഡനിസന്റെ  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം
വസരയുള്ള  കേണക്കട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  ആഡനിറനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.
2013-14 വസരയുള്ള കേണക്കനിനട്ട് ആഡനിറട്ട് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

കേഴെനിഞ 3 വര്ഷേസത്ത ലഭാഭലാം/നഷ്ടലാം ചുവസട കചര്ക്കുന :

സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷേലാം

റവനറ്റ്യൂ ഗലഭാപട്ട്/സറഗുകലററനി
അസറട്ട് തുകേ (രൂപ കകേഭാടനിയനില്)

നഷ്ടലാം തുകേ 
(രൂപ കകേഭാടനിയനില്)

2013-14 848.29 (31-10-2013 വസര)
24.25 (1-11-2013 മുതല്

31-3-2014 വസര)

2014-15 1272.90

2015-16 313.29

31-10-2013 തതീയതനിയനിസല സ.ഉ.(പനി) 46/2013/പനി.ഡനി. സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്
പകേഭാരലാം  സകേ.എസട്ട്.ഇ.  കബഭാര്ഡനിസന്റെ  ആസനി-ബഭാധലതകേസളലഭാലാം  സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
ലനിമനിറഡട്ട് എന്നേ കേമ്പനനിയനികലക്കട്ട് മഭാറസപടുകേയുണഭായനി. കകേന സറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷേന്
അനുശേഭാസനിക്കുന്നേ നനിശ്ചനിത  ശേതമഭാനലാം  ലഭാഭമഭായനി  15.5  ശേതമഭാനലാം  അക്കസൗണനില്
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കേഭാണനികക്കണതുണട്ട്.  ഇതുപകേഭാരലാം 2013-14 വര്ഷേത്തനില് 31-10-2013 വസര കബഭാര് ഡട്ട്
ആയനി നനിലനനിന്നേ കേഭാലയളവനില് ലഭാഭലാം കേഭാണനികക്കണ്ടുന്നേ തുകേയഭായ 140.47 കകേഭാടനി
രൂപയുലാം  റവനറ്റ്യൂ  ഗലഭാപട്ട്  അഥവഭാ  സറഗുകലററനി  അസറട്ട്  ആയനി  വരവട്ട്  വചനിട്ടുണട്ട്.
1-11-2013  മുതല് കേമ്പനനിയഭായതനിനുകശേഷേലാം പസ്തുത സറഗുകലററനി  അസറട്ട്  കേമ്പനനി
നനിയമലാം അനുസരനിചട്ട് തയഭാറഭാക്കുന്നേ കേണക്കുകേളനില് ഉളസപടുത്തുന്നേനില.

(ബനി) കവദല്യുതനി നനിയമലാം 2003-സല വനിവനിധ വലവസകേള പകേഭാരവലാം കകേരളഭാ
സലാംസഭാന സറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷേന് പുറസപടുവനിചനിട്ടുള്ള തഭാരനിഫട്ട്  സറഗുകലഷേനുകേള
പകേഭാരവലാം  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം  വസരയുള്ള  ARR  &  ERC  Petition.
(Aggregate  Revenue  Requirement  &  Expected  Revenue  from  charges)
സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട്  സറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷേന് മുമ്പഭാസകേ സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി
സപറതീഷേനനില് അടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേകത്തക്കുള്ള പതതീക്ഷനിത സചലവട്ട്, പതതീക്ഷനിത
വരുമഭാനലാം,  റവനറ്റ്യൂ കേമ്മേനി/മനിചലാം തുടങ്ങനിയ വനിവരങ്ങകളഭാസടഭാപലാം നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷേത്തനിസല  Revised  Estimate-ഉലാം  മുന്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേസത്ത  audited/
provisional accounts പകേഭാരമുള്ള കേണക്കുകേളുലാം ഉളസക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട്,  2015-16  വസര  സലാംസഭാന  കവദല്യുതനി
സറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷേന് മുമ്പഭാസകേ സമര്പനിചനിട്ടുള്ള ARR & ERC സപറതീഷേന് പകേഭാരവലാം
2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം  വസരയുള്ള  provisional  accounts  പകേഭാരവലാം
സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട് നഷ്ടത്തനിലഭാണട്ട്.  കവദല്യുതനി നനിയമലാം, 2003-സല വനിവനിധ
വലവസകേള  പകേഭാരലാം,  സലാംസഭാനസത്ത  എലഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുസടയുലാം
കവദല്യുതനി  നനിരക്കുകേളനികന്മേല്  വലതനിയഭാനലാം  വരുത്തുവഭാനുള്ള  പൂര്ണ്ണ  അധനികേഭാരലാം
സലാംസഭാന കവദല്യുതനി സറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷേനനില് മഭാത്രലാം നനിക്ഷനിപ്തമഭാണട്ട്.

നനികുതനി പനിരനിവട്ട് ഊര്ജനിതമഭാക്കഭാന് നടപടനി

24(*54) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
സപഭാഫ  .    സകേ  .    യു  .    അരുണന് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്  ഉസൗര്ജനിതമഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി  എസന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശേനിയ്ക്കുന്നേസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനികുതനി  പനിരനിവനില്  എത്ര  ശേതമഭാനലാം  വര്ദനവട്ട്  സസകേവരനിക്കഭാന്
കേഴെനിയുസമന്നേഭാണട്ട് കേരുതുന്നേസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  അതനിലൂസട  എത്ര  അധനികേ  വനിഭവ  സമഭാഹരണലാം  നടത്തഭാന് കേഴെനിയുസമന്നേട്ട്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങനില് വനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കുകമഭാ ?
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ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്  ):

(എ)  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്  ഊര്ജനിതമഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേ നടപടനികേള ചുവസട കചര്ക്കുന:

I. വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപട്ട് :

1. കേഭാരലക്ഷമത  ഉയര്ത്തുന്നേതനിനഭായനി  കൂടുതല്  കശേഷേനിയുള്ള  സര്വര്

സഭാപനിക്കുകേയുലാം  സനിസലാം  സ്ക്രൂടനിനനി  സഭാധലമഭാകുന്നേ  കസഭാഫട്ട് സവയര്

ഉപകയഭാഗസപടുത്തുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം സചയ്യുലാം.

2. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ബനിലട്ട് ല്ല്  കചഭാദനിചട്ട് വഭാങ്ങുന്നേതനിസന കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നേ

നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന.  അതുകപഭാസലതസന്നേ  കേമ്പറ്റ്യൂടര്

ബനിലനിലാംഗട്ട് ഉള്ള വലഭാപഭാരനികേള അവരുസട ബനില്ലുകേള തതമയലാം തസന്നേ

അപട്ട് കലഭാഡട്ട് സചയ്യുനസവന്നേട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതനിനഭായനി നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം

നടത്തഭാനുലാം ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.

3. കൂടുതല് വലഭാപഭാരനികേസള നനികുതനി വലയത്തനില് സകേഭാണ്ടുവരുന്നേതനിനുള്ള

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.

4. സചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേസള  ആധുനനികേ  ഡഭാറഭാ  കേളക്ഷന്  സഫസനിലനികറഷേന്

സസന്റെറകേളഭായനി മഭാറ്റുലാം.

5. അപതീല്  കകേസുകേളുലാം  കകേഭാടതനി  കകേസുകേളുലാം  എത്രയുലാം  കവഗലാം

തതീര്പഭാക്കുന്നേതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.

6. റനികടണ് സ്ക്രൂടനിനനി, കുടനിശനികേ അസസട്ട്സമന്റെട്ട് എന്നേനിവ കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുലാം.

7. റവനറ്റ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള തസരനിതസപടുത്തുലാം.

8. നനികുതനി കചഭാര്ച തടയുന്നേതനിനട്ട് കേര്ശേന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

II. രജനികസ്ട്രഷേന് വകുപട്ട് :

രജനികസ്ട്രഷേന് വകുപനില് നനികുതനി പനിരനിവട്ട്  ഊര്ജനിതസപടുത്തുന്നേതനിനഭായനി

1986  മുതല്  2010  വസരയുള്ള അണര് വഭാലല്യുകവഷേന് കകേസുകേളുസട

അദഭാലത്തട്ട്  നടത്തുവഭാന്  നനിശ്ചയനിച്ചു.  വനിലയഭാധഭാരങ്ങളുസടയുലാം

കുടുലാംബഭാധഭാരങ്ങളുസടയുലാം നനികുതനി വര്ദനിപനിച്ചു.
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III. ലഭാന്റെട്ട് റവനറ്റ്യൂ വകുപട്ട്

 ലഭാന്റെട്ട് റവനറ്റ്യൂ വകുപനില് സകേടനിട നനികുതനി, ആഡലാംബര നനികുതനി, സര്ക്കഭാര്
കുടനിശനികേയുള്ള  റവനറ്റ്യൂ  റനിക്കവറനി  എന്നേതീ  ഇനങ്ങളനിസല  പനിരനിവട്ട്
പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുന്നേതനിനുലാം  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള  നല്കുന്നേതനിനുലാം
തഭാലൂക്കട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില്  സഡപറ്റ്യൂടനി  കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്  ചഭാര്ജട്ട്
നല്കുന്നേതനിനുലാം ഉകദലഭാഗസരുസട റനികപഭാര്ടട്ട്  വഭാങ്ങനി പരനികശേഭാധനിചട്ട്
വതീഴ്ച  വരുത്തനിയ  തഭാലൂക്കട്ട്  തഹസനില്ദഭാര്,  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്,
റവനറ്റ്യൂ റനിക്കവറനി തഹസനില്ദഭാര് എന്നേനിവരുസട കപരനില് നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നേതനിനുലാം ജനിലകേളനില് നടത്തുന്നേ അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങളനില്
കമല് വനിഷേയങ്ങളനില് സലാംബന്ധനിച സനിതനിവനിവരക്കണക്കുകേള കൂടനി
ഉളസപടുത്തുന്നേതനിനുലാം  കസ  നതീക്കലാം  സചയ്യുന്നേ  വനിഷേയത്തനില്  കലഭാ
ഓഫതീസറസട കസവനലാം കൂടനി ലഭലമഭാക്കനി തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനി
ക്കുന്നേതനിനുലാം ജനിലഭാ കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലഭാന്റെട്ട്
റവനറ്റ്യൂ  ഇനങ്ങളഭായ  സകേടനിട  നനികുതനി,  ആഡലാംബര  നനികുതനി  എന്നേതീ
ഇനങ്ങളനില്  അധനികേ  വനിഭവ  സമഭാഹരണലാം  നടത്തുന്നേതനിനഭായനി
1-8-2016 മുതല് തഭാലൂക്കട്ട്-ജനിലഭാ തലത്തനില് ഒരു സസഷേലല് കഡ്രെവട്ട്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

IV. എകകസട്ട് വകുപട്ട്

എകകസട്ട് വകുപനില് നനികുതനി കചഭാര്ച ഒഴെനിവഭാക്കുന്നേതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
അനധനികൃത മദലത്തനിസന്റെ ഉല്പഭാദനലാം,  വനിതരണലാം,  വനിപണനലാം ഇവ
തടയുന്നേതനിനഭായനി  ശേക്തമഭായ എന്കഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട്  പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്
എകകസട്ട് വകുപട്ട് നടത്തനിവരുന്നേതട്ട്.  കൂടഭാസത അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്
നനിനലാം വലഭാജമദലങ്ങള സലാംസഭാനകത്തയട്ട് കേടത്തനിസക്കഭാണ്ടുവരുന്നേതട്ട്
തടയുന്നേതനിനഭായനി  എകകസട്ട്  സചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളുസട  പവര്ത്തനവലാം
അതനിര്ത്തനി  പകദശേങ്ങളനില്  കബഭാര്ഡര്  പകട്രഭാളനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറ്റുകേളുസട
പവര്ത്തനവലാം ശേക്തനിസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

V. കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപട്ട്

കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനില് റവനറ്റ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള എടുക്കുകേ,
നനികുതനി  അടയഭാസത  കറഭാഡനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നേ  വഭാഹനങ്ങള
പനിടനിസചടുക്കുകേ തുടങ്ങനിയ കജഭാലനികേള സചയവരുന്നേതനിനഭാല് റനിക്കവറനി
നടപടനികേള ഉയര്ത്തഭാന്  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാസത  അധനികേ വനിഭവ
സമഭാഹരണലാം  ലക്ഷലമനിടട്ട്  എന്കഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട്  ഊര്ജനിതസപടുത്തുന്നേതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശേവലാം എലഭാ ഓഫതീസുകേളക്കുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) 2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേസത്ത ബഡ്ജറട്ട് എസനികമറ്റുമഭായനി തഭാരതമലലാം
സചയ്യുകമ്പഭാള 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം 19.39 ശേതമഭാനലാം വളര്ചയഭാണട്ട് തനതട്ട്
നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് പതതീക്ഷനിക്കുന്നേതട്ട്.

(സനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനിസല  ബഡ്ജറട്ട്  എസനികമറനില്
39881.65 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് തനതട്ട് നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് പതതീക്ഷനിചനിരുന്നേതട്ട്.
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേസത്ത പുതുക്കനിയ ബ  ഡ്ജറട്ട്  എസനികമറട്ട്  പകേഭാരലാം ഈ
ഇനത്തനില് 47613.61  കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന്നേതട്ട്.  ഇതനുസരനിചട്ട്  2015-16
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേകത്തക്കഭാള ഏകേകദശേലാം 7732 കകേഭാടനി രൂപ 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷേലാം അധനികേലാം ലഭനിക്കുസമന്നേട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന.

ചരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി 

25(*55) ശതീ  .   സകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   മുരളനി സപരുസനലനി :
ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചരക്കു  കസവന  നനികുതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നേതട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിസന്റെ
സമ്പദ്ഘടനസയ ഏതു തരത്തനില് ബഭാധനിക്കുസമന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) പുതനിയ നനികുതനി സലാംവനിധഭാനലാം അവശേല സഭാധനങ്ങളക്കട്ട് നനികുതനിയനിളവട്ട്
നല്കേഭാന് അനുമതനി  നല്കുന്നേതഭാകണഭാ;  ഇസലങനില്  ഇതട്ട്  അവശേലസഭാധനങ്ങളുസട
വനില ഉയരുന്നേതനിനനിടയഭാക്കനി സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട് കദഭാഹകേരമഭാകുകമഭാസയന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനികുതനി നനിരക്കനിന്കമല് സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് യഭാസതഭാരു നനിയനണവമനിലഭാത്തതട്ട്
വനികേസന കക്ഷമ പദതനികേളക്കുള്ള ധനസമഭാഹരണസത്ത പതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കഭാന്
ഇടയുകണഭാ;  എങനില്  ഇതട്ട്  എങ്ങസന  പരനിഹരനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുസമന്നേഭാണട്ട്
പതതീക്ഷനിക്കുന്നേസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ചരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി പഭാപലസഭാനഭാധനിഷ്ഠനിത നനികുതനി സലാംവനിധഭാന
മഭായതനിനഭാല്  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭായ  കകേരളത്തനിനട്ട്  ഇതട്ട്  അനുകൂലമഭാണട്ട്.
ഇതനിനുപുറകമ കസവനങ്ങളക്കുകമലുള്ള നനികുതനിയുലാം സലാംസഭാനത്തനിനു ലഭലമഭാകുലാം.  ബഭാങനിലാംഗട്ട്,
ധനകേഭാരലലാം,  സടലനികകേഭാലാം,  ഇന്ഷേസറന്സട്ട്  തുടങ്ങനിയ കസവനങ്ങളുസട  കകേരളത്തനിസല
ഉപകഭഭാഗനനിരക്കട്ട്  രഭാജലസത്ത  തസന്നേ  ഉയര്ന്നേ  നനിരക്കുകേളനില്  ഒന്നേഭാണട്ട്.  ചരക്കട്ട്
കസവനനനികുതനി സമ്പ്രദഭായലാം പഭാബലലത്തനിലഭാകുകമ്പഭാള കസവന നനികുതനി വനിഹനിതലാം
കൂടനി സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് ലഭനിക്കുലാം.  കസവന നനികുതനി വനിഹനിതലാം കൂടനി ലഭനിക്കുന്നേതനിലൂസട
കകേരളത്തനിനട്ട് കനടമുണഭാകുസമന്നേഭാണട്ട് സപഭാതുസവ വനിലയനിരുത്തസപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.
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(ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് ചര്ചകേള പുകരഭാഗമനിക്കുന്നേതനിനഭാല് അന്തനിമ തതീരുമഭാനമഭായനിടനില.

(സനി)  ചരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി സമ്പ്രദഭായലാം ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭായ കകേരളത്തനിനട്ട്

ഗുണകേരമഭായനിരനിക്കുസമന്നേഭാണട്ട് സപഭാതുസവയുള്ള വനിലയനിരുത്തല്.  അതുസകേഭാണ്ടുതസന്നേ

ജനി.എസട്ട്.ടനി. നടപനിലഭാക്കുന്നേതട്ട് വനികേസനകക്ഷമ പദതനികേളക്കുള്ള ധനസമഭാഹരണസത്ത

പതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുസമന്നേട്ട് കേരുതുന്നേനില. ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള ഉണഭാകേഭാവന്നേ

വരുമഭാന നഷ്ടലാം നനികേത്തണസമന്നേട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങള ആവശേലസപടനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനങ്ങളുസട

ഈ ആവശേലലാം അലാംഗതീകേരനിച്ചുസകേഭാണട്ട് ഇതനിനുള്ള വകുപട്ട് ഭരണഘടനഭാ കഭദഗതനിയനില്

ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത  കഭദഗതനി  പകേഭാരലാം  Goods  and  Service  Tax

Council-സന്റെ  ശേനിപഭാര്ശേ  അനുസരനിചട്ട്  പഭാര്ലസമന്റെട്ട്  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണത്തനിലൂസട

ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയ കശേഷേമുള്ള ആദലസത്ത  5  വര്ഷേകത്തക്കട്ട് സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട്

ഉണഭാകേഭാവന്നേ വരുമഭാന നഷ്ടലാം നനികേകത്തണതഭാസണന്നേട്ട് വലവസ സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ഏതു

കേഭാലസത്ത  നനികുതനി  വരുമഭാന  വളര്ചയഭാണട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തനിനട്ട്  ആധഭാരമഭാകക്കണതട്ട്

എന്നേ കേഭാരലത്തനില് തര്ക്കലാം നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്.  നമ്മേള കേഴെനിഞ  6  വര്ഷേത്തനില്

ഏറവലാം നല  3  വര്ഷേസത്ത ശേരഭാശേരനി കേണക്കനിസലടുക്കണസമന്നേഭാണട്ട് ആവശേലസപടനി

രനിക്കുന്നേതട്ട്.

ചരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി 

26(*56) ശതീ  .   ടനി  .    വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :

സപഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുകസന് തങ്ങള :

ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   അബ്ദു റബട്ട് :

ശതീ  .    എന്  .    ഷേലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി നടപഭാകുകമ്പഭാള സലാംസഭാനത്തനിസന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ

കമഖലയനില് ഉണഭാകുസമന കേരുതുന്നേ മഭാറങ്ങസളക്കുറനിചട്ട് വനിലയനിരുത്തല് നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

എങനില് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തനിസന്റെ നനികുതനി സലാംവനിധഭാനസത്ത ചരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി

ഏതു വനിധത്തനില് ബഭാധനിക്കുസമന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  നനികുതനി പനിരനിവമഭായനി ബന്ധസപട്ടുള്ള സചലവകേളനില് കുറവവരഭാനനിടയുകണഭാ  ;

എങനില് ഏസതഭാസക്ക വനിധത്തനിലഭാസണന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്  ): 

(എ)  ചരക്കട്ട് കസവന നനികുതനി പഭാപലസഭാനഭാധനിഷ്ഠനിത നനികുതനി സലാംവനിധഭാന
മഭായതനിനഭാല്  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭായ  കകേരളത്തനിനട്ട്  ഇതട്ട്  അനുകൂലമഭാണട്ട്.
ഇതനിനുപുറകമ  കസവനങ്ങളക്കുകമലുള്ള  നനികുതനിയുലാം  സലാംസഭാനത്തനിനു  ലഭലമഭാകുലാം.
ബഭാങനിലാംഗട്ട്,  ധനകേഭാരലലാം,  സടലനികകേഭാലാം,  ഇന്ഷേസറന്സട്ട്  തുടങ്ങനിയ  കസവനങ്ങളുസട
കകേരളത്തനിസല ഉപകഭഭാഗനനിരക്കട്ട് രഭാജലസത്ത തസന്നേ ഉയര്ന്നേ നനിരക്കുകേളനില് ഒന്നേഭാണട്ട്.
ചരക്കട്ട്  കസവനനനികുതനി  സമ്പ്രദഭായലാം  പഭാബലലത്തനിലഭാകുകമ്പഭാള  കകേരളത്തനിസല
കസവന നനികുതനി  വനിഹനിതലാംകൂടനി  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  ലഭനിക്കുലാം.   ഇതട്ട്  കകേരളത്തനിനട്ട്
കനടമുണഭാകുസമന്നേഭാണട്ട് സപഭാതുസവ വനിലയനിരുത്തസപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ബനി)  പകരഭാക്ഷനനികുതനി  സലാംബന്ധനിചട്ട്  നനിലവനില്  മൂലലവര്ദനിത  നനികുതനി,
വനില്പന നനികുതനി,  കകേന വനില്പന നനികുതനി,  ആഢലാംബര നനികുതനി,  എന്ട്രനി ടഭാകട്ട്,
കലഭാടറനികേളനികന്മേലുള്ള നനികുതനി സര്ചഭാര്ജട്ട്, സസസട്ട്, തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള
വഴെനി ഈടഭാക്കുന്നേതലഭാത്ത വനികനഭാദ നനികുതനി എന്നേനിവ സലാംസഭാനമഭാണട്ട് ഈടഭാക്കുന്നേതട്ട്.
എകകസട്ട്  ഡറ്റ്യൂടനി,  അഡതീഷേണല്  എകകസട്ട്  ഡറ്റ്യൂടനി,  അഡതീഷേണല്  കേസലാംസട്ട്
ഡറ്റ്യൂടനി,  കസവന  നനികുതനി,  സര്ചഭാര്ജട്ട്  സസസട്ട്  എന്നേനിവ  കകേന  സര്ക്കഭാരുലാം
ഈടഭാക്കുന.  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നടപഭാകുകമ്പഭാള  ഇവസയലഭാലാം  ജനി.എസട്ട്.ടനി.-യനില്  ലയനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.
ജനി.എസട്ട്.ടനി.-യനില്  സലാംസഭാനത്തനിനുലാം  കകേനത്തനിനുലാം  ഒകര  സമയലാം  നനികുതനി
ഈടഭാക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.  ഈ സലാംവനിധഭാനത്തനില് എലഭാ  നനികുതനി  ബഭാധകേമഭായ
കകേമഭാറങ്ങളനികന്മേലുലാം (taxable supplies) കകേനലാം സനി.ജനി.എസട്ട്.ടനി.-യുലാം സലാംസഭാനങ്ങള
എസട്ട്.ജനി.എസട്ട്.ടനി.-യുലാം ചുമത്തുന്നേതഭാണട്ട്.  അന്തര് സലാംസഭാന കകേമഭാറങ്ങളനികന്മേല്
ഐ.ജനി.എസട്ട്.ടനി.  ആണട്ട് ചുമത്തുന്നേതട്ട്.  ഇതട്ട് കകേന സര്ക്കഭാരഭാണട്ട് ഈടഭാക്കുന്നേതട്ട്.
ചരക്കട്ട്  കസവന  നനികുതനി  പഭാപലസഭാനഭാധനിഷ്ഠനിതമഭാകേയഭാല്  കകേരളത്തനിനട്ട്
ഗുണകേരമഭാകുസമന്നേഭാണട്ട് പതതീക്ഷനിക്കസപടുന്നേതട്ട്.

(സനി) നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കനി നനികുതനി പനിരനിവട്ട് ആരലാംഭനിചഭാല് മഭാത്രകമ സചലവകേളനില്
കുറവവരഭാനനിടയുകണഭാ എന്നേട്ട് തനിടസപടുത്തഭാന് കേഴെനിയുകേയുള.

കേയര് വലവസഭായ കമഖലയുസട നവതീകേരണലാം

27(*57) ശതീ  .   വനി  .    കജഭായനി :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശേർമ്മേ :
ശതീമതനി യു  .   പതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .    സകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ : 

(എ)  കേയര് വലവസഭായലാം പുനരുദരനിക്കഭാനഭായനി പദതനി ആവനിഷരനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് വനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  വലവസഭായ കമഖലയുസട നവതീകേരണലാം പരമ്പരഭാഗത കേയര് സതഭാഴെനിലഭാളനികേസള

ഏതു വനിധത്തനില് ബഭാധനിക്കഭാനനിടയുസണന്നേറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  മുന്  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നനികയഭാഗനിച  കേയര്

കേമ്മേതീഷേസന്റെ ശേനിപഭാര്ശേകേള എസന്തഭാസക്കയഭായനിരുന; അവയനില് കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാര്

എസന്തഭാസക്ക  കേഭാരലങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്;  ഈ  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  പസ്തുത

ശേനിപഭാര്ശേകേളനില് എസന്തഭാസക്ക നടപനിലഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുസമന്നേട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

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

(എ) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിസന്റെ 2016-17-സല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട് പസലാംഗത്തനില്

കേയര് കമഖലയട്ട്  ഒരു രണഭാലാം  പുനനസലാംഘടന  സതീലാം  ബഹുമഭാനസപട  ധനകേഭാരലവലാം

കേയറലാം വകുപ്പുമനനി പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിന് പകേഭാരലാം ;

1. ആധുനനികേ  യനവല്ക്കരണത്തനിനുള്ള  എലഭാ  നനിയനണങ്ങളുലാം

നതീക്കനി കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുലാം.

2. സതഭാണട്ട് സലാംഭരണത്തനിനട്ട് പനിന്തുണ നല്കുലാം.

3. ചകേനിരനി  ഉല്പഭാദന  യൂണനിറ്റുകേളക്കട്ട്  50  ശേതമഭാനലാം  സബ്സനിഡനി

നല്കുലാം.

4. ഉല്പന്നേ  കമഖലയനിസല  പുതനിയ  യനവല്കൃത  ഫഭാകറനികേളക്കട്ട്

കേയര് കബഭാര്ഡനിസന്റെ സബ്സനിഡനിക്കട്ട് പുറസമ 10 ശേതമഭാനലാം അധനികേ

സബ്സനിഡനി നല്കുലാം.

5. ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില് പനി.വനി.സനി.,  കേയര് അവശേനിഷ്ടങ്ങള കബഭാര്ഡു

കേളഭാക്കുന്നേ സലാംയുക്ത സലാംരലാംഭലാം ആരലാംഭനിക്കുലാം.

6. മലനിനജല ശുദതീകേരണ പദതനി നടപനിലഭാക്കുലാം.

7. നനിര്ജതീവമഭായ സലാംഘങ്ങസള അമഭാല്ഗകമറട്ട് സചയ്യുന്നേതനിനുലാം പുനരു

ദരനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുന്നേവസയ  അപകേഭാരലാം  സചയ്യുന്നേതനിനുലാം  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുലാം.

8. പവര്ത്തനക്ഷമമഭായ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് സബ്സനിഡനി നല്കുലാം.

9. ഗുണകമന്മേ ഉറപഭാക്കുന്നേതനിനട്ട് സതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് പരനിശേതീലനലാം നല്കുലാം.
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(ബനി)  പുതനിയ നയലാം നനിലവനിലുള്ള പരമ്പരഭാഗത സതഭാഴെനിലഭാളനികേളുസട സതഭാഴെനിലനിസനകയഭാ
വരുമഭാനസത്തകയഭാ  ബഭാധനിക്കനിസലന ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതഭാണട്ട്.   ഇതനിനഭായനി  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നേ  കേയര്  മുഴുവനുലാം  മനിനനിമലാം  കൂലനി  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേ
നനിലയട്ട് കേയര്സഫഡട്ട് സലാംഭരനിക്കുലാം. ഈ കേയര് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഉല്പന്നേങ്ങള സനയ്യുന്നേ
ഉല്പഭാദകേരുസട  ഉല്പഭാദനലാം  മുഴുവന്  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷേന്  അലാംഗതീകൃത  വനിലയട്ട്
സലാംഭരനിക്കുലാം, റനികബറട്ട് നല്കേനി ഇവ വനിറഴെനിക്കുലാം.  ഇതനിനുകവണനി വനിലസനിരതഭാ ഫണട്ട്
17  കകേഭാടനി  രൂപയനില്നനിനലാം  100  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി  ഉയര്ത്തനി  ബഡ്ജറട്ട്
പസലാംഗത്തനില് പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. സലാംഘങ്ങളുസട പുനനസലാംഘടനയ്ക്കുലാം മഭാകനജതീരനിയല്
സബ്സനിഡനിക്കുലാം  15  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തുകേയുലാം  (ബഡ്ജറട്ട്  പസലാംഗത്തനില്)
പുനനസലാംഘടനയ്ക്കുകവണനി  അധനികേ  പണലാം  എന്.സനി.ഡനി.സനി.-യനില്  നനിനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനുലാം
ലക്ഷലലാം വചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ വനിധത്തനില് കേയര് വലവസഭായ കമഖലയുസട നവതീകേരണലാം
പരമ്പരഭാഗത  കേയര്  സതഭാഴെനിലഭാളനികേസള  യഭാസതഭാരു  വനിധത്തനിലുലാം  ബഭാധനിക്കഭാസത
നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

(സനി) മുന് എല്.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട് നനികയഭാഗനിച കേയര് കേമ്മേതീഷേസന്റെ
ശേനിപഭാര്ശേകേളുലാം  അവയനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  അനുബന്ധമഭായനി  കചര്ക്കുന.*

പസ്തുത ശേനിപഭാര്ശേകേളനില് നടപനിലഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുന്നേവ ചുവസട കചര്ക്കുന :

കേമ്മേതീഷേന്  റനികപഭാര്ടനിസല  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളനിസല  ക്രെമ  നമ്പര്  23-സല  'കേയര്
സതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുലാം  കേയര്  കബഭാര് ഡുലാം  സഹകേരനിചട്ട്  കേയര്
സതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ഇന്ഷേസറന്സട്ട്  പരനിരക്ഷ  വനിപുലതീകേരനിചട്ട്  നല്കുന്നേതനിനുള്ള
പദതനികേള ആവനിഷരനിക്കണലാം',  ക്രെമ നമ്പര്  24-സല  'കേയര് കബഭാര്ഡട്ട്  ഉളസപസട
കേയര് കമഖലയനിസല സഭാപനങ്ങള ആവശേലമഭായ കേയര് പൂര്ണ്ണമഭായുലാം കേയര്സഫഡനില്
നനിനലാം വഭാങ്ങണലാം',  ക്രെമനമ്പര്  25-സല നനിര്കദ്ദേശേമഭായ  'വനിപണനിയനില് നനിലവനിലുള്ള
എലഭാ ഉല്പന്നേങ്ങളുസടയുലാം സസസനിഫനികക്കഷേന് നനിശ്ചയനിക്കണലാം', ക്രെമനമ്പര് 27-സല
'ഐ.ഐ.ടനി.-കേള  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേള  എന്നേനിവയുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്
കൂടുതല് സമചസപട  ഡനികഫബറനിലാംഗട്ട്  മനില്ലുകേള ആവനിഷരനിക്കണലാം,  ഇതനിനട്ട്  കേയര്
കബഭാര്ഡുമഭായുലാം സഹകേരനിക്കണലാം.  കേയര് യനങ്ങളുസട റനിപയര്/സമയനിന്റെനന്സനിനട്ട്
പഭാപ്തനിയുള്ള വര്ക്കുകഷേഭാപ്പുകേളക്കട്ട് മഭാനദണ്ഡലാം നനിശ്ചയനിചട്ട് എന്.സനി.ആര്. എലാം.ഐ.
അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേണലാം.  സലാംസഭാനസത്ത  കപഭാളനിസടകനികേട്ട്/ഐ.ടനി.ഐ.-കേളനില്  കേയര്
സടകകഭാളജനി  ഐശ്ചനികേ  വനിഷേയമഭാക്കണലാം'  എന്നേതീ  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളുലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാവന്നേതഭാണട്ട്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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കവദല്യുതനി സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട് പദതനി

28 (*58) ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   ശേശേനി :
ശതീ  .   പുരുഷേന് കേടലുണനി :
ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കവദല്യുതനി  സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട്  എസന്തലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കവദല്യുതനിയുസട  ഉപകഭഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നേതനിനട്ട്  എസന്തലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് കുടനികേളനില് അവകബഭാധലാം സൃഷ്ടനിക്കുന്നേതനിനഭായനി സ്കൂള
തലത്തനില് കബഭാധവല്ക്കരണ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുകമഭാ ?

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരനന്  ) : 

(എ) ഊര്ജ സലാംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-ല്
എനര്ജനി  കസവനിലാംഗ്സട്ട്  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷേന്  ടതീലാം  (എകസഭാര്ടട്ട്)  എന്നേ  വനിഭഭാഗലാം
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

സലാംസഭാനത്തട്ട് കവദല്യുതനി സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട് സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.  തഭാസഴെപറയുന്നേ
പദതനികേള ആവനിഷരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന :

1. ഇ  .  സനി  .  ഇ  .  ഇ  . (  എലാംപവറനിലാംങട്ട് കേണ്സറ്റ്യൂകമഴട്ട് ഓണ് എനര്ജനി എഫനിഷേലന്സനി  )

വനിദലഭാര്തനികേസള കവദല്യുതനി സലാംരക്ഷണവമഭായനി  ബന്ധസപടുത്തുന്നേതനി
കലക്കഭായനി  നഭാഷേണല്  സര്വതീസട്ട്  സതീലാം  (എന്.എസട്ട്.എസട്ട്.)  വഴെനി
മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  708216  ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുസട  വതീടട്ട്
സനര്ശേനിചട്ട് ലഘുകലഖകേള വനിതരണലാം സചയ്യുകേയുലാം ഊര്ജ സലാംരക്ഷ
ണത്തനിസന്റെ ആവശേലകേത കബഭാദലസപടുത്തുകേയുലാം സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

2. സഡഭാമസനികേട്ട് എഫനിഷേലന്റെട്ട് കലറനിലാംഗട്ട് കപഭാഗഭാലാം   (  സഡല്പട്ട്  )

നഭാഷേണല്  എല്.ഇ.ഡനി.  മനിഷേസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേന  സപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനമഭായ ഇ.ഇ.എസട്ട്.എല്.-മഭായനി കചര്ന്നേട്ട് 1.5 കകേഭാടനി എല്.ഇ.ഡനി.
ബളബുകേള വനിതരണലാം സചയ്യുന്നേ പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിസന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ഇതുവസര 72 ലക്ഷലാം ബളബുകേള വനിതരണലാം സചയകേഴെനിഞ.
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3. ആലപ്പുഴെ  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്  എല്  .  ഇ  .  ഡനി  .    സതരുവട്ട്  വനിളക്കുകേള
സഭാപനിക്കുന്നേ പദതനി

ആലപ്പുഴെ നഗരസഭയുലാം ഇ.ഇ.എസട്ട്.എല്.-മഭായനി കചര്ന്നേട്ട് 8051 സതരുവട്ട്
വനിളക്കുകേള  മഭാറനി  കേഭാരലക്ഷമതയുള്ള  എല്.ഇ.ഡനി.  വനിളക്കുകേള
സഭാപനിക്കുന്നേ പദതനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

4. വല  ചനിറ പഞഭായത്തനില് എല്  .  ഇ  .  ഡനി  .    സതരുവട്ട് വനിളക്കുകേള സഭാപനിക്കുന്നേ
പദതനി

വലചനിറ ഗഭാമപഞഭായത്തനിലുലാം ഇ.ഇ.എസട്ട്.എല്.-മഭായനി കചര്ന്നേട്ട്  407
സതരുവട്ട് വനിളക്കുകേള മഭാറനി കേഭാരലക്ഷമതയുള്ള എല്.ഇ.ഡനി. വനിളക്കുകേള
സഭാപനിക്കുന്നേ പദതനി പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.

5. പരമ്പരഭാഗത    (  സപടനി  -  പറ  )    പമ്പനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം മഭാറനി ഊര്ജക്ഷമ
തയുള്ള പമ്പുകേള സഭാപനിക്കുന്നേ പദതനി

കേഭാര്ഷേനികേ കമഖലയനില് ഊര്ജക്ഷമതയുള്ള പമ്പുകേള സഭാപനിക്കുന്നേ
തനിനുള്ള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതുവസര  ചങ്ങനഭാകശരനി,
ആലപ്പുഴെ, തൃശ്ശൂര്, സപഭാന്നേഭാനനി തുടങ്ങനിയ സലങ്ങളനിലഭായനി സമഭാത്തലാം 12
ഇടങ്ങളനില് പരമ്പരഭാഗത രതീതനിയനിലുള്ള സപടനി-പറ സലാംവനിധഭാനലാം മഭാറനി
ഊര്ജക്ഷമതയുള്ള പമ്പുകേള സഭാപനിച്ചുകേഴെനിഞ.

6. എനര്ജനി ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്

എനര്ജനി ഓഡനിറനിലാംഗട്ട് നടത്തുന്നേതനിനുള്ള അലാംഗതീകേഭാരലാം 2014-ല് കകേരള
കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡനിനട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. ആ നനിലയനില്
12  വന്കേനിട ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുസട സഭാപനങ്ങളനില് എനര്ജനി ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്
നടത്തുകേയുലാം നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള നല്കുകേയുലാം  സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  3  സഭാപനങ്ങളനില്
എനര്ജനി ഓ ഡനിറനിലാംഗട്ട് നടനവരുന.

7. കഹ  കവഭാളകടജട്ട് ഡനിസ്ട്രനിബറ്റ്യൂഷേന് സനിസലാം പദതനി   (  എചട്ട്  .  വനി  .  ഡനി  .  എസട്ട്  .)

വനിതരണ കലനുകേളനില്  ഊര്ജ  നഷ്ടലാം  കുറയ്ക്കുന്നേതനിനഭായനി  എചട്ട്.വനി.
ഡനി.എസട്ട്. എന്നേ പദതനി വനിജയകേരമഭായനി തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട് കപയഭാടട്ട്
സസക്ഷനനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

8. വനിതരണ ട്രഭാന്കസ്ഫഭാര്മര് കസഷേനുകേളുസട നവതീകേരണലാം

പസ്തുത പദതനിയനിന്കേതീഴെനില് ഇതുവസര  140  വനിതരണ ട്രഭാന്കസ്ഫഭാര്മര്
കസഷേനുകേള നവതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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9. സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് കേഭാരലക്ഷമതയുള്ള കലറ്റുകേളുലാം ഫഭാനുകേളുലാം
സഭാപനിക്കുന്നേ പദതനി

ഇതുവസര അടൂര്,  പുനലൂര്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  തനിരൂര്,  നനിലമ്പൂര്  എന്നേനിവനിട
ങ്ങളനിലഭായനി 5 സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് നനിലവനിലുള്ള ബളബുകേളുലാം
ഫഭാനുകേളുലാം മഭാറനി എല്.ഇ.ഡനി. ബളബുകേളുലാം 5 സഭാര് കററഡട്ട് ഫഭാനുകേളുലാം
സഭാപനിക്കുന്നേ പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഇ.എലാം.സനി.-യുസട  കനതൃതസത്തനില്  കവദല്യുതനി  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
തഭാസഴെപറയുന്നേ പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന :

* ഗഭാര്ഹനികേ കമഖലയനില് ഊര്ജ ക്ലനിനനികേട്ട് സപഭാതുജന കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനിയഭായ  ഊര്ജകേനിരണ്,  പത്ര-ദൃശേല-ശവല  മഭാധലമങ്ങളനിലൂസടയുള്ള
പചഭാരണ പരനിപഭാടനികേള എന്നേനിവ നടത്തനിവരുന.  ഊര്ജ  ക്ലനിനനികേട്ട്
വനനിതഭാ  വഭാളണനിയര്മഭാര്  മുകഖനയുലാം  ഊര്ജ  കേനിരണ് പരനിപഭാടനി
സര്ക്കഭാരനിതര  സലാംഘടനകേള,  സപഭാതുജന  വഭായനശേഭാലകേള,  മറട്ട്
സലാംഘടനകേള വഴെനി പരനിശേതീലനലാം ലഭനിച പരനിശേതീലകേര് മുഖഭാന്തനിരലാം
നടത്തനിവരുന.

* വലവസഭായ കമഖലയനില് ഊര്ജ  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനഭായനി  എനര്ജനി  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  ഏജന്സനികേസള  എലാംപഭാനല്
സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത സപഭാതുകമഖലയനിസല വലവസഭായ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം
സചറകേനിട വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങളക്കുലാംകവണനി  പഭാഥമനികേ  ഊര്ജ
ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്,  ഊര്ജ  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  സബ്സനിഡനി,  സര്ക്കഭാര് സകേടനിടങ്ങളനിസല
ഊര്ജ ഓഡനിറനിലാംഗട്ട് എന്നേനിവയഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേള.

* സര്ക്കഭാര് സകേടനിടങ്ങളനില് കവദല്യുതനി ഉപകയഭാഗലാം കുറയ്ക്കുന്നേതനിനഭായനി
ഊര്ജ  ഓഡനിറട്ട്  നടത്തനി കേഭാരലക്ഷമത കുറഞ ഉപകേരണങ്ങള
മഭാറനി കേഭാരലക്ഷമത കൂടനിയ ഉപകേരണങ്ങള സഭാപനിക്കുന.

* ഊര്ജസലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  2001  അനുസരനിച്ചുള്ള  ഊര്ജ
സലാംരക്ഷണ ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  കകേഭാഡട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി കകേരള
ഊര്ജസലാംരക്ഷണ ബനില്ഡനിലാംഗട്ട് കകേഭാഡട്ട് തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

* സതരുവവനിളക്കുകേള  ഊര്ജ  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി  കവദല്യുതനി  ഉപകയഭാഗലാം
കുറയ്ക്കുന്നേതനിനഭായനി എല്.ഇ.ഡനി. സതരുവവനിളക്കുകേള സഭാപനിച്ചു.

* വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില്  വനിദലഭാര്തനികേള,  അദലഭാപകേര്  എന്നേനിവരനില്
ഊര്ജസലാംരക്ഷണ  അവകബഭാധലാം  വളര്ത്തുന്നേതനിനഭായനി  സഭാര്ടട്ട്
എനര്ജനി പരനിപഭാടനി നടത്തനിവരുന.
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(ബനി)  കവദല്യുതനി ഉപകഭഭാഗലാം കുറയ്ക്കുന്നേതനിനഭായനി തഭാസഴെ പറയുന്നേ പദതനികേള
സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന :

1. 2016-17-സല ബഡ്ജറനില് സര്ക്കഭാര് പഖലഭാപനിച  (സഭാധഭാരണ)  ബളബുകേളുലാം
സനി.എഫട്ട്.എല്.  ബളബുകേളുലാം  മഭാറനി  എല്.ഇ.ഡനി.  വനിളക്കുകേള  സഭാപനിക്കുന്നേ
പദതനി.

2. സഡല്പട്ട്

3. കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനിസന്റെ  ഇന്സസക്ഷന്
ബലാംഗ്ലഭാവകേളനില് കസഭാളഭാര് ഹതീകറഴട്ട് സഭാപനിക്കുന്നേ പദതനി.

4. കവദല്യുതനി  കബഭാര്ഡനിസന്റെ  ഓഫതീസുകേള  എനര്ജനി  എഫനിഷേലന്റെട്ട്  ആക്കനി
ഊര്ജലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഊര്ജ  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  ഇ.എലാം.സനി.  തഭാസഴെപറയുന്നേ  പദതനികേള/
കപഭാഗഭാമുകേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന :

• ഊര്ജ സലാംരക്ഷണ അവഭാര്ഡട്ട്

• ഊര്ജട്ട് ഓഡനിറട്ട് സബ്സനിഡനി സതീലാം

• ഊര്ജ ഓഡനിറട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് വനിലയനിരുത്തല്

• ഓഡനിറട്ട് സഭാപനങ്ങസള എലാംപഭാനല് സചയ്തട്ട് ലനിസട്ട് പസനിദതീകേരനിക്കല്

• ഊര്ജ ക്ലനിനനികേട്ട് - ഗഭാര്ഹനികേ ഊര്ജ സലാംരക്ഷണ പരനിപഭാടനി

• സഭാകങതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധര്ക്കട്ട്  പരനിശേതീലന  പരനിപഭാടനികേള  സകേടനിടങ്ങള  ഊര്ജ
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കല്

•  എനര്ജനി കേണ്സര്കവഷേന് ബനില്ഡനിലാംഗട്ട് കകേഭാഡട്ട് സലാംബന്ധമഭായ പരനിശേതീലന
പരനിപഭാടനികേള

• ഊര്ജ കേഭാരലക്ഷമതയുള്ള സതരുവ വനിളക്കുകേള സഭാപനിക്കല്

• മഭാതൃകേഭാ ഊര്ജകേഭാരലക്ഷമ പഞഭായത്തുകേള

• സഭാര്ടട്ട് എനര്ജനി കപഭാഗഭാലാം - ഊര്ജ സലാംരക്ഷണ വനിദലഭാഭലഭാസ പരനിപഭാടനി

• ഊര്ജ കേനിരണ് - സപഭാതുജനകബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനി 

• ഗകവഷേണ  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങള  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള
സഭാമ്പത്തനികേ സഭാകങതനികേ സഹഭായങ്ങള
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•  ഇ.എലാം.സനി.-യനില് പവര്ത്തനിക്കുന്നേ എനര്ജനി മഭാകനജട്ട് സമന്റെട്ട്  ഇന്സനിററ്റ്യൂടനിസന്റെ
പവര്ത്തനത്തനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനിസല  അദലഭാപകേര്,
വനിദലഭാര്തനികേള, കലകബറനിയന്മഭാര്, സപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിസല
സഭാകങതനികേ ഉകദലഭാഗസര് തുടങ്ങനിയവര്ക്കുള്ള പരനിശേതീലന പരനിപഭാടനികേള.

(സനി)  ഊര്ജ  സലാംരക്ഷണ  പവര്ത്തനങ്ങളനില്  വനിദലഭാര്തനികേളുസട  പങഭാളനിത്തവലാം
അവകബഭാധവലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അവര്ക്കനിടയനില്  ഊര്ജ
സലാംരക്ഷണ കബഭാധവല്ക്കരണ ക്ലഭാസ്സുകേള നടത്തനിവരുനണട്ട്.  മുന് വര്ഷേങ്ങളനില്
'നഭാകളക്കനിത്തനിരനി  ഊര്ജലാം'  'ലഭാഭപഭ  സതീസണ്  2'  എന്നേതീ  ഊര്ജസലാംരക്ഷണ
പദതനികേള  സ്കൂള  വനിദലഭാര്തനികേളക്കനിടയനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   കുടനികേളനില്
ഊര്ജസലാംരക്ഷണ  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തുന്നേതനികലയഭായനി  സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-സന്റെ
സബ്ഡനിവനിഷേന് തലത്തനിലുള്ള  211  ഡനിമഭാന്റെട്ട്  കസഡട്ട് മഭാകനജട്ട് സമന്റെട്ട് സസല്ലുകേളുസട
ആഭനിമുഖലത്തനില്  സ്കൂളുകേളനില്  ഊര്ജസലാംരക്ഷണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കുകവണ
നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കുകേയുലാം ഊര്ജ സലാംരക്ഷണ സകനശേങ്ങള ഉളസക്കഭാള്ളനിചട്ട് ഒന്നേര
ലക്ഷലാം  ഡയറനികേള  അചടനിചട്ട്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കനിടയനില്  വനിതരണലാം  സചയ്യുകേയുലാം
എനര്ജനി  കവഭാളന്റെനികയഴട്ട്  വഴെനി  വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനില് ഊര്ജസലാംരക്ഷണ
കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടത്തനിവരനികേയുലാം സചയ്യുന. സഭാര്ടട്ട് എനര്ജനി കപഭാഗഭാലാം (SEP)
എന്നേ  കപരനില്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കകേരളത്തനിസല  4000-കത്തഭാളലാം
സ്കൂളുകേളനില്  ഊര്ജസലാംരക്ഷണ  പവര്ത്തനലാം  നടത്തനിവരുന.  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം
പവര്ത്തനലാം വലഭാപനിപനിക്കഭാനുള്ള പരനിപഭാടനികേള നടനവരുന.

സഹകേരണ കമഖലയനില് ആര്.ബനി.ഐ. ഇടസപടല്

 29(*59)   ശതീ  .   മുരളനി സപരുസനലനി :
ശതീ  .   സകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    സകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനസത്ത സഹകേരണ കമഖലയനില് ആര്.ബനി.ഐ.  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേ നടപടനികേള സഹകേരണ സഭാപനങ്ങസള പതനിസന്ധനിയനിലഭാക്കുന്നേതഭാസണന്നേ
വനിവരലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത പശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനഭായനി എസന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   സനി  .   സമഭായ്തതീന്  ): 

(എ)  സഹകേരണ  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  കമഖലയനില്  ആര്.ബനി.ഐ.  നടപനിലഭാക്കുന്നേ
പരനിഷഭാരങ്ങള/നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള സലാംസഭാനസത്ത സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുസട നനിലവനിലുള്ള
പവര്ത്തനങ്ങസള  പതനിസന്ധനിയനിലഭാക്കുന്നേതഭാസണന്നേ  ആകക്ഷപലാം  ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.
റനിസര്വട്ട് ബഭാങനിസന്റെ വഭായ്പഭാ നയത്തനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സനി.ആര്.ആര്. (Cash Reserve
Ratio)/എസട്ട്.എല്.ആര്.  (Statutory  Liquidity  Ratio)  നനിരക്കുകേളനില്  വരുന്നേ
മഭാറലാം,  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള  ധനസഹഭായ  ബഭാങ്കുകേളനില്  നനികക്ഷപനിചനിരുന്നേ
എസട്ട്.എല്.ആര്.  നനികക്ഷപലാം  ഗവണ്സമന്റെട്ട്  സസകേറ്റ്യൂരനിറനികേളനില്  നനികക്ഷപനിക്കണസമന്നേ
നനിര്കദ്ദേശേലാം,  സലാംസഭാന/ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള  31-3-2017-ല്  9  ശേതമഭാനലാം
മൂലധന പരലഭാപ്തത അനുപഭാതലാം കകേവരനിക്കണസമന്നേ നനിര്കദ്ദേശേലാം,  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങട്ട്
കലസന്സുള്ള സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള  ഒഴെനിസകേ  മറട്ട്  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള
കവഭാടവകേഭാശേമനിലഭാത്ത  അലാംഗങ്ങളനില്നനിനലാം  നനികക്ഷപലാം  സസതീകേരനിക്കഭാകനഭാ  ബഭാങട്ട്
എന്നേ  പദലാം  അവരുസട  കപരനിസനഭാപലാം  കചര്ക്കഭാകനഭാ  പഭാടനിസലന്നേ  വലവസ,
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്  വനിതരണലാം  സചയഭാവന്നേ  വഭായ്പകേളുസട  പരനിധനി,  ഭവന
വഭായ്പഭാ വനിതരണലാം എന്നേനിവയനിലുള്ള നനിയനണലാം,  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുസട  കമല്
ഏര്സപടുത്തുന്നേ പവര്ത്തന നനിയനണങ്ങള തുടങ്ങനിയവ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുസട
നനിലവനിലുള്ള പവര്ത്തനസത്ത ബഭാധനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

(ബനി)  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങനിസന്റെ  കമല്  നയത്തനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനസത്ത
സഹകേരണ കമഖല  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്നേ പശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനുലാം  സലാംസഭാനസത്ത
സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് ലഭനിച്ചുസകേഭാണനിരുന്നേ പകതലകേ പരനിഗണന തുടര്നലാം
സഹകേരണ  കമഖലയട്ട്  ലഭനിക്കുന്നേതനിനുമഭായനി  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണസമന്നേട്ട്  കകേന
ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനിക്കട്ട്  സമര്പനിച  നനികവദനത്തനിലൂസട  അഭലര്തനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇത്തരലാം  പശ്നങ്ങള സസന്ട്രല് ബഭാങട്ട്  കകേഭാണ്ഫറന്സനില് ചര്ച സചയ്യുകേയുലാം നബഭാര്ഡട്ട്/
റനിസര്വട്ട്  ബഭാങട്ട്  എന്നേനിവയുസട  ശദയനില്  സകേഭാണ്ടുവരുകേയുലാം  സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  കകേന
സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ശദ ആവശേലമഭായ വനിഷേയങ്ങള സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിനള്ള എലാം.പനി.-മഭാര്
മുകഖന മുകന്നേഭാട്ടുവയ്ക്കുന്നേതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കക്ഷത്ര പരനിസരത്തട്ട് ആയുധ പരനിശേതീലനലാം

30 (*60)   ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   സകേ  .   എസട്ട്  .   ശേബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം  കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിനട്ട് കേതീഴെനിലുള്ള കക്ഷത്രങ്ങളുസട പരനിസരത്തട്ട് ആയുധ
പരനിശേതീലനലാം നടക്കുന്നേതഭായനി റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങനില് അതട്ട് തടയുന്നേ
തനിനഭായനി എന്തട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  കക്ഷത്രപരനിസരങ്ങള ചനില സലാംഘടനകേള ശേഭാഖഭാ പരനിശേതീലനത്തനിനഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നേ കേഭാരലലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഇതനികന്മേല് നനിയനണലാം
സകേഭാണ്ടുവരഭാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ; വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

കവദല്യുതനിയുലാം  കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരനന്  ) :

(എ&ബനി)  ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.  2011-സല  കകേരള  കപഭാലതീസട്ട്  ആകനിസന്റെ
73-ാം  വകുപട്ട്  (1),  (2)  ഉപവകുപ്പുകേള  പകേഭാരലാം  ആയുധ  പരനിശേതീലനവലാം  ഡ്രെനില്ലുലാം
തടയുന്നേതനിനഭായനി സര്ക്കുലര് പുറസപടുവനിക്കഭാനഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ii) നക്ഷത്ര ചനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചഭാദലങ്ങളുസട ഉത്തരങ്ങള

ട്രഷേറനി വഴെനി സപന്ഷേന്

1(282)   ശതീ  .    അടൂര് പകേഭാശേട്ട് :
ശതീ  .   ഷേഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുസട  സപന്ഷേന്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ട്രഷേറനി  വഴെനി
ആക്കുന്നേതനിനട്ട് തതീരുമഭാനസമടുത്തനിട്ടുകണഭാസയന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ട്രഷേറനി  വഴെനി  സപന്ഷേന്  നല്കുന്നേതുമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറത്തട്ട്
തഭാമസനിക്കുന്നേ സപന്ഷേന്കേഭാര് അഭനിമുഖതീകേരനിക്കഭാവന്നേ ബുദനിമുടട്ട്  ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ  ;
ഇതുസലാംബന്ധനിച എസന്തങനിലുലാം പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാസയന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) എങനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുസവന്നേട്ട് സവളനിസപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ധനകേഭാരല  വകുപനില്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നേ  ഇന്റെകഗറഡട്ട്  ഫനിനഭാന്ഷേലല്
മഭാകനജട്ട് സമന്റെട്ട്  സനിസത്തനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ട്രഷേറനി  അക്കസൗണ്ടുകേള  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്
സലാംവനിധഭാനത്തനികലയട്ട്  മഭാറനിവരനികേയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നേ  മുറയട്ട്  സപന്ഷേന്
വനിതരണലാം പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ട്രഷേറനി അക്കസൗണ്ടുകേള വഴെനി നല്കേണസമന്നേതഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിസന്റെ
നയലാം.  സപന്ഷേന്കേഭാരുസട  തതീരുമഭാനലാം  അനുസരനിചട്ട്  അവരവരുസട  ട്രഷേറനി  അക്കസൗണനില്
നനിനലാം  ബഭാങട്ട്  അക്കസൗണനികലക്കട്ട്  ആവശേലഭാനുസരണലാം  പണലാം  ഓണ്കലനഭായനി
കകേമഭാറഭാവന്നേതഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭായുള്ള  മുന്കൂര്  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള  ഓണ്കലനഭായനി
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നല്കേഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനവലാം  സപന്ഷേന്കേഭാര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുന്നേതഭാണട്ട്.  ഇതനിനു
മുകന്നേഭാടനിയഭായഭാണട്ട്  1-4-2016  മുതല്  നനിലവനില്  ബഭാങ്കുവഴെനി  വനിതരണലാം  സചയ്യുന്നേ
സപന്ഷേനുലാം  ട്രഷേറനിയനില്നനിന്നേട്ട്  നല്കുന്നേ  അധനികേഭാരസപടുത്തലനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
നല്കേനിവരുന്നേതട്ട്.  ഈ തതീരുമഭാനലാംസകേഭാണട്ട് ബഭാങ്കുവഴെനി സപന്ഷേന് ലഭനിക്കുന്നേവര്ക്കട്ട്
തുടര്നലാം അപകേഭാരലാം തസന്നേ ലഭനിക്കുന്നേതനിനുള്ള സസൗകേരലലാം നനിലനനില്ക്കുന്നേതഭാണട്ട്.
സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് പുറത്തുനനിന്നേട്ട് സപന്ഷേന് വഭാങ്ങുന്നേവര്ക്കട്ട് നനിലവനിലുള്ള സലാംവനിധഭാ
നത്തനില് മഭാറലാം വരുത്തനിയനിടനില.

ജതീവനക്കഭാരുസട പനി.എഫട്ട്. സക്രെഡനിറട്ട് കേഭാര്ഡട്ട്

2( T* 283) സപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുസട  പനി.എഫട്ട്.  സക്രെഡനിറട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്  തയഭാറഭാക്കുന്നേതുലാം

സപന്ഷേന്  അനുവദനിക്കുന്നേതുലാം  അക്കസൗണന്റെട്ട്  ജനറലനിസന്റെ  കകേരളത്തനിസല  വനിവനിധ

ഓഫതീസുകേളനില് നനിന്നേഭായതനിനഭാലുണഭാകുന്നേ കേഭാലതഭാമസലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനഭായനി

ഈ  കേഭാരലങ്ങള  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേതീഴെനില്  സകേഭാണ്ടുവരുന്നേതനിനട്ട്  കകേന

സര്ക്കഭാരുമഭായനി ധഭാരണയനിസലത്തുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) മറട്ട് ഏസതങനിലുലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുസട സപന്ഷേന്,

വനി.ആര്.എസട്ട്., ഗഭാറ്റുവനിറനി എന്നേനിവ സലാംസഭാനലാം തസന്നേ കകേകേഭാരലലാം സചയവരുന്നേതഭായനി

അറനിവകണഭാ; ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് എസന്തങനിലുലാം കേത്തനിടപഭാടുകേള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

ഉസണങനില് വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില്  സലാംസഭാന  ജതീവനക്കഭാരുസട  പനി.എഫട്ട്.  സക്രെഡനിറട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്

സഭാമ്പത്തനികേ  വഭാര്ഷേഭാടനിസഭാനത്തനില്  അക്കസൗണന്റെട്ട്  ജനറലഭാണട്ട്  പസനിദസപടുത്തുന്നേതട്ട്.

ടനി നനിയമത്തനില് മഭാറലാം വരുത്തുന്നേതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് ഇതുവസര ആകലഭാചനിചനിടനില.

(ബനി) മറട്ട് ഏസതങനിലുലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുസട സപന്ഷേന്,

വനി.ആര്.എസട്ട്., ഗഭാറ്റുവനിറനി എന്നേനിവ സലാംസഭാനലാം തസന്നേ കകേകേഭാരലലാം സചയ്യുന്നേതഭായനി

ശദയനില്സപടനിടനിലഭാസയനലാം ധനകേഭാരല വകുപട്ട് ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് കേത്തനിടപഭാടുകേള

നടത്തനിയനിടനിലഭാസയനലാം അറനിയനിക്കുന.

*'T' മഭാറനിവച കചഭാദലസത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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കേഭാരുണല സബനവലന്റെട്ട് ഫണട്ട്

3(284)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

'കേഭാരുണല'  സബനവലന്റെട്ട് ഫണട്ട് മുകഖന ചനികേനിത നടത്തുന്നേ പരനിയഭാരലാം  സമഡനിക്കല്
കകേഭാളജനില് 'കേഭാരുണല' സബനവലന്റെട്ട് ഫണനില്നനിനലാം തുകേ പഭാസഭാക്കനി ലഭനിക്കുന്നേതനിനട്ട് മുസമ്പ
പണലാം  ഒടുക്കനി  ഡനിസ്ചഭാര്ജട്ട്  സചകയണനിവന്നേ  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ഒടുക്കനിയ  തുകേ
റതീഇലാംകബഴട്ട്സമന്റെഭായനി ലഭനിക്കഭാന് സസവകുന്നേ വനിവരലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ; പസ്തുത
തുകേ സമയബന്ധനിതമഭായനി ലഭലമഭാക്കുവഭാന് കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്.  റതീ-ഇലാംകബഴട്ട്സമന്റെട്ട്  വലവസകേളനില് കഭദഗതനി വരുത്തുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായഭാലുടന് പരനിയഭാരലാം സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിസല
അകപക്ഷയനികന്മേല് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

സകേ.എഫട്ട്.സനി.-യനിസല ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല്

4  (285)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷേലാംസതീര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരള ഫനിനഭാന്ഷേലല് കകേഭാര്പകറഷേനനില് മു൯സര്ക്കഭാരനിസന്റ കേഭാലത്തട്ട്
എത്ര  കലഭാണ്  കുടനിശനികേ  വണ്സസടലാം  സസറനില്സമന്റെട്ട്  പകേഭാരലാം  തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുസണന്നേട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇവ  സലാംബന്ധനിച  വനിവരലാം  സഭാപനത്തനിസന്റ  കപരട്ട്,  വഭായ്പ  തുകേ,
അനുവദനിച തതീയതനി, തനിരനിചടച തുകേ, ഒ.റനി.എസട്ട്. നല്കേനിയ സമയസത്ത ബഭാദലത,
ഒ.റനി.എസട്ട്. പകേഭാരലാം അടച തുകേ എന്നേ മഭാതൃകേയനില് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശേഖരനിച്ചുവരുന.

ആസനിവനികേസന ഫണട്ട്

5 (286)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷേഭാ കപഭാറനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആസനി വനികേസന ഫണട്ട് വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നേതനിനട്ട് നനിലവനിസല മഭാനദണ്ഡങ്ങള
വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പഞഭായത്തട്ട് വകേ സലത്തട്ട് വലഭാപഭാരസമുചയ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് ആസനി
വനികേസന ഫണട്ട് സചലവഴെനിക്കുന്നേതനിനട്ട് തടസമുകണഭാസയന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സ.ഉ.(പനി.)  നമ്പര്  332/2012/ധന.  തതീയതനി  11-6-2012  പകേഭാരലാം
ഓകരഭാ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിനുലാം പതനിവര്ഷേലാം അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  5  കകേഭാടനി  രൂപ
വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  എലാം.എല്.എ.-യുസട  ഇഷ്ടഭാനുസരണലാം  മൂലധന  സസഭഭാവമുള്ള
ദതീര്ഘകേഭാലലാം  നനിലനനില്ക്കുന്നേ  ആസനികേള-സകേടനിടങ്ങള,  കറഭാഡുകേള,  പഭാലങ്ങള,
ജലവനിതരണലാം,  സഭാനനികടഷേന്, ജലകസചനലാം,  അടനിസഭാന സസൗകേരലലാം,  അടനിസഭാന
സസൗകേരല  വനികേസനത്തനിനട്ട്  ഉതകുന്നേ  സനിരസസഭഭാവമുള്ള  യനസഭാമഗനികേള,
ഉപകേരണങ്ങള എന്നേനിവ സൃഷ്ടനിക്കഭാവന്നേതഭാണട്ട്.  പസ്തുത പദതനിക്കുള്ള എസനികമറട്ട്
തയഭാറഭാകക്കണതട്ട് നനിലവനിലുള്ള സഷേഡറ്റ്യൂള ഓഫട്ട് കററട്ട് പകേഭാരമഭായനിരനിക്കണസമന്നേട്ട്  
5-8-2013-സല സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  61/2013/ധന.  പകേഭാരലാം  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാസത  19-2-2015-സല  സ.ഉ.(പനി.)  നമ്പര്  90/2015/ധന.  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം
ആസനിവനികേസന പദതനിയനിന്കേതീഴെനില് ഒരു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം അനുവദനിക്കഭാവന്നേ
പരമഭാവധനി പവൃത്തനികേളുസട എണ്ണലാം 20-ഉലാം അവയനില് ഏസതങനിലുലാം 5 എണ്ണലാം പത്തു
ലക്ഷത്തനില് കുറയഭാസതയുള്ള അടങലനില് നടപഭാക്കുന്നേതനിനുലാം അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
പസ്തുത ഉത്തരവകേളുസട പകേര്പ്പുകേള അനുബന്ധലാം 1 ആയനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി) 21-5-2013-സല സര്ക്കുലര് നമ്പര് 44/2013/ധന. പകേഭാരലാം സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
കനരനിടട്ട് പകയഭാജനകേരമലഭാത്ത കഷേഭാപനിലാംഗട്ട് കകേഭാലാംപ്ലകട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാംകപഭാലുള്ള വഭാണനിജല
സസഭഭാവമുള്ള  പദതനികേള  ആസനിവനികേസന  പദതനിയനിന്കേതീഴെനില്  അനുവദനതീയമല
എന്നേട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  സര്ക്കുലറനിസന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബന്ധലാം 2 ആയനി കചര്ക്കുന.*

കകേഭാടക്കല് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിസല ആസനിവനികേസന 
ഫണട്ട് പദതനികേള

6 (287) സപഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുകസന് തങ്ങള : തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാടക്കല് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് കേഴെനിഞ 5 വര്ഷേത്തനിനുള്ളനില്
ആസനി വനികേസന ഫണട്ട് സതീമനില് ഉളസപടുത്തനി ഏസതഭാസക്ക പവൃത്തനികേളക്കഭാണട്ട്
ധനകേഭാരലവകുപട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുളളസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ; 

(ബനി)  പസ്തുത പവൃത്തനികേളുസട വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഏസതങനിലുലാം  പവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ഇനനി  അനുമതനി  നല്കേഭാന് ഉകണഭാസയനള്ള
വനിവരലാം  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ  ;  വനിശേദമഭായ  എസനികമറട്ട്  ലഭനിക്കഭാനുള്ള  പവൃത്തനികേള
ഏസതഭാസക്കസയന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേഭാടക്കല് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  2012-13  മുതല്  2015-16
വസര  ആസനിവനികേസന  പദതനിയനിന്കേതീഴെനില്  ഭരണ  വകുപട്ട്  ശേനിപഭാര്ശേ  സചയ്തതുലാം
ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്  ധനഭാനുമതനി  നല്കേനിയതുമഭായ  പവൃത്തനികേളുസട  വനിശേദവനിവരലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  ആസനിവനികേസന  പദതനിയുസട  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശേങ്ങള  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
പഭാലനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  കകേഭാടക്കല്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  ഭരണ  വകുപട്ട്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള എലഭാ ശേനിപഭാര്ശേകേളക്കുലാം ധനകേഭാരല വകുപട്ട് ധനഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
പവൃത്തനികേളുസട  വനിശേദമഭായ  എസനികമറട്ട്  സഹനിതമഭാണട്ട്  ഭരണ  വകുപട്ട്  ശേനിപഭാര്ശേ
സമര്പനിചനിരുന്നേതട്ട്.

റബര് ഇറക്കുമതനി

7 (288)  ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    കുഞഭാലനിക്കുടനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) മകലഷേല ഉളസപസടയുള്ള രഭാജലങ്ങളക്കട്ട് ഇന്തലയനികലക്കട്ട് യകഥഷ്ടലാം റബര്
ഇറക്കുമതനി  അനുവദനിചട്ട്,  അടുത്തനിസട  കകേന  സര്ക്കഭാര്  പുറത്തനിറക്കനിയ  40/2016
ഉത്തരവട്ട്  സലാംസഭാനസത്ത  റബര്  കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട്  ഏസതലഭാലാം  വനിധത്തനിലുള്ള
പതലഭാഘഭാതങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുനസണന്നേട്ട് കേസണത്തനിയനിട്ടുകണഭാസയന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില് ഇതനിനട്ട് പരനിഹഭാരമഭായനി എസന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്  ;
വനിശേദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) സസതീകേരനിച പരനിഹഭാര നടപടനികേള സലാംസഭാനസത്ത റബര് കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട്
ആശേസഭാസകേരമഭാവസമന്നേട്ട് കേസണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദ വനിവരലാം നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇന്തല-മകലഷേല  കകേഭാമ്പ്രനിസഹന്സതീവട്ട്  ഇക്കകണഭാമനികേട്ട്  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷേന്
എഗനിസമന്റുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  കകേന  ധന  മനഭാലയത്തനിനു  കേതീഴെനിലുള്ള  റവനറ്റ്യൂ
ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റെട്ട് ഇറക്കനിയ 40/2016-കേസലാംസട്ട് കനഭാടനിഫനികക്കഷേന് റബര് കേര്ഷേകേസര
എങ്ങസനസയലഭാലാം ബഭാധനിക്കുനസവന്നേതനിസന സലാംബന്ധനിച ശേഭാസതീയ പഠനലാം നടന്നേതഭായനി
അറനിവനില.   2009  ആഗസട്ട്  13-നട്ട്  ഇന്തലയുലാം ആസനിയഭാന് രഭാജലങ്ങളുമഭായനി  കട്രഡട്ട്
ഇന് ഗുഡ്സട്ട് എഗനിസമന്റെട്ട് പകേഭാരലാം തുടര്നള്ള വര്ഷേങ്ങളനില് മകലഷേല അടക്കമുള്ള

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ആസനിയഭാന്  രഭാജലങ്ങളനില്നനിനലാം  ഇന്തലയനികലയ്ക്കുള്ള  സസഭാഭഭാവനികേ  റബറനിസന്റെയുലാം
ഉല്പന്നേങ്ങളുകടയുലാം  ഇറക്കുമതനി  തതീരുവകേള  ഗണലമഭായനി  സവടനിക്കുറയ്ക്കുകേയുണഭായനി.
ഇതട്ട്  ഇന്തലയനികലയ്ക്കുള്ള  ഇറക്കുമതനി  വര്ദനിപനിചതഭായുലാം  വനിലയനിടനിവനിനു  കേഭാരണമഭായതഭായുലാം
വനിവനിധ  പഠനങ്ങള കേസണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇന്തല-മകലഷേല ഉഭയകേക്ഷനി കേരഭാര്  (bilateral)
ഇരു രഭാജലങ്ങളനികലയുലാം  തതീരുവകേള  വതീണ്ടുലാം സവടനിക്കുറയഭാന്  ഇരു രഭാജലങ്ങകളയുലാം
ബഭാധലസമഭാക്കുലാം.

(ബനി)  നനിലവനില് കേര്ഷേകേര് കനരനിടുന്നേ റബര് വനിലയനിടനിവനിനു പരനിഹഭാരമഭായനി
3-7-2015-സല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് സ.ഉ.(പനി.)  നമ്പര്  269/2015/ഫനിന്.  പകേഭാരലാം റബര്
സപഭാഡക്ഷന് ഇന്സസന്റെതീവട്ട് പദതനിയഭാണട്ട് നനിലവനില് നടപനിലഭാക്കനിസക്കഭാണനിരനിക്കുന്നേതട്ട്.
റബര്  കബഭാര്ഡുലാം  സര്ക്കഭാര്  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുലാം  സലാംയുക്തമഭായഭാണട്ട്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നേതട്ട്.  പദതനി പകേഭാരലാം റബറനിസന്റെ തഭാങ്ങുവനിലയുലാം റബര് കബഭാര്ഡട്ട് കേനികലഭായട്ട്
അതഭാതു  ദനിവസലാം  പസനിദതീകേരനിക്കുന്നേ  വനിലയുലാം  തമ്മേനിലുള്ള  വലതലഭാസലാം  റബര്
കബഭാര്ഡട്ട്  സഭാക്ഷലസപടുത്തനിയ  ബനിലനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സബ്സനിഡനിയഭായനി,
രജനിസര് സചയ്ത കേര്ഷേകേരുസട ബഭാങട്ട് അക്കസൗണ്ടുകേളനികലക്കട്ട് നല്കുന.  പദതനിക്കഭായനി
സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചട്ട് ഉത്തരവഭാകുന്നേ തുകേ മഭാറനി ബന്ധസപട അക്കസൗണനികലയട്ട് കൃഷേനി
ഡയറകര് നനികക്ഷപനിക്കുന.  പസസ്തുത അക്കസൗണനില് നനിനലാം സബ്സനിഡനി വനിതരണത്തനിനട്ട്
അനുമതനി നല്കേനിസക്കഭാണട്ട് ധനകേഭാരല വകുപനില്നനിനലാം ഉത്തരവട്ട് പുറസപടുവനിക്കുകേയുലാം
റബര് കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട് അര്ഹമഭായ സബ്സനിഡനി തുകേ അതഭാതു അക്കസൗണ്ടുകേളനികലക്കട്ട്
ഇലകകഭാണനികേട്ട് ട്രഭാന്സ്ഫര് മുകഖന വനിതരണലാം നടത്തനിവരനികേയുലാം സചയ്യുന.  2015-16-ല്
പദതനിക്കഭായനി അനുവദനിച  300  കകേഭാടനി രൂപ വനിതരണലാം സചയ്തനിട്ടുണട്ട്. 2016-17-ല്
പദതനിക്കഭായനി അനുവദനിച 500 കകേഭാടനി രൂപയുലാം വനിതരണലാം നടത്തനിവരുന.

(സനി)  റബര്  വനിലയനിടനിവനിനു  പരനിഹഭാരമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിസക്കഭാണനിരനിക്കുന്നേ
റബര് സപഭാ ഡക്ഷന് ഇന്സസന്റെതീവട്ട് പദതനി കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട് ഏസറ ആശേസഭാസകേരമഭാണട്ട്.

കക്ഷമ സപന്ഷേനുകേള

8  (289)  ശതീ  .    പുരുഷേന്  കേടലുണനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് വന്നേതനിനുകശേഷേലാം കുടനിശനികേ  ഇനത്തനില് ഉണഭായനിരുന്നേ
കക്ഷമ സപന്ഷേനുകേളക്കഭായനി എന്തു തുകേ നല്കേനി എന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) വര്ദനിപനിച കക്ഷമ സപന്ഷേനുകേള ഏതട്ട് മഭാസലാം മുതലഭാണട്ട് ലഭലമഭാക്കുന്നേതട്ട്
എന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് വന്നേതനിനുകശേഷേലാം കുടനിശനികേ ഇനത്തനില് ഉണഭായനിരുന്നേ
സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ സപന്ഷേനുകേളക്കഭായനി  1477.92  കകേഭാടനി  രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡുകേള  വഴെനി  നല്കുന്നേ
സപന്ഷേന് സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള കശേഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  വര്ദനിപനിച  കക്ഷമസപന്ഷേനുകേള  2016  ജൂണ്  മഭാസലാം  മുതലഭാണട്ട്
ലഭലമഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നേതട്ട്.

ശേമ്പള പരനിഷരണത്തനിസല അപഭാകേത

9  (290)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്സസന്റെട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മുന് സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട് മനനിമഭാരുസട കപഴണല് സഭാഫനില് പുനര്
നനിയമനലാം  വഴെനി  നനിയമനിതരഭായ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ശേമ്പളലാം  പരനിഷരനിചതട്ട്  എപകേഭാരസമന്നേട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; പസ്തുത ഉത്തരവനിസന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ശേമ്പള പരനിഷരണലാംമൂലലാം പസ്തുത ജതീവനക്കഭാര് വഭാങ്ങനിയനിരുന്നേ ശേമ്പളത്തനില്
കുറവട്ട് വന്നേ കേഭാരലലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ എനലാം പസ്തുത അപഭാകേത പരനിഹരനിക്കഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുന് സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട് മനനിമഭാരുസട കപഴണല് സഭാഫനില് പുനര്
നനിയമനലാം  വഴെനി  നനിയമനിതരഭായ ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ശേമ്പളലാം പരനിഷരനിചതട്ട്  ധനകേഭാരല  വകുപനില്
നനിനള്ള  7-5-2016-സല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  65/16/ധനലാം.  എന്നേ  ഉത്തരവട്ട്
പകേഭാരമഭാണട്ട്.  കപഴണല് സഭാഫനില് മുന്കേഭാല സര്വതീസട്ട് ഉള്ളതുലാം കനരനിടട്ട് നനിയമനലാം
ലഭനിചതുമഭായ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ശേമ്പളലാം  പരനിഷരനിചതട്ട്  സപഭാതുഭരണ  വകുപനില്
നനിനള്ള 21-7-2016 -സല സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര് 4704/2016/ സപഭാ.ഭ.വ. എന്നേ ഉത്തരവട്ട്
പകേഭാരമഭാണട്ട്.  പസ്തുത ഉത്തരവകേളുസട പകേര്പ്പുകേള ഉള്ളടക്കലാം സചയ്യുന.*

(ബനി)  കപഴണല് സഭാഫനില് മുന്കേഭാല സര്വതീസട്ട് ഉള്ളതുലാം കനരനിടട്ട്  നനിയമനലാം
ലഭനിചതുമഭായ ജതീവനക്കഭാരുസട ശേമ്പള പരനിഷരണ ഉത്തരവനിസല ചനില നനിബന്ധനകേള
മൂലലാം പസ്തുത ജതീവനക്കഭാര് വഭാങ്ങനിയനിരുന്നേ ശേമ്പളത്തനില് കുറവട്ട് സലാംഭവനിചനിട്ടുസണന്നേ
വനിഷേയലാം  ചൂണനിക്കഭാടനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  പരഭാതനികേള  ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്
പരനിഹരനിക്കുന്നേതനികലയഭായനി  നനിലവനിലുള്ള  ഉത്തരവനില്  കഭദഗതനി  വരുത്തണസമന്നേട്ട്
സപഭാതുഭരണ  (സര്വതീസസട്ട്-എചട്ട്)  വകുപനികനഭാടട്ട്  അഭലര്തനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്
തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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കേനിഫ്ബനി

10  (291)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേനിഫ്ബനിയുസട  പരനിഗണനയഭായനി  ഇതനിനകേലാം  പദതനികേള  സമര്പനിക്ക
സപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങനില്  എത്ര  പദതനികേള  സമര്പനിക്കസപടനിട്ടുണട്ട്;  വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള
നല്കുകമഭാ ;

(സനി)  പദതനികേള അലാംഗതീകേരനിചഭാല് അവയഭായനി പനിന്നേതീടട്ട് പകതലകേലാം ഭരണഭാനുമതനി
കനകടണതുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇസലങനില്  പദതനികേളുസട  ഭഭാവനി  പവര്ത്തന  നടപടനിക്രെമങ്ങള
എങ്ങസനയഭായനിരനിക്കുസമന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേരള  ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചര്  ഇന്സവസട്ട്സമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡനിസന്റെ
പരനിഗണനയഭായനി  ഇതനിനകേലാം  കേനിഫ്ബനി  സവബ്കസറട്ട്  മുകഖന ബന്ധസപട ഭരണ
വകുപ്പുകേള  64  പദതനികേള സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ പദതനികേളുസട വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  2016-17  വര്ഷേസത്ത  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട്ട്  പസലാംഗത്തനില്  2-ാം
മഭാനലവനിരുദ പഭാകക്കജനില് പകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനിന്കേതീഴെനില് ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
പദതനികേസളയഭാണട്ട് കേനിഫ്ബനിയനിലൂസട പഥമമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   
8-8-2016-സല സ.ഉ.(കകേ.) 315/2016/ധന.  പകേഭാരലാം കേനിഫ്ബനിയനികലക്കട്ട്  പദതനികേള
സമര്പനിക്കുന്നേതനിനുള്ള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശേങ്ങളനില് ഭരണഭാനുമതനി  ഉളസപസടയുള്ള നടപടനിക്രെമങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  ലഭലമഭാക്കണസമന്നേട്ട്  നനിര്കദ്ദേശേനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേനിഫ്ബനി  കഭദഗതനി
ഓര്ഡനിനന്സട്ട് 2016-സല കകേരള അടനിസഭാന സസൗകേരല നനികക്ഷപ നനിധനി (കഭദഗതനി
ഓര്ഡനിനന്സട്ട്  ഖണ്ഡനികേ  5  (3 എ)  നനിഷര്ഷേനിക്കുലാംവനിധലാം  സമര്പനിക്കസപട പദതനികേള
കേനിഫട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നേ പക്ഷലാം കേനിഫ്ബനി വഴെനി സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

(ഡനി) ഒരനിക്കല് സമര്പനിക്കസപട പദതനികേള കേനിഫട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് നനിരഭാകേരനികക്കണ
സഭാഹചരലമുണഭായഭാല് പസ്തുത നറ്റ്യൂനതകേള, കേനിഫട്ട് ഓര്ഡനിനന്സട്ട് അനുശേഭാസനിക്കുലാംവനിധലാം
പരനിഹരനിചട്ട് അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി പുനനസമര്പണലാം നടത്തഭാവന്നേതഭാണട്ട്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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കേനിഫ്ബനി വഴെനി നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നേ പവൃത്തനികേള

11 (292)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നേ  പദതനികേളുലാം  കേനിഫ്ബനിയുസട
നടത്തനിപട്ട് വനിശേദഭാലാംശേങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  നടപ്പുവര്ഷേലാം  ബഡ്ജറനില്  പഖലഭാപനിച  ഏസതലഭാലാം  പവൃത്തനികേളഭാണട്ട്
കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളസപടുത്തുന്നേസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനിയനിലഭാത്തതുലാം  ബഡ്ജറനില്  കടഭാക്കണ്  സപഭാവനിഷേന്  വചതുമഭായ
സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  പവൃത്തനികേള  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളസപടുത്തുന്നേതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേസത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട് പസലാംഗത്തനില്
20,000 കകേഭാടനി രൂപയുസട രണഭാലാം മഭാനലവനിരുദ പഭാകക്കജട്ട് പഖലഭാപനിക്കുകേയുണഭായനി.
ഇതനിന്പകേഭാരലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള  കേനിഫ്ബനി  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഏകേകദശേലാം
6500  കകേഭാടനി  രൂപയുസട  പദതനികേള  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനിശേദമഭായ  കപഭാജകട്ട്
അവകലഭാകേനലാം നടത്തനിയ കശേഷേലാം 8-8-2016-സല സ.ഉ.(കകേ) നമ്പര് 315/2016/  ധന.
ഉത്തരവനിസല  വലവസകേള  പകേഭാരലാം  കയഭാഗലമഭായ  പദതനികേസള  കേനിഫട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്
ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന്നേ മുറയട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കുന്നേതഭാണട്ട്. 19-8-2016-സല
ഓര്ഡനിനന്സട്ട്  നമ്പര്  6/2016-ലൂസട  1999-സല  KIIF  ആകട്ട്  സര്ക്കഭാര് കഭദഗതനി
സചയ്യുകേയുലാം  അതട്ട്  19-8-2016-സല  അസഭാധഭാരണ  ഗസറട്ട്  വനിജഭാപനലാം  നമ്പര്
1464-ലൂസട പുറസപടുവനിക്കുകേയുലാം സചയ്തനിട്ടുണട്ട്. ഈ കഭദഗതനി പകേഭാരലാം കേനിഫ്ബനിയുസട
നടത്തനിപട്ട് വനിശേദഭാലാംശേലാം തഭാസഴെപറയുലാം പകേഭാരമഭാണട്ട് :

1. വകുപ്പുകേള അവരുസട കേതീഴെനില് വരുന്നേ പദതനികേള ഏസതഭാസക്കസയന്നേട്ട്

തനിരനിചറനിയുകേ എന്നേതഭാണട്ട് ആദല നടപടനി.  തുടര്ന്നേട്ട്,  ഭരണവകുപനിസന്റെ

അനുമതനിയുലാം മനനിസഭയുസട അലാംഗതീകേഭാരവലാം അനനിവഭാരലമഭാണട്ട്.  100

കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുമുകേളനില്  വരുന്നേ  പദനികേളക്കഭായനിരനിക്കുലാം  KIIFB

മുകഖന ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നേതട്ട്.  10 കകേഭാടനി രൂപയനില്ക്കുറയഭാത്ത

അടങലുള്ള  സമഭാന  സസഭഭാവമുള്ള  പദതനികേള  സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട്

ആസകേ 100  കകേഭാടനിക്കട്ട്  മുകേളനില്  മതനിപ്പു  തുകേ  വരുന്നേ  പദതനികേളഭാക്കനി

പരനിഗണനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.
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2. പദതനി നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി വകുപ്പുകേള എസട്ട്.പനി.വനി. (സസഷേലല്
പര്പസട്ട് സവഹനിക്കനിള)-സയ നനിയമനിക്കുകേ എന്നേതഭാണട്ട് അടുത്ത നടപടനി.
പകതലകേ ഉകദ്ദേശേല ലക്ഷലങ്ങളക്കഭായനി വനിഭഭാവനലാം സചയ്യുന്നേ തഭാല്ക്കഭാലനികേ
സലാംരലാംഭങ്ങകളഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാ  ആണട്ട്  എസട്ട്.പനി.വനി.  എന്നേതു
സകേഭാണ്ടുകദ്ദേശേനിക്കുന്നേതട്ട്.  വകുപ്പുകേളക്കട്ട് നനിലവനിലുള്ള സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകൃത
എസട്ട്.പനി.വനി.-കേസള  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേകയഭാ  പദതനിയുസട  ആവശേലങ്ങളക്കട്ട്
അനുകയഭാജലമഭായ  എസട്ട്.പനി.വനി.-സയ  വനിഭഭാവന  സചയ്യുകേകയഭാ
സചയഭാവന്നേതഭാണട്ട്.

3. എസട്ട്.പനി.വനി.-കേള  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  ആവശേലസമങനില്  പുറസമനനിനലാം
വനിദഗ്ദ്ധ  ഉപകദഷ്ടഭാക്കസള  (Consultants)  നനിയമനിക്കഭാവന്നേതഭാണട്ട്.
അതനിനഭായനി  ഒരു  Request  for  Proposal  (RFP)  തയഭാറഭാക്കുകേ
എന്നേതട്ട് എസട്ട്.പനി.വനി.-ളുസട ചുമതലയഭാണട്ട്.  ഇതു നടപഭാക്കുന്നേതനിനട്ട്
എസട്ട്.പനി.വനി.-ളക്കട്ട്  പരനിമനിതനികേള  കനരനിടുന്നേപക്ഷലാം  KIIFB
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  General  RFP  മഭാതൃകേ  അവലലാംബനിക്കഭാവന്നേതഭാണട്ട്.
ഇ-സടണറനിലാംഗട്ട്  വഴെനിയുള്ള  Consultant  നനിയമനലാം  ഉറപ്പുവരുകത്തണതുമഭാണട്ട്.
ഇങ്ങസന നനിയമനിക്കുന്നേ  Consultants-സന്റെ സഹഭായകത്തഭാസട ഫതീസനിബനിലനിറനി
സഡനി,  പനിലനിമനിനറനി  കപഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  (PPR),  ഡതീസറയ്ല്ഡട്ട്
കപഭാജകട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  (DPR),  ഫനിനഭാന്ഷേലല് സപഭാകപഭാസല് തുടങ്ങനിയവ
തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം KIIFB-യനില് സമര്പനിക്കുകേയുമഭാണട്ട് അടുത്ത നടപടനി.

4. ഇപകേഭാരലാം സസതീകേരനിക്കുന്നേ പദതനികേള KIIF ആകനികലയുലാം സതീമനികലയുലാം
വലവസകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി സൂക്ഷ്മപരനികശേഭാധന നടത്തനി,  ബഹുമഭാനസപട
മുഖലമനനി അദലക്ഷനഭായുള്ള കബഭാര്ഡനിസന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്നേ
പക്ഷലാം KIIFB ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നേതഭാണട്ട്.

(ബനി)  നടപ്പുവര്ഷേലാം ബഡ്ജറനില് പഖലഭാപനിചതുലാം കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളസപടുത്തു
ന്നേതുമഭായ പവൃത്തനികേളുസട കേരടു പടനികേ ഇകതഭാസടഭാപലാം ഉള്ളടക്കലാം സചയ്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) 2016-17 വര്ഷേസത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട് പസലാംഗത്തനില് മഭാനലവനിരുദ
പഭാകക്കജനില്  ഉളസപടനിട്ടുള്ള  പദതനികേസളയഭാണട്ട്  കേനിഫ്ബനിയനിലൂസട  നടപനിലഭാക്കഭാന്
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേതട്ട്.  പസ്തുത പദതനികേള വകുപ്പുകേളുമഭായനി കൂടനിയഭാകലഭാചനിചട്ട്
ശേനിപഭാര്ശേകേള  സമര്പനിക്കഭാന്  ആവശേലസപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറസമ  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷേസത്ത  ബഡ്ജറനില്  കടഭാക്കണ്  സപഭാവനിഷേന്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  പദതനികേസള
നനിലവനില് കേനിഫ്ബനിയുസട പരനിധനിയനില് ഉളസപടുത്തനിയനിടനില.   എന്നേഭാല് ഇവയനില്
നനിനലാം കേനിഫ്ബനി വഴെനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ബന്ധസപട വകുപ്പുകേള ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്യുന്നേ
പദതനികേള കബഭാര്ഡനിസന്റെ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനു വനികധയമഭായനി പരനിഗണനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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നനികുതനി സമഭാഹരണലാം

12  (293)  ശതീ  .    ഡനി  .    സകേ  .    മുരളനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നേകശേഷേലാം  നനികുതനി  സമഭാഹരണത്തനിനട്ട്
പുതനിയതഭായനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  മുന്വര്ഷേങ്ങസള അകപക്ഷനിചട്ട് നനികുതനി സമഭാഹരണത്തനില് പുകരഭാഗതനി
വന്നേനിട്ടുകണഭാ ; വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്  ഊര്ജനിതമഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേ നടപടനികേള ചുവസട കചര്ക്കുന :

1. വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപട്ട് 

നനികുതനി പനിരനിവട്ട്  ഊര്ജനിതമഭാക്കുന്നേതനിനട്ട്  റനികടണ് സ്ക്രൂടനിനനി ശേക്തമഭാക്കനി.
കൂടുതല് വലഭാപഭാരനികേസള നനികുതനി  നനിര്ണ്ണയ പരനിധനിയനില് സകേഭാണ്ടുവരുന്നേതനിനഭായുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്  ഊര്ജനിതമഭാക്കുന്നേതനിസന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  വലനിയ  തുകേകേള ഉളസപട  കഹകക്കഭാടതനിയനിലുള്ള  കകേസുകേള
അടനിയന്തരമഭായനി തതീര്പ്പുകേല്പനിചട്ട് നനികുതനി പനിരനിസചടുക്കഭാനുള്ള ശമങ്ങള
നടത്തനിവരുന.  ഇതനിനുപുറകമ സഡപറ്റ്യൂടനി കേമ്മേതീഷേണര്  (അപതീല്),  കട്രബറ്റ്യൂണല്
എന്നേനിവയനില് കസയനില് കേനിടക്കുന്നേ കകേസുകേളുലാം അടനിയന്തരമഭായനി  തതീര്പഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാസത നനികുതനി  പനിരനിവനിസന്റെ കേഭാരലക്ഷമത
ഉയര്ത്തുന്നേതനിനഭായനി  കൂടുതല്  കശേഷേനിയുള്ള  സര്വര്  സഭാപനിക്കുകേയുലാം
സനിസലാം ഡറ്റ്യൂടനി കസഭാസട്ട് സവയര് ഉപകയഭാഗസപടുത്തുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം കേമ്പറ്റ്യൂടര് ബനിലനിലാംഗുള്ള വലഭാപഭാരനികേള അവരുസട ബനില്ലുകേള
തല്സമയലാം തസന്നേ അപട്ട് കലഭാ ഡട്ട് സചയ്യുനസവന്നേട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് നനിയമ
നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാനുലാം ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.

2. ലഭാന്റെട്ട് റവനറ്റ്യൂ വകുപട്ട്

ലഭാന്റെട്ട്  റവനറ്റ്യൂ ഇനങ്ങളഭായ സകേടനിട നനികുതനി,  ആഡലാംബര നനികുതനി എന്നേതീ
ഇനങ്ങളനില് അധനികേ വനിഭവ സമഭാഹരണലാം നടത്തുന്നേതനിനഭായനി  1-8-2016
മുതല് തഭാലൂക്കട്ട്-ജനിലഭാ തലത്തനില് ഒരു സസഷേലല് കഡ്രെവട്ട് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
സസഷേലല് കഡ്രെവട്ട് പകേഭാരലാം തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം
1-4-2011  മുതല് സപര്മനിറട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള സകേടനിടങ്ങളുസട പടനികേ ലഭലമഭാക്കനി
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പരനികശേഭാധനിചട്ട്  അവയനില്  അസസട്ട്  സചയ്യുവഭാന്  ബഭാക്കനിയുള്ളവ  അസസട്ട്
സചയ്തട്ട്  നനികുതനി  ഈടഭാക്കുന്നേതനിനുലാം  സകേടനിട  നനികുതനി-ആഡലാംബര നനികുതനി
പനിരനിവട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനുലാം നടപടനി  ജനിലഭാ കേളകര്മഭാര് സസതീകേരനിക്കുന്നേ
തനിനഭായനി നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  റവനറ്റ്യൂ റനിക്കവറനി ഇനത്തനില് പനിരനിവട്ട്
ഊര്ജനിതമഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി  റവനറ്റ്യൂ  വകുപനില്  പുതനിയതഭായനി  ഒരു
ആര്.ആര്. ഓണ്കലന് കസഭാഫട്ട് സവയര് നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.

3. രജനികസ്ട്രഷേന് വകുപട്ട്

വനിലയഭാധഭാരങ്ങളുസട മുദ നനിരക്കട്ട് പഭാബലലത്തനിലുണഭായനിരുന്നേ  6  ശേതമഭാന
സമനള്ളതട്ട്  2016  ഫനിനഭാന്സട്ട് ബനിലനിലൂസട  2  ശേതമഭാനലാം കൂടനി  8  ശേതമഭാനമഭായനി
വര്ദനിപനിച്ചു.  1-4-2010-നുമുമ്പട്ട്  രജനിസര്  സചയ്തതുലാം  ഒകരക്കറനിനു  തഭാസഴെ
വനിസതീര്ണ്ണവമുള്ള ഭൂമനി ഉളസപട്ടുവരുന്നേതുമഭായ അണര് വഭാലല്യുകവഷേന് കകേസുകേള
തതീര്പഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല് പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിച്ചു. ഫ്ലൈഭാറ്റുകേളുസട രജനികസ്ട്രഷേനട്ട് നനിശ്ചനിത കയഭാഗലതയുള്ള എഞനിനതീയര്
സഭാക്ഷലസപടുത്തുന്നേ വഭാലല്യുകവഷേന് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് നനിര്ബന്ധമഭാക്കനി.

4. കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപട്ട്

കേഭാലപഴെക്കലാം  സചന്നേ  വഭാഹനങ്ങളനില്  നനിനള്ള  വര്ദനിചകതഭാതനിലുള്ള
പരനിസനിതനി മലനിനതീകേരണലാം കേണക്കനിസലടുത്തട്ട്,  15  വര്ഷേത്തനില് കൂടുതല്
കേഭാലപഴെക്കലാം സചന്നേ കനഭാണ്-ട്രഭാന്കസഭാര്ടട്ട്  വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം  10  വര്ഷേത്തനില്
കൂടുതലുള്ള ട്രഭാന്കസഭാര്ടട്ട് വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം ഗതീന് ടഭാകട്ട് ചുമത്തുന്നേതനിനുള്ള
നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.  അധനികേ നനികുതനി സമഭാഹരണലാം ലക്ഷലമനിടട്ട്
എന്കഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട് പവര്ത്തനലാം ഊര്ജനിതസപടുത്തഭാനുലാം നനികുതനി കുടനിശനികേ
വരുത്തുന്നേവര്സക്കതനിസര  കേര്ശേന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം  നനിര്കദ്ദേശേലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  മഭാത്രമല  നനികുതനി  കുടനിശനികേ  വരുത്തുന്നേവര്സക്കതനിസര
കേര്ശേന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന് വകുപനിനു കേതീഴെനില് വരുന്നേ എലഭാ
ഓഫതീസുകേളക്കുലാം കേര്ശേന നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

5. എകകസട്ട് വകുപട്ട്

എകകസട്ട്  വകുപനില്  നനികുതനി  കചഭാര്ച  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നേതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
അനധനികൃത  മദലത്തനിസന്റെ  ഉല്പഭാദനലാം,  വനിതരണലാം,  വനിപണനലാം  ഇവ
തടയുന്നേതനിനഭായനി ശേക്തമഭായ എന്കഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട് പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് എകകസട്ട്
വകുപട്ട്  നടത്തനിവരുന്നേതട്ട്.  കൂടഭാസത  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം
വലഭാജമദലങ്ങള സലാംസഭാനകത്തയട്ട്  കേടത്തനിസക്കഭാണ്ടുവരുന്നേതട്ട്  തടയുന്നേതനിനഭായനി
എകകസട്ട്  സചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളുസട  പവര്ത്തനവലാം  അതനിര്ത്തനി  പകദശേങ്ങളനില്
കബഭാര്ഡര് പകട്രഭാളനിലാംഗട്ട് യൂണനിറ്റുകേളുസട പവര്ത്തനവലാം ശേക്തനിസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  നനികുതനി സമഭാഹരണത്തനിസല പുകരഭാഗതനി സലാംബന്ധനിച വകുപ്പു തനിരനിച്ചുള്ള
വനിവരങ്ങള തഭാസഴെസക്കഭാടുക്കുന :

1. വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപട്ട്

2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം ജൂണ് മഭാസലാം മുതല് ആഗസട്ട് മഭാസലാം വസര
പനിരനിസചടുത്തതട്ട്  7374.06  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷേലാം ജൂണ് മഭാസലാം മുതല് ആഗസട്ട് മഭാസലാം വസര പനിരനിസചടുത്തതട്ട് 8131.14
കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.  757.08 കകേഭാടനി രൂപയുസട വര്ദനവട്ട് ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.

2. ലഭാന്റെട്ട് റവനറ്റ്യൂ വകുപട്ട്

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനില് ലഭാന്റെട്ട് റവനറ്റ്യൂ ഇനത്തനില് വകുപനിസന്റെ
ബഡ്ജറട്ട് എസനികമറട്ട് 377.62 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.  അടനിസഭാന ഭൂനനികുതനി
ഒഴെനിസകേയുള്ള മറനിനങ്ങളഭായ സകേടനിട നനികുതനി,  ആഡലാംബര നകുതനി ഇനങ്ങളനില്
2016 ആഗസട്ട് മഭാസലാം വസരയുള്ള കേണക്കട്ട് പരനികശേഭാധനിക്കുകമ്പഭാള കേഴെനിഞ
വര്ഷേലാം ഇകത മഭാസലാം ഉണഭായനിരുന്നേ പനിരനിവനികനക്കഭാള കൂടുതലഭായനി വന്നേനിട്ടുണട്ട്.

3. രജനികസ്ട്രഷേന് വകുപട്ട്

2015  ഏപനില് മഭാസലാം മുതല്  2015  ആഗസട്ട് മഭാസലാം വസര രജനികസ്ട്രഷേന്
വകുപനില്  1029.47  കകേഭാടനി  രൂപ  നനികുതനി  സമഭാഹരനിചനിട്ടുണട്ട്.  2016
ഏപനില്  മഭാസലാം  മുതല്  2016  ആഗസട്ട്  മഭാസലാം  വസര  1090.53  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട്  ഈ  ഇനത്തനില്  സമഭാഹരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  മുന്  വര്ഷേകത്തക്കഭാള
61.06 കകേഭാടനി രൂപ കൂടുതലഭായനി ഈ വര്ഷേലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

4. കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപട്ട്

കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിസന്റെ പധഭാന വരുമഭാനമഭാര്ഗ്ഗലാം പുതുതഭായനി രജനിസര്
സചയ്യുന്നേ  വഭാഹനങ്ങളനില്നനിന്നേട്ട്  കേനിട്ടുന്നേ  നനികുതനിയഭാണട്ട്.   ബഡ്ജറനില്
നനികുതനി വര്ദന വന്നേതനിനഭാല് വരുമഭാനത്തനിലുലാം വര്ദനവട്ട് വന്നേനിട്ടുണട്ട്.

5. എകകസട്ട് വകുപട്ട്

2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേസത്ത അകപക്ഷനിചട്ട്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷേത്തനില്  എകകസട്ട്  വകുപട്ട്  മുകഖനയുള്ള  ആസകേ വരുമഭാനത്തനില്  8
ശേതമഭാനലാം വര്ദനവട്ട് ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനില്
ആഗസട്ട് മഭാസലാം വസരയുള്ള ആസകേ വരുമഭാനത്തനില് 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷേത്തനിസല  ഇകത  കേഭാലയളവനിസന  അകപക്ഷനിചട്ട്  8.7  ശേതമഭാനലാം
വര്ദനവട്ട് ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.
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കമകക്രെഭാ ഫനിനഭാന്സട്ട്

13  (294)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചനന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുന്നേ കമകക്രെഭാ ഫനിനഭാന്സട്ട് സഭാപനങ്ങളുസട
പവര്ത്തനലാം ധനകേഭാരല വകുപട്ട് പരനികശേഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇവര് നടത്തുന്നേ പണമനിടപഭാടുകേളനിസല ക്രെമകക്കടുകേള പരനികശേഭാധനിക്കുന്നേതനിനട്ട്
നനിലവനില് സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ ;

(സനി)  പലനിശേ,  തവണ  എന്നേതീ  ഇനങ്ങളനില്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കസള  വഞനിക്കുന്നേ
തരത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുന്നേ സഭാപനങ്ങളുസട പവര്ത്തനലാം പരനികശേഭാധനിചട്ട് കുറക്കഭാര്സക്കതനിസര
കേര്ശേന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കമകക്രെഭാ  ഫനിനഭാന്സട്ട്  സഭാപനങ്ങസള  നനിയനനിക്കുന്നേതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കുന്നേതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് പവര്ത്തനിക്കുന്നേ കമകക്രെഭാ ഫനിനഭാ ന്സട്ട് ഉളസപസടയുള്ള
ബഭാങനികതതര  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങസള  കുറനിചട്ട്  പഠനിക്കുന്നേതനിനഭായനി  സലാംസഭാന
ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡട്ട്  രൂപതീകേരനിച  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്  ഗ്രൂപട്ട്  വനിശേദമഭായ പഠനങ്ങളക്കുകശേഷേലാം
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത റനികപഭാര്ടനിസല പധഭാനസപട
ശേനിപഭാര്ശേകേള പരനികശേഭാധനിചട്ട് തുടര് നടപടനികേള കകേസക്കഭാളന്നേതനിനഭായനി ധനകേഭാരല
അഡതീഷേണല് ചതീഫട്ട് സസക്രെടറനി അദലക്ഷനഭായുലാം നനികുതനി സസക്രെടറനി കേണ്വതീനറഭായുലാം
ആസൂത്രണ സഭാമ്പത്തനികേ കേഭാരല  അഡതീഷേണല്  ചതീഫട്ട്  സസക്രെടറനിയുലാം  സലാംസഭാന
ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡട്ട് സമമ്പര് സസക്രെടറനിയുലാം നനിയമ സസക്രെടറനിയുലാം അലാംഗങ്ങളഭായുലാം
ഒരു കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കേനിഫ്ബനി ശേഭാക്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനി സസതീകേരനിച നടപടനി

14 (295)  ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷേട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷേലാംസതീര് :
ശതീ  .   സകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .    സകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരള  ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചര്  ഇന്സവസട്ട്സമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡനിസന
(കേനിഫ്ബനി) ശേഭാക്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  കേനിഫ്ബനിയുസട ധനസമഭാഹരണ രതീതനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  സമഭാഹരനിക്കുന്നേ ഫണട്ട്  പഖലഭാപനിത  ആവശേലങ്ങളക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗ

സപടുത്തുനസവന്നേട്ട് ഉറപഭാക്കഭാന് എന്തട്ട് സലാംവനിധഭാനമഭാണുള്ളതട്ട്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  കേനിഫ്ബനി  ശേഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നേതുവഴെനി  സലാംസഭാനത്തനിസന്റെ സമ്പദ്ഘടനയനില്

ഏതു തരത്തനിലുള്ള ചലനലാം സൃഷ്ടനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുസമന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1999-ല് സലാംസഭാന ധനകേഭാരല  വകുപനിനുകേതീഴെനില് കേനിഫട്ട്  ആകട്ട്  1999

(2000-സല  ആകട്ട്  4)  പകേഭാരലാം  നനിലവനില്  വന്നേ  സഭാപനമഭാണട്ട്  കകേരള  ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചര്

ഇന്സവസട്ട്സമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  (കേനിഫ്ബനി).  നനിലവനില്  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള  നൂതന

ധനസമഭാഹരണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള പകയഭാജനസപടുത്തുവഭാനുലാം സര്ക്കഭാര് കനരനിടട്ട്  സപഭാതു

പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നേകതഭാസടഭാപലാം  സപഭാതു-സസകേഭാരല  പങഭാളനിത്ത  മഭാര്ഗ്ഗത്തനിലൂസട

പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാനുലാം കേനിഫ്ബനിസയ സജമഭാക്കുന്നേതട്ട് ലക്ഷലമഭാക്കനി കേനിഫ്ബനിയുസട

ഘടന പരനിഷരനിക്കുന്നേതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിച്ചു.  അപകേഭാരലാം  19-8-2016-സല അസഭാധഭാരണ

ഗസറട്ട്  കനഭാടനിഫനികക്കഷേന് നമ്പര് 1464 പകേഭാരലാം പസ്തുത ആകട്ട് കഭദഗതനി സചയ്യുകേയുലാം

ഇതുമഭായനി ബന്ധസപട ബനില് നനിയമസഭയുസട അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി പതനിനഭാലഭാമതട്ട്

കകേരള നനിയമസഭയുസട രണഭാലാം സകമ്മേളനത്തനില് പരനിഗണനയഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.

ടനി  കഭദഗതനി  പകേഭാരലാം  കേനിഫ്ബനിയുസട  പവര്ത്തനലാം  ശേക്തനിസപടുത്തുന്നേതനിനഭായനി

ബഹുമഭാനസപട  മുഖലമനനി  സചയര്കപഴണഭായനിട്ടുള്ള  കബഭാര്ഡട്ട്,  ബഹുമഭാനസപട

ധനകേഭാരലവകുപ്പുമനനി സചയര്കപഴണഭായനിട്ടുള്ള ഒരു എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട്  കേമ്മേനിറനി,  അടനിസഭാന

സസൗകേരല നനികക്ഷപ നനിധനിയുസട ട്രസനിയഭായനി പവര്ത്തനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  FTAC എന്നേനിവ

രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത,  ധനകേഭാരല അഡതീഷേണല് ചതീഫട്ട് സസക്രെടറനിസയ കേനിഫ്ബനിയുസട

ചതീഫട്ട് എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട് ഓഫതീസറഭായനി നനിയമനിക്കുകേയുലാം ഒരു ഇന്സനിററ്റ്യൂഷേണല് ഫനിനഭാ ന്സട്ട്

ഗ്രൂപട്ട് കേനിഫ്ബനിയനില് രൂപതീകേരനിക്കുന്നേതനിനുള്ള തതീരുമഭാനവലാം കകേസക്കഭാണനിട്ടുമുണട്ട്.

(ബനി) ഇടക്കഭാലഭാവശേലങ്ങളക്കഭായനി ജനറല് ഒബനികഗഷേന് കബഭാണ്ടുകേള, റവനറ്റ്യൂ

കബഭാണ്ടുകേള എന്നേനിവ പുറസപടുവനിക്കുന്നേതനിനുലാം ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചര് ഇന്സവസട്ട്സമന്റെട്ട്  ട്രസട്ട്

(InvIT),  ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചര്  സഡബ്റട്ട്  (IDF)  മുതലഭായ  ഘടനയനിലൂസട

ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  ഫണട്ട്  സമഭാഹരനിക്കുന്നേതനിനുലാം  ഇതനിനുപുറസമ  ലഭാന്റെട്ട്

കബഭാണട്ട്,  കദശേതീയ  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനില്നനിന്നേട്ട്  വഭായ്പകേള

എന്നേനിവയനിലൂസട ഫണ്ടുകേള സസരൂപനിക്കഭാനുലാം ആകനില് വലവസ സചയ്യുന.
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(സനി)  കേനിഫ്ബനി  കഭദഗതനി  ഓര്ഡനിനന്സട്ട്  2016,  6  സനി  വകുപട്ട്  പകേഭാരലാം
കേനിഫ്ബനിയനില് ഒരു ഫണട്ട് ട്രസനി ആന്റെട്ട് അകഡസസറനി കേമ്മേതീഷേന്  (FTAC)  എന്നേ
കപരനില് ഒരു കേമ്മേതീഷേന് രൂപതീകേരനിക്കണസമന്നേട്ട് നനിഷര്ഷേനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ കേമ്മേതീഷേനനില്
സചയര്കപഴണ് ഉളസപസട മൂന്നേനില് കുറയഭാസതയുലാം എന്നേഭാല് അഞനില് കൂടഭാസതയുമുള്ള
അലാംഗങ്ങള ഉണഭായനിരനിക്കണസമനലാം നനിഷര്ഷേനിചനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത കേമ്മേതീഷേന് കേനിഫ്ബനി
സസരൂപനിക്കുന്നേ  നനിധനിയുസട  ട്രസനിയഭായനി  പവര്ത്തനിക്കുന്നേതുലാം  നനിധനിയുസട  എലഭാ
നനികക്ഷപങ്ങളുലാം  കഭദഗതനി  ഓര്ഡനിനന്സനിസന്റെ  ഉകദ്ദേശേല  ലക്ഷലങ്ങളക്കനുസൃതമഭാസണനലാം
കേനിഫ്ബനിയുസട  ഫണട്ട്  അഥവഭാ  നനിധനി  വകേമഭാറനി  സചലവഴെനിക്കുന്നേനില  എനലാം  ഉറപ്പു
വരുത്തുകേയുലാം സചയ്യുന്നേതട്ട് FTAC ആയനിരനിക്കുലാം. കേമ്മേതീഷേന് കഭദഗതനി ഓര്ഡനിനന്സട്ട്
സസക്ഷന് ഡനി (2)  പകേഭാരലാം  FTAC,  തുകേകേളുസട വനിനനികയഭാഗവലാം അധനികേ തുകേയുസട
നനികക്ഷപവലാം നടത്തുനസവന്നേട്ട് സഭാക്ഷലസപടുത്തനിസക്കഭാണട്ട് ഓകരഭാ ആറട്ട് മഭാസത്തനിലുലാം
ഒരു ഫനിസഡലനിറനി  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  നല്കകേണതഭാണട്ട്.   അതനിലൂസട നനികക്ഷപകേരുസട
വനിശേസഭാസലത ഉറപഭാക്കുകേയുലാം സചയ്യുന.

(ഡനി) നനിലവനില് വനിവനിധ വകുപ്പുകേള കേനിഫ്ബനി വഴെനി  നടപനിലഭാക്കഭാന് ഏകേകദശേലാം
6500  കകേഭാടനി രൂപയുസട പദതനികേള സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ പദതനികേളുളസപടുന്നേ
അടനിസഭാന  സസൗകേരല  വനികേസനത്തനിനുള്ള  ഫണട്ട്  ബഡ്ജറനിലൂസട  ലഭലമഭാക്കുകേ
എന്നേതട്ട് ഒരു സവല്ലുവനിളനിയഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല് ബ ഡ്ജറനിനു പുറസമ നനിനള്ള വഭായ്പയനിലൂസട
കകേരളത്തനിസന്റെ  അടനിസഭാന വനികേസനത്തനിനട്ട്  വന്കതഭാതനില് നനികക്ഷപലാം നടത്തുകേ
വഴെനി  സലാംസഭാനത്തനിസന്റെ ഗതഭാഗതലാം,  വഭാണനിജലലാം,  വലഭാവസഭായനികേലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,
സതഭാഴെനില്,  ഊര്ജലാം തുടങ്ങനിയ കമഖലകേള ശേക്തനിസപടുകേയുലാം അതുവഴെനി പുകരഭാഗതനി
കകേവരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുലാം സചയ്യുലാം.

കേഭാരുണല പദതനി

15  (296)  സപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭാരുണല പദതനി ആരലാംഭനിചതനിനുകശേഷേലാം എത്ര കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ഫണട്ട്
അനുവദനിച്ചു എന്നേട്ട് ജനില തനിരനിച്ചുളള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാരുണല പദതനിയനില് ചനികേനിതഭാ സഹഭായലാം ലഭനിക്കുവഭാന് കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടുന്നേതഭായനി ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കനിസന്റെ ലനിസട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  ശദയനില്സപടനിടനില.  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  ചനികേനിതയഭായനി

ജനിലഭാതല  കേമ്മേനിറനികേളുസട  ശേനിപഭാര്ശേ  പകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നേ  അകപക്ഷകേളുസട  പതീ-

ഓതകറകസഷേന് അപകപഭാളതസന്നേ നല്കേനിവരുന.  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളക്കുള്ള

ഓതകറകസഷേനുലാം ഇപകേഭാരലാം തസന്നേ അതഭാതട്ട് ജനിലഭാ ഭഭാഗലക്കുറനി ഓഫതീസുകേളനില്

നനിനലാം നല്കുകേയുലാം പസ്തുത ആശുപത്രനികേളക്കുള്ള ഫണട്ട് ലഭലമഭാകുന്നേ മുറയ്ക്കുതസന്നേ

കേഭാലതഭാമസലാം  കൂടഭാസത  അനുവദനിച്ചു  നല്കുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഇപകേഭാരലാം നടപടനികേള കകേസക്കഭാളന്നേതനിനഭായനി ചനികേനിത കതടുന്നേ കരഭാഗനികേളക്കട്ട്

ചനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കഭാന് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്നേനില.

കകേന വനിഹനിതലാം

16  (297)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേകശേഷേലാം  2016  ആഗസട്ട്  31  വസര

കകേന വനിഹനിത ഇനത്തനില് ലഭനിച തുകേ എത്രയഭാസണന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതനില് പകതലകേ സഹഭായലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാസയന്നേട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേകശേഷേലാം ജൂണ്  2016  മുതല്  31

ആഗസട്ട് 2016 വസര 3060.48 കകേഭാടനി രൂപ കകേന നനികുതനി വനിഹനിതമഭായനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  2016  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം,  ജൂകല  31  വസരയുള്ള  അക്കസൗണന്റെട്ട്

ജനറലനിസന്റെ  കേണക്കുപകേഭാരലാം  1095.58  കകേഭാടനി  രൂപ  ഗഭാന്റെട്ട്-ഇന്-എയ്ഡട്ട്  ആയനി

ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതട്ട് മുകേളനില് പസഭാവനിചനിട്ടുള്ള നനികുതനി വനിഹനിതത്തനിനു പുറസമ ലഭനിചതഭാണട്ട്.

കേഭാരുണല ചനികേനിത

17  (298)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭാരുണല  ചനികേനിത  സഹഭായ  നനിധനിയുമഭായനി  ബന്ധസപട  ലനിസനിലുള്ള

എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിസല ആശുപത്രനികേളുസട കപരട്ട് വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പുതുതഭായനി  ഏസതങനിലുലാം  ആശുപത്രനികേസള  കേഭാരുണല  പദതനിയനില്

ഉളസപടുത്തഭാന് പദതനി ഉകണഭാ ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിസല  ആശുപത്രനികേളുസട  പടനികേ  അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  അധനികേ സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദലത കേണക്കനിസലടുത്തട്ട് പുതുതഭായനി ആശുപത്രനികേസള
ടനി പദതനിയനികലയട്ട് തല്ക്കഭാലലാം പരനിഗണനികക്കണതനിസലന്നേട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

കേഭാരുണല സബനവലന്റെട്ട് ഫണട്ട്

18 (299)   ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലത്തനിനട്ട് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

കേഭാരുണല ചനികേനിത പദതനിയനില് ഏസതഭാസക്ക കരഭാഗങ്ങളുസട ചനികേനിതയഭാണട്ട്
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കുന്നേസതനലാം കൂടുതല് കരഭാഗങ്ങസള ലനിസനില് ഉളസപടുത്തുന്നേ
കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാസയനലാം വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

കേലഭാന്സര്,  വൃക്കകരഭാഗലാം,  ഹൃകദഭാഗലാം,  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ  എന്നേതീ  കരഭാഗങ്ങളുസട
ചനികേനിത,  ശേസഭാസകകേഭാശേലാം,  നസടലട്ട് ല്ല്,  സുഷമഭാനഭാഡനി എന്നേനിവയ്ക്കുണഭാകുന്നേ മഭാരകേമഭായ
കരഭാഗങ്ങളുസട ചനികേനിത,  കേരള,  തലകചഭാര് എന്നേനിവയുസട സര്ജറനി  എന്നേനിവയഭാണട്ട്
നനിലവനില് ചനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നേതട്ട്.   കൂടുതല് കരഭാഗങ്ങളുസട  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

മഭാനലവനിരുദ പഭാകക്കജട്ട്

19 (300) ശതീ  .   സകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന് :
ശതീ  .    കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    സകേ  .    എസട്ട്  .    ശേബരതീനഭാഥന് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് പകതലകേ മഭാനല വനിരുദ പഭാകക്കജട്ട് പഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഏസതലഭാലാം കമഖലകേളഭാണട്ട് പഭാകക്കജനില് ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട് ;

(സനി)  പസ്തുത  പഭാകക്കജനിനുള്ള  വനിഭവ  സമഭാഹരണലാം  എങ്ങസനയഭാണട്ട്
കേസണത്തുന്നേതട്ട്  വനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  പസ്തുത  പഭാകക്കജട്ട്  നടപഭാക്കഭാന്  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  കവണനി
വരുസമന്നേഭാണട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന്നേതട്ട് ; വനിശേദഭാലാംശേലാം സവളനിസപടുത്തുകമഭാ ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  സലാംസഭാന  സമ്പദട്ട് വലവസയുസട  ദ്രുതഗതനിയനിലുള്ള  വളര്ച  ഉറപ്പു
വരുത്തഭാന് ഒരു മഭാനലവനിരുദ പഭാകക്കജട്ട് ആവനിഷരനിചനിട്ടുണട്ട്.   പകതലകേ നനികക്ഷപ
പദതനി എന്നേ കപരനിലഭാണട്ട് ഈ സതീലാം അറനിയസപടുന്നേതട്ട്.  ഈ പഭാകക്കജനില് വലനിയ
കറഭാഡുകേള,  പഭാലങ്ങള,  സകേടനിടങ്ങള,  പഭാര്ക്കുകേള തുടങ്ങനിയ മൂലധന സചലവകേളഭാണട്ട്
പധഭാനമഭായുലാം ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പസസ്തുത പദതനികേളക്കട്ട് ഭൂമനി ഏസറടുക്കുന്നേതനിനട്ട്
ഉളസപസട 20,000  കകേഭാടനിയനിലധനികേലാം രൂപയുസട പദതനികേളഭാണട്ട് പകതലകേ നനികക്ഷപ
പദതനി പകേഭാരലാം വനിവനിധ കമഖലകേളനിലഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേതട്ട്.  പധഭാനമഭായുലാം
നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേ  പദതനികേളുസട  വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ക്കുന.*  കകേരള ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചര് ഇന്സവസട്ട്സമന്റെട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് (കേനിഫ്ബനി)
മുകഖനയഭാണട്ട്  പകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിക്കട്ട്  ആവശേലമഭായ  ധനസമഭാഹരണലാം
നടത്തുന്നേതട്ട്.  സസബനിയുലാം  ആര്.ബനി.ഐ.-യുലാം  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നൂതന  ധനസമഭാഹരണ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഇതനിനുകവണനി കേനിഫ്ബനി ഉപകയഭാഗസപടുത്തുന്നേതഭാണട്ട്.  കേനിഫ്ബനിസയ
ഇതനിനഭായനി  സജമഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള  നനിയമകഭദഗതനികേള  ഇതനികനഭാടകേലാം  തസന്നേ
വരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  കേടസമടുപട്ട്  പക്രെനിയയുസട  വനിശേസഭാസലത  ഉറപനിക്കഭാനുലാം
നനികക്ഷപകേര്ക്കട്ട്  അവരുസട  മുതലുലാം പലനിശേയുലാം തഭാമസലാംവനിനഭാ  നല്കുസമന്നേട്ട്  ഉറപട്ട്
നല്കേഭാനുലാം ഒരു ഫണട്ട്സട്ട് ട്രസതീ ഉപകദശേകേ കേമ്മേതീഷേന് (എഫഭാക്കട്ട്)  രൂപതീകേരനിക്കുലാം.
ഫണനില് സമഭാഹരനിക്കുന്നേ നനികക്ഷപങ്ങള വകേമഭാറനി  സചലവഴെനിക്കഭാസത അലാംഗതീകൃത
സതീമുകേളക്കട്ട്  മഭാത്രലാം  വനിനലസനിക്കസപടുനസവന്നേട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ  എനള്ളതഭാണട്ട്
എഫഭാക്കനിസന്റെ പഭാഥമനികേ ചുമതല.

കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനിയുസട ഒരു വനിഹനിതലാം എലഭാ വര്ഷേവലാം കേനിഫ്ബനിയട്ട്
നല്കുന്നേതനിനട്ട് നനിയമപകേഭാരലാം ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറസമ സപകട്രഭാളനികന്മേലുള്ള
സസസുലാം കേനിഫ്ബനിക്കട്ട് കകേമഭാറലാം.  സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം ലഭനികക്കണ എലഭാ തുകേകേളുലാം
ആഗസട്ട്  മഭാസത്തനിസന്റെ  അവസഭാന  പവൃത്തനി  ദനിനലാം  തതീരുലാംമുമ്പട്ട്  കേനിഫ്ബനിയുസട
അക്കസൗണനികലയട്ട് ലഭനിക്കുസമന്നേട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതനിനട്ട്  വലവസ സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.   ഈ
വരുമഭാനസത്ത സസകേറ്റ്യൂരനികറസട്ട് സചയ്തഭാണട്ട് പകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിക്കട്ട് ആവശേലമഭായ
വഭായ്പ കേനിഫ്ബനി സമഭാഹരനിക്കുന്നേതട്ട്.  ഇത്തരസമഭാരു വനിപുലമഭായ മൂലധന നനികക്ഷപ
പദതനിക്കഭായനി ഓകരഭാ അടനിസഭാന സസൗകേരല കപഭാജകനിസന്റെയുലാം പകതലകേ വനികശേഷേ
ണങ്ങളക്കട്ട്  അനുസൃതമഭായനി  വലതലസ  കേടപത്രങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.
പവര്ത്തനക്ഷമതയുസട  അടനിസഭാനത്തനില്  സതരസഞടുത്ത  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം
കകേഭാര്പകറഷേനുകേളക്കുലാം സസബനിയുസട പുതനിയ ഇഷേറ്റ്യൂ ആന്റെട്ട് ലനിസനിങ്ങട്ട് ഓഫട്ട് സഡറട്ട്
സസകേറ്റ്യൂരനിറതീസട്ട്  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ പകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഗലഭാരന്റെനികയഭാസട കേടപത്രലാം ഇറക്കുവഭാന്
അനുമതനി നല്കുന്നേതഭാണട്ട്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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കേഭാരുണല സബനവലന്റെട്ട് സതീലാം

20  (301)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷേലാംസതീര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭാരുണല  കലഭാടറനി  വനില്പനവഴെനി  ഇതുവസര  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ

സമഭാഹരനിചനിട്ടുണട്ട് ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) കേഭാരുണല സബനവലന്റെട്ട് സതീലാം പകേഭാരലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപ കരഭാഗനികേളക്കട്ട്

വനിതരണലാം സചയ്തനിട്ടുണട്ട്;വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പസ്തുത  തുകേയനില്  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  കരഭാഗനികേളുസട  ചനികേനിതയട്ട്

കശേഷേവലാം ഓകരഭാ ആശുപത്രനിയുസടയുലാം അക്കസൗണനിലുണട്ട്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  ഏസതലഭാലാം  ആശുപത്രനിയുസട  അക്കസൗണനിലഭാണട്ട്  പസ്തുത  തുകേ  രണട്ട്

കകേഭാടനിയനിലധനികേമുള്ളതട്ട് ; ആശുപത്രനികേളുസട കപരുലാം 31-8-2016-നട്ട് അവരുസട കകേവശേമുള്ള

തുകേയുലാം എത്രയഭാസണന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഇ)  കരഭാഗനികേളുസട ചനികേനിതയട്ട് കശേഷേലാം ബഭാക്കനിവരുന്നേ തുകേ തനിരനിസചടുക്കുന്നേതനിനട്ട്

എന്തട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(എഫട്ട്)  കേഭാരുണല സബനവലന്റെട്ട് സതീലാം സഹഡ്കേസഭാര്ടറനില് എത്ര കപര് കജഭാലനി

സചയ്യുന; ഇവര്ക്കട്ട് ഒരു വര്ഷേലാം ശേമ്പള ഇനത്തനില് എന്തട്ട് തുകേ സചലവഭാകുന എന്നേട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ജനി)  കേഭാരുണല സബനവലന്റെട്ട്  സതീമനിസന്റെ ഭരണനനിര്വഹണ സചലവട്ട്  പരനിമനിതസപടുത്തഭാന്

ഓഫതീസട്ട് ഓകടഭാകമഷേന് പൂര്ണ്ണമഭായുലാം നടപനിലഭാക്കുകമഭാ; കേഭാരുണല സബനവലന്റെട്ട് സതീലാം

പകേഭാരലാം ഒ.പനി.  ടനിക്കറനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് 3,000 രൂപ വസര നല്കുന്നേ പദതനിയനിസല

സവടനിപട്ട്  ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന്  എസന്തലഭാലാം  നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചു ; വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാരുണല, കേഭാരുണല പ്ലസട്ട് എന്നേതീ കലഭാടറനികേളുസട വനില്പനയനിലൂസട 2016

സസപ്തലാംബര് 17 വസര 5132.41 കകേഭാടനി രൂപ സമഭാഹരനിക്കുകേയുലാം സചലവട്ട് (സമ്മേഭാനലാം,

ഏജന്റെട്ട്സട്ട്  കേമ്മേതീഷേന്,  ഡനിസസൗണട്ട്,  അചടനികലനി,  പരസലലാം,  നനികുതനി)  കേഴെനിഞട്ട്

ഏകേകദശേലാം  1038.97  കകേഭാടനി  രൂപ  അറഭാദഭായലാം/ലഭാഭമഭായനി  ലഭനിചനിട്ടുമുണട്ട്.

വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ചുവസട കചര്ക്കുന :
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കേഭാരുണല കലഭാടറനി കേഭാരുണല പ്ലസട്ട് കലഭാടറനി

വനിറ്റുവരവട്ട് 

(രൂപ
കകേഭാടനിയനില്)

ഏകേകദശേ
ലഭാഭലാം ( രൂപ
കകേഭാടനിയനില്)

വനിറ്റുവരവട്ട് 

(രൂപ
കകേഭാടനിയനില്)

ഏകേകദശേ
ലഭാഭലാം (രൂപ
കകേഭാടനിയനില്)

2011-12 188.87 38.96 --- ---

2012-13 464.61 105.25 --- ---

2013-14 602.10 132.02 --- ---

2014-15 695.27 141.80 681.92 131.40

2015-16 803.45 155.59 823.91 147.96

2016-17
(സസപ്തലാംബര്

17 വസര)

447.77 98.24 424.51 87.75

ആസകേ 3202.07 671.86 1930.34 367.11

(ബനി)  കേഭാരുണല  സബനവലന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  പദതനി  പകേഭാരമുള്ള  ചനികേനിതഭാ
ധനസഹഭായമഭായനി സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളക്കട്ട് 726.02 കകേഭാടനി രൂപയുലാം സസകേഭാരല
അക്രെഡനിറഡട്ട് ആശുപത്രനികേളക്കട്ട് 85.87 കകേഭാടനി രൂപയുലാം പകതലകേഭാനുമതനി പകേഭാരലാം
5.17 കകേഭാടനി രൂപയുലാം ഒറത്തവണ സമഭാശേസഭാസ പദതനിക്കഭായനി 12.58 കകേഭാടനി രൂപയുലാം
റതീ-ഇലാംകബഴട്ട്സമന്റെട്ട്  ഇനത്തനില്  4.04  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ഉളസപസട  ആസകേ  833.68
കകേഭാടനി രൂപ വനിതരണലാം സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(സനി&ഡനി)  കരഭാഗനികേളുസട  ചനികേനിതക്കുകശേഷേലാം  ഓകരഭാ  ആശുപത്രനിയുകടയുലാം
അക്കസൗണനില് അവകശേഷേനിചനിട്ടുള്ള തുകേയുസട കേണക്കട്ട് ആശുപത്രനികേള നല്കുന്നേനില.
ആയതനിനഭാല് അവ ലഭലമല.  അവ ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  കേഭാരുണല സബനവലന്റെട്ട് ഫണട്ട് പദതനി പകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളക്കട്ട്
നല്കുന്നേ തുകേയനില് ഉപകയഭാഗനിച്ചു കേഴെനിഞട്ട് ബഭാക്കനി വരുന്നേ തുകേ അടനിയന്തരമഭായനി
തനിരനിചടയഭാന് തുകേ നല്കുന്നേ ഉത്തരവനില് തസന്നേ നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കേഭാറണട്ട്.  ഇതനില്
വതീഴ്ച വരുത്തുന്നേ ആശുപത്രനികേളക്കട്ട് നനിരന്തരലാം നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള നല്കേനിവരുന.
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(എഫട്ട്)  കേഭാരുണല  സബനവലന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  സഹഡട്ട്  ഓഫതീസനില്  കേരഭാര്/ദനിവസ
കവതന  അടനിസഭാനത്തനില്  ഇകപഭാള  28  കപര്  കജഭാലനി  സചയവരുന.  2015-16
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനില് കേരഭാര്/ദനിവസകവതന അടനിസഭാനത്തനില് 35 കപര് കജഭാലനി
സചയ്തനിരുന.  ഇവര്ക്കഭായനി 44,10,224 രൂപ (നഭാല്പത്തനി നഭാലട്ട് ലക്ഷത്തനി പതനിനഭായനിരത്തനി
ഇരുന്നൂറനി  ഇരുപത്തനി  നഭാലട്ട്  രൂപ  മഭാത്രലാം)  ശേമ്പള  ഇനത്തനില്  സചലവഭായനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാസത സനിരലാം തസനികേയനില് 5 ജതീവനക്കഭാര് കജഭാലനി സചയ്യുന.  പസ്തുത ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
ശേമ്പള  ഇനത്തനില്  പതനിവര്ഷേലാം  ഏകേകദശേലാം  35,07,084  രൂപ  (മുപത്തനിയഞട്ട്
ലക്ഷത്തനി ഏഴെഭായനിരത്തനി എണ്പത്തനിനഭാലട്ട് രൂപ മഭാത്രലാം) സചലവഭാകുനണട്ട്.

(ജനി)  കേഭാരുണല സബനവലന്റെട്ട് സതീമനിസന്റെ ഭരണ നനിര്വഹണ സചലവട്ട് പരനിമനിത
സപടുത്തഭാന്  കസഭാഫട്ട് സവയര്  നവതീകേരണലാം  ഭഭാഗനികേമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ബഭാക്കനിയുള്ളവ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഒ.പനി.  ടനിക്കറനിസന്റെ
അടനിസഭാത്തനില്  3,000  രൂപ  (മൂവഭായനിരലാം  രൂപ)  വസര  നല്കുന്നേ  പദതനിയനിസല
സുതഭാരലമനിലഭായ്മയുലാം ഫലക്കുറവലാംമൂലലാം പസ്തുത പദതനി ഇകപഭാള തുടരുന്നേനില.

കേഭാരുണല സബനവലന്റെട്ട് ഫണട്ട് പദതനി

21  (302)  ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    ബഷേതീര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നേതനിനുകശേഷേലാം  കേഭാരുണല  സബനവലന്റെട്ട്
ഫണട്ട് പദതനിയുസട പവര്ത്തനലാം നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ; വനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇസലങനില് പുതനിയ സര്ക്കഭാര് വന്നേതനിനുകശേഷേലാം എത്രകപര്ക്കട്ട് കേഭാരുണല
സബനവലന്റെട്ട്  ഫണനില്നനിനലാം  പകതലകേഭാനുമതനി  മുകഖനയുലാം  സഭാധഭാരണനനിലയനിലുലാം
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കുകമഭാ ;

(സനി)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  അവസഭാനകേഭാലത്തട്ട്  കേഭാരുണല  സബനവലന്റെട്ട്
ഫണനില്നനിനലാം  പകതലകേഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില്  നനിനമുള്ള
അകപക്ഷകേരുസട അകപക്ഷകേളനികന്മേല് ധനസഹഭായ വനിതരണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ ;
ഇസലങനില് എന്തഭാണട്ട്  തടസസമനലാം,  ആര്സക്കലഭാമഭാണട്ട്  ധനസഹഭായലാം  നല്കേഭാനുള്ളസതനലാം,
ആയതട്ട് വനിതരണലാം സചയ്യുന്നേതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  പുതനിയ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നേതനിനുകശേഷേലാം  സഭാധഭാരണ
നനിലയനില്  14,054  കരഭാഗനികേളക്കഭായനി  159.45  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
81  കപര്ക്കട്ട്  പകതലകേഭാനുമതനി  പകേഭാരലാം  ചനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കഭാന്
കേഭാരുണല സബനവലന്റെട്ട് ഫണട്ട് കസറട്ട് സലവല് കേമ്മേനിറനി തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില്നനിനള്ള  പകതലകേഭാനുമതനി  പകേഭാരമുള്ള
അകപക്ഷകേരുസട അകപക്ഷകേളനികന്മേല് ധനസഹഭായ വനിതരണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.
14  ജനിലകേളുസട  അകപക്ഷകേളനികന്മേല് ജനില  തനിരനിചട്ട്  കഡഭാകര്മഭാരുസട  സബ്കേമ്മേനിറനി
പരനികശേഭാധനിച്ചുവരുന.  ആയതനിനഭാലഭാണട്ട്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നേതനില്  കേഭാലതഭാമസലാം
ഉണഭാകുന്നേതട്ട്.  പരനികശേഭാധന പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നേ മുറയട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നേതഭാണട്ട്.  ഏറനഭാടട്ട്
മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  6  അകപക്ഷകേരുസട  അകപക്ഷയനികന്മേല്  ധനസഹഭായലാം
നല്കേഭാനുണട്ട്.  അവരുസട കപരുകേള ചുവസട കചര്ക്കുന :

1. ശതീ. മുഹമ്മേദട്ട് ഷേഭാബനില് എലാം. 

2. ശതീമതനി തസതീലാം പനി.

3. ശതീ. ബഭാബുരഭാജട്ട്

4. ശതീ. ഷേനിഹഭാബുദ്ദേതീന്

5. ശതീമതനി ആരനിഫ

6. ശതീ. ചഭാകക്കഭാ എലാം. എലാം.

ടനി അകപക്ഷകേളനികന്മേല്  കഡഭാകകഴട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുസട പരനികശേഭാധന പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നേ
മുറയട്ട്  നടപടനിക്രെമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  എത്രയുലാം  സപസടന്നേട്ട്  തുകേ  വനിതരണലാം  സചയഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

കേടഭാശേസഭാസ പദതനി

22 (303) ശതീ  .   സകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശേന് :
ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്  കനഭാഡല്  ഏജന്സനിയഭായനി,  ജപ്തനി  കനരനിടുന്നേ
തഭാഴ്ന്ന  വരുമഭാനക്കഭാര്ക്കട്ട് കേടഭാശേസഭാസ പദതനി രൂപതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ;  
വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പദതനിയുസട വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള എസന്തലഭാമഭാണട്ട് ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) എത്ര കുടുലാംബങ്ങളക്കഭാണട്ട് ഇതനിസന്റെ ആനുകൂലലലാം കേനിട്ടുന്നേതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഏസതഭാസക്ക  വഭായ്പകേളഭാണട്ട്  പസ്തുത  പദതനിയനില്  ഉളസപടഭാത്തതഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്  ;
വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 20-8-2016-സല സ.ഉ.(പനി.)  നമ്പര് 118/2016/ധന.  പകേഭാരലാം ധനകേഭാരല

വകുപട്ട് കനഭാഡല് ഏജന്സനിയഭായനി ജപ്തനി കനരനിടുന്നേ തഭാഴ്ന്ന വരുമഭാനക്കഭാര്ക്കഭായനി കേടഭാശേസഭാസ

പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഉത്തരവനിസന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി) സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളനില് നനിസന്നേടുത്ത വഭായ്പകേളുസട

തനിരനിചടവനില്  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയതനിനഭാല്  ജപ്തനിഭതീഷേണനി  കനരനിടുന്നേവര്ക്കട്ട്  വഭായ്പഭാ

പലനിശേ/പനിഴെപലനിശേയനിളവലാം  കേടഭാശേസഭാസവലാം  അനുവദനിക്കുന്നേതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്

ഒറത്തവണയഭായനി നടപഭാക്കുന്നേ കേടഭാശേസഭാസ പദതനിയഭാണനിതട്ട്.  മുതലനിസന്റെ ഇരടനിയനിലധനികേലാം

തനിരനിചടചകശേഷേവലാം  വഭായ്പഭാകുടനിശനികേമഭാത്രലാം  കകേമുതലഭായുള്ള  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കുലാം

തഭാഴ്ന്ന  വരുമഭാനക്കഭാര്ക്കുലാം ആശേസഭാസമഭാകുന്നേതഭാണട്ട്  ഈ  കേടഭാശേസഭാസ പദതനി.  അഞ്ചുലക്ഷലാം

വസരയുള്ള  വഭായ്പകേളനില്  മുതലുലാം  പലനിശേയുലാം  പനിഴെപലനിശേയുലാം  കചര്ത്തട്ട്  മുതലനിസന്റെ

ഇരടനിസയങനിലുലാം തനിരനിചടചവരുസട വഭായ്പകേളഭാണട്ട് എഴുതനിത്തളന്നേതട്ട്.  ഇതനിനട്ട് പുറസമ

മുതലനിസന്റെ  ഒന്നേര ഇരടനിസയങനിലുലാം  തനിരനിചടച്ചുകേഴെനിഞനിട്ടുലാം  ജപ്തനിഭതീഷേണനി  കനരനിടുന്നേ

സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട് പലനിശേയനിളവലാം പനിഴെപലനിശേയനിളവലാം അനുവദനിച്ചുസകേഭാണട്ട് ബഭാക്കനി

വഭായ്പഭാതുകേ രണട്ട് വര്ഷേലാം സകേഭാണട്ട് തനിരനിചടയഭാവന്നേ വനിധലാം പുനനക്രെമതീകേരനിച്ചുലാം നല്കുന്നേതഭാണട്ട്.

കകേരള  സലാംസഭാന  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡട്ട്,  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ,

പനിന്നേഭാക്കകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷേനുകേള,  കകേരള  സലാംസഭാന  വനനിതഭാ  വനികേസന

കകേഭാര്പകറഷേന്, കകേരള സലാംസഭാന വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ കകേഭാര്പകറഷേന് എന്നേതീ സര്ക്കഭാര്

സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  റവനറ്റ്യൂ  വകുപനില്നനിനലാം  വഭായ്പ  ലഭലമഭാക്കനിയവര്ക്കഭാണട്ട്

കേടഭാശേസഭാസവലാം പലനിശേയനിളവലാം ലഭനിക്കുന്നേതട്ട്. വഭായ്പഭാസഭാപനങ്ങളനില് സസതീകേരനിക്കുന്നേ

കേടഭാശേസഭാസ അകപക്ഷയനികന്മേല് തതീര്പ്പുണഭാക്കനി രണട്ട്  മഭാസത്തനിനുള്ളനിസല നനിശ്ചനിത

തതീയതനിയനില്  മുന്കൂടനി  അറനിയനിചട്ട്  ബഭാധലതഭാ  രഹനിത  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ഉളസപസട

എലഭാ ഈടുകേളുലാം തനിരനിസകേ നല്കുന്നേതഭാണട്ട്.  പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി ഗുണകഭഭാക്തഭാവനില്

നനിന്നേട്ട്  അകപക്ഷസയഭാഴെനിസകേ  യഭാസതഭാരു  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലാം  ആവശേലസപടുന്നേതല.

പദതനിയുസട വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള അടങ്ങനിയ മഭാര്ഗ്ഗകരഖ അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(സനി)  പതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  പദതനിയുസട  ആനുകൂലലലാം

ലഭനിക്കുസമന്നേഭാണട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന്നേതട്ട്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ഡനി)  പദതനി മഭാര്ഗ്ഗകരഖയുസട ഖണ്ഡനികേ 3.4 പകേഭാരലാം ചുവസട കചര്ത്തനിരനിക്കുന്നേ
വഭായ്പകേളഭാണട്ട് കേടഭാശേസഭാസ പദതനിയനില് ഉളസപടഭാത്തതട്ട് :

• സസര്ണ്ണ ഈടനികന്മേലുള്ള വഭായ്പകേള

• സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര് എടുത്തനിട്ടുള്ള വഭായ്പകേള

• വലക്തനികേളക്കലഭാസത നല്കേനിയനിട്ടുള്ള വഭായ്പകേള

• അഞട്ട് ലക്ഷലാം രൂപയനില് കൂടുതലഭാസയടുത്ത വഭായ്പകേള

• ഉത്തരവട്ട് തതീയതനിയനില് കേട ബഭാദലത നനിലവനിലനിലഭാത്ത വഭായ്പകേള.

സപകട്രഭാള/ഡതീസല് വനില വര്ദന

23 (304) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശേനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുന്നേപനിള്ളനി :
ശതീ  .   ഷേഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേ കശേഷേലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത്ര
തവണ സപകട്രഭാള, ഡതീസല് എന്നേനിവയുസട വനില വര്ദനവണഭായനി ;

(ബനി)  ഒരു  ലനിറര്  സപകട്രഭാള/ഡതീസലനിനട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ചുമത്തുന്നേ
നനികുതനി എത്ര ശേതമഭാനമഭാസണന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഇവയട്ട്  ഏര്സപടുത്തനിയ  നനികുതനി
ശേതമഭാനലാം എത്രയഭായനിരുനസവന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട് ആശേസഭാസമഭാകുവഭാന് നനിലവനില് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
സപകട്രഭാള,  ഡതീസല്  എന്നേനിവയട്ട്  ചുമത്തുന്നേ  നനികുതനി  ഭഭാരലാം  കുറക്കഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേകശേഷേലാം സപകട്രഭാളനിയലാം കേമ്പനനികേള
വനില 4 തവണയുലാം ഡതീസലനിസന്റെ വനില 3 തവണയുലാം വര്ദനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.

(ബനി)  ഒരു  ലനിറര്  സപകട്രഭാളനിനട്ട്  31.80  ശേതമഭാനവലാം  ഡതീസലനിനട്ട്  24.52
ശേതമഭാനവമഭാണട്ട്  വനില്പന  നനികുതനിയഭായനി  ചുമത്തുന്നേതട്ട്.  കൂടഭാസത  ലനിററനിനട്ട്  ഒരു
രൂപഭാ  നനിരക്കനില്  അധനികേ  വനില്പന  നനികുതനിയുലാം  ഒരു  ശേതമഭാനലാം  കസഭാഷേലല്
സസകേറ്റ്യൂരനിറനി സസസ്സുലാം ചുമത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  സപകട്രഭാളനിസന്റെ  നനികുതനി  നനിരക്കട്ട്
31.80  ശേതമഭാനമഭായുലാം  ഡതീസലനികന്റെതട്ട്  24.52  ശേതമഭാനമഭായുലാം  20-2-2015  മുതല്
പുനനക്രെമതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ബഭാങ്കുകേള വഴെനി വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പ

24 (305) ശതീ  .   കജഭാണ് സഫര്ണഭാണസട്ട് :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  സകേ  .    സജ  .    മഭാകനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ബഭാങ്കുകേള  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പകേള  നല്കുന്നേതട്ട്  പകവശേന
പരതീക്ഷഭാ  റഭാങട്ട്  ലനിസനില്  ഉളസപടനിട്ടുള്ളവര്ക്കട്ട്  മഭാത്രമഭായനി  ചുരുക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്
ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  ഒരു  വനിഭഭാഗലാം  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പ
ലഭനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നേതനിനട്ട് കേഭാരണമഭായനിട്ടുള്ളതഭായനി ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  പസസ്തുത  സഭാഹചരലത്തനില്  മറ്റു  സലാംസഭാനങ്ങളനിസല  സപഭാഫഷേണല്
കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട് മഭാകനജട്ട് സമന്റെട്ട് കേസഭാടയനില് പകവശേനലാം ലഭനിചനിട്ടുള്ള വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം
പസ്തുത  ബഭാങ്കുകേള  വഴെനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പ  ലഭനിക്കുന്നേതനിനഭാവശേലമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയന്നേട്ട്അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അപകേഭാരലാം  ഒരു  നനിയനണവലാം  ഏര്സപടുത്തനിയതഭായനി  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ
ശദയനില്വന്നേനിടനില.

(ബനി)  ശദയനില്സപടനിടനില.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് പുറത്തട്ട് മഭാകനജട്ട് സമന്റെട്ട് കേസഭാടയനില് പകവശേനലാം ലഭനിച
വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം നനിലവനില് വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പ നല്കുനണട്ട്.

ആസനിവനികേസന ഫണട്ട്

25 (306)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  2011-12  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷേലാം  മുതല്  31-8-2016  വസരയുള്ള കേഭാലത്തട്ട്
ഒറപഭാലലാം അസലാംബനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിസല ഏസതലഭാലാം പവൃത്തനികേളക്കട്ട് ആസനി
വനികേസന ഫണനില്നനിനലാം തുകേ അനുവദനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട് എനള്ളതനിസന്റെ ഇനലാം
തനിരനിച്ചുള്ള വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  പസ്തുത  കേഭാലയളവനിസല  ഏസതങനിലുലാം  സപഭാകപഭാസലുകേള  ഭരണഭാനുമതനിയഭായനി
ധനകേഭാരല വകുപനിസന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; ഉസണങനില് ഏതട്ട് പവൃത്തനി ;

(സനി)  എത്ര  രൂപയുസട  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭാണട്ട്  ആസനിവനികേസന  ഫണനില്
നനിനലാം തുകേ ലഭലമഭാക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആസനിവനികേസന  പദതനി  ആരലാംഭനിച  2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം
മുതല് നഭാളനിതുവസര ഒറപഭാലലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനികലയഭായനി ഭരണ വകുപട്ട് ശേനിപഭാര്ശേ
സചയ്തട്ട്  ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്  അനുമതനി  നല്കേനിയ  പവൃത്തനികേളുസട  വനിശേദവനിവരലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ഒറപഭാലലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ഓപണ് എയര് കസഡനിയലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നേ പവൃത്തനി ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി ലഭലമഭായതട്ട് ധനകേഭാരല വകുപനിസന്റെ
പരനികശേഭാധനയനിലഭാണട്ട്. 

(സനി)  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം-ആസനിവനികേസന  പദതനിയനികലയഭായനി  ഓകരഭാ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനികലയ്ക്കുലാം  ഓകരഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേവലാം  5 കകേഭാടനി  രൂപ
വതീതമഭാണട്ട് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

റബറനിസന്റെ മനിനനിമലാം തഭാങ്ങുവനില

26 (307) ശതീ  .    സകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  റബറനിസന്റെ  വനില  തകേര്ച  അതനിജതീവനിയ്ക്കുവഭാന്കവണനി  മനിനനിമലാം  തഭാങ്ങു
വനിലയഭായ 150 രൂപ റബര് കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട് നല്കുന്നേതനിനുകവണനി 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷേത്തനില് എത്ര കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി) റബര് കേര്ഷേകേര് പതനിസന്ധനി കനരനിടുന്നേ സഭാഹചരലത്തനില്, ഈ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരകമറതനിനുകശേഷേലാം  നഭാളനിതുവസര  എത്ര  റബര്  കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട്  മനിനനിമലാം
തഭാങ്ങുവനില പദതനിയുസട പകയഭാജനലാം കേനിടനി; എത്ര രൂപ ആസകേ നല്കേനി?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനില് റബര് സപഭാഡക്ഷന് ഇന്സസന്റെതീവട്ട്
പദതനിക്കഭായനി 500 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതനിനുകശേഷേലാം  20-9-2016  വസര  റബര്
സപഭാഡക്ഷന് ഇന്സസന്റെതീവട്ട് പദതനിയനിന്കേതീഴെനില്  637635  സസയനില്സട്ട് ബനില്ലുകേളനിലഭായനി
192.83 കകേഭാടനി രൂപ സബ്സനിഡനിയഭായനി റബര് കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ
പദതനി ആരലാംഭനിചതനിനുകശേഷേലാം നഭാളനിതുവസര  296430  റബര് കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട് പസ്തുത
പദതനിയുസട പകയഭാജനലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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കവപനിന് മണ്ഡലത്തനിസല വനിവനിധ പവൃത്തനികേള

27 (308) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശേർമ്മേ :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  2011-15  കേഭാലയളവനില്  എലാം.എല്.എ.  ആസനി  വനികേസന  സതീമനില്

ഉളസപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച സസവപനിന് മണ്ഡലത്തനിസല വനിവനിധ പവൃത്തനികേളനില്

ഇനനിയുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളതട്ട് ഏസതഭാസക്കസയന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) പവൃത്തനികേളനില് എഗനിസമന്റെട്ട് കേഭാലഭാവധനി കേഴെനിഞവ ഏസതഭാസക്കസയനലാം

പവൃത്തനികേള ഏസറടുത്തനിരനിക്കുന്നേ കേരഭാറകേഭാര് ആസരഭാസക്കസയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനി കേഴെനിഞനിട്ടുലാം പവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത കേരഭാറകേഭാര്

സക്കതനിസര ബന്ധസപട വകുപട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനി എസന്തന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്നേ  പവൃത്തനികേള  അടനിയന്തരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നേതനിനട്ട്

ആവശേലമഭായ കേര്ശേന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2011-2015 കേഭാലയളവനില് നനികയഭാജകേമണ്ഡല ആസനി വനികേസന പദതനിയനില്

ഉളസപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച കവപനിന് മണ്ഡലത്തനിസല വനിവനിധ പവൃത്തനികേളനില്

ഇനനിയുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളവസയ  സലാംബന്ധനിച  വനിശേദവനിവരലാം  അനുബന്ധലാം-I

ആയനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.*

(ബനി)  വനിശേദവനിവരലാം അനുബന്ധലാം - II ആയനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.*

(സനി) കേഭാലഭാവധനി കേഴെനിഞനിട്ടുലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത പവൃത്തനികേളനില് കേരഭാറകേഭാര്ക്കട്ട്

കനഭാടതീസട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)   പല  പവൃത്തനികേളുലാം  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്നേതട്ട്  അതനിര്ത്തനി  തര്ക്കലാംമൂലവലാം

സലത്തനിസന്റെ ഉടമസതസയ സലാംബന്ധനിച തര്ക്കലാംമൂലവമഭാണട്ട്.   അത്തരലാം പവൃത്തനികേളനില്

പരനിഹഭാര  നടപടനികേളക്കഭായനി  ബന്ധസപട  പഞഭായത്തട്ട്  അധനികേഭാരനികേളുകടയുലാം

എലാം.എല്.എ.-യുകടയുലാം സഹഭായലാം അഭലര്തനിചനിട്ടുണട്ട്.  അലഭാത്ത പവൃത്തനികേളക്കട്ട്

കനഭാടതീസനിനട്ട്  തൃപ്തനികേരമഭായ മറപടനി  നല്കേഭാത്ത കേരഭാറകേഭാസര റനിസട്ട്  ആന്റെട്ട്  കകേഭാസട്ട്

വലവസയനില് കേരഭാറനില് ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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നനികുതനിയനിളവട്ട്

28 (309) ശതീ  .    സകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  2011-2016  കേഭാലയളവനില്  ഏസതലഭാലാം  ഇനങ്ങളനില്  നനികുതനിയനിളവട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുസണനള്ളതനിസന്റെ വനിശേദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഖജനഭാവനിനട്ട്  വന്നേനിട്ടുള്ള നഷ്ടലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ  ;
എങനില് വനിശേദ വനിവരലാം നല്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഗുരുതരമഭായ കൃതലവനികലഭാപലാം നടത്തനിയതഭായനി ആകക്ഷപമുള്ളവര്സക്കതനിസര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  വനിശേദമഭായ  അകനസഷേണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  ;
ഉസണങനില് വനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള അനുബന്ധലാം 1 ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) ആകക്ഷപലാം ഉയര്ന്നേ കകേസുകേളനില് അകനസഷേണലാം നടക്കുകേയഭാണട്ട്.

(സനി&ഡനി)  വനിവനിധ നനികുതനിയനിളവകേള സലാംബന്ധനിചട്ട്  വനിജനിലന്സട്ട്  അടക്കലാം
പരനികശേഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  പരനികശേഭാധനയുസട  അടനിസഭാനത്തനില്  തുടര്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പ നനികഷേധനിക്കുന്നേ സഭാഹചരലലാം

29 (310) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ബഭാങ്കുകേള സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പകേള നല്കുന്നേതട്ട്  പകവശേന
പരതീക്ഷഭാ റഭാങട്ട് ലനിസനില് ഉളസപടനിട്ടുള്ളവര്ക്കട്ട് മഭാത്രമഭായനി ചുരുക്കനി മറ്റുള്ളവര്ക്കട്ട് വഭായ്പ
നനികഷേധനിക്കുന്നേ സഭാഹചരലലാം നനിലവനിലുള്ളതട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ :

(ബനി)  മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളനിസല സപഭാഫഷേണല് കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട്  മഭാകനജട്ട് സമന്റെട്ട്
കേസഭാടയനില് പകവശേനലാം ലഭനിചനിട്ടുള്ള വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം ബഭാങ്കുകേള വഴെനി വനിദലഭാഭലഭാസ
വഭായ്പ ലഭനിക്കുന്നേതനിനഭാവശേലമഭായ നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ: വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

(എ) അപകേഭാരലാം ഒരു നനിയനണവലാം ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി അറനിയനില.

(ബനി) സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് പുറത്തട്ട് മഭാകനജട്ട് സമന്റെട്ട് കേസഭാടയനില് പകവശേനലാം ലഭനിച
വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം നനിലവനില് വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പ നല്കുനണട്ട്.

സലാംസഭാനസത്ത ട്രഷേറനി മനിചലാം

30 (311)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമല്ക്കുകമ്പഭാള സലാംസഭാനസത്ത ട്രഷേറനി മനിചലാം
എത്ര രൂപയഭായനിരുനസവന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  31-5-2016-സല  കേണക്കട്ട്  പകേഭാരലാം  കക്ഷമസപന്ഷേന്  കുടനിശനികേ, വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളക്കുള്ള  ബനില്കുടനിശനികേ,  കേരഭാറകേഭാരുസട  കുടനിശനികേ  എന്നേനിവ  എത്ര
ഉണഭായനിരുനസവന്നേട്ട് ഇനലാം തനിരനിചട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഓകരഭാ  കുടനിശനികേയുലാം  ഏതട്ട്  തതീയതനിവസര  സകേഭാടുത്തു  തതീര്ത്തുസവനലാം
അതനിനഭായനി എത്ര തുകേ സചലവഴെനിച്ചു എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമല്ക്കുകമ്പഭാള സലാംസഭാനത്തനിസന്റെ ട്രഷേറനി
ബനില്ലുകേളനിസല നനികക്ഷപലാം 1009.30 കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുന.

(ബനി)  31-5-2016-സല  വകുപ്പുതല  കേണക്കുകേള  പകേഭാരലാം  വനിവനിധ  സഭാമൂഹല
സുരക്ഷഭാ സപന്ഷേനുകേളുസട കുടനിശനികേ  1505.49  കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുന.  കൂടഭാസത
800 കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുള്ള വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുസട ബനില്ലുകേള സവയ്സട്ട് & മതീന്സട്ട്, ട്രഷേറനി
കേറ്റ്യൂവനിലുലാം കേരഭാറകേഭാര്ക്കട്ട് കുടനിശനികേ ഇനത്തനില്  1775.59  കകേഭാടനി രൂപയുലാം സകേഭാടുത്തു
തതീര്ക്കുവഭാന് ഉണഭായനിരുന.

(സനി)  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള  സലാംബന്ധനിച  കൃതലമഭായ  വനിവരങ്ങള  ലഭലമഭായ
വനിവനിധ  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  സപന്ഷേനുകേളുസട  കുടനിശനികേ  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  വനിതരണലാം
സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  1477.92  കകേഭാടനി  രൂപ  സചലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.  സവയ്സട്ട്  &
മതീന്സട്ട്, ട്രഷേറനി കേറ്റ്യൂ ഇനത്തനില് 24-9-2016 വസര 792.09 കകേഭാടനി രൂപ വനിതരണലാം
സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  (നനിരത്തട്ട്,  പഭാലലാം)  വകുപനിനട്ട് ജൂകല 2015  വസരയുലാം
സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  (സകേടനിടലാം)  വകുപനിനട്ട്  ഡനിസലാംബര്  2015  വസരയുലാം  ജലവനിഭവ
വകുപനിനട്ട്  ഒകകഭാബര്  2015  വസരയുമുള്ള കുടനിശനികേ  നല്കുന്നേതനിനഭായനി  ഏകേകദശേലാം
991.92 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
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സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ള സമഗ ആകരഭാഗല 
ഇന്ഷേസറന്സട്ട് പദതനി

31  (312)  ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    ബഷേതീര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നനിയമനിചതുലാം  ഇകപഭാൾ  തുടരുന്നേതുമഭായ
ശേമ്പള പരനിഷണ കേമ്മേതീഷേന് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം അദലഭാപകേര്ക്കുലാം
ഒരു  സമഗ  ആകരഭാഗല  ഇന്ഷേസറന്സട്ട്  പദതനി  ഏര്സപടുത്തണസമന്നേട്ട്  ശേനിപഭാര്ശേ
സചയ്തനിരുകന്നേഭാ ;

(ബനി)  എങനില് ശേമ്പള പരനിഷരണ കേമ്മേതീഷേന് ശേനിപഭാര്ശേയുസട അടനിസഭാനത്തനില്
സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് എസന്തലഭാലാം കമല് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട് ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) ശേനിപഭാര്ശേ പരനിഗണനിച്ചുസകേഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം അദലഭാപകേര്ക്കുലാം
ഒരു  സമഗ  ആകരഭാഗല  ഇന്ഷേസറന്സട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനട്ട്  അടനിയന്തര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശേമ്പള  പരനിഷരണ  കേമ്മേതീഷേസന്റെ  റനികപഭാര്ടനിസല  രണഭാലാം  ഭഭാഗത്തനില്
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  ഒരു സമഗ ആകരഭാഗല
ഇന്ഷേസറന്സട്ട് പദതനി ശേനിപഭാര്ശേ സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  പരനികശേഭാധനിച്ചുവരുന.

കേരുനഭാഗപള്ളനി മണ്ഡലത്തനിസല ആശുപത്രനികേളക്കട്ട് അനുവദനിച
ആലാംബുലന്സുകേള

32 (313) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചനന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനിസല ആസനി വനികേസന ഫണനില്നനിന്നേട്ട്
കേരുനഭാഗപള്ളനി  ഗവണ്സമന്റെട്ട്  ആശുപത്രനി,  തഴെവ  കപമറനി  സഹല്ത്തട്ട്  സസന്റെര്
എന്നേനിവയഭായനി  അനുവദനിച ആലാംബുലന്സുകേള  നഭാളനിതുവസര പസ്തുത സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്
ലഭനിചനിടനില എന്നേ വനിവരലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  ആലാംബുലന്സുകേള  നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നേതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടതനിസന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) പസസ്തുത ആലാംബുലന്സുകേള നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നേതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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(എ) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം പസസ്തുത സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് ആലാംബുലന്സുകേള
വഭാങ്ങുന്നേതനിനട്ട്  ധനഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിടനില.  എന്നേഭാല്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷേസത്ത  ആസനിവനികേസന  ഫണനില്നനിനലാം  അനുവദനിച  ആലാംബുലന്സുകേള
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് ലഭനിചനിടനില എന്നേ വനിവരലാം ശദയനില്സപടനിടനില.

(ബനി&സനി)  വനിവരലാം കശേഖരനിച്ചുനല്കുന്നേതഭാണട്ട്.

മഭാനലവനിരുദ പഭാകക്കജട്ട്

33  (314)  കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് പഖലഭാപനിച മഭാനലവനിരുദ പഭാകക്കജട്ട് നടപടനികേള ഇകപഭാള
ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;

(ബനി)  ഏസതഭാസക്ക  പവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  ഇതുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  ഏസറടുക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേതട്ട് ;

(സനി) കേനിഫ്ബനിയുസട പവര്ത്തനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  പഭാകക്കജനില്സപടുത്തനി  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷേലാം  ഏസറടുക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേ പധഭാന പവൃത്തനികേള വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാന സമ്പദട്ട് വലവസയുസട ദ്രുതഗതനിയനിലുള്ള വളര്ച ഉറപ്പു
വരുത്തുവഭാന് ഒരു മഭാനലവനിരുദ പഭാകക്കജട്ട് ആവനിഷരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പകതലകേ നനികക്ഷപ
പദതനി എന്നേ കപരനിലഭാണട്ട് ഈ സതീലാം അറനിയസപടുന്നേതട്ട്.  ഈ പഭാകക്കജനില് വലനിയ
കറഭാഡുകേള,  പഭാലങ്ങള,  സകേടനിടങ്ങള,  പഭാര്ക്കുകേള തുടങ്ങനിയ മൂലധന സചലവകേളഭാണട്ട്
പധഭാനമഭായുലാം ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പസസ്തുത പദതനികേളക്കട്ട് ഭൂമനി ഏസറടുക്കുന്നേതനിനട്ട്
ഉളസപസട 20,000  കകേഭാടനിയനിലധനികേലാം രൂപയുസട പദതനികേളഭാണട്ട് പകതലകേ നനികക്ഷപ
പദതനി  പകേഭാരലാം  വനിവനിധ  കമഖലകേളനിലഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേതട്ട്.
പകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയുസട പഭാരലാംഭ പവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) കകേരള ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചര് ഇന്സവസട്ട്സമന്റെട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്  (കേനിഫ്ബനി)
മുകഖനയഭാണട്ട്  പകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിക്കട്ട്  ആവശേലമഭായ  ധനസമഭാഹരണലാം
നടത്തുന്നേതട്ട്.  സസബനിയുലാം ആര്.ബനി.ഐ.-യുലാം അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നൂതന ധനമഭാഹരണ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഇതനിനുകവണനി കേനിഫ്ബനി ഉപകയഭാഗസപടുത്തുന്നേതഭാണട്ട്.  കേനിഫ്ബനിസയ
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ഇതനിനഭായനി  സജമഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള  നനിയമകഭദഗതനികേള  ഇതനികനഭാടകേലാംതസന്നേ
വരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  കേടസമടുപട്ട്  പക്രെനിയയുസട  വനിശേസഭാസലത  ഉറപനിക്കുവഭാനുലാം
നനികക്ഷപകേര്ക്കട്ട്  അവരുസട  മുതലുലാം പലനിശേയുലാം തഭാമസലാംവനിനഭാ  നല്കുസമന്നേട്ട്  ഉറപട്ട്
നല്കുവഭാനുലാം ഒരു ഫണട്ട്സട്ട് ട്രസതീ ഉപകദശേകേ കേമ്മേതീഷേന് (എഫഭാക്കട്ട്) രൂപതീകേരനിക്കുലാം.
ഫണനില് സമഭാഹരനിക്കുന്നേ നനികക്ഷപങ്ങള വകേമഭാറനി  സചലവഴെനിക്കഭാസത അലാംഗതീകൃത
സതീമുകേളക്കട്ട്  മഭാത്രലാം  വനിനലസനിക്കസപടുനസവന്നേട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ  എനള്ളതഭാണട്ട്
എഫഭാക്കനിസന്റെ പഭാഥമനികേ ചുമതല.

കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനിയുസട ഒരു വനിഹനിതലാം എലഭാ വര്ഷേവലാം കേനിഫ്ബനിക്കട്ട്
നല്കുന്നേതനിനട്ട് നനിയമപകേഭാരലാം ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറസമ സപകട്രഭാളനികന്മേലുള്ള
സസസുലാം കേനിഫ്ബനിക്കട്ട് കകേമഭാറലാം.  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം ലഭനികക്കണ എലഭാ തുകേകേളുലാം
ആഗസട്ട്  മഭാസത്തനിസന്റെ  അവസഭാന  പവൃത്തനി  ദനിനലാം  തതീരുലാംമുമ്പട്ട്  കേനിഫ്ബനിയുസട
അക്കസൗണനികലയട്ട് ലഭനിക്കുസമന്നേട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതനിനട്ട്  വലവസ സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.   ഈ
വരുമഭാനസത്ത  സസകേറ്റ്യൂരകറസട്ട്  സചയ്തഭാണട്ട്  പകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിക്കട്ട്
ആവശേലമഭായ വഭായ്പ കേനിഫ്ബനി സമഭാഹരനിക്കുന്നേതട്ട്. ഇത്തരസമഭാരു വനിപുലമഭായ മൂലധന
നനികക്ഷപ പദതനിക്കഭായനി ഓകരഭാ അടനിസഭാന സസൗകേരല കപഭാജകനിസന്റെയുലാം പകതലകേ
വനികശേഷേണങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  വലതലസ  കേടപത്രങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.
പവര്ത്തനക്ഷമതയുസട  അടനിസഭാനത്തനില്  സതരസഞടുത്ത  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളക്കുലാം
കകേഭാര്പകറഷേനുകേളക്കുലാം സസബനിയുസട പുതനിയ ഇഷേല്യു ആന്റെട്ട് ലനിസനിലാംഗട്ട് ഓഫട്ട് സഡറട്ട്
സസകേറ്റ്യൂരനിറതീസട്ട്  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ പകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഗലഭാരന്റെനികയഭാസട കേടപത്രലാം ഇറക്കുവഭാന്
അനുമതനി നല്കുന്നേതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  മഭാനലവനിരുദ  പഭാകക്കജനില്  ഉളസപടുത്തനി  സചയഭാന്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേ
പദതനികേളുസട വനിശേദഭാലാംശേലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള

34 (315)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കകേനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിസന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിസന്റെ വനിഹനിതലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങനില്  ഏസതലഭാലാം  പദതനികേളക്കഭാണട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ
വനിഹനിതലാം നല്കകേണസതന്നേട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(സനി)  കകേനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നേതനില്  സലാംസഭാനലാം

പനിന്നേനിലഭാസണന്നേ ആകക്ഷപലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  എങനില്  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  എസന്തലഭാലാം  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണട്ട്

സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നേസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനട്ട് സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാരനിസന്റെ വനിഹനിതലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം  നല്കകേണ  കകേനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുസട

വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  ശദയനില്സപടനിടനില.

(ഡനി)  ബഭാധകേമല.

സലാംസഭാനത്തനിസന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി

35 (316) ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   കുഞഭാലനിക്കുടനി :

കഡഭാ  .   എലാം  .   സകേ  .   മുനതീര് :

ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   ബഷേതീര് :

ശതീ  പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മുന് സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലസത്ത ഭരണ നടപടനികേള സലാംസഭാനത്തനിസന്റെ

സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനിക്കട്ട് തകേര്ചയുണഭാക്കനിയതഭായനി കേരുതുനകണഭാ ;

(ബനി)  എങനില് പുതനിയ സര്ക്കഭാര് നടപഭാക്കനിയ വനികേസന കക്ഷമ പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്

കവണനിവന്നേ സഭാമ്പത്തനികേ കസഭാതസട്ട് സവളനിസപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേകശേഷേമുള്ള നനികുതനി/നനികുതനികയതര

വരുമഭാനവലാം സചലവലാം തമ്മേനിലുള്ള അന്തരലാം എത്രയഭാസണന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  അധനികേ  വനിഭവ  സമഭാഹരണത്തനിലൂസടയുലാം  ധൂര്ത്തുലാം  പദതനികയതര

സചലവകേളുസട കേര്ശേനമഭായ നനിയനണത്തനിലൂസടയുമഭാണട്ട് വനികേസന കക്ഷമ പവര്ത്ത

നങ്ങളക്കഭാവശേലമഭായ പണലാം സര്ക്കഭാര് കേസണത്തുന്നേതട്ട്.

(സനി)  അക്കസൗണന്റെട്ട് ജനറലനിസന്റെ തഭാല്ക്കഭാലനികേ കേണക്കുകേള അനുസരനിച്ചുള്ള

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേകശേഷേമുള്ള നനികുതനി/നനികുതനികയതര വരുമഭാനവലാം

സചലവലാം തമ്മേനിലുള്ള അന്തരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

സലാംസഭാനത്തനിസന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ പതനിസന്ധനി 

36 (317)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം

കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിസന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ പതനിസന്ധനി തരണലാം സചയ്യുന്നേതനിനഭായനി

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച അടനിയന്തര നടപടനികേള വനിശേദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേട്ട് നഭാളനിതുവസര കക്ഷമ സപന്ഷേന്

കുടനിശനികേ  സകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുന്നേതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേ  സചലവഴെനിച്ചു  ;  വനിശേദഭാലാംശേലാം

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേട്ട്  31-8-2016-നകേലാം എത്ര തുകേ

വനിവനിധ സഹഡുകേളനിലഭായനി സചലവഴെനിച്ചു; വനിശേദമഭായ കസറട്ട്സമന്റെട്ട് നല്കേഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) അധനികേ വനിഭവ സമഭാഹരണത്തനിലൂസടയുലാം അനഭാവശേല സചലവട്ട് നനിയനനി

ചതനിലൂസടയുലാം അടനിയന്തര പഭാധഭാനലമുള്ള വനികേസന കക്ഷമപവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് പണലാം

കേസണത്തഭാന് സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  മൂലധന സചലവനിനഭായനി  വനിപണനിയനില്

നനിനലാം ഫണട്ട് സസരൂപനിക്കുന്നേതനിനുലാം നനിലവനിസല സഭാമ്പത്തനികേ മഭാനലലാം അതനിജതീവനിക്കു

ന്നേതനിനഭായനി  12,000  കകേഭാടനി രൂപയുസട മഭാനലവനിരുദ പഭാകക്കജട്ട് നടപനിലഭാക്കുവഭാനുലാം

ബഡ്ജറനില് വലവസ സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  1999-സല കേനിഫ്ബനി ആകട്ട് പരനിഷരനിച്ചുസകേഭാണട്ട്

സസബനിയുലാം ആര്.ബനി.ഐ.-യുലാം അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നൂതന ധനസമഭാഹരണ സലാംവനിധഭാനങ്ങള

ഉപകയഭാഗസപടുത്തഭാന് കകേരളഭാ ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചര് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡനിസന സജമഭാക്കു

ന്നേതനിനുലാം  ട്രഷേറനി  ശലാംഖലയട്ട്  കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  സനിസലാം  നടപനിലഭാക്കുവഭാനുമുള്ള

അടനിയന്തര നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  മുന്  സര്ക്കഭാര്  കുടനിശനികേ  വരുത്തനിയ  വനിവനിധ  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ
സപന്ഷേനുകേളുസട കുടനിശനികേ സകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കുന്നേതനിനഭായനി ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നേതനിനുകശേഷേലാം 1477.92 കകേഭാടനി രൂപ സചലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  അക്കസൗണന്റെട്ട് ജനറലനില്നനിനലാം ലഭലമഭായ തഭാല്ക്കഭാലനികേ കേണക്കുകേള
പകേഭാരലാം  31-7-2016  വസര  വനിവനിധ  മുഖലശേതീര്ഷേകേങ്ങളനില്  സചലവഭായ  തുകേ
സലാംബന്ധനിച വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

കക്ഷമ സപന്ഷേനുകേള

37 (318) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കക്ഷമസപന്ഷേനുകേള  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്/സഹകേരണസലാംഘലാം  വഴെനി
വനിതരണലാം സചയ്യുന്നേ പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  കക്ഷമസപന്ഷേനുകേള  വതീടനില്  എത്തനിക്കുന്നേ  പദതനി
പകേഭാരലാം എത്രകപരുസട സപന്ഷേന് വതീടനില് എത്തനിച്ചു  ;  എത്ര കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്
സപന്ഷേനഭായനി അനുവദനിചതട്ട്; വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഈ  പദതനിയുസട  നടത്തനിപട്ട്  വനിലയനിരുത്തഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം
എന്തഭായനിരുന ; വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  ഈ  പദതനിസയപറനി  ഉയര്ന  വന്നേ  പരഭാതനികേള  ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ  ;
പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഇ)  സപന്ഷേന്  സലാംബന്ധനിച  സര്കവ  നടത്തനിയ  കുടുലാംബശതീക്കട്ട്  എത്ര
തുകേയഭാണട്ട് നല്കേനിയതട്ട് ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കക്ഷമ  സപന് ഷേനുകേള  (സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  സപന്ഷേനുകേള)  ജനിലഭാ
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള/പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷേനികേ വഭായ്പഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള/മറട്ട്
വഭായ്പഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള എന്നേനിവ വഴെനി വനിതരണലാം സചയ്യുന്നേ പദതനി 15-8-2016-സല
G.O.(Ms) No. 324/2016/Fin. ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി) ഓണക്കഭാലത്തട്ട് കക്ഷമസപന്ഷേനുകേള (സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ സപന്ഷേനുകേള)
വതീടനില് എത്തനിക്കുന്നേ പദതനി പകേഭാരലാം  2476430  കപരുസട സപന്ഷേന് വതീടുകേളനില്
എത്തനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ ഇനത്തനില് 1,750.27 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാസത
ബഭാങട്ട് അക്കസൗണട്ട് വഴെനിയുലാം സപന്ഷേന് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആസകേ 2,415 കകേഭാടനി രൂപ
സപന്ഷേന് വനിതരണത്തനിനഭായനി സചലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഈ  പദതനിയുസട  നടത്തനിപട്ട്  വനിലയനിരുത്തുന്നേതനിനഭായനി  പഭാകദശേനികേ
സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് അവയുസട അദലക്ഷന് സചയര്മഭാനഭായുലാം ജനിലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേള/പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷേനികേ വഭായ്പഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള/മറട്ട് വഭായ്പഭാ സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള  എന്നേനിവയുസട  സസക്രെടറനി  കേണ്വതീനറഭായുലാം  അവയുസട  പസനിഡന്റുമഭാര്
സവസട്ട് സചയര്മഭാനഭായുലാം കകേഭാര്പകറഷേന്, മുനനിസനിപല് സഭാന്റെനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനി സചയര്മഭാന്മേഭാര്,
ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് അലാംഗങ്ങള,  ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള/പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷേനികേ
വഭായ്പഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള/മറട്ട് വഭായ്പഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള എന്നേനിവയുസട
ഡയറകര്  കബഭാര്ഡട്ട്  അലാംഗങ്ങള,  സഹകേരണ  വകുപട്ട്  യൂണനിറട്ട്  ഇന്സസകര്മഭാര്
എന്നേനിവര് അലാംഗങ്ങളുമഭായനി കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്
തലത്തനില്  ധനകേഭാരല  അഡതീഷേണല്  ചതീഫട്ട്  സസക്രെടറനിയുസട  കനതൃതസത്തനില്
പദതനിയുസട പതനിദനിന അവകലഭാകേനവലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ഗസൗരവമഭായ പരഭാതനി ഒനലാംതസന്നേ ശദയനില്സപടനിടനില.

(ഇ) സപന്ഷേന് സലാംബന്ധനിച സര്സവ നടത്തനിയ കുടുലാംബശതീക്കട്ട്  3 കകേഭാടനി രൂപ
അനുവദനിക്കുകേയുലാം അതനില് 2 കകേഭാടനി രൂപ കകേമഭാറകേയുലാം സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

സഭാററ്റ്യൂടറനി സപന്ഷേന് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനട്ട് നടപടനി

38  (319)  ശതീ  .    സകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) മുന്സര്ക്കഭാര് ഏര്സപടുത്തനിയ പങഭാളനിത്ത സപന്ഷേന് പദതനി പനിന്വലനിചട്ട്
സഭാററ്റ്യൂടറനി സപന്ഷേന് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനട്ട് അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ  ;
ഇസലങനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനലാം  കകേസക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ  ;
എങനില് വനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കുകമഭാ ; ഇസലങനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിസന്റെ പരനികശേഭാധനയനിലഭാണട്ട്. വനിശേദമഭായനി പഠനിചട്ട്
തതീരുമഭാനലാം കകേസക്കഭാളന്നേതഭാണട്ട്.
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കദശേതീയ സമ്പഭാദല പദതനി

39 (320) ശതീ  .    സകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കദശേതീയ സമ്പഭാദല പദതനിയനിസല ഏജന്റുമഭാരുസട പതനിമഭാസ സപന്ഷേന്
തുകേ എത്രയഭാണട്ട് ;

(ബനി) പസ്തുത സപന്ഷേന് തുകേ മറട്ട് സഭാമൂഹനികേ സുരക്ഷഭാ സപന്ഷേനുകേളുകടതനിനട്ട്
തുലലമഭാകണഭാ ;

(സനി) അസലങനില് കദശേതീയ സമ്പഭാദല പദതനിയനിസല ഏജന്റുമഭാരുസട പതനിമഭാസ
സപന്ഷേന്  തുകേ  മറട്ട്  സപന്ഷേന്  തുകേകേളുകടതനിനട്ട്  സമഭാനമഭായനി  ഏകേതീകേരനിക്കുവഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ  ?

ഉത്തരലാം

(എ) കദശേതീയ സമ്പഭാദല പദതനിയനിസല സപന്ഷേന് പദതനിയനില് അലാംഗതസസമടുത്തട്ട്
10  വര്ഷേലാം നനിശ്ചനിത തുകേ സപന്ഷേന് തുകേയഭായനി ഒടുക്കുന്നേ ഏജന്റുമഭാര്ക്കട്ട് മനിനനിമലാം
സപന്ഷേനഭായനി  600  രൂപയുലാം  പത്തട്ട്  വര്ഷേത്തനിനട്ട്  മുകേളനില് ഓകരഭാ  വര്ഷേത്തനിനുലാം
10 ശേതമഭാനലാം അധനികേ സപന്ഷേനുലാം നല്കേനിവരുന.

(ബനി)  പസ്തുത  സപന്ഷേന്  തുകേ  നനിലവനില്  മറട്ട്  സഭാമൂഹനികേ  സുരക്ഷഭാ
സപന്ഷേനുകേളുകടതനിനട്ട് തുലലമല.

(സനി)  കദശേതീയ സമ്പഭാദല പദതനിയനിസല ഏജന്റുമഭാരുസട പതനിമഭാസ സപന്ഷേന്
മറട്ട് തുകേകേളുകടതനിനട്ട് സമഭാനമഭാക്കുന്നേതട്ട് പരനികശേഭാധനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

ജനി.എസട്ട്.ടനി. സനറട്ട് വര്ക്കട്ട് കേമ്പനനി

40  (321)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഉല്പന്നേ  കസവന  നനികുതനി  സലാംവനിധഭാനത്തനിസന്റെ  നടത്തനിപനിനഭായുള്ള
ജനി.എസട്ട്.ടനി സനറട്ട് വര്ക്കട്ട് കേമ്പനനിയുസട പവര്ത്തന സചലവട്ട് ആരട്ട് വഹനിക്കുലാം എന്നേ
കേഭാരലത്തനില് അഭനിപഭായലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  നനികുതനി  നനിരക്കട്ട്  18%-ല്  തഭാസഴെയഭാകുകമ്പഭാള  സഭാധനങ്ങളുസട  വനില
കുറയണസമന്നേ നനിര്കദ്ദേശേസത്ത അലാംഗതീകേരനിക്കുനകണഭാ  ;  ആയതനിസന്റെ  സങതീര്ണ്ണത
പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നയലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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(എ)  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  സനറട്ട് വര്ക്കനിസന  ഇന്തലയനിസല  പകരഭാക്ഷനനികുതനിയുമഭായനി
ബന്ധസപട  കസവനങ്ങള  നല്കുന്നേതനിനുകവണനി  മഭാത്രമഭായുള്ള  ഒരു  സസഷേലല്
പര്പസട്ട് സവഹനിക്കനില് ആയഭാണട്ട് വനിഭഭാവനലാം സചയ്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഈ കസവന ശലാംഖല
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നേ  വലഭാപഭാരനികേളനില്നനിനലാം  മറ്റുലാം  യൂസര്ഫതീ/സര്വതീസട്ട്  ചഭാര്ജട്ട്
ഈടഭാക്കനിസക്കഭാണട്ട്  സസയലാംപരലഭാപ്തമഭായനി  പവര്ത്തനിക്കുന്നേ  ഒരു  മഭാതൃകേയഭായഭാണട്ട്
ഇതനിസന രൂപസപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കേമ്പനനി നനിയമലാം 1956 വകുപട്ട് 25 പകേഭാരലാം ഒരു
കപവറട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് കേമ്പനനിയഭായനി ഇതട്ട് രജനിസര് സചയസപടനിട്ടുണട്ട്.  ഈ സസഷേലല്
പര്പസട്ട് സവഹനിക്കനിളനിസന്റെ പഭാരലാംഭ പവര്ത്തനത്തനിനുലാം മറ്റുമുള്ള സചലവകേളക്കഭായനി
ഒറത്തവണ  ഗഭാന്റെട്ട്-ഇന്-എയ്ഡട്ട്  ആയനി  315  കകേഭാടനി  രൂപ  കകേന  സര്ക്കഭാര്
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  2016  ആഗസട്ട്  30-നട്ട്  കൂടനിയ  സലാംസഭാന  ധനമനനിമഭാരുസട
കയഭാഗലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേസത്ത പവര്ത്തനത്തനികലയഭായനി  550  കകേഭാടനി
രൂപ  വഭാണനിജല  ബഭാങനില്നനിനലാം  വഭായ്പസയടുക്കഭാന്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനട്ട് ഗലഭാരണനി നല്കേഭാന് കകേന സര്ക്കഭാര് സമ്മേതനിചനിട്ടുമുണട്ട്.

(ബനി)  നനികുതനി  നനിരക്കട്ട്  തഭാഴുകേയഭാസണങനില്  ആയതനിസന്റെ  ആനുകൂലലലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ലഭനിക്കണസമന്നേഭാണട്ട് സലാംസഭാനത്തനിസന്റെ നനിലപഭാടട്ട്.  എന്നേഭാല്
ജനി.എസട്ട്.ടനി. നനിരക്കട്ട് സലാംബന്ധനിച അന്തനിമതതീരുമഭാനലാം ആയഭാല് മഭാത്രകമ ഇതനിസന
കുറനിചട്ട് കൂടുതല് വലക്തത കകേവരനികേയുള.

നനികുതനി പനിരനിവട്ട് ഊര്ജനിതമഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള

41 (322) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനസത്ത നനികുതനി പനിരനിവട്ട് ഊര്ജനിതമഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി എസന്തലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  നനികുതനി  പനിരനിവനില്  എത്ര  ശേതമഭാനലാം  വര്ദനവട്ട്  കകേവരനിക്കുവഭാനുലാം

അതനിലൂസട  എത്ര  അധനികേ  വനിഭവ  സമഭാഹരണലാം  നടത്തുവഭാനുലാം  കേഴെനിയുസമന്നേഭാണട്ട്

കേരുതുന്നേതട്ട്; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) 2011-12  വര്ഷേലാം മുതല്  2016-17  വര്ഷേലാം നഭാളനിതുവസരയുള്ള നനികുതനി

പനിരനിവനിസന്റെ ശേതമഭാനക്കണക്കട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഓകരഭാ വര്ഷേവലാം വനിവനിധ നനികുതനി

ഇനത്തനില് പനിരനിസചടുത്ത തുകേയുലാം, ഓകരഭാ വര്ഷേസത്തയുലാം കുടനിശനികേയുലാം വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്  ഊര്ജനിതമഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാന്

ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേ നടപടനികേള ചുവസട കചര്ക്കുന :

I. വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപട്ട്

1. കേഭാരലക്ഷമത  ഉയര്ത്തുന്നേതനിനഭായനി  കൂടുതല്  കശേഷേനിയുള്ള  സര്വര്

സഭാപനിക്കുകേയുലാം  സനിസലാം  സ്ക്രൂടനിനനി  സഭാധലമഭാകുന്നേ  കസഭാഫട്ട് സവയര്

ഉപകയഭാഗസപടുത്തുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം സചയ്യുലാം.

2. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ബനിലട്ട് ല്ല്  കചഭാദനിച്ചുവഭാങ്ങുന്നേതനിസന കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നേ

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന.  അതുകപഭാസലതസന്നേ കേമ്പറ്റ്യൂടര്

ബനിലനിലാംഗട്ട് ഉള്ള വലഭാപഭാരനികേള അവരുസട ബനില്ലുകേള തതമയലാം തസന്നേ

അപട്ട് കലഭാഡട്ട് സചയ്യുനസവന്നേട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതനിനഭായനി നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം

നടത്തഭാനുലാം ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.

3. കൂടുതല് വലഭാപഭാരനികേസള നനികുതനി വലയത്തനില് സകേഭാണ്ടുവരുന്നേതനിനുള്ള

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.

4. സചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേസള ആധുനനികേ ഡഭാറഭാ കേളക്ഷന് സഫസനിലനികറഷേന്

സസന്റെറകേളഭായനി മഭാറ്റുലാം.

5. അപതീല്  കകേസുകേളുലാം  കകേഭാടതനി  കകേസുകേളുലാം  എത്രയുലാം  കവഗലാം

തതീര്പഭാക്കുന്നേതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.

6. റനികടണ് സ്ക്രൂടനിനനി, കുടനിശനികേ അസസട്ട്സമന്റെട്ട് എന്നേനിവ കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുലാം.

7. റവനറ്റ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള തസരനിതസപടുത്തുലാം.

8. നനികുതനി കചഭാര്ച തടയുന്നേതനിനട്ട് കേര്ശേന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

II. രജനികസ്ട്രഷേന് വകുപട്ട്

രജനികസ്ട്രഷേന് വകുപനില് നനികുതനി പനിരനിവട്ട് ഊര്ജനിതസപടുത്തുന്നേതനിനഭായനി

1986 മുതല് 2010 വസരയുള്ള അണര് വഭാലല്യുകവഷേന് കകേസുകേളുസട അദഭാലത്തട്ട്

നടത്തുവഭാന് നനിശ്ചയനിച്ചു.  വനിലയഭാധഭാരങ്ങളുസടയുലാം കുടുലാംബഭാധഭാരങ്ങളുസടയുലാം

നനികുതനി വര്ദനിപനിച്ചു.
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III.  ലഭാന്റെട്ട് റവനറ്റ്യൂ വകുപട്ട്

ലഭാന്റെട്ട് റവനറ്റ്യൂ വകുപനില് സകേടനിട നനികുതനി, ആഡലാംബര നനികുതനി, സര്ക്കഭാര്
കുടനിശനികേയുള്ള റവനറ്റ്യൂ റനിക്കവറനി എന്നേതീ ഇനങ്ങളനിസല പനിരനിവട്ട് പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുത്തുന്നേതനിനുലാം  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള  നല്കുന്നേതനിനുലാം  തഭാലൂക്കട്ട്
അടനിസഭാനത്തനില്  സഡപറ്റ്യൂടനി  കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്  ചഭാര്ജട്ട്  നല്കുന്നേതനിനുലാം
ഉകദലഭാഗസരുസട  റനികപഭാര്ടട്ട്  വഭാങ്ങനി  പരനികശേഭാധനിചട്ട്  വതീഴ്ചവരുത്തനിയ
തഭാലൂക്കട്ട്  തഹസനില്ദഭാര്,  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്,  റവനറ്റ്യൂ  റനിക്കവറനി
തഹസനില്ദഭാര് എന്നേനിവരുസട കപരനില് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നേതനിനുലാം
ജനിലകേളനില് നടത്തുന്നേ അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങളനില് കമല് വനിഷേയങ്ങള
സലാംബന്ധനിച സനിതനിവനിവരക്കണക്കുകേള കൂടനി ഉളസപടുത്തുന്നേതനിനുലാം കസ
നതീക്കലാം  സചയ്യുന്നേ  വനിഷേയത്തനില്  കലഭാ  ഓഫതീസറസട  കസവനലാം  കൂടനി
ലഭലമഭാക്കനി തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നേതനിനുലാം ജനിലഭാ കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലഭാന്റെട്ട് റവനറ്റ്യൂ ഇനങ്ങളഭായ സകേടനിട നനികുതനി,
ആഡലാംബര നനികുതനി എന്നേതീ ഇനങ്ങളനില് അധനികേ വനിഭവ സമഭാഹരണലാം
നടത്തുന്നേതനിനഭായനി  1-8-2016  മുതല് തഭാലൂക്കട്ട്  -  ജനിലഭാ തലത്തനില് ഒരു
സസഷേലല് കഡ്രെവട്ട് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

IV.  എകകസട്ട് വകുപട്ട്

എകകസട്ട്  വകുപനില്  നനികുതനി  കചഭാര്ച  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നേതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
അനധനികൃത  മദലത്തനിസന്റെ  ഉത്പഭാദനലാം,  വനിതരണലാം,  വനിപണനലാം  ഇവ
തടയുന്നേതനിനഭായനി ശേക്തമഭായ എന്കഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട് പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് വകുപട്ട്
നടത്തനിവരുന്നേതട്ട്.  കൂടഭാസത  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  വലഭാജ
മദലങ്ങള  സലാംസഭാനകത്തക്കട്ട്  കേടത്തനിസക്കഭാണ്ടുവരുന്നേതട്ട്  തടയുന്നേതനിനഭായനി
എകകസട്ട് സചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളുസട പവര്ത്തനവലാം അതനിര്ത്തനി പകദശേങ്ങളനില്
കബഭാര്ഡര് പകട്രഭാളനിലാംഗട്ട് യൂണനിറ്റുകേളുസട പവര്ത്തനവലാം ശേക്തനിസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

V.  കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപട്ട്

കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനില്  റവനറ്റ്യൂ  റനിക്കവറനി  നടപടനികേള  എടുക്കുകേ,
നനികുതനി അടയഭാസത കറഭാഡനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നേ വഭാഹനങ്ങള പനിടനിസചടുക്കുകേ
തുടങ്ങനിയ  കജഭാലനികേള  സചയവരുന്നേതനിനഭാല്  റനിക്കവറനി  നടപടനികേള
ഉയര്ത്തഭാന്  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാസത  അധനികേ  വനിഭവ  സമഭാഹരണലാം
ലക്ഷലമനിടട്ട്  എന്കഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട് ഊര്ജനിതസപടുത്തുന്നേതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശേവലാം
എലഭാ ഓഫതീസുകേളക്കുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി&സനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേസത്ത  എസനികമറ്റുമഭായനി  തഭാരതമലലാം
സചയ്യുകമ്പഭാള 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം 19.39 ശേതമഭാനലാം വളര്ചയഭാണട്ട് തനതട്ട്
നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് പതതീക്ഷനിക്കുന്നേതട്ട്.  ടനി വര്ദനവനിലൂസട 2015-16-കനക്കഭാള
ഏകേകദശേലാം  7732  കകേഭാടനി  രൂപ  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം  അധനികേലാം
ലഭനിക്കുസമന്നേട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന.  2011-12  വര്ഷേലാം മുതല്  2016-17 (ജൂകല വസര)
വര്ഷേലാം വസരയുള്ള നനികുതനി പനിരനിവലാം കുടനിശനികേയുലാം സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള ചുവസട
കചര്ക്കുന :

വര്ഷേലാം

തനതട്ട് നനികുതനി
വരുമഭാനലാം

(Accounts) (തുകേ
കകേഭാടനി രൂപയനില്)

എസനികമറ്റുമഭായുള്ള
ശേതമഭാന കേണക്കട്ട്

നനികുതനി കുടനിശനികേ
(തുകേ കകേഭാടനി
രൂപയനില്)

2011-12 25718.6 97% 12668.66

2012-13 30076.61 94% 13079.56

2013-14 31995.02 83% 13360.31

2014-15 35232.5 83% 7885.30

2015-16
39002.24 

(പഭാരലാംഭ കേണക്കട്ട്)
86%

വനിവരലാം ലഭലമല.

2016-17

12672.79

(2016 ജൂകല
മഭാസലാം വസരയുള്ള
പഭാരലാംഭ കേണക്കട്ട്)

27%

ബസുമതനി അരനിയുസട നനികുതനി

42  (323)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ബജറനില് ബസുമതനി അരനിക്കട്ട് പുതനിയ നനികുതനി ഏര്സപടുത്തനിയകതഭാസട
ഇവ  ബനിരനിയഭാണനി  അരനി  എന്നേ  കലബലനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനിറഴെനിക്കുന്നേ  കേഭാരലലാം
ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാസയന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  സചക്കട്ട്  കപഭാസട്ട്  അധനികൃതരുസടയുലാം  നനികുതനി  പനിരനിവട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുസടയുലാം
അറനികവഭാസടയഭാണനിസതന്നേട്ട് കേരുതുനകണഭാ; എങനില് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശേഭാധനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇതുവഴെനി  ഉണഭാകുന്നേ  നനികുതനി  വരുമഭാനകചഭാര്ച  തടയഭാന്  സസതീകേരനിക്കുന്നേ
നടപടനികേളുസട വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ശദയനില്സപടനിടനില.  എന്നേഭാല് ഇക്കഭാരലലാം വനിശേദമഭായനി പരനികശേഭാധനി
ക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

സസയനില്സട്ട് ടഭാകട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കല്

43 (324) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷേലാംസതീര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലസത്ത  ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്  മനനി  എത്ര
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് സസയനില്സട്ട് ടഭാകട്ട് അടക്കുന്നേതനില് കസ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട് ; സമഭാത്തലാം
എത്ര രൂപ സസയനില്സട്ട് ടഭാകട്ട് അടയ്ക്കുന്നേതനിനട്ട് കസ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട് ;

(ബനി)  നനികുതനി  (സസയനില്സട്ട് ടഭാകട്ട്)  ഒഴെനിവഭാക്കനി സകേഭാടുത്തനിട്ടുള്ള സഭാപനത്തനിസന്റെ
കപരട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  നനികുതനി ഒഴെനിവഭാക്കനി നല്കേനിയവയനില് ബഭാര് കഹഭാടലുകേള ഉളസപടനിട്ടുകണഭാ  ;
അവയുസട കപരട്ട് വനിവരലാം നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  178  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  നനികുതനി
അടക്കുന്നേതനില് കസ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആസകേ  440.41  കകേഭാടനി  രൂപയുസട നനികുതനി
പനിരനിവനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് കസ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  നനികുതനി (സസയനില്സട്ട് ടഭാകട്ട്) ആര്ക്കുലാം ഒഴെനിവഭാക്കനിസക്കഭാടുത്തനിടനില.

ചരക്കുകസവന നനികുതനി

44 (325) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മഭാസര് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീമതനി  സനി  .    സകേ  .    ആശേ :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ചരക്കുകസവന നനികുതനി കകേരളസത്ത ഏസതഭാസക്ക തരത്തനില് ബഭാധനിക്കുസമന്നേട്ട്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  ചരക്കുകസവന  നനികുതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നേതുമൂലലാം  സലാംസഭാന  സമ്പദട്ട്
വലവസയനിലുലാം  വരുമഭാനത്തനിലുലാം  എസന്തഭാസക്ക  മഭാറങ്ങളഭാണട്ട്  സലാംഭവനിക്കഭാന്  കപഭാകുന്നേസതന്നേട്ട്
വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  നനികുതനി ചുമത്തുന്നേതനിനുള്ള സലാംസഭാനത്തനിസന്റെ അധനികേഭാരലാം ഇലഭാതഭാകുകമ്പഭാള,
അടനിയന്തര സഭാഹചരലങ്ങളനില് വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനഭായനി എന്തട്ട് നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുസമന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ചരക്കുകസവന നനികുതനി പഭാപലസഭാനഭാധനിഷ്ഠനിത നനികുതനി സലാംവനിധഭാന
മഭായതനിനഭാല്  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭായ  കകേരളത്തനിനട്ട്  ഇതട്ട്  അനുകൂലമഭാണട്ട്.
ഇതനിനുപുറസമ  കസവനങ്ങളക്കുകമലുള്ള  നനികുതനിയുലാം  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  ലഭലമഭാകുലാം.
ബഭാങനിലാംഗട്ട്,  ധനകേഭാരലലാം,  സടലനികകേഭാലാം,  ഇന്ഷേസറന്സട്ട്  തുടങ്ങനിയ  കസവനങ്ങളുസട
കകേരളത്തനിസല  ഉപകഭഭാഗനനിരക്കട്ട്  രഭാജലത്തുതസന്നേ  ഉയര്ന്നേ  നനിരക്കുകേളനില്  ഒന്നേഭാണട്ട്.
ചരക്കുകസവന  നനികുതനി  സമ്പ്രദഭായലാം  പഭാബലലത്തനിലഭാകുകമ്പഭാള  കസവന  നനികുതനി
വനിഹനിതലാം  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  ലഭനിക്കുലാം.  ഇതനിലൂസട  കകേരളത്തനിനട്ട്  കനടമുണഭാകുസമന്നേഭാണട്ട്
സപഭാതുസവ  വനിലയനിരുത്തസപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പകരഭാക്ഷനനികുതനി  സലാംബന്ധനിചട്ട്  നനിലവനില്
മൂലലവര്ദനിതനനികുതനി,  വനില്പന  നനികുതനി,  കകേന വനില്പന  നനികുതനി,  ആഢലാംബര
നനികുതനി,  എന്ട്രനി  ടഭാകട്ട്,  കലഭാടറനികേളനികന്മേലുള്ള  നനികുതനി  സര്ചഭാര്ജട്ട്,  സസസട്ട്,
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള വഴെനി ഈടഭാക്കുന്നേതലഭാത്ത വനികനഭാദ നനികുതനി എന്നേനിവ
സലാംസഭാനമഭാണട്ട് ഈടഭാക്കുന്നേതട്ട്.  എകകസട്ട് ഡറ്റ്യൂടനി,  അഡതീഷേണല് എകകസട്ട് ഡറ്റ്യൂടനി,
അ ഡതീഷേണല്  കേസലാംസട്ട്  ഡറ്റ്യൂടനി  കസവന നനികുതനി,  സര്ചഭാര്ജട്ട്  സസസട്ട്  എന്നേനിവ
കകേന സര്ക്കഭാരുലാം ഈടഭാക്കുന. ജനി.എസട്ട്.ടനി. നടപഭാകുകമ്പഭാള ഇവസയലഭാലാം ജനി.എസട്ട്.ടനി.-യനില്
ലയനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.  ജനി.എസട്ട്.ടനി.-യനില്  സലാംസഭാനത്തനിനുലാം  കകേനത്തനിനുലാം  ഒകര
സമയലാം നനികുതനി ഈടഭാക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.  ഈ സലാംവനിധഭാനത്തനില് എലഭാ നനികുതനി
ബഭാധകേമഭായ കകേമഭാറങ്ങളനികന്മേലുലാം  (taxable  supplies)  കകേനലാം സനി.ജനി.എസട്ട്.ടനി.-യുലാം
സലാംസഭാനങ്ങള  എസട്ട്.ജനി.എസട്ട്.ടനി.-യുലാം  ചുമത്തുന്നേതഭാണട്ട്.  അന്തര്  സലാംസഭാന
കകേമഭാറങ്ങളനികന്മേല് ഐ.ജനി.എസട്ട്.ടനി.  ആണട്ട് ചുമത്തുന്നേതട്ട്.  ഇതട്ട് കകേന സര്ക്കഭാരഭാണട്ട്
ഈടഭാക്കുന്നേതട്ട്.

(സനി)  ചരക്കുകസവന നനികുതനി സമ്പ്രദഭായലാം ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭായ കകേരളത്തനിനട്ട്
ഗുണകേരമഭായനിരനിക്കുസമന്നേഭാണട്ട് സപഭാതുസവയുള്ള വനിലയനിരുത്തല്.  അതുസകേഭാണ്ടുതസന്നേ
ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കുന്നേതട്ട് വനികേസനകക്ഷമ പദതനികേളക്കുള്ള ധനസമഭാഹരണസത്ത
പതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുസമന്നേട്ട് കേരുതുന്നേനില.  മഭാത്രവമല ജനി.എസട്ട്.ടനി. നടപഭാക്കുകമ്പഭാള
ഉണഭാകേഭാവന്നേ  വരുമഭാന  നഷ്ടലാം  നനികേത്തണസമന്നേട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങള  ആവശേലസപടനിട്ടുണട്ട്.
849/2019
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സലാംസഭാനങ്ങളുസട ഈ ആവശേലലാം അലാംഗതീകേരനിച്ചുസകേഭാണട്ട് ഇതനിനുള്ള വകുപട്ട് ഭരണഘടനഭാ
കഭദഗതനിയനില് ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തനിനട്ട് അടനിസഭാനമഭാകക്കണതട്ട്
ഏതട്ട് കേഭാലസത്ത നനികുതനി വളര്ചയഭാണട്ട് എന്നേതട്ട് സലാംബന്ധനിച തര്ക്കലാം നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്.
പസ്തുത കഭദഗതനി  പകേഭാരലാം  Goods  and  Services  Tax  Council-സന്റെ  ശേനിപഭാര്ശേ
അനുസരനിചട്ട്  പഭാര്ലസമന്റെട്ട്  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണത്തനിലൂസട  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയ
കശേഷേമുള്ള ആദലസത്ത 5 വര്ഷേകത്തക്കട്ട് സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട് ഉണഭാകേഭാവന്നേ വരുമഭാന
നഷ്ടലാം നനികേകത്തണതഭാസണന്നേട്ട് വലവസ സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  എന്നേനിരുന്നേഭാലുലാം അടനിയന്തര
സഭാഹചരലലാം  ഉണഭായഭാല്  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  കേസൗണ്സനിലനിസന്റെ  ശദയനില്സപടുത്തനി
പരനിഹഭാരലാം കതടഭാവന്നേതഭാണട്ട്.

ചരക്കുകസവന നനികുതനി

45  (326)  ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ചരക്കുകസവന  നനികുതനി  നടപഭാക്കുന്നേതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്
നയലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി എസന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുസണന്നേട്ട് സവളനിസപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി)  ഇതുവഴെനി സലാംസഭാന സമ്പദട്ട്  വലവസയനിലുലാം  നനികുതനി വരുമഭാനത്തനിലു
മുണഭാകുന്നേ മഭാറങ്ങള വനിശേദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ചരക്കുകസവന നനികുതനി പഭാപലസഭാനഭാധനിഷ്ഠനിത നനികുതനി സലാംവനിധഭാനമഭാ
യതനിനഭാല്  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭായ  കകേരളത്തനിനട്ട്  ഇതട്ട്  അനുകൂലമഭാണട്ട്.
ഇതനിനുപുറസമ  കസവനങ്ങളക്കുകമലുള്ള  നനികുതനിയുലാം  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  ലഭലമഭാകുലാം.
ബഭാങനിലാംഗട്ട്,  ധനകേഭാരലലാം,  സടലനികകേഭാലാം,  ഇന്ഷേസറന്സട്ട്  തുടങ്ങനിയ  കസവനങ്ങളുസട
കകേരളത്തനിസല ഉപകഭഭാഗനനിരക്കട്ട്  രഭാജലത്തട്ട്  തസന്നേ ഉയര്ന്നേ നനിരക്കുകേളനില് ഒന്നേഭാണട്ട്.
ചരക്കുകസവന നനികുതനി  സമ്പ്രദഭായലാം പഭാബലലത്തനിലഭാകുകമ്പഭാള കകേരളത്തനിസല കസവന
നനികുതനി വനിഹനിതലാം സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് ലഭനിക്കുലാം.  ഇതനിലൂസട കകേരളത്തനിനട്ട് കനടമുണഭാകുസമന്നേഭാണട്ട്
സപഭാതുസവ വനിലയനിരുത്തസപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ബനി)  ചരക്കുകസവന  നനികുതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി  കേരടട്ട്  ബനില്
തയഭാറഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  ജനി.എസട്ട്.ടനി.  സനറട്ട് വര്ക്കനിസന്റെ Backened module  വനികേസനി
പനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  ആവശേലമഭായനിട്ടുള്ള  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുന്നേ  നടപടനി
സലാംസഭാനത്തട്ട് പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനഭായനി വനിദഗ്ദ്ധസര സതരസഞടുക്കുന്നേതനിനു
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കവണനിയനിട്ടുള്ള പരതീക്ഷകേളുലാം  മറ്റുലാം  ഒകകഭാബര് ആദലവഭാരലാം  NIC-യുസട  സഹഭായകത്തഭാസട
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  മഭാതൃകേഭാ ജനി.എസട്ട്.ടനി.  നനിയമസത്ത
ആസദമഭാക്കനി  കകേന  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ  നഭാഷേണല്  ഇന്സനിററ്റ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്
സസന്ട്രല് എകകസുലാം നഭാഷേണല് അക്കഭാഡമനി ഓഫട്ട് കേസലാംസട്ട്,  എകകസട്ട് ആന്റെട്ട്
നര്കകേഭാടനികലാം  (NACEN)  സലാംസഭാന  വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപ്പുമഭായനി  കയഭാജനിച്ചു
സകേഭാണ്ടുള്ള  പരനിശേതീലന  പരനിപഭാടനി  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  അവ  തുടര്നവരനികേയുമഭാണട്ട്.
ഇത്തരത്തനില് മഭാസര് സട്രയനിനര്മഭാര്ക്കുലാം സട്രയനിനര്മഭാര്ക്കുലാം,  പഞദനിന സട്രയനിനനിലാംഗട്ട്
ക്ലഭാസ്സുകേള നടത്തനിക്കഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനട്ട് തുടര്ചയഭായനി ഫതീല്ഡട്ട് ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം
മറ്റുമുള്ള  പരനിശേതീലന  പരനിപഭാടനികേള  ഒകകഭാബര്  ആദലവഭാരലാം  മുതല്  തുടര്ചയഭായനി
നടത്തനി  ഡനിസലാംബര്  2016-നകേലാം  തതീര്ക്കുവഭാനുള്ള  കേഭാരലപരനിപഭാടനിയുസട  കേരടട്ട്
തയഭാറഭാക്കനിവരനികേയഭാണട്ട്.

(സനി)  നനികുതനി നനിരക്കുലാം നനികുതനി നനിയമവലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് ഇതുവസര അന്തനിമ
തതീരുമഭാനസമടുത്തനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് സമ്പദട്ട് വലവസയനിലുലാം നനികുതനി വരുമഭാനത്തനിലു
മുണഭാകുന്നേ മഭാറങ്ങള ഇകപഭാള തനിടസപടുത്തഭാനഭാവനില.

പഴെയങ്ങഭാടനി ട്രഷേറനി സകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം

46  (327)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷേട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) 27-1-2011-ല് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയതുലാം ഇന്സകേല് ഉകപക്ഷനിചതുമഭായ
പദതനികേളനില് ഉളസപട പഴെയങ്ങഭാടനി ട്രഷേറനി സകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം മറട്ട് ഏസതങനിലുലാം
ഏജന്സനിസയ  ഏല്പനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്
ട്രഷേറനി ഡയറകറസട റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചട്ട് അഞര വര്ഷേലാം കേഴെനിഞ പസ്തുത ട്രഷേറനി സകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണലാം എകപഭാള തുടങ്ങഭാന് കേഴെനിയുസമന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഏല്പനിചനിടനില.   ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ട്രഷേറനി  ഡയറകറസട റനികപഭാര്ടട്ട്
ലഭലമഭായനിടനില.

(ബനി)  പഴെയങ്ങഭാടനി  ട്രഷേറനി  സകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം  27-1-2011-ല് ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയതുലാം എന്നേഭാല് ഇന്സകേല് ഉകപക്ഷനിചതുമഭായ പദതനികേളനില് ഉളസപടതഭാണട്ട്.
ഇന്സകേല്  ട്രഷേറനി  നവതീകേരണ  പരനിപഭാടനി  ഉകപക്ഷനിക്കഭാനുണഭായ  സഭാഹചരലലാം
വനിശേദമഭായനി പരനികശേഭാധനിചട്ട് ഇന്സകേല് അടക്കമുള്ള ഏജന്സനികേള മുഖഭാന്തനിരലാം ട്രഷേറനി
നവതീകേരണ  പരനിപഭാടനി  നടപനിലഭാക്കുന്നേതഭാണട്ട്.  അതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പഴെയങ്ങഭാടനി
ട്രഷേറനിയുസട കേഭാരലവലാം പരനിഗണനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.
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കുനമലാംഗലത്തട്ട് സബ്ട്രഷേറനി

47  (328)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കുനമലാംഗലത്തട്ട് ഒരു സബ് ട്രഷേറനി ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനട്ട് സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)
നമ്പര്  343/14/ധന പകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ  ;  എങനില് ആയതട്ട് ഇതുവസരയുലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതനിസന്റെ കേഭാരണലാം വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  സബട്ട്  ട്രഷേറനി  എന്നേകത്തക്കട്ട്  പവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുസമന്നേട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിസല കുനമലാംഗലലാം കകേനമഭാക്കനി സബ്ട്രഷേറനി
ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  18-8-2014-സല  സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)  343/14/ധന  പകേഭാരലാം
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിരുന.  ട്രഷേറനി  കേമ്പറ്റ്യൂടര്വല്ക്കരണവലാം  ആധുനനികേവല്ക്കരണവമഭായനി
ബന്ധസപട  പല  പദതനികേളുലാം  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന്നേതനിനഭാല്  പസ്തുത  പദതനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  നനിലവനിലുള്ള  ട്രഷേറനികേളുസട  പവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തനിയ  കശേഷേലാം
പുതനിയ ട്രഷേറനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നേ കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

തൃക്കരനിപ്പൂര് ട്രഷേറനി

48  (329)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  1996-2001-ല് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിസല  തൃക്കരനിപ്പൂരനില് അനുവദനിച
വൺ മഭാൻ ട്രഷേറനി നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ മുന്സര്ക്കഭാര് നടപടനി പുനനപരനികശേഭാധനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  തൃക്കരനിപ്പൂരനില് സബ്ട്രഷേറനി അനുവദനിക്കഭാന് ആവശേലമഭായ നടപടനികേള
എകപഭാള ഉണഭാകുസമന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുന് പട്ട്  സപന്ഷേന്  വനിതരണലാം  കേലഭാഷേട്ട്  ആയനി  നല്കേനിസക്കഭാണനിരുന്നേ
കേഭാലത്തട്ട്  വനിതരണലാം  സുഗമമഭായനി  നടത്തുന്നേതനികലക്കഭാണട്ട്  വണ്  മഭാന്  ട്രഷേറനികേള
പവര്ത്തനിചനിരുന്നേതട്ട്.  ട്രഷേറനികേളനില്  ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം  നടപനിലഭാക്കനിയകപഭാള
സപന്ഷേന്കേഭാര് ട്രഷേറനികേളനില് വരഭാസതതസന്നേ സപന്ഷേന് അവരുസട  അക്കസൗണ്ടുകേളനില്
നനികക്ഷപനിക്കുന്നേ രതീതനി നനിലവനില് വന.  ആ അവസരത്തനില് വണ് മഭാന് ട്രഷേറനികേള
പവര്ത്തനികക്കണ  ആവശേലമനില  എന  കേസണത്തനിയതനിനഭാലഭാണട്ട്  വണ്  മഭാന്
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ട്രഷേറനികേള  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  തൃക്കരനിപ്പൂരനില്  പവര്ത്തനിചനിരുന്നേ
വണ് മഭാന് ട്രഷേറനി നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ നടപടനി പുനനപരനികശേഭാധനിക്കുന്നേ കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര്
പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി) ട്രഷേറനി വകുപനില് ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനികന്റെയുലാം കേമ്പറ്റ്യൂടര്വല്ക്കരണ
ത്തനികന്റെയുലാം ഭഭാഗമഭായനി  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്,  സഹഭാറനികസഭാണല്  കേണകനിവനിറനി,  ഗഭാസട്ട്
മുതലഭായ പല പുതനിയ പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  ഇത്തരലാം പദതനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നേ മുറയട്ട്  ട്രഷേറനികേളനിസല കജഭാലനിഭഭാരലാം  വളസരയധനികേലാം കുറയുന്നേതനിനുലാം
ഇടപഭാടുകേള  സുഗമമഭാകുന്നേതനിനുലാം  എവനിസടനനിനലാം  എകപഭാള  കവണസമങനിലുലാം  ഇടപഭാടുകേള
നടത്തുന്നേതനിനുലാം സഭാധലമഭാകുന്നേതഭാണട്ട്.  അതനിനഭാല് ഇത്തരലാം പദതനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
നനിലവനിലുള്ള ട്രഷേറനികേളുസട പവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയ കശേഷേലാം ആവശേലസമന കേണഭാല്
മഭാത്രകമ പുതനിയ ട്രഷേറനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നേ കേഭാരലലാം പരനികശേഭാധനികക്കണതുള.

പള്ളനിക്കകത്തഭാടട്ട് ട്രഷേറനി സകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

49  (330)  കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പള്ളനിക്കകത്തഭാടട്ട്  ട്രഷേറനിയുസട  പുതനിയ  സകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള
നടപടനി ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട്ട് ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി ലഭലമഭാക്കനിയ സലത്തട്ട് സകേടനിടലാം പണനി ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള
തുകേ അനുവദനിക്കുകമഭാ ; സകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം തസരനിതസപടുത്തുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിടനില.

(ബനി) ഇന്സകേല് ട്രഷേറനി നവതീകേരണ പദതനി ഉകപക്ഷനിക്കഭാനുണഭായ സഭാഹചരലലാം
വനിശേദമഭായനി പരനികശേഭാധനിചട്ട് ഇന്സകേല് അടക്കമുള്ള ഏജന്സനികേള മുഖഭാന്തനിരലാം ട്രഷേറനി
നവതീകേരണ  പരനിപഭാടനി  നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനുകവണ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.
പള്ളനിക്കകത്തഭാടട്ട് ട്രഷേറനിയുസട കേഭാരലവലാം ഈ ഘടത്തനില് പരനികശേഭാധനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

കലഭാടറനി വകുപനിസന്റെ ഓഫതീസുകേള

50  (331)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചനന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സകേഭാലലാം ജനിലയനില് കലഭാടറനി ടനിക്കറട്ട് വനിതരണലാം സചയ്യുന്നേതനിനട്ട് ഏസതലഭാലാം
ഓഫതീസുകേസളയഭാണട്ട് ചുമതലസപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട് ;
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(ബനി)  തഭാലൂക്കട്ട്  തലത്തനിലുള്ള കലഭാടറനി  വനിതരണത്തനിനട്ട്  സകേഭാലലാം  ജനിലയനില്

സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  കലഭാടറനി വനിതരണലാം,  കേഭാരുണല ബനവലന്റെട്ട് പദതനി പകേഭാരമുള്ള ചനികേനിതഭാ

സഹഭായത്തനിനുള്ള പദതനികേള തുടങ്ങനിയ ചുമതലകേള നനിര്വഹനിക്കുന്നേ കലഭാടറനി വകുപനിസന്റെ

ഓഫതീസുകേള തഭാലൂക്കട്ട്  തലത്തനില് ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ  ;

വനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി തഭാലൂക്കനില് തഭാലൂക്കുതല കലഭാടറനി ഓഫതീസട്ട് തുടങ്ങുന്നേതനിനട്ട്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സകേഭാലലാം  ജനിലഭാ  ഭഭാഗലക്കുറനി  ഓഫതീസട്ട്,  തഭാലൂക്കട്ട്  ഭഭാഗലക്കുറനി  ഓഫതീസട്ട്,

പുനലൂര് എന്നേതീ ഓഫതീസുകേളനിലൂസടയഭാണട്ട് സകേഭാലലാം ജനിലയനില് ഭഭാഗലക്കുറനി ടനിക്കറ്റുകേള

വനിതരണലാം സചയ്യുന്നേതട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.  പുനലൂരനില് തഭാലൂക്കട്ട് ഭഭാഗലക്കുറനി ഓഫതീസട്ട് പവര്ത്തനിക്കുന.

(സനി) പുതനിയ 22 ഭഭാഗലക്കുറനി ഓഫതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) കേരുനഭാഗപള്ളനി തഭാലൂക്കനില് തഭാലൂക്കട്ട്തല കലഭാടറനി ഓഫതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കു

ന്നേതനിനുള്ള സപഭാകപഭാസല് പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

ഭഭാഗലക്കുറനി ഓഫതീസട്ട് പവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനട്ട് നടപടനി

51 (332) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് : തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ധനകേഭാരലവലാം

കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  നനികുതനി  (എചട്ട്)  വകുപനില്നനിനലാം  25-2-2016-സല  40/2016/നനി.വ.

നമ്പരഭായനി  ഇറങ്ങനിയ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം  ആറനിങ്ങലനികലക്കട്ട്  അനുവദനിച

തഭാലൂക്കുതല  ഭഭാഗലക്കുറനി  ഓഫതീസട്ട്  പവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  കവണ  നടപടനി

ക്രെമങ്ങള ഏതട്ട് ഘടത്തനിസലന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓഫതീസട്ട്  എത്രയുലാം  കവഗലാം  പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ?



  കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള                            119 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ആറനിങ്ങല്  തഭാലൂക്കട്ട്  കലഭാടറനി  ഓഫതീസനികലക്കട്ട്  ആവശേലമുള്ള
ജതീവനക്കഭാരുസട  തസനികേ അനുവദനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് നനിലവനില് ടനിക്കറട്ട്  വനില്പനയട്ട്
മഭാത്രമഭായനി ഒരു Sales Outlet ആറനിങ്ങല് കകേനമഭായനി പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  തസനികേ
അനുവദനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  അതട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭായഭാലുടന്
തഭാലൂക്കട്ട്തല ഭഭാഗലക്കുറനി ഓഫതീസട്ട് പൂര്ണ്ണകതഭാതനില് പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

പൂതക്കുളത്തട്ട് സകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ. ശേഭാഖ

52 (333) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിസല പൂതക്കുളലാം ഗഭാമപഞഭായത്തനില്
പുതുതഭായനി ഒരു സകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ. ബഭാഞട്ട് ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനികലക്കട്ട് ജനപതനിനനിധനി
മുകഖന ലഭനിച അകപക്ഷ പരനിഗണനിക്കുന്നേതനിനഭാവശേലമഭായ പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പൂതക്കുളലാം  എന്നേ  ഭൂപകദശേത്തനിസന്റെ  പകതലകേ  സഭാഹചരലങ്ങള
പരനിഗണനിചട്ട്  ഇവനിസട  സകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.  ബഭാഞട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്  ഗവണ്സമന്റെട്ട്
തലത്തനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സകേഭാലലാം  ജനിലയനിസല  പൂതക്കുളലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  പൂതക്കുളലാം
കകേനമഭാക്കനി  സകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യുസട  ഒരു  ശേഭാഖ  ആരലാംഭനിക്കുന്നേതട്ട്  സലാംബന്ധനിച
ഒരു സഭാധലതഭാ പഠനലാം കേമ്പനനിയുസട സകേഭാലലാം റതീജനിയണല് മഭാകനജര് നടത്തുകേയുണഭായനി.
പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്  അനുസരനിചട്ട്,  സലവഭാസനികേള  സകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യുസട  ഒരു
ബഭാഞട്ട് കവണസമന്നേ തഭാല്പരലലാം പകേടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  പകക്ഷ പൂതക്കുളത്തനിനട്ട്
6  കേനി.മതീ.  അടുത്തട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുന്നേ കേമ്പനനിയുസട പരവൂര് ബഭാഞനിസല ബനിസനിനസനിസന
ബഭാധനിക്കുസമന്നേതനിനഭാല്  ഉടസന  പൂതക്കുളത്തട്ട്  ഒരു  ബഭാഞട്ട്  തുടങ്ങുന്നേ  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കഭാന് കേഴെനിയനില.

സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ള ഇന്ഷേസറന്സട്ട് സതീമുകേള

53 (334) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ള ജനി.  ഐ.എസട്ട്. ,  എസട്ട്.  എല്.  ഐ.  എന്നേതീ
ഇന്ഷേസറന്സട്ട് സതീമുകേളനിസല കക്ലഭാഷേര് സബനഫനിറട്ട്/റനിടയര്സമന്റെട്ട് ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കു
ന്നേതനിനട്ട് സബ്സ്ക്രൈനിപ്ഷേന് ഡതീസറയനില്സട്ട് കരഖസപടുത്തനിയ പഭാസട്ട് ബുക്കട്ട്/കസറട്ട്സമന്റെട്ട്
ഹഭാജരഭാകക്കണ ആവശേലമുകണഭാ എന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി) പഭാസട്ട് ബുക്കട്ട്/കസറട്ട്സമന്റെട്ട് ഹഭാജരഭാക്കഭാന് കേഴെനിയഭാത്ത സഭാഹചരലമുണഭായഭാല്

കക്ലഭാഷേര് സബനഫനിറട്ട് ലഭനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനിക്രെമങ്ങള വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള സലാംസഭാന ഇന് ഷേസറന്സട്ട് വകുപനില് ജനി.ഐ.എസട്ട്.  പദതനിയുസട

വലക്തനിഗത  കേണക്കട്ട്  വനിവരങ്ങള  സലഡ്ജറനില്  കരഖസപടുത്തനി  സൂക്ഷനിക്കുന്നേനില.

ജനി.ഐ.എസട്ട്. വരനിസലാംഖലഭാ വനിവരങ്ങള സൂക്ഷനിക്കുന്നേതനിനുള്ള ചുമതല ആദഭാനവനിതരണ

ഉകദലഭാഗസന്മേഭാര്ക്കഭാണട്ട്.  സലാംസഭാന  ഇന്ഷേസറന്സട്ട്  വകുപട്ട്  ടനി  പദതനിയുസട

അഡനിനനികസ്ട്രറര് മഭാത്രമഭാണട്ട്.

(ബനി)  ആദഭാനവനിതരണ ഉകദലഭാഗസര് സഭാക്ഷലസപടുത്തനിയ വരനിസലാംഖലഭാ കേനിഴെനിവട്ട്

പടനികേയുസട അഭഭാവത്തനില് ടനി സക്ലയനിമുകേള തതീര്പഭാക്കുന്നേതനിനട്ട് വകുപനിനട്ട് പരനിമനിതനി

ഉണട്ട്. എന്നേഭാല് ആദഭാനവനിതരണ ഉകദലഭാഗസരുസട ഓഫതീസട്ട് കരഖകേളനില് വരനിസലാംഖലഭാ

കേനിഴെനിവട്ട്  കരഖസപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  അവര്ക്കട്ട്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  വരനിക്കഭാസര

സഹഭായനിക്കഭാന് കേഴെനിയുന്നേതഭാണട്ട്.

കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള

54 (335) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്  വനിജനിലന്സട്ട്  ഡയറകര്  കനരനിടട്ട്

പരനികശേഭാധന  നടത്തനിയതനില്  എസന്തലഭാലാം  പരഭാതനികേള  ലഭനിക്കുകേയുണഭാസയനലാം

കനരനിടട്ട് കബഭാധലമഭായ കേഭാരലങ്ങള എസന്തലഭാസമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ആയതനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്  സര്ക്കഭാര് എസന്തങനിലുലാം  നടപടനികേള

സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വനി.സനി.2/2016/റനി.വനി.എലാം.  നമ്പര്  വനിജനിലന്സട്ട്  കകേസനിസന്റെ

അകനസഷേണവമഭായനി ബന്ധസപടഭാണട്ട് കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് ഡയറകര്

കനരനിടട്ട് പരനികശേഭാധന നടത്തനിയതട്ട്.  ലഭനിച പരഭാതനികേളുലാം കബഭാധലമഭായ കേഭാരലങ്ങളുലാം

ഉളസപടുത്തനിയഭാണട്ട് അകനസഷേണലാം നടത്തുന്നേതട്ട്.  കകേസനിസന്റെ അകനസഷേണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.
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കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള

55 (336) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട് കേയര് വകുപനില് എസന്തലഭാലാം അഴെനിമതനികേള
നടന്നേനിട്ടുസണന്നേട്ട്  പരനികശേഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങനില് എസന്തഭാസക്ക ക്രെമകക്കടുകേള
കേസണത്തനിയനിട്ടുസണന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇസലങനില് സതലസന്ധമഭായ പരനികശേഭാധന നടത്തനി കുറക്കഭാര്സക്കതനിസര
യുക്തമഭായ നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിയഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ ;

(സനി)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  കേയര്കബഭാര്ഡനിസന്റെ  തലപത്തട്ട്
ഇരുന്നേ  ആളക്കഭാര്  (മനനി,  സസക്രെടറനി,  മറ്റുളളവര്)  അനഭാവശേലമഭായനി  വനികദശേ
യഭാത്രകേള സര്ക്കഭാര് സചലവനില് നടത്തനിയതട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങനില്
ഇതനിസന്റെ വനിശേദഭാലാംശേങ്ങളുലാം,  യഭാത്രകേളുസട എണ്ണവലാം വനിവരങ്ങളുലാം,  ആസരഭാസക്ക യഭാത്ര
സചയ എനളള വനിവരവലാം, ഇതനിസന്റെ സചലവലാം വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട് കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില്
നടന്നേ  അഴെനിമതനി  സലാംബന്ധനിചട്ട്  (വകുപ്പുമനനി,  ഉകദലഭാഗസര്  എന്നേനിവരുസട
വനികദശേയഭാത്ര  ഉളസപസട)  വനി.സനി.02/2016/റനി.വനി.എലാം.  നമ്പര്  പകേഭാരലാം  ഒരു
വനിജനിലന്സട്ട് കകേസട്ട് രജനിസര് സചയ്തട്ട് അകനസഷേണലാം നടത്തനിവരുന.  കേയര് വനികേസന വകുപനില്
അനധനികൃത സപഭാകമഭാഷേന് നല്കേനിയതനിസന സലാംബന്ധനിചട്ട്  വനി.ഇ.95/2015/  എ.എല്.പനി.
നമ്പരഭായനി ഒരു വനിജനിലന്സട്ട് അകനസഷേണലാം നടനവരുന.

(സനി)  കേയര്  വകുപ്പുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  മനനി,  സസക്രെടറനി,  കേയര്  വനികേസന

ഡയറകര്,  എന്.സനി.ആര്.എലാം.ഐ.  ഡയറകര്  തുടങ്ങനിയവര്  വനികദശേ  യഭാത്രകേള

നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട് വനികദശേ യഭാത്രയഭായനി ഐ.എ.എസട്ട്.

ഉകദലഭാഗസര്  സലാംസഭാന  ഖജനഭാവനില്നനിനലാം  30,82,485  രൂപ  സചലവഴെനിച്ചു.

ശതീമതനി  റഭാണനി കജഭാര്ജട്ട്  ഐ.എ.എസട്ട്.,  സസക്രെടറനി  (കേയര്),  25,87,723  രൂപ

2011 മുതല് 2016 വസരയുള്ള കേഭാലയളവനില് സചലവഴെനിച്ചു.  ശതീ. സകേ. എന്. സതതീഷേട്ട്

ഐ.എ.എസട്ട്.,  കേയര് വനികേസന ഡയറകര്  4,94,762  രൂപ  2015  മുതല്  2016

വസരയുള്ള  കേഭാലയളവനില്  സചലവഴെനിച്ചു.  വനികദശേയഭാത്രയുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  ഡനി.എ.

ഇനത്തനില്  ശതീമതനി  റഭാണനി  കജഭാര്ജട്ട്  ഐ.എ.എസട്ട്.,  സസക്രെടറനി  (കേയര്)

2011  മുതല്  2016  വസരയുള്ള  കേഭാലയളവനില്  5,04,870  രൂപ  വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.
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ശതീ. സകേ. എന്. സതതീഷേട്ട് ഐ.എ.എസട്ട്., കേയര് വനികേസന ഡയറകര് 2015 മുതല് 2016

വസരയുമുള്ള  കേഭാലയളവനില്  1,12,415  രൂപ  കകേപറനിയനിട്ടുണട്ട്.  കഫഭാലാം  മഭാറനിലാംഗ്സട്ട്

(ഇന്തല)  ലനിമനിറഡനിസല ഉകദലഭാഗസര് നടത്തനിയ വനികദശേ യഭാത്രകേളുസട വനിവരങ്ങള

അനുബന്ധമഭായനി സകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന.* മുന് കേയര് വനികേസന ഡയറകര് ശതീ. മദനന്,

എന്.സനി.ആര്.എലാം.ഐ.  ഡയറകര്,  കകേരള  കസറട്ട്  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷേനനിസല

ഉകദലഭാഗസര്,  കേയര്സഫഡനിസല  ഉകദലഭാഗസര്  തുടങ്ങനിയവര്  നടത്തനിയ  വനികദശേ

യഭാത്രയുസട വനിവരങ്ങള കശേഖരനിച്ചുനല്കുന്നേതഭാണട്ട്.

കകേഭാതമലാംഗലത്തട്ട് പുതനിയ വലവസഭായ യൂണനിറ്റുകേള

56 (337) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  റബറനിസന്റെ  വനിലയനിടനിവമൂലലാം  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില്  കേഷ്ടത

അനുഭവനിക്കുന്നേ കേര്ഷേകേര്ക്കട്ട് കവണനി സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനില് ഒരു റബറധനിഷ്ഠനിത

വലവസഭായ യൂണനിറട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴെനിയുകമഭാ ;

(ബനി)  കേഭാര്ഷേനികേ  കമഖലയുസട  തകേര്ച  മൂലമുള്ള  സതഭാഴെനില്രഭാഹനിതലലാംമൂലലാം

കേര്ഷേകേരുലാം  അനുബന്ധ  സതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലാം  അനുഭവനിക്കുന്നേ  കേടുത്ത  സഭാമ്പത്തനികേ

പതനിസന്ധനിസയ  അതനിജതീവനിക്കഭാന്  മറട്ട്  വലവസഭായങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നേ  കേഭാരലലാം

പരനിഗണനയനിലുകണഭാ ;

(സനി)  ഇസൗ കേഭാരലത്തനില് അനുഭഭാവപൂര്വമഭായ സമതീപനലാം സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി&സനി)  കേഭാര്ഷേനികേ ഭകക്ഷലഭാത്പഭാദന കമഖലയനില് നനിരവധനി  വലവസഭായങ്ങളക്കട്ട്

സഭാധലതയുസണനമഭാത്രമല  ധഭാരഭാളലാം  വലവസഭായങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കസപടുനമുണട്ട്.

വലവസഭായ  വകുപനിസന്റെ  നനിലവനിലുള്ള  സലാംരലാംഭകേതസ  സഹഭായ  പദതനിയനില്  ഈ

വനിഭഭാഗലാം വലവസഭായങ്ങസള മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗത്തനില്സപടുത്തനി 30 ലക്ഷലാം രൂപവസര

സബ്സനിഡനിയഭായനി നല്കേനിവരുനണട്ട്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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57 (338) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് :
ശതീ  .   എലാം  .   നസൗഷേഭാദട്ട് :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് :
ശതീ  .   കജഭാണ് സഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങസള  ശേക്തനിസപടുത്തഭാനഭായനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേ നടപടനികേള എസന്തലഭാമഭാസണന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പമുഖ സപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ കകേരള മനിനറല്സട്ട്  &  സമറല്സട്ട്
ലനിമനിറഡനില്  (സകേ.എലാം.എലാം.എല്.)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  വലഭാപകേമഭായ
അഴെനിമതനിയുലാം ക്രെമകക്കടുലാം നടസന്നേന്നേ ആകക്ഷപലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;  കേലാംപട്ട്  കട്രഭാളര്  &
ഓഡനിറര് ജനറലനിസന്റെ ഓഡനിറട്ട് പരഭാമര്ശേത്തനില് പമുഖമഭായവ എസന്തഭാസക്കയഭാണട്ട് ;

(സനി) ഓഡനിറട്ട് നനിരതീക്ഷണത്തനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് സസതീകേരനിച നടപടനികേള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  ഈ  സഭാപനത്തനിസല  അഴെനിമതനിസയയുലാം  ക്രെമകക്കടനിസനയുലാം  കുറനിചട്ട്
വനിജനിലന്സട്ട് അകനസഷേണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങനില് കേസണത്തല് എന്തഭായനിരുന;
അതനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എസന്തഭാസക്കയഭാസണന്നേട്ട്
വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നേതനിനുകശേഷേലാം  വലവസഭായ  വകുപനിസന്റെ
അധതീനതയനിലുള്ള  സപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുസട  മുന്കേഭാല  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം
ഇകപഭാഴെസത്ത അവസയുലാം വനിശേകേലനലാം സചയ്തട്ട്  നഷ്ടത്തനിലഭായ ഓകരഭാ  സഭാപനത്തനിസനയുലാം
ലഭാഭകേരമഭാക്കുന്നേതനിനുലാം  ലഭാഭത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്നേ  സഭാപനങ്ങളുസട  ലഭാഭലാം
ദതീര്ഘകേഭാലകത്തക്കട്ട്  ഉറപനില്  വരുത്തുന്നേതനിനുലാം  കവണ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.  ഈ നടപടനികേള തസരനിതസപടുത്തുന്നേതനികലയഭായനി സപഭാതുകമഖലഭാ വലവസഭായ
പുനനസലാംഘടന  കബഭാര്ഡനിസന  (റനിയഭാബട്ട്)  പുനനസലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഉത്പഭാദന
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുസടയുലാം സഭാകങതനികേ വനിദലയുസടയുലാം കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ നവതീകേരണലാം,
വനിപണന  സഭാധലതയുള്ള  ഉത്പന്നേങ്ങളുസട  കവവനിദലവത്ക്കരണലാം,  വനിപുലതീകേരണലാം,
കേഭാരലക്ഷമമഭായ മഭാകനജട്ട് സമന്റെട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം,  സഭാപനങ്ങള തമ്മേനിലുള്ള ഏകകേഭാപനലാം,
കകേന സപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുമഭായനിട്ടുള്ള സലാംകയഭാജനലാം,  ധനപരമഭായ പുനനരുദഭാരണലാം,
സപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുസട  പവര്ത്തനലാം  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  സചയ്യുന്നേതനിനുള്ള
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സലാംവനിധഭാനങ്ങളുസട  ശേക്തനിസപടുത്തല്  എന്നേതീ  നടപടനികേളനിലൂസട  സഭാപനങ്ങസള
അഭനിവൃദനിസപടുത്തുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനഭായനി അതഭാതട്ട്
കമഖലകേളനിലുള്ള  വനിദഗ്ദ്ധരുസട  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി  ശേനില്പശേഭാലകേള
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നേ നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

ആകഗഭാളവത്ക്കരണത്തനിസന്റെ  അനന്തരഫലമഭായനി  ശേഭാക്തതീകേരനിച  വഭാണനിജല
കമഖലയനില് മഭാതരലകബഭാധകത്തഭാസട പവര്ത്തനിചട്ട് ലക്ഷലലാം കകേവരനിക്കുന്നേതനിനഭായനി
സഭാപനങ്ങളുസട  മഭാനവവനിഭവകശേഷേനിയുസട  തുടര്ചയഭായ  ശേഭാക്തതീകേരണലാം  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  സപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്
മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറകര്മഭാരഭായനി അതഭാതട്ട് കമഖലകേളനില് വനിദഗ്ദ്ധരഭായവസര സുതഭാരലമഭായ
നടപടനിക്രെമങ്ങളനിലൂസട  നനിയമനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നേതട്ട്.
സഭാപനങ്ങളുസട  സഭാററ്റ്യൂടറനി  കുടനിശനികേകേള  തതീര്ക്കുന്നേതനിനുലാം  അതലഭാവശേലമുള്ള
പവര്ത്തന  മൂലധന  സഹഭായത്തനിനുമഭായനി  2016-17-സല  ബഡ്ജറനില്  പകതലകേലാം
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  100  കകേഭാടനി  രൂപയനില്നനിനലാം ഇതനികനഭാടകേലാം  39.76  കകേഭാടനി
രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനി തുകേ സഭാപനങ്ങളുസട പുനരുദഭാരണ നവതീകേരണ
പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി അനുവദനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി&സനി) ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്. കേമ്പനനി അധനികേ നനിരക്കനില് ലനികേസനിഡട്ട് ഓകനിജന്
വഭാങ്ങനിയതുലാം മഗതീഷേലലാം വഭാങ്ങനിയതുലാം കൂടഭാസത കസവന നനികുതനി അടവലാം തുടങ്ങനിയ
പരഭാമര്ശേങ്ങളഭാണട്ട് സനി. ആന്റെട്ട് എ. ജനി. ഓഡനിറട്ട് റനികപഭാര്ടനില് വന്നേനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഓകരഭാ
ഓഡനിറട്ട്  പരഭാമര്ശേങ്ങളനികന്മേലുള്ള  മറപടനി  സനി.  ആന്റെട്ട്  എ.  ജനി.-യട്ട്  സകേഭാടുക്കുകേയുലാം
ആവശേലമഭായ വനിഷേയങ്ങളനില് തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുമഭാണട്ട്.

(ഡനി)  അഴെനിമതനി ആകരഭാപണങ്ങളനികന്മേല് വനിജനിലന്സട്ട് എന്കേസയറനി  (കേസനികേട്ട്
സവരനിഫനികക്കഷേന്) നടനവരനികേയഭാണട്ട്.

റബര് വലവസഭായലാം

58  (339)   ശതീ  .    സകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നേതുലാം/നനിലവനില്  പവര്ത്തനിച്ചുസകേഭാണനിരനിക്കുന്നേതുമഭായ

റബര് അധനിഷ്ഠനിത മൂലലവര്ദനിത നനിര്മ്മേഭാണ യൂണനിറ്റുകേളുസട പവര്ത്തനലാം സമചസപടു

ത്തുന്നേതനിനുകവണനിസയടുക്കുന്നേ വഭായ്പകേളക്കട്ട് സബ്സനിഡനി നല്കുകമഭാ : എങനില് എത്ര

ശേതമഭാനലാം നല്കുസമന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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സലാംരലാംഭകേ  സഹഭായ  പദതനിയനിന്കേതീഴെനില്  സഭാധഭാരണയഭായനി  15  ശേതമഭാനലാം
സബ്സനിഡനിയഭാണട്ട്  നല്കുന്നേതട്ട്.  പുതുതഭായനി  തുടങ്ങുന്നേ  റബര്  അധനിഷ്ഠനിത  യൂണനിറ്റുകേളക്കട്ട്
"ഊന്നേല് വലവസഭായലാം"  എന്നേ രതീതയനില്  10  ശേതമഭാനലാം അധനികേ സബ്സനിഡനിക്കട്ട്
അര്ഹതയുണട്ട്.  കൂടഭാസത നനിലവനില് പവര്ത്തനിക്കുന്നേ റബര് യൂണനിറ്റുകേള സമചസപടു
ത്തുന്നേതനിനുകവണനി  "expansion,  modernisation,  diversification”എന്നേതീ
പവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  ഈ  സബ്സഡനി  അനുവദനതീയമഭാണട്ട്.  ഇവ  കൂടഭാസത  "Technology
Support” എന്നേ ഇനത്തനില് പുതനിയ സഭാകങതനികേ വനിദല കകേവരനിക്കുന്നേതനിനുലാം റബര്
യൂണനിറ്റുകേളക്കട്ട്  സലാംരലാംഭകേ  സഹഭായ  പദതനിയനിന്കേതീഴെനില്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായത്തനിനട്ട്
അര്ഹതയുണട്ട്.

പകൃതനി വഭാതകേ കപപട്ട് കലന്

59 (340) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   സകേ  .   ദഭാസന് :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് :
ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷേട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  സഗയനില്-പകൃതനി  വഭാതകേ  സസപപട്ട്  സസലന്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനട്ട് എസന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് നനിലവനില് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളസതന്നേട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; പസ്തുത പദതനിയുസട നനിലവനിസല സനിതനി വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  സസപപട്ട്  സസലന്  കേടനകപഭാകുന്നേ  പകദശേങ്ങളനിസല
ജനങ്ങളക്കുണഭാകേഭാവന്നേ ആശേങകേള ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി) എങനില് ജനങ്ങളുസട ആശേങകേള ദൂരതീകേരനിക്കുന്നേതനിനുലാം അവര്ക്കട്ട് മതനിയഭായ
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്നേതനിനുലാം  എസന്തലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുസണന്നേട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനില് ഏഴെട്ട് ജനിലകേളനിലഭായനി സഗയനില് സഭാപനിക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നേ
സകേഭാചനി-കൂറനഭാടട്ട്-ബഭാലാംഗ്ലൂര്-മഭാലാംഗ്ലൂര്  കപപട്ട്  കലന്  പദതനിയുസട  ഒന്നേഭാലാം  ഘടലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനി.  രണഭാലാം ഘടത്തനില് സഭാപനികക്കണ കപപട്ട് കലനനിസന്റെ കദര്ഘലലാം
505  കേനികലഭാമതീററഭാണട്ട്.  ഇതനിസന്റെ പഭാരലാംഭ സര്കവ നടപടനികേളുലാം  P&MP  ആകനിസല
സസക്ഷന്  6(1)  പകേഭാരമുള്ള ഗസറട്ട്  വനിജഭാപനവലാം സഗയനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
മഹസര്  (പഞനഭാമ)  തയഭാറഭാക്കുന്നേ നടപടനികേള എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,
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കേണ്ണൂര്, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലകേളനില് ഏതഭാണട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  മലപ്പുറലാം, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
ജനിലകേളനില്  ജനങ്ങളുസട  എതനിര്പ്പുമൂലലാം  നനിര്ത്തനിവചനിരുന്നേ  സര്കവ  നടപടനികേള
പുനരഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കുവഭാനുള്ള ഭൂമനിയുസട അളസവടുപ്പുലാം മഹസറലാം
സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആസകേ  505  കേനികലഭാമതീററനില്  367  കേനികലഭാമതീറര്  (72  ശേതമഭാനലാം)
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിക്കഴെനിഞ.  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്  ജനിലകേളനില്  കപപട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള
കകേഭാണ്ട്രഭാകസറ നനിയമനിച്ചുകേഴെനിഞ.  മറ്റു ജനിലകേളനില് കപപട്ട് സഭാപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള
പുനര് സടന്ഡര്  (കഗ്ലഭാബല്  NIT)  ക്ഷണനിചനിട്ടുണട്ട്.  പദതനിക്കഭാവശേലമഭായ കപപ്പുകേള,
വഭാല്വകേള  മുതലഭായവ  സഗയനിലനിസന്റെ  വനിവനിധ  കസഭാകറജട്ട്  യഭാര്ഡുകേളനില്  എത്തനി
കചര്ന്നേനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനിസലഭാടഭാസകേ അഞട്ട്  IP  കസഷേനുകേളക്കുലാം  26 SV  കസഷേനുകേളക്കുലാം
കവണനി സനിരമഭായനി ഭൂമനി ഏസറടുകക്കണതുണട്ട്.  ഇതനില്  18  കസഷേനുകേളക്കഭാവശേലമഭായ
ഭൂമനി  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  സഗയനില്  ഏസറടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനിയുള്ള
കസഷേനുകേളക്കുകവണനി ഭൂമനി ഏസറടുക്കുന്നേ കജഭാലനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  നനിര്മ്മേഭാണ
പവര്ത്തനങ്ങള ഒകകഭാബര് രണഭാലാം വഭാരകത്തഭാസട  പുനരഭാരലാംഭനിചട്ട്  ഒന്നേര വര്ഷേത്തനിനകേലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന് കേഴെനിയുസമന്നേട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി)  ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പദതനിയുമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് ജനങ്ങളക്കുള്ള ആശേങകേളുലാം സതറനിദഭാരണകേളുലാം
ദൂരതീകേരനിക്കുന്നേതനിനഭായനി കപപട്ട് കലന് കേടനകപഭാകുന്നേ റൂടനിലുള്ള പഞഭായത്തുകേളകതഭാറലാം
കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടത്തുനണട്ട്.  കൂടഭാസത ദൃശേലമഭാധലമങ്ങളനിലൂസടയുലാം പത്രപരസല
ങ്ങളനിലൂസടയുലാം  ലഘുകലഖകേള  മുകഖനയുലാം  എഫട്ട്.എലാം.  കറഡനികയഭാ  വഴെനിയുലാം  ഗലഭാസട്ട്
കപപട്ട്  കലനനിസന്റെ  സുരക്ഷസയക്കുറനിച്ചുലാം  പദതനി  നടപനില്  വരുന്നേതനിലൂസട
സലാംസഭാനത്തനിനുണഭാകുന്നേ  കനടങ്ങസള  സലാംബന്ധനിച്ചുമുള്ള  വനിവരങ്ങള  പചരനിപനിക്കുനണട്ട്.
ജനവഭാസ  കകേനങ്ങസള  പരമഭാവധനി  ഒഴെനിവഭാക്കനിസക്കഭാണഭാണട്ട്  കപപട്ട്  കലന്  റൂടട്ട്
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ജനസഭാനത കൂടനിയ കമഖലകേളനില് വനിനലസനിക്കുന്നേ കപപ്പുകേളക്കട്ട്
ജനസഭാനതഭാ  ക്ലഭാസനിഫനികക്കഷേന്  അനുസരനിചട്ട്  കൂടനിയ  കേനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനി
ശേഭാസതീയമഭായഭാണട്ട് രൂപകേല്പന സചയ്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.  വതീടുകേകളയുലാം മറ്റു സകേടനിടങ്ങകളയുലാം
ഒഴെനിവഭാക്കനിസക്കഭാണഭാണട്ട് കപപട്ട് കലന് കേടനകപഭാകുന്നേതട്ട്. വഭാതകേ കപപട്ട് കലന്
പദതനിക്കുകവണനി സലത്തനിസന്റെ ഉപകയഭാഗഭാവകേഭാശേലാം  (RoU)  മഭാത്രമഭാണട്ട് സഗയനില്
ഏസറടുക്കുന്നേതട്ട്.  ഭൂമനിയുസട  ഉടമസഭാവകേഭാശേലാം  ഭൂവടമയനില്തസന്നേ  നനിക്ഷനിപ്തമഭാണട്ട്.
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  രണ്ടു  ഘടങ്ങളനിലഭായഭാണട്ട്  നല്കുന്നേതട്ട്.  1.  വനിളകേളുസട  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം,
2. സലത്തനിസന്റെ നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം.  വനിളകേളക്കട്ട് കകേഭാലാംപതീറന്റെട്ട് അകതഭാറനിറനി നനിശ്ചയനി
ചനിരനിക്കുന്നേ വനിലയുലാം സലത്തനിനട്ട് നലഭായവനിലയുസട 50 ശേതമഭാനവലാം നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി
നല്കുന്നേതനിനട്ട്  വലവസ  നനിലവനിലുണട്ട്.   എന്നേഭാല്  സലവനിലയുസട  കേഭാരലത്തനില്
സലമുടമകേളക്കട്ട്  കവണത്ര നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നേനില എന്നേ പരഭാതനി  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ
ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.
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സലാംസഭാന ബഭാലാംബൂ കകേഭാര്പകറഷേന്

60  (341)  ശതീ  .    വനി  .    സകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാന  ബഭാലാംബൂ  കകേഭാര്പകറഷേനട്ട്  കേഴെനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം

അനുവദനിച ഫണട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാതനിരുന്നേതനിനഭാല് ഉണഭായ പയഭാസങ്ങള ശദയനില്

സപടനിട്ടുകണഭാ ; ഫണട്ട് ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത കമഖലയട്ട് കവണനി സചലവനിടുന്നേ കസഭാഷേലല് കകേഭാസട്ട് കൂടനി

ഉളസപടുത്തനി  കേണക്കുകേള  തയഭാറഭാക്കുന്നേതനിനഭാലഭാണട്ട്  സഭാപനലാം  സഭാമ്പത്തനികേ

ബഭാധലതയനില് ആകുന്നേതട്ട് എന്നേ കേഭാരലലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാസയന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില് വരുന്നേ നഷ്ടക്കണക്കുകേള ഇലഭാതഭാക്കുന്നേതനിനട്ട്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴെനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം  അലാംഗതീകേരനിച  പദതനി  നനിര്വഹണ

ത്തനിനഭാവശേലമഭായ തുകേ ഈ വര്ഷേലാം കേമ്പനനിക്കട്ട് അനുവദനിചട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ഈ  വനിഷേയലാം  പരനിഗണനിചട്ട്  കേമ്പനനിക്കട്ട്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം

നല്കുന്നേതനിനഭായനി തുകേ അനുവദനിച്ചുനല്കേഭാറണട്ട്.

(സനി)  കേമ്പനനിയുസട പവര്ത്തനലാം ഫലപദമഭാക്കുന്നേതനിനുലാം നഷ്ടലാം കുറചട്ട് പവര്

ത്തനിപനിക്കുന്നേതനിനുലാം ആവശേലമഭായ നടപടനികേള കകേഭാര്പകറഷേന് സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

സഗയനില് പകൃതനി വഭാതകേ കപപട്ട് കലന് പദതനി

61  (342)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷേട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സഗയനില് പകൃതനി വഭാതകേ കപപട്ട് കലന് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നേതുമഭായനി

ബന്ധസപടട്ട്  കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് എസന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളസതന്നേട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ജനങ്ങളുസട ആശേങ ദൂരതീകേരനിക്കുന്നേതനിനുലാം അവര്ക്കട്ട് മതനിയഭായ നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം

നല്കുന്നേതനിനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് തലകശരനി,  കേണ്ണൂര്,  തളനിപറമ്പട്ട് എന്നേതീ തഭാലൂക്കുകേളനി
ലൂസടയഭാണട്ട്  കപപട്ട് കലന് വനിനലസനിക്കുന്നേതട്ട്.  ജനിലയനില് കപപട്ട് കലന് വനിനലസനികക്കണ
83.7 കേനി.മതീ. കദര്ഘലമുള്ള ഭൂമനിയുസട P & MP Act സസക്ഷന് 3(1), 6(1) എന്നേനിവ
പകേഭാരമുള്ള വനിജഭാപനങ്ങള കകേന ഗവണ്സമന്റെട്ട് ഗസറനില് പസനിദതീകേരനിച്ചുകേഴെനിഞ.
ജനിലയനില് അഞട്ട് SV കസഷേനുകേളക്കുലാം ഒരു IP കസഷേനുലാം കവണനി സനിരമഭായനി ഭൂമനി
ഏസറടുക്കുന്നേ നടപടനികേളനില്  മൂന്നേട്ട്  SV  കസഷേനുകേള  സഭാപനിക്കുന്നേതനിനുകവണനിയുള്ള
നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി സഗയനില് ഏസറടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  ഭൂമനിയുസട നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ
നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നേതുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  ജനിലഭാ  കേളകറസട  സഭാന്നേനിദലത്തനില് പലവടലാം
ചര്ചകേള  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  മഹസര്  തയഭാറഭാക്കുന്നേ  കജഭാലനികേള  നടനവരുന.
ആസകേയുള്ള  83.7  കേനികലഭാമതീററനില്  54.05  കേനികലഭാമതീറര്  മഹസര്  പൂര്ത്തനിയഭായനി.
കപപട്ട് സഭാപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള പുനര് സടണര്  (കഗ്ലഭാബല്)  ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം കകേഭാണ്ട്രഭാകസറ
നനിയമനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനി  വരനികേയുലാം  സചയ്യുന.  വഭാല്വട്ട്
കസഷേനുകേളക്കുള്ള  സലപരനിവര്ത്തനത്തനിനുള്ള  നടപടനി  അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.
പദതനിക്കഭാവശേലമഭായ കപപ്പുകേള,  വഭാല്വകേള മുതലഭായവ വനിവനിധ യഭാര്ഡുകേളനില്
എത്തനികചര്ന്നേനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) കപപട്ട് കലന് മണ്ണനിനടനിയനില് 2 മതീറര് ആഴെത്തനിലുള്ള ട്രഞ്ചുകേളനിലഭാണട്ട്
സഭാപനിക്കുന്നേതട്ട്.  അതലഭാധുനനികേ  സഭാകങതനികേവനിദല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കപപട്ട്  കലനനിസന്റെ
സലാംരക്ഷണലാം പൂര്ണ്ണമഭായനി ഉറപ്പുവരുത്തുന.  ജനങ്ങളുസട ആശേങകേളുലാം സതറനിദഭാരണകേളുലാം
ദൂരതീകേരനിക്കുന്നേതനിനഭായനി  കപപട്ട്  കലന് കേടനകപഭാകുന്നേ റൂടനിലുള്ള പഞഭായത്തുകേളകതഭാറലാം
കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടത്തുനണട്ട്. കൂടഭാസത ദൃശേലമഭാധലമങ്ങളനിലൂസടയുലാം പത്രപരസലങ്ങളനിലൂസടയുലാം
ലഘുകലഖകേള മുകഖനയുലാം എഫട്ട്.എലാം.  കറഡനികയഭാ വഴെനിയുലാം ഗലഭാസട്ട് കപപട്ട് കലനനിസന്റെ
സുരക്ഷസയ കുറനിച്ചുലാം പദതനി നനിലവനില് വരുന്നേതനിലൂസട സലാംസഭാനത്തനിനുണഭാകുന്നേ
കനടങ്ങസള കുറനിച്ചുമുള്ള വനിവരങ്ങള പചരനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കപപട്ട്  കലനനിസന്റെ സുരക്ഷസയ
കുറനിച്ചുള്ള  ജനങ്ങളുസട  ആശേങ  അകേറ്റുന്നേതനിനട്ട്  ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധ  പബനികേട്ട്  റനികലഷേന്ഷേന്സട്ട്
ഏജന്സനിസയ ചുമതലസപടുത്തുകേയുലാം  വനിവനിധ  മഭാധലമങ്ങളനിലൂസട  കബഭാധവല്ക്കരണലാം
നടത്തനിവരനികേയുലാം  സചയ്യുന.  വഭാതകേ  കപപട്ട്  കലന് പദതനിക്കുകവണനി  സലത്തനിസന്റെ
ഉപകയഭാഗഭാവകേഭാശേലാം (RoU)  മഭാത്രമഭാണട്ട് സഗയനില് ഏസറടുക്കുന്നേതട്ട്.  ഭൂമനിയുസട ഉടമസഭാവകേഭാശേലാം
ഭൂവടമയനില് തസന്നേ നനിക്ഷനിപ്തമഭാണട്ട്. നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം രണ്ടു ഘടങ്ങളനിലഭായഭാണട്ട് നല്കുന്നേതട്ട്.
1.  വനിളകേളുസട നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം,  2.  സലത്തനിസന്റെ നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം.  വനിളകേളക്കട്ട്  കകേഭാലാംപനിറന്റെട്ട്
അകതഭാറനിറനി  നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്നേ  വനിലയുലാം  സലത്തനിനട്ട്  നലഭായവനിലയുസട  50  ശേതമഭാനവലാം
നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി  നല്കുന്നേതനിനട്ട്  വലവസ നനിലവനിലുണട്ട്.   എന്നേഭാല് സലവനിലയുസട
കേഭാരലത്തനില്  സലമുടമകേളക്കട്ട്  കവണത്ര  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നേനില  എന്നേ
പരഭാതനി സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.
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മളബറനി സകേഭാകണ് ഉത്പഭാദകേ സഹകേരണ സലാംഘലാം കപഭാജക്ടുകേള

62  (343)  ശതീ  .    സകേ  .    ഡനി  .    പകസനന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലഭാ മളബറനി സകേഭാകണ് ഉല്പഭാദകേ സഹകേരണ സലാംഘലാം

(സനിഡ്കകേഭാ പഭാലക്കഭാടട്ട്) സനില്ക്കട്ട് റതീലനിങ്ങട്ട്, ടസനിസനിങ്ങട്ട്, വതീവനിങ്ങട്ട് തുടങ്ങനിയ കപഭാജക്ടുകേള

അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിചതട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  സലാംഘലാം  സമര്പനിച  കപഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നേതനിനട്ട്

എസന്തങനിലുലാം തടസങ്ങളുകണഭാസയന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)  ബഭാധകേമല.

വലവസഭായ സസൗഹഭാര്ദ്ദേ അന്തരതീക്ഷലാം

63 (344) ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്സസന്റെട്ട് :

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :

ശതീ  .   ഷേഭാഫനി പറമ്പനില് :

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വലവസഭായ  സസൗഹഭാര്ദ്ദേ  അന്തരതീക്ഷലാം  ഒരുക്കുന്നേതനിനട്ട്

എസന്തഭാസക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് കകേസക്കഭാണനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  അകപക്ഷ  സമര്പനിചട്ട്  ഒരു  മഭാസത്തനിനകേലാം  സഭാകങതനികേ  അനുമതനി

ലഭലമഭായനിസലങനില് അനുമതനി ലഭനിചതഭായനി കേണക്കഭാക്കനി വലവസഭായലാം തുടങ്ങുവഭാനുള്ള

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ ;

(സനി) വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനട്ട് ജനിലഭാ വലവസഭായ കകേനങ്ങളനില് പബനികേട്ട്

റനികലഷേന് സസന്റെറകേള സഭാപനിക്കുന്നേതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  തുടസര  ഉണഭാകുന്നേ ഹര്ത്തഭാലുകേളുലാം  പണനിമുടക്കുകേളുലാം  സലാംസഭാനസത്ത

വലവസഭായ അന്തരതീക്ഷസത്ത എപകേഭാരമഭാണട്ട് ബഭാധനിക്കുന്നേസതന്നേട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  ;

ഉസണങനില് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?

849/2019
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വലവസഭായ  സസൗഹഭാര്ദ്ദേ  അന്തരതീക്ഷലാം  ഒരുക്കുന്നേതനിനട്ട്
തഭാസഴെപറയുന്നേ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന : 

പുതനിയ സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  ജനിലഭാ/തഭാലൂക്കട്ട്/കബഭാക്കട്ട്/പഞഭായത്തട്ട്
തലത്തനില്  സസമനിനഭാറകേള,  കബഭാധവല്ക്കരണ  കേലഭാമ്പുകേള,  വര്ക്കട്ട്കഷേഭാപ്പുകേള,
സടകകഭാളജനി ക്ലനിനനികേട്ട് എന്നേനിവയനിലൂസട സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടത്തുന.
സഭാപനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനട്ട് ആവശേലമഭായ കലസന്സുകേളുലാം ക്ലനിയറന്സുകേളുലാം
നല്കുന്നേതനിനഭായനി  ഏകേജഭാലകേ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ക്ലസര് വനികേസന
പദതനിയനില് ഉളസപടുത്തനി ഉത്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനുലാം അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കളുസട
ബഭാങട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനുലാം  സഹഭായലാം  നല്കുന.  വലവസഭായ  എകസറ്റുകേളനില്
ലഭലതയനുസരനിചട്ട് സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് വലവസഭായ ഭൂമനി അനുവദനിക്കുനണട്ട്.  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്
വഭായ്പ ആവശേലസമങനില് അതതു ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങളനികലക്കട്ട് സടകനിക്കല് ഫതീസനിബനിലനിറനി
റനികപഭാര്ടട്ട് നല്കുന. സലാംസഭാനസത്ത വലവസഭായ നനികക്ഷപ സസൗഹൃദ സലാംസഭാനമഭായനി
മഭാറ്റുന്നേതനിനട്ട് എസമര്ജനിങട്ട് കകേരള, യുവ സലാംരലാംഭകേ സലാംഗമലാം (സയസട്ട്), വനനിത സലാംരലാംഭകേ
സലാംഗമലാം  (വതീ-മനിഷേന്)  തുടങ്ങനിയ  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിച്ചു.  സലാംസഭാനസത്ത
വലഭാവസഭായനികേ  വനികേസനലാം  തസരനിതസപടുത്തുന്നേതനിനഭായനി  ഇന്സവസട്ട്സമന്റെട്ട്  സപഭാകമഭാഷേന്
കേസൗണ്സനില്,  ഇന്സവസട്ട്സമന്റെട്ട്  ക്ലനിയറന്സട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്,  ഇന്സവസട്ട്സമന്റെട്ട്  സപഭാകമഭാഷേന്
കബഭാര്ഡട്ട്  തുടങ്ങനിയവയുലാം  പവര്ത്തനിക്കുന.  സലാംസഭാനസത്ത  വലഭാവസഭായനികേഭാന്തരതീക്ഷലാം
സമചസപടുത്തുവഭാന്കവണനി  കലഭാകേ  ബഭാങട്ട്  നനിര്കദ്ദേശേപകേഭാരമുള്ള  Ease  of  Doing
business  സലാംരലാംഭലാം നടപഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള കനഭാഡല് ഏജന്സനിയഭായനി കകേരള കസറട്ട്
ഇന്ഡസ്ട്രനിയല് സഡവലപ്സമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷേസന ചുമതലസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) അകപക്ഷ ലഭനിചട്ട് നനിശ്ചനിത സമയത്തനിനുള്ളനില് തതീരുമഭാനലാം കകേസക്കഭാള്ളഭാത്ത

അകപക്ഷകേളനില് ഡതീലാംഡട്ട് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് നല്കുനണട്ട്.  അകപക്ഷ സമര്പനിചട്ട് ഒരു

മഭാസത്തനിനകേലാം  സഭാകങതനികേ അനുമതനി  ലഭലമഭായനിസലങനില്  അനുമതനി  ലഭനിചതഭായനി

കേണക്കഭാക്കനി വലവസഭായലാം തുടങ്ങുവഭാനുള്ള നടപടനി  കേനിന്ഫയുസട വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേളനില്

നനിലവനിലുണട്ട്.

(സനി)  ജനിലഭാ  വലവസഭായ  കകേനങ്ങളനില്  ഇന്ഫര്കമഷേന്  കേസൗണറകേള

പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

(ഡനി) തുടര്ചയഭായനി ഹര്ത്തഭാലുകേളുലാം പണനിമുടക്കുകേളുലാം ഉണഭാകുന്നേ സഭാഹചരലലാം

സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവനിലനില.
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മഭാവൂര് ഗസഭാളനിയഭാര് റകയഭാണ്സട്ട്

64 (345) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മഭാവൂര് ഗസഭാളനിയഭാര് റകയഭാണ്സട്ട് വകേ സലത്തട്ട് വലവസഭായലാം തുടങ്ങുന്നേതുമഭായനി

ബന്ധസപടട്ട്  GO(Rt)No.251/2016/ID Dated 4-3-2016  ഉത്തരവനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്

ഏസതങനിലുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  സലവമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  കഹകക്കഭാടതനിയനില് നനിലനനില്ക്കുന്നേ കസ

പസ്തുത  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പനിന്വലനിക്കഭാന്  നടപടനി

സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിസല 13 എലാം.എല്.എ. മഭാര് ഇതുമഭായനി ബന്ധസപടട്ട്

നനികവദനലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങനില് ആയതനിസന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരനികശേഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഇല.

(സനി)  ശദയനില്സപടനിടനില.

സനിമന്റെട്ട് വനിലയനിലുണഭായ വര്ദനവട്ട്

65 (346) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സനിമന്റെട്ട്  വനിലയനിലുണഭായ  വന്  വര്ദനവട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലസയ

പതനിസന്ധനിയനിലഭാക്കനിയ സഭാഹചരലലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഉല്പഭാദനലാം കുറചട്ട്  ഡനിമഭാന്റെട്ട് വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം അതുവഴെനി വനില വര്ദനിപനിക്കഭാനുമുള്ള

സനിമന്റെട്ട് കേമ്പനനികേളുസട തനമഭായനി സര്ക്കഭാര് ഇതനിസന കേഭാണുനകണഭാ ;

(സനി)  എങനില്  ഇപകേഭാരമുള്ള  പതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ; നലഭായമഭായ വനിലയനില് സനിമന്റെട്ട് ലഭലത ഉറപട്ട് വരുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.
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(ബനി&സനി) സര്ക്കഭാര് നനിയനണത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുന്നേ മലബഭാര് സനിമന്റെട്ട്സനിസന്റെ
വനിപണനിയനിസല  സഭാന്നേനിധലലാം  കൂട്ടുന്നേതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അടഞകേനിടന്നേനിരുന്നേ  കചര്ത്തലയനിസല
സനിമന്റെട്ട് കഗന്റെനിലാംഗട്ട് യൂണനിറട്ട് തുറന്നേട്ട് പവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത സകേഭാചനിന്
കപഭാര്ടട്ട്  ട്രസനില് നനിന്നേട്ട് പഭാടത്തനിസനടുത്ത സലത്തട്ട് ക്ലനിങറലാം സനിമന്റുലാം ഇറക്കുമതനി
സചയ്തട്ട്  ഉല്പഭാദനവലാം  വനിപണനവലാം  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  ഒരു  പദതനിയുലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  സനിമന്റെട്ട്  വനിലവര്ദന  ഉളസപസട  വലവസഭായ  കമഖലയനിസല
പതനിസന്ധനിക്കട്ട് കേഭാരണമഭാകുന്നേ വനിഷേയത്തനികന്മേല് എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം ജനിലഭാകേളകര്മഭാരുസട
കനതൃതസത്തനില് മതീറനിലാംഗട്ട് വനിളനിച്ചു കചര്ക്കുകേയുലാം സഭാധലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന്
നനിര്കദ്ദേശേനിക്കുകേയുലാം അതനിനനുസരനിചട്ട് ഇടസപടലുകേള നടത്തുകേയുലാം സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

മലബഭാര് സനിമന്റെട്ട്സട്ട്  ലനിമനിറഡനിസന്റെ വനികേസനലാം 

66 (347) ശതീ  .    സകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  വനികേസനലാം മുരടനിച്ചുകപഭായ മലബഭാര്
സനിമന്റെട്ട്സട്ട്  ലനിമനിറഡനിസന്റെ ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിചട്ട് പസ്തുത സഭാപനസത്ത വനികേസനത്തനികലക്കട്ട്
നയനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങനില്  സസതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേ
പരനിഹഭാരനടപടനികേളുസട വനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കുകമഭാ ;

(ബനി)  രൂക്ഷമഭായ സനിമന്റെട്ട്  ക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുകമ്പഭാള ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിചട്ട്  പസ്തുത
സഭാപനസത്ത  വനികേസനത്തനികലയട്ട്  സകേഭാണ്ടുവരുന്നേതനിനട്ട്  മുന്സര്ക്കഭാര്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാതനിരുന്നേനിട്ടുകണഭാ ; എങനിൽ കേഭാരണലാം പരനികശേഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദഭാലാംശേലാം
നല്കുകമഭാ ;

(സനി)  പസ്തുത  സഭാപനസത്ത  വനികേസനത്തനികലയട്ട്  സകേഭാണ്ടുവരുന്നേതനില്

വതീഴ്ച വരുത്തനിയവര്സക്കതനിസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) മലബഭാര് സനിമന്റെട്ട്സട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് തുടര്ചയഭായനി ലഭാഭത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുന്നേ
ഒരു സപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭാണട്ട്. 2015-2016 വര്ഷേത്തനില് മഭാത്രലാം 6.48 ലക്ഷലാം
ടണ് സനിമന്റെട്ട് ഉല്പഭാദനവലാം  6.46  ലക്ഷലാം ടണ് വനിപണനവലാം നടത്തനിസക്കഭാണട്ട് മനികേച
ലഭാഭലാം കനടുവഭാന് കേമ്പനനിയട്ട്  കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.  ഉല്പഭാദനവലാം വനിപണനവലാം വര്ദനിപനിചട്ട്
കൂടുതല്  ലഭാഭത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുന്നേതനിനഭായനി  അടഞകേനിടന്നേനിരുന്നേ കചര്ത്തലയനിസല
സനിമന്റെട്ട്  കഗന്റെനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറട്ട്  (2  ലക്ഷലാം  ടണ്  ഉല്പഭാദനകശേഷേനിയുള്ള)  തുറന്നേട്ട്
പവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച്ചു.  കൂടഭാസത സകേഭാചനിന് കപഭാര്ടട്ട് ട്രസനില്നനിനലാം പഭാടത്തനിസനടുത്ത
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സലത്തട്ട് ക്ലനിങറലാം സനിമന്റുലാം ഇറക്കുമതനി സചയ്തട്ട് കേമ്പനനിയുസട പവര്ത്തനലാം കൂടുതല്
സമചസപടുത്തുന്നേതനിനഭായുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. ടനി പദതനി പഭാബലലത്തനില്
വരുന്നേകതഭാടുകൂടനി  മലബഭാര്  സനിമന്റെട്ട്സട്ട്  ലനിമനിറഡനിസന്റെ  വനിപണനി  സഭാന്നേനിദലലാം
24 ശേതമഭാനമഭായനി ഉയര്ത്തുവഭാന് കേഴെനിയുസമന്നേഭാണട്ട് വനിലയനിരുത്തല്.

(സനി)  ഉചനിതമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കകേത്തറനി സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് ആര്.ആര്.ആര്. പഭാകക്കജട്ട്

67 (349) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനസത്ത  സസകേത്തറനി  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  ആര്.ആര്.ആര്.(RRR)
പഭാകക്കജട്ട്  വഴെനി  അനുവദനിച  തുകേ  മൂഴുവന്  വനിതരണലാം  സചയ്തനിട്ടുകണഭാ;  ഇസലങനില്
എന്തുസകേഭാണഭാണട്ട് നഭാളനിതുവസര തുകേ വനിതരണലാം സചയഭാന് കേഴെനിയഭാത്തതട്ട് ;

(ബനി) യഥഭാസമയലാം തുകേ വനിതരണലാം സചയഭാത്തതട്ട് ഇസൗ പദതനിയുസട ഉകദ്ദേശേലസത്ത
തസന്നേ തകേര്ക്കുന്നേതഭാസണന്നേ കേഭാരലലാം ഗസൗരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ ;

(സനി)  ഇസൗ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  യഥഭാസമയലാം  തുകേ വനിതരണലാം  സചയഭാത്തതുമൂലലാം
ഓണക്കഭാലമുളപസടയുള്ള വനിപണനി അനുകൂല സഭാഹചരലലാം മുതലഭാക്കഭാന് കേഴെനിയഭാസത
വന്നേനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനസത്ത 357 കകേത്തറനി സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് റനികവവല്, റതീകഫഭാലാം &
റതീ-സ്ട്രക്ചറനിലാംഗട്ട്  (ആര്.ആര്.ആര്.)  പഭാകക്കജട്ട് വഴെനി അനുവദനിച തുകേയനില് തനിരുവനന്തപുരലാം
ജനിലയനിസല 226 കകേത്തറനി സലാംഘങ്ങള ഉള്ളതനില് 18 സലാംഘങ്ങള ഒഴെനിസകേ ബഭാക്കനി
എലഭാ സലാംഘങ്ങളക്കുലാം ആര്.ആര്.ആര് പഭാകക്കജട്ട് വഴെനിയുള്ള തുകേ വനിതരണലാം സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.
പസ്തുത സലാംഘങ്ങളസക്കതനിസര വനിജനിലന്സട്ട് എന്കേസയറനി നടക്കുന്നേതനിനഭാലഭാണട്ട് തുകേ
വനിതരണലാം  സചയഭാത്തതട്ട്.  ടനി  സലാംഘങ്ങളസക്കതനിസര  ബഹു.  കകേരള  കലഭാകേഭായുക്തയനിലുലാം
കകേസട്ട് നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി)   ഉണട്ട്.  ബഹു.കകേരള  കലഭാകേഭായുക്തയനില്  നനിലനനില്ക്കുന്നേ  പരഭാതനി
തതീര്പഭാകുന്നേ മുറയട്ട് ഉചനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം കകേസക്കഭാളന്നേതഭാണട്ട്.

(സനി)  സലാംഘങ്ങളുസട ഓണക്കഭാല വനിപണനിസയ പതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിചനിടനില.
ഹഭാന്റെകനിസന്റെ  വനിവനിധ  കഷേഭാറമൂകേളനിലൂസട  റനികബറട്ട്  ആനുകൂലലലാം  നല്കേനി  പസ്തുത
സലാംഘങ്ങളനില്നനിനലാം സലാംഭരനിച കകേത്തറനി തുണനിത്തരങ്ങള വനിറഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.
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സപഭാതുകമഖലഭാ വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള

68 (350) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ലഭാഭത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുന്നേ സപഭാതുകമഖലഭാ വലവസഭായ
സഭാപനങ്ങള ഏസതഭാസക്കയഭാസണന്നേട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ലഭാഭത്തനില് പവര്ത്തനിചനിരുന്നേതുലാം എന്നേഭാല് കേഴെനിഞ അഞട്ട് വര്ഷേത്തനിനുള്ളനില്
നഷ്ടത്തനില് ആയതുമഭായ സഭാപനങ്ങള ഏസതഭാസക്കയഭാസണന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  നനിലവനില്  നഷ്ടത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്നേ  സപഭാതുകമഖലഭാ  വലവസഭായ
സഭാപനങ്ങസള  സഹഭായനിക്കുന്നേതനിനുലാം  ലഭാഭത്തനില്  എത്തനിക്കുന്നേതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ  ;  എങനില്  എസന്തഭാസക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കുന്നേസതന്നേട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ലഭാഭത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുന്നേ സപഭാതുകമഖലഭാ വലവസഭായ
സഭാപനങ്ങളുസട വനിവരലാം അനുബന്ധലാം I ആയനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി) ലഭാഭത്തനില് പവര്ത്തനിചനിരുന്നേതുലാം എന്നേഭാല് കേഴെനിഞ അഞട്ട് വര്ഷേത്തനി
നുള്ളനില് നഷ്ടത്തനില് ആയതുമഭായ സഭാപനങ്ങളുസട വനിവരലാം അനുബന്ധലാം II  ആയനി
കചര്ക്കുന.*

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേതനിനുകശേഷേലാം വലവസഭായ വകുപനിസന്റെ
അധതീനതയനിലുള്ള  നഷ്ടത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്നേതുളസപസടയുള്ള  സപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളുസട  മുന്കേഭാല പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഇകപഭാഴെസത്ത  അവസയുലാം  വനിശേകേലനലാം
സചയ്തട്ട്  നഷ്ടത്തനിലഭായ ഓകരഭാ  സഭാപനത്തനികനയുലാം  ലഭാഭകേരമഭാക്കുന്നേതനിനുലാം  ലഭാഭത്തനില്
പവര്ത്തനിക്കുന്നേ സഭാപനങ്ങളുസട ലഭാഭലാം ദതീര്ഘകേഭാലകത്തയട്ട് ഉറപനില് വരുത്തുന്നേതനിനുലാം
കവണ  നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  സപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്
ഡയറകര്മഭാരഭായനി  അതഭാതട്ട്  കമഖലകേളനില് വനിദഗ്ദ്ധരഭായവസര സുതഭാരലമഭായ നടപടനി
ക്രെമങ്ങളനിലൂസട  നനിയമനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  സഭാപനങ്ങളുസട
സഭാററ്റ്യൂടറനി  കുടനിശനികേകേള  തതീര്ക്കുന്നേതനിനുലാം  അതലഭാവശേലമുള്ള  പവര്ത്തന  മൂലധന
സഹഭായത്തനിനുമഭായനി  2016-17-സല  ബഡ്ജറനില്  പകതലകേലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള
100 കകേഭാടനി രൂപയനില്നനിനലാം ഇതനികനഭാടകേലാം 39.76 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
ബഭാക്കനി തുകേ സഭാപനങ്ങളുസട പുനരുദഭാരണ നവതീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
അനുവദനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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സപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുസട തലപത്തട്ട് ആളനിലഭാത്ത അവസ

69  (351)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

വലവസഭായ വകുപനിസന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള,  ലഭാഭകേരമഭായനി നടന്നേനിരുന്നേ പല സപഭാതുകമഖലഭാ

സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  സചയര്മഭാനുലാം,  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറകര്മഭാരുലാം  ഇലഭാസത  പവര്ത്തനലാം

മനതീഭവനിചട്ട് നഷ്ടത്തനികലക്കട്ട് കപഭാകുന്നേ കേഭാരലലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങനില്

ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനട്ട് എസന്തഭാസക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുസവന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ശദയനില്സപടനിടനില.

പഭാലക്കഭാടട്ട്-കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് വലവസഭായ ഇടനഭാഴെനി

70 (352) ശതീ  .   ഷേഭാഫനി പറമ്പനില് :

ശതീ  .   എ  .   പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :

ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന് :

ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് പഭാലക്കഭാടട്ട്-കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് വലവസഭായ ഇടനഭാഴെനി സഭാപനിക്കഭാന്

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  സലാംസഭാനസത്ത ഏസതഭാസക്ക ജനിലകേളക്കഭാണട്ട്  ഇതുമൂലലാം  പകയഭാജനലാം

ലഭനിക്കുന്നേതട്ട് ;

(സനി) ഇതട്ട് സഭാപനിക്കഭാന് എസന്തലഭാലാം കകേന സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട് ലഭനിക്കുന്നേതട്ട് ;

(ഡനി) ഇതനിസന്റെ പഭാരലാംഭ പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് എസന്തലഭാലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പഭാലക്കഭാടട്ട്-കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  വലവസഭായ  ഇടനഭാഴെനി

സഭാപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള പദതനി വലവസഭായ വകുപനിസന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.
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സപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില് സതഭാഴെനിലവസരങ്ങള 
സൃഷ്ടനിക്കഭാന് പദതനി

71 (353) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുന്നേപനിള്ളനി : തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  അടുത്ത  രണ്ടു  വര്ഷേത്തനിനുള്ളനില്
അമ്പതട്ട്  ശേതമഭാനലാം  അധനികേലാം  സതഭാഴെനില്  അവസരങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കഭാന്  പദതനി
ആവനിഷരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഉസണങനില് വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനിലവനില് പദതനി ആവനിഷരനിചനിടനില.

സനിമന്റെനിസന്റെ വനിലക്കയറലാം

72 (354) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനില് ഇടയനിസട ഉണഭാകുന്നേ സനിമന്റെനിസന്റെ വനിലക്കയറവലാം ക്ഷഭാമവലാംമൂലലാം
ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനില്സപടവര്ക്കട്ട്  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  മറ്റുലാം  ഉണഭാകുന്നേ
പയഭാസലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങനില് തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്  മഭാതൃകേയനില് സനിമന്റെനിനട്ട് മനിനനിമലാം വനില നനിശ്ചയനിചട്ട്
നനിശ്ചനിത സസയര് ഫതീറനില് വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേ ബനി.പനി.എല്.  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  സനിമന്റെനിസന്റെ
ലഭലത ഉറപട്ട് വരുത്തുന്നേകേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശേഭാധനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനിലുള്ള കേമ്പനനികേസള ഉപകയഭാഗസപടുത്തുകമഭാ  ;

എങനില് വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി) നയപരമഭായ തതീരുമഭാനലാം കകേസക്കഭാകള്ളണ വനിഷേയമഭാണട്ട്.



  കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള                            137 

ആമ്പല്ലൂര് ഇലകകഭാണനികട്ട് പഭാര്ക്കട്ട്

73  (355)  ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആമ്പല്ലൂര് ഇലകകഭാണനികട്ട്  പഭാര്ക്കനിസന്റെ പദതനിക്കഭായനി ഇതുവസര എത്ര

സഹകര് ഭൂമനി ഏസറടുത്തനിട്ടുസണന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇനനിയുലാം  ഈ പദതനിക്കുകവണനി  എത്ര സഹകര് ഭൂമനി  ഏസറടുക്കഭാനുസണന്നേട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഈ  പദതനിയുസട  നനിര്മ്മേഭാണഘടങ്ങളുലാം  പൂര്ത്തതീകേരണ  തതീയതനിയുലാം

വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആമ്പല്ലൂര് ഇലകകഭാണനികട്ട് പഭാര്ക്കനിസന്റെ പദതനിക്കഭായനി ഇതുവസര 4.75 സഹകര്

(11.73 ഏക്കര്) സലലാം ഏസറടുക്കുന്നേതനിനുകവണനി ഉടമകേളുമഭായനി കേരഭാറനികലര്സപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ആസകേ  100  ഏക്കറനില്  സഭാപനിക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നേ  ഇലകകഭാണനികട്ട്

ഹഭാര്ഡട്ട് സവയര്  പഭാര്ക്കനിനുകവണനി  35.72  സഹകര്  (88.27  ഏക്കര്)  ഭൂമനികൂടനി

ഏസറടുകക്കണതുണട്ട്.

(സനി)  ഈ  പദതനിക്കുകവണനിയുള്ള  സലലാം  പൂര്ണ്ണമഭായനി  ഏസറടുത്തതനിനുകശേഷേലാം

മഭാത്രകമ പദതനിയുസട മഭാസര് പ്ലഭാന് ആവനിഷരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള.

സപഭാതുകമഖലയനിസല  പുതനിയ വലവസഭായ യൂണനിറ്റുകേള 

74  (356)  ശതീ  .    സകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഴെനിഞ  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്

സപഭാതുകമഖലയനില് എത്ര വലവസഭായ യൂണനിറ്റുകേള പുതുതഭായനി തുടങ്ങഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്;

വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇക്കഴെനിഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട് സപഭാതുകമഖലയനില്

എത്ര വലവസഭായ യൂണനിറ്റുകേള പുതുതഭായനി തുടങ്ങഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  മുന് എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  (2006-2011)  തഭാസഴെപറയുന്നേ
സപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുസട  കേതീഴെനില്  ഒന്പതട്ട്  സപഭാതുകമഖലഭാ  യൂണനിറ്റുകേള
പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  അവയുസട വനിവരലാം ചുവസട കചര്ക്കുന :

ഗതീന് ഫതീല്ഡട്ട് പദതനികേള

ക്രെമ
നമ്പര്

സഭാപനലാം യൂണനിറ്റുകേള/പദതനികേള

1. കകേരള കസറട്ട് സടകട്ട്കറല് കകേഭാര്പ
കറഷേന് ലനിമനിറഡട്ട്

കകേഭാമളപുരലാംസനിന്നേനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്
വതീവനിലാംഗട്ട് മനില്സട്ട്, ആലപ്പുഴെ

2. കകേരള കസറട്ട് സടകട്ട്കറല് കകേഭാര്പ
കറഷേന് ലനിമനിറഡട്ട്

കഹസടകേട്ട്  വതീവനിലാംഗട്ട്  മനില്,
കേണ്ണൂര്

3. കകേരള കസറട്ട് സടകട്ട്കറല് കകേഭാര്പ
കറഷേന് ലനിമനിറഡട്ട്

ഉദുമ  സടകട്ട്കറല്  മനില്,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്

4. കകേരള  സഭാള  ഇന്ഡസ്ട്രതീസട്ട്  ഡവല
പ്സമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷേന് ലനിമനിറഡട്ട്

ടൂള  റൂലാം  കേലാം  സട്രയനിനനിലാംഗട്ട്
സസന്റെര്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

5. കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകകഭാണനികട്ട്
ഡവലപ്സമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷേന്
ലനിമനിറഡട്ട്

ടൂള  റൂലാം  കേലാം  സട്രയനിനനിലാംഗട്ട്
സസന്റെര്, കുറനിപ്പുറലാം.

6. ട്രഭാകക്കഭാ കകേബനിള കേമ്പനനി ലനിമനിറഡട്ട് ഹസൗസട്ട്  വയറനിലാംഗട്ട്  കകേബനിള
യൂണനിറട്ട്, കേണ്ണൂര്

7. സതീല്  ആന്റെട്ട്  ഇന്ഡസ്ട്രനിയല്
കഫഭാര്ജനിലാംഗ്സട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്

സമഷേനിനനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറട്ട്, സഷേഭാര്ണ്ണൂര്

8. കകേരള  കസറട്ട്  ബഭാലാംബൂ  കകേഭാര്പ
കറഷേന് ലനിമനിറഡട്ട്

കഹസടകേട്ട്  ബഭാലാംബൂ  കടല്
ഫഭാകറനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

9. കകേരള  കസറട്ട്  ഇന്ഡസ്ട്രനിയല്
എന്റെര്കപസസട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്

കേസണയ്നര്  കഫറട്ട്  കസഷേന്,
എറണഭാകുളലാം

(ബനി)   കേഴെനിഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട് സപഭാതുകമഖലയനില്
പുതനിയ വലവസഭായ യൂണനിറ്റുകേള തുടങ്ങനിയനിടനില.
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സസറനിസഫഡനിസന്റെ സനില്ക്കട്ട് റതീലനിലാംഗട്ട് കകേനലാം

75 (357)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    സനലനിക്കുന്നേട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിസല മയനിലഭാടനിയനില് സനിതനി സചയ്യുന്നേ സസറനിസഫഡനിസന്റെ
സനില്ക്കട്ട് റതീലനിങ്ങട്ട് കകേനത്തനില് എത്ര ജതീവനക്കഭാരുസണനലാം ഇവര് എത്രകേഭാലമഭായനി
പസ്തുത സഭാപനത്തനില് കജഭാലനി സചയവരുനസണനലാം ഇവര്ക്കട്ട് ശേമ്പളയനിനത്തനില്
കുടനിശനികേ ഉകണഭാ എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ  സഭാപനത്തനിസന്റെ  ലഭാഭനഷ്ടങ്ങസളക്കുറനിച്ചുലാം  ഇവനിസട  നടക്കുന്നേ
ഉല്പഭാദനങ്ങസളക്കുറനിച്ചുലാം വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ ;

(സനി)  ശേമ്പള  കുടനിശനികേ  വരഭാന്  കേഭാരണസമന്തഭാസണനലാം  അതട്ട്  എകപഭാള
സകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുസമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പസസ്തുത കകേനത്തനില് നനിലവനില് ജതീവനക്കഭാരനില. 20  സതഭാഴെനിലഭാളനികേള
സനില്ക്കട്ട്  റതീലനിലാംഗട്ട്  കമഖലയനില്  പവര്ത്തനിച്ചു  വന്നേനിരുന.  ഇവര്  1993  മുതല്
പവര്ത്തനിച്ചു  വന്നേവരഭാണട്ട്.  ഇവരുസട  28-2-2016  വസരയുള്ള  കവതനലാം  ഖഭാദനി  &
വനികലജട്ട് ഇന്ഡസ്ട്രതീസട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  20-1-2016-നട്ട് ഈ യൂണനിറനിസന
ഖഭാദനി കബഭാര്ഡട്ട് പുനരുദരനിക്കുന്നേതനിനഭായനി സസറനിസഫഡനിനട്ട് കകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  2014-15-സല  ഓഡനിറട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  പകേഭാരലാം  ടനി  സഭാപനലാം  5661624
രൂപയുസട  നഷ്ടത്തനിലഭാണട്ട്  പവര്ത്തനിചതട്ട്.  സകേഭാകണനില്നനിനലാം  പട്ടുനൂല്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നേ
പവര്ത്തനമഭാണട്ട് നടക്കുന്നേതട്ട്.

(സനി)  സര്ക്കഭാര് ശേമ്പള കുടനിശനികേ വരുത്തനിയനിടനില.

സര്ക്കഭാരനിസന്റെ വലവസഭായ നയലാം

76 (358) ശതീ  .   ഇ  .   സകേ  .   വനിജയന് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചനന് :
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില് കുമഭാര് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വലവസഭായലാം  തുടങ്ങുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനിക്രെമങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കത്തക്ക
തരത്തനില് വലവസഭായ നയലാം പരനിഷരനിക്കഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  വലവസഭായലാം തുടങ്ങുന്നേതനിനുള്ള അകപക്ഷകേള ഓകരഭാ ഘടവലാം പനിന്നേനിടുന്നേതനിനട്ട്

കൃതലമഭായ സമയപരനിധനി നനിശ്ചയനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  വലവസഭായ  അനുമതനിക്കഭായനി  ഇകപഭാഴുള്ള  ഏകേജഭാലകേ  സലാംവനിധഭാനലാം

കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമവലാം സുതഭാരലവമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  വലവസഭായ,  കേരകേസൗശേല കമഖലകേളനില് സതസരവലാം ഊര്ജസസലവമഭായ

വളര്ചയട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ  സഭാഹചരലലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  ഉതകുന്നേ തരത്തനില്  നനിലവനിലുള്ള

വലവസഭായ നയത്തനില് കേഭാകലഭാചനിതമഭായ  മഭാറങ്ങള വരുത്തനി സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഒരു

പുതനിയ  വലവസഭായ  നയലാം  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.

ഇതനിനഭാവശേലമഭായ  സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനിക്കുവഭാന്  വകുപട്ട്  തലവന്മഭാകരഭാടട്ട്

ആവശേലസപടുകേയുലാം   ആയതനികന്മേല്  തുടര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുമഭാണട്ട്.

കലഭാകേബഭാങട്ട്  നനിര്കദ്ദേശേപകേഭാരമുള്ള  Ease  of  Doing  Business  Initiative-സന്റെ

ഭഭാഗമഭായുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  പസ്തുത

പവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  കനഭാഡല് ഓഫതീസറഭായനി കകേരള സലാംസഭാന

വലവസഭായ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷേന് മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറകസറ ചുമതലസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

കൂടഭാസത  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുസട  ചടങ്ങളുലാം  നനിയമങ്ങളുലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നേതനിനുലാം

നവതീകേരനിക്കുന്നേതനിനുലാം  ആവശേലമഭായ  പഠനലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കഭാന്

KPMGഎന്നേ സഭാപനസത്ത നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി പവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചു

വരനികേയഭാണട്ട്.  അതട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നേ  മുറയട്ട്  ഏകേജഭാലകേ  സലാംവനിധഭാനലാം  കൂടുതല്

ഫലപദമഭായനി നടപനില് വരുത്തഭാന് സഭാധനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

പൂടനിക്കനിടക്കുന്നേ സതീല് ഫഭാകറനി തുറനപവര്ത്തനിക്കുന്നേതനിനട്ട് നടപടനി

77  (359)   ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആറനിങ്ങലനില് പൂടനിക്കനിടക്കുന്നേ സതീല് ഫഭാകറനി തുറനപവര്ത്തനിക്കുന്നേതനിനട്ട്

എസന്തലഭാലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുസണന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതനിസന്റെ  ഉടമസഭാവകേഭാശേലാം  ആര്ക്കഭാസണനലാം  പൂടനിക്കനിടക്കഭാനുണഭായ

സഭാഹചരലവലാം വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) ഇതട്ട് തുറന പവര്ത്തനിക്കുന്നേതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കകേന സര്ക്കഭാരനിസന്റെ എലാം.എസട്ട്.എലാം.ഇ.  മനഭാലയത്തനിന് കേതീഴെനില്

യൂസടന്സനില്സട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  ഒരു  എകട്ട്സറന്ഷേന്  സസന്റെര്  ആയനിരുന

ആറനിങ്ങലനിസല സതീല് ഫഭാകറനി.  ഇവനിസട സതീല് പഭാത്രങ്ങളുസടയുലാം ഉപകേരണങ്ങളുസടയുലാം

നനിര്മ്മേഭാണലാം/പരനിശേതീലനലാം/വനിതരണലാം എന്നേനിവ നടത്തനിയനിരുന. സഭാമ്പത്തനികേ വനിപണന

കേഭാരണത്തഭാല് ഈ സഭാപനലാം 1992-ല് അടച്ചുപൂട്ടുകേയുണഭായനി.  ഈ സഭാപനത്തനിസന്റെ

പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി എലാം.എസട്ട്.എലാം.ഇ.  രണട്ട് പദതനികേള കകേന സര്ക്കഭാരനിനട്ട്

സമര്പനിചനിട്ടുസണങനിലുലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിടനില.  ഇതട്ട് കകേന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് കേതീഴെനിലുള്ള

സഭാപനമഭായതനിനഭാല് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ഇടസപടുന്നേതനിനട്ട് പരനിമനിതനികേളുണട്ട്.

സപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുസട ലഭാഭലാം

78 (360) ശതീ  .    സകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഴെനിഞ എല്.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട് എത്ര സപഭാതുകമഖലഭാ

സഭാപനങ്ങള ലഭാഭത്തനിസലത്തനിക്കഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശേദഭാലാംശേലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  കേഴെനിഞ  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ

കേഭാലത്തട്ട്  ലഭാഭലാം  നനിലനനിര്ത്തനിസക്കഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന്  സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശേദഭാലാംശേലാം

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുന്  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  2006  മുതല്  2011  വസരയുള്ള

കേഭാലഘടത്തനിസന്റെ അവസഭാന സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേമഭായനി  2010-11-ല്  23  സഭാപനങ്ങള

ലഭാഭത്തനില്  പവര്ത്തനിചനിരുന.   സഭാപനങ്ങളുസട  വനിവരലാം  അനുബന്ധലാം  I  ആയനി

കചര്ക്കുന.*

(ബനി)  പസ്തുത  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  കേഴെനിഞ  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ

കേഭാലത്തട്ട് ലഭാഭലാം നനിലനനിര്ത്തനിസക്കഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന് സഭാധനിചനിടനില.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ഖനന പവര്ത്തനങ്ങള

79 (361) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .   പനി  . :
ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :
ശതീ  .    സകേ  .    എലാം  .    ഷേഭാജനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഖനന  പവര്ത്തനങ്ങള  സപഭാതുകമഖലയട്ട്  ആയനിരനിക്കണസമന്നേ  നയലാം
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാസയന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  എങനില്  സപഭാതുകമഖലസയ  അതനിനു  സജമഭാക്കഭാന്  എസന്തഭാസക്ക
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുസണന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സസകേഭാരല  കമഖലസയ  ഖനന  പവൃത്തനികേളനില്നനിനലാം  പൂര്ണ്ണമഭായനി
ഒഴെനിവഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ ;  ഇസലങനില് സസകേഭാരല കമഖലയട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കസപടനിട്ടുള്ള
പങഭാളനിത്തസമസന്തന്നേട്ട് സവളനിസപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിസന്റെ 2007-സല വലവസഭായ നയപകേഭാരലാം ധഭാതുമണല്
(mineral  sand)  ഖനനലാം  സലാംസഭാന/കകേന  സപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളക്കു
മഭാത്രമഭായനി നനിജസപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  ഈ നയലാം മറട്ട് ധഭാതുക്കളക്കട്ട് ബഭാധകേമല.
എന്നേഭാല് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിസന്റെ നനിലവനിലുള്ള നയപകേഭാരലാം കമജര് മനിനറലുകേള
ഒഴെനിസകേ മറട്ട് ധഭാതുക്കള ഖനനലാം സചയഭാന് സസകേഭാരല കമഖലയ്കക്കഭാ സപഭാതു കമഖലയ്കക്കഭാ
അനുവഭാദലാം നല്കുന്നേതനിനട്ട് തടസമനില.

(ബനി) ധഭാതുമണല് ഖനനലാം സപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളഭായ സകേ.എലാം.എലാം.എല്.
ഐ.ആര്.ഇ.എല്. എന്നേനിവ സചയവരുന.  ധഭാതു മണലനില്നനിനള്ള മൂലലവര്ദനിത
ഉത്പന്നേങ്ങളക്കട്ട് വലവസഭായ കകേഭാലാംപ്ലകട്ട് സഭാപനിക്കുന്നേതനിസന സലാംബന്ധനിചട്ട് പഠനലാം
നടത്തുന്നേതനിനഭായനി ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ കേമ്മേനിറനിസയ നനിയമനിക്കുന്നേതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സസകേഭാരല  കമഖലസയ  ഖനന  പവൃത്തനിയനില്നനിനലാം  പൂര്ണ്ണമഭായനി
ഒഴെനിവഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേനില.  കമനര് മനിനറലുകേളുസട ഖനനലാം ഇകപഭാള സസകേഭാരല
കമഖലയനില് നടനവരുനണട്ട്.  ധഭാതുക്കള പകൃതനി വനിഭവങ്ങളഭായതനിനഭാല് അതതീവ
സൂക്ഷമതകയഭാസട  പരനിസനിതനിക്കട്ട്  കകേഭാടലാം  വരഭാസത സമൂഹത്തനിനഭാസകേ പകയഭാജനസപടുന്നേ
രതീതനിയനിലഭായനിരനിക്കണലാം  ഖനനപവര്ത്തനങ്ങള  നനിയനനിക്കസപകടണസതന്നേതനിനഭാല്
ഖനനലാം മൂലമുള്ള പഭാരനിസനിതനികേ പതലഭാഘഭാതലാം, ധഭാതുക്കളനില് നനിനലാം മൂലലവര്ദനിത
ഉത്പന്നേങ്ങളുസട നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഇതുമൂലലാം നഭാടനിനുണഭാകുന്നേ സഭാമ്പത്തനികേ അഭനിവൃദനി
എന്നേതീ പലതരത്തനിലുള്ള ഘടകേങ്ങള പരനികശേഭാധനിചതനിനുകശേഷേകമ സസകേഭാരല കമഖലയുസട
പങഭാളനിത്തലാം ഉറപനിക്കുന്നേതനിനട്ട് കേഴെനിയുകേയുള.
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കകേത്തറനി വലവസഭായലാം

80 (362) ശതീ  .   സകേ  .   കുഞനിരഭാമന് :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷേട്ട് :
ശതീ  .   പുരുഷേന് കേടലുണനി :
ശതീ  .    സനി  .    സകേ  .    ഹരതീനന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേത്തറനി വലവസഭായ രലാംഗസത്ത മുഖല പശ്നങ്ങളഭായ കൂലനിക്കുറവട്ട്, ഉല്പന്നേങ്ങള
യഥഭാസമയലാം  വനിറഴെനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേ,  മൂലധനക്കുറവട്ട്  തുടങ്ങനിയവ
പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി എസന്തഭാസക്ക പദതനികേള ആവനിഷരനിചനിട്ടുസണന്നേട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കകേത്തറനി  ഉളസപസടയുള്ള സലാംസഭാനത്തനിസന്റെ  തനതഭായ  ഉല്പന്നേങ്ങളക്കട്ട്
ആകഗഭാള  വനിപണനി  കേസണത്തുന്നേതനിനട്ട്  പകതലകേ  വഭാണനിജല  വകുപട്ട്  തുടങ്ങഭാന്
ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ; ഉസണങനില് ഇതനിസന്റെ ലക്ഷലങ്ങള എസന്തഭാസക്കയഭാണട്ട് ;

(സനി)  ഈ  രലാംഗസത്ത  സതഭാഴെനിലഭാളനികേളുസട  ജതീവനിത  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തഭാന്
എസന്തഭാസക്ക പദതനികേള ഉസണന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കൂലനിക്കുറവട്ട്

കകേത്തറനി  വലവസഭായരലാംഗസത്ത മുഖലപശ്നമഭായ  സനയ്ത്തുകേഭാരുസട  കൂലനിക്കുറവട്ട്
പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനഭായനി  ഇന്കേലാം സകപഭാര്ടട്ട്,  സപഭാഡക്ഷന് ഇന്സസന്റെതീവട്ട്
പദതനി ആവനിഷരനിചട്ട് നടത്തുന.  ഈ പദതനി പകേഭാരലാം സനയ്ത്തുകേഭാരുസട
ദനിവസകവതനലാം പരമഭാവധനി ഉയര്ത്തുന്നേതനിനഭായനി സഭാധനിക്കുന.

ഉല്പന്നേങ്ങള യഥഭാസമയലാം വനിറഴെനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേ

വനിപണനലാം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  വനിഷ,  ഓണലാം,  റലാംസഭാന്,
ക്രെനിസ്തുമസട്ട്  ഉതവകേഭാലകത്തഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  ജനിലകതഭാറലാം  കകേത്തറനി
പദര്ശേനങ്ങള, വനില്പനകമളകേള, വര്ഷേലാംകതഭാറലാം നഭാഷേണല് ഹഭാന്റെട്ട് ലൂലാം
എകനിബനിഷേന്,  കസറട്ട് ഹഭാന്റെട്ട് ലൂലാം എകനിബനിഷേന് എന്നേനിവ സലാംഘടനിപനിക്കുന.
കകേത്തറനി വസങ്ങളുസട ഉപകയഭാഗലാം കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നേതനിനട്ട് പചഭാരണലാം
നടത്തനി വരുന.  കകേത്തറനി ഉല്പന്നേങ്ങളക്കട്ട് വനിപണനി കേസണത്തുന്നേതനിനഭായനി
വനികദശേരഭാജലങ്ങളനില്  നടക്കുന്നേ  പദര്ശേനങ്ങളനില്  പസങടുക്കുന്നേതനിനട്ട്
സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  അവസരലാം  ഉണഭാക്കഭാറണട്ട്.  ഇതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ജര്മ്മേനനിയനില് വചട്ട്  സലാംഘടനിപനിച കഹലാംസടകട്ട്കറല് എകനിബനിഷേനനില്
2 തവണയഭായനി ഹഭാന്റെകട്ട്, ഹഭാന്വതീവട്ട്, 5 പഭാഥമനികേ കകേത്തറനി സലാംഘങ്ങള
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എന്നേനിവര് പസങടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനിനു പുറത്തട്ട് ജയട്ട് പൂര്  സഫസട്ട്,  ഇന്തല
ഇന്റെര്നഭാഷേണല്  കട്രഡട്ട്  സഫയര്,  ഇന്തല  ഇന്റെര്നഭാഷേണല്  ഹഭാന്റെട്ട് ലൂലാം
സഫയര്,  ബഭാലാംഗ്ലൂര് സഫസട്ട് എന്നേതീ പദര്ശേനങ്ങളനില് കകേരളത്തനിസന്റെ തനതഭായ
ഉല്പന്നേങ്ങള പദര്ശേനിപനിക്കഭാനുലാം അതുവഴെനി വനിപണനി വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനുലാം
സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനിസന്റെ  തനതു  കകേത്തറനി  ഉല്പന്നേങ്ങളഭായ
കുത്തഭാമ്പുള്ളനി  സഭാരനികേള,  ബഭാലരഭാമപുരലാം  സഭാരനികേള,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
സഭാരനികേള,  കചനമലാംഗലുലാം  സസറ്റുമുണ്ടുകേള,  കേണ്ണൂര്  ഫര്ണനിഷേനിലാംഗട്ട്
സമറതീരനിയല്  എന്നേനിവയട്ട്  വനികദശേ  വനിപണനി  ലക്ഷലമഭാക്കനി  ഭസൗമസൂചനികേ
നനിലവഭാരലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

മൂലധനക്കുറവട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനഭായനി

മഭാര്ജനിന്മണനി ഗഭാന്റെട്ട് പദതനിയനിന് കേതീഴെനില് ധനകേഭാരല സഭാപനത്തനില്
നനിനള്ള വഭായ്പക്കട്ട് അനുസൃതമഭായനി  തറനിക്കട്ട്  20,000  രൂപ നനിരക്കനില്
പരമഭാവധനി 5,00,000 രൂപ പവര്ത്തന മൂലധനമഭായനി നല്കുന.  കൂടഭാസത
പുനരുദഭാരണ പദതനി പകേഭാരലാം ഫഭാകറനി കടപട്ട് സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് തറനി
ഒന്നേനിനട്ട് 10,000 രൂപ നനിരക്കനില് പരമഭാവധനി  5,00,000 രൂപയുലാം നല്കേനി
വരുന.  ഗുണകമന്മേയുള്ള നൂലുകേള,  ചഭായങ്ങള മറട്ട് അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള
എന്നേനിവ കുറഞവനിലയട്ട് പഭാഥമനികേ കകേത്തറനി സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് വനിതരണലാം
സചയ്യുന്നേതനിനഭായനി  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ള  സലാംസഭാനസത്ത  7  യഭാണ്  ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്
പവര്ത്തന  മൂലധനമഭായനി  മഭാര്ജനിന്  മണനി  കലഭാണ്  നല്കേനിവരുന.
കൂടഭാസത പവര്ത്തന  മൂലധന  അടനിത്തറ ശേക്തനിസപടുത്തുന്നേതനിനുലാം മൂലധന
വര്ദനവനിനുമഭായനി ഹഭാന്റെകട്ട്, ഹഭാന്വതീവട്ട്, പഭാഥമനികേ കകേത്തറനി സലാംഘങ്ങള
എന്നേനിവയട്ട് സര്ക്കഭാര് ഓഹരനി പങഭാളനിത്തലാം അനുവദനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  പരനികശേഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി)   ഈ രലാംഗസത്ത സതഭാഴെനിലഭാളനികേളുസട  ജതീവനിത നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തഭാന്
തഭാസഴെപറയുന്നേ പദതനികേള നനിലവനിലുണട്ട് :

1. ഇന്കേലാം സകപഭാര്ടട്ട് സതീലാം

2. സപഭാഡക്ഷന് ഇന്സസന്റെതീവട്ട് സതീലാം

3. അലാംശേദഭാന സമ്പഭാദല പദതനി

4. കകേത്തറനി  സനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കട്ട്  ഗ്രൂപട്ട്  ഇന്ഷേസറന്സട്ട്  പദതനി
(എലാം.ജനി. ബനി.ബനി.കവ.)

5. ഈ പദതനി പകേഭാരലാം അലാംഗങ്ങളുസട കുടനികേളക്കട്ട്  (കഹസ്കൂള)
കസഭാളര്ഷേനിപട്ട്,  സഡത്തട്ട്സക്ലയനിലാം,  ആകനിഡന്റെട്ട്  ഇന്ഷേസറന്സട്ട്
എന്നേതീ ആനുകൂലലങ്ങള ലഭനിക്കുന.
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81  (363)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേരളത്തനിസല പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായമഭായ കകേത്തറനിസയ പുനരുജതീ
വനിപനിക്കഭാന് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നേ നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കകേത്തറനി  തുണനികേളക്കട്ട്  2%  വഭാറട്ട്  നനികുതനി  ഏര്സപടുത്തനിയതട്ട്
പനിന്വലനിക്കഭാന് വകുപ്പുതലത്തനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനിൽ വലവസഭായ
വകുപട്ട് എന്തട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു എന്നേറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) കകേത്തറനി എന്നേ വലഭാകജന വരുന്നേ യനവത്കൃത ഉല്പന്നേങ്ങള തടയുന്നേതനിനുലാം
ഇത്തരലാം വലഭാജന്മഭാസര കേസണത്തുന്നേതനിനുലാം കകേത്തറനിസത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുസടയുലാം മറ്റുലാം
ആനുകൂലലങ്ങള  കനടനിസയടുക്കുന്നേ  വലഭാജ  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കസള  കേസണത്തുന്നേതനിനുലാം
ആവശേലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കകേത്തറനി എന്നേ കലബലനില് ഇറങ്ങുന്നേ വലഭാജ പരസലങ്ങള നനിയനനി
ക്കുന്നേതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നേ നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ; ഇതട്ട്
നനിയനനിക്കുന്നേതനിനട്ട് ആവശേലമഭായ നനിയമലാം നനിലവനിലുകണഭാ എന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഇ)  കകേരളത്തനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നേ  തുണനിത്തരങ്ങളക്കട്ട്  ഏര്സപടുത്തനിയ
വഭാറട്ട്  നനികുതനിയനില്നനിനലാം  കകേത്തറനിസയ  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന്  ആവശേലമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  കകേത്തറനിസയ സലാംരക്ഷനിക്കഭാന്കവണനി നല്കുന്നേ ആനുകൂലലങ്ങള
വലഭാജ സലാംഘങ്ങള തടനിസയടുക്കുന്നേതുലാം യഥഭാര്ത ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ആനുകൂലലങ്ങള
കേനിടഭാസതവരുന്നേതുമഭായ  അവസ  പരനിഹരനിക്കുവഭാന്  ഒരു  സമഗ  സര്കവ  ആരലാംഭനിക്കു
ന്നേതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിസല  പരമ്പരഭാഗത  കകേത്തറനി  കമഖലസയ  പുനരുജതീവനിപനിക്കുന്നേതനിനട്ട്
വലക്തനിഗത  സനയ്ത്തുകേഭാര്,  പഭാഥമനികേ  കകേത്തറനി  സനയ്ത്തു  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,
അപകട്ട്  സലാംഘമഭായ ഹഭാന്റെകട്ട്,  ഹഭാന്വതീവട്ട്  എന്നേനിവയട്ട്  വനിവനിധ  പദതനികേളനിലഭായനി
ധനസഹഭായലാം നല്കേനി വരുന.  കകേത്തറനി സനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കട്ട് വര്ഷേലാം  300  ദനിവസസമങനിലുലാം
തുടര്ചയഭായനി  കജഭാലനി  ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനട്ട്  കകേരളത്തനിസല  സര്ക്കഭാര്  എയ്ഡഡട്ട്
കമഖലയനിസല  1  മുതല് 8-ാം ക്ലഭാസട്ട് വസരയുള്ള സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് സസൗജനല
യൂണനികഫഭാലാം പദതനി നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.
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(ബനി)  കകേരളത്തനില് കകേത്തറനി തുണനിക്കട്ട്  2% വഭാറട്ട് നനികുതനി നല്കേണസമന്നേട്ട്
നനിര്കദ്ദേശേനിക്കുകമ്പഭാള തസന്നേ വര്ഷേലാം മുഴുവനുലാം 5% സര്ക്കഭാര് റനികബറ്റുലാം പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
മഭാത്രമല വഭാറട്ട് നനികുതനി കകേത്തറനിക്കല ബഭാധലത,  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനഭാണട്ട് ബഭാധലത.
ആയതനിനഭാല് നനികുതനി പനിന്വലനികക്കണ ആവശേലമനില.

(സനി)  കകേത്തറനി കമഖലയനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നേ തുണനി ഉല്പന്നേങ്ങളസക്കഭാപലാം
യനവല്കൃത ഉല്പന്നേങ്ങള തടയുന്നേതനിനട്ട് ഉപഭാധനികേളനില.  എന്നേഭാല് കകേത്തറനിയനില്
മഭാത്രലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നേതനിനട്ട് കകേന സര്ക്കഭാര് റനിസര്വട്ട് സചയ്തനിട്ടുള്ള ഉല്പന്നേങ്ങള
പവര്ലൂലാം കമഖലയനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നേതട്ട് തടയുന്നേതനിനട്ട് കൃതലമഭായ ഇടകവളകേളനില്
പരനികശേഭാധന  നടത്തനിവരനികേയുലാം  നനിയമലലാംഘനങ്ങള  കേസണത്തനിയഭാല്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം സചയവരുന.  കകേത്തറനി കമഖലയനില്നനിന്നേട്ട്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നേ
ഉല്പന്നേങ്ങളക്കട്ട് ഹഭാന്റെട്ട് ലൂലാം മഭാര്ക്കട്ട് നല്കേനി സലാംരക്ഷനിച്ചു വരുനമുണട്ട്. വലഭാജ സലാംഘങ്ങസള
തടയുന്നേതനിനട്ട് സലാംഘങ്ങളുസടയുലാം സതഭാഴെനിലഭാളനികേളുസടയുലാം  വനിശേദ വനിവരങ്ങള കേമ്പറ്റ്യൂടറനില്
കരഖസപടുത്തനി  കൃതലമഭായ  പരനികശേഭാധന  നടത്തനിവരുന.  കകേരള  ഹഭാന്റെ ലൂലാം  എന്നേ
ബഭാന്റെനിലാംഗുലാം  തുടര്നള്ള  നടപടനിയുലാം  വലഭാജ നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളനില്നനിന്നേട്ട്  സലാംരക്ഷണലാം
ലഭലമഭാക്കുലാം.

(ഡനി)  ശദയനില്സപടനിടനില.

(ഇ)  വഭാറട്ട് നനികുതനി സകേഭാണട്ട് കകേത്തറനിക്കല ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനഭാണട്ട് ബഭാധലത.
അതുസകേഭാണ്ടുതസന്നേ നനികുതനി  ഒഴെനിവഭാകക്കണതനില.  കകേത്തറനി കമഖലയനില് സമഗമഭായ
സര്കവ 2009-ല് നടത്തുകേയുലാം റനികപഭാര്ടട്ട് പസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

കകേത്തറനി കമഖലയനിസല പശ്നങ്ങള

82 (364) ശതീ  .   സകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   സകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന് :
ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചഭാണനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേത്തറനി  കമഖലയനിസല  സതഭാഴെനിലഭാളനികേളുസട  കുറഞ  കൂലനി,  ഉല്പന്നേ
വനിപണനത്തനിലുള്ള പതനിബന്ധങ്ങള എന്നേനിവ ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  കമഖലയനിസല  പശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  എസന്തലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേസതന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പസ്തുത  കമഖലയനില്  പണനിസയടുക്കുന്നേ  സതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മനിനനിമലാം
കൂലനി ഉറപട്ട് വരുത്തുന്നേതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  കകേത്തറനി  കമഖലയനിസല  സതഭാഴെനിലഭാളനികേളുസട  കുറഞ  കൂലനി,  ഉല്പന്നേ
വനിപണനത്തനിലുള്ള പതനിബന്ധങ്ങള എന്നേനിവ ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  പസ്തുത കമഖലയനിസല പശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനുലാം സതഭാഴെനിലഭാളനികേളുസട
മനിനനിമലാം കൂലനി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതനിനുമഭായനി  സര്ക്കഭാര് നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.
കകേരളഭാ കകേത്തറനി ഉല്പന്നേങ്ങളക്കട്ട് പകതലകേ ബഭാന്റെനിലാംഗട്ട് ഏര് സപടുത്തനി വനികദശേ-
ആഭലന്തര മഭാര്ക്കറനില് വനിപണനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.

കകേത്തറനി ഉല്പന്നേങ്ങളുസട കേയറ്റുമതനി

83 (365) ശതീ  .    എന്  .   എ  .    സനലനിക്കുന്നേട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരള കകേത്തറനി ഉല്പന്നേങ്ങളുസട ആഭലന്തര വനിപണനിയനിലുലാം കേയറ്റുമതനിയനിലുലാം
ഇടനിവട്ട് സലാംഭവനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് കേഭാരണസമന്തഭാസണന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) കേഴെനിഞ പത്തട്ട് വര്ഷേത്തനിനുള്ളനില് കകേത്തറനി ഉല്പന്നേങ്ങളുസട കേയറ്റുമതനി
എത്ര ശേതമഭാനത്തനിലധനികേലാം കുറഞതഭായഭാണട്ട് കേണക്കുകേസളന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കകേത്തറനിയുസട  ഏസതലഭാലാം  ഉല്പന്നേങ്ങളഭാണട്ട്  സലാംസഭാനത്തുനനിന്നേട്ട്
കേയറ്റുമതനി സചയ്യുന്നേസതനലാം കേഴെനിഞ പത്തട്ട് വര്ഷേത്തനിനുള്ളനില് എത്ര കകേഭാടനി രൂപയുസട
ഉല്പന്നേങ്ങളഭാണട്ട് കേയറനി അയചസതനലാം ഏസതലഭാലാം രഭാജലങ്ങളനികലക്കഭാണട്ട് കേയറ്റുമതനി
സചയ്യുന്നേസതനലാം വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഇകപഭാള  കകേരള  കകേത്തറനിക്കട്ട്  വനില  കൂടുതലഭാസണന്നേട്ട്  വനികദശേ
ഇറക്കുമതനിക്കഭാര്  പരഭാതനി  പറഞ  തുടങ്ങനിയതട്ട്  ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാസയന്നേട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഇ) വനികദശേത്തട്ട് കകേത്തറനിസയ അപനിയമഭാക്കനിയ ഘടകേങ്ങള ഏസതലഭാമഭാസണന്നേട്ട്
പഠനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  കകേത്തറനിയുസട  പഴെയ  പതഭാപലാം  വതീസണടുക്കഭാന്  എസന്തഭാസക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നേസതന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. കകേത്തറനിയട്ട് കകേനസര്ക്കഭാര് നല്കേനിയനിരുന്നേ പരനിഗണന എടുത്തു
കേളഞതുലാം  വന്കതഭാതനില്  മനില്  ഉല്പന്നേങ്ങള  കേയറ്റുമതനി  സചയ്യുന്നേതുലാം  കചന
കപഭാലുള്ള രഭാജലങ്ങള വനിലകുറചട്ട് തുണനിത്തരങ്ങള ആകഗഭാളമഭാര്ക്കറനില് എത്തനിക്കു
ന്നേതുമഭാണട്ട് കേയറ്റുമതനി കുറയഭാനുലാം ആഭലന്തരവനിപണനി ഇടനിയഭാനുലാം കേഭാരണലാം.
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(ബനി)   കേഴെനിഞ  പത്തട്ട്  വര്ഷേത്തനിനുള്ളനില്  കകേത്തറനി  ഉല്പന്നേങ്ങളുസട
കേയറ്റുമതനി 60 ശേതമഭാനത്തനിലധനികേലാം കുറഞതഭായഭാണട്ട് കേഭാണുന്നേതട്ട്.

(സനി)  കകേത്തറനി  ഫര്ണനിഷേനിലാംഗട്ട്  ഉല്പന്നേങ്ങളഭാണട്ട്  സലാംസഭാനത്തുനനിന്നേട്ട്
കേയറ്റുമതനി സചയ്യുന്നേതട്ട്.  കേഴെനിഞ പത്ത വര്ഷേത്തനിനുള്ളനില് 562.07 ലക്ഷലാം രൂപയുസട
ഉല്പന്നേങ്ങള കേയറനി അയചനിട്ടുണട്ട്.  ഓകസ്ട്രലനിയ,  സബല്ജനിയലാം,  ജര്മ്മേനനി,  സനതര്ലഭാന്ഡട്ട്,
ജപഭാന്, കഹഭാകങഭാങട്ട് എന്നേതീ രഭാജലങ്ങളനികലയഭാണട്ട് കേയറ്റുമതനി സചയ്യുന്നേതട്ട്.

(ഡനി)  ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  ശേഭാസതീയപഠനലാം നടത്തനിയനിടനില.   എന്നേഭാല് ഗുണകമന്മേയുള്ള ഉല്പന്നേങ്ങള
ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട് വനിപണനി കേതീഴെടക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

തനിരുവണ്ണൂര് കകേഭാടണ് മനില്

84 (366) ശതീ  .    വനി  .    സകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) തനിരുവണ്ണൂര് കകേഭാടണ് മനിലനില് ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള കകേഭാടണ് നൂലുകേളക്കട്ട്
പകേരലാം  മുന്സര്ക്കഭാര്  കപഭാളനിസര്  നൂലുകേള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുവഭാന്  തുടങ്ങനിയതുലാം
ഉത്പഭാദനക്ഷമത കുറച്ചുസകേഭാണ്ടുവന്നേതുലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേഴെനിഞ  5  വര്ഷേലാം  സകേഭാണട്ട്  സഭാപനത്തനിനട്ട്
ഉണഭായ നഷ്ടലാം എത്രയഭാസണന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഗുണകമന്മേയുള്ള  കകേഭാടണ്  നൂലുകേള  ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട്  സഭാപനലാം
ലഭാഭകേരമഭാക്കുവഭാന് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കേഴെനിഞ  5  വര്ഷേക്കഭാലത്തട്ട്  സഭാപനത്തനിനട്ട്  നഷ്ടമുണഭായതഭായുള്ള
ആകക്ഷപലാം പരനികശേഭാധനിചട്ട് കുറക്കഭാര്സക്കതനിസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മലബഭാര് സനിന്നേനിലാംഗട്ട് ആന്റെട്ട് വതീവനിലാംഗട്ട് മനില്സനില് (തനിരുവണ്ണൂര് കകേഭാടണ് മനില്)
കകേഭാടണ്  നൂലുകേളസക്കഭാപലാം  കപഭാളനിസര്  ബന്റെഡട്ട്  നൂല്  ഉത്പഭാദനിപനിചതുസകേഭാണട്ട്
ഉല്പഭാദനക്ഷമതയനില് കുറവണഭായനിടനില.

(ബനി)   കേഴെനിഞ  അഞട്ട്  വര്ഷേത്തനില്  (2011-12  മുതല്  2015-16  വസര)
മനിലനിനുണഭായ നഷ്ടലാം 40 കകേഭാടനിരൂപയഭാണട്ട്.

(സനി)   ഇകപഭാഴെസത്ത  പരുത്തനിയുസട  വനിലനനിലവഭാരവലാം  യഭാണ്  മഭാര്ക്കറനില്
കകേഭാടണ് നൂലനിനട്ട്  നനിലനനില്ക്കുന്നേ മഭാനലവലാം കേണക്കനിസലടുത്തഭാല് കകേഭാടണ് നൂല്
ഉല്പഭാദനലാം ലഭാഭകേരമഭായനിരനിക്കുകേയനില.
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(ഡനി)  കേഴെനിഞ 5 വര്ഷേക്കഭാലസത്ത മനിലനിസന്റെ പവര്ത്തനലാം നഷ്ടത്തനിലഭായതനിനുള്ള
പധഭാനകേഭാരണങ്ങള തഭാസഴെപറയുന്നേവയഭാണട്ട് :

1. ആകഗഭാളതലത്തനില് സഭാമ്പത്തനികേമഭാനലലാം സകേഭാണ്ടുണഭായ കേഭാരണങ്ങളഭാല്
2011 മുതല് സടകട്ട്കറല് വലവസഭായ കമഖലയനില് നനിലനനില്ക്കുന്നേ
കേടുത്ത പതനിസന്ധനിമൂലലാം കകേഭാര്പകറഷേസന്റെ മനില്ലുകേള തുടര്ചയഭായനി
2010-11 വര്ഷേലാം മുതല് നഷ്ടത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

2. മലബഭാര് സനിന്നേനിലാംഗട്ട് ആന്റെട്ട് വതീവനിലാംഗട്ട് മനില്സനില് 2011 വസര നഭാലട്ട്
ഘടങ്ങളനിലഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയ 36 കകേഭാടനി രൂപയുസട നവതീകേരണ
വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങളക്കുകവണനി സചലവഭായ തുകേയുസട പലനിശേയുലാം
കതയ്മഭാനവലാം കചര്നള്ള സചലവകേള കേണക്കനിസലടുക്കുകമ്പഭാഴെഭാണട്ട്
നഷ്ടലാം ക്രെമഭാതതീതമഭായനി വര്ദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

3. 2011  വര്ഷേഭാരലാംഭത്തനില്  കകേന  സര്ക്കഭാര്  പരുത്തനി  കേയറ്റുമതനി
സചയ്യുവഭാന് കകേസക്കഭാണ തതീരുമഭാനലാംമൂലലാം ആഭലന്തര മഭാര്ക്കറനില്
പരുത്തനിയുസട ലഭലത കുറഞതട്ട്  (artificial  shortage)  പരുത്തനി
വനില ഉയരഭാന് ഇടയഭാക്കനി.

4. കകേന സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേയറ്റുമതനി ഇറക്കുമതനി നയത്തനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കകേഭാടണ്  നൂല്  കേയറ്റുമതനിക്കട്ട്  നനിയനണലാം  സകേഭാണ്ടുവന്നേതുവഴെനി
ആഭലന്തര  മഭാര്ക്കറനില്  കകേഭാടണ്  നൂല്  വനില  കുത്തസന
ഇടനിഞതുമൂലലാം സടകട്ട്കറല് വലവസഭായത്തനിനുണഭായ പതനിസന്ധനി
മനിലനികനയുലാം ബഭാധനിച്ചു.

5.  ഇതനിനുപരനിയഭായനി  വനിശേദമഭായ  അകനസഷേണലാം  നടത്തുന്നേതുലാം
അതനിലൂസട ആസരങനിലുലാം  കുറക്കഭാരഭാസണന്നേട്ട്  കേഭാണുകേയഭാസണങനില്
അവര്സക്കതനിസര കേര്ശേന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നേതുമഭാണട്ട്.

ഖഭാദനി ഗഭാമങ്ങള

85 (367) ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശേട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്സസന്റെട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഖഭാദനി  ഗഭാമങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടു
കണഭാസയന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി) ഏസതഭാസക്ക ജനിലകേളനില് ഏസതലഭാലാം ഗഭാമങ്ങളനിലഭാണട്ട് ഇവ സഭാപനിക്കുന്നേതട്ട് ;

(സനി) ഇതുവഴെനി എത്ര സതഭാഴെനിലവസരങ്ങള ഉണഭാകുസമന്നേഭാണട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന്നേതട്ട് ;

(ഡനി)  ഗഭാമങ്ങള വഴെനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നേ ഉല്പന്നേങ്ങളക്കുളള വനിപണനി എങ്ങസന
കേസണത്തഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഖഭാദനി  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  ഏകേകദശേലാം  2000  കപര്ക്കട്ട്
സതഭാഴെനില്  ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം  ഉകദ്ദേശേനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  സതീകേള,  എന് കഡഭാസളഫഭാന്  ദുരനിത
ബഭാധനിതര്,  ശേഭാരതീരനികേവലാം  മഭാനസനികേവമഭായനി  സവല്ലുവനിളനി  കനരനിടുന്നേവര്  തുടങ്ങനിയ
ദുര്ബല  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  മുന്ഗണന  നല്കേനിസക്കഭാണട്ട്  സതരസഞടുക്കസപട  ഗഭാമ
പഞഭായത്തുകേളനില്  ചര്ക്കകേളുലാം  തറനികേളുലാം  സഭാപനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേ  പദതനി
സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന.  ഓകരഭാ  ജനിലയനില്നനിനലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള
സതരസഞടുക്കുകേയുലാം കവദഗ്ദ്ധല വനികേസന പരനിശേതീലനലാം നല്കേനി 1000  ചര്ക്കകേള,
1000  തറനികേള,  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കള  എന്നേനിവ  കുടുലാംബങ്ങളനില്  ലഭലമഭാക്കുവഭാന്
പദതനി  വനിഭഭാവനലാം  സചയ്യുന.  ജനിലഭാ  ഓഫതീസുകേള  കസവന  കകേനങ്ങളഭായനി
പവര്ത്തനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.  ഇതുസലാംബന്ധനിച  വനിശേദമഭായ  നനിര്കദ്ദേശേലാം  തയഭാറഭാക്കനി
വരുന്നേകതയുള.

(ബനി)  കകേരളത്തനിസല എലഭാ ജനിലകേളനിലുമഭായനി ഓകരഭാ ജനിലയനിലുലാം രണ്ടുവതീതലാം
സതരസഞടുക്കസപടുന്നേ  പഞഭായത്തുകേളനിലഭാണട്ട്  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ലക്ഷലമനിടുന്നേതട്ട്.

(സനി)  സമഭാത്തലാം  2000  (രണഭായനിരലാം)  സതഭാഴെനിലവസരങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി
ലക്ഷലമനിടുന്നേതട്ട്.

(ഡനി)  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  സസന്തമഭായനി  വനിപുലമഭായ  വനിപണന  ശലാംഖലയുണട്ട്.
കകേരളത്തനില്  ഖഭാദനി  വസങ്ങളുസട  ആവശേലലാം  അനുദനിനലാം  വര്ദനിച്ചു  വരുന്നേതനിനഭാല്
ഖഭാദനി  ഗഭാമങ്ങളവഴെനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നേ ഉല്പന്നേങ്ങളക്കുള്ള വനിപണനി ഒരു പശ്നമഭായനി
അവകശേഷേനിക്കുന്നേനില.

പഞഭായത്തനില് ഒരു കസഡനിയലാം പദതനി

86 (368)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേസത്ത ബജറനില് പഖലഭാപനിച '  പഞഭായത്തനില്
ഒരു കസഡനിയലാം ' പദതനിയുസട വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  ഇതനിനഭായനി ഓകരഭാ പഞഭായത്തനിനുലാം എത്ര തുകേ വതീതലാം നല്കേഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേസതന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പദതനി എന്നേട്ട് തുടങ്ങഭാന് കേഴെനിയുസമന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2016-17  ബഡ്ജറട്ട്  പസലാംഗത്തനില് എലഭാ പഞഭായത്തനിലുലാം  ഒരു
കേളനിക്കളലാം തയഭാറഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള വനിശേദമഭായ ഡനി.പനി.ആര് തയഭാറഭാക്കനി ഘടലാം ഘടമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുസമന്നേട്ട്  പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  തുടക്കസമന്നേ  നനിലയനില്  25  കകേനങ്ങളനില്
മനിനനി  കസഡനിയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  (അനുബന്ധലാം)* 5  കകേഭാടനി  രൂപ  വതീതലാം
വകേയനിരുത്തുസമനലാം പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായുള്ള  135  കകേഭാടനി രൂപ പകതലകേ
നനികക്ഷപ പദതനിയനില്നനിനലാം കേസണത്തുന്നേതഭാസണനലാം പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഇ.എലാം.എസട്ട്. കസഡനിയലാം

87 (369) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിസല  നതീകലശേസരത്തട്ട്  ബഡ്ജറനില്  പഖലഭാപനിച
ഇ.എലാം.എസട്ട്.  കസഡനിയത്തനിസന്റെ  പണനി  എകപഭാള  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുസമന്നേട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) കസഡനിയലാം നനിര്മ്മേനികക്കണ ഏജന്സനി ആരഭാസണന്നേട്ട് കേസണത്തുന്നേതനിനട്ട്
വകുപട്ട്  ഡയറകര്  സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്  നല്കേനിയ  നനിര്കദ്ദേശേപകേഭാരലാം  നനിര്മ്മേഭാണ
ഏജന്സനിസയ തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാസയന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആരലാംഭനിചനിടനില.  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ആയതനിനുകശേഷേലാം പണനി ആരലാംഭനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  ഏജന്സനിസയ  ഇതുവസര  തതീരുമഭാനനിചനിടനില.  പദതനി
സകേ.ഐ.ഐ.എഫട്ട്.ബനി.  (കകേരള  ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചര്  ഇന്സവസ്റ്റുസമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്
കബഭാര്ഡട്ട്)-ല് ഉളസപടുത്തുന്നേതനിനുലാം ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നേതനിനട്ട്  ഏജന്സനിസയ
സതരസഞടുക്കുന്നേതനിനുമുള്ള നടപടനികേള കകേസക്കഭാണ്ടുവരുന.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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പുതനിയ കസഡനിയങ്ങള

88 (370) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിസല എലഭാ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം കേഭായനികേ വകുപനിസന്റെ
ചുമതലയനികലഭാ  കമല്കനഭാടത്തനികലഭാ  പുതുതഭായനി  കസഡനിയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദഭാലാംശേലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത കസഡനിയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനഭാവശേലമഭായ ഭൂമനിയുസട ലഭലത
പരനികശേഭാധനയട്ട് വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശേദഭാലാംശേലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2016-17  ബഡ്ജറട്ട്  പസലാംഗത്തനില് എലഭാ പഞഭായത്തനിലുലാം  ഒരു
കേളനിക്കളലാം തയഭാറഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള വനിശേദമഭായ ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി നടപനിലഭാക്കുസമന്നേട്ട്
പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  തുടക്കസമന്നേ നനിലയനില്  25  കകേനങ്ങളനില് മനിനനി കസഡനിയങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  (അനുബന്ധലാം)* 5 കകേഭാടനി  രൂപ  വതീതലാം  വകേയനിരുത്തുസമന്നേട്ട്
പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

ധനസഹഭായലാം വനിതരണലാം സചയ്യുന്നേതനിനട്ട് നടപടനി

89 (371) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വയനഭാടട്ട്  സസന്ട്രകലസ്ഡട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട് കഹഭാസലനില് സവചട്ട്  ആത്മഹതല
സചയ്ത  വനിദലഭാര്തനിനനിയുസട  കുടുലാംബത്തനിനട്ട്  27-5-2016-സല  സ.ഉ.(സഭാധ)  നമ്പര്
115/16/കേഭാ.യു.വ.  ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരലാം അനുവദനിച 3  ലക്ഷലാം രൂപയുസട ധനസഹഭായലാം
വനിതരണലാം സചയ്തനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇസലങനില്  പസ്തുത  ധനസഹഭായലാം  എകപഭാള  വനിതരണലാം  സചയഭാന്
കേഴെനിയുസമന്നേട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വയനഭാടട്ട്  സസന്ട്രകലസ്ഡട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് കഹഭാസലനില് ആത്മഹതല
സചയ്ത കേഭായനികേതഭാരത്തനിസന്റെ മഭാതഭാവനിനട്ട് അനുവദനിച  3  ലക്ഷലാം രൂപയുസട ധനസഹഭായലാം
ഉടന്തസന്നേ നല്കുന്നേതഭാണട്ട്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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നഭാഷേണല് സഗയനിലാംസട്ട്

90 (372) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ : 

(എ)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിസന്റ  കേഭാലത്തട്ട്  കകേരളത്തനില്  നടന്നേ  നഭാഷേണല്
സഗയനിലാംസനില് കകേരളത്തനിനുകവണനി  1-ാം സഭാനലാം കനടനിയവര്ക്കട്ട് കകേരള സര്ക്കഭാര്
തലത്തനിലുലാം  2-ഉലാം  3-ഉലാം  സഭാനങ്ങള  കനടനിയവര്ക്കട്ട്  കകേരളത്തനിസല  വനിവനിധ
സപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം കജഭാലനി നല്കുസമന്നേട്ട് തതീരുമഭാനലാം ഉണഭായനിരുകന്നേഭാ
എന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇതുപകേഭാരലാം ഏസതലഭാലാം കസഭാര്ട്സട്ട് തഭാരങ്ങളക്കട്ട് ഏസതലഭാലാം സര്ക്കഭാര്
വകുപ്പുകേളനില്  /  സപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില് കജഭാലനി നല്കേനിസയനള്ള വനിവരലാം
വനിശേദമഭായനി കപരുസഹനിതലാം വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇസലങനില് എന്തുസകേഭാസണന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  പസ്തുത കസഭാര്ട്സട്ട് തഭാരങ്ങളക്കട്ട് കജഭാലനി  സകേഭാടുക്കുവഭാന് അടനിയന്തര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  നഭാഷേണല്  സഗയനിലാംസനില്  കകേരളത്തനിനുകവണനി  1-ാം  സഭാനലാം
കനടനിയവര്ക്കട്ട് കകേരള സര്ക്കഭാര് തലത്തനിലുലാം 2-ഉലാം 3-ഉലാം സഭാനങ്ങള കനടനിയവര്ക്കട്ട്
കകേരളത്തനിസല വനിവനിധ സപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം കജഭാലനി നല്കുസമന്നേട്ട് കേഴെനിഞ
സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  തതീരുമഭാനലാം  എടുത്തനിരുന.  നനിയമനലാം  നല്കുന്നേതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ബസന് കജഭാര്ജട്ട് ഇന്കഡഭാര് കസഡനിയലാം

91 (373) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഓകരഭാ ജനിലയ്ക്കുലാം ഇന്കഡഭാര് കസഡനിയലാം എന്നേ ബജറട്ട് പഖലഭാപന പകേഭാരലാം
പത്തനലാംതനിട  ജനിലയട്ട്  അനുവദനിച  ബസന്  കജഭാര്ജട്ട്  ഇന്കഡഭാര്  കസഡനിയലാം
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് എസന്തങനിലുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) കസഡനിയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനട്ട് അയനിരൂര് പഞഭായത്തനില് സലലാം ഉള്ള
കേഭാരലലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  അയനിരൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനിസന്റെ  ഉടമസതയനിലുള്ള പസ്തുത  സലലാം
ഉപകയഭാഗസപടുത്തനി  ബസന്  കജഭാര്ജട്ട്  ഇന്കഡഭാര്  കസഡനിയത്തനിസന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാന്  എസന്തഭാസക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേസതന്നേട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പത്തനലാംതനിട ജനിലയനിസല ബസന് കജഭാര്ജട്ട് ഇന്കഡഭാര് കസഡനിയലാം
നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി സകേ.ഐ.ഐ.എഫട്ട്.ബനി. (കകേരള ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചര് ഇന്സവസ്റ്റുസമന്റെട്ട്
ഫണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്)-യനില് ഉളസപടുത്തുന്നേതനിനുലാം ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കുന്നേതനിനുമുള്ള
നടപടനികേള കകേസക്കഭാണ്ടുവരുന.

നഭാഷേണല് സഗയനിലാംസനിസന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള

92 (374) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) തലസഭാന നഗരത്തനിസല ചനകശേഖരന് നഭായര് കസഡനിയത്തനിനു പുറകേനില്,
നനിയമസഭഭാ  മനനിരത്തനിനുലാം  നനിയമസഭഭാ  കഹഭാസലനിനുലാം  ഇടയഭായനി  നഭാഷേണല്
സഗയനിലാംസനിസന്റെ  നടത്തനിപനിനഭായനി  അതനിസന്റെ  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  എസന്തഭാസക്ക
നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുസണന്നേതനിസന്റെ വനിശേദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ  ;
ആസകേ എത്ര തുകേ ഇതനിനഭായനി സചലവഴെനിച്ചു ;

(ബനി) നനിര്മ്മേനിതനികേളക്കട്ട് തകദ്ദേശേ സസയലാംഭരണ സഭാപനത്തനില് നനികന്നേഭാ, ടസൗണ്
പ്ലഭാനനിലാംഗട്ട് വനിഭഭാഗത്തനില് നനികന്നേഭാ അനുമതനി വഭാങ്ങനിയനിരുകന്നേഭാ  ;  എങനില് ഇതനിസന്റെ
പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  നനിര്മ്മേനിതനികേള നഭാഷേണല് സഗയനിലാംസനിനുകശേഷേലാം സപഭാളനിച്ചുനതീക്കനിയനിരുകന്നേഭാ ;
ഇസലങനില് അവ ഏസതങനിലുലാം ഏജന്സനിക്കട്ട് കകേമഭാറനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ ; എങനില്
അതട്ട് സലാംബന്ധനിച ഉത്തരവനിസന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  നനിര്മ്മേനിതനികേകളഭാടട്ട്  കചര്ന്നേട്ട്  കൂടുതല്  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങള
ഇകപഭാള നടക്കുനകണഭാ  ;  എങനില് അതനിനുള്ള അനുമതനി  പത്രത്തനിസന്റെ പകേര്പട്ട്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  അതനിനുള്ള ഫണട്ട് ഏതു സഹഡനില്നനിന്നേഭാണട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളസതന്നേട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തലസഭാന  നഗരത്തനിസല  ചനകശേഖരന്  നഭായര്  കസഡനിയത്തനിനു
പുറകേനില്  നനിയമസഭഭാ  മനനിരത്തനിനുലാം  നനിയമസഭഭാ  കഹഭാസലനിനുലാം  സമതീപത്തഭായനി
35-ാം നഭാഷേണല് സഗയനിലാംസനിസന്റെ നടത്തനിപനിനഭായനി ആസകേ 5,38,81,707 രൂപ (അഞട്ട്
കകേഭാടനി മുപത്തനിസയടട്ട് ലക്ഷത്തനി എണ്പത്തനി ഒന്നേഭായനിരത്തനി എഴുന്നൂറനി ഏഴെട്ട് രൂപ)
സചലവഴെനിചട്ട്  സസഭാഷേട്ട്  കകേഭാര്ടട്ട്  സകേടനിടത്തനിസന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  5,17,68,264 (അഞട്ട് കകേഭാടനി പതനികനഴെട്ട് ലക്ഷത്തനി
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അറപത്തനിസയടഭായനിരത്തനി ഇരുന്നൂറനി അറപത്തനിനഭാലട്ട് രൂപ)  രൂപയുലാം കേണ്സളടന്സനിക്കഭായനി
20,20,224 (ഇരുപതട്ട് ലക്ഷത്തനി ഇരുപതനിനഭായനിരത്തനി ഇരുന്നൂറനി ഇരുപത്തനി നഭാലട്ട്
രൂപ) രൂപയുലാം പരസല ചഭാര്ജനിനഭായനി 93,219/-(സതഭാണ്ണൂറനി മൂന്നേഭായനിരത്തനി ഇരുന്നൂറനി
പസത്തഭാന്പതട്ട് രൂപ) രൂപയുലാം സചലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) സസഭാഷേട്ട് കകേഭാര്ടനിസന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് തനിരുവനന്തപുരലാം നഗരസഭയനില്
അനുമതനിക്കഭായനി  6-2-2013-ല്  അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിരുസന്നേങനിലുലാം  ഇതുവസരയുലാം
ലഭനിചനിടനില.  എന്നേഭാല് കകേരള ബനില്ഡനിലാംഗട്ട് റൂളസട്ട് അനുസരനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് നനിര്മ്മേഭാണ
പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  അകപക്ഷ  സമര്പനിചട്ട്  30  ദനിവസങ്ങളക്കകേലാം  സപര്മനിറട്ട്
നനിരസനിക്കഭാത്ത പക്ഷലാം സപര്മനിറട്ട് ലഭനിക്കുസമന്നേട്ട് കേരുതനി നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കഭാവന്നേതഭാണട്ട്.  അതനുസരനിചട്ട്  കദശേതീയ  പഭാധഭാനലലാം  കേണക്കനിസലടുത്തു
നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  എലഭാ  അനുബന്ധ  പവൃത്തനികേളുലാം  അടക്കലാം  2014
നവലാംബറനില്  സസഭാഷേട്ട്  കകേഭാര്ടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  35-ാം  കദശേതീയ  സഗയനിലാംസനിനുകവണനി
സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം സചയ.

(സനി)  സനിര നനിര്മ്മേനിതനികേളഭാണട്ട്  പസ്തുത പവൃത്തനികേളനില് പൂര്ത്തതീകേരനിചതട്ട്.
ആയതനിനഭാല് സഗയനിലാംസനിനുകശേഷേലാം  അവ  സപഭാളനിചട്ട്  നതീക്കലാംസചകയണനി വന്നേനിടനില.
സഗയനിലാംസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  മുന്കപ  3-12-2014-ല്  സസഭാഷേട്ട്  കകേഭാര്ടട്ട്  റവനറ്റ്യൂ
അഡനിനനികസ്ട്രറര് ആയ ശതീ. സുഭഭാഷേട്ട് കജഭാര്ജട്ട്,  സഡപറ്റ്യൂടനി കേമഭാന്ഡന്റെട്ട് &  കജഭായനിന്റെട്ട്
കസഭാര്ട്സട്ട് ഓഫതീസസറ ഏല്പനിചനിരുന.  സഗയനിലാംസട്ട് കേഴെനിഞകശേഷേലാം 24-2-2015-സല
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  (കകേ) നമ്പര് 09/15/കേഭാ.യു.വ (സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിസന്റെ പകേര്പട്ട്
ഉള്ളടക്കലാം സചയ്യുന)* പകേഭാരലാം സസഭാഷേട്ട് കകേഭാര്ടട്ട് ശതീ.  സുഭഭാഷേട്ട് കജഭാര്ജട്ട് മുഖഭാന്തനിരലാം
കകേരള  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിക്കട്ട്  കകേമഭാറലാം  സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.   നനിലവനില്  ഇതട്ട്  കകേരള
കപഭാലതീസട്ട് വകുപനിസന്റെ അധതീനതയനിലഭാണട്ട്.

(ഡനി) നഭാഷേണല് സഗയനിലാംസട്ട് സസക്രെകടറനിയറനിസന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില് ഇകപഭാള
യഭാസതഭാരു രതീതനിയനിലുമുള്ള നനിര്മ്മേഭാണവലാം പസ്തുത സലത്തട്ട് നടക്കുന്നേനില.

ചഭാലക്കുടനി പനമ്പനിള്ളനി സമകമ്മേഭാറനിയല് ഗവണ്സമന്റെട്ട് കകേഭാകളജനിനട്ട്  സനിന്തറനികേട്ട്
ട്രഭാക്കുലാം സനിന്തറനികേട്ട് കകേഭാര്ട്ടുകേളുലാം

93 (375) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ചഭാലക്കുടനി പനമ്പനിള്ളനി സമകമ്മേഭാറനിയല് ഗവസണ്മെന്റെട്ട് കകേഭാകളജനില് സനിന്തറനികേട്ട്
ട്രഭാക്കുലാം സനിന്തറനികേട്ട് കകേഭാര്ട്ടുകേളുലാം അനുവദനിക്കുന്നേതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  കേഴെനിഞ  നഭാഷേണല്  സഗയനിലാംസട്ട്  വനികലജനില്  സഭാപനിചനിരുന്നേ
പതീഫഭാബനികക്കറഡട്ട് സലാംവനിധഭാനങ്ങള അനുവദനിക്കുന്നേതനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുള്ള അകപക്ഷ
പകേഭാരലാം അവ പസ്തുത കകേഭാകളജനിനട്ട് അനുവദനിക്കുന്നേതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇതുസലാംബന്ധനിച അകപക്ഷ ലഭനിക്കുന്നേ മുറയട്ട് ഫണനിസന്റെ ലഭലതയനുസരനിചട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

(ബനി)  അകപക്ഷകേള ഒനലാം ലഭനിചനിടനില.

കസഭാര്ട്സട്ട് വനികേസനലാം

94 (376) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

കസഭാര്ട്സട്ട് വനികേസനലാം ലക്ഷലലാം വചട്ട് കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളുസട പരനിശേതീലനത്തനിനട്ട്
ആവനിഷരനിക്കുന്നേ പുതനിയ പദതനികേള എസന്തലഭാമഭാസണന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനസത്ത  കസഭാര്ട്സട്ട്  വനികേസനലാം  ലക്ഷലലാം  വചട്ട്  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളുസട
പരനിശേതീലനത്തനിനഭായനി നനിലവനിലുള്ള അടനിസഭാന സസൗകേരലപരനിപഭാലനത്തനിനുപുറസമ
എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ഓകരഭാ മളടനി പര്പസട്ട്  ഇന്കഡഭാര് കസഡനിയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനുലാം
എലഭാ പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  ഒരു  കേളനിക്കളലാം  തയഭാറഭാക്കുന്നേതനിനുലാം  സതഭാരസഞടുക്കസപട
കകേനങ്ങളനില് മനിനനി കസഡനിയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനുമുള്ള പദതനികേള ആവനിഷരനിച്ചു
വരുന.  കൂടഭാസത ജനി.വനി.രഭാജഭാ, കേണ്ണൂര് കസഭാര്ട്സട്ട് സ്കൂള, അയങഭാളനി കസഭാര്ട്സട്ട് സ്കൂള
എന്നേനിവയുസട അടനിസഭാനസസൗകേരല വനികേസനലാം ഏസറടുത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നേതഭാണട്ട്.
കമല്  പദതനി  നടത്തനിപനികലയഭായനി  ആവശേലമഭായ  തുകേ  പകതലകേ  നനികക്ഷപ
പദതനിയനില്നനിനലാം കേസണത്തുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേതട്ട്.  കൂടഭാസത ആലപ്പുഴെ ഇന്കഡഭാര്
കസഡനിയകത്തഭാടട്ട് അനുബന്ധനിചട്ട് കവഭാളതീകബഭാള അക്കഭാഡമനി സഭാപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള
പദതനിയുലാം ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുനണട്ട്.

കസഭാര്ട്സട്ട് കേസഭാട നനിയമനലാം

95 (377) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷേട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കസഭാര്ട്സട്ട് കേസഭാടഭാ നനിയമന പദതനി പകേഭാരലാം  7-12-2015-സല  14652/
എസ്ഡനി1/12/സപഭാ.ഭ.വ.  നമ്പര്  വനിജഭാപനമനുസരനിചട്ട്  2010  മുതല്  2014
വസരയുള്ള വര്ഷേങ്ങളനികലക്കട്ട് പതനിവര്ഷേലാം  50  ഒഴെനിവകേളനില് നനിയമനലാം നല്കുന്നേതനിനട്ട്
സസതീകേരനിച നടപടനികേളനിലൂസട എത്രകപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നലനിയനിട്ടുസണന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  വര്ഷേവലാം  യഥഭാസമയലാം  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേസഭാടയനില്  നനിയമനലാം
നല്കുന്നേതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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(എ)  കസഭാര്ട്സട്ട് കേസഭാടഭാ നനിയമനപദതനി പകേഭാരലാം  2010  മുതല്  2014  വസര
കേഭാലയളവനിലുള്ള  249  ഒഴെനിവകേളനികലക്കുള്ള  നനിയമന  നടപടനികേള  ദ്രുതഗതനിയനില്
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  തുടര്നള്ള വര്ഷേങ്ങളനിലുലാം കസഭാര്ട്സട്ട് കേസഭാടഭാ നനിയമനലാം നടത്തുന്നേതനികലക്കഭായനി
ഓണ്കലനഭായനി  അകപക്ഷ സസതീകേരനിചട്ട്  സപഭാവനിഷേണല് റഭാങട്ട്  ലനിസട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി
യഥഭാസമയലാം നനിയമന നടപടനികേള നടത്തുന്നേതഭാണട്ട്.

കേഭായനികേ നനിലവഭാരലാം

96 (378) ശതീ  .    ഡനി  .    സകേ  .    മുരളനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭായനികേനനിലവഭാരലാം സമചസപടുത്തുന്നേതനിനട്ട്,  എലഭാ സ്കൂളുകേളനിലുലാം കേഭായനികേ
അദലഭാപകേസര നനിയമനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  സ്കൂളുകേളനില്  കേഭായനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നേതനിനട്ട്  തുകേ
അനുവദനിക്കഭാറകണഭാ; വനിശേദവനിവരങ്ങള നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സ്കൂളുകേളനില്  കേഭായനികേ  അദലഭാപകേസര  നനിയമനിക്കുന്നേതട്ട്  കുടനികേളുസട
എണ്ണത്തനിനനുസരനിചഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല് എലഭാ സ്കൂളുകേളനിലുലാം കേഭായനികേ അദലഭാപകേ
തസനികേ അനുവദനിക്കഭാനഭാവനില.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  കേഭായനികേ യുവജന കേഭാരലഭാലയത്തനില്നനിനലാം കേഭായനികേ വനികേസനവമഭായനി
ബന്ധസപട  ആവശേലങ്ങളക്കഭായനി  സലാംഘടനകേള/  എയ്ഡഡട്ട്/സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേള/
ക്ലബസ്തുകേള എന്നേനിവയട്ട് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനണട്ട്.  കേഭായനികേ ഉപകേരണങ്ങള,
ഫനിറട്ട്സനസട്ട്  സട്രയനിനനിലാംഗട്ട്  ഉപകേരണങ്ങള എന്നേനിവ വഭാങ്ങുന്നേതനിനുലാം കദശേതീയ നനിലവഭാരലാം
പുലര്ത്തുന്നേ കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കട്ട്  ടൂര്ണസമന്റുകേള/കകേഭാചനിലാംഗട്ട്  കേലഭാമ്പുകേള എന്നേനിവയനില്
പസങടുക്കുന്നേതനിനുലാം  കകേരള  സലാംസഭാന കസഭാര്ട്സട്ട്  കേസൗണ്സനില് അലാംഗതീകേഭാരമുള്ള
കേഭായനികേ അകസഭാസനികയഷേനുകേളക്കട്ട് സട്രയനിനനിലാംഗട്ട്,  കകേഭാചനിലാംഗട്ട്  കേലഭാമ്പുകേള,  ടൂര്ണസമന്റുകേള
നടത്തുന്നേതനിനുലാം സ്കൂളുകേളനില് കേഭായനികേ വനികേസനത്തനിനഭായനി സട്രയനിനനിലാംഗട്ട്,  കകേഭാചനിലാംഗട്ട്
കേലഭാമ്പട്ട്  എന്നേനിവ  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നേതനിനുലാം  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവരുനണട്ട്.
സര്ക്കഭാരനിസന്റെ 15-6-2013-സല ഉത്തരവട്ട് നമ്പര് (കകേ) 09/13/കേഭാ.യു.വ 17/2/2014-സല
ഉത്തരവട്ട്  (കകേ)  നമ്പര്  32/14/കേഭാ.യു.വ  എന്നേതീ  ഉത്തരവകേള  അനുസരനിചട്ട്
അലാംഗതീകേരനിച മഭാനദണ്ഡങ്ങള പകേഭാരലാം എലഭാ വര്ഷേവലാം ജൂണ് മഭാസകത്തഭാസട അകപക്ഷ
ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം  അര്ഹരഭായ  അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുകേയുലാം
സചയ്യുനണട്ട്.
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കേളനിസലങ്ങള

97 (379) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള സലലാം ലഭലമഭാക്കനിയഭാല് കേളനിസലങ്ങള
നനിര്മ്മേനിചട്ട് നല്കുന്നേ പദതനി കസഭാര്ട്സട്ട് വകുപനിനുകണഭാ;  ഉസണങനില് സസതീകേരനികക്കണ
നടപടനിക്രെമങ്ങള എസന്തഭാസക്കസയന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പരമഭാവധനി  എത്ര  തുകേ  വസര  ഈ  പദതനിയട്ട്  അനുവദനിക്കുസമന്നേട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേഭായനികേവകുപനിസന്റെ നനിലവനിലുള്ള കസല് പദതനി പകേഭാരലാം സസന്തമഭായനി
സലമുള്ള സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് കേളനിസലലാം നനിര്മ്മേനിചട്ട് നല്കേനിവരുനണട്ട്.  (വനിശേദ വനിവരലാം
അനുബന്ധമഭായനി  കചര്ത്തനിരനിക്കുന)* എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  ഒരു കേളനിസലലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനുകവണനി 5  കകേഭാടനി രൂപ വതീതലാം സതരസഞടുത്ത 25 പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട്
135  കകേഭാടനി രൂപ ബഡ്ജറട്ട് പസലാംഗത്തനില് പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഓകരഭാ പദതനിക്കുലാം
തഭാസഴെപറയുലാം പകേഭാരലാം തുകേ സചലവഴെനിചട്ട് കേളനിസലങ്ങള നനിര്മ്മേനിചട്ട് നല്കുന :

നതീന്തല്ക്കുളലാം - 50  ലക്ഷലാം രൂപ

കഫഭാര്കലന് സനിന്തറനികേട്ട് ട്രഭാക്കട്ട് - 50 ലക്ഷലാം രൂപ

സനിന്തറനികേട്ട് ഫുട്കബഭാള ടര്ഫട്ട് - 3 കകേഭാടനി രൂപ

മളടനി കസഭാര്ട്സട്ട് കപ്ല സസയ്സട്ട് - 25 ലക്ഷലാം രൂപ

ഫുട്സഭാല് കകേഭാര്ടട്ട് - 45 ലക്ഷലാം രൂപ

കലഭാലാംഗട്ട് ജമ്പട്ട് & ട്രനിപനിള ജമ്പട്ട് പനിറട്ട് - 6 ലക്ഷലാം രൂപ

കഹജമ്പട്ട് ലഭാന്റെനിലാംഗട്ട് പനിറട്ട് - 41 ലക്ഷലാം രൂപ

കേബഡനി കഫ്ലൈഭാര് - 75 ലക്ഷലാം രൂപ

ഷേടനില് ബഭാഡനിന്റെണ് കകേഭാര്ടട്ട് - 6 ലക്ഷലാം രൂപ

കസഭാര്ട്സട്ട് പഭാര്ക്കട്ട് കഫഭാര് ചനില്ഡ്രെന് - 90 ലക്ഷലാം രൂപ

കമപനിള വഡട്ട് കഫ്ലൈഭാറനിലാംഗട്ട് - 25 ലക്ഷലാം രൂപ

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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എളങ്കുന്നേപ്പുഴെ സഭാന്തഭാക്രൂസട്ട് ഗസൗണട്ട്

98 (380) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശേർമ്മേ :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കവപനിന്  മണ്ഡലത്തനിസല  എളങ്കുന്നേപ്പുഴെ  സഭാന്തഭാക്രൂസട്ട്  ഗസൗണട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനട്ട് ബഡ്ജറനില് തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഏസതലഭാലാം
പവൃത്തനികേളക്കഭായനി എത്ര തുകേയഭാണട്ട് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ പവൃത്തനി നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച നടപടനികേള  എസന്തലഭാസമന്നേട്ട്
വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) ഈ പവൃത്തനി എന്നേകത്തക്കട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴെനിയുസമന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  മനിനനി  കസഡനിയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനഭായനി  5  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുസണനലാം  ആയതട്ട്  പകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്നനിനലാം
കേസണത്തുന്നേതഭാസണനലാം പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ടനി  പദതനി  സകേ.ഐ.ഐ.എഫട്ട്.ബനി  (കകേരള  ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചര്
ഇന്സവസ്റ്റുസമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്)-യനില്  ഉളസപടുത്തുന്നേതനിനുലാം  ഡനി.പനി.ആര്.
തയഭാറഭാക്കുന്നേതനിനട്ട്  ഏജന്സനികേസള  കേസണത്തുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനികേള  കകേസക്കഭാണ്ടു
വരുന.

മളടനിപര്പസട്ട് കസഡനിയലാം

99  (381)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില  ഉളസപസട  14  ജനിലകേളനില്  ഈ  വര്ഷേ  ബഡ്ജറനില്
പഖലഭാപനിച മളടനിപര്പസട്ട് കസഡനിയലാം നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനി എകപഭാള ആരലാംഭനിക്കഭാന്
കേഴെനിയുസമന്നേട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പമുഖ ഫുട്കബഭാളറഭായ തൃക്കരനിപ്പൂരനിസല എലാം.ആര്.സനി.
കൃഷ്ണസന്റെ സരണയനില് അനുവദനിക്കസപട എലാം.ആ൪.സനി.  കൃഷ്ണന് സഭാരകേ മളടനിപര്പസട്ട്
കസഡനിയലാം  പണനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  ഏജന്സനിസയ  നനിശ്ചയനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  വകുപട്ട്
ഡയറകര് സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട് നല്കേനിയ കേത്തു പകേഭാരലാം ഏതട്ട് ഏജന്സനിസയ സകേഭാണഭാണട്ട്
ഈ പവൃത്തനി നടപനിലഭാക്കുന്നേസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില  ഉളസപസട  14  ജനിലകേളനില്  2016-17  ബഡ്ജറനില്
പഖലഭാപനിച  മളടനി  പര്പസട്ട്  ഇന്കഡഭാര്  കസഡനിയത്തനിസന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
സകേ.ഐ.ഐ.എഫട്ട്.ബനി  (കകേരള  ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചര്  ഇന്സവസ്റ്റുസമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്
കബഭാര്ഡട്ട്)-യനില് ഉളസപടുത്തനി ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള ഏജന്സനിസയ
സതരസഞടുക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.
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യുവജനങ്ങളുസട കേഭായനികേകശേഷേനി വര്ദനിപനിക്കഭാന് പദതനി

100 (382) ശതീ  .    സകേ  .    സജ  .    മഭാകനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  യുവജനങ്ങളുസട  കേഭായനികേകശേഷേനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനഭായനി  സലാംസഭാന
യുവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡട്ട് നനിലവനില് എസന്തഭാസക്ക പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്
എന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) യുവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡനിസന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള കൂടുതല് വനിപുലതീകേരനിക്കു
ന്നേതനിനുലാം,  യുവജനങ്ങളക്കട്ട് ഗുണകേരമഭാക്കുന്നേതനിനുലാം,  സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുന്നേ നടപടനികേള
വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിസല  യുവജനങ്ങളുസട  കേഭായനികേകശേഷേനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിസന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കകേരള  സലാംസഭാന  യുവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡട്ട്  വനിവനിധ  പദതനികേള
ആവനിഷ്ക്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(i) കകേരളത്തനിസല യുവതതീയുവഭാക്കളക്കട്ട് അവരുസട കേഭായനികേകശേഷേനി
പരനികപഭാഷേനിപനിക്കുന്നേതനിനുലാം  പകേടനിപനിക്കുന്നേതനിനുമഭായനി  എലഭാ
വര്ഷേവലാം കകേരകളഭാതവത്തനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേഭായനികേ മതരങ്ങളുലാം
സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന. അതട്ട് ലറനികനില് 13  ഇനങ്ങളുലാം നതീന്തലനില്
10 ഇനങ്ങളുലാം സഗയനിലാംസനില് 12 ഇനങ്ങളുലാം കൂടഭാസത കേളരനിപയറട്ട്
മതരവലാം  കേഭാര്ഷേനികേ  കേഭായനികേ  ഇനങ്ങളനിലുള്ള  മതരങ്ങളുലാം
സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(ii) കേഭായനികേരലാംഗത്തട്ട്  യുവജനങ്ങളുസട  പങഭാളനിത്തലാം  വനിപുലതീകേരനിക്കു
ന്നേതനിനുലാം യൂത്തട്ട് ക്ലബസ്തുകേളക്കുലാം സ്കൂളുകേളക്കുലാം കേഭായനികേ രലാംഗത്തട്ട്
കപഭാതഭാഹനലാം നല്കുന്നേതനിനുലാം കേഭായനികേക്ഷമതയുള്ള യുവജനതസയ
വഭാര്സത്തടുക്കുന്നേതനിസന്റെയുലാം ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനസത്ത സതരസഞടുത്ത
യൂത്തട്ട് ക്ലബ്ബുകേളക്കുലാം സ്കൂളുകേളക്കുലാം കസഭാര്ട്സട്ട് കേനിറട്ട്  വനിതരണ
പദതനി ആവനിഷരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുന.

(iii) കേഭായനികേരലാംഗത്തട്ട് മനികേച സലാംഭഭാവന നല്കുന്നേ തനിരുവനന്തപുരലാം
ജനിലയനിസല ജനി.വനി.രഭാജ സ്കൂളനിസല വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  പരനിശേതീലനലാം
നല്കുന്നേതനിനട്ട്  12,12,752  രൂപയുസട കേഭായനികേ ഉപകേരണങ്ങള
വഭാങ്ങനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  കേലഭാ-കേഭായനികേ രലാംഗങ്ങളനില് യുവഭാക്കളക്കട്ട് മനികേവട്ട് സതളനിയനിക്കുന്നേതനിനട്ട്
ഗഭാമ-കബഭാക്കട്ട്-മുനനിസനിപഭാലനിറനി സലാംസഭാനതല കകേരകളഭാതവലാം,  യുവഭാക്കള സസയലാം
സലാംരലാംഭകേരഭാകുന്നേതനികലയട്ട്  സലാംരലാംഭകേതസ  പരനിശേതീലനലാം,  സനിവനില്  ഓറനിയകന്റെഷേന്
കപഭാഗഭാമുകേള,  വലക്തനിതസവനികേസന പരനിശേതീലനങ്ങള,  കജഭാബട്ട് സഫസ്റ്റുകേള,  സസയലാം
സതഭാഴെനില്-കബഭാധവല്ക്കരണ  കേഭാര്ഷേനികേ  പരനിശേതീലന  പരനിപഭാടനികേള,  ഡനി.റനി.പനി/
പനി.എസട്ട്.സനി  ഓണ്കലന്  രജകസ്ട്രഷേന്/ഐ.ബനി.പനി.  പരനിശേതീലനങ്ങള,  ജതീവദഭായനനി-
രക്തദഭാന  പദതനി,  ചലചനിത്ര-മഭാധലമ-സഭാഹനിതല-വനനിതഭാ  ശേനില്പശേഭാലകേള,  സഭാഹസനികേ
അക്കഭാദമനിയുസട  കനതൃതസത്തനില്  സഭാഹസനികേ-കേഭായനികേ  പരനിശേതീലനങ്ങള,  നഭാടന്
കേലഭാകമളകേള,  ആദനിവഭാസനി  കഗഭാത്ര  കേലഭാകമളകേള,  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനിസല
യുവതതീ-യുവഭാക്കസള  പസങടുപനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  കദശേതീകയഭാദ്ഗഥന  കേലഭാമ്പുകേള,  കനതൃതസ
പരനിശേതീലന കേലഭാമ്പുകേള,  യുവജനദനിനഭാചരണലാം,  പരനിസനിതനി ദനിനഭാചരണങ്ങള,  മറട്ട്
പരനിപഭാടനികേള എന്നേനിവ സലാംസഭാന യുവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡട്ട് സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.

സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്. ഈടഭാക്കുന്നേ അമനിത സര്വതീസട്ട് ചഭാര്ജട്ട്

101 (383) ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ATM  കേഭാര്ഡുപകയഭാഗനിചട്ട്  ഓണ്കലന്  മുകഖന
സകേ,എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.  കേറണ്ടുചഭാര്ജനിനട്ട്  പണലാം അടയ്ക്കുന്നേവരനില്നനിനലാം സര്വതീസട്ട്
ചഭാര്ജനിസന്റെ കപരനില് അധനികേമഭായനി പണലാം ഈടഭാക്കുന എന്നേ പരഭാതനി ശദയനില്
സപടനിട്ടുകണഭാ ; ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിസന്റെ  സമ്മേതമനിലഭാസത  ഈടഭാക്കുന്നേ  ഇത്തരലാം  അമനിത
സര്വതീസട്ട്  ചഭാര്ജട്ട്  നനിര്ത്തല്  സചയ്യുന്നേതനിനട്ട്  സകേ.എസട്ട്.സനി.ബനി.-യട്ട്  നനിര്കദ്ദേശേലാം
നല്കേഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  എ.ടനി.എലാം./സഡബനിറട്ട് കേഭാര്ഡട്ട്, സക്രെഡനിറട്ട് കേഭാര്ഡട്ട് എന്നേനിവ
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഓണ്കലന് വഴെനി  കേറന്റെട്ട്  ചഭാര്ജട്ട്  അടയ്ക്കുന്നേവരനില്നനിനലാം സര്വതീസട്ട്
ചഭാര്ജനിസന്റെ കപരനില് അധനികേമഭായനി സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്. ചഭാര്ജട്ട് ഈടഭാക്കുന്നേനില.
എ.ടനി.എലാം/സഡബനിറട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്,  സക്രെഡനിറട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്  മുകഖന  കേറന്റെട്ട്  ചഭാര്ജട്ട്  ഓണ്കലനഭായനി
അടയ്ക്കുന്നേവര്ക്കട്ട് കപസമന്റെട്ട് കഗറട്ട് കവ കസവനദഭാതഭാവനിനട്ട് നനിയമപകേഭാരലാം അനുവദനിച
സര്വതീസട്ട് ചഭാര്ജ്ജുകേള മഭാത്രകമ ഉപകഭഭാക്തഭാവട്ട് നല്കകേണതുള.  കപസമന്റെട്ട് കഗറട്ട് കവ
കസവനദഭാതഭാക്കള അവര് നല്കുന്നേ കസവനത്തനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുസട
കേയനില്നനിനലാം  നനിയമവനികധയമഭായ  കേണ്വതീനനിയന്സട്ട്  ചഭാര്ജട്ട്  മഭാത്രകമ  ഈടഭാക്കുനള.
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ഇത്തരലാം കസവനങ്ങള ഓപ്ഷേണലഭായനി മഭാത്രമഭാണട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.
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ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് കവദല്യുതനി കബഭാര്ഡനിസന്റെ ഏസതങനിലുലാം കേസൗണറനികലഭാ ഡയറകട്ട്
സനറട്ട്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  മറ്റു  ഓണ്കലന്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഉപകയഭാഗസപടുത്തനികയഭാ  സര്വതീസട്ട്  ചഭാര്ജട്ട്  ഇലഭാസത  തസന്നേ  പണമടയ്ക്കുവഭാനുള്ള
സസൗകേരലലാം നനിലവനിലുണട്ട്.

ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള മുഖഭാന്തനിരലാം കവദല്യുതനി വനിതരണലാം 

102 (384) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പല  പധഭാന  നഗരങ്ങളനിലുലാം  ടസൗണുകേളനിലുലാം  ഗഭാമങ്ങളനിലുലാം  വലനിയ
വനികേസന സഭാധലതയുള്ള സലങ്ങളുസട മുകേളനില്കടനി  440  സകേ.വനി., 220  സകേ.വനി.,
110  സകേ.വനി.,  66  സകേ.വനി.,  11  സകേ.വനി.  മുതലഭായ വലനിയ  കവദല്യുതനി  സസലനുകേള
കേടന കപഭാകുന്നേതനിനഭാല് വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം മറ്റുലാം വലനിയ ബുദനിമുട്ടുകേള
ഉണഭാകുന്നേതട്ട്  ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങനില്  ഇതനിസനതനിസര  ജനങ്ങസള
സഹഭായനിക്കഭാന് എസന്തലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങള സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിസന്റെ ഭഭാഗത്തു
നനിനലാം സചയ്യുവഭാന് കേഴെനിസയുസമന്നേതട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പസസ്തുത സസലനുകേള ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള മുഖഭാന്തനിരലാം കേടത്തനിവനിടുന്നേതനിനട്ട്
എസന്തങനിലുലാം തടസമുകണഭാ; വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള സവളനിസപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി)  കകേരളത്തനില് എവനിസടസയങനിലുലാം  ഗഭാര്ഹനികേ ആവശേലത്തനിനുള്ള സര്വതീസട്ട്
സസലനുകേളുലാം സചറനിയ വലവസഭായനികേഭാവശേലത്തനിനുള്ള സസലനുകേളുലാം ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള
മുഖഭാന്തരലാം സകേഭാടുത്തനിട്ടുകണഭാ ; എങനില് ഇതനിസന്റെ വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള സവളനിസപടുത്തുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഉപകഭഭാക്തഭാവട്ട് കകേബനിളനിസന്റെയുലാം മറ്റുലാം തുകേ അടചഭാല് ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള
മുഖഭാന്തനിരലാം കവദല്യുതനി സകേഭാടുക്കഭാന് പദതനിയുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഇ)  കറഭാഡുകേളുസട വശേങ്ങളനില് സസവദല്യുതനി കപഭാസ്റ്റുകേള ഉള്ളതട്ട് ഗതഭാഗതത്തനിനുലാം
തടസമഭാകുന്നേതനിനഭാല്  ഇവസയലഭാലാം  മഭാറനി  എലഭാ  കമഖലകേളനിലുലാം  ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിള
മുഖഭാന്തനിരലാം സസവദല്യുതനി ലഭലമഭാക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(എഫട്ട്) കകേരളത്തനില് ആസകേ എത്ര ഗഭാര്ഹനികേ കേണക്ഷന് ഉണട്ട്; ജനില തനിരനിചട്ട്
വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇതനില് ബനി. പനി. എല്. കേഭാര് എത്ര ;

(ജനി)  കകേരളത്തനില് എത്ര വലവസഭായനികേ സസവദല്യുതനി  കേണക്ഷന് ഉണട്ട്;  ജനില
തനിരനിചട്ട്  വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ  ;  മുകേളനില്  പറഞനിരനിക്കുന്നേ  നനിലവനിലുള്ള  സസവദല്യുതനി
സസലനുകേളുസട തഭാസഴെ സകേടനിടങ്ങള വയ്ക്കുന്നേതനിനട്ട് സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-സന്റെ എസന്തഭാസക്ക
നനിയമങ്ങള പഭാലനിക്കണസമന്നേഭാണട്ട് അനുശേഭാസനിക്കുന്നേതട്ട്; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?
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(എ)  വനികേസന  സഭാധലതയുള്ള  സലങ്ങളനിലൂസടയുലാം  ജനസഭാനതയുള്ള
സലങ്ങളനിലൂസടയുലാം വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം ജനങ്ങളക്കുലാം ബുദനിമുട്ടുണഭാകേഭാത്ത
വനിധലാം  കവദല്യുത  കലനുകേള  വലനിക്കഭാന്  ശദനിക്കഭാറണട്ട്.  R-APDRP,  IPDS
പദതനികേളനില്സപടുത്തനി  പധഭാനസപട  നഗരങ്ങളനില്  11  സകേ.വനി.  ഓവര്  സഹഡട്ട്
കലനുകേള മഭാറനി ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള ആക്കുന്നേതനിനുള്ള പവൃത്തനികേള നടനവരുന.

(ബനി) ഉണട്ട്. നനിലവനിലുള്ള എലഭാ കലനുകേളുലാം മഭാറനി ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള ഇടുന്നേതട്ട്
വന് സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലത ഉണഭാകുന്നേതഭായതനിനഭാല് പഭാകയഭാഗനികേമല.  Railway,
PWD,  NH,  BSNL,  KWA  എന്നേതീ  വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം  ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിള
സഭാപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള അനുമതനി ലഭനിക്കുന്നേതനിനുലാം ബുദനിമുട്ടുകേളുണട്ട്.

(സനി&ഡനി)  മുന്കേഭാലങ്ങളനില്  LT  കവദല്യുത  കേണക്ഷനുകേള  നല്കുന്നേതനിനട്ട്
ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിള  വലഭാപകേമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിചനിരുന.  എന്നേഭാല്  പനിന്നേതീടട്ട്
ഇത്തരലാം  സഭാഹചരലങ്ങള കവദല്യുതനി  കമഭാഷേണത്തനിനട്ട്  ഇടയഭാക്കനിയതനിനഭാല്  ഇതട്ട്
നനിരുതഭാഹസപടുത്തുകേയുണഭായനി.

(ഇ)  മുഴുവന് കവദല്യുതനി വനിതരണ കലനുകേളുലാം ഭൂഗര്ഭ കകേബനിളുകേള മുകഖന
ആക്കുന്നേതട്ട് വന് സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലത ഉണഭാകുന്നേതഭായതനിനഭാല് പഭാകയഭാഗനികേമല.

(എഫട്ട്)  ഗഭാര്ഹനികേ  കേണക്ഷനുകേളുസട  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിശേദവനിവരങ്ങള
ചുവസട കചര്ക്കുന :

ജനില    എണ്ണലാം

തനിരുവനന്തപുരലാം  1010395

സകേഭാലലാം 762578

പത്തനലാംതനിട 378877

കകേഭാടയലാം 552902

എറണഭാകുളലാം 1002839

തൃശൂര് 868185

ഇടുക്കനി 301838
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ആലപ്പുഴെ 596501

പഭാലക്കഭാടട്ട് 744570

മലപ്പുറലാം 977102

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 824874

വയനഭാടട്ട് 215928

കേണ്ണൂര് 662255

കേഭാസര്കഗഭാ ഡട്ട് 335368

              ആസകേ 9234212

ബനി.പനി.എല്. ഗഭാര്ഹനികേ കേണക്ഷനുകേളുസട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം കശേഖരനിച്ചു
വരുന.

(ജനി)  137447 വലഭാവസഭായനികേ കേണക്ഷനുകേള ഉണട്ട്.  ജനിലതനിരനിച്ചുള്ള വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള
ചുവസട കചര്ക്കുന :

ജനില എണ്ണലാം

തനിരുവനന്തപുരലാം 10094

സകേഭാലലാം 9816

പത്തനലാംതനിട 3749

കകേഭാടയലാം 9740

എറണഭാകുളലാം 21198

തൃശൂര് 17688

ഇടുക്കനി 5688
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ആലപ്പുഴെ 8808

പഭാലക്കഭാടട്ട് 11152

മലപ്പുറലാം 12454

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 11334

വയനഭാടട്ട് 2244

കേണ്ണൂര് 9346

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 4136

        ആസകേ 137447

കകേന ഇലകനിസനിറനി അകതഭാറനിറനിയുസട  2010-കലയുലാം  2015-കലയുലാം സുരക്ഷയുലാം
കവദല്യുതനി വനിതരണവലാം സലാംബന്ധനിച ചടങ്ങളഭാണട്ട് കവദല്യുതനി കലനുകേളുസട സമതീപലാം
സകേടനിടലാം  വയ്ക്കുന്നേതനിനട്ട്  പഭാലനികക്കണതട്ട്.  കകേന  ഇലകനിസനിറനി  അകതഭാറനിറനിയുസട
സവബ്കസറനില്  പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  ഈ  ചടങ്ങളനില്  ഇതനിസന  സലാംബന്ധനിച
നനിയമങ്ങള വനിശേദതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

കവദല്യുതനി എത്തനിക്കുന്നേതനിനുള്ള പസരണ കലനുകേള

103 (385) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  . :
ശതീ  .    സകേ  .    രഭാജന് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദല്യുതനിയുലാം

കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പതനിവര്ഷേലാം  എത്ര  സമഗഭാവഭാടട്ട്  കവദല്യുതനിയഭാണട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
ആവശേലമുള്ളതട്ട്;  ഇതനില്  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറത്തുനനിനലാം  ലഭനിക്കുന്നേ കവദല്യുതനിയുസട
ശേതമഭാനലാം എത്രയഭാസണന്നേട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പുറത്തട്ട്  നനിനള്ള  കവദല്യുതനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  എത്തനിക്കുന്നേതനിനഭാവശേലമഭായ
പസരണ കലനുകേള നനിലവനിലുകണഭാ ;

(സനി)  ഇസലങനില്  പസ്തുത  കലനുകേള  അടനിയന്തരമഭായനി  സഭാപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില്  പതതീക്ഷനിക്കുന്നേ  ഏറവലാം  കൂടനിയ
കവദല്യുതനി ആവശേലകേത 4200 സമഗഭാവഭാട്ടുലാം ഉപകഭഭാഗലാം 24245 ദശേലക്ഷലാം യൂണനിറ്റുമഭാണട്ട്.
ഇതനില് 71 ശേതമഭാനലാം കവദല്യുതനി സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് പുറകമനനിനലാം സകേഭാണ്ടുവരുന.

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  കലനുകേള  പരലഭാപ്തമഭാസണങനിലുലാം  400  സകേ.വനി.
തനിരുസനല്കവലനി-സകേഭാചനി  കലന്  കൂടനി  വന്നേഭാല്  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറകമനനിനലാം
കകേരളത്തനിനഭാവശേലമഭായ കവദല്യുതനി സുഗമമഭായനി സകേഭാണ്ടുവരഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.  എന്നേഭാല്
പുറത്തുനനിനലാം എത്തുന്നേ കവദല്യുതനി കകേരളത്തനിസന്റെ വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
എത്തനിക്കുന്നേതനിനഭാവശേലമഭായ  പസരണ  ശലാംഖലയുസട  ദസൗര്ലഭലലാം  സലാംസഭാനലാം
കനരനിടുനണട്ട്.

(സനി)  കകേരളത്തനിസന്റെ  അനുദനിനലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന്നേ  കവദല്യുതനി  ആവശേലകേത
നനിറകവറ്റുന്നേതനിനഭായനി സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുള്ള പസരണ ശലാംഖലയുസട നവതീകേരണലാം/
നനിര്മ്മേഭാണവലാം സബട്ട് കസഷേനുകേളുസട നവതീകേരണലാം/നനിര്മ്മേഭാണലാം ഇവ ലക്ഷലമനിട്ടുസകേഭാണ്ടുള്ള
Transgrid 2.0 എന്നേ പദതനി കബഭാര്ഡനിസന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  കൂടഭാസത പുഗലൂര്
നനിനലാം  മഭാടക്കത്തറയനികലയട്ട്  ഒരു  2000  സമഗഭാവഭാടട്ട്-സന്റെ  HVDC  ഇടനഭാഴെനിയുസട
അനുമതനി  കകേരളത്തനിനട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിനുപുറസമ  മറട്ട്  അന്തര്  സലാംസഭാന
കലനുകേളുകടയുലാം അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുവഴെനി ലഭലമഭാകുന്നേ അധനികേ കവദല്യുതനി
കകേരളത്തനിസന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനികലക്കട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പസരണലാം  നടത്തഭാന്
Transgrid 2.0 എന്നേ പദതനിയുസട പൂര്ത്തതീകേരണലാം വഴെനി കകേരളത്തനിനട്ട് സഭാധനിക്കുലാം.
ഈ പദതനി 2022-23- ഓടുകൂടനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേതട്ട്.

കമലത്തൂര് ഠസൗണനിസല സസവദല്യുതനി തടസലാം

104 (386) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സപരനിന്തല്മണ്ണ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  കമലത്തൂര്  ഠസൗണനില്
അടനിക്കടനിയുണഭാകുന്നേ  കവദല്യുതനി  തടസലാംമൂലലാം  സപഭാതുജനങ്ങളക്കുണഭാവന്നേ  ബുദനിമുടട്ട്
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നേതനിനട്ട് എസന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നേസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ കമഖലയനിസല കവദല്യുതനി പശ്നലാം പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
യു.ജനി.  കകേബനിളുകേള സഭാപനിക്കുന്നേ പവൃത്തനി എകന്നേയട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് കേഴെനിയുസമന്നേട്ട്
വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഈ പദതനി  അടനിയന്തരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നേതനിനുലാം ഈ പകദശേസത്ത
കവദല്യുതപശ്നലാം പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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(എ-സനി)   കമലത്തൂര്  ഠസൗണനിസല  സസവദല്യുതനി  തടസലാം  കുറയ്ക്കുന്നേതനിനഭായനി

സപരനിന്തല്മണ്ണ  സബ്കസഷേനനില്നനിനലാം  കമലത്തൂര്  ഠസൗണ്വസര  ഒരു  പുതനിയ  11

സകേ.വനി.  ഫതീഡര് വലനിക്കുന്നേതനിനട്ട് സപഭാകപഭാസല് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇസൗ ഫതീഡര്

വലനിക്കുന്നേതനിനഭായനി കമലത്തൂര് സറയനില്കവ സസലന് കക്രെഭാസട്ട് സചകയണതുളളതനിനഭാല്

ആ  ഭഭാഗത്തട്ട്  യു.ജനി.  കകേബനിളനിടുന്നേതനിനട്ട്  സറയനില്കവയുസട  അനുമതനിക്കഭായനി

29-6-2016-നട്ട് അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  സറയനില്കവ വകുപനില്നനിനലാം അനുമതനി

ലഭനിചഭാലുടന് പവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

ഇടസക്കഭാചനിയനില് പുതനിയ ഇലകനിക്കല് സസക്ഷന്

105 (387) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) തൃപ്പൂണനിത്തുറ മണ്ഡലത്തനിസല ഇടസക്കഭാചനിയനില് ഒരു പുതനിയ ഇലകനിക്കല്

സസക്ഷന് രൂപതീകേരനിക്കുന്നേതനിനട്ട് തതീരുമഭാനസമടുത്തനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങനില്  പസ്തുത  സസക്ഷന്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസമുണഭാ

കുന്നേതനിസന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പസ്തുത സസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുന്നേതനിനട്ട് അടനിയന്തര നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വനിശേദഭാലാംശേലാം സവളനിസപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ മണ്ഡലത്തനിസല ഇടസക്കഭാചനിയനില് പുതനിയ ഇലകനിക്കല്

സസക്ഷന് അനുവദനിച്ചുസകേഭാണട്ട് 24-2-2016-ല് കബഭാര്ഡട്ട് ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  കബഭാര്ഡട്ട്  സചലവനില്  സകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  കയഭാഗലമഭായ

10  സസന്റെട്ട്  ഭൂമനി  സസൗജനലമഭായനി  ലഭനിക്കുന്നേ മുറയ്കക്കഭാ അസലങനില്  വഭാടകേരഹനിത

സകേടനിടലാം  ലഭനിക്കുന്നേ മുറയ്കക്കഭാ  സസക്ഷന് ഓഫതീസനിസന്റെ പവര്ത്തനലാം തുടങ്ങഭാനഭാണട്ട്

കബഭാര്ഡട്ട് തതീരുമഭാനസമടുത്തനിരുന്നേതട്ട്. കമല് സൂചനിപനിചതട്ട് പകേഭാരലാം സലകമഭാ സകേടനിടകമഭാ

ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാലഭാണട്ട് സസക്ഷന് ഓഫതീസനിസന്റെ പവര്ത്തനലാം തുടങ്ങഭാന് സഭാധനി

ക്കഭാത്തതട്ട്. സസൗജനലമഭായനി 10 സസന്റെട്ട് ഭൂമനി/വഭാടകേരഹനിത സകേടനിടലാം ലഭലമഭാകുന്നേ മുറയട്ട്

ഇടസക്കഭാചനി സസക്ഷന് ഓഫതീസനിസന്റെ പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.
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സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-നട്ട് കുടനിശനികേയനിനത്തനില് പനിരനിഞട്ട് 

കേനിടഭാനുള്ള തുകേ

106 (388) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദല്യുതനിയുലാം

കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ ഗവണ്സമന്റെട്ട് അധനികേഭാരകമല്ക്കുകമ്പഭാള സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-നട്ട്

വനിവനിധ  (സചറകേനിട ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കസളഭാഴെനിസകേ)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിന്നേട്ട്

കുടനിശനികേയനിനത്തനില്  ആസകേ  പനിരനിഞട്ട്  കേനിടഭാനുള്ള  തുകേ  എത്ര;  വനിശേദ  വനിവരലാം

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പനിരനിഞട്ട് കേനികടണ തുകേയനില്നനിന്നേട്ട് എത്ര തുകേ ഏസതലഭാലാം രതീതനിയനില്

പനിരനിസചടുക്കഭാനഭാണട്ട് സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) ഈ തുകേ സമയബന്ധനിതമഭായനി പനിരനിസചടുക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇസൗ ഗവണ്സമന്റെട്ട് അധനികേഭാരകമല്ക്കുകമ്പഭാള സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-നട്ട്

വനിവനിധ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനലാം (സചറകേനിട ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കസളഭാഴെനിസകേ)

കുടനിശനികേയനിനത്തനില് ആസകേ പനിരനിഞട്ട് കേനിടഭാനുളളതട്ട്  1112.99  കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.

വനിശേദവനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  പനിരനിഞകേനികടണ  സമഭാത്തലാം  തുകേയഭായ  1112.99  കകേഭാടനി  രൂപയനില്

338.08  കകേഭാടനി  രൂപ  കകേഭാടതനി  തതീര്പനുസരനിച്ചുലാം  774.91  കകേഭാടനി  രൂപ  പസ്തുത

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനലാം സസവദല്യുതനി വനികച്ഛേദനിചനിട്ടുളള നടപടനിയനിലൂസടയുലാം  ഡനിസട്ട് മഭാന്റെനില്

സചയ്തട്ട് റവനറ്റ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനി മുകഖനയുലാം ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല് പദതനിയനിലൂസടയുലാം

പനിരനിസചടുക്കുകേയഭാണട്ട്  സചയ്യുന്നേതട്ട്.  സസസപ്ല  കകേഭാഡട്ട്  2014-ല്  പരഭാമര്ശേനിചനിട്ടുള്ള

സമയപരനിധനിയനുസരനിചട്ട് കുടനിശനികേ വരുത്തുന്നേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുസട സസവദല്യുതനി കേണക്ഷന്

വനികച്ഛേദനിക്കല്,  കേണക്ഷന് അഴെനിച്ചുമഭാറല് തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കുടനിശനികേ ഇസൗടഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി റവനറ്റ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

ദതീര്ഘകേഭാല  കുടനിശനികേയുള്ള  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനലാം  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്

പദതനിവഴെനി കുടനിശനികേ ഇസൗടഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സസതീകേരനിക്കുലാം.

* സസലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-സന്റെ പുതനിയ സസക്ഷന് ഓഫതീസുകേള

107  (389)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

ചഭാലക്കുടനിയനിസല സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.  സസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട് വനിഭജനിചട്ട് കപഭാടയനിലുലാം,
സകേഭാരടനി സസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട് വനിഭജനിചട്ട് കേഭാടുകുറനിയനിലുലാം പുതനിയ സസക്ഷന് ഓഫതീസുകേള
അനുവദനിക്കുന്നേതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലവനിലുള്ള  സസക്ഷന്  ഓഫതീസനിസന്റെ  പരനിധനി  50  ചതുരശ  കേനികലഭാമതീററനില്
കൂടുകേയുലാം അകതസമയലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 25000-ല് അധനികേമഭാവകേകയഭാ അസലങനില്
പരനിധനി  100  ചതുരശ കേനികലഭാമതീററനില്  കൂടുകേയുലാം  അകതസമയലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള
20000-ല് അധനികേമഭാവകേകയഭാ  സചയ്യുന്നേ സഭാഹചരലത്തനിലഭാണട്ട്  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്
കബഭാര്ഡട്ട് നനിലവനിലുള്ള സസക്ഷന് വനിഭജനിചട്ട് പുതനിയ ഇലകനിക്കല് സസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട്
അനുവദനിക്കുന്നേതട്ട്. എന്നേഭാല് സസക്ഷന് വനിഭജനത്തനിനുള്ള മുകേളനില് പരഭാമര്ശേനിചനിട്ടുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള ചഭാലക്കുടനി,  സകേഭാരടനി,  അന്നേമനട എന്നേതീ സസക്ഷനുകേളുസട കേഭാരലത്തനില്
പഭാലനിക്കസപടഭാത്തതനിനഭാല്  ചഭാലക്കുടനി  സസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട്  വനിഭജനിചട്ട്  കപഭാടയനിലുലാം
സകേഭാരടനി, അന്നേമനട എന്നേതീ സസക്ഷന് ഓഫതീസുകേള വനിഭജനിചട്ട് കേഭാടുകുറനിയനിലുലാം പുതനിയ
സസക്ഷന് ഓഫതീസുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നേതട്ട് ഇകപഭാള കബഭാര്ഡനിസന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.

108 (390) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷേഭാ കപഭാറനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്സപടുന്നേ  സനടുമണ്കേഭാവനില്
അനുവദനിച  കേളക്ഷന്  സസന്റെര്  പവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.
തയഭാറഭാകേഭാത്തതനിസന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേളക്ഷന് സസന്റെര് തുടങ്ങഭാന് അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  സസവദല്യുതനി  ചഭാര്ജട്ട്  അടയ്ക്കുന്നേതനിനുള്ള
സസൗകേരലസമഭാരുക്കുന്നേതനിനഭായനി സനടുമണ്കേഭാവനില് ഒരു കേഭാശേട്ട് സഡകപഭാസനിറട്ട്  സമഷേതീകനഭാ
കേളക്ഷന്  സസന്റെകറഭാ  സഭാപനിക്കഭാന്  ആകലഭാചനിചനിരുന.  സനടുമണ്കേഭാവട്ട്  ജലാംഗ്ഷേനനില്
വഭാടകേയനിലഭാസത സകേടനിടലാം ലഭലമഭാക്കനിയഭാല് കേളക്ഷന് സസന്റെര് ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാകുലാം.
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സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡട്ട്

109 (391) ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    കുഞഭാലനിക്കുടനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കവദല്യുതനി നനിരക്കട്ട് കുറയ്ക്കുന്നേതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ ;

(ബനി)  സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട്  ലഭാഭത്തനിലഭാസണനലാം വരുലാംവര്ഷേലാം ലഭാഭലാം
600 കകേഭാടനി രൂപ കേവനിയുസമനമുളള റനികപഭാര്ടട്ട് ശേരനിയഭാകണഭാ എന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  എങനില് ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുസട തഭാരനിഫട്ട് ഗണലമഭായനി കുറയ്ക്കുന്നേ
കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; ഇസലങനില് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സസവദല്യുതനി  നനിയമലാം,  2003-സല  61,  62,  64,  86  എന്നേതീ  വകുപ്പുകേള
പകേഭാരലാം, സലാംസഭാനസത്ത എലഭാ വനിഭഭാഗലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുസടയുലാം സസവദല്യുതനി തഭാരനിഫട്ട്
നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നേതനിനുലാം  വലതനിയഭാനലാം  വരുത്തുന്നേതനിനുമുളള  പൂര്ണ്ണ  അധനികേഭാരലാം
സലാംസഭാന സസവദല്യുതനി സറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷേനനില്മഭാത്രലാം നനിക്ഷനിപ്തമഭാണട്ട്. 2016-17-കലക്കട്ട്
ബഭാധകേമഭായ സസവദല്യുതനി നനിരക്കനിസന്റെ നനിര്ണ്ണയലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.

(ബനി)  സലാംസഭാന സസവദല്യുതനി സറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷേന് 22-6-2016-ല് പസനിദതീകേരനിച
കേണക്കുകേള പകേഭാരലാം,  2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനില്, സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-നട്ട്
600.39  കകേഭാടനി രൂപ റവനറ്റ്യൂ മനിചമുസണന്നേ അനുമഭാനത്തനില് എത്തനികചര്ന്നേനിരുന.
എന്നേഭാല്  റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷേന്  തയഭാറഭാക്കനിയ  കേണക്കുകേളനികന്മേല്  യഥഭാര്ത
വസ്തുതകേള വനിവരനിച്ചുസകേഭാണട്ട്, വനിശേദമഭായ റനികപഭാര്ടട്ട് റഗുകലററനി കേമ്മേതീഷേന് മുമ്പഭാസകേ
സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.  സമര്പനിക്കുകേയുലാം ഇതനിനുകമല് നടത്തനിയ സപഭാതുസതളനിസവടുപനില്
വനിശേദമഭായ  കരഖകേള  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ശേക്തമഭായ വനികയഭാജനക്കുറനിപട്ട്  കരഖസപടുത്തുകേയുലാം
സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.  സമര്പനിച കരഖകേള പകേഭാരലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷേത്തനില്,  റവനറ്റ്യൂ  കേമ്മേനി  2052.56  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷേത്തനില് റവനറ്റ്യൂ കേമ്മേനി  1924.55  കകേഭാടനി  രൂപയുമഭാണട്ട്.  പസ്തുത വനിഷേയത്തനില്
സകേ.എസട്ട്.ഇ.ആര്.സനി. അന്തനിമ ഉത്തരവകേസളഭാനലാംതസന്നേ പുറസപടുവനിചനിടനില.

(സനി)  സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.  തയഭാറഭാക്കനിയ  കേണക്കുകേള  പകേഭാരലാം,  വരുലാം
വര്ഷേങ്ങളനിലുലാം  റവനറ്റ്യൂ  കേമ്മേനി  ഉണഭായനിരനിക്കുസമന്നേഭാണട്ട്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.
കൂടഭാസത കക്രെഭാസട്ട് സബ്സനിഡനി ഘടലാം ഘടമഭായനി കുറയണസമന്നേ കകേന തഭാരനിഫട്ട് നയലാം
പഭാബലലത്തനിലുണട്ട്.  നനിലവനില് ഗണലമഭായ കക്രെഭാസട്ട് സബ്സനിഡനി ലഭനിക്കുന്നേ ഗഭാര്ഹനികേ
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുസട നനിരക്കുകേള കുറയ്ക്കുന്നേതനിനട്ട് ഇസൗ സഭാഹചരലത്തനില് തടസങ്ങളുണട്ട്.
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സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-സന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള കറഭാഡനിസന്റെ പുനരുദഭാരണലാം

110 (392) ശതീ  .    കറഭാഷേനി  അഗസനിന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്. അധതീനതയനിലുള്ള, സകേഭാലുമ്പന് സഭാരകേലാം മുതല്
ഇടുക്കനി ഡഭാലാം വസരയുള്ള കറഭാഡട്ട് സഞഭാരകയഭാഗലമലഭാത്തവനിധലാം തകേര്നകേനിടക്കുന്നേതട്ട്
ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  നനിലവനില്  സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്. അധതീനതയനിലുള്ള  കറഭാഡുകേളുസട
പുനരുദഭാരണ കജഭാലനികേള എപകേഭാരമഭാണട്ട് നനിര്വഹനിക്കുന്നേതട്ട് ;

(സനി)  പസ്തുത കറഭാഡുകേളുസട പുനരുദഭാരണ കജഭാലനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) നനിലവനില് സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. എല്.-സന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള കറഭാഡുകേളുസട
പുനര്നനിര്മ്മേഭാണ കജഭാലനികേള ബന്ധസപട  സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. എല്. ഓഫതീസുകേളുസട
കമല്കനഭാടത്തനില്  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  നനിര്വഹനിക്കുന്നേതട്ട്.  സകേഭാലുമ്പന്
സഭാരകേലാം മുതല് ഇടുക്കനി ഡഭാലാം വസരയുള്ള കറഭാഡനിസന്റെ പുനരുദഭാരണലാം 'DRIP' പദതനിയനില്
ഉളസപടുത്തനിയഭാണട്ട് നനിര്വഹനിക്കുന്നേതട്ട്.

(സനി) സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. -എല്.-സന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള കറഭാഡുകേളുസട പുനരുദഭാരണ
കജഭാലനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-സന്റെ  പസരണ നഷ്ടവലാം ഉപകഭഭാഗലാം കുറയലുലാം

111 (393) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷേലാംസതീര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-സന്റെ സസവദല്യുതനി പസരണ നഷ്ടലാം എത്ര ശേതമഭാനമഭാണട്ട് ;

(ബനി)  പസരണ  നഷ്ടലാം  വര്ഷേകേഭാലത്തുലാം  അതനിനുകശേഷേവലാം  ഇലഭാതഭാക്കഭാന്
എസന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുന്നേതട്ട് ;

(സനി)  പസരണ  നഷ്ടലാം  ഇലഭാതഭാക്കഭാന്  പകതലകേനിച്ചുലാം  ഗഭാമപകദശേങ്ങളനില്
ഏസതങനിലുലാം സമയബന്ധനിത നടപടനി ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ ;

(ഡനി)  എലഭാ വതീടുകേളനിലുലാം  50%  എല്.ഇ.  ഡനി.  ബളബുകേള ഉപകയഭാഗനിചഭാല്
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ഉകദ്ദേശേലാം എത്ര യൂണനിറട്ട് സസവദല്യുതനി ലഭാഭനിക്കഭാന് പറ്റുലാം ;

(ഇ)  എല്.ഇ.  ഡനി.  ബളബനിസന്റെ ഉപകയഭാഗലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന് എസന്തങനിലുലാം
കേര്മ്മേപദതനി സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനിലവനിസല  (2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനിസല)  പസരണ
വനിതരണ  നഷ്ടലാം  14.37  ശേതമഭാനമഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സസവദല്യുതനി  വനിതരണ
ശലാംഖലയനിലുളള  നഷ്ടത്തനിസന  'സടകനിക്കല് കലഭാസസനലാം'  'കേകമഴലല്  കലഭാസസനലാം'
രണഭായനി തരലാംതനിരനിചനിരനിക്കുന. സസവദല്യുതനി പസരണ വനിതരണ സസലനുകേളനിലൂസടയുലാം
ട്രഭാന്കസ്ഫഭാര്മറകേളനിലൂസടയുലാം  സസവദല്യുതനി  പസരനിക്കുകമ്പഭാഴുണഭാകുന്നേ നഷ്ടസത്തയഭാണട്ട്
സടകനിക്കല് കലഭാസഭായനി കേണക്കഭാക്കുന്നേതട്ട്. സസവദല്യുതനി കമഭാഷേണലാം, കകേടഭായ മതീററകേള
വഴെനി വതീടുകേളനില് സസവദല്യുതനി കൃതലമഭായനി കരഖസപടുത്തഭാത്തതുലാം,  ബനിലനിലാംഗനില് വരുന്നേ
സതറ്റുകേളുലാം തുടങ്ങനിയവയഭാണട്ട് കേകമഴലല് കലഭാസഭായനി കേണക്കഭാക്കുന്നേതട്ട്.  സടകനിക്കല്
കലഭാസട്ട് കുറയ്ക്കുന്നേതനിനട്ട് തഭാസഴെപറയുന്നേ വനിവനിധ പദതനികേളഭാണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്നേതട്ട് :

1. കൂടുതല്  എചട്ട്.റനി.  സസലനുകേള  സഭാപനിചട്ട്  എചട്ട്.റനി/എല്.റനി.
അനുപഭാതലാം സമചസപടുത്തുകേ

2. കൂടുതല്  വനിതരണ  ട്രഭാന്കസ്ഫഭാര്മറകേള  സഭാപനിചട്ട്  എല്.റനി.
സസലനുകേളനിലുള്ള ഉസൗര്ജ നഷ്ടലാം കുറയ്ക്കുകേ

3. എചട്ട്.റനി.  സസലനുകേളനിലുലാം  എല്.റനി.  സസലനുകേളനിലുലാം  പഴെയ
കേണകര് മഭാറനി പുതനിയ കേണകര് സഭാപനിക്കുകേ

4. സനിസലാം പവര് ഫഭാകര് സമചസപടുത്തുകേ

5. കൂടുതല് സബ്കസഷേനുകേളുലാം പസരണ സസലനുകേളുലാം സഭാപനിക്കുകേ.

വനിതരണ ശലാംഖലയനിലുള്ള കേകമഴലല് കലഭാസട്ട്  കുറയ്ക്കുന്നേതനിനട്ട്  തഭാസഴെപറയുന്നേ
വനിവനിധ പദതനികേളഭാണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നേതട്ട് :

1. കകേടഭായ മതീററകേളുലാം  ഇലകകഭാ  സമക്കഭാനനിക്കല്  മതീററകേളുലാം  മഭാറനി
പുതനിയ ഇലകകഭാണനികേട്ട് മതീററകേള സഭാപനിക്കുകേ

2. കബഭാര്ഡനിസന്റെ  ആന്റെനി  പവര് സതഫട്ട്  സസഭാഡട്ട്  കൂടുതല്  കേഭാരല
ക്ഷമമഭാക്കുകേ
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3. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുസട ബനില് നല്കുന്നേതനിനുലാം റവനറ്റ്യൂ കേളക്ഷനുലാം
കേമ്പറ്റ്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുകേ

4. എനര്ജനി ഓഡനിറട്ട്  (ഫതീഡര് തലത്തനിലുലാം ട്രഭാന്കസ്ഫഭാര്മര് തലത്തനിലുലാം)
കൂടുതല് വലഭാപകേമഭാക്കുകേ.

2016-17  വര്ഷേത്തനികലക്കട്ട് ഏകേകദശേലാം  367 സര്കേറ്റ്യൂടട്ട് കേനികലഭാമതീറര് ഇ.എചട്ട്.റനി.
സസലനുകേളുലാം 18 പുതനിയ സബ്കസഷേനുകേളുലാം, 3050 കേനികലഭാമതീറര് 11 സകേ.വനി. സസലനുകേളുലാം
3300  ഡനിസ്ട്രനിബറ്റ്യൂഷേന്  ട്രഭാന്കസ്ഫഭാര്മറകേളുലാം  3500  കേനികലഭാമതീറര്  പുതനിയ  എല്.റനി.
സസലനുകേളുലാം  14  ലക്ഷലാം  കകേടഭായ  മതീററകേള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നേതനിനുലാം  കബഭാര്ഡട്ട്
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട്ട്.  പസരണ നഷ്ടലാം കുറയ്ക്കുന്നേതനിനഭായനി സഭാകങതനികേ സഭാധലതഭാ പഠനത്തനിസന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് പുതനിയ സബ്കസഷേനുകേളുലാം സസലനുകേളുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുകേ, നനിലവനിലുള്ള
സബ്കസഷേനുകേളുസടയുലാം  സസലനുകേളുസടയുലാം  കശേഷേനി  വര്ദനിപനിക്കുകേ,  നനിലവനിലുള്ള
സബ്കസഷേനുകേളുലാം  സസലനുകേളുലാം  ഉന്നേത  കവഭാളകടജനികലക്കട്ട്  ഉയര്ത്തുകേ  എന്നേതീ
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതുകൂടഭാസത,  വര്ഷേകേഭാലത്തനിനുമുമ്പട്ട്  എലഭാ
സസലനുകേളനിലുലാം തടനിനനില്ക്കുന്നേ മരചനിലകേള സവടനി മഭാറ്റുകേയുലാം സബ്കസഷേനുകേളനിസലയുലാം
സസലനുകേളനിസലയുലാം  ഉപകേരണങ്ങളുസട  അറകുറപണനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം സചയഭാറണട്ട്.

(സനി)  ഗഭാമപകദശേങ്ങളനില് പസരണ നഷ്ടലാം കുറയ്ക്കുന്നേതനിനഭായനി കകേനഭാവനിഷ്കൃത
പദതനിയഭായ  DDUGJYപകേഭാരലാം നനിലവനിലുള്ള സബ്കസഷേനുകേളനിസല  പഴെക്കലാംസചന്നേ
ഉപകേരണങ്ങള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുകേയുലാം  കശേഷേനി  വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം  സചയ്യുന്നേ
പവൃത്തനികേള ഉളസപടുത്തുകേയുലാം അതനിസന്റെ പണനികേള ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  കകേരളത്തനില് ഉകദ്ദേശേലാം  9234212 ഗഭാര്ഹനികേ സസവദല്യുതനി കേണക്ഷനുകേളുണട്ട്.
സഭാധഭാരണ  ബളബുകേളക്കുലാം  സനി.എഫട്ട്.എല്.-നുലാംപകേരലാം  9  വഭാളടനിസന്റെ  എല്.ഇ.ഡനി-യുലാം
ഫ്ലൂറസസന്റെട്ട് ടറ്റ്യൂബനിനട്ട് പകേരലാം 18 വഭാടട്ട്സനിസന്റെ എല്.ഇ.ഡനി. ടറ്റ്യൂബട്ട് സസലറ്റുലാം ഉപകയഭാഗനി
ക്കുകേവഴെനി  പതനിവര്ഷേലാം  2293.98  ദശേലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട്  സസവദല്യുതനി  ലഭാഭനിക്കഭാനഭാകുലാം.
ഇതനിസന്റെ  50%  ഉപകയഭാഗക്രെമമനുസരനിചട്ട് ഏകേകദശേലാം  1146.99  ദശേലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട്
സസവദല്യുതനി ലഭാഭനിക്കഭാസമന്നേട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന.

(ഇ)  കവദല്യുതനിയുസട ഉപകഭഭാഗലാം കുറയ്ക്കുന്നേതനിനുലാം എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേളുസട
ഉപകയഭാഗലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനുമഭായനി സഡഭാമസനികേട്ട്  എഫനിഷേലന്റെട്ട്  സസലറനിലാംഗട്ട്  കപഭാഗഭാലാം
(സഡല്പട്ട്)  എന്നേ  പദതനി  നടപഭാക്കനിവരുന.  ഇതുകൂടഭാസത,  ഉപകയഭാഗത്തനിലുളള
ഇന്കേഭാഡസസന്റെട്ട്  ബളബുകേളുലാം  സനി.എഫട്ട്.എല്.-കേളുലാം  മഭാറനി  പകേരലാം  എല്.ഇ.ഡനി.
ബളബുകേള നല്കുന്നേതനിനുള്ള പുതനിയ പദതനിയുസട  പഭാരലാംഭ  നടപടനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
വലചനിറ ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  407  എല്.ഇ.ഡനി.  സതരുവട്ട്  വനിളക്കുകേള സഭാപനിച്ചു.
ആലപ്പുഴെ മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്  8051  എല്.ഇ.ഡനി.  വനിളക്കുകേള സഭാപനിക്കുന്നേ പദതനി
പുകരഭാഗമനിക്കുന.
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മണനിമല സബ്കസഷേന്

112 (394) കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മണനിമല  സബട്ട്  കസഷേന്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഏതു  ഘടത്തനിലഭാസണന്നേട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി എത്ര തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട് ;

(സനി) നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേള തസരനിതസപടുത്തുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  18.5  കേനികലഭാമതീറര് നതീളമുള്ള  33  സകേ.വനി.  മണനിമല-റഭാന്നേനി സസലനനിസന്റെ
റഭാന്നേനി  ഠസൗണനിലുള്ള  1.5  കേനികലഭാമതീറര്  സസലന് നനിര്മ്മേഭാണസമഭാഴെനിസകേ ബഭാക്കനി പൂര്ത്തനിയഭായനി.
2016  നവലാംബര്  30-ാം  തതീയതനികയഭാടുകൂടനി  സബ്കസഷേസന്റെ  പവര്ത്തനമഭാരലാംഭനി
ക്കുന്നേതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേതട്ട്.

(ബനി)  8 കകേഭാടനി 75 ലക്ഷലാം രൂപ.

(സനി)  നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

സചറഭായനി അണര് ഗസൗണട്ട് കകേബനിള സലാംവനിധഭാനലാം

113 (395) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശേർമ്മേ :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സസവപനിന് മണ്ഡലത്തനിസല സചറഭായനി സബട്ട് കസഷേന്, പുതനിയ സസക്ഷന്
ഓഫതീസട്ട്  എന്നേനിവയട്ട്  പരനിഹഭാരലാം കേഭാണണസമന്നേ ആവശേലലാം ഉന്നേയനിചട്ട്  കേഭാക്കനഭാടട്ട്
കേളകകറട്ട്  കകേഭാണ്ഫറന്സട്ട്  ഹഭാളനില്  ബഹുമഭാനസപട  മനനി  വനിളനിച്ചു  കചര്ത്ത
കയഭാഗത്തനില്  എലാം.എല്.എ.  നല്കേനിയ  കേത്തനിന്കമല്  സസതീകേരനിച  തുടര്നടപടനി
വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  സചറഭായനി സബട്ട് കസഷേന് പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നേതനിനട്ട് അണര് ഗസൗണട്ട്
കകേബനിള സലാംവനിധഭാനലാം നടപഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കനഭാര്ത്തട്ട്-പറവൂര്-സചറഭായനി  സസലന്  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധസപട
പരഭാതനികേള  അഡതീഷേണല്  ഡനിസ്ട്രനികട്ട്  മജനികസ്ട്രറനിസന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
സസവപനിന് മണ്ഡലത്തനിസല ഞഭാറയല് ഇലകനിക്കല് സസക്ഷന് വനിഭജനിച്ചുലാം സചറഭായനി
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ഇലകനിക്കല്  സസക്ഷസന്റെ സചറനിയ  ഭഭാഗലാം  ഉളസപടുത്തനിയുലാം  എടവനക്കഭാടട്ട്  കകേനതീകേരനിചട്ട്
ഇലകനിക്കല്  സസക്ഷനുലാം  സസവപനിന്  ഇലകനിക്കല്  സസക്ഷന്  വനിഭജനിച്ചുലാം  വരഭാപ്പുഴെ
സസക്ഷസന്റെ  സചറനിയഭഭാഗലാം  ഉളസപടുത്തനിയുലാം  മുളവകേഭാടട്ട്  കകേനതീകേരനിചട്ട്  ഇലകനിക്കല്
സസക്ഷനുമുള്ള  സപഭാകപഭാസലുകേളഭാണട്ട്  നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.  നനിലവനിലുള്ള  സസക്ഷന്
ഓഫതീസനിസന്റെ  പരനിധനി  50  ചതുരശ  കേനികലഭാമതീററനില്  കൂടുകേയുലാം  അകതസമയലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 25000-ല് അധനികേമഭാവകേകയഭാ അസലങനില് പരനിധനി 100 ചതുരശ
കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുകേയുലാം അകതസമയലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 20000-ല് അധനികേമഭാവകേകയഭാ
സചയ്യുന്നേ  സഭാഹചരലത്തനിലഭാണട്ട്  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  കബഭാര്ഡട്ട്  നനിലവനിലുളള
സസക്ഷന് വനിഭജനിചട്ട്  പുതനിയ ഇലകനിക്കല് സസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നേതട്ട്.
എന്നേഭാല് സസക്ഷന് വനിഭജനത്തനിനുള്ള മുകേളനില് പരഭാമര്ശേനിചനിട്ടുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള
ഞഭാറയല്,  സചറഭായനി,  സസവപനിന്,  വരഭാപ്പുഴെ  എന്നേതീ  സസക്ഷനുകേളുസട  കേഭാരലത്തനില്
പഭാലനിക്കസപടഭാത്തതനിനഭാല് ഇവ വനിഭജനിചട്ട് പുതനിയ സസക്ഷനുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നേതട്ട്
ഇകപഭാള കബഭാര്ഡനിസന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  സചറഭായനി  സബ്കസഷേനുകവണനി  യു.ജനി.  കകേബനിള  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കഭാന് തഭാസഴെപറയുന്നേ തടസങ്ങളുണട്ട്.  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട സസലനനിസന്റെ (ഒ.എചട്ട്.)  നതീളലാം
7  കേനികലഭാമതീററഭാണട്ട്.  യു.ജനി.  കകേബനിള നനിലവനിലുള്ള കറഭാഡുകേളുസട വശേങ്ങളനില്കടനി
വലനികക്കണനിവരുന്നേതനിനഭാല് ഇസൗ നതീളലാം 10 കേനികലഭാമതീററഭായനി വര്ദനിക്കുലാം. ഇതു കേഭാരണലാം
പദതനി അടങല് തുകേയനില് ഏകേകദശേലാം 40 കകേഭാടനി രൂപയുസട വര്ദനവണഭാകുലാം.

വഭാഴൂര് സബ്കസഷേന് നനിര്മ്മേഭാണലാം

114 (396) കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) വഭാഴൂര് സബട്ട് കസഷേന് നനിര്മ്മേഭാണലാം ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട്ട് ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  സലലാം  ഏസറടുക്കല്  നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭാകയഭാ  എന്നേട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി എത്ര തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട് ;

(ഡനി) നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേള തസരനിതസപടുത്തുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വഭാഴൂര് സബ്കസഷേന് നനിര്മ്മേഭാണലാം തുടങ്ങനിയനിടനില.

(ബനി)  വഭാഴൂര്  66  സകേ.വനി.  സബ്കസഷേന്  പണനിയുന്നേതനിനുള്ള  സലലാം
ഏസറടുക്കുന്നേതനിനുകവണനി സനകഗഭാസനികയഷേന് പര്കചയ്സട്ട് കേമ്മേനിറനി കൂടുന്നേതനിനുള്ള
അനുമതനി കബഭാര്ഡട്ട് നല്കുകേയുലാം എന്.പനി.സനി. മതീറനിലാംഗുകേള കൂടുകേയുലാം സചയ്തനിട്ടുണട്ട്. കേളകര്
നനിര്കദ്ദേശേനിച വനിലയ്ക്കുള്ള സമ്മേതപത്രലാം വസ്തു ഉടമകേളനില്നനിനലാം ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്
സലലാം ഏസറടുക്കല് നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.



176       കകേരള നനിയമസഭ                  സസപ്റലാംബര് 27,  2016

(സനി) ഇതനിനഭായനി തുകേയുസട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  സബ്കസഷേന് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് കയഭാജനിച സലലാം ലഭലമഭാകുന്നേ മുറയട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേള നടത്തുന്നേതഭാണട്ട്.

സചറകേനിട സസവദല്യുത പദതനികേള

115 (397) ശതീ  .   സകേ  .   എലാം  .   ഷേഭാജനി :
ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .   പനി  . :
ശതീ  .   എന്  .   എ  .   സനലനിക്കുന്നേട്ട് :
ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സസവദല്യുതനിയുസട കേഭാരലത്തനില് സസയലാം പരലഭാപ്തത എന്നേ ലക്ഷലലാം കനടഭാന്
സചറകേനിട പദതനികേളക്കട്ട് പഭാധഭാനലലാം നല്കേഭാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതനിനഭായനി  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളള  സചറകേനിട  പദതനികേളുസട  വനിശേദ
വനിവരലാം സവളനിസപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി)  ഇസൗ പദതനികേളുസട പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിലൂസട എത്രകത്തഭാളലാം സസവദല്യുതനി
കൂടുതലഭായനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാനഭാവസമന്നേഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  സസവദല്യുതനി  സസയലാംപരലഭാപ്തത  ലക്ഷലമഭാക്കനിയുള്ള  കകേരള  കസറട്ട്
ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര് ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനിസന്റെയുലാം  എനര്ജനി  മഭാകനജട്ട് സമന്റെട്ട്  സസന്റെറനിസന്റെയുലാം
സചറകേനിട ജലസസവദല്യുതനി പദതനികേളുസട വനിശേദവനിവരങ്ങള ചുവസട കചര്ക്കുന :

കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്

(i) നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന്നേ വര്ക്കട്ട് അവഭാര്ഡട്ട് സചയ്ത പദതനികേള

ക്രെമ നമ്പര് പദതനി സമഗഭാവഭാടട്ട്

(1) (2) (3)

1 സപരനിങ്ങല്കുത്തട്ട്  24

2 ഭൂതത്തഭാന്സകേടട്ട് 24



  കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള                            177 

(1) (2) (3)

3 സപരുകന്തനരുവനി 6

4 അപര് കേലഭാര് 2

5 കേക്കയലാം 3

6 ചഭാത്തന്കകേഭാട്ടുനട II 6

                                      ആസകേ 65

(ii) പുതുതഭായനി സടണര് വനിളനിക്കുവഭാനുള്ള പദതനികേള

ക്രെമ നമ്പര് പദതനി സമഗഭാവഭാടട്ട്

1 ചനിന്നേഭാര് 24

2 അപര് സചങളലാം 24

3 ലഭാഡ്രെലാം 3.5

4 മഭാര്മല 7

5 പതീചഭാടട്ട് 3

6 ആനക്കയലാം 7.5

7 സചമ്പുകേടവട്ട് III 7.5

8 മഭാരനിപ്പുഴെ 6

എനര്ജനി മഭാകനജട്ട് സമന്റെട്ട് സസന്റെര്

2014-15-ല്  22 സചറകേനിട ജലസസവദല്യുതനി പദതനികേള മതര ദര്ഘഭാസനിസന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്  Built,  Own,  Operate  and  Transfer  (BOOT)

വലവസയനില് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത പദതനികേളുസട
849/2019
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വനിവരങ്ങള അനുബന്ധലാം-I  ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* പുതുതഭായനി  55  സചറകേനിട

ജലസസവദല്യുത പദതനികേളകൂടനി  BOOT  അടനിസഭാനത്തനില് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്

അനുവദനിക്കഭാനുള്ള  മതര  ദര്ഘഭാസട്ട്  നടപടനികേള  നടനവരുന.

കയഭാഗലതഭാ  നനിര്ണ്ണയലാം  കേഴെനിഞ  പദതനികേളക്കഭായുള്ള  Request  for

proposal  (RFP)  ദര്ഘഭാസട്ട്  നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചു.  ഇസൗ പദതനികേളുസട

വനിവരങ്ങള അനുബന്ധലാം-II ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  ഏകേകദശേലാം 194 MW സഭാപനിതകശേഷേനി.

കകേഭാടയലാം ജനിലയനിസല സമ്പൂര്ണ്ണ സസവദല്യുതതീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങള

116 (398) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനിസല  സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദല്യുതതീകേരണ  പവര്ത്തനങ്ങള
അവകലഭാകേനലാം  സചയ്യുന്നേതനിനുലാം  കവദല്യുതനി  കമഖലയുസട  വനികേസനഭാവശേലങ്ങളുലാം  മറട്ട്
പശ്നങ്ങളുലാം പരനികശേഭാധനിക്കുന്നേതനിനുലാം  6-9-2016-ല് കകേഭാടയലാം കേളകകററനില് കചര്ന്നേ
അവകലഭാകേനകയഭാഗത്തനില് എസന്തഭാസക്ക കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട് ചര്ച സചയ്തതട്ട് ;

(ബനി)  ഇതുപകേഭാരലാം  എസന്തഭാസക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന്  കപഭാകുന
സവനലാം എസന്തഭാസക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുസവനലാം വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കയഭാഗത്തനില്  മനനിസയകൂടഭാസത  ഏസതഭാസക്ക  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലാം
ഏസതഭാസക്ക ഉകദലഭാഗസരുമഭാണട്ട് പസങടുത്തസതന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) കയഭാഗപകേഭാരലാം എസന്തങനിലുലാം റനികപഭാര്ട്ടുകേകളഭാ, മനിനനിട്കസഭാ ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;
ഉസണങനില് പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഇ)  കയഭാഗത്തനില് ശേബരനിമല കക്ഷത്രവമഭായനി ബന്ധസപടട്ട്,  എരുകമലനി,  പമ്പ
കമഖലകേളനില് ഏസതങനിലുലാം  പുതനിയ കവദല്യുതനി  വനികേസനത്തനിനട്ട്  പദതനിയനിടനിട്ടുകണഭാസയന്നേട്ട്
വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2017 മഭാര്ചട്ട് മഭാസകത്തഭാസട കകേഭാടയലാം ജനിലയനിസല സസവദല്യുതനി എത്തഭാത്ത
എലഭാ  വതീടുകേളനിലുലാം  തകദ്ദേശേസസയലാംരഭണ  സഭാപനങ്ങളുസട  പദതനി  വനിഹനിതലാം
എലാം.പനി/എലാം.എല്.എ.-മഭാര് എന്നേനിവരുസട വനികേസന ഫണ്ടുകേള, കകേനഭാവനിഷ്കൃത പദതനി
വനിഹനിതലാം,  വനിവനിധ  പദതനികേളനില്നനിനള്ള  ഫണ്ടുകേള  എന്നേനിവ  വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്
സസവദല്യുതനി  എത്തനിചട്ട്  വതീടുകേളക്കട്ട്  സസവദല്യുതനി  കേണക്ഷന്  നല്കുകേ  എന്നേതഭാണട്ട്
6-9-2016-ല് കചര്ന്നേ കയഭാഗത്തനില് പധഭാനമഭായുലാം ചര്ച സചയ്തതട്ട്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  കകേഭാടയലാം ജനിലയനിസല എലഭാ നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം എലാം.എല്.എ.-മഭാര്
അദലക്ഷനഭായുലാം എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട് /അസനിസന്റെട്ട് എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര് കേണ്വതീനറഭായുലാം
കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിചട്ട്  മതീറനിലാംഗട്ട്  നടത്തുകേയുലാം സസക്ഷന് സലവല്
ഇലാംപ്ലനിസമകന്റെഷേന്  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചട്ട്  മതീറനിലാംഗുകേള  നടത്തുകേയുലാം  സചയ.  കയഭാഗ
തതീരുമഭാനപകേഭാരലാം  പസരണ  വനിഭഭാഗത്തനില്  നടനവരുന്നേ  പവൃത്തനികേളുസട
പുകരഭാഗതനി ചുവസട കചര്ക്കുന :

1. കുറവനിലങ്ങഭാടട്ട് 66 സകേ.വനി. സബ്കസഷേന് 110 സകേ.വനി. സഭാന്കഡര്ഡനിലഭാണട്ട്
നനിര്മ്മേനിചനിരനിക്കുന്നേതട്ട്.  ബഭാക്കനിയുള്ള  വര്ക്കുകേളുസട  എസനികമറട്ട്
എടുത്തുവരുന.  66  സകേ.വനി.  കൂത്തഭാട്ടുകുളലാം-കുറവനിലങ്ങഭാടട്ട്  ഫതീഡര്
110  സകേ.വനി.  ഫതീഡറഭാക്കഭാനുളള  എസനികമറ്റുലാം  ഡനി.പനി.ആര്.-ഉലാം
തയഭാറഭാക്കനിവരനികേയഭാണട്ട്.

2. കേടുത്തുരുത്തനിയനില് 33 സകേ.വനി-യുസട ഒരു 5 MVA ട്രഭാന്സട്ട് കഫഭാര്മറകൂടനി
2018-19 കേഭാലയളവനില് സഭാപനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

3.  33  സകേ.വനി.  കേലറ  സബ്കസഷേന്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  2016  നവലാംബര്
മഭാസകത്തഭാസട  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകുലാം.  കേടുത്തുരുത്തനിയനില്നനിനലാം
കേലറയനികലക്കുള്ള സസലനനിസന്റെ  3  കേനി.മതീ.  ദൂരലാം വലഭാചനിറ നനിവഭാസനികേളുസട
തടസലാം  കേഭാരണലാം  മുടങ്ങനിയനിരുന.  എന്നേഭാല്  ഇകപഭാള  പണനി
പുകരഭാഗമനിക്കുനണട്ട്.

4. എരുകമലനി സബ്കസഷേസന്റെയുലാം സസലനനിസന്റെയുലാം പണനികേള പുകരഭാഗ
മനിക്കുന.  സബ്കസഷേന്  57%  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  2017  മഭാര്ചനില്
തതീര്ക്കഭാസമന്നേട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന.

5. മണനിമല  33  സകേ.വനി  സബ്കസഷേസന്റെ  67%  പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി.
റഭാന്നേനിയനില്നനിനലാം  മണനിമലയനികലക്കുള്ള  17  കേനി.മതീ.  33  സകേ.വനി.
സസലന്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  2016  നവലാംബറനില്  പദതനി
കേമ്മേതീഷേന് സചയഭാനഭാകുസമന്നേട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന.

6. ഇടമണ്-സകേഭാചനി  400  സകേ.വനി.  സസലനനിസന്റെ സപഭാസസഫല് സര്കവ
കകേഭാടയലാം ജനിലയനിസല 4 കേനികലഭാമതീററനിലുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(സനി)  എലാം.എല്.എ.-മഭാരഭായ  ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന്,  ശതീ.  സകേ.
സുകരഷേട്ട് കുറപട്ട്, ശതീ. കമഭാന്സട്ട് കജഭാസഫട്ട്, ശതീ. എന്. ജയരഭാജട്ട്, ശതീമതനി സനി. സകേ.
ആശേ,  ശതീ.  സനി.  എഫട്ട്.  കതഭാമസട്ട്,  കകേഭാടയലാം  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തട്ട്  പസനിഡന്റെട്ട്
ശതീ.  കജഭാജനി  ഫനിലനിപട്ട്,  ജനിലഭാ  കേളകര്  ശതീമതനി  സനി.  എ.  ലത  സഎ.എ.എസട്ട്,
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ശതീ.  കവണുകഗഭാപഭാല്  (ഡയറകര്)  വനിതരണലാം/സുരക്ഷ/ഉത്പഭാദനലാം  (ഇലകനിക്കല്),
ശതീ.  കമഭാഹനനഭാഥപണനിക്കര്  (ചതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്,  വനിതരണ  വനിഭഭാഗലാം,
തനിരുവനന്തപുരലാം കമഖല), ശതീമതനി ഉഷേഭാ വര്ഗ്ഗതീസട്ട് (സഡപറ്റ്യൂടനി ചതീഫട്ട് എഞനിനതീയര്,
കകേഭാടയലാം),  ശതീ.  സനി.  പനി.  കജഭാര്ജട്ട്  (സഡപറ്റ്യൂടനി  ചതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്,  പഭാല),
ശതീ.  കജഭാണ് കതഭാമസട്ട്  (സഡപറ്റ്യൂടനി ചതീഫട്ട് എഞനിനതീയര്,  ട്രഭാന്സനിഷേന്-പൂവന്തുരുത്തട്ട്),
കബഭാര്ഡനിസല എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട്/അസനിസന്റെട്ട്  എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാര്,  അസനിസന്റെട്ട്
ജനിലഭാ പടനികേജഭാതനി ഓഫതീസര് ശതീ. എസട്ട്. നസതീലാം തുടങ്ങനിയവര് പസങടുത്തു.

(ഡനി) ഉണട്ട്. മനിനനിടട്ട്സനിസന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഇ)  കയഭാഗത്തനില് ശേബരനിമല കക്ഷത്രവമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് എരുകമലനി,  പമ്പ
കമഖലകേളനില് സസവദല്യുതനി വനികേസനവമഭായനി ബന്ധസപട പദതനികേസളഭാനലാം ഇടനിടനില. 

അരനിപഭാറ-സചറകേനിട ജലസസവദല്യുത പദതനി

117 (399) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സനിയഭാല്  കനതൃതസത്തനില്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിസല  തനിരുവമ്പഭാടനി
അരനിപഭാറയനില്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന്നേ  സചറകേനിട  ജലകവദല്യുത  പദതനിയുസട
നനിര്മ്മേഭാണലാംമൂലലാം  പരനിസര  പകദശേത്തനിസല  ആളുകേളക്കുണഭാകുന്നേ  പയഭാസങ്ങള
ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങനില് പരനിസനിതനി ആഘഭാതലാം കുറയ്ക്കുന്നേതനിനുലാം പരനിസരവഭാസനികേളുസട
വതീടുകേള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നേതനിനുലാം അടനിയന്തര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  കേളകറസട  നനിര്കദ്ദേശേ  പകേഭാരലാം  ഡനിസഭാസര്
മഭാകനജട്ട് സമന്റെട്ട് വകുപട്ട് തനിരുവമ്പഭാടനി, അരനിപഭാറയനില് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന്നേ ജലസസവദല്യുതനി
പദതനി  പകദശേലാം  പരനികശേഭാധനിക്കുകേയുണഭായനി.  തുടര്ന്നേട്ട്  സലലാം  എലാം.എല്.എ. -യുലാം
പഞഭായത്തട്ട് സമമ്പര്,  സനിയഭാല് ഉകദലഭാഗസര്,  അവരുസട കകേഭാണ്ട്രഭാകര് എന്നേനിവര്
ചര്ച  നടത്തുകേയുലാം  ചര്ചയുസട  ഭഭാഗമഭായനി  പകതലകേ  ശദകയഭാടുകൂടനി  പദതനി
പവര്ത്തനങ്ങള ഇനനി  നടത്തഭാസമനലാം പരനിസരവഭാസനികേളുസട വതീടുകേളക്കട്ട്  എസന്തങനിലുലാം
തകേരഭാര് വന്നേനിട്ടുസണങനില് അതട്ട് തതീര്ത്തുസകേഭാടുക്കഭാസമനലാം സമ്മേതനിചനിട്ടുണട്ട്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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സസവദല്യുതനി കമഭാഷേണലാം തടയഭാന് നടപടനി

118 (400) ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കവദല്യുതനി  കമഭാഷേണലാം  തടയഭാനുലാം  കബഭാര്ഡനിസന്റെ  നഷ്ടലാം  കുറച്ചുസകേഭാണട്ട്
വരഭാനുലാം  സര്ക്കഭാര്  എസന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചട്ട്  വരുന്നേസതന്നേട്ട്
സവളനിസപടുത്തഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നേതനിനുകശേഷേലാം എത്ര കവദല്യുതനി
കമഭാഷേണ കകേസ്സുകേള ചഭാര്ജട്ട്  സചയ;  കഫന് ഇനത്തനില് ഇതുവസര എന്തു തുകേ
സര്ക്കഭാര് ഖജനഭാവനില് എത്തനിസയന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കവദല്യുതനി  കബഭാര്ഡനിസന്റെ  പസരണ നഷ്ടലാം  കുറയ്ക്കുന്നേതനിനുലാം  വനിതരണ
ശലാംഖല കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നേതനിനുലാം എസന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുസവനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സസവദല്യുതനി കമഭാഷേണലാം തടയുന്നേതനിനുലാം കബഭാര്ഡനിസന്റെ നഷ്ടലാം കുറച്ചുസകേഭാണട്ട്
വരുന്നേതനിനുമഭായനി ചതീഫട്ട് വനിജനിലന്സട്ട് ഓഫതീസറസട കനതൃതസത്തനില് അവശേലലാംകവണ
സജതീകേരണങ്ങകളഭാടുകൂടനി  14  ആന്റെനിപവര്  സതഫട്ട്  സസഭാഡുകേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്
പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനുപുറസമ സസക്ഷന് തലത്തനിലുലാം ഡനിവനിഷേന് തലത്തനിലുലാം
പകതലകേ സസഭാഡുകേള രൂപതീകേരനിചട്ട് നനിരന്തരലാം പരനികശേഭാധനകേള നടത്തനിവരുനണട്ട്.
സസക്ഷന് ഓഫതീസുകേളനില് കമഭാഷേണലാം,  മറട്ട് തരത്തനിലുളള ക്രെമകക്കടുകേള മുതലഭായവ
അറനിയനിക്കുന്നേതനിനഭായനി  ബന്ധസപട  സടലനികഫഭാണ്  നമ്പറകേള  പദര്ശേനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത
പത്രമഭാധലമങ്ങള മുകഖന സസവദല്യുതനി  കമഭാഷേണലാം സലാംബന്ധനിചട്ട്  സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
വനിവരങ്ങള അറനിയനിക്കുന്നേതനിനുള്ള ബന്ധസപട നമ്പറകേളുലാം പസനിദസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതുകൂടഭാസത സസവദല്യുതനി കമഭാഷേണലാം തടയുന്നേതനിനഭായനി ഉപകഭഭാക്തഭാവട്ട് മതീററനില് കൃത്രനിമലാം
നടത്തനിയഭാല്  ആയതട്ട്  സൂചനിപനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുന്നേ  മതീററകേള  സഭാപനിക്കുകേയുലാം
മതീററനിസന്റെ കേവര് ഇളക്കനി സസവദല്യുതനി  കമഭാഷേണലാം നടത്തുന്നേതനിനട്ട്  തടയുന്നേതനിനഭായനി
കപഭാളനികേഭാര്ബകണറട്ട്  സതീലുകേള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  മതീററകേള  സതീല്  സചയ്യുകേയുലാം
സചയവരുന. എ.പനി.റനി. സസഭാഡുകേളക്കട്ട് സസവദല്യുതനി കമഭാഷേണലാം കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നേതനിനട്ട്
സഹഭായകേമഭായനി  ആധുനനികേ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുള്ള ഡനിജനിറല് കേലഭാമറ,  അകേല്യുസചക്കട്ട്,
കകേഭാമണ്  മതീറര്  റതീഡനിലാംഗട്ട്  ഉപകേരണലാം,  കടഭാങട്ട്  സടസര്,  മളടനിമതീറര്  തുടങ്ങനിയ
ഉപകേരണങ്ങളുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേതനിനുകശേഷേലാം 67 കമഭാഷേണകക്കസുകേള
കേസണത്തുകേയുലാം ആ വകേയനില് 46,86,540 രൂപ സര്ക്കഭാര് ഖജനഭാവനില് എത്തുകേയുലാം
സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി) സസവദല്യുതനി വനിതരണ രലാംഗസത്ത പസരണ നഷ്ടലാം കുറയ്ക്കുന്നേതനിനുലാം വനിതരണ

ശലാംഖല കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നേതനിനുലാം  പുതനിയ സബ്കസഷേന് സഭാപനിക്കുകേ,

പുതനിയ വനിതരണ ട്രഭാന്കസ്ഫഭാര്മറകേള  സഭാപനിക്കുകേ,  പുതനിയ  11  സകേ.വനി.  സസലന്

നനിര്മ്മേനിചട്ട് എചട്ട്.റനി/എല്.റനി.  അനുപഭാതലാം കൂട്ടുകേ,  നനിലവനിലുള്ള ചഭാലകേകശേഷേനി കുറഞ

സസവദല്യുതനി  കേമ്പനികേള  (Conductor)  പുതനിയ  സമചസപട  കേമ്പനികേള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്

മഭാറ്റുകേ,  സനിലാംഗനിള കഫസട്ട് ടു ത്രതീ കഫസട്ട് സസലന് കേണ്വര്ഷേന്,  മരചനിലകേളക്കനിടയനിലൂസട

കേടനകപഭാകുന്നേ സസവദല്യുതനി  കേമ്പനികേള  ABC (Aerial  Bunched  Cable)/  ഭൂഗര്ഭ

കകേബനിളുകേള ഉപകയഭാഗനിചട്ട് മഭാറ്റുകേ, സമചസപട മതീററനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്സപടുത്തുകേ

തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സസഹ കവഭാളകടജട്ട് ഡനിസ്ട്രനിബറ്റ്യൂഷേന് സനിസലാം

(HVDS)  വനിതരണ കമഖലയനില് നടപഭാക്കുകേവഴെനി  11  സകേ.വനി.  സസലനുകേളുസട  ദൂരലാം

കൂട്ടുന്നേതനിനുലാം ഉസൗര്ജ  നഷ്ടലാം കുറയ്ക്കുന്നേതനിനുലാംകവണനിയുള്ള ഒരു പരതീക്ഷണ പദതനി

തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനിലയനിസല  കപയഭാടട്ട്  സസക്ഷന്  പരനിധനിയനില്  വനിജയകേരമഭായനി

നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനിതരണ ട്രഭാന്കസ്ഫഭാര്മറകേളനില്കടനിയുള്ള നഷ്ടലാം കുറയ്ക്കുന്നേതനിനഭായനി

140 വനിതരണ ട്രഭാന്കസ്ഫഭാര്മര് കസഷേനുകേള നവതീകേരനിച്ചു.

പസരണ  രലാംഗസത്ത  നഷ്ടലാം  കുറയ്ക്കുന്നേതനിനഭായനി  സഭാകങതനികേ  സഭാധലതഭാ

പഠനത്തനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പുതനിയ സബ്കസഷേനുകേളുലാം സസലനുകേളുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുകേ,

നനിലവനിലുള്ള  സബ്കസഷേനുകേളുസടയുലാം  സസലനുകേളുസടയുലാം  കശേഷേനി  വര്ദനിപനിക്കുകേ,

നനിലവനിലുള്ള സബ്കസഷേനുകേളുലാം സസലനുകേളുലാം ഉന്നേത കവഭാളകടജനികലക്കട്ട് ഉയര്ത്തുകേ

എന്നേതീ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

സസവദല്യുതനി ബനില് കുടനിശനികേ പനിരനിസചടുക്കല്

119 (401) ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കവദല്യുതനി ബനില് കുടനിശനികേപനിരനിസചടുക്കഭാന് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്

വന്നേതനിനുകശേഷേലാം സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശേദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയട്ട് കമല് കുടനിശനികേ വരുത്തനിയനിട്ടുള്ള സര്ക്കഭാര്-സസകേഭാരല

സഭാപനങ്ങളുസട കപരുവനിവരങ്ങള സവളനിസപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  തുകേ  പനിരനിസചടുക്കഭാന്  എസന്തങനിലുലാം

നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാസയന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ -സനി) സസസപ്ല കകേഭാഡട്ട് 2014 അനുശേഭാസനിക്കുന്നേ പകേഭാരലാം കുടനിശനികേ വരുത്തുന്നേ
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുസട സസവദല്യുതനി കേണക്ഷന് വനികച്ഛേദനിക്കല്,  കേണക്ഷന് അഴെനിച്ചുമഭാറല്
തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കുടനിശനികേ ഇസൗടഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി റവനറ്റ്യൂ റനിക്കവറനി
നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  ദതീര്ഘകേഭാല കുടനിശനികേയുള്ള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനലാം
ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല് പദതനിവഴെനി കുടനിശനികേ ഇസൗടഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം
സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.  ഒരു  ലക്ഷത്തനിനുമുകേളനില്  കുടനിശനികേ  വരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  സര്ക്കഭാര്-
സസകേഭാരല സഭാപനങ്ങളുസട കപരട്ട് വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

മസ്ദൂര് നനിയമനലാം

120 (402) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷേട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ : 

(എ)  സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-ല് മസ്ദൂര് തസനികേയനിസല പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്
ലനിസനില് നനിനലാം ഇതുവസരയഭായനി ഓകരഭാ ജനിലയനിലുലാം  എത്ര ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്
നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്; വനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇകപഭാള എത്ര ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുസണനലാം പസ്തുത റഭാങട്ട് ലനിസനിസന്റെ
കേഭാലഭാവധനി എന്നേട്ട് അവസഭാനനിക്കുസമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  അര്ഹമഭായ സപഭാകമഭാഷേന് യഥഭാസമയലാം  നല്കേനി കൂടുതല് ഉകദലഭാഗഭാര്
തനികേളക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കുന്നേതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  പുതനിയ  സസക്ഷന്  ഓഫതീസുകേള  നനിലവനില്  വന്നേ  സലങ്ങളനില്
ആവശേലമഭായ തസനികേ സൃഷ്ടനിചട്ട്  നനിയമനലാം നടത്തുന്നേതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   മസ്ദൂര്  തസനികേയനില്  ഇതുവസര  ഓകരഭാ  ജനിലയനില്നനിനലാം  നനിയമനലാം
നല്കേനിയവരുസട വനിവരലാം തഭാസഴെ കചര്ക്കുന :

ജനില നനിയമനലാം നല്കേനിയതട്ട്

(1) (2) (3)

1 തനിരുവനന്തപുരലാം 363

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(1) (2) (3)

2 സകേഭാലലാം 25

3 പത്തനലാംതനിട 35

4 കകേഭാടയലാം 53

5 ആലപ്പുഴെ 235

6 ഇടുക്കനി 58

7 എറണഭാകുളലാം 29

8 തൃശ്ശൂര് 256

9 പഭാലക്കഭാടട്ട് 253

10 മലപ്പുറലാം 251

11 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 439

12 വയനഭാടട്ട് 90

13 കേണ്ണൂര് 204

14 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 94

(ബനി)  ഇകപഭാള ഒഴെനിവകേള ഇല. ലനിസനിസന്റെ കേഭാലഭാവധനി 2016 ഡനിസലാംബര് 31

വസര ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  അര്ഹമഭായ സപഭാകമഭാഷേനുകേള യഥഭാസമയലാം നല്കേനി  അതുവഴെനിയുണഭാകുന്നേ

ഒഴെനിവകേള കകേരള പബനികേട്ട് സര്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷേസന അറനിയനിക്കുന്നേതുമഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ഉണട്ട്.
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സസവദല്യുതനി വനിഹനിതലാം സലാംബന്ധനിച പുതനിയ കകേന കേരടട്ട് നയലാം

121 (403) ശതീ  .   സകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്സസന്റെട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കവദല്യുതനി  വനിഹനിതലാം  സലാംബന്ധനിച  പുതനിയ  കകേന  കേരടു  നയലാം
സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് കദഭാഷേകേരമഭാസണന്നേട്ട് കേരുതുനകണഭാ ;

(ബനി)  പുതനിയ  കകേന  കേരടുനയത്തനില്  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  കദഭാഷേകേരമഭായനി
എസന്തലഭാലാം വലവസകേളഭാണട്ട് ഉളസപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നേസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് കദഭാഷേകേരമഭായുള്ള വലവസകേള കകേന കേരടുനയത്തനില്
നനിനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന്  സലാംസഭാനലാം  എസന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേതട്ട്; വനിശേദഭാലാംശേലാം സവളനിസപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  പുതനിയ കകേന കേരടട്ട്  കരഖപകേഭാരലാം പവര് കസഷേന് സനിതനി സചയ്യുന്നേ
സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട്  (Home State)  85%  വനിഹനിതമഭാണട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇസൗ
കസഷേനനികലക്കുള്ള കേല്ക്കരനി മറട്ട് സലാംസഭാനത്തുനനിന്നേഭാണട്ട് ലഭനിക്കുന്നേസതങനില് ഇസൗ
85%  വനിഹനിതലാം ഇരുസലാംസഭാനങ്ങളുലാംകൂടനി പങനിസടടുകക്കണതഭാണട്ട്. 85% വനിഹനിതലാം
കഹഭാലാം  കസറനിസനന്നേ മഭാനദണ്ഡലാം ആണവനനിലയങ്ങളക്കുലാം ബഭാധകേമഭാണട്ട്.  ബഭാക്കനി
15% കകേന സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനമനുസരനിചട്ട് മറട്ട് സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട് നല്കുന്നേതഭാണട്ട്.

(സനി)  പുതനിയ കകേന കേരടട്ട് മഭാര്ഗ്ഗകരഖ കേഭാരണലാം കകേരളത്തനിനട്ട് ഉണഭാകേഭാവന്നേ
ഭവനിഷേലത്തുകേസളക്കുറനിച്ചുളള  ആശേങകേള  കകേനമനഭാലയത്തനിസന  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.
കേല്ക്കരനിപഭാടങ്ങളനിലഭാത്തതുലാം  കകേരളത്തനിസന്റെ  തനതഭായ  ഭൂപകൃതനിയുലാം  പരനിഗണനിച്ചുസകേഭാണട്ട്
പുതനിയ  കേരടട്ട്  മഭാര്ഗ്ഗകരഖയനില്  കഭദഗതനിവരുത്തനി  അര്ഹമഭായ  വനിഹനിതലാം  നല്കേണസമന്നേട്ട്
കകേനമനഭാലയത്തനികനഭാടട്ട് അഭലര്തനിചനിട്ടുണട്ട്.

സസവദല്യുതനി സലാംരക്ഷണലാം

122 (404) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കവദല്യുതനി  സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട്  എസന്തലഭാലാം  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന എന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  കവദല്യുതനി  ഉപകഭഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നേതനിനട്ട്  എസന്തലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചനിക്കുന്നേതട്ട്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  കുടനികേളനില്  അവകബഭാധലാം  വളര്ത്തുന്നേതനിനട്ട്  സ്കൂള
തലങ്ങളനില് തസന്നേ മഭാതൃകേഭാപരമഭായ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുകമഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഊര്ജ സലാംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-ല്
എനര്ജനി  കസവനിലാംഗ്സട്ട്  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷേന്  ടതീലാം  (എകസഭാടട്ട്)  എന്നേ  വനിഭഭാഗലാം
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട് സസവദല്യുതനി സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട് സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
ചുവസട കചര്ത്തനിരനിക്കുന്നേ പദതനികേള ആവനിഷരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന :

1. ഇ.സനി.ഇ.ഇ.  (എലാംപവറനിലാംങട്ട്  കേണ്സറ്റ്യൂകമഴട്ട്  ഓണ്  എനര്ജനി
എഫനിഷേലന്സനി)

2. സഡഭാമസനികേട്ട് എഫനിഷേലന്റെട്ട് സസലറനിലാംഗട്ട് കപഭാഗഭാലാം (സഡല്പട്ട്)

3. ആലപ്പുഴെ മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലുലാം വലചനിറ പഞഭായത്തനിലുലാം എല്.ഇ. ഡനി.
സതരുവട്ട് വനിളക്കുകേള സഭാപനിക്കുന്നേ പദതനി

4. പരമ്പരഭാഗത  (സപടനി-പറ)  പമ്പനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  മഭാറനി
ഉസൗര്ജക്ഷമതയുള്ള പമ്പുകേള സഭാപനിക്കുന്നേ പദതനി

5. എനര്ജനി ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്

6. സസഹകവഭാളകടജട്ട് ഡനിസ്ട്രനിബറ്റ്യൂഷേന് സനിസലാം പദതനി (എചട്ട്.വനി.ഡനി.എസട്ട്.)

7. വനിതരണ ട്രഭാന്കസ്ഫഭാര്മര് കസഷേനുകേളുസട നവതീകേരണലാം

8. സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  കേഭാരലക്ഷമതയുള്ള  സസലറ്റുകേളുലാം
ഫഭാനുകേളുലാം സഭാപനിക്കുന്നേ പദതനി

ഇ.എലാം.സനി.-യുസട കനതൃതസത്തനില് എലഭാ കമഖലകേളനിലുലാം സസവദല്യുതനി സലാംരക്ഷ
ണത്തനിനഭായനി തഭാസഴെപറയുന്നേ പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന :

• ഗഭാര്ഹനികേ കമഖലയനില് ഊര്ജ ക്ലനിനനികേട്ട്,  സപഭാതുജനകബഭാധവ
ല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനിയഭായ  ഊര്ജകേനിരണ്,  പത്ര-ദൃശേല-ശവല
മഭാധലമങ്ങളനിലൂസടയുള്ള  പചഭാരണ  പരനിപഭാടനികേള  എന്നേനിവ
നടത്തനിവരുന.  ഉസൗര്ജ  ക്ലനിനനികേട്ട്  വനനിതഭാ  കവഭാളണനിയര്മഭാര്
മുകഖനയുലാം ഉസൗര്ജ  കേനിരണ് പരനിപഭാടനി സര്ക്കഭാരനിതര സലാംഘട
നകേള,  സപഭാതുജന  വഭായനശേഭാലകേള,  മറട്ട്  സലാംഘടനകേളവഴെനി
പരനിശേതീലനലാം ലഭനിച പരനിശേതീലകേര് മുഖഭാന്തരവലാം നടത്തനിവരുന.
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• വലവസഭായ  കമഖലയനില്  ഊര്ജ  ഓഡനിറനിലാംങട്ട്  (എനര്ജനി

ഓഡനിറനിലാംങട്ട്),  പഭാഥമനികേ ഉസൗര്ജ  ഓഡനിറനിലാംങട്ട്,  ഉസൗര്ജ  ഓഡനിറട്ട്

സബ്സനിഡനി,  സര്ക്കഭാര് സകേടനിടങ്ങളനിസല ഊര്ജ  ഓഡനിറനിലാംങട്ട്

എന്നേനിവയഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളള പദതനികേള.

• സകേടനിടങ്ങളനില് സസവദല്യുതനി ഉപകയഭാഗലാം കുറയ്ക്കുന്നേതനിനഭായനി ഊര്ജ

ഓഡനിറട്ട്  നടത്തനി  കേഭാരലക്ഷമത  കുറഞ  ഉപകേരണങ്ങള  മഭാറനി

കേഭാരലക്ഷമത  കൂടനിയ  ഉപകേരണങ്ങള  സഭാപനിക്കുന.  ഊര്ജ

സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം 2001 അനുസരനിച്ചുളള ഉസൗര്ജ സലാംരക്ഷണ

ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  കകേഭാഡട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി കകേരള ഉസൗര്ജ

സലാംരക്ഷണ ബനില്ഡനിലാംഗട്ട് കകേഭാഡട്ട് തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

• സതരുവവനിളക്കുകേള ഊര്ജകേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി സസവദല്യുതനി ഉപകയഭാഗലാം

കുറയ്ക്കുന്നേതനിനഭായനി  എല്.ഇ.ഡനി.  സതരുവവനിളക്കുകേള  സഭാപനിച്ചു

വരുന.

• വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനില് വനിദലഭാര്തനികേള, അദലഭാപകേര് എന്നേനി

വരനില് ഊര്ജ സലാംരക്ഷണ അവകബഭാധലാം വളര്ത്തുന്നേതനിനഭായനി

സഭാര്ടട്ട് എനര്ജനി പരനിപഭാടനി നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  സസവദല്യുതനി  ഉപകയഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നേതനിനഭായനി  തഭാസഴെപറയുന്നേ പദതനികേള

സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. നടപനിലഭാക്കനിവരുന :

1. 2016-17-സല ബഡ്ജറനില് സര്ക്കഭാര് പഖലഭാപനിച  (സഭാധഭാരണ)

ബളബുകേളുലാം  സനി.എഫട്ട്.  ബളബുകേളുലാം  മഭാറനി  എല്.ഇ.ഡനി.

വനിളക്കുകേള സഭാപനിക്കുന്നേ പദതനി

2.  സഡല്പട്ട്

3. കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡനിസന്റെ ഇന്സസക്ഷന്

ബലാംഗ്ലഭാവകേളനില് കസഭാളഭാര് ഹതീകറഴട്ട് സഭാപനിക്കുന്നേ പദതനി

4. സസവദല്യുതനി  കബഭാര്ഡനിസന്റെ  ഓഫതീസുകേള  എനര്ജനി  എഫനിഷേലന്റെഭാക്കനി

ഊര്ജലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നേതനിനുളള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
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സസവദല്യുതനി  ഉപകഭഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നേതനിനഭായനി  ഇ.എലാം.സനി.  തഭാസഴെപറയുന്നേ
പദതനികേള/കപഭാഗഭാമുകേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന :

• ഊര്ജ സലാംരക്ഷണ അവഭാര്ഡട്ട്

• ഊര്ജ ഓഡനിറട്ട് സബ്സനിഡനി സതീലാം

• ഊര്ജ ഓ ഡനിറട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് വനിലയനിരുത്തല്

• ഓഡനിറട്ട്  സഭാപനങ്ങസള  എലാംപഭാനല്  സചയ്തട്ട്  ലനിസട്ട്  പസനിദതീ
കേരനിക്കല് 

• ഊര്ജ ക്ലനിനനികേട്ട്-ഗഭാര്ഹനികേ ഉസൗര്ജ സലാംരക്ഷണ പരനിപഭാടനി

• സഭാകങതനികേ വനിദഗ്ദ്ധര്ക്കട്ട് പരനിശേതീലന പരനിപഭാടനികേള

•  സകേടനിടങ്ങള ഉസൗര്ജ കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കല്

• എനര്ജനി കേണ്സര്കവഷേന് ബനില്ഡനിലാംഗട്ട് കകേഭാഡട്ട് സലാംബന്ധമഭായ
പരനിശേതീലന പരനിപഭാടനികേള

• ഊര്ജകേഭാരലക്ഷമതയുള്ള സതരുവട്ട് വനിളക്കുകേള സഭാപനിക്കല്

• മഭാതൃകേഭാ ഉസൗര്ജകേഭാരലക്ഷമ പഞഭായത്തുകേള.

• സഭാര്ടട്ട് എനര്ജനി കപഭാഗഭാലാം - ഊര്ജ സലാംരക്ഷണ വനിദലഭാഭലഭാസ
പരനിപഭാടനി

• ഉസൗര്ജ കേനിരണ് - സപഭാതുജന കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനി

• ഗകവഷേണ  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങള  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കു
ന്നേതനിനുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ സഭാകങതനികേ സഹഭായങ്ങള. 

(സനി) കുടനികേസള ഊര്ജ സലാംരക്ഷണ കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടത്തുന്നേതനികലക്കഭായനി
തഭാസഴെപറയുന്നേ പദതനികേള സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുനണട്ട് :

1. ഇ.സനി.ഇ.ഇ.  (എലാംപവറനിലാംങട്ട്  കേണ്സറ്റ്യൂകമഴട്ട്  ഓണ്  എനര്ജനി
എഫനിഷേലന്സനി)  എന്.എസട്ട്.എസട്ട്.-മഭായനി കചര്ന്നേട്ട് വനിദലഭാര്തനികേസള
ഉളസപടുത്തനി മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

2. സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്. -സന്റെ സബ്ഡനിവനിഷേന് തലത്തനിലുള്ള  211
ഡനിമഭാന്റെട്ട് സസസഡട്ട് മഭാകനജട്ട് സമന്റെട്ട്  സസല്ലുകേളുസട  ആഭനിമുഖലത്തനില്
സ്കൂളുകേളനില് ഉസൗര്ജ സലാംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങളക്കുകവണ നനിര്കദ്ദേശേലാം
നല്കുകേയുലാം, ഊര്ജ സലാംരക്ഷണ സകനശേങ്ങള ഉളസക്കഭാള്ളനിചട്ട്
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ഒന്നേരലക്ഷലാം  ഡയറനികേള  അചടനിചട്ട്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കനിടയനില്
വനിതരണലാം  നടത്തുകേയുലാം  സചയ.  എനര്ജനി  കവഭാളന്റെനികയഴട്ട്  വഴെനി
വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനില് ഊര്ജ സലാംരക്ഷണ കബഭാധവല്
ക്കരണലാം നടത്തനിവരുന.

വനിദലഭാര്തനികേളനില് ഊര്ജ സലാംരക്ഷണസത്തക്കുറനിചട്ട് അവകബഭാധലാം സൃഷ്ടനിക്കു
ന്നേതനിനഭായനി  സ്കൂള  തലത്തനില്  ഇ.എലാം.സനി.  കബഭാധവല്ക്കരണ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സഭാര്ടട്ട് എനര്ജനി കപഭാഗഭാലാം (SEP) എന്നേ
കപരനില് 4000 സ്കൂളുകേളനില് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

സസവദല്യുതനി കേണക്ഷന് ലഭനിക്കുന്നേതനിനട്ട് സസവദല്യുതനി മതീറര് വഭാങ്ങനി നല്കേണസമന്നേ
നനിര്കദ്ദേശേലാം

123 (405) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കവദല്യുതനി  കേണക്ഷന്  ലഭനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  കനരനിടട്ട്
കവദല്യുതനി മതീറര് വഭാങ്ങനി നല്കേണസമന്നേ നനിര്കദ്ദേശേലാം നനിലവനിലുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) എങനില് ഇതട്ട് സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുന്നേതഭാസണന്നേ കേഭാരലലാം
ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ഈ തതീരുമഭാനലാം കേഭാരണലാം കകേടഭായ മതീററകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കുന്നേതനിനട്ട്
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള വനിമുഖത കേഭാണനിക്കുന്നേ സഭാഹചരലലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  ഈ  തതീരുമഭാനലാം  പുനനപരനികശേഭാധനിക്കുന്നേതനിനുലാം  ഈ  വനിഷേയവമഭായനി

ബന്ധസപടട്ട്  സപഭാതുജനങ്ങളക്കുണഭായനിട്ടുള്ള  ബുദനിമുടട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനുലാം

ആവശേലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സസവദല്യുതനി സറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷേന് പുറസപടുവനിച സസസപ്ല കകേഭാഡട്ട് 2014

സറഗുകലഷേന് 105 പകേഭാരലാം പുതനിയ കേണക്ഷന് എടുക്കുന്നേ സമയത്തട്ട് അകപക്ഷകേന്

കനരനിടട്ട്  സവന്ഡര്മഭാരനില്  (vendors)  നനിന്നേട്ട്  മതീററകേള  വഭാങ്ങനി  മതീറര്  വഭാടകേ

ഒഴെനിവഭാക്കുന്നേതനികനഭാ,  കകേരള  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  മതീറര്

നല്കേണസമന്നേട്ട് ആവശേലസപടുകേകയഭാ സചയ്യുന്നേതനിനട്ട് അവസരമുണട്ട്.

(ബനി)  മതീററകേളുസട ലഭലതക്കുറവമൂലലാം അകപക്ഷകേര് മതീറര് വഭാങ്ങനിനല്കകേണ

സഭാഹചരലലാംമൂലമുള്ള ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി) ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്. കകേടഭായ മതീററകേള DDUGJY & IPDS സതീമനില്
ഉളസപടുത്തനി മഭാറ്റുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള സസവദല്യുതനി കബഭാര്ഡട്ട് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) ആവശേലഭാനുസരണലാം മതീററകേള ലഭലമഭാക്കഭാന് കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

സസവദല്യുതനി നനിരക്കനിസല ഇളവട്ട്

124 (406) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   സകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട് :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :
ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദല്യുതനിയുലാം

കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കവദല്യുതനി കബഭാര്ഡട്ട്  2012-ല് വരുത്തനിയ നനിരക്കുവര്ദനയനില്നനിനലാം
കേഭാര്ഷേനികേ കമഖലയനിസലയുലാം ഗഭാര്ഹനികേകമഖലയനിസല ഒരു  വനിഭഭാഗത്തനിനുലാം നല്കേനിയനിരുന്നേ
ഇളവട്ട് പുനനപരനികശേഭാധനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ ;

(ബനി) എങനില് അതനിനുള്ള കേഭാരണങ്ങള വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) ജലകവദല്യുതനി ഉല്പഭാദനസചലവനിസന്റെ നനിരക്കുലാം ഇളവ നല്കേനിയ കശേഷേമുള്ള
കവദല്യുതനി  നനിരക്കുലാം തമ്മേനിലുള്ള അന്തരലാം എത്രയഭാസണന്നേട്ട്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് അതുസലാംബന്ധനിചട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്  2012-ല് വരുത്തനിയ
നനിരക്കട്ട് വര്ദനയനില്നനിനലാം കേഭാര്ഷേനികേ കമഖലയനിസലയുലാം ഗഭാര്ഹനികേ കമഖലയനിസല
ഒരു  വനിഭഭാഗത്തനിനുലാം  നല്കേനിയനിരുന്നേ  ഇളവട്ട്  നനിലവനില്  പുനനപരനികശേഭാധനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേനില.  നനിലവനില്  കലഭാ  സടന്ഷേന്  വനിഭഭാഗത്തനില്സപടുന്നേ  കേഭാര്ഷേനികേ
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  യൂണനിസറഭാന്നേനിനട്ട്  85  സസപസ  നനിരക്കനിലുലാം  80  യൂണനിറ്റുവസര
സസദസമഭാസലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നേ ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  യൂണനിസറഭാന്നേനിനട്ട്  35
സസപസ  നനിരക്കനിലുലാം  240  യൂണനിറട്ട്  വസര  സസദസമഭാസ  ഉപകഭഭാഗമുള്ള  ഗഭാര്ഹനികേ
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ആദലസത്ത 80 യൂണനിറനിനട്ട് 35 സസപസഭാ നനിരക്കനിലുലാം തുടര്ന്നേട്ട് 81
മുതല്  240  വസരയുളള ഉപകഭഭാഗത്തനിനട്ട്  യൂണനിസറഭാന്നേനിനട്ട്  50  സസപസ നനിരക്കനിലുലാം
സബ്സനിഡനി നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാസത  120  യൂണനിറട്ട്  വസരയുള്ള സനിലാംഗനിള കഫസട്ട്
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ഫനികഡട്ട് ചഭാര്ജട്ട്  ഒടുക്കുന്നേതനില്നനിനലാം സബ്സനിഡനി നല്കേനി
ഒഴെനിവഭാക്കനിവരുന.
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(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിനകേസത്ത  സസവദല്യുതനി  ഉല്പഭാദനലാം  പധഭാനമഭായുലാം
ജലസസവദല്യുത  നനിലയങ്ങളനില്നനിന്നേഭാണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാസത  ദവഇന്ധന  നനിലയങ്ങളുലാം
സസൗകരഭാര്ജ നനിലയങ്ങളുലാം കേഭാറനില്നനിന്നേട്ട് സസവദല്യുതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നേ നനിലയങ്ങളുമുണട്ട്.
ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്സപടുന്നേ  നനിലയങ്ങളക്കുലാം  കവണനിവരുന്നേ  അറകുറപണനികേളക്കുള്ള
സചലവട്ട്,  ഭരണപരമഭായ  സചലവകേള,  നടത്തനിപട്ട്  സചലവകേള,  ജതീവനക്കഭാരുസട
സചലവകേള എന്നേനിവ പകതലകേമഭായനി കേണക്കഭാക്കുന്നേ രതീതനി നനിലവനിലനില. ആയതനിനഭാല്
ജലസസവദല്യുതനിയുസട  മഭാത്രമഭായ  ഉല്പഭാദന  സചലവനിസന്റെ  നനിരക്കട്ട്  കേണക്കഭാക്കുന്നേതട്ട്
പഭാകയഭാഗനികേമല.

സസവദല്യുതനി കബഭാര്ഡനിസല സൂപര്സസവസറനി തസനികേകേള

125 (407) ശതീ  .    എന്  .   എ  .    സനലനിക്കുന്നേട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കവദല്യുതനി  കബഭാര്ഡനില്  ഉല്പഭാദനലാം,  പസരണലാം,  വനിതരണലാം  എന്നേതീ
കമഖലകേളനിസല  സൂപര്കവസറനി  തസനികേകേളനില്  എന്ജനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  ഡനിഗനികയഭാ
ഡനികപ്ലഭാമകയഭാ  ഉള്ളവസര  നനികയഭാഗനിക്കണസമന്നേ  റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷേസന്റെ  ഉത്തരവട്ട്
ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) കവദല്യുതനി കബഭാര്ഡനില് സപഭാകമഭാഷേനനിലൂസട വന്നേ നല പങട്ട് അസനിസന്റെട്ട്
എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കുലാം സബട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കുലാം ഓവര്സതീയര്മഭാര്ക്കുലാം ഡനികപ്ലഭാമകയഭാ
ഡനിഗനികയഭാ  ഇലഭാത്ത  സഭാഹചരലത്തനില്  ഈ  ഉത്തരവട്ട്  സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.യനില്
ഏസതങനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള പതനിസന്ധനി ഉണഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.  എത്ര അസനിസന്റെട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാരഭാണുള്ളസതനലാം
ഇവരനില് എത്ര കപരഭാണട്ട് ഡനിഗനികയഭാ ഡനികപ്ലഭാമകയഭാ ഇലഭാത്തവസരനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
ഡനികപ്ലഭാമകയഭാ ഡനിഗനികയഭാ ഇലഭാത്ത സബട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാരുസടയുലാം ഓവര്സതീയര്മഭാരുസടയുലാം
എണ്ണലാം എത്രയഭാസണന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  സനി.ഇ.എ.  ചടലാം  പഭാലനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  കവദല്യുതനി  കബഭാര്ഡനിനട്ട്
കനഭാടതീസട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  വര്ഷേങ്ങളഭായനി സര്വതീസനിലുള്ള ജതീവനക്കഭാസര സലാംരക്ഷനിക്കഭാന്
എന്തട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണുകദ്ദേശേനിക്കുന്നേസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന സസവദല്യുതനി അകതഭാറനിറനിയുസട ചടങ്ങളനില്നനിനലാം വലതനിചലനിചഭാണട്ട്
ചനില സൂപര്സസവസറനി തസനികേകേളനില് നനിയമനങ്ങള നടക്കുന്നേസതനലാം ആയതനിനഭാല്
സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിസനതനിസര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്  നനിശ്ചയനിചതഭായുലാം
ഉള്ള കേമ്മേതീഷേന് ഉത്തരവട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  കകേന  ചടങ്ങള  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  നടപനിലഭാകക്കണനിവരുന്നേപക്ഷലാം
ജതീവനക്കഭാസര സചറനിയ കതഭാതനില് പുനര്വനിനലസനിക്കുകേയുലാം പകതലകേ തരത്തനിലുള്ള
പരനിശേതീലനലാം നല്കകേണനിയുലാം വരുലാം.  എന്നേഭാല് കകേന ചടങ്ങളനില് ആവശേലസമങനില്
ഇളവനുവദനിക്കഭാന് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് അധനികേഭാരമുണട്ട്.

(സനി) അസനിസന്റെട്ട് എഞനിനതീയര് 

(ഇലകനിക്കല്) കകേഡര് സസ്ട്രങ്തട്ട് - 2171

അസനിസന്റെട്ട് എഞനിനതീയര് (സനിവനില്)  - 317

ഡനിഗനി  /  ഡനികപ്ലഭാമ ഇലഭാത്തവര്

അസനിസന്റെട്ട് എഞനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല്) - 317

അസനിസന്റെട്ട് എഞനിനതീയര് (സനിവനില്) - 6

സബട്ട് എഞനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല്) - 1577

സബട്ട് എഞനിനതീയര് (സനിവനില്) - 88

ഓവര്സതീയര് (ഇലകനിക്കല്) -    ഇസൗ തസനികേയനികലക്കട്ട്
    വരുന്നേ 90% ജതീവന 
       ക്കഭാര്ക്കുലാം ഡനിഗനി, 
    ഡനികപ്ലഭാമ,സഎ.റനി.സഎ.
   നനിര്ബന്ധമനില. 90%  
   കേസഭാടയനില് 4421 കപര് 
   ഇകപഭാള പവര്ത്തനിക്കു 
   നണട്ട്.  ഓവര്സതീയര്  
  സനിവനില് തസനികേയനില്  
 14  സഎ.റനി.സഎ.-ക്കഭാര്  
   പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

(ഡനി)  ഉണട്ട്. പരനികശേഭാധനിച്ചുവരുന.

കേഭായലാംകുളലാം തഭാപസസവദല്യുത നനിലയലാം

126 (408) ശതീ  .    വനി  .    സകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം തഭാപകവദല്യുത നനിലയലാം അടച്ചുപൂടല് ഭതീഷേണനി കനരനിടുന്നേതഭായ
വനിവരലാം ശേരനിയഭാകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി) എങനില് ഇതനിനുള്ള കേഭാരണങ്ങള പരനികശേഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  നനിലവനില് ഇവനിസട കവദല്യുത ഉല്പഭാദനലാം നടക്കുനകണഭാ;  ഇസലങനില്
കവദല്യുത  ഉല്പഭാദനലാം  നനിര്ത്തനി  വചനിട്ടുള്ളതനിസന്റെ  കേഭാരണലാം  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ  ;
എനമുതലഭാണട്ട് ഉല്പഭാദനലാം നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുന്നേതട്ട്; വനിശേദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം തഭാപസസവദല്യുതനി നനിലയലാം അടച്ചുപൂടല് ഭതീഷേണനി കനരനിടുന്നേതഭായ
വനിവരലാം ശേരനിയല.

(ബനി)  ബഭാധകേമല.

(സനി)  കേഭായലാംകുളലാം  നനിലയത്തനില് ഇകപഭാള സസവദല്യുത ഉല്പഭാദനലാം  നടക്കുന്നേനില.
പസ്തുത  നനിലയത്തനില്  നഭാഫ്ത  എന്നേ  ദവ  ഇന്ധനമഭാണട്ട്  സസവദല്യുതനി  ഉല്പഭാദന
ത്തനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നേതട്ട്.  ഇസൗ ദവ ഇന്ധനത്തനിസന്റെ വനില ക്രൂഡട്ട് ഓയനിലനിസന്റെ
വനിലയുമഭായനി ബന്ധസപടതുലാം വളസര ഉയര്ന്നേ നനിലവഭാരത്തനിലഭാകുകേയുലാം സചയ്തതനിനഭാല്
ഇസൗ നനിലയത്തനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നേ സസവദല്യുതനിയുസട വനില മറട്ട്  നനിലയങ്ങളനികലതനികനക്കഭാള
വളസര ഉയര്ന്നേതഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല് അടനിയന്തര ഘടങ്ങളനില് മഭാത്രമഭാണട്ട് ഇവനിസട
നനിനലാം സസവദല്യുതനി വഭാങ്ങുന്നേതട്ട്.

സസവദല്യുതനി വനിതരണ ശലാംഖല സുരക്ഷനിതവലാം കേഭാരലക്ഷമവമഭാക്കുന്നേതനിനട്ട് നടപടനി

127 (409) ശതീ  .   കറഭാഷേനി അഗസനിന് :
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കവദല്യുതനി  വനിതരണശലാംഖല സുരക്ഷനിതവലാം  കേഭാരലക്ഷമവമഭാക്കുന്നേതനിനട്ട്
കവണനി നനിലവനില് അവലലാംബനിച്ചുവരുന്നേ പതനിഷ്ഠഭാപന മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള എസന്തലഭാമഭാണട്ട്;

(ബനി)  ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിള  സഭാപനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  നനിലവനില്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നേ
സഹഭാറനികസഭാണല്  ഡയറക്ഷണല്  ഡ്രെനിലനിലാംഗട്ട്  സഭാകങതനികേവനിദല  എത്രകത്തഭാളലാം
വനിജയകേരവലാം സുരക്ഷനിതവമഭാസണന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിസന്റെ  സഹകേരണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനി  കറഭാഡുകേളുസട
വശേങ്ങളനില് ഭൂഗര്ഭ കകേബനിളുകേള സഭാപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള യൂടനിലനിറനി കബ നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനട്ട്
ബജറനില് തുകേ വകേയനിരുത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

849/2019
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ഉത്തരലാം

(എ) സസവദല്യുതനി വനിതരണ ശലാംഖല സുരക്ഷനിതവലാം കേഭാരലക്ഷമവമഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി
ആസൂത്രണലാം  സചയ്ത  അറകുറപണനികേളുലാം  കൂടഭാസത  എലഭാ  വര്ഷേവലാം  പതീ-മണ്സൂണ്
സമയനിന്റെനന്സുലാം നടത്തുനണട്ട്.  ഇതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  11  സകേ.വനി.  സസലനുകേള,  എല്.റനി.കലനുകേള
ട്രഭാന്കസ്ഫഭാര്മര് കസഷേനുകേള എന്നേനിവ പരനികശേഭാധനിക്കുകേ,  സസലനുകേളനില് മുടനിനനില്ക്കുന്നേ
വൃക്ഷശേനിഖരങ്ങള നതീക്കലാം സചയ്യുകേ,  കകേടഭായതുലാം പഴെക്കലാം സചന്നേതുമഭായ കപഭാസ്റ്റുകേള,
കസകേള,  സസവദല്യുതനി കേമ്പനികേള,  ഇന്സുകലററകേള തുടങ്ങനിയവ മഭാറനിസഭാപനിക്കുകേ,
ബനിഡ്ജനിലാംങട്ട്  പരനികശേഭാധന  നടത്തനി  ആവശേലസമങനില്  മഭാറനിസഭാപനിക്കുകേ,  തഭാഴ്ന്നുകേനിടക്കുന്നേ
സസലനുകേള  റതീ-ഷേഭാക്ലനിലാംഗട്ട്  നടത്തുകേ,  ട്രഭാന്കസ്ഫഭാര്മര്  കസഷേനുകേള  പരനികശേഭാധനിചട്ട്
കകേടഭായതുലാം പഴെകേനിയതുമഭായ എ.ബനി.  സസനിചട്ട്,  എര്ത്തനിലാംഗട്ട്,  സസലറട്ട്നനിലാംഗട്ട്  അറസ്റ്റ്രര്,
ഓയനില്  സലവല്,  ഫറ്റ്യൂസട്ട്,  കകേബനിളുകേള  തുടങ്ങനിയവ  സമയനിന്റെനന്സട്ട്  സചയ്യുകേ,
ട്രഭാന്കസ്ഫഭാര്മര് കലഭാഡട്ട് ബഭാലന്സട്ട് സചയ്യുകേ,  പഴെയ സവതര് പ്രൂഫട്ട് വയറകേള മഭാറ്റുകേ
തുടങ്ങനിയവ നനിശ്ചനിത ഇടകവളകേളനില് സചയ്യുനണട്ട്.

കൂടഭാസത  കുറമറ  രതീതനിയനില്  സസലനുകേളുസട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുകേ,  സപഭാടനിവതീഴെഭാന്
സഭാധലതയുള്ള AAC (All Aluminum Conductor),  കകേഭാപര് തുടങ്ങനിയ കേമ്പനികേള
മഭാറനി ACSR (Aluminum Conductor Steel Reinforced)  കേമ്പനികേള ഉപകയഭാഗനിക്കുകേ,
സസയലാം  സസവദല്യുതബന്ധലാം  വനികച്ഛേദനിക്കുന്നേതനിനുളള  ആധുനനികേ  സലാംവനിധഭാനലാം  കുറമറ
രതീതനിയനിലഭാക്കുകേ തുടങ്ങനിയവ എലഭാ വര്ഷേവലാം സചയവരുന. 11  സകേ.വനി.കയഭാ അതനിനട്ട്
മുകേളനിലുള്ളകതഭാ ആയ സസലനുകേള സപഭാടനിവതീണഭാല് തല്ക്ഷണലാം സസവദല്യുതബന്ധലാം
വനികച്ഛേദനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  സബ്കസനുകേളനിലുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിശ്ചനിത  ഇടകവളകേളനില്
പരനികശേഭാധനിചട്ട് കുറമറതഭാക്കുനണട്ട്. LT, HT  വനിതരണ സസലനുകേളനില് ഇകപഭാളത്തസന്നേ
പല  സലങ്ങളനിലുലാം  സുരക്ഷസയ  മുന്നനിര്ത്തനി  ഏരനിയല്  ബഞട്ട്ഡട്ട്  കകേബനിളുകേളുലാം
ഭൂഗര്ഭ കകേബനിളുകേളുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  പധഭാനസപടതുലാം തനിരക്കുള്ളതുമഭായ കറഭാഡുകേളക്കരനികേനിലുലാം കറഭാഡട്ട് കേടനിലാംഗട്ട്
അനുമതനി ലഭനിക്കഭാത്ത സലങ്ങളനിലുലാം തതീരപകദശേങ്ങളനിലുലാം ഇടുങ്ങനിയ കറഭാഡുകേളുസട
അരനികേനിലുലാം പകൃതനി ദുര്ബല പകദശേങ്ങളനിലുലാം മറട്ട് സലാംവനിധഭാനങ്ങള പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന്
പറഭാത്ത  സലങ്ങളനിലുലാം,  കറഭാഡട്ട്  സറയനില്  പഭാതകേള  തുടങ്ങനിയവയ  മുറനിചട്ട്
കേടകക്കണനിവരുകമ്പഭാഴുമഭാണട്ട്  കഹഭാറനികസഭാണല് ഡയറക്ഷണല് ഡ്രെനിലനിലാംഗട്ട്  (HDD)
സഭാകങതനികേവനിദല ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നേതട്ട്. ഭൂമനിക്കടനിയനില് മറട്ട് സുപധഭാന ശലാംഖലകേളുസട
കകേബനിളുകേള,  കുഴെലുകേള,  പവര് കകേബനിളുകേള,  സടലനികഫഭാണ് കകേബനിളുകേള,  ഒപ്റനിക്കല്
സസഫബര്  കകേബനിളുകേള  തുടങ്ങനിയവയുള്ള  സലങ്ങളനിലഭാണട്ട്  ഇസൗ  രതീതനി  പധഭാനമഭായുലാം
വനിജയകേരമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കൂടഭാസത വലനിയ കതഭാതനില് ഓപണ് ട്രഞട്ട്



  കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള                            195 

സചകയണനിവരുന്നേ സലങ്ങളനില് അതട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനഭായനി ഇസൗ രതീതനി  അവലലാംബനിക്കുനണട്ട്.
ഇതട്ട്  വളസര വനിജയകേരവലാം കുറഞ സമയത്തനിനുളളനില് കജഭാലനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്
കേഴെനിയുന്നേതുമഭാണട്ട്.  HDD  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നേതുസകേഭാണട്ട്  കറഭാഡുകേളുസട  കകേടുപഭാടുകേളുലാം
പുനര്നനിര്മ്മേഭാണ സചലവലാം കുറയ്ക്കുകേയുലാം സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ഉണഭാകുന്നേ ബുദനിമുട്ടുകേളുലാം
ഗതഭാഗത തടസവലാം പരമഭാവധനി ഒഴെനിവഭാക്കുകേയുലാം സചയഭാലാം.

(സനി)  പല സലങ്ങളനിലുലാം പുതുതഭായനി കറഭാഡുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള വശേങ്ങളനില്
അണര് ഗസൗണട്ട് കകേബനിളുകേള സഭാപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  utility  bay  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസകേസസക്കഭാള്ളണസമന്നേട്ട്  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനികനഭാടട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്
അഭലര്തനിസചങനിലുലാം  പസ്തുത  പവൃത്തനിക്കുള്ളസചലവട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  വഹനിക്കണസമന്നേട്ട്
സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട്  ആവശേലസപടുകേയുണഭായനി.  പസ്തുത പവൃത്തനി ഏസറടുക്കഭാന്
നനിലവനില് കബഭാര്ഡനിസന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി പരലഭാപ്തമല.  ഇതനിനഭായനി ബഡ്ജറനില്
പകതലകേ തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിടനില.

ഗഭാര്ഹനികേ വലവസഭായ ഉപകഭഭാഗലാം

128 (410) ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    ബഷേതീര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കവദല്യുതനി ഉല്പഭാദനത്തനില് കകേരളലാം സസയലാംപരലഭാപ്തത കകേവരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  കകേരളത്തനില്  ഒരു  ദനിവസലാം  ഗഭാര്ഹനികേ-വലവസഭായ  ഉപകഭഭാഗലാം  എത്ര
യൂണനിറട്ട് വതീതലാം കവദല്യുതനിയഭാസണന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറത്തുനനിന്നേട്ട് ദനിനലാംപതനി എത്ര യൂണനിറട്ട്  കവദല്യുതനിയഭാണട്ട്
കവദല്യുതനി കബഭാര്ഡട്ട് വഭാങ്ങുന്നേസതനലാം ഇതനിസന്റെ വനില യൂണനിറനിനട്ട് എത്രയഭാസണനലാം
എവനിസടനനിസന്നേലഭാലാം  കവദല്യുതനി  വഭാങ്ങുന  എനമുള്ള  വനിവരലാം  വനിശേദമഭായനി
സവളനിസപടുത്തുകമഭാ ;

(ഡനി)  കകേരളത്തനില്  അതനിരപനിള്ളനി  ജലകവദല്യുത  പദതനി  സലാംബന്ധനിച
സര്ക്കഭാര് നയസമന്തഭാസണന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി) കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡനിനട്ട് കേതീഴെനിലുളള ഗഭാര്ഹനികേ
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുസട  പതനിദനിന  ശേരഭാശേരനി  ഉപകഭഭാഗലാം  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷേത്തനില്  27.168  ദശേലക്ഷലാം യൂണനിറ്റുലാം വലഭാവസഭായനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുസട ശേരഭാശേരനി
ഉപകഭഭാഗലാം 10.552 ദശേലക്ഷലാം യൂണനിറ്റുമഭായനിരുന.
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(സനി) 2016 ആഗസട്ട് മഭാസസത്ത കേണക്കനുസരനിചട്ട് സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് പുറത്തു

നനിനലാം പതനിദനിനലാം വഭാങ്ങനിയ സസവദല്യുതനിയുസട വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള തഭാസഴെ സകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന :

കസഭാതസട്ട് പതനിദനിന ശേരഭാശേരനി ലഭലത

(ദശേലക്ഷലാം യൂണനിറനില്)

ശേരഭാശേരനി നനിരക്കട്ട്

(രൂപയനില്)

കകേന വനിഹനിതലാം 26.38 3.50

(I) എല്.റനി.എ. - -

(എ) സമയണ് പവര് ലനിമനിറഡട്ട് 2.81 3.89

(ബനി) ഡനി.വനി.സനി. 

(1) സമയ്ജ

2.20 4.09

(2) രഘുനഭാഥ്പൂര് 0.609 3.22

(II) എലാം.റനി.ഒ.എ.

(എ) ബഭാല്കകേഭാ 1.899 3.87

(ബനി) എന്.വനി.വനി.എന്. 6.294 4.67

(സനി) സമയണ് 2.445 3.89

(ഡനി)ജനിന്ഡഭാല് 3.424 3.85

(III) പവര് എകട്ട്കചഞട്ട് 0.032 3.58

                                      ആസകേ 46.093

(ഡനി)  സമവഭായത്തനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പദതനി  പവര്ത്തനങ്ങള

ഏസറടുക്കുന്നേതനിനഭാണട്ട് ഗവണ്സമന്റെട്ട് ശമനിക്കുന്നേതട്ട്.
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സസവദല്യുതനി സബ്കസഷേന് വനിഭജനിക്കുന്നേതനിനട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം

129 (411) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചനന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) 25000-ല് അധനികേലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുള്ള സസവദല്യുതനി സബട്ട് കസഷേനുകേള

വനിഭജനിക്കുന്നേതനിനട്ട് തതസത്തനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ ; വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി കനഭാര്ത്തട്ട് സബട്ട് കസഷേനു കേതീഴെനില് വരുന്നേ പകദശേത്തട്ട്

നനിലവനില് എത്ര ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുണട്ട്; കജഭാലനിഭഭാരലാം അധനികേരനിച ഇസൗ സബട്ട് കസഷേന്

വനിഭജനിക്കുന്നേതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഓചനിറ  സബട്ട്  കസഷേസന  വനിഭജനിചട്ട്  വള്ളനിക്കഭാവനില്  പുതനിയ  സബട്ട്

കസഷേന് ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി സസൗത്തട്ട് സബട്ട് കസഷേസന വനിഭജനിചട്ട് സവളുത്ത മണല്

കകേനമഭാക്കനി ഒരു പുതനിയ സബട്ട് കസഷേന് രൂപതീകേരനിക്കുന്നേതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുസട  എണ്ണത്തനിനനുസൃതമഭായനി  സസവദല്യുതനി  സബ്കസഷേനുകേള

വനിഭജനിക്കുന്നേ രതീതനി പഭാകയഭാഗനികേമല.  നനിലവനിലുളള സസക്ഷന് ഓഫതീസനിസന്റെ പരനിധനി

50  ചതുരശ കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുകേയുലാം അകതസമയലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  25000-ല്

അധനികേമഭാവകേകയഭാ,  അസലങനില്  പരനിധനി  100  ചതുരശ കേനികലഭാമതീററനില്  കൂടുകേയുലാം

അകതസമയലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  20000-ല്  അധനികേമഭാവകേകയഭാ  സചയ്യുന്നേ  സഭാഹചരലത്തനിലഭാണട്ട്

സഭാധഭാരണഗതനിയനില് കബഭാര്ഡട്ട് നനിലവനിലുള്ള സസക്ഷന് വനിഭജനിചട്ട് പുതനിയ ഇലകനിക്കല്

സസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട് അനുവദനിക്കുന്നേതട്ട്.

(ബനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  കനഭാര്ത്തട്ട്  സസക്ഷസന്റെ  കേതീഴെനില്  28997  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുണട്ട്.

സസക്ഷന് വനിഭജനത്തനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള കേരുനഭാഗപള്ളനി കനഭാര്ത്തട്ട് സസക്ഷസന്റെ

കേഭാരലത്തനില്  പഭാലനിക്കസപടഭാത്തതനിനഭാല്  ടനി  സസക്ഷന്  വനിഭജനിക്കുന്നേതട്ട്  ഇകപഭാള

കബഭാര്ഡനിസന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി&ഡനി)  സസക്ഷന് വനിഭജനത്തനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള ഓചനിറ സസക്ഷസന്റെ

കേഭാരലത്തനികലഭാ കേരുനഭാഗപള്ളനി സസൗത്തട്ട് സസക്ഷസന്റെ കേഭാരലത്തനികലഭാ പഭാലനിക്കസപടഭാ

ത്തതനിനഭാല്  ഓചനിറ,  കേരുനഭാഗപള്ളനി  സസൗത്തട്ട്  എന്നേതീ  സസക്ഷന്  ഓഫതീസുകേള

വനിഭജനിക്കുന്നേതട്ട് കബഭാര്ഡനിസന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.



198       കകേരള നനിയമസഭ                  സസപ്റലാംബര് 27,  2016

സസവദല്യുതനി മനിച സലാംസഭാനലാം

130 (412) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പദതീപട്ട് :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനസത്ത  സസവദല്യുതനി  മനിച  സലാംസഭാനമഭാക്കുസമന്നേ  പഖലഭാപനലാം
പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി  എസന്തഭാസക്ക  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആവനിഷരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേസതന്നേട്ട് വനിശേദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  നനിലവനില്  65  ശേതമഭാനലാം സസവദല്യുതനി കേമ്മേനിയുള്ളതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി
സസതീകേരനിക്കുന്നേ  ഹ്രസസകേഭാല  ദതീര്ഘകേഭാല  നടപടനികേള  എസന്തഭാസക്കയഭാസണന്നേട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  സസവദല്യുകതഭാല്പഭാദന  പദതനികേള
പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നേതനില്  വതീഴ്ചകേള  വനിശേകേലനലാം  സചയ്തനിട്ടുസണങനില്  ആയതനിസന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് പരനിസനിതനിക്കട്ട്  അമനിതമഭായ ആഘഭാതലാം ഏല്പനിക്കഭാത്ത പദതനികേള
ആവനിഷരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ; വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭലമഭാകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസകത്തഭാസട  രഭാജലസത്ത ആദല  സമ്പൂര്ണ്ണ സസവദല്യുതതീകേരണ
സലാംസഭാനമഭാക്കനി മഭാറ്റുവഭാന് ലക്ഷലമനിടുന.  ഇതട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനട്ട് അധനികേമഭായനി
കവണ സസവദല്യുതനിയുസട ഏറനിയ പങ്കുലാം കേരഭാറകേളനില് ഏര്സപടട്ട് കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്. കൂടുതലഭായനി
കവണനിവരുന്നേ  സസവദല്യുതനിക്കഭായനി  നവതീകേരനിക്കഭാവന്നേ  കസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനള്ള
ഉല്പഭാദനലാം,  ജലസസവദല്യുത പദതനികേള കേല്ക്കരനി അടനിസഭാനത്തനില് ഒരു പ്ലഭാന്റെട്ട്
എന്നേനിവയുലാം നനിലവനില് ഉകദ്ദേശേനിക്കുനണട്ട്. പദതനി തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം അനുബന്ധലാം 1
ആയനി  കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* കൂടഭാസത നവനവതീകേരണ ഉസൗര്ജ കസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനലാം
സസവദല്യുതനി  ഉല്പഭാദനലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുസകേഭാണട്ട്  കേഭാറനില്നനിനലാം  സസൗകരഭാര്ജത്തനില്നനിനലാം
സസവദല്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നേ വനിവനിധ പദതനികേള ആവനിഷരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി
ചതീഫട്ട് എഞനിനതീയറസട കനതൃതസത്തനില് റനിനറ്റ്യൂവബനിള ആന്റെട്ട്  എനര്ജനി കസവനിലാംഗ്സട്ട്
എന്നേ  വനിഭഭാഗലാം  പവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.  പ്ലഭാനനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡുമഭായനി  കചര്ന്നേട്ട്
കകേഭാര്പകറഷേന്, ജനിലഭാ പഞഭായത്തട്ട് എന്നേനിവയുസട അധതീനതയനിലുള്ള സകേടനിടങ്ങളുസട
കമല്കരയനില് 20.331 സമഗഭാവഭാടനിസന്റെ സസൗകരഭാര്ജ പ്ലഭാന്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നേതനിനട്ട്

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള സസന്തമഭായനി  സകേടനിടങ്ങളുസട കമല്കരയനില്
സഭാപനിക്കുന്നേ സസൗകരഭാര്ജ  പ്ലഭാന്റുകേളക്കട്ട് ഗനിഡട്ട്  കേണക്ഷന് നല്കുനണട്ട്.  ഇതുവസര
2.868  സമഗഭാവഭാടട്ട്  സഭാപനിതകശേഷേനിയുള്ള  145  ഗനിഡട്ട്  ബന്ധനിത  സസൗകരഭാര്ജ
പ്ലഭാന്റുകേളക്കട്ട് കേണക്ഷന് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സസവദല്യുതനി  കേമ്മേനി  പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
2013,  2014,  2015  എന്നേതീ വര്ഷേങ്ങളനില് വനിവനിധ ഇന്റെനിസപന്റെന്റെട്ട് പവര് സപഭാഡറ്റ്യൂകസഴ്സുമഭായനി
(സഎ.പനി.പനി.)  1415  സമഗഭാവഭാടട്ട്  സസവദല്യുതനി  വഭാങ്ങുന്നേതനിനുകവണനി  ദതീര്ഘകേഭാല
കേരഭാറകേളനില്  ഏര്സപടനിട്ടുണട്ട്.  സസവദല്യുകതഭാല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനഭായനി  പഭാരമ്പകരലതര
ഊര്ജ  കസഭാതസ്സുകേസള  ഉപകയഭാഗസപടുത്തഭാനഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നേ  പദതനികേളുസട
വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള  അനുബന്ധലാം-II  ആയനി  കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* കൂടഭാസത  സസവദല്യുതനി
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി എനര്ജനി കസവനിലാംഗ്സട്ട് കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷേന് ടതീലാം (എകസഭാടട്ട്)
എന്നേ വനിഭഭാഗലാം സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത വനിഭഭാഗത്തനിസന്റെ
കനതൃതസത്തനില് വനിവനിധ ഉസൗര്ജ സലാംരക്ഷണ കബഭാധവല്ക്കരണ പവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിവരുന.  സഎസട്ട് പ്ലഭാന്റുകേളനിസലയുലാം കേഭാര്ഷേനികേ കമഖലയനിസലയുലാം ഗവണ്സമന്റെട്ട്
ആശുപത്രനികേളനിസലയുലാം  ഊര്ജ  സലാംരക്ഷണ  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഉസൗര്ജ  നഷ്ടലാം
കുറയ്ക്കുന്നേതനിനഭായനി  സസഹകവഭാളകടജട്ട്  ഡനിസ്ട്രനിബറ്റ്യൂഷേന്  സനിസലാം  (HVDS)  എന്നേ
പദതനി  കപയഭാടട്ട്  ഇലകനിക്കല്  സസക്ഷന്  പരനിധനിയനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
സസവദല്യുതനി  ഉപകഭഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നേതനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗത്തനിലുള്ള  ഇന്കേഭാന്ഡസസന്റെട്ട്
ബളബുകേളുലാം  സനി.എഫട്ട്.എല്.-കേളുലാം  മഭാറനി  പകേരലാം  എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള
വനിതരണലാം  സചയ്യുന്നേ  പദതനിയുലാം  ഗഭാര്ഹനികേ  കമഖലയനില്  ഉസൗര്ജക്ഷമതയുള്ള
ഫഭാനുകേള വനിതരണലാം സചയ്യുന്നേതനിനുള്ള പദതനിയുലാം പഭാരലാംഭഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

(സനി) ആഭലന്തര സസവദല്യുകതഭാല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനട്ട് സലാംസഭാനസത്ത
സഭാഹചരലങ്ങളക്കട്ട്  അനുസൃതമഭായനി  അനുകയഭാജലമഭായ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനട്ട്
സമഗമഭായ  പരനിപഭാടനികേള  ആസൂത്രണലാം  സചയ്യുനണട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  മുന്കേഭാല
പവര്ത്തനങ്ങളുലാം വതീഴ്ചകേളുലാം എലഭാ സഭാഹചരലങ്ങളുലാം വനിലയനിരുത്തുലാം. പഭാരനിസനിതനികേഭാഘഭാതലാം
സലാംബന്ധനിച വനിഷേയങ്ങളനില് നനിയമഭാനുസൃതവലാം സമവഭായത്തനിസന്റെയുലാം അടനിസഭാനത്തനില്
തതീരുമഭാനങ്ങള സസകേസക്കഭാളലാം.

സസവദല്യുതനി കേണക്ഷന്

131 (413) ശതീ  .    സകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സസവദല്യുതനി കേണക്ഷനട്ട് അകപക്ഷനിചഭാല് നനിലവനില് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനകണഭാ;
എങനില് വനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കുകമഭാ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  സസവദല്യുതനി  കേണക്ഷനുകവണനി  കപഭാസട്ട്  നടുന്നേതനിനഭായനി  12,000  രൂപ
വസര ഇസൗടഭാക്കുന്നേതഭായനി ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് പസ്തുത തുകേ ബനി.പനി.എല്.-
കേഭാര്ക്കുലാം എസട്ട് സനി./എസട്ട് റനി.  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുലാം ഒഴെനിവഭാക്കനി നല്കുന്നേതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാധഭാരണ സഭാഹചരലങ്ങളനില് സറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷേന് നനിഷര്ഷേനിക്കുന്നേ
സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില് സസവദല്യുത കേണക്ഷനുകേള നല്കേഭാറണട്ട്.  എന്നേഭാല് നടപടനി
ക്രെമങ്ങളുസട ആധനികേലലാംമൂലലാം കേഭാലതഭാമസലാം അനുഭവസപടുന്നേതഭായനി ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.
ഇസൗ  സഭാഹചരലത്തനില്  നടപടനിക്രെമങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കഭാന്  സറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷേനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) സസവദല്യുതനി കേണക്ഷന് നല്കേഭാന് സചലവഭാകുന്നേ തുകേ സറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷേന്
അലാംഗതീകേരനിച  നനിരക്കനിലഭാണട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിന്നേട്ട്  ഇസൗടഭാക്കുന്നേതട്ട്.  കൂടുതല്
ദൂരത്തനില് സസലന് വലനികക്കണനിവരുകമ്പഭാഴുലാം,  കപഭാസ്റ്റുകേള,  കസ തുടങ്ങനിയവ അധനികേമഭായനി
ആവശേലലാം വരുകമ്പഭാഴുലാം ഇതട്ട് ചനിലകപഭാള 12,000  രൂപയനില് അധനികേമഭായനി വകന്നേക്കഭാലാം.
നനിരക്കുകേള ജകനഭാപകേഭാരപദമഭായനി പരനിഷരനിക്കഭാന് റഗുകലററനി കേമ്മേതീഷേനട്ട് സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശേലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  സസവദല്യുത  കേണക്ഷന്  നല്കേഭാനഭാവശേലമഭായ  തുകേ
ഗുണകഭഭാക്തഭാവനില്നനിന്നേട്ട്  മുന്കൂറഭാകയഭാ  അസലങനില്  സര്ക്കഭാര്  സഹഭായമഭാകയഭാ
ലഭനിചനിരനിക്കണസമന്നേഭാണട്ട്  നനിയമലാം  അനുശേഭാസനിക്കുന്നേതട്ട്.  എസട്ട് സനി./എസട്ട് റനി.  ഉളസപസടയുള്ള
ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഗഭാമപകദശേങ്ങളനില്  ഡനി.ഡനി.യു.ജനി.സജ.സസവ.
പദതനിയനിലുളസപടുത്തനി  സസവദല്യുത  കേണക്ഷന്  നല്കേനിവരുനണട്ട്.  നഗര  പകദശേങ്ങളനില്
ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനില്വരുന്നേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  സവതര് പ്രൂഫട്ട് സര്വതീസട്ട്
നല്കുകമ്പഭാള സചലവഭാകുന്നേ തുകേ സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതമഭായനി ലഭനിക്കുസമന്നേ പതതീക്ഷയനില്  
ടനി  തുകേ  കേണ്സറ്റ്യൂമറനില്നനിന്നേട്ട്  ഇസൗടഭാക്കഭാസത  കേണക്ഷന്  നല്കേഭാന്  നനിര്കദ്ദേശേലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  സമ്പൂര്ണ്ണ  സസവദല്യുതതീകേരണ  പദതനിയനിലൂസട  മുഴുവന്  ദുര്ബല
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം സസവദല്യുതനി എത്തനിക്കഭാന് ഗവണ്സമന്റെട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഓവര്സഹഡട്ട് സസലനുകേള ഭൂഗര്ഭ കകേബനിളുകേളഭാക്കുന്നേതനിനട്ട് നടപടനി

132 (414) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  മണ്ഡലത്തനിസല  പളരുത്തനി  ഇലകനിക്കല്  സസക്ഷസന്റെ
പരനിധനിയനിസല വനിവനിധ പകദശേങ്ങളനില് ഒരു സചറനിയ മഴെ സപയ്തഭാല്കപഭാലുലാം കവദല്യുതനി
നനിലയ്ക്കുന്നേ കേഭാരലലാം ശദയനില് വന്നേനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  ഇനനിരഭാഗഭാന്ധനി കറഭാഡട്ട്,  ശതീകൃഷ്ണ സടലാംപനിള കറഭാഡട്ട്,  എസട്ട്.എ.എ.സനി.
കറഭാഡട്ട്  (എലാം.എല്.കലന്),  ശ്മശേഭാനലാം കറഭാഡട്ട്,  കേമ്പനനി പറമ്പട്ട്  കലന് ഉളസപസട
പലസലങ്ങളനിലുലാം ഉള്ള  11  സകേ.വനി.  ഓവര്സഹ ഡട്ട് കലനഭാണട്ട് ഇതനിനട്ട് കേഭാരണസമന്നേതട്ട്
ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ഈ  ഓവര്സഹഡട്ട്  കലനുകേള  ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിളുകേള  ആക്കുന്നേതനിനട്ട്
അടനിയന്തര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  എങനില് സമയബന്ധനിതമഭായനി ഇതട്ട് സഭാപനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സസവദല്യുതനി  തടസങ്ങള  ശദയനില്സപടുകമ്പഭാള  ഉടന്തസന്നേ
പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം അറകുറപണനികേള സചയഭാനുലാം സലാംവനിധഭാനമുണട്ട്.

(സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി)  ബഭാധകേമല.

സസവദല്യുതനി ലഭലമലഭാത്ത കമഖലകേള

133 (415) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സസവദല്യുതനി ലഭലമലഭാത്ത കമഖലകേള,  വതീടുകേളുസട എണ്ണ ലാം എന്നേനിവ ജനില
തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എലഭാ  വതീടുകേളനിലുലാം  സസവദല്യുതനി  എത്തനിക്കുന്നേതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ; എങനില് വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സസവദല്യുതനി ലഭലമലഭാത്ത വതീടുകേളുസട എണ്ണലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില. സസവദല്യുതനി
കേണക്ഷനുകവണനി കബഭാര്ഡനില് ഇതനിനകേലാം ലഭനിചനിട്ടുളള അകപക്ഷകേളനില് സസവദല്യുതനി
ലഭലമലഭാത്ത  തഭാസഴെപറയുന്നേ  കമഖലകേള  ഉളസപടുനണട്ട്.  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനിലയനിസല
കകേഭാട്ടൂര്  ആദനിവഭാസനി  സസറനില്സമന്റെനില്സപട  കേമലകേലാം,  സപഭാടനിയലാം,  സകേഭാമ്പനിടനി,
മുസക്കഭാത്തനിവയല്,  പടഭാണനിപഭാറ കപഭാകത്തഭാടട്ട്,  ഇരുമ്പനിയഭാടട്ട്,  അണകേഭാല്,  പ്ലഭാത്തട്ട്,
സചരുമഭാങല്,  ആകമഭാടട്ട്,  കുന്നേകത്തരനി,  പഭാറലാംപഭാറ,  വനിതുര-സപരനിങ്ങന്മല പഞഭായത്തനില്സപട
കേഭാകരഭാടട്ട്,  സസദവക്കല്,  തണ്ണനിസപടനി,  കുളകത്തഭാടട്ട്,  കേരനിക്കകേലാം,  ഇടനിമടങ്ങട്ട്,  ഇടനിമൂല,
സവണ്ണകേപഭാറ, കേണണ്ണനി, കേഭാരടനി,  സസകേത എന്നേതീ പകദശേങ്ങളുലാം സകേഭാലലാം ജനിലയനിസല
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കകേഭാടനൂര്, തഭാസഴെമതീങ്കുളലാം, കറഭാസട്ട് മല, സസമലഭാടനി, അമ്മേയമ്പലലാം ചതുപട്ട്, സസഭാസസസറനിമുക്കട്ട്
കകേഭാളനനി  സമഭാക്ക,  ചതീനനിക്കഭാല,  ആനക്കുളലാം,  സചറടനി,  പഭാലക്കുളലാം,  ചഭാത്തന്മല,
സമഭാടന്മൂടട്ട്,  വടക്കരനിക്കകേലാം  എന്നേതീ  സലങ്ങളുലാം,  പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനിലുള്ള  ആവണനിപഭാറ
കകേഭാളനനി,  ചതീപന്കുഴെനി,  മൂനമല  എന്നേതീ  സലങ്ങളുലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിസല
സനലനിത്തടട്ട്, കചനലാംകകേഭാടട്ട്, കേണ്ണൂര് ജനിലയനിസല ഇലമഭാങല് കകേഭാളനനി, തഭാസഴെചതീക്കഭാടട്ട്,
മധുവനലാം, കമസലചതീക്കഭാടട്ട് എന്നേനിവയുലാം വയനഭാടട്ട് ജനിലയനിസല പരപന്പഭാറ,  സചടനിയലത്തൂര്,
പങളലാം, കേണ്ടൂര്,  കേപഭാടട്ട്,  മണനിമുണ, പുത്തൂര്,  സതക്കുലാംപഭാറ,  ചുള്ളനിക്കഭാടട്ട്,  നഭാഗമനഗജകേഭാടട്ട്,
മധലപടനി, മണല്വയല്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിസല കേലഭാകനഭാടട്ട്, സപരനിയമല ഏരനിയ,
കേക്കയലാം ഡഭാലാം സസസറട്ട്,  മലപ്പുറലാം ജനിലയനിസല മഭാഞനിരനി,  അചനുള്ള,  സപരനിയലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്
ജനിലയനിസല മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട്, അടപഭാടനി, പള്ളനിപഭാറ, കേടളപഭാറ, സചറസനലനി, സപരനിയകചഭാല,
കപഭാത്തന്കകേഭാടട്ട്,  പഭാലക്കുഴെനി,  ചൂരുപഭാര  എന്നേതീ  സലങ്ങളുലാം,  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിസല
അകരക്കഭാപട്ട്, സവടനിവനിടകേഭാടട്ട് എന്നേതീ കകേഭാളനനികേളുലാം, എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിസല സതരവഭാരനിയലാം,
മറനിയലാംസപടനി,  തലച്ചുവടപഭാറ,  സപഭാങ്ങന്ച്ചുവടട്ട്,  ഇടുക്കനി കകേഭാളനനി,  ആലപ്പുഴെ ജനിലയനിസല
മഭാകടത്തുരുത്തട്ട്, ഇടുക്കനി ജനിലയനിസല ഇടമലക്കുടനി, മറയൂര്, കേഭാന്തല്ലൂര്, വടവട, മൂന്നേഭാര്,
രഭാജകുമഭാരനി,  കസനഭാപതനി,  ചഭാന്തന്പഭാറ,  ചനിന്നേക്കനഭാല് തുടങ്ങനിയ പകദശേങ്ങളനിസല
കകേഭാളനനികേളനിലുലാം  സസവദല്യുതനി  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  എത്തനിയനിടനിലഭാത്തതഭായനി  ശദയനില്
സപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  31-3-2017-ഓടുകൂടനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എലഭാ  വതീടുകേളനിലുലാം  സസവദല്യുതനി
എത്തനിക്കുകേസയന്നേ ഉകദ്ദേശേകത്തഭാടുകൂടനി സമ്പൂര്ണ്ണ സസവദല്യുതതീകേരണ പദതനി ആവനിഷരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള  കേസണത്തഭാനഭായനി
വനിപുലമഭായ  തയഭാസറടുപകേള  സര്ക്കഭാരുലാം  സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-ഉലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ലഭനിച വനിവരങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുസട കേരടട്ട്  പടനികേ  9-9-2016-ല്
പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില് ചൂണനിക്കഭാണനിക്കസപടുന്നേ പനിഴെവകേള ഒഴെനിവഭാക്കനിയുലാം
വനിട്ടുകപഭായനിട്ടുള്ള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള  ഉളസക്കഭാള്ളനിച്ചുമുള്ള  അന്തനിമ  പടനികേ  2016
സസപ്തലാംബര്  അവസഭാനകത്തഭാടുകൂടനി  പസനിദതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.  പദതനി  പവൃത്തനികേളക്കുള്ള
എസനികമറട്ട്  2016  സസപ്തലാംബര് അവസഭാനകത്തഭാടുകൂടനി  തയഭാറഭാക്കഭാനുലാം പവൃത്തനികേളക്കുള്ള
ഫണട്ട് ലഭലമഭാകുന്നേ മുറയട്ട് നനിര്മ്മേഭാണപവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാനുമഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നേതട്ട്.

സസവദല്യുതനി ലഭനിക്കഭാന് ഉടമസഭാവകേഭാശേ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

134 (416) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

പുറകമ്പഭാക്കട്ട്  ഭൂമനിയനിലുലാം  സസകേവശേകരഖ  ലഭനിക്കഭാത്ത  ഭൂമനിയനിലുലാം  വതീടട്ട്  വചട്ട്
തഭാമസനിക്കുന്നേ കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് സസവദല്യുതനി ലഭനിക്കുന്നേതനികലക്കഭായനി ഉടമസഭാവകേഭാശേ
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ലഭനിയഭാത്ത സഭാഹചരലത്തനില് ഇത്തരലാം കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് സസവദല്യുതനി
ലഭനിക്കഭാന് നനിലവനില് എസന്തങനിലുലാം അവസരങ്ങള ഉകണഭാ; വനിശേദഭാലാംശേലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ  വകുപനില്നനിനമുള്ള  4-6-2012-നുലാം  4-8-2012-നുലാം
ഇറങ്ങനിയ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേളവഴെനി  100  ച.മതീറര് വസരയുള്ള വഭാസഗൃഹങ്ങളക്കട്ട്
അവ ഉടമസഭാവകേഭാശേമനിലഭാത്ത  ഭൂമനിയനിലഭാസണങനില്കപഭാലുലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  റസനിഡന്ഷേലല്
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് നല്കുവഭാന് തകദ്ദേശേസഭാപനങ്ങളക്കട്ട് അധനികേഭാരലാം നല്കുകേയുലാം ഇസൗ
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  സസവദല്യുതനി  കേണക്ഷന്  ഉളസപസടയുള്ള  കസവനങ്ങള  ലഭനിക്കുവഭാന്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  അനുമതനി  നല്കുകേയുലാം  സചയ്തനിരുന.  ഇസൗ  ഉത്തരവകേളുസട
ചുവടുപനിടനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  ഉടമസഭാവകേഭാശേമനിലഭാത്ത  ഭൂമനിയനിലഭാസണങനില്കപഭാലുലാം  100
ച.മതീറര്വസരയുള്ള വഭാസഗൃഹങ്ങളക്കട്ട് അതഭാതട്ട് പഞഭായത്തട്ട്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/  കകേഭാര്പകറഷേന്
അധനികൃതര് നല്കുന്നേ തഭാല്ക്കഭാലനികേ റസനിഡന്ഷേലല് സര്ടനിഫനിക്കറനിസന്റെ അടനിസഭാ
നത്തനില് കേണക്ഷന് നല്കുന്നേതനിനുള്ള ഉത്തരവട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് ഇറക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

കേഞനിപ്പുര-മൂടഭാര് സസബപഭാസട്ട് കറഭാഡനിസല സസവദല്യുതനി കപഭാസട്ട്
മഭാറനിസഭാപനിക്കല്

135 (417) സപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാടയല് മണ്ഡലത്തനിസല കേഞനിപ്പുര-മൂടഭാര് സസബപഭാസട്ട് കറഭാഡനിസന്റ
പണനികേളക്കട്ട് തടസമഭായനി നനില്ക്കുന്നേ സസവദല്യുതനി കപഭാസട്ട് മഭാറനി സഭാപനിക്കണസമന്നേ
സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിസന്റ നനിര്കദ്ദേശേലാം സസവദല്യുതനി വകുപട്ട് പരനികശേഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ  ;
എങനില് ആയതനിന്കമല് എടുത്ത നടപടനിയുസട വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  പവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നേതനിനട്ട്  ആവശേലമഭായ  എസനികമറട്ട്
സസവദല്യുതനി  വകുപട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിനട്ട്  നല്കുന്നേതനിനട്ട്  സതസര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേഭാടയല് മണ്ഡലത്തനിസല കേഞനിപ്പുര-മൂടഭാര് സസബപഭാസട്ട് കറഭാഡനിസന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണപവര്ത്തനവമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  സസവദല്യുതനി  കപഭാസട്ട്  മഭാറനിസഭാപനിക്കണസമന്നേ
സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിസന്റെ  നനിര്കദ്ദേശേലാം  അനുസരനിചട്ട്  സലലാം  പരനികശേഭാധനിചട്ട്
72,71,000 രൂപയ്ക്കുള്ള എസനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനി സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

സസൗകരഭാര്ജ സസവദല്യുതനി

136 (418) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സസൗകരഭാര്ജത്തനില്നനിനലാം  കവദല്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  നനിലവനില്
എസന്തലഭാലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന എന്നേട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്  പസസ്തുത  പദതനികേള  പകയഭാജനസപടുത്തുന്നേതനിനുള്ള
തടസലാം ബഭാററനികേളക്കഭാവശേലമഭായ ഭതീമമഭായ തുകേയഭാണട്ട് എന്നേതട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി) സസൗകരഭാര്ജലാം പകയഭാജനസപടുത്തനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നേ കവദല്യുതനി ബഭാററനിയനില്
സലാംഭരനിക്കഭാസത കനരനിടട്ട് സകേ.സട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-സന്റെ വനിതരണ ശലാംഖലയനികലക്കട്ട് നല്കുന്നേ
തരത്തനില് പദതനികേള ആസൂത്രണലാം സചയ്യുകമഭാ; അതനിസന്റെ വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സസൗകരഭാര്ജത്തനില്നനിനലാം  സസവദല്യുതനി  ഉല്പഭാദനലാം  സഭാധലമഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി
സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നേ  പദതനികേളുസടയുലാം  സസൗകരഭാര്ജത്തനില്
നനിനലാം സസവദല്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  2015-16  വര്ഷേസത്ത  പദതനിയുസട
ഭഭാഗമഭായനി  അനര്ടട്ട്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിസക്കഭാണനിരനിക്കുന്നേ  പദതനികേളുസടയുലാം
വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-സന്റെ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള സസന്തലാം സകേടനിടങ്ങളുസട
കമല്കരയനില് സഭാപനിക്കുന്നേ സസൗകരഭാര്ജ പ്ലഭാന്റുകേള ബഭാററനിയനില് സലാംഭരനിക്കഭാസത
കനരനിടട്ട്  വനിതരണ  ശലാംഖലയനികലക്കട്ട്  കേണകട്ട്  സചയ്യുനണട്ട്.  ഇതുവസര  2.868
സമഗഭാവഭാടട്ട് കശേഷേനിയുള്ള 145 സസൗകരഭാജ പ്ലഭാന്റുകേള ഗനിഡനികലക്കട്ട് ബന്ധനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.
2015-16 വര്ഷേസത്ത പദതനിയുസട ഭഭാഗമഭായനി 2 കേനികലഭാവഭാടട്ട് മുതല് 100 കേനികലഭാവഭാടട്ട്
വസര  കശേഷേനിയുള്ള  ശലാംഖലഭാബന്ധനിത  സസൗരസസവദല്യുത  പവര്  പ്ലഭാന്റുകേള  കകേന
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുസട സബ്സനിഡനികയഭാസട സഭാപനിച്ചുനല്കേനി  15  സമഗഭാവഭാടട്ട്
സഭാപനിതകശേഷേനി സസകേവരനിക്കഭാന് അസനര്ടട്ട് ലക്ഷലമനിടുന. കൂടഭാസത 2016-17 വര്ഷേലാം 2
കേനികലഭാവഭാടട്ട്  മുതല്  100  കേനികലഭാവഭാടട്ട്  വസര  കശേഷേനിയുള്ള  ശലാംഖലഭാ  ബന്ധനിത
സസൗരസസവദല്യുത പവര് പ്ലഭാന്റുകേള സബ്സനിഡനികയഭാസട സഭാപനിചട്ട് നല്കേനി 19 സമഗഭാവഭാടട്ട്
സഭാപനിതകശേഷേനി  സസകേവരനിക്കഭാനുലാം  അസനര്ടട്ട്  ലക്ഷലമനിടുനണട്ട്.  ഇത്തരലാം  പ്ലഭാന്റുകേളനില്
ബഭാററനിയുസട  ആവശേലമനില.  മുന്വര്ഷേലാം  തുടങ്ങനി  തുടര്നവരുന്നേ കസഭാളഭാര്  കേണകട്ട്
എന്നേ  ബഭാററനിയനിലഭാസത  ഗനിഡനികലയട്ട്  സസവദല്യുതനി  സകേഭാടുക്കുന്നേ  പദതനിയനില്
നനിലവനില്  15  സമഗഭാവഭാകടഭാളലാം സസൗരനനിലയങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള അകപക്ഷ
ലഭനിചതനില്  6  സമഗഭാവഭാകടഭാളലാം  സസൗരനനിലയങ്ങള സഭാപനിക്കഭാനുള്ള പതനിഷ്ഠഭാപന
റനികപഭാര്ടട്ട്  അസനര്ടനില് ലഭനിക്കുകേയുലാം  അതനില്  4.7  സമഗഭാവഭാടട്ട്  സസൗരനനിലയങ്ങള
സഭാപനിക്കഭാനുള്ള അനുമതനി അസനര്ടട്ട് നല്കുകേയുലാം സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

* സസലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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മഭാകവലനിക്കര മനിചല് ജലാംഗ്ഷേനനില് ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള

137 (419) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷേട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) മഭാകവലനിക്കര മനിചല് ജലാംഗ്ഷേനനില് ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള സഭാപനിക്കുന്നേതനിനട്ട്

കവദല്യുതനി വകുപട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പസസ്തുത കമഖലയനില് ഭൂഗര്ഭ കവദല്യുതനി കകേബനിള സഭാപനിക്കുന്നേതനിനട്ട്

ആരലാംഭലാം കുറനിസചങനിലുലാം പനിന്നേതീടട്ട് അതട്ട് നനിര്ത്തനിസവചതനിസന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പസസ്തുത പകദശേത്തട്ട് ഭൂഗര്ഭ കവദല്യുതനി കകേബനിള സഭാപനിക്കുന്നേതനിനട്ട്

ആവശേലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാകവലനിക്കര മനിചല് ജലാംഗ്ഷേനനികലക്കട്ട് ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള സഭാപനിക്കുന്നേതനിസന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  മഭാകവലനിക്കര  110  സകേ.വനി.  സബ്കസഷേന്  മുതല്  മനിചല്  ജലാംഗ്ഷേസന്റെ

സമതീപത്തുള്ള വള്ളക്കഭാലനില്വസര ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  മഭാകവലനിക്കര മനിചല് ജലാംഗ്ഷേനനില്കൂടനി  ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള സഭാപനിക്കുവഭാന്

സഭാകങതനികേ ബുദനിമുട്ടുള്ളതുകേഭാരണലാം  വള്ളക്കഭാലനില്നനിനലാം  മഭാകവലനിക്കര  സസപവറട്ട്

ബസട്ട്  സഭാന്റെനിനട്ട്  സമതീപമുള്ള  സസനിചനിലാംഗട്ട്  കസഷേന്വസര  ഓവര്സഹഡട്ട്  സസലനഭാണട്ട്

വലനിചനിരനിക്കുന്നേതട്ട്.  ബനി.എസട്ട്.എന്.എല്.-ല്നനിനലാം  ക്ലനിയറന്സട്ട്  ലഭനിക്കഭാത്തതട്ട്

കേഭാരണലാം ഇതുവസര ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള ചഭാര്ജട്ട് സചയഭാന് സഭാധനിചനിടനില.

സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളനിസല സസവദല്യുതനി പഭാഴെഭാക്കല് 

138 (420) ശതീ  .    ഡനി  .    സകേ  .    മുരളനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്  കവദല്യുതനി  ഉപകയഭാഗലാം  നനിയനനിക്കുന്നേതനിനഭായനി

ഓകരഭാ  ഒഭാഫതീസനിലുലാം  ആവശേലമഭായ  കവദല്യുതനിയുസട  അളവട്ട്  നനിര്ണ്ണയനിചട്ട്,  അതനുസരനിചട്ട്

വനിതരണലാം സചയ്യുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കവദല്യുതനി  പഭാഴെഭാക്കുന്നേ  ഒഭാഫതീസുകേളസക്കതനിസര  എസന്തങനിലുലാം  നടപടനികേള

സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഓകരഭാ സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസനിസലയുലാം ആവശേലമഭായ സസവദല്യുതനിയുസട അളവട്ട്
നനിര്ണ്ണയനിചട്ട്  അതനുസരനിചട്ട്  വനിതരണലാം  സചയ്യുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ഇതുവസര
സസതീകേരനിചനിടനില.  എന്നേഭാല് സസവദല്യുതനി സലാംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി കകേരള
കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡനില് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള എനര്ജനി കസവനിലാംഗ്സട്ട്
കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷേന്  ടതീലാം  (എകസഭാടട്ട്)-നട്ട്  എനര്ജനി  ഓഡനിറട്ട്  നടത്തുന്നേതനിനുള്ള
അക്രെഡനികറഷേന്  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളനിസല  സസവദല്യുതനി  ഉപകഭഭാഗലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നേതനിനട്ട് ഇസൗ സലാംവനിധഭാനലാം പകയഭാജനസപടുത്തഭാവന്നേതഭാണട്ട്.

(ബനി)  സസവദല്യുതനി  പഭാഴെഭാക്കുന്നേ  ഓഫതീസുകേളസക്കതനിസര  നടപടനിസയഭാനലാം
സസതീകേരനിചനിടനില.

സമ്പൂര്ണ്ണ സസവദല്യുതതീകേരണ പദതനി

139 (421) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

സലാംസഭാനത്തട്ട് ആവനിഷരനിചനിട്ടുള്ള സമ്പൂര്ണ്ണ കവദല്യുതതീകേരണ പദതനി എന്നേട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നേതനിനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്  ;  ഊർജ വകുപട്ട് ഇതനിനഭായനി എത്ര
തുകേ നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട് ; ഈ പദതനിയുസട വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

സമ്പൂര്ണ്ണ  സസവദല്യുതതീകേരണ  പദതനി  31-3-2017-ഓടുകൂടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നേതനിനഭാണട്ട്
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  ബഡ്ജറനില് ഊര്ജ  വകുപനിനട്ട്  തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിടനില.
തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണലാം,  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസനലാം  എന്നേതീ  വകുപ്പുകേളക്കട്ട്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകേള, ജനപതനിനനിധനികേളുസട (MLA SDF, MLA ADF, MP
LAD)  ഫണ്ടുകേള,  സന്നേദ  സലാംഘടനകേളനില്നനിനള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം
എന്നേനിവയനില്നനിനമഭാണട്ട്  സമ്പൂര്ണ്ണ  സസവദല്യുതതീകേരണത്തനിനുള്ള  എസനികമറട്ട്  തുകേ
കേസണത്തഭാന് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  സമ്പൂര്ണ്ണ സസവദല്യുതതീകേരണ  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള  കേസണത്തുന്നേതനിനട്ട്  വനിപുലമഭായ  തയഭാസറടുപ്പുകേള  സര്ക്കഭാരുലാം
സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡുലാം  നടത്തുകേയുലാം  ലഭനിച  വനിവരങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുസട കേരടട്ട് പടനികേ 9-9-2016-ല് പസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനില്  ചൂണനിക്കഭാണനിക്കസപടുന്നേ  പനിഴെവകേള  ഒഴെനിവഭാക്കുകേയുലാം  വനിട്ടുകപഭായനിട്ടുള്ള
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള  ഉളസസക്കഭാള്ളനിച്ചുമുള്ള  അന്തനിമ  പടനികേ  2016  സസപ്തലാംബറനില്
പസനിദതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.  പദതനി പവൃത്തനികേളക്കുള്ള എസനികമറട്ട്  2016  സസപ്തലാംബര്
അവസഭാനകത്തഭാടുകൂടനി തയഭാറഭാക്കഭാനഭാണട്ട് നനിര്കദ്ദേശേനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.



  കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള                            207 

സമ്പൂര്ണ്ണ സസവദല്യുതതീകേരണ പദതനി

140 (422) ശതീ  .    മുരളനി  സപരുസനലനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സമ്പൂര്ണ്ണ കവദല്യുതതീകേരണ പദതനിയുസട വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പദതനിയുസട ഗുണലാം ലഭനിക്കണസമങനില് വതീടനിനട്ട് നമ്പര് നനിര്ബന്ധമഭാസണ
ന്നേനിരനിസക്ക  വനിവനിധ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  വതീട്ടുനമ്പര് ലഭനിക്കഭാത്തവര് ഉസണന്നേ കേഭാരലലാം
ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  പസ്തുത  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  കവദല്യുത  കേണക്ഷന്  ലഭനിക്കുന്നേതനിനുള്ള
പദതനിയുകണഭാ ; എങനില് വനിശേദ വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാര്ചട്ട്  2017  ഓടുകൂടനി  സലാംസഭാനത്തട്ട് എലഭാ വതീടുകേളനിലുലാം സസവദല്യുതനി
എത്തനിക്കുകേസയന്നേ ഉകദ്ദേശേകത്തഭാടുകൂടനി സമ്പൂര്ണ്ണ സസവദല്യുതതീകേരണ പദതനി ആവനിഷരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള  കേസണത്തഭാനഭായനി
വനിപുലമഭായ  തയഭാസറടുപ്പുകേള  സര്ക്കഭാരുലാം  സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-ഉലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
സസവദല്യുതതീകേരനിചനിടനിലഭാത്ത വതീടുകേളുസട വനിവരലാം കശേഖരനിക്കുന്നേതനിനഭായുള്ള സലാംവനിധഭാനവലാം
സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.  ഏര്സപടുത്തനിയനിരുന.  ലഭനിച വനിവരങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയ
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുസട  കേരടട്ട്  പടനികേ  9-9-2016-നട്ട്  പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്
ചൂണനിക്കഭാണനിക്കസപടുന്നേ പനിഴെവകേള ഒഴെനിവഭാക്കനിയുലാം വനിട്ടുകപഭായനിട്ടുള്ള ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള
ഉളസക്കഭാള്ളനിച്ചുമുള്ള അന്തനിമ പടനികേ  2016  സസപ്തലാംബര് മഭാസലാം അവസഭാനകത്തഭാസട
പസനിദതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.  പദതനി  പവൃത്തനികേളക്കുള്ള എസനികമറട്ട്  2016  സസപ്തലാംബര്
അവസഭാനകത്തഭാടുകൂടനി തയഭാറഭാക്കഭാനുലാം പവൃത്തനികേളക്കുളള ഫണട്ട് ലഭലമഭാകുന്നേ മുറയട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണപവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാനുമഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നേതട്ട്.

(ബനി&സനി)  100  ച.മതീറര്വസര  വനിസ്തൃതനിയുള്ള  വഭാസഗൃഹങ്ങളക്കട്ട്  അവ
ഉടമസഭാവകേഭാശേമനിലഭാത്ത  ഭൂമനിയനിലഭാസണങനില്കപഭാലുലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  റസനിഡന്ഷേലല്
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  നല്കുവഭാന് തകദ്ദേശേ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് അധനികേഭാരലാം നല്കേനി തകദ്ദേശേ
സസയലാംഭരണ വകുപട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇസൗ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  സസവദല്യുതനി
കേണക്ഷന് ഉളസപസടയുള്ള കസവനങ്ങള ലഭനിക്കുവഭാന് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നേതനിനട്ട് അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇസൗ ഉത്തരവകേളുസട അടനിസഭാനത്തനില് ഉടമസഭാവകേഭാശേലാം ഇലഭാത്ത
ഭൂമനിയനിലഭാസണങനില്കപഭാലുലാം  100  ച.മതീറര്  വസരയുള്ള വഭാസഗൃഹങ്ങളക്കട്ട് അതഭാതട്ട്
പഞഭായത്തട്ട്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷേന് അധനികൃതര് നല്കുന്നേ തഭാല്ക്കഭാലനികേ
റസനിഡന്ഷേലല്  സര്ടനിഫനിക്കറനിസന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കേണക്ഷന്  നല്കുന്നേതനിനുള്ള
ഉത്തരവട്ട് സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡട്ട് പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.



208       കകേരള നനിയമസഭ                  സസപ്റലാംബര് 27,  2016

സമ്പൂര്ണ്ണ സസവദല്യുതതീകേരണ മണ്ഡലലാം

141 (423) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ആറനിങ്ങല് മണ്ഡലമുളസപടുന്നേ പകദശേസത്ത സമ്പൂര്ണ്ണ കവദല്യുതതീകേരണ
കമഖലയഭാക്കുന്നേതനിനട്ട്  സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡട്ട്  എസന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളസതന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ  പകദശേസത്ത  എത്ര  അകപക്ഷകേര്ക്കഭാണട്ട്  ഇനനി  കവദല്യുതനി
കേണക്ഷന് നല്കുവഭാനുള്ളസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ആറനിങ്ങല്  മണ്ഡലസത്ത  സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദല്യുതതീകേരണ  മണ്ഡലസമന്നേട്ട്
എന്നേകത്തക്കട്ട് പഖലഭാപനിക്കഭാനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആറനിങ്ങല് മണ്ഡലപരനിധനിയനിലുള്ള സമ്പൂര്ണ്ണ സസവദല്യുതതീകേരണ ഗുണകഭഭാ
ക്തഭാക്കസള കേസണത്തനി അതതട്ട് സസക്ഷന് ഓഫതീസുകേളനില് കേരടട്ട് പടനികേ തയഭാറഭാക്കനി
പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സമ്പൂര്ണ്ണ സസവദല്യുതതീകേരണത്തനിനഭായുള്ള എസനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനി
വരനികേയഭാണട്ട്.  കേരടട്ട്  പടനികേയനിലുള്ള  പനിഴെവകേള  തനിരുത്തനി  അന്തനിമ  പടനികേ  2016
സസപ്തലാംബര് അവസഭാനകത്തഭാസട പസനിദതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

(ബനി)   ലഭലമഭായ കേണക്കുകേള പകേഭാരലാം  986  കപര്ക്കഭാണട്ട് ഇനനി സസവദല്യുതനി
നല്കേഭാനുള്ളതട്ട്.

(സനി) 2017  മഭാര്ചട്ട്  അവസഭാനകത്തഭാടുകൂടനി  സലാംസഭാനസത്ത എലഭാ വതീടുകേളുലാം
സസവദല്യുതതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നേതട്ട്.

സമ്പൂര്ണ്ണ സസവദല്യുതതീകേരണ പദതനികേള

142 (424) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

സമ്പൂര്ണ്ണ കവദല്യുതതീകേരണ പദതനികേള  പകേഭാരലാം  ഏസതഭാസക്ക  ജനിലകേളനിലഭാണട്ട്
കവദല്യുതതീകേരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളസതന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2007-2011  കേഭാലയളവനില്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില്  സമ്പൂര്ണ്ണ
സസവദല്യുതതീകേരണലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന.  ഇതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അന്നേട്ട്  ആലപ്പുഴെ,
എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  തൃശ്ശൂര് എന്നേതീ ജനിലകേളനിസല എലഭാ മണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം സമ്പൂര്ണ്ണ
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സസവദല്യുതതീകേരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിരുന.  പനിന്നേതീടട്ട്  2011-16  കേഭാലയളവനില് മണ്ഡലലാം/
ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  സസവദല്യുതതീകേരണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  പകേരലാം  കകേനഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേളനില്  ഉളസപടുത്തനിയുള്ള  സസവദല്യുതതീകേരണ  പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  നടന
വന്നേനിരുന്നേതട്ട്. ഇകപഭാള പഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള സമ്പൂര്ണ്ണ സസവദല്യുതതീകേരണത്തനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
2017  മഭാര്കചഭാടുകൂടനി  സലാംസഭാനസത്ത എലഭാ വതീടുകേളനിലുലാം  സസവദല്യുതനി ലഭലമഭാക്കുന്നേ
നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്.

സമ്പൂര്ണ്ണ സസവദല്യുതതീകേരണലാം

143 (425) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദല്യുതതീകേരണത്തനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കവദല്യുതനി  കേണക്ഷനട്ട്
കവണനി ലഭനിച അകപക്ഷകേളുസട എണ്ണലാം ജനില തനിരനിചട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദല്യുതതീകേരണത്തനിനട്ട്  കവണനി  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എസന്തലഭാസമന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സമ്പൂര്ണ്ണ സസവദല്യുതതീകേരണത്തനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  സസവദല്യുതനി കേണക്ഷനുകവണനി
ലഭനിച അകപക്ഷകേളുസട ജനില തനിരനിച്ചുളള എണ്ണലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി)   2017  മഭാര്കചഭാടുകൂടനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എലഭാ  വതീടുകേളനിലുലാം  സസവദല്യുതനി
എത്തനിക്കുകേസയന്നേ ഉകദ്ദേശേകത്തഭാസട സമ്പൂര്ണ്ണ സസവദല്യുതതീകേരണ പദതനി സര്ക്കഭാര്
ആവനിഷരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള
കേസണത്തഭാനഭായനി വനിപുലമഭായ തയഭാസറടുപ്പുകേള സര്ക്കഭാരുലാം സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-ഉലാം
നടത്തനിയനിരുന. ലളനിതമഭായ ഒരു കഫഭാറലാം മുകഖനയുലാം 9496018640 എന്നേ നമ്പരനികലക്കട്ട്
മനിസ്ഡട്ട് കകേഭാള വഴെനിയുലാം സസവദല്യുതതീകേരനിചനിടനിലഭാത്ത വതീടുകേളുസട വനിവരലാം കശേഖരനിക്കു
ന്നേതനിനഭായുള്ള  സലാംവനിധഭാനവലാം  സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.  ഏര്സപടുത്തനിയനിരുന.
ഇത്തരത്തനില് ലഭനിച വനിവരങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുസട കേരടട്ട്  പടനികേ
9-9-2016-നട്ട് തയഭാറഭാക്കനി പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില് ചൂണനിക്കഭാണനിക്കസപടുന്നേ
പനിഴെവകേള ഒഴെനിവഭാക്കനിയുലാം വനിട്ടുകപഭായനിട്ടുള്ള ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള ഉളസക്കഭാള്ളനിച്ചുമുള്ള
അന്തനിമ പടനികേ  2016  സസപ്തലാംബര് അവസഭാനകത്തഭാസട പസനിദതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.
പദതനി  പവൃത്തനികേളക്കുള്ള എസനികമറട്ട്  2016  സസപ്തലാംബര് അവസഭാനകത്തഭാടുകൂടനി
തയഭാറഭാക്കഭാനലാം പവൃത്തനികേളക്കുള്ള ഫണട്ട് ലഭലമഭാകുന്നേ മുറയട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേള
ആരലാംഭനിക്കഭാനുമഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടുന്നേതട്ട്.  LSGD,  SC/ST  കക്ഷമ  വകുപ്പുകേളക്കട്ട്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകേള, ജനപതനിനനിധനികേളുസട (MLA SDF, MLA ADF, MP
LAD)  ഫണ്ടുകേള,  സന്നേദ  സലാംഘടനകേളനില്നനിനളള  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം
എന്നേനിവയനില്നനിനമഭാണട്ട്  സമ്പൂര്ണ്ണ  സസവദല്യുതതീകേരണത്തനിനുള്ള  എസനികമറട്ട്  തുകേ
കേസണത്തഭാന് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്.

* സസലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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144 (426) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .    സനി  .    സകേ  .    ഹരതീനന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളസത്ത  സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദല്യുതതീകേരണ  സലാംസഭാനമഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള
കേര്മ്മേ പദതനി ആവനിഷരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങനില്  പസസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനി  ഇതുവസര  സചയ്തനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള എസന്തഭാസക്കയഭാസണന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇതുവസര  കവദല്യുതനി  എത്തഭാത്ത  എത്ര  വതീടുകേള
ഉസണന്നേതനിസന്റെ കേണസക്കടുത്തനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശേദഭാലാംശേലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  പദതനിയുസട ഭഭാഗമഭായനി കവദല്യുതനി ലഭനിക്കഭാത്തവരുസട പടനികേ തയഭാറഭാക്കഭാനുലാം
കലന്  സഭാപനിക്കഭാനുള്ള  പവൃത്തനികേളുസട  എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കുന്നേതനിനുമുള്ള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാസയന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  ഉണട്ട്.  സമ്പൂര്ണ്ണ കവദല്യുതതീകേരണ പവൃത്തനികേസളക്കുറനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള
സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിസന്റെ  സവബട്ട്  കസറനില്  പസനിദതീകേരനിചതനിനുപുറസമ
ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  മഭാധലമങ്ങള മുകഖനയുലാം ഉകദലഭാഗസര് വഴെനി കനരനിട്ടുലാം പചരണലാം
നല്കേനിയനിരുന.  ലളനിതമഭായ  ഒരു  കഫഭാറലാം  മുകഖനയുലാം  9496018640  എന്നേ
നമ്പറനികലക്കട്ട്  മനിസ്ഡട്ട്  കകേഭാള  വഴെനിയുലാം  കവദല്യുതതീകേരനിചനിടനിലഭാത്ത  വതീടുകേളുസട
വനിവരലാം കശേഖരനിക്കുന്നേതനിനഭായുള്ള സലാംവനിധഭാനവലാം സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്. ഏര്സപടു
ത്തനിയനിരുന.  ഇത്തരത്തനില് ലഭനിച അകപക്ഷകേളക്കുപുറസമ സര്ക്കഭാരനിസന്റെ വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുസട കകേവശേലാം നനിലവനിലുള്ള വനിവരങ്ങളുലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുസട സഹഭായകത്തഭാസട
പുതുതഭായനി  കശേഖരനിച  വനിവരവലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുസട  കേരടട്ട്  പടനികേ
9-9-2016-നട്ട് തയഭാറഭാക്കനി പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില് ചൂണനിക്കഭാണനിക്കസപടുന്നേ
പനിഴെവകേള ഒഴെനിവഭാക്കനിയുലാം വനിട്ടുകപഭായനിട്ടുള്ള ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള ഉളസക്കഭാള്ളനിച്ചുമുള്ള
അന്തനിമ പടനികേ  2016  സസപ്തലാംബര് അവസഭാനകത്തഭാസട പസനിദതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.
19-9-2016-സല  കേണക്കനുസരനിചട്ട്  107153  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  ഈ  പദതനിയനില്
രജനിസര് സചയസപടനിട്ടുണട്ട്. വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ചുവസട കചര്ക്കുന :
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ആസകേ രജനിസര് സചയസപടവ - 107153

എസട്ട്.സനി.വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ളവ - 32541

എസട്ട്.റനി. വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ളവ - 17576

പദതനി പവൃത്തനികേളക്കുള്ള എസനികമറട്ട്  2016  സസപ്തലാംബര് അവസഭാനകത്തഭാടുകൂടനി
തയഭാറഭാക്കഭാനുലാം  പവര്ത്തനികേളക്കുള്ള  ഫണട്ട്  ലഭലമഭാകുന്നേ  മുറയട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ
പവ ര്ത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാനുമഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നേതട്ട്. 
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145 (427) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദല്യുതതീകേരണ  പദതനിയുസട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനസത്ത
പഭാവസപടവര്ക്കുലാം  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനില്സപടവര്ക്കുലാം  വതീടുകേളനികലക്കട്ട്  സസൗജനലമഭായനി
കവദല്യുതനി  കേണക്ഷന്  എത്തനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  എസന്തങനിലുലാം  പദതനി  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ  ;
പദതനിയുസട വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) അകപക്ഷ നല്കേഭാന് നനിശ്ചയനിചനിരുന്നേ അവസഭാന തതീയതനിക്കട്ട് കശേഷേവലാം

അകപക്ഷ നല്കേഭാന് ആളക്കഭാര് ഉണഭായ സഭാഹചരലത്തനില് അവര്ക്കുകൂടനി അകപക്ഷ

നല്കേഭാന് എസന്തങനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഇതനികനഭാടകേലാം എത്ര അകപക്ഷകേളഭാണട്ട് ഇത്തരത്തനില് ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്  ;

വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 31-3-2017-ഒഭാടുകൂടനി സലാംസഭാനത്തട്ട് എലഭാ വതീടുകേളനിലുലാം കവദല്യുതനി

എത്തനിക്കുകേ എന്നേ ഉകദ്ദേശേകത്തഭാടുകൂടനി  സമ്പൂര്ണ്ണ കവദല്യുതതീകേരണ പദതനി  സര്ക്കഭാര്

ആവനിഷരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ഇതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള

കേസണത്തഭാനഭായനി വനിപുലമഭായ തയഭാസറടുപ്പുകേള സര്ക്കഭാരുലാം കകേരള കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി

കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡുലാം  നടത്തനിയനിരുന.  ലളനിതമഭായ  ഒരു  കഫഭാറലാംലാം  മുകഖനയുലാം

9496018640  എന്നേ നമ്പറനികലക്കട്ട്  മനിസ്ഡട്ട്  കകേഭാള  വഴെനിയുലാം  കവദല്യുതതീകേരനിചനിടനിലഭാത്ത

വതീടുകേളുസട  വനിവരലാം കശേഖരനിക്കുന്നേതനിനഭായുള്ള സലാംവനിധഭാനവലാം കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനി

കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  ഏര്സപടുത്തനിയനിരുന.  ഇത്തരത്തനില്  ലഭനിച  വനിവരങ്ങള

ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുസട  കേരടട്ട്  പടനികേ  9-9-2016-നട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി

പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില് ചൂണനിക്കഭാണനിക്കസപടുന്നേ പനിഴെവകേള ഒഴെനിവഭാക്കനിയുലാം
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വനിട്ടുകപഭായനിട്ടുള്ള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള  ഉളസക്കഭാള്ളനിച്ചുമുള്ള  അന്തനിമ  പടനികേ  2016

സസപ്തലാംബറനില്  തയഭാറഭാക്കനി  പസനിദതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.  പദതനി  പവൃത്തനികേളക്കുള്ള

എസനികമറട്ട്  2016  സസപ്തലാംബര് അവസഭാനകത്തഭാടുകൂടനി തയഭാറഭാക്കഭാനുലാം പവര്ത്തനികേളക്കുള്ള

ഫണട്ട്  ലഭലമഭാകുന്നേ  മുറയട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  പവ കൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിക്കഭാനുമഭാണട്ട്

ലക്ഷലമനിടുന്നേതട്ട്. 

(ബനി) തുടക്കത്തനില് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുസട കപരട്ട് വനിവരങ്ങള നല്കുന്നേതനിനുള്ള
അവസഭാന തതീയതനിയഭായനി  നനിശ്ചയനിചനിരുന്നേതട്ട്  31-7-2016  ആണട്ട്.  എന്നേഭാല് ഈ
സമയലാം  പരലഭാപ്തമല എന കതഭാന്നേനിയതനിനഭാല്  പസ്തുത തതീയതനി  8-9-2016  വസര
ദതീര്ഘനിപനിചനിരുന. ടനി തതീയതനി വസര ലഭനിച അകപക്ഷകേളുസട അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുസട  കേരടുപടനികേ  പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനില്  ഉളസപടഭാത്ത
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള ഉസണങനില് അവര്ക്കട്ട് അന്തനിമ പടനികേ തയഭാറഭാക്കുന്നേതുവസര കപരട്ട്
കചര്ക്കഭാന് അവസരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  19-9-2016-സല  കേണക്കനുസരനിചട്ട്  107153  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  ഈ
പദതനിയനില് രജനിസര് സചയസപടനിട്ടുണട്ട്. വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ചുവസട കചര്ക്കുന :

ആസകേ രജനിസര് സചയസപടവ - 107153

എസട്ട്.സനി.വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ളവ - 32541

എസട്ട്.റനി. വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ളവ - 17576

തനിരുവമ്പഭാടനി മണ്ഡലത്തനിസന്റെ സമ്പൂര്ണ്ണ കവദല്യുതതീകേരണലാം

146 (428) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സമ്പൂര്ണ്ണ കവദല്യുതതീകൃത സലാംസഭാനമഭാക്കുന്നേതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തനിരുവമ്പഭാടനി
നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നേ പവര്ത്തനങ്ങള എസന്തലഭാ
മഭാസണന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് എത്ര സചലവട്ട് വരുസമനലാം ഫണട്ട് എങ്ങസനസയലഭാമഭാണട്ട്
കേസണത്തുന്നേസതനലാം വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദല്യുതതീകേരണ  നടപടനികേളുസട  ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവമ്പഭാടനി
നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലുളസപടുന്നേ  കവദല്യുതനി  ലഭനിചനിടനിലഭാത്ത  814  വതീടുകേളക്കട്ട്
കവദല്യുതനി ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന. 
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(ബനി)  ഈ  പവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ഏകേകദശേലാം  1,10,00,000  രൂപ  സചലവട്ട്
പതതീക്ഷനിക്കുന.  ഇതനില്  ബനി.പനി.എല് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  DDUGJY  പദതനിയനില്
ഉളസപടുത്തനിയുലാം മറ്റുള്ളവര്ക്കട്ട്  LSGD/SC/ST  വനികേസന വകുപ്പുകേളക്കട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള
ഫണ്ടുകേള,  ജനപതനിനനിധനികേളുസട  (MLA  SDF,  MLA  ADF,  MP  LAD)
ഫണ്ടുകേള ,  സന്നേദ സലാംഘടനകേളനില് നനിനള്ള സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം എന്നേനിവയനില്
നനിനമഭാണട്ട് തുകേ കേസണത്തഭാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേതട്ട്. 

ഇരനിമ്പനിളനിയലാം ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് സസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

147 (429) സപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇരനിമ്പനിളനിയലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്  അധനികൃതര് ഒരു സസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കണസമന്നേ നനികവദനലാം സസവദല്യുതനി വകുപനിനട്ട്  നല്കേനിയതനില് എസന്തങനിലുലാം
പഠനകമഭാ റനികപഭാര്കടഭാ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചനിട്ടുസണങനില് അതനികന്മേല് എടുത്ത നടപടനികേള എസന്തലഭാലാം;

(സനി)  ഇരനിമ്പനിളനിയലാം  പഞഭായത്തനില് സസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട്  അനുവദനിക്കുവഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഉണട്ട്.  നനിലവനിലുള്ള സസക്ഷന് ഓഫതീസനിസന്റെ പരനിധനി  50  ചതുരശ
കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുകേയുലാം അകതസമയലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  25000-ല് അധനികേമഭാവകേകയഭാ
അസലങനില്  പരനിധനി  100  ചതുരശ  കേനികലഭാമതീററനില്  കൂടുകേയുലാം  അകതസമയലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  20000-ല്  അധനികേലാം  ആവകേകയഭാ  സചയ്യുന്നേ  സഭാഹചരലത്തനില്
ആണട്ട് സഭാധഭാരണ ഗതനിയനില് കബഭാര്ഡട്ട് നനിലവനിലുള്ള സസക്ഷന് വനിഭജനിചട്ട് പുതനിയ
ഇലകനിക്കല് സസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട് അനുവദനിക്കുന്നേതട്ട്.  എന്നേഭാല് സസക്ഷന് വനിഭജന
ത്തനിനുള്ള മുകേളനില് പരഭാമര്ശേനിചനിട്ടുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള വളഭാകഞരനി,  എടയൂര് എന്നേതീ
സസക്ഷനുകേളുസട  കേഭാരലത്തനില്  വരഭാത്തതനിനഭാല്  ഇവ  വനിഭജനിചട്ട്  ഇരനിമ്പനിളനിയത്തട്ട്
പുതനിയ സസക്ഷന് രൂപതീകേരനിക്കുന്നേതട്ട് ഇകപഭാള കബഭാര്ഡനിസന്റെ പരനിഗണനയനിലനില. 

കവദല്യുതനിയുസട പസരണ നഷ്ടലാം

148 (430) ശതീ  .   എ  .    എന്  .   ഷേലാംസതീര് :
ശതീ  .   സകേ  .   സുകരഷേട്ട് കുറപട്ട് :
ശതീ  .   സകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കവദല്യുതനിയുസട  പസരണ  നഷ്ടലാം  ഇലഭാതഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി  എസന്തലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശേനിയ്ക്കുന്നേതട്ട് ;
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(ബനി)  പസരണ  നഷ്ടലാം  ഇലഭാതഭാക്കഭാന്,  പകതലകേനിച്ചുലാം  ഗഭാമപകദശേങ്ങളനില്

എസന്തങനിലുലാം സമയബന്ധനിത നടപടനികേള ആകലഭാചനിയ്ക്കുനകണഭാ ;

(സനി) കവദല്യുതനി പസരണ നഷ്ടലാം എത്ര ശേതമഭാനമഭാണട്ട് എന്നേട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

എങനില് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  കവദല്യുതനിയുസട ഉപകഭഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നേതനിനഭായനി  എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേളുസട

ഉപകയഭാഗലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന്  എസന്തങനിലുലാം  കേര്മ്മേ  പദതനി  ആവനിഷരനിക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കവദല്യുതനി  വനിതരണ  ശലാംഖലയനിലുള്ള  നഷ്ടത്തനിസന

'സടകനിക്കല് കലഭാസസനലാം കേകമഴെട്ട് സലല് കലഭാസസനലാം' രണഭായനി തരലാംതനിരനിചനിരനിക്കുന.

കവദല്യുതനിയുസട പസരണ വനിതരണ കലനുകേളനിലൂസടയുലാം ട്രഭാന് കസ്ഫഭാര്മറകേളനിലൂസടയുലാം

കവദല്യുതനി  പസരനിക്കുകമ്പഭാഴുണഭാകുന്നേ  നഷ്ടസത്തയഭാണട്ട്  സടകനിക്കല്  കലഭാസഭായനി

കേണക്കഭാക്കുന്നേതട്ട്.  കവദല്യുതനി  കമഭാഷേണലാം,  കകേടഭായ  മതീററകേള  വഴെനി  വതീടുകേളനില്

കവദല്യുതനി  കൃതലമഭായനി  കരഖസപടുത്തഭാത്തതുലാം  ബനിലനിലാംഗനില്  വരുന്നേ  സതറ്റുകേള

തുടങ്ങനിയവയഭാണട്ട് കേകമഴലല് കലഭാസഭായനി കേണക്കഭാക്കുന്നേതട്ട്. 

സടകനിക്കല് കലഭാസട്ട്  കുറയ്ക്കുന്നേതനിനട്ട്  തഭാസഴെ പറയുന്നേ വനിവനിധ പദതനികേളഭാണട്ട്

കബഭാര്ഡട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നേതട്ട് :

1. കൂടുതല് എചട്ട്.ടനി.കലനുകേള സഭാപനിചട്ട് എചട്ട്.ടനി./എല്.ടനി.  അനുപഭാതലാം

സമചസപടുത്തുകേ.

2. കൂടുതല്  വനിതരണ  ട്രഭാന്കസ്ഫഭാര്മറകേള  സഭാപനിചട്ട്  എല്.ടനി.

കലനുകേളനിലുള്ള ഊര്ജ നഷ്ടലാം കുറയ്ക്കുകേ.

3. എചട്ട്.ടനി കലനുകേളനിലുലാം എല്.ടനി. കലനുകേളനിലുലാം പഴെയ കേണകര്

മഭാറനി പുതനിയ കേണകര് സഭാപനിക്കുകേ.

4. സനിസലാം പവര് ഫഭാകര് സമചസപടുത്തുകേ.

5. കൂടുതല് സബ്കസഷേനുകേളുലാം പസരണ കലനുകേളുലാം സഭാപനിക്കുകേ.

വനിതരണ ശേ കൃഖലയനിലുള്ള കേകമഴലല് കലഭാസട്ട് കുറയ്ക്കുന്നേതനിനട്ട്  തഭാസഴെ പറയുന്നേ

വനിവനിധ പദതനികേളഭാണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നേതട്ട്. 
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1. കകേടഭായ  മതീററകേളുലാം  ഇലകകഭാ  സമക്കഭാനനിക്കല്  മതീററകേളുലാം  മഭാറനി
പുതനിയ ഇലകകഭാണനിക്കട്ട് മതീററകേള സഭാപനിക്കുകേ.

2. കബഭാര്ഡനിസന്റെ ആന്റെനിപവര് സതഫട്ട് സസഭാഡട്ട് കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുകേ.

3. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുസട  ബനില്  നല്കുന്നേതുലാം  റവനറ്റ്യൂ  കേളക്ഷനുലാം
കേമ്പറ്റ്യൂടര്വത്ക്കരനിക്കുകേ.

4. എനര്ജനി ഓഡനിറട്ട്  (ഫതീഡര് തലത്തനിലുലാം ട്രഭാന്സട്ട് കഫഭാര്മര് തല
ത്തനിലുലാം) കൂടുതല് വലഭാപകേമഭാക്കുകേ.

2016-17 വര്ഷേത്തനികലയട്ട് ഏകേകദശേലാം 367 സര്കേറ്റ്യൂടട്ട് കേനികലഭാമതീറര് ഇ.എചട്ട്.ടനി.
കലനുകേളുലാം  18  പുതനിയ  സബ്കസഷേനുകേളുലാം  3050  കേനികലഭാമതീറര്  11  സകേ.വനി.
കലനുകേളുലാം  3300  ഡനിസ്ട്രനിബറ്റ്യൂഷേന്  ട്രഭാന്സട്ട് കഫഭാര്മറകേളുലാം  3500  കേനികലഭാമതീറര്
പുതനിയ എല്.ടനി.  കലനുകേളുലാം  14  ലക്ഷലാം കകേടഭായ മതീററകേള മഭാറനിസഭാപനിക്കുന്നേതനിനുലാം
കബഭാര്ഡട്ട്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  നടപടനികേള  വഴെനി  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം
കവദല്യുതനി  പസരണ  വനിതരണ  നഷ്ടലാം  14.10  ശേതമഭാനത്തനികലക്കട്ട്  കുറയഭാന്
സഭാധനിക്കുസമന്നേട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി)  ഗഭാമപകദശേങ്ങളനില് പസരണ നഷ്ടലാം കുറയ്ക്കുന്നേതനിനഭായനി കകേനഭാവനിഷ്കൃത
പദതനിയഭായ  DDUGJY  പകേഭാരലാം  നനിലവനിലുള്ള  സബ്കസഷേനുകേളനിസല  പഴെക്കലാം
സചന്നേ ഉപകേരണങ്ങള മഭാറനി സഭാപനിക്കുകേയുലാം കശേഷേനി വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം സചയ്യുന്നേ
പവര്ത്തനികേള ഉളസപടുത്തുകേയുലാം അതനിസന്റെ പണനികേള ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  നനിലവനിസല  (2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനിസല)  പസരണ
വനിതരണ നഷ്ടലാം 14.37 ശേതമഭാനമഭാണട്ട്.

(ഡനി)  കവദല്യുതനിയുസട ഉപകഭഭാഗലാം കുറയ്ക്കുന്നേതനിനുലാം എല്.ഇ.ഡനി. ബളബുകേളുസട
ഉപകഭഭാഗലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനുമഭായനി സഡഭാമസനികേട്ട് എഫനിഷേലന്റെട്ട് കലറനിലാംഗട്ട് കപഭാഗഭാലാം
(സഡല്പ)  എന്നേ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഈ  പദതനിയനിലൂസട  എലഭാഭാ
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  9  വഭാടനിസന്റെ  രണട്ട്  എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള  95  രൂപ
നനിരക്കനില് വനിതരണലാം സചയ്യുന.  കൂടഭാസത ഉപകയഭാഗത്തനിലുള്ള ഇന്കേഭാന്ഡസസന്റെട്ട്
ബളബുകേളുലാം  സനി.എഫട്ട്.എല്.-കേളുലാം  മഭാറനി  പകേരലാം  എല്.ഇ.ഡനി  ബളബുകേള
നല്കുന്നേതനിനുള്ള പുതനിയ പദതനിയുസട പഭാരലാംഭ നടപടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  വലചനിറ
ഗഭാമ പഞഭായത്തനില്  407  എല്.ഇ.ഡനി സതരുവട്ട് വനിളക്കുകേള സഭാപനിച്ചു.  ആലപ്പുഴെ
മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്  8051  എല്.ഇ.ഡനി.  വനിളക്കുകേള  സഭാപനിക്കുന്നേ  പദതനി
പുകരഭാഗമനിക്കുന. 
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പഭാരമ്പകരലതര ഊര്ജ കസഭാതസ്സുകേള

149 (431) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചനന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഊര്ജ  പതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  പഭാരമ്പകരലതര  ഊര്ജ

കസഭാതസ്സുകേസള ആശയനിക്കുന്നേതനിനട്ട് പദതനിയുകണഭാസയന്നേട്ട് വനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  2016-17  വര്ഷേത്തനില്  ഈ  ഇനത്തനില്  എത്രയളവട്ട്  കവദല്യുതനി

ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നേതനിനട്ട് പദതനിയനിടനിട്ടുണട്ട്; പദതനികേളുസട പുകരഭാഗതനി വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  യുവ സലാംരലാംഭകേരുസട പങഭാളനിത്തലാം ഈ കമഖലയനില് ഉറപഭാക്കുന്നേതനിനട്ട്

എസന്തലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് നനിര്കദ്ദേശേനിചനിട്ടുള്ളസതനലാം അത്തരത്തനിലുള്ള ഏസതലഭാലാം

പദതനികേള അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുസണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാരമ്പകരലതര ഊര്ജ  കസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനലാം കവദല്യുതനി ഉല്പഭാദനി

പനിക്കുന്നേതനിനഭായനി  കകേരളഭാ  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറ  ഡട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നേ

പദതനികേളുസടയുലാം  ഊര്ജ  പതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  അസനര്ടട്ട്  മുകഖന

പരമ്പരഭാഗത ഊര്ജ കസഭാതസ്സുകേളഭായ സസൗകരഭാര്ജലാം,  കജകവഭാര്ജലാം എന്നേനിവ

പകയഭാജനസപടുത്തനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ലക്ഷലമനിടുന്നേ  പദതനികേളുസടയുലാം  വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള

അനുബന്ധലാം I  ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(ബനി) 2016-17 വര്ഷേത്തനില് കകേരള കസറട്ട് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്

മുകഖന  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുന്നേ  പദതനികേളുസടയുലാം  അസനര്ടട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേ പദതനികേളുസടയുലാം വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള അനുബന്ധലാം II ല് കചര്ക്കുന.*

(സനി)  യുവ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  മഭാത്രമഭായുള്ള  പദതനികേള  ഇല  എങനിലുലാം  പഭാരമ്പകരലതര

ഊര്ജ കമഖലയനിസല പരനിശേതീലന പരനിപഭാടനികേളനില് യുവസലാംരലാംഭകേര്ക്കുലാം പങഭാളനികേ

ളഭാകേത്തക്ക വനിധത്തനില് പ്ലഭാന് പദതനി അനര്ടനില് നനിലവനിലുണട്ട്.  ഊര്ജ  കമഖലയനില്

നവതീന  ആശേയങ്ങളുള്ള  സതരസഞടുക്കസപടുന്നേ  യുവസലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  അവരുസട

ആശേയങ്ങള പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം കകേരള സഭാര്ടട്ട്

അപട്ട്  മനിഷേന് വഴെനി  നല്കേഭാനുള്ള കകേരളഭാ  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡനിസന്റെ

നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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പഭാരമ്പകരലതര ഊര്ജ കസഭാതസ്സുകേളുസട സലാംരക്ഷണലാം

150 (432) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പഭാരമ്പകരലതര  ഊര്ജകസഭാതസ്സുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നേതനിനഭായനി  എസന്തലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേസതന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ  ലക്ഷലലാം  നനിറകവറ്റുന്നേതനിനഭായനി  മുന്സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേളനിന്കമല് തുടര് പവര്ത്തനങ്ങള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പഭാരമ്പകരലതര  ഊര്ജ  കസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനലാം  കവദല്യുതനി
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നേതനിനഭായനി  കകേരളഭാ  കസറട്ട്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ആവനിഷരനിച
പദതനികേളനില്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായതുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം  പുകരഭാഗമനിച്ചുസകേഭാണനിരനിക്കുന്നേതുലാം
ദര്ഘഭാസട്ട്  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുസകേഭാണനിരനിക്കുന്നേതുമഭായ  പദതനികേളുസടയുലാം
2015-16  വര്ഷേസത്ത പദതനികേളുസട തുടര്ചയഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം
അനര്ടട്ട്  മുകഖന  പരമ്പരഭാഗത  ഊര്ജ  കസഭാതസ്സുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നേതനിനഭായനി
പഭാരമ്പകരലതര ഊര്ജ കസഭാതസ്സുകേളഭായ സസൗകരഭാര്ജലാം, കജകവഭാര്ജലാം എന്നേനിവ
പകയഭാജനസപടുത്തനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ലക്ഷലമനിടുന്നേ  പദതനികേളുസടയുലാം  വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

സസകേറ്റ്യൂരനിറനി സഡകപഭാസനിറട്ട്

151 (433) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദല്യുതനിയുലാം
കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കവദല്യുതനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനലാം സസകേറ്റ്യൂരനിറനി  സഡകപഭാസനിറട്ട്
പനിരനിസചടുക്കുന്നേതനിസന്റെ മഭാനദണ്ഡസമന്തഭാസണനലാം, ഏതട്ട് ചട /വലവസ പകേഭാരമഭാണട്ട്
തുകേ പനിരനിസചടുക്കുന്നേസതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഉപകഭഭാഗത്തനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  സസകേറ്റ്യൂരനിറനി തുകേ വര്ദനിപനി
ക്കുന്നേസതങനില്,  ഉപകഭഭാഗലാം തുടര്ചയഭായനി കുറഞഭാല് ആനുപഭാതനികേമഭായനി സഡകപഭാസനിറട്ട്
റതീഫണട്ട് നല്കേഭാറകണഭാസയന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) സസകേറ്റ്യൂരനിറനി സഡകപഭാസനിറനിനട്ട് പലനിശേ നല്കേഭാറകണഭാ ; എങനിൽ നനിരക്കട്ട്
എത്രയഭാസണന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ഡനി)  സസകേറ്റ്യൂരനിറനി സഡകപഭാസനിറട്ട്  ഇനത്തനില്  31-3-2016-ല് സമഭാത്തലാം എത്ര
തുകേ കവദല്യുതനി കബഭാര്ഡനിസന്റെ കകേവശേമുസണന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഇ)  കേമ്പറ്റ്യൂടകറകസഷേന് നടപഭാക്കനിയ സഭാഹചരലത്തനില് ഓകരഭാ ഉപകഭഭാക്തഭാവനിസന്റെയുലാം
അക്കസൗണനിലുള്ള സസകേറ്റ്യൂരനിറനി സഡകപഭാസനിറട്ട് തുകേ എത്രയഭാസണന്നേട്ട് ഓകരഭാ ബനിലനിലുലാം
കരഖസപടുത്തനി ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട് നല്കേഭാന് നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സകപ്ല കകേഭാഡട്ട്  2014-സല  67(6)  വലവസയനുസരനിചട്ട് ഉപകഭഭാക്തഭാവട്ട്
തഭാസഴെപറയുലാംവനിധലാം  കകേരള  കവദല്യുതനി  സറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷേന്  നനിഷര്ഷേനിചനിട്ടുള്ള
നനിരക്കനില് സസകേറ്റ്യൂരനിറനി സഡകപഭാസനിറട്ട് ഒടുകക്കണതഭാണട്ട്.

1. കദസമഭാസ ബനിലനിലാംഗട്ട് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ശേരഭാശേരനി മഭാസബനിലനിലാംഗട്ട്
തുകേയുസട മൂന്നേനിരടനി തുകേ സസകേറ്റ്യൂരനിറനി സഡകപഭാസനിറട്ട് ഒടുകക്കണതഭാണട്ട്.

2. മഭാസബനിലനിലാംഗട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ശേരഭാശേരനി മഭാസബനിലനിലാംഗട്ട്  തുകേയുസട
രണനിരടനി തുകേ സസകേറ്റ്യൂരനിറനി സഡകപഭാസനിറട്ട് ഒടുകക്കണതഭാണട്ട്. എന്നേഭാല്
ബനി.പനി.എല്.  കേഭാറഗറനിയനില്സപടതുലാം പതനിമഭാസ ഉപകഭഭാഗലാം  30
യൂണനിറനില് കൂടഭാത്തതുമഭായ ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കസള പസ്തുത
സസകേറ്റ്യൂരനിറനി സഡകപഭാസനിറട്ട് ഒടുക്കുന്നേതനില്നനിനലാം സകപ്ല കകേഭാഡട്ട്
2014-സല 67(7) വലവസയനുസരനിചട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നല്കേഭാറണട്ട്.  സകപ്ല കകേഭാഡട്ട്  2014-സല  73-ാം വലവസയനുസരനിചഭാണട്ട്
ഇപകേഭാരലാം സചയ്യുന്നേതട്ട്. 

(സനി) ഉണട്ട്. സകപ്ല കകേഭാഡട്ട് 2014-സല 72-ാം വലവസയനുസരനിചട്ട് നനിലവനിലുള്ള
ബഭാങട്ട് നനിരക്കനിലഭാണട്ട് പലനിശേ നല്കുന്നേതട്ട്.

(ഡനി)  സസകേറ്റ്യൂരനിറനി  സഡകപഭാസനിറട്ട്  ഇനത്തനില്  31-3-2016  വസര  2287.31
കകേഭാടനി രൂപ.

(ഇ)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  ഒടുക്കനിയനിട്ടുള്ള  സസകേറ്റ്യൂരനിറനി  സഡകപഭാസനിറട്ട്  തുകേ
കരഖസപടുത്തനിയ ബനില്ലുകേളഭാണട്ട് നനിലവനില് നല്കേനി വരുന്നേതട്ട്.

സപരുകന്തനരുവനി സചറകേനിട ജലകവദല്യുത പദതനി

152 (434) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സപരുകന്തനരുവനി സചറകേനിട ജലകവദല്യുത പദതനിയുസട നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേള
ഏതു ഘടലാം വസരയഭായനി എന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;  പണനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി പദതനി
എന്നേട്ട് കേമ്മേതീഷേന് സചയഭാനഭാകുലാം എന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി) ഇവയുസട നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേളക്കട്ട് എസന്തങനിലുലാം തടസലാം കനരനിടുനകണഭാ ;
ഉസണങനില് എന്തട്ട്; ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  എത്ര സമഗഭാവഭാടട്ട്  കവദല്യുതനിയഭാണട്ട്  ഇവനിസട  നനിനലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നേതട്ട്  ;
ഇവനിസട  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നേ കവദല്യുതനി  എവനിസടയഭാണട്ട്  വനിതരണലാം സചയ്യുകേസയനലാം
പദതനിയുസട ആസകേ നനിര്മ്മേഭാണ സചലവട്ട് എത്ര രൂപയഭാസണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) പദതനിയുസട വനിതരണ കലനുകേള സഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സപരുകന്തനരുവനി  സചറകേനിട  ജലകവദല്യുത  പദതനിയുസട  നനിര്മ്മേഭാണ
പവര്ത്തനികേള  ഏകേകദശേലാം  83%  പൂര്ത്തനിയഭായനി  കേഴെനിഞ.  2016  ഡനിസലാംബര്
മഭാസകത്തഭാസട കേമ്മേതീഷേന് സചയഭാന് കേഴെനിയുസമന്നേഭാണട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന്നേതട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനില് തടസങ്ങസളഭാനമനില.

(സനി)  6 സമഗഭാവഭാടട്ട്  (25.7 ദശേലക്ഷലാം യൂണനിറട്ട് വഭാര്ഷേനികേ ഉത്പഭാദന കശേഷേനി)
കവദല്യുതനിയഭാണട്ട്  ഇവനിസട  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നേതട്ട്.  ഇവനിസടനനിനലാം  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നേ
കവദല്യുതനി റഭാന്നേനി  110  സകേ.വനി.  സബട്ട് കസഷേസന്റെയുലാം റഭാന്നേനി-സപരുനഭാടട്ട്  33  സകേ.വനി.
സബട്ട് കസഷേസന്റെയുലാം പരനിധനിയനില് വരുന്നേ സവച്ചുചനിറ,  നഭാരഭാണലാം മൂഴെനി,  റഭാന്നേനി-സപരുനഭാടട്ട്,
റഭാന്നേനി-പഴെവങ്ങഭാടനി,  റഭാന്നേനി-അങ്ങഭാടനി  പഞഭായത്തുകേളനില്  വനിതരണലാം  സചയഭാന്
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന. പദതനിയുസട പതതീക്ഷനിക്കുന്നേ ആസകേ നനിര്മ്മേഭാണസചലവട്ട്  67.90  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  കവദല്യുതനി പസരണ-വനിതരണലാം സചയ്യുന്നേതനിനഭായനി കലനുകേളുലാം കകേബനിളുകേളുലാം
സഭാപനിക്കുന്നേ പവൃത്തനികേള നടനസകേഭാണനിരനിക്കുന.

തൃപ്പൂണനിത്തുറ മണ്ഡലത്തനിസല കവഭാളകടജട്ട് ക്ഷഭാമലാം

153 (435) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തൃപ്പുണ്ണനിത്തുറ  മണ്ഡലത്തനിസല  പളരുത്തനി  ഇലകനിക്കല്  സസക്ഷനട്ട്
കേതീഴെനിലുള്ള  ശതീകൃഷ്ണ  സടലാംബനില്  കറഭാഡട്ട്,  ഭഗതട്ട്  സനിലാംഗട്ട്  കറഭാഡട്ട്,  ഇനനിരഭാ  ഗഭാന്ധനി
കറഭാഡട്ട്  തുടങ്ങനി  വനിവനിധ  സലങ്ങളനില്  കവഭാളകടജട്ട്  ക്ഷമലാം  രൂക്ഷമഭാണട്ട്  എന്നേതട്ട്
ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  കവഭാളകടജട്ട്  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നേതനികലക്കഭായനി  ടനി  സലങ്ങളനില്
ട്രഭാന്കസ്ഫഭാര്മറകേള സഭാപനിക്കുന്നേതനിനട്ട് അടനിയന്തര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ശദയനില്സപടനിടനില. എന്നേഭാല് കവഭാളകടജട്ട് നനില സമചസപടുത്തുന്നേ
തനിനുകവണനി ഇനനിരഭാഗഭാന്ധനി കറഭാഡട്ട്,  ശതീകൃഷ്ണ സടമ്പനിള കറഭാഡട്ട് എന്നേനിവനിടങ്ങളനില്
ട്രഭാന്സട്ട് കഫഭാര്മറകേള  സഭാപനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അനുകയഭാജലമഭായ
സലലാം കേനിട്ടുകേയഭാസണങനില് ഭഗതട്ട് സനിലാംഗട്ട്  കറഭാഡനിലുലാം ട്രഭാന്സട്ട് കഫഭാര്മര് സഭാപനിക്കുന്നേ
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്. 

ഇടസക്കഭാചനിയനില് അനുവദനിച സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.ലനിമനിറ ഡനിസന്റെ സസക്ഷന്
ഓഫതീസട്ട്

154 (436) ശതീ  .    കജഭാണ് സഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലത്തനിനട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിസല  സപരുമ്പടപട്ട്,  ഇടസക്കഭാചനി  കമഖലയനിസല  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുസട
ആധനികേലവലാം സസൗകേരലവലാം കേണക്കനിസലടുത്തട്ട് ഇടസക്കഭാചനിയനില് അനുവദനിച സകേ.സട്ട്.സനി.ബനി.എല്.-സന്റെ
സസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട് എന്നേകത്തക്കട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുസമന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇടസക്കഭാചനിയനില്  പുതുതഭായനി  സസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള തതീരുമഭാനലാം
24-2-2016-സല  കബഭാര്ഡട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം  ആയനിട്ടുണട്ട്.  കബഭാര്ഡട്ട്  സചലവനില്
സകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുതകുന്നേ  10  സസന്റെട്ട്  ഭൂമനി  സസൗജനലമഭായനി  ലഭനിക്കുന്നേകതഭാ
അസലങനില്  വഭാടകേരഹനിത  സകേടനിടകമഭാ  ലഭനിക്കുന്നേ  മുറയട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  പവര്ത്തനലാം
തുടങ്ങഭാനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനലാം. 

സനലനിക്കുഴെനിയനില് പുതുതഭായനി ഉത്തരവഭായ സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്-സന്റെ
സസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട്

155 (437) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിസല സനലനിക്കുഴെനിയനില് പുതുതഭായനി ഉത്തരവഭായ
സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-സന്റെ സസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട് ഇതുവകരയുലാം പവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിടനില
എന്നേതട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  സസക്ഷന് പവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  എ.ഇ.  സയ നനിയമനിക്കുകേയുലാം
പഞഭായത്തട്ട്  സകേടനിടവലാം  വഭാടകേയട്ട്  ജതീപ്പുലാം  ലഭലമഭാവകേയുലാം  സബട്ട്  എഞനിനതീയര്,
ഓവര്സനിയര്  എന്നേനിവസര  ഡനികപ്ലഭായ്സമന്റെനിലൂസട  നനിയമനിക്കഭാന്  ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം
സചയ്സതങനിലുലാം  എന്തുസകേഭാണഭാണട്ട്  സസക്ഷന്  പവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിക്കഭാത്തസതന്നേട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പുതനിയ സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-സന്റെ സസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട് പവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനുകവണ അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)  കേമ്പറ്റ്യൂടര് സനിസലാം വഭാങ്ങുന്നേതനിനുള്ള പര്കചസട്ട്  ഓര്ഡര് സകേല്കട്രഭാണനിനട്ട്

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  ലഭനിക്കുന്നേ  മുറയട്ട്  സസക്ഷന്  ഓഫതീസനിസന്റെ  പവര്ത്തനലാം

ഭഭാഗനികേമഭായനി എങനിലുലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.

കുറനിക്കഭാട്ടൂര് ആസഭാനമഭായനി ഒരു പുതനിയ സസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട്

156 (438) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിസല കകേഭാവൂര്,  മഭാവൂര് എന്നേതീ സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.  സസക്ഷന്

ഓഫതീസുകേള വനിഭജനിചട്ട്  കുറനിക്കഭാട്ടൂര് ആസഭാനമഭായനി ഒരു പുതനിയ സസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട്

ആരലാംഭനിക്കുന്നേതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നേ നടപടനികേള വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലവനിലുള്ള സസക്ഷന് ഓഫതീസനിന്റെ പരനിധനി 50 ചതുരശ കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുകേയുലാം

അകതസമയലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 25000-ല് അധനികേമഭാവകേകയഭാ, അസലങനില് പരനിധനി

100 ചതുരശ കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുകേയുലാം അകതസമയലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 20000-ല് അധനികേ

മഭാവകേകയഭാ സചയ്യുന്നേ സഭാഹചരലത്തനിലഭാണട്ട് സഭാധഭാരണ ഗതനിയനില് കബഭാര്ഡട്ട് നനിലവനിലുള്ള

സസക്ഷന് വനിഭജനിചട്ട്  പുതനിയ ഇലകനിക്കല് സസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നേതട്ട്.

സസക്ഷന്  വനിഭജനത്തനിനുള്ള  കമല്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  കകേഭാവൂര്,  മഭാവൂര്  എന്നേതീ

സസക്ഷനുകേളുസട  കേഭാരലത്തനില്  പഭാലനിക്കസപടഭാത്തതനിനഭാല്  ഇവ  വനിഭജനിചട്ട്  പുതനിയ

സസക്ഷന് ഓഫതീസട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുകേസയന്നേതട്ട് പരനിഗണനയനിലനില. 

സസൗകരഭാര്ജ കവദല്യുതനി ഉത്പഭാദനലാം

157 (439) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് :

ശതീ  .   സകേ  .   ബഭാബു :

ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജനന് :

ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സസൗകരഭാര്ജത്തനില്നനിനലാം  സസവദല്യുതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  എസന്തലഭാലാം

പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നേസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  ബഭാററനികേളക്കട്ട്  ആവശേലമഭായനി  വരുന്നേ  ഭതീമമഭായ  തുകേ  കേഭാരണലാം
സഭാധഭാരണക്കഭാര് ഇസൗ പദതനിയനില്നനിനലാം വനിട്ടുനനില്ക്കുന്നേതട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി) സസൗകരഭാര്ജത്തനില് നനിന്നേട്ട് ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നേ സസവദല്യുതനി ബഭാററനിയനില്
സലാംഭരനിക്കഭാസത  സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-സന്റെ  വനിതരണ  ശേലലാംഖലയനികലക്കട്ട്  കനരനിടട്ട്
നല്കുന്നേ  പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം  സചയഭാന്  സഭാധനിക്കുകമഭാ  ;  വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള
നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സസൗകരഭാര്ജത്തനില്നനിനലാം കവദല്യുതനി ഉത്പഭാദനലാം സഭാധലമഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി
സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്. ആവനിഷരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേളുസടയുലാം സസൗകരഭാര്ജത്തനില്നനിനലാം
കവദല്യുതനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  2015-16  വര്ഷേസത്ത  പദതനിയുസട  ഭഭാഗമഭായനി
അസന ര്ടട്ട് മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിസക്കഭാണനിരനിക്കുന്നേ പദതനികേളുസടയുലാം വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  ഉണട്ട്.

(സനി)  സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-സന്റെ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള സസന്തലാം സകേടനിടങ്ങളുസട
കമല്കരയനില് സഭാപനിക്കുന്നേ സസൗകരഭാര്ജ പ്ലഭാന്റുകേള ബഭാററനിയനില് സലാംഭരനിക്കഭാസത
കനരനിടട്ട്  വനിതരണ ശലാംഖലയനികലക്കട്ട് കേണകട്ട് സചയ്യുനണട്ട്. ഇതുവസര 2.868 സമഗഭാവഭാടട്ട്
കശേഷേനിയുള്ള 145 സസൗകരഭാര്ജ പ്ലഭാന്റുകേള ഗനിഡനികലയട്ട് ബന്ധനിപനിചനിട്ടുണട്ട്. 2015-16
വര്ഷേസത്ത പദതനിയുസട ഭഭാഗമഭായനി  2  കേനികലഭാവഭാടട്ട് മുതല്  100  കേനികലഭാ വഭാടട്ട് വസര
കശേഷേനിയുള്ള ശലാംഖലഭാ ബന്ധനിത സസൗരകവദല്യുത പവര് പ്ലഭാന്റുകേള കകേന-സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരുകേളുസട സബ്സനിഡനികയഭാസട സഭാപനിച്ചുനല്കേനി 15 സമഗഭാവഭാടട്ട് സഭാപനിതകശേഷേനി
കകേവരനിക്കഭാന് അസനര്ടട്ട് ലക്ഷലമനിടുന.  കൂടഭാസത  2016-17  വര്ഷേലാം  2  കേനികലഭാവഭാടട്ട്
മുതല്  100  കേനികലഭാവഭാടട്ട്  വസര  കശേഷേനിയുള്ള  ശലാംഖലഭാ  ബന്ധനിത  സസൗരകവദല്യുത
പവര്പ്ലഭാന്റുകേള സബ്സനിഡനികയഭാസട സഭാപനിച്ചുനല്കേനി 19  സമഗഭാവഭാടട്ട് സഭാപനിതകശേഷേനി
കകേവരനിക്കഭാനുലാം ലക്ഷലമനിടുനണട്ട്. ഇത്തരലാം പ്ലഭാന്റുകേളനില് ബഭാററനിയുസട ആവശേലമനില.
മുന്  വര്ഷേലാം  തുടങ്ങനി  തുടര്നവരുന്നേ  കസഭാളഭാര്  കേണകട്ട്  എന്നേ  ബഭാററനിയനിലഭാസത
ഗനിഡനികലയട്ട്  കവദല്യുതനി  സകേഭാടുക്കുന്നേ പദതനിയനില്  നനിലവനില്  15  സമഗഭാവഭാകടഭാളലാം
സസൗരനനിലയങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള അകപക്ഷ ലഭനിചതനില്  6  സമഗഭാവഭാകടഭാളലാം
സസൗരനനിലയങ്ങള സഭാപനിക്കഭാനുള്ള പതനിഷ്ഠഭാപന റനികപഭാര്ടട്ട് അസനര്ടനില്  ലഭനിക്കുകേയുലാം
അതനില്  4.7  സമഗഭാവഭാടട്ട്  സസൗരനനിലയങ്ങള സഭാപനിക്കഭാനുള്ള അനുമതനി അസനര്ടട്ട്
നല്കുകേയുലാം സചയ്തനിട്ടുണട്ട്. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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കഹഡല് ടൂറനിസത്തനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായുള്ള കബഭാടനിലാംഗട്ട്

158 (440) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനില്സപട  അതനിരപനിള്ളനി  പഞഭായത്തനിസല

സപഭാരനിങ്ങല്കുത്തനില്  'സസഹഡല്ടൂറനിസ  'ത്തനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായുണഭായനിരുന്നേ കബഭാടനിലാംഗട്ട്

മഭാസങ്ങളഭായനി നനിര്ത്തനിവചനിട്ടുള്ളതട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട് ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കട്ട് പകയഭാജനകേരമഭായനിരുന്നേ കബഭാടനിലാംഗട്ട്

പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനട്ട് അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വനിശേദഭാലാംശേലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  വനലാം വകുപനിസന്റെ നനിര്കദ്ദേശേഭാനുസരണമഭാണട്ട് കബഭാടനിലാംഗട്ട്  നനിര്ത്തനിവയ്കക്കണനി

വന്നേതട്ട്. കബഭാടനിലാംഗട്ട് പുനരഭാരലാംഭനിക്കണസമന്നേട്ട് വനലാം വകുപനികനഭാടട്ട് ആവശേലസപടനിട്ടുണട്ട്.

വനലാം  വകുപനില്നനിനലാം  ഉത്തരവട്ട്  ലഭനിക്കുന്നേ  മുറയട്ട്  സപരനിങ്ങല്കുത്തട്ട്  കബഭാടനിലാംഗട്ട്

പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്. 

കവദല്യുതതീകേരനിക്കഭാത്ത വതീടുകേളുസട സനിതനി വനിവരലാം

159 (441) ശതീ  .    കറഭാഷേനി  അഗസനിന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഊര്ജ ദസൗര്ലഭലലാം മനസനിലഭാക്കുകേ എന്നേ ലക്ഷലലാം മുന്നനിര്ത്തനി അസനര്ടട്ട്

ആരലാംഭനിച,  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കവദല്യുതതീകേരനിക്കഭാത്ത  വതീടുകേള  കേസണത്തുന്നേതനിനുള്ള

സര്കവ വനിജയകേരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിരുനകവഭാ ; സര്കവ ഫലലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പസസ്തുത  സര്കവ  ഫലലാം  കേണക്കനിസലടുത്തട്ട്  ഊര്ജ  ദസൗര്ലഭലലാം

പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനട്ട് കകേസക്കഭാണ നടപടനികേളുസട വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദല്യുതതീകേരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  ജനിലകേള

ഏസതലഭാമഭാണട്ട്;

(ഡനി)  പസ്തുത  ലക്ഷലലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  നടപഭാക്കനിവരുന്നേ  കേര്മ്മേ

പരനിപഭാടനികേളനില് സര്ക്കഭാരുകേളുസട വനിഹനിതലാം എത്രവതീതസമന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനസത്ത 439 പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി 2009-2010-ല് നടത്തനിയ
സര്കവ പകേഭാരലാം 1,49,476 കവദല്യുതതീകേരനിക്കഭാത്ത വതീടുകേള കേസണത്തുകേയുണഭായനി.
കവദല്യുതതീകേരനിക്കഭാത്ത വതീടുകേളുസട പഞഭായത്തട്ട് തനിരനിച്ചുള്ള പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) സര്കവ ഫലലാം അതഭാതട്ട് പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് കകേമഭാറകേയുലാം പഞഭായത്തുകേള
കമല്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കണസമന്നേട്ട്  സര്കവ  ഫലത്തനില്  സൂചനിപനിക്കുകേയുലാം
സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) 2007- 2011 കേഭാലയളവനില് ആലപ്പുഴെ, ഏറണഭാകുളലാം, പഭാലക്കഭാടട്ട്, തൃശ്ശൂര് എന്നേതീ
ജനിലകേളനിസല എലഭാ മണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം സമ്പൂര്ണ്ണ കവദല്യുതതീകേരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിരുന. 

(ഡനി)  2017  മഭാര്കചഭാടുകൂടനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എലഭാ  വതീടുകേളനിലുലാം  കവദല്യുതനി
എത്തനിക്കുകേ എന്നേ ഉകദ്ദേശേകത്തഭാടുകൂടനി സമ്പൂര്ണ്ണ കവദല്യുതതീകേരണ പദതനി ആവനിഷരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  പദതനി  പവൃത്തനികേളക്കുള്ള എസനികമറട്ട്  2016  സസപ്തലാംബര്
അവസഭാനകത്തഭാടുകൂടനി  തയഭാറഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടുന്നേതട്ട്.  തകദ്ദേശേ  സസയലാംഭരണലാം,
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസനലാം  എന്നേതീ  വകുപ്പുകേളക്കട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള
ഫണ്ടുകേള, ജനപതനിനനിധനികേളുസട  (MLA SDF, MLA ADF, MP LAD)  ഫണ്ടുകേള,
സന്നേദ സലാംഘടനകേളനില്  നനിനള്ള സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  എന്നേനിവയനില്  നനിനമഭാണട്ട്
സമ്പൂര്ണ്ണ കവദല്യുതതീകേരണത്തനിനുള്ള എസനികമറട്ട് തുകേ കേസണത്തഭാന് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

ഇടസക്കഭാചനി കമഖലയനിസല 11 സകേ. വനി. ഓവര്സഹഡട്ട് കലനുകേള

160 (442) ശതീ  .   കജഭാണ് സഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിസല ഇടസക്കഭാചനി കമഖലയനിസല 11  സകേ.വനി.  ഓവര്സഹഡട്ട്
കലനുകേള ഭൂഗര്ഭ  കകേബനിളുകേള ആക്കുന്നേ പവൃത്തനികേളക്കട്ട്  എവനിസടസയലഭാമഭാണട്ട്
അനുമതനി നലനിയനിരുന്നേതട്ട് ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഏസതലഭാലാം  പകദശേസത്ത  പവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;
വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) ഏസതലഭാലാം പകദശേസത്ത പവൃത്തനികേളഭാണട്ട് പൂർത്തതീകേരനികക്കണതഭായനിട്ടുള്ളതട്ട് ;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത  പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നേതനിസല  കേഭാലതഭാമസത്തനിനട്ട്
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

(എ)  എ.പനി.ഡനി.ആര്.പനി.  പദതനിയനില് പഷ്ണനികത്തഭാടട്ട്  പഭാലലാം മുതല് ഇടസക്കഭാചനി
ബസട്ട് സഭാന്റെട്ട്  വസരയുലാം  VAP  കറഭാഡനിലുലാം  ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള ഇടുന്നേ പവൃത്തനികേളക്കട്ട്
അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) പഷ്ണനികത്തഭാടട്ട് പഭാലലാം മുതല് ഇടസക്കഭാചനി ബസഭാന്റെട്ട് വസരയുലാം VAP കറഭാഡനിലുലാം
എ.പനി.ഡനി.ആര്.പനി. പദതനിയനില് ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള ഇടുന്നേ പവര്ത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഇനനിരഭാ ഗഭാന്ധനി കറഭാഡട്ട്, ശതീകൃഷ്ണഭാ സടമ്പനിള കറഭാഡട്ട് എന്നേനിവനിടങ്ങളനിസല
പവര്ത്തനികേളഭാണട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ളതട്ട്. 

(ഡനി)  പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള സമയലാം മഭാര്ചട്ട്  2017  വസര അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഈ സമയത്തനിനുള്ളനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കത്തക്ക രതീതനിയനില് പണനി ക്രെമതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

സതീകേളുസട ഭരണഘടനഭാപരമഭായ അവകേഭാശേലാം

161 (443) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷേഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   സകേ  .   സകേ  .   രഭാമചനന് നഭായര് :
ശതീ  .    ഡനി  .    സകേ  .    മുരളനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സസഭാഭഭാവനികേ സസജവപക്രെനിയയുസട കപരനില് വനിശേസഭാസനികേളഭായ സതീകേളനില്
ഒരു  വനിഭഭാഗസത്ത  ശേബരനിമലയനില്  പകവശേനിക്കുന്നേതനില്നനിന്നേട്ട്  തടയുന്നേതനികനഭാടുളള
നനിലപഭാടട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  സതീകേളുസട ഭരണഘടനഭാപരമഭായ അവകേഭാശേലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നേതനിനഭായനി
മുഖലമനനിയുലാം  വകുപ്പുമനനിയുലാം  മറ്റുലാം  ഇടസപടഭാന്  പഭാടനിസലന്നേ  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡട്ട്
പസനിഡന്റനിസന്റ നനിലപഭാടട്ട് ഭരണഘടനഭാനുസൃതമഭാകണഭാ ;

(സനി)  അശുദനിയുസട  (അയനിത്തലാം)  കപരനില്  വനിശേസഭാസനികേസള  കക്ഷത്രങ്ങളനില്
പകവശേനിപനിക്കഭാതനിരുന്നേതനിസന്റ  മസറഭാരു  രൂപമഭായനി  കേരുതസപടുന്നേ  'സതീകേകളഭാടുള്ള
അയനിത്തലാം' ഇലഭാതഭാക്കുന്നേതനിസനക്കുറനിച്ചുള്ള നനിലപഭാടട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സതീകേളസക്കതനിസര ഏസതങനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള വനികവചനകത്തഭാടട്ട്  സര്ക്കഭാര്
അനുകൂലനിക്കുന്നേനില.

(ബനി) പരനികശേഭാധനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

(സനി) സതീകേളസക്കതനിസര ഏസതങനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള വനികവചനകത്തഭാടട്ട് സര്ക്കഭാര്
അനുകൂലനിക്കുന്നേനില.

894/2019
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ശേബരനിമല

162 (444) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

പുണലതതീര്തഭാടനത്തനിനഭായനി  പഭായകഭദമകനല  സതീകേളക്കട്ട്  ശേബരനിമലയനില്
ദര്ശേനഭാനുമതനി നല്കുന്നേതനിസനക്കുറനിചട്ട് സര്ക്കഭാരനിസന്റെ നനിലപഭാടട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ഈ വനിഷേയത്തനില്  2007-സല ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതല മുന്നേണനി സര്ക്കഭാര്
ബഹുമഭാനസപട സുപതീലാം കകേഭാടതനിയനില് നല്കേനിയ സതലവഭാങ്മൂലത്തനിനട്ട് അനുസൃതമഭായ
നനിലപഭാടഭാണട്ട് ഈ സര്ക്കഭാരനിനുമുള്ളതട്ട്. 

ശേബരനിമല മഭാസര് പ്ലഭാന്-കുന്നേഭാര് ഡഭാലാം

163 (445) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ശേബരനിമല മഭാസര് പ്ലഭാനനില് ഉളസപടുത്തനി എസന്തഭാസക്ക പവൃത്തനികേളഭാണട്ട്
വനിഭഭാവന സചയ്തനിട്ടുള്ളതട്ട് ; അതനില് എത്രസയണ്ണലാം നടപഭാക്കനി ;

(ബനി)  ഇകപഭാള നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന്നേ പവൃത്തനികേളുലാം അവയുസട തുകേയുലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇനനി  എസന്തഭാസക്ക  പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപഭാക്കഭാനുള്ളതട്ട്  എന്നേട്ട്
വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) കുന്നേഭാര് ഡഭാമനിസന്റെ ഉയരലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നേ പദതനി ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാണട്ട് ;
ഇതനിനട്ട് കകേന സര്ക്കഭാരനിസന്റെ അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശേബരനിമലയുസടയുലാം  ശേബരനിമലയുമഭായനി  ബന്ധസപട  പകദശേങ്ങളുസടയുലാം
സമഗവനികേസനലാം ലക്ഷലമഭാക്കനിയഭാണട്ട് ശേബരനിമല മഭാസര് പ്ലഭാന് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.
2050  വസരയുള്ള ആസൂത്രനിത വനികേസന പദതനികേളഭാണട്ട് ശേബരനിമല മഭാസര് പ്ലഭാന്
വനിഭഭാവനലാം  സചയ്യുന്നേതട്ട്.  മഭാസര്  പ്ലഭാനനില്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേ  പകേഭാരലാം  മഭാസര്  പ്ലഭാന്
നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനുകവണനി ബഹുമഭാനസപട കകേരള കഹകക്കഭാടതനി രൂപവല്ക്കരനിച
കഹപവര് കേമ്മേനിറനിയുലാം കഹപവര് കേമ്മേനിറനിക്കട്ട് സഭാകങതനികേ ഉപകദശേങ്ങള നല്കുവഭാന്
കവണനി രൂപവല്ക്കരനിചനിട്ടുള്ള സടകനിക്കല് കേമ്മേനിറനിയുലാം ബന്ധസപട കേണ്സല്ടന്റുമഭാരുലാം
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  കയഭാഗലാം  കചര്ന്നേഭാണട്ട്  ഘടലാംഘടമഭായനി  മുന്ഗണനഭാ  ക്രെമത്തനില്
നടപനിലഭാകക്കണ വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  രൂപലാം നല്കേനിവരുന്നേതട്ട്.  നടപനിലഭാക്കനിയ
പദതനികേളുസട ലനിസട്ട് അനുബന്ധലാം 1 ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  ഇകപഭാള നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന്നേ പവൃത്തനികേളുലാം അവയുസട തുകേയുലാം
അടങ്ങുന്നേ ലനിസട്ട് അനുബന്ധലാം - 2 ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  പധഭാനമഭായുലാം  നടപനിലഭാകക്കണ  പദതനികേള  പമ്പയനിസല  മഭാലനിനല
സലാംസരണ പ്ലഭാന്റെട്ട്,  പമ്പയനില്നനിനലാം ശേബരനിമലയനികലയട്ട്  പൂജഭാ സഭാധനങ്ങളുലാം മറട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാധനങ്ങളുലാം  സകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നേതനിനുള്ള  സമറതീരനിയല്  കറഭാപട്ട്  കവ
എന്നേനിവയഭാണട്ട്.  മറട്ട് പദതനികേള കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് കൂടുന്നേ ശേബരനിമല മഭാസര് പ്ലഭാന്
ഉന്നേതഭാധനികേഭാര  സമനിതനി  മുന്ഗണനഭാക്രെമലാം  നനിശ്ചയനിചട്ട്  ഫണനിസന്റെ ലഭലതയനുസരനി
ചഭായനിരനിക്കുലാം നടപനിലഭാക്കുകേ. 

(ഡനി)  കുന്നേഭാര്  ഡഭാമനിസന്റെ  ഉയരലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  കകേന  വനലജതീവനി
കബഭാര്ഡനിസന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരമഭാസയങനിലുലാം  അനുമതനി  കരഖഭാമൂലലാം  ലഭനിചനിടനില.  ആയതട്ട്
ലഭനിക്കുന്നേ മുറയട്ട് ഇക്കഭാരലത്തനില് അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

ശേബരനിമല മഭാസര് പ്ലഭാന്

164 (446) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശേനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   സകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വരുന്നേ ശേബരനിമല സതീസണനിനട്ട് മുകന്നേഭാടനിയഭായനി എസന്തലഭാലാം വനികേസന
പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേസതന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേ കശേഷേലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്
ശേബരനിമല വനികേസനത്തനിനഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുളളസതന്നേട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ശേബരനിമല  മഭാസര്  പ്ലഭാന്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്
എസന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളസതന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വരുന്നേ ശേബരനിമല സതീസണനിനട്ട്  മുകന്നേഭാടനിയഭായനി  തഭാസഴെപറയുന്നേ വനികേസന
പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് പധഭാനമഭായുലാം നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേതട്ട് :

1. സന്നേനിധഭാനത്തട്ട്  ഒകര  സമയലാം  5000  കപര്ക്കട്ട്  അന്നേദഭാനലാം
നടത്തുന്നേതനിനുള്ള അന്നേദഭാന മണ്ഡപലാം.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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2. പമ്പയനില്  ഒകര  സമയലാം  3000  കപര്ക്കട്ട്  അന്നേദഭാനലാം  നടത്തുന്നേ
തനിനുള്ള അന്നേദഭാന മണ്ഡപലാം.

3. പമ്പയനില്  ഒകര  സമയലാം  1000  കപര്ക്കട്ട്  കേഴെനിക്കുന്നേതനിനുള്ള
സറകസഭാറന്റെട്ട് കബഭാക്കട്ട്.

4. പമ്പയനില് മഭാലനിനല കശേഖരണത്തനിനുള്ള  6  ലക്ഷലാം ലനിറര് കശേഷേനിയുള്ള
കഹഭാളഡനിലാംഗട്ട് ടഭാങട്ട്.

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നേകശേഷേലാം ശേബരനിമല വനികേസനത്തനിനഭായനി
അടുത്ത അഞട്ട് വര്ഷേകത്തക്കട്ട് 150 കകേഭാടനി രൂപ ബഡ്ജറനില് ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ശേബരനിമല  മഭാസര്  പ്ലഭാന്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനട്ട്
ഓകരഭാ  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനികേളുസടയുലാം  മുന്ഗണനഭാക്രെമലാം  നനിശ്ചയനിചട്ട്  സടകനിക്കല്
കേമ്മേനിറനിയുസട  സഭാകങതനികേ  ഉപകദശേ  പകേഭാരലാം  ഉന്നേതഭാധനികേഭാര  സമനിതനി  കചര്ന്നേട്ട്
മഭാസര്  പ്ലഭാന്  കഡഭാകേല്യുസമന്റെനിനട്ട്  വനികധയമഭായനിട്ടുള്ള  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിവരുന. 

ശേബരനിമല മഭാസര് പ്ലഭാന്

165 (447) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷേഭാ കപഭാറനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ശേബരനിമല  മഭാസര് പ്ലഭാന് പകേഭാരലാം  സന്നേനിധഭാനത്തട്ട്  നടനസകേഭാണനിരനിക്കുന്നേ
നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേളുസട വനിശേദഭാലാംശേലാം സവളനിസപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  പവൃത്തനികേള  എന്നേകത്തക്കട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നേതനിനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശേനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് ;

(സനി)  മഭാസര്  പ്ലഭാന്  പകേഭാരലാം  നഭാളനിതുവസര  പൂര്ത്തതീകേരനിച  പവൃത്തനികേളുസട
വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശേബരനിമല മഭാസര്  പ്ലഭാന് പകേഭാരലാം  സന്നേനിധഭാനത്തട്ട്  നടനസകേഭാണനിരനിക്കുന്നേ
നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനികേളുസട വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള അനുബന്ധലാം-1 ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  പസ്തുത പവര്ത്തനികേള വരുന്നേ ശേബരനിമല സതീസണുമുമ്പട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാ
ക്കുന്നേതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശേനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  മഭാസര് പ്ലഭാന് പകേഭാരലാം  നഭാളനിതുവസര പൂര്ത്തതീകേരനിച പവര്ത്തനികേളുസട
വനിവരങ്ങള അനുബന്ധലാം -2 ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ശേബരനിമല തതീര്തഭാടന ഒരുക്കങ്ങള

166 (448) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജനന് :
ശതീ  .    എലാം  .   മുകകേഷേട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   ശേശേനി : തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് കവദല്യുതനിയുലാം

കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ശേബരനിമല  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  പസനിഡന്റെട്ട്  ശേബരനിമല  സന്നേനിധനിസയ
സമരകവദനിയഭാക്കനിസയന്നേ ആകക്ഷപലാം പരനികശേഭാധനിചനിരുകന്നേഭാസയന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ശേബരനിമല തതീര്തഭാടന ഒരുക്കവമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  നടന്നേ അവകലഭാകേന
കയഭാഗത്തനില് മുഖലമനനി മുകന്നേഭാടട്ട് വച നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളുലാം അതനികനഭാടട്ട് തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്
കദവസസലാം കബഭാര്ഡട്ട് പസനിഡന്റെനിസന്റെ പതനികേരണവലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പസനിഡന്റെനിസന്റെ നനിലപഭാടട്ട്  തതീര്തഭാടന ഒരുക്കങ്ങളക്കഭായനി സര്ക്കഭാര് 
സഹകേരണകത്തഭാസട  നടപഭാകക്കണ  പവൃത്തനികേസള  ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനി
ഉണഭാകുകമഭാസയന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരനികശേഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി&സനി) മുഖലമനനി മുകന്നേഭാട്ടുവച നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളനില് 95% നനിര്കദ്ദേശേങ്ങകളഭാടുലാം
കയഭാജനിക്കുന്നേതഭായുലാം  ചനില  കേഭാരലങ്ങളനില്  വനികയഭാജനിക്കുന്നേതഭായുലാം  പസനിഡന്റെട്ട്
അറനിയനിചനിരുന.  പസനിഡന്റെനിസന്റെ നനിലപഭാടട്ട്  തതീര്തഭാടന ഒരുക്കങ്ങസള ഒരു തരത്തനിലുലാം
പതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുസമന്നേട്ട് കേരുതുന്നേനില. 

മണലൂര് പഞഭായത്തനിസല കക്ഷത്രക്കുളലാം സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന് നടപടനി

167 (449) ശതീ  .    മുരളനി  സപരുസനലനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഭാവകേളുലാം കുളങ്ങളുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നേതനിനുള്ള ധനസഹഭായ പദതനിയുസട
വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  തൃശൂര് ജനിലയനിസല മണലൂര് പഞഭായത്തനിസല കക്ഷത്രക്കുളലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നേതനിനുള്ള
അകപക്ഷ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി) അകപക്ഷയനികന്മേല് ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇതുസലാംബന്ധനിച നനിബന്ധനകേള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ബനി)  ഉണട്ട്.

(സനി)  പരനികശേഭാധനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

കക്ഷത്രലാംവകേ ഭൂമനി കേകയറല്

168 (450) കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കക്ഷത്രലാം  വകേ  ഭൂമനി  സസകേഭാരലവലക്തനികേള  കകേകയറന്നേതട്ട്  ശദയനില്
സപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങനില് പസ്തുത ഭൂമനി അളന്നേട്ട് കേണക്കഭാക്കനി തനിരനിസകേ കക്ഷത്രങ്ങളക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കേണ്ണൂര് മഭാടഭായനിക്കഭാവട്ട് കക്ഷത്രകേലഭാ അക്കഭാദമനി

169 (451) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷേട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേണ്ണൂര് ജനിലയനിസല മഭാടഭായനിക്കഭാവനില് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിസന്റെ നനിയന
ണത്തനിലുള്ള  കക്ഷത്രകേലഭാ  അക്കഭാദമനിയുസട  പവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നേതനിനുലാം
ഭരണ സമനിതനി പുനനസലാംഘടനിപനിക്കുന്നേതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇത്തവണസത്ത  ബഡ്ജറനില്  പഖലഭാപനിച  50  ലക്ഷലാം  രൂപയുസട
പകത്രലകേ  ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനുലാം  അക്കഭാദമനിയനില്  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള
തുടങ്ങുന്നേതനിനുലാം എസന്തഭാസക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇക്കഭാരലലാം പരനികശേഭാധനിച്ചുവരുന.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  ബഡ്ജറട്ട് വനിഹനിതലാം അനുവദനിക്കുന്നേതനിനട്ട് ആവശേലമഭായ സപഭാകപഭാസല്

ലഭനിക്കുന്നേ  മുറയട്ട്  ഇതനിനഭാവശേലമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.  കക്ഷത്രകേലഭാ

അക്കഭാദമനിയനില്  വഭാദലലാം,  പൂരക്കളനി,  തനിടമ്പട്ട്  നൃത്തലാം  എന്നേതീ  കകേഭാഴ്സുകേള  അനുവദനി

ക്കുന്നേതനിനട്ട് അനുമതനിക്കഭായനി അക്കഭാദമനി സസക്രെടറനി മലബഭാര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിനട്ട്

അകപക്ഷ സമര്പനിചതനില്  പഭാരലാംഭമഭായനി  സചണ വഭാദലത്തനിനട്ട്  പഭാര് ടട്ട്കടലാം  കകേഭാഴട്ട്

അനുവദനിക്കുന്നേതനിനട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയുലാം പസ്തുത കകേഭാഴനിനുള്ള വനിദലഭാര്തനികേസളയുലാം

അദലഭാപകേകനയുലാം  സതരസഞടുക്കുന്നേതനിനുള്ള  ഇന്റെര്വറ്റ്യൂ  കബഭാര്ഡട്ട്  രൂപതീകേരനിച്ചുലാം

മലബഭാര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡട്ട് ഉത്തരവട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

പമ്പയനിലുലാം സന്നേനിധഭാനത്തനിലുമുള്ള നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള

170 (452) ശതീ  .   സകേ  .   മുരളതീധരന് :

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശേന് :

ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശേനിവകുമഭാര് :

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) പമ്പയനിലുലാം സന്നേനിധഭാനത്തനിലുലാം നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് തടസലാം

സൃഷ്ടനിക്കുന്നേ രതീതനിയനില് സതഭാഴെനില് സമരങ്ങള നടക്കുന്നേതട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  വരുന്നേ  മണ്ഡല-മകേരവനിളക്കട്ട്  മകഹഭാതവങ്ങളുസട  മുസന്നേഭാരുക്കങ്ങസള

ഈ സതഭാഴെനില് സമരങ്ങള പതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുസമന്നേ കേഭാരലലാം പരനികശേഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ഇക്കഭാരലങ്ങളനില്  ഇടസപടനിട്ടുകണഭാസയനലാം  ഉസണങനില്  എസന്തലഭാലാം

നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനലാം വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  സമരങ്ങള  ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന്  എസന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്

സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേസതന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.

(സനി)   ഉണട്ട്.  ജനിലഭാ  കേളകര്  ബന്ധസപടവരുമഭായനി  ചര്ചസചയ്തട്ട്  പശ്നലാം

പരനിഹരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില് ആവശേലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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ആറ്റുകേഭാല് മഭാസര്പ്ലഭാന്

171 (453) ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശേനിവകുമഭാര് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഴെനിഞ ബഡ്ജറനില് ആറ്റുകേഭാല് മഭാസര്പ്ലഭാന് നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള 100 കകേഭാടനി രൂപ എസന്തലഭാലാം വനികേസന പദതനികേളക്കഭായഭാണട്ട്
വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നേസതന്നേതനിസന്റെ വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ ;

(ബനി) ഇസൗ പദതനിയുസട പഭാരലാംഭ പവര്ത്തനങ്ങള എന്നേകത്തക്കട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാ
നഭാണുകദ്ദേശേനിക്കുന്നേസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വനിവരലാം കശേഖരനിച്ചുവരുന.

ശേബരനിമലയനില് സതീകേളുസട പകവശേനലാം

172 (454) ശതീ  .   സകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശേന് :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശേനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീനന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ശേബരനിമലയനില് 10-നുലാം 50-നുലാം ഇടയട്ട് പഭായമുളള സതീകേളുസട പകവശേനലാം
സലാംബന്ധനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് എസന്തങനിലുലാം നനിലപഭാടട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  കകേസനില്  സതലവഭാങ്മൂലലാം  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് അതനിസന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഈ  വനിഷേയത്തനില്  ബന്ധസപട  ആസരങനിലുമഭായുലാം  ചര്ചകേള
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ; എങനില് വനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ വനിഷേയത്തനില് 2007-സല ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതല മുന്നേണനി സര്ക്കഭാര്
ബഹുമഭാനസപട  സുപതീലാംകകേഭാടതനിയനില്  നല്കേനിയ  സതലവഭാങ്മൂലത്തനിനട്ട്  അനുസൃതമഭായ
നനിലപഭാടഭാണട്ട് ഈ സര്ക്കഭാരനിനുമുള്ളതട്ട്.

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര്  സമര്പനിചനിടനില.

(സനി)  ഇല. 
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ഉടമസഭാവകേഭാശേ തര്ക്കത്തനില്സപട കക്ഷത്രങ്ങള

173 (455) ശതീ  .    സകേ  .    ഡനി  .    പകസനന് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വലഭാജകരഖകേള ഉണഭാക്കനി കക്ഷത്രങ്ങൾ  ഏസറടുത്തട്ട് നടത്തുന്നേ വലക്തനികേളുസടയുലാം
ഗ്രൂപ്പുകേളുസടയുലാം കകേകേളനില് നനിന്നേട്ട് കക്ഷത്രങ്ങസള കമഭാചനിപനിക്കഭാന് കേഴെനിയുകമഭാസയന്നേട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഉടമസഭാവകേഭാശേ തര്ക്കത്തനില് ഉളസപടനിരനിക്കുന്നേ കക്ഷത്രങ്ങളുലാം ചുറ്റുമുള്ള
പുറകമ്പഭാക്കട്ട്  ഭൂമനിയുലാം  മലബഭാര്  കദവസസത്തനിസന്റെ  കേതീഴെനിലഭാക്കഭാന്  എന്തട്ട്  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനികക്കണസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴെനിയുന്നേതഭാണട്ട്.

(ബനി)  മലബഭാര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിനട്ട് കേതീഴെനിലുള്ള കക്ഷത്രങ്ങളനില് കബഭാര്ഡനിനട്ട്
ഉടമസഭാവകേഭാശേമല  മറനിചട്ട്  കമല്കനഭാടഭാധനികേഭാരലാം  മഭാത്രമഭാണുള്ളതട്ട്.  കബഭാര്ഡനിനട്ട്
കേതീഴെനിലുള്ള കക്ഷത്രങ്ങളനിസല ഉടമസഭാവകേഭാശേലാം സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള തര്ക്കത്തനില് ഹനിന്ദുമത
ധര്മ്മേസഭാപന  (ഭരണ)  വകുപട്ട്  നനിയമലാം  സസക്ഷന്  57  പകേഭാരമുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.  കൂടഭാസത ഉടമസഭാവകേഭാശേ തര്ക്കലാം പരനിഹരനിക്കുന്നേതനില് സനിവനില്
കകേഭാടതനി മുഖഭാന്തരമുള്ള നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാവന്നേതുമഭാണട്ട്.  പുറകമ്പഭാക്കട്ട് ഭൂമനി
സലാംരക്ഷണത്തനില് സകേ.എല്.സനി. ആകട്ട് പകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാവന്നേതുമഭാണട്ട്.

കേഭാവകേളുസടയുലാം കുളങ്ങളുസടയുലാം സലാംരക്ഷണലാം

174 (456) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കദവസസലാം വകുപനിസന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള കേഭാവകേളുസടയുലാം കുളങ്ങളുസടയുലാം എണ്ണലാം
ജനില തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  കേഭാവകേളുസടയുലാം  കുളങ്ങളുസടയുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ; എങനില് വനിശേദഭാലാംശേലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   മലബഭാര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡട്ട് :

മലബഭാര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിനട്ട് കേതീഴെനിലുള്ള കക്ഷത്രങ്ങളുമഭായനി ബന്ധസപടട്ട്
കേനിടക്കുന്നേ കേഭാവകേളുസടയുലാം കുളങ്ങളുസടയുലാം എണ്ണലാം ജനില തനിരനിചട്ട് ചുവസട
കചര്ക്കുന :
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ക്രെമ

നമ്പര്

           ജനില കേഭാവകേളുസട എണ്ണലാം കുളങ്ങളുസട

എണ്ണലാം

1  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 8 43

2  വയനഭാടട്ട് 4 3

3 കേണ്ണൂര് 33 150

4 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 5 110

5 പഭാലക്കഭാടട്ട് - 176

6 മലപ്പുറലാം 13 311

7 എറണഭാകുളലാം - 1

കൂടല്മഭാണനികേലലാം കദവസസലാം

കൂടല്മഭാണനികേലലാം  കദവസസത്തനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള്ള  കക്ഷത്രങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്
കേനിടക്കുന്നേ  കേഭാവകേളുസടയുലാം  കുളങ്ങളുസടയുലാം  എണ്ണലാം  ജനില  തനിരനിചട്ട്  ചുവസട
കചര്ക്കുന :

ക്രെമ

നമ്പര്

ജനില കേഭാവകേളുസട എണ്ണലാം കുളങ്ങളുസട

എണ്ണലാം

1  തൃശ്ശൂര് 3 15

2  പഭാലക്കഭാടട്ട്  - 1

3  മലപ്പുറലാം - 1

 

4

 എറണഭാകുളലാം - -
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ഗുരുവഭായൂര് കദവസസ ലാം

ക്രെമ
നമ്പര്

ജനില കേഭാവകേളുസട എണ്ണലാം കുളങ്ങളുസട
എണ്ണലാം

 1  തൃശ്ശൂര് 1 11

 2  പഭാലക്കഭാടട്ട് - 1

 3  മലപ്പുറലാം - 1

സകേഭാചനിന്,  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധസപട  വനിവരങ്ങള
കശേഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കക്ഷത്രങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  കേനിടക്കുന്നേ
കുളലാം,  കേഭാവട്ട്, ആല്ത്തറ എന്നേനിവയുസട നവതീകേരണത്തനിനഭായനി,  സര്ക്കഭാര് ബഡ്ജറനില്
ഉളസപടുത്തനി  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചുവരുന.  കബഭാര്ഡുകേളുസട
നനിയനണത്തനിലലഭാത്ത  സസകേഭാരല  കക്ഷത്രങ്ങളുസട  കേഭാരലത്തനില്  അതഭാതട്ട്  തകദ്ദേശേ
സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള മുഖഭാന്തരലാം  തുകേ വനിതരണലാം സചയ്യുന്നേതനിനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശേനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

ശതീപത്മനഭാഭസസഭാമനി കക്ഷത്രത്തനിസല വയര്സലസട്ട് സസറട്ട് 

175 (457) ശതീ  .    എന്  .    ഷേലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
കവദല്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ശതീപത്മനഭാഭസസഭാമനി കക്ഷത്രത്തനില് കലസന്സട്ട് ഇലഭാത്ത വയര്സലസട്ട്
സസറ്റുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നേതഭായനി  കേസണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതനിസനതനിസര
എസന്തഭാസക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു ;

(ബനി)  കപഭാലതീസനിസന്റെ ഉപകയഭാഗത്തനിനലഭാസത വയര്ലസട്ട്  സസറട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്
മറഭാര്സക്കങനിലുലാം  കലസന്സട്ട്  നലനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ആര്സക്കഭാസക്ക  എന്നേട്ട്
സവളനിസപടുത്തഭാകമഭാ ;

(സനി) വയര്ലസട്ട് സസറട്ട് വഭാങ്ങഭാന് അനുമതനി നലനിയതട്ട് ആരഭാണട്ട്;  എന്തു തുകേ
സചലവഭായനി;

(ഡനി)  അനുമതനിയനിലഭാസതയുലാം  കലസന്സട്ട്  ഇലഭാസതയുലാം  വയര്ലസട്ട്  സസറട്ട്
വഭാങ്ങഭാന്  ഉത്തരവട്ട്  നലനിയ  ഉകദലഭാഗസനനില്നനിനലാം  തുകേ  ഈടഭാക്കഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) വയര്സലസട്ട് സസറ്റുകേള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നേനില എന്നേട്ട് എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട് ഓഫതീസര്
അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  കലസന്സനിനട്ട്  അകപക്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  കലസന്സട്ട്  ലഭനിക്കഭാന്  കേഭാലതഭാമസലാം
വരുസമന്നേതനിനഭാല്  സഡകമഭാക്കുകവണനി  സകേഭാണ്ടുവന്നേ  സസറ്റുകേള  സഡകമഭാ  കേഴെനിഞട്ട്
അലമഭാരയനില് സൂക്ഷനിച്ചുവചനിരനിക്കുകേയഭായനിരുന. 

(ബനി)  വനിവരലാം കശേഖരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  കക്ഷത്രത്തനിസല  സസക്ഷന്  കമലധനികേഭാരനികേളുമഭായനി  ബന്ധസപടഭാന്
ഉപകയഭാഗനിചനിരുന്നേ ഇന്റെര്കകേഭാലാം  സലാംവനിധഭാനലാം  സനിരമഭായനി  കകേടഭാകുന്നേതനിനഭാലഭാണട്ട്
എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട്  ഓഫതീസര് വയര്സലസട്ട്  സസറട്ട്  വഭാങ്ങഭാന് നനിശ്ചയനിചതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി
പര്കചസട്ട് ഓര്ഡര് നല്കേനിയനികടയുള. സചലവട്ട് കസഭാണ്സര് സചയഭാന് തയഭാറഭായനിട്ടു
ള്ളതനിനഭാല് കക്ഷത്രത്തനില്നനിനലാം സചലവട്ട് ഉണഭാകുകേയനില.

(ഡനി) തുകേ സചലവഭാകേഭാത്തതനിനഭാല് അവ ഈടഭാകക്കണ ആവശേലലാം വരുന്നേനില. 

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിസല സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള

176 (458) ശതീ  .    എ  .    പദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

2011 കമയട്ട് മുതല് 2016 കമയട്ട് വസര കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് സഹകേരണ വകുപട്ട്
എത്ര  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള  രജനിസര്  സചയസവന്നേട്ട്  കപരട്ട്,  കമല്വനിലഭാസലാം
എന്നേനിവ സഹനിതലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

2011  കമയട്ട് മുതല്  2016  കമയട്ട് വസര കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് ആസകേ  262
സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള  രജനിസര്  സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  അവയുസട  കപരുലാം  കമല്വനിലഭാസവലാം
ഉളസപസടയുള്ള വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ഓണ്കലന് മദലവനില്പന

177 (459) ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശേട്ട് :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേണ്സറ്റ്യൂമര്  സഫഡനിസന്റെ  മദലവനില്പന  ശേഭാലകേളനിലൂസട  ഓണ്  കലന്
മദലവനില്പനയ്ക്കുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കുസമന്നേ  കേണ്സറ്റ്യൂമര്  സഫഡട്ട്  സചയര്മഭാസന്റെ
പസഭാവന ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഏതട്ട് സഭാഹചരലത്തനിലഭാണട്ട്  ഇത്തരലാം
ഒരു പസഭാവന നടത്തനിയതട്ട്;  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ  അറനികവഭാ  അലാംഗതീകേഭാരകമഭാ  ഈ  പസഭാവന  നടത്തു
ന്നേതനിനു മുമ്പട്ട് സചയര്മഭാന് വഭാങ്ങനിയനിരുകന്നേഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മദലവര്ജനലാം നടപനിലഭാക്കുകേ എന്നേ സര്ക്കഭാരനിസന്റെ നയത്തനിസന്റെ ഭഭാഗമഭാ
യനിടഭാകണഭാ ഓണ് കലനനില് മദലലാം വനില്ക്കുന്നേതനിനട്ട് തതീരുമഭാനലാം പഖലഭാപനിചതട്ട് എന്നേട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) പത്രവഭാര്ത്ത മുകഖന ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്. കേണ്സറ്റ്യൂമര് സഫഡകറഷേസന്റെ
അഡനിനനികസ്ട്രറതീവട്ട് കേമ്മേനിറനി കേണ്വതീനര് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് നടന്നേ മതീറട്ട്  ദ പസട്ട്
പരനിപഭാടനിയനില് പസങടുക്കസവ മഭാധലമ പവര്ത്തകേരുസട കചഭാദലത്തനിനട്ട്  ഒരു പഭാകയഭാഗനികേ
നനിര്കദ്ദേശേലാം എന്നേ രതീതനിയനില് സടലനികഫഭാണ് മുകഖനകയഭാ ഓണ്കലനഭാകയഭാ കനരനിടട്ട്
ബുക്കട്ട് സചയ്തഭാല് കടഭാക്കണ് അനുവദനിക്കുന്നേതനിനുലാം അതനിനഭായനി പകതലകേലാം കേസൗണര്
സജതീകേരനിക്കുന്നേതുലാം ആകലഭാചനിക്കഭാവന്നേതഭാണട്ട് എന്നേട്ട് മറപടനി പറഞതനിസനയഭാണട്ട്
'ഓണ്കലന്  മദല  വനില്പന'  എന്നേ  കപരനില്  സതറഭായനി  വലഭാഖലഭാനനിചതട്ട്.  ഇതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട് കേണ്വതീനര് പത്ര മഭാധലമങ്ങളനില് വനിശേദതീകേരണലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) സര്ക്കഭാരനിസന്റെ മുന്കൂര് അനുമതനി കേണ്വതീനര് വഭാങ്ങനിയനിരുന്നേനില. മതീറട്ട് ദ
പസട്ട് പരനിപഭാടനിയനില് മഭാധലമ  പവര്ത്തകേരുസട കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  നല്കേനിയ ഒരു മറപടനി
മഭാത്രമഭാണനിതട്ട്.  നയപരമഭായ  ഒരു  തതീരുമഭാനകമഭാ  നനിലവനിലുള്ള  നടപടനിക്രെമങ്ങളുസട
വലതനിചലനകമഭാ അലഭാത്തതനിനഭാല് ഇക്കഭാരലത്തനില് സര്ക്കഭാരനിസന്റെ മുന്കൂര് അനുമതനി
ആവശേലമനില.

(സനി)  ബഭാധകേമല.

നന്മേ കസഭാറകേള

178 (460) ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്സസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുന്നേപനിള്ളനി :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീനന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് നന്മേ കസഭാറകേള പൂടഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  തതീരുമഭാനത്തനിനട്ട്  കേസണത്തനിയ  കേഭാരണങ്ങളുലാം  വസ്തുതകേളുലാം
എസന്തഭാസക്കയഭാസണന്നേട്ട് വനിവരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  വനിലക്കയറലാം പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തഭാനഭായനി നന്മേ  കസഭാറകേള വഴെനി  നടത്തനിയനിരുന്നേ
പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  ബദല്  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  കേസണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  ;  വനിശേദഭാലാംശേലാം
സവളനിസപടുത്തുകമഭാ?
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(എ&ബനി)  ഉണട്ട്. അര്ദ സര്ക്കഭാര് സഭാപനകമഭാ, സന്നേദ സലാംഘടനകേകളഭാ,
തകദ്ദേശേ സസയലാംഭരണ സഭാപനകമഭാ, സഹകേരണ സഭാപനങ്ങകളഭാ, സര്ക്കഭാര്-അര്ദ
സര് ക്കഭാര് സഭാപനകമഭാ വഭാടകേ രഹനിതമഭായനി സലലാം അനുവദനിച സലങ്ങളനിലഭാണട്ട്
നന്മേ കസഭാറനിസന്റെ പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചതട്ട്.  കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിച മുറയട്ട്
ഇവയനില്  പലതുലാം  ഒഴെനിഞട്ട്  സകേഭാടുക്കുവഭാന്  സഫഡകറഷേന്  നനിര്ബന്ധനിതമഭായനി.
വനില്പന കുറയുകേയുലാം എലഭാ നന്മേ കസഭാറകേളുലാം തുടര്ചയഭായ നഷ്ടത്തനികലയട്ട് നതീങ്ങുകേയുലാം
ഉണഭായനി.  ജതീവനക്കഭാരുസട  കവതനലാം,  കവദല്യുതനി,  സടലനികഫഭാണ്,  യഭാത്രഭാപടനി
എന്നേതീയനിനങ്ങളനില് വരുന്നേ സലാംഖല മുഴുവനഭായുലാം കേണ്സറ്റ്യൂമര്സഫഡനിസന്റെ ബഭാദലതയഭായനി
മഭാറനി. കേണ്സറ്റ്യൂമര്സഫഡനിസല  സകേടുകേഭാരലസതയുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  അചടക്കമനിലഭായ്മയുലാം
സഭാപനസത്ത  കേനത്ത  നഷ്ടത്തനികലയട്ട്  നയനിച്ചു.  ഈ  സഭാഹചരലത്തനിലഭാണട്ട്  നന്മേ
കസഭാറകേള പൂടഭാന് തതീരുമഭാനനിചതട്ട്. 

(സനി)  കേസണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള  വഴെനി  നതീതനി
കസഭാറകേള വലഭാപനിപനിചട്ട് കേണ്സറ്റ്യൂമര്സഫഡട്ട് ഉത്പന്നേങ്ങള വഭാങ്ങനി ഗഭാമതലങ്ങളനില്
എത്തനിക്കുവഭാനുള്ള പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതുകൂടഭാസത സഞരനിക്കുന്നേ ത്രനികവണനി
കസഭാറകേള ആവശേലസപടുന്നേ കപമറനി സര്വതീസട്ട് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് കകേമഭാറനി
നല്കുന്നേതനിനുലാം  നന്മേ  കസഭാറകേള  ഏസറടുത്തട്ട്  നടത്തുവഭാന്  തയഭാറഭായനി  വരുന്നേ
പഞഭായത്തട്ട്/കുടുലാംബശതീ എന്നേനിവസര അവ ഏല്പനിക്കുന്നേതനിനുലാം പദതനിയുണട്ട്. 

സഹകേരണ കമഖല കനരനിടുന്നേ പതനിസന്ധനികേള

179 (461) ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സഹകേരണ വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിലുള്ള വനിവനിധ സര്വതീസട്ട് കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്
ബഭാങ്കുകേള,  സസഭാകസറനികേള എന്നേനിവയനിസല നനികക്ഷപങ്ങള സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം
റനിസര്വട്ട്  ബഭാങനികനഭാ  മറട്ട്  കകേന/സലാംസഭാന  ഏജന്സനികേളകക്കഭാ  കകേമഭാകറണ
തഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  നതീക്കങ്ങള  സഹകേരണ  കമഖലയട്ട്  ഭതീഷേണനി  ഉയര്ത്തുന്നേ
കേഭാരലലാം ശദയനില് വന്നേനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭാണട്ട്  ഇത്തരലാം സര്വതീസട്ട്  കകേഭാപകററതീവട്ട്  സഭാപനങ്ങളുസട
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസളന്നേതട്ട്  പരനിഗണനിചട്ട്  സഹകേരണ  കമഖല  കനരനിടുന്നേ  ഇത്തരലാം
പതനിസന്ധനികേളക്കട്ട് പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  സര്വതീസട്ട്  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ബഭാങ്കുകേള/സസഭാകസറനികേള എന്നേനിവയനിസല
നനികക്ഷപങ്ങള സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം റനിസര്വട്ട് ബഭാങനികനഭാ മറട്ട് ഏജന്സനികേളകക്കഭാ
കകേമഭാകറണതഭായനിടനില. എന്നേഭാല് 1961-സല ആദഭായ നനികുതനി നനിയമത്തനിസല വകുപട്ട്
133(6)  പകേഭാരലാം  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിസല  നനികക്ഷപകേരുസട  വനിവരങ്ങള
ആവശേലസപട്ടുസകേഭാണ്ടുള്ള  ആദഭായ  നനികുതനി  വകുപട്ട്  അധനികൃതരുസട  കനഭാടതീസുകേസള
കചഭാദലലാം സചയ്തട്ട് കേതനിരൂര് സര്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങട്ട് ബഹു.സുപതീലാം കകേഭാടതനിയനില്
ഫയല് സചയ്ത  7460/13  നമ്പര് സനിവനില് അപതീല്  (എസട്ട്.എല്.പനി  39760/2010)
തതീര്പഭാക്കനി  27-8-2013-ല് ബഹു.  സുപതീലാം കകേഭാടതനി പുറസപടുവനിച വനിധനിനലഭായത്തനില്
ആദഭായ നനികുതനി  നനിയമത്തനിസല വകുപട്ട്  133(6)  പകേഭാരലാം  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിസല
നനികക്ഷപങ്ങള സലാംബന്ധനിചട്ട് വനിവരങ്ങള കശേഖരനിക്കഭാനുള്ള ആദഭായ നനികുതനി വകുപനിസന്റെ
അധനികേഭാരലാം  ശേരനിസവചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  സഭാഹചരലത്തനില്  ആദഭായ  നനികുതനി  വകുപട്ട്
ആവശേലസപടഭാല്  വനിവരങ്ങള  നല്കുവഭാന്  സര്വതീസട്ട്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള/
ബഭാങ്കുകേള ബഭാധലസരഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ആദഭായ  നനികുതനി  നനിയമത്തനിസല  വകുപട്ട്  133(6)  പകേഭാരലാം
നനികക്ഷപകേരുസട കപരട്ട്, കമല്വനിലഭാസലാം, നനികക്ഷപ തുകേ എന്നേനിവ ആവശേലസപടുന്നേ ആദഭായ
നനികുതനി  വകുപനിസന്റെ  നടപടനി  നനികക്ഷപകേരനില്  ആശേങയുണഭാക്കുസമന്നേ  കേഭാരലലാം
ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) സസതീകേരനിക്കുലാം. ആദഭായ നനികുതനി നനിയമലാം കകേന നനിയമമഭാകേയഭാലുലാം കകേന
സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ആദഭായ നനികുതനി വകുപനിസന്റെ നടപടനികേളഭായതനിനഭാലുലാം ഈ വനിഷേയലാം
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കകേന സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ശദയനില് സകേഭാണ്ടുവന്നേനിട്ടുണട്ട്. 

സഹകേരണ ബഭാങട്ട് വഴെനി കക്ഷമസപന്ഷേന് വനിതരണലാം

180 (462) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഏസതലഭാലാം  കക്ഷമസപന്ഷേനുകേളഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര് ഇകപഭാള സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേള വഴെനി വനിതരണലാം സചയ വരുന്നേതട്ട്; വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത്ര  സര്വതീസട്ട്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളഭാണട്ട്  ഇസൗ
ചുമതല നനിര്വഹനിക്കുന്നേതട്ട്; ഏസതങനിലുലാം സഹകേരണ ബഭാങ്കുട്ട് ചുമതല ഏസറടുക്കഭാസത
നനില്ക്കുനകണഭാ; ഉസണങനില് അവയുസട വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കക്ഷമസപന്ഷേനുകേള  വനിതരണലാം  സചയ്യുന്നേതനിനട്ട്  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് എസന്തങനിലുലാം പതനിഫലലാം നല്കുനകണഭാ ; വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള വഴെനി സര്ക്കഭാര് വനിതരണലാം സചയ്യുന്നേ സപന്ഷേനുകേള

ഇനനി പറയുന്നേവയഭാണട്ട് :

1. ഇനനിരഭാഗഭാന്ധനി നഭാഷേണല് ഓളഡട്ട് ഏജട്ട് സപന്ഷേന് സതീലാം

2. ഇനനിരഭാഗഭാന്ധനി നഭാഷേണല് വനികഡഭാ സപന്ഷേന് സതീലാം

3. ഇനനിരഭാഗഭാന്ധനി നഭാഷേണല് ഡനിസസബനിലനിറനി സപന്ഷേന് സതീലാം

4. അഗനികേളചറല് കലബര് സപന്ഷേന്

5. 50 വയസനിനട്ട്  മുകേളനില് പഭായമുള്ള അവനിവഭാഹനിതരഭായ സതീകേളക്കുള്ള

സപന്ഷേന്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ആസകേ 1,488  സര്വതീസട്ട് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള, 25  മറട്ട്

സലാംഘങ്ങള, 18 ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങട്ട് ബഭാഞ്ചുകേള എന്നേനിങ്ങസന ആസകേ 1531

ബഭാങ്കുകേള/സലാംഘങ്ങള/ബഭാഞ്ചുകേള എന്നേനിവയഭാണട്ട് ഈ ചുമതല നനിര്വഹനിക്കുന്നേതട്ട്.

ചുമതല ഏസറടുക്കഭാത്ത ബഭാങ്കുകേള/സലാംഘങ്ങള/ഡനി.സനി.ബനി. ബഭാഞ്ചുകേള ഇല. 

(സനി)  കക്ഷമ സപന്ഷേനുകേള വനിതരണലാം സചയ്യുന്നേതനിനട്ട്  ഒരു സപന്ഷേണര്ക്കട്ട്

50  രൂപ  എന്നേ  നനിരക്കനില്  പതനിഫലലാം  നല്കുന്നേതനിനട്ട്  23-8-2016-സല  ജനി.ഒ.

(ആര്ടനി.)  നമ്പര് 6950/2016/ഫനിന് നമ്പര് ഉത്തരവലാം ഈ 50 രൂപയനില് 40 രൂപ

സപന് ഷേന് വനിതരണലാം സചയ്യുന്നേ ആളനിനുലാം 10 രൂപ തുകേ വനിതരണലാം സചയ്യുന്നേ ബഭാങനിനുമഭായനി

നനിശ്ചയനിച്ചുസകേഭാണട്ട് 30-8-2016-സല ജനി.ഒ.(ആര്ടനി.)നമ്പര് 7153/2016/ഫനിന് നമ്പര്

ഉത്തരവലാം പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. തുകേ വനിതരണലാം സചയ്യുന്നേ ബഭാങനിനട്ട് നല്കുന്നേ 10 രൂപ

തഭാസഴെ പറയുലാം പകേഭാരമഭാണട്ട് നല്കുന്നേതട്ട് :

1. സലാംഘത്തനിസല  കനഭാഡല് ആഫതീസര്  -  ഒരു രൂപ  (പരമഭാവധനി

6,000 രൂപ)

2. സലാംഘത്തനിസല ഓതകറസര് - ഒരു രൂപ (പരമഭാവധനി 6,000 രൂപ)

3. സലാംഘത്തനിസല ക്ലര്ക്കട്ട് - 2 രൂപ (പരമഭാവധനി 6,000 രൂപ)

4. സലാംഘത്തനിനട്ട് 6 രൂപ (പരനിധനി ഇല).
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കൂടഭാസത  സപന്ഷേന്  വനിതരണത്തനിനുകവണനി  പവര്ത്തനിച  ജനിലഭാ  ബഭാങട്ട്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ബഭാങനിസന്റെ സസന്തലാം ഫണനില്നനിനലാം ഇനനി പറയുലാം പകേഭാരലാം പതനിഫലലാം
നല്കുന്നേതനിനട്ട് രജനിസ്ട്രഭാര് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

1. കനഭാഡല് ഓഫതീസര് - 6,000 രൂപ

2. ഓതകറസര് - 3,000 രൂപ

3. ക്ലര്ക്കട്ട് - 5,000 രൂപ

സഹകേരണ റനിസട്ട് ഫണട്ട്

181 (463) ശതീ  .    എന്  .    ഷേലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സഹകേരണ  റനിസട്ട്  ഫണട്ട്  പദതനിയനില്  കചരഭാന്  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാസയന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പദതനിയനില്  കചരഭാത്ത  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുസട  ജനിലതനിരനിച്ചുള്ള
കേണക്കട്ട് നല്കുകമഭാ ;

(സനി) പദതനിയനില് കചരഭാത്ത സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് എതനിസര എന്തട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേസതന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) റനിസട്ട് ഫണട്ട് പദതനി ബഭാധകേമഭായ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള റനിസട്ട് ഫണട്ട്
പദതനിയനില് കചകരണതഭാസണന്നേട്ട് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  റനിസട്ട് ഫണട്ട് പദതനിയനില് കചരഭാത്ത സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുസട ജനില
തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ചുവസട കചര്ക്കുന :

തനിരുവനന്തപുരലാം - 381

സകേഭാലലാം -  2

പത്തനലാംതനിട -  4

ആലപ്പുഴെ -  11

കകേഭാടയലാം -  19

ഇടുക്കനി -  10

എറണഭാകുളലാം -  59
849/2019
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തൃശ്ശൂര് -  40

പഭാലക്കഭാടട്ട് -  22

മലപ്പുറലാം -  35

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് -  26

വയനഭാടട്ട് -  6

കേണ്ണൂര് -  2

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് -  16

(സനി)  റനിസട്ട് ഫണട്ട് പദതനി ബഭാധകേമഭായ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള പദതനിയനില്
കചരുന്നേതനില് വതീഴ്ചയുണഭായഭാല് പസ്തുത സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്/ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്
വഭായ്പ നല്കേഭാന് അവകേഭാശേമുണഭായനിരനിക്കനിസലനലാം വഭായ്പ നല്കുന്നേതനില്നനിനലാം ഇത്തരലാം
സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് വനിലക്കട്ട് കേല്പനിചട്ട് ഉത്തരവട്ട് നല്കേഭാന് സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസ്ട്രഭാര്ക്കട്ട്
അധനികേഭാരമുസണനലാം  സഹകേരണ  നനിയമത്തനില്  വലവസ  ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
സലാംഘത്തനിസന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിന്നേട്ട് ഉണഭാകുന്നേ വതീഴ്ച കേഭാരണലാം അര്ഹതസപട റനിസട്ട് ഫണട്ട്
ആനുകൂലലലാം  വഭായ്പക്കഭാരനട്ട്  നഷ്ടസപടഭാല്  ബന്ധസപട  സഹകേരണ  സലാംഘത്തനിസന്റെ
ഭരണസമനിതനിയുലാം ചതീഫട്ട് എകനികേറ്റ്യൂടതീവലാം ഉത്തരവഭാദനിയഭായനിരനിക്കുന്നേതഭാസണനലാം റനിസട്ട്
ഫണട്ട് പദതനിയുസട നനിയമഭാവലനിയനില് വലവസയുണട്ട്. 

സഹകേരണ കമഖലയുസട ആശേങ

182 (464) ശതീ  .    സകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേരളത്തനിസല സഹകേരണ കമഖലയനില് റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേ  നടപടനികേള  സഹകേരണസഭാപനങ്ങസള  പതനിസന്ധനിയനിലഭാക്കുന്നേതഭാസണനള്ള
ആകക്ഷപലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ  പശ്നലാം  മറനികേടക്കുന്നേതനിനുകവണനി  എസന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേതട്ട്; വനിശേദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഹകേരണ  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  കമഖലയനില്  ആര്.ബനി.ഐ.  നടപനിലഭാക്കുന്നേ
പരനിഷഭാരങ്ങള/നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള സലാംസഭാനസത്ത സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുസട നനിലവനിലുള്ള
പവര്ത്തനങ്ങസള പതനിസന്ധനിയനിലഭാക്കുന്നേതഭാസണന്നേ ആകക്ഷപലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.
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റനിസര്വട്ട് ബഭാങനിസന്റെ വഭായ്പഭാ നയത്തനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സനി.ആര്.ആര്. (Cash Reserve
Ratio)/  എസട്ട്.എല്.ആര്  (Statutory  Liquidity  Ratio)  നനിരക്കുകേളനില് വരുന്നേ മഭാറലാം,
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള ധനസഹഭായ ബഭാങ്കുകേളനില് നനികക്ഷപനിചനിരുന്നേ എസട്ട്.എല്. ആര്
നനികക്ഷപലാം  ഗവണ്സമന്റെട്ട്  സസകേറ്റ്യൂരനിറനികേളനില്  നനികക്ഷപനിക്കണസമന്നേ  നനിര്കദ്ദേശേലാം,
സലാംസഭാന/ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള  31-3-2017-ല്  9%  മൂലധന പരലഭാപ്തത
അനുപഭാതലാം കകേവരനിക്കണസമന്നേ നനിര്കദ്ദേശേലാം,  റനിസര്വട്ട് ബഭാങട്ട് കലസന്സുള്ള സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേള ഒഴെനിസകേ  മറട്ട്  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള കവഭാടവകേഭാശേമനിലഭാത്ത അലാംഗങ്ങളനില്
നനിനലാം നനികക്ഷപലാം സസതീകേരനിക്കഭാകനഭാ ബഭാങട്ട് എന്നേ പദലാം അവരുസട കപരനിസനഭാപലാം കചര്ക്കഭാകനഭാ
പഭാടനിസലന്നേ വലവസ,  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട് വനിതരണലാം സചയഭാവന്നേ വഭായ്പകേളുസട
പരനിധനി,  ഭവന  വഭായ്പഭാ  വനിതരണലാം  എന്നേനിവയനിലുള്ള  നനിയനണലാം,  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളുസട  കമല്  ഏര്സപടുത്തുന്നേ  പവര്ത്തന  നനിയനണങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുസട നനിലവനിലുള്ള പവര്ത്തനസത്ത ബഭാധനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്. 

(ബനി)  റസര്വട്ട്  ബഭാങനിസന്റെ  കമല്നയത്തനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനസത്ത
സഹകേരണ കമഖല അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്നേ പശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനുലാം സലാംസഭാനസത്ത
സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് ലഭനിച്ചുസകേഭാണനിരുന്നേ പകതലകേ പരനിഗണന തുടര്നലാം
സഹകേരണ  കമഖലയട്ട്  ലഭനിക്കുന്നേതനിനുമഭായനി  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണസമന്നേട്ട്  കകേന
ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനിക്കട്ട് സമര്പനിച നനികവദനത്തനിലൂസട അഭലര്തനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരലാം
പശ്നങ്ങള  സസന്ട്രല്  ബഭാങട്ട്  കകേഭാണ്ഫറന്സനില്  ചര്ച  സചയ്യുകേയുലാം  നബഭാര്ഡട്ട്/
റനിസര്വട്ട്  ബഭാങട്ട്  എന്നേനിവയുസട  ശദയനില്  സകേഭാണ്ടുവരനികേയുലാം  സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  കകേന
സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ശദ ആവശേലമഭായ വനിഷേയങ്ങള സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിനള്ള എലാം.പനി.-മഭാര്
മുകഖന മുകന്നേഭാട്ടുവയ്ക്കുന്നേതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള വഴെനി കക്ഷമ സപന്ഷേനുകേള

183 (465) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

കക്ഷമ  സപന്ഷേനുകേള സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള വഴെനി  വതീടുകേളനില്  എത്തനിക്കഭാനുള്ള
പദതനി ഏസതലഭാലാം ജനിലകേളനില് പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിസയനലാം ആനുകൂലലലാം എത്രകപര്ക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കഭാന് കേഴെനിഞസവനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

സര്ക്കഭാര്  നല്കേനിവരുന്നേ  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  സപന്ഷേനുകേള  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേള വഴെനി  വതീടുകേളനില് എത്തനിക്കഭാനുള്ള പദതനി  സലാംസഭാനസത്ത  14  ജനിലകേളനിലുലാം
പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 22-9-2016- സല കേണക്കനുസരനിചട്ട് ഓകരഭാ ജനിലയനിലുലാം
സപന്ഷേന് ലഭനിചവരുസട എണ്ണലാം ചുവസട കചര്ക്കുന :
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1. തനിരുവനന്തപുരലാം - 1,93,002

2. സകേഭാലലാം - 1,62,533

3. പത്തനലാംതനിട -  63,589

4. കകേഭാടയലാം -  1,10,513

5. ഇടുക്കനി -  52,096

6. ആലപ്പുഴെ - 1,57,555

7. എറണഭാകുളലാം -  1,68,663

8. തൃശ്ശൂര് -  2,53,405

9. പഭാലക്കഭാടട്ട് -  2,71,777

10. മലപ്പുറലാം -  2,65,074

11. കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് -  2,17,331

12. കേണ്ണൂര് -  1,96,073

13. വയനഭാടട്ട് - 45,300

14. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് -  91,212 

              ആസകേ  22,48,123

ആസകേ  വനിതരണലാം  സചകയണതട്ട്  24,764,30 സപന്ഷേനുകേളഭാണട്ട്.  ഇതനില്
കമല്  പകേഭാരലാം  22,48,123  കപര്ക്കട്ട്  സപന്ഷേനുകേള  വനിതരണലാം  സചയകേഴെനിഞ.
ബഭാക്കനിയുള്ളതനില്  46,168  സപന്ഷേനുകേള ഗുണകഭഭാക്തഭാവ്  മരണസപടുകേകയഭാ സലലാം
മഭാറനികപഭാവകേകയഭാ സനിരമഭായനി സലത്തനിലഭാതനിരനിക്കുകേകയഭാ സചയ്ത കേഭാരണങ്ങളഭാല്
വനിതരണലാം സചയഭാന് കേഴെനിയഭാത്തവയഭാണട്ട്. 

സഹകേരണ വകുപനില് ജൂനനിയര് കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് ഇന്സസകര്/ആഡനിറര്

184 (466) ശതീ  .   സകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   സകേ  .  നഭാണു :
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന് :
ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചഭാണനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സഹകേരണ  വകുപനില്  ജൂനനിയര്  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ഇന്സസകര്/
ആഡനിറര് തസനികേയനില് നനിലവനില് എത്ര ഒഴെനിവകേളുണട്ട് ;
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(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  പടനികേയനില്നനിനലാം പസ്തുത തസനികേയനികലക്കട്ട്
എത്ര കപര്ക്കട്ട് ഇകതവസര നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട് ;

(സനി)  ഒഴെനിവള്ള തസനികേകേളനികലക്കട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.  നനിയമനലാം നടത്തുന്നേതനിനട്ട്
എസന്തങനിലുലാം തടസങ്ങളുകണഭാ ; ഉസണങനില് അക്കഭാരലലാം വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  ഒഴെനിവള്ള  തസനികേകേളനികലക്കട്ട്  ഉടന്തസന്നേ  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നേതനിനട്ട്
സതസരനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ; എങനില് അക്കഭാരലലാം വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   245 ഒഴെനിവകേള.

(ബനി)  280 കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി&ഡനി)  നനിലവനിലുള്ള  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  ലനിസനില്  നനിനലാം  നനിയമനലാം
നടത്തുന്നേതനിനട്ട് തടസങ്ങളനില.  ഒഴെനിവണഭാകുന്നേ മുറയട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
സചയവരുന.

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനള്ള കേഭാര്ഷേനികേ വഭായ്പകേള

185 (467) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനസത്ത  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനള്ള  കേഭാര്ഷേനികേ  വഭായ്പകേള
യഥഭാസമയലാം  തനിരനിചടയഭാന് കേഴെനിയഭാസത വന്നേ കേര്ഷേകേരുസട  ബുദനിമുട്ടുകേള  ശദയനില്
സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത വഭായ്പകേളനില് സര്ക്കഭാര് ഇളവകേള നല്കേനി വഭായ്പ തതീര്പഭാക്കു
ന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) എങനില് എസന്തഭാസക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുന്നേസതന്നേട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ഇക്കഭാരലലാം പരനികശേഭാധനിച്ചുവരുന.

ഓണവനിപണനി വനിലനനിലവഭാരലാം

186 (468) ശതീ  .    ഡനി  .    സകേ  .    മുരളനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

ഓണവനിപണനി വനിലനനിലവഭാരലാം പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തഭാന് സഹകേരണ വകുപട്ട് സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എസന്തഭാസക്ക; വനിശേദവനിവരങ്ങള നല്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

ഒഭാണ  വനിപണനി  വനിലനനിലവഭാരലാം  പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തഭാന്  കേണ്സറ്റ്യൂമര്സഫഡനിസന്റെ
ആഭനിമുഖലത്തനില്  സഹകേരണ  വകുപട്ട്,  സഹകേരണസലാംഘങ്ങളുസട  കൂടഭായ്മയനിലൂസട
2016 സസപ്റലാംബര് 4  മുതല് 13  വസര  (അത്തലാം മുതല് ഉത്രഭാടലാം വസര)  പത്തട്ട് ദനിവസങ്ങളനില്
സലാംസഭാനസത്തഭാടഭാസകേ 2012 ഓണലാം വനിപണനികേള നടത്തനി.  പഭാഥമനികേ സര്വതീസട്ട്
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങസളയഭാണട്ട്  ഓണ  വനിപണനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  മുഖലമഭായനി
ചുമതലസപടുത്തനിയനിരുന്നേതട്ട്.  പഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുസട കനതൃതസത്തനില്
നടന്നേ  1785  ഓണചന്തകേളനിലുലാം  208  ത്രനികവണനി  സൂപര്  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനിലുലാം  19
സഞരനിക്കുന്നേ ത്രനികവണനി വനില്പനശേഭാലകേളനിലുലാം, സബ്സനിഡനി സഭാധനങ്ങള ലഭലമഭാക്കനി
ഓണചന്തകേളക്കഭാവശേലമഭായ  39  ഇനലാം  സഭാധനങ്ങളഭാണട്ട്  ഓണ  വനിപണനികേളനില്
ഇക്കഭാലയളവനില്  ഇതനില്  വനില്പനയഭായനി  സജമഭാക്കനിയനിരുന്നേതട്ട്.  13  ഇനങ്ങള
സര്ക്കഭാര്  നനിശ്ചയനിച  നനിരക്കനില്  സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിയതട്ട്.
ഇതുകൂടഭാസത സബ്സനിഡനിയനിലഭാസത  26  ഇനങ്ങള മഭാര്ക്കറട്ട് വനിലകയക്കഭാള ഗണലമഭായ
വനിലക്കുറവനിലഭാണട്ട്  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  വഴെനി  ഓണചന്തകേളനിലൂസട
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. ഗുണകമന്മേസയക്കുറനിചട്ട് യഭാസതഭാരുവനിധ പരഭാതനിക്കുലാം ഇടനല്കേഭാസത
15  ലക്ഷലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  12061  ടണ്  13  ഇനലാം  സബ്സനിഡനി  ഇനങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാന് കേഴെനിഞ.  ഇതുകൂടഭാസത 26 ഇനലാം കനഭാണ് സബ്സനിഡനി സഭാധനങ്ങള
15 ലക്ഷകത്തഭാളലാം ജനങ്ങളക്കട്ട് 20 മുതല് 70 ശേതമഭാനലാം വസര വനിലക്കുറവനില് എത്തനിക്കഭാന്
കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.   ഓണലാം വനിപണനികേളനിലൂസട  52.69 കകേഭാടനി  രൂപയുസട സബ്സനിഡനി
വനില്പനയുലാം 10.37 കകേഭാടനി രൂപയുസട കനഭാണ് സബ്സനിഡനി വനില്പനയുലാം ഉളസപസട
63.06  കകേഭാടനി  രൂപയുസട  വനില്പന  സസകേവരനിച്ചു.  ഇതനിലൂസട  സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
ഏകേകദശേലാം 12 കകേഭാടനി രൂപയുസട വനിലക്കുറവനിസന്റെ ആനുകൂലലലാം ലഭലമഭാക്കഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.
സലാംസഭാനത്തട്ട്  22  ലക്ഷലാം  കപര്  കേണ്സറ്റ്യൂമര്സഫഡട്ട്  വനില്പനശേഭാലകേളനില്നനിന്നേട്ട്
സഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങനി.  ഇതനില് പത്തട്ട് ലക്ഷലാം കപര്ക്കട്ട് സബ്സനിഡനി സഭാധനങ്ങള നല്കേനി.

കേണ്സറ്റ്യൂമര്സഫഡട്ട്

187 (469) ശതീ  .    എന്  .   എ  .    സനലനിക്കുന്നേട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഓണചന്തയനികലക്കട്ട് കേണ്സറ്റ്യൂമര് സഫഡട്ട് എത്ര അരനി വഭാങ്ങനിയനിട്ടുസണനലാം
എവനിസടനനിന്നേട്ട് എത്ര തുകേ നല്കേനിയഭാണട്ട് വഭാങ്ങനിയസതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഓണചന്തയനികലക്കട്ട് ഏതട്ട്  അരനി നല്കേണസമന്നേതഭായനിരുന സടന്ഡര്
വലവസ  ;  ഈ വലവസ പകേഭാരലാം തസന്നേയഭാകണഭാ അരനി ഇറക്കുമതനി സചയ്തസതന്നേട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(സനി)  ആന്ധ്ര അരനി വഭാങ്ങഭാനഭാണട്ട് കേസകടഷേനുലാം പര്കചസട്ട് ഓര്ഡറലാം നല്കേനിയസതനലാം
എന്നേഭാല്  തമനിഴഭാടട്ട്  അരനിയഭാണട്ട്  കേണ്സറ്റ്യൂമര്സഫഡട്ട്  ഓണചന്തയനിലൂസട  വനിറസതനമുള്ള
കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  കേണ്സറ്റ്യൂമര് സഫഡട്ട് ഓണചന്തയനികലക്കു അരനി വഭാങ്ങനിയതനില് ക്രെമകക്കടുള്ളതഭായനി
സര്ക്കഭാര് കേരുതുനകണഭാ;  എങനില് എന്തട്ട് നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കു
ന്നേസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒഭാണചന്തയനികലയട്ട് കേണ്സറ്റ്യൂമര്സഫഡട്ട്  6863.59  ടണ് അരനി വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.
വനിവനിധ  വനിതരണക്കഭാരനില് നനിന്നേഭായനി  180899034.00  രൂപ  നല്കേനിയഭാണട്ട്  അരനി
വഭാങ്ങനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതുസലാംബന്ധനിച വനിവരലാം ചുവസട കചര്ക്കുന :

ഇനലാം വനിതരണക്കഭാരസന്റെ കപരട്ട് അളവട്ട് (ടണ്) വഭാങ്ങനിയ വനില

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

ജയ
അരനി

അബ്ദുള ലത്തതീഫട്ട് 332.92 94,12,987.92

കകേരള കട്രകഡഴട്ട് 2466.60 7,01,51,070.96

കുറവ
അരനി

അബ്ദുള ലത്തതീഫട്ട് 277.00 6,60,6450.00

ഹഫ്സര് കട്രഡനിലാംഗട്ട് 220.80 52,66,080.00

ഖദതീജഭാ ഏജന്സതീസട്ട് 213.00 50,75,790.00

ജമഭാല് കട്രഡനിലാംഗട്ട് 737.27 1,78,55,744.56

ശതീവനിനഭായകേ
എന്റെര്സസപസസട്ട്

272.00 64,84,800.00

പചരനി
(സഎ.
ആര്.8)

എ.ആര്. കട്രഡനിലാംഗട്ട് 115.03 27,44,496.50

ആഷേനികേട്ട് കട്രകഡഴട്ട് 200.32 49,08,011.50

ഹഫ്സര് കട്രഡനിലാംഗട്ട് 882.02 2,21,03,875.00

ഖദതീജഭാ ഏജന്സതീസട്ട് 95.25 23,55,532.50
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(1) (2) (3) (4)

മട ഉണ ഹഫ്സര് കട്രഡനിലാംഗട്ട് 93.45 24,60,538.50

അന്നേ അകഗഭാ 20.25 5,58,900.00

ഖദതീജഭാ ഏജന്സതീസട്ട് 937.68 2,49,14,756.63

                    ആസകേ 6863.59 18,08,99,034.00

(ബനി) ഓണചന്തയനികലക്കട്ട് ജയ അരനി, മട ഉണ, പചരനി (സഎ.ആര്.8) ആന്ധ്ര
കുറവ  എന്നേതീ  അരനികേള  നല്കേണസമന്നേതഭായനിരുന  സടണര്  വലവസ.  ഇതനില്
അന്ധ്ര കുറവ അരനിക്കു പകേരലാം തമനിഴഭാടട്ട് കുറവ അരനിയഭാണട്ട് ഇറക്കുമതനി സചയ്തനിരുന്നേതട്ട്.
ആയതനിനുള്ള കേഭാരണലാം ചുവസട കചര്ക്കുന. ആന്ധ്രഭാ കുറവ അരനിയുസട വനില വളസര
കൂടുതലഭായതനിനഭാലുലാം സബ്സനിഡനി ഇനത്തനില് വനില്പന നടത്തുന്നേതനിനട്ട് വനിലകൂടനിയ ആന്ധ്രഭാ
അരനി വഭാങ്ങുകമ്പഭാള സഫഡകറഷേസന്റെ ഇസൗ ഇനത്തനിലുള്ള നഷ്ടലാം കൂടുന്നേതനിനഭാലുലാം ഇത്തരലാം
അരനി യകഥഷ്ടലാം ലഭലമഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്ത സനിതനി വനികശേഷേലാം സലാംജഭാതമഭാകേഭാന്
ഇടയുള്ളതനിനഭാലുലാം സഫഡകറഷേസന്റെ നനിലവനിലുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനിയനില് കൂടുതല്
നഷ്ടലാം  വരുത്തുന്നേതട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി  സഫഡകറഷേസന്റെ  അഡനിനനികസ്ട്രറതീവട്ട്
കേമ്മേനിറനിയുസട  തതീരുമഭാനപകേഭാരമഭാണട്ട്  തമനിഴഭാടട്ട്  കുറവ  അരനി  ഓണ  വനിപണനിയനില്
വഭാങ്ങനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി) പര്കചസട്ട് ഓര്ഡര് നല്കേനിയതുലാം വഭാങ്ങനിയതുലാം തമനിഴഭാടട്ട് കുറവ അരനി തസന്നേയഭാണട്ട്

(ഡനി) ക്രെമകക്കടുകേള നടന്നേതഭായനി ശദയനില്സപടനിടനില.

കേണ്സറ്റ്യൂമര്സഫഡനിസന്റെ പവര്ത്തനലാം

188 (470) ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    ബഷേതീര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര നന്മേ കസഭാറകേള പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  നന്മേ കസഭാറകേളുസട പവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേണ്സറ്റ്യൂമര്  സഫഡനിസന്റെ  പവര്ത്തനലാം  സമചസപടുത്തുന്നേ  കേഭാരലത്തനില്

നനിലപഭാടട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കേണ്സറ്റ്യൂമര് സഫഡകറഷേന് നടത്തുന്നേ ഒരു നന്മേ കസഭാറലാം
ഇകപഭാള പവര്ത്തനിക്കുന്നേനില.  എന്നേഭാല് പഭാഥമനികേ സഹകേരണസലാംഘങ്ങളുസട കേതീഴെനില്
പവര്ത്തനിക്കുന്നേ നന്മേ കസഭാറകേളനില്, ഇകപഭാള 189 എണ്ണലാം പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  

(ബനി)  അര്ദ  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനകമഭാ,  സന്നേദ  സലാംഘടനകേകളഭാ,  തകദ്ദേശേ
സസയലാംഭരണ സഭാപനകമഭാ സഹകേരണ സഭാപനങ്ങകളഭാ സര്ക്കഭാര് സഭാപനകമഭാ,
വഭാടകേരഹനിതമഭായനി  സലലാം  അനുവദനിച  സലങ്ങളനിലഭാണട്ട്  നന്മേ  കസഭാറനിസന്റെ
പവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചതട്ട്.  കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിച മുറയട്ട് ഇവയനില് പലതുലാം
ഒഴെനിഞസകേഭാടുക്കഭാന്  കേണ്സറ്റ്യൂമര്  സഫഡകറഷേന്  നനിര്ബന്ധനിതരഭായനി.  വനില്പന  കുറയുകേയുലാം,
എലഭാ നന്മേ കസഭാറകേളുലാം തുടര്ചയഭായ നഷ്ടത്തനികലക്കട്ട് നതീങ്ങുകേയുമുണഭായനി.  ജതീവനക്കഭാരുസട
കവതനലാം, സസവദല്യുതനി, സടലനികഫഭാണ്, യഭാത്രഭാപടനി എന്നേതീയനിനങ്ങളനില് വരുന്നേ സലാംഖല
മുഴുവനഭായുലാം കേണ്സറ്റ്യൂമര്സഫഡനിസന്റെ ബഭാദലതയഭായനി മഭാറകേയുലാം സചയ.  ഇസൗ സഭാഹച
രലങ്ങള നന്മേ കസഭാറകേളുസട പവര്ത്തനലാം മനതീഭവനിക്കഭാന് ഇടയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  

(സനി)  കേണ്സറ്റ്യൂമര്  സഫഡകറഷേനനിസല  സചലവട്ട്  ചുരുക്കുന്നേതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ആവശേലത്തനില് കൂടുതലുള്ള തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാസര ഒഴെനിവഭാക്കനിയുലാം നഷ്ടത്തനില്
പവര്ത്തനിചനിരുന്നേ നന്മേ  കസഭാറകേളുസട  പവര്ത്തനലാം  അവസഭാനനിപനിച്ചുലാം,  ആവശേലമനിലഭാത്ത
കഗഭാഡസൗണുകേള നനിര്ത്തലഭാക്കനിയുലാം അഴെനിമതനി  ഇലഭാതഭാക്കനി ഇ-സടണര് വഴെനി  സഭാധനങ്ങള
വഭാങ്ങുകേയുലാം, പര്കചസട്ട് കപഭാളനിസനിക്കട്ട് രൂപലാം നല്കുകേയുലാം, സരഭാക്കലാം പണലാം സകേഭാടുത്തട്ട്
സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങനിയുലാം,  നനിലവനില്  ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമലഭാത്ത  സകേടനികേനിടക്കുന്നേ
സഭാധനങ്ങള  വനില്പന  നടത്തനിയുലാം  കേണ്സറ്റ്യൂമര്സഫഡനില്  ഘടനഭാപരമഭായനി  ചനിട
വരുത്തനിയുലാം, പലനിശേ സചലവട്ട് കുറയ്ക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുലാം കേണ്സറ്റ്യൂമര്
സഫഡകറഷേസന്റെ പവര്ത്തനലാം സമചസപടുത്തുന്നേതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

സഞരനിക്കുന്നേ ത്രനികവണനി കസഭാറകേള

189 (471) ശതീ  .    ഡനി  .    സകേ  .    മുരളനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര സഞരനിക്കുന്നേ ത്രനികവണനി കസഭാറകേള അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  അവയനില് പവര്ത്തനിക്കുന്നേവയുലാം പവര്ത്തനിക്കഭാത്തവയുലാം എത്രസയന്നേട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  എന്തുകേഭാരണലാം  സകേഭാണഭാണട്ട്  ഇവ  പവര്ത്തനിക്കഭാത്തതട്ട്  എന്നേട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് 142 സഞരനിക്കുന്നേ ത്രനികവണനി കസഭാറകേള അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇവയനില് പവര്ത്തനിക്കുന്നേവയുസട എണ്ണലാം  64-ഉലാം പവര്ത്തനിക്കഭാത്തവയുസട
എണ്ണലാം 78-ഉലാം ആകുന.

(സനി) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വരുകമ്പഭാള സഞരനിക്കുന്നേ ത്രനികവണനി
കസഭാര്  വഭാഹനങ്ങള  ഭൂരനിഭഭാഗവലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്തവനിധലാം  കമഭാശേമഭായ
നനിലയനിലഭായനിരുന.   ഇവയുസട അറകുറപണനികേളക്കുലാം സടസട്ട് വര്ക്കട്ട് ഉളസപസടയുള്ള
മറട്ട്  സചലവകേളക്കുലാം ഭതീമമഭായ തുകേ ആവശേലമഭായനി  വന.  കൂടഭാസത സഞരനിക്കുന്നേ
ത്രനികവണനി കസഭാറകേളനിലൂസടയുള്ള വനില്പന ലഭാഭകേരമലഭാതഭാകുകേയുലാം സചയ.  ഇക്കഭാര
ണങ്ങളഭാലഭാണട്ട്  സഞരനിക്കുന്നേ ത്രനികവണനി  കസഭാറകേള  പവര്ത്തനിപനിക്കഭാന് കേഴെനിയഭാസത
വന്നേതട്ട്.

വഭായ്പക്കുടനിശനികേ എഴുതനിത്തളന്നേതനിനട്ട് പദതനി

190 (472) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :
ശതീ  .   ഇ  .   സകേ  .   വനിജയന് :
ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചനന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് സഹകേരണ വകുപട്ട് ഏസതങനിലുലാം വനിഭഭാഗത്തനിസന വഭായ്പഭാ
ബഭാധലതയനില്  നനിന്നേട്ട്  കമഭാചനിപനിക്കുന്നേതനിനഭായനി  പദതനി  തയഭാറഭാക്കുനകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  സഭാധുക്കളുലാം കരഭാഗനികേളുലാം ശേയഭാവലലാംബനികേളുമഭായ  ആളക്കഭാരുസട വഭായ്പക്കുടനിശനികേ
എഴുതനിത്തളളുന്നേതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  പദതനിയുകണഭാ;  ഉസണങനില്  വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള
അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പസ്തുത  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എസന്തലഭാലാം
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുസവന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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(എ)  നനിലവനില് തയഭാറഭാക്കുന്നേനില.  

(ബനി&സനി)  മഭാരകേ  കരഭാഗങ്ങളഭായ  കേലഭാന്സര്,  എയ്ഡ്സട്ട്  കരഭാഗബഭാധനിതര്,
ഹൃദയസലാംബന്ധമഭായ ശേസക്രെനിയയട്ട് വനികധയരഭായവര്,  വൃക്ക സലാംബന്ധമഭായ അസുഖ
ങ്ങളമൂലലാം  ഡയഭാലനിസനിസനിനട്ട്  വനികധയരഭായവര്,  പക്ഷഭാഘഭാതലാം  മൂലകമഭാ  അപകേടലാം
മൂലകമഭാ കേനിടപനിലഭായവര് തുടങ്ങനി വഭായ്പസയടുത്ത കശേഷേലാം മഭാരകേകരഭാഗലാം പനിടനിസപടവരുസട
വഭായ്പ ബഭാദലതകേള തതീര്ക്കഭാന് കേഴെനിയഭാസത വരുന്നേ കകേസുകേളനില് വഭായ്പഭാ മുതലനിനത്തനില്
75,000  രൂപയുസട ആനുകൂലലലാം നല്കുന്നേ റനിസട്ട് ഫണട്ട് പദതനി നനിലവനിലുണട്ട്.  മറട്ട്
പദതനികേള നനിലവനിലനില. 
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മദലനയലാംമൂലലാം ടൂറനിസലാം കമഖലക്കുണഭായ തളര്ച

191 (473) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര് നടപഭാക്കനിയ മദലനയലാംമൂലലാം കകേരളത്തനിസല വനികനഭാദ
സഞഭാര കമഖലയനില് എസന്തങനിലുലാം തളര്ച കനരനിടതഭായനി ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇതുമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് എസന്തങനിലുലാം പഠന റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ?

ഉത്തരലാം

വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുസട  എണ്ണത്തനില്  കുറവവന്നേനിടനിസലങനിലുലാം  വളര്ചഭാ  നനിരക്കനില്
കുറവവന്നേതഭായനി ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.  'Trade Research Survey 2016' എന്നേ കപരനില്
ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് നടത്തനിയ പഠനത്തനില് ടൂറനിസലാം രലാംഗസത്ത വളര്ചഭാനനിരക്കനിലുള്ള കുറവനിസന്റെ
മുഖല  കേഭാരണമഭായനി ചൂണനിക്കഭാണനിക്കസപടതട്ട്  പധഭാന വരുമഭാന കസഭാതസ്സുകേളനിസലഭാന്നേഭായ
കഹഭാടലുകേളനില്  നടക്കുന്നേ  മതീറനിലാംഗട്ട്,  കേണ്സവന്ഷേന്,  ഗ്രൂപട്ട്  ടൂര്,  എകനിബനിഷേന്,
സഡസനികനഷേന് കേലലഭാണങ്ങള എന്നേനിവയുസട വളര്ചഭാനനിരക്കനിലുണഭായ ഇടനിവഭാണട്ട്.  കൂടഭാസത
സലാംസഭാനസത്ത  നനിലവനിസല  മദലനയവലാം  പസ്തുത  ഇടനിവനിനുള്ള  കേഭാരണങ്ങളനിസലഭാന്നേഭായനി
കേസണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  

എറണഭാകുളലാം ഡനി.ടനി.പനി.സനി.-ക്കട്ട് അനുവദനിച തുകേ

192 (474) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശേർമ്മേ :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഓണലാം വഭാരഭാകഘഭാഷേത്തനിസന്റ ഭഭാഗമഭായനി എറണഭാകുളലാം ഡനി.ടനി.പനി.സനി.-ക്കട്ട്
അനുവദനിച തുകേ എത്ര ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത തുകേ വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  എസന്തലഭാലാം പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട്  ആസൂത്രണലാം
സചയ്തനിരനിക്കുന്നേസതനലാം അവ ഏസതലഭാലാം കകേനങ്ങളനിലഭാസണനലാം വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) 2011-16  കേഭാലയളവനില് എറണഭാകുളലാം ഡനി.ടനി.പനി.സനി.-ക്കട്ട് ഓണഭാകഘഭാഷേത്തനിസന്റ
ഭഭാഗമഭായനി അനുവദനിച തുകേ, ഓകരഭാ വര്ഷേവലാം ഏസതലഭാലാം കകേനങ്ങളനില് എസന്തലഭാലാം
പരനിപഭാടനികേള  നടത്തനി,  ഓകരഭാ  പരനിപഭാടനിക്കുലാം  സചലവഭായ  തുകേ  എന്നേനിവയുസട
വനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കേഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016  ഓണലാം  വഭാരഭാകഘഭാഷേത്തനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എറണഭാകുളലാം
ഡനി.ടനി.പനി.സനി.-ക്കട്ട്  32,00,000 (മുപത്തനി രണട്ട് ലക്ഷലാം രൂപ) അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി) വനിശേദവനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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സകേഭാചനിയനിസല ടൂറനിസലാം അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള

193 (475) ശതീ  .    സകേ  .    സജ  .    മഭാകനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

കകേരളത്തനിസല  വളസര  പധഭാനസപട  ടൂറനിസലാം  കകേനമഭായ  സകേഭാചനിയനില്
അന്തര്കദ്ദേശേതീയ  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  അടനിസഭാന  സസൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  സകേഭാചനിയനിസല പധഭാന ടൂറനിസലാം വനികേസന പദതനികേളഭായ
കഫഭാര്ടട്ട്  സകേഭാചനിയനിസല  സഹറനികറജട്ട്  വഭാകേട്ട്  കവ,  ടൂറനിസലാം  സഡസനികനഷേന്  എന്നേ
നനിലയനില് സകേഭാചനിയുസട വനികേസന പദതനി, മടഭാകഞരനിയനിസല കേളചറല് സമഭാസസസകേട്ട്
മറ്റ്യൂസനിയലാം,  മസസറന്  സസഡ്രെവട്ട്  വഭാകേട്ട്   കവ,  കഫഭാര്ടട്ട്  സകേഭാചനിയനിസല  ചതീനവലകേളുസട
സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  പുനരുദഭാരണത്തനിനുമുള്ള  പദതനി  തുടങ്ങനിയ  അടനിസഭാന
സസൗകേരല വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാസത കഫഭാര്ടട്ട്
സകേഭാചനി മഭാസര് പ്ലഭാനനില് ഉളസപടുന്നേ പദതനികേള നടപഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി കകേന നഗര
വനികേസന മനഭാലയലാം മുകഖന സകേഭാചനി സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി പദതനി നനിര്വഹനിക്കുന്നേതനിനഭായനി
ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള ഏജന്സനികേസള കൂടനി ഉളസപടുത്തനി സകേഭാചനിസയ അന്തര്കദ്ദേശേതീയ
നനിലവഭാരത്തനിസലത്തനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

മലാംഗലലാം ഡഭാലാം ടൂറനിസലാം പദതനി

194 (476) ശതീ  .    സകേ  .    ഡനി  .    പകസനന് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആലത്തൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിസല മലാംഗലലാം ഡഭാലാം ടൂറനിസട്ട്  കകേനമഭാക്കഭാനുള്ള
തതീരുമഭാനലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  മലാംഗലലാം  ഡഭാലാം  ടൂറനിസലാം  പദതനിയുസട  പവര്ത്തനങ്ങള  ഏതു  ഘടലാം
വസരയഭായനി എന്നേറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പസ്തുത  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  തടസസമസന്തങനിലുലാം  ഉസണങനില്
ആയതനിസന്റെ വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  പസ്തുത  പദതനിയനിന്കേതീഴെനില്  ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനികലഭാ,
കേരഭാറടനിസഥഭാനത്തനികലഭാ  ആസരസയങനിലുലാം  നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങനില്  എത്രകപസര
എത്രനഭാളകത്തസക്കന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിസല മലാംഗലലാം  ഡഭാലാം  നനിലവനില് ഒരു
ടൂറനിസട്ട് കകേനമഭാണട്ട്.

(ബനി)  കകേന ടൂറനിസലാം മനഭാലയത്തനിസന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാസട  2007-2008
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം  അനുവദനിച്ചുകേനിടനിയ  3,72,19,000  രൂപയുസട  പദതനികേള
പൂര്ത്തതീകേരണലാം കേഴെനിഞട്ട് സഞഭാരനികേളക്കഭായനി തുറന്നേട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ബഭാധകേമല.

(ഡനി)  ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില് 10  കപസര കമയട്ട്  2012-ല് സഡസനികനഷേന്
മഭാകന ജട്ട് സമന്റെട്ട് കേസൗണ്സനില് നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാസത ക്ലതീന് സഡസനികനഷേസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
3  കുടുലാംബശതീ  പവര്ത്തകേസരയുലാം  ആഗസട്ട്  2014  മുതല്  നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇവര്
ഇകപഭാഴുലാം തുടരുകേയഭാണട്ട്.

വനികദശേ വനികനഭാദസഞഭാരനികേള

195 (477) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഴെനിഞ  നഭാലുവര്ഷേമഭായനി  വനികനഭാദ  സഞഭാരത്തനിസനത്തുന്നേ  വനികദശേനികേളുസട
എണ്ണലാം വര്ഷേലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  വര്ഷേലാം  കേഴെനിയുലാംകതഭാറലാം  വനികദശേ  വനികനഭാദ  സഞഭാരനികേളുസട
എണ്ണത്തനില്  ഗണലമഭായ  കുറവണഭാകുന്നേതട്ട്  ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ  ;  ഉസണങനില്
എണ്ണത്തനില് കുറവട്ട് വരഭാനുള്ള കേഭാരണലാം എന്തഭാസണന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) വനികനഭാദ സഞഭാരനികേസള ആകേര്ഷേനിക്കഭാന് എസന്തഭാസക്ക പുതനിയ പദതനികേളഭാണട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളളസതന്നേട്ട് വനിശേദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;  ഓകരഭാന്നേനിനുലാം കവണനി എത്ര രൂപ
സചലവഴെനിച്ചു എന്നേട്ട് ഇനലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  പുതനിയ  പദതനികേള  നടപഭാക്കനിയതട്ട്  വഴെനി  എത്ര  രൂപ  ലഭാഭലാം/നഷ്ടലാം
ഉണഭായനിട്ടുസണന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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(എ) 2012 2013 2014 2015

793696 858143 923366 977479
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(ബനി)  വനികദശേ  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുസട  എണ്ണത്തനില്  കുറവട്ട്  സലാംഭവനിചനിടനിസലങനിലുലാം
ഇസൗ വര്ഷേങ്ങളനിസല ടൂറനിസ്റ്റുകേളുസട  എണ്ണത്തനിലുള്ള വളര്ചഭാ  നനിരക്കനില് കുറവട്ട്  വന്നേനിട്ടുണട്ട്.
2011-ല് വനികദശേ ടൂറനിസ്റ്റുകേളുസട എണ്ണത്തനിലുള്ള വളര്ചഭാനനിരക്കട്ട്  11.18%  ആയനിരുന്നേതട്ട്
2015-ല് 5.86% ആയനി കുറഞനിട്ടുണട്ട്.  പധഭാനമഭായുലാം ആകഗഭാള സഭാമ്പത്തനികേ മഭാനലലാം,
പുതനിയ  ടൂറനിസട്ട്  സഡസനികനഷേനുകേളനില്  നനിനള്ള  മതരലാം,  ലക്ഷലസഭാനങ്ങളനില്
എത്തനികചരുന്നേതനിനുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുസട  അപരലഭാപ്തത  എന്നേനിവകയഭാസടഭാപലാം  നനിലവനിലുള്ള
മദലനയവലാം വളര്ചഭാനനിരക്കനിസല കുറവനിനട്ട് കേഭാരണങ്ങളഭായനി കേസണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പുതനിയ ഉല്പന്നേങ്ങളുസട കേസണത്തനിലനിലൂസടയുലാം ശേക്തമഭായ വനിപണന പചരണ
തനങ്ങളനിലൂസടയുലാം  കൂടുതല്  ടൂറനിസ്റ്റുകേസള  ആകേര്ഷേനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നേതട്ട്. ടൂറനിസലാം വനിപണനത്തനിനഭായുള്ള പചരണ പവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം
മറ്റുമഭായനി  കേഴെനിഞ നഭാലുവര്ഷേങ്ങളനിസല സചലവട്ട്  സലാംബന്ധനിച വനിശേദഭാലാംശേലാം ചുവസട
കചര്ക്കുന :

2011-12 30,99,54,544

2012-13 36,52,97,688

2013-14 27,99,98,639

2014-15 31,49,80,657

2015-16 30,99,99,457

(ഡനി)  ടൂറനിസലാം  പചരണ  പരനിപഭാടനികേളക്കഭായനി  സചലവഴെനിക്കുന്നേ  തുകേയുസട
ലഭാഭലാം/നഷ്ടകേണക്കുകേള പതലക്ഷമഭായനി കേണക്കഭാക്കഭാന് കേഴെനിയുന്നേതല.  

വനികനഭാദ സഞഭാരകമഖലയുസട വനികേസനലാം

196 (478) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ആഭലന്തര, വനികദശേ ടൂറനിസ്റ്റുകേളുസട വരവട്ട് വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനട്ട് എസന്തലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണലാം സചയ്സതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  സമഡനിക്കല്  ടൂറനിസലാം  പദതനിക്കഭായനി  എസന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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(എ) ആഭലന്തര, വനികദശേ ടൂറനിസ്റ്റുകേളുസട വരവട്ട് വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനട്ട് സസതീകേരനിച/
സസതീകേരനിക്കുന്നേ നടപടനികേള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  സമഡനിക്കല് ടൂറനിസലാം എന്നേതനില് ആയുര്കവദലാം,  അകലഭാപതനി,  മറട്ട് ഇന്തലന്
സനിസലാംസട്ട്  ഓഫട്ട്  സമഡനിസനിന് എന്നേനിവ ഉളസപടുന.  ഇതനില് ആയൂര്കവദ ടൂറനിസലാം
പചരനിപനിക്കുന്നേതനിനുലാം  വനികേസനിപനിക്കുന്നേതനിനുലാം  ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്  വനിവനിധ  പരനിപഭാടനികേള
ആവനിഷരനിചട്ട് നടപഭാക്കനി വരുനണട്ട്.  കകേരള ടൂറനിസത്തനിസന്റെ പധഭാന ഉല്പന്നേങ്ങളനിസലഭാന്നേഭായനി
ആയുര്കവദത്തനിസന കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാസത,  ആയൂര്കവദ സസന്റെറകേളക്കട്ട്
ഗുണനനിലവഭാരത്തനിനനുസരനിചട്ട്  കററനിലാംഗട്ട്  നല്കുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
മറട്ട്  സമഡനിക്കല്  വനിഭഭാഗങ്ങസള  ടൂറനിസവമഭായനി  ബന്ധസപടുത്തുന്നേതനിനട്ട്  സസകേഭാരല
സലാംരലാംഭകേരുസട പചരണ പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് സഹഭായലാം നല്കേനിവരുനണട്ട്. 

എയര് സട്ട് ട്രനിപ്പുകേള നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

197(479) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   സകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .    സകേ  .    എസട്ട്  .    ശേബരതീനഭാഥന് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിസല  പധഭാന  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേനങ്ങസള  ബന്ധനിപനിചട്ട്
എയര് സ്ട്രനിപ്പുകേള സഭാപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള പദതനിയുസട നനിലവനിസല സനിതനിയുലാം ഇതുപകേഭാരലാം
ഏസതഭാസക്ക  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേനങ്ങസളയഭാണട്ട്  ബന്ധനിപനിക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നേസതനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കകേന സര്ക്കഭാരനിസന്റെ പുതനിയ കവലഭാമയഭാന നയവമഭായനി ഒത്തുകപഭാകുന്നേതഭാകണഭാ
ഇസൗ പദതനി എന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;  ഈ പദതനിക്കട്ട് കകേന സഹഭായമഭായനി എത്ര
തുകേ പതതീക്ഷനിക്കുന എന്നേട്ട് വനിശേദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ?
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(എ)  കബക്കല്,  വയനഭാടട്ട്,  ഇടുക്കനി  എന്നേതീ സലങ്ങളനില് എയര് സ്ട്രനിപ്പുകേള
സഭാപനിക്കുന്നേതനിനട്ട് ബഡ്ജറനില് നനിര്കദ്ദേശേമുണട്ട്.   ഇതനില് കബക്കലനില് എയര്സ്ട്രനിപട്ട്
സഭാപനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനി  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.  മുഖഭാന്തരലാം എടുത്തുവരുന.  മറട്ട്
സലങ്ങളനില് അനുകയഭാജലമഭായ സലലാം ലഭലമഭായനിടനില.

(ബനി)  പദതനി രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനി വരുന്നേകതയുള.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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കേക്കയലാം സസഹഡല് ടൂറനിസലാം പദതനി

198(480)  ശതീ  .    പുരുഷേന്  കേടലുണനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ബഭാലുകശരനി ടൂറനിസലാം കകേഭാറനികഡഭാര് പദതനിയുമഭായനി കേണകട്ട് സചയ്തട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേ  കേക്കയലാം  കഹഡല്  ടൂറനിസലാം  പദതനിയുസട  കപഭാജകട്ട്  നനിര്കദ്ദേശേലാം
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഉസണങനില് ആയതനിസന്റെ പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ടനി പദതനിയുസട കപഭാജകട്ട് നനിര്കദ്ദേശേലാം ലഭനിചനിടനില. 

കടക്കട്ട് എ കബക്കട്ട് പദതനി

199  (481)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശേർമ്മേ :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സചറഭായനി ബതീചനില് കടക്കട്ട് എ കബക്കട്ട് പദതനിക്കഭായനി ടൂറനിസലാം വകുപനില്
നനിനലാം തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാസയന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  എങനില് തുകേ എത്രസയനലാം പസസ്തുത പവൃത്തനി എന്നേകത്തക്കട്ട് ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്
കേഴെനിയുസമനലാം വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) പസ്തുത പവൃത്തനി നടപഭാക്കുന്നേതനില് ഏസതങനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള തടസങ്ങള
നനിലവനിലുകണഭാസയന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സചറഭായനി ബതീചനില് കടക്കട്ട് എ കബക്കട്ട് പദതനിക്കഭായനി ടൂറനിസലാം വകുപനില്
നനിനലാം തുകേ അനുവദനിചനിടനില.

(ബനി&സനി)  ബഭാധകേമല.

വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലസയ ഉയര്ത്തനിസക്കഭാണ്ടുവരുന്നേതനിനുതകുന്നേ പദതനികേള

200 (482) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇത്തവണ കകേനസര്ക്കഭാര് പഖലഭാപനിച  വനികനഭാദ  സഞഭാര-വനിപണന
കമഖലയനിസല  എത്ര  അവഭാര്ഡുകേള  സലാംസഭാന  വനികനഭാദസഞഭാര  വകുപനിനട്ട്
ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി ; അവ ഏസതലഭാമഭാണട്ട് ;

(ബനി) സഭാര്വകദശേതീയ തലത്തനില് കകേരളത്തനിസല വനികനഭാദ സഞഭാര കമഖലസയ
ഉയര്ത്തനിസകേഭാണ്ടുവരുന്നേതനിനുതകുന്നേ  പദതനികേള  ആവനിഷരനിചട്ട്  നടപഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ; എങനില് വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   ഇത്തവണ  കകേന  സര്ക്കഭാര്  പഖലഭാപനിച  വനികനഭാദ  സഞഭാര-വനിപണന
കമഖലയനിസല  നഭാലട്ട്  അവഭാര്ഡുകേള  സലാംസഭാന  വനികനഭാദസഞഭാര  വകുപനിനട്ട്
ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി. അവ തഭാസഴെപറയുന്നേവയഭാണട്ട് :

1. Excellence in publishing

a. English-Kerala and Spice Route Coffee Table Book

b. Foreign LanguageThe Great Backwater Brochure-German

2. Most  innovative  use  of  information  Technology,  Social
Media/ Mobile app - Kerala Tourism Digital Marketing.

3. Responsible Tourism Project- Wayanad

4. Rural Tourism Project-Sargaalaya Craft Village

(ബനി)  ഉണട്ട്.  വനിശേദവനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

വനികനഭാദസഞഭാര കകേനത്തനിസല ശുചനിതസമനിലഭായ്മ

201  (483)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനസത്ത  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേനങ്ങളനിസല  ശുചനിതസമനിലഭായ്മ
വനികനഭാദ  സഞഭാര  വനികേസനസത്ത  പതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനസണന്നേ  കേഭാരലലാം
പരനികശേഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേനങ്ങള  വൃത്തനിഹതീനമഭാക്കുന്നേവര്സക്കതനിസരയുള്ള
നടപടനികേള  ഫലപദമഭാകുന്നേനിസലന്നേ  കേഭാരലലാം  ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
ഇത്തരക്കഭാര്സക്കതനിസര കേര്ശേന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേനങ്ങസള  മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കുന്നേതനിനുലാം  വനികനഭാദ
സഞഭാരനികേസള ആകേര്ഷേനിക്കുന്നേതനിനുലാം പകതലകേ ശദ നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണട്ട്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്

849/2019
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(ബനി&സനി)  കകേരളത്തനിസല വനികനഭാദസഞഭാരകമഖലകേള വൃത്തനിയഭായനി പരനിപഭാ
ലനിക്കുന്നേതനിനുലാം പ്ലഭാസനികേട്ട്  ഉളസപസടയുള്ള മഭാലനിനലങ്ങളുസട നനിയനണത്തനിനുലാം  സമഗ
പദതനി  ഡനി.റനി.പനി.സനി.,  തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ  വകുപട്ട്  എന്.ജനി.ഒ.-കേള  എന്നേനിവ
മുഖഭാന്തരലാം നടത്തനിവരുന.  പ്ലഭാസനികേട്ട് ഉളസപസടയുള്ള മഭാലനിനലങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കുന്നേതനിനട്ട്
സലാംസഭാനസത്ത  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-കേള  മുകഖന  കബഭാധവല്ക്കരണ  പവര്ത്തനലാം
നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാസത ക്ലതീന് സഡസനികനഷേന് കേലഭാമ്പയനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനസത്ത
എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-കേള മുകഖന ടൂറനിസലാം  കകേനങ്ങള ശുചനിയഭായനി
പരനിപഭാലനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  പഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഏതഭാനുലാം  ചനില
സഡസനികനഷേനുകേളനില്  പ്ലഭാസനികേട്ട്  മഭാലനിനലങ്ങള  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  നനികരഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.
കമല്പറഞ ലക്ഷലങ്ങള കനടനിസയടുക്കുന്നേതനികലക്കഭായനി യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്
'ഗതീന്  കേഭാര്സപറട്ട്'  എന്നേ  പദതനി  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയഭാണട്ട്.    ഇതനിസന്റെ
പധഭാന ലക്ഷലങ്ങളനില് ഒരനിനലാം, മഭാലനിനല നനിയനണമഭാണട്ട്.

മുടറ മരുതനിമല ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം പദതനി

202 (484) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷേഭാ കപഭാറനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സകേഭാടഭാരക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്സപട മുടറ  മരുതനിമല ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം
പദതനിയനില് വനിഭഭാവനലാം സചയ്തനിരുന്നേ പവൃത്തനികേള എസന്തലഭാമഭാണട്ട് ;

(ബനി)  പസ്തുത പവൃത്തനികേളനില് എസന്തലഭാലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കയുണഭായനി ;

(സനി)  മരുതനിമല  ഇകക്കഭാടൂറനിസലാം  പദതനി  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  പവര്ത്തന
സജമഭാക്കഭാന് ആവശേലമഭായ തുകേ അനുവദനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കഹഭാര്ടനികേളചര്, ലഭാന്ഡട്ട് കസപനിലാംഗട്ട്, പനികനികേട്ട് പവലനിയന്സട്ട്, ഓപണ്
എയര് പ്ലഭാസ കഫഭാര് ഇന്റെര്സപകടഷേന്സട്ട്,  ചനില്ഡ്രെന്സട്ട് കപ്ല ഏരനിയ,  സട്രകേട്ട് പഭാതട്ട്
ഡ്രെനിങനിലാംഗട്ട് വഭാടര് സഫസനിലനിറനി,  സഫസനിലനികറഷേന് സസന്റെര് ആന്റെട്ട് കടഭായട്ട് ലറട്ട്,  വഭാടര്
സസസപ്ല ആന്റെട്ട് പ്ലലാംബനിലാംഗട്ട്  എന്നേനിവയഭാണട്ട് പദതനിയനില് വനിഭഭാവനലാം സചയ്തനിരനിക്കുന്നേ
പവര്ത്തനികേള.

(ബനി)  കമല്പറഞ പവര്ത്തനികേള ഉളസക്കഭാളന്നേ ഒന്നേഭാലാംഘടലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  രണഭാലാംഘട നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനിയുസട പദതനി റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിക്കുന്നേ മുറയട്ട്
തുകേ അനുവദനിക്കുന്നേ കേഭാരലലാം പരനികശേഭാധനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.
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ടൂറനിസലാം കമഖലയനിസല സതഭാഴെനിലവസരങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനട്ട് പദതനികേള

203 (485) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശേനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .    അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .    സകേ  .    എസട്ട്  .    ശേബരതീനഭാഥന് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ടൂറനിസലാം കമഖലയട്ട് ആവശേലമുളള മഭാനവ വനിഭവകശേഷേനിസയക്കുറനിചട്ട് ടൂറനിസലാം
വകുപനിസന്റ കനതൃതസത്തനില് പഠനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  ;  ഉസണങനില് ഏതട്ട് ഏജന്സനി,
ഏതട്ട് വര്ഷേമഭാണട്ട് പഠനലാം നടത്തനിയസതന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുസണങനില് പഠന റനികപഭാര്ടനിസന്റ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) ടൂറനിസലാം കമഖലയനിസല സതഭാഴെനിലവസരങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുന്നേതനിനട്ട് ഏസതങനിലുലാം
കേര്മ്മേ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങനില് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് സമതീപകേഭാലത്തട്ട് കനരനിടട്ട് പഠനങ്ങസളഭാനലാം
നടത്തനിയനിടനില.  എന്നേഭാല് ഗുലഭാത്തനി ഇന്സനിററ്റ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ഫനിനഭാന്സട്ട് ആന്റെട്ട് ടഭാകകഷേന്
(M/s GIFT)-സന്റെ  2015-സല  'ടൂറനിസലാം സഭാറസസലറട്ട് അക്കസൗണട്ട്'  എന്നേ പഠന റനികപഭാര്ടട്ട്
പകേഭാരലാം കകേരളത്തനില് ടൂറനിസലാം കമഖലയനില് ഏകേകദശേലാം  25  ലക്ഷലാം കപര് കനരനിടട്ട്
സതഭാഴെനില് സചയ്യുന്നേതഭായനി കേസണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുപകേഭാരലാം കകേരളത്തനിസല ആസകേ
സതഭാഴെനിലുകേളനില്  11.49%  വനികനഭാദസഞഭാരത്തനിസന്റെ  കനരനിട്ടുള്ള  സലാംഭഭാവനയഭാണട്ട്.
പകരഭാക്ഷമഭായനി  ടൂറനിസലാം  നല്കുന്നേ  സതഭാഴെനില്  സഭാധലതകൂടനി  കേണക്കനിസലടുത്തഭാല്
സലാംസഭാനത്തനിസന്റെ സതഭാഴെനിലവസരത്തനിസന്റെ  23.7%  ടൂറനിസത്തനിസന്റെ സലാംഭഭാവനയഭാസണനലാം
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   

(സനി)  ടൂറനിസലാം  ആന്റെട്ട്  കഹഭാസനിറഭാലനിറനി  രലാംഗത്തട്ട്  വര്ദനിച്ചുവരുന്നേ സതഭാഴെനിലവസരങ്ങള
കേണക്കനിസലടുത്തട്ട്  യുവതതീയുവഭാക്കസള  സന്നേദരഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള  പരനിശേതീലന  പരനിപഭാടനികേള
പകതലകേനിചട്ട് ഹസൗസട്ട് കേതീപനിലാംഗട്ട്,  ഫുഡട്ട് സപഭാഡക്ഷന്,  ഫുഡട്ട് ആന്റെട്ട് ബനിവകറജസട്ട് സര്വതീസട്ട്,
ടൂറനിസവമഭായനി  ബന്ധസപട  വനിവനിധ  മഭാകനജട്ട് സമന്റെട്ട്  കകേഭാഴ്സുകേള  എന്നേനിവ  കനഭാഡല്
ഏജന്സനികേളഭായ  ഫുഡ്ക്രെഭാഫട്ട്  ഇന്സനിററ്റ്യൂടട്ട്,  കേനിറട്ട്സട്ട്,  കസറട്ട്  ഇന്സനിററ്റ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്
കഹഭാസനിറഭാലനിറനി മഭാകന ജട്ട് സമന്റെട്ട്  എന്നേനിവ വഴെനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാസത സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവഭാദനിതസ  ടൂറനിസലാം  പദതനിയനില്  തകദ്ദേശേവഭാസനികേളക്കട്ട്  ടൂറനിസലാം
കമഖലയനില് സതഭാഴെനില്ലഭലമഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള പരനിശേതീലന പരനിപഭാടനികേള നടത്തനിവരുന.
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ഓണഭാകഘഭാഷേ പരനിപഭാടനികേളുസട സചലവകേള 

204 (486) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

ഓണഭാകഘഭാഷേ പരനിപഭാടനികേകളഭാടനുബന്ധനിച്ചുളള സചലവകേളക്കഭായനി എത്ര തുകേ
വകേയനിരുത്തനിസയന്നേട്ട് ഇനലാം തനിരനിചട്ട് വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ഓണഭാകഘഭാഷേലാം  2016-നഭായനി സര്ക്കഭാര്  3,51,00,000  (മൂനകകേഭാടനി അന്പത്തനിസയഭാന
ലക്ഷലാം  രൂപ)  രൂപയ്ക്കുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ആയതട്ട്  സലാംബന്ധനിച
വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള തഭാസഴെ സകേഭാടുക്കുന :

നമ്പര് ഇനലാം അനുമതനി തുകേ

1 കപഭാഗഭാമുകേള 1,05,00,000

2 ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചര് 75,00,000

3 മതീഡനിയ & പബനിസനിറനി 2,00,000

4 സസവദല്യുത ദതീപഭാലങഭാരലാം 20,00,000

5 സസകേറ്റ്യൂരനിറനി സലാംവനിധഭാനലാം 14,00,000

6 കഘഭാഷേയഭാത്ര 52,00,000

7 മറ്റു സചലവകേള 75,00,000

8 കേനകേക്കുന്നേട്ട്
മഭാലനിനലനനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം

8,00,000

                      ആസകേ 3,51,00,000

ശേലാംഖുമുഖലാം ബതീചട്ട് സുരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള

205 (487) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ധഭാരഭാളലാം  വനികനഭാദ  സഞഭാരനികേള വനകപഭാകുന്നേതുലാം വലനിയ കതഭാതനില്
വനികേസന സഭാധലതയുള്ളതുമഭായ തനിരുവനന്തപുരലാം ശേലാംഖുമുഖലാം ബതീചനില് സനര്ശേകേര്ക്കട്ട്
ആവശേലമുള്ള സുരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള കവണത്രയനിലഭാസയന്നേതട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  ടൂറനിസലാം  വകുപട്ട്  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില്  നനിയമനിചനിട്ടുള്ള  കലഫട്ട്  ഗഭാര്ഡുമഭാര്ക്കട്ട്

അപകേടത്തനില്സപടുന്നേവരുസട ജതീവന് രക്ഷനിക്കഭാനുള്ള ആധുനനികേ സലാംവനിധഭാനങ്ങള

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; കലഫട്ട് ഗഭാര്ഡുമഭാര്ക്കട്ട് തതീരത്തട്ട് വനിശമനിക്കുന്നേതനിനുലാം വസലാം മഭാറന്നേതനിനുലാം

ഭക്ഷണലാം കേഴെനിക്കുന്നേതനിനുമുള്ള ഗഭാര്ഡ്റൂലാം കപഭാലുലാം ഇസലന്നേതട്ട് ഗസൗരവമഭായനി കേഭാണുകമഭാ ;

(സനി)  സഞഭാരനികേളുസട അപകേട സഭാധലത കേണക്കനിസലടുത്തട്ട് അവനിസട ആവശേലമഭായ

സസൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്സപടനിടനില.  ശേലാംഖുമുഖലാം ബതീചനില് സനര്ശേകേര്ക്കട്ട് ആവശേലമുള്ള

സുരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കുന്നേതനികലക്കഭായനി  സസലഫട്ട് ഗഭാര്ഡുമഭാരുസട കസവനവലാം

മറട്ട് സുരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള സസലഫട്ട് ഗഭാര്ഡുമഭാര്ക്കട്ട് സമചസപട പരനിശേതീലനവലാം ആധുനനികേ

ജതീവന്  രക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങളുലാം നല്കേനി കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പവര്ത്തനിക്കഭാനുള്ള

സഭാഹചരലലാം  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   സസലഫട്ട്  ഗഭാര്ഡുമഭാരുസട  വനിശമ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം

വസലാം മഭാറ്റുന്നേതനിനുലാം ഭക്ഷണലാം കേഴെനിക്കുന്നേതനിനുമുള്ള ഗഭാര്ഡട്ട് റൂലാം സസൗകേരലലാം ഒരുക്കുന്നേ

കേഭാരലലാം പരനികശേഭാധനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

(സനി)  നനിലവനില് കപഭാരഭായ്മകേളുസണങനില് ആയവ അടനിയന്തരമഭായനി പരനിഹരനി

ക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്. 

തലകശരനി സഹറനികറജട്ട് ടൂറനിസലാം കപഭാജകട്ട്

206 (488) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷേലാംസതീര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) തലകശരനി സഹറനികറജട്ട് ടൂറനിസലാം കപഭാജകട്ട് ഏതട്ട് വര്ഷേമഭാണട്ട് ആരലാംഭനിചതട്ട് ;

(ബനി)   തലകശരനി  സഹറനികറജട്ട്  ടൂറനിസലാം കപഭാജകനില്  31-8-2016  വസര എത്ര

രൂപ സചലവഭാസയന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കപഭാജകനില്  പനില്ക്കഭാലത്തട്ട്  ഉളസപടുത്തനിയ  തലകശരനി  തഭാലൂക്കനിനട്ട്

പുറത്തുള്ള പദതനികേള ഏസതലഭാലാം ;

(ഡനി)  കേഴെനിഞ 5 വര്ഷേലാം കപഭാജകനില്  എത്ര തുകേ സചലവഴെനിച്ചു ;

(ഇ) ഏസതഭാസക്ക പവൃത്തനികേളക്കഭാണട്ട് ഈ തുകേ സചലവഴെനിചസതന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  2010-ല്.

(ബനി) 21,84,16,478 (ഇരുപത്തനിസയഭാന്നേട്ട് കകേഭാടനി എണ്പത്തനിനഭാലട്ട് ലക്ഷത്തനി
പതനിനഭാറഭായനിരത്തനി നഭാന്നൂറനി എഴുപത്തനിസയടട്ട്) രൂപയഭാണട്ട് 31-8-2016 വസര സചലവഭായതട്ട്.

(സനി)  പനില്ക്കഭാലത്തട്ട് പദതനിസയഭാനലാം തസന്നേ തലകശരനി സഹറനികറജട്ട് പദതനിയനില്
ഉളസപടുത്തനിയനിടനില.  

(ഡനി)  21,84,16,478 (ഇരുപത്തനിസയഭാന്നേട്ട് കകേഭാടനി എണ്പത്തനിനഭാലട്ട് ലക്ഷത്തനി
പതനിനഭാറഭായനിരത്തനി നഭാന്നൂറനി എഴുപത്തനിസയടട്ട്) രൂപയഭാണട്ട് സചലവഭായതട്ട്.

(ഇ)   മറപടനി അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*  

കേണശഭാലാംകേടവട്ട് ടൂറനിസലാം കകേനലാം

207 (489) ശതീ  .    മുരളനി  സപരുസനലനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

തൃശൂര് ജനിലയനില് കേണശഭാലാംകേടവട്ട് ജകലഭാതവലാം നടക്കുന്നേ കേകനഭാലനി കേനഭാലുലാം
ഏനഭാമഭാക്കല് പഭാര്ക്കുലാം കചര്ന്നേ പകദശേങ്ങള നനിരവധനി ടൂറനിസ്റ്റുകേള എത്തനികചരുന്നേ
കകേനങ്ങളഭാസണന്നേ വസ്തുത പരനിഗണനിചട്ട് ഈ കമഖലസയ ബന്ധസപടുത്തനി ഒരു ടൂറനിസട്ട്
സഡസനികനഷേന് രൂപതീകേരനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

പരനികശേഭാധനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

ഇടമലയഭാര് സസഹഡല് ടൂറനിസലാം

208 (490) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ടൂറനിസലാം സഭാധലത ഏസറയുള്ള ഭൂതത്തഭാന്സകേടട്ട്, തകടക്കഭാടട്ട് പക്ഷനി സകങതലാം,
ഇടമലയഭാര്,  പൂയലാംകുടനി കമഖലകേള ടൂറനിസ്റ്റുകേസള വര്ദനിച കതഭാതനില് ആകേര്ഷേനിക്കുലാം
വനിധലാം വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നേതനിനുള്ള പദതനികേള ആവനിഷരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇടമലയഭാര് കഹഡല് ടൂറനിസലാം പദതനി ആരലാംഭനിക്കുന്നേതനിനട്ട് എസന്തങനിലുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(സനി)  ഇടമലയഭാര് കഹഡല് ടൂറനിസലാം പദതനിയുലാം തകടക്കഭാടട്ട് പക്ഷനിസകങതവമഭായനി

സലാംകയഭാജനിപനിച്ചു ബൃഹത്തഭായ ടൂറനിസലാം കമഖലയഭായനി പഖലഭാപനിക്കുകമഭാ എന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുസട  നനിയനണത്തനിലുള്ള  നനിലവനിസല  സനിതനിക്കു

പകേരലാം  എകേതീകൃത  നനിയനണവലാം  വനികേസനവലാം  പസ്തുത  ടൂറനിസട്ട്  കകേനങ്ങളുസട

കേഭാരലത്തനില് നടപഭാക്കഭാനഭാവകമഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  ഇസൗ കമഖലയനിസല ടൂറനിസലാം സഭാദലതകേള പരമഭാവധനി പകയഭാജനസപടുത്തനി

വരുനണട്ട്.

(ബനി)  ഇല.

(സനി) നനിലവനില് ഇതുസലാംബന്ധനിച സപഭാകപഭാസലുകേസളഭാനലാം പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി)  ടൂറനിസലാം സഡസനികനഷേനുകേളനില് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളക്കുലാം ഏജന്സനികേളക്കുലാം

പങഭാളനിത്തമുള്ള  സഡസനികനഷേന്  മഭാകന ജട്ട് സമന്റെട്ട്  കേസൗണ്സനിലുകേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്

ടൂറനിസലാം വനികേസനലാം നടത്തനിവരുനണട്ട്.

തുഷേഭാരഗനിരനി ടൂറനിസട്ട് കകേഭാകടജുകേള

209 (491) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തുഷേഭാരഗനിരനിയനില്  ഡനി.റനി.പനിസനി.  നനിര്മ്മേനിച  ടൂറനിസട്ട്  കകേഭാകടജുകേള

സകേ.ടനി.ഡനി.സനി. ഏസറടുക്കണസമന്നേ ആവശേലലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങനില്  സകേ.ടനി.ഡനി.സനി.  പസ്തുത  കകേഭാകടജുകേള  ഏസറടുക്കുന്നേതനിനട്ട്

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണട്ട്.

(ബനി)  പരനികശേഭാധനിച്ചുവരുന.
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പൂഞഭാര് മണ്ഡലത്തനിസല വനിവനിധ ടൂറനിസലാം വനികേസന പദതനികേള

210 (492) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പൂഞഭാര്  മണ്ഡലത്തനിസല  വനിവനിധ  ടൂറനിസലാം  വനികേസന  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കണസമന്നേട്ട് ആവശേലസപടട്ട് പൂഞഭാര് എലാം.  എല്.
എ. മനനിക്കട്ട് നല്കേനിയ കേത്തട്ട് മനനി നമ്പര് 334/VIP/M (Co-op&Tsm)/16 dated
8-8-2016 പകേഭാരലാം ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് പനിന്സനിപല് സസക്രെടറനിയുസട പരനിഗണനയഭായനി
നല്കേനിയതനികന്മേല് എസന്തഭാസക്ക നടപടനികേള നഭാളനിതുവസര സസതീകേരനിച്ചുസവന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  നഭാളനിതുവസര നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിടനിസലങനില് എസന്തഭാസക്ക നടപടനികേള
സസതീകേരനിയഭാനഭാണുകദ്ദേശേനിയ്ക്കുന്നേസതന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പൂഞഭാര് മണ്ഡലത്തനിസല വനിവനിധ ടൂറനിസലാം പദതനികേള നടപനിലഭാ
ക്കുന്നേതനിനഭായനി  പൂഞഭാര്  എലാം.എല്.എ.  മനനിക്കട്ട്  നല്കേനിയ  കേത്തനികനഭാസടഭാപലാം
ലഭനിച സപഭാകപഭാസല് വലക്തമഭായനി പരനികശേഭാധനിചട്ട് ആവശേലമഭായ പദതനി നനിര്കദ്ദേശേലാം,
സലാംസഭാനതല  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്  ഗ്രൂപനിസന്റെ  പരനിഗണനയട്ട്  സമര്പനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  വനികനഭാദ
സഞഭാര വകുപട്ട് ഡയറകര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ഡനി.റനി.പനി.സനി.

211 (493) ശതീ  .    എ  .    പദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ഡനി.റനി.പനി.സനി. -യുസട കേഴെനിഞ അഞ്ചുവര്ഷേസത്ത വരവസചലവട്ട്
കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

വര്ഷേലാം വരവട്ട് സചലവട്ട്

2011-12 2564072 3000542

2012-13 3765303 3603418

2013-14 5575536 6091526

2014-15 6948988 4406242

2015-16 9086282 6094289
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കതഭാണനിക്കടവട്ട് ടൂറനിസലാം പദതനി

212 (494) ശതീ  .    പുരുഷേന്  കേടലുണനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കൂരഭാച്ചുണട്ട്  പഞഭായത്തനിസല  കതഭാണനിക്കടവട്ട്  ടൂറനിസലാം  പദതനിയുസട
പവർത്തനങ്ങൾ  മനഗതനിയനിൽ  ആസണന്നേതട്ട്  ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;  പസ്തുത
പവൃത്തനികേളക്കട്ട് എസന്തങനിലുലാം തടസങ്ങള ഉസണങനില് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത പദതനിയനില് ഏസതഭാസക്ക പവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  നടത്തനിസക്കഭാണനി
രനിക്കുന്നേതട്ട് എന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) പദതനി പവർത്തനങ്ങൾ തസരനിതസപടുത്തഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിസല സപരുവണ്ണഭാമൂഴെനി-കേക്കയലാം ഡഭാലാം വനികേസനത്തനില്
ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള കൂരഭാച്ചുണട്ട്  പഞഭായത്തനിസല കതഭാണനിക്കടവട്ട്  ടൂറനിസലാം പദതനിയുസട
നനിര്വഹണ ഏജന്സനിയഭായനി  കപരഭാമ്പ്ര  കുറലഭാടനി  ഇറനികഗഷേന് കപഭാജകനിസനയഭാണട്ട്
ഏല്പനിചനിരനിക്കുന്നേതട്ട്.  നനിലവനില് ഇസൗ പദതനിയുസട പവര്ത്തനലാം മനഗതനിയഭാലഭാസണന്നേട്ട്
കബഭാധലസപടതനിസന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങള നടത്തനി പദതനി
എത്രയുലാം കവഗലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നേതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  കഷേഭാപട്ട്  &  കേഫകറരനിയ,  കടഭായട്ട് ലറട്ട് കബഭാക്കട്ട്,  വഭാചട്ട് ടവര്,  വഭാടര് ടഭാങട്ട്,
റയനിന് സഷേല്ടര്,  ടനിക്കറട്ട് കേസൗണര്,  സസകേറ്റ്യൂരനിറനി കേഭാബനിന്,  ലഭാന്റെട്ട് കസപനിലാംഗട്ട് ആന്റെട്ട്
പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്,  കറഭാഡട്ട്,  പഭാത്തട്ട്  കവ,  ആലാംഫനി  തനികയറര്,  ചനില്ഡ്രെന്സട്ട്  കപ്ല ഏരനിയ
(sand pit) എന്നേനിവയഭാണട്ട് ഇസൗ പദതനിയനില് ഉളസപട്ടു വരുന്നേ പവര്ത്തനികേള.

(സനി)  നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ടൂറനിസട്ട് കമഖലകേള

213 (495) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിസല  വളസര  പധഭാനസപട  ടൂറനിസട്ട്  കമഖലകേളനില്  വൃത്തനിയുലാം,
സവടനിപ്പുലാം,  സവളനിചവലാം,  സലാംരക്ഷണവലാം ഒനലാം ഇലഭാത്തതനിനഭാല് ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കട്ട് പല
ബുദനിമുട്ടുകേളുലാം ഉണഭാകുന്നേ വനിവരലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  കകേഭാവളലാം,  വര്ക്കല,  ശേലാംഖുമുഖലാം മുതലഭായ കകേരളത്തനിസല ബതീച്ചുകേളനില്
എത്തുന്നേ ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കട്ട് ഇരനിക്കഭാന് വൃത്തനിയുള്ള ഇരനിപനിടകമഭാ, രഭാത്രനിയനില് സവളനിചലാം
നല്കേഭാന് കലറ്റുകേകളഭാ ഇസലനള്ള വനിവരലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;
849/ 2019
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(സനി)  ഉസണങനില്  പസസ്തുത  സസൗകേരലങ്ങള  അനുവദനിക്കുവഭാന്  എസന്തലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുസമന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കേഴെനിഞ  അഞട്ട്  വര്ഷേക്കഭാലലാം  കകേരളത്തനിസല  ടൂറനിസട്ട്  കമഖലകേളനില്
എത്ര വനികദശേതീയര്  എത്തനിയനിട്ടുസണന്നേട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ഇ)  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്  പുതനിയ  വനികനഭാദസഞഭാര  പദതനികേള,  നല
നനിലയനില് ആരലാംഭനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ചനില  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേനങ്ങളനില്  ചനില  നറ്റ്യൂനതകേള  ഉള്ളതഭായനി
ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇവ  പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനഭായനി  വനിവനിധ  ഏജന്സനികേളുസട
കൂടഭായ്മയനിലൂസട വനികനഭാദസഞഭാര കകേനങ്ങളുസട അടനിസഭാന സസൗകേരലവലാം, വൃത്തനിയുലാം
സുരക്ഷനിതതസവലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നേതനിനഭായനി ഗതീന് കേഭാര്സപറട്ട് എന്നേ പദതനി ടൂറനിസലാം
വകുപട്ട് നടപഭാക്കനി വരുന.

(ബനി&സനി)  കകേഭാവളലാം ബതീചട്ട് കമഖലയനില് സതരുവട്ട് വനിളക്കുകേളുസട കേഭാരലത്തനില്
ചനില  കുറവകേള  ഉള്ളതഭായനി  ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനട്ട്
ബന്ധസപട ഏജന്സനിയുമഭായനി കചര്ന്നേട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ഉണട്ട്.  വനിവരങ്ങള ചുവസട കചര്ക്കുന :

2011 - 7,32,985

2012 - 7,93,696

2013 - 8,58,143

2014 - 9,23,366

2015 - 9,77,479

(ഇ)   പരനിഗണനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.   

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിസല മഭാമ്പുഴെ ടൂറനിസലാം

214 (496) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് മനികേച ടൂറനിസലാം സഭാദലതയുള്ള മഭാമ്പുഴെ ടൂറനിസലാം
സഡസനികനഷേനഭാക്കുന്നേതട്ട് സലാംബന്ധനിച നടപടനികേള തസരനിതസപടുത്തുകമഭാ ; 

(ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് ഇതുവസര സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിസല മഭാമ്പുഴെ സലാംരക്ഷനിചട്ട് ജലപഭാതസയഭാരുക്കഭാനുലാം
ടൂറനിസട്ട് സഡസനികനഷേന് ആക്കുന്നേതനിനുമഭായനി പദതനിയുസട ടൂറനിസലാം വനികേസന സഭാധലതഭാ
പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാന് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ഡനി.റനി.പനി.സനി.-ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

സകേഭാലമ്പുഴെ അമനിനനിറതീസട്ട് സസന്റെര്

215 (497) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഠനിനലാംകുളലാം വഭാടര് സര്കേറ്റ്യൂടനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായുളള സകേഭാലമ്പുഴെ അമനിനനിറതീസട്ട്
സസന്റെറനിസന്റെ  കശേഭാചനതീയഭാവസ പരനിഹരനിക്കുന്നേതനിനട്ട്  എസന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളളസതന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പദതനിയുസട നനിര്മ്മേഭാണ ചുമതലയുണഭായനിരുന്നേ  SIDCO  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് വകുപനിനട്ട് കകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  പദതനി  ജകനഭാപകേഭാരപദമഭാക്കുന്നേതനിനട്ട്  എത്രയുലാം  കവഗലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേളുസട ചുമതലയുണഭായനിരുന്നേ M/s. SIDCO പദതനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  പകേരലാം  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂസട  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനുള്ള
സഭാദലതകേള പരനികശേഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

(ബനി)  ഇല.

(സനി)  സസതീകേരനിക്കുന്നേതഭാണട്ട്.

വനികദശേനികേളഭായ ടൂറനിസ്റ്റുകേള

216 (498) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വനികദശേനികേളഭായ തഭാമസക്കഭാസര കുറനിചട്ട്  മുഴുവന് വനിവരങ്ങളുലാം അടങ്ങുന്നേ
സനി കഫഭാലാം യഥഭാസമയലാം സമര്പനിക്കണസമന്നേ നനിര്കദ്ദേശേലാം മനിക്ക കഹഭാടലുകേളുലാം കഹഭാലാം
കസകേളുലാം പഭാലനിക്കുന്നേനില എന്നേകേഭാരലലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  വനികനഭാദ  സഞഭാര കമഖലയനില് സുരക്ഷഭാ ഭതീഷേണനി ഉണഭാക്കുന്നേ
കേഭാരലലാം പരനികശേഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ;
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(സനി)  സനി  കഫഭാമനില്  ഉളസപടഭാത്തവര് കുറകൃതലങ്ങളനികലര്സപടഭാല്  അവസര
കേസണത്തഭാന് കപഭാലനിസനിനട്ട് കേഴെനിയഭാത്ത സഭാഹചരലലാം പരനികശേഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  വനികദശേടൂറനിസ്റ്റുകേള പങഭാളനികേളഭാകുന്നേ തടനിപ്പുകേള സലാംസഭാനത്തട്ട് വര്ദനിക്കഭാന്
ഇതട്ട് കേഭാരണമഭാകുന്നേ സഭാഹചരലലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഇ) എങനില് ഇതനിനട്ട് പരനിഹഭാരമഭായനി എസന്തഭാസക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുസമന്നേട്ട്
വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ടൂറനിസലാം വകുപനിസന്റെ ശദയനില്സപടനിടനില.  2010  വര്ഷേത്തനിലഭാണട്ട് കകേരള
ടൂറനിസലാം ഡനിപഭാര്ടട്ട്സമന്റെട്ട് ഓണ്സസലന് സനി-കഫഭാലാം സമര്പനിക്കുന്നേതനിനുള്ള പദതനിക്കട്ട്
തുടക്കലാം  കുറനിചതട്ട്.  സനി-കഫഭാലാം  സലാംബന്ധനിച  എലഭാ  വനിവരങ്ങളുലാം  കപഭാലതീസട്ട്
ഡനിപഭാര്ടട്ട്സമന്റുമഭായനി സഷേയര് സചയ്തനിരുന.  എന്നേഭാല് ഇകപഭാള സനി-കഫഭാലാം വനിവരങ്ങള
കശേഖരനിക്കുന്നേതനിനഭായനി  കകേന  ആഭലന്തര  വകുപട്ട്  ഒരു  സസതന  കസഭാഫട്ട് സവയര്
തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം, കപഭാലതീസട്ട് ഡനിപഭാര്ടട്ട്സമന്റുകേളക്കട്ട് വനിവരലാം കശേഖരനിക്കഭാന് പകതലകേ
'User-ID'  നല്കുകേയുലാം  സചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ഇസൗ  സഭാഹചരലത്തനില്  കകേരള  ടൂറനിസലാം
ഡനിപഭാര്ടട്ട്സമന്റെനിസല  സനി-കഫഭാലാം  ലനിങട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  ഡനിപഭാര്ടട്ട്സമന്റെനിസല  സവബട്ട് സസസറനില്
നനിനലാം ഡനി-ലനിങട്ട്  സചയ്യുകേയുണഭായനി.  നനിലവനില് സനി -കഫഭാലാം സമര്പണലാം പരനികശേഭാധനിക്കഭാന്
ടൂറനിസലാം ഡനിപഭാര്ടട്ട്സമന്റെനിനട്ട്  സഭാധനിക്കുന്നേനില.  സനി-കഫഭാലാം സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള
ടൂറനിസലാം ഡനിപഭാര്ടട്ട്സമന്റെനിനട്ട്  ലഭലമഭാക്കുന്നേതനികലക്കട്ട് ഒരു ലനിങട്ട് സഷേയര് സചയ്യുന്നേതനിനുള്ള
നടപടനികേളക്കഭായനി കകേന ആഭലന്തര വകുപനിനട്ട് കേത്തട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി)  സുരക്ഷഭാ ഭതീഷേണനിയുസണന്നേട്ട് കേരുതുന്നേനില.

(സനി)  ബഭാധകേമല.

(ഡനി)  ഇല.

(ഇ)   ബഭാധകേമല. 

ടൂറനിസട്ട് കകേനങ്ങളനിസല മഭാലനിനലനതീക്കലാം

217 (499) ശതീ  .    എന്  .   എ  .    സനലനിക്കുന്നേട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ടൂറനിസട്ട് കകേനങ്ങളനില് മഭാലനിനലലാം കുനകൂടുകേയുലാം സതരുവനഭായളുസട ശേലലലാം
വര്ദനിക്കുകേയുലാം  സചയ്തകതഭാസട  സഞഭാരനികേളുസട  വരവനില്  വലനിയകതഭാതനില്
കുറവണഭായ  വസ്തുത  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേ പതനിവനിധനികേള എസന്തഭാസക്കയഭാസണന്നേട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;



  കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള                            269 

(ബനി)  വനികനഭാദസഞഭാര  വകുപട്ട്  ശുചതീകേരണ  പക്രെനിയയനില്  കുടുലാംബശതീസയ
പങഭാളനികേളഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കേഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് കുടുലാംബശതീയനില്നനിന്നേട്ട് പദതനി റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ  ;
റനികപഭാര്ടട്ട്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുസണങനില്  എത്ര  തുകേയഭാണട്ട്  ഇതനിനുകവണനി  സര്ക്കഭാര്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ഈ തുകേ ഏതട്ട്  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  സചലവഴെനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേസതന്നേട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.   സതരുവനഭായളുസട സഭാന്നേനിദലലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  സചയ്ത ചനില ടൂറനിസട്ട്
കകേനങ്ങളനില് ഇവസയ നനിയനനിക്കുന്നേതനിനട്ട് ചനില സന്നേദ സലാംഘടനകേളുമഭായനി കചര്ന്നേട്ട്
പദതനി ആവനിഷരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ടൂറനിസലാം വകുപനിസന്റെ വനിവനിധ ടൂറനിസലാം കകേനങ്ങളുസട ശുചതീകേരണ പക്രെനിയയനില്
കുടുലാംബശതീ ഒരു പധഭാന പങഭാളനിയഭാണട്ട്.  ക്ലതീന് സഡസനികനഷേന് കേലഭാസമ്പയനിനനിസന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനസത്ത എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം ഡനി.റനി.പനി.സനി. കേള മുകഖന ടൂറനിസലാം
കകേനങ്ങള  ശുചനിയഭായനി  പരനിപഭാലനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇസൗ പക്രെനിയയനില് കുടുലാംബശതീയുലാം ഒരു പങഭാളനിയഭാണട്ട്.

(സനി) നനിലവനില് പകതലകേ പദതനി റനികപഭാര്ട്ടുകേസളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.  

പയന്നൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിസല ടൂറനിസലാം വനികേസനലാം

218 (500) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ടൂറനിസലാം വനികേസനവമഭായനി ബന്ധസപടട്ട് പയന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്
നടപനിലഭാക്കുന്നേതനിനട്ട് ഏസതങനിലുലാം പദതനികേള പരനിഗണനയനിലുകണഭാസയന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഉസണങനില്  പസ്തുത  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനി

ക്കുന്നേതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.  എന്നേഭാല് സപരുമ്പ പുഴെകയഭാടട്ട് കചര്നലാം

കേവഭായനി  കേഭായലനികനഭാടനുബന്ധനിച്ചുലാം  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കുന്നേതനിനുള്ള  നടപടനി

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ബഭാധകേമല.



270       കകേരള നനിയമസഭ                  സസപ്റലാംബര് 27,  2016

അതനിരപനിള്ളനി ടൂറനിസലാം

219 (501) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  അതനിരപനിള്ളനി ടൂറനിസലാം സര്കേറ്റ്യൂടട്ട് യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുന്നേതനിനഭായനി എസന്തലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് ;

(ബനി)  ആയതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ചഭാലക്കുടനിപ്പുഴെയുസട തതീരത്തനിലൂസട പുളനിക്കകേടവട്ട്
മുതല്  അതനിരപനിള്ളനി  വസര  കസക്കനിളനിലാംഗട്ട്,  നടപഭാത,  സസൗകേരലകത്തഭാസട  ഒരു
തതീരകദശേ ടൂറനിസട്ട് പഭാത നനിര്മ്മേനിക്കുന്നേതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  അതനിരപനിള്ളനി  ടൂറനിസലാം  സര്കേറ്റ്യൂടനിസന്റെ  മഭാസര്  പ്ലഭാന്  അവസഭാന
ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  ഇതുമഭായനി  ബന്ധസപടട്ട്  കകേന  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  സസകദശേനി
ദര്ശേന് പദതനിയനിലുളസപടുത്തനി വനിശേദമഭായ കപഭാജകട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

മതീന്പനിടനിപഭാറ, സപഭാങ്ങന്പഭാറ ടൂറനിസലാം പദതനി

220 (502) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷേഭാ കപഭാറനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന്നേ കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്സപടുന്നേ  മതീന്പനിടനിപഭാറ,
സപഭാങ്ങന്പഭാറ ടൂറനിസലാം പദതനികേളുസട നനിലവനിലുള്ള സനിതനി സവളനിസപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത പദതനികേള അടനിയന്തനിരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് സനര്ശേകേര്ക്കട്ട്
പകയഭാജനസപടുത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മതീന്പനിടനിപഭാറ  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന.   സപഭാങ്ങന്പഭാറ
ടൂറനിസലാം പദതനിയുസട പണനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

ശതീകൃഷ്ണപുരലാം ബഭാപ്പുജനി ചനില്ഡ്രെന്സട്ട് പഭാര്ക്കട്ട്

221 (503) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം  ബഭാപ്പുജനി  ചനില്ഡ്രെന്സട്ട്  പഭാര്ക്കട്ട്  എന്നേഭാണട്ട്  സപഭാതു
ജനങ്ങളക്കട്ട് തുറനസകേഭാടുത്തതട്ട്; പസ്തുത പഭാര്ക്കനിനഭായനി എത്ര തുകേ സചലവഴെനിച്ചു ;
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(ബനി)  പസസ്തുത പഭാര്ക്കനില് കുടനികേളുസട വനികനഭാദത്തനിനഭായനി എത്ര തുകേ സചലവഴെനിച്ചു ;

എസന്തലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങള സജതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പഭാര്ക്കനിസന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  2016-17  വര്ഷേസത്ത  പുതുക്കനിയ

ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ എത്ര ; പസ്തുത തുകേ വനിനനികയഭാഗനിചട്ട് എസന്തലഭാലാം

സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേതട്ട്; വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  പസ്തുത  തുകേ  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നേതനിനഭായനി  എസന്തലഭാലാം  നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചു ; വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  28-2-2016-നട്ട് തുറനസകേഭാടുത്തു. 5 കകേഭാടനി രൂപ പഭാര്ക്കനിനഭായനി സചലവഴെനിച്ചു.

(ബനി)  കുടനികേളുസട  വനികനഭാദത്തനിനഭായനി  1,50,00,000  രൂപ  സചലവഴെനിച്ചു.

സജതീകേരനിച സലാംവനിധഭാനങ്ങള ചുവസട കചര്ക്കുന :

1. 16 – ഡനി - തനികയറര്

2. സഫറതീസട്ട് വതീല്

3. ആര്ചറനി സറയ്ഞട്ട്

4. സപയനിന്റെട്ട് ബഭാള ഷൂടനിലാംഗട്ട് കറഞട്ട്

5. കേനിഡ്സട്ട് സസറഡുകേള

6. കേനിഡ്സട്ട് കപ്ല ഇനങ്ങള (മളടനി കപ്ല)

7. ബഭാററനി ഓപകററഡട്ട് കേഭാറകേള (3 എണ്ണലാം)

8. സപഡല് കേഭാറകേള (10 എണ്ണലാം)

9. കഹഭാക്കനി കേളനിക്കുന്നേതനിനുള്ള കകേനലാം (ഇലകകഭാണനികേട്ട്)
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10. ബഭാസറട്ട് ബഭാള കേളനി  (ഇലകകഭാണനികേട്ട്)

11. ഉസൗഞഭാലുകേള

12. വനിവനിധയനിന കേഭായനികേ പരനിശേതീലനത്തനിനുള്ള ഉപകേരണങ്ങള.

(സനി)  പഭാര്ക്കനിസന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  2016-17  വര്ഷേസത്ത  പുതുക്കനിയ
ബഡ്ജറനില്  പകതലകേമഭായനി  തുകേസയഭാനലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിടനില.  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-കയഭാടട്ട്
തുടര് പദതനി സമര്പനിക്കഭാന് നനിര്കദ്ദേശേലാം നല്കുന്നേതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ബഭാധകേമല.

കഹഭാസനിറഭാലനിറനി മഭാകനജട്ട് സമന്റെട്ട് ഇന്സനിററ്റ്യൂടനിസന്റെ പവര്ത്തനലാം

222 (504) ശതീ  .    എ  .    പദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് പവര്ത്തനിക്കുന്നേ കഹഭാസനിറഭാലനിറനി മഭാകനജട്ട് സമന്റെട്ട് ഇന്സനിററ്റ്യൂടനിസന്റെ
പവര്ത്തനലാം  പുതനിയ  സകേടനിടത്തനില്  എന്തുസകേഭാണഭാണട്ട്  ആരലാംഭനിക്കഭാത്തസതന്നേട്ട്
വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  സകേടനിടത്തനില്  എനമുതല്  ക്ലഭാസ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേസതന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പുതനിയ സകേടനിടത്തനിസന്റെ പണനി അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  പണനി
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതനിനഭാലഭാണട്ട് ഇന്സനിററ്റ്യൂടനിസന്റെ പവര്ത്തനലാം പുതനിയ സകേടനിടത്തനില്
ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതട്ട്.  ഇസൗ  വര്ഷേലാം  അവസഭാനകത്തഭാടുകൂടനി  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുസമന്നേട്ട്
പതതീക്ഷനിക്കുന.  പണനി പൂര്ത്തനിയഭായ ഉടന്തസന്നേ പുതനിയ സകേടനിടത്തനില് ക്ലഭാസുകേള
ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നേതട്ട്.

വനികനഭാദസഞഭാര കകേനങ്ങളനിസല മഭാലനിനലപശ്നലാം

223 (505) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന്നേ  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പല പമുഖ വനികനഭാദസഞഭാര കകേനങ്ങളനിലുലാം മഭാലനിനലപശ്നലാം രൂക്ഷമഭാസണന്നേ
കേഭാരലലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി) വനികനഭാദസഞഭാര കകേനങ്ങകളയുലാം സപഭാതുപഭാര്ക്കുകേസളയുലാം മഭാലനിനലമുക്ത

മഭാക്കുന്നേതനിനട്ട് എസന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നേസതന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേനങ്ങളുലാം  സപഭാതുപഭാര്ക്കുകേളുലാം  മറ്റുലാം  മഭാലനിനലമുക്ത

മഭാക്കുന്നേതനിനട്ട്  അതതട്ട്  തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  കചര്ന്നേട്ട്  പദതനി

നടപനിലഭാക്കുന്നേ കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാസയന്നേട്ട് വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  

(ബനി) കകേരളത്തനിസല വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലകേള വൃത്തനിയഭായനി പരനിപഭാലനിക്കു

ന്നേതനിനുലാം പ്ലഭാസനികേട്ട് ഉളസപസടയുള്ള മഭാലനിനലങ്ങളുസട നനിയനണത്തനിനുമുള്ള സമഗ പദതനി

ഡനി.റനി.പനി.സനി.,  തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ വകുപട്ട്  എന്.ജനി.ഒ.  കേള എന്നേനിവ മുഖഭാന്തരലാം

നടത്തനിവരുന.  പ്ലഭാസനികേട്ട്  ഉളസപസടയുള്ള  മഭാലനിനലങ്ങള  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നേതനിനട്ട്

സലാംസഭാനസത്ത  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-കേള  മുകഖന  കബഭാധവത്കേരണ  പവര്ത്തനലാം

നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാസത ക്ലതീന് സഡസനികനഷേന് കേലഭാമ്പയനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനസത്ത

എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-കേള മുകഖന ടൂറനിസലാം  കകേനങ്ങള ശുചനിയഭായനി

പരനിപഭാലനിക്കുന്നേതനിനുള്ള  പഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഏതഭാനുലാം  ചനില

സഡസനികനഷേനുകേളനില്  പ്ലഭാസനികേട്ട്  മഭാലനിനലങ്ങള  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  നനികരഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

കമല്പറഞ  ലക്ഷലങ്ങള  കനടനിസയടുക്കുന്നേതനിനഭായനി  യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്

'ഗതീന്  കേഭാര്സപറട്ട്'  എന്നേ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയഭാണട്ട്.   ഇതനിസന്റെ  പധഭാന

ലക്ഷലങ്ങളനില് ഒരനിനലാം മഭാലനിനല നനിയനണമഭാണട്ട്.  

(സനി)  കകേരളത്തനിസല  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേനങ്ങളുലാം  സപഭാതുപഭാര്ക്കുകേളുലാം

മഭാലനിനലമുക്തമഭാക്കുന്നേതനിനുലാം,  പ്ലഭാസനികേട്ട് ഉളസപസടയുള്ള മഭാലനിനലങ്ങളുസട നനിയനണ

ത്തനിനുമഭായനി സമഗ പദതനി ഡനി.റനി.പനി.സനി.,  തകദ്ദേശേസസയലാംഭരണ വകുപട്ട്,  എന്.ജനി.ഒ.-കേള

എന്നേനിവ മുഖഭാന്തരലാം നടത്തനിവരുനണട്ട്.  

(നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത്ത  348-ാംനമ്പര്  കചഭാദലത്തനിസന്റെ  ഉത്തരലാം  എഡനിറനിലാംഗട്ട്

ബഭാഞനില് ലഭലമഭായനിടനില.)

(കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ)
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9.30 AM]

II തനിരുതനിയ ഉതരപ്തം

നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത   313-  ാം നമ്പര് കചടാദദ്യതനിസന്റെ തനിരുതനിയ ഉതരപ്തം

ധനകേടാരദ്യവപ്തം കേയറപ്തം വകുപ്പുമനനി (കഡടാ  .   ടനി  .   എപ്തം  .   കതടാമസസ് സഎസകേസ്): സര്,
14-ാം  കകേരള  നനിയമസഭയുസട  ഒനടാപ്തം  സകമ്മേളനതനിസലെ  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത
കചടാദദ്യപ്തം നമ്പര്  313-നസ് നല്കേനിയ ഉതരതനില് വന സതറസ് തനിരുതനിസകടാണ്ടുളള
കസ്റ്റേറ്റുസമന്റെസ് ഞടാന് കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന.*

                      III അടനിയന്തരപ്രകമയപ്തം

യുവജന വനിദദ്യടാര്തനി പ്രവര്തകേസര മര്ദനിച്ച സപ്തംഭവപ്തം

മനി  .    സസ്പീകര്:  സസടാശ്രയ സമഡനികല് കകേടാകളജുകേളനിസലെ വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ സകേടാള്ളയ്സകതനിസര
നനിരടാഹടാര  സമരപ്തം  നടത്തുന  യൂതസ്  കകേടാണ്ഗ്രസസ്  പ്രസനിഡന്റെസ്  ശ്രസ്പീ.  ഡസ്പീന്
കുരദ്യടാകകടാസസ്,  സസവസസ്  പ്രസനിഡന്റെസ്  ശ്രസ്പീ.  സനി.ആര്.  മകഹഷസ്  എനനിവകരടാടസ്
അനുഭടാവപ്തം കരഖസപ്പെടുതനി ഇനസലെ തനിരുവനന്തപുരത്തുപ്തം സപ്തംസടാനതനിസന്റെ മറ്റു പലെ
ഭടാഗത്തുപ്തം  പ്രകേടനപ്തം  നടതനിയ  യുവജന  വനിദദ്യടാര്തനി  പ്രവര്തകേസര  ക്രൂരമടായനി
മര്ദനിസച്ചടാതുകടാന്  കപടാലെസ്പീസപ്തം  എസസ്.എഫസ്.സഎ.  പ്രവര്തകേരുപ്തം  നടതനിയ  ശ്രമപ്തംമലെപ്തം
ഉളവടായനിട്ടുള്ളതടായനി  പറയസപ്പെടുന  ഗുരുതരമടായ  സനിതനിവനികശഷപ്തം  ഇനസത
സഭടാനടപടനികേള് നനിര്തനിവച്ചസ് ചര്ച്ച സചയ്യണസമനടാവശദ്യസപ്പെടസ് സര്വ്വശ്രസ്പീ ഷടാഫനി
പറമ്പനില്,  എപ്തം.  ഉമ്മേര്,  അനൂപസ് കജകബസ് എനസ്പീ ബഹുമടാനസപ്പെട അപ്തംഗങ്ങള് റൂള്
50 പ്രകേടാരപ്തം കനടാടസ്പീസസ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്. 

മുഖദ്യമനനി (ശ്രസ്പീ  .   പനിണറടായനി വനിജയന്): സര്, ഈ അടനിയന്തരപ്രകമയതനില്
പറയുന  രസ്പീതനിയനിലുള്ള  ഇടസപടലെല്ല  യഥടാര്തതനില്  ഉണടായനിട്ടുള്ളതസ്.  ഇതനില്
പരടാമര്ശനിച്ച സലെങ്ങളനിസലെല്ലടാപ്തം ഈ സമരവമടായനി ബന്ധസപ്പെടസ് പ്രകേടനപ്തം നടതനിയ
ആളുകേളുസട  ഭടാഗത്തുനനിനടാണസ്   ആക്രമണങ്ങള് ഉണടായതസ്.  അതനിസന്റെ ഭടാഗമടായനി
വഴനിയടാത്രകടാര്കടകപ്തം  പരനികകല്ക്കുകേയുപ്തം  എല്ലടാ  സലെങ്ങളനിലുപ്തം  ഡഡ്യൂടനിയനിലുണടായനിരുന
കപടാലെസ്പീസകേടാര്  ആക്രമണ  വനികധയരടാകുകേയുപ്തം  സചയനിട്ടുണസ്.   പ്രകകേടാപനമനില്ലടാസത
കേടാരദ്യങ്ങള്  നനിയനനികടാനടാണസ്  കപടാലെസ്പീസസ്  ശ്രമനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്.  പകക്ഷ  നനിര്ഭടാഗദ്യവശടാല്
പ്രകകേടാപനപ്തം സൃഷനികടാനുള്ള അകങ്ങയറസത ശ്രമങ്ങളടാണസ്  സമരപ്തം  നടത്തുനവരുസട

*അനുബന്ധമടായനി കചര്ക്കുന

849/2019



അടനിയന്തരപ്രകമയപ്തം 275

ഭടാഗത്തുനനിനണടായതസ്.  സസടാശ്രയ  കകേടാകളജുകേളുമടായനി  ബന്ധസപ്പെട്ടുസകേടാണ്ടുള്ള
പ്രശ്നങ്ങള്  ഉയര്തനിസകടാണടാണസ്  പ്രശ്നങ്ങസളല്ലടാപ്തം  ആരപ്തംഭനിച്ചതസ്.  പ്രസ്തുത  പ്രശ്നപ്തം
ഇനസലെ സഭ ചര്ച്ച സചയ്യുകേയുപ്തം അതനിസന്റെയടനിസടാനതനില്  ആകരടാഗദ്യ വകുപ്പുമനനി
ബന്ധസപ്പെട  സമര  കനതടാകസള  വനിളനിച്ചസ്  കേടാരദ്യങ്ങള്  സപ്തംസടാരനിച്ചതുമടാണസ്.
യഥടാര്തദ്യപ്തം  മനസനിലെടാകനി  ഈ  സമരതനില്നനിനസ്  പനിന്തനിരനിയുന  നനിലെപടാടടാണസ്
ഇതനിനസ്  കനതൃതസപ്തം  സകേടാടുക്കുനവര് സസസ്പീകേരനികകണതസ്.  ഇവനിസട സഭ നനിര്തനിവച്ചസ്
ചര്ച്ച സചയ്യതക ഗഗൗരവമടായ ഒരു സനിതനിവനികശഷവപ്തം ഉയര്നവനനിടനില്ല.

ശ്രസ്പീ  .    ഷടാഫനി  പറമ്പനില്  :  സര്,  പഴയ  സകേ.എസസ്.സസവ.എഫസ്.-നസ്  കനതൃതസപ്തം
നല്കേനിയനിരുന ഒരു യുവജന വനിദദ്യടാര്തനി പ്രവര്തകേനടാണസ് ഇനസ് കകേരളതനിസന്റെ
മുഖദ്യമനനിയടായനിരനിക്കുനതസ്.  അഖനികലെന്തദ്യടാ  തലെതനില്  ഒരു  യുവജന  പ്രസടാനതനിനസ്
കനതൃതസപ്തം  നല്കേനിയ  ആളടാണസ്  ഇനസ്  ഈ  സഭയുസട  സചയറനിലെനിരനിക്കുനതസ്.
എസസ്.എഫസ്.സഎ.,  കകേരള വനിദദ്യടാര്തനി യൂണനിയന്,  ഇന്ഡദ്യന് യൂതസ് കകേടാണ്ഗ്രസസ്,
യൂതസ്  ലെസ്പീഗസ്,  എപ്തം.എസസ്.എഫസ്.,  എ.സഎ.എസസ്.എഫസ്.,  എ.ഐ.സസവ.എഫസ്.  തുടങ്ങനിയ
പ്രസടാനങ്ങളുസടസയടാസക  മുന്കേടാലെ  പ്രവര്തകേര്  മനനിമടാരടായുപ്തം   മുന്മുഖദ്യമനനിമടാരടായുപ്തം
മുന്മനനിമടാരടായുപ്തം  പ്രതനിപക്ഷകനതടാവടായുപ്തം  എപ്തം.എല്.എ.-മടാരടായുസമടാസക  ഈ
സഭയനില്  ഇരനിക്കുനണസ്.  ആ  പ്രവര്തനങ്ങളുസടയുപ്തം  ആകവശതനിസന്റെയുപ്തം  ഒരു
കേണനികേസയങനിലുപ്തം  മനസനിലുസണങനില്  ആര്ക്കുപ്തം നനികഷധനികടാന്  കേഴനിയടാത,  101
ശതമടാനവപ്തം  നദ്യടായമടായ  ഒരടാവശദ്യമുനയനിച്ചുസകേടാണടാണസ്  കകേരളതനിസലെ  യൂതസ്
കകേടാണ്ഗ്രസപ്തം  സകേ.എസസ്.യു.-വപ്തം  ഈ  സമരപ്തം  നടതനിയസതനസ്  മനസനിലെടാകടാന്
സടാധനിക്കുപ്തം.  നനിങ്ങളുസട  മനനഃസടാക്ഷനികയടാടസ്  കചടാദനിക്കുകമ്പടാള് ഞങ്ങള് മുകനടാട്ടുവച്ച
മുദടാവടാകേദ്യപ്തം  സതറടാസണനസ്  പറയടാന്  സടാധനിക്കുകമടാ?  സസടാശ്രയ  കകേടാകളജുകേളനിസലെ
അമനിതമടായ  ഫസ്പീസസ്  വര്ദ്ധനവസ്  പനിന്വലെനികണസമനള്ള  നദ്യടായമടായ  ആവശദ്യപ്തം
സതറടാസണനസ്  നനിങ്ങള്സകങ്ങസന  പറയടാന്  സടാധനിക്കുപ്തം?  കൂത്തുപറമ്പനിസലെ  രക
സടാക്ഷനികേളുസട കപരുപറഞസ് ആ മണ്ഡലെതനില്നനിനപ്തം വനിജയനിച്ച ഒരടാള് കകേരളതനിസലെ
ആകരടാഗദ്യ  മനനിയടായനിരനിസക  ഇതരതനിലുസള്ളടാരു  സകേടാള്ളയസ്  കൂട്ടുനനില്ക്കുന
കേരടാറനില്  ഒപ്പെനിടുനതനിസനതനിസര  നനിങ്ങള്സകങ്ങസന  പ്രതനികഷധനികടാതനിരനികടാന്
കേഴനിയുസമനള്ളതടാണസ്  ഞങ്ങളുസട  കചടാദദ്യപ്തം.  കകേവലെസമടാരു  രടാഷസ്പീയ  മുദടാവടാകേദ്യപ്തം
ഉയര്തനിയല്ല ഞങ്ങള് ഈ സമരപ്തം  നടതനിയതസ്.  കകേരളതനിസലെ യുവജന വനിദദ്യടാര്തനി
പ്രവര്തകേസരനള്ള നനിലെയസ് എനനിക്കുപ്തം നനിങ്ങള്ക്കുപ്തം അനുകൂലെനികടാന്  കേഴനിയടാത
സസടാശ്രയ  രപ്തംഗസത  അമനിതമടായ  ഫസ്പീസസ്  വര്ദ്ധനവസ്  പനിന്വലെനികണസമന
മുദടാവടാകേദ്യമുയര്തനിയടാണസ്  ഞങ്ങള്  സമരപ്തം  നടതനിയതസ്.  അതനിസന  സസവരടാഗദ്യ
ബുദ്ധനികയടാസട  കനരനിടസ്  തല്ലനിതകേര്കടാനടാണസ്  കപടാലെസ്പീസസ്  ശ്രമനിച്ചതസ്.  ഇനസലെ
സകേ.എസസ്.യു.-വനിസന്റെ  തനിരുവനന്തപുരപ്തം ജനില്ലടാ പ്രസനിഡന്റെടായനിരുന ശ്രസ്പീ. റനിങ്കുവനിസന
സമരപ്തം  കേഴനിഞസ്  നടനകപടാകുനതനിനനിടയസ്  'ഇവനടാണതസ്'  എനപറഞസ്
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കുകറയടാളുകേള് സപ്തംഘപ്തം കചര്നസ് പനിടനിച്ചസ് കപടാലെസ്പീസസ് ജസ്പീപ്പെനികലെയസ് കേയറനി സമടാസസബല്
കഫടാണ് പനിടനിച്ചുവടാങ്ങനി.  എന്തടാണസ് സടാകറ  കേടാരദ്യസമനസ്  കചടാദനിച്ചകപ്പെടാള് നസ്പീയടാണസ്
കേഴനിഞ  ദനിവസപ്തം  മുഖദ്യമനനിസയ  കേരനിസങടാടനി  കേടാണനിച്ചവന്,  നനിസന  ഞങ്ങള്
സവറസത വനിടനില്ല എനവര് പറഞ. ഒരു മുഖദ്യമനനിസയ കേരനിസങടാടനി കേടാണനിക്കുനതസ്
ജനടാധനിപതദ്യ വനിരുദ്ധമടാസണങനില്,  അതനിസനകപ്പെടാലുപ്തം സഹനിഷ്ണുതകയടാസട ഉള്സകടാള്ളടാന്
കേഴനിയുനനിസല്ലങനില്  അതസ്  സമര  പരമ്പരകേളുസട  അവസടാനമല്ല,  തുടകമടാസണനസ്
പറയടാനടാഗ്രഹനിക്കുകേയടാണസ്. കേഴനിഞ ദനിവസപ്തം കദശടാഭനിമടാനനിയനില് വന മഷനിക്കുപ്പെനി
വടാര്തയസ് ഞങ്ങള്കസ് മറപടനിയുണസ്.  അവനിസട പ്രതനികഷധ വരക്കൂടടായ്മയനില് ചനിത്രപ്തം
വരയടാസനടുതനിരുന ആ മഷനിക്കുപ്പെനി  കേടാണനിച്ചസ്  അതസ്  സകേ.എസസ്.യു.  സമരതനികന്റെതടാസണനസ്
സതറനിദ്ധരനിപ്പെനികടാന് നനിങ്ങള് ശ്രമനിച്ചുസകേടാണനിരനിക്കുകമ്പടാള് ഞടാന് പടാലെകടാടുനനിനപ്തം
വരുനതടായതുസകേടാണസ്  കചടാര  മടാറനികതയ്ക്കുനവരുസട  ചരനിത്രപ്തം ഏതസ്  പ്രസടാനതനി
നടാണുള്ളസതനസ് എനനികസ്  വദ്യകമടായനിടറനിയടാപ്തം. ഞടാനതനികലെയസ് കേടകടാനുപ്തം ആരുസട
കപസരടുത്തു  പറയടാനുമടാഗ്രഹനിക്കുനനില്ല.  യുവജന  പ്രസടാനതനിസന്റെ  പ്രവര്തകേര്
സകങ്ങസന ഈ ധര്മ്മേ സമരതനിസനതനിസര മുദടാവടാകേദ്യമുയര്തടാന് കേഴനിയുപ്തം.  ഇനസ്
ഈ  സചയറനിലെനിരനിക്കുന  അങ്ങസ്  ഒരു  വനിദദ്യടാര്തനി  പ്രസടാനതനിസന്റെ,  യുവജന
പ്രസടാനതനിസന്റെ  ജടാഗ്രതയുള്ള  കനതടാസവനള്ള  നനിലെയസ്  ഇവനിസട  അടനിയന്തര
പ്രകമയമവതരനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുണസ്.  സവറപ്തം  6.81  ശതമടാനപ്തം  ഫസ്പീസനിസന്റെ  വര്ദ്ധനവസ്  ഇവനിസട
വനകപ്പെടാള്  അതസ്  സചറകസപ്പെകടണതടാസണനസ്  ഈ  സഭയകേത്തുവച്ചസ്,  ഇകപ്പെടാള്
ഞങ്ങള് നനില്ക്കുന സലെത്തുവച്ചസ്  അങ്ങസ് മുദടാവടാകേദ്യപ്തം  വനിളനിച്ചനിട്ടുണസ്.  അടനിയന്തരപ്രകമയപ്തം
അവതരനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുണസ്.  അനതനിസന  സഡസനിലെടനിച്ചസ്  പനിന്തുണച്ച  ആളുകേകളടാടസ്  ഞടാന്
പറയുന, 5  വര്ഷപ്തംസകേടാണസ്  45,000  രുപ വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ച സടാനതസ്  സവറപ്തം  100
ദനിവസപ്തംസകേടാണസ്  65,000  രൂപ വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചതനിസനതനിസര സമരപ്തം നടത്തുനതസ് എങ്ങസനയടാണസ്
സതറടാവനതസ്.  യു.ഡനി.എഫസ്.  ഗവസണ്മെന്റെസ്  5  വര്ഷപ്തംസകേടാണസ്  സമറനിറസ്  സസ്പീറനില്
1,38,000  രൂപയനില്നനിനസ്  1,85,000  രൂപവസരയടാണസ്   വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചസതങനില്
നനിങ്ങളനിനസ്  സമറനിറസ്   സസ്പീറനില്  1,85,000-ല്നനിനസ്  ഒസരടാറ  ചര്ച്ചസകേടാണസ്,  ഒസരടാറ
സസ്പീസണ്സകേടാണസ്, 100  ദനിവസപ്തംസകേടാണസ്  65,000  രൂപ  വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചസ്  2.50  ലെക്ഷപ്തം
രൂപയടാകനിയകപ്പെടാള്  അതനിനസ്  കനതൃതസപ്തം  നല്കുനതസ്  മുഖദ്യമനനി  ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മേന്
ചടാണനിയല്ല,  അതസ്  ശ്രസ്പീ.  പനിണറടായനി  വനിജയനടാസണനള്ളതസ്  നനിങ്ങള്സകങ്ങസന
തനിരനിച്ചറനിയടാന് കേഴനിയടാസത കപടാകുന? ഞങ്ങള് നടതനിയ ചര്ച്ചയനിലെല്ല ആ തസ്പീരുമടാനവപ്തം
വര്ദ്ധനവമുണടായതസ്. ഇകപ്പെടാള് സകേ.എസസ്.യു.-വനികന്റെയുപ്തം യൂതസ് കകേടാണ്ഗ്രസനികന്റെയുപ്തം
പ്രവര്തകേസര  ക്രൂരമടായനി  തല്ലനിച്ചതച്ചുസകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണസ്.  തനിരുവനന്തപുരപ്തം
സമഡനികല്  കകേടാകളജസ്  ആശുപത്രനിയനില്  പരനികകറസ്  കേനിടക്കുനവരുസട  ദൃശദ്യങ്ങള്
ഇനസലെ നനിങ്ങള് കേണ്ടുകേടാണുപ്തം.  കേടാലെനിസലെ  ലെനിഗസമന്റെസ് സപടാടനി ഒരു സസനറസ് സമമ്പറപ്തം
കേയ്യനിസലെ  വനിരലെനിസന്റെ  എല്ലുസപടാടനി  സകേ.എസസ്.യു.  കബടാകസ്  പ്രസനിഡന്റെസ്  ഗനിരനിയുപ്തം
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ഗവണ്സമന്റെസ് സമഡനികല് കകേടാകളജസ് ആശുപത്രനിയനില് കേനിടക്കുകേയടാണസ്.  നനിങ്ങള്കസ്
കപടായനി  അകനസഷനികടാപ്തം.  ഇനസലെ  തനിരുവനന്തപുരതസ്  നടന  സമരതനിസന്റെ
ഭടാഗമടായനി ശ്രസ്പീക്കുടനുപ്തം, അജുവനിനുപ്തം  പരനികകറനിട്ടുണസ്.  അതുകപടാസലെ ആലെപ്പുഴയനില്
കേളക്ടകററനില്നനിനപ്തം  മടാര്ച്ചസ്  കേഴനിഞസ്  പനിരനിഞസ്  കപടാകുനതനിനനിടയസ്  ക്രൂരമടായ
മര്ദനകമറസ് യൂതസ് കകേടാണ്ഗ്രസസ് സസവസസ് പ്രസനിഡന്റെസ് അവനിനടാശനിസന്റെ സസകേയസ് പരനികകറസ്
ആശുപത്രനിയനില് ചനികേനിത്സയനിലെടാണസ്.  അങ്ങസന എണനി എണനിപ്പെറയടാന് കേഴനിയുന
തരതനില്  പ്രവര്തകേര്കസ്  ക്രൂരമടായ  മര്ദനകമല്കകണനി  വനനിരനിക്കുകേയടാണസ്.
എന്തുസകേടാണസ്  ഇഗൗ  സമരതനിസന്റെ  മുദടാവടാകേദ്യപ്തം  സതറടാസണനസ്  നനിങ്ങള്  പറയുന
എനതടാണസ്   ഞങ്ങളുസട  കചടാദദ്യപ്തം.  മടാകനജസ് സമന്റുകേളുസട  സമ്മേര്ദങ്ങള്ക്കുമുനനില്
അടനിമസപ്പെടസ് അവര് ഇഷസപ്പെട കേടാരദ്യങ്ങള് പറയുകമ്പടാള്   നനിങ്ങള് ആകലെടാചനികകണ
ഒരു കേടാരദ്യമുണസ്.  സസടാശ്രയ സമരതനിസന്റെ കപരനില് ധടാരടാളപ്തം സമരകപടാരടാടങ്ങള്കസ്
കനതൃതസപ്തം നല്കേനിയ യുവജന കനതടാകന്മടാര് ഇഗൗ അസപ്തംബനികകേതസ് ഇരനിക്കുനണസ്.
സസടാശ്രയ  ഫസ്പീസസ്  വര്ദ്ധനവസ്  ശരനിയടാകണടാ  സതറടാകണടാ  എനപറയടാനുള്ള
ആര്ജവസമങനിലുപ്തം കേടാണനികണസമന പറഞസ് എസസ്.എഫസ്.സഎ. ഒരു പത്രക്കുറനിസപ്പെങനിലുപ്തം
ഇറകനി.  ഡനി.സസവ.എഫസ്.സഎ.  ഇകടാരദ്യതനില്  സമരപ്തം  നടതനിയതകല്ല?   ഈ
ഫസ്പീസസ്  വര്ദ്ധനവസ്  ശരനികയടാകണടാ;  സതറടാകണടാ  എനപറയടാനുള്ള  ബടാദ്ധദ്യത
നനിങ്ങള്കനികല്ല.  നനിങ്ങള്കസ് ഇതസ് അപ്തംഗസ്പീകേരനികടാന് കേഴനിയുനകണടാ,  ഇടതുപക്ഷപ്തം
അധനികേടാരതനിലെനിരനിക്കുകമ്പടാള്  കകേരളതനിസലെ  മസറടാരു  സര്കടാരുപ്തം  ഉണടാകടാത
തരതനിലുള്ള ഫസ്പീസസ് വര്ദ്ധനവസ്  സസശ്രയരപ്തംഗതസ് ഉണടാകുസമനസ് നനിങ്ങള് പ്രതസ്പീക്ഷനികച്ചടാ?
ഒരു  കകേടാടനിയലെധനികേപ്തം  രൂപ  പലെ  സസ്പീറ്റുകേളനിലുപ്തം  മടാകനജസ് സമന്റെസ്  വടാങ്ങനിസകടാണനിരനി
ക്കുകേയടാണസ്.  ഇനസലെ മനനി  ഞങ്ങസള ചര്ച്ചയസ് വനിളനിച്ചതനില് സകന്തടാഷമുണസ്. ഏഴസ്
ദനിവസപ്തം പടനിണനി കേനിടനനിടസ് ചര്ച്ചയസ് വനിളനികടാന് തയ്യടാറടാകേടാസത ഇഗൗ സഭയനില് ഒരു
പ്രക്ഷുബസ് ധരപ്തംഗപ്തം ഉണടാകുകേയുപ്തം അടനിയന്തരപ്രകമയപ്തം സഭടാനടപടനികേള് നനിര്തനിവച്ചസ്
ചര്ച്ചസചയ്യണസമനസ്  പറയുകേയുപ്തം  സചയകപ്പെടാള്  നനിങ്ങള്  ചര്ച്ചയസ്  വനിളനിച്ചു,  അതസ്
ഞങ്ങള്  മടാനനിക്കുന.  പസക്ഷ  ചര്ച്ചയസ്  വനിളനിച്ചതുകപടാലുപ്തം  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ
സസമനസടായുളള  തസ്പീരുമടാനമല്ല,  അതനില്  ബഹുമടാനസപ്പെട  സചയറനിസന്റെ  ഇടസപടല്
ഉണടായനിട്ടുസണനസ് പനിനസ്പീടടാണസ് ഞങ്ങള്കസ് മനസനിലെടായതസ്.  ചര്ച്ചയസ് വനിളനിച്ചതനിസന
ഞങ്ങള്  സസടാഗതപ്തം സചയ്യുന.  ഇവനിസട പറകയണ കേടാരദ്യങ്ങള് ഒരു ചടായയുപ്തം ബനിസ്ക്കറ്റുപ്തം
തനസ് പറയടാനടായനിരുനസവങനില് അതനിസന ചര്ച്ചസയനസ് വനിളനികകണ കേടാരദ്യമനില്ലടായനി
രുനസവനടാണസ്  എനനികസ്  സൂചനിപ്പെനികടാനുള്ളതസ്.   ഫസ്പീസസ്  വര്ദ്ധനവസ്  പനിന്വലെനിക്കു
നതനിനുള്ള  നദ്യടായമടായ  സമരസത,  പ്രടാകയടാഗനികേമടായ  തസ്പീരുമടാനങ്ങസളടുകടാന്
കേഴനിയടാതവയടാസണനടാണസ്  നനിലെപടാടുകേളനില്  മടാറപ്തം  വരുതടാന്  തയ്യടാറടാകേടാസത
ബഹുമടാനസപ്പെട മനനി പ്രതനികേരനിച്ചതസ്.  എങ്ങസനയടാണസ് അതനില് പ്രടാകയടാഗനികേമടായ
തസ്പീരുമടാനങ്ങസളടുകടാന് കേഴനിയടാസതവരുനസതനസ് കചടാദനിച്ചകപ്പെടാള് തസ്പീരുമടാനസമടുത്തു
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കേഴനിസഞനപ്തം മടാകനജസ് സമന്റെസ് സമ്മേര്ദങ്ങള്കസ് വഴങ്ങുനനിസല്ലനപ്തം കചടാദനിച്ച അത്രയുപ്തം
ഫസ്പീസസ്  വര്ദ്ധനവനില്  കുറസച്ചങനിലുപ്തം  സകേടാടുകടാതനിരനികടാന്  കേഴനിയനില്ല  എനമടാണസ്
മറപടനി  പറഞതസ്.   ഇഗൗ  സഭയനിലെനിരനിക്കുന  ഒരടാള്  തസ്പീരുമടാനനിച്ചടാല്  കുറയടാന്
കേഴനിയുന,  ഗവണ്സമന്റെസ് തസ്പീരുമടാനനിച്ചടാല്  കുറയടാന് കേഴനിയുന ഒരു ഫസ്പീസസ് ഉണസ്.  ആ
ഫസ്പീസസങനിലുപ്തം  കുറയടാകമടാ  എനസ്  ഞങ്ങള്  ബഹുമടാനസപ്പെട  മനനികയടാടസ്  കചടാദനിച്ചു,
പസക്ഷ  അതനികന്മേല്   ഇനനിയുപ്തം  തസ്പീരുമടാനസമടുതനിടനില്ല.   ഞങ്ങള്  കചടാദനിക്കുനതസ്
മസറടാനമല്ല, ഇടതുപക്ഷപ്തം കകേരളപ്തം ഭരനിച്ചുസകേടാണനിരനിക്കുകമ്പടാള്, ഇഗൗ ഗവണ്സമന്റെനിനസ്
കനതൃതസപ്തം നല്കുന, പടാര്ടനി തസന നയനിക്കുന പരനിയടാരപ്തം സമഡനികല് കകേടാകളജനില്
കകേരളതനിസലെ മകറതസ് സസടാശ്രയ മുതലെടാളനിമടാരുപ്തം വടാങ്ങുന ഫസ്പീസസ്  വടാങ്ങുനതനിസനതനിസര
പ്രതനികഷധതനിസന്റെ  ഒരു  സചറവനിരല്കപടാലുപ്തം  അനകടാന്  കേഴനിയടാതനിരനിക്കുനതസ്
വനിദദ്യടാര്തനി  സമഹകതടാടുപ്തം  പ്രതനിപക്ഷകതടാടുപ്തം  സചയ്യുന  അനസ്പീതനിയകല്ല.  അവര്
അനസ്പീതനി സചയ്യുനതസ് ബടാബുവനികനടാടടാണസ്,  ഷനിബുലെടാലെനികനടാടടാണസ്,  കറടാഷകനടാടടാണസ്,
രടാജസ്പീവനികനടാടടാണസ്,  കൂതസ്പറമ്പനിസലെ  രകസടാക്ഷനികേകളടാടടാസണനസ്  ഞങ്ങള്കസ്
പറയടാന് സടാധനിക്കുപ്തം.  പരനിയടാരപ്തം സമഡനികല് കകേടാകളജനിസലെങനിലുപ്തം ഫസ്പീസസ് കുറയടാന്
ഇവര്  തയ്യടാറടാകേകണ?  അങ്ങസ്  ഞങ്ങളുസട  മുദടാവടാകേദ്യകതടാടസ്  കയടാജനിക്കുനനികല്ല?
പടാര്ടനിയുസട  പൂര്ണ  നനിയനണതനിലുള്ള  പരനിയടാരപ്തം  സമഡനികല്  കകേടാകളജനില്
മകറതസ്  സസടാശ്രയ കകേടാകളജുപ്തം  വടാങ്ങുന  ഫസ്പീസസ്  വടാങ്ങടാന്  പടാടനിസല്ലനസ്  അകങ്ങയ്ക്കു
പറഞകൂസട?  ഒരുപസക്ഷ യുവജനപ്രവര്തകേര്കസ് അതസ് പറയുനതനിനുള്ള  സസടാതനദ്യപ്തം
ഉണടായനിരനിക്കുകേയനില്ല.  കകേരളതനിസലെ  സസടാശ്രയ  മടാകനജസ് സമന്റുകേളുസട  അമനിതമടായ
ഫസ്പീസസ്  വര്ദ്ധനവനിസനതനിസര നനിലെപടാസടടുകണസമങനില്,  അമനിതമടായ ഫസ്പീസസ് വര്ദ്ധനവസ്
പനിന്വലെനികണസമങനില്,  അവനിസടസയടാരു പ്രഷര് സചലുതണസമങനില്,  നമുകസ് ഒരു
കമടാറല്  സസററസ്  ഉണടായനിരനികണപ്തം.  ആ  ധടാര്മ്മേനികേമടായ  സസററസ്  നമുകസ്  വന
കചരണസമങനില് നനിങ്ങള് പരനിയടാരസതങനിലുപ്തം ഫസ്പീസസ് കുറയണപ്തം. പരനിയടാരപ്തം സമഡനികല്
കകേടാകളജനില് ഫസ്പീസസ് കുറച്ചടാല് മടാത്രകമ മടാകനജസ് സമന്റുകേകളടാടസ് കകേടാകളജുകേളനില് ഫസ്പീസസ്
കുറയണസമനസ്  പറയടാന്  സടാധനിക്കുകേയുള.  അങ്ങസനയടാസണങനികലെ   അവനിസട
നസ്പീതനിയുണടാകുകേയുളള.  ഇടതുപക്ഷപ്തം കകേരളപ്തം ഭരനിച്ചുസകേടാണനിരനിക്കുകമ്പടാള്,  കകേരളതനിസന്റെ
ചരനിത്രതനിസലെ  ഏറവപ്തം  വലെനിയ  ഫസ്പീസസ്  സസഹകനിനസ്  കേടാരണമടാകുനതസ്  ഇഗൗ
അഴനിമതനികരടാറടാണസ്,  ഈ കകേടാഴകരടാറടാണസ്.  ഇടതുപക്ഷപ്തം കകേരളപ്തം ഭരനിച്ചുസകേടാണനി
രനിക്കുകമ്പടാള്  നസ്പീറനില്നനിനസ്  പ്രകവശനപ്തം  നടതണസമന  മടാനദണ്ഡപ്തം  വച്ചതനിസന്റെ
കപരനില്  അമനിത ഫസ്പീസസ് ഏര്പ്പെടാടടാകനിസകേടാടുക്കുകമ്പടാള്,  നസ്പീറനില് നനിനസ് പ്രകവശനപ്തം
നടത്തുകമ്പടാള് ഉയര്ന ഫസ്പീസസ് വടാങ്ങുകേ മടാത്രമല്ല,  തലെവരനി പണപ്തം കൂടനി വടാങ്ങുകേ
എനതടാണസ്.  അതനികനയുപ്തം  ലെസ്പീഗസസലെസസ്  സചയ്യുന  ഒരു  നനിലെപടാടസ്   ഗവണ്സമന്റെസ്
എടുക്കുകമ്പടാള്,  250  സര്കടാര്  സസ്പീറ്റുകേള്  കേനിട്ടുമടായനിരുനതസ്  നഷസപ്പെടുത്തുന
നനിരുതരവടാദപരമടായ സമസ്പീപനപ്തം ഗവണ്സമന്റെസ് തുടരുകമ്പടാള്, അതനിസനതനിരടായനിട്ടുള്ള
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പ്രകക്ഷടാഭപ്തം ഞങ്ങള് സപ്തംഘടനിപ്പെനിക്കുകമ്പടാള്....,  ബഹുമടാനസപ്പെട ഇ.പനി.  ജയരടാജന്
ഒരു അടനിയന്തരപ്രകമയപ്തം അവതരനിപ്പെനിച്ചുസകേടാണസ് മുമ്പസ് പറഞതസ്  'എത്ര ഭസ്പീകേരമടായനിട്ടുള്ള
ആക്രമണങ്ങളടാണസ്  നനിങ്ങള് നടതനിയതസ്,  എന്തടാണസ്  ആ കുടനികേള് സചയ സതറസ്,
മുദടാവടാകേദ്യപ്തം വനിളനികടാന് പടാടനികല്ല,  പ്രതനികഷധനികടാന് പടാടനികല്ല,  ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മേന്ചടാണനി
മുഖദ്യമനനിയടായതുസകേടാണസ്  പ്രതനികഷധനികടാന്  പടാടനില്ല  എനകണടാ'  എനസ്  കചടാദനിച്ചനിട്ടുണസ്.
ഇവനിസട ബഹുമടാനസപ്പെട ഇ.പനി.  ജയരടാജന് അവതരനിപ്പെനിച്ച ഒരു അടനിയന്തരപ്രകമയപ്തം
ഉണസ്. അനസ് തടാങള് ഉയര്തനികടാണനിച്ച കുറച്ചസ് കേടാരദ്യങ്ങള് ഇനസ് ഞങ്ങള്സകതനിസരയുപ്തം
ഉയര്നവനനിട്ടുണസ്.  ഇതസ് സമരതനിനസ് കനസരയല്ല, ഞങ്ങള് നനിരടാഹടാരപ്തം കേനിടക്കുന
പന്തലെനിനകേകതയസ്  കപടാലെസ്പീസസ്  എറനിഞ  വസ്തുകളടാണസ്.  (സപടാടനിയ  ഗ്രകനഡനിസന്റെ
ഭടാഗങ്ങള്  ഉയര്തനികടാണനിച്ചു.)  ഒരു  നദ്യടായമടായ  മുദടാവടാകേദ്യപ്തം  ഉയര്തനിപ്പെനിടനിച്ചസ്
നടത്തുന ഇഗൗ സമരസത ലെടാതനിസകേടാണ്ടുപ്തം അക്രമപ്തം സകേടാണ്ടുപ്തം ഗ്രകനഡസ് സകേടാണ്ടുപ്തം
ജലെപസ്പീരങനിസകേടാണ്ടുപ്തം  തല്ലനി  തകേര്കടാസമനസ്  നനിങ്ങള്  ധരനിക്കുനസണങനില്  അതസ്
സതറടായ ധടാരണയടാണസ്, ഇതസ് അതസ്പീവഗുരുതരമടായ  സടാഹചരദ്യമടാണസ്, കകേരളതനിസന്റെ
ചരനിത്രതനിസലെ  ഏറവപ്തം  വലെനിയ  തസ്പീസവടനിസകടാളളയടാണസ്.  വനിദദ്യടാര്തനികേള്ക്കുപ്തം
യുവജനപ്രവര്തകേര്ക്കുപ്തം  കനസര  കപടാലെസ്പീസനിസന്റെ  ഭടാഗത്തുനനിനണടായ  അതനിക്രമപ്തം
ഇഗൗ   സഭ നനിര്തനിവച്ചസ് ചര്ച്ചസചയ്യടാനുളള ആര്ജവപ്തം ഗവണ്സമന്റെസ് കേടാണനികണസമനസ്
അഭദ്യര്തനിച്ചുസകേടാണസ് ഞടാന് നനിര്ത്തുന.

മുഖദ്യമനനി (ശ്രസ്പീ  .    പനിണറടായനി വനിജയന്):  സര്,  സസടാശ്രയ കകേടാകളജുകേളനിസലെ
ഫസ്പീസനിസന്റെ  പ്രശ്നതനില്  യൂതസ്  കകേടാണ്ഗ്രസസ്  കനതടാകള്  സസക്രകടറനിയറനിനസ്  മുന്പനില്
നനിരടാഹടാര സമരപ്തം നടതനിവരനികേയടാണസ്.  ഇതുമടായനി ബന്ധസപ്പെടസ് യൂതസ് കകേടാണ്ഗ്രസസ്
നടതനിയ സമരപ്തം തനിരുവനന്തപുരപ്തം,  സകേടാല്ലപ്തം,  ആലെപ്പുഴ,  പടാലെകടാടസ്,  കകേടാഴനികകടാടസ്
എനനിവനിടങ്ങളനില്  ഇനസലെ  തസ്പീര്ത്തുപ്തം  അക്രമടാസകമടായനി  മടാറകേയടാണുണടായതസ്.
ഇകതടാടനുബന്ധനിച്ചസ്  തനിരുവനന്തപുരതസ്  5  കകേസപ്തം,  മറനിടങ്ങളനില്  ഒകരടാ  കകേസപ്തം
രജനിസ്റ്റേര് സചയനിട്ടുണസ്.  ഇതനില്  18  യൂതസ് കകേടാണ്ഗ്രസസ് പ്രവര്തകേര്ക്കുപ്തം  7  കപടാലെസ്പീസസ്
ഉകദദ്യടാഗസര്ക്കുപ്തം പരനികസ് പറനിയനിട്ടുണസ്.   സസക്രകടറനിയറനിനസ് മുന്വശതസ്  ഇനസലെ
ഒരു മണനികസ്  200 ഓളപ്തം പ്രവര്തകേര് വടാഹനഗതടാഗതവപ്തം സഞടാര സസടാതനദ്യവപ്തം
തടയുകേയുണടായനി.  ഡഡ്യൂടനിയനിലുണടായനിരുന കപടാലെസ്പീസകേടാസര കേസല്ലറനിഞ, കേകല്ലറനില്
കപടാലെസ്പീസസ്  ഉകദദ്യടാഗസരടായ  സര്വ്വശ്രസ്പീ  രഞനിതസ്,  അഖനില്,  സസഷന്,  അനനില്,
അനൂപസ്  എനനിവര്കസ്  പരനിക്കുപറനി.  ഇതുസപ്തംബന്ധനിച്ചസ്  കേകന്റെടാണ്സമന്റെസ്  കപടാലെസ്പീസസ്
കകേസസടുതനിട്ടുണസ്.  ഇനസലെ ആറരകയടാസട 150 ഓളപ്തം കപര് സസക്രകടറനിയറസ് സമയനിന്കഗറസ്
ഭടാഗസതതനി  വടാഹനഗതടാഗതവപ്തം  കേടാല്നടയടാത്രയുപ്തം  സസടാതനദ്യവപ്തം  തടഞസ്
പ്രകകേടാപനപ്തം സൃഷനിച്ചു.  അവര് നടതനിയ കേകല്ലറനില് ഡഡ്യൂടനിയനിലുണടായനിരുന കപടാലെസ്പീസകദദ്യടാഗസന്
വനിമല്കുമടാറനിനുപ്തം  6  സമരകടാര്ക്കുപ്തം  പരനിക്കുപറനി,  സമരകടാസര  കപടാലെസ്പീസസ്
പനിരനിച്ചുവനിട്ടു.  ഇതുസപ്തംബന്ധനിച്ചസ്  കേകന്റെടാണ്സമന്റെസ്  കപടാലെസ്പീസസ്  കകേസസ്  രജനിസ്റ്റേര്
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സചയനിട്ടുണസ്.  സകേടാല്ലപ്തം  ജനില്ലയനിസലെ  കേരുനടാഗപ്പെള്ളനിയനില്  രടാവനിസലെ  11  മണനികയടാസട
അന്പകതടാളപ്തം  പ്രകേടനകടാര്  വടാഹന  ഗതടാഗതപ്തം  തടസസപ്പെടുതനിസകടാണസ്  ടൂറനിസപ്തം
വകുപ്പെനിസന്റെ  രണസ്  കേടാറകേള്കസ്  കകേടുവരുതനി.  ഇഗൗ  സപ്തംഭവതനില്  പ്രവര്തകേര്കസ്
പരനിക്കുകേസളടാനപ്തം  പറനിയനിടനില്ല.  ആലെപ്പുഴ  കേളക്ടകററനികലെകസ്  12.15-ഓസട  അറപകതടാളപ്തം
കപര്  പ്രകേടനമടായനി  എതനികച്ചരുകേയുപ്തം  തുടര്നസ്  ഒരു  മണനികയടാസട  പനിരനിഞകപടാകുകേയുപ്തം
സചയ.  പനിരനിഞകപടായ  പ്രവര്തകേരടാണസ്  കപടാലെസ്പീസനിനസ്  കനസര  കേകല്ലറസ്  നടതനിയതസ്.
കേകല്ലറസ് നടതനിയ പ്രവര്തകേസര കപടാലെസ്പീസസ് ലെടാതനി വസ്പീശനി ഓടനിക്കുകേയുപ്തം നനിലെതസ്
വസ്പീണ അകഞടാളപ്തം പ്രവര്തകേര്കസ് നനിസടാരമടായ പരനികകല്ക്കുകേയുപ്തം സചയ. 12.15-ഓസട
കകേടാഴനികകടാടസ്  ഡനി.ഡനി.  ഓഫസ്പീസനികലെകസ്  മടാര്ച്ചസ്  നടതനിയ  പ്രവര്തകേര്
അക്രമടാസകരടാവകേയുപ്തം  ബടാരനികകഡുകേള്  തള്ളനിമടാറനി  ഡനി.ഡനി.  ഓഫസ്പീസനികലെകസ്
തള്ളനികയറകേയുപ്തം  സചയ.  ഇഗൗ  സന്ദര്ഭതനില്  പ്രവര്തകേസര  കപടാലെസ്പീസസ്   ജലെപസ്പീരങനി
ഉപകയടാഗനിച്ചസ് പനിരനിച്ചുവനിട്ടു. അതുസപ്തംബന്ധനിച്ചസ് കകേസസ് രജനിസ്റ്റേര് സചയനിട്ടുണസ്.  പതനിനഞസ്
കപസര അറസ്റ്റേസ് സചയസ് ജടാമദ്യതനില് വനിട്ടു, ആര്ക്കുപ്തം പരനികനില്ല.  പടാലെകടാടസ് ജനില്ലയനില്
11.30-ഓസട കേളക്ടകററനികലെകസ് നടതനിയ മടാര്ച്ചസ് അക്രമടാസകമടാവകേയുപ്തം കപടാലെസ്പീസനിസന്റെ
ബടാരനികകഡുകേള് മറനിച്ചനിടടാന് ശ്രമനിക്കുകേയുപ്തം കേയ്യനിലുണടായനിരുന വടനിസകേടാണസ് കപടാലെസ്പീസനിസന
ആക്രമനിക്കുകേയുപ്തം  സചയ സപ്തംഭവതനില് കപടാലെസ്പീസസ്  ഓഫസ്പീസറടായ അബുതടാഹനിറനിനസ്
പരനികസ് പറ്റുകേയുപ്തം പടാലെകടാടസ്  ജനില്ലടാ ആശുപത്രനിയനില് ചനികേനിത്സ കതടുകേയുപ്തം സചയ.
ഇഗൗ  സപ്തംഭവതനില്  പടാലെകടാടസ്  ടഗൗണ്  കപടാലെസ്പീസസ്  കസ്റ്റേഷനനില്  കകേസസ്  രജനിസ്റ്റേര്
സചയനിട്ടുണസ്.  യൂതസ്  കകേടാണ്ഗ്രസസ്  പ്രവര്തകേര്കടാര്ക്കുപ്തം  ഇഗൗ  സപ്തംഭവതനില്
പരനികകറനിടനില്ല.  സസടാശ്രയ  സമഡനികല്  കകേടാകളജുമടായനി  ബന്ധസപ്പെട  പ്രശ്നങ്ങള്
ഇനസലെ നടാപ്തം വനിശദമടായനി ചര്ച്ച സചയതടാണസ്.  സമഡനികല് പ്രകവശന കേടാരദ്യതനില്
ബഹുമടാനദ്യനടായ അപ്തംഗപ്തം  പ്രസടാവനിച്ച  കേടാരദ്യങ്ങളല്ല ഇവനിസട  സപ്തംഭവനിച്ചനിരനിക്കുനതസ്.
ആസകേയുള്ള  23  സസടാശ്രയ സമഡനികല് കകേടാകളജുകേളനില് ഇരുപതസ്  കകേടാകളജുകേള്
ഫസ്പീസനിസന്റെ  കേടാരദ്യതനില്  ഇതനിനകേപ്തം  തസന  സര്കടാരുമടായനി  ധടാരണയടായനി
കേഴനിഞനിട്ടുണസ്. ചനിലെകപ്പെടാള് ഒരു സമഡനികല് കകേടാകളജുകൂടനി ധടാരണയടാകേടാനനിടയുണസ്.
ഇതനിസന്റെ ഫലെമടായനി  1150  സസ്പീറ്റുകേളനില്  സമറനിറനില് നനിനപ്തം പ്രകവശനപ്തം നല്കേടാന്
കേഴനിയുപ്തം.  അകലെടാടസ്സമന്റെസ്  അന്തനിമ  ഘടതനില്  എതനിനനില്ക്കുകേയടാണസ്.  ഇഗൗ
ഘടതനില് അഡനിഷന് സമയബന്ധനിതമടായനി പൂര്തനിയടാകകണതടായനിട്ടുണസ്.  ഇതുമടായനി
ബന്ധസപ്പെട  പ്രശ്നങ്ങള്  ഇനസലെ  വനിശദമടായനി  സപ്തംസടാരനിച്ചതുസകേടാണസ്  കൂടുതല്
കേടാരദ്യങ്ങളനികലെയസ് കേടക്കുനനില്ല.  കേഴനിഞ സസപ്റപ്തംബര് 20-ാം തസ്പീയതനി മുതലെടാണസ്
യൂതസ് കകേടാണ്ഗ്രസസ് സമരപരനിപടാടനികേള്   ആരപ്തംഭനിച്ചതസ്.  ഇഗൗ സമരപ്തം സസപ്റപ്തംബര്
24 മുതലെടാണസ് അക്രമ സസഭടാവമുള്ളതടായനി മടാറനിയതസ്.  പ്രകകേടാപനമുണടാക്കുകേ എനതടായനിരുന
അവരുസട  ഉകദശപ്തം.  മനനിമടാസര  യടാത്രടാമകധദ്യ  തടയടാനുള്ള  ശ്രമങ്ങളുണടായനിട്ടുണസ്.
മുഖദ്യമനനിസയ കേരനിസങടാടനി കേടാണനിച്ച സപ്തംഭവപ്തം  വളസര വനിചനിത്രമടായനിടടാണസ് എനനികസ്
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കതടാനനിയതസ്.  കേടാരണപ്തം  യൂതസ്  കകേടാണ്ഗ്രസസ്  വളസര  കമടാശസമടാനമല്ലടാത  ഒരു
സപ്തംഘടനയടാണസ്. ഞടാന് ഉച്ചയസ് സസക്രകടറനിയറസ് ഓഫസ്പീസനില്നനിനപ്തം കേകന്റെടാണ്സമന്റെസ്
കഗറ്റുവഴനി  കപടായനി  കുറച്ചസ്  അപ്പുറതസ്  എതനിയകപ്പെടാള്  കറടാഡനിസന്റെ  ഇടതുഭടാഗത്തു
നനിനപ്തം  രണ്ടുമനസ്  ആളുകേള്  കേദ്യടാമറയുപ്തംസകേടാണസ്  ഓടനിവരുനതസ്  കേണ്ടു.  ഇവര്
ഇങ്ങസന ഓടുനസതന്തനിനടാസണനസ് എനനികസ് മനസനിലെടായനില്ല.  അകപ്പെടാഴടാണസ് രണസ്
സചറപ്പെകടാര് കറടാഡനിസന്റെ വലെതസ്  ഭടാഗത്തുനനിനപ്തം കേയ്യനില് സകേടാടനിയുപ്തം  പനിടനിച്ചസ്  ഓടനി
വരുനതസ്  കേണതസ്.  അതസ്  യൂതസ്  കകേടാണ്ഗ്രസകേടാര്  സപ്തംഘടപ്പെനിച്ചതടാസണനസ്
അവകേടാശസപ്പെടടാതനിരനിക്കുകേയടാണസ്  നല്ലതസ്.  കേടാരണപ്തം  അത്രമടാത്രപ്തം  പരനിഹടാസദ്യമടായ
അവസയനികലെകസ് യൂതസ് കകേടാണ്ഗ്രസകേടാര് എതനിയനിടനില്ല. അത്രമടാത്രപ്തം പരനിഹടാസദ്യരടായനി
....(ബഹളപ്തം)..... 

ശ്രസ്പീ  .    ഷടാഫനി  പറമ്പനില് :  സര്,  മുഖദ്യമനനി  പറയടാന്  പടാടനില്ലടാത  കേടാരദ്യങ്ങളടാണസ്
പറയുനതസ്.

ശ്രസ്പീ  .    പനിണറടായനി  വനിജയന് :  സര്,  ഞടാന്  പറകയണ  കേടാരദ്യങ്ങകള  പറയൂ.
നനിങ്ങള്  എന്തനിനടാണസ്  കക്ഷടാഭനിക്കുനതസ്.  നനിങ്ങസളപ്പെറനി  കമടാശമടാസയടാനപ്തം  ഞടാന്
പറഞനില്ലകല്ലടാ.  യൂതസ് കകേടാണ്ഗ്രസസ് എനപറയുനതസ് അത്രമടാത്രപ്തം കമടാശമടായ  ഒരു
സപ്തംഘടനയടാസണനസ്  എനനികസ്  ധടാരണയനില്ലടാസയനകല്ല  ഞടാന്  പറഞതസ്.   ......
(ബഹളപ്തം)...... ആദദ്യപ്തം ഞടാന് പറയുനതസ് മനസനിലെടാക്കൂ. 

മനി  .   സസ്പീകര് : മുഖദ്യമനനി സപ്തംസടാരനികസട... പസ്പീസസ്...

ശ്രസ്പീ  .    പനിണറടായനി വനിജയന് :  സര്,  യൂതസ് കകേടാണ്ഗ്രസസ് നമ്മുസട സപ്തംസടാനസത
കമടാശമല്ലടാത ഒരു യുവജന സപ്തംഘടനയടാസണനടാണസ് ഞടാന് ധരനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്.   ആ
സപ്തംഘടന രണസ് ആളുകേസളയുപ്തം സകേടാണല്ല ഒരു കേരനിസങടാടനി പ്രകേടനതനിനസ് തയ്യടാറടാകുനതസ്.
ഞടാന്  ധരനിക്കുനതസ് ഇതസ് ഏകതടാ ചടാനലുകേടാര് വടാടകേയസ് എടുതവരടാസണനടാണസ്.  ....
(ബഹളപ്തം).....  സടാധടാരണ നനിലെയനില്നനിനപ്തം വദ്യതദ്യസമടായനി ചടാനലുകേള്കസ് കവണനി
കേടാണനിച്ചതടാണസ്. അതസ് യൂതസ് കകേടാണ്ഗ്രസകേടാരടാസണനസ് ധരനികകണ. ..(ബഹളപ്തം)....

(മുഖദ്യമനനിയുസട പരടാമര്ശതനില് പ്രതനികഷധനിച്ചസ്  പ്രതനിപക്ഷടാപ്തംഗങ്ങള് ബഹളപ്തം
വച്ചുസകേടാണസ്  ബഹുമടാനസപ്പെട  സസ്പീകറസട  ഡയസനിനുമുനനില്വനസ്  മുദടാവടാകേദ്യപ്തം
വനിളനിച്ചുസകേടാണനിരുന.)

മനി  .   സസ്പീകര് : പസ്പീസസ് ബഹുമടാനസപ്പെട അപ്തംഗങ്ങള് സസ്പീറനിലെനിരനിക്കൂ. പസ്പീസസ്..  ശ്രസ്പീ.
ഷടാഫനി  പറമ്പനില്  പ്രസപ്തംഗനിച്ചകപ്പെടാള്  എല്ലടാ  അപ്തംഗങ്ങളുപ്തം  അതസ്   ശ്രദ്ധനിക്കുകേയടായനിരുന.
എല്ലടാവരുപ്തം അതസ് നനിശബ്ദതകയടാസട കകേടനിരനിക്കുകേയടായനിരുന. മുഖദ്യമനനി സപ്തംസടാരനിക്കുനതസ്
കകേള്കടാനുള്ള സഹനിഷ്ണുത കേടാണനിക്കൂ.   
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ശ്രസ്പീ  .   പനിണറടായനി വനിജയന് : സര്,  അനടാവശദ്യമടായ കേടാരദ്യങ്ങള് കേടാണനിച്ചനിടസ്....
സവറസത സപ്തംസടാരനിച്ചനിടസ്  കേടാരദ്യമനില്ല.  

മനി  .    സസ്പീകര് :  എല്ലടാ അപ്തംഗങ്ങളുപ്തം ദയവടായനി സസ്പീറ്റുകേളനികലെയസ് കപടാകൂ..  പസ്പീസസ്..
നനിങ്ങള് വടാടകേയസ് എടുത്തുസവനല്ല അകദഹപ്തം പറഞതസ്.  Please go to your seat.
പസ്പീസസ്..  നനിങ്ങള് സവറസത അസഹനിഷ്ണുത കേടാണനികരുതസ്.  ശ്രസ്പീ.  ഷടാഫനി  പറമ്പനില്
സപ്തംസടാരനിച്ചകപ്പെടാള്  എല്ലടാകപരുപ്തം  നനിശബ്ദരടായനിരുനസ്  കകേടതകല്ല?.....(ബഹളപ്തം)....
ബഹുമടാനസപ്പെട അപ്തംഗങ്ങള് സസ്പീറനികലെയസ് തനിരനിച്ചസ് കപടാകേണപ്തം.  പസ്പീസസ്...  ശ്രസ്പീ.  ഷടാഫനി
പറമ്പനില് അങ്ങസ് അങ്ങയുസട പ്രസപ്തംഗതനില് ചനിലെ അപ്തംഗങ്ങളുസട കപസരടുത്തുപറഞസ്
പ്രസപ്തംഗനിച്ചനികല്ല?  നനിങ്ങള്  ആളുകേസള  വടാടകേയ്സകടുസതനസ്  ആരുപ്തം  ഇവനിസട
പറഞനിടനില്ല.   അതസ് ഞടാന് കകേടനില്ല.

ശ്രസ്പീ  .    പനിണറടായനി  വനിജയന് :  സര്,  ഒരു  കേടാരദ്യവപ്തം  ഇതനില്  നടകടാന്
കപടാകുനനില്ല. കപടായനി കവസറ പണനി കനടാക്കൂ.  

മനി  .    സസ്പീകര് :  മുഖദ്യമനനി എന്തസ് സപ്തംസടാരനികണസമനസ്  സചയറനിനസ്  പറയടാന്
കേഴനിയനില്ല.  

ശ്രസ്പീ  .    പനിണറടായനി  വനിജയന് :  സര്,  ഇവനിസട പറയുന കേടാരദ്യങ്ങള് കകേള്കടാനുള്ള
സഹനിഷ്ണുത  നനിങ്ങള്കസ്  കവണപ്തം.  ബഹളപ്തം  വച്ചതുസകേടാസണടാനപ്തം  ഞടാന്  മറപടനി
പറയടാതനിരനികനില്ല.   അതങ്ങസ് മനസനില്വച്ചടാല് മതനി.  

മനി  .   സസ്പീകര് : ആകേടാശതനിനസ് കേസ്പീഴനിലുള്ള എല്ലടാ കേടാരദ്യങ്ങസളക്കുറനിച്ചുപ്തം ശ്രസ്പീ. ഷടാഫനി
പറമ്പനില് ഇവനിസട പ്രസപ്തംഗനിച്ചു.  ....(… ബഹളപ്തം).........

ശ്രസ്പീ  .   പനിണറടായനി വനിജയന് : സര്, ആദദ്യപ്തം മറപടനി പറയുനതസ് കകേള്കടാനുള്ള
സഹനിഷ്ണുത കവണപ്തം. 

(ബഹുമടാനസപ്പെട  സസ്പീകറസട  ഡയസനിനുമുനനില്നനിനസ്  മുദടാവടാകേദ്യപ്തം  വനിളനിച്ചു
സകേടാണനിരുന  പ്രതനിപക്ഷടാപ്തംഗങ്ങള്   നടുതളതനിലെനിരനിക്കുകേയുപ്തം  സഭടാനടപടനികേള്
തടസസപ്പെടുതനിസകടാണനിരനിക്കുകേയുപ്തം സചയ. )

മനി  .    സസ്പീകര് :  ഇതസ്  ശരനിയല്ല.  ബഹുമടാനസപ്പെട അപ്തംഗങ്ങള് സഭടാ നടപടനികേളുമടായനി
സഹകേരനികണപ്തം. പസ്പീസസ്... പസ്പീസസ്... ശ്രസ്പീ. ഷടാഫനി പറമ്പനില് ദസ്പീര്ഘമടായനി സപ്തംസടാരനിക്കുകമ്പടാള്
എല്ലടാവരുപ്തം  നനിശബ്ദരടായനിരുനസ്  അതസ്  കകേട്ടു.  മറപടനി  കകേള്കടാനുള്ള  സഹനിഷ്ണുത
കേടാണനികണപ്തം. 

ശ്രസ്പീ  .    പനിണറടായനി  വനിജയന് :  സര്,  നനിങ്ങള്  ആദദ്യപ്തം  മറപടനി  പറയുനതസ്
കകേള്കടാന് അനുയടായനികേസള ശസ്പീലെനിപ്പെനിക്കൂ. 
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പ്രതനിപക്ഷകനതടാവസ്  (ശ്രസ്പീ  .    രകമശസ്  സചനനിതലെ  ):  സര്,  ഇതസ്  പടാര്ടനി  അല്ല,
നനിയമസഭയടാണസ്.   

ശ്രസ്പീ  .    പനിണറടായനി വനിജയന് :  സര്,  അസത.  നനിയമസഭയസ് അകേതസ് തസനയടാണസ്
ഞടാന്  സപ്തംസടാരനിക്കുനതസ്.  മറപടനി  പറയുനതസ്  കകേള്കടാന്  ആദദ്യപ്തം  ശസ്പീലെനിപ്പെനിക്കൂ.
അതടാണടാവശദ്യപ്തം.  നനിയമസഭയനില് പറയുന കേടാരദ്യങ്ങള് കകേള്കടാനുളള ബടാധദ്യതയുണസ്.
അതനിനസ് തയ്യടാറടാകേണപ്തം.

മനി  .    സസ്പീകര്:  ബഹുമടാനസപ്പെട മുഖദ്യമനനിയുസട പ്രസപ്തംഗപ്തം പൂര്തനിയടാകനിയതനിനുകശഷപ്തം
പ്രതനിപക്ഷ കനതടാവനിനസ് സപ്തംസടാരനികടാനുള്ള സമയപ്തം തരടാപ്തം. അകദഹസത പ്രസപ്തംഗപ്തം
പൂര്തസ്പീകേരനികടാന്  അനുവദനിക്കൂ.  ശ്രസ്പീ.  ഷടാഫനി  പറമ്പനില്  ഇവനിസട  ദസ്പീര്ഘമടായനി
സപ്തംസടാരനിച്ചനികല്ല.  എല്ലടാവസരയുപ്തം കപസരടുതസ് വനിമര്ശനിച്ചനികല്ല.  ആസരങനിലുപ്തം അസഹനിഷ്ണുത
കേടാണനികച്ചടാ.  അകദഹസത  പ്രസപ്തംഗപ്തം  പൂര്തസ്പീകേരനികടാന്  അനുവദനിക്കൂ.  അതനിനുകശഷപ്തം
പ്രതനിപക്ഷകനതടാവനിനസ് സമയപ്തം തരടാപ്തം. പസ്പീസസ്... നനിങ്ങള് സസ്പീറനിലെനിരനിക്കൂ. ശ്രസ്പീ. ഷപ്തംസസ്പീര്,
ശ്രസ്പീ. രടാകജഷസ്, ശ്രസ്പീ. പ്രദസ്പീപ്കുമടാര്, ശ്രസ്പീ. സജയനിപ്തംസസ് മടാതത്യു സസ്പീറനിലെനിരനിക്കൂ. മുഖദ്യമനനി
പ്രസപ്തംഗപ്തം പൂര്തസ്പീകേരനികസട.

ശ്രസ്പീ  .    പനിണറടായനി  വനിജയന് :  സര്,  ഈ തരതനിലെടാകണടാ പൂര്തസ്പീകേരനികകണതസ്.
ഇതനിസലെടാനനിലുപ്തം സഹകേരനികടാന് തയ്യടാറനിസല്ലങനില് പൂര്തസ്പീകേരനികടാന് പറനില്ലകല്ലടാ. 

മനി  .   സസ്പീകര്:  ദയവടായനി സസ്പീറ്റുകേളനികലെയസ് കപടാകേണപ്തം. 

(പ്രതനിപക്ഷടാപ്തംഗങ്ങള് നടുതളതനിലെനിരുനസ് മുദടാവടാകേദ്യപ്തം വനിളനിച്ചസ് സഭടാനടപടനികേള്
തടസസപ്പെടുതനിസകടാണനിരുന.)

മനി  .    സസ്പീകര്:  സഭടാനടപടനികേള്  തടസസപ്പെടുതടാനടാകണടാ  ഉകദശനിക്കുനതസ്;
ദയവടായനി സസ്പീറനികലെയസ് കപടാകേണപ്തം. 

മുഖദ്യമനനി (ശ്രസ്പീ  .    പനിണറടായനി വനിജയന്):  സര്, ഇവനിസട സര്കടാര് സസസ്പീകേരനിച്ച
നടപടനി തനികേച്ചുപ്തം ജനടാധനിപതദ്യപരമടായനിരുന.  ഇനസലെ സഭയനില് നടന കേടാരദ്യങ്ങളുസട
ഭടാഗമടായനി  ആകരടാഗദ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഇവരുമടായനി  ചര്ച്ച  നടതനിയതടാണസ്.  ഇനസ്
എന്തടാണസ്  കേടാണനിച്ചതസ്?  ഇവനിസട  പറയുന കേടാരദ്യങ്ങള് കകേള്കടാന് തയ്യടാറല്ലടാസയ
നതടാണസ് ഇകപ്പെടാഴസത അവസ.  മറപടനി പറയുനതസ് കകേള്കടാനുള്ള സഹനിഷ്ണുത
യനില്ലടാതതടാണസ് ഇതരപ്തം പ്രശ്നങ്ങള്കസ് കേടാരണപ്തം. പരനിയടാരപ്തം സമഡനികല് കകേടാകളജനിസന്റെ
പ്രശ്നപ്തം  ഇവനിസട  പറഞ.  ഇവനിസട  ഉയര്നവനനിട്ടുള്ള  സടാഹചരദ്യങ്ങള്  പരനിയടാരപ്തം
സമഡനികല്  കകേടാകളജനിനുപ്തം  ബടാധകേമടായതടാണസ്.  നസ്പീറസ്  സമറനിറ്റുപ്തം  ഹഹകകടാടതനി
വനിധനിയുപ്തം  നനിലെവനിലുള്ള  പ്രകതദ്യകേ  സടാഹചരദ്യതനില്  ഇതരസമടാരു  എഗ്രനിസമന്റുപ്തം
അകലെടാടസ്സമന്റുന്റുുമടായനി കപടാകുകേ മടാത്രകമ മടാര്ഗ്ഗമുള.  ഇനസത നനിലെയനില് അതനില്
നനിനസ് പുറകകേടാടസ് കപടാകേടാന് സടാധനിക്കുകേയനില്ല. കകേടാടതനിവനിധനിയടകമുള്ള സടാഹചരദ്യ
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മുണടായനിട്ടുപ്തം  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ  ശകമടായ  ഇടസപടല്  മലെമടാണസ്  മടാകനജുസമന്റുമടായനി
ധടാരണയനിസലെതടാന്   സടാധനിച്ചതസ്.  സപ്രസ്പീപ്തം  കകേടാടതനി  ഈ  കകേസസ്  പരനിഗണനിച്ചു
സകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണസ്. സപ്രസ്പീപ്തം കകേടാടതനിയുസട അന്തനിമ വനിധനി മനികവടാറപ്തം ഈയടുത
ദനിവസങ്ങളനില് വരുസമനതസനയടാണസ് നടാപ്തം പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുനതസ്.   ഈ ഘടതനിലുപ്തം
ഒരു കേടാരദ്യപ്തം വദ്യകമടാകടാന് ഞടാന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയടാണസ്.  സസടാശ്രയ മടാകനജുസമന്റെസ്
എവനിസടസയങനിലുപ്തം  തലെവരനിപ്പെണപ്തം  വടാങ്ങുനസവന  ആകക്ഷപപ്തം  ഉയര്നവനടാല്
അതുസപ്തംബന്ധനിച്ചസ്  ഗഗൗരവമടായനി  പരനികശടാധനിച്ചസ്  ശരനിയടാസണനസ്  കബടാധദ്യസപ്പെടടാല്
കേര്ശനമടായ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുനതടാണസ്.  ഇകടാരദ്യതനില് മുന്കേടാലെങ്ങളനില്നനിനസ്
വദ്യതദ്യസമടായനി  സജയനിപ്തംസസ്  കേമ്മേനിറനികസ്  ശകമടായ പനിന്തുണയടായനിരനിക്കുപ്തം സര്കടാര്
നല്കുനതസ്.  ആവശദ്യസമങനില്  സര്കടാര്  അതതസ്  ഘടതനില്  കനരനിടസ്  ഇ ടസപടുകേ
തസന സചയ്യുപ്തം.   ഇതസ്  വനിദദ്യടാര്തനികേസളയുപ്തം രക്ഷകേര്തടാകസളയുപ്തം കകേരളതനിസന്റെ
സപടാതു  സമഹസതയുപ്തം  കേണ്ടുസകേടാണസ്  സര്കടാര്  സസസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ള  നനിലെപടാടടാണസ്.
ഈ നനിലെപടാടസ്  നടാടനിസന്റെ വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ ഭടാവനികസ് ഏറവപ്തം ഉതകുന ഒനടായനിരനിക്കുപ്തം.
ഇകടാരദ്യങ്ങളനില് ശകമടായ നനിലെയനില് സര്കടാര് ഉറച്ചുനനില്ക്കുസമന കേടാരദ്യതനില്
യടാസതടാരു  സപ്തംശയവപ്തം  കവണ.  ഇവനിസട  ജനടാധനിപതദ്യ  രസ്പീതനികേള്  പൂര്ണമടായുപ്തം
വലെനിസച്ചറനിയുന  നനിലെയടാണുണടാകുനതസ്.   സസയപ്തം  പരനിഹടാസദ്യരടാകുനവര്  ഇവനിസട
വനസ് കൂടുതല് പരനിഹടാസദ്യരടാകുനതനിനസ്  ശ്രമനിക്കുകേയടാണസ്.   അതുസകേടാണടാണസ് ഈ
പ്രകമയപ്തം  അവതരനിപ്പെനിച്ച  ശ്രസ്പീ.  ഷടാഫനി  പറമ്പനിലെനിനുതസന മഷനിക്കുപ്പെനിയുസട  കേടാരദ്യപ്തം
പറകയണനിവനതസ്.  മഷനിസയടുതസ്  ഷര്ടനില്  പുരടനി  ഞങ്ങസള  ആക്രമനിച്ചനിരനിക്കുനസവനസ്
പറയടാനുള്ള  ലെജടാകേരമടായ  നനിലെപടാടസ്  സസസ്പീകേരനിച്ച   കൂടരടാണനിവര്.   സപ്തംസടാനസത
യുവജനപ്രവര്തകേര് ധടാരടാളപ്തം പ്രകക്ഷടാഭങ്ങളുപ്തം സമരങ്ങളുപ്തം നടതനിയനിട്ടുണസ്.  അവരുസട
കദഹത്തുകൂടനി  ചുടുനനിണപ്തം  ഒഴുകേനിയ  ഒകടസറ  ക്രൂരമടായ  സപ്തംഭവങ്ങള്  കനരനിടസ്  ഞടാന്
കേണനിട്ടുമുണസ്.  എസന്റെ പനിനനിലെനിരനിക്കുന  സചറപ്പെകടാര് അതരതനിലുള്ള നനിരവധനി
ആക്രമണങ്ങള്കസ്  വനികധയരടായനി  ചുടുനനിണപ്തം  ഒഴുകനിയവരടാണസ്.  മഷനിക്കുപ്പെനിയനിസലെ
ചുവന മഷനിയടായനിരുനനില്ല അവരുസട ആരുസടയുപ്തം കദഹതസ് കേണതസ്,  അതവരുസട
ചുടുനനിണമടായനിരുന.  നടാണപ്തംസകേട കൂടരടായ ഇവര് ചുവന മഷനിക്കുപ്പെനിയുമടായനി വനസ്
പ്രകകേടാപനങ്ങള് സൃഷനികടാനുള്ള ശ്രമമടാണസ് ഇനസലെ നടതനിയതസ്.  വലെനിയ ബടാനറപ്തം
പനിടനിച്ചുസകേടാണസ്  ഇനസ്  രടാവനിസലെ  ഇവനിസട  നടതനിയ  സമരപ്തം  കേണനികല്ല?  അതസ്
ആര്ക്കുകവണനിയടായനിരുന? അവരടാരുപ്തം ആ ബടാനര് ഇകപ്പെടാള് എന്തുസകേടാണസ് എടുതസ്
ഉയര്തനിയനില്ല?  ഗദ്യടാലെറനിയനിലുള്ള  പ്രസനിസന  കേണ്ടുസകേടാണ്ടുമടാത്രപ്തം  സകേടാണ്ടുവന
ബടാനറടായനിരുന അതസ്.  അവര് കപടായനികഴനി ഞകപ്പെടാള് ആ ബടാനര്  തടാസഴയനിട്ടു.
പനിസന  അതസ്  എടുതസ്  സപടാകടാനുള്ള  കശഷനി  അവരുസട  ഹകേകേള്ക്കുണടായനില്ല.
ഇതടാകണടാ സമരമുറ?  ഇതടാകണടാ കേടാണനികകണതസ്?  അവരവര് കേടാണനിക്കുന സതറടായ
നനിലെപടാടുകേള്സകതനിസര സസടാഭടാവനികേമടായുപ്തം വനിമര്ശനപ്തം ഉയര്നവരുപ്തം.  അതുസകേടാണ്ടു
തസന  ഈ  കേടാരദ്യങ്ങസളടാനപ്തം  ഇവനിസട  ചര്ച്ച  സചകയ്യണ  കേടാരദ്യമനില്ല.  ഇതസ്  സഭ
നനിര്തനിവച്ചസ് ചര്ച്ച സചകയ്യണതനിസല്ലനടാണസ് എനനികനിവനിസട പറയടാനുള്ളതസ്.  
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മനി  .    സസ്പീകര്:  ബഹുമടാനസപ്പെട മുഖദ്യമനനിയുസട വനിശദസ്പീകേരണതനിസന്റെ അടനിസടാനതനില്
അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനുള്ള  അവതരണടാനുമതനി  നനികഷധനിക്കുന.  ബഹുമടാനസപ്പെട
അപ്തംഗങ്ങള് സസ്പീറ്റുകേളനികലെകസ് കപടാകേണപ്തം. 

(അടനിയന്തരപ്രകമയടാവതരണതനിനസ് അനുമതനി നനികഷധനിച്ചു.) 

പ്രതനിപക്ഷകനതടാവസ്  (ശ്രസ്പീ രകമശസ്  സചനനിതലെ  ):  സര്,   ഇ.എപ്തം.എസസ്.  മുമ്പസ്
ഇരുന കേകസരയനിലെനിരുനസകേടാണടാണസ് അങ്ങസ് ഇങ്ങസന സപ്തംസടാരനിക്കുനസതന കേടാരദ്യപ്തം
മനസനിലെടാകണപ്തം. 

മനി  .    സസ്പീകര്:  ശ്രസ്പീ.  രകമശസ്  സചനനിതലെ,  അങ്ങസ്  സപ്തംസടാരനിക്കുകേയടാകണടാ,
പ്രതനിപക്ഷടാപ്തംഗങ്ങകളടാടസ്  ദയവടായനി അവരവരുസട സസ്പീറ്റുകേളനികലെയസ് കപടാകേടാന് പറയൂ.
അവസര  ഇവനിസട  ഇരുതനിസകടാണടാകണടാ  അങ്ങസ്  സപ്തംസടാരനിക്കുനതസ്.  ഹമകസ്
സകേടാടുകടാപ്തം.   നനിങ്ങള് ബഹളപ്തം വയടാസത തസന പ്രതനിപക്ഷ കനതടാവനിനസ്  ഹമകസ്
സകേടാടുക്കുപ്തം. ഞടാന് അകദഹകതടാടസ് സപ്തംശയപ്തം കചടാദനിച്ചതടാണസ്. പ്രതനിപക്ഷടാപ്തംഗങ്ങസള
ഇവനിസട ഇരുതനിയനിടടാകണടാ അകദഹപ്തം സപ്തംസടാരനിക്കുനതസ് എന കേടാരദ്യപ്തം അകദഹപ്തം
പറയസട.  അങ്ങസ് സപ്തംസടാരനിക്കൂ. ......നനിങ്ങള് സസ്പീറ്റുകേളനികലെയസ് കപടാകൂ.......

പ്രതനിപക്ഷ കനതടാവസ് (ശ്രസ്പീ  .    രകമശസ് സചനനിതലെ):  സര്, ഒരു കേടാരദ്യപ്തം അങ്ങയുസട
ശ്രദ്ധയനില്സപ്പെടുത്തുകേയടാണസ്.  ഇഗൗ  സഭയസ്  ഒരു  അന്തസണസ്.........(ബഹളപ്തം)........
സസ്പീകര് സര്.....

മനി  .   സസ്പീകര്: പ്രതനിപക്ഷ കനതടാവസ് സപ്തംസടാരനിക്കുകേയടാണസ് നനിങ്ങള് സസ്പീറനികലെകസ്
കപടാകു....പസ്പീസസ്....പസ്പീസസ്.....പ്രതനിപക്ഷടാപ്തംഗങ്ങള്  സസ്പീറനികലെകസ്  കപടാകു....ഇവകരടാടസ്
സസ്പീറനികലെയസ് കപടാകേടാന് പറയു....അങ്ങസ് സപ്തംസടാരനികച്ചടാള, ഇവകരടാടസ് സസ്പീറ്റുകേളനികലെകസ്
കപടാകേടാന് പറയു......(ബഹളപ്തം)......നനിങ്ങള് സസ്പീറനിലെനിരനിക്കു....ശ്രസ്പീ.  കറടാജനി എപ്തം.  കജടാണ്,
ശ്രസ്പീ.  ഹഹബനി  ഇഗൗഡന്,  ശ്രസ്പീ.  പനി.  സകേ.  ബഷസ്പീര്.........(ബഹളപ്തം).......അകദഹപ്തം
സപ്തംസടാരനികസട,  നനിങ്ങള്  സസ്പീറനികലെകസ്  കപടാകേണപ്തം......പസ്പീസസ്...പസ്പീസസ്........(ബഹളപ്തം).......
ശ്രസ്പീ. റനി. വനി. രടാകജഷസ് സസ്പീറനിലെനിരനിക്കു........പ്രതനിപക്ഷ കനതടാവസ് സപ്തംസടാരനിക്കുകമ്പടാള്
നനിങ്ങള് സസ്പീറനിലെനിരനികകണ?.......പ്രതനിപക്ഷ കനതടാവസ് സപ്തംസടാരനിക്കുകമ്പടാഴുപ്തം നനിങ്ങള്
സസ്പീറനിലെനിരനിക്കുനനില്ലകല്ലടാ?......അങ്ങസ് സപ്തംസടാരനിക്കു.....

ശ്രസ്പീ  .   രകമശസ് സചനനിതലെ: സര്, ഇഗൗ സഭയസ് ഒരു അന്തസണസ്. മനി. പനിണറടായനി
വനിജയന്  സതരുവനില്  സപ്തംസടാരനിക്കുനതുകപടാസലെ  ഇവനിസട  സപ്തംസടാരനിക്കുനതസ്
ദഗൗര്ഭടാഗദ്യകേരമടാണസ്. സതരുവനിസലെ ഭടാഷയടാണസ് ഇവനിസട ഉപകയടാഗനിക്കുനതസ്........

മനി  .    സസ്പീകര്:  പ്രതനിപക്ഷ കനതടാവസ് സപ്തംസടാരനിക്കുകമ്പടാള് നനിങ്ങള് സസ്പീറനിലെനിരനി
ക്കുനകണടാ? സസ്പീറനികലെയസ് കപടാകു........അകദഹപ്തം സപ്തംസടാരനിക്കുനസണങനില് നനിങ്ങള്
സസ്പീറനികലെകസ് കപടാകു.......(ബഹളപ്തം)........നനിങ്ങള്  ഇരനിക്കൂ.....നനിങ്ങള് സസ്പീറനിലെനിരനിക്കൂ. 
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......പ്രതനിപക്ഷ  കനതടാവസ്  സപ്തംസടാരനികസട.....ശ്രസ്പീ.  ബടാബു....ഇരനിക്കു.......നനിങ്ങള്
സസ്പീറനികലെകസ് കപടാകു.....ശ്രസ്പീ. ബഷസ്പീര് .....പ്രതനിപക്ഷ കനതടാവനിനസ് വടാകഗൗടസ് പ്രസപ്തംഗപ്തം
നടതടാവനതടാണസ്. 

(നടുതളതനിലെനിരുനസ് മുദടാവടാകേദ്യപ്തം വനിളനിച്ചുസകേടാണനിരുന പ്രതനിപക്ഷടാപ്തംഗങ്ങള്
അവരവരുസട സസ്പീറ്റുകേളനികലെകസ് മടങ്ങനികപ്പെടായനി) 

ശ്രസ്പീ  .   രകമശസ് സചനനിതലെ: സര്, വളസര ദഗൗര്ഭടാഗദ്യകേരമടായ സനിതനിവനികശഷമടാണസ്
ഇഗൗ  സഭയനിലുണടായനിട്ടുള്ളതസ്.  മുഖദ്യമനനി  സഭയനില്  സപ്തംസടാരനിക്കുനതനിനസ്  ചനിലെ
ഭടാഷയുണസ്.  വളസര  മഹടാന്മേടാരടായ  ആളുകേളനിരുന  ഒരു  കേകസരയനിലെടാണസ്
ശ്രസ്പീ.  പനിണറടായനി വനിജയന് ഇരനിക്കുനതസ് എന കബടാധപ്തം അകദഹതനിനുണടാകേണപ്തം.
അകദഹപ്തം പടാര്ടനി കേമ്മേനിറനിയനിലുപ്തം സപടാതുനനിരതനിലുപ്തം പറയുന ഭടാഷ നനിയമസഭയനില്
പറയടാന്  പടാടനില്ല.  ഇവനിസട  വനിദദ്യടാര്തനി  യുവജനപ്രസടാനങ്ങളുസട  ചരനിത്രതനില്
ഉജസലെമടായ  സമരടാദ്ധദ്യടായങ്ങള്  എഴുതനി  കചര്ത  പ്രസടാനങ്ങളടാണസ്  യൂതസ്
കകേടാണ്ഗ്രസപ്തം സകേ.എസസ്.യു.വപ്തം.  അതനിനസ്  ശ്രസ്പീ.  പനിണറടായനി  വനിജയസന്റെ സര്ടനിഫനികറസ്
ഞങ്ങള്കസ്  കവണ.  ഞങ്ങള്  സമരപ്തം  നടതനിയ  പടാരമ്പരദ്യമുള്ള  പ്രസടാനപ്തം
തസനയടാണസ്. ഏതടായടാലുപ്തം ശ്രസ്പീ. പനിണറടായനി വനിജയസന്റെ സര്ടനിഫനികറസ്  വടാകങ്ങണ
ഗതനികകേടസ് ഞങ്ങള്കനിസല്ലനസ് പറയടാന് ഞടാന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയടാണസ്. ഇവനിസട സമരപ്തം
നടതനിയ വനിദദ്യടാര്തനികേസള തല്ലനിച്ചതച്ചു എനസ് ഞങ്ങള് പറഞകപ്പെടാള് അകദഹപ്തം
പറയുനസതന്തടാണസ്?..........(ബഹളപ്തം)......അങ്ങസനയടാസണങനില് നമുകസ് ബഹളമടാകേടാപ്തം.......

മനി  .   സസ്പീകര്: അടങ്ങനിയനിരനിക്കു......പസ്പീസസ്...പസ്പീസസ്......അങ്ങസ് സപ്തംസടാരനിക്കു......

ശ്രസ്പീ  .    രകമശസ് സചനനിതലെ:  സര്,  സഞടാര സസടാതനദ്യപ്തം തടഞ എനടാണസ്
മുഖദ്യമനനി പറഞതസ്.......(ബഹളപ്തം).....

മനി  .    സസ്പീകര്:  പസ്പീസസ്...പസ്പീസസ്...ശ്രസ്പീ.  ബഷസ്പീര്...അകങ്ങയ്ക്കുപ്തം  ഇതസ്  ബടാധകേമടാണസ്
........ഇരനിക്കു...പ്രതനിപക്ഷകനതടാവസ് തുടരു.....

ശ്രസ്പീ  .    രകമശസ് സചനനിതലെ: സര്,  മുഖദ്യമനനി പറഞതസ് സഞടാര സസടാതനദ്യപ്തം
തടഞ,  വഴനിയടാത്രകടാസര  തടഞ  എസനടാസകയടാണസ്.  ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മേന്  ചടാണനി
മുഖദ്യമനനിയടായനിരുന  അവസരതനില്  കേണ്ണൂരനില്  കപടായകപ്പെടാള്  മുഖദ്യമനനിസയ
കേസല്ലറനിഞ ആളുകേളടാണസ്  ഇഗൗ വര്തമടാനപ്തം  പറയുനതസ്.  ഞങ്ങള് മുഖദ്യമനനിസയ
കേസല്ലറനിഞനില്ല.  ഞങ്ങളുസട  പ്രവര്തകേര്  കേരനിസങടാടനി  കേടാണനിച്ചകപ്പെടാള്,  വടാടകേയസ്
എടുതവരടാസണനടാണസ്  അകദഹപ്തം  പറയുനതസ്.  ഇതസ്  ഡനി.ഹവ.എഫസ്.സഎ.  അല്ല
യൂതസ്  കകേടാണ്ഗ്രസടാസണനസ്  ശ്രസ്പീ.  പനിണറടായനി  വനിജയകനടാടസ്  പറയടാന്  ഞടാന്
ആഗ്രഹനിക്കുകേയടാണസ്.  മുഖദ്യമനനി  ഇത്രയുപ്തം  തരപ്തംതടാഴടാന്  പടാടനില്ല.  അകദഹതനിനസ്
നനിലെവടാരമുണടാകേണപ്തം. പ്രതനിപക്ഷപ്തം ചനിലെ കേടാരദ്യങ്ങള് ഉനയനിക്കുപ്തം. ആ ഉനയനിക്കുന
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കേടാരദ്യങ്ങസള സഹനിഷ്ണുതകയടാടുകൂടനി  കേടാണടാന് മുഖദ്യമനനി തയ്യടാറടാകേണപ്തം.  സമരകടാസര
വടാടകേകടാര്  എനപറയുനതസ്  ശരനിയടാകണടാ?  വളസര  കമടാശമടായനികപ്പെടായനി.  ശ്രസ്പീ.
പനിണറടായനി വനിജയനസ് കചര്നതടായനിരനികടാപ്തം. പസക്ഷ അങ്ങസ് ഇരനിക്കുന കേകസരയസ്
കചര്ന നടപടനിയല്ല ഇതസ്. ഇവനിസട സമരപ്തം സചയ വനിദദ്യടാര്തനികേസള തല്ലനിച്ചതയ്ക്കുനതസ്
ശരനിയടാകണടാ? ഇനസലെ തനിരുവനന്തപുരതസ് രണസ് തവണയടാണസ് കപടാലെസ്പീസസ് അക്രമ
മുണടായതസ്.  ഞങ്ങള്  വടാഹനങ്ങള്  കേതനിച്ചനില്ല.  എസസ്.എഫസ്.സഎ.-കടാരുസടയുപ്തം
ഡനി.ഹവ.എഫസ്.സഎ.-കടാരുസടയുപ്തം സമരപ്തം ഉണടായകല്ലടാ? എത്ര വടാഹനങ്ങള് കേതനിച്ചു?
എത്ര സലെങ്ങളനില് സപ്തംഘര്ഷമുണടായനി? എത്ര സര്കടാര് വടാഹനങ്ങള് തല്ലനിതകേര്ത്തു?
അക്രമപ്തം  ഒരു  കേടാരണവശടാലുപ്തം  ഉണടാകേരുസതനള്ള  ശകമടായ  നനിര്കദശമടാണസ്
ഞങ്ങള് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്. ഞങ്ങളടാരുപ്തം  അക്രമസത കപ്രടാത്സടാഹനിപ്പെനിക്കുനവരല്ല. കേഴനിഞ
കേടാലെതസ് എസസ്.എഫസ്.സഎ.-യുസട സമരതനില് എത്ര അക്രമങ്ങള് ഇവനിസടയുണടായനി.
ഡനി.ഹവ.എഫസ്.സഎ.-യുസട  സമരതനില്  ഇവനിസട  അക്രമങ്ങള്  ഉണടായനി.  വളസര
സമടാധടാനപരമടായനി  സമരപ്തം  സചയ്യുന  വനിദദ്യടാര്തനികേസള  തനിരുവനന്തപുരത്തുപ്തം
ആലെപ്പുഴയനിലുപ്തം കകേടാഴനികകടാടുപ്തം പടാലെകടാടുപ്തം സകേടാല്ലത്തുപ്തം മൃഗസ്പീയമടായ നനിലെയനിലെടാണസ്
കപടാലെസ്പീസസ്  മര്ദനിച്ചതസ്.  ഇവനിസട  കപടാലെസ്പീസനിനസ്  എന്തുപ്തം  സചയ്യടാനുള്ള  അനുവടാദപ്തം
സകേടാടുതനിരനിക്കുകേയടാകണടാ? ധടാരടാളപ്തം പ്രവര്തകേര്കസ് മര്ദനകമറ്റു.  ധടാരടാളപ്തം പ്രവര്തകേര്
ആശുപത്രനിയനിലെടായനി.  ഇനസലെ ബഹുമടാനദ്യനടായ മുന് മുഖദ്യമനനി ഉമ്മേന് ചടാണനിയുപ്തം
ഞടാനുപ്തം കൂടനിയടാണസ് ആശുപത്രനിയനില് കപടായതസ്. സമഡനികല് കകേടാകളജനില് കപടായകപ്പെടാള്
കേടാലുപ്തം  ഹകേയ്യുപ്തം  ഒടനിഞസ്,  ശരസ്പീരമടാസകേലെപ്തം  മുറനികവറസ്  കേനിടക്കുന  യൂതസ്
കകേടാണ്ഗ്രസസ്  പ്രവര്തകേസരയടാണസ്  ഞങ്ങള്കസ്  അവനിസട  കേടാണടാന്  കേഴനിഞതസ്.
മുഖദ്യമനനി  അവസര  സന്ദര്ശനികണസമസനടാനപ്തം  ഞടാന്  പറയുനനില്ല.  പസക്ഷ  ആ
സപ്തംഭവസതപ്പെറനി  കപടാലെസ്പീസകേടാര്  എഴുതനി  സകേടാടുക്കുന കേടാരദ്യപ്തം  മടാത്രമല്ല അകദഹപ്തം
ഇവനിസട വടായനികകണതസ്.  വസ്തുതകേള് അകദഹപ്തം മനസനിലെടാകണപ്തം.  സമരരപ്തംഗതസ്
നനില്ക്കുന വനിദദ്യടാര്തനി പ്രവര്തകേസര കപടാലെസ്പീസസ് അടനിച്ചടാല് ആ കപടാലെസ്പീസകേടാസര
നനിലെയസ്  നനിര്തടാനുള്ള നടപടനിയുണടാകേണപ്തം.  ഞടാന് ആഭദ്യന്തര വകുപ്പുമനനിയടായനിരുന
കേടാലെതസ്,  അനസ് ശ്രസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരടാജന് ഉനയനിച്ച അടനിയന്തനിര പ്രകമയതനിനസ്
ഞടാന് മറപടനി പറഞകല്ലടാ. ഞടാന് എന്തടാണസ് പറഞതസ്? കപടാലെസ്പീസകേടാര്കസ് നനിര്കദശപ്തം
സകേടാടുതനിട്ടുണസ്, പ്രവര്തകേന്മേടാരടായ സചറപ്പെകടാരുസട തലെയസ് അടനിയരുതസ്. എസന്തങനിലുപ്തം
സപ്തംഘര്ഷമുണടായടാല്കപ്പെടാലുപ്തം അടനികരുതസ് എനപറഞ.  ശ്രസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരടാജനടാണസ്
എകനടാടസ് ആവശദ്യസപ്പെടതസ്, ശ്രസ്പീ. കകേടാടനികയരനി ബടാലെകൃഷ്ണനടായനിരുന ആവശദ്യസപ്പെടതസ്.
ഇനസ് കപടാലെസ്പീസസ് സചയ്യുനസതന്തടാണസ്,  കുടനികേളുസട തലെയസ് അടനിക്കുന.  പരനികസ് പറ്റുന,
ഛര്ദനിക്കുന.  വളസര  ഭസ്പീകേരമടായ  നരനടായടാടടാണസ്  ഇനസലെ  തനിരുവനന്തപുരതസ്
സസക്രകടറനിയറനിനസ്  മുന്പനില്  അരകങ്ങറനിയതസ്.  ഒരനികലുപ്തം  ഇതസ്  അപ്തംഗസ്പീകേരനികടാന്
കേഴനിയുന കേടാരദ്യമല്ല.  ഇഗൗ സമരസത കചടാരയനില് മുകനിസകടാല്ലടാനടാണസ് ശ്രമസമങനില്
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അതനിശകമടായ കപടാരടാടങ്ങള് നനിങ്ങള്കസ് കനരനികടണനിവരുസമനസ്  പറയടാന് ഞടാന്
ആഗ്രഹനിക്കുകേയടാണസ്. ഇവനിസട മുഖദ്യമനനി സസടാശ്രയ വനിഷയവമടായനി ബന്ധസപ്പെടുതനി
ചനിലെ കേടാരദ്യങ്ങള് പറഞ. ഇനസലെ അങ്ങസ് ഞങ്ങസള ചര്ച്ചയസ് വനിളനിച്ചു.  ഞങ്ങള്കസ്
സഭ സപ്തംഭനിപ്പെനികടാനുള്ള ലെക്ഷദ്യമുണടായനിരുനനില്ല. അങ്ങസ് വനിളനിച്ച ചര്ച്ചയനില് ഞങ്ങള്
പസങടുത്തു.  സമടാധടാനപരമടായനി  സഭടാനടപടനികേള് മുകനടാടസ്  കകേടാണ്ടുകപടാകുനതനില്
സഹകേരനിക്കുന  പ്രതനിപക്ഷമടാണസ്  ഞങ്ങള്.  ക്രനിയടാത്മകേമടായ  പ്രതനിപക്ഷമടാണസ്.
അങ്ങസ് പറഞതനുസരനിച്ചസ് മുഖദ്യമനനി പറഞ, ആകരടാഗദ്യ വകുപ്പുമനനി ചര്ച്ച സചയ്യുപ്തം
എനസ്.  ഞങ്ങള് സമ്മേതനിച്ചു. ഞങ്ങള് സഭടാനടപടനികേളുമടായനി സഹകേരനിച്ചു. കേഴനിഞ
കേടാലെസത പ്രതനിപക്ഷപ്തം അങ്ങസന സഹകേരനിച്ചനിടനില്ല.  നനികഷധടാത്മകേമടായ നനിലെപടാടു
ണടായനിരുസനങനില് ഇനസലെ സഭടാനടപടനികേള് ഞങ്ങള്കസ് സപ്തംഭനിപ്പെനികടാമടായനിരുന.
ഞങ്ങള് സചയനില്ല.  അതസ്  ഞങ്ങളുസട  ദഗൗര്ബലെദ്യമടായനി  കേടാണരുതസ്.   ജനടാധനിപതദ്യ
സപ്തംവനിധടാനതനില്  പ്രതനിപക്ഷപ്തം  ക്രനിയടാത്മകേമടായ  സമസ്പീപനപ്തം  സസസ്പീകേരനിക്കുകമ്പടാള്
ഞങ്ങസള പ്രകകേടാപനിപ്പെനിച്ചസ് അപമടാനനികടാന് ശ്രമനിക്കുകേയടാസണങനില് അതസ് ഒരനികലുപ്തം
ഭൂഷണമടായ നടപടനിയല്ല എനപറയടാന് ഞടാന് ആഗ്രഹനിക്കുന. ഇനസലെ ആകരടാഗദ്യ
വകുപ്പുമനനി ചര്ച്ചയസ്  വനിളനിച്ചു.  ചര്ച്ചയനില് ഒനമുണടായനില്ല.  ആകരടാഗദ്യ  വകുപ്പുമനനി
പറഞനിടത്തുതസന നനിന. ഇനസലെ പസങടുത ആളുകേകളടാടസ് എസന്തങനിലുപ്തം  പുതനിസയടാരു
കേടാരദ്യപ്തം  ആകരടാഗദ്യ  വകുപ്പുമനനിയസ്  പറയടാനനില്ലടായനിരുന.   ചര്ച്ചയസ്  വനിളനിച്ചതസ്  ഒരു
കേബളനിപ്പെനികലെടാസണനള്ള കേടാരദ്യപ്തം  പനിനസ്പീടടാണസ്  മനസനിലെടായതസ്.  ഒരു  വനിട്ടുവസ്പീഴ്ചയ്ക്കുപ്തം
ആകരടാഗദ്യ  വകുപ്പുമനനി  തയ്യടാറടായനില്ല.  ഇഗൗ  പ്രശ്നതനില്  ആകരടാഗദ്യ  വകുപ്പുമനനി
പറയുനസതന്തടാണസ്.  ധടാരടാളപ്തം  പുതനിയ  മടാകനജുസമന്റുകേള്  ഒപ്പെനിടടാന്  വന.  അതുസകേടാണസ്
സസ്പീറസ് കൂടനി. ഇരുപതയ്യടായനിരപ്തം രൂപ ഫസ്പീസനില് ധടാരടാളപ്തം ആളുകേള്കസ് പഠനികടാപ്തം. ആ
ഇരുപതയ്യടായനിരപ്തം  രൂപകസ്  പഠനിക്കുകമ്പടാള്  ഒനര  കകേടാടനി  രൂപ  സകേടാടുതസ്
വനിദദ്യടാര്തനികേള്കസ്  പ്രകവശനപ്തം  കനകടണ  ഒരു  ദുരവസ  ഇഗൗ  സര്കടാര്  മറച്ചു
വയ്ക്കുകേയടാണസ്.  ഇനസലെ  ചടാനലെനില്  ആകരടാഗദ്യ  വകുപ്പുമനനി  പറഞതസ്  സസ്പീറനിസന്റെ
എണപ്തം കൂടനി എനടാണസ്.  സസ്പീറനിസന്റെ എണപ്തം കൂടനി എനസ് പറയുനതനിസന്റെ അര്തസമന്തടാണസ്?
ഇഗൗ  നടാടനില്  വനിദദ്യടാര്തനികേസള  സകേടാള്ളയടനികടാന്  കവണനിയുള്ള  അനുവടാദപ്തം
സകേടാടുത്തു.  ഉയര്ന ഫസ്പീസസ്, അകതടാസടടാപ്പെപ്തം refundable deposit, bank guarantee
ഇസതല്ലടാപ്തം കേഴനിഞസ് സമറനിറസ് സസ്പീറസ് അടനിമറനിക്കുന. കകേരള എന്ട്രന്സനില് പതനിനഞടാമതസ്
വരുന  ആളനിനസ്  സസ്പീറസ്  കേനിടടാസത  ഇരുപതയ്യടായനിരതനില്  നസ്പീറസ്-സന്റെ  ലെനിസ്റ്റേനില്
വരുനവര്കസ് പ്രകവശനപ്തം ലെഭനിക്കുന.  ഇതരതനില് വലെനിയ കതടാതനിലുള്ള സകേടാള്ള
നടതടാനുള്ള പരസദ്യമടായ ഹലെസന്സടാണസ് ഇഗൗ ഗവണ്സമന്റെസ് സസകേടാരദ്യ സസടാശ്രയ
മടാകനജസ് സമന്റുകേള്കസ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്.   ആകരടാഗദ്യ വകുപ്പുമനനിയുപ്തം   മുഖദ്യമനനിയുപ്തം
പറയുനതസ്  എന്തടാണസ്?  കൂടുതല്  കുടനികേള്കസ്  25,000  രൂപ  ഫസ്പീസസ്  സകേടാടുതസ്
പഠനിക്കുനതനിനുള്ള അവസരപ്തം സകേടാടുത്തു എനടാണസ്.  ശ്രസ്പീ. ഉമ്മേന് ചടാണനി മുഖദ്യമനനി
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ആയനിരുന കേടാലെത്തുപ്തം ഇതസ് സചയ്യടാമടായനിരുന. പകക്ഷ, അവര്  വര്ദ്ധനിച്ച ഫസ്പീസടാണസ്
ആവശദ്യസപ്പെടതസ്.  പകക്ഷ, ഞങ്ങള് സകേടാടുതനില്ല.  അതുസകേടാണടാണസ് അവര് ഒപ്പെനിടടാതതസ്.
ഇവനിസട വനനിരനിക്കുനസതന്തടാണസ്;  യൂതസ് കകേടാണ്ഗ്രസകേടാര് ചര്ച്ചയസ്  കപടായകപ്പെടാള്
ബഹുമടാനദ്യയടായ  മനനി  പറഞതസ്  മടാകനജുസമന്റുകേളുമടായനി  ഒപ്പെനിട്ടുകപടായനി,  ഇതസ്
മടാറണസമങനില് അവരുമടായനി ചര്ച്ച നടതടാസത ഒനപ്തം പറയടാന് കേഴനിയനില്ല എനടാണസ്.
മടാകനജുസമന്റുകേസള  കപടനിക്കുന  ആകരടാഗദ്യ  വകുപ്പുമനനിയടായനി  ശ്രസ്പീമതനി  സകേ.  സകേ.
ഹശലെജ ടസ്പീച്ചര് മടാറനിയകല്ലടാ എനള്ള ദുനഃഖമടാണസ് എനനിക്കുള്ളതസ്.  

ഇനസലെ അങ്ങയുസട സടാനനിദ്ധദ്യതനില് നടന ചര്ച്ചയനിലുപ്തം പരനിയടാരപ്തം സമഡനികല്
കകേടാകളജനിസലെ ഫസ്പീസസ് കുറയണസമനസ് ഞടാന് ആവശദ്യസപ്പെടതടാണസ്.  അതസ് വലെനിസയടാരു
തമടാശയടാണസ്. 11  ലെക്ഷപ്തം രൂപയടാണസ് പരനിയടാരപ്തം മടാകനജുസമന്റുതസന എന്.ആര്.സഎ.
കേസടാടയസ് കചടാദനിച്ചതസ്.  ആകരടാഗദ്യ വകുപ്പുമനനി അതസ് 14 ലെക്ഷപ്തം രൂപയടായനി ഉയര്തനി
സകടാടുത്തു.  ശ്രസ്പീ.  എപ്തം.  വനി.  ജയരടാജന്  സചയര്മടാനടായ  പരനിയടാരപ്തം  സമഡനികല്
കകേടാകളജസ് സമനിതനി കചടാദനിച്ചതനികനകടാള് രണസ് ലെക്ഷപ്തം രൂപ അധനികേപ്തം സകേടാടുകടാനടാണസ്
തസ്പീരുമടാനനിച്ചതസ്.  കകേരളതനില്  പരനിയടാരപ്തം സമഡനികല് കകേടാകളജനിസലെ ഫസ്പീസസ് കുറച്ചു
സകേടാണസ് സസടാശ്രയ മടാകനജുസമന്റുകേസള സമ്മേര്ദതനിലെടാക്കുന  നനിലെപടാടടാണസ് നനിങ്ങള്
സസസ്പീകേരനികകണനിയനിരുനതസ്.  ഇഗൗ അവസരമുപകയടാഗനിച്ചസ് ശ്രസ്പീ. എപ്തം. വനി. ജയരടാജന്
സചയര്മടാനടായ കേമ്മേനിറനികസ് വടാരനികകടാരനി ഫസ്പീസസ് വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചസ് സകേടാടുതതുവഴനി സസകേടാരദ്യ
മടാകനജുസമന്റുകേള്കസ്  എന്തുപ്തം  സചയ്യടാനുള്ള  ഹലെസന്സടാണസ്  ഈ  ഗവണ്സമന്റെസ് 
സകേടാടുതതസ്.  തലെവരനിപ്പെണപ്തം  വടാങ്ങടാന്  കേഴനിയടാതതുസകേടാണടാണസ്  ഫസ്പീസസ്  ഉയര്തനിയ
സതനടാണസ്  ഇനസലെ  മുഖദ്യമനനി  പറഞതസ്.  കേദ്യടാപ്പെനികറഷന്  ഫസ്പീസസ്  എനസ്
പറയുകമ്പടാള്തസന സചവനിസപടാത്തുന മുഖദ്യമനനി തസന ഇതുപറയണപ്തം.  പുറപ്തംവരവസ്
നനിര്തനി എനടാണസ്  ഇതനിസനക്കുറനിച്ചസ്  പറഞതസ്.   ഇകപ്പെടാള് പുറപ്തംവരവപ്തം  ഉയര്ന
ഫസ്പീസപ്തം  സഡകപ്പെടാസനിറ്റുപ്തം  അകതടാസടടാപ്പെപ്തം  ബടാങസ്  ഗദ്യടാരന്റെനിയുമുണസ്.  എങ്ങസന  ഇഗൗ
കുടനികേള് പഠനിക്കുപ്തം? അങ്ങസ് ഇവനിസട അപ്തംഗമടായനിരുന സമയതസ് നടതനിയ പ്രസപ്തംഗപ്തം
എസന്റെ  ഹകേവശമുണസ്.  ഞടാന് വടായനിക്കുനനില്ല.  അങ്ങസ് പറഞ കേടാരദ്യതനിസന്റെ പകുതനി
കപടാലുപ്തം  ഞങ്ങളടാരുപ്തം  ഇവനിസട  പറയുനനില്ല.  ഇഗൗ  സപ്തംസടാനസത  മുഖദ്യമനനി
അറനിയണപ്തം.  പുറപ്തംവരവസ് നനിനനിടനില്ല.  അതസ് ഇകപ്പെടാഴുപ്തം തുടരുന.  മടാകനജുസമന്റുകേള്
ഉയര്ന ഫസ്പീസസ് വടാങ്ങുന, refundable deposit  വടാങ്ങനിക്കുന.  ഇസതടാനപ്തം നനിയനനികടാന്
സജയനിപ്തംസസ്  കേമ്മേനിറനികസ്  കേഴനിയനില്ല.  സജയനിപ്തംസസ്  കേമ്മേനിറനി  കനടാക്കുക്കുതനിയടായനി
മടാറനിയനിരനിക്കുന. സജയനിപ്തംസനിസനതസന നടാളസത കേദ്യടാബനിനറനില് മടാറടാന് കപടാകുന
എനള്ള  വടാര്തകേളടാണസ്  പുറത്തുവരുനതസ്.  ഏതടായടാലുപ്തം  ഇനസലെ  ഇവസര
കേഗൗരവകരടാടടാണസ് ഉപമനിച്ചസതങനില്   ഇനസ് അവസര രടാക്ഷസന്മേടാകരടാടസ് ഉപമനികടാന്
ആഗ്രഹനിക്കുകേയടാണസ്. കുടനികേസള തല്ലനിച്ചതച്ചസ്, സപ്തംസടാനതസ് പടാവസപ്പെട കുടനികേള്കസ്
പഠനികടാനുള്ള അവസരപ്തം നഷസപ്പെടുതനിയ, ചരനിത്രതനിസലെ ഏറവപ്തം വലെനിയ സസടാശ്രയ
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സകേടാള്ളയസ് കനതൃതസപ്തം നല്കേനിയ ഒരു ഗവണ്സമന്റെടായനി ഇഗൗ ഗവണ്സമന്റെനിസന ജനങ്ങള്
വനിലെയനിരുത്തുസമനള്ള കേടാരദ്യതനില് യടാസതടാരു സപ്തംശയവമനില്ല.  എനനികസ് ബഹുമടാനസപ്പെട
മുഖദ്യമനനികയടാടസ്  ഒരഭദ്യര്തനയുണസ്.  അങ്ങസ്  ഉപകയടാഗനിച്ച  ഭടാഷ  ഇഗൗ  സഭയസ്
കയടാജനിച്ചതടാകണടാ എനസ്  പരനികശടാധനികണപ്തം.  അതസ് പരനികശടാധനിച്ചനിടസ്  സതറടാസണങനില്
ഒനകേനില് മുഖദ്യമനനി അതസ് പനിന്വലെനികണപ്തം  അസല്ലങനില് അതസ് സഭടാ കരഖയനില്
നനിനപ്തം നസ്പീകപ്തംസചയ്യണസമനസ് ഞടാന് അങ്ങകയടാടസ്  അഭദ്യര്തനിക്കുന.  ഇതനില് ഞങ്ങള്
ശകമടായ പ്രതനികഷധപ്തം കരഖസപ്പെടുത്തുകേയടാണസ്.  മടാത്രമല്ല മുഖദ്യമനനി അതസ് പനിന്വലെനികടാസത
ഇഗൗ സഭടാനടപടനികേളുമടായനി  കയടാജനികടാന് ഞങ്ങള്കസ് ബുദ്ധനിമുട്ടുസണനകൂടനി  അങ്ങസയ
അറനിയനികടാന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയടാണസ്.  അങ്ങസ് ഇഗൗ കേടാരദ്യതനില് നടപടനിസയടുകണപ്തം
....... (ബഹളപ്തം)..  മുഖദ്യമനനി പറഞതസ് ആകരടാ മഷനി എടുതസ് എറനിഞ എനടാണസ്.
അതനിസന്റെ സതദ്യടാവസ എന്തടാണസ്?  എപ്തം.എസസ്.എഫസ്.-സന്റെ കുടനികേള് ചനിത്രരചനയ്ക്കുകവണനി
സകേടാണ്ടുവന മഷനിക്കുപ്പെനിസയടുതസ്........എനനിടസ്....  ഇതനിസനക്കുറനിച്ചസ്  ഞടാന് അകനസഷനിച്ചു
....ഇനസ് കദശടാഭനിമടാനനിയനില് വന വടാര്തയടാണസ്.  ഞടാന് അകനസഷനിച്ചു.  അതടാണസ്
ഞങ്ങളുസട കപരനില് ഉനയനിക്കുനതസ്. ഏതടായടാലുപ്തം പടാലെകടാടസ്  ശ്രസ്പീ. ശനിവദടാസകമകനടാസന്റെ
രകസമടുതസ് മുഖതസ് പുരടനിയ ശ്രസ്പീ.  എന്.  എന്.  കൃഷ്ണദടാസനിസന്റെ പടാരമ്പരദ്യപ്തം യൂതസ്
കകേടാണ്ഗ്രസനിനനിസല്ലനപറയടാന് ഞടാന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയടാണസ്. അതുസകേടാണസ് ബഹുമടാനദ്യനടായ
മുഖദ്യമനനി ഇഗൗ സഭയനില് നടതനിയ പരടാമര്ശപ്തം പനിന്വലെനികടാന് ആവശദ്യസപ്പെടണസമനസ്
ബഹുമടാനസപ്പെട സസ്പീകകറടാടസ് ഇഗൗ സന്ദര്ഭതനില് ഞടാന് ആവശദ്യസപ്പെടുകേയടാണസ്.  

മനി  .   സസ്പീകര് : വടാകഗൗടസ് ആകണടാ? 

ശ്രസ്പീ  .   രകമശസ് സചനനിതലെ :  സര്, അങ്ങസ് ഇഗൗ കേടാരദ്യതനില് മറപടനി പറയണപ്തം.
സഭയുസട അന്തസനിനസ് കയടാജനികടാത പരടാമര്ശപ്തം മുഖദ്യമനനി നടതനിയനിട്ടുണസ്.

മനി  .   സസ്പീകര് : മുഖദ്യമനനി എന്തസ് പ്രസപ്തംഗനികണസമനപ്തം എന്തസ് പറയണസമനപ്തം
സചയറനിനസ് പറയടാന് നനിര്വ്വടാഹമനില്ല.

ശ്രസ്പീ  .    രകമശസ് സചനനിതലെ :  സര്,  മുഖദ്യമനനികസ്  എന്തുപ്തം പറയടാന്  പറനില്ലകല്ലടാ....
(ബഹളപ്തം)  …

മനി  .    സസ്പീകര് :  ശ്രസ്പീ.  ഷടാഫനി പറമ്പനിലെനിസന്റെ പ്രസപ്തംഗതനിലുപ്തം വദ്യകനിപരമടായനി

ആളുകേളുസട കപസരടുതസ് സപ്തംസടാരനിച്ചനിരുന.  

ശ്രസ്പീ  .   രകമശസ് സചനനിതലെ : സര്, മുഖദ്യമനനികസ് എന്തുപ്തം പറയടാന് പറനില്ലകല്ലടാ. 

മനി  .   സസ്പീകര് : അകദഹപ്തം എന്തസ് പറയണസമനപറയടാന് എനനികസ് നനിര്വ്വടാഹമനില്ല.  

ശ്രസ്പീ  .   രകമശസ് സചനനിതലെ : സര്, സഭടാനടപടനികേള്കസ് കയടാജനിച്ച കേടാരദ്യമല്ല.
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മനി  .   സസ്പീകര് : അങ്ങയുസട പ്രസപ്തംഗതനില് രടാക്ഷസന്മേടാരുമടായനി ഉപമനിച്ചു.

ശ്രസ്പീ  .   രകമശസ് സചനനിതലെ : സര്, അതസ് ഒരു ഉപമയടാണസ്.  ഉപമകപടാസലെ അല്ല ഇതസ്.

മനി  .    സസ്പീകര് :  നനിങ്ങളുസട  പ്രസപ്തംഗതനില്  എന്തസ്  പറയണസമനസ്  പറയടാന്
സചയറനിനസ് അധനികേടാരമനില്ല.  

ശ്രസ്പീ  .    രകമശസ് സചനനിതലെ: സര്,  സചയര് ഇതസ് പരനികശടാധനികടാന് തയ്യടാറടാകേണപ്തം.  സഭയുസട
അന്തസനിനസ്  നനിരകടാത  പരടാമര്ശപ്തം  മുഖദ്യമനനിയുസട  ഭടാഗതസ്  നനിനണടായനിട്ടുസണങനില്
അതസ്  നസ്പീകപ്തം  സചയ്യടാന്  അങ്ങസ്  തയ്യടാറടാകേണപ്തം.  അസല്ലങനില്  മുഖദ്യമനനി  അതസ്
പനിന്വലെനികടാന് തയ്യടാറടാകേണപ്തം.  ഏസതങനിലുപ്തം ഒനകവണപ്തം.

മനി  .    സസ്പീകര്:  സചയറനിനസ്  നനിര്വ്വടാഹമനില്ലടാത കേടാരദ്യപ്തം  സചയറനികനടാടസ്  ആവശദ്യസപ്പെടനിടസ്
കേടാരദ്യമനില്ല.   

ശ്രസ്പീ  .    രകമശസ്  സചനനിതലെ :  സര്,  സചയര്  കരഖ   പരനികശടാധനികണപ്തം...
(ബഹളപ്തം)....... സചയര് കരഖ പരനികശടാധനികണസമനടാണസ് ഞടാന് ആവശദ്യസപ്പെടുനതസ്.

മനി  .   സസ്പീകര് : നനിയമസഭയനില് നടത്തുന പ്രസപ്തംഗങ്ങളനില് വദ്യകനികേളുസട കപരസ്
പരടാമര്ശനിച്ചുപ്തം  പലെ  നനിലെയനിലുപ്തം  പലെതുപ്തം  നടതടാറണസ്.   ശ്രസ്പീ.  ഷടാഫനി  പറമ്പനില്
രടാവനിസലെ നടതനിയ പ്രസപ്തംഗതനില് സഭയനില് ഇരനിക്കുന പലെസരയുപ്തം കുറനിച്ചസ് പലെതുപ്തം
പറഞ.

ശ്രസ്പീ  .    രകമശസ്  സചനനിതലെ :  സര്,  ആസരക്കുറനിച്ചുപ്തം  പറഞനില്ല. ....… ആസരപ്പെറനി
കമടാശമടായനി പറഞ?.....(ബഹളപ്തം).....

മനി  .    സസ്പീകര് :  എന്തസ് പ്രസപ്തംഗനികണസമനസ്  നനിര്കദശപ്തം നല്കേടാന് സചയറനിനസ്
നനിര്വ്വടാഹമനിസല്ലനസ്  കഖദപൂര്വ്വപ്തം  അറനിയനിക്കുന.  അങ്ങയുസട പ്രസപ്തംഗതനികലെടാ മുഖദ്യമനനിയുസട
പ്രസപ്തംഗതനികലെടാ എന്തസ് പ്രസപ്തംഗനികണസമനസ് നനിര്കദശപ്തം സകേടാടുകടാന് നനിര്വ്വടാഹമനിസല്ലനസ്
സചയര് അറനിയനിക്കുന.  

ശ്രസ്പീ  .     രകമശസ്  സചനനിതലെ:  സര്,  സഭയുസട  അന്തസനിനസ്  കയടാജനിച്ച  നടപടനി
അസല്ലങനില് അങ്ങസ്  അതസ്  സഭടാകരഖയനില്നനിനസ്  നസ്പീകപ്തം  സചകയ്യണതകല്ല?  അതസ്
സഭടാനടപടനി കേളനില്നനിനസ് നസ്പീകപ്തം സചകയ്യണതടാണസ്.   

മനി  .     സസ്പീകര് :  ഓര്ഡര്....ഓര്ഡര്...നനിങ്ങള്  സസ്പീറനികലെകസ്  കപടാകേണപ്തം.
നനിങ്ങള് സസ്പീറനികലെകസ്  കപടാകേണപ്തം.  .(… ബഹളപ്തം)..........നനിങ്ങള്  സസ്പീറനികലെകസ്
കപടാകേണപ്തം...... പസ്പീസസ്.......പസ്പീസസ്.... go to your seat. ..(… ബഹളപ്തം).......................
സഭടാനടപടനികേള്  സഗമമടായനി  നടതനിസകടാണ്ടുകപടാകേടാന്   പറടാത  സടാഹചരദ്യപ്തം
വനടാല് സചയറനിനസ് തുടര് നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനികകണനിവരുപ്തം.  ....(… ബഹളപ്തം).......
സഭടാ  നടപടനികേളുമടായനി  സഹകേരനിച്ചനിസല്ലങനില്  സചയറനിനസ്  തുടര്  നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനികകണനിവരുപ്തം.   
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ഓര്ഡര്.......ഓര്ഡര്........നനിങ്ങള്  സസ്പീറനികലെയസ്  കപടാകേണപ്തം.  സഭടാനടപടനികേള്
സഗമമടായനി  നടതനിസകടാണ്ടുകപടാകേടാന്  കേഴനിയടാത സടാഹചരദ്യതനില് ഇനസത
ശ്രദ്ധക്ഷണനികലുപ്തം സബ്മനിഷനുകേളുപ്തം റദ്ദുസചയ്യുന. 

(പ്രതനിപക്ഷടാപ്തംഗങ്ങള്  ബടാനറകേളുപ്തം  പകടാര്ഡുകേളുപ്തം  ഉയര്തനിപ്പെനിടനിച്ചസ്  ബഹുമടാനസപ്പെട
സസ്പീകറസട ഡയസനിനസ് മുനനില്  വനനനിനസ് സഭടാ നടപടനികേള് തടസസപ്പെടുത്തുപ്തംവനിധപ്തം
ബഹളപ്തംവയ്ക്കുകേയുപ്തം മുദടാവടാകേദ്യപ്തം വനിളനിക്കുകേയുപ്തം  സചയസകേടാണനിരുന.)

IV കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടലെടാസകേള്

(1)  ലെനിസ്റ്റേസ്   1   പ്രകേടാരപ്തം

മുഖദ്യമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    പനിണറടായനി വനിജയന്):  സര്,  തടാസഴപ്പെറയുന കേടലെടാസകേള്
ഞടാന് കമശപ്പുറതസ് വയ്ക്കുന :

1.   ജനി.ഒ. (എപ്തംഎസസ്.) നമ്പര് 199/2016/കഹടാപ്തം. തസ്പീയതനി 18-7-2016 
(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 487/2016)

2. ജനി.ഒ.  (എപ്തംഎസസ്.)  നമ്പര്  202/2016/കഹടാപ്തം.  തസ്പീയതനി  19-7-2016
(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 488/2016)

3. സ.ഉ.  (പനി)  നമ്പര്  03/2016/കനടാര്ക.   തസ്പീയതനി  20-7-2016
(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 502/2016)

4. ജനി.ഒ.  (എപ്തംഎസസ്.)  നമ്പര്  205/2016/കഹടാപ്തം.  തസ്പീയതനി  22-7-2016
(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 503/2016)

5. ജനി.ഒ.  (എപ്തംഎസസ്.)  നമ്പര്  206/2016/കഹടാപ്തം.  തസ്പീയതനി  22-7-2016
(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 504/2016)

6. ജനി.ഒ.  (ആര്റനി.)  നമ്പര്  2106/2016/കഹടാപ്തം.   തസ്പീയതനി  1-7-2016
(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 511/2016)

7. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  204/2016/കഹടാപ്തം.   തസ്പീയതനി  22-7-2016
(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 522/2016, 523/2016)

8. ജനി.ഒ.  (ആര്റനി.)  നമ്പര്  2098/2016/കഹടാപ്തം.  തസ്പീയതനി  30-6-2016
(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 527/2016)

9. ജനി.ഒ.  (ആര്റനി.)  നമ്പര്  2474/2016/കഹടാപ്തം.    തസ്പീയതനി  8-8-2016
(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 529/2016 മുതല് 536/2016 വസര)
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10.  ജനി.ഒ.  (ആര്റനി.)  നമ്പര്  2513/2016/കഹടാപ്തം.  തസ്പീയതനി  11-8-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 543/2016)

11. ജനി.ഒ.  (ആര്റനി.)  നമ്പര്  2514/2016/കഹടാപ്തം.  തസ്പീയതനി  11-8-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 544/2016)

12. ജനി.ഒ.  (എപ്തംഎസസ്.)  നമ്പര്  220/2016/കഹടാപ്തം.  തസ്പീയതനി  18-8-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 556/2016)

13.  സപ്തംസടാന  ആസൂത്രണ  കബടാര്ഡനിസന്റെ  2015-16-സലെ  വടാര്ഷനികേ

പ്രവര്തന      റനികപ്പെടാര്ടസ്

14. തനിരുവനന്തപുരപ്തം  വനിജനിലെന്സസ്   സസട്രബഡ്യൂണലെനിസന്റെ  2015-16-സലെ

പ്രവര്തന  റനികപ്പെടാര്ടസ്

15.  കകേരള കസ്റ്റേറസ് സഎ.ടനി.  ഇന്ഫടാസ്ട്രക്ചര് ലെനിമനിറഡനിസന്റെ  2014-15-സലെ

വടാര്ഷനികേ   റനികപ്പെടാര്ടസ് ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം

16.  തനിരുവനന്തപുരപ്തം  എന്കേസയറനി  കേമ്മേസ്പീഷണര്  ആന്റെസ്  സസഷദ്യല്

ജഡ്ജനിയുസട    ഓഫസ്പീസനിസന്റെ 2015-16-സലെ പ്രവര്തന റനികപ്പെടാര്ടസ്

17.  കകേടാടയപ്തം  എന്കേസയറനി  കേമ്മേസ്പീഷണര് ആന്റെസ്  സസഷദ്യല് ജഡ്ജനിയുസട

ഓഫസ്പീസനിസന്റെ 2015-16-സലെ പ്രവര്തന റനികപ്പെടാര്ടസ്

18. കേണ്ണൂര്  അന്തടാരടാഷ  വനിമടാനതടാവള  കേമ്പനനിയുസട  2014-15-സലെ

വടാര്ഷനികേ റനികപ്പെടാര്ടസ്   ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം

19.  ഇന്തദ്യന്  ഇന്സ്റ്റേനിറഡ്യൂറ്റ്യൂൂടസ്  ഓഫസ്  ഇന്ഫര്കമഷന്  സടകകടാളജനി  &

മടാകനജസ് സമന്റെസ് കകേരള (IIITM-K)-യുസട 2015-16-സലെ ഭരണ റനികപ്പെടാര്ടസ്

20.  കകേരള കപടാലെസ്പീസസ് ഹഗൗസനിപ്തംഗസ് ആന്റെസ് കേണ്സ്ട്രക്ഷന് കകേടാര്പ്പെകറഷന്

ലെനിമനിറഡനിസന്റെ  2009-10-സലെ  വടാര്ഷനികേ  റനികപ്പെടാര്ടസ്   ഡനികലെ

കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം

21.  ഇന്ഫര്കമഷന്  ആന്റെസ്  കേമ്മേഡ്യൂറ്റ്യൂൂണനികകഷന്  സടകകടാളജനി  അകടാദമനി

ഓഫസ്  കകേരളയുസട  2013-14,  2014-15  വര്ഷങ്ങളനിസലെ  വടാര്ഷനികേ

റനികപ്പെടാര്ട്ടുന്റുുകേള് ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം
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22.  കകേരള  കസ്റ്റേറസ്  ഐ.ടനി.  മനിഷസന്റെ  2014-15-സലെ  വടാര്ഷനികേ  ഭരണ

റനികപ്പെടാര്ടസ് ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം

23. സസന്റെര്  കഫടാര്  സഡവലെപ്സമന്റെസ്  സ്റ്റേഡസ്പീസനിസന്റെ  2015-16-സലെ

വടാര്ഷനികേ കേണക്കുകേള്

24. കകേരള സ്റ്റേടാര്ടപ്പെസ് മനിഷസന്റെ 2014-15-സലെ വടാര്ഷനികേ റനികപ്പെടാര്ടസ് ഡനികലെ

കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം

25.  കകേരള  പ്രവടാസനി  കകേരളസ്പീയ  കക്ഷമ  കബടാര്ഡനിസന്റെ  2014-15-സലെ

വടാര്ഷനികേ  റനികപ്പെടാര്ട്ടുപ്തം  ഓഡനിറസ്  റനികപ്പെടാര്ട്ടുപ്തം   ഡനികലെ  കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ്

സഹനിതപ്തം.

വസ്പീണ്ടുപ്തം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന :

1. ജനി.ഒ  (എപ്തംഎസസ്.)  നമ്പര്  6/2015/കനടാര്ക.  തസ്പീയതനി  30-11-2015

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 821/2015) 

2. സ.ഉ. (എപ്തംഎസസ്.) നമ്പര് 05/2015/കനടാര്ക. തസ്പീയതനി 27-11-2015

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 836/2015) 

3. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  9/2016/ജനിഎഡനി.  തസ്പീയതനി  8-2-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 126/2016) 

4. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  145/2016/കഹടാപ്തം.  തസ്പീയതനി  4-5-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 373/2016) 

5. നമ്പര്  3639/സനി3/2016-I/വനിജസ്.  തസ്പീയതനി  27-5-2016  (എസസ്.ആര്.ഒ.

നമ്പര് 404/2016)

6. നമ്പര് 3639/സനി3/2016-II/വനിജസ്.  തസ്പീയതനി  27-5-2016 (എസസ്.ആ ര്.ഒ.

നമ്പര് 405/2016)

7. നമ്പര്  3639/സനി3/2016-III/വനിജസ്.  തസ്പീയതനി  27-5-2016  (എസസ്.ആര്.ഒ.

നമ്പര് 406/2016)

8. നമ്പര് 3639/സനി3/2016-IV/വനിജസ്.  തസ്പീയതനി  27-5-2016  (എസസ്.ആര്.ഒ.

നമ്പര് 407/2016)
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9. ജനി.ഒ.  (എപ്തംഎസസ്.)  നമ്പര്  178/2016/കഹടാപ്തം.  തസ്പീയതനി  10-6-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 420/2016) 

10.  ജനി.ഒ.  (ആര്റനി.)  നമ്പര്  1997/2016/കഹടാപ്തം.  തസ്പീയതനി  22-6-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 440/2016)

11. ജനി.ഒ.  (എപ്തംഎസസ്.)  നമ്പര്  186/2016/കഹടാപ്തം.  തസ്പീയതനി  29-6-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 450/2016) 

12. ജനി.ഒ.  (എപ്തംഎസസ്.)   നമ്പര്  187/2016/കഹടാപ്തം.  തസ്പീയതനി  29-6-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 451/2016) 

13. ജനി.ഒ.  (എപ്തംഎസസ്.)  നമ്പര്  188/2016/കഹടാപ്തം.  തസ്പീയതനി  29-6-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 452/2016)

14. ജനി.ഒ.  (എപ്തംഎസസ്.)  നമ്പര്  189/2016/കഹടാപ്തം.  തസ്പീയതനി  1-7-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 454/2016).

II. മത്സദ്യബന്ധനവപ്തം ഹടാര്ബര് എഞനിനസ്പീയറനിപ്തംഗുപ്തം കേടാഷഡ്യൂ  വദ്യവസടായവപ്തം

വകുപ്പുമനനി (ശ്രസ്പീമതനി സജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ): സര്, തടാസഴപ്പെറയുന കേടലെടാസസ് ഞടാന്

കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന :

ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  10/2016/എഫസ്&പനിഡനി.  തസ്പീയതനി  9-6-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 417/2016). 

III. സഹകേരണവപ്തം  വനികനടാദസഞടാരവപ്തം  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    എ  .    സനി  .

സമടായസ്പീന്): സര്, തടാസഴപ്പെറയുന കേടലെടാസകേള് ഞടാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന :

1. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  8/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  20-1-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 104/2016) ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം

2. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  69/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  30-6-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 449/2016) 

3. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  65/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  27-6-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 457/2016) 

4. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  77/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  16-7-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 482/2016) 
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5. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  71/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  11-7-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 483/2016) 

6. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  74/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  16-7-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 485/2016) 

7. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  75/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  16-7-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 492/2016) 

8. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  76/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  16-7-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 493/2016) 

9. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  64/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  27-6-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 495/2016) 

10.  ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  79/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  22-7-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 505/2016) 

11. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  73/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  14-7-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 514/2016) 

12.  ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  72/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  15-7-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 515/2016) 

13. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  81/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  30-7-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 521/2016) 

14. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  78/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  19-7-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 526/2016)

15. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  84/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  10-8-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 558/2016) 

16.  ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  86/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  18-8-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 562/2016) 

17.  ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  83/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  10-8-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 564/2016).
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വസ്പീണ്ടുപ്തം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന :

1. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  47/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  21-5-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 402/2016) 

2. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  51/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  4-6-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 414/2016) 

3. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  53/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  7-6-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 421/2016) 

4. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  54/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  8-6-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 423/2016) 

5. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  61/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  17-6-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 424/2016) 

6. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  55/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  13-6-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 427/2016) 

7. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  48/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  3-6-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 429/2016) 

8. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  49/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  4-6-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 430/2016) 

9. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  52/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  6-6-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 431/2016) 

10. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  57/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  15-6-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 436/2016) 

11. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  60/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  16-6-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 437/2016) 

12. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  62/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  18-6-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 438/2016) 
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13. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  63/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  22-6-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 439/2016) 

14.  ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  56/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  15-6-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 441/2016) 

15. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  58/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  16-6-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 442/2016) 

16. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  59/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  16-6-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 443/2016) 

17. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  66/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  29-6-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 458/2016) 

18. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  67/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  29-6-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 459/2016) 

19. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  68/2016/കകേടാ-ഓപസ്.  തസ്പീയതനി  29-6-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 460/2016).

IV.  സതടാഴനിലുപ്തം  എസസക്സെെസപ്തം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രടാമകൃഷ്ണന്):  സര്,

തടാസഴപ്പെറയുന കേടലെടാസകേള് ഞടാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

1. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  23/2016/എല്ബനിആര്.  തസ്പീയതനി  1-2-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 122/2016) ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം

2. സ.ഉ.  (അച്ചടനി)  നമ്പര്  24/2016/സതടാഴനില്.  തസ്പീയതനി  2-2-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 134/2016) ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം

3. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  97/2016/എല്ബനിആര്.  തസ്പീയതനി  21-6-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 446/2016) 

4. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  110/2016/എല്ബനിആര്.  തസ്പീയതനി  19-7-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 489/2016) 

5. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  109/2016/എല്ബനിആര്.  തസ്പീയതനി  18-7-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 494/2016) 
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6. ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര് 76/2016/റനിഡനി. തസ്പീയതനി 26-7-2016 (എസസ്.ആര്.ഒ.

നമ്പര് 507/2016/റനിഡനി.)

7. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  118/2016/എല്ബനിആര്.  തസ്പീയതനി  28-7-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 519/2016) 

8. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  124/2016/എല്ബനിആര്.  തസ്പീയതനി  29-7-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 520/2016) 

9. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  127/2016/എല്ബനിആര്.  തസ്പീയതനി  4-8-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 537/2016) 

10. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  128/2016/എല്ബനിആര്.  തസ്പീയതനി  4-8-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 539/2016) 

11. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  130/2016/എല്ബനിആര്.  തസ്പീയതനി  6-8-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 548/2016) 

12.  ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  131/2016/എല്ബനിആര്.  തസ്പീയതനി  6-8-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 549/2016) 

13. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  132/2016/എല്ബനിആര്.  തസ്പീയതനി  6-8-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 550/2016) 

14.  ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  133/2016/എല്ബനിആര്.  തസ്പീയതനി  6-8-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 551/2016)

15. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  134/2016/എല്ബനിആര്.  തസ്പീയതനി  6-8-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 552/2016)

16. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  112/2016/എല്ബനിആര്.  തസ്പീയതനി  23-7-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 561/2016)

17. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  144/2016/എല്ബനിആര്.  തസ്പീയതനി  23-8-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 567/2016)

18. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  145/2016/എല്ബനിആര്.  തസ്പീയതനി  27-8-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 571/2016)
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19. കകേരള  കേള്ളസ്  വദ്യവസടായ  സതടാഴനിലെടാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബടാര്ഡനിസന്റെ

2012-13-സലെ ഒടാഡനിറസ് റനികപ്പെടാര്ടസ് ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം

20. കകേരള സതടാഴനിലെടാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബടാര്ഡനിസന്റെ  2011-12,  2012-13

എനസ്പീ  വര്ഷങ്ങളനിസലെ  ഭരണ,  ഓഡനിറസ്  റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള്  ഡനികലെ

കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം

21. കകേരള സസകേതറനി സതടാഴനിലെടാളനി കക്ഷമനനിധനി കബടാര്ഡനിസന്റെ 2012-13-സലെ

വടാര്ഷനികേ റനികപ്പെടാര്ട്ടുപ്തം ഓഡനിറസ് റനികപ്പെടാര്ട്ടുപ്തം ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം.

വസ്പീണ്ടുപ്തം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന :

1. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  15/2016/എല്ബനിആര്.  തസ്പീയതനി  27-1-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 117/2016)

2. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  25/2016/എല്ബനിആര്.  തസ്പീയതനി  2-2-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 118/2016) 

3. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  32/2016/എല്ബനിആര്.  തസ്പീയതനി  6-2-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 119/2016) 

4. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  13/2016/എല്ബനിആര്.  തസ്പീയതനി  22-1-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 123/2016) 

5. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  40/2016/എല്ബനിആര്.  തസ്പീയതനി  18-2-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 149/2016) 

6. സ.ഉ. (പനി)  നമ്പര് 33/2016/സതടാഴനില്.  തസ്പീയതനി  9-2-2016 (എസസ്.ആര്.ഒ.

നമ്പര് 152/2016, 153/2016) 

7. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  61/2016/റനിഡനി.  തസ്പീയതനി  27-5-2016 (എസസ്.ആര്.ഒ.

നമ്പര് 398/2016) 

8. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  85/2016/എല്ബനിആര്.  തസ്പീയതനി  3-6-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 413/2016) 

9. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  86/2016/എല്ബനിആര്.  തസ്പീയതനി  9-6-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 428/2016) 
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10. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  94/2016/എല്ബനിആര്.  തസ്പീയതനി  20-6-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 444/2016) 

11. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  96/2016/എല്ബനിആര്.  തസ്പീയതനി  21-6-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 445/2016) 

12. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  103/2016/എല്ബനിആര്.  തസ്പീയതനി  2-7-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 465/2016).

V. ആകരടാഗദ്യവപ്തം സടാമഹദ്യനസ്പീതനിയുപ്തം വകുപ്പുമനനി (ശ്രസ്പീമതനി സകേ  .   സകേ  .   ഹശലെജ

ടസ്പീച്ചര്): സര്, തടാസഴപ്പെറയുന കേടലെടാസകേള് ഞടാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

1. ജനി.ഒ. (പനി)  നമ്പര് 13/2016/എച്ചസ്  &  എഫ്ഡബഡ്യൂ ഡനി.  തസ്പീയതനി  27-1-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 157/2016) ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം

2. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  9/2016/എസ്സജഡനി.  തസ്പീയതനി  30-7-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 516/2016).

VI.  കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    എസസ്  .    സനനില് കുമടാര്):  സര്,  തടാസഴപ്പെറയുന

കേടലെടാസകേള് ഞടാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന :

1. കകേരള  സപ്തംസടാന  കേര്ഷകേ  കേടടാശസടാസ  കേമ്മേസ്പീഷസന്റെ  2015-16-സലെ

ആഡനിറസ് റനികപ്പെടാര്ടസ്

2. കകേരള അകഗ്രടാ സമഷസ്പീനറനി  കകേടാര്പ്പെകറഷന് ലെനിമനിറഡനിസന്റെ  2014-15-സലെ

വടാര്ഷനികേ റനികപ്പെടാര്ടസ് ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം

3. ഓയനില് പടാപ്തം ഇന്തദ്യ ലെനിമനിറഡനിസന്റെ 2014-15-സലെ വടാര്ഷനികേ റനികപ്പെടാര്ടസ്

ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം.

വസ്പീണ്ടുപ്തം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന :

ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര് 8/2016/എഡനി.  തസ്പീയതനി 20-5-2016  (എസസ്.ആര്.ഒ.

നമ്പര് 422/2016). 

VII.  പടനികേജടാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനടാകസമുദടായകക്ഷമവപ്തം  നനിയമവപ്തം

സടാപ്തംസടാരനികേവപ്തം പടാര്ലെസമന്റെറനികേടാരദ്യവപ്തം വകുപ്പുമനനി (ശ്രസ്പീ  .    എ  .    സകേ  .    ബടാലെന്):  സര്,

തടാസഴപ്പെറയുന കേടലെടാസകേള് ഞടാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന :  
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1. സ.ഉ.  (കേസയ്യഴുതസ്)  നമ്പര്  17/2016/സടാപ്തം.കേടാ.വ.  തസ്പീയതനി  10-8-
2016 (എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 538/2016) 

2. കകേരള  സപ്തംസടാന  ചലെച്ചനിത്ര  വനികേസന  കകേടാര്പ്പെകറഷന്
ലെനിമനിറഡനിസന്റെ  2009-10-സലെ  വടാര്ഷനികേ  റനികപ്പെടാര്ട്ടുപ്തം  കേണക്കുകേളുപ്തം
ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം

3. തനിരുവനന്തപുരപ്തം  ജനില്ലടാ  ലെസ്പീഗല്  സര്വ്വസ്പീസസസ്  അകതടാറനിറനിയുസട
2013-14-സലെ  പ്രകതദ്യകേ  ആഡനിറസ്  റനികപ്പെടാര്ടസ്  ഡനികലെ  കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ്
സഹനിതപ്തം

4. ആലെപ്പുഴ ജനില്ലടാ ലെസ്പീഗല് സര്വ്വസ്പീസസസ് അകതടാറനിറനിയുസട 2014-15-സലെ
പ്രകതദ്യകേ ആഡനിറസ് റനികപ്പെടാര്ടസ് ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം

5. സസന്റെര് കഫടാര് റനിസര്ച്ചസ് ആന്റെസ് എഡഡ്യൂകകഷന് കഫടാര് കസടാഷദ്യല്
ട്രടാന്കസടാര്കമഷന്  (CREST)-സന്റെ  2014-15-സലെ  വടാര്ഷനികേ
റനികപ്പെടാര്ട്ടുപ്തം കേണക്കുകേളുപ്തം ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം

6. കകേരള സപ്തംസടാന പനികനടാക വനിഭടാഗ കേമ്മേസ്പീഷസന്റെ  2014-15-സലെ
വടാര്ഷനികേ റനികപ്പെടാര്ടസ് ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം

7. അഡസകകറസ്  ജനറല് ഓഫസ്പീസനിസന്റെയുപ്തം അഡനിനനികസ്ട്രറര്  ജനറല്
& കകേരള സപ്തംസടാന  ഒഫസ്പീഷദ്യല് ട്രസ്റ്റേനി ഓഫസ്പീസനിസന്റെയുപ്തം  2015-16-സലെ
ഭരണ റനികപ്പെടാര്ടസ്

8. കകേടാടയപ്തം ജനില്ലടാ ലെസ്പീഗല് സര്വ്വസ്പീസസസ് അകതടാറനിറനിയുസട  2014-15-സലെ
പ്രകതദ്യകേ ഓഡനിറസ് റനികപ്പെടാര്ടസ് ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം.

വസ്പീണ്ടുപ്തം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന :

1. ജനി.ഒ. (പനി)  നമ്പര് 127/2012/എസസ് സനി.-എസസ് റനി.ഡനിഡനി.  തസ്പീയതനി
20-9-2012 (എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 671/2012) 

2. സ.ഉ.  (അച്ചടനി)  നമ്പര്  4/2016/സടാപ്തം.കേടാ.വ.  തസ്പീയതനി  30-5-2016
(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 418/2016) 

3. ജനി.ഒ. (ആര്റനി.)  നമ്പര് 783/2016/നനിയമപ്തം.  തസ്പീയതനി  16-6-2016
(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 434/2016)

4. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  5/2016/സനിഎഡനി.   തസ്പീയതനി   24-6-2016
(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 455/2016).
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VIII. ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശ്രസ്പീ  .   മടാതത്യു ടനി  .   കതടാമസസ്): സര്, തടാസഴപ്പെറയുന

കേടലെടാസകേള് റവനഡ്യൂവപ്തം ഭവനനനിര്മ്മേടാണവപ്തം വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി ഞടാന് കമശപ്പുറത്തു

വയ്ക്കുന:

1. ജനി.ഒ. (പനി)  നമ്പര് 376/2016/ആര്ഡനി.  തസ്പീയതനി  29-6-2016 (എസസ്.ആര്.ഒ.

നമ്പര് 468/2016)

2. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  377/2016/ആര്ഡനി.  തസ്പീയതനി  29-6-2016 (എസസ്.ആര്.ഒ.

നമ്പര് 469/2016)

3. ജനി.ഒ. (പനി)  നമ്പര്  78/2016/റനിഡനി.  തസ്പീയതനി  1-8-2016 (എസസ്.ആര്.ഒ.

നമ്പര് 517/2016)

4. ജനി.ഒ. (പനി)  നമ്പര്  79/2016/റനിഡനി.  തസ്പീയതനി  1-8-2016 (എസസ്.ആര്.ഒ.

നമ്പര് 518/2016)

5. കകേരള സപ്തംസടാന ഭവന നനിര്മ്മേടാണ കബടാര്ഡനിസന്റെ  2014-15-സലെ

ഭരണ റനികപ്പെടാര്ടസ് ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം.

വസ്പീണ്ടുപ്തം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന :

സ.ഉ.(അച്ചടനി)  നമ്പര്  333/2016/റവ.  തസ്പീയതനി  6-6-2016  (എസസ്.ആര്.ഒ.

നമ്പര് 419/2016).

IX.  തകദശസസയപ്തംഭരണവപ്തം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവപ്തം  വഖഫസ് ഹജസ് തസ്പീര്തടാടനവപ്തം

വകുപ്പുമനനി  (കഡടാ  .    സകേ  .    ടനി  .    ജലെസ്പീല്):  സര്,  തടാസഴപ്പെറയുന കേടലെടാസകേള് ഞടാന്

കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന :

കകേരള അര്ബന് & റൂറല് സഡവലെപ്സമന്റെസ് ഫനിനടാന്സസ് കകേടാര്പ്പെകറഷന്

ലെനിമനിറഡനിസന്റെ  2012-13-സലെ  ഭരണ  റനികപ്പെടാര്ടസ്  ഡനികലെ  കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ്

സഹനിതപ്തം.

വസ്പീണ്ടുപ്തം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന :

സ.ഉ. (അ)  നമ്പര്  2/2016/ത.സസ.ഭ.വ.  തസ്പീയതനി  11-1-2016 (എസസ്.ആര്.ഒ.

നമ്പര് 44/2016).
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X.  വദ്യവസടായവപ്തം കസടാര്ട്സപ്തം വകുപ്പുമനനി (ശ്രസ്പീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരടാജന്):  സര്,
തടാസഴപ്പെറയുന കേടലെടാസകേള് ഞടാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന: 

1. ട്രടാന്കസടാര്കമഴസ്  &  ഇലെകനികല്സസ് കകേരള ലെനിമനിറഡനിസന്റെ 2014-15-സലെ
വടാര്ഷനികേ റനികപ്പെടാര്ടസ് ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം

2. ട്രടാവന്കൂര്  സനിസമന്റെസ്സസ്  ലെനിമനിറഡനിസന്റെ  2013-14-സലെ  വടാര്ഷനികേ
റനികപ്പെടാര്ടസ് ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം

3. കകേരള  കക്ലേയ്സസ്  ആന്റെസ്  സനിറടാമനികേസ്  കപ്രടാഡക്ടസ്സസ്  ലെനിമനിറഡനിസന്റെ
2014-15-സലെ വടാര്ഷനികേ റനികപ്പെടാര്ടസ് ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം

4. സമറല്  ഇന്ഡസ്ട്രസ്പീസസ്  ലെനിമനിറഡനിസന്റെ  2013-14-സലെ  വടാര്ഷനികേ
റനികപ്പെടാര്ടസ് ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം

5. കകേരള  കസ്റ്റേറസ്  കസടാര്ട്സസ്  കേഗൗണ്സനിലെനിസന്റെ  2014-15-സലെ
വടാര്ഷനികേ റനികപ്പെടാര്ടസ് ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം

6. കകേരള  ഖടാദനി  ഗ്രടാമ  വദ്യവസടായ  കബടാര്ഡനിസന്റെ  2014-15-സലെ
വടാര്ഷനികേ ഭരണ റനികപ്പെടാര്ടസ് ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം.

XI.  ഹവദത്യുതനിയുപ്തം കദവസസവപ്തം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    കേടകേപ്തംപള്ളനി സകരന്ദ്രന്):
സര്, തടാസഴപ്പെറയുന കേടലെടാസകേള് ഞടാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന :

1. (i) Kerala State Electricity Regulatory Commission (Terms
and  Conditions  of  Service  of  Officers  and  other
Employees)  Regulations,  2016  [No.875/Admn./2014/
KSERC (i) dated 10-2-2016] ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം

(ii) Kerala State Electricity Regulatory Commission (Consumer

Grievances)  Redressal  Forum  and  Electricity  Ombudsman)

Amendment  Regulations,  2016  [No.875/  Admn./2014/

KSERC (ii) dated 10-2-2016] ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം

2. Kerala  State  Electricity  Regulatory  Commission  Notification―

on  Appointment  of  Adjudicating  Officer  under  Energy

Conservation Act, 2001 [No.607 /DD(T)/BEE/ 2015/ KSERC

dated 13-7-2016]
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3. കകേരള കസ്റ്റേറസ് ഇലെകനിസനിറനി സറഗുകലെററനി കേമ്മേസ്പീഷസന്റെ 2013-14-സലെ

വടാര്ഷനികേ റനികപ്പെടാര്ടനിസന്റെ അനുബന്ധപ്തം ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം

4. കകേരള കസ്റ്റേറസ് ഇലെകനിസനിറനി സറഗുകലെററനി കേമ്മേസ്പീഷസന്റെ 2014-15-സലെ

വടാര്ഷനികേ റനികപ്പെടാര്ടസ് ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം.

XII. വനവപ്തം മൃഗസപ്തംരക്ഷണവപ്തം മൃഗശടാലെകേളുപ്തം വകുപ്പുമനനി (ശ്രസ്പീ  .   സകേ  .   രടാജു):

സര്, തടാസഴപ്പെറയുന കേടലെടാസകേള് ഞടാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന :

1. ജനി.ഒ. (പനി)  നമ്പര്  8/2016/എഫസ്  &  ഡബഡ്യൂഎല്ഡനി.  തസ്പീയതനി  1-7-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 456/2016) 

2. കകേരള കസ്റ്റേറസ്  പഗൗള്ട്രനി  സഡവലെപ്സമന്റെസ്  കകേടാര്പ്പെകറഷന് ലെനിമനിറഡനിസന്റെ

2010-11-സലെ  വടാര്ഷനികേ റനികപ്പെടാര്ടസ് ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം.

XIII.  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  വകുപ്പുമനനി  (സപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനടാഥസ്):  സര്,

തടാസഴപ്പെറയുന കേടലെടാസകേള് ഞടാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

1. ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര് 122/2016/ജനി.ഇഡനിഎന്. തസ്പീയതനി 27-7-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 509/2016) 

2. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  132/2016/ജനി.ഇഡനിഎന്.  തസ്പീയതനി  3-8-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 524/2016).

XIV.   ഗതടാഗത വകുപ്പുമനനി (ശ്രസ്പീ  .   എ  .   സകേ  .   ശശസ്പീന്ദ്രന്): സര്, തടാസഴപ്പെറയുന

കേടലെടാസകേള് ഞടാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന : 

ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  54/2016/ട്രടാന്.  തസ്പീയതനി  12-8-2016  (എസസ്.  ആര്.ഒ.

നമ്പര് 542/2016).

വസ്പീണ്ടുപ്തം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന :

1. ജനി.ഒ. (പനി)  നമ്പര്  40/2016/ട്രടാന്.  തസ്പീയതനി  31-5-2016 (എസസ്.ആര്.ഒ.

നമ്പര് 415/2016)

2. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  48/2016/ട്രടാന്.  തസ്പീയതനി  29-6-2016 (എസസ്.  ആര്.ഒ.

നമ്പര് 453/2016).
849/2019
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XV.  സപടാതുമരടാമത്തുപ്തം രജനികസ്ട്രഷനുപ്തം വകുപ്പുമനനി (ശ്രസ്പീ  .    ജനി  .    സധടാകേരന്):
സര്, തടാസഴപ്പെറയുന കേടലെടാസകേള് ഞടാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:  

1. ജനി.ഒ. (പനി)  നമ്പര് 72/2016/റനിഡനി.  തസ്പീയതനി  18-7-2016 (എസസ്.ആര്.ഒ.
നമ്പര് 484/2016) 

2. ജനി.ഒ. (പനി)  നമ്പര്  73/2016/റനിഡനി.  തസ്പീയതനി  19-7-2016 (എസസ്.ആര്.ഒ.
നമ്പര് 486/2016) 

3. ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര് 80/2016/റനിഡനി. തസ്പീയതനി 9-8-2016 (എസസ്.ആര്.ഒ.
നമ്പര് 528/2016) 

4. പ്രതസ്പീക്ഷടാ ബസസ്  സഷല്കടഴസ്  കകേരള  ലെനിമനിറഡനിസന്റെ  2014-15-സലെ
വടാര്ഷനികേ കേണക്കുകേള് ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം.

വസ്പീണ്ടുപ്തം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന :

1. ജനി.ഒ. (പനി)  നമ്പര് 65/2016/റനിഡനി.  തസ്പീയതനി 16-6-2016 (എസസ്.ആര്.ഒ.
നമ്പര് 425/2016)

2. ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര് 66/2016/റനിഡനി.  തസ്പീയതനി 17-6-2016 (എസസ്.ആര്.ഒ.
നമ്പര് 426/2016).

XVI. ഭക്ഷദ്യവപ്തം സനിവനില് സഹപസപ്തം വകുപ്പുമനനി (ശ്രസ്പീ  .   പനി  .   തനികലെടാതമന്):
സര്, തടാസഴപ്പെറയുന കേടലെടാസകേള് ഞടാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന :

1. ജനി.ഒ. (പനി)  നമ്പര്  3/2016/എഫസ്&സനിഎസ്ഡനി.  തസ്പീയതനി  28-1-2016
(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 108/2016) ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം

2. സ.ഉ.  (പനി)  നമ്പര്  7/2016/ഭ.സപടാ.വനി.വ.  തസ്പീയതനി  26-2-2016
(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 262/2016) ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം.

XVII.  ധനകേടാരദ്യവപ്തം  കേയറപ്തം  വകുപ്പുമനനി  (കഡടാ  .    ടനി  .    എപ്തം  .    കതടാമസസ്
ഐസകേസ്): സര്, തടാസഴപ്പെറയുന കേടലെടാസകേള് ഞടാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

1. സ.ഉ.  (അച്ചടനി)  നമ്പര്  22/2016/വദ്യവ.  തസ്പീയതനി  4-2-2016
(എസസ്. ആര്.ഒ.നമ്പര് 145/2016) ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം

2. സ.ഉ. (പനി) നമ്പര് 23/2016/വദ്യവ. തസ്പീയതനി 4-2-2016 (എസസ്.ആര്.ഒ.
നമ്പര് 146/2016) ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം
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3. സ.ഉ. (അച്ചടനി)  നമ്പര്  24/2016/വദ്യവ.  തസ്പീയതനി  4-2-2016 (എസസ്.ആര്.ഒ.

നമ്പര് 147/2016) ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം

4. ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര് 69/2016/റനിഡനി. തസ്പീയതനി 2-7-2016 (എസസ്.ആര്.ഒ.

നമ്പര് 463/2016) 

5.  ജനി.ഒ. (പനി)  നമ്പര്  70/2016/റനിഡനി.  തസ്പീയതനി  2-7-2016 (എസസ്.ആര്.ഒ.

നമ്പര് 464/2016) 

6. ജനി.ഒ. (പനി)  നമ്പര്  74/2016/റനിഡനി.  തസ്പീയതനി  21-7-2016  (എസസ്.ആര്.ഒ.

നമ്പര് 490/2016) 

7. ജനി.ഒ. (പനി)  നമ്പര്  75/2016/റനിഡനി.  തസ്പീയതനി  21-7-2016 (എസസ്.ആര്.ഒ.

നമ്പര് 491/2016) 

8. ജനി.ഒ. (പനി)  നമ്പര്  77/2016/റനിഡനി.  തസ്പീയതനി  29-7-2016 (എസസ്.ആര്.ഒ.

നമ്പര് 512/2016) 

9. ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര് 81/2016/റനിഡനി. തസ്പീയതനി 12-8-2016 (എസസ്. ആര്.ഒ.

നമ്പര് 545/2016) 

10. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  82/2016/ടടാകേസ് സസസ്.  തസ്പീയതനി  16-8-2016

(എസസ്.ആര്.ഒ. നമ്പര് 554/2016)

11. ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര് 19/2016/ഐഡനി. തസ്പീയതനി 18-8-2016 (എസസ്. ആര്.ഒ.

നമ്പര് 555/2016) 

12. കകേരള  കസ്റ്റേറസ്  ഫനിനടാന്ഷദ്യല്  എന്റെര്ഹപ്രസസസ്  ലെനിമനിറഡനിസന്റെ

2010-11,  2011-12,  2012-13  എനസ്പീ വര്ഷങ്ങളനിസലെ  വടാര്ഷനികേ

റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള് ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം

13. കഫടാപ്തം മടാറനിപ്തംഗ്സസ് (ഇന്തദ്യ) ലെനിമനിറഡനിസന്റെ 2010-11-സലെ  വടാര്ഷനികേ

റനികപ്പെടാര്ട്ടുപ്തം കേണക്കുകേളുപ്തം ഡനികലെ കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് സഹനിതപ്തം

14. കകേരള  ഫനിനടാന്ഷദ്യല് കകേടാര്പ്പെകറഷസന്റെ  2015-16-സലെ വടാര്ഷനികേ

റനികപ്പെടാര്ടസ്.
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വസ്പീണ്ടുപ്തം കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന :

1. ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര് 63/2016/റനിഡനി. തസ്പീയതനി 7-6-2016 (എസസ്. ആര്.ഒ.

നമ്പര് 432/2016)

2. ജനി.ഒ. (പനി)  നമ്പര്  64/2016/റനിഡനി.  തസ്പീയതനി  14-6-2016 (എസസ്.ആര്.ഒ.

നമ്പര് 433/2016)

3. ജനി.ഒ. (പനി)  നമ്പര്  67/2016/റനിഡനി.  തസ്പീയതനി  2-7-2016 (എസസ്.ആര്.ഒ.

നമ്പര് 461/2016)

4. ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര് 68/2016/റനിഡനി. തസ്പീയതനി 2-7-2016 (എസസ്.ആര്.ഒ.

നമ്പര് 462/2016).

XVIII. നനിയമസഭടാ സസക്രടറനി (ഇന്-ചടാര്ജസ്) (ശ്രസ്പീമതനി പനി  .   ജയലെകനി  ): സര്,

നനിയമസഭ പടാസടാകനിയതുപ്തം ഗവര്ണറസട അപ്തംഗസ്പീകേടാരപ്തം  ലെഭനിച്ചതുമടായ തടാസഴ

പറയുന ആക്റ്റുകേള് ഞടാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന :

1. 2016-സലെ കകേരള ധനവനിനനികയടാഗ  (കവടാടസ് ഓണ് അകഗൗണസ് 2-ാം

നമ്പര്) ആകസ് (2016-സലെ 12 -ാം ആകസ്) 

2. The Legislative Assembly  (Removal  of  Disqualifications)

Amendment Act, 2016 (Act 13 of 2016).

(2) ചടപ്തം   47(2)   അനുസരനിച്ചുള്ള കേടലെടാസകേള്

1. ധനകേടാരദ്യവപ്തം കേയറപ്തം വകുപ്പുമനനി  (കഡടാ  .    ടനി  .    എപ്തം  .    കതടാമസസ് സഎസകേസ്):

സര്, തടാസഴപ്പെറയുന കേടലെടാസകേള് ഞടാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

പതനിമനടാപ്തം  കകേരള  നനിയമസഭയുസട  പതടാപ്തം  സകമ്മേളനതനിസലെ  3901,

പതനിസനടാനടാപ്തം  സകമ്മേളനതനിസലെ  7972,  പതനിനഞടാപ്തം  സകമ്മേളനതനിസലെ  1917,

3601, 3615,  പതനിനടാലെടാപ്തം കകേരള നനിയമസഭയുസട ഒനടാപ്തം സകമ്മേളനതനിസലെ  277,

297, 299 എനസ്പീ നമ്പരുകേളനിലുള്ള നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത കചടാദദ്യങ്ങളുസട മറപടനിയുപ്തം

അവയസ്  യഥടാസമയപ്തം  മറപടനി  നല്കുവടാന്  സടാധനികടാതനിരുനതനിനുള്ള  കേടാരണപ്തം

കേടാണനികല് കസ്റ്റേറസ്സമന്റുകേളുപ്തം

2. വദ്യവസടായവപ്തം കസടാര്ട്സപ്തം വകുപ്പുമനനി (ശ്രസ്പീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരടാജന്):  സര്,

തടാസഴപ്പെറയുന കേടലെടാസകേള് ഞടാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.



ധനകേടാരദ്യപ്തം 309

പതനിമനടാപ്തം  കകേരള  നനിയമസഭയുസട  പനണടാപ്തം  സകമ്മേളനതനിസലെ  632,
പതനിമനടാപ്തം  സകമ്മേളനതനിസലെ  611,  പതനിനഞടാപ്തം  സകമ്മേളനതനിസലെ  589,  595,
2360,  2377,  പതനിനടാറടാപ്തം  സകമ്മേളനതനിസലെ  563,  569  എനസ്പീ നമ്പരുകേളനിലുള്ള
നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത  കചടാദദ്യങ്ങളുസട  മറപടനിയുപ്തം  അവയസ്  യഥടാസമയപ്തം  മറപടനി
നല്കേടാന് സടാധനികടാതനിരുനതനിനുള്ള കേടാരണപ്തം കേടാണനികല് കസ്റ്റേറസ്സമന്റുകേളുപ്തം

V റനികപ്പെടാര്ടസ് സമര്പ്പെണപ്തം

സബ്ജക്ടസ് കേമ്മേനിറനി   IV-  സന്റെ   2016   മടാര്ച്ചസ്   31   വസരയുള്ള ആനുകേടാലെനികേ റനികപ്പെടാര്ട്ടുപ്തം
2015-16   സടാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനടാഭദ്യര്തനകേളുസട പരനികശടാധന സപ്തംബന്ധനിച്ച
അഞടാമതസ് റനികപ്പെടാര്ടനിസലെ ശനിപടാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള ആക്ഷന് കടകണ് റനികപ്പെടാര്ട്ടുപ്തം 

വദ്യവസടായവപ്തം കസടാര്ട്സപ്തം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരടാജന്):   സര്,
വദ്യവസടായവപ്തം  ധടാതുകളുപ്തം  സപ്തംബന്ധനിച്ച  IV-ാം  നമ്പര്  സബ്ജക്ടസ്  കേമ്മേനിറനിയുസട
സചയര്മടാനടായ ഞടാന് 2016 മടാര്ച്ചസ് 31 വസരയുള്ള ആനുകേടാലെനികേ റനികപ്പെടാര്ട്ടുപ്തം  2015-16
സടാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനടാഭദ്യര്തനകേളുസട  പരനികശടാധന  സപ്തംബന്ധനിച്ച
അഞടാമതസ് റനികപ്പെടാര്ടനിസലെ ശനിപടാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള ആക്ഷന് കടകണ് റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേളുപ്തം
സമര്പ്പെനിക്കുന. 

മനി  .   സസ്പീകര്: റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെനികസപ്പെടനിരനിക്കുന.

VI ധനകേടാരദ്യപ്തം

2016-17 സടാമ്പതനികേ വര്ഷകതക്കുള്ള പുതുകനിയ ബഡ്ജറനിസലെ
ധനടാഭദ്യര്തനകേളനികന്മേലുള്ള ചര്ച്ചയുപ്തം കവടാസടടുപ്പുപ്തം

മനി  .   സസ്പീകര്: ബഹുമടാനസപ്പെട ധനകേടാരദ്യവപ്തം കേയറപ്തം വകുപ്പുമനനികസ്  കേടാര്ഷനികേടാദടായ
നനികുതനിയുപ്തം വനില്പ്പെന നനികുതനിയുപ്തം എന V-ാം നമ്പര് ധനടാഭദ്യര്തനയുസടയുപ്തം റവനഡ്യൂവപ്തം
ഭവനനനിര്മ്മേടാണവപ്തം വകുപ്പുമനനികസ്  ഭൂനനികുതനി എന  VI-ാം നമ്പര്   ധനടാഭദ്യര്തനയുസടയുപ്തം
ജനില്ലടാഭരണവപ്തം  പലെവകേയുപ്തം  എന  XI-ാം  നമ്പര്  ധനടാഭദ്യര്തനയുസടയുപ്തം  ഭവന
നനിര്മ്മേടാണപ്തം എന XXI-ാം നമ്പര് ധനടാഭദ്യര്തനയുസടയുപ്തം പ്രകൃതനികക്ഷടാഭപ്തം മലെമുള്ള
ദുരനിതടാശസടാസതനിനസ്  എന  XXVI-ാം  നമ്പര്  ധനടാഭദ്യര്തനയുസടയുപ്തം  കപരനില്
കേടാരദ്യവനിവരപ്പെടനികേയനില് സൂചനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ള ലെനിസ്റ്റേനില് പ്രസ്തുത ധനടാഭദ്യര്തനകേള്ക്കുകനസര
9-ാം  കകേടാളതനില്  യഥടാക്രമപ്തം  കേടാണനിച്ചനിട്ടുള്ള  തുകേകേള്  2016-17  സടാമ്പതനികേ
വര്ഷസത സചലെവകേള് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുനതനിനടായനി  അനുവദനികണസമന പ്രകമയങ്ങള്
അവതരനിപ്പെനികടാവനതടാണസ്. 
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ധനകേടാരദ്യവപ്തം കേയറപ്തം വകുപ്പുമനനി (കഡടാ  .   ടനി  .   എപ്തം  .   കതടാമസസ് സഎസകേസ്): സര്,
കേടാര്ഷനികേടാദടായ നനികുതനിയുപ്തം വനില്പ്പെന നനികുതനിയുപ്തം എന V-ാം നമ്പര് ധനടാഭദ്യര്തനയുസട
കപരനില് കേടാരദ്യവനിവരപ്പെടനികേയനില് സൂചനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ള ലെനിസ്റ്റേനില് പ്രസ്തുത ധനടാഭദ്യര്തന
കേള്ക്കുകനസര  9-ാം  കകേടാളതനില്  യഥടാക്രമപ്തം  കേടാണനിച്ചനിട്ടുള്ള  തുകേകേള്  2016-17
സടാമ്പതനികേ വര്ഷസത സചലെവകേള് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുനതനിനടായനി  അനുവദനികണസമന
പ്രകമയപ്തം ഞടാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

റവനഡ്യൂവപ്തം  ഭവനനനിര്മ്മേടാണവപ്തം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):  സര്,
ഭൂനനികുതനി എന  VI-ാം നമ്പര് ധനടാഭദ്യര്തനയുസടയുപ്തം ജനില്ലടാഭരണവപ്തം പലെവകേയുപ്തം
എന  XI-ാം  നമ്പര്  ധനടാഭദ്യര്തനയുസടയുപ്തം  ഭവന  നനിര്മ്മേടാണപ്തം  എന  XXI-ാം
നമ്പര് ധനടാഭദ്യര്തനയുസടയുപ്തം പ്രകൃതനികക്ഷടാഭപ്തം മലെമുള്ള ദുരനിതടാശസടാസതനിനസ് എന
XXVI-ാം നമ്പര് ധനടാഭദ്യര്തനയുസടയുപ്തം കപരനില് കേടാരദ്യവനിവരപ്പെടനികേയനില് സൂചനിപ്പെനി
ച്ചനിട്ടുള്ള ലെനിസ്റ്റേനില് പ്രസ്തുത ധനടാഭദ്യര്തനകേള്ക്കുകനസര 9-ാം കകേടാളതനില് യഥടാക്രമപ്തം
കേടാണനിച്ചനിട്ടുള്ള തുകേകേള് 2016-17  സടാമ്പതനികേ വര്ഷസത സചലെവകേള് പൂര്തസ്പീകേ
രനിക്കുനതനിനടായനി അനുവദനികണസമന പ്രകമയങ്ങള് ഞടാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

ബഡ്ജറസ് എസ്റ്റേനികമറസ് 2016-17

ധനടാഭദ്യര്

തന

നമ്പര്

ധനടാഭദ്യര്

തയുസട

കപരസ് 

24-2-2016-ല് സഭ

പടാസടാകനിയ കവടാടസ്

ഓണ് അകഗൗണസ്

തുകേ

14-7-2016-ല് സഭ

പടാസടാകനിയ കവടാടസ്

ഓണ് അകഗൗണസ്

തുകേ

സഭയുസട കവടാടനിനസ്

സമര്പ്പെനിക്കുന

ധനടാഭദ്യര്തനയുസട

തുകേ

ആസകേ

(രൂപ)

റവനഡ്യൂ

(രൂപ)

മലെധനപ്തം

(രൂപ)

റവനഡ്യൂ

(രൂപ)

മലെധനപ്തം

(രൂപ)

റവനഡ്യൂ

(രൂപ)

മലെധനപ്തം

(രൂപ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

V കേടാര്ഷനി
കേടാദടായ
നനികുതനി
യുപ്തം
വനില്പ്പെ
ന
നനികുതനി
യുപ്തം

95,75,17

000

... 71,81,60,

000 

... 119,69,3

4,000

.. 119,69,3

4, 000
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

VI ഭൂനനികു
തനി

192,34,5
4,000

.. 144,25,9
1,000

 ....… 240,43,
18,000

.. 240,43,
18, 000

XI ജനില്ലടാഭര
ണവപ്തം

പലെവകേ
യുപ്തം

198,13,3
6,000

.. 148,60,0
2,000

.... 247,66,
71,000

.. 247,66,
71, 000

XXI വനനനിര്
മ്മേടാണപ്തം

34,86,3
8,000

16,10,00
,000

26,14,79,
000   

 12,07,
50,000

43,57,9
6,000

20,12,51
,000

63,70,
47, 000

XXVI പ്രകൃതനി
കക്ഷടാഭപ്തം
മലെമുള്ള
ദുരനിതടാ
ശസടാസ
തനിനസ്

135,03,3
4,000

.. 101,27,
50,000  

....… 168,79,
17,000

.. 168,79,
17, 000

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    എസസ്  .    സനനില്  കുമടാര്):  സര്,  ഞടാന്
പ്രകമയങ്ങസള പനിന്തടാങ്ങുന.

മനി  .    സസ്പീകര്:  പ്രകമയങ്ങള് അവതരനിപ്പെനിച്ചനിരനിക്കുന.  ബഹുമടാനസപ്പെട ധനകേടാരദ്യവപ്തം
കേയറപ്തം  വകുപ്പുമനനി  V,  VI,  XI,  XXI,  XXVI  എനസ്പീ  ധനടാഭദ്യര്തനകേസള
സപ്തംബന്ധനിച്ചസ്  സബ്ജക്ടസ് കേമ്മേനിറനിയുസട ശനിപടാര്ശകേളനികന്മേല് സസസ്പീകേരനിച്ച നടപടനികേള്
സപ്തംബന്ധനിച്ചസ് ചടപ്തം 236(3) പ്രകേടാരമുള്ള കസ്റ്റേറസ്സമന്റെസ് കമശപ്പുറതസ് വയ്കകണതടാണസ്.

ധനകേടാരദ്യവപ്തം കേയറപ്തം വകുപ്പുമനനി (കഡടാ  .   ടനി  .   എപ്തം  .   കതടാമസസ് സഎസകേസ്): സര്,
കേടാര്ഷനികേടാദടായ നനികുതനിയുപ്തം വനില്പ്പെന നനികുതനിയുപ്തം എന  V-ാം നമ്പര് ധനടാഭദ്യര്തനസയയുപ്തം
ഭൂനനികുതനി  എന  VI-ാം നമ്പര് ധനടാഭദ്യര്തനസയയുപ്തം ജനില്ലടാഭരണവപ്തം പലെവകേയുപ്തം
എന XI-ാം നമ്പര് ധനടാഭദ്യര്തനസയയുപ്തം ഭവന നനിര്മ്മേടാണപ്തം എന XXI-ാം നമ്പര്
ധനടാഭദ്യര്തനസയയുപ്തം  പ്രകൃതനികക്ഷടാഭപ്തം  മലെമുള്ള  ദുരനിതടാശസടാസതനിനസ്  എന
XXVI-ാം നമ്പര് ധനടാഭദ്യര്തനസയയുപ്തം  സപ്തംബന്ധനിക്കുന സബ്ജക്ടസ്  കേമ്മേനിറനികേളുസട
ശനിപടാര്ശകേളനികന്മേല്  ചടപ്തം  236(3)  പ്രകേടാരമുള്ള  പ്രസടാവന  ഞടാന്  കമശപ്പുറതസ്
വയ്ക്കുന.  

(ഖണ്ഡകനടാപകക്ഷപങ്ങള് അവതരനിപ്പെനികസപ്പെടനില്ല.  ധനടാഭദ്യര്തന ചര്ച്ചകേള്
റദസ് സചയ.)
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കേടാര്ഷനികേടാദടായ  നനികുതനിയുപ്തം  വനില്പ്പെന  നനികുതനിയുപ്തം  എന  V-ാം  നമ്പര്

ധനടാഭദ്യര്തനയുസട  കപരനില്  കേടാരദ്യവനിവരപ്പെടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ള  ലെനിസ്റ്റേനില്

പ്രസ്തുത ധനടാഭദ്യര്തനകേള്ക്കുകനസര  9-ാം കകേടാളതനില് യഥടാക്രമപ്തം കേടാണനിച്ചനിട്ടുള്ള

തുകേകേള്  2016-17  സടാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  സചലെവകേള്  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുനതനിനടായനി

അനുവദനികണസമന പ്രകമയസത.......

അനുകൂലെനിക്കുനവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുനവര്..........

പ്രകമയപ്തം പടാസടായനിരനിക്കുന, ഗ്രടാന്റെസ് അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുന. 

ഭൂനനികുതനി  എന  VI-ാം  നമ്പര്  ധനടാഭദ്യര്തനയുസട  കപരനില്  കേടാരദ്യവനിവര

പ്പെടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ള  ലെനിസ്റ്റേനില്  പ്രസ്തുത  ധനടാഭദ്യര്തനകേള്ക്കുകനസര  9-ാം

കകേടാളതനില് യഥടാക്രമപ്തം കേടാണനിച്ചനിട്ടുള്ള തുകേകേള് 2016-17 സടാമ്പതനികേ വര്ഷസത

സചലെവകേള് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുനതനിനടായനി അനുവദനികണസമന പ്രകമയസത.......

അനുകൂലെനിക്കുനവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുനവര്...........

പ്രകമയപ്തം പടാസടായനിരനിക്കുന, ഗ്രടാന്റെസ് അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുന. 

ജനില്ലടാഭരണവപ്തം പലെവകേയുപ്തം എന XI-ാം നമ്പര് ധനടാഭദ്യര്തനയുസട കപരനില്

കേടാരദ്യവനിവരപ്പെടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ള  ലെനിസ്റ്റേനില്  പ്രസ്തുത  ധനടാഭദ്യര്തനകേള്ക്കുകനസര

9-ാം  കകേടാളതനില്  യഥടാക്രമപ്തം  കേടാണനിച്ചനിട്ടുള്ള  തുകേകേള്  2016-17  സടാമ്പതനികേ

വര്ഷസത സചലെവകേള് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുനതനിനടായനി അനുവദനികണസമന പ്രകമയസത.......

അനുകൂലെനിക്കുനവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുനവര്...........

പ്രകമയപ്തം പടാസടായനിരനിക്കുന, ഗ്രടാന്റെസ് അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുന. 

ഭവന  നനിര്മ്മേടാണപ്തം  എന  XXI-ാം  നമ്പര്  ധനടാഭദ്യര്തനയുസട  കപരനില്

കേടാരദ്യവനിവരപ്പെടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ള  ലെനിസ്റ്റേനില്  പ്രസ്തുത  ധനടാഭദ്യര്തനകേള്ക്കുകനസര

9-ാം  കകേടാളതനില്  യഥടാക്രമപ്തം  കേടാണനിച്ചനിട്ടുള്ള  തുകേകേള്  2016-17  സടാമ്പതനികേ

വര്ഷസത സചലെവകേള് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുനതനിനടായനി അനുവദനികണസമന പ്രകമയസത.......
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അനുകൂലെനിക്കുനവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുനവര്...........

പ്രകമയപ്തം പടാസടായനിരനിക്കുന, ഗ്രടാന്റെസ് അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുന.

പ്രകൃതനികക്ഷടാഭപ്തം  മലെമുള്ള  ദുരനിതടാശസടാസതനിനസ്  എന  XXVI-ാം  നമ്പര്
ധനടാഭദ്യര്തനയുസട  കപരനില്  കേടാരദ്യവനിവരപ്പെടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുള്ള  ലെനിസ്റ്റേനില്  പ്രസ്തുത
ധനടാഭദ്യര്തനകേള്ക്കുകനസര 9-ാം കകേടാളതനില് യഥടാക്രമപ്തം കേടാണനിച്ചനിട്ടുള്ള തുകേകേള്
2016-17  സടാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  സചലെവകേള്  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുനതനിനടായനി
അനുവദനികണസമന പ്രകമയസത.........

അനുകൂലെനിക്കുനവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുനവര്...........

പ്രകമയപ്തം പടാസടായനിരനിക്കുന, ഗ്രടാന്റെസ് അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുന.

ഓര്ഡര്, ഓര്ഡര്,.....  സഭ ഇകപ്പെടാള് പനിരനിയുനതുപ്തം നടാസള രടാവനിസലെ 8.30-നസ്
വസ്പീണ്ടുപ്തം സകമ്മേളനിക്കുനതുമടാണസ്.

(2016  സസപ്റപ്തംബര് മടാസപ്തം  28-ാം  തസ്പീയതനി  ബുധനടാഴ്ച  രടാവനിസലെ  8.30-നസ്
വസ്പീണ്ടുപ്തം സകമ്മേളനിക്കുനതനികലെയടായനി സഭ രടാവനിസലെ 10.36-നസ് പനിരനിഞ.)



314 കകേരള നനിയമസഭ സസപ്ററ്റംബര് 27, 2016 

അനുബനറ്റം

പതനിനനാലനാറ്റം കകേരള നനിയമസഭ

ഒനനാറ്റം സകമ്മേളനറ്റം

നക്ഷത്ര ചനിഹ്നമനിടനാത്ത കചനാദദറ്റം നമ്പര്  313-നന്   29-6-2016-ല് നല്കേനിയ

മറുപടനിയുസട  തനിരുത്തല് മറുപടനി

കലനാട്ടറനി വരുമനാനറ്റം

ശശ  .   അടൂര് പ്രകേനാശന്:

ശശ  .   സഎ  .   സനി  .   ബനാലകൃഷ്ണന:

ശശ  .   പനി  .   ടനി  .   കതനാമസന്:

ശശ  .    സകേ  .    എസന്  .    ശബരശനനാഥന:  തനാസഴെ  കേനാണുന  കചനാദദങ്ങള്കന്

ധനകേനാരദവറ്റം കേയറുറ്റം വകുപ്പുമനനി സദയറ്റം മറുപടനി നല്കുകമനാ :

(എ)  മുനസര്കനാര്  കകേരളത്തനില്  അനദസറ്റംസനാന  കലനാട്ടറനി  ഏതന്  വര്ഷറ്റം

മുതലനാണന് നനിര്ത്തലനാകനിയസതനന് വദക്തമനാകനാകമനാ ;

(ബനി)  അനദസറ്റംസനാന കലനാട്ടറനി നനിര്ത്തലനാകനിയതുമൂലറ്റം കലനാട്ടറനി വരുമനാനത്തനില്

എത്ര കകേനാടനി രൂപയനാണന് സറ്റംസനാനത്തനിനന് അധനികേമനായനി ലഭദമനായസതനന് സവളനിസപ്പെടുത്തനാകമനാ ;

(സനി) കലനാട്ടറനി വഴെനിയുള്ള വരുമനാനറ്റം ഉപകയനാഗനിചന് പനാവസപ്പെട്ടവര്കന് ചനികേനിതനാ

ധനസഹനായത്തനിനന് എസന്തെലനാറ്റം പദ്ധതനിയനാണന് ആസൂത്രണറ്റം സചയ്തസതനന് വനിശദമനാകനാകമനാ ;

(ഡനി)  കേനാരുണദ  പദ്ധതനിയനിലൂസട  ഇതനികനനാടകേറ്റം  എത്ര  കകേനാടനി  രൂപ

സഹനായധനമനായനി നല്കേനിസയനന് സവളനിസപ്പെടുത്തനാകമനാ;

(ഇ) 2016  മനാര്ചന്  4-നുമുമ്പന് അനുവദനിച എത്ര കകേനാടനി  രൂപയുസട സഹനായറ്റം

ഇനനി നല്കേനാന അവകശഷനിക്കുന്നുസണ്ടെനന് സവളനിസപ്പെടുത്തുകമനാ ?

ധനകേനാരദവറ്റം കേയറുറ്റം വകുപ്പുമനനി (  കഡനാ  .   ടനി  .   എറ്റം  .   കതനാമസന് സഎസകേന്  ): സര്,

(എ)  2001  മുതല്  സനികനിറ്റം  കലനാട്ടറനിയുസട  വനില്പ്പെന  കകേരളത്തനില്

നനികരനാധനിക്കുനതനിനന് കകേന്ദ്ര സര്കനാരനികനനാടന് അഭദര്തനിച്ചുവരനികേയുറ്റം കകേരള സര്കനാരനിസന

നനിരന്തെരമനായ  അഭദര്തനയുസട  അടനിസനാനത്തനിലറ്റം  കകേരളത്തനിലറ്റം  സനികനിമനിലറ്റം

ഇതുമൂലമുണ്ടെനായ  അസസ്വസതകേള്  കേണകനിസലടുത്തുറ്റം  15-12-2011-സല  GSR

883 (E) നമ്പര് കനനാട്ടനിഫനികകഷന മുഖനാന്തെനിരറ്റം  ഡനിസറ്റംബര്  2011 മുതല്  സനികനിറ്റം
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കലനാട്ടറനിയുസട  വനില്പ്പെന  കകേന്ദ്ര  സര്കനാര്  കകേരളത്തനില്  രണ്ടെന്  വര്ഷകത്തയന്
നനികരനാധനിക്കുകേയുണ്ടെനായനി.  തുടര്നന്  12-6-2015-ല് കകേന്ദ്ര സര്കനാര്  പുറസപ്പെടുവനിചനിട്ടുള്ള
ഗസറന്  വനിജനാപനറ്റം  നമ്പര്  S.O.  1641  (E)  പ്രകേനാരറ്റം  ഇനനിസയനാരു  ഉത്തരവന്
ഉണ്ടെനാകുനതുവസര, കകേരളത്തനില് സനികനിറ്റം കലനാട്ടറനി വനില്ക്കുനതന് തടഞ്ഞുസകേനാണ്ടുളള
15-12-2011-സല നനികരനാധനറ്റം തുടരുനതനാസണനന് ഉത്തരവന് പുറസപ്പെടുവനിചനിട്ടുണ്ടെന്. CBI
അകനസ്വഷണവമനായനി ബനസപ്പെട്ടന് ഭൂട്ടനാന കലനാട്ടറനിയുസട വനില്പ്പെനയുറ്റം തടഞനിട്ടുണ്ടെന്.

(ബനി)  കകേരളത്തനില്  അനദസറ്റംസനാന  കലനാട്ടറനികേള്  നനികരനാധനിചതന്   2011
ഡനിസറ്റംബര് മുതലനാണന്.  അനദസറ്റംസനാന  കലനാട്ടറനികേളുസട  നനികരനാധനറ്റം  സറ്റംസനാന
കലനാട്ടറനിയനില്നനിന്നുള്ള വരുമനാന വര്ദ്ധനവനിനന് കേനാരണമനായനിട്ടുണ്ടെന്. 2010-11 സനാമ്പത്തനികേ
വര്ഷറ്റം മുതല് 2015-16  സനാമ്പത്തനികേ വര്ഷറ്റംവസരയുളള കലനാട്ടറനി വരുമനാനറ്റം ചുവസട
കചര്ക്കുന്നു :

വര്ഷറ്റം കലനാട്ടറനിയനില്നനിന്നുളള വരുമനാനറ്റം (വനിറ്റുവരവന്)

2010-11 557.69 കകേനാടനി രൂപ

2011-12 1287.22 കകേനാടനി രൂപ

2012-13 2778.80 കകേനാടനി രൂപ

2013-14 3793.84 കകേനാടനി രൂപ

2014-15 5445.84 കകേനാടനി രൂപ

2015-16 6318.47 കകേനാടനി രൂപ

(സനി)  മനാരകേമനായ  കരനാഗങ്ങള്  പനിടനിസപട്ടവരുറ്റം  വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന  ചനികേനിതനാ
സചലവമൂലറ്റം  വനിദഗ്ദ്ധ  ചനികേനിതയന്  പണറ്റം  കേസണ്ടെത്തുവനാന  ബുദ്ധനിമുട്ടുനവരുമനായ
സമൂഹത്തനിസല പനാവസപ്പെട്ട കരനാഗനികേള്കന് ആവശദമനായ വനിദഗ്ദ്ധ ചനികേനിത ബനസപ്പെട്ട
ആശുപത്രനികേളനിലൂസട  സസൗജനദമനായനി  നല്കുനതനിനനായനി  കേനാരുണദ  സബനവലനന്
ഫണ്ടെന്  പദ്ധതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണ്ടെന്.  കേദനാനസര്,  വൃകകരനാഗറ്റം,  ഹശകമനാഫശലനിയ
എനനിവയുസട  ചനികേനിത,  കേരള്/തലകചനാര്  സര്ജറനി,  വൃദ്ധജനങ്ങള്കന്  സനാന്തെസ്വന
ചനികേനിത  എനനിവയനാണന്  പദ്ധതനിയനില്  ഉള്സപ്പെടുത്തനിയനിരുനസതങനിലറ്റം  ഇകപ്പെനാള്
ശസ്വനാസകകേനാശറ്റം,  നസട്ടലന്ല,  സുഷുമ്നനനാഡനി എനനിവയ്ക്കുണ്ടെനാകുന മനാരകേമനായ കരനാഗങ്ങള്
എനനിവയുറ്റം ഇസൗ പദ്ധതനിയനില് ഉള്സപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടെന്.
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(ഡനി)  കേനാരുണദ  പദ്ധതനിയനിലൂസട  ഇതനികനനാടകേറ്റം  814.06  കകേനാടനി  രൂപ
ധനസഹനായമനായനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടെന്.

(ഇ)  സസ്വകേനാരദ  ആശുപത്രനികേള്കന്  23.34  കകേനാടനി  രൂപയുറ്റം  സര്കനാര്
ആശുപത്രനികേള്കന്  453.37  കകേനാടനി രൂപയുറ്റം ഉള്സപ്പെസട ആസകേ  476.71  കകേനാടനി രൂപയുസട
സഹനായറ്റം നല്കേനാന അവകശഷനിക്കുന്നു.


